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GENERAL TAMIL

6-10th GENERAL TAMIL Questions

– 100 Questions

Total Marks (1x1.5)

– 150 Marks

Time Duration

– 1 ½ Hours

6.

GENERAL TAMIL

8.

[C] பதொருள் தின்ருிரனி
[D] இட்டுந பொில் அி
‘ததபன்தநொதும் ணக்குங்கின் ததனிப்தொன்
ெீர்குரனந்ொய் ’- இில் உள்ப இனக்கம் அநிக?

3.

[A] உரத்பொரக

[B] உருகம்

[C] உம்ரத்பொரக

[D] ண்ணும்ர

“ொத்பொரன ில்ரன ொினும் பர்ந்து
னெத்ிவ் ொக்ரக ொழ்கதல் னொண்டபடணத்” இில் ொத்பொரன ில்ரன, ொக்ரக
பெொல்னின் பதொருரபக் கண்டநிக
[A] பெொல்ன்ர , ொெித்ல்
[B] பகு பொரனின்ர , கொக்ரக
[C] பெொல் தெொர்ின்ர, உடம்ன
[D] பெொல் பொரனின்ர , உடல்கள்

4.

"அல்பெநித்ன்ண ிநத்ிணன் படிொரண
பருங்கனின் ீ ர்னகில் இடிிதணொடு
ழுந்ொனன்ண ஈட்டிணொர்"-ன்ந கூற்நிற்கு
உரிர் ொர்?

5.

[A] இொன்

[B] இனக்குன்

[C] குகன்

[D] ெென்

ததசுந் ொய்பொிின் ொட்டு அன்தில்னொ
எருன் ொரனேம் ொட்ரடனேம்
தித்ணொொன் ன்று னங்கிர்?
[A] தொிொர்
[B] கி.ஆ.பத. ிசுொம்
[C] ிரு.ி.க
[D] தட்டுக்தகொட்ரட கல்ொசுந்ம்

[C] கடிம்

[D] தூது

“தொர்ந் ொட்டிதன ொெ பய்ப்தொிதன்

[A] ிருொட்டின்

[B] ிதுன்

[C] ிிஷ்டன்

[D] துரிதொணன்

தல்ொர ொக்கின் தணி ிகவும்
பதொருந்துணொல் திநப்தது?

[B] பெொற்பதொருள் தின்ருிரனி

2.

[B] டல்

உரிர் ொர்?

பதொருள்பல்ன ில்ரன பதொருள்"- இில் தின்று
[A] பெொல் தின்ரு ிரனி

[A] ஏரனத்தூக்கு

துரனேரினேம் தொன்ரபன்தண !” இக்கூற்நிற்கு

"பதொருபல்னரப் பதொருபொகச் பெய்னேம்
ந்துள்ப அிரத் தர்க

ொம் ிரும்னம் பதொருரப பதந தண்டி எரனச்
ெீட்டில் கிர ழுி அனுப்னது

7.

1.
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9.

[A] ர், ழ்

[B] ற், ன்

[C] ப், ம்

[D] த், ந்

ர்
ீ அர்! க்கபிதன தல் கீ ழ் ன்று
ிள்ளுரக் கிள்பிிடதண்டும் ன்ததொர்!
ன்னும் னகழுர கூநிர் ொர்?
[A] தொிொர்
[B] கொந்ிக்கிஞர்
[C] தொிொென்
[D] பதருஞ்ெித்ணொர்

10. பகொற்ரக னத்ிரணச் ெிநப்தித்துக் கூறும் இரு
தல்கள் து?
[A] னநொனூறு , தட்டிணப்தொரன
[B] அகொனூறு, துரக்கொஞ்ெி
[C] துரக்கொஞ்ெி , பதரும்தொொற் றுப்தரட
[D] ெிறுதொொற்றுப்தரட , துரக்கொஞ்ெி

11. தகட்தினும் தகபொத் ரகத தகள்ிொல்
தொட்கப் தடொ பெி- இில் ரகத,
தொட்கப் தடொ பெொல்னின் பதொருரப அநிக
[A] துரபக்கப்தடொ , ன்ரொணது
[B] ன்ரத, துரபக்கப்தடொ
[C] உண்ரொணத , தகட்கப்தடொ
[D] ன்ரொணர , தகட்டு பதருது

12. ழுத்துக்கள் திநப்தற்கு அடிப்தரட கொொக
இருப்தர
[A] எனிப்ன னரநகள்
[B] எனிணுக்கள்
[C] கொற்நரநகள்
[D] எனிஉறுப்னகள்

13. டுிொிட பொிகளுடன் பொடர்ன

20. தரிரெ குநித் பெய்ிகபில் நொணரத்

இல்னொரக் கண்டநிக

தர்க

1. பகொகொ

1.குநில் ணித்து ல்

2. தகொனொி

2.குநில் இரந்து எற்றுடன் ல்

3. தகொத்ொ

3.குநில் எற்றுடன் ல்

4. தகொண்டொ

4.படில் எற்றுடன் ல்

5. ன

5.குநில் படில் இரந்து ல்

பதொருத்ொண ிரடர தர்க?

பதொருத்ொண ிரடர தர்க

[A] 1 ற்றும் 2

[B] 2 ற்றும் 4

[A] 1 ற்றும் 2

[C] 4 ற்றும் 5

[D] 1 ற்றும் 3

[B] 2 ற்றும் 3

14. பெொற்பநொடர எழுங்குப்தடுத்துக
[A] ொடபணொடு ட்தத இரக்கும் பதருந்தன்
[B] பதருந்தன் ட்தத இரக்கும் ொடபணொடு

[C] 3 ற்றும் 4
[D] 2 ற்றும் 5

21. ந் ொன்கு கொங்கபொல் ரகச்சுர

[C] பதருந்தன் இரக்கும் ொடபணொடு ட்தத

தொன்றும் ன்று பொல்கொப்திம்

[D] இரக்கும் பதருந்தன் ொடபணொடு ட்தத

குநிப்திடுகிநது?

15. உர்கய்ொம் ……, ………..... துரநகபில்
னனரிக்கொய் ிகழ்ந்ொர்?
[A] அநிில், ொணில்
[B] கிம், ொணில்
[C] ொணில், தெொிடில்
[D] கிம், னிில்

[A] இபர, னதுர, துள்பல், னரிொர
[B] பெொல்னல், ள்பல், டர, பர
[C] இபர, ள்பல், டர, அநிொர
[D] இபர, பர, னதுர, அநிொர

22. துங்கரப ொங்கிக் பகொண்டு ஆட்ெிக்
கடரகரப அகுந ஆற்நக் கூடி

16. ஆி இரடர இடிறு ஆகும் தவும் பன்ர
னெக்கு உம் பதறும் ன்ர. இில் இடிடறு,
உம் ன்ந பெொல்தனொடு பதொருத்துது து?
[A] ொர்ன, ிறு

[B] னெக்கு, கழுத்து

[C] ொர்ன, ரன

[D] கழுத்து, ொர்ன

17. “ிழ் னர்” ன்ந இின் ஆெிரிர் ொர்?
[A] பதருஞ்ெித்ிணொர்

[B] ொக்கல்னொர்

[C] கண்ொென்

[D] ொிொென்

18. "ொரிக் கபத்டிக்கும் ந் தின்ன தகொட்ரட
னகும் ததொரில் ெிநந்து பதொனிொகும் "
இத்பொடருக்கு பொடர்னரடர் ொர்?
[A] தணொன்ிம் பத.சுந்ணொர்
[B] கொபதகப்னனர்

ொங்கரண
ீ
ணப் தனொல் ததொற்நப்தட்டர்
ொர் ண அநிக?
[A] ில்ரனொடி ள்பிம்ர
[B] ங்கம்ொள்
[C] அம்னஜத்ொள்

[D] தலுொச்ெிொர்

23. சுொர உரக் கிஞர் ன்று னன்
னனொக னகழ்ந்ர் ொர்?
[A] பஜகெிற்தின்
[B] னதுரதித்ன்
[C] ெிற்தி
[D] கு.த.இொெதகொதொனன்

24. குற்நிலுகம், னற்நிலுகம் , குற்நிலுகம்
ஆகிற்நின் ொத்ிரகள் னரநத
[A] அர, அர, அர

[C] னகதந்ிப்னனர்

[B] அர, என்று, அர

[D] எட்டக்கூத்ர்

19. இந்ிொில் பொத்ம் த்ரண பொிக்
குடும்தங்கள் உள்பண. அற்றுள் த்ரண
பொிகள்ததெப்தடுொக இந்ி ொனுடில்
கக்பகடுப்ன பரிிக்கிநது?
[A] 11, 326

[B] 123, 325

[C] 10, 236

[D] 12, 325

[C] என்று, என்று, அர
[D] அர, அர, என்று

25. "ெிற்நிணக் கதொடு தெொது ொழ்ல்
இன்தொணது" ன்று கூநி கிழ்ந்ர் ொர்?
[A] கிி

[B] சுொ

[C] ீ .இொதெந்ின்

[D] பதருஞ்ெித்ணொர்

26. தனொச்சுரப, தடக்கொட்ெி, பதொற்ெிரன

34. “இம்தர் ொன் ல்ரன இொரணத தொடி

ததொன்நரகள் ………………………… னர்ச்ெிக்கு

ன்பகொர்ந்ொய் தொ ீ ன்நொள் தொி”

டுத்துக்கொட்டுகபொகும் ?

ன்ந தொடரன ழுிர்

[A] இல்ன னர்ச்ெி

[B] ிகொப் னர்ச்ெி

[A] கச்ெிப்த னணிர்

[C] தண்னப் பதர்ப்னர்ச்ெி

[B] கு குருதர்

[D] குற்நிலுகப் னொச்ெி

[C] ெிக்பகொழுந்து தெிகர்

27. ெங்க இனக்கிங்கபில் ொம், கொம்

[D] அந்கி ொகர்
ீ

35. “அநிவுள் அநிர அநினேம் அரும் அநி அரி

ததொன்நர ?
[A] அிகனன்கள்

[B] அபரகள்

தித” ன்று கூநிர் ொர்

[C] கொன கக்குகள்

[D] ருத்து னரநகள்

[A] தொொர்

[B] ீ ணொட்ெி சுந்ணொர்

[C] குகுருதர்

[D] உ.த.ெொ

28. அனகினொ ிரபொட்டுரடொர்

ரனர்

அன்ணர்க்தக ெொங்கதப ன்ந ரிகளுக்கு
உரிர்?

36. 'ிருத் பய்ந்த் தல்கள் அநிொய்
ருந்ீரனேம் பதொய்னேம் கரபொய்' ன்று

[A] கதினர்

[B] ள்ளுர்

கூநிர் ொர்?

[C] கம்தர்

[D] எபரொர்

[A] துரொசு

[B] துர ொிக்கம்

[C] ீ ொ

[D] கணக சுப்னத்ிணம்

29. "ரொகி பிரின் பிணொக
தண்டுடொ தொணொகி ொர்க்கும்

37. “ஊன்பதற்ந தகிிணொல் அிந்தும் ழ்ந்தும்
ீ

பொண்டணொக ொர்க்கும் தண்டுடொ" ன்று

உர்வுடன்ின் ிருொம் உரக்கப் பதற்தநன்”

னங்கிர் ொர்?

[A] தொத்ொய்

[B] ில்னிதொம்

[C] கம்தொொம்

[D] பபண்தொ

[A] கிி

[B] சுொ

[C] னடிென்

[D] கொந்ிக்கிஞர்

30. இணத்ில் தெொ என்ரநச் சுட்டுக

38. 'ொி த்துரந தகெரி ிகர்னகம் தும்
னப்தம் அரெ' - இில் ொி த்துரந,

[A] ெீட்டுக்கி

[B] ஏரனத்தூக்கு

னப்தம் பெொல்னின் பதொருரப ருக

[C] ஏரனப்தொசும்

[D] துகி

[A] குரக, ெிங்கம்

31. "குடிசுத் ரனர் ொரப ிகம் ருகிநொர்"
- இத்பொடர் குநிப்தது
[A] ிர ழுரி

[B] தொல் ழுரி

[C] கொன ழுரி

[D] இட ழுரி

32. உற்ந தகத்ர உிர் நந்ொலும் உிர
தி உடல் நந்ொல் இப்தொடரன

[C] ரன, ரன ததொன்ந தொள்
[D] ரன ததொன்ந தொள், ெிங்கம்

39. கீ ழ்க்கண்டற்நில் ெனரச் ெொொ ன்நர்?
[A] னல்னங்கொடணொர்

[B] னஞ்தெந்ணொர்

[C] பதொய்ரகொர்
[D] கண்ன்தெந்ணொர்

40. கீ ழ்க்கண்டற்நில் "னக்தகொில்" ண

அருபிர் ொர்?
[A] ொனேொணர்

[B] ரன, ஆறு

[B] ள்பனொர்

அரக்கப்தடுது

[C] ிரு.ி.கல்ொசுந்ணொர்

[A] துரில் உள்ப தகொில்

[D] கம்தர்

[B] ிருொரூர்க்தகொில்

33. ஆர ரடக்கொய் அர ஞொண் தம்
ததொபிக் கொகப் னத்கப் தம்- இப்தொடனடிகள்
இடம் பதறுது

[C] ிருச்ெி உச்ெி திள்ரபொர் தகொில்
[D] தனிர்ச்தெொரன

41. தல்கள் கணித் ிில் அள்பிட தண்டும் –

[A] அகின் ெிரிப்ன

அர தொக்கி ிழ் தினேம் ஆற்நிட தண்டும்

[B] ிழுதும் தரும்

– னும் தொடனின் ஆெிரிர்?

[C] ருக்கள் ி ொன்ிம்

[A] தொிொென்

[B] னகதந்ிப்னனர்

[D] கம்த ொொம்

[C] ெச்ெிொணந்ன்

[D] அெனொம்திரக

42.

“ண்தத்ொல் ய்ல் பிபன்தொர் ொட்டும்

50. அநிர பர்க்கும் அற்னக் கரகள் னெனம்

தண்னரட ன்னும் க்கு”- இில் க்கு

அநிப்தடுதர்

ன்ந பெொல் உர்த்துது

[A] ஜொணகி அநிகன்

[A] ற்தன்

[B] ன்பணநி

[C] ஜொணகி ொன்

[C] உர்ந்

[D] தர்ர

[D] ொணகி ொச்ெந்ின்

43. “இருதொம் தற்நொண்டின் பொடக்கத்ில்

[B] ஜொணகி ொபன்

51. த்ரண உம் இரன! அில் இன்பணொரு

ொடகத்துரநக்கு பதருந்பொண்டு னரிந்ர்

ெிகம் உணது ரன ன்று ம்திக்ரக

ொர்?

ஊட்டிர்?

[A] தம்ல் ெம்தந்ணொர்

[A] தொிொென்

[B] எபர டி.தக. ெண்னகணொர்

[C] ொொதொி

[C] ெங்கொசு சுொிகள்

[D] தட்டுக்தகொட்ரட கல்ொசுந்ம்

[D] தரிிொற் கரனஞர்

[B] அப்துல் குொன்

52. இல்னொனும் அங்கில்ரன திநர் னத்ர

44. “ரக பெய்ன்ரி ணம்பதீ இத் ொய்துகள்

ணபன்று ணிபொருன் பெொல்னொன் அங்தக

தரக பெய் பஞ்ெனம்”- இப்தொனடல் ரிகள் ந்

ன்று னங்கிர் ொர்?

தனில் உள்பது?

[A] தொிொென்

[B] தொிொர்

[C] ொக்கல்னொர்

[D] கிி

[A] பபண்தொ

[B] ிருள்ளுொரன

[C] தொத்ொய்

[D] தம்தொி

45. ணிக்குநிரனச் ெொொது பெொல்னின் இறுிில்

53. கண்ணுநப் தொர்த்தும் பெினேநக் தகட்டும்
கனம் ொன் ெகித்ிட ொட்தடன் ன்று

ல்னிணம் ஊர்ந்து ரும் உகங்கதப ………

கூக்குனிட்டர் ?

ஆகும்

[A] கிி

[A] னற்நிலுகம்

[C] ப.இொனிங்கணொர் [D] ள்பனொர்

[B] பன்பொடர்க் குற்நிலுகம்
[C] ன்பொடர்க் குற்நிலுகம்
[D] குற்நிலுகம்

46. படன் னிட்டில் திங்கர் ன்ந தனின் ஆெிரிர்
ொர்?
[A] அிந் ொஸ்

[B] அிந் குப்ொ

[C] ஜொணகி ொபன்

[D] ஜொணகி ொன்

47. ிணொ ழுத்துக்களுடன் பொடர்ன அல்னொரத்
தர்க
1 (இ) 2 (ளு) 3 (ஆ) 4 (எ) 5 ()
[A] 1 ற்றும் 2

[B] 2 ற்றும் 3

[C] 4 ற்றும் 5

[D] 1 ற்றும் 4

48. கொகித்ில் உருங்கள் பெய்னேம் கரனர
ஜப்தொணிர் வ்ொறு அரத்ணர்?
[A] கிரிப்தடொகொி

[B] சூதடொகு

[C] ஹிகிொெொொ

[D] எரிகொி

49. "ரணக்கு ிபக்கம் டொள்" ன்று கூறும்
தல் து?

[B] பதருஞ்ெித்ிணொர்

54. இருதொம் தற்நொண்டின் இனக்கிக் கொனம்
வ்ொறு அரக்கப்தடுகிநது
[A] னதுக்கிர கொனம்

[B] உரரட கொனம்

[C] ரஹக்கூ கொனம்

[D] பெய்னேள் கொனம்

55. அம்னஜத்ம்ொள் ொருரட பிரொண
தொற்நத்ிணொல் கப்தட்டு பிரொய்
ொந்ொர்
[A] கனொ தரு

[B] ெதொஜிணி ொனேடு

[C] கஸ்தூரி தொய்

[D] அஞ்ெரனம்ொள்

56. தகட்டொர்ப் திிக்கும் ரகொய்க் தகபொகும்
ிரும்னம் ண்ம் ததசுில் ல்னர் ொர்?
[A] அண்ொ
[B] குன்நக்குடிஅடிகபொர்
[C] ிரு.ி.க

[D] ன.

57. ிழ் பதருங்கொனர் திநந்
அநிப்தடுது
[A] ெங்கங்தகொில்
[B] ிருப்பதருந்துரந

[A] னநொனூறு

[B] ொனடிொர்

[C] உத்ொணனம்

[C] ொன்ிக்கடிரக

[D] இரெனது

[D] ொகதணரி

ஊொக

58. "உனகு குபி து ிில்" ணத் பொடங்கும்

65. கொனங்கொட்டும் இரடிரனனேம் பதபெச்ெ

தொடல் னத்துக்குொெொி திள்ரபத்ிில்

ிகுினேம் ரநந்து ரும் பதபச்ெம்

உள்ப தொடல் ந்ப் தருத்ில் உள்பது?

........................... ணப்தடும்

[A] அம்னனி தரும்

[B] கிள்ரபப் தரும்

[A] தண்னத் பொரக

[C] ருரகப் தரும்

[D] னத்ப் தரும்

[C] ிரணத் பொரக

59. ிருந்ிம் ரெத்ிருனரநகபில்
த்ரணொது ிருனரநொக
ரக்கப்தட்டுள்பது ?
[A] ட்டொம் ிருனரந

[B] உம்ரத் பொரக

[D] அன்பொித்பொரக

66. தின்ருணற்நில் ர் ஆத்ிச்சூடி
பண்தொர ழுிர் ஆொர்?

[B] தத்ொம் ிருனரந

[A] எபரொர்

[C] தன்ணிபண்டொம் ிருனரந

[C] ிண்ல்

[D] திணொநொம் ிருனரந

[D] அெனொம்திரகொர்

60. "ரக பெய் ன்ரிணம்பதி

இத்ொய் துகர்"

[B] தொிொர்

67. "ொடி திரக் கண்டததொபல்னொம்

ணத் பொடங்கும் தொடல் தம்தொிில்

ொடிதணன்" னும் தொடல் ிருருட்தொில் ந்

உள்ப ந்ப் தடனத்ர ெொர்ந்து

ரனப்தில் ரும்?

[A] ொஞ்ரெப் தத்து

[B] றுப்தத்து

[A] ஜீகொருண்ம்

[C] கருள்

[D] ிருருள்

[B] ெெ ென்ொர்க்க ிண்ப்தம்

61. கீ ழ்க்கண்டற்நில் து தந்ிரின் இனக்க
தல் ஆகும்?
[A] ன்னூல்

[C] திள்ரப பதரு ிண்ப்தம்
[D] இரந ிண்ப்தம்

68. எரு க்கர் தப்தபில் பர்ந்துள்ப ங்கள்

[B] பொன்னூல் ிபக்கம்

த்ரண ததர்களுக்கு தரொண

[C] பொல்கொப்திம்

உிர்கொற்ரநக் கிரடக்கச் பெய்கின்நண

[D] னநப்பதொருள் பண்தொொரன

[A] தன்ணிபண்டு

[B] திணொன்கு

[C] திணொறு

[D] திபணட்டு

62. இந்ிப் ெீணப் ததொரிரணப் ததொர் ரடபதறும்
இடத்ிற்குச் பென்று பெய்ிகரபத் ிட்டி

69. ெங்கொஸ் சுொி ழுொ தரனத் தர்க

தத்ிரிரக து?

[A] ெீந்ிணி

[A] இண்டின் க்ஸ்திஸ்

[C] ெத்ிொன் ெொித்ிரி

[B] ரடம்ஸ் ஆஃப் இந்ிொ

[D] ெி அனுசுொ

[C] இனண்டன் ரடம்ஸ்
[D] அபரிக்கன் ரடம்ஸ்

63. எிக் கரனக்பகண ணி இனக்க தல்
இருந்து ன்று கூறும் தல்
[A] பொல்கொப்திம்
[B] ம்திகப்பதொருள்
[C] ெினப்திகொம்
[D] ீ ம்

64. "உனகம் உருண்ரட டிொணது" ன்ந னல்
ிழ்க் குலுக்கு உரிர்
[A] தெக்கிொர்
[B] கின் னங்குன்நன்
[C] ிருள்ளுர்
[D] னத்ொழ்ொர்

[B] கொனரிி

70. கண்ணுக்கு அகு இக்கம் பகொள்பல் ன்று
கூறும் தல் து?
[A] தபொி ொனூறு

[B] னொி

[C] ெிறுதஞ்ெனெனம்

[D] ிரிகடுகம்

71. கீ ழ்க்கண்டற்நில் ர் இந்ி ொகர
ஆண்டு ந்ர்/கள் ஆொர்?
[A] கவுர்கள்

[B] தஞ்ெ தொண்டர்கள்

[C] கர்ன்

[D] ிருொட்டின்

72. "ஆி ிரன குரநவு ன்று கூநிணொல்" இத்பொடரில் அரந்துள்ப ஆகு பதர்
[A] இடொகு பதர்
[B] தண்தொகு பதர்
[C] கொனொகு பதர்
[D] ெிரணொகு பதர்

73. ொற்திண்ொரின் கருத்து ததொர ீர்த்ர்

82. ினம்,

ீர், கொற்று, பருப்ன, ஆகொம்

ொர்?

அகரிரெப்தடுத்துக

[A] குப்தொண்டின்

[A] ஆகொம், கொற்று, ினம், ீர், பருப்ன

[B] தெகதொண்டின்

[B] ீர், கொற்று, பருப்ன, ினம், ஆகொம்

[C] பகொற்ரகதொண்டின்

[C] ினம், ீர், கொற்று, பருப்ன, ஆகொம்

[D] தற்க்கண்ட ருில்ரன

[D] ீர், பருப்ன, ினம், ஆகொம், கொற்று

74. ீங்கல், எப்ன, ல்ரன, து ன்னும்

83. ிழ்பொிிலுள்ப

அநதல்களுள்

பதொருட்கரப உர்த்தும் தற்றுர

னன்ரொணது

[A] ொன்கொம் தற்றுர

[A] ொனடிொர்

[B] ிருக்குநள்

[B] ஆநொம் தற்றுர

[C] இன்ணொொற்தது

[D] தபொி

[C] ந்ொம் தற்றுர

84. கீ ழ்க்ண்டற்நில் 'தி' ன்ந பெொல்னின்

[D] னென்நொம் தற்றுர

பதொருள் ொது?

75. அரகக் குநிக்கொ பெொல்ரனத் தர்க?
[A] பதொிவு

[B] ில்

[C] ணப்ன

[D] பதொனிவு

[A] இவு

[B] கூந்ல்

[C] பெஞ்ெரட

[D] றும்

85. ‚இம்தர்ொன்

76. பதொருந்ொ பெொல்ரனத் தர்க

ல்ரன இொரணத தொடி

ன்பகொர்ந்ொய் தொ ீ ன்நொள் தொி‛

[A] ரகொந்கர

[B] திருங்கொெம்

ன்ந தொடரன ழுிர் ொர்?

[C] தகொெம்

[D] தொெம்

[A] கச்ெிப்த னணிர்

[C] ெிக்பகொழுந்து தெிகர்

77. ஈரெச்ெீர் ொன்கும் …………….……….. தொிற்கும்

[D] அந்க்கி ொகர்
ீ

உரிர ஆகும்
[A] பண்தொ

[B] ஆெிரிப்தொ

[C] கனிப்தொ

[D] ஞ்ெிப்தொ

86. பெய்னேபில் எரெ குரநனேம் ததொது னல்
இரடக்கரட தெர்ப்தது ன்ண?

78. "தகொரில் குரிெில் அன்ணொள் கூநி
பகொள்ரக தகட்டொன்"- இத்பொடர் ொரக்

87.

குநிக்கும்

[B] குகுருதர்

[A] ஆய்ழுத்து

[B] இரழுத்து

[C] உிர்ழுத்து

[D] ெொர்பதழுத்து

அங்கங்கரபனேம் கொட்ெிகரபனேம் அரத்து

[A] குகன்

[B] இொன்

ழுதுது கீ ழ்க்கண்ட ந்தல் தொகும்

[C] ெீர

[D] இனக்குன்

[A] ெினப்திகொம்

[B] கனம்தகம்

[C] பொல்கொப்திம்

[D] ன்னூல்

79. "இின் அறுரட" ன்ந ெிறுகரின் னெனம்

88. சூடும் குதனொத்துங்க தெொபணன்தநபரணச்

அநிப்தடுதர்
[A] னிசு

[B] கிசு

பெொல்லுத! இில் உள்ப அடிரக் கண்டநிக

[C] னதுரப்தித்ன்

[D] பஜகொந்ன்

[A] குநினடி

[B] அபடி

[C] படினடி

[D] கிபடினடி

80. ிழ் இனக்கித்ில் ழுத்து ன்தற்கு .........
ன்ந பதொருளும் ங்கப்தட்டிருந்து

89. ெிற்தம்

எவ்பொன்நிலும் கர அரந்

[A] உரு

[B] ண்

தகொினொக கருப்தடுது

[C] பெொல்னி

[D] எிம்

[A] ஞ்ரெ

திகஸ்ீஸ்ர் ஆனம்

[B] துர

ீ ணொட்ெி அம்ன் தகொில்

81. "கொந்ிடிகள் ரநொல் உனகம் அழுது" இத்பொடரில் அரந்துள்ப ஆகு பதர்
[A] இடொகு பதர்
[B] தண்தொகு பதர்

[C] ொல்னனம்
[D] ொொசும்

90. ‚தம்திம்த

தகொில்

தகொில்

ிபக்கம்‛ ன்ந தனின் ஆெிரிர்?

[C] கொனொகு பதர்

[A] அதிொிதட்டர்

[B] கொபதகப்னனர்

[D] ெிரணொகு பதர்

[C] ினகிொர்

[D] கண்க்கணொர்

91. ொீசுர்

தகொினில் னரடப்னச் ெிற்தங்கள்

ர கூறுகிநது
[A] அறுதத்து னென்று ொன்ொர்கபின் கர
[B] தெொர்கள் னொறு
[C] ெிபதருொணின் ிருிரபொடல்கள்
[D] தநர, ணின், ினங்கு

92. ரும் ண்டி- இில் ரும் பெொல்னின் ொத்ிர
அபவு ன்ண?
[A] 2 ½

[B] 2 ¼

[C] 3

[D] 2 ¾

93. ொல்க்ஸ்ஸ்ட் ன்னும் இடத்ில் ரடபதற்ந
அநப்ததொரில் ள்பிம்ர ரகது பெய்ப்தட்ட
ஆண்டு?
[A] 1914

[B] 1915

[C] 1913

[D] 1916

94. பதொருந்ொ பெொல்ரனக் கண்டநிக?
[A] தஞ்ஞ்சு

[B] கண்ண்

[C] ொழ்ழ்க்ரக

[D] தங்ங்கு

95. பதொருந்ொ என்ரந தர்க?
[A] அருந்ர்

[B] தல்லுிர்

[C] படுில்

[D] பொடுில்

96. எற்நபபதரடில்

அபபதடுக்கொ ழுத்துக்கள்

த்ரண?
[A] 8

[B] 10

[C] 12

[D] 14

97. கீ ழ்க்கண்டற்நில் து கொத்ின் இர
ழுத்து ஆகும்?
[A] ஆ

[B] இ

[C] உ

[D] அ

98. "ெிறுல்னி, பருஞ்ெி, கண்டங்கத்ிரி,
ெிறுழுதுர , பதருல்னி-ரிரெப்தடுத்துக
[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. ொரண,

கரும்ன இச்பெொற்கரபக் குநிக்கும்

பெொல்
[A] கபதம்

[B] ொங்கம்

[C] தகடு

[D] கும்

100. கிதர

இொொனுஜரணக் கொ ந்

ஹொர்டிின் னகழ்பதற்ந டொக்ெி ண் ொது?

[A] 1719

[B] 1729

[C] 1739

[D] 1749
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