
1.ச ொற்கைப ஒழுங்குதடுத்திச் ச ொற்சநொடர் 
ஆக்குை 
அ)வ்யழி அவ்யழி குடிகள் அபசன் 
ஆ)குடிகள் அபசன் அவ்யழி வ்யழி 
இ)அவ்விழி அபசன் வ்யழி கடிகள் 
ஈ)அபசன் வ்யழி குடிகள் அவ்யழி 
விடை : ஈ)அபசன் வ்யழி குடிகள் 
அவ்யழி 
 
2.ச ொற்ைகப ஒழுங்குதடுத்தி ச ொற்சநொடர் 
ஆக்குை 
அ)டகக்கு ட்டினது யாய்க்கு 
ட்ைவில்ட  
ஆ)ட்டினது டகக்கு யாய்க்கு 
ட்ைவில்ட 
இ)டகக்கு ட்டினது ட்ைவிட;ட 
யாய்க்கு 
ஈ)ட்டினது ட்ைவில்ட யாய்க்கு 
டகக்கு 
விடை : அ)டகக்கு ட்டினது யாய்க்கு 
ட்ைவில்ட  
 
3.ச ொற்ைகப ஒழுங்குதடுத்தி ச ொற்சநொடர் 
ஆக்குை 
அ)மிஞ்சிால் அவுக்கு அமுதமும் 
ஞ்சாகும் 
ஆ)அவுக்கு அமுதமும் மிஞ்சிால் 
ஞ்சாகும் 
இ)அவுக்கு மிஞ்சிால் அமுதமும் 
ஞ்சாகும் 
ஈ)மிஞ்சிால் அவுக்கு அமுதமும் 
ஞ்சாகும் 
விடை : இ)அவுக்கு மிஞ்சிால் 
அமுதமும் ஞ்சாகும் 
 
4.ச ொற்கைப ஒழுங்குதடுத்திச் ச ொற்சநொடர் 
ஆக்குை 
அ)சசல்யம் யாழ்வய வானற் 
குடயற் 

ஆ)வானற் சசல்யம் குடயற் 
யாழ்வய 
இ)வானற் யாழ்வய குடயற் சசல்யம் 
ஈ)குடயற் யாழ்வய வானற் சசல்யம்  
விடை : இ)வானற் யாழ்வய குடயற் 
சசல்யம் 
 
5.ச ொற்ைகப ஒழுங்குதடுத்திச் ச ொற்சநொடர் 
ஆக்குை 
அ)ாய்ச்சலுக்கு அடைனாம் துங்குயது 
புலி 
ஆ)துங்குயது புலி ாய்ச்சலுக்கு 
அடைனாம் 
இ)புலி துங்குயது ாய்ச்சலுக்கு 
அடைனாம் 
ஈ)துங்குயது புலி அiைாம் 
ாய்ச்சலுக்கு 
விடை : இ)புலி துங்குயது ாய்ச்சலுக்கு 
அடைனாம் 
 
6.ச ொற்கைப ஒழுங்குதடுத்தி ச ொற்சநொடர் 
ஆக்குை 
அ)யிடப வநய்ந்தால் வயலிவன 
விடயது ப்டி? 
ஆ)ப்டி வநய்ந்தால் வயலிசன யிடப 
விடயது? 
இ)வநய்தால் வயலிவன யிடப விடயது 
ப்டி? 
ஈ)வயலிவன யிடப வநய்ந்தால் 
விடயது ப்டி? 
விடை : ஈ)வயலிவன யிடப வநய்ந்தால் 
விடயது ப்டி? 
 
7.சதர்ச்ச ொல்லின் கைறிை - குதிக 
அ)இடைச்சசால் 
ஆ)உரிச்சசால் 
இ)சனர்ச்சசால்  
ஈ)விடச்சசால் 
விடை : இ)சனர்ச்சசால்  
8.சதர்ச்ச ொல்லின் கைறிை -துக  



அ)காப்சனர் 
ஆ)சதாழிற்சனர் 
இ)இைப்சனர்  
ஈ)சிடப்சனர் 
விடை : இ)இைப்சனர்  
 
9.சதர்ச்ச ொல்லின் கைறிை - ற்நல்  
அ)சிடப்சனர் 
ஆ)குணப்சனர் 
இ)சதாழிற்சனர் 
ஈ)காப்சனர் 
விடை : இ)சதாழிற்சனர் 
 
10.சதர்ச்ச ொல்லின் கைறிை - 
ைொர்த்திகை பிநந்து 
அ)காப்சனர் 
ஆ)இைப்சனர் 
இ)நபபுப்சனர் 
ஈ)குணப்சனர் 
விடை : அ)காப்சனர் 
 
11.விகடக்கைற்ந விணொகத் கொந்சடுக்ை 
இபங்கைொ ச ன்கணக்குச் ச ன்நொன் 
அ)இங்வகா தற்குச் சசன்ான்? 
ஆ)இங்வகா ங்குச் சசன்ான்? 
இ)இங்வகா ப்டிச் சசன்ான்? 
ஈ)இங்வகா னாருைன் சசன்ான்? 
விடை : ஆ)இங்வகா ங்குச் 
சசன்ான்? 
 
12.விகடக்கைற்ந விணொகத் கர்வு ச ய்ை 
'ைொந்திடிைகப இந்திர் அகணரும் 
அறிர்" 
அ)காந்தினடிகட அறிந்தயர் னார்? 
ஆ)னாவபனும் காந்தினடிகட 
அறினாதிருப்ாவபா? 
இ)காந்தினடிகட அறியர் னாவபனும் 
உபா? 
ஈ)இந்தினர் காந்தினடிகட அறியாவபா? 

விடை : ஈ)இந்தினர் காந்தினடிகட 
அறியாவபா? 
 
13.விகடக்கைற்ந விணொகத் கர்வு ச ய்ை 
'ைரிைொனன் ைல்னககக் ைட்டிணொன்" 
அ)கரிகான் வ்யாறு கட்டிான்? 
ஆ)கரிகான் தடக் கட்டிான்? 
இ)கல்டணடனக் கட்டினது கரிகாா? 
ஈ)கரிகான் கல்டணடனக் கட்டிாா? 
விடை : ஆ)கரிகான் தடக் 
கட்டிான்? 
 
14.எவ்கை ொக்கிம் எணக் ைண்டறிை 
'ைதின் ொகனயில் கநொன்" 
அ)கட்ைட சனர் 
ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 
இ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
ஈ)உைன்ாட்டு விட யாக்கினம்  
விடை : ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 
 
15.எவ்கை ொக்கிம் எணக் ைண்டறிை 
'என்கண இனிக ! இப்தனொக் ைனி" 
அ)விா யாக்கினம் 
ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 
இ)கட்ைட யாக்கினம் 
ஈ)உணர்ச்சி யாக்கினம் 
விடை : ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 
 
16.எவ்கை ொக்கிம் எணக் ைண்டறிை 
'ைொகனயில் தடி" 
அ)கட்ைட யாக்கினம் 
ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 
இ)உணர்ச்சி யாக்கினம் 
ஈ)உதிர்நட யாக்கினம்  
விடை : அ)கட்ைட யாக்கினம் 
 
17.எவ்கை ொக்கிம் எணக் ைொண்ை 
'இபகயில் ைற்ை கண்டும்" 
அ)விா யாக்கினம் 
ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 



இ)உணர்ச்சி யாக்கினம் 
ஈ)பிவிட யாக்கினம் 
விடை : ஆ)சசய்தி யாக்கினம் 
 
18.எவ்கை ொக்கிம் எணக் ைண்டறிை 
'ொொரின் ைடக என்ண? 
அ)விா யாக்கினம்  
ஆ)கட்ைட யாக்கினம் 
இ)உணர்ச்சி யாக்கினம் 
ஈ)பிவிட யாக்கினம்  
விடை : அ)விா யாக்கினம்  
 
19.எவ்கை ொக்கிம் எணக் ைண்டறிை 
'என்கண மின் இனிக" 
அ)கட்ைட யாக்கினம் 
ஆ)சசய்தி யாக்கினம்  
இ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
ஈ)திர்நட யாக்கினம்  
விடை : இ)உணர்ச்சி யாக்கினம்  
 
20.எவ்கை விகண கை எணக் ைண்டறிை 
'இனக்ைம் ைற்பித்கன்" 
அ)தன்விட 
ஆ)பிவிட 
இ)குறிப்பு விட 
ஈ)சசனப்ாட்டு விட 
விடை : ஈ)சசனப்ாட்டு விட 
 
21.'ொ'என்ந ஒசழுத்து ஒரு சொழியின் 
சதொருள் 
அ)அதிகம் 
ஆ)குடவு 
இ)சரின 
ஈ)சிறின 
விடை : இ)சரின 
 
22.'க' என்ந ஒசழுத்து ஒரு சொழியின் 
சதொருள்  
அ)யாபம் 
ஆ)நாதம் 

இ)ான் 
ஈ)யருைம் 
விடை : ஆ)நாதம் 
 
23.ஒசழுத்து ஒரு சொழிக்குரி 
சதொருகபக் ைொண்- 'ைொ" 
அ)நாட 
ஆ)காட 
இ)வசாட 
ஈ)ாட 
விடை : இ)வசாட 
 
24.ைண்டன் கர்ச்ச ொல்கன அறிை 
அ)கண்டு 
ஆ)கண்ை 
இ)கண் 
ஈ)காண் 
விடை : ஈ)காண் 
 
25.'ருடொன்" கர்ச்ச ொல்கன அறிை 
அ)யருக 
ஆ)யா 
இ)யந்து 
ஈ)யந்த 
விடை : ஆ)யா 
 
26.'தடித்ொன்" கர்ச்ச ொல்கன அறிை 
அ)டி 
ஆ)டித்து 
இ)டித்த 
ஈ)டித்தான் 
விடை : அ)டி 
 
27.நின்நொன் கர்ச்ச ொல்கன அறிை 
அ)நில்  
ஆ)நின் 
இ)நின்று 
ஈ)நின் 
விடை : அ)நில்  
 



28.'கதொணொன்" கர்ச்ச ொல்கன அறிை 
அ)வாந்து  
ஆ)வான் 
இ)சாந்த 
ஈ)வா 
விடை : ஈ)வா 
 
29.'ைொண்"என்தன் சரிநிகன 
விகணமுற்று 
அ)கண்டு 
ஆ)கண்ை 
இ)காண்கின் 
ஈ)கண்ைான் 
விடை : ஈ)கண்ைான் 
 
30.'டு" என்னும் கர்ச்ச ொல்லுக்குரி 
சொழிற் சதகக் ைண்டறிை 
அ)ாடு 
ஆ)ட்ை 
இ)ட்ைான் 
ஈ)டுதல் 
விடை : ஈ)டுதல் 
 
31.கீழ்க்ைொணும் உகத் சொடர் விபக்கும் 
சதொருள் எது ? 
'இரூழ்த்தும் ொநொ னர்" 
அ)நணநக்கள் அணியும் நாட  
ஆ)கற்து உணப விர்த்துடனாதார் 
இ)ஆண்ையனுக்குச் சூட்டும் நர் நாட 
ஈ)சசம்டநனாகப் வசத் சதரினாதயர்  
விடை : ஆ)கற்து உணப 
விர்த்துடனாதார் 
 
32.கீழ்ரும் தொவில் ரும் எதுகைச் 
ச ொற்கைபத் கர்ந்சடு  
'அைழ்ொகத் ொங்ைகும் நினம் கதொனத் 
ம்க இைழ்ொர்ப் சதொறுத்ல் கன" 
அ)தாங்கும் - சாறுத்தல் 
ஆ)தம்டந - தாங்கும் 
இ)நிம் - தட 

ஈ)அகழ்யார்- இகழ்யார் 
விடை : ஈ)அகழ்யார்- இகழ்யார் 
 
33.கீழ்ரும் சொடரில் உள்ப 
எதுகைச்ச ொற்ைகபத் கர்ந்சடுத்து எழுதுை 
'சய்த்ொன் ஆைொது எனினும் முற்சின் 
சய்ருத்க் கூலி ரும்" 
அ)சதய்யத்தான் - னினும் 
ஆ)கூலி - முனற்சி தரும் 
இ)சதய்யத்தான் - சநய்யருத்த 
ஈ)முனற்சிதன் - ஆகாது 
விடை : இ)சதய்யத்தான் - சநய்யருத்த 
 
34.கீழ்ரும் சொடர்ைளின ரும் கொகணச் 
ச ொற்ைகப கொந்சடு 
'ொொல் உயிகத் துநப்தர் 
உயிர்ப்சதொருட்டல்" 
ொண்துநொர் ொொன் தர் 
அ)ாணால் - ாண் துயார் 
ஆ)ாணால் - உயிடப 
இ)உயிடப - ாணல் 
ஈ)ாணால் - துப்ர் 
விடை : அ)ாணால் - ாண் துயார் 
 
35.கீழ்ரும் சொடரில் அகந் கொகணச்  
ச ொற்கைபத் கர்ந்சடு 
'ைற்தகண பர்ல் கண்டும் ைவிொம் 
பிநந்ல் கண்டும்" 
அ)யர்தல் - கற்ட 
ஆ)கற்ட - வயண்டும் 
இ)கற்ட - கவினம் 
ஈ)கவினம் - பித்தல்  
விடை : இ)கற்ட - கவினம் 
 
36.கீழ்ரும் சொடரில் தயின்று ரும் 
சொகட ொது? 
தந்திக்கு முந்து  
தகடக்கு பிந்து 
அ)துடகத் சதாடை 
ஆ)முபண் சதாடை 



இ)இடனபுத் சதாடை 
ஈ)சாழிப்புத் சதாடை 
விடை : ஆ)முபண் சதாடை 
 
37.'உனைப் சதொதுகந" என்நகக்ைப்தடும் 
நூல்  
அ)திருயாசகம் 
ஆ)திருக்குள் 
இ)திருசயம்ாடய 
ஈ)திருயாய்சநாழி 
விடை : ஆ)திருக்குள் 
 
38.அகடசொழிொல் குறிக்ைப்சதறும் நூல்  
மிழ்கந எனும் சிநப்புகட நூல் 
அ)தாயுநாயர் ாைல்கள்  
ஆ)திருசயம்ாடய 
இ)வதயாபம்  
ஈ)திருப்ாடய 
விடை : இ)வதயாபம்  
 
39.கீழ்ரும் சொடர்ைளில் ரும் அகபுச் 
ச ொற்ைகப கர்சடு 
ணதின உறுதி கண்டும் 
ொழ்வினில்  சளிவு கண்டும் 
அ)நதில் - சதளிவு 
ஆ)வயண்டும் - வயண்டும் 
இ)உறுதி - சதளிவு 
ஈ)உறுதி - யாழ்வினிவ 
விடை : ஆ)வயண்டும் - வயண்டும் 
 
40.கீழ்ரும் ச ொற்ைள் எவ்கைத் 
சொகடகச் க ர்ந்ந்து? 
'இபவும் கலும்" 
அ)இடனபுத் சதாடக 
ஆ)முபண்சதாடை 
இ)வநாடத் சதாடை 
ஈ)துடகத சதாடை 
விடை : ஆ)முபண்சதாடை 
 
41.சதொருத்துை 

1.சதய்யப் புயர்    அ.ாபதிதாசன் 
2.கவிச்சக்கபயர்த்தி    ஆ.சுபதா 
3.புபச்சிக்கவி         இ.திருயள்ளுயர் 
4.உயடநக்விஞர்      ஈ.கம்ர் 
அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ)   
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 
 
42.புதுகக் குயில் என்று 
அகக்ைப்தடுதர் 
அ)கண்ணதாசன்  
ஆ)யாணிதாசன் 
இ)ாபதிதாசன் 
ஈ)காளிதாசன் 
விடை : இ)ாபதிதாசன் 
44.ச ந்ொப்கதொொர் என்ந சிநப்தப் சதர் 
சதற்நர் 
அ)கம்ர் 
ஆ)புகவமந்திம 
இ)யள்ளுயர் 
ஈ)இங்வகா 
விடை : இ)யள்ளுயர் 
 
45.தொகந்ர் என்று குறிக்ைப்சதறும் 
ைவிஞர் 
அ)ாபதினார் 
ஆ)ாபதிதாசன் 
இ)கண்ணதாசன் 
ஈ)டயபமுத்து 
விடை : ஆ)ாபதிதாசன் 
 
46.நூலூக்ைொண சிநப்புப் சதகப் 
சதொருத்துை 
சிநப்புப் சதர்        நூல்  
1.வயாண் வயதம்      அ.நகாாபதம்  
2.உத்தப வயதம்        
ஆ.திருயாய்சநாழி 
3.ந்தாயது வயதம்      இ.திருக்குள் 



4.சாந வயதம்          ஈ.ாடினார் 
அ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ)  
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ)  
இ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ)  
ஈ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ)  
விடை : அ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ)  
 
47.உட்ைொர்ந்திருந்ணர் என்ந ச ொல் 
எவ்ொறு பிரியும்? 
அ)உட்கார் +  இருந்தர் 
ஆ)உட்கார்ந்து +  இருந்தர்  
இ)உட் +  கார்ந்திருந்தர் 
ஈ)உட்கபர் +  திருந்தர் 
விடை : ஆ)உட்கார்ந்து +  இருந்தர்  
 
48.கீழ்ைொணும் ச ொல்கன பிரித்து 
எழுதிதில்  ரிொண விகடகத் கர்ை 
'ஆன்நொகொகடொப்தர்" 
அ)ஆன்ா +  சபாசைா +  ப்ர் 
ஆ)ஆன்ாவபா +  சைாப்ர் 
இ)ஆன்ாவபாடு +  எப்ர் 
ஈ)ஆன்ார் +; எடு +  எப்ர் 
விடை : இ)ஆன்ாவபாடு +  எப்ர் 
 
49.கீழ்க்ைொணும் ச ொல்கன பிரித்து 
எழுதிதில்  ரிொண விகடகத் கர்ை 
'சங்ைம்தம்" 
அ)சதங் +  கம் +  மம்  
ஆ)சதங்கம் +  மம் 
இ)சதங்கு +  அம் +  மம்  
ஈ)சதங் +  கம்மம்  
விடை : இ)சதங்கு +  அம் +  மம்  
 
50.பிரித்து எழுதுை -'சன்னீர்" 
அ)சதண் +  ணீர் 
ஆ)சதண் +  நீர் 
இ)சதண்ணீ +  நீர் 
ஈ)சதள் +  நீர் 
விடை : ஈ) சதள் +  நீர் 
 

51.சதர்ச்ச ொல்லின் கைறில் - 
ைருக  
அ)இைப்சனர் 
ஆ)ண்புப்சனர் 
இ)காப்சனர் 
ஈ)சதாழிற்சனர் 
விடை : ஆ)ண்புப்சனர் 
 
52.சதர்ச்ச ொல்லின் கைறிை - கிகப 
முறிந்து 
அ)இைப்சனர் 
ஆ)ண்புப்சனர் 
இ)காப்சனர் 
ஈ)சதாழிற்சனர் 
விடை : ஈ)சதாழிற்சனர் 
 
53.'மீமிக  ஞொயிறு" - என்தன் 
இனக்ைக் குறிப்பு  
அ)ண்புத் சதாடக 
ஆ)இபட்டைக் கிவி 
இ)எருசாருட் ன்சநாழி 
ஈ)அடுக்குத் சதாைர் 
விடை : இ)எருசாருட் ன்சநாழி 
 
54.இனக்ைக் குறிப்பு ருை -'ஆடுசைொடி" 
அ)விடத்சதாடக 
ஆ)ண்புத்சதாடக 
இ)உரிச்சசால் 
ஈ)இடைச்சசால் 
விடை : அ)விடத்சதாடக 
 
55.இனக்ைக் குறிப்பு ருை -'எந்க" 
அ)உருபு நனக்கம்  
ஆ)உருயகம் 
இ)ண்புத்சதாடக 
ஈ)நரூஉ 
விடை : ஈ)நரூஉ 
 
56.இனக்ைக் குறிப்சதழுதுை -'ைொய்ைறி" 
அ)உம்டநத்சதாடக 



ஆ)உயடநத்சதாடக 
இ)ண்புத் சதாடக 
ஈ)அன்சநாழி சதாடக 
விடை : அ)உம்டநத்சதாடக 
 
57.இனக்ைக்குறிப்பு எழுதுை - 'பூங்ைண்" 
அ)உயடநத் சதாடக 
ஆ)ண்புத் சதாடக 
இ)விடத்சதாடக 
ஈ)அன்சநாழித் சதாடக 
விடை : அ)உயடநத் சதாடக 
 
58.ொழ்ை - என்தன் இனக்ைம்  
அ)உருயகம் 
ஆ)உயடந 
இ)ண்புத்சதாடக 
ஈ)வினங்வகாள் விடமுற்று 
விடை : ஈ)வினங்வகாள் விடமுற்று 
 
59.ைடிைர் என்ந ச ொல்லின் இனக்ைக் 
குறிப்பு 
அ)விடத்சதாடக 
ஆ)உயடநத் சதாடக 
இ)உரிச்சசாற்சாைர் 
ஈ)ண்புத்சதாடக 
விடை : இ)உரிச்சசாற்சாைர் 
 
60.இனக்ைக் குறிப்பு ைொண் - னித்னி 
அ)அடுக்குத் சதாைர் 
ஆ)இபட்டைக் கிவி 
இ)எரு ாருட் ன்சநாழி 
ஈ)முபண் சதாடை 
விடை : அ)அடுக்குத் சதாைர் 
 
61.எவ்கை விகண கை எணக் ைண்டறிை 
'ைடிம் அன்கணொல் எழுப்தட்டது" 
அ)சசய்விட 
ஆ)சசனப்ாட்டு விட 
இ)தன்விட 
ஈ)பிவிட 

விடை : ஆ)சசனப்ாட்டு விட 
 
62.எவ்கை விகண கை எணக் ைண்டறிை 
ந்க ைகணப் தொொட்டிணொர் 
அ)சசய்விட 
ஆ)தன்விட 
இ)திர்நட விட 
ஈ)சசனப்ாட்டு விட 
விடை : அ)சசய்விட 
 
63.எவ்கை விகண எணக் ைண்டறிை 
'இொ ொ ன் ஞ்க ப் சதரி சைொவிகனக் 
ைட்டுவித்ொன்" 
அ)தன்விட யாக்கினம் 
ஆ)பிவிட யாக்கினம்  
இ)திர்நட விட யாக்கினம் 
ஈ)குறிப்பு விட யாக்கினம் 
விடை : ஆ)பிவிட யாக்கினம்  
 
64.எவ்கை விகண எணக் ைண்டறிை 
'ைண்ன் திருக்குநள் தடித்ொன்" 
அ)பிவிட  
ஆ)சசனாாட்டு விட 
இ)குறிப்பு விட 
ஈ)தன்விட 
விடை : ஆ)சசனாாட்டு விட 
 
65.எவ்கை விகண கை  எணக் 
ைண்டறிை 
'புத்ைம் அப்தொொல் ொங்ைப்தட்டது" 
அ)சசய்விட 
ஆ)சசனப்ாட்டு விட 
இ)குறிப்பு விட 
ஈ)தன்விட 
விடை : ஆ)சசனப்ாட்டு விட 
 
66.உகொல் விபக்ைப்சதறும் ைருத்கத் 
கர்ை 'அத்திப் பூத்ொற்கதொல்" 
அ)வீண் 
ஆ)கக்கம் 



இ)அருடந 
ஈ)சருடந 
விடை : இ)அருடந 
 
67.உகொல் விபக்ைப்சதறும் ைருத்கத் 
கர்ை  
'இருகனக் சைொள்ளி எறும்பு கதொல்" 
அ)வகாம் 
ஆ)சதளிவு 
இ)விழிப்பு 
ஈ)தவிப்பு 
விடை : ஈ)தவிப்பு 
 
68.உகொல் விபக்ைப்சதறும் ைருத்கத் 
கர்ை "எலியும் பூகணயும் கதொன" 
அ)எற்றுடந 
ஆ)வகாம் 
இ)டகடந 
ஈ)ட்பு 
விடை : இ)டகடந 
 
69.உகொல் விபக்ைப்சதறும் ைத்கத் 
கர்ை 
'எலிம் பூகணயும் கதொன" 
அ)எற்றுடந  
ஆ)சகாம் 
இ)டகடந 
ஈ)ட்பு 
விடை : இ)டகடந 
 
70.கீழ்க்ைொணும் உகத்சொடொல் 
விபக்ைப்தடும் 
அ)ஆசிரினர் நாணயர் உவு  
ஆ)தந்டத நகன் உவு 
இ)யாைடக வ்யவு? 
ஈ)சபண்ை வ்யவு? 
விடை : இ)யாைடக வ்யவு? 
 
71.ழுஉச் ச ொற்ைகப நீக்குை 
அ)கைக்கூலி 

ஆ)குடிக்கூலி வ்யவு? 
இ)யாைடக வ்யவு? 
ஈ)சபண்ட் வ்யவு? 
விடை : ஆ)குடிக்கூலி வ்யவு? 
 
72.பிநசொழி ச ொற்ைள் நீக்கி சொடர் 
கர்ை 
அ)ன் சிவகிதன் ல்யன் 
ஆ)ன் சிவகிதம் ல்யன் 
இ)ன் சிவகிதம் ல்து 
ஈ)ன் ண்ன் ல்யன்  
விடை : ஈ)ன் ண்ன் ல்யன்  
 
73.பிநசொழி ச ொற்ைள் நீக்கி சொடர் 
கர்ை 
அ)சார் ன்ட ஆசிர்யதியுங்கள் 
ஆ)ஆசிரி யதியுங்கள் சார்!ன்ட 
இ)னா! ன்ட யாழ்த்துங்கள் 
ஈ)iனா,ன்ட ஆசிரியதியுங்கள்  
விடை : ஈ)iனா,ன்ட ஆசிரியதியுங்கள்  
 
74.பிநசொழிச் ச ொற்ைபற்ந ொக்கிம் 
கர்ை 
அ)ண்ர்களுைன் சாானகர் யந்தார்  
ஆ)ண்ர்கள் சகிதம் சானகள் யந்தார் 
இ)மித்திபர்களுைன் சானகர் யந்தார் 
ஈ)ண்ர்களுைன் அடயத்தடயர் 
யந்தார் 
விடை : ஈ)ண்ர்களுைன் 
அடயத்தடயர் யந்தார் 
 
75.இன்டின் பீணல் கைொட்(Indian பிenal  
Code)என்தற்கு மிழ்ச் ச ொல் 
அ)இந்தின தண்ைடச் சட்ைம் 
ஆ)இந்தின குடியுரிடநச் சட்ைம் 
இ)குற்வினல் டைமுட 
ஈ)இந்தின டைமுட 
விடை : அ)இந்தின தண்ைடச் சட்ைம் 
 



76. ரிொண மிழ்ச்ச ொல் எழுதுை - 
ைம்சதனி(Company) 
அ)கூட்ைம்  
ஆ)திபள் 
இ)குழுநம் 
ஈ)நிறுயம் 
விடை : ஈ)நிறுயம் 
 
77.ஆங்கினச் ச ொல்லுக்கு கொண 
மிழ்ச்ச ொல்கனத் கர்ை 
'ரிஜிஸ்டர் கதொஸ்ட்" (Register Post) 
அனுப்பு 
அ)திவுக் கடிதம் 
ஆ)திவு வாஸ்ட் 
இ)திவு தால் 
ஈ)திவு அஞ்சல் 
விடை : ஈ)திவு அஞ்சல் 
 
78.மிழ்ச் ச ொல்கனத் கர்ை 
அ)சசட்பல் கயர்ண்சநன்ட் 
ஆ)நத்தின அபசு 
இ)டுயண் அபசு 
ஈ)நத்தின கயர்ண்சநன்ட் 
விடை : இ)டுயண் அபசு 
 
79.ஒலி கறுதொடு அறிை 
சயல்ம்        சயள்ம் 
அ)இனிப்பு    நீர்ப்சருக்கு 
ஆ)காய்கறி   திண்ண்ைம் 
இ)சாரி      அயல் 
ஈ)மிகுதி       குடவு 
விடை : அ)இனிப்பு    நீர்ப்சருக்கு 
 
80.ஒலி கறுதொடு அறிை 
நபம்      நம்  
அ)விகு     வீபம் 
ஆ)விகு     டக 
இ)விற்கு     ட்பு 
ஈ)நடம      நீர் 
விடை : அ)விகு     வீபம் 

 
81.கர்ச்ச ொல்கன விகணசச் ொக்கு - 
'பிந" 
அ)றிந்து  
ஆ)பிறிப்ான்  
இ)பிந்தான் 
ஈ)றிந்தயர் 
விடை : அ)றிந்து  
 
82.கர்ச்ச ொல்கன விகணமுற்நொக்குை - ட 
அ)ைந்த  
ஆ)ைக்க 
இ)ைந்தான்  
ஈ)டித்தயன்  
விடை : இ)ைந்தான்  
 
83.கர்ச்ச ொல்கன சதசச் ொக்குை - 
'தடி" 
அ)டித்தல் 
ஆ)டித்த 
இ)டித்து 
ஈ)டித்தயன்  
விடை : ஆ)டித்த 
 
84.'ஒடு" என்ந கர்ச்ச ொல்லின் 
விகணொனகணயும் சதர் அறிை 
அ)எடின 
ஆ)எடினான் 
இ)எடும் 
ஈ)எடினயன் 
விடை : ஈ)எடினயன் 
 
85.கீழ்ைொண் ச ொற்ைகப அை 
ரிக ப்தடுத்துை 
அம்,அக்ைம்,அறிஞன்,அச் ம் 
அ)அச்சம்,அறிஞன்,அக்கம்,அபயம் 
ஆ)அக்கம்,அச்சம்,அபயம்,அறிஞன் 
இ)அறிஞன்,அபயம்,அச்சம்,அக்கம் 
ஈ)அபயம்.அக்கம்,அச்சம்,அறிஞன் 



விடை : 
ஆ)அக்கம்,அச்சம்,அபயம்,அறிஞன் 
 
86.பின்ரும் சதர்ைகப அை 
ரிக ப்தடுத்துை  
ங்ைபம்,அைன்,ணிகை,ச ல்வி,ஒபக 
அ)அமகன் எடய 
தணிடக,நங்கம்,சசல்வி 
ஆ)அமகன் 
எடய,தணிடக,சசல்வி,நங்கம் 
இ)அமகன்,தணிடக,எடய,சசல்வி,நங்க
ம் 
ஈ)அமகன்,எடய,சசல்வி,தணிடக,நங்க
ம் 
விடை : 
ஈ)அமகன்,எடய,சசல்வி,தணிடக,நங்க
ம் 
 
87.கீழ்ைொர் ச ொற்ைகப அை 
ரிக ப்தடுத்துை  
ங்கிணி குருகுனம் ,ைனப்கத, ொை ம் 
அ)குருகும்,கப்ட,சாகசம்,தபங்கிணி 
ஆ)கப்ட சாகசம் தபங்கிணி,குருகும் 
இ)சாகசம்,தபங்கிணி,குருகும்,கப்ட 
ஈ)கப்ட,குருகும் சாகசம்,தபங்கிணி 
விடை : ஈ)கப்ட,குருகும் 
சாகசம்,தபங்கிணி 
 
88.ச ொற்ைகப அை ரிக ப்தடுத்துை 
அ)காகம்,கழுடத,வசயல்,வதனீ 
ஆ)கழுடத,வசயல்,வதனீ,காகம் 
இ)கழுடத,காகம்,வசயல்,வதனீ 
ஈ)காகம்,வதனீ,வசயல்,கழுடத 
விடை : இ)கழுடத,காகம்,வசயல்,வதனீ 
 
89.ச ொற்ைகப அை ரிக ப்தடுத்துை 
அ)டை,குடி,வதர்,நாட 
ஆ)குடி,வதர்,டை,நாட 
இ)டை,வதர்,நாட,குடி 
ஈ)குடி,டை,வதர்,நாட 

விடை : ஆ)குடி,வதர்,டை,நாட 
 
90.ச ொற்ைகப அை ரிக ப்தடுத்துை 
அ)கைவுள்,கிளி வகாடய.காதல் 
ஆ)கைவுள்,காதல்,கிளி,வகாடய 
இ)காதல்,கைவுள்,கிளி,வகாடய 
ஈ)வகாடய,காதல்,கிளி,கைவுள் 
விடை : ஆ)கைவுள்,காதல்,கிளி,வகாடய 
 
91.சொடர்தற்நக நீக்குை 
அ)ாடினார்  
ஆ)திருக்குள் 
இ)இன்ா ாற்து  
ஈ)கலித்சதாடக 
விடை : ஈ)கலித்சதாடக 
 
92.சதொருந்ொச் ச ொல்கனக் ைண்டறிை 
அ)முல்டப்ாட்டு 
ஆ)குறிஞ்சிப்ாட்டு  
இ)ாட்டிப்ாட  
ஈ)ரிாைல்  
விடை : ஈ)ரிாைல்  
 
93.சதொருந்ொச் ச ொல்கனக் ைண்டறிை 
அ)முல்டப்ாட்டு 
ஆ)குறிஞ்சிப்ாட்டு 
இ)ட்டிப்ாட 
ஈ)ரிாைல் 
விடை : ஈ)ரிாைல் 
 
94. ந்திப் பிகற்ந சொடர் ைண்டறிை 
அ)கைற்கடபக் வகாயில் மிகச் சிந்தது 
ஆ)கைற்கடப வகாயில் மிக சிந்தது 
இ)கைற்கடபக் வகாயில் மிக் சிந்தது 
ஈ)கைற்கடப வகாயில் மிகச் சிந்தது 
விடை : அ)கைற்கடபக் வகாயில் மிகச் 
சிந்தது 
 
95. ந்திப் பிகற்ந சொடர் எது? 



அ)சண் நகாக வதான்றிாள் தானாக 
சதாண்டு சசய்தாள் 
ஆ)சண் நகாகத் வதான்றிாள் 
தானாகத் சதாண்டு சசய்தாள் 
இ)சண் நகள் வதான்றிாள் தானாக 
சதாண்டு சசய்தாள் 
ஈ)சண் நகாகத் சதான்றிாள் தானாக 
சதாண்டு சசய்தாள் 
விடை : ஆ)சண் நகாகத் 
வதான்றிாள் தானாகத் சதாண்டு 
சசய்தாள் 
 
96. ந்திப்பிகற்ந சொடர் கர்ை 
அ)இந்த சாருட ப்டிக் 
கண்டுபிடித்தாய் 
ஆ)இந்தப் சாருட ப்டி 
கண்டுபிடித்தாய் 
இ)இந்த சாருட ப்டி 
கண்டுபிடித்தாய்? 
ஈ)இந்தப் சாருட ப்டிக் 
கண்டுபிடித்தாய்? 
விடை : ஈ)இந்தப் சாருட ப்டிக் 
கண்டுபிடித்தாய்? 
 
97.ஒருக தன்க பிகயில்னொ 
ொக்கிம் கர்ை 
அ);சந்திபவகா வீடண யாசித்தாள்  
ஆ)சந்திபவகா வீடண யாசித்தார்கள் 
இ)வித்பா ல்வி ாடி 
ஈ)விஜய் ந்டத வீசிர்  
விடை : அ);சந்திபவகா வீடண 
யாசித்தாள்  
 
98.ஒருக தன்க பிகற்ந சொடர் 
கர்ை 
அ)ான் ார்த்தது அடயகள் என்று 
ஆ)ான் ார்த்தது அடய அன்று 
இ)ான் ார்த்தது அது அல் 
ஈ)ான் ார்த்தது அது அன்று 
விடை : ஈ)ான் ார்த்தது அது அன்று 

 
99.புப் பிகக நீக்குை 
அ)ரி கத்தினது  
ஆ)ரி ஊடயிட்டுத 
இ)ரி சிரித்தது 
ஈ)ரி உறுமினது 
விடை : ஆ)ரி ஊடயிட்டுத 
 
100.பிரித்து எழுதுதில்   ரிொணகத் 
கர்ை 
'இடித்ற்சதொருட்டு" 
அ)னாட உறுமினது 
ஆ)னாட பிளிறினது 
இ)னாட முமங்கினது 
ஈ)னாட அறினது 
விடை : ஆ)னாட பிளிறினது 
 
101.பிரித்து எழுதுதில்  ரிொணகத் 
கர்ை 
'இடித்ற்சதொருட்டு" 
அ)இடித்து +  சாhருட்டு 
ஆ)இடித்தற் +   சாருட்டு 
இ)இடித் +   தற்சாருட்டு 
ஈ)இடித்தல் +   சாருட்டு 
விடை : ஈ)இடித்தல் +   சாருட்டு 
 
102.பிரித்து எழுதுதில்  ரிொணகத் 
கர்ை  
உகடத்சன்று 
அ)உடைத் + சதன்று 
ஆ)உடைத்து +  ன்று 
இ)உடை +  த்து +  ன்று 
ஈ)உடைத்சத +  ன்று 
விடை : ஆ)உடைத்து +  ன்று 
 
103.திண்க என்ந ச ொல்லிற்கு 
எதிர்ச்ச ொல் 
அ)அருடந 
ஆ)ளிடந 
இ)சிறுடந 



ஈ)சாய்ம்டந 
விடை : ஆ)ளிடந 
 
104.தட்டறிவு என்தன் எதிர்ச்ச ொல் 
அ)ல்றிவு 
ஆ)சகட்ைறிவு 
இ)நூறிவு 
ஈ)தீனறிவு 
விடை : இ)நூறிவு 
 
105. ரிொண எதிர்ச்ச ொல் எழுதுை -'இக " 
அ)டச 
ஆ)யடச 
இ)அடச 
ஈ)கடச 
விடை : ஆ)யடச 
 
106.அநம் - இன் எதிர்ச்ச ொல் 
அ)கும் 
ஆ)பும் 
இ)நம் 
ஈ)திம் 
விடை : இ)நம் 
107.எதிர்ச்ச ொல் எழுதுை-'சடுந்சொகை" 
அ)ட்டுத் சதாடக 
ஆ)கலித்சதாடக 
இ)விடத்சதாடக 
ஈ)குறுந்சதாடக 
விடை : ஈ)குறுந்சதாடக 
 
108.சதொருந்ொச் ச ொல்கனத் கர்ை 
அ)காந்தி 
ஆ)சா.சி.வி.இபாநநன் 
இ)வரு 
ஈ)இபாஜாஜி 
விடை : ஆ)சா.சி.வி.இபாநநன் 
 
109.சதொருந்ொச் ச ொல்கனத் கர்ை 
அ)கைடந 
ஆ)சயண்டந 

இ)சசம்டந 
ஈ)சுடக 
விடை : அ)கைடந 
 
110.சதொருந்ொச் ச ொல்கனக் ைண்டறிை 
அ)ற்றிட 
ஆ)குந்சதாடக 
இ)ங்குறுநூறு 
ஈ)புானூறு 
விடை : ஈ)புானூறு 
 
111.சதொருத்துை 
1.கடம    அ.ற்று 
2.அகு    ஆ.எற்று 
3.அட    இ.டய மூக்கு 
4.உவு    ஈ.மூங்கில் 
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ)  
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ) 
விடை : இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
112.சதொருத்துை 
1.காட    அ.ாக்கு 
2.தால்     ஆ.னம் 
3.கிலி      இ.நகிழ்ச்சி 
4.களி      ஈ.ருது 
அ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ) 
இ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)ஆ4-ஈ) 
விடை : அ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
 
113.சதொருத்துை 
சசால்        சாருள் 
1.கூடப       அ.ஆடை 
2.கூட       ஆ.வீட்டு முகடு 
3.காட       இ.ருது 
4.காட       ஈ.முற்சாழுது 
அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ) 



ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ) 
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
விடை : இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ) 
 
114.சதொருத்ொண சதொருகபத் கர்ை 
1.வகளிர்       அ.ட்பு 
2.நடி         ஆ.மூவதவி 
3.நாமுகடி      இ.வசாம்ல் 
4.வகண்டந     ஈ.உவிர் 
அ)(1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
இ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
விடை : ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
115.ொல் என்தன் சதொருள் 
அ)ாதம் 
ஆ)தாலி 
இ)தட 
ஈ)ாக்கு 
விடை : ஈ)ாக்கு 
 
116.சதொருத்துை 
புகழ்சற் நூல்    நூாசிரினர் 
1.அயனுகம் அயளும்     
அ.ாபதிதாசன் 
2.ஆசின வஜாதி         ஆ.சுபதா 
3.திர்ாபாத முத்தம்      இ.ாநக்கல் 
கவிஞர் 
4.வதன்நடம            ஈ.வதசிக 
ானகம் பிள்ட 
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
விடை : ஆ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
 
117.சதொருத்துை 
புகழ்சற் நூல்   நூாசிரினர் 

1.கரித்துண்டு     அ.அண்ணாதுடப 
2.குறிஞ்சி நர்   ஆ.ாஜம் கிருஷ்ணன் 
3.குறிஞ்சித் வதன்  இ.மு.யபதபாசன் 
4.ார்யதி பி..    ஈ.ா.ார்த்தசாபதி  
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ) 
இ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
விடை : அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ) 
 
118.சதொருத்துை 
புகழ்சற் நூல்   நூாசிரினர் 
1.தமிழினக்கம்   அ.ாபதினார் 
2.சு காவினம்   ஆ.ாபதிதாசன் 
3.குயில் ாட்டு   இ.ாநக்கல் கவிஞர் 
4.நடக்கள்யன்  ஈ.கண்ணதாசன் 
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ) 
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
விடை : அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
 
119.சதொருத்துை 
நூாசிரினர்      நூல்  
1.வினாசர்       அ.இபாநாயதாபம்  
2.நாணிக்கயாசகர் ஆ.நகாாபதம்  
3.திருமூர்       இ.திருயாசகம் 
4.கம்ர்         ஈ.திருநந்திபம் 
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ) 
ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ) 
இ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ) 
விடை : இ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ) 
 
120.சதொருத்துை 
1.சுந்தபர்             
அ.திருத்சதாண்ைர் நாக்கடத 
2.ம்பினாண்ைார்       
ஆ.திருத்சதாண்ைர் சதாடக ம்பி 



3.அருண்சநாழி         
இ.திருசயங்டகக் கம்கம் வதயர் 
4.சியப்பிபகாச சுயாமிகள் 
ஈ.திருத்சதாண்ைர் திருயந்தாதி 
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ) 
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ) 
இ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ) 
ஈ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ) 
விடை : ஈ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ) 
 


