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1. வெண்பாவின் வபாது இலக்கணம் வபற்றுத ்தனிசவ்சால் இன்றி நான்கடிகள் உடையதாய் ெருெது? 

    அ) குறள் வெண்பா  ஆ)   நநரிடச வெண்பா    இ)  இன்னிடச வெண்பா  ஈ)  பஃவறாடை வெண்பா  

2. வபாருத்துக.                                                           (a)   (b)   (c)   (d) 

  a) தன்டம ஒருடம விடனமுற்று விகுதிகள்    - 1) மின்           அ)   1    2    3    4 

  b) தன்டம பன்டம விடனமுற்று விகுதிகள்     - 2) ஐ, ஆய்       ஆ)   4    3    2    1 

  c) முன்னிடல ஒருடம விடனமுற்று விகுதிகள்- 3) அம், ஆம்      இ)   4     3   1    2 

  d) ஏெல் பன்டம விடனமுற்று விகுதிகள்       - 4) என், ஏன்      ஈ)    3    4    2   1 

3. அது ெடளத்தலாகும் ?   அ)  உழிடை    ஆ)  தும்டப   இ)  ெை்சி    ஈ)   காை்சி 

4. வசங்கழுநீர ்எந்த நிலத்திற்குரிய பூ ?   அ)  குறிை்சி   ஆ) முல்டல    இ)  மருதம்    ஈ)  வநய்தல் 

5. வபாருந்தாதது.   அ) இளநெனில்   ஆ)  முதுநெனில்    இ)  பின்பனிக் காலம்   ஈ)  எற்பாடு 

6. தெறானடதத் நதரக். 

   அ)  அடுக்குதவ்தாைர ்விடரவு, சினம், மகிழ்சச்ி, அசச்ம், துன்பம் ஆகிய வபாருள் காரணமாக ெரும். 

   ஆ)  இரைட்ைக் கிளவி அடைவமாழியாய் குறிப்பு வபாருளில் ெரும். 

   இ)  இரைட்ைக் கிளவி இடச, குறிப்பு, பண்பு பற்றி ெரும். 

   ஈ)   வசய்யுளில் இடசடய நிடறவு வசய்ெதற்கும் இரண்டு,மூன்று, நான்கு முடற அடுக்கி ெருெது 

        இரைட்ைக் கிளவி எனப்படும். 

7. கதிரந்ெல் வெற்றிடல தின்றான் 

    அ)  ஒன்வறாழி வபாதுசவ்சால்                         ஆ)   இனங்குறித்தல் 

    இ)  சிடனயாகு வபயர ்                               ஈ)    குறிப்பு விடனமுற்று 

8. “படித்த பைம்” இலக்கண குறிப்பு தருக. 

   அ)  வபயவரசச்த் வதாைர ்   ஆ)  விடனவயசச்த ்வதாைர ்   இ)  விடனமுற்று   ஈ)  குறிப்பு வபயவரசச்ம் 

9. வதாடக, வதாகா நிடலத் வதாைர ்எத்தடன ?    அ)  9, 6    ஆ)   6, 9   இ)  7, 9   ஈ)  9,7 

10. கயல்விழி ெந்தாள். 

    அ)  நெற்றுடமத் வதாடக    ஆ) விளிதவ்தாைர ்   இ)  வபயவரசச்த ்வதாைர ்   ஈ)  அன்வமாழிதவ்தாடக 

11. உம்டமதவ்தாடகயின் படி சரியானடதத் நதரக். 

    அ) கபிலபரணர ்   ஆ)  நசரனும் நசாழனும்     இ)  மலரக்்டக     ஈ)  யாடெயும் 

12. நெைர ்கள்டளச ்“வசால்விளம்பி” என்பார.் 

    அ)  தகுதி ெழக்கு    ஆ)  இைக்கரைக்கல்    இ)  மங்கலம்    ஈ)   குழூ உக்குறி 

13. வபாருந்தாதது.    அ)  நகரப்்புறம்    ஆ)  கால்ொய்    இ)  மூன்றில்   ஈ)  புற உலா 

14. முைட்ையிை்ைது நசெலா? வபைட்ையா? 

   அ)  மரபு ெழு   ஆ)  விடை ெழு   இ)   வினா ெழு     ஈ)   பால் ெழு 

15. வபாருந்தாதது எது. 

    அ)  உயரந்்நதாங்கி    ஆ)  குழிந்தாழ்ந்து   இ)  மீமிடச   ஈ)  மாநகர ்

16. இது வசய்ொயா? என்று வினவிய நபாது “உைம்பு வநாந்தது” எனக் கூறுெது 

    அ)  நநர ்விடை   ஆ)  உற்றதுடரத்தல் விடை   இ)  உறுெது கூறல் விடை    ஈ)  இனவமாழி விடை 

17. விடை எத்தடன ெடகப்படும்?     அ)   6    ஆ) 7    இ) 8    ஈ)    9 

18. எைட்ுதவ்தாடக நூல்களுள் புறம் பற்றியன எடெ ? என மாணென் ஆசிரியரிைம் வினவுெது 

    அ)  அறி வினா    ஆ)   அறியா வினா    இ)  வகாடை வினா    ஈ)  ஐய வினா 

19. ஒரு வசால் தனிதத்ு நின்று ஒரு வபாருடளயும், அசவ்சால்நலா பிற வசாற்களுைன் வதாைரந்்து நின்று  

   நெறு வபாருடளயும் தருெது ------------ 

   அ)  தனி வமாழி   ஆ)  வதாைர ்வமாழி    இ)  கலடெத் வதாைர ்   ஈ)  வபாது வமாழி 

20. வபயரச் ்வசால்டலயும் விடனசவ்சால்டலயும் சாரந்்து ெருெது -------------- எனப்படும். 

   அ)   சந்தி     ஆ)   சாரிடய    இ)   விகாரம்    ஈ)  இடைநிடல 

21. பகுபத உறுப்புகள் எத்தடன?    அ)   5    ஆ)  6    இ)   7    ஈ)   8 

22. பகாபதங்களாகநெ இருப்படெ எடெ? 

    அ)  இடைசவ்சால்   ஆ)   உரிசவ்சால்    இ)   விடனசவ்சால்    ஈ)   இடைசவ்சால் & உரிசவ்சால் 

23. தெறானடதத் நதரக். 

    அ)   பல்முத்து    ஆ) புருெவில்    இ)  பாதமலர ்   ஈ)   நதன்தமிழ் 

24. வபாருந்தாதது எது?   அ)  நபால   ஆ)  புடரய   இ)   இன்ன    ஈ)  மன்ன 

25. பைரக்்டக வபயடர முன்னிடல வபயராக்கி அடழக்க எந்த நெற்றுடம பயன்படுகிறது. 

   அ)  முதல் நெற்றுடம                            ஆ)   இரண்ைாம் நெற்றுடம 

   இ)  ஏழாம் நெற்றுடம                            ஈ)    எை்ைாம் நெற்றுடம 

26. உரிடம வபாருளில் ெருெது 

   அ)  ஐந்தாம் நெற்றுடம                          ஆ)   ஆறாம் நெற்றுடம 

   இ)  ஏழாம் நெற்றுடம                            ஈ)  எைை்ாம் நெற்றுடம 

27. மூன்றாம் நெற்றுடம வசால்லுருபுகள் எடெ? 

    அ)  வகாண்டு, உைன்    ஆ)   வபாருைட்ு, நிமித்தம்     இ)  நின்று, விை     ஈ)  உடைய 

28. முதற்கருவி, துடணக்கருவி எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

     அ) முதல் நெற்றுடம   ஆ)  2 ஆம் நெற்றுடம    இ)  3 ஆம் நெற்றுடம   ஈ)  4 ஆம் நெற்றுடம 

29. விடனடயயும், வபயடரயும், வினாடெயும் பயனிடலயாக வகாண்டு முடிெது. 

    அ) முதல் நெற்றுடம   ஆ)  2 ஆம் நெற்றுடம    இ)  3 ஆம் நெற்றுடம   ஈ)  4 ஆம் நெற்றுடம 

30. “மாறாக் காதலர ்மடலமறந் தனநர 

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com
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    ஆறாக் கை்பனி ெரலா னாநெ”     இெற்றில் இைம் வபற்றுள்ள வபாருள்நகாள்? 

         அ)  தாப்பிடச வபாருள்நகாள்               ஆ)  விற்பூைட்ு வபாருள்நகாள்  

         இ)  அடிமறிமாற்று வபாருள்நகாள்           ஈ)   வகாண்டுகூைட்ு வபாருள்நகாள் 

31. பாம்பு புற்றில் தடல டெத்து நுடழயும் நபாது, தடல நமலாகவும், உைல் அடுத்தும் வசல்ெதுநபாலச ்

   வசய்யுளின் இறுதியிலிருந்து வசாற்கடள எடுதத்ு முதலில் டெத்துக் கூைட்ிப் வபாருள் வகாள்ெது. 

    அ)  அடளமறிபாப்புப் வபாருள்நகாள்               ஆ)  ஆற்றுநீரப்் வபாருள்நகாள் 

    இ)  தாப்பிடசப் வபாருள்நகாள்                     ஈ)  வகாண்டுகூைட்ுப் வபாருள்நகாள் 

32. “ இறந்தார ்இறந்தார ்அடனயர ்சினத்டதத ்

     துறந்தார ்துறந்தார ்துடண”          --- இெற்றில் பயின்று ெரும் வபாருள்நகாள் எது? 

    அ)   அடளமறிபாப்புப் வபாருள்நகாள்               ஆ)  ஆற்றுநீரப்் வபாருள்நகாள் 

    இ)  தாப்பிடசப் வபாருள்நகாள்                     ஈ)  வகாண்டுகூைட்ுப் வபாருள்நகாள் 

33.  வபாருள்நகாள் எத்தடன ெடகப்படும்?     அ)   6   ஆ)  7   இ)  8    ஈ)   9 

34. “நன்னுல் கற்நறன்”        அ)   கருவியாகு வபயர ்     ஆ)   காரியொகு வபயர ்

                             இ)  கருத்தாொகு வபயர ்     ஈ)  உெமயாகு வபயர ்

35. தெறானடதத் நதரக். 

    அ)  ஒன்று வகாடு, நான்கு கிநலா தா, இரண்டு லிை்ைர ்நதடெ என்பன நபால ெரும் அளவுத ்வதாைரக்ள் 

         ஆகுவபயராகும். 

    ஆ)  ஒரு மாம்பழம் வகாடு, இரண்டு கிநலா வநய் நெண்டும் என்பன ஆகுவபயராகா. 

    இ)  இைம், வபாருளுக்கு ஆகி ெருெது இைொகுவபயராகும் 

    ஈ)  வபாருள், இைத்திற்கு ஆகி ெருெது இைொகு வபயராகும் 

36. வெள்ளடய ஏறில் பூைட்ு 

    அ)  வதாழிலாகு வபயர ்   ஆ)  பண்பாகு வபயர ்   இ)  சிடனயாகு வபயர ்   ஈ)   காலொகு வபயர ்

37. மல்லிடக சூடினால்  

    அ)   சிடனயாகு வபயர ்  ஆ)  முதலாகு வபயர ்   இ)  குணொகு வபயர ்   ஈ)  காலொகு வபயர ்

38. வதன்டன     அ)  இடுகுறிப்வபயர ்  ஆ)  காரணப்வபயர ்  இ)  இடுகுறி சிறப்புப்வபயர ்  ஈ)  ஏதுமில்டல 

39. வபாருந்தாதது.   அ) நகணி   ஆ)  ஜமக்காளம்   இ)  அல்ொ    ஈ)  கமலம் 

40. விளித்தான் என்பது   அ)  இயற்வசால்   ஆ)  விடன இயற்வசால்  இ)  திரிவசால்   ஈ) விடன திரிவசால் 

41. தெறானடதத் நதரக்.   அ)  சால    ஆ)  உறு    இ)  நளி   ஈ)   களி 

42. “ெந்தாலும் ெருொனடி”      அ)  எதிரம்டற உம்டம          ஆ)   சிறப்பு உம்டம  

                                இ)   ஐயவும்டம                ஈ)    எசச்வும்டம 

43. முற்றியலுகரம் எத்தடன மாத்திடரகடள வபற்று ெரும்   அ)  1   ஆ)   2    இ)   3    ஈ)  4 

44.”ஐ” காரத்திற்கும், “ஒள”காரத்திற்கும் இன எழுத்தாக ெருெது    அ)  ப்,ெ்   ஆ)  இ,உ   இ)  த்,ை ்  ஈ) ய்,ெ் 

45. தெறானது எது?   அ)  எங்ங்கி   ஆ)  வெஃஃகுொரக்்   இ)  சங்ங்கு   ஈ)  ொழ்ழ்க்டக 

46. குற்றியலுகரம் எதத்டன ெடகப்படும்?   அ)   5    ஆ)   6    இ)   8    ஈ)  9 

47. வபாருந்தாதது எது?  அ)   பசு  ஆ)  காசு   இ)  நாகு    ஈ)   ஆடு 

48. வபாருந்தாதது எது?  அ)  சங்கு  ஆ)  மை்சு   இ)  நண்டு    ஈ)  வகாய்து 

49. “நகண்மியா”     அ)  குற்றியலுகரம்   ஆ)  குற்றியலிகரம்   இ)  முற்றியலுகரம்    ஈ)  முற்றியலிகரம் 

50. நிடலவமாழியிலுள்ள “ல” கர “ள” கரங்கள் “த” கரத்நதாடு புணரும் நபாது --------  திரியும் 

     அ)  ஐகாரக்குறுக்கம்   ஆ)  ஆய்தகுறுக்கம்  இ)  ஆய்தம்   ஈ)  குற்றியலிகரம் 

51. வசய்யுளின்  உறுப்புகள் எத்தடன?   அ)  5  ஆ)  6   இ)  7   ஈ) 8 

52. ஆசிரிய உரிசச்ீர ்என்று எதடன அடழப்பர?் 

   அ)  ஓரடசசச்ீர ்  ஆ)  ஈரடசசச்ீர ்  இ)  மூெடசசச்ீர ்   ஈ)  நாலடசசச்ீர ்

53. நின்ற சீரின் ஈற்றடசயும், ெரும் சீரின் முதலடசயும் ஒன்றியும் ஒன்றாமலும் ெருெது ------------ 

   அ)  எழுத்து    ஆ)   அடச   இ)  சீர ்    ஈ)   தடள 

54. “அகர முதல”        அ)  நநவரான்றாசியத்தடள            ஆ)   நிடரவயான்றாசிரியத்தடள 

                        இ)  இயற்சீர ்வெண்ைடள             ஈ)   வெண்சீர ்வெண்ைடள 

55. பாவின் ஓடசயின்பத்திற்கும், சிறப்பிற்கும் ------------------ நெண்டுெதாகும். 

   அ)  தடள    ஆ)  வதாடை    இ)  எதுடக    ஈ)  அடச 

56. வதாடை விகற்பம் எத்தடன ெடகப்படும்?     அ)   25   ஆ)  30    இ)  35    ஈ)  40 

57. ஒரூஉ, முற்று, கீழ்கதுொய் 

    அ)  1,4 : 1,2,3,4 : 1,2,4    ஆ)  1,3 : 1,3,4 : 1,2,3,4    இ)  1,3 : 1,2,3 : 1,3,4   ஈ)   1,2 : 1,3 : 1,4 

58. தெறானடதத் நதரக். 

    அ)  ஈற்றடி முசச்ீராய் ஏடனய அடிகள் நாற்சீராய் ெருெது – வெண்பா 

    ஆ)  வெண்பா ஆறு ெடகப்படும் 

    இ)  வெண்பா அகெநலாடசப் வபற்றுெரும் 

    ஈ)  ஆசிரியப்பா ஏகாரத்தில் முடிெது சிறப்பு 

59. வெண்பாவின் வபாது இலக்கணம் வபற்று, தனிசவ்சால் இன்றி 4 அடிகடள வகாண்ைதாய் ெருெது 

    அ)  நநரிடச ஆசிரியப்பா    ஆ) ஆசிரியப்பா   இ)  நநரிடச வெண்பா  ஈ) இன்னிடச வெண்பா 

60. பஃவறாடை வெண்பா எத்தடன அடிகளாய் வகாண்ைதாய் ெரும்? 

    அ)   2 அடி முதல் 12 அடி ெடர                      ஆ)   5 அடி முதல் 12 அடி ெடர 

    இ)   2 அடி முதல் 10 அடி ெடர                      ஈ)   5  அடி முதல்  10 அடி ெடர  

61. “அறிந்தாடன ஏத்தி அறிொங் கறிந்து 
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    சிறந்தாரக்்குச ்வசல்ெ னுடரப்ப – சிறந்தார ்

    சிறந்தடம ஆராய்ந்து வகாண்டு”         இந்த ெரியுைன் வதாைரப்ுடையது? 

      அ)  நநரிடச சிந்தியல் வெண்பா   ஆ)   இன்னிடச சிந்தியல் வெண்பா 

      இ)  பஃவறாடை வெண்பா          ஈ)   நநரிடச வெண்பா 

62. ஆசிரியப்பாவின் வபாது இலக்கணம் வபற்று, எல்லா அடிகளும் நாற்சீர ்அடிகளாக ெருெது -------  

     அ)  இடணக்குறளாசிரியப்பா                 ஆ)   நிடலமண்டில ஆசிரியப்பா 

     இ)  அடிமறிமண்டில ஆசிரியப்பா             இ)   நநரிடச ஆசிரியப்பா  

63. உைம்படுவமய் எடெ?    அ) ப்,ெ்   ஆ)  ெ்,ய்    இ)  த்,ை்   ஈ)  ம்,ெ் 

64. ஓவரழுத்து வசால்லில் மைட்ும் ----------- வெளிப்படையாக வதரியும் 

     அ)  வமய்யீறு   ஆ)   ஆய்தம்  இ)  வமய்    ஈ)  உயிரறீு 

65. தெறானடதத் நதரக். 

    அ) தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர ்ெரின் இரைட்ும். 

    ஆ) நிடலவமாழியின் ஈற்று முற்றியலுகரமாகவும், ெருவமாழியின் முதவலழுத்து உயிர ்எழுத்தாக 

        இருப்பின் குற்றியலிகர புணரச்ச்ிடய நபால புணரும். 

    இ) ைகரம்(ை்) ஊரந்்து ெரும் வநடில்வதாைர ்குற்றியலுகரம், றகரம்(ற்) ஊரந்்து ெரும் உயிரவ்தாைர ்

       குற்றியலுகரம் ெருவமாழிநயாடு இடணயும் நபாது, அடெ ஊரந்்து ெரும் ஒற்று இரைட்ும். 

    ஈ) வமல்லினத் வதாைர ்குற்றியலுகரங்கள் சில நெற்றுடமப் புணரச்ச்ியில் தமக்கு இனமான 

       ெல்லின வதாைராய் முடியும்.    

66. சரியானடதத் நதரக். 

    அ) மருந்து + டப = மருந்துப்டப                         ஆ)  இரும்பு + ஆணி = இரும்பாணி 

    இ) கரும்பு + வில் = கரும்புவில்                          ஈ)  வசம்பு + குைம் = வசப்புக்குைம் 

67. “சாடரப்பாம்பு” இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

    அ) விடனதவ்தாடக  ஆ)  பண்புதவ்தாடக  இ) இருவபயவராைட்ு பண்புதவ்தாடக   ஈ) உெடமதவ்தாடக 

68. வபாருந்தாடதத் நதரக். 

    அ) இரண்ைாம் நெற்றுடம “ஐ” விரியில் ெல்லினம் மிகாது. 

    ஆ) ஆறாம் நெற்றுடம வதாடகயில் ெல்லினம் மிகாது. 

    இ) எழுொய் வதாைரில் ெல்லினம் மிகும். 

    ஈ) விடனதவ்தாடகயில் ெல்லினம் மிகாது. 

69. உெடம, உெநமயம் இெ்விரண்டையும் இடணக்கும் உெம உருபு வெளிப்படுமாறு ெருெது ------------------ 

    அ) உெடமயணி   ஆ) எ.கா.உெடமயணி     இ) உருெக அணி     ஈ)  ஏகநதச உருெக அணி 

70. “ பீலிவபய் சாகாடும் அசச்ிறும் அப்பண்ைம்  

     சால மிகுத்துப் வபயின்”       இெற்றில் எந்த அணி பயின்று ெந்துள்ளது. 

    அ) நெற்றுடமயணி                           ஆ) இல்வபாருளுெடமயணி 

    இ) பிறிதுவமாழிதல் அணி                     ஈ)  ஏகநதச உருெக அணி 

71 வசால்டலயும் வபாருடளயும் ெரிடசயாக நிறுத்தி, நநநர வபாருள் வகாள்ெது ----------- 

   அ)  நெற்றுடமயணி    ஆ)  ெை்சப்புகழ்சச்ியணி     இ) நிரல்நிடரயணி    ஈ) உெடமயணி 

72. பாம்பு, எள் இடெ இரண்டும் எதற்கு எடுதத்ுக்காை்ைாக கூறப்பைட்ுள்ளது. 

    அ) இரைட்ுறவமாழிதல் அணி                   ஆ) வசம்வமாழிசிநலடை 

    இ) பிரிவமாழிச ்சிநலடை                       ஈ) ஏகநதச உருெக அணி 

73. வசால் இலக்கண, இலக்கிய ெடக எத்தடன?   

    அ)  4,4       ஆ) 4,3     இ) 3,4   ஈ) 3,3 

74. “நநாக்கம்” இலக்கண குறிப்பு தருக. 

     அ)  பண்புப்வபயர ்  ஆ)  வதாழிற்வபயர ்  இ)  வபாருைவ்பயர ்   ஈ)  காலப்வபயர ்

75. கபிலனுக்கு அடி விழுந்தது 

     அ) முதனிடல திரிந்த வதாழிற்வபயர ்                 ஆ)  முதனிடலத் வதாழிற்வபயர ்

     இ) விடனயாலடணயும் வபயர ்                       ஈ) அன்வமாழிதவ்தாடக 

76. “வபற்றாடன” இலக்கண குறிப்பு தருக. 

      அ) முதனிடல திரிந்த வதாழிற்வபயர ்                 ஆ)  முதனிடலத் வதாழிற்வபயர ்

      இ) விடனயாலடணயும் வபயர ்                       ஈ) அன்வமாழிதவ்தாடக 

77. வதாழில் வசய்பெருக்கு வபயராய் ெரும், மூவிைங்களிலும் ெரும், முக்காலத்டதயும் காைட்ும். 

      அ) வதாழிற்வபயர ்  ஆ)  விடனயாலடணயும் வபயர ்  இ) விடனதவ்தாடக   ஈ)  பண்புதவ்தாடக 

78. “எல்லாம்” என்பது 

      அ) மூவிை ஒருடம வபாதுப்வபயர ்                    ஆ)  மூவிைப் பன்டம வபாதுப்வபயர ்

       இ) பைரக்்டக ஒருடம                                 ஈ)  பைரக்்டக பன்டம 

79. “அறியாடம” இலக்கணகுறிப்பு 

      அ) விடனவயசச்ம்   ஆ) வபயவரசச்ம்   இ) வதாழிற்வபயர ்   ஈ)  எதிரம்டற வதாழிற்வபயர ்

80. “என்டன” என்பது எெ்ொறு பிரியும் 

      அ) யான் + ஐ      ஆ)  என் + ஐ   இ)  எம் + ஐ    ஈ)  யன் + ஐ 

81. நும், உம் என்பது எந்த இைத்தில் நெற்றுடம உருநபற்கும் நபாது திரியும் 

      அ) முன்னிடல ஒருடம   ஆ)  முன்னிடல பன்டம   இ)  பைரக்்டக ஒருடம  ஈ)  பைரக்்டக பன்டம 

82. எழுொய் வசய்யும் வசயல் அல்லது வதாழிடலக் குறிக்கும் வசாற்கள் ------------------ 

       அ) வபயரச்வ்சாற்கள்     ஆ)  விடனசவ்சாற்கள்    இ) எழுொய்த் வதாைரக்ள்   ஈ)  விளிதவ்தாைர ்
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83. ------------ எழுொய்க்கு பயனிடலயாய் அடமயும், முக்காலங்கலளில் ஒன்டற உணரத்்தும்,  

   திடண,பால்,எண்,இைம் ஆகியெற்டறக் காைட்ும் 

      அ)  விடனவயசச்ம்    ஆ)  விடனயாலடணயும் வபயர ் இ)  வதாழிற்வபயர ்  ஈ)  விடனமுற்று 

84. “உழென் நடையன்” இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

     அ)  விடனமுற்று    ஆ)  குறிப்பு விடனமுற்று   இ)  வதரிநிடல விடனமுற்று    ஈ)  முற்றுவிடன 

85. --------- முன்னிடலயில் மைட்ும் ெரும். எதிரக்ாலம் காைட்ும். ஒருடம பன்டமகளில் தனித்தனியாக ெரும் 

           அ)  ஏெல் விடனமுற்று                     ஆ)  ஏெல் பன்டம விடனமுற்று   

           இ)  ஏெல் ஒருடம விடனமுற்று             ஈ)  வியங்நகாள் விடனமுற்று 

86. முக்காலத்திற்கும் உரிய வபயவரசச் ொய்ப்பாடுகள் எது? 

        அ) கிறு,கின்று,ஆனின்று   ஆ) வசய்த,வசய்கின்ற,வசய்யும்   இ) க,இய.இயர ்    ஈ)  அல்,இல்,அன் 

87. வசய்பு என்னும் ொய்ப்பாை்டின் விடனவயசச்ம் ---- என முடியும். 

     அ)  து     ஆ) பு       இ) கு     ஈ)  று 

88. படித்துத் நதரினான். 

     அ)  குறிப்பு விடனவயசச்ம்           ஆ)  குறிப்பு விடனமுற்று 

     இ)  குறிப்பு வபயவரசச்ம்              ஈ)  வதரிநிடல விடனவயசச்ம் 

89. முருகன் படித்தனன் நதறினான். 

     அ)  வபயவரசச்ம்    ஆ)  விடனவயசச்ம்   இ) முற்வறசச்ம்    ஈ)  விடனமுற்று 

90. இடைசவ்சாற்களாக ெருபடெகளில் தெறானது எது? 

     அ) நெற்றுடம உருபு    ஆ)  உெம உருபு    இ)  அடச   ஈ)  சீர ்

91. “ஏ” என்ற இடைசவ்சால் ------------ ஆறு வபாருள்களில் ெரும். 

     அ)  4    ஆ)   5    இ)   6    ஈ)   7 

92. “ஓ” என்ற இடைசவ்சால் ---------- வபாருள்களில் ெரும். 

      அ)  6    ஆ)  7   இ)   8    ஈ)   9 

93. பலரிைமிருந்நதா, பலெற்றிைமிருந்நதா ஒருெடர அல்லது ஒன்றடனப் பிரித்து காை்ை ெருெது. 

      அ)  அடச நிடல ஓகாரம்                   ஆ)  அடசநிடல ஏகாரம் 

      இ)  பிரிநிடல ஓகாரம்                      ஈ)   பிரிநிடல ஏகாரம் 

94. நதெரக்்கும் நமலாய நதசிகன் 

       அ)  சிறப்பும்டம    ஆ)  எதிரம்டற உம்டம    இ)  முற்றும்டம    ஈ)  உயரவ்ு சிறப்பும்டம 

95. காடும் மடலயும் கைலும் ெயலும் 

       அ)  முற்றும்டம   ஆ)  எண்ணும்டம   இ)  ஆக்கவும்டம    ஈ)  உம்டமதவ்தாடக 

96. வபாருந்தாதது எது? 

       அ)  சால    ஆ)  உறு   இ)  நனி    ஈ)  கடி 

97. உரிசவ்சால், வபயருக்கும் விடனக்கும் அடிப்படையாக விளங்கும் நெரச்வ்சால்நல என இக்கால அறிைர ்

   பலரும் கருதுகின்றனர.் (இெரின் கருத்டத ஒை்டி) 

      அ)  திருெள்ளுெர ்   ஆ)  வதய்ெசச்ிடலயார ்   இ)  வதால்காப்பியர ்    ஈ)  வீரமாமுனிெர ்

98. தமிழ்நாைட்ைச ்சூழ்ந்துள்ள பிற பகுதிகளிலிருந்து வபறப்பை்ை வசாற்கள் அநத வபாருளில் நாம் 

   பயன்படுத்துெது -------------- எனப்படும். 

     அ)  ெைசவ்சால்     ஆ)  திடசசவ்சால்     இ)  திரிசவ்சால்     ஈ)   இயற்வசால் 

99. காரணசச்ிறப்பு வபயர ்எது? 

     அ)  காகம்    ஆ)  ொடழ    இ)  நகாழி   ஈ)  ெடளயல் 

100. ஆகுவபயர ்எத்தடன ெடகப்படும்? 

     அ)  8   ஆ)   10    இ)   12    ஈ)   16  
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