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1. ழுற்நச்ச ொற்சநொடரத் தர்   

[1] அன் சண்ரீில் னம் ழுிணொன்       
[2] அன் சந்ீரில் னம் ழுிணொன்   

[3] தொ ம் ொொத்ில் உனண்தடொடிண      
[4] தினன் அி ச னவு ச ய்ொன் 

[A] 1,2  ரி      

[B] 1,4  ரி    

[C] 2,3  ரி       

[D] 1,3  ரி       

2. அநம்,சதொனள்,இன்தம்,டீு ஆி உறுிப் சதொனட் 
ரபப் சதற்று னண ____________________     

[A] ொப்திம்                  

[B]  ிற்நினக்ிம்     

[C] திள்ரபத்ிழ்           

[D] ணண     

3. “ரனக்ொப்திம்”     

[A]  ினப்திொம்             

[B] ிதரன   

[C]  ீ ிந்ொி                    

[D] A & B 

4. தல்னர் ொன ொப்தித்ர தர் :   

[A]  ினப்திொம் / ிதரன        
[B] சதனங்ர /  ீ ிந்ொி        

[C] ம்தொொம் / சதரினொம்           
[D] ிதரன / குண்டனத ி   

5. “ொட ொப்தி ன்னூல்” ன்று அரக்ப்தடுண    

[A]  ீ ிந்ொி              

[B] சதனங்ர                    

[C]  ினப்திொம்             

[D] ிதரன    

6. ம்சதனம் ொப்திங்பில் னனில் ரத்ணப் 
ததொற்நப்தடுண _________________________         

[A]  ினப்திொம்       

[B] ிதரன  

[C] ண்டினங்ொம்          

[D]  ீ ிந்ொி   

7. “ிழ்ப் தொனர்ம் தந்ன்” ன்று ீொனணிர் 
ொர ிந்ண னழ்ந்ணள்பொர்              

[A] இபங்தொடிள்        

[B] ச ங்குட்டுன்   

[C] ினத்க்தர்      

[D]  ொத்ணொர்   

8. ிிப  ங்த்ரச்  ொர்ந்ர் ___________________    

[A]  ம்தர்              

[B]  னதந்ி     

[C] ினத்க்தர்       

[D]  ஐரொர்     

9. ர ிர் னொத்ின் னெனம் அநிப்தடும் ொப்திம் 

[A] ரபொதி            

[B] குண்டனத ி   

[C] ீனத ி        

[D] சூபொி    

10. “சற்நிச்ச ொல் தந்ர்”     

[A] ிரனொர்        

[B] ொகூத்ணொர்    

[C] சண்ொலுரடொர்    
[D] தொனொசொித்தர்  
 
  

11. “  ிொ ினத்ி”      

[A] குண்டனத ி               

[B] ரபொதி        

[C] ீனத ி               

[D] த ொொிம்  
12. “ொ தஞ் ி” ன்று  ிநப்ன சதர் சதற்ந ணெல்        

[A] ீனத ி                     

[B] த ொொிம்        

[C] ொகுொொிம்             

[D] ரபொதி   

13. ம்தரப் னந்ர் “ ரடப்த ள்பல்” அர 
ம்தொொத்ில் த்ரண இடங்பில் னழ்ந்ண 
கூநினேள்பொர்             

[A] ஆிம்                  

[B] ணெறு          

[C] தத்ண            
[D] ஏன்று   

14. கூழுக்கு ிதொடிர் ஐர ; ஏடிக்கு ஏர் 
ஆிம் சதொன் சதற்நர் ொர் ?         
[A] ம்தர்                 

[B] இபங்தொடிள்  

[C] தந்ிர்ன்          

[D] ொல்ீி 
15. “ிகு ம்தன் ச ொன்ண ண்ம்”        

[A] தத்ொித்ண ந்ணெறு      

[B] சொண்ணூற்று ஆறு     

[C] ணெற்று தினென்று              

[D] ஆறு    

16. சதனரக்குரி அடிொர்பின் சதனர ிக் 
னொற்ரந கூறும் ணெல் _____________  

[A] ொல்ீி இொொம்          
[B] ம்தொொம்    

[C] ினத்சொண்டர் னொம்        

[D] ணப ி இொொம்   

17.  ிந்ொிினினந்ண ஏர் அப்ரதனந்ணசொண்தடன்         

[A] ம்தன்         

[B] தினன்     

[C] ள்ளுன்         

[D] ஜி.னை.ததொப் 

18. “அதொன்” இண்டொம் குதனொத்ணங்ன் அரில் 
னனரச் ொ திொற்நிர் ொர் ?      

[A] ம்தர்              

[B] தினர்     

[C] அனண்சொித்தர்      

[D] அரணனம்    

19. கூற்று : [A] ண்ித் ணி னம் ணிந்தின் 

            ண்ணும் ன்த ிழுக்கு   

ொம் :[R] இக் குநட்தொில் னல் அடிின் 
னற் ீரிலுள்ப னல் ழுத்ணம் () இண்டொம் 
அடிின் னற் ீரிலுள்ப னல் ழுத்ணம் () என்நி 
ந்ணள்பொல் இண தொரணத்சொரட ஆகும்.   
[A] [A]  ரி [R]  ரி [A] க்கு [R]  ரிொண ிபக்ல்ன    
[B] [A]  ரி [R]  ரி [A] க்கு [R]  ரிொண ிபக்ம்    

[C] [A]  ரி [R]  ரி     

[D] [A] று [R]  ரி  

20. “தக்ிச் சுர ச ொட்டச் ச ொட்டப் தொடி ின”   
[A] ீணொட் ிசுந்ம்            

[B] த.த.திள்ரப     

[C] ின.ி.ல்ொசுந்ம்       

[D] .த.சு.ர்    
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21.  ம்ந்ரின் தொடல்ளுக்கு “ொழ்” ீட்டிர்       

[A]  ரடணொர்            

[B] த ொணொர்        

[C] ீனண்டொழ்ப்தொர்    

[D] ன னொர்     

22. அடி தொறும் ொன்கு  ீர்ரபப் சதற்று னண     

[A] குநபடி  

[B] அபடி அல்னண தடி    

[C]  ிந்டி                       

[D] சடினடி அல்னண ிசடினடி     

23.  ீ ிந்ொிின் உட்திரிவு ________________      

[A] ரிினத்ம்       

[B] இனம்தம்     

[C]  ிொி ரிம்       

[D] னம்தம்   

24. ததனேனில் ரரனக்கு ரனொல் டந்ண ச ன்நர்      

[A] சுந்ர்         

[B] சதனொள்ொணொர்      

[C] ொரக்ொல் அம்ரொர்      

[D] ங்ரர் ிொர்  

25. சதொனத்ண : 
[A] பசண்தொ     - னதந்ி       

[B] சதனங்ர       - அிீொதொண்டிர்     

[C] ரடம்      - ொபிொ ர்       

[D] இகும் ம்   - சொங்குதள்  

[A] 1    4    2    3       

[B] 3    2    4    1   

[C] 1    4    3    2       

[D] 3    4    2    1 

26. ீழ்ண்டற்றுள் சதொனத்ற்நண :     

[A] ழுத்ணக்கு  – இபம்னணொர்            

[B] ச ொல்லுக்கு  – த ணொரர்     

[C] சதொனளுக்கு  – உச் ிதற்சொள் னனர்      

[D] ினம்ன னழுணம் உரச ய்ர்-ச் ிணொர்ிணிர்  

27. சதொனத்ற்நரத் தர் : 
[A] ீத ொிம்   – னத்ித்ிர்       

[B] இனக் சொத்ண  – சுொிொ த ிர்      

[C] இனக் ிபக்ச் சூநொபி –  ிஞொணனணிர்      

[D] சொன்னூல் ிபக்ம்  – ரத்ிொ த ிர்   
28. “குட்டி சொல்ொப்திம்”     

[A] சொன்னூல் ிபக்ம்   

[B] இனக் ிபக்ச் சூநொபி      

[C] இனக் ிபக்ம்           

[D] இனக்க்சொத்ண   

29. 1.“உன்ரணத ீ அநிொய்” _________ 

2.“ிழுக்குத் சொண்டுச ய்தொர்  ொில்ரன” ____ 
3.“ீடுணில் ீக்ப் தொடிந் ினொ” __________ 

4.“ிழ்ொட்டின் ொல்ட்ிட்ன்” _______________  
        

[A] தொிொ ன் /  ொக்டிஸ் / தொிொ ன் / தொிொர்        
[B] தொிொ ன் /  ொக்டிஸ் / தொிொ ன்/தொிொ ன்       

[C]  ொக்டீஸ் / தொிொ ன் / தொிொ ன் / தொிொர்    
[D]  ொக்டிஸ் / தொிொ ன் / தொிொர் /    

30. சதொனத்ற்நர்ரபத் தர் :   

[A] இபம்னணொர்           

[B] அடிொர்க்குல்னொர்     

[C] சதனந்தணொர்          

[D] ச் ிணொர்க்ிணிர் 
 
 

 

31. சதொனத்ண : 
[A] ொம்      - அபவுப்சதர்    

[B] ொ      - சொடுத்ல்    

[C] ொி     - ினங்கு       
[D] ஈல்         - ள்பிவு  
[A]  1   3   4   2      

[B]  4   3   1   2   

[C]  1   3   2   4      

[D]  1   2   3   4 

32. தனீிசதய்  ொொடும் அச் ிறும் அப்தண்டம்    

[A] ிறு         

[B] தற்ள்       

[C] ில்தொர         

[D] தபம்    

33. னத்ண, தபம், ம், ொிக்ம், ிபிஞ் ல் 
சதொனத்ற்ந என ச ொல்       

[A] ிபிஞ் ல்          

[B] னத்ண     

[C] தபம்                         

[D] ம்   

34. “சபித்தொற்நம் சொண்டு எனர அபிடுல் 
நொணண ; உனவு ண்டு ள்பொர தண்டும்”    

[A] ிதொணந்ர்             

[B] தொிொ ன்       

[C] ினதொணந்ொரிொர்            

[D] இொினஷ்ர்   

35. ொணிரனப் தற்நிக் ித்ணக் கூறுதர்ள் 
வ்ொறு அரக்ப்தட்டணர் ?    

[A] அநின்     

[B] ின்        

[C]  ொிரக்க்ர்     
[D] அரணனம்  

36. ட்டுத்சொர ணெரனத் தர் _____________________   

[A]  ினப்திொம்       

[B] ினக்குநள்      

[C] குறுந்சொர      
[D] ொனடிொர்   

37. ினத்ினும் சதரித ொணினும் உர்ந்ன்று  

 ரிொண இனக்த்ரத் தர்        

[A] உர்வு ிநப்னம்ர           

[B] இடப்சதர்     

[C] இிவு ிநப்னம்ர         

[D] ொனப்சதர்    

38. “இரநணொர் ழுி பிலுக்கு உரண்டர்” 
ணர க்ொணொர் ணொர் ____________________    

[A] தகுனத்ொர்        

[B] னரிக்தொ     

[C] சதனந்தணொர்        

[D] க்ீர்   

39. இனக்க் குநிப்தில் சதொனத்ற்நண :  

[A] சண்குரட   – தண்னப்சதர்              

[B] ொி    – ஆகுசதர்       

[C] ஈல்     – சொிற்சதர்            

[D] ினந்ண    – தண்தொகுசதர்    

40. “ச ல்த்ணப் ததண ஈல்”  

[A] தகுனத்ொர்     

[B] க்ீர்        

[C] னரிக்தொ           
[D] சுொ   
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41. “தணச் ிதொர  உனசல்னொம் த ர 
ச ய்தொம்”  ன்று னசு சொட்டுங்ள் – கூநிர்       

[A] தொிொர்           

[B] தொிொ ன்        

[C] ொ.தி.த ணப்திள்ரப         

[D] ின.ி.   

42. ொன்  ரல் ற்தநன். வ்ர ஆகுசதர்         

[A] னிொகுசதர்            

[B] னத்ொகுசதர்         

[C] ொரிொகுசதர்          

[D] உரொகுசதர்     

43. “அறுரடத் ினிொ” ங்கு சொண்டொடப்தடுிநண        

[A] ஆந்ிொ , ர்ொடொ            

[B] ஜப்தொன் , ஜொொ          

[C] ொொஷ்டிொ  , இனங்ர             

[D] தஞ் ொப் , தபொ     

44. “ினத்ணக் ம்தர்” ண னப்தடுதர் ___________                      

[A] ீொனணிர்              

[B] ஜி.னை.ததொப்        

[C] ினட்டிப்திள்ரப            

[D] த்ணப்ததொர்  

45. ‘குன்நொ  தன் னைனக்கு குனதந்ன்’     

[A] னிங்த்ணப்தி           

[B] தம்தொி          

[C] இட் ி ொத்ிரிம்        

[D] தனந்ிம்   

46. சதொனத்ண :   

[A] குனசு    (1) அடிொர்         

[B] சொழும்தர்     (2)  ிலுர    

[C] ஆடிம்     (3) பணம்    

[D] ச ற்நம்    (4)  ிணம்    

[A] 4 3 2 1        [B] 2 1 3 4      

[C] 2 1 4 3     [D] 1 2 4 3 

47. “ம்தி ரத்ணன் சௌர் தொொன்” 

ல்னதொர் ணந்ர” சணவுர ச ய்ொய்   

[A] ந்ர            

[B] னஉ       

[C] ினொட்டின்         

[D]  குணி   

48. ிழ்ச்ச ொல் அநிதொம் ; சதொனத்ற்நண       

[A]  ஸ்ொணம்   - அசு              

[B] இனொொ   - னவூனம்        

[C] திொணம்   - னன்ர            

[D] உத்ிதொஸ்ர்  - அலுனர்  

49. “என சதொனள் குநித்ண தன ச ொற்ள்” சதொனந்ொண    

[A] ிரி                 

[B]  ினம்ன        

[C] சதொனப்ன                

[D] சதொனிவு   

50. ீழ்ண்டற்றுள் சதொனத்ற்நண :       

[A] சதொன்ரபல்  – இல்னப்னர்ச் ி         
[B] ொரம்   - இல்னப்னர்ச் ி  

[C] ொரப்தம்   - தொன்நல் னர்ச் ி         

[D] ற்தொட்ரட  - சடுல் னர்ச் ி    

51.  ரிொண ச ொற்சநொடரத் தர்ந்சடு :    

[A] இணிரனேம் ீர்ரனேம் ணனொகும் ிழ்  
[B] ீர்ரனேம் இணிரனேம் ிழ் ணனொகும்       

[C] ிழ் ணனொகும் இணிரனேம் ீர்ரனேம்    
[D] இணிரனேம் ீர்ரனேம் ிழ் ணனொகும் 

  

52. இொி ங்ம்ொளும், இப னம் ீணொட் ி 
ினத்ர ங்கு ங்ி ண்டுபித்ணர்       

[A] னக்ம் அண்ரண           
[B] ினரன ொக்ர் ொல்        

[C] ீணொட் ி அம்ன் ினக்தொில்           

[D] ஞ்ர  அண்ரண    

53. “ங்ம்ொள்  ொரன” _________ னல் __________ ர    

[A] ன்ணிொகுரி , ஞ் ொவூர்                

[B] ணர , ஞ் ொவூர்          

[C] ினிொங்கூர் , ல்குபம்     
[D] ன்ணிொகுரி , ணர  

54. “இொிங்ம்ொள்” ப்திரிிணனக்கு ொணிம் 
ங்ி  ிநப்தித்ணள்ப ச ய்ி ல்சட்டு கூறுிநண         

[A] இந்ண            

[B] இஸ்னொிர்          

[C] ினத்ணர்       
[D]  ம்    

55.  ிரநத்ண்டரணக்ொ ீ னந்ணிநொொ ?       

[A] ிணொொக்ிம்                

[B] ச ய்ிொக்ிம்        

[C] சொடர்ொக்ிம்       
[D] ணவுில்ரன     

56. “இந்ின் எப்தணீின் ”   

[A] தொிொர்             

[B] தன          

[C] ரநரனடிள்       
[D] ொந்ி  

57. ி அ ின் னல் அ ரக் ிஞர்      

[A] இொனிங்ம்                

[B] ண்ொ ன்          

[C] தொிொர்                 

[D] ொிொ ன்    

58. “இன்தச ொனொதம்” இனக்ம் ன      

[A] சதசச் ம்        

[B] ிரணசச் ம்        

[C] உரத்சொர   
[D] உனம்     

59. சதொனத்ற்நண : 
I.இனினம்   – உரிச்ச ொற்சநொடர்  

II.இன்ர,ிண்ர  – தண்தொகுசதர்  

III.ண்தொட்டம்   - சொிற்சதர்  

IV.உள்பத்ணஉம்  - இன்ணிர பசதரட    

[A] I                 

[B] II           

[C] III     
[D] IV   

60. க் ிறு திரநணலும் ரித்றுந் ினனத ! 
இவ்ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ொினம்    

[A] தபொ              

[B] ஆந்ிொ         

[C] ிழ்ொடு           
[D] குஜொத்   

61. “ங்ம்ொள்” அன்ணச் த்ிம் ட்டி இடம்    

[A] ணர        

[B] ஞ் ொவூர்         

[C] ினிொங்கூர்              
[D] தணி   
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62. “ஆற்றுொர் ஆற்நல் தில் அண ொன்தநொர்  

ொற்நொர ொற்றும் தரட”- ொற்நொர் சதொனள் ன      

[A] னிர            

[B] தரர்           

[C]  ொன்நொண்ர            
[D] ீங்கு    

63. “No rains no grains” ிழ்தடுத்ண       

[A] ொரில்னண ொரிம் இல்ரன              

[B] ொனத்ிற்கு ற்ந தொனம் சொள்         

[C] ணலும் ன் ொொற் சடும்            
[D] ற்தநொனக்குச் ச ன்ந இடசல்னொம்  ிநப்ன    

64. “ொம்தக்ிச்  ிங் ொனர்” ன்று ிழ்ொடு 
ொரப் ததொற்நி னழ்ந்ண    

[A] னதந்ி                 

[B] னனன்            

[C] தணி                 
[D] குகுனதர்     

65. “ீிணொல் சுட்ட னண் உள்பொறும் ஆநொத 

ொிணொல் சுட்ட டு”- வ்ர அிரத் தர்         

[A] தற்றுரி           

[B] த  உன அி           

[C] ச ொற்சதொனள் தின்ன ிரனி              
[D] ச ொல் தின்ன ிரனி     

66. ீழ்ண்டற்றுள் சதொனத்ற்நண : 
I.ிபம்னன் ிர  - ிரசொன்நொ ிரித்ரப  

II.ொனன் ிரனேம் ிபனன்தர்– இற் ீர்சண்டரப 

III.ணி னன் ிர - என்நொ ஞ் ித்ரப  

IV.ொய் னன் ிர - னித்ரப  

[A] I         

[B] II           

[C] III    
[D] IV  

67. சதொனத்ற்நரத் தர் :   

[A] உண்டி னற்தந உனகு  – ள்ளும்           

[B] த ிப்திி ன்னும் தொி  - னநொனூறு          

[C] ீணண் ினம்ததல்   - ஐரொர்     
[D] உடம்தொர் அிின் உிொர் - ினனெனர்    

68. தொய்க்கு னற்ொம் ___________     

[A] ீர்             

[B] உவு         

[C] இணிப்ன        
[D] உப்ன      

69. னரிந் லும்ன ிரில் கூட ______________     

[A] ொவுக்ட்டு ததொடனொம்             
[B] தப்தம் தட்ரட தற்று ததொடனொம்         

[C] னனங்ப்தட்ரட தற்று ததொடனொம்       
[D] தனம்தட்ரட தற்று ததொடனொம்    

70. ீழ்ண்டற்றுள் சதொனத்ற்நண “ரி னொங்ண்ி”      

[A] ரி ொரன             

[B] ரறுிரன          

[C] தினங்ொ ம்       
[D] தொ ம்    

71. அர ன் திசொ டொிர ல்ரீ் – இனக்ம்    

[A] னற்ததொனி         

[B] இரடப்ததொனி        

[C] ஈற்றுப்ததொனி        
[D] னற்றுப்ததொனி  
 
  

72. த தக்ன், க்ி ஆ ிரிர் ______   

சன்நல்,னல்ரன,ிழ்னர் ஆ ிரிர் ________    

குில், இந்ிொ ஆ ிரிர் ___________ 

[A] ிழ்த்சன்நல்/ங்ொனடி/தொதந்ர்/உனக்ி        
[B] ின.ி./ண்ொ ன்/தொிொர்/தொிொ ன்             

[C] ிழ்த்சன்நல்/தொதந்ர்/ரதந்ிழ் தொனன்      
[D] இற்நில் ணவுில்ரன  

73. ீழ்ண்டற்றுள் ண / ர  ரி         

[I] ினஞொண ம்ந்ர்  – ினொவுக் ர்          

[II] ம்தர்    - எட்டக்கூத்ர்             
[III] இபங்தொடிள்  -  ீத்ரனச் ொத்ணொர்        
[IV] அிொன்  - ஐரொர்   
[A] I, II, IV     

[B] I, IV 

[C] I,II,III,IV     

[D] III, IV     

74. “ினங்கும் ததனேம் னம் ஆிக்” ... ... .... ..... ...... ........      
[A] னிங்த்ணப்தி              [B] ிதரன            

[C] ினந்ிம்              [D] ம்தொொம்    
75. இரின் ிரள் க்ள் அரடனேம் இன்த 

ணன்தங்ரபனேம், இரநணண தரடப்ரதனேம் தொடு 
சதொனபொக் சொண்டர       
[A] ிி             

[B] னட் ிிஞர்            

[C] ொக்ி            
[D] த ிரி ொஸ்ிரி    

76. ீழ்ண்டற்றுள் ின.ி. தற்நி  ரிொணண  
I.”ிழ்த்சன்நல்” ண  ிநப்திக்ப்தடுிநொர்   
II.ங்கும் ிழ், ிலும் ிழ், ற்று ொழ்ந்ொர்    
III.”சொிரட ரன”- ண ச.சதொ.ீ அரத்ொர் 
IV.ொன்ணிொ ொில்ரன ிதொடு ொழ்ிதநன்          
[A] I, IV             

[B] II, III           

[C] I, II ,IV           
[D] I, II, III, IV  

77. “ணவ்ொ ிடம் அனொகும்”        
[A] சதசச் ம்              

[B] ிரணசச் ம்         

[C] ஈறுசட்ட ிர்ரநசதசச் ம் 
[D] னற்சநச் ம்  

78. ின.ி.-ின் ஆ ிரிர்         
[A] ிதனறும் சதனொள்        

[B] ம்தொர்            

[C] குநரநொ ித்ொன்திள்ரப    
[D] ிரதனர்    

79. சதொனள், இடத்ிற்கு ஆி னண ______________ 
ிர இநக்கு. இத்சொடர் ___________ ஆகுசதர்   
[A] ொணிொகுசதர்                

[B] சதொனபொகுசதர்            

[C] இடொகுசதர்              
[D] A & C    

80. ச ய்னேபில் னனில் அரந்ணள்ப ச ொல்லும், 
இறுிில் அரந்ணள்ப ச ொல்லும், சதொனள்தடப் 
சதொனத்ணண ____________ சதொனள்தொபொகும்              
[A] ிற்னட்டுப்சதொனள்தொள்                     
[B] ொப்திர ப் சதொனள்தொள்              

[C] சொண்டுகூட்டுப் சதொனள்தொள்           
[D] இற்றுள் ணவுில்ரன 
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81. ீழ்ண்டற்றுள் எனரப்தன்ர திரரத் தர்       
[A] ொர்ள்  ிநப்தொத் தர்வு ழுிணொர்ள்             
[B] னெர் தொத்ரப் தொடிணர்               

[C] ன் னத்ம் இரல்ன                       
[D] ொரண திபிநிண, ொன்ள் ஏடிண    

82. உரத்சொரில் சதொனத்ற்நண  
[A] ொரனம்           

[B] சொித்தன்            

[C] தபொய்         
[D] னத்ணப்தல்  

83. சதொனள்தொள் த்ரண ரப்தடும்   
[A] 16          
[B] 8           

[C] 6      
[D] 4  

84. ொநினேள்ப ச ொற்ரப னரநப்தடுத்ி ழுண    
[A] சதொன்ச ய்னேம் னந்ண ணத ன்ந ததொணம்      
[B] ததொணம் ன்ந ணத னந்ண சதொன்ச ய்னேம்           

[C] ததொணம் ன்ந ணத சதொன்ச ய்னேம் னந்ண   
[D] ணத னந்ண சதொன்ச ய்னேம் ன்ந ததொணம்  

85. “உண்தண ொி உடுப்தர இண்தட”   
[A] க்ீர்       
[B] தகுனத்ொர்           
[C] னரிக்தொ     
[D] ினனெனர்   

86. “ரர ொடன்” “ீணன்” சதொனள் ன  
[A] தொண்டின்        
[B] த ொன்            
[C] த ன்        

[D] அரணனம்  
87. ீழ்ண்டற்றுள் சதொனத்ற்நண : 

I.தொடு ணக்கூநிவுடன் தொடுதர் – ஆசுி  

II.ஏர னம்  ிநக்ப் தொடுதர் - ணி   

III.சுர பம் ச ிக்ப்தொடுதர் – ித்ொி   

IV.ண ொப்திங்ள் இற்றுதர் –  ித்ிி     
[A] I, II              
[B] II, IV            

[C] III, IV                  
[D] I, IV  

88. “ிி இற்நி ணெல்பில் சதொனந்ொண”    
[A] னனம் ொரனனேம்              
[B] னக்ள் ி ொன்ிம்           

[C] குந்ர இனக்ிம்                  
[D] ஆ ி தஜொி (ரனட் ஆப்  ிொ)  

89. சொல்னொ னத்ண தொன்ர திநர்ீர 
ச ொல்னொ னத்ண  ொல்ன.     
[A] ஈறுசட்ட ிர்ரந       
[B] எற்நபசதரட         

[C] இன்ணிர  அபசதரட         
[D] சொிற்சதர்    

90. டற்தம் குநித்ண சொல்ொப்திம்  ொனில்  
(ரிப்திரில்) னத்ில் (ீர்ிப்திரில்) ன்று 
ந் அிொத்ில் கூநப்தட்டுள்பண   
[A] ழுத்ிொம்        
[B] ச ொல்னிொம்           

[C] சதொனபிொம்    
[D] ொப்திொம்   
 
  

91. சதொனத்ண :  
[a] சதொன்ணன்       (1) சொிற்சதர்           
[b] ஊன்            (2)  ிரணப்சதர்    

[c] ஆிரொன்     (3) தண்னப்சதர்   
[d] ரின்    (4) ொனப்சதர்            
[e] டின்    (5) இடப்சதர்                           
[f] ண்ன்    (6) சதொனட்சதர் 
[A] 1  2  3  4  5  6 
[B] 6  5  4  3  1  2 
[C] 2  5  6  1  3  4 
[D] 6  5  4  3  2  1 

92. அனஞ்ச ொற்சதொனபில் சதொனத்ற்நண :    
[A] ி   - உனம்          
[B] ொம்   - ரணொள்        

[C] சும்   - னனடன்        
[D] ீண்டு   - திபந்ண   

93. ள்பிம்ர ங்கு திநந்ொர் ________________ 
[A] ில்ரனொடி                   
[B] ொல்க்ஸ்ன்ட்       

[C] சன்ணொப்ரிக்ொ    
[D] தஜொன்ஸ்தர்க்   

94. ‘அத்ி னத்ொற்ததொன’ ... ... ...   
[A] அரிண         [B] பிண            

[C] டிணம்             [D] அரணத்ணம்   
95. “ொன்” ன்னும் ன்ர எனரப் சதர் ொன்ொம் 

தற்றுர உனததற்கும் ததொண _______ ண ிரினேம்       
[A] ன்ரண           [B] ன்ணொல்          
[C] ணண           [D] ணக்கு   

96. ச ிக்குணொண ______________  
[A] னழ்                [B] தள்ி             

[C] ிழ்ச் ி         [D] A & B  ரி    
97. உம், ன்று, சொல், அம் வ்ரச்ச ொற்ள்      

[A] சதர்ச்ச ொற்ள்  [B] இரடச்ச ொற்ள்             

[C] ிரணச்ச ொற்ள்   [D] உரிச்ச ொற்ள்  
98. “த ர்ந் னநின் ிரநன் ினதணி 

ஈர்த்ிட் டுர்ணரனொன் நிணொன்”-தர்ந்    
[A]  ிதின்ணன்    [B] னுீின்ணன்          

[C] ச ங்குட்டுன்    [D] ரிொனன்   
99. ண்டநிொய் ! ழுந்ின ீ ! இபந்ிொ, 

ண்ிிப்தொய் ! இவ்ரினேடன் சொடர்னரடர்       
[A] ின.ி.            [B] ன.          

[C] தொிொர்           [D] தொிொ ன்    
100. இந்ிரன “சுர” ணப்தடும், இர த்ிில் “குல்” 

ணப்தடும், ொடத்ிில் “ிநல்” ணப்தடும், ன்று 
ந் ணெல் கூறுிநண ?      
[A]  ினப்திொம்         [B] சொல்ொப்திம்       

[C] ிதரன              [D] ன்னூல் 
 

                                                                                                          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

சுொ னன்தணநி ணிர்ள் ன்று ொனம் 
ிரடொண, ணக்கு அி உிள் ிட்டிண ொன் 

ண்டுசொண்டண ன்ணசணில், ீ உரக் 
ொொய் இனந்ொல், தனர் உணக்கு உத் 

ொொய் இனக்ிநொர்ள் ! ன்றும் உங்ளுடன்  

அநிவு திற் ி ரம் – ஆனத்ணர்      
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ANSWER KEYS 

[1]B     [2]A     [3]D   [4]B    [5]D   [6]D     [7]C     [8] C   [9]A     [10]D [11] C [12]C  

[13]C  [14]A [15] B  [16] C [17]A  [18]C  [19]B  [20]A  [21]C  [22]B  [23]B   [24]C  

[25]A   [26]D    [27]D[28] C  [29]C  [30] C [31]B  [32]C  [33]A   [34]C  [35]D   [36] C 

[37] A [38] D [39]A  [40]B  [41] C [42]C  [43]B   [44]C  [45]  C [46]B  [47]B  [48] B 

[49] D [50] D [51] D [52] A [53]D   [54]B  [55]A   [56] D [57]A  [58]D  [59]B  [60]C 

[61] A [62]B  [63] A  [64]C  [65]A   [66]C  [67]B  [68]D  [69]C  [70]B [71]B  [72] A 

[73] C  [74] B [75]A   [76] D [77] C [78]D  [79] A [80]A [81]C  [82] B [83]B   [84]C   

[85] A  [86] A [87] C [88] C [89]A  [90]A [91]B  [92]C  [93] C  [94] A [95]D   [96]B   

[97]B  [98] A [99]D  [100]B 
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