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1 ததொடக்கம் 40 யரபமள்ள்

Neuk; : 1 kzp

யிொக்களுக்கு தபப்ட்ட ொன்கு யிரடகில்

நிகப் தொருத்தநொ யிரடரனத் ததரிவு தெய்து புள்டித்தொில் புள்டி



இடுக.

தடித்த

ழுத்தில் அமந்த ச ொல் பற்மி லினொவுக்கு சபொருத்தொன

லிமைமத் சதரிவு ச ய்க

1) கதி இமக்கினும் கட்டும இறக்கிலயொம் ன்மொன் கதி ன்பதின் சபொருள்
1) நொடு

2) லடுலபமொகி
ீ
நற்கதி

3) லொய்ம

4) நொம் லதடி ச ல்லம்

2)சபரிதினிது லபமதொர் ககண்ரந
1) நட்பு

லகண்ம குமிப்பது

2) பமக

3) அன்பு

4) லகொபம்

3) அது தன்னிைபள்ர சூட்சுநத்ரத ல்யொம் சல்ய சல்ய அலிழ்த்துலிைத்
சதொைங்கிது
சூட்சும் ன்பதன் சபொருள்
1) அமப்பு

2)

இக ிம்

3) சதொைர்பு

4)

லிப்புகள்
4) ”ள்துமை ொனும் இலொது தொன் ஈதல்”
1) சகொமை
5)

நல்யமிஞர்கரொய்

2) இத்தல்
நன்மக்குப்

ஈதல் ன்பதன் திர்கருத்து

3) லறங்குதல்
ொதகம்

இல்யொத

4) ற்மல்
இனி

கலிகள்

புமனபலர்கலரல புயலர்கள்
ன்று கூறுலர் பொதகம் ன்பதன் திர்ப்சபொருள்
1)

ொதகம்
இயகு

2) நட்ைம்

3) நன்ம

4)



பின்லரும்

ஒவ்சலொரு

லினொவுக்கும்

ிகப்சபொருத்தொன

லிமைமத்

சதரிவுச ய்க.
6) critism

ன்ம கமயச்ச ொல்யின் திழ் லடிலம்

1) இயக்கிப்பமைப்பு

2) கலித்துலம்

3) இயட் ிம்

4) திமனொய்வு
7) லபொர்த்துக்லக சொறிச்ச ொல்யொக
1)

கச்ல ரி

2)

லக்கூடிது

அச் ொறு

3)

ிப்பந்தி

4)

துட்டு
8)

லபரியக்கிொக சகொள்ரக்கூடிது
1) சபருங்கொப்பிம்

9) சநல்லுக்கு ைி
1) பத்து

2) பிபந்தம்

லபொய ஆைக்கின்
2) ல ொறு

3) பிள்மரத்திழ்

4) உயொ

லித்து
3) லித்து

4) ைி

10) கிறக்குக் கிமரசொறிக்கு உதொைொக சகொள்ரக்கூடிது
1) ஆப்பம்

2) அப்புமம்

3) றுகொ

4) ச த்மத

11)தனிநபர் சதொைர்பொன லிறொ அல்யொதது
1) ைிலிறொ

2) பொொட்டுலிறொ

3) கொல்லகொள்லிறொ

4)

நிமனவுலிறொ
12) ஒரு புயலன்/கலிஞன் இற்மக நிகழ்ச் ி ஒன்மின் ீ து தனது கருத்மத
ற்மிக் கூறுதல்
1) தற்குமிப்லபற்ம அைி

2)

3) உர்வு நலிற் ி அைி
13) பின்லருலனலற்றுள் கொைச்
1) ம்

ிலயமை அைி

4) இறிவுநலிற் ி அைி
ிமப்புப் சபர்

2) நொற்கொயி

3) ங்சகொத்தி

4)

சுமொ ீ ன்
14) உிர்த்சதொைர் குற்மிலுகொக அமலது
1) பறு

2) லபச்சு

3) பஞ்சு

4) கொடு

15) பின்லருலனலற்றுள் சபொருரொல் லலறுபட்டு நிற்கும் ச ொல்
1) ச ொல்

2) சொறி

16) உிர் துமக்கும் துைிவுைன் லை திம

3) பதம்
லநொக்கி உண்ைொதிருத்தல்

1) உண்ைொலிதம்

2) லைக்கிருத்தல்

3) அகிம்ம ப் லபொொட்ைம்

4)

த்திொக்கிகம்

4) இனம்

17) ”ஓடு ீ ன் ஓை உறு ீ ன் லருரவும் லொடிிருக்குொம் சகொக்கு“இதில்
லந்துள்ர லிமனத்சதொமக
1) சகொக்கு

2) உறு ீ ன்

3) ஓடு ீ ன்

4) லொடி
18) கப்பல் ச லுத்துலலொன் ீ கொன் லிொனம் ச லுத்துலலொன்.
1)

ொதி

2) லயலன்

3)லிொனி

4)

லிொன ஓட்டி
19) இனிப் சபொறுக்கொட்லைன் ன்பது.
1) லிரித்சதொைர்

2)

லிமனபற்றுத்சதொைர்
3) சபசச் த்சதொைர்

4) இமைச்ச ொற்சமொைர்

20) இந்தப் பைிம பன்று நொரில் படிக்கயொம் இதில் லந்துள்ர லலற்றும
1) நொன்கொம் லலற்றும

2) றொம் லலற்றும

3) பன்மொம் லலற்றும

4) இண்ைொம்

லலற்றும
21) கொர்குறல் லறக்குமத்தொள் இது வ்லமக அன்சொறித்சதொமக
1)லலற்றுமத் சதொமக புமத்துப் பிமந்த அன்சொறித்சதொமக
2)லிமனத்சதொமக புமத்துப் பிமந்த அன்சொறித்சதொமக
3) உலமத் சதொமக புமத்துப் பிமந்த அன்சொறித்சதொமக
4) பண்புத் சதொமக புமத்துப் பிமந்த அன்சொறித்சதொமக
22) இல்புப் புைர்ச் ிொக சகொள்ரக்கூடிது
1) லதன்+அருலி

2) சலரி+கரம்

3) கல்+ ிமய

4)

பூ+சகொடி
23) உமறத்து சபொருள் லதைொது ச யவு ச ய்தொல் ந்தப் சபருஞ் ச ல்லபம்
தீர்ந்து லபொகும் ன்ம
கருத்மதத் தரும் பறசொறி
1) றும்பூக் கற்குறிபம்

2) உண்ைொச்ச ொத்து ண்ைொய்ப்

லபொகும்
3)குந்தித் தின்மொல் குன்றும் ொளும்

4)அடிலல் அடி

அடித்தொல் அம்ிபம் நகரும்
24) ககம் லலறுபட்டு ஒயிக்கும் ச ொல்
1) கைல்

2) கப்பல்

3) கதவு

4) சுகம்

25) ” சுதந்தி இந்திொலல னது லநொக்கம்” ன கொந்திடிகள் கூமினொர் இதில்
லந்துள்ர
தமயமத் சதொைர்
1) கொந்திடிகள் கூமினொர்

2) சுதந்தி இந்திொலல

னது லநொக்கம்
3) னது லநொக்கம்

4) சுதந்தி இந்திொ

26) பர்க்கனும் பதமயபம் சகொண்ட்து லிைொ இதில் வ்ந்துள்ர லழுலமதி
1) ண் லழுலமதி

2) பொல் லழுலமதி

3) இை லழுலமதி

4) திமை லழுலமதி

27) பின்லருலனலற்றுள் உர்திமைப் சபர்கள் ொமல?
அ) லபொொட்ைம்
1) அ,ஈ

ஆ)

ொவு

இ) தமயலி

2) ஆ,இ

ஈ) சுகொதொ அமச் ர்

3) இ,ஈ

4) ஆ,ஈ

28) பன்ம உருபு சபற்று அமத்தக்க ச ொல்
1) ொழ்ப்பொைம்

2) நகம்

3) நட்பு

4)

தண்ைர்ீ
29) நூறு ஆண்டுகமர குமிப்பது
1) த ொப்தம்
4)

2)

தொப்தம்

3)

கொப்தம்

கஸ்ம்

30) நியத்தில் உரிம சகொண்ைொடுலதற்க்குச்
பத்திம்

1) உில்

ொன்மொக ழுத்துருலில் அமந்த

2) உரிம பத்திம்

3) ஆலைம்

4) ழுத்துரு
*பந்திகமர லொ ித்து அலற்மின் கீ ழுள்ர லினொக்களுக்கு லிமை தருக
31)

கர

இக்கினங்கள்

எவ்யவுக்கு

முக்கினத்துயம்

தறுகின்

ஆனினும் தநிமில் கர
இக்கினங்கள் யள்ர்ந்த அகயொடு ஒப்ிடுரகனில்
கொதினவு யர்ச்ெி

யிநரிெக் கர

தயில்ர என் குர ியி யருயரத

அயதொிக்கொம் யிநரிெம் குித்து  நூல்கள் தயியந்தகொதும்
அது ற்ின கொதுநொ புரிதின்ரந இன்மும் உள்து.
*லற்படி பந்திில் ஆ ிரிர் லயிபறுத்த லிரும்புலது
1) லிரி னம் பற்மி புரிதயின்ம

2) லிரி னம் இயக்கிங்களுக்கு அல ிில்மய
3) இயக்கிங்களுக்கு லிரி னம் அல ிம்
4) இயக்கிங்கள் லரர்ந்தரவுக்கு லிர் னக்கமய லரலில்மய.
32) யிம்பம் குித்த தொருர யொங்கத் தூண்டுயது, என் குிக்ககொள்
உரடனதொனினும் தொது
அங்கர

நீ ியிடொத

கயண்டும்.தொதுயொ

யரகனில்

அரநயரத

யிற்ரக்குரினது

எ

உத்தபயொதப்டுத்த

அனுநதிக்கப்ட்டுள்

அரத்ரதமம் யிம்பப்டுத்த முடினொது.” புரகத்தல் நதுப்ொயர’’
என்

உனிருக்கு

யிம்பம்

ககடு

என்

ஒவ்தயொன்ிலும்

யொெகங்கங்கள்

ெமூக

அக்கர

கொணப்டுகின்.

கயிப்ரப்

த

கயண்டும்.
*லற்படி பந்திின் ஆ ிரிருக்கு உைன்பொடில்யொத கருத்து.
1) லிரம்பம் ஒவ்சலொன்மிலும்

பக அக்கமம இருக்க லலண்டும்

2) லிற்பமனக்குரிசதன அனுதிக்கப்பட்டுள்ர அமனத்மதபம்
லிரம்பபடுத்த படிபம்
3) லிரம்பம் சபொது அமங்கமர ீ மிலிைொத லமகில் அமதல்
லலண்டும்
4) புமகத்தல் துபொனம் சதொைர்பொக உிருக்கு லகடு ன்ம லொ கம்
சபொமிக்கப்பைலலண்டும்
*லொக்கிங்கரின் பற்பகுதிக்குப் சபொருத்தொன படிக்கும் பகுதிம
சதரிவுச ய்க
33) நீ உதலி ச ய்லொய் ன்று நொன் திர்பொர்த்லதன் ஆனொல் நீ னக்கு
............................
1) உதலி ச ய்தொய்

2) உதல

பன்லலில்மய

3) உதலி ச ய்லொய்

4) உதலினொய்

34) ொைலருக்கு கல்லிம லிை பைிவு, அன்பு, ஊக்கம், பற் ி பதயொன
உர்குைங்கள்
1) பக்கிொனதொகும்

2) பக்கித்துலம்

லொய்ந்த தொகும்
3) பக்கித்துலபள்ரது
பக்கிொனமலொகும்

4)

*புள்ரிக் லகொடிட்ை இைத்மத நிப்புலதற்கு ிகப்சபொருத்தொனமத சதரிவு
ச ய்க
35) இன்று நொடு திர்சகொள்ளும் அ ில்

லொல்கள் குமித்து நல்யொட் ி

அ ொங்கம்
பிச் ிமனகமர தீர்ப்பதற்கொக லருங்கொயதில்---------------நைலடிக்மககள்
சதொைர்பொகத்

தீலிொக ஆொ லலண்டும்

1) லற்சகொள்ளும்

2) லற்சகொள்ரப்பை

லலண்டி

3) லற்சகொண்டு
36) கைக்கொரர் லருைொர்ந்த

4) லற்சகொண்ை
கைக்கமிக்மகம

மபில்

ர்ப்பித்த

லலமரில்
அலரின் கைக்கில் கொைப்பட்ை பய ----------------- அம்பயொகின
1)அம குமமகள்

2) குற்மம் குமமகள்

3) தில்லுபல்லுகள்

4) தட்டு பட்டுகள்

37) அலனுக்கு சதொறில்லொய்ப்பு கிமைக்கலில்மய----------------பற் ிம
மகலிைலில்மய
1) ஆனொல்

2) ஆமகொல்

3) சனனில்

4) ஆினும்
38) ஒருசபொருளுக்கு ஒப்பொக டுத்துச் ச ொல்யப்படும் ற்சமொரு ச ொல்------------னப்படும்
1) உருலகம்

2) உலலம்

3) உலொனம்

ிலயமை
39) *ழுத்துப் பிமறற்ம லொக்கித்மத சதரிவு ச ய்க
1) சொறிின் லயர்ச் ி நது லொழ்க்மக லயர்ச் ிம சபொறுத்தது
2) சொறிின் லரர்ச் ி நது லொழ்க்மக லரர்ச் ிம சபொறுத்தது
3) சொரிின் லழ்ர்ச் ி நது

லொழ்க்மக லள்ர்ச் ிம சபொறுத்தது

4) சொறிின் லள்ர்ச் ி நது லொழ்க்மக லள்ர்ச் ிம சபொருத்தது.
40) * கீ லற

ிய லொக்கிங்கள் ஒழுங்கின்மி கொைப்படுகின்மன அலற்மம

ஒழுங்குசபம மலத்தொல்
கட்டுக்லகொப்பொன பந்திசொன்று அமபம்.

4)

அதற்லகற்ம சபொருத்தொன மலப்பு பமமம சதரிவு ச ய்க
அ)

ஆனொல் அலருக்கு திழ்லல் இருந்த அன்பு லலசமங்லகொ

இழுத்த்து
ஆ)
இ)

ியப்பதிகொத்திலயபள்ர அங்லகற்று கொமதமல ஆொய்ந்தொர்
அடிகரொர் தொம் கற்ற்மிந்த லிஞ்ஞொனப் சபரும் புயமமக்

சகொண்டும் கைித அமிமலக்
சகொண்டும் சபரும் சபரும் ஆொய்ச் ிகமரச் ச ய்து
ஆங்கியத்தில் சலரிிட்டிருக்கயொம்
ஈ) திழ்சொறிிலும் திழ்ப் பண்பொட்டிலும் அவ்ர் தது கருத்மதச்
ச லுத்தினொர்
உ) அதற்குள்ர அரும்பத உமமபம் அடிொர்க்கு நல்யொர் உமமபம் கற்று
ஆொய்ச் ிகமர லற்சகொண்ைொர்.
1) உ,அ,இ,ஈ ஆ

2) இ,அ,ஈ,ஆ,உ

3) இ,ஈ,அ,ஆ,உ

4) ஈ,அ,ஆ,உ,இ

