
   

 

 

 

பொதுத்தநிழ் யிடை  

Date: 11.11.2018 

Cut-off Marks will be announced on 14th November 2018 at 6:00 PM 

 

For any queries with regard to the key, may place your mail to 

tnpscfeedback@shankarias.in or whatsapp to 9566062776 

 
1.  ‚உடல் ண்ணுக்கு, உிர் ிளக்கு‛ ன்ந கைொள்கைக உிர்னெச்சொய்ப் கதற்நர் - ொர்? 

A) தொிொர்     B) ொபதிதொசன் 

C) சுொ     D) ைிி 
{Ref: 8th Book – Page No 23} 

 

2. ‘அகடடுத் ஆகு கதர்’ ன்ந இனக்ைக் குநிப்திற்குப் கதொருத்ொண தல் து? 

A) ொனடிொர்     B) சீை சிந்ொி 
C) திருக்குள்    D) சிறுதஞ்சனெனம் 
{Ref: 12th Book – Page No 35} 

 

3. தொசிகன - திரித்து ளதுை. 
உரி ிகடகக் குநிப்திடுை.  

A) தொசு + இகன    B) கதசு + இகன 

C) சுடந + இட    D) தொசி + இகன 
{Ref: 10th Book – Page No 139} 

 

4. திகொண கூற்கநக் ைண்டநிை.  

A) உம்கத் கொகைில் ரும் ல்னிணம் ிைொது 

B) இட்கடக் ைிபிில் ல்னிணம் ிைொது 

C) ிகணத் கொகைில் ரும் ல்னிணம் ிைொது 
D) யன்பொைர்க் குற்ினலுகபத்தின் ின்யரும் யல்ிம் நிகொது 
{Ref: 10th Book – Page No 143} 

 

5. கதொருத்ொணற்கநத் தர்ந்கடுக்ை 

A) கசல்ி தொடிணொள்  -  ிக ள 

B) ன் ொொ ந்து  -  ிக ொ ிகன  

C) ொன் ந்தன்  -  இட ள 
D) ொய் கத்தும்  -  நபபு யழு 
{Ref: 9th Book – Page No 20 – Term II} 
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6. திகொண கொடகக் ைண்டநிை.  

A) சுட்கடளத்துைளுக்குப் தின் ல்னிணம் ிகும் 

B) ஏகளத்து எருகொிக்குப் தின் ல்னிணம் ிகும் 

C) உகத் கொகைில் ல்னிணம் ிகும் 

D) இபட்டைக் கியினில் யல்ிம் நிகும் 

{Ref: 10th Book – Page No 142,143} 

 

7. கதொருத்துை. 
     (ஆங்கிம்)                      (தநிழ்) 
 a) கசக் 1. ைடவுச்சீட்டு 
 b) கதல்  2. தகவு இகசவு 
 c) ிசொ  3. தைொப்ன 
 d) தொஸ்ததொர்ட்  4. ைொதசொகன 
 குினீடுகள் : 
  a b c d  

 A) 4 3 2 1  

 B) 4 3 1 2 

 C) 3 1 4 2 

 D) 2 4 3 1 

{Ref: 12th Book – Page No 173} 

 
8. அன் கதொன்ணன் - வ்கைப் கதர்? 

A) பொருட் பனர்    B) இடப் கதர் 

C) ைொனப் கதர்    D) கொில் கதர் 
{Ref: 10th Book – Page No 50} 

 
9. எரு கதர்ச்கசொல்னின் கதொருகபச் கசப்தடு கதொருபொை தறுதடுத்துது 

A) இபண்ைொம் வயற்றுடந   B) னென்நொம் தற்றுக 

C) ொன்ைொம் தற்றுக   D) ந்ொம் தற்றுக 
{Ref: 8th Book – Page No 57} 

 
10. கைொடுக்ைப்தட்ட கொடரில் கதகச்சத் கொடகத் தர்வு கசய்ை. 

A) ந்து ந்ொன்    B) டதத்த சட்டை 
C) ங்கை தைட்டொள்    D) கசன்று தொர்த்ொன் 

 
11. குல் தைட்டு ைிழ்ந்ொன் - இது வ்கை ஆகுகதர்? 

A) ைொரிொகு கதர்    B) கருயினொகு பனர் 
C) ைருத்ொகு கதர்    D) ொணிொகு கதர் 
{Ref: 9th Book – Page No 50 – Term III} 

 
12. தருப்ன உள்பொ? ண ிைரிடம் ிணவும் ிணொ கை து? 

A) பகொல் யிொ    B) அநிொ ிணொ 



   

 

 

C)  ிணொ     D) ல் ிணொ 
{Ref: 10th Book – Page No 96} 

 
13. அடிதொறும் ொன்கு சீர்ைகபப் கதற்று ருது. 

a)  குநபடி 
b)  சிந்டி 
c)  கடினடி 

d) தடி 
A) c      B) d  

  C) a      D) b  
{Ref: 10th Book – Page No 216} 

 
14. கபின் கைநிை. 

ைொய்னன் ிக ருது - த்கப கைின்தொற்தடும் ன்று ைண்டநிை. 
A) கண்சீர் கண்டகப   B) என்நி ஞ்சித்கப 
C) என்நொ ஞ்சித்கப   D) கித்தட 
{Ref: 10th Book – Page No 216} 

 
15. ‚கந்பிர்க் ைற்தைத்ின் கய்த் ிருனர் ததொன்ம் 

ன்னனன் ள்ளுன்ொய்ச் கசொல்‛ - ன்ந கசய்னேள் கொடர் அகந்துள்ப தல் து? 

A) ிருந்ிம்    B) னொி 
C) திருயள்லயநொட   D) தொம் 
{Ref: 12th Book – Page No 35} 

 
16. ீொ இடும்கத ருது து?(Corrected) 

A) ஆபொனொடந., ஐனப்டுதல்  B) கும், குற்நம் 
C) கதருக, சிறுக    D) ொடொக, ததொக 
{Ref: 9th New Book – Page No 89} 

 
17. திகணண்ைீழ்க்ைக்கு தல்ைளுள் என்று 

A) னநொனூறு     B) ற்நிக 
C) ொடினொர்     D) தரிதொடல் 
{Ref: 10th Book – Page No 8} 

 
18. ைீழ்க்ைண்டற்றுள் கதொருந்ொகத் தர்வு கசய்ை. 

A) ைம்தொொத்ிற்கு ைம்தர் இட்ட கதர் இொொொம் 

B) ைம்தொொத்ின் கதரும் திரிிற்கு ‘ைொண்டம்’ ன்று கதர் 
C) கம்பொநொனணத்தின் உட்ிரிவு ‘கொடத’ எ அடமக்கப்டுகிது 
D) ைம்தொொம் எரு ிதல் ஆகும் 
{Ref: 10th Book – Page No 65} 

 



   

 

 

19. ைம்தன் கசொன்ண ண்ங்ைள் த்கண? 

A) 96      B) 95 
C) 94      D) 97 

 
20. ங்குறுதற்கநத் கொகுத்ர் ொர்? 

A) உருத்ிசன்ர்     

B) உக்ைிப் கதருளி 
C) னரிக்தைொ      
D) புத்துட பற்ின கூைலூர் கிமொர் 

 {Ref: 12th  Book – Page No 31} 

 
21. கதொருத்துை. 
 a) துஞ்சல்  1. னற்சி 
 b) ிர்  2. னிக 
 c) ொள்   3. தசொம்தல் 
 d) தொன்க  4. ணித்ர் 
 குினீடுகள் : 
  a b c d  

 A) 2 3 4 1  

 B) 3 4 1 2 

 C) 3 4 2 1 

D) 1 2 4 3 

 
22. னநொனூற்நில் சின தொடல்ைகப ஆங்ைினத்ில் கொி கதர்த்ர் 

A) ைொல்டுகல்    B) கதஸ்ைி 
C) ஜி.ப. வொப்     D) கசல்னி 
{Ref: 12th Book – Page No 14} 

 
23. ிவ்ிப் திதந்த்ிற்கு உக ங்ைிர் 

A) அடிொர்க்கு ல்னொர்   B) அரும்த உகைொர் 
C) திள்கபப் கதருொள் ங்ைொர்  D) பரினயொச்சொன் ிள்ட 

 
24. ‚கதருஞ் சூகனிணொல் , ஆட்கைொள்ப, அகடந்துய்ந் கருளும் உர்ில்னொ சிறுகதன் 

ொன் ன்நொர்‛ - இவ்டிைள் ொக குநிப்திடுைிநது? 

A) சம்தந்ர்     B) சுந்ர் 
C) ொிக்ைொசைர்    D) ொவுக்கபசர் 

 
25. கதொருத்துை. 
 a) எல்கன  1. சின் 
 b) ஈறு   2. ருக 
 c) தி  3. ல்கன 
 d) அங்ைர்  4. ிகவு 



   

 

 

 குினீடுகள் : 
  a b c d  

 A) 1 2 3 4  

 B) 2 3 4 1 

 C) 3 4 1 2 

D) 4 3 2 1 

{Ref: 10th Book – Page No 104} 

 
26. குருசு ன்தன் கதொருள் 

A) பணம்     B) சிலுடய 
C) சிணம்     D) அடிொர் 
{Ref: 9th  Book – Page No 37 Term III} 

 
27. ைிநித்துக் ைம்தர் ன்நகக்ைப்தட்டர் 

A) ைம்தர்     B) ீொனணிர் 
C) எச்.ஏ. கிருஷ்ணப்ிள்ட  D) உறுப்னனர் 
{Ref: 12th Book – Page No 90} 

 
28. திள்கபப் கதருொள் ங்ைொர் ொருகட அகில் அலுனொய் தினரிந்ொர்? 

A) இொசொசன்     B) திருநட ொனக்க நன்ர் 
C) தைந்ிர்ன்    D) குதனொத்துங்ைன் 
{Ref: 12th  Book – Page No 85} 

 
29. கதொருந்ொ இகிகணக் ைண்டநிை. 

A) இொசொச தசொனுனொ  -  எட்டக்கூத்ர்     

B) ிருதங்ைடத்ந்ொி  -  திள்கபப் கதருொள் ங்ைொர்  
C) துகக் ைனம்தைம்  -  குகுருதர் 
D) பக்கூைற்ள்ல  -  ொத குத்தொர் 
{Ref: 12th Book – Page No 88} 

 
30. ‘உனைப் கதொதுகந’ ணப்ததொற்நப்தடும் தல் து? 

A) ிரிைடுைம்     B) ிருள்ளுொகன 
C) திருக்குள்    D) ிருிகபொடற்னொம் 
{Ref: 6th  Book – Page No 5} 

 
31. ைடிகை னத்துப் னனரின் ொர் ொர்? 

A) அப்துல் ைொர்    B) உநறுப்புயர் 
C) அைது கக்ைொர்   D) அனதக்ைர் 
{Ref: 12th  Book – Page No 115} 

 
32. ததொசிரிர் கத.சுந்ம் திள்கப அர்ைள் ொக ஞொணொசிரிொைக் கைொண்டு எளைி ந்ொர்? 



   

 

 

A) சுந்தப சுயொநிகள்    B) சந்ொச்சொரிொர் 
C) சுசீந்ி னணிர்    D) கதருொள் திள்கப 
{Ref: 11th  Book – Page No 55} 

 
33. ‚க்குத் கொில் ைிக ொட்டிற்குகத்ல்‛ ன்று னக்ைிட்டர் 

A) சி. சுப்ிபநணின ொபதினொர்  B) தொிொசணொர் 

C) உ.த.சொ. ர்    D) ைிி தசிை ிொைம் திள்கப 
{Ref: 12th  Book – Page No 92} 

 

34. ‘தகுத்நிவுக் ைிொர்’ ணத் ிழ் க்ைபொல் அகக்ைப்தடுதர் ொர்? 

A) ஈ.த.இொ.     B) உ.த.சொ 
C) உடுநட ொபொனணகயி   D) ன.. 
{Ref: 6th  Book – Page No 23 Term III} 

 
35. ‘க்ைள் ைிஞர்’ ண அகக்ைப்தடுதர் ொர்? 

A) ட்டுக்வகொட்டை கல்னொணசுந்தபம் B) அ. ள்பிப்தொ 
C) தொிொசன்    D) தொிொர் 
{Ref: 9th  Book – Page No 66} 

 
36. ‘னட்சி னக்ைம்’ ன்னும் தகன ளிர் ொர்? 

A) தரிிொற் ைகனஞர்   B) கநகனடிைள் 
C) ததப்தொொர்   D) சொட இந்திடபனன் 
{Ref: 10th  Book – Page No 231} 

 
37. னற்ைொனத்து இகசத் ிழ் தல்ைபில் என்று து? 

A) பருொடப    B) சினப்திைொம் 
C) கதரினொம்    D) ைந்னொம் 
{Ref: 12th  Book – Page No 121} 

 
38. தம்ல் சம்தந் னனிொர் னன்னனொை ளி டித் ொடைத்ின் கதர் ன்ண? 

A) அனல்னி    B) புஷ்யல்ி 
C) ைல்னி    D) குனல்னி 
 

39. இற்கதர் ைண்டநிை. 
 a) தொிொர்  1. ொஜ தைொதொனன் 
 b) தொிொசன்  2. அங்ைசொி 
 c) சுொ  3. சுப்னத்ிணம் 
 d) ொிொசன் 4. சுப்திின் 
 குினீடுகள் : 
  a b c d  

 A) 3 4 2 1  

 B) 2 1 4 3 

 C) 1 3 2 4 



   

 

 

D) 4 3 1 2 

 
40. ‘ொிக்ைொசைர் னொறும் ைொன ஆொய்ச்சினேம்’ ன்ந ஆொய்ச்சி தகன ளிர் ொர்? 

A) ை.த. சந்தொம்    B) நடநட அடிகள் 
C) .உ.சி     D) கசல்க் தைசொ னனிொர் 
 

41. ொர் ைொப்தொர் ன்று ின்கண ங்ைி ததொது ொன் ைொப்ததன் ன்று ளந்ொர் எருர் . 
அர் ொர்? 

A) உ.வய. சொநிொதர்    B) ீணொட்சி சுந்ணொர் 
C) ைல்ொ சுந்ணொர்   D) சுந்ம் திள்கப 
{Ref: 7th  Book – Page No 30 Term I} 

 

42. ததப் தொொர் த்கண தல்ைகபப் தகடத்துள்பொர்? 

A) 40      B) 72 
C) 43      D) 52 

{Ref: 8th  Book – Page No 34 Term III} 

 

43. ‘ஞொணக்ைண்ொடி’ ன்ந ச தகன ளிர் ொர்? 

A) யபீநொபியர்    B) ைொல்டுகல் 
C) ததொப்     D) தொைம் திள்கப 
 

44. ‘ட்சி தரு’ ன்ந இொசொசணொல் அகக்ைப்தட்ட தைொில் து? 

A) தஞ்டச பரின வகொயில்    

B) ைொஞ்சி கைனொச ொர் தைொில் 

C) ைொதனினம் ைடற்ைகக் தைொில்  
D) தகணகனக் தைொில் 
{Ref: 9th  Book – Page No 44 Term II} 

 
45. ிழ் ஆட்சி கொிொைத் ிைளம் ொடுைள் 

A) இங்டக, சிங்கப்பூர், நவசினொ 
B) கன் அகரிக்ைொ, ைணடொ, திரிட்டன் 
C) திணொங்கு, திஜதீ்ீவுைள், திரிட்டன் 
D) தனசிொ, ைணடொ, திரிட்டன் 
{Ref: 9th  Book – Page No 149} 

 
46. ன்கின் அடிப்தகடில் அகந் ினத்ின் கதர் து? 

A) குநிஞ்சி ினம்    B) கசம்ண் ினம் 
C) உர் ினம்    D) கர் ிம் 
 

47. கதொருத்துை. 
 a) குநிஞ்சி  1. துடி 

 b) னல்கன  2. கொண்டைம் 



   

 

 

 c) ரும்  3. றுதைொட்தகந 
 d) தொகன  4. னொ 
 குினீடுகள் : 
  a b c d  

 A) 4 3 1 2  

 B) 3 4 2 1 

 C) 2 4 3 1 

D) 2 3 4 1 

{Ref: 10th  Book – Page No 168} 

 

48. கதொருத்துை. 
(பரும் பொழுது)          (நொதம்) 

 a) ைொர்ைொனம்   1. ொர்ைி, க 
 b) னன்தணிக்ைொனம்  2. ஆி, னட்டொசி 
 c) னதுதணிற்ைொனம்  3. ப்தசி, ைொர்த்ிகை 
 d) குபிர்ைொனம்   4. ஆணி, ஆடி 
 குினீடுகள் : 
  a b c d  

 A) 4 3 1 2  

 B) 2 1 4 3 

 C) 3 2 1 4 

D) 2 4 3 1 

{Ref: 12th  Book – Page No 24} 

 

49. உற்நநில் + சுகத்ல் + தைர்ல் - இம்னென்றும் வ்உிர்ைளுக்கு உரிது. 
A) சிப்ன  -  த்க 

B) கடபனொன்  -  எறும்பு  
C) தநக  -  ினங்கு    
D) த்க  -  ண்டு 
{Ref: 9TH   Book – Page No 106} 

 
50. திரித்து ளதுை - தநில்கன 

A) த + இல்கன    B) தற்று + இல்கன 
C) வயறு + இல்ட    D) தற்நி + இல்கன 
 

51. உடன்தொட்டு ிகணக ிர்கந ிகணொை ொற்றுை. 
ந்ொன் 

A) ருொன்     B) யந்தின் 
C) ருைிநொன்     D) ருைின்நொன் 
 

52. குநிஞ்சி, னல்கன, ரும், கய்ல், இல்னம் - கதொருந்ொ கசொல்கனக் ைண்டநிை. 
A) கய்ல்     B) னல்கன 



   

 

 

C) இல்ம்     D) குநிஞ்சி 
 

53. ைினி, ைிி, ைிபி ததொன்ந கசொற்ைளுக்குச் சரிொண கதொருள் தறுதொட்கடத் தர்வு கசய்ை. 
A) னம், கிமித்தல், ரு டய     

B) ைிித்ல், எரு தநக, தம் 
C) ைிித்ல், தம், எரு தநக   
D) எரு தநக, தம், ைிித்ல் 
 

54. அசகணக் குநிக்கும் ஏகளத்து எரு கொி 
A) ன      B) வகொ 
C) ைொ      D) ஆ 
 

55. கதற்நொன் - தர்ச் கசொல்கனக் ைண்டநிந்து ளதுை. 
A) கதற்ந     B) கதற்று 
C) பறு     D) ததறு 
 

56. ொ ன்ந கசொல்னின் கதகச்சம் குநிப்திடுை. 
A) ந்ொன்     B) ந்து 
C) ருல்     D) யந்த 
{Ref: 9th  Book – Page No 157} 

 
57. அைரிகசப்தடி அகந்துள்பகக் ைண்டநிை. 

A) கசப்ன, கசன்கண, கசல்ம், கசடி 
B) பசடி, பசப்பு, பசல்யம், பசன்ட 
C) கசப்ன, கசல்ம், கசன்கண, கசடி 
D) கசடி, கசல்ம், கசப்ன, கசன்கண 
 

58. ைொனங்ைபில் கருில் க கக்ைொீர் ைொகன - கசொற்ைகப எளங்குதடுத்ி கசொற்கநொடர் 
உருொக்குை. 
A) கக்ைொனங்ைபில் கக்ைொீர் ைொகன கருில் 
B) கருில் கக்ைொீர் ைொகன கக்ைொனங்ைபில் 
C) நடமக்கொங்கில் பதருயில் கொட டயக்கொதரீ் 
D) கக்ைொீர் ைொகன ைொனங்ைபில் கக் கருில் 
 

59. கைொல்கனிதன ொக, தனொ, ொங்ைணிைள் குலுங்கும். 
இவ்ிகடக்தைற்ந ிணொிகண ளதுை. 
A) து குலுங்கும்?     

B) துைள் குலுங்கும்? 
C) பகொல்டனிவ குலுங்குய னொடய?  
D) துவும் குலுங்ைில்கன 
 

60. ‘கைொக்கைொக்ை கூம்னம் தருத்து’ - இவ்வுகொல் ிபக்ைப்தடும் கதொருள் ொது? 



   

 

 

A) கைொக்கைப் ததொன்ந கள்கப உள்பம் 
B) ைொனநிந்து ிகந்து கசல்தடுல் 
C) பொறுடநவனொடு இருத்தல் 
D) கனேம் ைண்டுகைொள்பொல் இருத்ல் 
{Ref: 10th  Book – Page No 7} 

 
61. ைீழ்க்ைண்டற்நில் திநிகணத் கொடகக் குநிப்திடுை. 

A) தொத்ிொ ிழ் ைற்நொள் 

B) ொத்திநொ தநிழ் கற்ித்தொள் 
C) தொத்ிொ ொர்ைபிடம் கூநிணொள்   
D) தொத்ிொிடம் ொன் ொன் துகக்குச் கசல்ொைக் கூநிணொன் 
{Ref: 10th  Book – Page No 26} 

 
62. திசிொந்கொர், ட்னக்கு இனக்ைொைத் ிைழ்ைிநொர். வ்கைத் கொடர்? 

A) உர்ச்சித் கொடர்    B) ிணொத் கொடர் 
C) ைட்டகபத் கொடர்    D) பசய்தித் பதொைர் 
{Ref: 10th  Book – Page No 24} 

 
63. ிருக்குநளுக்கும் ----------- ன்னும் ண்ணுக்கும் கதரிதும் கொடர்னள்பது. 

A) னென்று     B) ட்டு 
C) ஏழு     D) ந்து 
 

64. தன ைற்றும் ைல்னொொை ைருப்தடுதர் ொர்? 

A) அநிவுள்பர் 
B) அநிில்னொர் 
C) ைற்ைொர்   
D) உனர்ந்தொவபொடு பொருந்தி யொழும் கல்யிடனக் கல்ொதயர் 
 

65. ிருக்குநபின் அநத்துப்தொல் , கதொருட்தொல் இண்கடனேம் இனத்ீன் கொிில் கொி 
கதர்த்ர் ொர்? 

A) ஜி.னே. ததொப்     B) யபீநொபியர் 
C) தந்ி னணிர்   D) ைொல்டுகல் 
 

{Ref: 8th  Book – Page No 6 Term I} 

 
66. ‚ஆறு ைிடந்ன்ண அைல் கடுந்கருில்‛ - இத்கொடர் இடம்கதற்ந தல்? 

A) னநொனூறு     B) தட்டிணப்தொகன 
C) ைனித்கொகை    D) நதுடபக்கொஞ்சி 
{Ref: 9th OLD Book – Page No 61} 

 
67. சிறுதஞ்சனெனம் ன்ந தகன இற்நி ஆசிரிரின் சம் 

A) இந்து சம்    B) சநண சநனம் 
C) ைிருத்து சம்    D) கதௌத் சம் 



   

 

 

{Ref: 9th Book – Page No 36 Term I} 

 
68. அைொனூற்நில் 6, 16, 26 ண ஆநொம் ண்ில் ரும் தொடல்ைள் தின்ரும் ிககச் 

சொர்ந்ண? 

A) குநிஞ்சி     B) நருதம் 
C) னல்கன     D) கய்ல் 
{Ref: 11th  Book – Page No 13} 

 
69. ைனித்கொகைகத் கொகுத்ர் 

A) உக்ைிப் கதருளி   B) தொண்டின் ொநன் ளி 
C) ல்ந்துயொர்    D) ன்ணன் தசய் ன்ணன் 
{Ref: 10th  Book – Page No 203} 

 
70. ‚னந்க இருந்து ட்தடொர் கைொடுப்தின் ஞ்சும் உண்தர் ணிொ ைரிைர்‛ 

A) குறுந்கொகை    B) ற்ிடண 
C) ங்குறுதறு    D) ைனித்கொகை 
{Ref: 12th  Book – Page No 139} 

 
71. ‘கைொண்னெ’ கதொருள் கூறுை? 

A) வநகம்     B) ததொர் 
C) சுற்நம்     D) ொணம் 
 

72. ொட்டுப் னநப்தொடனின் கைைள் 

A) 7      B) 5 

C) 6      D) 8  

{Ref: 6th  Book – Page No 44} 

  

73. உனைம், உிர், ைடவுள் ஆைி னென்கநனேம், எருங்தை ைொட்டும் ைொிம் து? 

A) பரின புபொணம்    B) ைம்த இொொம் 
C) சினப்திைொம்    D) ிதைகன 
{Ref: 10th Book – Page No 111} 

 
74. சுந்ன் ன்னும் கதொல் இொொத்ில் ங்ைப்தடுதர் ொர்? 

A) அனுநன்     B) இொன் 
C) இனக்குன்    D) இொன் 
{Ref: 12th Book – Page No 59} 

 
75. சினப்திைொத்ிற்கு ங்கும் சிநப்னப் கதர்ைபில் என்று 

A) ைண்ைி ைொக     B) சினப்திைொம் 
C) உடபனிடைனிட்ை ொட்டுடைச் பசய்பள்  D) இொைொக 
{Ref: 10th Book – Page No 37} 



   

 

 

 
76. சங்கைொண்டொரின் சைொனப் னனர் ொர்? 

A) ைம்தர்     B) க்ைீர் 
C) ட்ைக்கூத்தர்    D) திள்கபப் கதருொள் ங்ைொர் 
{Ref: 10th Book – Page No 65} 

 
77. ிழ்ிடு தூில் அகந்துள்ப ைண்ிைபின் ண்ிக்கை 

A) 268     B) 628 

C) 228     D) 618 

{Ref: 9th New Book – Page No 12} 

 

78. ிருகன னருைன் தள்ளு தனின் ஆசிரிர் குநிப்திடுை. 
A) ிரிகூடொசப்த ைிொர்   B) அைி கதரின் 
C) பரினயன் கயிபொனர்   D) இர்ைபில் ொருினர் 
{Ref: 11th New Book – Page No 33} 

 
79. ீனதைசி ப்தொொல் ளப்தட்டது? 

A) ஞ்சிப்தொ     B) யிருத்தப்ொ 
C) கண்தொ     D) ைனிப்தொ 
{Ref: 11th New Book – Page No 95} 

 
80. னக்கூடற் தள்ளுக்குரி தொகை 

A) சிந்துப்ொ     B) ஆசிரிப்தொ 
C) ஞ்சிப்தொ     D) கண்தொ 
{Ref: 12th Book – Page No 88} 

 
81. உரு ிதொடு கசய்ொல் கட்ட கபிகக் ைடவுபொை ிப்தட்ட சித்ர் 

A) கடுபயிச்சித்தர்    B) தொம்தொட்டிச் சித்ர் 
C) கும்கதச் சித்ர்    D) அளகுிச் சித்ர் 
{Ref: 6th Book – Page No 75} 

 
82. ைடம் - இச்கசொல்னின் கதொருள் 

A) குடம்     B) தொம்ன 
C) தம்ன     D) உைம்பு 
{Ref: 6th Book – Page No 75} 

 
83. அடிொர்க்கு உபித்கனச் சிகநி வ்ொறு குநிப்திடுைின்நது? 

A) சினகச     B) நவகசுயப பூடச 
C) ிருத்கொண்டு    D) ொதன் கொண்டு 
 

84. ிருொவுக்ைசர் திநந் ஊர் 

A) ிங்ைளூர்     B) திருயொபர் 



   

 

 

C) ிருளந்தூர்    D) ிருொவூர் 
 

85. ிளக்குத் கொண்டு கசய்தொன் சொில்கன -  இது ொர் கூற்று? 

A) தொிொர்     B) ொபதிதொசன் 
C) ைண்ொசன்    D) ொிொசன் 
 

86. ‘ஜீணொம்சம்’ ன்ந தகன ளிர் ொர்? 

A) கஜைொந்ன்    B) னதுகப்தித்ன் 
C) அ. ள்பிப்தொ    D) சி.சு. பசல்ப்ொ 
{Ref: Thevira Book – Page No 255} 

 
87. ‘னள்ளும் தொஜொவும்’ ன்ந சிறுைகின் ஆசிரிர் ொர்? 

A) சி.சு. கசல்னப்தொ    B) னொ.ச. ொொிரும் 
C) . ிச்சபர்த்தி    D) ி. ஜொணைி ொன் 
{Ref: Thevira Book – Page No 254} 

 
88. தரிிொற் ைகனஞருக்கு ‘ிொிட சொஸ்ிரி’ ன்ந தட்டத்க ங்ைிர் ொர்? 

A) ஜி.னே. ததொப்     B) சி.டய. தொவநொதபொர் 
C) ஆறுனை ொனர்    D) ன.சி. னர்னிங்ைம் 
{Ref: 10th Book – Page No 20} 

 
89. ஆணந் ங்ைர் ளி ொட்குநிப்னைள் த்கண கொகுிைள்? 

A) 10      B) 12 

C) 14      D) 16 

{Ref: 11th New Book – Page No 141} 

 
90. ‘தனி’ ன்னும் சிறுைகின் ஆசிரிர் ொர்? 

A) இந்துி     B) சிசங்ைரி 
C) இபொஜம் கிருஷ்ணன்   D) கஜைொந்ன் 
{Ref: 12th Book – Index} 

 
91. ‘கசப்னத் ிருதணிைபின் கதொற்ைொனம்’ ன்று அகக்ைப்தட்ட ைொனம் து? 

A) வசொமர் கொம்    B) தசர் ைொனம் 
C) தொண்டிர் ைொனம்    D) ொக்ைர்ைள் ைொனம் 
{Ref: 12th Book – Page No 163} 

 
92. ‘உனைம் உருண்கட’ ன்ந ைருத்து வ்நிில் இனின் தொற்தடும்? 

A) யிண்ணினிவு    B) கதொநிில் அநிவு 
C) ண்ில் அநிவு   D) அணுில் அநிவு 
{Ref: 8th  Book – Page No 7 Term III} 

 



   

 

 

93. சுதொொதிொணம் - கதொருள் கூறுை. 
A) ொய் ொட்டுப் தற்று   B) தொய்பநொமிப் ற்று 
C) ொின் ீது தற்று    D) சதைொப் தற்று 
{Ref: 12th Book – Page No 121} 

 
94. ில்கனொடி ள்பிம்கின் ிொைத்கப் தற்நி , ைொந்ிடிைள் ந் இில் 

ளினேள்பொர்? 

A) இந்ின் ததொஸ்ட்    B) கன்ணொப்திரிக்ைச் சத்ிொக்ைிைம் 
C) இந்தினன் ப்ீினன்   D) இந்ின் திண்ட் 
{Ref: 9th  Book – Page No 10 Term III} 

 
95. ‚ணர்ைள்‛ கணச் சந்து ந்து அற்கு ஈடொை க ற்நி கசன்நணர்? 

A) சர்க்ைக, கதொன்    B) பொன், நிகு 
C) தட்டு, ிபகு    D) னத்து, இஞ்சி 
{Ref: 9th  Book – Page No 83} 

 
96. ‘ீதூண் ிரும்ததல்’ - இவ்டிின் கதொருள் 

A) குகநொண உவு உட்கைொள்ளுல் கூடொது 
B) யனிறு புடைக்க உண்ணுதல் வொய்க்கு இைம் அிக்கும் 
C) ிை அிைொை உண் தண்டும் 
D) ைொகனிலும், இிலும் குகநொைவும் ிம் அிைொைவும் உண் தண்டும். 
{Ref: 9th  Book – Page No 76 Term II} 

 
97. இொனிங்ை அடிைபொரின் சிநப்னப் கதர் 

A) திருயருட்ிபகொச யள்ொர்  B) ிருஞொணசம்தந்ர் 
C) அடிொர்க்கு ல்னொர்   D) சிஞொண னணிர் 
{Ref: 10th  Book – Page No 20} 

 
98. அகிற்றுக் ைஞ்சிக்கு அல்னற்தடும் ஊகைபின் உறுப்திணொை ொன் ததசுைிதநன் ன்று 

கூநிர் ொர்? 

A) ைொந்ி     B) தொிொர் 
C) அம்வத்கொர்    D) ிரு.ி.ை 
{Ref: 10th  Book – Page No 70} 

 
99. கதண்ைள் உரிக கதற்றுப் னது உனகைப் தகடக்ை தண்டும் ன்று ிரும்திர் ொர்? 

A) தொிொர்     B) தொிொசன் 
C) பரினொர்     D) அம்ததத்ைொர் 
{Ref: 10th  Book – Page No 42} 

 
100. ினடந்க உகத்துப் கதறு ! உரி தத்ில் கதறு ! னற்சி கசய்து கதறு ! ண 

ஆகிடுொை கூநிர் ொர்? 



   

 

 

A) தொிொர்     B) தொிொசன் 
C) ொிொசன்    D) அண்ணொ 
{Ref: 10th  Book – Page No 95} 


