
 

 

                                          

 

1 

                                                     

 

TAMIL Questions (9th Std.)           – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5)                       – 150 Marks 

Time Duration                                – 1 ½  Hours  
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1. இனக்க குநிப்னத் தர்க:  

ஆழ்கு ற்றும் னனணனர்  இனகள் னனநத  

[A] ினணத்தொனக  ற்றும் தண்னத்தொனக  

[B] ினணத்தொனக  ற்றும் ினணத்தொனக  

[C] தண்னத்தொனக  ற்றும் ினணத்தொனக  

[D] அன்தொித்தொனக  ற்றும் ினணத்தொனக  

2. கீழ்க்கண்டனகபில்  ன தொிற் தொடல் 

னகில் இடம் ததநொது  ஆகும் 

[A] தம்ொங்குப்  தொடல் 

[B] ொனொட்டுப்  தொடல் 

[C] கிறுப்னப்  தொடல் 

[D] கனபதடுப்னப்  தொடல் 

3. தங்கொன தண்தொட்டின்  ச்சம் ணக்கனப்தடுது  

[A] குனக எிங்கள் 

[B] ட்டுத்தொனக  தல்கள் 

[C] ொட்டுப்னநப்தொடல்  [D] அகொிகள்  

4. ிகத்ில் ொனனட  கொனத்ில் கூட்டுநவு  

இக்கம் தனொன்நிது  

[A] இொஜதகொதொனொச்சொரிொர்  

[B] அநிஞர் அண்ொ 

[C] எந்தூர் இொசொி  தட்டிொர் 

[D] ததனந் னனர் கொொஜர்  

5. ச்..கினட்டிணணொர்  ொரிடம் ிழ் 

இனக்கிங்கனப  கற்றுத் தர்ந்ொர் 

[A] ொிக்கொசகத்  தர் 

[B] தினச் தசொிடர் 

[C] சங்க ொொர்  

[D] கொ.அப்தொத்துனொர்  

6. ஸ்டீன்தட்ஸ்  ன்தர் கீழ்க்கண்ட னுடன் 

தொடர்னனடர்  ஆொர் 

[A] னகழ்ததற்ந  ணீகொன எிர் 

[B] னகழ்ததற்ந  ழுத்ொபர் 

[C] னகழ்ததற்ந  அநிில்  ல்லுர்  

[D] னகழ்ததற்ந  ணிபதம்தொட்டொபர்     

 

 

7. தின்னணற்நில்  கல்லூரி னல்ொகவும் , 

கிஞொகவும்  திொற்நிர்  ொர்? 

[A] கிஞர் தச்சன்  

[B] கிஞர் கனொப்திரிொ  

[C] கிஞர் இொதசந்ின்  

[D] கிஞர் ஆி த. இொசொி  

8. இதசு  னைத கொட்டினினந்  ொரிடம் 

ினனழுக்குப்  ததற்நொர் 

[A] தூ சதரிொர்  [B] னணி தொொன்  

[C] னணி தஜொசப்   [D] தூ அந்ொிொர்  

9. ினத்ின் தப்தினனன  எத சீொண ினனில் 

னத்ினக்க  ததரிதும் உவுது 

[A] தல்பி ண்டனம்  

[B] அடிதபி ண்டனம் 

[C] உிர்பிப்  தடனம்  

[D] உப்னபிப்  தடனம் 

10. கொந்ிடிகள்  தன்ணொப்திரிக்கொில்  1913-ல் 

டத்ி ததொட்டம் கீழ்க்கண்ட ச்சட்டத்ிற்கு  

ிொணது ஆகும் 

[A] ின திவு சட்டம் 

[B] இில் தனவு சட்டம் 

[C] ச உரின சட்டம் [D] தட்டச் சட்டம் 

11. ினள்லர் னினனேள்  சிநந் னினொக  

னக் கூறுகிநொர் 

[A] தசொனணின்  கண் னம் தசொனணகனப   

        சகித்ல்  

[B] அநிினிகள் தசய்னேம் ஙீ்குகனப  ததொறுத்ல்  

[C] துன்தத்ில் னம் ன்ணம்திக்னகன  ததறுல் 

[D] உண்ொதொன்ன  இனக்கும் ன்னின்   

       னின 

12. திரித்து தர்க: "கடொிணொர்" 

[A] கடவு+இன்+ஆர்  [B] கடொவு+ஆன்+ஆர் 

[C] கடவு+ஆன்+ஆர் [D] கடொவு+இன்+ஆர் 

13. ிழ், தலுங்கு , னனொபம் , கன்ணடம் ஆகி 

ொன்கும் வ்ொறு அனக்கப்தடுகிநது? 

[A] ிொிட னதுதொிகள்  

[B] ிொிட தசவ்ில்கள்  

[C] ிொிட தர்கள் 

[D] ிொிடப் ததனதொிகள்  
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14. “ொத்தொனன  ில்னன ொினும்  பர்ந்து 

னெத்ிவ் ொக்னக ொழ்கதல் னொண்டதடணத்” - 

இில் ொத்தொனன  ில்னன, ொக்னக தசொல்னின் 

ததொனனபக்  கண்டநிக 

[A] தசொல்ன்ன , ொசித்ல் 

[B] தகு தொனனின்ன , கொக்னக 

[C] தசொல் தசொர்ின்ன , உடம்ன 

[D] தசொல் தொனனின்ன , உடல்கள் 

15. கீழ்க்கண்டற்நில்  ினணொனனனேம்  

தததொடு  தொடர்னனட  அல்னொது  து? 

[A] தொில் தசய்தனக்கு  ததொய்  னம் 

[B] னெிடங்கபிலும்  னம் 

[C] னக்கொனத்னனேம்  கொட்டும் 

[D] தடர்க்னக இடத்ிலும்  னம் 

16. கொண னதனய்  அம்திணில் ொனண  

தினத்தல்  ந்ல் இணிது" ன்ந குநபில் 

ள்லர் குநிப்திடுது 

[A] ொனணின்  னின  

[B] னனின் ினவு 

[C] குநி நொன 

[D] ீத்ின் அனடொபம்  

17. பி தசொற்னகனபக் தகொண்டு உள்பத்ன 
கிழ்ிக்கும் தொடல்கனப இற்நிர் 
[A] உடுனனொகி  
[B] தட்டுக்தகொட்னடகல்ொசுந்ம்   

[C] கண்ணதாசன்   [D] மருதகாசி  

18. கீழ்க்கண்டற்நில்  ொணம்தொடி இக்கத்ில் 

இடம் ததநொர் ொர்? 

[A] கங்னகதகொண்டொன்  [B] னுஷ்னத்ின்  

[C] தொ.தசப்திகொசம்  [D] தகொ.இொஜொொம்  

19. “ிழ்த் ொனப் னதுப்ததொர்னில்  எப்தனண 

தசய்து அரிொசணத்ர்த்  சூள் 

தகொண்தடழுங்கள் ” ண இனபஞர்கலக்கு  அனந 

கூல் ிடுத்ர் 

[A] கனிொ சுந்ணொர் 

[B] தணொண்ிம்  சுந்ணொர் 

[C] ீணொட்சி சுந்ணொர் 

[D] சுத்ொணந்  தொிொர்  

20. இனக்க குநிப்ன அநிக: "உர்துனன" 

[A] ினணதச்சம்   [B] உனத்தொனக  

[C] ினணத்தொனக  [D] உனகம்  

21. தகட்தினும் தகபொத் னகத தகள்ிொல்  

தொட்கப் தடொ தசி- இில் னகத, தொட்கப் 

தடொ தசொல்னின் ததொனனப  அநிக 

[A] துனபக்கப்தடொ , ன்னொணது  

[B] ன்னத , துனபக்கப்தடொ  

[C] உண்னொணத , தகட்கப்தடொ  

[D] ன்னொணன , தகட்டு ததனது  

22. தண்னடத்ிரின்  இல்ொழ்க்னக  எழுக்கம், 

கபிர்ொண்ன , அநவுர்வு  ஆகிற்னந  

ட்டுத்தொனகில்  கீழ்க்கண்ட ந் தனில் 

அநினொம் 

[A] கனித்தொனக   [B] னநொனூறு  

[C] குறுந்தொனக   [D] திற்றுப்தத்து  

23. "னொகி பிரின்  பிணொக  

தண்டுடொ  தொணொகி ொர்க்கும் 

தொண்டணொக  ொர்க்கும் தண்டுடொ" ன்று 

னங்கிர்  ொர்? 

[A] கிி  [B] சுொ 

[C] னடிசன்   [D] கொந்ிக்கிஞர்  

24. சொனணொபர்  தகனன்தகல்னர்  அதரிக்கொில்  

உள்ப ந் ொகொத்ில்  திநந்ர் ஆொர் 

[A] அட்னொண்டொ    [B] டக்கு கதொனிணொ 

[C] அனதொொ   [D] கனிததொர்ணிொ  

25. தின்னணற்நில்  இனநனுக்கொக  சண்தக 

ந்ணத்ன  ற்தடுத்ின்  

[A] சூபொி  தொண்டின்  

[B] சண்னகப் தொண்டின் 

[C] தசக தொண்டின்  

[D] சூடொி  தொண்டின்  

26. ஆிதசடன்  தகட்டு இன்னற்று  தய் நந்து 

னனனசக்குொறு  தசய்னேம் கனனக்கு 

இனப்திடொணன்  

[A] ன்ொநன்   [B] அணிசுந்ன் 

[C] குனதசகன்   [D] ொநர்ன்  

27. உர்கய்ொம்  ………………..………..... துனநகபில்  

னனனிக்கொய்  ிகழ்ந்ொர்? 

[A] அநிில் , ொணில் 

[B] கிம், ொணில்  

[C] ொணில் , தசொிடில்  

[D] கிம், னிில்  



 

 

                                          

 

 

                                                     

 

28. டுிொிட  தொிகலடன்  தொடர்ன 

இல்னொனக்  கண்டநிக 

1. தகொகொ 

2. தகொனொி 
3. தகொத்ொ 

4. தகொண்டொ  

5. ன 

ததொனத்ொண  ினடன தர்க? 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 2 ற்றும் 4 

[C] 4 ற்றும் 5  [D] 1 ற்றும் 3 

29. தசொற்தநொடன  எழுங்குப்தடுத்துக  

[A] ொடதணொடு  ட்தத இனக்கும் ததனந்தன்  

[B] ததனந்தன்  ட்தத இனக்கும் ொடதணொடு  

[C] ததனந்தன்  இனக்கும்  ொடதணொடு  ட்தத 

[D] இனக்கும் ததனந்தன்  ொடதணொடு  ட்தத 

30. "குடிசுத் னனர் ொனப ிகம் னகிநொர்" - 

இத்தொடர் குநிப்தது 

[A] ின ழுனி  [B] தொல் ழுனி  
[C] கொன ழுனி [D] இட ழுனி  

31. "ொரிக் கபத்டிக்கும்  ந் தின்ன தகொட்னட னகும் 

ததொரில் சிநந்து ததொனிொகும்" இத்தொடனக்கு  

தொடர்னனடர்  ொர்? 

[A] தணொன்ிம்  தத.சுந்ணொர் 

[B] கொபதகப்னனர் 

[C] னகதந்ிப்னனர்  [D] எட்டக்கூத்ர்  

32. இந்ிொில்  தொத்ம் த்னண தொிக் 

குடும்தங்கள்  உள்பண. அற்றுள் த்னண 

தொிகள்ததசப்தடுொக  இந்ி ொனுடில்  

கக்தகடுப்ன  தரிிக்கிநது? 

[A] 11, 326   [B] 123, 325 

[C] 10, 236   [D] 12, 325 

33. “கண்ணுநப் தொர்த்தும் தசினேநக் தகட்டும் 

கனம் ொன் சகித்ிட ொட்தடன்” ன்று 

கூக்குனிட்டர்? 

[A] கிி  [B] ததனஞ்சித்ிணொர்  

[C] த.இொனிங்கணொர்  [D] ள்பனொர்  

34. அனகினொ ினபொட்டுனடொர்  னனர் 

அன்ணர்க்தக  சொங்கதப  ன்ந ரிகலக்கு 

உரிர்? 

[A] கதினர்   [B] ள்லர் 

[C] கம்தர்   [D] எபனொர்  

35. கூற்று [A]: ொப்ன ன்தது ‘கட்டுல்’ ன்று ததொனள் 

கொம் [R]: ழுத்து, அனச, சரீ், னப, அடி, 

தொனட ண ஆறும் தசய்னேபின்  உறுப்னகபொகும் . 

[A] [A] ற்றும் [R] இண்டும் சரி  

[B] [A] சரி ஆணொல் [R] று 

[C] [A] று ஆணொல் [R] சரி  

[D] [A] ற்றும் [R] இண்டும் நொணன  

36. துங்கனப  ொங்கிக் தகொண்டு ஆட்சிக் 

கடனகனப  அகுந ஆற்நக் கூடி ீொங்கனண  

ணப் தனொல் ததொற்நப்தட்டர்  ொர் ண அநிக? 

[A] ில்னனொடி  ள்பிம்ன  

[B] ங்கம்ொள்  [C] அம்னஜத்ொள்  

[D] தலுொச்சிொர்  

37. ழுவுச் தசொற்கள் அற்ந தொடனத்  தர்க 

[A] அடன ததய்ொல் டீுகள் னணந்ண 

[B] ொொத்ில்  க்கனப  இனந்து 

[C] இொனுக்கு  இனல் அிகொக இனந்து  

     அணொல் தந்ீர் குடித்ொன்  ிர்ன ந்து 

[D] அப்ன தத்து ொத்ின னழுங்கிணொன். 

38. சூடும் குதனொத்துங்க  தசொதணன்தநதனணச்  

தசொல்லுத ! இில் உள்ப அடினக் கண்டநிக 

[A] குநினடி   [B] அபடி 

[C] தடினடி  [D] கிதடினடி  

39. “ததசுந் ொய்தொிின்  ொட்டு அன்தில்னொ 

எனன் ொனனேம்  ொட்னடனேம்  

தித்ணொொன் ” ன்று னங்கிர்? 

[A] தொிொர்  

[B] கி.ஆ.தத. ிசுொம்  

[C] ின.ி.கனிொசுந்ம்  

[D] தட்டுக்தகொட்னட  கல்ொசுந்ம்  

40. “ீர் அர்! க்கபிதன தல் கீழ் ன்று 

ிள்லனக்  கிள்பிிடதண்டும்  ன்ததொர்! 

ன்னும் னகழுன  கூநிர் ொர்? 

[A] தொிொர்   [B] கொந்ிக்கிஞர்  

[C] தொிொசன்   [D] ததனஞ்சித்ணொர்  

41. தகொற்னக னத்ினணச் சிநப்தித்துக்  கூறும் இன 

தல்கள் து? 

[A] னநொனூறு , தட்டிணப்தொனன  

[B] அகொனூறு , துனக்கொஞ்சி  
[C] துனக்கொஞ்சி , ததனம்தொொற்றுப்தனட  

[D] சிறுதொொற்றுப்தனட , துனக்கொஞ்சி  



 

 

                                          

 

 

         

 

42. தகடுப்ததூஉம்  தகட்டொர்க்குச்  சொர்ொய் 

ற்நொங்தக டுப்ததூஉம்  ல்னொம் ன - 

இக்குநட்தொில்   

[A] இன தொனண, அடி துனக, அடி இனன  

      ததொன்நன  ந்துள்பண 

[B] அடி துனக னற்று ந்துள்பண 

[C] அடிதொனண , எனொஉ ததொன்நன  ந்துள்பண 

[D] அடிஇனன , ததொிப்ன தொனண ந்துள்பண  

43. ‘ன்ணன றுப்னம்  சகிப்னத்  ன்னனேம் இல்தொய்  

அனந்தும் இன்ததசொ  னொதொய் ’ ன்ந ரிகதபொடு  

தொடர்னனடர்  

[A] த.இொனிங்கணொர்  [B] கண்ொசன்  

[C] தொிொர்    [D] சுொ 

44. ‘தசல்த்துப் ததண ஈல், துய்ப்ததொம்  ணிதண 

ப்த தனத' ணக் கூறும் தல் 

[A] குறுந்தொனக   [B] னநொனூறு  

[C] தொஞ்சொனி  சதம் 

[D] இட்சி  ொத்ிரிகம்  

45. தததன்தநொதும்  ணக்குங்கின் ததனிப்தொன்  

சரீ்குனனந்ொய் - இில் உள்ப இனக்கம் அநிக? 

[A] உனத்தொனக  [B] உனகம்  

[C] உம்னத்தொனக  [D] ண்ணும்ன  

46. சரிொக ததொனந்ினேள்பற்றுள்  நொணனத்  

தர்க 

[A] ீதூண் ினம்ததல்  - எபனொர்  

[B] உன்னணத  ீ அநிொய் - சொக்டீஸ் 

[C] ிழுக்கு தொண்டு தசய்தொன்  சொில்னன- 

       தொிொர் 

[D] தசிப்திி  ன்னும் தொி – ிதகனன  

47. "அண்ணிடம்  ினடததற்று  ிதுன் தசன்நொன் 

அடினனொதநல்னொம்  கடந்து ததொகித்"- இில் 

அடினனொதநல்னொம் , கடந்து தசொல்னின்  

இனக்கத்ன  தர்க 

[A] உனத்  தொனக, தததச்சம்   

[B] உம்னத் தொனக, ினணதச்சம்  

[C] உர்வு சிநப்னம்ன , ினணதச்சம்  

[D] உனகம், ினணதச்சம்  

48. ஈனசச்சரீ்  ொன்கும் …………….….……….. தொிற்கும் 

உரின  ஆகும் 

[A] தண்தொ  [B] ஆசிரிப்தொ  

[C] கனிப்தொ   [D] ஞ்சிப்தொ  

49. 1. "உிர்கொனம் இணிதல் ொனக்கு? தஞ்சம் 

எட்னட அனடத்து திநர் தட்னட கர்ந்து 

தினப்தொனக்கு  ன்று கூநிர்" ீொ 

2. தட்னட ன்ந தசொல்னின் ததொனள் தசல்ம் 

3. ீ.இொசதசந்ின்  இொொனத்ில்  1928-ல் 

திநந்ொர் 

4. தொதனறு ததனஞ்சித்ிணொர்  தநொசிரிம்  

ன்ந தனன ழுிணொர் 

[A] 1, 2, 4 ட்டும் சரி  

[B] 1,2, 3 ட்டும் சரி  

[C] 2 ட்டும் சரி  

[D] அனணத்தும் சரி 

50. இணத்ில் தசொ என்னநச் சுட்டுக 

[A] சடீ்டுக்கி   [B] ஏனனத்தூக்கு  

[C] ஏனனப்தொசும்   [D] துகி  

51. “தொர்ந் ொட்டிதன ொச தய்ப்தொிதன்  

துனனேரினேம்  தொன்னதன்தண !” இக்கூற்நிற்கு 

உரிர் ொர்? 

[A] ினொட்டின்   [B] ிதுன் 

[C] ிிஷ்டன்  [D] துரிதொணன்  

52. ொம் ினம்னம் ததொனனப  ததந தண்டி எனனச் 

சடீ்டில் கின ழுி அனுப்னது  

[A] ஏனனத்தூக்கு   [B] டல் 

[C] கடிம்   [D] தூது 

53. "தஃகல் தகுபல் ததொல்னொக்கொட்சிதன்று” 
இவ்ரிகள்இடம்ததநது 

[A] சினப்திகொம்   [B] ிதகனன 

[C] ினக்குநள்   [D] சீகசிந்ொி  

54. ஆி இனடன இடிறு ஆகும் தவும் தன்ன 

னெக்கு உம் ததறும் ன்ன. இில் இடிடறு, 

உம் ன்ந தசொல்தனொடு  ததொனத்துது  து? 

[A] ொர்ன, ிறு  [B] னெக்கு, கழுத்து 

[C] ொர்ன, னன  [D] கழுத்து, ொர்ன 

55. ‘தந்ன் னொல்  ினர் ம்தொடும் ததொந்து 

ீண்டனப்  னநம்ன தூங்கி ஆய்ந் ததொற்கிி  
அறுக்கும் ம்தின’ – இில் ினர், ம்தி 
தசொல்னின்  ததொனனபத்  தர்க 

[A] சின், னி 
[B] னனர், னி 
[C] சிததனொன் , க்கீன் 

[D] க்கீன், னனர் 



 

 

                                          

 

 

                                                     

 

56. தரினச குநித் தசய்ிகபில் நொணனத்  

தர்க 

1.குநில் ணித்து ல் 

2.குநில் இனந்து  எற்றுடன் ல் 

3.குநில் எற்றுடன் ல் 

4.தடில் எற்றுடன் ல் 

5.குநில் தடில் இனந்து  ல் 

ததொனத்ொண  ினடன தர்க 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 2 ற்றும் 3 

[C] 3 ற்றும் 4  [D] 2 ற்றும் 5 

57. எனன தன்ன தினற்ந தொடனத் தர்க 

[A] ன் னத்கம் இதுன்று 
[B] ன் னத்கம் இனல்ன 
[C] தற்று ன ததொிந்ண 
[D] னனர் ொனப துனில் ததசிணர் 

58. சூடும் குதனொத்துங்க தசொதணன்தநதனணச் 
தசொல்லுொத இில் உள்ப அடினக் கண்டநிக  

[A] குநினடி   [B] அபடி 
[C] தடினடி  [D] கிதடினடி  

59. 'ினத் தய்ந்த் தல்கள் அநிொய் 

னந்னீனேம்  ததொய்னேம் கனபொய் ' ன்று 

கூநிர் ொர்? 

[A] துனொசு   

[B] துன ொிக்கம் 

[C] ீ இொதசந்ின் 

[D] கணக சுப்னத்ிணம்  

60. தல்ொன  ொக்கின் தணி ிகவும் 

ததொனந்துணொல்  திநப்தது? 

[A] ர், ழ்   [B] ற், ன் 

[C] ப், ம்   [D] த், ந் 

61. சரிொண திரித்நினனக்  கண்டநிக 

[A] இனப்னனனண  = இனப்ன + னனப 

[B] இத்னக = இத்து + அனக  

[C] ஆபவு = அனன + அபவு 

[D] ணனம் = ண + னம் 

62.  ‘தடிதனொிர்த்  தொடர்க் குற்நகங்கலள்  

டநதொற்நிட்டும்  தற்றுன ிகத’ – ன்ந 

ிிின் தடி னர்து 

[A] கிற்றுத்னப  [B] குங்கிொது 

[C] உர்னடந்ொர்   [D] தந்ொட்டம்  

63. கூற்றுகனப கணி 
1. ிொிடம் ன்னும் தசொல்னன  னன் னனில் 

உனொக்கிர்  - குரினப்தட்டர்  

2. குனக், ொல்தொ, திொகுய் ஆகின 

டுத்ிொிட  தொிகபொக உள்பண. 

3. ிொிட தொிகபின்  எப்தினக்கம்  - 

கொல்டுதல்  

4. 'ிொிட ' ன்னும் தசொல் 'ிழ்' ன்னும் 

தசொல்னினந்து  உனொணொகும் .  

[A] 1, 2 ட்டும் சரி  

[B] 3, 4 ட்டும் சரி  

[C] 1,3,4 ட்டும் சரி  

[D] அனணத்தும் சரி 

64. இனதொம் தற்நொண்டின்  இனக்கிக் கொனம் 

வ்ொறு அனக்கப்தடுகிநது  

[A] னதுக்கின  கொனம் [B] உனனட  கொனம்  

[C] னைக்கூ கொனம் [D] தசய்னேள்  கொனம் 

65. ொற்திண்ொரின்  கனத்து ததொன ரீ்த்ர் ொர்? 

[A] குப்தொண்டின்  

[B] தசகதொண்டின்  

[C] தகொற்னகதொண்டின்  

[D] தற்க்கண்ட னில்னன  

66. தசய்ிபின்  ல்னொ அடிகனபனேம்  னன்தின்ணொக 

ொற்நிப் ததொனள் தகொண்டொலும்  ததொனலம்  

ஏனசனேம் சினொல்  னது 

[A] தகொண்டு  கூட்டுப் ததொனள்தகொள்  

[B] அடிொற்நிப்  ததொனள்தகொள்  

[C] அனபநிதொப்னக்  ததொனள்தகொள்  

[D] ொப்தினசப்  ததொனள்தகொள்  

67. ததொனந்ொ  தசொல்னனக்  கண்டநிக? 

[A] தஞ்ஞ்சு   [B] கண்ண் 

[C] ொழ்ழ்க்னக   [D] தங்ங்கு 

68. ொனனட  னன்தணொர் கொனத்ில் கனம்ன 

சணீொினினந்துதகொண்டு  ந்து திடப்தட்டது  

[A] இொஜொஜதசொன்  

[B] அிொன் 

[C] கரிகொனன்  

[D] தொண்டிதடுஞ்தசின் . 

69.  “ிழ் னர்” ன்ந இின் ஆசிரிர் ொர்? 

[A] ததனஞ்சித்ிணொர்  [B] ொக்கல்னொர்  

[C] கண்ொசன்   [D] ொிொசன்  



 

 

                                          

 

 

                                                     

 

70. இன்தம் ினொன்  இடும்னத  இல்ததன்தொன்  

துன்தம் உறுல் இனன் – இக்குநட்தொில்  தின்று 

னம் தொனடனச்  சுட்டுக 

[A] அடினண் தொனட 

[B] அடினண், தற்கதுொய்  தொனண 

[C] அடினண், தற்கதுொய்  தொனண,   

      அடிதுனக ந்துள்பண  

[D] அடினண், அடிதொனண  ந்துள்பண. 

71. ழுத்துக்கள் திநப்தற்கு  அடிப்தனட  கொொக 

இனப்தன  

[A] எனிப்ன னனநகள் [B] எனிணுக்கள்  

[C] கொற்நனநகள்   [D] எனிஉறுப்னகள்  

72. இல்னொனும்  அங்கில்னன திநர் னத்ன 

ணதன்று ணிதொனன்  தசொல்னொன்  அங்தக 

ன்று னங்கிர் ொர்? 

[A] தொிொசன்   [B] தொிொர் 

[C] ொக்கல்னொர்   [D] கிி 

73. தகட்டொர்ப் திிக்கும் னகொய்க்  தகபொகும் 

ினம்னம் ண்ம் ததசுில் ல்னர் ொர்? 

[A] அநிஞர் அண்ொத்துன  

[B] குன்நக்குடிஅடிகபொர்  

[C] ின.ி.கனிொசுந்ணொர்  

[D] ன.ொசணொர்  

74. ரீனைணின் ீில் திதஞ்சுக்கொர்கபொல் 
கீழ்க்கண்ட ந் தகுிினினந்து எப்தந் 
கூனிகபொக குடிர்த்ப்தட்டொர்கள்  

[A] னதுச்தசரி ற்றும் ொைி 
[B]னதுச்தசரி ற்றும் ணொம் 
[C] கொனக்கொல் ற்றும் ணொம் 
[D] கொனக்கொல் ற்றும் னதுச்தசரி 

75. ொரிக் கபத்டிக்கும் ந்துதின்ன   தகொட்னடனகும்   

ததொரிற் சிநந்து ததொனிொகும் ன்ந கொபதகப் 
னனர் தொடனில் குநிப்திடப்தடுது  

[A] தனடீன் ற்றும் ன்ணன் 
[B]ொனண ற்றும் தனடீன் 
[C] குின ற்நம் னக்தகொல் 
[D] ொனண ற்றும் னக்தகொல் 

76. ததொனந்ொ  தசொல்னனத்  தர்க 

[A] னகொந்கன   [B] தினங்கொசம்  

[C] தகொசம்   [D] தொசம்  

77. கூற்று: 01 உனத் தொடரில் உன னன்னும்  
         ததொனள் தின்னுொக னம் 
கூற்று: 02 உனகத் தொடரில் ததொனள் னன்னும்,  
         உன தின்னுொக னம் 
[A] கூற்று 01 று கூற்று 02 சரி 
[B]கூற்று 01 சரி கூற்று 02 று 
[C] இண்டும் று 
[D] இண்டும் சரி 

78. அனகக் குநிக்கொ தசொல்னனத் தர்க? 

[A] ததொிவு  [B] ில் 

[C] ணப்ன   [D] ததொனிவு  

79. உிர்ரின் உக்குநள் தய் ிட்தடொடும் 
வ்ரின் இய்ொம் னற்றுற்தநொ ி- இில் 
உக்குல் இய்ொம் தசொல் குநிப்தது 

[A] குறுகி எனச, உகொகும் 

[B] குறுகி இகம், இகொகும் 

[C] குறுகி உகம், இகொகும் 

[D] குறுகி இல், ீண்ட உகம் 

80. ஆினின் னொற்னந  ிதகனனக்குச்  

தசொன்ணள்  ொர்? 

[A] சுி   [B] சொதுன் 

[C] கொகண்டினக   [D] ஆனத்ின்  

81. "தண்ரீ் அடுனற்னக  ஆினும்  ொள்ந்து  

உண்னின்  ஊங்கிணி ில்" ன்ந குநள் 

உர்த்துது 

[A] தசி அநிந்து உண்ல் 

[B] கொனம் அநிந்து உண்ல் 

[C] உனப்தின்  கண் உண்ல்  

[D] அபநிந்து உண்ல்  

82. “இனசொிம் , உனொ டல் ஆகி தல்கனப 
இற்நினேள்பர் 
[A] சங்தகொண்டொர்  [B] கொபதகப் னனர் 

[C] னகதந்ிப் னனர் [D] எட்டக்கூத்ர்  

83. ிழ் சங்க இனக்கிங்கனப  ஆங்கினத்ில் 

தொி ததர்ப்ன  தசய்துள்ப னகழ் ததற்ந அல் 
ொட்டு ிழ்ததொசிரிர் 
[A] .தக.ொொனுஜன்  
[B] ைொல் குதபொத்ி ஆன்சன் 
[C] தஜம்ஸ் சிப்தன் ஆட்னர்  
[D] இந்ிொ தசபந்ிொஜன்  



 

 

                                          

 

 

                                                     

 

84. நொணனத் தர்க 

1. ஆணந்ங்கர் தசன்னணததம்னரில் 1809 ஆம்  
   ஆண்டு ப்ல் 30-ம் ொள் திநந்ொர் 

2. ஆணந்ங்கர் ம்னனட ொட்குநிப்னக்கு  
   ிணப்தடி தசய்ிக்குநிப்ன தசொஸ்னிங்கம்  
   ணப் ததரிட்டொர்  

3. ‘னடஸ்’ ன்தது இனத்னீ் தசொல்லுக்கு ொள்  
   ன்தது ததொனள்  

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும்  

[C] 3 ட்டும்  [D] இில் துவுில்னன 

85. ொனனசச்சரீின்  ற்தநொன  ததொகக்  

கனப்தடுது? 

[A] ஞ்சினேரிச்சரீ்   [B] ததொதுச்சரீ் 

[C] இற்சரீ்  [D] உரிச்சரீ் 

86. “அன்தகத் ில்னொ உிர்ொழ்க்னக ன்தொற்கண்  

ற்நல் ந்பிர் ற்று”-இில் உள்ப  
அினச் சுட்டுக  

[A] கதச உனக அி 
[B] இல்ததொனலனி  
[C] தற்றுன அி [D] ில் ினநி  

87. ததொனந்ொ  என்னந தர்க? 

[A] அனந்ர்   [B] தல்லுிர் 

[C] தடுில்   [D] தொடுில்  

88. ல்னிண ழுத்துக்கள் ஆறும் ற்னந 

அடிப்தனடொகக்  தகொண்டு திநக்கின்நண? 

[A] உம்    [B] ிடறு    [C] னெக்கு     [D] ிறு 

89. “இநந்ொர் இநந்ொர் அனணர் சிணத்னத் 

துநந்ொர் துநந்ொர் துன” இில் உள்ப 
ததொனள்தகொள் னகனத்தர்க 

[A] ிற்னட்டுப் ததொனள்தகொள் 

[B] ொப்தினசப் ததொனள்தகொள் 

[C] தொிொற்றுப் ததொனள்தகொள் 

[D] ஆற்றுீர்ப் ததொனள்தகொள் 

90. எற்நபததனடில்  அபததடுக்கொ  ழுத்துக்கள் 

த்னண? 

[A] 8                    [B] 10           [C] 12          [D] 14 

91. கண்ணுக்கு அகு இக்கம் தகொள்பல் ன்று கூறும் 

தல் து? 

[A] ததொி  ொனூறு [B] ததொனொற்றுப்தனட 

[C] சிறுதஞ்சனெனம்   [D] னொி 

92. சரிொணனத் தர்க 

1.ினகடதனொடினேம் ிிம் தடு- தொிொர்  

2.சொதுன் கடல் கடந்து ொிகம் தசய் குநிப்ன  
  சீகசிந்ொிில் கூநப்தட்டுள்பது  

3.“ங்கும் ிழ் ிலும் ிழ்”- ின.ி.க 

4.உண்டி தகொடுத்ொத உிர்தகொடுத்ொத-  
  அகொனூறு  

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும் 

[C] 3 ட்டும்  [D] இில் துவுில்னன  

93. ‘கனங்தகொற் குநிஞ்சிப் னக்தகொண்டு  

ததனந்தன் இனக்கும் ொடதணொடு ட்தத’-இில் 
அடிக்தகொடிட்டதசொல்னின் இனக்கம் தர்க 

[A] ினணத்தொனக, தண்னத்தொனக 

[B] தண்னத்தொனக, தண்னத்தொனக 

[C] உம்னத்தொனக, தண்னத்தொனக 

[D] உனத்தொனக, உம்னத்தொனக 

94. ததொந்ொ இனனக்  கண்டநிக 

[A] னன      [B] ிில்    [C] னரி     [D] அம்தி 

95. "தகொனட ீ தொதய்ந் ினநகுனநொ  

ன்கட்தனட ீதொ தசன்ணி தண்ன -

இவ்டிகபில்  குநிப்திடுதர் ொர் ணத் தர்க? 

[A] தசர்   [B] தசொர் 

[C] தொண்டிர்   [D] தல்னர் 

96. தசய்னேபில்  எனச குனநனேம் ததொது னல் 

இனடக்கனட  தசர்ப்தது ன்ண? 

[A] ஆய்ழுத்து   [B] இனழுத்து  

[C] உிர்ழுத்து   [D] சொர்ததழுத்து  

97. கீழ்க்கண்டற்நில்  து கொத்ின் இன 

ழுத்து ஆகும்? 

[A] ஆ            [B] இ      [C] உ        [D] அ 

98. "சிறுல்னி, தனஞ்சி, கண்டங்கத்ிரி, 

சிறுழுதுன , ததனல்னி-ரினசப்தடுத்துக  

[A] 1,2,3,4,5    [B] 3,4,1,5,2   [C] 3,4,5,1,2  [D] 3,4,2,1,5 

99. "ஆி ினன குனநவு ன்று கூநிணொல்" - 

இத்தொடரில்  அனந்துள்ப  ஆகு ததர் 

[A] இடொகு ததர் [B] தண்தொகு  ததர் 

[C] கொனொகு ததர் [D] சினணொகு  ததர் 

100. உனகம் ன்ந ிழ்ச் தசொல் ................................... 

தசொல்னின். அடிொகத் தொன்நிது  ணனொம்  

[A] உனகு         [B] உனம்    [C] உனவு [D] உனொ 
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                   MOCK TEST -44 ANSWER KEY  (GENERAL TAMIL) 

1 B 11 B 21 B 31 B 41 D 51 B 61 C 71 B 81 C 91 C 

2 B 12 D 22 C 32 D 42 A 52 A 62 A 72 A 82 A 92 C 

3 C 13 D 23 A 33 D 43 A 53 B 63 C 73 C 83 A 93 B 

4 D 14 C 24 C 34 C 44 B 54 D 64 B 74 D 84 A 94 C 

5 C 15 D 25 D 35 A 45  B 55 B 65 D 75 D 85 B 95 B 

6 C 16 D 26 C 36 A 46 C 56 D 66 B 76 D 86 B 96 B 

7 C 17 C 27 B 37 C 47 B 57 A 67 C 77 D 87 D 97 B 

8 B 18 B 28 D 38 C 48 B 58 C 68 B 78 A 88 A 98 B 

9 B 19 A 29 C 39 C 49 A 59 B 69 C 79 C 89 B 99 A 

10 A 20 C 30 C 40 C  50 D 60 B 70 C 80 C 90 A 100 C 
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