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1. பொருந்தொக் கூற்றத் ததர்ந்பதடுக்
A) இபொணி நங்ம்நொள் தன் ஆட்சிக் ொத்தில் தன் றைத் ததி
பசப்றனன் தறறநயில் தஞ்றச நன்பொல் றப்ற்ப்ட்ை குதிறன மிட்பைடுத்தொர்
B) திருவிதொங்கூர்ப் தொரில் பயற்றி பற்ொர்
C) தஞ்றச நபொத்தினத்ற பயன்ொர்.
D) றநசூர் மீது றைபனடுத்த தஞ்றச நதுறப கூட்டுப்றை என்ற உருயொக்ொர்
2. பயண்ொவின் இக்ணத்றத முதலிலும் ஆசிரினப்ொவின் இக்ணத்றத ஈற்றிலும் பற்று
யருயது.
A) லிப்ொ

B) குள்பயண் பசந்துற

C) யஞ்சிப்ொ

D) நருட்ொ.

3. “பிபொகுயி முதலின யைபுபநொழிளுக்கும் தொனொ விங்குயது தமிதம”- ன்று கூறினயர்.
A) ைொக்ைர் ொல்டுபயல் B) முறயர் மிதொ

C) வீபநொமுனியர் D) ,யூ,தொப்

4. பரினபுபொணததில் குறிப்பிைப்டும் பதொற அடினொர்ளின் ண்ணிக்ற
A) ட்டு

B) என்து

C) த்து

D) ன்னிபண்டு

5. ொந்திநதியின் யருறப் ருயத்துப் ொைலுக்ொ றயபக் ருத்தறப் ரிசொப் பற்
புயர்
A) ட்ட்றைச் பசொந்த ொதர்

B) அமகின பசொக்ொதர்

C) மீொட்சி சுந்தபொர்

D)

யபதர்பசனப் பிள்ற
6. திருநங்றனொழ்யொர் பசொல்ணியில் அறநத்துப் ொடின நூல்
A) திருபயழுக்கூற்றிருத்றத

B) திருபடுத்தொண்ைம்

C) திருயந்தொதி

D) அற்புதத்

திருயந்தொதி
7. ததம்ொயணி நூலில் உள் ைங்ளின் ண்ணிக்ற
A) 39 ைங்ள்

B) 36 ைங்ள்

C) 32 ைங்ள்

D) 30 ைங்ள்

8. தம்றந ொனகினொக்க் ற்ற பசய்து ொறபறனத் தூதுவிட்ை ஆழ்யொர்
A) நதுபவினொழ்யொர்

B) பரினொழ்யொர்

C) ம்நொழ்யொர்

D) குதசபொழ்யொர்

9. உத் தமிமர்ளிறைதன தமிழுணர்றய உருயொக்ப் ொடுட்ை பருஞ்சித்தின்னிள் இதழ்
A) நணிக்பொடி B) ழுத்து

C) தமிழ்நணி

D) தமிழ்சிட்டு

10. உயறநனொல் விக்ப்பறும் பொருத்தநொ
யொொண்றந தொக் படும் து
A) அதிதய முனற்சி B) முனற்சி

பொருறத்

C) முனற்சினன்றந

D) அழிவு

11. வீபயுப் ொைல்ள் ன் சிப்பிற்குரின நூல் து
A) திருக்குள்

B) அொனுறு

C) ரிொைல்

D) குறுந்பதொற

12. பொருத்து
a) இக்கின இன்ம்

1) ட்டுறப

b) நறக் ள்ன்

2) ொயல்

c) அயனும் அயளும்
d) தமிமன் இதனம்
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3) விறத
4) ொவினம்

ததர்ந்பதடுக்

தடிற

a

b

c

d

A)

1

2

4

3

B)

2

3

4

1

C)

1

3

4

2

D)

2

3

1
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13. எழுக்த்றதப் ொடும் புத்திண
A) யொற

B) ொைொண்

C) தும்ற

D) பொதுவினல்

14. ருணொமிர்த சொபம் ன் இறச நூற இனற்றினயர்
A) தண்ைொணி ததசிர்

B) விபுொந்த அடிள்

C) ஆபிபொம் ண்டிதர்

D)

தொொகிருஷ்ண ொபதினொர்
15. இந்தினொவிற்கு பயளிதன தசப்டும் திபொவிைபநொழி
A) நொல்ததைொ

B) ததொைொ

C) குரூக்

D) பிபொகுயி

16. தசொமநன்ர்ளின் பனர்றப் ட்டினலிட்டுக் கூறும் யபொற்று
விங்குயது
A) புயூர் ொைம்

B) விக்கிபந தசொமன் உொ C) பரின புபொணம்

ஆயண நூொ
D) ம்பொநொனணம்

17. முநது பி(சல்) அயர்ள் நக்ொவிலிருந்து நதிொவிற்குச் பசன்றதக் கூறும் குதி
A) ஹிபத்துக் ொண்ைம்

B)

விொத்துக் ொண்ைம்

C)நுபுயத்துக் ொண்ைம்

D) பநக்ொ

ொண்ைம்
18. மூயலூர் இபொநொமிர்தம் அம்றநனொறப தழிமத்தின் அன்னிபசன்ட்  புழ்ந்தயர்
A) திரு.வி.

B) அறிஞர் அண்ணொ

C) ல்கி

D) ைொக்ைர் மு.ய.

19. ொயதபறு பருஞ்சித்திபொரின் நூற் ட்டினலுள் பொருத்த நற்றதத் ததர்ந்பதடுக்
A) பொய்னொக்னி

B) ொவிக்பொத்து

C) உகினொயிபம்

D) நபுயஞ்சி

20. பசநனக்தொரி ன் சிப்புப் பனர் பற்யர்
A) அப்ர்

B)சுந்தபர்

C) நொணிக்யொசர்

D)சம்ந்தர்

21. திபொவிை சொபம் ன் சிப்புப் பனபொல் அறமக்ப்டுயது
A) ொொயிபத் திவ்வின பிபந்தம்

B) பரினபுபொணம்

C), திருவிறைனொைப்புபொணம்

D) அற்புத்த் திருயந்தொதி

22. முத்பதொள்ொயிபம் குறித்துக் குறிப்பிடும் றமன உறபனொசிரினர்
A)ச்சிொர்க்கினினர்

B)இம்பூபணொர்

C)தபொசிரினர்

D)ரிதநமர்

23. பதொறை யறளின் ண்ணிக்ற
A) என்து

B) ஆறு

C) த்து

24. பொருந்தொ இறணறனக் ண்ைறி
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A. பிட்ைொய்

_

B. சொவி

_

C. தட்றை

_

தீங்ட்டி
திவுதொல்
பம்

D) ட்டு

D. அநொரி

_

படும்னறம

25. சரினொப் பொருந்தினறதத் ததர்வு பசய்
A. நைக்ொடி யந்தொள்
B. குருநிம்

_

_

உயறநத்பதொற
உரிச்பசொற்பொைர்

C. ணமில்ொத

_

D. நீர்தயலி

ண்புத்பதொற

_

உருயம்

26. பின்யருயணயற்றுள் பொருத்தொச் பசொல்றத் ததர்ந்பதடு
A) ொறப

B) அன்ம்

C) நீர்க்தொழி D) ைற்ொம்

27. இனினறய ொற்து ன் நூற ழுதின பூதஞ்தசந்தொர் பிந்த ஊர்
A) ொஞ்சிபுபம்

B) நதுறப C) திருத்து

D)தநபம்

28. பொருத்து
a) குறிஞ்சி

1) அன்ம்

b) நருதம்

2) புொ

c) முல்ற

3) கிளி

d) ொற

4) ொட்டுக்தொழி
a

b

c

d

A) 3

1

4

2

B) 4

3

2

1

C) 3

2

4

1

D) 3

4

1

2

29. பின்யருயயற்றுள் து பரும்பொழுது அல்
A) ொர்

B) ற்ொடு

C) குளிர்

D) பின்னி

30. தநொசிக்கீபொர் உைல் தசர்ர்விொல் முபசுக் ட்டிலில் உங்கினதொது
யரி வீசின நன்ன்
A) தொப்பருஞ்தசொமன்

B) படுஞ்பசழினன்

C) தசபநொன் பருஞ்தசபல் இரும்பொற

D) நனுநீதிச்பசொமன்
31. பின்யருயயற்றுள் து ொபணப்பனர் அல்
A) நறம

B) அரியொள்

C) றய

D) யறனல்

32. தமிழ்ொட்டின் ததசினப் றயனொ நபதப்புொவின் முட்றையின் நிம்
A) நீம் ந்த பயண்றந

B) நஞ்சள் ந்த ச்றச C) நஞ்சள் ந்த பயண்றந

D)பயண்றந ந்த நீம்
33. அப்சொமிப்பிள்ற யபதொயி ன்ொர்க்கு நொத் ததொன்றினயர்
A)

பருஞ்சித்திபொர்

B)

ப சுந்தபம் பிள்ற

C) ள்ளினக்பம் ந்தசொமி புயர்

யபதஞ்றசனப் பிள்ற
34. ொடு+னொது=ொடினொது இதில் இைம் பற்றுள் குற்றினலுபம்

4

D)

A) பநன்பொைர்

B) படில்பதொைர்

C) இறைத்பதொைர்

D) உயிர்த்பதொைர்

35. இந்தின சீப்தொறப தபடினொப் தொர் றைபறும் இைத்திற்கு பசன்று பசய்திள் திபட்டின
இதழ்
A) இண்டினன் க்ஸ்பிபஸ B) இந்துஸ்தொன் றைம்ஸ்

C) ண்ைன் றைம்ஸ்

D) இந்தினன்

எப்பீனினன்
36. பொருத்து
a) ஊர் உங்கினது

1) பதொழிொடு பனர்

b) சித்திறப யந்தொள்

2) இையொகு பனர்

c) பொங்ல் தின்ொள்

3) குணயொகு பனர்

d) நீம் சுடிொள்
a

b

4) ொயொகு பனர்

c

d

A) 2

4

1

3

B) 2

4

3

1

C) 2

3

4

1

D) 2

3

1

4

37. தமிழ் ஆட்சிபநொழினொ இருட்டும் ொடுளில் பொருந்தொத என்றத் ததர்ந்பதடுக்
A) பநொரிசினஸ்

B) சிங்ம்பூர்

C) இங்ற

D) நதசினொ

38. ொள்மீன் த்தற யறப்டும்  ண்றைத் தமிமர் கூறியுள்ர்
A) இருத்தி என்து

B) இருத்தி ழு

C) முப்த்தி இபண்டு D) முப்த்தி என்து

39. பதண்ைல் யொம் பொதுறந இன்றி பயண்குறை நிமற்றின எருறந தனொர்க்கும் ன்
ொைடி இைம் பற்றுள் நூல்
A) அொனூறு

B) புொனூறு

40. நணிக்பொடி ன்னும்
ததர்ந்பதடுக்
A) புதுறநப்பித்த

C) லித்பதொற

இதழில்

புதுக்விறத

B) .ொ.சுப்பிபநணினன்

D) குறுந்பதொற
ழுதினயர்ளுள்

பொருத்தநற்றதத்

C) சிசு.பசல்ப்ொ D) .பிச்சமூர்த்தி

41. விடுதிள் இல்ொநல் குதி நட்டும் யந்து பதொழிற உணர்த்துயதற்கு………………….ன்று
பனர்
A) முதனிற திரிந்த பதொழிற்பனர்
பனர்

B) முதனிற பதொழிற்பனர்

C) திர்நற பதொழிற்

D) பதொழிற்பனர்

42. திருவிறனொைற் புபொணத்தில் பயருவிொன் ன்று அறமக்ப்டுயன் னொர்
A) தருமி

B) பசொக்ொதர்

C) க்கீர்ர்

D) பசண்ப் ொண்டினன்

43. பின்யருயயற்றுள் ஈற்றில் ொபம் குறந்து யரும் பசொல்றத் ததர்வு பசய்
A) யறனல்

B) ந்து

C) திண்றண

D) ம்து

44. லிங்த்துப்பணி ொைப்டும் ொ யற
A) ஆசிரின விருத்தம் B) ட்ைற லித்துற C) சிந்து விருத்தம் D) லித்தொழிறச
45. மூன்ொம் ந்ந்தியர்நன் ந்நூலின் ொட்டுறைத்தறயன்
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A) உொ

B) அந்தொதி

C) ம்ம்

D) பணி

46. பயறுத்த தள்வி விங்கு புழ்க் பின் க் பிறபப் புழ்ந்தயர்
A) இங்கீபொர்

B) க்கீர்ர் C) ப்சொனொர்

D) பருங்குன்றூர்கிமொ

47. இந்தினொவில் உள் ொடுளின் அவு
A) மூன்றில் எரு ங்கு

B) ஆறில் எரு ங்கு

C) ட்டில் எரு ங்கு D) ொன்கில் எரு ங்கு

48. அொனூற்றில் 6 ,16 ன் ண்ணொ யரும் திறண
A) குறிஞ்சி

B) நருதம் C) பய்தல் D) ொற

49. பொருத்து
a) அபசன் யந்தது

1) ொல் யழு

b) ண்ணன் தசிொள்

2) ண் யழு

c) குயில்ள் கூவினது

3) இை யழு

d) ொ சிரித்தொய்
a

b

4) திறண யழு

c

d

A) 3

4

2

1

B) 4

3

2

1

C) 2

3

4

1

D) 4

1

2

3

50. ச்  இருஷ்ணப்பிள்ற தமிமொசிரினபொப் ணிபுரிந்த ஊர்
A) சொனர்பம்

B) நதுறப

D) பபட்டினொர்ட்டி D) தச்சல்லூர்

51. குனுறைறநயின் ற்புச் சிந்தன்று இப்ொல்யரிள் இைம்பற்நூல்
a) ொதி

b) முதுபநொழிக்ொஞ்சி

c) திரிடும்

d) ொடினொர்

52. அயண அடிள் „அறிவுண்ைொகு‟  னொறப யொழ்த்திொர்?
a) சித்பொதி

b) நணிதநற

c) அபசநொததவி

d) இயர்ள் அறயரும்

53. ொபொய்க் ைன் உறபத்தல் ன்து
a) யொங்கின ைறத்தப நறுத்தல்
b) ைன் பொடுத்தல்
c) தயண்டினது நிறதயறிொல் இன்து தருதயன் ல்.
d) தயண்டினது நிறதயப இறயற யழிடுயது
54. பருநொள் திருபநொழியில் உள் ொசுபங்ள் ண்ணிக்ற
a) நூற்றந்து

b) இருநூற்றந்து

c) முன்னூற்றம்து d) ழுத்றதந்து
55. Charity begains at home ன்தற்கு இறணனொ தமிழ்ப் மபநொழி
A) தன்றதன தக்குதவி
B) வீட்டிததன தொம் பசய்
C) தக்கு மிஞ்சிதன தொமும் தருநமும்
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D) அநிறனம் வீட்டிததன துயக்ம்
56. குபல் யத்றத தநம்டுத்த உதவும் மூலிற
a) தூதுயற

b) குப்றதநன்

c) ற்ொறம

d) ஞொப்ச்சிற

57. உரின விறைறன ததர்ந்து டுத்து ழுது.
a) ஆொண்டுள்

b) மொண்டுள்

c) ட்ைொண்டுள்

d) ொன்ொண்டுள்

58. திரு.வி.. வின் பசய்யுள் நூல்ள்
I) உரிறந தயட்ைல்

II)

றசயத்திவு

III)

பொருளும்

அருளும்

IV) ைவுள்ொட்சியும் தொயுநொயரும்
a) II, III சரி

b)I, II சரி

c) I, III சரி

d)I, II, III, IV சரி

59. பின்யருயயற்றுள் டுத்திபொவிை பநொழிறத் ததர்ந்து டுத்து ழுது?
a) நொல்ததொ, குரூக், பிபொகுய்
b) ததொைொ, தொத்தொ, பொபொ
c) தொ, பங்தொ, தொனொ
d) தொத்தொ, கூவி, நொல்ததொ
60. பொருந்தொதறதத் ததர்ந்பதடுக். உ.தய.சொ. திப்பித்த நூல்ள்
a) உொ

b) தொறய

c) பணி

d) பிள்றத்தமிழ்

61. ”யொழ்க்றயில் இமப்பு ன்தத இல்ற. என்று தொொல் இன்பொன்று யரும். அந்த
ம்பிக்ற யிருந்தொல் யொழ்க்ற பயறுறந ஆொது” – ன்று கூறினயர்.
a) ொலிதொம்சன்

b) பன் பல்ர்

c) சைதொ

d) கிபொம்பல்

62. நூற்கு உறப பசய்தொன். இத்பதொைரில் அறநந்துள் ஆகுபனர்
a) பொருொகுபனர்

b) தொனினொகு பனர்

c) பசொல்ொகுபனர்

d) இையொகு பனர்

63. பொருத்தநொ இறணறனத் ததர்ந்பதடுக்?
I.

சநபசம் – இயமொர்

II.

நனிதர் யொழ் – ைொக்ைர் மு.ய.

III.

ஆவுந்தமிமரும் – ொயொணர்

IV.

யொழ்க்ற - திரு.வி..
a)

I நற்றும் IV சரி b) I நற்றும் III சரி

c) III நற்றும் IV சரி
64.

d) II நற்றும் III சரி

”தயன் மிகு தொத தயந்தற்குக் ைத” ப் ொடினயர்
a) ண்ணொர்
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b) தநொசிக்கீபொர்

c) ப்சறனொர்

d) பூதஞ்தசந்தொர்

65. முதன் முதொ „நைல்‟ ன் சிற்றிக்கின யறறனத் பதொைங்கின ஆழ்யொர்?
a) பரினொழ்யொர்
c) குதசபொழ்யொர்

b) ம்நொழ்யொர்
d) திருநங்றனொழ்யொர்

66. திருக்குற சுொதரின் இதன எலி, நற உததசத்தின் திபபொலி ப்புழ்ந்தயர் னொர்?
a) ொல்டுபயல்

b) வீபநொமுனியர்

c) ஜி.யூ.தொப்

d) சீன் ொல்கு னர்

67. பொருத்து.
நூல்

உறபனொசிரினர்ள்

a)

ன்னூல்

1. குணசொபர்

b)

நீதசி

2. நயிற ொதர்

c)

ொடினொர்

3. துநொர்

d)

னொப்பருங்க்ொரிற

4. யொந முனியர்

a

b

c

d

A. 2

4

3

1

B. 2

3

4

1

C. 3

4

1

2

D. 2

1

3

4

68. பொருந்தொ இறணறனத் ததர்ந்பதடு?
a) தரிம்பண் 36-40
b) நங்ற 14-19
c) அரிறய 20-25
d) பதரிறய 26-36
69. ட்டினும் மங்கினும்
இக்கினம்
a)

ன்

பதொல்ொப்பின

நூற்ொவின்

அடிப்றையில்

ள்ளு b) குயஞ்சி c) உொ d) பணி

70. பெனொந்தன் ழுதின நூல்ளில் சொகித்ன அொைமி விருது பற் நூல்
a) சி தபங்ளில் சி நனிதர்ள்
b) அக்னிப் பிபதயசம்
c) சினிநொவுக்குப் தொ சித்தொளு
d) எரு நனிதன் எரு வீடு எப உம்
71. ‟விடி பயள்ளி‟ ன் புறப் பனறபக் பொண்ை ழுத்தொர்.
a) ொப்பிரினொ

b) சிற்பி ொ சுப்பிபநணினன்

c) தருமு சியபொமு

d) ஈதபொடு தமிமன்ன்

72. ‟சபசொவின் பொம்றந‟ ன் சிறுறத நூல் னொருறைனது?
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ததொன்றின

a) ொஞ்சில் ொைன்

b) சி.சு. பசல்ப்ொ

c) சுெொதொ

d) ல்கி

73. பொருத்து.
நூல்

அடிள்

a) முல்றப்ொட்டு

1. 583

b) குறிஞ்சிப்ொட்டு

2. 188

c) படுல்யொறை

3. 261

d) நறடுைொம்

4. 103

a

c

d

A. 4

3

2

1

B. 4

3

1

2

C. 3

4

2

1

D. 3

4

1

2

b

74. துயம் நற்றும் நிறனொறநறனப் ற்றி யற்புறுத்தும் நூல் து?
a) மபநொழி ொனூறு
c) ொர் ொற்து

b) ொடினொர்
d) ஆசொபக்தொறய

75. ”ஆயிபம் முங்ள் பொண்ைது யொழ்க்ற. அதற புரிந்து பொள்வும் முறனொ யொமவும்
புத்தப் டிப்பு இன்றினறநனொதது” ன்று கூறினயர்.
a) பரினொர் b) ொந்தினடிள்

c) தொகூர் d) ெயஹர்ொல் தரு

76. படிதனொன் குன்ம் – ப்பறுயது
a) இநனநற b) அமர் நற

c) குற்ொ நற d) திருதயங்ை நற

77. ‟ஏர் அணுவிறச் சதகூறிட்ை தொணினும் ஊன்‟ ன்று ொடினயர்.
a) ஐறயனொர்

b) ம்ர்

c) இங்தொயடிள் d) ரிதிநொற்றஞர்

78. பொருத்து.
நூொசிரினர்

நூல்

a) சி.சு. பசல்ப்ொ

1. அப்ொவின் சிதகிதர்

b) பி.ஸ். இபொறநனொ 2. யம்புரிச் சங்கு

a

c) அதசொமித்பன்

3. யொடியொசல்

d) ொ. ொர்த்தசொபதி

4. ட்சத்திபக் குமந்றதள்

b

c

d

A. 4

3

2

1

B. 3

4

2

1

C. 3

4

1

2

D. 4

2

3

1

79. ளிநண் றயில் ழுதப்ட்ை நூல்ளின் பதொகுப்பு ங்கு ண்பைடுக்ப்ட்ைது.
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a) ஆம்பூர் b) அரினலூர் c) நிப்பூர் d) தநப்பூர்
80. ந்தடி முதல் ன்னிபபண்ைடி யறப யரும் ொ.
A) ஃபொறை பயண்ொ

B) குள் பயண்ொ

C) சிந்தினல் பயண்ொ

D) இன்னிறச

பயண்ொ
81. விறைக்தற் விொறயக் ண்ைறி.
திறபப்ைம் டுப்தற விைச் பசய்திப்ைம் டுப்து டிநொ ணினொகும்.
a) திறபப்ைம் டுப்தற விை டிநொ ணி து?
b) திறபப்ைம் டுப்தற விை வ்யறப்ைம் டுப்து டிநொ ணினொகும்?
c) திறபப்ைம் டுப்தறவிை ப்ைம் டுப்து டிநொ ணினொகும்?
d) திறபப்ைம் டுப்தறவிை ந்தப்ைம் டுப்து டிநொ ணினொகும்?
82. பொருத்தநொ விறைறனத் ததர்ந்பதடுக்.
”பதள்ளுதமிழ் றை சின்ஞ்சிரின இபண்ைடிள்” – திருக்குள் குறித்து இவ்யொறு
கூறினயர்.
a) திரு.வி..

b) ொபதினொர்

c) ஐறயனொர்

d) ொபதிதொசன்

83. ொம்பிம்

உகில்

நனித

இம்

ததொன்றுயதற்கு

முன்

த்தற

ததொன்றினது?
a) த்து தொடி

b) த்து ட்சம்

c) த்து ட்சம் தொடி

d) முப்து தொடி

84. ொபதிதொசன் றைப்புள் ொட்டுறைறந ஆக்ப்ட்ை ஆண்டு
a) 1980
85.

b) 1990 c) 1970

d) 1995

பொருட்சுறயள் த்தற யறப்டும்?
a) ழு b) ட்டு c) என்து d) த்து

86. பொருத்து.
a) யொறம

1. ததொப்பு

b) ொ

2. ததொட்ைம்

c) ஆட்டு

3. நந்றத

d) னொற

4. கூட்ைம்

a

b

c

d

A. 1

2

3

4

B. 1

3

2

4

C. 1

2

4

3

D. 2

1

3

4

87. கூபம் ைபொசர் பசப்புத் திருதநனி னொருறைன ொத்றதச் தசர்ந்தது.
a) ல்யர் b) ொண்டினர் c) தசொமர் d) தசபர்
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ஆண்டுள்

முன்

88. திரிகூைபொசப்

விபொனருக்கு

திருக்குற்ொ ொதர் தொயில் வித்துயொன் ன்று ட்ைம்

சூட்டினயர்.
a) இபொணி நங்ம்நொள்
b) திருநற ொனக்ர்
c) முத்து விசனபங் பசொக்ொதன்
d) அபங் முத்து வீபப்ன்
89. ொம்பு ன்னும் பொருறத்தபொத பசொல்றத் ததர்வு பசய்.
a) ொந்தள் b) முறம c) உபம் d) ன்ம்
90. நணிதநறயின் ததொழி
a) நீலி

b) ொனசண்டிற c) றன

d) சுதநதி

91. சிறயின் முன்பும் நட்டும் பதரியுநொறு சுயர்ளில் யடிப்து.
a) முழுச் சிற்ம்
c) புறைப்புச் சிற்ம்

b) உண்றநச் சிற்ம்
d) முழு உருயச்சிற்ம்

92. ”நருகி” ன்து னொறபக் குறிக்கும்?
a) நள் b) நருநள்

c) நொமினொர் d) பொழுந்தி

93. பொருந்தொச் பசொல்றக் ண்ைறி.
a) னல்

b) யில் c) துயில்

d) இனல்

94. வ்யற யொக்கினம் ச் சுட்டு.
விசனர் பசங்குட்டுயொல் பயல்ப்ட்ைொர்
a) பசய்விற யொக்கினம்

b) பசய்தி யொக்கினம்

c) உைன்ொட்டு யொக்கினம்

d) பசய்ப்ொட்டு யொக்கினம்

95. அப யரிறசப்டி பசொற்ற சீர் பசய்.
a) அது, அஃது, ந்து, துற
b) அஃது, அது, துற, ந்து
c) அஃது, துற, அது, ந்து
d) துற, அஃது, ந்து, அது
96. குறுமுனி ன்னும் சிப்புப் பனர் பற்யர்
a) திருமூர் b) புத்தர் c) திருயள்ளுயர் d) அத்தினர்
97. ‟கூைற்மிழ்‟ ன்று அறமக்ப்டும் நூல்
a) தமிழ்விடுதூது
c) தணிறப்புபொணம்

b) நதுறபக் ொஞ்சி
d) திருவிறனொைற்புபொணம்

98. ண்ணகி ன்னும் பசொல்லின் பொருள்
a) ண்ொல் ரிப்யள்
b) ண்ொல் குயள்
c) டும் பசொற்றப் தசொதயள்
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d) ற்பிற்கு ண் தொன்யள்
99. ”அந்தணர் யர்க்கும் தயள்வித் தீறன விை ததசக்தி பஞ்சத்தில் யர்க்கும் தீதன
ததயர்ள் விரும்புயது”- இது னொருறைன யரிள்.
a) ொபதினொர்

b) விநணி

c) ொபதிதொசன்
100.

d) ப. சுந்தபம்பிள்ற

பொருந்தொத இறணறனத் ததர்ந்பதடுக்?
a) ம்ம் – திபட்டு உறுப்புள்]
b) சிற்றிக்கினங்ள் – பதொன்னூற்ொறு
c) பிள்றத்தமிழ் – த்து ருயம்
d) பணி – நூறு தொழிறசள்
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