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TNPSC GROUP II PRELIMS TEST -2018 

TEST NO -1  , 6
th
 Tamil 

1. ழத்ல்" - ன்தற்காண பதாருள் 

a) கூடுல்   b) குழநல்   c) ழநல்  a) a ற்றும் b 

2. .உனகின் மிகச் சிநந் ால்களில் என்று ண நரு குறிப்பிடுது? 

a) சாகுந்னம்  b) நதாரும் அழதியும்  c) தகத்கீழ d) ழதபிள் 

3. சித்ர் தாடலில் உள்ப கருத்துக்களில் சரிாணற்ழநத் நர்வு பசய்க 

1. பிநர்க்குத் துன்தம் ரும் பசல்கழபச் பசய்ாந 

2. பதண்கழப அதித்துப் நதசாந 

3. புண்ணி திகழப நடிப்நதாய் மூழ்கு 

4. மூடம்பிக்ழககழப றுப்தது முன்நணற்நம் 

a) 1ற்றும் 2 b) 2 ற்றும் 3   c) 3 ற்றும் 4  d)1 ற்றும் 3                                             

4. இனக்க குறிப்பு ருக தாம்தாட்டிச் சித்ர் 

a) தண்புத்பாழக b) விழணமுற்று c) தண்புப்பதர் d) காப்பதர் " 

5. கடம்”- ன்தன் பதாருள் ன்ண? 

a) உடம்பு b) இறுாப்பு c)    வீடு    d) நதசுது  

6. மிழ்ாட்டிண தட்டாசு படிக்கா ஊர் து? 

a) கூடங்குபம் b) கூங்குபம் c) கூந்ன்குபம் d) நடந்ாங்கல்  

7. கீழ்காணும் நூல்களில் கவிக்நகா அப்துல் குான் அர்கபால் ழுப்தடா நூல் 

a) பித்ன் b) நர் விருப்தம் c) தால்வீதி d) இழசமுது  

8. ந் இரு விழபாட்டுகழப பதண்கள் கற்றுக்பகாள்ப நண்டும் ண பதரிார் 

விரும்பிணார்? 

a) ல்யுத்ம்  b) குத்துச்சண்ழட  c) கதடி  d) a ற்றும் b  

9. டுண் அசு பதரிாரின் உரும் பதாறித் அஞ்சல் ழனழ பளியிட்ட 

ஆண்டு 

a) 1970  b) 1978  c) 1973  d) 1976                                                                      

10. நகபத்தில் டந் நதாாட்டத்தில் பதரிாருக்குக் கிழடத் சிநப்புப் தட்டம் ன்ண?  

a) யுபணஸ்நகா விருது  b) தகுத்றிவுதகனன் 

c) ழக்கம் வீர்  d)பற்காசிாவின்சாக்டீஸ் 

11. அல்” - ன்தன் பதாருள் ன்ண? 

a) நடு  b) தள்பம்  c) காடு d) கடல்       

12. .அரி பல்லிக்கனிழ அதிானிடம் பதற்ந சங்க கானப்புனர் 

a) எபழார்   b) எக்கூர் சாத்திார்  

c) பதான்முடிார்  d)காற்பதண்டு  



 

2 IYACHAMY ACADEMY – 9952521550 ,044-48601550 

 

13. பதாருத்ாண விழடழ ழுதுக. துன்தத்ழயும் ழகச்சுழநாடு பசால்தில் 

ல்னர்  

a) அந்கக் கவி   b) இாச்சந்தி கவிார்  

c) உடுழன ாா கவி  d) திருள்ளுர்  

14. பதர்ச் பசால்லின் ழகறில் டிகன் 

a) பதாருட்பதர் b) தண்புப்பதர் c) பாழிற்பதர் d) கானப்பதர் 

15. பிழற்ந ாக்கித்ழக் கூறுக 

a) லில் ாடுகள் நந்து b) லில் ாடுகள் நஞ்சது  

c) லில் ாடுகள் நய்ந்ண d) லில் ாடுகள் நய்ந்து  

16. திருக்குநளுககும் ந் ண்ணிற்கும் பதரிதும் பாடர்புள்பது 

а) 9 b) 10 c) 133 d)7 

17. வீம் இல்னா ாழ்வும் விநகம் இல்னா வீமும் வீாகும்”- ண டுத்துழத்ர்  

a) சுதாஷ்      b) தசும்பதான் முத்துாலிங்கர்  

c) வீதாண்டி கட்டபதாம்ன்   d) நலுத்ம்பி 

18. நசிம் காத் பசம்ல்"- ண முத்துாலிங்கழப் புகழ்ந்ர்  

a) திரு.வீக    b) காந்திடிகள்  

c) திருப்பூர் குன்  d)வீதாண்டி கட்டபதாம்ன் 

19. திருக்குநள், ானடிார், திருாசகம் ஆகி நூல்கழப ஆங்கினத்தில் 

பாழிபதர்த்ர் 

a) கால்டுபல் b) ஜி.யூ.நதாப்c)  ந ாசப் பதஸ்கி d) பக.பாபிலி  

20. பதாருந்ா இழழக் கண்டறிக  

a) ானடிார் - சமுனிர்கள் 

b) ான்ணிக்கடிழக - விபம்பி ாகணார்  

c) இழசமுது - தாதிார்  

d) தபாழி ானூறு - முன்றுழந அழணார்  

21. திர்ச்பசால்ழன ழுதுக  

a) பதாய்த்ாலும் x பதாய்ாந  

b) பதாய்த்ாலும் x பசய்ாந  

c) பதாய்த்ாலும் x ழாந  

d) பதாய்த்ாலும் x ய்ாந  

22. உரி விழடழத் நர்ந்பழுதுக பதண் அடிழ ஆணற்கு உரி காங்களில் 

என்று து இல்னாழ ன்று பதரிார் கூறுகிநார்? 

a) ாக்குரிழ b) நதச்சுரிழ c) பசாத்துரிழ d) ழுத்துரிழ 

23. பதாருத்துக       A B C D 

a) அன்பினார்      - 1) ஆர்முடழ A)  2       4         1       3 
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b) அன்புழடார்       - 2) உர்நிழன  B)  4        3         1      2 

c) அன்பு ஈனும்          -3) ன்பும் உரிர்  C)  1        4         2      3 

d) அன்பின் ழிது - 4) ல்னாம் க்குரிர்D)  3        2        4       1 

 

24. ாழ்த்துநாம்’- ன்ந பசால்லின் நர்ச்பசால்ழன ழுதுக  

a) ாழ் b) ாழ்த்துநாம் c) ாழ்த்து d) ாழ்த்தும்  

25. கீழ்காணும் பாடர்களில் த்பாடர் சரிாணது?  

a) இழசக்குயில்    - சநாஜினி ாயுடு  

b) கவிக்நகா    - முடிசன்  

c) சினம்புச் பசல்ர்   - இபங்நகாடிகள்  

d) சன்ார்க்க கவி   - இாலிங்க அடிகபார்  

26. பின்ரும் இனக்கக் குறிப்பிற்கு பதாருந்தி பசால்ழனத் 

நர்ந்படுக்கவிழணத்பாழக  

a) பசந்ாய் b) சூழ்கல் c) பண்தி d) கண்நாட்டம் 

27. பதாருந்ா பாடழக் கண்டறிக 

a) இனி உபாக இன்ணா கூநல் 

b) அன்பிற்கும் உண்நடா அழடக்கும் ாழ் 

c) தீதும் ன்றும் பிநர் ாா 
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d) அன்பு ஈனும் ஆர்ம் உழடழ 

28. சரிாண பாடழ பூர்த்தி பசய்க 

அநத்திற்நக அன்புசார்பு ன்த அறிார் 

a) நத்திற்கும் அஃந துழ  

b) இன்புற்நார் ய்தும் சிநப்பு  

c) புன்கணி பூசல் ரும்  

d) அகத்துறுப்பு அன்பினார்க்கு 

29. காரிாசன்----------எரு சாழன ாாக்கார் 

a) ல்னாணார் b) கணிநாவிார் c) திருள்ளுர் d) கூடலூர் கிார் 

30. பதாருத்துக 

a) ஆற்றுா நண்டுது இல்  - 1) ானடிார்  

b) ாய்கால் சிறுவில் நதால்  - 2) திருக்குநள் 

c) ழணக்கு விபக்கம் டாள்  - 3) தபாழி 

d) அன்பின் ழிது உர்நிழன - 4) ான்ணிக்கடிழக 

   A   B C D 

A)   3.  1  2  4. 

B)   4  2  3.  1 

C)   3 1       4        2 

D)   2  1       4        3 

31. பதாருந்ாச் பசால்ழனக் கண்டறிக  

a) கல் b) இல் c) துயில் d) தயில் 

32. இற்றுள் து திருள்ளுருக்கு ங்கா பதர்  

a) ாானுதங்கி b) பதருானர் c) நர் d) காளிங்கர்  

33. பசங்கப்தடுத்ான் காடு"- ன்னும் ஊரில் பிநந் கவிஞர்  

a) உடுழனாாகவி b) தட்டுக்நகாடழட கல்ாசுந்ம்  

c) உளுந்தூர் நதட்ழட சண்முகம் d) ாக்கல் இாலிங்கணார்  

34. வீாமுனிர் திருக்குநழப-------------பாழி பதர்த்ார்  

a) ஆங்கினம் b) கிநக்கம் c) இனத்தீன் d) பிநம் 

35. பிரித்து ழுதுக புநானூறு  

a) புந +ான்கு + நூறு  

b) புந +ானூறு  

c) புநான்கு+நூறு  

d) புநம் + ான்கு + நூறு  

36. மிழ் ழந"ண அழக்கப்தடும் நூல்  

a) சினப்ததிகாம் b) நாம் c) திருக்குநள் d) தகத்கீழ 
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37. காத்துப்தால் அதிகாங்களின் ண்ணிக்ழக  

a) 38 b) 7o c) 35 d) 25  

38. மூன்று சுட்படழுத்துக்களில் இன்று ாம் தன்தடுத்ா சுட்படழுத்து து? 

   a) அ b) இ c) உ   d) 

39. பசால்லுக்கு அழுத்ம் ரும் உயிபழுத்து து?  

a)    b) ா  c)    d) 

40. மிழ்த் ாத்ா” - ண அழக்கப்தடுதர்  

a) திரு.வி.க b) கவிணி  C) உ..ந.சா d) தாதிார் 

41. உ.ந.சா ததிப்பித் பாத் நூல்களின் ண்ணிக்ழக  

а) 1з b) 12   c) 11  d) 15 

42. தநழகழப த்ழண ழககபாகப் பிரிக்கனாம்?  

а) 5   b) 4   c)3   d) 6 

43. எவ்பாரு தாடலிலும் ான்கு அநக்கருத்துக்கள் இடம் பதற்றுள்ப நூல்  

a) ானடிார்b) திருக்குநள் c) ான்ணிக்கடிழக d) திரிகடுகம் 

44. "குழநந ாசித்ான் பிள்ழப’-இருடன் பாடர்புழடர் 

a) உந.சா b) முத்துாலிங்கர் c) காாசர் d) பதரிார்  

45. ."கழனகளின் விழபநினம்” - ண அழக்கப்தடும் ாடு  

a) நச ாடு b) தாண்டி ாடு c) நசா பாடு d) பாண்ழடாடு  

46. விக்க ழக்கும் கட்டடக் கழனயும், சிற்தக் கழனயும் பகாழிக்கும் ஊர்  

a) திருச்சி b) நகாழ c) ஞ்ழச d) குடந்ழ  

47.  “மின்ணார்' - ன்தன் பதாருள்  

a) ஆண்கள்  b)பதண்கள்  c) நர்கள்   d) புகழ்  

48. நாகப் பதாருந்தியுள்பழத் நர்க  

a) பன்ணாடு - துாந்க ட்டத்தில் உள்பது  

b) குருகூர் - ஆழ்ார் திருகரி  

c) விருதுப்தட்டி - விருதுகர்  

d) முப்பு:ாடு - நசா ண்டனத்தில் உள்பது 

49. பதாருத்துக  

a) ந்தி           - 1) ான்ழி  

b)கணம்   - 2) ழபந்  

c) தரி        - 3) பதண் குங்கு  

d) கூணல்   - 4) குதிழ 

  A B C D 

A) 2  4.  3.  1 

B) 4.  3.  2  1  
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C)  3  1  4 2 

D)  1 4 3         2 

50. பதாருத்துக 

a) பும்   - 1) கடற்கழ கங்கழபக் குறிப்தது 

b) தட்டிம்   - 2) சிநந் ஊர்கழபக் குறிப்தது  

c) தாக்கம்  - 3) பய்ல் நின ாழ்விடங்கழபக் குறிப்தது  

d) குப்தம்   - 4) கடற்கழ சிற்றுார்கழபக் குறிப்தது 

A B C D 

A)        3  4.  1.  2 

B)        2.  1.  4  3  

C)    1  3  2 4 

D)   4   2 3         1 

51. விசுதாதி கல்லூரிழ நிறுவிர்  

a)  ஹர்னால் நரு b) அன்னிபதசண்ட் c) ாகூர் d) அவிந்ர்  

52. அழணத்து ங்களின் ல்லிக்கத்திற்காக இாலிங்க அடிகபார் ற்தடுத்தி 

அழப்பு  

a) சத்தி ருச் சாழன b) அநச்சாழன 

c) சன்ார்க்க சங்கம் d) அழணத்து கூட்டழப்பு 

53. பின்ருணற்றுள் நாண கூற்ழநத் நர்ந்படுக்க 

a) கீழ்த்திழச சுடிகள் நூனகம்    - பசன்ழண 

b) சசுதிகால்      - ஞ்சாவூர்  

c) உனகத் மிழ் ஆாய்ச்சி நிறுணம்  - துழ 

d) அசு ஆக் காப்தகம்    -பசன்ழண 

54. .உ.ந.சா அர்களின் மிழ்ப் தணிகழப தாாட்டி பளிாட்டு அறிஞர் 

a) ஜி.யு.நதாப் b) சூலின் வின்நசான்c) கால்டுபல் d) a & b 

55. பதாருத்துக 

a) விபம்பி   - 1) தண்பில் சிநந்  

b) உர்வு   - 2) புகழத்ரும்  

C) புகழ்சால்  - 3) ஊர்ப் பதர்  

d) ணக சால்   - 4) ல்பனண்ம் 

A B C D 

A)        4  3.  2.  1 

B)        4.  2.  3  1  

C)    3  4  2 1 

D)   2   1 4         3 
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56. ானாட்டுப் தாடல்களில் பதண்கள் ாருழட பதருழழ தாடுது க்கம்?  

a) அண்ன் ம்பி b)கன்c) பய்ம் d) புகுந் வீடு 

57. பதாருத்துக  

a) பய்பழுத்து     -1) இரு ாத்திழ  

b)உயிபழுத்துகுறில்)   - 2) எரு ாத்திழ  

c) உயிபழுத்து (படில்)   - 3) அழ ாத்திழ  

d) உயிர்பய் குறில்)   - 4) எரு ாத்திழ 

A B C D 

A)        4  3.  2.  1 

B)        3.  4.  1  2  

C)   2 3  4 1 

D)   1   2 4       3 

58. பசாற்கழப எழுங்குதடுத்தி பசாற்பநாடாக்குக 

a) பதருங்காம் கழத் கடல் நதான 

b) கடலில் பதருங்காம் கழத்நதான 

c) கடலில் பதருங்காம் நதானக் கழத்ல் 

d)கடலில் கழத் பதருங்காம் நதான  

59. தகத்கீழழ மிழில் பாழி பதர்த்ர் 

a) வில்கின்சன் b) அவிந்ர் c) தாதிார் d) கல்கி  

60. சாதி இண்படாழி நறில்ழனபன்நந மிழ்கள் பசால்லி 

அமிழ்பன்நதாம் இவ்டியில் மிழ்கள் ன்தது ாழக் குறிக்கிநது? 

a) மிழ்த்ாய் b) கண்கி c) சசுதி d) எபழார் 

61. பதாருத்துக. 

 a) ருந்க் காண்தது  - 1. மின்ணார் ருங்கு 

 b) ாடக் காண்தது  - 2. நாகிர் உள்பம் 

 c) எடுங்கக் காண்தது  - 3. சூல் உழபச் சங்கு 

 d) ஏடக்காண்தது          4. பூம்புணல் பள்பம் 

  a b c d 

 A) 3 1 2 4 

 B) 3 4 2 1 

 C) 1 3 2 4 

 D) 3 2 1 4 

62. சரிாண விழடழத் நர்ந்படு. பின்ருணற்றுள் மிழ் ாட்டின் தநழகள் 

புகலிடங்களுள் என்று அல்ன. 

 a) நல் பசல்னூர்  b) கூடன்குபம் 
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 c) நட்டங்குடி   d) கரிக்கிளி 

63. ணவினங்கு தாதுகாப்புச் சட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு 

 a) 1972 b) 1974 c) 1976 d) 1978 

64. ன் ழுத்து, பிந ழுத்து இண்டுடணும் நசர்ந்து ரும் ழுத்துக்கள். 

 a) ர், ழ் b) ற்,ன் c) ப்,ம் d) ல்,ழ் 

65. குற்நானத்தில் நர்கள் ற்காகக் பகஞ்சி நிற்தார்கள் 

 a) அமிர்ம்   b) சிபதருானின் அருள் 

 c) பதண் குங்குகள் சிந்துகின்ந தங்கள் 

 d) குற்நான ழனயின் மூலிழககள் 

66. கடற்கழழ எட்டியுள்ப நதரூர்கள் வ்ாறு அழக்கப்தட்டண? 

 a) தாக்கம்  b) தட்டிணம் c)   கர் d) நதட்ழட 

67. உ.ந.சா. நடி அழனந் ஏழனச் சுடிகள் கிழடக்கப் பதற்ந இடம் 

 a) பகாடுமுடி  b) ங்காமுடி 

 c) உத்ாணபும் d) திருச்சிாப்தள்ளி 

68. ணக்கினி கால் புல்ர்க்குக் கல்விந  

 கல்விக்கும் ஏதின் புகழ்சால் உர்வு – இப்தாடனடிகள் இடம் பதற்ந நூல். 

 a) ானடிார்  b) தபாழி 

 c) மூதுழ   d) ான்ணிக்கடிழக 

69. பசன்ழண யினாப்பூரில் உள்ப கதாலீச்சும் ன்னும் சிானம் மிகப்தழ 

ாய்ந்ாகும் ன்று தாடி ான்ார் ார்? 

 a) அப்தர்  b) சம்தந்ர்   c) சுந்ர்   d) ாணிக்காசகர் 

70. தக்தி முக்கிம் அந்க்கானம் 

 தடிப்பு முக்கிம் இந்க்கானம் – ணப் தாடி கவிஞர். 

 a) ாாதாதி   b) தாதிாசன் 

 c) தட்டுக்நகாட்ழடார் d) உடுழன ாாகவி 

71. உவுக்கும் பாழிலுக்கும் ந்ழண பசய்நாம். வீணில் உண்டு களித்திருப்நதாழ 

நிந்ழண பசய்நாம் ன்று தாடிர். 

 a) தாதிார்   b) தாதிாசன்  

    c) கவிணி     d)  ாக்கல் கவிஞர் 

72. தல்ழனத்ான் திநக்கத்ான் ததுத்ான் புவியில் ான் 

 தண்ணிணாநண – இப்தாடல் ரிகளில் ததுத்ான் ன்ந பசால் குறிப்தது. 

a. ாழயில் உள்ப பிம்ன் 

b. ாழயில் உள்ப சின் 

c. ாழயில் உள்ப விஷ்ணு 

d. ாழயில் உள்ப விாகர். 
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73. புநானுற்றில் கடவுள் ாழ்த்துப் தாடழனப் தாடிர் 

 a) தன்ணாடு ந் தாண்டின் ாநன் ழுதி. 

 b) புனத்துழந முற்றி கூடலூர் கிார். 

 c) தாம் தாடி பதருந்நணார். 

 d) தாண்டின் உக்கிப்பதருழுதி 

74. சரிாகப் பதாருந்தியுள்பது து ணக் கண்டறிக. 

  பதர்    பிநந் இடம் 

1. கல்ாணசுந்ணார்  - பசங்கப்தடுத்ான்காடு 

2. திரு.வி.க.   - துள்பம் 

3. உ.ந.சாமிார்  - உத்ாணபும் 

4. முத்துாலிங்கர்  - தசும்பதான் 

a) I ற்றும் II   b) III ற்றும் IV 

 c) I, II ற்றும் III   d) I, II, III ற்றும் IV 

75. நரிகியூரியின் ந்ழ ந்த் பாழில் பசய்து ந்ார்? 

 a) விசாம்  b) ஆசிரிர் 

 c) அறிவினாய்வு  d) பாழினதிதர் 

 

76. தழணத்திலிருந்து விழுந்து பிழத்னும் உண்டு. 
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 ல்ப்பில் ழுக்கி விழுந்து இநந்னும் உண்டு. – இக்கூற்றுக்கு உரிர். 

 a) திரு.வி.க.  b) முத்துாலிங்கணார் 

 c) பதரிார்  d) உடுழன ாாகவி 

77. ாதீஸ் நகாயிழனக் கூட்டிர். 

 a) முனாம் இாசாசன் b) இண்டாம் இாசாசன் 

 c) முனாம் இாந ந்தின் d) இண்டாம் இாநசந்தின் 

78. பதரிார் நதசி பதாதுக்கூட்டங்களின் ண்ணிக்ழக 

 a) 12,700 b) 11,700 c) 10,700 d) 13,700 

79. தகுத உறுப்பினக்கம் அழப்புப்தடி பின்ரும் பசாற்களில் சரிாண 

பிரித்றிழன கண்டறிக. 

 a) அழநல் = அழந + த் + ல் 

 b) பசய்ல் = பசய் + த் + ல் 

 c) தணில்  = தணி + த் + ல் 

 d) பதாறுத்ல்  = பதாறு + த் + ல் 

80. பசாற்கழப எழுங்குதடுத்தி பசாற்பநாடாக்குல். 

 a) இழச பிநந்து விட்ட பின் உனகில் பாழி உரும் பதற்நது. 

b) உனகில் பாழி உரும் பதறுற்கு முன் இழச பிநந்துவிட்ட பன்தர். 

c) இழச பிநந்து விட்டபின் பாழி உனகில் உரும் பதற்நது. 

d) பாழி உரும் உனகில் பதறுற்கு பின் இழச பிநந்து  விட்டபன்தர். 

81. விழட நர்க? 

 பதண்களுக்குக் கல்வியும் பசாத்துரிழயும் ப்தட நண்டும் ன்று 

நழடகளில் நதசியும், இழ்களில் ழுதியும் ந்ர். 

 a) பதரிார் b) தாதிாசன் c)  நரு d) திரு.வி.க. 

82. சரிாண உழழத் நர்ந்படுக்க.  நகம் 

 a) ஆழனயில் இட்ட கரும்பு நதான. 

 b) கயிநற்ந தட்டம் நதான 

 c) கண்ணினான் கண்பதற்று இந்து நதான 

 d) காய்ந்ாடு கம்தங்பகால்ழனயில் நய்ந்ாற்நதான 

83. து திர்ச் பசால். 

 ழாழக் கூட ழாந – இந்  

 ழ முழுதும் பதாய்த்ாலும் பதாய்ாந! 

a. பதாய்த்ாலும்  X  ய்ாந 

b. பதாய்த்ாலும்  X  ழாந 

c. பதாய்த்ாலும்  X  பதாய்ாந 

d. பதாய்த்ாலும்  X  பசய்ாந 
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84. பதாருத்துக. 

  கருவிகள்  ழுப்பும் எலிகள் 

a. த்பம்  1. மீட்படாலி 

b. ாசும்  2. காண எலி 

c. புல்னாங்குல் 3. ல்பனாலி 

d. வீழ   4. ன எலி 

a b c d 

 A) 2 1 3 4 

 B) 2 3 1 4 

 C) 4 3 2 1 

 D) 1 2 3 4 

85. ந்ப் தாடல்களில் ாய்ார்கள் ங்கள் அண்ன் ம்பிகளின் பதருழழப்தாடுது 

க்கம். 

 a) சடங்குப்தாடல்  b) ழிதாட்டுப்தாடல் 

 c) ானாட்டுப்தாடல்  d) பகாண்டாட்டப்தாடல் 

86. பதாருத்ற்நழத் நர்வு பசய்க. நீர் நிழனகளில் ாழும் தநழ.          

 a) அரிால் மூக்கன்  b) பட்ழடக்காலி 

 c) கண்டிான்  d) தபக்காலி 

87. ஆணம் – ன்தன் பதாருள். 

 a) கும்பு b) ானிம் c) தாத்திம் d) நசாறு 

88. ’ஊரும் நதரும்’ – ன்ந நூலின் ஆசிரிர். 

 a) ா.பி. நசதுப்பிள்ழப b) சுந்ம்பிள்ழப 

 c) சி சங்கன் பிள்ழப d) சிம்தம் பிள்ழப 

89. முத்துாலிங்கணாரின் அசில் ழிகாட்டி 

 a) நாஜி சுதாஷ் சந்திநதாஸ் b) நகாகநன 

 c) காத்ா காந்திடிகள்  d) சத்திமூர்த்தி 

90. பதாருத்துக. 

 a) பிபாட்நடா - 1. ஆங்கினக் கவிஞர் 

 b) டால்ஸ்டாய் - 2. ஆங்கின ாடக ஆசிரிர் 

 c) மில்டன்  - 3. கிநக்க சிந்ழணாபர். 

 d) நசக்ஸ்பிர் - 4. ஷ் ாட்டு ழுத்ாபர் 

  a b c d 

 A) 4 3 2 1 

 B) 3 4 1 2 

 C) 4 3 1 2 
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 D) 3 1 4 2 

91. அக ரிழசப்தடி பசாற்கழப சீர் பசய்க? 

 a) தடம், தட்டு, தடி, தடாநடாதம். 

 b) தட்டு, தடம், தடாநடாதம், தடி 

 c) தடாநடாதம், தடி, தடம், தட்டு 

 d) தடி, தடாநடாதம், தடம், தட்டு 

92. பிரித்து ழுதுக.  ல்னஃதுறும் 

 a) ல்ன + அஃது + உறும் 

 b) ன்ழ + அஃது + உறும் 

 c) ல்னஃது + உறும் 

 d) ன்ழ + அது+ உநம் 

93. ’உ’ ன்னும் ஏபழுத்து எருபாழிக்குரி பதாருள் 

 a) ான்கு   b) மூன்று  c) இண்டு  d) என்று 

94. ’பசால்லின் பசல்ர்’ – ன்று அழக்கப்தடுதர் 

 a) கா. சு. பிள்ழப b) ஆளுழடபிள்ழப 

 c) திரு.வி.க.  d) ா.பி. நசதுப்பிள்ழப 

95. நீடுதுயில் நீக்கப்தாட ந் நினா ன்ந பாடால் அழக்கப் பதறுதர். 

 a) தாதிார்  b)   தாதிாசன்  

c) கவிணி    d)   தட்டுக்நகாட்ழடார். 

96. பதாருத்துக. 

 a) ஆ  - 1. அம்பு 

 b)   - 2. இக்கம் 

 c)   - 3. தசு 

 d) எ  - 4. அகு 

  a b c d 

 A) 3 1 4 2 

 B) 3 2 4 1 

 C) 3 4 2 1 

 D) 3 1 2 4 

97. ள்பனார் சச சுத் சன்ார்க்க சங்கத்திழண நிறுவி இடம் 

 a) கடலூர்   b) ருதூர்   c) கூடலூர்   d) டலூர் 

98. ’பதற்நாய்ழண கநந்ாலும் பிள்ழபழப் பதறுந்ாய் நந்ாலும்’ ன்ந 

தாடழனப் தாடிர். 

 a) இாலிங்க அடிகள் b) திருமூனர் 

 c) தாதிாசன்   d) தட்டுக்நகாட்ழட கல்ாசுந்ம் 



 

13 IYACHAMY ACADEMY – 9952521550 ,044-48601550 

 

99. அறிவு ன்தது பர்ந்து பகாண்நட நதாகும். ணந புதிற்ழந ற்க நண்டும் 

ன்று கூறிர் ார்? 

 a) உ.ந.சா   b) தாதிார்  

c) பதரிார்     d) முத்துாலிங்கணார் 

100. நரிகியூரி இண்டாது முழநாக ழணக் கண்டு பிடித்ற்காக நாதல் தரிசு 

பதற்நார்? 

 a) நடித்தின் பப்தநிழன      b)நடித்தின் அணுழட 

 c) நடித்தின் அணுக்கரு  d)நடித்தின் ாது 

 


