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TAMIL Questions (10th Std.)

– 100 Questions

Total Marks (1x1.5)

– 150 Marks

Time Duration

– 1 ½ Hours

1.

7.

மொைிக்கவொ கழர விடப் னலழம, உழழப்ன,
துன்பத்ழத சபொறுத்தல், இழடயறொ ெிழலயொை
பக்தி ஆகியவற்றுடன் ெம் மைழதக்
கவர்கின்றவர் யொனம் இல்ழல"

[A] கொல்டுசவல்
[B] ஜி.னை.சபொப்
[C] வரமொ
ீ
னைிவர்
[D] கி.ஆ.சப.விசுவெொதம்

மரனப்பிழழயற்ற ச ொற்சறொடழரக் கண்டறிக

[A] குதிழர கத்த மயில் ஆட வண்டு
த்தமிட்டது

[B] குதிழர கழைக்க மயில் அகவ வண்டு

8.

[A] அகெொனூறு
[C] னறெொனூறு

[C] னது க்கொளமிட ஆந்ழத அலற கூழக
குழறியது

2.

'' ன்னும் லத்து ப்சபொது குழறந்து
எலிக்கொது?

[A] ச ர்ந்து வனம் சபொது
[B] தைித்து வனம் சபொது
[C] இழடயில் வனம் சபொது
[D] னடிவில் வனம் சபொது

3.

இரொமபிரொன் பிரிவொல் அைலில் பட்டசமலகு
சபொல் செஞ் ம் செகிழ்ந்து உனகியவர்கள்
யொவர்?

[A] சதவர்கள்
[C] னைிவர்கள்

4.

ரியொை பிரித்தறிதழலக் கண்டறிக

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

5.

[B] ொன்சறொர்கள்
[D] அர ர்கள்

அங்ழக=அகம்+ழக
பன்ைலம்=பன்ழம+ெலம்
ெற்கறிகள்ென்+கறிகள்
ங்குழறவர்ீ ம்கு+உழறவர்ீ

'அரிகொல் மொறிய அங்கண் அகல்வயல்'இவ்வரிகள் இடம்சபறும் தல் து?

[A] னறெொனூறு
[C] ெற்றிழை

6.

[B] கலித்சதொழக
[D] ெந்திக்கலம்பகம்

"சபொனளல்லவழரப் சபொனளொகச் ச ய்னேம்
சபொனள்ளல்ல தில்ழல சபொனள்"- இதில்
பயின்று வந்துள்ள அைிழயத் சதர்க

[A] ச ொல் பின்வன ெிழலயைி
[B] ச ொற்சபொனள் பின்வனெிழலயைி
[C] சபொனள் பின்வனெிழலயைி
[D] இரட்டுற சமொழிதல் அைி

உலக மக்கழள என்றிழைத்து உறவுளொக்கிய
உயர் ிந்தழை உழடய தல் து?

கூவியது

[D] ச வல் கத்த னறொ அகவ லி கத்தியது

"உலக வரலொற்றிசலசய சமழதயொை

9.

[B] கலம்பகம்
[D] பதிற்றுப்பத்து

கீ ழக்கண்ட ந்த தல்கழள னதுழமயொக
இயற்றிட சவண்டும் ை பொரதிதொ ன்
கூறுகிறொர்

[A] ெீதி தல்கள்
[B] ிறுவர் இலக்கியம்
[C] இலக்கைம்
[D] உழரெழட தல்கள்

10. ென்றிக்கு வித்தொகும் ெல்சலொலக்கம்,
தீசயொலக்கம்
ன்றும் இடும்ழப தனம்”- இக்குறட்பொவில்
வித்தொகும், இடும்ழப ச ொல்லின்சபொனழளக்
கண்டறிக

[A] விழல, இன்பம்
[C] விழத, மகிழ்ச் ி

11. தவறொக

[B] விழத, துன்பம்
[D] வியப்ன, துன்பம்

சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக

[A] ழவதனப்பம்
[B] சகௌடம்
[C] மொகதம்
[D] பொஞ் ொலம்

12. குன்சறறி

- ஆசுகவி
- மதுரகவி
- வினத்தக்கவி
- ித்திரக்கவி

யொழைப் சபொர் கண்டற்றொல்

தன்ழகத் சதொன்றுண்டொகச் ச ய்வொன் விழை
– இக்குறளில் பயின்று வனம் அைிழயச்
சுட்டுக.

[A] உனவக அைி
[B] டுத்துக்கொட்டு உவழமயைி
[C] உவழம அைி
[D] சவற்றுழம அைி

13. “வனம் வண்டி”-

இதில் வனம் ச ொல்லின்

மொத்திழர அளவு ன்ை?

[A] 2 ½

[B] 2 ¼

[C] 3

[D] 2 ¾

14. கீ ழ்க்கண்ட

கூற்றுகழள ஆரொய்க

20. தொர்

சபொன்றினந்சதசை – இதில் அடிக்சகொடிட்ட

கூற்று (அ)(.கொ) கழளச்ச ல்வி கட்டுழர

ச ொல்லின் இலக்கைக் குறிப்ழபக் கண்டறிக.

லதொமல் இரொள்

[A] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக,

கொரைம் (ஆர்) இரண்டு திர்மழறச் ச ொற்கள்

விழைசயச் ம்

ச ர்ந்துவந்தொல் அஃது உடன்

[B] இரண்டொம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்

பொட்டுப் சபொனழளத் தனம்.

உன்சதொக்கத் சதொழக, சபயசரச் ம்

அவ்வொறு வனவது சபொனள்

[C] இரண்டொம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்

மொறொ திர்மழறத் சதொடர்

உடன் சதொக்க சதொழக, விழைசயச் ம்.

[A] (அ) தவறு ஆைொல் (ஆர்) ரி
[B] (அ) ரி ஆைொல் (ஆர்) தவறு
[C] (அ) மற்றும் (ஆர்) இரண்டும் ரி சமலும்
(ஆர்) ன்பது (அ) விற்கு

ரியொை விளக்கம்.

[D] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக,
சபயசரச் ம்.

21. "இனந்தமிசழ உன்ைொல் இனந்சதன் இழமசயொர்

[D] (அ) மற்றும் (ஆர்) இரண்டும் ரி சமலும்
(ஆர்) ன்பது (அ) விற்கு

வினந்தமிழ்தம்" ன்றொலும் சவண்சடன்

ரியொை

[A] செஞ்சுவிடுதூது

விளக்கமல்ல

15.

சவந்தன் சகொசளொக்க வொலங்குடி

[B] தமிழ்விடுதூது
[C] பிள்ழளத் தமிழ்

ரியொை பகுபத உறுப்பிலக்கைப்படி

[D] அழகர் கிள்ழள விடு தூது

பிரித்தறிதழலக் கண்டறிக.
[A] அறியொழம

= அறி + ஆ + ழம

[B] அறியொழம

= அறியொ + ஆ + ழம

கண்டறிக

[C] அறியொழம

= அறி + ய் + ஆழம

[A] வ்விடம்

= வ் + இடம்

[D] அறியொழம

= அறி + ய் + ஆ + ழம

[B] கரைத்சதர்

= கரைத்து + ர்

16. “மைசமொத்த

ெட்னக்கு வஞ் கம் ச ய்யொசத”

ன்று அறிவுழர வழங்கிய அனளொளர் யொர்?
[A] விசவகொைந்தர்

[C] விண்ைப்பனண்டு= விண்ைப்பம் + உண்டு
[D] பொவிழ

= பொ + இழ

இல்லொதழதத் சதர்வு ச ய்க”

[C] இரொமலிங்கம் பிள்ழள

வழககளில்

ரியொக சபொனந்தினேள்ளவற்றுள் தவறொைழதக்

23. “கட்டழள வொக்கியத்சதொடு சதொடர்ன

[B] இரொமலிங்க அடிகள்

17. கீ ழ்க்கண்டவற்றில் து

22.

[D] பொரதியொர்

ஆகுசபயர்

ொர்ந்தது அல்ல?

[A] கவைமொக படி
[C] வளனடன் வொழ்க

[B] பொர்த்துப் சபொ
[D] ெலனடன் இன

24. சபண்ைின் சபனவரத்ழத
ீ
பொடிய

[A] உழடந்த ரிழய பொர்த்த மக்கள் திரண்டைர்

னலவர் யொர்?

[B] இவ்வொழடகழள தழலசகொன்றொக குடு

[A] எக்கூர் மொ ொத்தியொர்
[B] கொக்ழக பொடிைியொர்
[C] சவள்ளி வதியொர்
ீ
[D] அள்லர் ென்னல்ழலயொர்

[C] ழதப்சபொங்கலுக்கு சவள்ழள அடிப்பர்
[D] சதன்சமொழி டி ம்பர் சூடி வந்தொள்

18. லவொய் ச

ய்னேம் ச யல் அல்லது சதொழிழலக்

குறிக்கும் விழைச்ச ொற்கள்

[A] விழைனற்று
[C] சபயசரச் ம்

[B] விழைச்ச ொல்
[D] விழைசயச் ம்

19. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் கொந்தியடிகழள கவர்ந்த
ெொடக தலின் சபயர்?

[A] அரிச் ந்திரன்
[B] குஜரொத் கொப்தம்
[C] ிரவை பிதுர்பத்தி
[D] சபொனம் அழமதினேம்

25. உற்றசெொய்

ங்ககொல

ெீ க்கி உறொ அழம னற்கொக்கும்

சபற்றியொர்ப் சபைிக் சகொளல் –
இக்குறட்பொவில் அழமந்துள்ள அளசபழடச்
ச ொல்ழலக் கண்டறிக.
[A] இன்ைிழ
[B] ச ொல்லிழ

அளசபழட
அளசபழட

[C] இழ ெிழற அளசபழட
[D] எற்றள சபழட

32. கீ ழ்க்கண்டவற்ழற வரிழ

26. கீ ழ்க்கண்டழதக் கவைி
1. ெிழலசமொழி உயிரிற்றுச் ச ொல்லின் பின்
வல்லிைம் மிகும்.

2. இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழகயில்
வல்லிைம் மிகும்.
வல்லிைம் மிகும்.

27. கீ ழ்க்கண்டவற்றில் ழவ சமழடப் சபச்

ின்

னக்கூறுகள் ஆகும்

5. சபொதுவியல் திழை

33. எரறிவு னதல் ஆறறிவு வழர உள்ள
உயிரிகழளப் பற்றித் சதளிவொக குறிப்பிடும்

[A] சபொனளியல்
[C] மரபியல்

34. அதிர்ந்தி

ஈற்றுச் ர்
ீ ெொள், மலர், கொசு, பிறப்ன

ன்னும் வொய்பொடுகலள் என்ழறக்
சகொண்டும் இயற் ர்
ீ , சவண் ர்
ீ ஆகியவற்ழறப்
சபற்று வனவது.
[A] சவண்பொ

[B] ஆ ிரியப்பொ

[C] கலிப்பொ

[D] வஞ் ிப்பொ
ின் சபொது இலக்கிய கூறுகள்

ன்பழவ ………………..…………….. சபொன்றழவ

[A] உப்பின் சமலிட்ட உைவு
[B] மனந்தின் சமலிட்ட இைிப்ன
[C] பலகொரத்திலுள்ள இைிப்ன
[D] கொரத்தின் சமலிட்ட சுழவ

30. “கூவொ னன்ைம் இழளசயொன் குறுகி

3, 1, 2, 6, 4, 5
3, 1, 2, 6, 5, 4
1, 3, 2, 6, 5, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6

சதொல்கொப்பிய இயல் து?

[A] படித்தல், டுத்தல், சதொடுத்தல்
[B] சபசுதல், சகட்டல், லததல்
[C] டுத்தல், சதொடுத்தல், னடித்தல்
[D] சதொடக்கம், இழட, இறுதி

[B] தன்மரபியல்
[D] சமய்ப்பொட்டியல்

டுந்சதொைி ச வினேற அடவியில்

அழடந்த னதிர்ந்த சமதினேம் கழவயடிக்
சகழலும் னலவதும் – இத்சதொடரில்
குறிப்பிடப்படுபழவ னழறசய.

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

படகு, ஆறு, கொழள, னலி
ஏழ , கொடு, னழம, பன்றி
ஏழ , ஆறு, பசு,

ிங்கம்

படகு, சதப்பம், ஆறு, னலி

35. 1876, 2003 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆய்வு
ெடத்தப்பட்டு அதிகமொக னதுமக்கள் தொழிகள்
டுத்த இடம்

[A] கீ ழொர்சவளி
[C] தச் ெல்லூர்
ெீ ஆவொன்

யொர் ன் அன்பின் இழறஞ் ிைொன்” ன்ற
கூற்றிற்குரியவர் யொர்?

31. "அல்ச

3. சவட் ித் திழை

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

[A] 1 மட்டும் ரி
[B] 1, 3 மட்டும் ரி
[C] 1, 2 மட்டும் ரி
[D] அழைத்தும் ரி

[A] இரொமன்
[C] குகன்

2. உழிழைத் திழை

6. வொழகத் திழை

சபொனத்தமொை விழடழய சதர்க.

29. சமழடப்சபச்

1. கரந்ழதத் திழை

4. சபனந்திழை

3. ஈறுசகட்ட திர்மழற சபயசரச் த்தின் பின்

28. ஈற்றடியின்

படுத்துக.

[B] இலக்குவன்
[D] பரதன்

றித்தன்ை ெிறத்திைன் செடியதொழை

செனங்கலின் ெீ ர்னகில் இடியிசைொடு
லந்தொலன்ை ஈட்டிைொர்"-ன்ற கூற்றிற்கு
உரியவர் யொர்?
[A] இரொமன்

[B] இலக்குவன்

[C] குகன்

[D] த ர தன்

36. சபொனந்தொ

[B] ஆதிச் ெல்லூர்
[D] உனத்திரசமனொர்

இழைழயக் கண்டறிக

[A] பண்ன

- பொடறிந்து எலகல்
[B] சபொற்றுதல்- கூறியது மறொ அழம
[C] னழற
- கண்சைொடொது உயிர்சவௌவல்
[D] ெிழற
- மழற பிறர் அறியொழம

37. கல்லொல்

அத்ததற்சகொ கொலொல்

உழதத்ததற்சகொ வில்லொல் அத்ததற்சகொ
சவட்கிை ீர் – இதில் உள் அைிழயச் சுட்டுக.

[A] தற்குறிப்சபற்ற அைி
[B] ச ொற்சபொனள் பின்வன அைி
[C] வஞ் ப்னகழ்ச் ி அைி
[D] இரட்டுற சமொழிதலைி

38. கீ ழ்க்கண்ட

கூற்றுகழளக் கவைி

1. விரிவொக உனவொக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள்
உலகில் சவறு ம்சமொழியிலும் இல்ழல –
கொல்டுசவல்

2. இன்ழறய சமொழியியல் வல்லுெர்கள்
சபைிப் பின்பற்றத்தக்க வழினழறகழளத்
சதொல்கொப்பியம் கூறுகறிது ன்றவர் கமில்சுவலபில்

3. தமிழ் இலக்கைம் படிக்க படிக்க
வினப்பத்ழத உண்டொக்கும் – சகல்லட்

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

1 மற்றும் 2 ரி
2 மற்றும் ரி
3 மட்டும் ரி
அழைத்தும்

39. ெரம்பின்
இழ

[A] இளங்சகொவடிகள்
[B] தினெொவுக்கர ர்
[D] ெொற்கவிரொ ெம்பி

[C] சதொல்கொப்பியர்

ரி ெிகர்னகம் மதுதம்

னதரப்பயம் அழ தர' - இதில் மொதி ரத்துழற,
னதரப்பயம் ச ொல்லின் சபொனழள தனக

[A] குழக, ிங்கம்
[B] மழல, ஆறு
[C] மழல, மழல சபொன்ற சதொள்
[D] மழல சபொன்ற சதொள், ிங்கம்.

41. கீ ழ்க்கண்டவற்றில் வர் “ச

ொல்சலர் உழவர்”

ன்று ிறப்பிக்கப்படுசவொர் ஆவொர்

[A] கழடசயல வள்ளல்கள்
[B] ெல் ெண்பர்கள்
[C] திழை மக்கள்
[D] னலவர்கள்
தைிச்ச ொல் சபற்று என

விகற்பத்தொனும் இனவிகற்பத்தொனும்
னென்றடிகளொய் வனவது
ிந்தியல் சவண்பொ

[B] பஃசறொழட சவண்பொ
[D] செரிழ

[B] பண்னத் சதொழக
[C] உவழமத் சதொழக
[D] அன்சமொழித் சதொழக

45. ஈற்றடிழயத் சதர்க
அரியவற்றுள் ல்லொம் அரிசத சபரியொழரப்

[D] சபைித் தரமொகக் சகொளல்

46. ச

ொவியத்து அறிைர் தொல்சுதொய்

வழிகொட்டுதலொல் தினக்குறள் னெலத்ழத
செரடியொகப் படிக்க வினம்பிசய தமிழ் பயிலத்
சதொடங்கிசைன் ன்று கூறியவர்
[A] மதன் மொளவியொ

[B] ஜவகர்லொல்சென

[C] அன்ைிசப ன்ட்

[D] மகொத்மொ

47. “சபொழறசயைப்படுவது

சபொற்றொழரப்

சபொறுத்தல்” ன்று கூறுவது
[A] தினக்குறள்

[B] கலித்சதொழக

[C] னறெொனூறு

[D] பிரபந்தம்

48. ென்றிக்கு

வித்தொகும் ெல்சலொலக்கம்,

தீசயொலக்கம் ன்றும் இடும்ழப தனம் –
இக்குறட்பொவில் அடிக்சகொடிட்ட ச ொல்லின்
சபொனழளக் கண்டறிக

[A] விழல, இன்பம்
[C] விழத, மகிழ்ச் ி

[B] விழத, துன்பம்
[D] வியப்ன, துன்பம்

49. களவு, சபொய், கொமம் னதலிய குற்றம்
கொய்ந்தவர்
[A] அப்னதியடிகள்

[B] தினெொவுக்கர ர்

[C] குலச கரஆழ்வொர்
[D] மிழளகிழொன் ெல்சவட்டைொர்

சவண்பொ
ிந்தியல் சவண்பொ

43. மொைவர்கசள உங்கலக்கு

ன
ீ ழட

இல்ழலசயொ? ை சகட்பது

[A] வல் விைொ
[C] சகொழட விைொ

[A] சவற்றுழமத் சதொழக

[C] சூழ்வொழரச் சூழ்ந்து சகொளல்

உைரனடிகிறது ன்று கூறியவர் யொர்?

[C] இன்ைிழ

இலக்கைத்ழதக் கண்டறிக

[B] சபற்றறியொர்ப் சபைிக்சகொளல்

இலக்கை தல் உண்சடை

[A] இன்ைிழ ச்

ச குத்திடுவ சதன்று ச ொல்லின்

[A] திறைறிந்து சதர்ந்து சகொளல்

மழற ன்று உழரப்பதன் னெலம்

42. இறுதியில்

ச குத்திடுவ சதன்று" - இதில் உயிர்

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

ரி

40. 'மொதி ரத்துழற சக

44. இன்று சதொட்டிவண் செறியிைில் உயிர்

[B] சகொளல் விைொ
[D] அறி விைொ

50. தவறொக

சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக

[A] பண்ைவன்
[B] செடியவன்
[C] கல்திரள் சதொளிைன்
[D] னதரப்னயம்

- இலக்குவன்
- இரொமன்
- குகன்
- இலக்குவன்

51. கீ ழ்க்கண்ட

கூற்றுகழளக் கவைி

58. வொக்கியங்கழள ஆரொய்ந்து

ரியொைழவ

படிக்கும்சபொலது கனத்தொழனம்

ழவ ைக் கண்டறிக.

ஏழ யின்பனம் ெம் உள்ளத்திழை

1. இழ , குறிப்ன, பண்ன பற்றி வனவது –

சகொள்ழள சகொள்லம் தல் பிரபந்தம்.
செொன்றல் ன்பது சதொன்றுதல் ன்ற
சபொனழளத் தனம்.
கலித்சதொழகயில்

[A] 1 மற்றும் 2 ரி
[C] 3 மட்டும் ரி

52. "ச

150 பொடல்கள் உள்ளை.
[B] 2 மற்றும் ரி
[D] அழைத்தும் ரி

கொைின் கிழக்கொம் தழல" - இதில் ச றுெழரக்
ச ொல்லுக்கொை ஆங்கிலச் ச ொல்ழலக்
கண்டறிக

[A] FRIEND
[C] GRAND FATHER

[B] SECURITY
[D] ENEMY

கலந்து பொல் கலந்து ச லங்கைித்

தீஞ்சுழவ கலந்து ன் ஊன்கலந்து
உவட்டொமல் இைிப்பதுசவ” ன்று கூறியவர்
[A] வள்ளலொர்

[B] ெொமக்கல்கவிைர்

[C] மொைிக்கவொ கர்

[D] அப்னதியடிகள்

54. "அச்

அச் சமன்பதில்ழலசய" ன்ற பொடலுக்கு
னன்சைொடியொக விளங்குவது யொனழடய
பொடல்?
[A] சுந்தரர்

[B] ெொவுக்கர ர்

[C] மொைிக்கவொ கர்

[D]

ம்பந்தரர்

55. 'எனழமத் சதொற்றத்து சவறு வைப்பின்' இதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
[A] மண்ைியல் அறிவு

[B] ெீ ரியல் அறிவு

[C] கைிமவியல் அறிவு

[D] சபொறியியல் அறிவு

ர் மந்தமொ னத த
ீ ப்

பந்தனடன் இத்சதொடரொல் குறிக்கப்படுபவர்
[A] அப்னதியடிகள்
[B] னெத்த தினெொவுக்கரசு
[C] தினெொவுக்கர ர்

57. தவறொக

3. இரண்டு, னென்று, ெொன்கு னழற அடுக்கி
வனவது அடுக்குத் சதொடர்.

4. ச ொற்கள் பிரித்தொல் சபொனள் தனவது
இரட்ழடக்கிளவி.

[A] 1 மட்டும் 2
[C] 3 மட்டும் 4

59. தவறொக

[B] 2 மட்டும் 3
[D] 1 மற்றும் 4

சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக

[A] சபொர்க்களத்து மிக்சகள் ச னசவன்றொவது –
வஞ் ி
[B] உட்கொது தினொன்றல்

– கொஞ் ி

[C] அதிரப் சபனவது

- தும்ழப

[D] யில் வழளத்தொலொகும்- உழிழை

60. 'பயவொக் களரழையர் கல்லொதவர்' ன்று
கூறியவர் யொர்
[A] வள்லவர்

மில்ழல அச் மில்ழல

56. "வந்தழைந்த வொகீ

2. ச ொற்கள் என்றுபட்டு ெிற்பது
இரட்ழடக்கிளவி

றுெழரக் கொைின் சுமக்க இறழவழர

53. “சதன்

அடுக்குத் சதொடர்

[D] ச க்கிழொர்

சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக

[A] சபொர்க்களத்து மிக்சகள் ச னசவன்றொவது –
வஞ் ி
[B] உட்கொது தினொன்றல்

– கொஞ் ி

[C] அதிரப் சபனவது

- தும்ழப

[D] யில் வழளத்தொலொகும்- உழிழை

[B] கைியன் னங்குன்றைொர்
[C] பொரதிதொ ன்

61. சகொமொற்சக

[D] எளழவயொர்

ெொசமன்றும் மீ ளொ ஆளொய்க்…

இத்சதொடரில் உள்ள இலக்கைம் சதர்க.
[A] சபயசரச் ம்
[B] ஈறுசகட்ட திர்மழறப் சபயசரச் ம்
[C] குறிப்ன சபயசரச் ம்
[D] சதரிெிழல சபயசரச் ம்

62. இன்று

சதொட்டிவண் செறியிைில் உயிர்

ச குத்திடுவ – இவ்வடிகள் இடம் சபறுவது.

[A] சபரியனரொைம்
[C] ிலப்பதிகொரம்

63. உங்கலழடய

[B] ற
ீ ொப்னரொைம்
[D] தமிழ்விடுதூது

தனமனம் கனமனசம

உங்கழளக் கொக்கும் ன்று கூறியவர் யொர்?
[A] வள்ளலொர்

[B] அப்னதியடிகள்

[C] அசயொத்திதொ ர்

[D] இளந்திழரயன்

64. னழவு

உறழ் தடக்க இதில் உள்ள உவம உனன

யொது?
[A] னழவு

[B] உறழ

[C] தடக்ழக

[D] சபொல

65. கீ ழ்க்கண்டழதக் கவைி.

72. வல்லிைம்

1. ெிழலசமொழி உயிரிற்றுச் ச ொல்லின் பின்
வல்லிைம் மிகும்.

2. இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழகயில்
வல்லிைம் மிகும்.

3. ஈறுசகட்ட திர்மழற சபயசரச் த்தின் பின்
வல்லிைம் மிகும்.
சபொனத்தமொை விழடழய சதர்க.

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

1 மட்டும் ரி
1, 3 மட்டும் ரி
1, 2, மட்டும் ரி
அழைத்தும்

66. "சபொனழள இச்

ரி
ித்து சபொய் ச ொல்லொசத" ன்று

கூறியவர்
[A] பொரதிதொ ன்

[B] அரிச் ந்திரன்

[C] கொந்தியடிகள்

[D] வள்ளலொர்

67. 'படுசகொ ழலப்னலி சமய்னேறப் பைிந்திவர்
பொதத்து' இவ்வடியில் உள்ள இலக்கை குறிப்ன

[A] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக
[B] 2-ஆம் சவற்றுழம உனனம் உடன் சதொக்கத்
சதொழகனேம்

[C] 3-ஆம் சவற்றுழமத் சதொழக
[D] 5-ஆம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்
உடன்சதொக்க சதொழக

68. 'சகொம்பிழை சயொத்த மடப்பிடி' ன்று ெொம்
யொழரக் குறிப்பிடுகிசறொம்
[A] கண்ைகி

[B] திசரளபதி

[C] சகொப்சபனந்சதவி

[D] மொதவி

69. கொல்கள்

இரண்டும் பழடத்தவன் ெீ

சபனங்கல்லும் மழலனேம் கடப்பதற்சக ன்று
னழங்கியவர்
[A] பொரதிதொ ன்
[B]

ொழல இளந்திழரயன்

[C] ெொமக்கல் கவிைர்

70. "வொழிய ச

[D] ெொ.கொமரொ ன்

ந்சதமிழ் வொழ்கெற் றமிழ்" - ன்று

னழங்கியவர்

71.

[A] பொரதியொர்

[B] பொரதிதொ ன்

[C] பரிதிமொற்கழலைர்

[D] மழறமழலயடிகள்

ர்
ீ கள் என்றுடன் என்று சபொனந்த அழமவது
_______ ைப்படும்

[A] ர்
ீ

[B] தழள

[C] அடி

[D] சதொழட

மிகொ இடங்களில்

ரியொை

இழைழயத் சதர்க.

1. சுடுச ொறு
2. கழதச் ச ொன்ைொன்
3. படித்த பொடம்
4. சகொழிக் சகொக்கரிக்கறிது
5. கல்வி சகள்வி
6. வொழ்க ச ந்தமிழ்
[A] 1, 2, 3 மட்டும் ரி
[B] 1, 3, 5, 6 மட்டும் ரி
[C] 1, 2, 3, 4, 5, மட்டும் ரி
[D] அழைத்தும் ரி

73. திங்கசளொடும்

ச லம்பரிதி தன்சைொடும்

விண்சைொடும் உடுக்கசளொடும் மங்குல் கடல்
இவற்சறொடும் ன்று கூறியவர் யொர்?
[A] பொரதியொர்

[B] பொரதிதொ ன்

[C] கண்ைதொ ன்

[D] வொைிதொ ன்

74. கம்பழைக் கற்க கற்க அவைது கவிழத
தமிழர்கள் சகொண்ட இலட் ியத்ழதனேம்
பண்பொட்ழடனேம் உயர்த்தும் ன்று கூறியவர்?
[A] ஸ்.கந்த ொமிப் பிள்ழள
[B] சப. சுந்தரம் பிள்ழள
[C] தின.வி.கலியொைசுந்தரைொர்
[D] .ஸ்.ழவயொனரிப்பிள்ழள

75. 'உயர்தைிச் ச

ம்சமொழி' ன்னும் ஆங்கில தல்

சதவசெயப்பொவொைரொல் லதி
சவளியிடப்பட்ட ஆண்டு

[A] 1901
[C] 1966

[B] 1918
[D] 1977

76. சபொனத்துக
a.கொரக்குறுக்கம் ………. 1.னடீது
b.எளகொரக்குறுக்கம்…......2.தழலவன்
c.ஆய்தக்குறுக்கம்…….…..3.சபொன்ம்
d.மகரக்குறுக்கம்…………..4.சவளவொல்
[A] a(4), b(2), c(1), d(3)
[B] a(4), b(2), c(3), d(1)
[C] a(2), b(4), c(3), d(1)
[D] a(2), b(4), c(1), d(3)

77. 'சபொல்லொத தில்ழல னழர தீர்த்த வொழ்விைிசல'
ன்று னகழந்து கூறியவர் யொர்?
[A] பொரதியொர்

[B] பொரதிதொ ன்

[C] வள்லவர்

[D] கம்பர்

78. சபொனத்துக

85. கூற்றுகழள கவைி

ச று

1.
2.
3.
4.
5.

. வித்து
யொைர்
. வட்டி
. கலம்

பழைசயொழலப் சபட்டி
னதுவனவொய்
விழத
வயல்
அைி

1. " அளழவகள், ெிழறசகொல், மக்கள், ஆசவொடு
சமதி மற்றும் உளலொம் அர ின் ெொமம்
ொற்றும் அவ்சவொலக லொற்றொர்"தினெொவுக்கர ர்
2. "ஈறில் சபனந் தண்ை ீர்ப்பந் தரில்தம்சபர்
லதொசத சவசறொனசபர் னன்சைலத

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

4
4
3
3

3
3
4
4

2
2
2
1

79. "சகொழதவில் குரி

1
5
1
2

5
1
5
5

ில் அன்ைொள் கூறிய

சகொள்ழக சகட்டொன்"- இத்சதொடர் யொழரக்
குறிக்கும்
[A] குகன்
[C]

[B] இரொமன்

ழ
ீ த

[D] இலக்குவன்

80. "தினவள்லவர் தினக்குறழள இயற்றிைொர்"
[A] ச யப்பொட்டுத் சதொடர்
[B] சதொடர் ெிழலத் சதொடர்
[C] ச ய்தித் சதொடர்
[D] கலழவத் சதொடர்

81. தவறொைழதக்

82. "அன்ழப சபனக்கி ஆனயிழரக் கொக்க வந்த
இன்பப் சபனக்சக" ன்று கூறியவர்
[A] சுந்தரர்

[B] அப்பர்

[C] தொனேமொைவர்

[D] வள்ளலொர்

83. "எத்தது அறிவொன் உயிர்வொழ்வொன்" ன்று
கூறும் தல் து

[B] ெொலடியொர்
[D] ெல்வழி

லத்ழதனேம் பிறசமொழிக்

கலப்ழபனேம் தடுத்தவர்

[A] வரமொனைிவர்
ீ
[C] கொல்டுசவல்

சகொற்றவைொர்"- தினெொவுக்கர ர்
3. "விழளந்த தன்ழம யொதும் என் றுழரயொர்
இப்சபொது இங்கவன் உதவொன்"தினெொவுக்கர ர்

[A] 1 மட்டும் ரி
[C] 3 மட்டும்

[B] 2 மட்டும் ரி
[D] அழைத்தும் ரி

86. "மொனுடப் பிறப்பினுள் மொதொ உதரத்து ஈைமில்
கினமி ச னவிைில் பிழழத்தும் - ன்னும் வரி
உைர்த்துவது

[A] சபொறியியல் அறிவு
[C] ெீரியல் அறிவு

[B] கைிமவியல் அறிவு
[D] மனத்துவ அறிவு

ிற்றிலக்கியம்

1. வளவன் பழம் உண்டொன்
2. விடியற்கொழலயில் ச வல் கூவியது
3. குழந்ழத பொல் பனகியது
4. இது சவப்பந்தழழ துழவயள்
5. கவிைர் கவிழத லதிைொர்
[A] 1 மற்றும் 2
[B] 3 மற்றும் 4
[C] 1 மற்றும் 3
[D] 1 மற்றும் 5

84. வடசமொழி

திர்சமொழிந்தொர் சகொதில் சமொழிக்

87. அந்தொதித் சதொழட அழமயப்பொடும்

சதர்க.

[A] தினக்குறள்
[C] பழசமொழி

சவண்டிய கொரைம் ன்சகொல் கூறுசமை

[B] கம்பர்
[D] ச க்கிழொர்

[A] தூது
[C] பள்ல

[B] கலம்பகம்
[D] பிள்ழளத் தமிழ்

88. ெற்றிறம் படரொக் சகொற்ழக சவந்சத யொர்
யொரிடம் கூறியது

[A] பொண்டிய மன்ைன் கண்ைகியிடம் கூறிய
சதொடர்

[B] கண்ைகி பொண்டிய மன்ைைிடம் கூறிய
சதொடர்

[C] வொயிற்கொவலன் பொண்டிய மன்ைைிடம்
கூறிய சதொடர்

[D] வொயிற்கொவலன் கண்ைகியிடம் கூறய
சதொடர்

89. "ஜீவகொனண்ய எலக்கம்" ன்பது
[A] ச ய்னேள் தல்
[C] உழரெழட தல்

[B] இழ ப்பொடல் தல்
[D] கவிழத தல்

90. கடுழக துழளத்து ழ்கடழலப் னகட்டிக்
குறுகத்திறித்த குறள் ன்று கூறியவர் யொர்

[A] எளழவயொர்
[C] னல்லங்கொடைொர்

[B] கம்பர்
[D] இழடக்கொடைொர்

91. ச

ொற்கழள கவைித்து தவறொைழதத் சதர்க?

1. ‘ெல்’ ன்னும் அழடசமொழி சபற்ற தல்குறுந்சதொழக

97. கூற்றுகழள கவைி
1. சமொழி 3 வழகப்படும்
2. என ச ொல் தைித்து ெின்று என சபொனழளனேம்

2. ‘அரி’ ன்னும் ச ொல்லின் சபொனள் - செற்கதிர்

பிற ச ொற்கலடன் சதொடர்ந்து ெின்று சவறு

3. ‘அகரிகொல் மொறிய அங்கள் அகல்வயல்’

சபொனழளனேம் தனவது சதொடர் சமொழி

ன்று கூறியவர்- மிழளகிழொன் உக்கிரப்
சபனவலதி

3. தொமழர, ழவழக சபொன்றழவ தைிசமொழிக்கு
ொன்றுகளொகும்

4. ‘எரறிவு’ உயிர்கழளனேம் வினம்னம் உயரிய

4. னற்றுப்சபற்று வந்துள்ள விழைச்

பண்ன வினந்சதொம்பல் சபொனள ீட்டல் னதலிய

ச ொற்கழள விழைனற்றுகள் (அ) னற்று

தமிழர் தம் உயர் பண்னகழளத் சதள்ளத்

விழை ன்பர்

சதளிவொக டுத்து இயம்ன தல்- ெற்றிழை.

[A] 1, 2 மட்டும்
[B] 3, 4 மட்டும்
[C] 1, 4 மட்டும்
[D] 2, 4 மட்டும்

[A] 1 மற்றும் 2
[C] 1 மற்றும் 3

[B] 2 மற்றும் 3
[D] 2 மற்றும் 4

92. சபொனசளன்றும் சபொய்யொ விளக்கம்
இனளறுக்கும்

98. ம்.ஜி.இரொமச்

ரி
ரி
ரி
ரி
ந்திரன் அவர்கலக்கு இந்திய

ண்ைிய சதய்த்துச் ச ன்று' - இதில்

மொமைி வினது வழங்கப்பட்டஆண்டு

இனளறுக்கும் ச ொல்லின் திர்ச்ச ொல்ழலக்

[A] 1978
[C] 1998

கண்டறிக
[A] சவளிச் ம்

[B] ெட்ன

[C] பழகழம

[D] அன்ன

93. கரந்தழத

தமிழ்ச்

ங்கம் தமிழழ

ச ம்சமொழியொக அறிவிக்க தீர்மொைம்
ெிழறசவற்றிய ஆண்டு

[A] 1901
[C] 1919

[B] 1918
[D] 1966

94. னப்பத்சதழொண்டுகள்

மயப்பைி ஆற்றிய

பின்ன அம்பலக்கொடு ன்னும் இடத்தில்
இயற்ழக ய்தியவர் யொர்
[A] கொல்டுசவல்
[B] வரமொ
ீ
னைிவர்
[C] ஜி.னே.சபொப்
[D]

க
ீ ன் பொல்குயர்

95. ல்லொ

மைிதர்கழளனேம் எசர மொதிரியொக

ெடத்துவது

மத்துவம் ன்று கூறியவர்

[A] சபரியொர்
[C] பொரதியொர்

[B] அம்சபத்கர்
[D] பொரதிதொ ன்

96. தமிழ்க் கவிைர்கலள் அர
அழழக்கப்படுவர்

[A] த்
ீ தழலத் ொத்தைொர்
[B] தினத்தக் சதவர்
[C] இளங்சகொவடிகள்
[D] சதொலொசமொழித் சதவர்

ர் ை

99. கைவழர

[B] 1988
[D] 1987
இழந்சதொர் மறுமைம் ச ய்து

சகொள்வதில் தீங்கில்ழல ன்று னழங்கியவர்
[A] கொமரொஜர்

[B] சபரியொர்

[C] அம்பத்கொர்

[D] அண்ைொ

100. "மைித இைத்திற்கு ச

ய்னேம் சதொண்சட

சமொட் த்ழத அழடவதற்கொை வழி" ன்பது
யொனழடய சபொதழைகளில் என்றொகும்

[A] விசவகொைந்தர்
[B] இரொமகினஷ்ைர்
[C] இரொமலிங்க அடிகளொர்
[D] சுவொமி தயொைந்த ரஸ்வதி

TIME:

1:30 hrs

OMR COADING SHEET

14 ANSWER KEY (GENERAL TAMIL)
MOCK TEST -46
1

C

11

C

21

B

31

C

41

D

51

C

61

B

71

B

81

D

91

C

2

B

12

C

22

A

32

B

42

D

52

D

62

B

72

B

82

C

92

B

3

C

13

B

23

C

33

C

43

C

53

A

63

C

73

B

83

A

93

C

4

A

14

C

24

A

34

B

44

A

54

B

64

B

74

D

84

B

94

B

5

C

15

D

25

C

35

B

45

D

55

C

65

B

75

C

85

B

95

B

6

A

16

B

26

B

36

B

46

D

56

C

66

D

76

D

86

D

96

B

7

B

17

A

27

C

37

C

47

B

57

A

67

B

77

B

87

B

97

C

8

C

18

B

28

A

38

C

48

B

58

B

68

B

78

A

88

B

98

B

9

C

19

C

29

B

39

C

49

A

59

A

69

B

79

B

89

C

99

B

10

B

20

B

30

C

40

C

50

D

60

A

70

A

80

C

90

D

100

C
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