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1. வெண்பாெின் வபாது இலக்கணம் வபற்றுத் தனிச்வ ால் இன்றி நான்கடிகள் உடையதாய் ெருெது? 
    அ) குறள் வெண்பா  ஆ)   நநரிட  வெண்பா    இ)  இன்னிட  வெண்பா  ஈ)  பஃவறாடை வெண்பா  
2. வபாருத்துக.                                                           (a)   (b)   (c)   (d) 
  a) தன்டை ஒருடை ெிடனமுற்று ெிகுதிகள்    - 1) ைின்           அ)   1    2    3    4 
  b) தன்டை பன்டை ெிடனமுற்று ெிகுதிகள்     - 2) ஐ, ஆய்       ஆ)   4    3    2    1 
  c) முன்னிடல ஒருடை ெிடனமுற்று ெிகுதிகள்- 3) அம், ஆம்      இ)   4     3   1    2 
  d) ஏெல் பன்டை ெிடனமுற்று ெிகுதிகள்       - 4) என், ஏன்      ஈ)    3    4    2   1 
3. அது ெடைத்தலாகும் ?   அ)  உழிடை    ஆ)  தும்டப   இ)  ெஞ் ி    ஈ)   காஞ் ி 
4. வ ங்கழுநீர் எந்த நிலத்திற்குரிய பூ ?   அ)  குறிஞ் ி   ஆ) முல்டல    இ)  ைருதம்    ஈ)  வநய்தல் 
5. வபாருந்தாதது.   அ) இைநெனில்   ஆ)  முதுநெனில்    இ)  பின்பனிக் காலம்   ஈ)  எற்பாடு 
6. தெறானடதத் நதர்க. 
   அ)  அடுக்குத்வதாைர் ெிடைவு,  ினம், ைகிழ்ச் ி, அச் ம், துன்பம் ஆகிய வபாருள் காைணைாக ெரும். 
   ஆ)  இைட்டைக் கிைெி அடைவைாழியாய் குறிப்பு வபாருைில் ெரும். 
   இ)  இைட்டைக் கிைெி இட , குறிப்பு, பண்பு பற்றி ெரும். 
   ஈ)   வ ய்யுைில் இட டய நிடறவு வ ய்ெதற்கும் இைண்டு,மூன்று, நான்கு முடற அடுக்கி ெருெது 
        இைட்டைக் கிைெி எனப்படும். 
7. கதிர்நெல் வெற்றிடல தின்றான் 
    அ)  ஒன்வறாழி வபாதுச்வ ால்                         ஆ)   இனங்குறித்தல் 
    இ)   ிடனயாகு வபயர்                                ஈ)    குறிப்பு ெிடனமுற்று 
8. “படித்த பைம்” இலக்கண குறிப்பு தருக. 
   அ)  வபயவைச் த் வதாைர்    ஆ)  ெிடனவயச் த் வதாைர்    இ)  ெிடனமுற்று   ஈ)  குறிப்பு வபயவைச் ம் 
9. வதாடக, வதாகா நிடலத் வதாைர் எத்தடன ?    அ)  9, 6    ஆ)   6, 9   இ)  7, 9   ஈ)  9,7 
10. கயல்ெிழி ெந்தாள். 
    அ)  நெற்றுடைத் வதாடக    ஆ) ெிைித்வதாைர்    இ)  வபயவைச் த் வதாைர்    ஈ)  அன்வைாழித்வதாடக 
11. உம்டைத்வதாடகயின் படி  ரியானடதத் நதர்க. 
    அ) கபிலபைணர்    ஆ)  ந ைனும் ந ாழனும்     இ)  ைலர்க்டக     ஈ)  யாடெயும் 
12. நெைர் கள்டைச் “வ ால்ெிைம்பி” என்பார். 
    அ)  தகுதி ெழக்கு    ஆ)  இைக்கைைக்கல்    இ)  ைங்கலம்    ஈ)   குழூ உக்குறி 
13. வபாருந்தாதது.    அ)  நகர்ப்புறம்    ஆ)  கால்ொய்    இ)  மூன்றில்   ஈ)  புற உலா 
14. முட்டையிட்ைது ந ெலா? வபட்டையா? 
   அ)  ைைபு ெழு   ஆ)  ெிடை ெழு   இ)   ெினா ெழு     ஈ)   பால் ெழு 
15. வபாருந்தாதது எது. 
    அ)  உயர்ந்நதாங்கி    ஆ)  குழிந்தாழ்ந்து   இ)  ைீைிட    ஈ)  ைாநகர் 
16. இது வ ய்ொயா? என்று ெினெிய நபாது “உைம்பு வநாந்தது” எனக் கூறுெது 
    அ)  நநர் ெிடை   ஆ)  உற்றதுடைத்தல் ெிடை   இ)  உறுெது கூறல் ெிடை    ஈ)  இனவைாழி ெிடை 
17. ெிடை எத்தடன ெடகப்படும்?     அ)   6    ஆ) 7    இ) 8    ஈ)    9 
18. எட்டுத்வதாடக நூல்களுள் புறம் பற்றியன எடெ ? என ைாணென் ஆ ிரியரிைம் ெினவுெது 
    அ)  அறி ெினா    ஆ)   அறியா ெினா    இ)  வகாடை ெினா    ஈ)  ஐய ெினா 
19. ஒரு வ ால் தனித்து நின்று ஒரு வபாருடையும், அச்வ ால்நலா பிற வ ாற்களுைன் வதாைர்ந்து நின்று  
   நெறு வபாருடையும் தருெது ------------ 
   அ)  தனி வைாழி   ஆ)  வதாைர் வைாழி    இ)  கலடெத் வதாைர்    ஈ)  வபாது வைாழி 
20. வபயர்ச் வ ால்டலயும் ெிடனச்வ ால்டலயும்  ார்ந்து ெருெது -------------- எனப்படும். 
   அ)    ந்தி     ஆ)    ாரிடய    இ)   ெிகாைம்    ஈ)  இடைநிடல 
21. பகுபத உறுப்புகள் எத்தடன?    அ)   5    ஆ)  6    இ)   7    ஈ)   8 
22. பகாபதங்கைாகநெ இருப்படெ எடெ? 
    அ)  இடைச்வ ால்   ஆ)   உரிச்வ ால்    இ)   ெிடனச்வ ால்    ஈ)   இடைச்வ ால் & உரிச்வ ால் 
23. தெறானடதத் நதர்க. 
    அ)   பல்முத்து    ஆ) புருெெில்    இ)  பாதைலர்    ஈ)   நதன்தைிழ் 
24. வபாருந்தாதது எது?   அ)  நபால   ஆ)  புடைய   இ)   இன்ன    ஈ)  ைன்ன 
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25. பைர்க்டக வபயடை முன்னிடல வபயைாக்கி அடழக்க எந்த நெற்றுடை பயன்படுகிறது. 
   அ)  முதல் நெற்றுடை                            ஆ)   இைண்ைாம் நெற்றுடை 
   இ)  ஏழாம் நெற்றுடை                            ஈ)    எட்ைாம் நெற்றுடை 
26. உரிடை வபாருைில் ெருெது 
   அ)  ஐந்தாம் நெற்றுடை                          ஆ)   ஆறாம் நெற்றுடை 
   இ)  ஏழாம் நெற்றுடை                            ஈ)  எட்ைாம் நெற்றுடை 
27. மூன்றாம் நெற்றுடை வ ால்லுருபுகள் எடெ? 
    அ)  வகாண்டு, உைன்    ஆ)   வபாருட்டு, நிைித்தம்     இ)  நின்று, ெிை     ஈ)  உடைய 
28. முதற்கருெி, துடணக்கருெி எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 
     அ) முதல் நெற்றுடை   ஆ)  2 ஆம் நெற்றுடை    இ)  3 ஆம் நெற்றுடை   ஈ)  4 ஆம் நெற்றுடை 
29. ெிடனடயயும், வபயடையும், ெினாடெயும் பயனிடலயாக வகாண்டு முடிெது. 
    அ) முதல் நெற்றுடை   ஆ)  2 ஆம் நெற்றுடை    இ)  3 ஆம் நெற்றுடை   ஈ)  4 ஆம் நெற்றுடை 
30. “ைாறாக் காதலர் ைடலைறந் தனநை 
    ஆறாக் கட்பனி ெைலா னாநெ”     இெற்றில் இைம் வபற்றுள்ை வபாருள்நகாள்? 
         அ)  தாப்பிட  வபாருள்நகாள்               ஆ)  ெிற்பூட்டு வபாருள்நகாள்  
         இ)  அடிைறிைாற்று வபாருள்நகாள்           ஈ)   வகாண்டுகூட்டு வபாருள்நகாள் 
31. பாம்பு புற்றில் தடல டெத்து நுடழயும் நபாது, தடல நைலாகவும், உைல் அடுத்தும் வ ல்ெதுநபாலச் 
   வ ய்யுைின் இறுதியிலிருந்து வ ாற்கடை எடுத்து முதலில் டெத்துக் கூட்டிப் வபாருள் வகாள்ெது. 
    அ)  அடைைறிபாப்புப் வபாருள்நகாள்               ஆ)  ஆற்றுநீர்ப் வபாருள்நகாள் 
    இ)  தாப்பிட ப் வபாருள்நகாள்                     ஈ)  வகாண்டுகூட்டுப் வபாருள்நகாள் 
32. “ இறந்தார் இறந்தார் அடனயர்  ினத்டதத் 
     துறந்தார் துறந்தார் துடண”          --- இெற்றில் பயின்று ெரும் வபாருள்நகாள் எது? 
    அ)   அடைைறிபாப்புப் வபாருள்நகாள்               ஆ)  ஆற்றுநீர்ப் வபாருள்நகாள் 
    இ)  தாப்பிட ப் வபாருள்நகாள்                     ஈ)  வகாண்டுகூட்டுப் வபாருள்நகாள் 
33.  வபாருள்நகாள் எத்தடன ெடகப்படும்?     அ)   6   ஆ)  7   இ)  8    ஈ)   9 
34. “நன்னுல் கற்நறன்”        அ)   கருெியாகு வபயர்      ஆ)   காரியொகு வபயர் 
                             இ)  கருத்தாொகு வபயர்      ஈ)  உெையாகு வபயர் 
35. தெறானடதத் நதர்க. 
    அ)  ஒன்று வகாடு, நான்கு கிநலா தா, இைண்டு லிட்ைர் நதடெ என்பன நபால ெரும் அைவுத் வதாைர்கள் 
         ஆகுவபயைாகும். 
    ஆ)  ஒரு ைாம்பழம் வகாடு, இைண்டு கிநலா வநய் நெண்டும் என்பன ஆகுவபயைாகா. 
    இ)  இைம், வபாருளுக்கு ஆகி ெருெது இைொகுவபயைாகும் 
    ஈ)  வபாருள், இைத்திற்கு ஆகி ெருெது இைொகு வபயைாகும் 
36. வெள்ைடய ஏறில் பூட்டு 
    அ)  வதாழிலாகு வபயர்    ஆ)  பண்பாகு வபயர்    இ)   ிடனயாகு வபயர்    ஈ)   காலொகு வபயர் 
37. ைல்லிடக சூடினால்  
    அ)    ிடனயாகு வபயர்   ஆ)  முதலாகு வபயர்    இ)  குணொகு வபயர்    ஈ)  காலொகு வபயர் 
38. வதன்டன     அ)  இடுகுறிப்வபயர்   ஆ)  காைணப்வபயர்   இ)  இடுகுறி  ிறப்புப்வபயர்   ஈ)  ஏதுைில்டல 
39. வபாருந்தாதது.   அ) நகணி   ஆ)  ஜைக்காைம்   இ)  அல்ொ    ஈ)  கைலம் 
40. ெிைித்தான் என்பது   அ)  இயற்வ ால்   ஆ)  ெிடன இயற்வ ால்  இ)  திரிவ ால்   ஈ) ெிடன திரிவ ால் 
41. தெறானடதத் நதர்க.   அ)   ால    ஆ)  உறு    இ)  நைி   ஈ)   கைி 
42. “ெந்தாலும் ெருொனடி”      அ)  எதிர்ைடற உம்டை          ஆ)    ிறப்பு உம்டை  
                                இ)   ஐயவும்டை                ஈ)    எச் வும்டை 
43. முற்றியலுகைம் எத்தடன ைாத்திடைகடை வபற்று ெரும்   அ)  1   ஆ)   2    இ)   3    ஈ)  4 
44.”ஐ” காைத்திற்கும், “ஒை”காைத்திற்கும் இன எழுத்தாக ெருெது    அ)  ப்,வ்   ஆ)  இ,உ   இ)  த்,ட்   ஈ) ய்,வ் 
45. தெறானது எது?   அ)  எங்ங்கி   ஆ)  வெஃஃகுொர்க்   இ)   ங்ங்கு   ஈ)  ொழ்ழ்க்டக 
46. குற்றியலுகைம் எத்தடன ெடகப்படும்?   அ)   5    ஆ)   6    இ)   8    ஈ)  9 
47. வபாருந்தாதது எது?  அ)   பசு  ஆ)  காசு   இ)  நாகு    ஈ)   ஆடு 
48. வபாருந்தாதது எது?  அ)   ங்கு  ஆ)  ைஞ்சு   இ)  நண்டு    ஈ)  வகாய்து 
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49. “நகண்ைியா”     அ)  குற்றியலுகைம்   ஆ)  குற்றியலிகைம்   இ)  முற்றியலுகைம்    ஈ)  முற்றியலிகைம் 
50. நிடலவைாழியிலுள்ை “ல” கை “ை” கைங்கள் “த” கைத்நதாடு புணரும் நபாது --------  திரியும் 
     அ)  ஐகாைக்குறுக்கம்   ஆ)  ஆய்தகுறுக்கம்  இ)  ஆய்தம்   ஈ)  குற்றியலிகைம் 
51. வ ய்யுைின்  உறுப்புகள் எத்தடன?   அ)  5  ஆ)  6   இ)  7   ஈ) 8 
52. ஆ ிரிய உரிச் ீர் என்று எதடன அடழப்பர்? 
   அ)  ஓைட ச் ீர்   ஆ)  ஈைட ச் ீர்   இ)  மூெட ச் ீர்    ஈ)  நாலட ச் ீர் 
53. நின்ற  ீரின் ஈற்றட யும், ெரும்  ீரின் முதலட யும் ஒன்றியும் ஒன்றாைலும் ெருெது ------------ 
   அ)  எழுத்து    ஆ)   அட    இ)   ீர்     ஈ)   தடை 
54. “அகை முதல”        அ)  நநவைான்றா ியத்தடை            ஆ)   நிடைவயான்றா ிரியத்தடை 
                        இ)  இயற் ீர் வெண்ைடை             ஈ)   வெண் ீர் வெண்ைடை 
55. பாெின் ஓட யின்பத்திற்கும்,  ிறப்பிற்கும் ------------------ நெண்டுெதாகும். 
   அ)  தடை    ஆ)  வதாடை    இ)  எதுடக    ஈ)  அட  
56. வதாடை ெிகற்பம் 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 நதர்க. 
    அ)  ஈற்றடி முச் ீைாய் ஏடனய அடிகள் நாற் ீைாய் ெருெது – வெண்பா 
    ஆ)  வெண்பா ஆறு ெடகப்படும் 
    இ)  வெண்பா அகெநலாட ப் வபற்றுெரும் 
    ஈ)  ஆ ிரியப்பா ஏகாைத்தில் முடிெது  ிறப்பு 
59. வெண்பாெின் வபாது இலக்கணம் வபற்று, தனிச்வ ால் இன்றி 4 அடிகடை வகாண்ைதாய் ெருெது 
    அ)  நநரிட  ஆ ிரியப்பா    ஆ) ஆ ிரியப்பா   இ)  நநரிட  வெண்பா  ஈ) இன்னிட  வெண்பா 
60. பஃவறாடை வெண்பா எத்தடன அடிகைாய் வகாண்ைதாய் ெரும்? 
    அ)   2 அடி முதல் 12 அடி ெடை                      ஆ)   5 அடி முதல் 12 அடி ெடை 
    இ)   2 அடி முதல் 10 அடி ெடை                      ஈ)   5  அடி முதல்  10 அடி ெடை  
61. “அறிந்தாடன ஏத்தி அறிொங் கறிந்து 
     ிறந்தார்க்குச் வ ல்ெ னுடைப்ப –  ிறந்தார் 
     ிறந்தடை ஆைாய்ந்து வகாண்டு”         இந்த ெரியுைன் வதாைர்புடையது? 
      அ)  நநரிட   ிந்தியல் வெண்பா   ஆ)   இன்னிட   ிந்தியல் வெண்பா 
      இ)  பஃவறாடை வெண்பா          ஈ)   நநரிட  வெண்பா 
62. ஆ ிரியப்பாெின் வபாது இலக்கணம் வபற்று, எல்லா அடிகளும் நாற் ீர் அடிகைாக ெருெது -------  
     அ)  இடணக்குறைா ிரியப்பா                 ஆ)   நிடலைண்டில ஆ ிரியப்பா 
     இ)  அடிைறிைண்டில ஆ ிரியப்பா             இ)   நநரிட  ஆ ிரியப்பா  
63. உைம்படுவைய் எடெ?    அ) ப்,வ்   ஆ)  வ்,ய்    இ)  த்,ட்   ஈ)  ம்,வ் 
64. ஓவைழுத்து வ ால்லில் ைட்டும் ----------- வெைிப்படையாக வதரியும் 
     அ)  வைய்யறீு   ஆ)   ஆய்தம்  இ)  வைய்    ஈ)  உயிரீறு 
65. தெறானடதத் நதர்க. 
    அ) தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் ெரின் இைட்டும். 
    ஆ) நிடலவைாழியின் ஈற்று முற்றியலுகைைாகவும், ெருவைாழியின் முதவலழுத்து உயிர் எழுத்தாக 
        இருப்பின் குற்றியலிகை புணர்ச் ிடய நபால புணரும். 
    இ) ைகைம்(ட்) ஊர்ந்து ெரும் வநடில்வதாைர் குற்றியலுகைம், றகைம்(ற்) ஊர்ந்து ெரும் உயிர்வதாைர் 
       குற்றியலுகைம் ெருவைாழிநயாடு இடணயும் நபாது, அடெ ஊர்ந்து ெரும் ஒற்று இைட்டும். 
    ஈ) வைல்லினத் வதாைர் குற்றியலுகைங்கள்  ில நெற்றுடைப் புணர்ச் ியில் தைக்கு இனைான 
       ெல்லின வதாைைாய் முடியும்.    
66.  ரியானடதத் நதர்க. 
    அ) ைருந்து + டப = ைருந்துப்டப                         ஆ)  இரும்பு + ஆணி = இரும்பாணி 
    இ) கரும்பு + ெில் = கரும்புெில்                          ஈ)  வ ம்பு + குைம் = வ ப்புக்குைம் 
67. “ ாடைப்பாம்பு” இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 
    அ) ெிடனத்வதாடக  ஆ)  பண்புத்வதாடக  இ) இருவபயவைாட்டு பண்புத்வதாடக   ஈ) உெடைத்வதாடக 
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68. வபாருந்தாடதத் நதர்க. 
    அ) இைண்ைாம் நெற்றுடை “ஐ” ெிரியில் ெல்லினம் ைிகாது. 
    ஆ) ஆறாம் நெற்றுடை வதாடகயில் ெல்லினம் ைிகாது. 
    இ) எழுொய் வதாைரில் ெல்லினம் ைிகும். 
    ஈ) ெிடனத்வதாடகயில் ெல்லினம் ைிகாது. 
69. உெடை, உெநையம் இவ்ெிைண்டையும் இடணக்கும் உெை உருபு வெைிப்படுைாறு ெருெது ------------------ 
    அ) உெடையணி   ஆ) எ.கா.உெடையணி     இ) உருெக அணி     ஈ)  ஏகநத  உருெக அணி 
70. “ பலீிவபய்  ாகாடும் அச் ிறும் அப்பண்ைம்  
      ால ைிகுத்துப் வபயின்”       இெற்றில் எந்த அணி பயின்று ெந்துள்ைது. 
    அ) நெற்றுடையணி                           ஆ) இல்வபாருளுெடையணி 
    இ) பிறிதுவைாழிதல் அணி                     ஈ)  ஏகநத  உருெக அணி 
71 வ ால்டலயும் வபாருடையும் ெரிட யாக நிறுத்தி, நநநை வபாருள் வகாள்ெது ----------- 
   அ)  நெற்றுடையணி    ஆ)  ெஞ் ப்புகழ்ச் ியணி     இ) நிைல்நிடையணி    ஈ) உெடையணி 
72. பாம்பு, எள் இடெ இைண்டும் எதற்கு எடுத்துக்காட்ைாக கூறப்பட்டுள்ைது. 
    அ) இைட்டுறவைாழிதல் அணி                   ஆ) வ ம்வைாழி ிநலடை 
    இ) பிரிவைாழிச்  ிநலடை                       ஈ) ஏகநத  உருெக அணி 
73. வ ால் இலக்கண, இலக்கிய ெடக எத்தடன?   
    அ)  4,4       ஆ) 4,3     இ) 3,4   ஈ) 3,3 
74. “நநாக்கம்” இலக்கண குறிப்பு தருக. 
     அ)  பண்புப்வபயர்   ஆ)  வதாழிற்வபயர்   இ)  வபாருட்வபயர்    ஈ)  காலப்வபயர் 
75. கபிலனுக்கு அடி ெிழுந்தது 
     அ) முதனிடல திரிந்த வதாழிற்வபயர்                  ஆ)  முதனிடலத் வதாழிற்வபயர் 
     இ) ெிடனயாலடணயும் வபயர்                        ஈ) அன்வைாழித்வதாடக 
76. “வபற்றாடன” இலக்கண குறிப்பு தருக. 
      அ) முதனிடல திரிந்த வதாழிற்வபயர்                  ஆ)  முதனிடலத் வதாழிற்வபயர் 
      இ) ெிடனயாலடணயும் வபயர்                        ஈ) அன்வைாழித்வதாடக 
77. வதாழில் வ ய்பெருக்கு வபயைாய் ெரும், மூெிைங்கைிலும் ெரும், முக்காலத்டதயும் காட்டும். 
      அ) வதாழிற்வபயர்   ஆ)  ெிடனயாலடணயும் வபயர்   இ) ெிடனத்வதாடக   ஈ)  பண்புத்வதாடக 
78. “எல்லாம்” என்பது 
      அ) மூெிை ஒருடை வபாதுப்வபயர்                     ஆ)  மூெிைப் பன்டை வபாதுப்வபயர் 
       இ) பைர்க்டக ஒருடை                                 ஈ)  பைர்க்டக பன்டை 
79. “அறியாடை” இலக்கணகுறிப்பு 
      அ) ெிடனவயச் ம்   ஆ) வபயவைச் ம்   இ) வதாழிற்வபயர்    ஈ)  எதிர்ைடற வதாழிற்வபயர் 
80. “என்டன” என்பது எவ்ொறு பிரியும் 
      அ) யான் + ஐ      ஆ)  என் + ஐ   இ)  எம் + ஐ    ஈ)  யன் + ஐ 
81. நும், உம் என்பது எந்த இைத்தில் நெற்றுடை உருநபற்கும் நபாது திரியும் 
      அ) முன்னிடல ஒருடை   ஆ)  முன்னிடல பன்டை   இ)  பைர்க்டக ஒருடை  ஈ)  பைர்க்டக பன்டை 
82. எழுொய் வ ய்யும் வ யல் அல்லது வதாழிடலக் குறிக்கும் வ ாற்கள் ------------------ 
       அ) வபயர்ச்வ ாற்கள்     ஆ)  ெிடனச்வ ாற்கள்    இ) எழுொய்த் வதாைர்கள்   ஈ)  ெிைித்வதாைர் 
83. ------------ எழுொய்க்கு பயனிடலயாய் அடையும், முக்காலங்கலைில் ஒன்டற உணர்த்தும்,  
   திடண,பால்,எண்,இைம் ஆகியெற்டறக் காட்டும் 
      அ)  ெிடனவயச் ம்    ஆ)  ெிடனயாலடணயும் வபயர்  இ)  வதாழிற்வபயர்   ஈ)  ெிடனமுற்று 
84. “உழென் நடையன்” இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 
     அ)  ெிடனமுற்று    ஆ)  குறிப்பு ெிடனமுற்று   இ)  வதரிநிடல ெிடனமுற்று    ஈ)  முற்றுெிடன 
85. --------- முன்னிடலயில் ைட்டும் ெரும். எதிர்காலம் காட்டும். ஒருடை பன்டைகைில் தனித்தனியாக ெரும் 
           அ)  ஏெல் ெிடனமுற்று                     ஆ)  ஏெல் பன்டை ெிடனமுற்று   
           இ)  ஏெல் ஒருடை ெிடனமுற்று             ஈ)  ெியங்நகாள் ெிடனமுற்று 
86. முக்காலத்திற்கும் உரிய வபயவைச்  ொய்ப்பாடுகள் எது? 
        அ) கிறு,கின்று,ஆனின்று   ஆ) வ ய்த,வ ய்கின்ற,வ ய்யும்   இ) க,இய.இயர்     ஈ)  அல்,இல்,அன் 
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87. வ ய்பு என்னும் ொய்ப்பாட்டின் ெிடனவயச் ம் ---- என முடியும். 
     அ)  து     ஆ) பு       இ) கு     ஈ)  று 
88. படித்துத் நதரினான். 
     அ)  குறிப்பு ெிடனவயச் ம்           ஆ)  குறிப்பு ெிடனமுற்று 
     இ)  குறிப்பு வபயவைச் ம்              ஈ)  வதரிநிடல ெிடனவயச் ம் 
89. முருகன் படித்தனன் நதறினான். 
     அ)  வபயவைச் ம்    ஆ)  ெிடனவயச் ம்   இ) முற்வறச் ம்    ஈ)  ெிடனமுற்று 
90. இடைச்வ ாற்கைாக ெருபடெகைில் தெறானது எது? 
     அ) நெற்றுடை உருபு    ஆ)  உெை உருபு    இ)  அட    ஈ)   ீர் 
91. “ஏ” என்ற இடைச்வ ால் ------------ ஆறு வபாருள்கைில் ெரும். 
     அ)  4    ஆ)   5    இ)   6    ஈ)   7 
92. “ஓ” என்ற இடைச்வ ால் ---------- வபாருள்கைில் ெரும். 
      அ)  6    ஆ)  7   இ)   8    ஈ)   9 
93. பலரிைைிருந்நதா, பலெற்றிைைிருந்நதா ஒருெடை அல்லது ஒன்றடனப் பிரித்து காட்ை ெருெது. 
      அ)  அட  நிடல ஓகாைம்                   ஆ)  அட நிடல ஏகாைம் 
      இ)  பிரிநிடல ஓகாைம்                      ஈ)   பிரிநிடல ஏகாைம் 
94. நதெர்க்கும் நைலாய நத ிகன் 
       அ)   ிறப்பும்டை    ஆ)  எதிர்ைடற உம்டை    இ)  முற்றும்டை    ஈ)  உயர்வு  ிறப்பும்டை 
95. காடும் ைடலயும் கைலும் ெயலும் 
       அ)  முற்றும்டை   ஆ)  எண்ணும்டை   இ)  ஆக்கவும்டை    ஈ)  உம்டைத்வதாடக 
96. வபாருந்தாதது எது? 
       அ)   ால    ஆ)  உறு   இ)  நனி    ஈ)  கடி 
97. உரிச்வ ால், வபயருக்கும் ெிடனக்கும் அடிப்படையாக ெிைங்கும் நெர்ச்வ ால்நல என இக்கால அறிைர் 
   பலரும் கருதுகின்றனர். (இெரின் கருத்டத ஒட்டி) 
      அ)  திருெள்ளுெர்    ஆ)  வதய்ெச் ிடலயார்    இ)  வதால்காப்பியர்     ஈ)  ெைீைாமுனிெர் 
98. தைிழ்நாட்டைச் சூழ்ந்துள்ை பிற பகுதிகைிலிருந்து வபறப்பட்ை வ ாற்கள் அநத வபாருைில் நாம் 
   பயன்படுத்துெது -------------- எனப்படும். 
     அ)  ெைச்வ ால்     ஆ)  திட ச்வ ால்     இ)  திரிச்வ ால்     ஈ)   இயற்வ ால் 
99. காைணச் ிறப்பு வபயர் எது? 
     அ)  காகம்    ஆ)  ொடழ    இ)  நகாழி   ஈ)  ெடையல் 
100. ஆகுவபயர் எத்தடன ெடகப்படும்? 
     அ)  8   ஆ)   10    இ)   12    ஈ)   16  
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