ப Knowledge
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TAMIL QUESTIONS (9th STD Book) – 100 QUE.
TOTAL MARKS

– 150 (1 X 1 ½ Marks)

TIME DURATION

– 1 ½ HOURS
ப ொதுத் தமிழ்

1)

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/

6)

7)

தைத்ைிங்களின் ப ோது முைல் நோள் மதை

[B]

[C]

த்து

[D] ஏழு

ைவறோை இதணதய பைர்க
[B] த ந்ைமிழ் ஆசோன்- கோ. நமச்சிவோயைோர்
ோதல இறக்கு – ைோைியோகு ப யர்

8)

சத களிபல ைமிபழழுந்து முழங்க பவண்டும்

[D] ப ோகிப் ப ோங்கல்

எை அன்பற முழங்கியவர்

ைமிழ்நோட்டின் வடமோவட்டங்களில் எருது விடும்

[C] பைசியவிநோயகம்

[A]

ைிருவிழோவிற்கு வழங்கப்ப றும் ப யர்
[A] எருதுகட்டு

[B] மஞ்சுவிரட்டு

[C] சல்லிக்கட்டு

[D] ஏறுைழுவைல்

ைிரோவிடம் என்னும் பசோல்தல முைன் முைலில்
யன் ோட்டிற்கு பகோண்டு வந்ைவர்
[A] குமரில ட்டர்

இயல்ப ன் ோன்
ோடலில்

அதமந்துள்ளது
[A] அடிபமோதைத் பைோதட
[B] அடிமுரண் பைோதட
[C] அடியிதயபுத் பைோதட
[D] அளப தடத் பைோதட
ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்ைிரகவி, வித்ைோரக்கவி
எை நோற்கவியிலும் சிறந்து விளங்கியவர்
[B] குலபசகரயோழ்வர்
[C] ைிருமங்தகயோழ்வோர்
[D] மதுரகவியோழ்வோர்

Target Tnpsc FBG

ோரைிைோசன்

ிள்தள

[D] நோமக்கல்கவிஞர் பவ.ரோமலிங்கம்

9)

ிள்தள

ைமிழ்பமோழித் தூய்தம இயக்கம் பைோன்றிய
நூற்றோண்டு
[A] 18-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம்
[B] 19-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம்

10) கீ ழ்க்கண்டவற்றில்

[D] ைந்தை ப ரியோர்

துன் ம் உறுைல் இலன்” என்ற

[B]

[D] 21-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம்

[C] அறிஞர்அண்ணோ

“இன் ம் விதழயோன் இடும்த

ோரைியோர்

[C] 20-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம்

[B] இரோ ர்ட் கோல்டுபவல்

[A] ைிருமழிதசயோழ்வோர்

ைிபைட்டு

[D] வழு – ஆறு வதகப் டும்

[C] கோணும் ப ோங்கல்

5)

ன்ைிரண்டு

[C]

[B] ப ரும் ப ோங்கல்

4)

[A]

[A] மீ தூண் விரும்புபவல்- ஒளதவயோர்

[A] சிறுவட்டுப்
ீ
ப ோங்கல்

3)

ஒற்றள தடயில் அளப டுத்தும் வரும்
பமய்பயழுத்துக்களின் எண்ணிக்தக

பைோறும் நடக்கும் ப ோங்கல்

2)

25.09.2015

எவர் மறு ிறப்பு

உணர்ந்ைவளோய்க் குறிப் ிடப் டு வள்
[A] கண்ணகி

[B] ஆைிதர

[C] சித்ைிரோ ைி

[D] மணிபமகதல

11) பசோல்லில்

ஏற் டும் குற்றங்களோக

மணிபமகதல கோப் ியம் குறிப் ிடப் டுவது
[A] பவஃகல்

[B] குறதள

[C] பவகுளல்

[D]

12) எழுத்து 1960 களில்

சதல

ைமிழகத்ைில் இருந்து

மோைோந்ைம் பவளி வந்ை ைமிழ் சிற்றிைழ் ஆகும்.
இைன் ஆசிரியரோக

ணியோற்றிவர்

[A] ந. ிச்சமூர்த்ைி

[B] சி.சு.பசல்லப் ோ

[C] ைருமு சிவரோமு
[D] எஸ்.தவத்ைீஸ்வரன்
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13)
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விட்மைின் புல்லிைழும்,

ோரைியின் வசை

20)

கவிதையும் ைோன் என் கவிதைக்கு உரமிட்டது

I. பைோழிற் பசய் வருக்கு ப யரோய் வரும்

[A] கோ.நோ.சுப் ிரமணியன்

II. மூவிடங்களிலும் வரும்

[B] ைி.பசோ.பவணுபகோ ோலன்

III.

[C] ந. ிச்சமூர்த்ைி

[B] I, II & III மட்டும் சரியோைதவ

வதகப் டும்

15)

[D] நோற் த்தைந்து

[D] இதவ அதைத்தும் சரியோைதவ

21)

பைர்ந்பைடுக்க

கைிர்கதளத் ைடுப் து

[A] பமோழியமுது

[B] ைமிழமுது

[A] அடிவளி மண்டலம்

[C] ைமிழன்தை

[D] அமுைபமோழி

22)

[C] உப்பு வளிமண்டலம்
[D] அடிவளிப்

இைழில் எழுைிைோர்

“நன்னூர்ப்புலவன்” எை சிறப் ித்து கூறப் டும்

[A] இந்ைியன் பெரோல்டு
[B] யங் இந்ைியோ

[A] இளங்பகோவடிகள்
[C] புகபழந்ைிப் புலவர்

23)

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் ைமிழக முைலதமச்சரோக
ைவி வகித்ைவர்கதள கோலவரிதசப் டி

[D] அருணந்ைி சிவைோர்

வரிதசப் டுத்ைி பைர்ந்பைடுக்க

ஆசிரியப் ோவிற்கு உரிய சீர்கள் …………………ஆகும்

[A] குமோரசோமி, ஒமந்தூரோர், ரோஜோஜி,

[A] கோய்ச்சீர்

[B] மோச்சீர்

[B]

[C] கைிச்சீர்

[D] பூச்சீர்

[C] ரோஜோஜி, இரோமசோமி,
[D]

ைமிழ்நோடு கோங்கிரஸ் கட்சியின் ைதலவரோக
எந்ை ஆண்டு ப ருந்ைதலவர் கோமரோஜர்

24)

பைர்ந்பைடுக்கப்ட்டோர்

19)

[C] நியூ இந்ைியோ

[D] இந்ைியன் ஒப் ிைியன்

[B] சீத்ைதலச் சோத்ைைோர்

18)

கோந்ைியடிகள் ைில்தலயோடி வள்ளியம்தம
குறித்து ைைது இரங்கதல கீ ழ்க்கண்ட எந்ை

டலம்

ழம்ப ருதம வோய்ந்ைவர்

17)

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் உவதமச் பசோற்கதள

கைிரவைிடமிருந்து பவளிவரும் புறஊைோக்

[B] உயிர் வளிப் டலம்

16)

[C] III & IV மட்டும் சரியோைதவ

[B] இரு த்தைந்து

[C] முப் த்தைந்து

டர்க்தக இடத்ைில் வரும்

[A] II & III மட்டும் சரியோைதவ

பைோதட விகற் ம் பமோத்ைம் எத்ைதை
ைிதைந்து

கோலங் கோட்டோது

IV.

[D] கு. .இரோசபகோ ோலன்

[A]

ற்றிய கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்

சரியோைதவ

எைக் கூறியவர்

14)

பைோழிற்ப யர்

ிரகோசம், ஒமந்தூரோர், குமோரசோமி,கோமரோஜர்
ிரகோசம், குமோரசோமி

ிரகோசம், குமோரசோமி, இரோமசோமி, கோமரோஜர்

ைமிழ்நோட்டில் கரும்பு கீ ழ்க்கண்ட யோருதடய
முன்பைோர் கோலத்ைில் சீைோவிலிருந்து பகோண்டு

[A] 1936

[B] 1937

வந்து

[C] 1938

[D] 1939

[A] அைிகன்

[B] ப கன்

[C] நலங்கிள்ளி

[D] குமணன்

ைமிழின் சிறப்த யும் ைமிழ்பமோழியின்
இைிதமயும் பசர்த்து

ிரகோசம்

ோடியவர்

25)

யிரடப் ட்டது எை கூறப் டுகிறது

பெலன்கில்லர் அபமரிக்கோவில் கீ ழ்க்கண்ட

[A] கவிஞர் பவ.இரோமலிங்கைோர்

எந்ை மோகோணத்ைில்

[B] கவிமணி பைசிய விநோயகம்

[A] ஆர்கன்சஸ்

[B] அல ோமோ

[C] புலவர் குழந்தை

[C] அலோஸ்கோ

[D] அரிபசோைோ

ிறந்ைோர்

[D] கவிஞர் முடியரசன்
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26) “ைிறைல்ல
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ைற் ிறர் பசய்யினும் பநோபநோந்(து)

32)

கீ ழ்க்கோணும் கருத்துகளில் ைவறோைதைச்

அறைல்ல பசய்யோதம நன்று” என்ற குறளில்

சுட்டிக் கோண் ிக்கவும்

ைற் ிறர் மற்றும் பசய்யினும் என் து

கருத்துக்கள்

முதறபய

[A] ரூ ோயத் என் து நோன்கடிச் பசய்யுள்

[A] ஏழோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்

[B] இந்ைிய நோட்தட பமோழிக்கோட்சிச்சோதல

இழிவுச் சிறப்பும்தம

என்றவர் ச.அகத்ைியலிங்கம்

[B] ஆறோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்

[C] முைல் எழுத்துக்கதள சோர்ந்து இயங்கும்

உயர்வுச் சிறப்பும்தம

எழுத்துக்கள் சோர்ப ழுத்துக்கள் எைப் டும்

[C] மூன்றோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்

[D] வோைம் ோடிக் குழுவிைர் ைஞ்தசதய

ஐயவும்தம

தமயமோக பகோண்டு பசயல்ப் ட்டைர்

[D] நோன்கோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்
எச்சவும்தம

27) உரிய

33)

ைமிழ்நோட்டில் ஒதுவோர்கள்
இதசத்ைமிழ்

ப ோருதள பைர்ந்பைடுக்க: “மல்லல்”

ோடல்கள்

[A] நோலோயிரைிவ்ய

[A] குளம்

[B] களம்

[B] சமகோலத்துப்

[C] வளம்

[D] மதல

[C] பைவோரப்

28) ஆைந்ைரங்கருதடய

கோலத்ைில் யோருபம புரிந்ைிரோை அரியபைோரு

34)

இலக்கியப் ணி எைக் கூறியவர்
[B] K.K.

[C] அரிமைிபைன்ைவன்

[D] ப ப் ிசு

ிள்தள

அதமத்துச் சுதவ வளம் பசழிக்கப்

35)

ோடு வர்
[A] சித்ைிரக்கவி

[B] ஆசுகவி

[C] வித்ைோரக்கவி

[D] மதுரகவி

30) சீைிவோசக்கவியோல்

[A] ைமிழ்

[B] வடபமோழி

[C] பைலுங்கு

[D] கன்ைடம்

36)

[C] கிட்கிந்ைோ கோண்டம்
[D]

ோல கோண்டம்
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[B] 579

[C] 589

[D] 599

மணிபமகதல யோருதடய உைவியோல்

[C] ஆைிதர

குறுந்பைோதக நோன்கடி முைல் எட்டு அடிகள்
வதர அதமந்ை குறுகிய ______________________
பகோண்டு பைோகுக்கப் ட்ட நூல்
[A] கலிப் ோக்கதள
[B] பவண் ோக்கதள
[C] ஆசிரியப் ோக்கதள
[D] வஞ்சிப் ோக்கதள

இப் ோடல் இடம்ப ற்றுள்ள கம் ரோமோயண

[B] ஆரணிய கோண்டம்

[A] 569

[D] அறவணஅடிகள்

றுத்ைலும் நீக்கலும் நீங்கலோ --

[A] அபயோத்ைியோ கோண்டம்

கலிங்கத்துப் ரணியில் எத்ைதை ைோழிதசகள்

[B] ைீவைிலதக

யோதவயும் ைோமுள வோக்கலும்

கோண்டம்

ோடல்கள்

[A] மணிபமகலோ பைய்வம்

பமோழியில் எழுைப் ட்டது

நிதலப

ோடல்கள்

அமுைசுர ியோல் ப ற்றோள்

தடக்கப் ட்ட ஆைந்ைரங்க

விஜயசம்பு என்ற நூல் கீ ழ்க்கண்ட எந்ை

31) உலகம்

ோடல்கள்

கோண் டுகின்றை

[A] வ.பவ.சு

29) பசோல்லணி

ிர ந்ைப்
ோடல்கள்

[D] பவைகோலத்து

நோட்குறிப்புகள் அவரது

ோடும்

37)

ப ோருந்ைோை இதணதய கண்டறிக
பசோல்

- ப ோருள்

[A] கந்ைரும்

- இதச

[B] பகோணம்

- வோட் தட

[C]

ோடலம்

-

ோைிரிப்பூ

[D] கந்ைகம்

-

ந்து
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38) கீ ழ்க்கண்டவற்றில்
பைர்க:

சரியோக அதமந்ை பைோடதர

(பசோற்பறோடர் -

ஆகுப யர்)

44) கீ ழ்க்கண்டவற்றில்
இயற்றியதவ

I. ைிருக்குறள் கற்கிபறன் - கோரியோவோகுப யர்
II. கம் தர

I. ைிருவிதளயோடற் ப ோற்றிக்கலிபவண் ோ
II. சிவப ருமோன் ைிருவந்ைோைி
III. மதுதரப் ைிற்றுப் த்ைந்ைோைி
IV. பவைோரணிய புரோணம்

டித்பைன் –கருத்ைோவோகு ப யர்

III. ைிருவள்ளுவதரப்

டிக்கிபறன் –

கருத்ைோவோகு ப யர்

[A] II & III மட்டும் இயற்றியதவ

IV. நன்னூல் கற்கப் ப ோகிபறன் -

[B] I, II & III மட்டும் இயற்றியதவ

கோரியவோகுப யர்

[C] I, III & IV மட்டும் இயற்றியதவ

[A] II & III மட்டும் சரியோைதவ

[D] இதவ அதைத்தும் இயற்றியதவ

[B] I, II & III மட்டும் சரியோைதவ
[C] I & II மட்டும்

சரியோைதவ

45) "பவை

[D] இதவ அதைத்தும்

39) புதுக்கவிதை
யோருதடய

[A] வண்ணைோசன்

[B] வண்ணநிலவன்

[C] வோைவமோமதல

[D] வல்லிக்கண்ணன்
த்ைிைி ப ண்டிர், உலக

உயிர்கள், உடல் அடக்க முதற, ைீவிதைகள்

[A] தரஸ் படவிஸ்
[B] இரோ ர்ட் கோல்டுபவல்
[C] ச.அகத்ைியலிங்கம்
[D] பைவபநயப் ோவணர்

46) ப

ஆகியதவகளின் எண்ணிக்தககள் முதறபய

41)

[A] 3, 5, 8, 10

[B] 3, 6, 5, 10

[C] 3, 5, 6 ,10

[D] 3, 4, 6, 10

மகிழ்ந்து ஆடிப் ோடிக் களிக்கும். இைில்
[B] நிணச் பசோறு

[C] நித்யச் பசோறு

[D] நடுஇரவுச் பசோறு

42) அன்பும்
ண்பும்

[A] இதலபவல்

- உவதமத் பைோதக

[B] மருப்பூசி

- உருவங்கள்

பைசிகர் இயற்றியது

[A] வங்கத்து ரணி

[B] பமோகவதைப் ரணி

[C] ைக்கயோகப் ரணி

[D]

48) 1913ம்

ஆண்டு டிசம் ர் 23-ம் நோள் கீ ழ்க்கண்ட

வள்ளியம்தம கலந்து பகோண்டோர்

யனும் அது- இக்குறள் கீ பழ

ிறிதுபமோழிைல் அணி

49)

[A] வோல்க்ரஸ்ட்

[B]

[C] பகப்டவுண்

[D] பஜோகன்ஸ் ர்க்

மோர்க்பகோப ோபலோ

[D] நிரல்நிதறஅணி

[A] கிபரக்க நோட்டறிஞர்

ருந்ைதலவர் கோமரோஜருக்கு மத்ைிய அரசு

ோரைரத்ைோ விருதை வழங்கிய ஆண்டு
[A] 1954

[B] 1976

[C] 1988

[D] 1999
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ிரிட்படோரியோ

ோண்டியர் கோலத்ைில் ைமிழகத்ைிற்கு வந்ை

[C] ஏகபைசஉருவகஅணி

43) ப

ோசவதைப் ரணி

எந்ை இடத்ைில் நதடப ற்ற அறப்ப ோரில்

அறனும் உதடத்ைோயின் இல்வோழ்க்தக

[B] இல்ப ோருளுவதமயணி

- இலக்கணக்குறிப்பு

47) தவத்ைியநோை

கோணப் டும் எவ்வதக அணிதய பசர்ந்ைது
[A]

பசோற்கள்

[D] ைீர்த்ைபசழியன் - ப யரச்சம்

இரத்ைமும் இதரச்சியும் கலந்ை உணவு என் து
[A] நிலோச் பசோறு

ோருந்ைோை இதணதய கண்டறிக

[C] மோறன்களிறு -ஐந்ைோம் பவற்றுதமத்பைோதக

ரணி நோளில் ப ய்கள் கூடி இரத்ைமும்
இதரச்சியும் கலந்ை உணவு சதமத்து உண்டு

ல கலந்துள்ளை" என்று

கூறியவர்

ங்கு ப ோற்றத்ைக்கது

கூறும்

கோலத்து வடபமோழியில் மூலத் ைிரோவிட

பமோழிக் கூறுகள்

வளர்ச்சியில் கீ ழ்க்கண்ட

40) மணிபமகதல

ரஞ்பசோைிமுைிவர்

யணி ஒரு……………………………..

[B] இத்ைோலிய நோட்டறிஞர்
[C] பவைிசு நோட்டறிஞர்
[D] டச்சு நோட்டறிஞர்
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குறிப் றிைல்

“நல்லோற்றுப்

56) ப

டூஉ பநறியுமோ ரதுபவ”

கூற்று (A): பசய்யுளிதசயளப தட
கோரணம் (R): ஒரு சீரில் இயல் ோக உள்ள பநட்
படழுத்து அளப டுத்து அளப தடக் குறிதய
நீக்கிைோல் பசய்யுளில் சீர், ைதள பகடும்
[A] (A)-சரி, ஆைோல் (R)- ைவறு
[B] (A) – மற்றும் (R) – இரண்டும் சரி, பமலும்
(R) – என் து (A)- விற்கு சரியோை விளக்கம்
[C] (A) ைவறு, ஆைோல் (R)- சரி

ோருத்துக

(a) கஃஃசு

1. இன்ைிதசயளப தட

(b) உழோஅர்

2. ஒற்றளப தட

(c) உண் தூஉம்

3. பசோல்லிதசயளப தட

(d) உரைதசஇ

4. பசய்யுளிதசயளப தட

[A]
[B]

[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

2
2
4
3

1
4
2
4

3
1
1
2

4
3
3
1

[D] (A) – மற்றும் (R)- இரண்டும் ைவறு

51) ைமிழக

அரசின் முைல் அரசதவக் கவிஞரோக

ைிகழ்ந்ைவர்

ோஞ்சோலிச ைம் என்னும் கோப் ியம் கீ ழ்க்கண்ட
எந்ை சருக்கத்ைில் இடம் ப ற்றுள்ளது
[A] துகிலுரிைல் சருக்கம் [B] அடிதமச் சருக்கும்

[A] கவிஞர் கண்ணைோசன்

[C] சூழ்ச்சிச் சருக்கம்

[B] கவிஞர் புவியரசு
[C] உவதமக் கவிஞர் சுரைோ

58) “அருந்ைமிழ்ச்பசல்வி

[D] கவிஞர் பவ.இரோமலிங்கைோர்

52) கோல்டுபவல்

57)

“ைிரோவிட பமோழிகளின்

ஒப் ிலக்கணம்” என்ற நூதல எந்ை ஆண்டு
பவளியிட்டோர்

[D] சூைோட்டச் சருக்கம்
ோடிைோள்”

இவ்வோக்கியத்ைில் அதமந்துள்ளது
[A] மரபுவழு

[B] ைிதணவழோ நிதல

[C]

[D] வழுவதமைி

ோல்வழோ நிதல

59) ரியூைியன்

ைீவில் ப சப் டும் பமோழி

[A] 1851

[B] 1853

[A] ஆங்கில பமோழி

[B]

[C] 1854

[D] 1856

[C] பஜர்மன் பமோழி

[D] ைமிழ் பமோழி

53) உரிய

60) “ஆதை

விதடதயத் பைர்க

ைமிதழ ஆட்சி பமோழியோகக் பகோண்டுள்ள
பவளிநோடுகள்
[A] இலங்தக, சிங்கப்பூர், மபலசியோ
[B] பைன்ஆபமரிக்கோ, கைடோ,
[C] பமோரிசியசு,

ிைோங்கு,

[D] சிங்கப்பூர், மபலசியோ,

54) டோக்டர் கோல்டுபவல் குறிப்

ிரோன்சு

ிஜித்ைீவுகள்
ிைோங்குைீவு
ிடும் ைிருந்ைிய,

ைிருந்ைோ, ைிரோவிட பமோழிகள் எத்ைதை?
[A]

ன்ைிரண்டு,

த்து

[C] ஏழு, ஐந்து

55) வோக்கியத்தை

[B] ஆறு, ஆறு
[D] எட்டு, ஆறு

பைர்ந்பைடுத்து நிரப்புக

“அணியில்லோை கவிதை

ணியில்லோை_________

என் ர்”
[A] இளதம

[B]

[C] வைிதை

[D] வயதை
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ழதம

ிபரஞ்சு பமோழி

ஆயிரம் அமரிதட பவன்ற

மோைவ னுக்கு வகுப் து

ரணி”- இவ்டிகள்

இடம்ப ற்ற நூல்
[A] நவநீை

ோட்டியல்

[C] சிைம் ர

61) பகோற்தக

ோட்டியல்

முத்ைிதை

[B]

ன்ைிரு

டலம்

[D] இதவஎதுவுமில்தல
ற்றி சிறப் ிக்கும்

நூல்களோவை:
[A] மதுதரக்கோஞ்சியும்,

ட்டிைப் ோதல

[B] மதுதரக்கோஞ்சியும், சிறு ோணோற்றுப் தட
[C] முல்தலப் ோட்டும்,சிறு ோணோற்றுப் தட
[D] முல்தலப் ோட்டும்,

62) அடிபைோறும்

ட்டிைப் ோதல

ஆறு அல்லது அைற்கு பமலும்

ல சீர்கதள ப ற்று வருவது
[A] கழிபநடிலடி

[B] சிந்ைடி

[C] பநடிலடி

[D] குறளடி
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63) கீ ழ்க்கண்டவற்றில்

பைோழிற் ோடல் வதகக்குள்

69) இலக்கண

அடங்கு தவ

(a)

I. கதளபயடுப்புப் ோடல்
II. கைிரறுப்புப் ோடல்
III. மீ ைவர்
ோடல்
IV. பைம்மோங்குப் ோடல்

(c) மல்லல் பநடுமைில்

3.

(d) கருமுகில்

4. விதைத்பைோதக

[B]

[D] இதவ அதைத்தும் அடங்கு தவ

64)

[C]
[D]

ோவபலறுவின் உலகத் ைமிழர்களிதடபய
ைமிழணர்தவ உருவோக்க

ோடுப் ட்ட

இைழ்களில் அடங்கோைது
[A] பைன்பமோழி

[B] பைன்பமோழி

[C] ைமிழ்ச்சிட்டு

[D] ைமிழ்நிலம்

65) சயங்பகோண்டோர்

யோரிடம் அரசதவப்புலவரோக

ைிகழ்ந்ைோர்

70)

71)

[B] பைப் ம்

[C] வங்கம்

67) பகோடுக்கப்

72)

73)

74)

[D] ந.மு. பவங்கிடசோமி நோட்டோர்
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[D] முற்று

கீ ழ்க்கோணும் எந்ை நூல் மோம் ழக் கவிச்சிங்க

ழைிப் ைிகம்

கீ ழ்க்கண்ட கூற்றிதை யோர் யோரிடம் கூறிைோர்

ோண்டிய மன்ைைிடம்

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் ப ோருந்ைோை ஒன்தற பைர்க
[A] பூங்குன்றன்

[B] அறிவன்

[C] நோழிதசக்கணக்கர்

[D] கணியன்

ிரித்பைழுதுக: “கோட்டுக்பகோழி”
சரியோக

ைின்மருள்

[B] நச்சர்

[C] ப ரோசிரியர் இளஞ்பசழியன்

[C] கீ ழ்க்கதுவோய்

[D] நக்கீ ரர் ைருமியிடம்

ஒருவர்
[A] இளம்பூரணர்

[B] பமற்கதுவோய்

[C] நக்கீ ரர்

[C] உவதமத்பைோதக, விதைமுற்று

உதர எழுைிய

[A] கூதழ

[B] சிவப ருமோன் நக்கீ ரரிடம்

ண்புத்பைோதக, பைோழிற்ப யர்

68) ைிருக்குறளுக்கு

4
4
3
3

[A] சிவப ருமோன் ைருமியிடம்

இதணதயத் பைர்வு பசய்க

[D] விதைத்பைோதக, விதைபயச்சம்

3
3
1
4

“பநர்ந்து நில் எை விலக்கிைோன்”

குறிப்புகளில் வரிதச மோறோை சரியோை

[B]

2
1
2
2

[D] குமரகுரு ைிகம்

ட்டுள்ள பசோற்களுக்கோை இலக்கண

[A] உம்தமத்பைோதக, பைோழிற்ப யர்

1
2
4
1

முைலோம் மூன்றோம் நோன்கோம் சீர்களில்

[C]

[D] ப ளவம்

அடவிமதலயோறு, ஒரோல்

(d)

[B] சிவகிரிப் ைிகம்

[D] இரண்டோம் இரோபஜந்ைிரச்பசோழன்

ரிசில்

(c)

[A] ைிருச்சுழிப் ைிகம்

[C] இரண்டோம் குபலோத்துங்கச்பசோழன்

[A]

(b)

நோவலரோல் எழுைப் டோைது

[B] முைலோம் இரோபஜந்ைிரச்பசோழன்

பசரோை ஒன்தற பைர்க

(a)

ண்புத்பைோதக

பமோதை ஒத்து வருவது ____________

[A] முைலோம் குபலோத்துங்கச்பசோழன்

66) இைத்ைில்

1. உரிச்பசோற்பறோடர்
2. பைோழிற்ப யர்

[A]

[C] I, III & IV மட்டும் அடங்கு தவ

யன்பைரிபுலவர்

(b) மகிழ்ச்சி

[A] II & III மட்டும் அடங்கு தவ
[B] I, II & III மட்டும் அடங்கு தவ

குறிப் றிந்து ப ோருத்துக

75)

ிரித்ை பைோடதரக் கண்டு ிடிக்க

[A] கோன் + பகோழி

[B] கோடு + பகோழி

[C] கோண் + பகோழி

[D] கோட்டு + பகோழி

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் ப ோருந்ைோை ஒன்தற பைர்க
[A]

ோலோறு

[B] குமரிஆறு

[C]

ஃறுளிஆறு

[D] ப ரியோறு
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ோருத்துக

82)

(a) துவர்ப்பு

1. ஆற்றல்

(b) தகப்பு

2. பமன்தம

(c) கோர்ப்பு

3. பைளிவு

(d) உவர்ப்பு

4. உணர்வு

(a)

(b)

(c)

(d)

1
2
4
1

2
1
2
2

3
3
1
4

4
4
3
3

[A]
[B]

[C]
[D]

77) “உடம்

யின்று வரும் பமோதை

[A] கூதழ பமோதை

[B] இதண பமோதை

[C] முற்று பமோதை

[D] ப ோழிப்பு பமோதை

78) ைவறோக

ிரிக்கப் ட்ட பசோல்தல பைர்க

[A] நுந்தை

– நும் + ைந்தை

[B] விருந்பைோரோல் - விருந்து + ஒரோல்
[C] பவருவிலோன் – பவருவு + இலோன்
[D] அறன்அல்ல

79) இந்ைிய

- அறம் + அல்ல

சுைந்ைிரப் ப ோரோட்டத்ைின் ப ோது

மகோத்மோகோந்ைி ைமிழகம் வந்ை ப ோபைல்பலோம்
அவரது பமதடப் ப ச்சிதை பமோழிப்
ப யர்த்ைவர்
[A] ைிரு.வி. கல்யோணசுந்ைரைோர்
[B] மூைறிஞர் இரோஜோஜி
[C] கவிமணி பைசிய விநோயகம்
[D] ரோ. கைிர்பவல் மோணிக்கம்

80) ப

ோருந்ைோை இதணயிதை பைர்க

[A] பைோதட- எட்டு வதகப் டும்
[B] அடி – ஐந்து வதகப் டும்
[C] ஆகுப யர்-

ைிைோறு

வதகப் டும்

[D] ப ோருள்பகோள் - ஆறு வதகப் டும்

81) ைவறோக

ப ோருத்ைி

ிரிக்கப் ட்ட பசோல்தல பைர்க

[A] கீ ரைில்பலை – கீ ரன் + நில் + எை
[B] இரவிை ீர்க்குழல் – இரவின் + ஈர் + குழல்
[C] அற்குற்ற – அல்கு + அற்ற

ட்டியல் இரண்தடப்

ட்டியல்களுக்குக் கீ பழ உள்ள

பைோகுப் ிலிருந்து சரியோை விதடயிதை பைர்க
ட்டியல் ஒன்று

ட்டியல் இரண்டு

(a) பசோல்லுக்கு

1. பைன்றல் ப ோல

(b) தூதுக்கு

2. கீ ரன் ப ோல

(c) கல்விக்கு

3.

(d) கவிதைக்கு

4. கம் ன் ப ோல

[A]

ோல் அழியின் உயிரோர் அழிவர்”-

இச்பசய்யுளில்

ட்டியல் ஒன்றுடன்

[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

1
2
2
1

2
1
1
2

3
3
4
4

4
4
3
3

83) பமல்வோதய

ரணர் ப ோல

நோவின் ஓரங்கள் ைடித்துத்

ைடவுவைைோல்

ிறப் து

[A] ல்

[B] ள்

[C] ற்

[D] ன்

84) கீ ழ்க்கோணும்

வல்லிைம் மிகும் இடம் குறித்ை

இலக்கணக்கூற்றில்

ிதழயோை கூற்று எது

[A] முற்றியலுகரச் பசோற்கள்

ின் வல்லிைம்

மிகும்
[B] உயிரீற்றுச் பசோற்கள் முன் வல்லிைம்
மிகும்
[C] நோன்கோம் பவற்றுதம உருபுகளில் முன்
வல்லிைம் மிகும்
[D] விதைமுற்றுத் பைோடரில் வல்லிைம் மிகும்

85) வழுஉச்பசோல்

நீங்கிய பசோல்தலத் பைர்க

[A] சோயங்கோலம்
[B] வண்ணோத்ைிப்பூச்சி
[C] பைோந்ைரவு
[D]

ிண்ணோக்கு

86) “கதரயோட

பகண்தட கயத்ைோட மஞ்தஞ”-

இத்பைோடரில் அதமந்துள்ள ப ோருள்பகோள்
[A] பமோழிமோற்றுப் ப ோருள்பகோள்
[B] ஆற்றுநீர்ப் ப ோருள்பகோள்
[C] நிரல்நிதறப் ப ோருள்பகோள்
[D] அடிமோற்றிப் ப ோருள்பகோள்

[D] ைண்டமிழ்– ைண்தம + ைமிழ்
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ோருளறிந்து ப ோருத்துக

94) ஒருதம

(a) நிதற

1. வருத்ைம்

(b) த யுள்

2. ஒழுக்கம்

(c) மருங்கு

3.

(d) மருப்பு

4. ைந்ைம்

[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

1
2
2
1

2
1
1
2

3
3
4
4

4
4
3
3

88) இரோணிமங்கம்மோள்

க்கம்

[B] இரவிவர்மோ

[C] சிக்கபைவரோயன்

[D] சின்ைப ோம்மு

பைர்க

“ப சுந் ைோய்பமோழியின் மோட்டு அன் ில்லோ
ஒருவன் ைோதயயும், நோட்தடயும்
ழித்ைவைோவன்” – என்று கூறியவர்
[B] மதறமதலயடிகள்

உலோமடல் என்னும்

நூல்கதள இயற்றியவர்
[A] ஒட்டக்கூத்ைர்

[B] சயங்பகோண்டோர்

[C] நம் ியோண்டோர்நம் ி

[D] மருள்நீக்கியோர்

ிதழ நீங்கிய பசோற்கதள பைர்க
[A] எருது வண்டிதய இழுத்ைை
[B] ைம் ி பநற்று வந்ைோள்
[C] எங்களூரில் புலவர் ஒருவர் வோழ்ந்ைோர்
[D] உதடகள் கிழிந்து விட்டது

92) நடுத்ைிரோவிட

பமோழிகளில் அடங்கோைது

[A] பகோண்டோ

[B] பகோலோமி

[C] பகோயோ

[D] பகோத்ைோ

93) இைத்ைில்

பசரோை ஒன்தற பைர்க

[A] கரிசோதல

[B]

[C] தகயோந்ைகதர

[D] ஞோைப் ச்சிதல

Target Tnpsc FBG

பகள்வி உதடயோர்அவியுணவின்

[A] இருப யபரோட்டுப்

ண்புத்பைோதக

[B] விதைத்பைோதக

[C] அன்பமோழித்பைோதக

[D] வியங்பகோல் விதைமுற்று\

96) “உண்

து நோழி உடுப் தவ இரண்பட” என்ற

அடி இடம் ப ற்ற நூல்
[A]

ைிற்றப் த்து

[B]

[C]

ட்டிைப் ோதல

[D] புறநோனூறு

97) மோட்சி

என் து

ரி ோடல்

__________________

[A] பைோழிற்ப யர்

[B]

ண்புப்ப யர்

[C] சிதைப்ப யர்

[D] விதைத்பைோதக

ோர்த்தும் பசவியுறக் பகட்டும்

கணமும்நோன் சகித்ைிட மோட்படன்”-

[D] பைப ோமீ ைோட்சிசுந்ைரைோர்

91)

[D] அதவ நல்லதவ அல்ல

98) “கண்ணுறப்

ரிைிமோற்கதலஞர்

90) இதசயோயிரம்,

[C] அது நல்லது அல்ல

அவியுணவு என் து

[A] ஷோஜி

[C]

[B] அவர்கள் நல்லவர்கள் அல்லர்

ஆன்றோபரோ படோப் ர் நிலத்து – என்ற குறளில்

கோலத்ைில் கோவிரியின்

[A] ைிரு.வி.க

ிதழ நீக்கி பைர்க

[A] அவள் நல்லவள் அல்லள்

95) பசவியுணவின்

குறுக்பக அதண கட்ட முயற்சித்ை மன்ைன்

89) விதடத்

ன்தம

ிருங்கரோசம்

இப் ோடலுக்குரிய ஆசிரியர்
[A] ைோயுமோைவர்

[B] இரோமலிங்கஅடிகள்

[C] மபைோன்மணியம் ப .சுந்ைரைோர்
[D] கோரியோசோன்

99) மயங்பகோலிப்

ிதழ நீங்கிய பசோற்கதள பைர்க

[A] கருமுகில்

[B] பவன்மைி

[C] இதழத்து

[D] வியர்வண்பறோ

100) ஒலி

பவறு ோடறிந்து சரியோை ப ோருதளயறிைல்

வோதழ, வோதள, வோதல
[A] மரம், மீ ன், இளம்ப ண்
[B] விலங்கு, மரம், பூப் ருவம்
[C] பசடி, விலங்கு, மரம்
[D] பூ, பசடி, விலங்கு
______________________________________________________
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MOCK TEST -12 (ANSWER KEY)
1

B

11

B

21

D

31

D

41

B

51

D

61

B

71

A

81

C

91

C

2

A

12

B

22

D

32

D

42

D

52

D

62

A

72

D

82

C

92

D

3

B

13

C

23

B

33

C

43

B

53

A

63

D

73

A

83

B

93

D

4

B

14

C

24

A

34

D

44

C

54

B

64

B

74

B

84

D

94

C

5

C

15

B

25

B

35

B

45

A

55

C

65

A

75

A

85

D

95

A

6

C

16

B

26

A

36

C

46

C

56

B

66

D

76

D

86

B

96

D

7

D

17

B

27

C

37

D

47

D

57

C

67

A

77

D

87

B

97

B

8

C

18

D

28

B

38

D

48

A

58

B

68

B

78

D

88

C

98

B

9

C

19

A

29

A

39

D

49

C

59

B

69

C

79

A

89

A

99

A

10

D

20

C

30

B

40

B

50

B

60

D

70

B

80

D

90

B

100

A
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