ஆநாம் குப்ன ிழ் தர்வு - 1
1.

9.

ண்ில் னந்ான் மத்ில் னந்ான்ன்

[B] பதாமட்பதர், அடிதுன, இனன

[D] பசன்தநன்

இானிங் அடிபார்

[A] ிதசஞ்பசட்டிார்

[B] தாிார்

[C] ீ ணாட்சிசுந்ம்

[D] தாிாசன்

[D] ச றுனர்ச்சி சீர்ிமத்ாி

3.பன்ிழ் பய்ப் தி ன்று(னிங்த்துப்தி)

‚ிழ்ச்சக் ினின் தூண்‚ ள்பனாமக்கும்,

[A] தன்ணிமதாட்டில் / பசாக்ார் / எட்டக்கூத்ர்

தாிக்கும் பி தாடல்ள் தாட ிாட்டிர்
[A] ிாம்தர்

[B] ாமாணர்

[C] ஆறுமுானர்

[D] ீ ணாட்சிசுந்ம்

சரிாண எமன - தன்னனத் தர்

[C] ானபக்கு ான் ஊமக்குப் ததாய்ச் தசர்ந்தன்
[D] தற்று தால் பதாங்ிது

[B] பசாக்ார் / தன்ணிமதாட்டில் / எட்டக்கூத்ர்
[C] தாிில் / எட்டக்கூத்ர் / பசாக்ார்

[D] எட்டக்கூத்ர் / பசாக்ார் / தன்ணிமதாட்டில்

[A] இண்டு

[B] மூன்று

[C] ந்து

[D] ான்கு

13. உ.த.சா -ின் ிழ்ப் தின தாாட்டி அனார்
[A] சூனில் ார்ல்தசன்

திரித்ரினில் பதாமத்ற்நது ன ?
[A] அன்தத்து இல்னா

= அன்ன + அத்து + இனா

[C] ன்ிர்

= ன்கு + அிர்

[D] இணிீன்நல்

= இணிது + ஈன்நல்

[B] ன்தாற்ண்

ததாற்நி னழ்ந்ர்ள் _________________________

12. உ.த.சா திப்தித் திதந்ங்ள் த்னண

[A] ாற்று சிது
ீ
ங்ள் அனசந்து

[B] ங்ப்தனும் பசல்னப்தனும் தள்பிக்குச் பசன்நணர்

= ன்தால் + ண்

[C] இசூல் ம்சதவ்

[B] சூனில் ின்தசான்
[D] ால்ட்ிட்ன்

14. ீ ழ்பாடுக்தட்டற்றுள் து / ன சரி பனன் :
I. இந் உனத்ில் அனி ன தண்டும் !
II.உனத்ில் அனி தண்டும் !

III.ாழ்க்ன ன்நால் ஆிம் இமக்கும் !

சரிாண ரினசனத் தர்

IV. ஆிம் முங்ள் பாண்டது ாழ்க்ன !

[I] ஏடக் ாண்தது ......................................
[II] எடுங்க் ாண்தது ............................

[III] ாடக் ாண்தது ................................
[IV] ததாடக் ான்தது ...............................

[A] I

[B] II

[C] III

[D] IV

15. பதாமத்ற்நனத் தர் :

[A] பள்பம் / ித்து / மங்கு / உள்பம்

[A] முற்சி ிமினணாக்கும்

[B] பள்பம் / உள்பம் / மங்கு / ித்து

[B] ல்ி னின ற்தர் ாள் சின

[C] பள்பம் / மங்கு / உள்பம் / ித்து

[C] ாின் ித்ி உனநனால் தசாதண

[D] பள்பம் / ித்து / மங்கு / உள்பம்

8.

– ிழ்ானம்

2.திக்தார் சங்பாண்டார் ___________________

[C] ஏிக்னனில் சிநந்து ிபங்ிர்

7.

– ிர்ானம்

11. 1.ஆன ஆிம் அரினட பன்ந _________________

[B] இனசப் பதமம்னனர்

6.

ிழ்ானம்

அர்னபப் தாாட்டி னனர் __________________________

ீ ழ்பாடுக்தட்டற்றுள் நாணனத் தர்ந்படு
[A] இது ந்ிம் – ‚அமட்பதமஞ்த ாி‛

5.

[C] தார்ப்ததன்

– இநந்ானம்
-

10. ‚குடந்ன ர்க் னனஞர் தாத‛- ன்று உ.த.சா

[D] அனணத்தும் சரித

4.

[A] தார்த்தன்

ண்ில் னந்த இமக்ின்நான் இனக்ம் ம

[C] முற்றுதானண, அடிதுன, இனன

3.

:

[B] தார்க்ிதநன்

[A] சினணப்பதர், முற்றுதானண, அடிதுன

2.

நாணது

[D] எமர் பதானந இமர் ட்ன

ிமக்குநள் ிமள்றால் இற்நப்தட்டது

16. ானடிார் தற்நி நாணது :

[A] ன்ினண

[B] திநினண

[C] பசய்ினண

[D] பசப்தாட்டுினண

[I] திபணண்தற்க்கு நூல்பில் ஏன்று ானடிார்
[II] ானடி ானூறு,தபாண்தம்அனக்ப்தடுிநது

‚ிழ்ாத்ா‛ ன்று அனக்ப்தடுதர்

[III] தபாிக்கு அடுத்து னத்து ததாற்நப்தடுிநது

[C] ிமள்றர்

[A] I ற்றும் II

[A] உ.த.சா

[B] .ா

[D] கு.த.ா
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[IV] பாகுத்ர் ததுணார் தாடிர்ள் சர்ள்
[C] I ற்றும் III

[B] II ற்றும் IV
[D] IV ட்டும்
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17. ானடிார் தாடி சமுணிர்ள் த்னணப்ததர்
[A] 4000

[B] 8000

[C] 12000

[D] 6000

[B] பல்னன

[C] ாப்தட்டிணம்

[D] இாானம்

[A] ானணன தட்னடாட ாம் – பட்டும்தல்
[B] உனம் பப்தனட ாம்

- ரினன

[C] ஆறுள் ாசனடக் ாம் – பாிற்சானன
[D] னக்குனந ாம்

- ாடுள் அிப்ன

20. ான்ிக்டின (டின ன்தது) __________________
[A] ிள்

[B] ங்ம்

[C] தாள்னப

[D] தாற்னத

னாணம் ன்தற்கு இனாண ிழ்ச்பசால்....
/ ினபாட்டுத்ிடல்

[D] இற்றுள் துவுில்னன

[A] ா.ததா.சிஞாணம்

[B] ா.தி.தசதுப்திள்னப

[C] சுந்ம்திள்னப

[D] தாிாசன்

[A] தாக்ம்

[B] தட்டிணம்

[C] குப்தம்

[D] னம்

[A] ாநன்
[C] ழுி

[A] ாணங்ள்

- பதண்குங்கு

[C] ான்ிள்

- குினக்ால்

(4) மங்கு
[A] 4

- னபந்

3

1

2

2

3

1

1

2

3

1

[D] 4

3

1

2

- குல்ிபக்கு

[C] ீ டிா

- ஊடம்

[D] டீ

- குபம்தி

- ிழுந்து
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1

3

4

3

2

1

30. ஐனார் தாடனில் ‘அல்’ ன்தின் பதாமள்
[A] உவு

[B] பதண்
[D] தடு

[A] தங்குன்றுபான்

- முமன்

[C] குண்ட னிப்ன

- னிப்ன தாய்

[D] ததுத்ான்

- எனிக்கும் டல்
- தின்

[E] இட்சித்ாணா
1

4

3

5

1

4

5

3

- ாப்தாற்நிணாணா
[B] 1

[D] 2

2

3

4 5

3

4

5

1

[A] 2006
[C] 1995

[B] 1978

[D] 2001

33. ‚தகுத்நிாபர் சங்ம்‚ அனத்ர்

[B] ாாி
[D] அம்ததத்ர்

34. ‚த்ினசமம் னழ்க்‛ இவ்ரி இடம்பதற்ந நூல்

[B] 4

[A] டிமப்னனட்

[D] 4

[C] தர்

- தர்ள்
3

[B] 2

[A] பதரிார்

- ஆண்குங்கு

26. பதாமந்ா என்னநத் தர்
[B] ார்

- பதண்ள்

- சனட

ில்னன பபிிட்ட ஆண்டு _____

[D] தல்னர்ள்

4

(3) ின்ணார்

(2) தி

32. டுன் அசு முத்து இானிங்த்தரின் அஞ்சல்

[B] பசன்ணி

3

- தக்ம்

[C] 2

24. மூன்று சங்ங்ள் னத்து ின பர்த்ர்ள்

[C] 2

(1) தக்ிம்

[A] 2

23. டற்னில் உமாகும் பய்ல் ின ஊர்

4

29. பதாமத்து :

[D] ங்ம்ாள்

[B] குனடல்

22. ‚ிின்தம்‚ ஆசிரிர் __________________

1

[B] ிம.ி.

31. பதாமத்து :

/ ிநந்பபி ிடல்

[A] 2

[A] பதரிார்

[C] தள்பம்

[A] இப்தர் / ினபாட்டுத்ிடல்

[D] தரிக்ால்

ாகும்‛
ீ
ண டுத்துனத்ர்

[C] 4

21. திபாஸ்டிக் ன்தற்கு இனாண ிழ்ச்பசால்......

[B] ந்ி

[D] ிமாவூர்

[C] தசும்பதான்ணார்

19. பதாமத்ற்நனத் தர் :

25. பதாமத்து :

[B] ிமப்தட்டி

28. ‚ம்
ீ
இல்னா ாழ்வும் ிதில்னா மும்
ீ

[A] ஞ்சாவூர்

[C] பிி

[A] குமகூர்

[C] ஆழ்ார்த்ிமரி

18. ‚கூந்ன்குபம்‚ சானம் ந் ாட்டம்

[B] பிி

27. ம்ாழ்ார் திநந் ஊர் ?

[A] ஆசித ாி

[C] தில்ிரிம்ஸ்திாிஸ்

[B] ஆணந்டம்
[D] இசிி

35. அன்,முன் வ்ன இனக்ம் தர் ?
[A] ண்டம்ன

[C] முற்றுப்ததானி

36. ‚க்ள் ிஞர்‛ திநந் ஊர் ?
[A] தட்டுக்தாட்னட

[C] பசங்ப்தடுத்ான்ாடு

[B] முற்ததானி

[D] ஈற்றுப்ததானி
[B] உத்ாணனம்
[D] துள்பம்
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37. ீ ழ்பாடுக்ப்தட்டற்றுள் நாணது ?

46. பதாமத்து :

I. பசய்மம் பாிதன பய்ம்–அந் ிநனான்
II. சானனபில் தன பாில்ள் பதம தண்டும்
III. ின் ன்தநார் இணமுண்டு

IV. னத்பாில் என்னநக் ற்றுக்பாள்
[A] I ட்டும்

[A] அ.மாசி

[B] ல்ாசுந்ம்

[C] ண்ாசன்

[D] ாாி

39. ‚ாாசும் தாில் ‚ ந் அண்னணக்கு உரிது
[C] கும்ததாம்

40. பதாமத்ில்னாது :

[A] முப்னம் ரித்ன்

[B] ஞ்னசஅண்னண
[D] பசட்டிாடு

[D] ானணஉரி ததார்த்ர்

-  சம்ஹாமூர்த்ி

[B] 1 3 4 2

[D] 1 2 4 3

47.  – ஏர் ழுத்து எம பாினத் தர்
[A] தசானன

[B] அசன்

[C] ாத்ல்

[D] தாதுாப்ன

48. ‚உர் டிக்கும் சிறுதாதன‛ – தாடிர்
[A] தாிார்

[B] அண்ா

[C] ம்தர்

[D] ா.தி.தசதுப்திள்னப

[C] அமிரிார்

- னிங்தாத்தர்

[A] சிற்நினக்ிானம்

[D] இாச்சந்ின்

[A] பாண்டர்சீர் தவுார் - தசக்ிார்
[B] அதா தசான்

– 1 ஆம் குதனாத்துங்ன்

[D] தசக்ிார் னாம்

- ீ ணாட்சி சுந்ம்

[C] உத்தசா தல்னன் – எட்டக்கூத்ர்

[D] பதாற்ானம்

42. 1. தாபண்தா .........................................................
2. ிமக்ினா ஞாண உனா

[B] ிதசன்

50. பதாமந்ாது

[B] தக்ிக்ானம்

[C] இமண்டானம்

51. ீ ழ்ண்டற்றுள் பதாமத்ற்நது

.....................................

[I] அி பசாக்ாப்னனர் திநப்ன ச்சல்றர்

3. இனநணார்பிறன.................................................

[II] ாந்ிம்ன திள்னபத்ிழ் இரின் தனடப்ன

[A] க்ீ ர் / பதமாள்ாணார் / பதமந்தணார்

[III] முத்துசாிிடம் னக் டுக்ன் தரிசு பதற்நார்

பதமந்தணார் / க்ீ ர் / பதமாள்ாணார்

[C] பதமந்தணார்/பதமாள்ாணார்/ இனநணார்
[D] இனநணார்/பதமந்தணார்/ பதமாள்ாணார்

43. அரினசப்தடி பசாற்னப அனத்து ழுது ?

[IV] ாந்ிம்னதிள்னபத்ின னனன்முமன்
[A] I ற்றும் III

[B] II ற்றும் IV

[C] I ற்றும் IV

[D] IV ட்டும்

52. ‚ஆற்றுா தண்டுது இல்‛

[A] அம்ா, அப்தா, அண்ி, அங்ாடி, அன்ணம்,

[A] னநானூறு

[B] அங்ாடி, அன்ணம், அம்ா, அப்தா, அண்ி,

[C] ான்ிக்டின

[C] அண்ி, அங்ாடி, அப்தா, அம்ா, அன்ணம்,

[D] அங்ாடி, அண்ி, அப்தா, அம்ா, அன்ணம்,

[B] தபாி

[D] குநஞ்சி

53. பதண்ள் ந் ினபாட்னட ற்றுக்பாள்ப
பதரிார் பதரிதும் ிமம்திணார்

44. ீ ழ் மணற்றுள் பதௌத்ாப்தித்னத் தர்

[A] சடுகுடு , தடி

[A] சினப்திாம், ிதனன

[B] சினம்தம் , குினதற்நம்

[B] சீசிந்ாி, குண்டனதசி

[C] றுழுவுல் , அம்ானண

[C] ிதனன, குண்டனதசி

[D] ல்மத்ம் , குத்துச்சண்னட

[D] னபாதி, ீனதசி

54. ஈ.த.ா – வுக்கு ‘பதரிார்’ தட்டத்ன ங்ிர்

45. ஏர் ழுத்து எம பாிில் பதாமந்ாது :
[C] கூ – ிபிக்குல்

(4) உண்

[A] அண்ானன

41. தல்னர் ானாணது ிினக்ி னாற்நில்

[A]  ீ – ததாது

(3) பண்ன

னழ்தாடிர் ______________________

- ிரினாந்ன்
- சிபதமான்

[B]

(2) பதறுல்

49. குக்டதன ! அமட்டதன ! ன்று முமன்

[B] ானணஉரி ததார்த்ர்
[C] அடிமுடி தடனக்கும்

(1) குததன்

[C] 3 4 1 2

38. ‚தடித் பதண்‛ ினப்தடத்ில் முல்தாடனன ழுி

[A] தக்ிங்ாம்

[C] து

[A] 1 2 3 4

[D] IV ட்டும்

சிநந் தாடனாசிரிர் ?

[B] ா
[D] தூ

[B] II ட்டும்

[C] III ட்டும்

[A] 

[B] சா–சால்

[A] தறாச்சிார்

[D] ஏ–கு தனன
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[C] அம்ன த்ம்ாள்

[B] அஞ்சனன

[D] ர்ாம்தாள்
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55. ‘னாற்றுக் பஞ்சிம்‘
[A] ற்நின

64. கூற்று :

[B] னநானூறு

[C] திற்றுப்தத்து

[D] னித்பான

56. ிமஷ் தார் ‚ஆண்டாபின் னாறு‛ ந்
நூனில் ழுிணார்____________
[A] அமுக்ால்ா
[C] முத்ாாட்சசம்

[D] சி.ம.ி

[C] ஆண்டாள்

[D] ினணமுற்று

[B] ஐனார்

[D] [A] று [R] சரி

[D] A & B

[B] பதரிார்
[D] தர்

66. துன்னறூஉம் துவ்ான இல்னாகும் ார்ாட்டும்
இன்னறூஉம் இன்பசா னர்க்கு சரிாண பதாமள்
[A] பின

[B] தாம்

[C] றுன

[D] துன்தம்

67. பசால்றக்கு அழுத்ம் மம் உிபழுத்து து ?
[A] 

[A] தசி ந்ிட தத்தும் தநக்கும்

[B] 

[C] 

[D] எ

68. ‚தங்குன்றுபான்‛ ன்று ான ிார் அனத்ார்

[B] குற்நம் தார்க்ின் சுற்நம் இல்னன

[C] ார்ி ிங்ள் ிினநந் ன்ணாபாம்

[A] ிமண்ானனில் உள்ப சின்

[D] ஆண்டாண்டு தாறும் அழுது னண்டாறம்

[B] ிமப்தங்குன்நத்ில் உள்ப திம்ன்
[C] ிமப்தங்குன்நத்ில் உள்ப முமன்

60. ‚பய் ினண‛ – ன்தது _________________

[D] துனில் உள்ப முத்துகுாசாி

[A] பப்தம் ிகுந் பசால்
[B] துன்தம் மம் பசால்

69. ‚அநிவு ன்தது பர்ந்து பாண்தட இமக்கும்‛

[C] சப்தாண பசாற்ள்

[A] ிம.ி.

[D] துன்தம் மம் பசல்

[C] பதரிார்

61. ழுச்சி ிக் ினள் ழுதுில் ல்னர்
[C] ல்ாசுந்ம்

[C] [A] சரி [R] று

[C] ாமாணர்

[B] இடப்பதர்

59. ஐனார் கூநிற்றுள் பதாமந்ாது

[A] உடுனன ாாி

[A] [A] சரி [A] க்கு [R] சரிாண ிபக்ம்

[A] ள்பனார்

58. சுமங்ச் பசால்னி ிபங் னப்தில் ள்பர்ள்
[A] ிமள்றர்

கும்ததாது, இன்தம் மம் டுஞ்பசாற்னபப் ததசுது

65. ‚சன்ார்க் சண்ட ாமம்‛

57. அவ்ி ல்னன : ாி ினதண !
[C] ிங்தாள்ினணமுற்று

ாம் : [R] துன்தம் மம் இணி பசாற்ள் இமக்

[B] [A] சரி [R] சரி [A]க்கு [R] சரிாண ிபக்ல்ன

[B] அர்த்சாஸ்ிம்

[A] பதபச்சம்

[A] ணிஇமப்தக் ாய்ர்ந் ற்று

[A] ிம.ி.

[D] தாிார்

[C] தாிார்

62. ீ ழ்ண்டற்றுள் நாணனத் தர் :

ண்பாப் ததாற்நிர்

[A] சதந்ி முனநக்கு ஊக்பித்ார்

[B] ஞ்சாவூர் தண்னாள் சட்டம் பாண்டுந்ர்
[C] குற்நதம்தன சட்டத்ினிமந்து அர்னப
ிடுனன பதற்றுத் ந்ார்
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[C] முத்துஇானிங்ம்

[B] ம். ி.ஆர்

[D] னதந்ினனர்

[B] இமள், பமள், அமள், மள்

63. முத்துானிங்ர் ிமப்தத்ிற்கு இங் துனக்கு

[D] இந்ிாாந்ி

[A] பதரிார்

[A] இமள், மள், பமள், அமள்

ஆன்ீ த்ிற்கும் இல்னன ன்று டுத்துனத்ர்

[C] தம

[D] தாிாசன்

72. சரிாண அரினசனத் தர் :

[D] சாிமம் ; ிநமும் அசிறக்குில்னன

[B] ாந்ி

[B] தர்

71. பய்ம்,
ீ
தசிம் ஆி இண்னடமம் இம

தசும்பதான் முத்துஇானிங்த் தர்

[A] தா ி

[D] தாிார்

70. ண் ீர்ிட்தடா பர்த்தாம், ண் ீால் ாத்தாம்

[B] ாாதாி

மன ந்ர் ___________________

[B] தர்

[C] இமள், அமள், மள், பமள்

[D] அமள், இமள், பமள், மள்

73. த்னண உம் இனன ! – அில்
இன்பணாம சிம் உணதுனன !
[A] ாாதாி

[C] அப்துல்ஹ்ான்

[B] ல்ாசுந்ம்
[D] ாாி
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74. தா க்பினடத ிிப்னர்ன ற்தடுத்தும்

னில் சமுாப் தாடல்னப ழுிச் சீர்ிமத்க்
மத்துனப தப்திர் ?
[A] ாாதாி

[B] க்ள்ிஞர்

[C] ாமுணிர்
ீ

[D] ாாி

[D] னனக்ம்

76. அரி பல்னிக்ணின ஐனாமக்கு அபித்ர்
[A] தாரி

[B] ஏரி

[C] ாரி

[D] ஆய்

[B] னடப்னட்டர்

[C] படனஸ்தாப்
[D] இண்டர்பட்

84. திற்றுப்தத்ில் ாம் தத்து (தினர்) ன்ணன் ார் ?

[C] டல்திதாட்டி பசங்குட்டுன்

[D] தல்ானணச் பசங்பழுகுட்டுன்
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(3) ாகூத்ணார்

[d] ச்சணந்ிானன

(4) தானாபாித்தர்

[e] ஆத்ிச்சூடி

(5) ஐனார்

[A] 3

2

5

4

6

1

[B] 3

4

1

2

6
5

5

6

[D] 3

5

4

1

2

6

[C] 3

[D] தர்

(2) குதண்டிர்
ீ

[c] மூமனா

[f] ன்னூல்

[D] 25

[B] ாந்ி

[B] இபஞ்தசல் இமம்பதானந

(1) எட்டக்கூத்ர்

[b] சூபாி

82. அி பசாக்ாப்னனர் இற்நி ணிப்தாடல்

[A] டூர் நிந் பதமஞ்தசல் இமம்பதானந

- திரிர்சிணி

[a] குண்டனதசி

[D] துவுில்னன

[C] தம

- சங்ன

91. பதாமத்து :

[B] ினம்

[A] இாசாி

[D] னணிிார்

- ாிரி

[D] இாகுனன்

[D] மாசி

83. ‚னக்ம் ர்‚
ீ

[B] ஆண்டாள்

- அாி

[C] அங்ன

[B] ிம.ி.

[C] 1452

[D] 3363

[B] அம்திாதி

[D] ம்ாழ்ார்

81. ‚ாம்னனம்‛ – ன்தது னணக் குநிக்ிநது

[B] 108

[D] பால்ாப்திம்

[B] 1028

[A] அம்திாதி

80. ‚ினக்ி ினம் ‚ ன்று அனக்ப்தடுதர்

[A] 22

[B] ிதனன

90. தினரின் க்ள் ார் ?

[B] ாவுக்சர்

[C] ாம்

[D] தசாிம்
ீ

[C] குனச்சினநார்

79. ிமினனக்கு அமத உள்ப ிமல்னிக்தி

[A] ா

[C] பில்உன

[A] ஐனார்

[D] தல்ன

[C] ாாி

[B] பால்ாப்திம்

89. ‘மூதுன‘- தறு பதர்

[B] தசா

[A] ல்ாசுந்ம்

[A] அத்ிம்

[C] 1610

78. முப்னாடு – ம்ண்டனத்னச் சார்ந்து

[C] பதாய்னாழ்ார்

86. உனில் ரிடிம் கூறும் எத இனக் நூல்

[A] 26350

– இனம்

[A] ிமஞாணசம்ந்ர்

[D] I,II,III சரி

88. பால்ாப்தித்ில் உள்ப தாடல்ள் ண்ிக்ன

– பானனதாக்ி

தற்நி தாடிர்ள் ார் ?

[B] I,IV சரி

[C] சீசிந்ாி

– ீ ததார்டு

[C] தாண்டி

[IV] பாங்குதர் ாழ்க்ன அஞ்சினத் தும்தி

[A] சினப்திாம்

- னடதனட

[A] தச

[III] ினணத ஆடர்க்கு உித

87. ‚னசம்‛ ன்நபசால் முன்முனில் இடம்பதற்நநூல்

77. பதாமந்ா என்னந தர் :
[A] திபாட்தாம்

பசம்னனப்பதல் ீர் ததான அன்னனட பஞ்சம்

[II] உத்ிதாம் னமனட்சம்

[C] I,II,III,IV சரி

[B] தள்பி

[C] சர்னாசானன

[I]

[A] I,III சரி

75. மணிர்சிட்டி (UNIVERSITY) ிழ்தடுத்து
[A] ல்றரி

85. குறுந்பான தாடல்பில் சரிாணது ?

4

1

2

(6) தந்ிமுணிர்

92. சரிாண ாப்பதர்னபத் தர் :
[I] அழுகுிச் சித்ர்
[III] டுபபிசித்ர்
[A] I,III சரி

[C] III,IV சரி

[II] கும்னதச் சித்ர்

[IV] தாம்தாட்டிச் சித்ர்
[B] I,II,IV சரி
[D] I,IV சரி
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(6th STD – TAMIL - ANSWER KEY)

93. ‚ாதாம் ிழ்ப்தடுத்தும் துானரி சங்ம்

னத்தும்‛ _______________________________________
[A] தாிார்

[B] தரிதாடல்

[C] சின்ணனூர் பசப்ததடு

1
A
11
A
21
C
31
B
41
B
51
D
61
B
71
C
81
B
91
C

[D] தாிில்

94. சினண ிர் பதாி னமுணின் !

அத்ின் ன்தான் எபி பர்க் பர்ந்தன் !
[A] பால்ாப்திர்

[B] தாிார்

[C] ிி

[D] தரிதாடல்

95. பால்ாப்திரின் எம சானன ாணாக்ர் _______
[A] அத்ிர்

[B] தணம்தணார்

[C] னானரிப்திள்னப

[D] ததாசிரிர்

96. ‚தார் பி‛- ன்று ந் நூல் கூறுிநது
[A] னநானூறு

[B] தபாி

[C] பிாற்தது

[D] தள்ற

97. ‚ஆற்றுா தண்டுது இல்‚ ன்தது

[A] ற்நனுக்கு ட்டுச்தசாறு தண்டாம்
[B] ினட உவு

[C] பசன்ந இடம் ல்னாம் சிநப்ன
[D] இற்நில் துவுில்னன

98. சரிாணனத் தர்ந்படு :
[1] இனக் ிபக்ம்
[2] இாாடம்

- னத்ிாதசிர்

[3] கூனப்த ாக்ன் ால்

[4] இனக் ிபக்ச் சூநாபி
[A] 1,2 சரி
[C] 2,3 சரி

- ம்தர்

2
C
12
D
22
B
32
C
42
C
52
B
62
B
72
D
82
D
92
B

3
B
13
B
23
C
33
A
43
D
53
D
63
A
73
A
83
A
93
C

4
B
14
A
24
A
34
D
44
C
54
D
64
C
74
D
84
A
94
B

5
A
15
A
25
A
35
D
45
C
55
B
65
D
75
C
85
C
95
B

6
B
16
C
26
D
36
C
46
D
56
A
66
C
76
D
86
B
96
D

7
D
17
B
27
A
37
A
47
B
57
C
67
B
77
B
87
B
97
A

8
A
18
B
28
C
38
B
48
C
58
D
68
C
78
C
88
C
98
C

9
D
19
B
29
C
39
B
49
D
59
C
69
C
79
C
89
A
99
B

10
B
20
C
30
C
40
B
50
C
60
D
70
C
80
D
90
C
100
D

- சுப்திீதிார்
– திள்னபபதமாள்
[B] 1,3 சரி

[D] 1,4 சரி

99. ‚ி‛ – ண னப்தடுதர் துிாசன் ன்று
ன்னண அனத்துக்பாண்டார்
[A] பசய்குத்ம்தி தானர்
[C] குங்குடி ஸ்ான்

[B] ாசிம்னனர்

[D] சவ்ாதுப்னனர்

100. ண்ில் னந்ான் ன் மத்ில் னந்ான் ...........

ாய்க்ால் சிறுில் ததால் ண்ி ாிடம்.......
ஆற்நவும் ற்நார் அநிவுனடார் .........................

மிந GROUP - IV தர்வுக்கு அநிவு திற்சி னம்

சார்தா இன்று முல் 6 முல் 12 ஆம் குப்ன ன
ிழ் ற்றும் இனக்ி னாறு அடங்ி ிணாத்ாள்

[A] தாிார் / ஐனார் / ிமள்றர்

[B] ள்பனார் / ஐனார் / டுபபிசித்ர்

[C] இாச்சந்ிிார் / ள்பனார் / ஐனார்
[D] ள்பனார் / ானடிார் / மூன்றுனநஅனணார்

TARGET TNPSC & ARIVU TNPSC STUDY CENTRE KALLAKURICHI ன்ந ததஸ்னக் குமெதில் திதற்நம்
பசய்ப்தடும் ன்தன பரிித்துக் பாள்ிதநாம் ......

ALL THE BEST
CELL.NO,8807745010,9159393181

www.facebook.com/arivu tnpsc study centre - kallakurichi

CELL.NO,8807745010,9159393181

www.facebook.com/arivu tnpsc study centre - kallakurichi

