1. சூடிக்க ொடுத் சுடர்க்க ொடி ணக் குநிக் ப்
கதறுதர் ொர்?
அ) ஆண்டொள்
ஆ) புணிிொர்
இ) ங்க ர்க் சிொர்
ஈ) எபகொர்
ிகட அ
2. ிர்கசொல் ரு . உர்வு
அ) கதர்வு
ஆ) அர்வு
இ) ொழ்வு
ஈ) ொழ்வு
ிகட ஈ
3. திரித்து ழுது . புத்தலனகு
அ) புத்த+உனகு
ஆ) புத்தள்+உனகு
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இ) புி+ உனகு
ஈ) புத்த+பனகு
ிகட ஆ
4. எரு கொிக்குரி ொ ன்னும் ஏகழுத்து கதொருள்
ொது?
அ) த ல்
ஆ) ொகன
இ) இொத்ிரி
ஈ)

ொகன

ிகட இ
5. கஞ்சொற்றுப்தகட ன்னும் கதருகக்குரி நூல்
து?
அ) பல்கனப்தொட்டு
ஆ) சினப்தி ொம்
இ) சிந்ொி
ஈ) குநிஞ்சிப்தொட்டு
ிகட அ
6. கசய்ிகணத் கொடகக் ழுது
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அ) ொர் பொல் குப்பு தூய்க கசய்ப்தட்டது
ஆ) ொர் ள் குப்கதத் தூய்க கசய்ணர்
ிகட ஆ
7. தொடிது ன்ந கசொல்னிற்கு தகநொரு கசொல்கன
ொண் ?
அ) தொடு
ஆ) தொடி
இ) தொடி
ஈ) தொடுல்
ிகட அ
8. தட்டில் 1-இல் உள்ப நூல் கப தட்டில் 2-இல்
உள்ப நூனொசிரிர் லடன் கதொருத்ி, ீ த
க ொடுக் ப்தட்டுள்ப குநிீடு கபக் க ொண்டு
சரிொண ிகடகத் தர்ந்கடு.
தட்டில் 1
நூல்

தட்டில் 2
நூனொசிரிர்

அ) கழுதது – 1.

ிக்த ொ அப்துல்குொன்

ஆ) இட்சிக்குநள் – 2. ொொதொி
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இ) தொல்ி
ீ - 3.

ம்தர்

ஈ) புி ிடில் ள் – 4.

ிருட்டிப்திள்கப

அ ஆ இ ஈ
அ) 2

1

4 3

ஆ) 3 4

1 2

இ) 1

2

3 4

ஈ) 3

1

4 2

ிகட ஆ
9. ொகக் ண்டதசய் ததொன – இவ்வுகொல்
ிபக் ப் கதறும் கதொருத்ொணப் கதொருகபத்
தர்ந்கடுக் .
அ) ிப்பு
ஆ) அிர்ச்சி
இ)  ிழ்ச்சி
ஈ) ொம்
ிகட இ
10. இடன் – ன்தன் இனக் க்குநிப்பு ரு ?
அ) இகடப்ததொனி
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ஆ) ிகணச்கசொல்
இ) பற்ததொனி
ஈ) ஈற்றுப்ததொனி
ிகட ஈ
11. நொண கசொல்கனக்

ண்டநி

அ) உறுப்புனர்
ஆ) அடிொர்க்கு ல்னொர்
இ) ள்லர்
ஈ)

ம்தர்

ிகட ஆ
12. புப்திக ள் அற்ந கொடகக் ழுது ?
அ) பருங்க க் ீ க
ஆ) பருங்க த்க
இ) பருங்க டல்
ஈ) பருங்க

இகன

ிகட அ
13.

ீ ழ்க் ண்டற்றுள் எருக தன்க திக கப

ீ க்கு
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அ) ிர் ள் ிினக் ிங் கபப் தடிக் ின்நொன்
ஆ) ிர் ள் ிினக் ிங் கபப் தடிக் ின்நொர்
இ) ிர் ள் ிினக் ிங் கபப் தடிக் ின்நணர்
ஈ) ின் ிினக் ிங் கபப் தடிக் ின்நணர்
ிகட இ
14. அ  ரிகசப்தடி கசொற் கப சீர் கசய்
அ) உவு,தருி,ணப்பு,ொள்
ஆ) ணப்பு, ொள், உவு, தருி
இ) உவு,ொள்,தருி, ணப்பு
ஈ) ொள்,தருி, உவு, ணப்பு
ிகட இ
15. ிகடக்த ற்ந ிணொகத் தர்ந்கடு
“ னிங் த்துப் திக தொடிர்
கசங்க ொண்டொர்”
அ) திக்த ொர் கசங்க ொண்டொர் – சரிொ?
ஆ)

னிங் த்துப் திகப் தொடிர் ொர்?

இ)

னிங் த்துப்தி – கதர்க் ொம் ரு ?

ஈ) கசங்க ொண்டொர் ழுி நூல் து?
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ிகட ஆ
16. ல்னதன் ஆக் ி சித்ிம் ததொலும்
ண்கக்

ிஞர்

ணிகணப் ததொலும்

-இகபுத் கொகடக தர்
அ) ததொலும் – ததொலும்
ஆ) ல்னன் – ண்கக்
இ)

ிஞர் –

ஈ) ஆக் ி –

ணிகணப்
ிஞர்

ிகட அ
17. Fiction ன்ந ஆங் ினச் கசொல்லுக்கு தொண
ிழ்ச் கசொல்கனத் தர்ந்கடுக்
அ) ஆகட அகப்பு
ஆ)

ட்டுக

இ) உொய்வு
ஈ) புகண க
ிகட ஈ
18. கசொற் கப எழுங்குப்தடுத்ி
கசொற்கநொடொக்கு ?
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அ) சக்குர் ிருஞொணசம்தந்ர் குநிப்திடத்
க் ர் ொல்ருள்
ஆ) சக்குர் ொல்ருள் குநிப்திடத்க் ர்
ிருஞொண சம்தந்ர்
இ) ொல்ருள் குநிப்திடத்க் ர் சக் குர்
ிருஞொணசம்தந்ர்
ஈ) ிருஞொணசம்தந்ர் குநிப்திடத்க் ர் ொல்ருள்
சக்குர்
ிகட ஆ
19. எனி தறுதொடநிந்து சரிொண கதொருகபத் தர் .
பம்

னம்

அ) தர்த ொடு

- உர்ல்

ஆ) ஆக - கசழுக
இ) ொணொ

- ன்க

ஈ) கசல்ம் – னிக
ிகட ஈ
20. “அன்,அன் கொிக உர்த்ிணொல் ொன்
அன் ொடு உரும் ன்று தொிொசன்
கூநிபள்பொர்” – வ்க
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அ) அற்கூற்று ொக் ிம்
ஆ) ிணொ ொக் ிம்
இ)

னக ொக் ிம்

ஈ) ிர்கந ொக் ிம்
ிகட அ
21. எனி தறுதொடநிந்து சரிொண கதொருகப
தர்ந்கடுக் .
ிகன

ிகப

அ) ொங்கு
ஆ)

ிக

தம்

ிம் தன்

தள்பம்
ட்பு

இ) ிற்நல் உண்டொக்கு ிரும்பு
ஈ) கதொருள் ிகபச்சல்

புர்ச்சி

ிகட இ
22. அவ்க் ொனம் – ன்ந கசொல்கன திரித்து ழுது ?
அ) அவ்+அவ்+ ொனம்
ஆ) அ+ அவ் +

ொனம்

இ) அவ்+க்+

ொனம்

ஈ) அவ்+ அக்+

ொனம்
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ிகட ஆ
23. க

ன்தன் கதொருள் ொது?

அ) பூி
ஆ) குன்
இ) ங்க
ஈ) னர்
ிகட இ
ீ ழ்ருணற்கந கதொருத்து

24.

தட்டில் 1
கசொல்
அ)

தட்டில் 2
கதொருள்

ிம் - 1. ம்

ஆ) புள்

- 2. னர்

இ) ரு

- 3. தநக

ஈ) அனர் - 4. எபிக் ிர்
அ ஆ இ ஈ
அ) 4 3 1

2

ஆ) 3 1 2 4
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இ) 4 1
ஈ) 1

2 3

4 3 2

ிகட அ
25. எனி தறுதொடநிந்து சரிொண கதொருகபத்
தர்ந்கடுக் ?
ஊன்

ஊண்

அ) கனம்

- ஊன்

ஆ) ஊன்று

- ஊதுல்

இ) உடம்பு – உவு
ஈ) உறுி – அழுக்கு
ிகட இ
26. ிழ்தம் ன்று ந் நூல்
அகக் ப்தடு ிநது?
அ) த த் ீ க
ஆ) ொனொித் ிவ் திதந்ம்
இ)

ம்தொொம்

ஈ) கதரிபுொம்
ிகட ஆ
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27. திரித்கழுது .
அ)

ொடு+அபம்

ஆ)

ொட்டு+ பம்

இ)

ொ+பம்

ஈ)

ொடு+ பம்

ொட்டுபம்

ிகட ஈ
28. ிர்ச்கசொல்கனத் தர்ந்கடுக்

– இகச

அ) கச
ஆ) பு ழ்
இ) அநிவு
ஈ) தன்க
ிகட அ
29. கதொருந்ொச் கசொல்கனக்

ண்டுதிடி

அ) கண் டி
ஆ) ொய்
இ) ரிப்புனி
ஈ) சிங் ம்
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ிகட ஆ
30.

ீ ழ்க் ண்டற்நில் ஆங் ினச் கசொல்லுக்கு

தொண ிழ்ச் கசொல்கன ழுது ?
ஏணரிடம் அக்ரீகண்டு கசய்ொன்
அ) உரிகொபரிடம் எப்தந்ம் கசய்ொன்
ஆ) கசொந்க் ொரிடம் எப்தந்ம் கசய்ொன்
இ) உரிகொபரிடம் சம்ம் கசய்ொன்
ஈ) ஏணரிடம் உரிக கசய்ொன்
ிகட அ
31. கசொற் கப அ ரிகசப்தடி சீர்கசய்
அ) ொடம்,டு,சிற்தம்,
ீ
தபிங்கு
ஆ) சிற்தம், தபிங்கு, ொடம், டு
ீ
இ) சிற்தம்,தபிங்கு,டு,
ீ ொடம்
ஈ) தபிங்கு,சிற்தம்,ொடம்,டு
ீ
ிகட ஆ
32. கசொற் கப பகநப்தடி அகந்துள்ப சரிொண
ொக் ித்கக்
அ)

ொட்கடக்
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ஆ) ககுதூம்

ொட்கடக்

டந்து கசன்நொன்

இொன்
இ) இொன்

ொட்கடக்

டந்து ககுதூம் கசன்நொன்

ஈ) இொன் ககுதூம் கசன்நொன்

ொட்கடக்

டந்து

ிகட இ
33. சந்ிப்திக இல்னொ கொடக தர்ந்கடுக்
அ) இது உன ப் பு ழ்கதற்நப்தடம்
ஆ) இது உன

பு ழ்கதற்ந தடம்

இ) இது உன ப் பு ழ்கதற்ந தடம்
ஈ) இது உன

பு ழ்ப்கதற்நப்தடம்

ிகட இ
34. தொற்நொன் ன்ந ிகணபற்நின்
தர்ச்கசொல்கன ரு ?
அ) தொற்நல்
ஆ) தொற்ந
இ) தொற்தொன்
ஈ) தொல்
ிகட ஈ
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35. கதர்ச்கசொல்னின் க கத் தர்ந்கடுக்
தகன கசய்ன் கூனி கதறுொன்?
அ)

ொனப்கதர்

ஆ) கதொருட்கதர்
இ) ிகணொனகபம் கதர்
ஈ) இடப்கதர்
ிகட இ
36. சரிொண இனக் க் குநிப்திற்குரி கசொல்கனத்
தர்ந்கடுக் வும் உகத்கொக
அ) ொய்தபம்
ஆ) தபபம், ொபம்
இ)தபொய்
ஈ) ொய் ததொன்ந தபம்
ிகட இ
37. குடகு கனில் தொன்நி
தொய்ந்து

டனில் கசன்று

ொிரி ி த்ில்

னக் ிநது. இது வ்க

ொக் ிம்?
அ) கொடர்ிகன ொக் ிம்
ஆ) ணிிகன ொக் ிம்
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இ) உர்ச்சி ொக் ிம்
ஈ)

னக ொக் ிம்

ிகட ஈ
38. எனி தறுதொடநிந்து து சரிொண கொடர் ண
ஆொய் .
அி – அபி
அ)

ர்ன் குந்ிக்கு ம் அபித்ொன்

ஆ)

ர்ன் குந்ிக்கு ம் அித்ொன்

இ) இொன் இொகண அபித்ொன்
ஈ) இொன் இொகண அித்ிணொன்
ிகட அ
39. தர்ச்கசொல்கனக் க ொண்டு ிகணபற்று,
ிகணகச்சம், ிகொனகபம் கதர்,
கொிற்கதர் உருொக் ல்: ‘கசல்’
அ) கசன்று, கசன்நொன், கசன்நண, கசன்நொர் ள்
ஆ) கசன்நொன், கசன்று,கசன்நர், கசல்லுல்
இ) கசன்நொன், கசன்நொள், கசன்நர், கசன்நது
ஈ) கசன்நண,கசன்நள், கசல்லுல், கசன்நொள்
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ிகட ஆ
40. உககப் கதொருலடன் கதொருத்து
படன் க ொம்புத் தனுக்கு ஆகசப்தட்டகப்
ததொன
அ) இனொக
ஆ) எழுக் ின்க
இ) தணின்க
ஈ) ததொகச
ிகட அ
41. கதொருத்து
பு ழ்கதற்ந நூல்
அ) ிருக் ொலூர்க்
ஆ)

நூனொசிரிர்
னம்த ம் – 1. படிசன்

ொிப்தொக - 2. தொிொசன்

இ) குநிஞ்சித்ிட்டு – 3. ொபணிர்
ீ
ஈ) ச ன னொ ல்னி கன – 4. குகுருதர்
அ ஆ இ ஈ
அ) 3

2 4 1

ஆ) 3

4 1 2
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இ) 4 3 2 1
ஈ) 3 1 2 4
ிகட ஈ
42. கதொருத்து
அ) பக

- 1. தொக்கும்

ஆ) த ி – 2. கொட்டு
இ) பூ ம் – 3.தன்
ஈ) நம் – 4. அம்பு
அ ஆ இ ஈ
அ) 2 4 1 3
ஆ) 3 4 1 2
இ) 2 1 4 3
ஈ) 4 3 2 1
ிகட அ
43. தர்ச்கசொல்கனக் க ொண்டு ிகணபற்று,
ிகணகச்சம், ிகணொனகபம் கதர்,
கொிற்கதர் அநி . ‘ொ’
அ) ந்ொன், ந்ர், ருொர், ருல்
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ஆ) ந்ொன், ந்து, ருதன், ருல்
இ) ொழ்ல், ந்ொன், ருதன், ந்து
ஈ) ொரும், ந்ன், ந்து, ந்ொள்
ிகட ஆ
44. எனி தறுதொடநிந்து சரிொண கதொருகபத்
தர்ந்கடுக் ?
குனி

குபி

குி

அ) சிரித்து

தண்டு

குடந்க

ஆ) தொர்த்து

ண்டு

உடந்க

இ) கருங் ி

ண்டு

குந்க

ஈ) தூத்ில்

ண்டு

டந்க

ிகட இ
45. எழுங்குதடுத்ி கசொற் கப கசொற்கநொடொக்கு ?
அ) கல்லும்

ரும்பும்

ஆ)

ணிக்கு

ரும்பும் அகு கல்லும்

இ)

ரும்பும் அகு கல்லும்

ஈ) அகு

ணிக்கு அகு

ணிக்கு கல்லும்

ணிக்கு
ரும்பும்

ிகட அ
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46. ஞ்சள் குபிப்தொட்டி கிட்டு பப்தொலும் ிஞ்சப்
பு ட்ட ி

பர்ந்ொய் – ஞ்சகத இவ்ரி பில்

அகந் இகபு கசொற் கபக்
அ) கிட்டு – ி

ண்டநி .

பர்ந்ொய்

ஆ) பப்தொலும் – ஞ்சகத
இ) ஞ்சள் குபிப்தொட்டி – கிட்டு
ஈ) இகபு இல்கன
ிகட ஈ
47.

ீ ழ்க் ண்டற்றுள் புழுற்ந கொடர் து?

அ) குட்டிதொடு ந்

ருன் ணிக் குிக

ிட்டிது
ஆ) குருகபதொடு ந் ந்ி ணிக்குிக
ிட்டிது
இ)

ன்தநொடு ந்

ருன் ணிக்குட்டிக

ிட்டிது
ஈ) குட்டிதொடு ந் ந்ி ணிக் குிக
ிட்டிது
ிகட ஈ
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48. எருக – தன்க கதொருந்ிபள்ப கொடக
குநிப்திடு
அ) அன்று தொர்த்ப் கதண் அள் அன்று
ஆ) அன்று தொர்த்ப் கதண் அள் அல்னன்
இ) அன்று தொர்த்ப் கதண் அள் அல்னள்
ஈ) அன்று தொர்த்ப் கதண் அள் அல்ன
ிகட இ
49. அ ரிகசப்தடி கசொற் கப சீர் கசய்
அ) சொட்சி, ீர்ப்பு, ீ ி, க்கு
ஆ) ீர்ப்பு, சொட்சி, ீ ி, க்கு
இ) ீ ி, க்கு, ீர்ப்பு, சொட்சி
ஈ) க்கு, ீ ி, சொட்சி, ீர்ப்பு
ிகட அ
50. ொகக் ொின் இபக புச்கசொல்
அ) ொகக்குரும்கத
ஆ) ொக ழு
இ) ொகப்திஞ்சு
ஈ) ொகக் ச்சல்
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ிகட ஈ
51. ொற் ொனி ன்தது ன்ண?
அ) இடுகுநிப்கதொதுப்கதர்
ஆ) இடுகுநிப்கதர்
இ)

ொப்கதர்

ஈ) இடுகுநிச்சிநப்பு கதர்
ிகட இ
52. எரு கசொல்கன கொடதொ இரு கதொருள் ருொறு
தொடுது து?
அ) சிதனகட
ஆ) தள்ல
இ) கம்ொங்கு
ஈ) குநஞ்சி
ிகட அ
53. ீ டிொ ன்தன் இகொண ிழ்ச்கசொல் து?
அ) கொகனக் ொட்சி
ஆ) ஊட ம்
இ) தத்ிரிக்க
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ஈ) ிணசரி
ிகட ஆ
54. இனக் க்குநிப்பு – கஞ்சும் ரு
அ) ிகணத்கொக
ஆ) அன்கொித்கொக
இ) தண்புத்கொக
ஈ) உகத்கொக
ிகட இ
55. திரித்கழுிில் து சரி ண தர்ந்கடு
பகந்ொய்
அ) பன்று + கந்ொய்
ஆ) பன்று + ந்து + ஆய்
இ) ப+கந்+ ொய்
ஈ) பன்று + கந்து +ஆய்
ிகட ஆ
56. ஏகழுத்து எருகொிக்குரி தச ன்தன்
கதொருகபக் குநிப்திடு
அ) துன்தம்
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ஆ) ில்
இ) டத்ல்
ஈ)

ொகப

ிகட ஈ
57. கதர்கசொல்னின் க

அநி

“ஊர் உநங் ிற்று”

அ) இடொகுகதர்
ஆ) கதொருபொகு கதர்
இ) சிகணொகுகதர்
ஈ)

ொன ஆகுகதர்

ிகட அ
58. இது வ்க

ொக் ிம் ணத் தர்ந்கடு

னில் தற்று ஆடு ள் தய்ந்ில்
அ)

ட்டகப ொக் ிம்

ஆ) ிர்கந ொக் ிம்
இ) உடன்தொட்டு ொக் ிம்
ஈ) கசய்ி ொக் ிம்
ிகட ஆ
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59.

ொசுக்குப் தொடுதன்

ிஞன் அல்னன் ன்று

தொடிர் ொர்?
அ) தொிொசன்
ஆ) தொிொர்
இ) படிசன்
ஈ) ொொதொி
ிகட இ
60. ிர்ச்கசொல் டுத்கழுது

– ஆடு உ

அ)  டூஉ
ஆ)

ொடூஉ

இ) ொடூஉ
ஈ)  டூஉ
ிகட ஈ

இன் கொடர்ச்சிொ

புத் ொ

உள்பது. கட்டீரில் / புத் ம் கதந
ிரும்புதர் லக்கு இந் ண்க

(98651 30130) கொடர்பு க ொள்பவும்.
www. arivukadal.com

25

Cell No : 98651 30130

