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7th Tamil Book Back Questions With Answer 

இயல் – 1 

1. எங்கள் தமிழ் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. “தெறி” என்னும் தசால்லின் த ாருள் ------------ 

(அ) வழி (ஆ) குறிக்தகாள் (இ) தகாள்டக (ஈ) அறம் 

2. “குரலாகும்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ------------- 

(அ) குரல் + யாகும் (ஆ) குரல் + ஆகும் (இ) குர + லாகும் (ஈ) குர + ஆகும் 

3. “வான் + ஒலி” என் னவற்டறச் தசர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------- 

(அ) வான் ஒலி (ஆ) வாதனாலி (இ) வாதவாலி (ஈ) வாதனலி 

4. உலக த ாழிகளுள் ததான்ட யான த ாழி ------------- 

(அ) வைத ாழி (ஆ) இலத்தீன் (இ) கிதரக்கம் (ஈ) தமிழ் 

5. தமிழ் த ாழியின் குறிக்தகாளாய் விளங்குவது -------------- 

(அ) கள்ளுண்ணாட  (ஆ) த ாய்த சாட  (இ) தகால்லாட  (ஈ) சிற்றினம் தசராட  

6. தமிழ்த ாழி, தகாள்டகதயன வழங்குவது ------------------ 

(அ) நீதி வழுவாட  (ஆ) சிறியன சிந்தியாட  (இ) அறம் தவறாட  (ஈ) த ாய்யுடரயாட  

7. ------------- அறிடவத் தமிழ் தரும். 

(அ) அருள் தெறி (ஆ) த ாருள் தெறி (இ)  ருள் தெறி (ஈ) இருள் தெறி 

8. தமிழ்த ாழி, ------------ , -------------- ஊக்கப் டுத்தும். 

(அ) அன்ட யும் அறத்டதயும் (ஆ) அன்ட யும்  ண்ட யும் 

(இ) அன்ட யும் உண்ட டயயும் (ஈ) அன்ட யும் வன்ட டயயும் 

9. தமிழ்த ாழி த ாக்குவது ----------------- 

(அ) அச்சம் (ஆ) ஆணவம் (இ) இகழ்ச்சி (ஈ) ஈயாட  

10. ொ க்கல் கவிஞரின் சுயசரிடத நூல் --------------- 

(அ) என் சரித்திரம் (ஆ) எனது வரலாறு (இ) என் கடத (ஈ) என் நிடனவுகள் 

2. ஒன்றல்ல இரண்ைல்ல 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1.  டகவடர தவற்றி தகாண்ைவடரப்  ாடும் இலக்கியம் ------------------- 

(அ) கலம் கம் (ஆ)  ரி ாைல் (இ)  ரணி (ஈ) அந்தாதி 
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2. வானில் -------------- கூட்ைம் திரண்ைால்  டழ த ாழியும். 

(அ) அகில் (ஆ) முகில் (இ) துகில் (ஈ) துயில் 

3. “இரண்ைல்ல” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ----------------- 

(அ) இரண்டு + ைல்ல (ஆ) இரண் + அல்ல (இ) இரண்டு + இல்ல (ஈ) இரண்டு + அல்ல 

4. “தந்துதவும்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ----------------- 

(அ) தந்து + உதவும் (ஆ) தா + உதவும் (இ) தந்து + தவும் (ஈ) தந்த + உதவும் 

5. ஒப்புட  + இல்லாத என் னவற்டறச் தசர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் தசால் ---------------- 

(அ) ஓப்புட  இல்லாத (ஆ) ஒப்பில்லாத (இ) ஒப்புட யில்லாத (ஈ) ஒப்பு இல்லாத 

6. தமிழ்ொடு நிலவளமும் -------------- வளமும் நிடறந்தது. 

(அ) நீர் (ஆ) காற்று (இ) வளி (ஈ) தெருப்பு 

7. தமிழ்ொடு, த ாருள்வளமும் ---------------- வளமும் நிடறந்தது. 

(அ) இருள் (ஆ)  ருள் (இ) அருள் (ஈ) தசல்வம் 

8. “வான்புகழ் தகாண்ைது” என்று புகழப் டும் இலக்கியம் ----------------- 

(அ) ததால்காப்பியம் (ஆ) திருக்குறள் (இ) சிலப் திகாரம் (ஈ)  ணித கடல 

9. வான்முகிலினும் புகழ்  டைத்த உ காரி --------------- 

(அ) காரி (ஆ) ஓரி (இ)  ாரி (ஈ) த கன் 

10. கவிச்தசால்லுக்கு ------------- தகாடுத்தான் கு ண வள்ளல். 

(அ) கண் (ஆ) காது (இ) டக (ஈ) தடல 

3. த ச்சு த ாழியும் எழுத்து த ாழியும் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. த ாழியின் முதல் நில த சுதல் --------------ஆகியனவாகும். 

(அ)  டித்தல் (ஆ) தகட்ைல் (இ) எழுதுதல் (ஈ) வடரதல் 

2. ஒலியின் வரி வடிவம் --------------- ஆகும். 

(அ) த ச்சு (ஆ) எழுத்து (இ) குரல் (ஈ)  ாட்டு 

3. தமிழின் கிடள த ாழிகளுள் ஒன்று ----------------- 

(அ) உருது (ஆ) இந்தி (இ) ததலுங்கு (ஈ) ஆங்கிலம் 

4. த ச்சு த ாழிடய --------------- வழக்கு என்று கூறுவர். 

(அ) இலக்கிய (ஆ) உலக (இ) நூல் (ஈ) த ாழி 

5. எழுத்து த ாழியானது ---------------  யன் ாட்டிற்கு உரியது. 
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(அ) குறுகிய காலப் (ஆ) இடைக்காலப் (இ) நீண்ை காலப் (ஈ) எதிர்காலப் 

6. ஒரு த ாழி உயிர்ப்த ாடு வாழ்வதற்குப் ----------------  யன் டுகிறது. 

(அ) எழுத்து த ாழி (ஆ) த ச்சுத ாழி (இ) பிற த ாழி (ஈ) கிடளத ாழி 

7.  ருவ இதழ்களில் இன்றும்  யன் டும் த ாழி எது? 

(அ) எழுத்துத் தமிழ் (ஆ) த ச்சுத் தமிழ் (இ) கலப்புத் தமிழ் (ஈ) வட்ைாரத் தமிழ் 

சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. த ாழி, காலத்திற்கு ஏற்   ாறுகிறது. 

விடை: சரி. 

2. எழுத்து த ாழி காலம் கைந்தும் நிடலத்து நிற்கிறது. 

விடை: சரி. 

3. த சு வரின் கருத்திற்கு ஏற்  உைனடிச் தசயல் ாட்டிற்கு உதவுவது எழுத்துத ாழி. 

விடை: தவறு. 

4. எழுத்து த ாழியில் உைல் த ாழிக்கு வாய்ப்பு அதிகம். 

விடை: தவறு. 

5. த ச்சுத ாழி சிறப் ாய் அட யக் குரல் ஏற்றத்தாழ்வு அவசியம். 

விடை: சரி. 

ஊைகங்கடள வடகப் டுத்துக: 

1. வாதனாலி, ததாடலக்காட்சி, தசய்தித்தாள், நூல்கள், திடரப் ைம், மின்னஞ்சல். 

எழுத்துத ாழி த ச்சுத ாழி 

தசய்தித்தாள் வாதனாலி 

நூல்கள் ததாடலக்காட்சி 

மின்னஞ்சல் திடரப் ைம் 

 

5. குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. குற்றியலிகரத்தில் வரும் இகரம், தனக்குரிய ஒரு  ாத்திடரயிலிருந்து குடறந்து -------------- 

 ாத்திடர அளவு ஒலிக்கும். 

விடை: அடர. 

2. தகண்மியா, தசன்மியா ஆகியவற்றில் உள்ள மியா என்னும் முன்னிடல அடசச்தசால்லில் உள்ள -

------------ தன்  ாத்திடரயிலிருந்து குடறந்து ஒலிக்கும். 

விடை: இகரம். 
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3. தனக்குரிய ஒரு  ாத்திடர அளவிலிருந்து குடறயாத உகரம் ------------ எனப் டும். 

விடை: முற்றியலுகரம். 

4. தனிக்குறில் எழுத்டத அடுத்து ஈற்றில் வரும் உகரம் ------------ எனப் டும். 

விடை: வல்லின உகரம். 

கீழ்க்காணும் தசாற்கடளக் குற்றியலுகர வடகயின் அடிப் டையில் வடகப் டுத்துக: 

ஆறு, எஃகு, கரும்பு, விறகு, உழக்கு, எட்டு, ஏடு,  ந்து, காசு, தகாய்து. 

தெடில்ததாைர் - ஆறு, ஏடு, காசு; ஆய்தத் ததாைர் – எஃகு; உயிர்த்ததாைர் – விறகு; வன்ததாைர் - உழக்கு, 

எட்டு; த ன்ததாைர் - கரும்பு,  ந்து; இடைத்ததாைர் – தகாய்து. 

த ாருந்தாத தசாற்கடள எடுத்து எழுதுக: 

 த ாருந்தாத தசாற்கள் 

1.  சு, விடு, ஆறு, கரு - ஆறு 

2.  ாக்கு,  ஞ்சு,  ாட்டு,  த்து -  ஞ்சு 

3. ஆறு,  ாசு,  ாகு, அது - அது 

4. அரசு, எய்து, மூழ்கு,  ார்பு - அரசு 

5.  ண்பு,  ஞ்சு, கண்டு, எஃகு - எஃகு 

வினா விடை: 

1. குறில் எழுத்டத எத்தடன  ாத்திடர கால அளவில் ஒலிக்க தவண்டும்? 

விடை: ஒரு  ாத்திடர. 

2. தெடில் எழுத்டத எத்தடன  ாத்திடர கால அளவில் ஒலிக்க தவண்டும்? 

விடை: இரண்டு. 

3. த ய் எழுத்துகடள எத்தடன  ாத்திடர கால அளவில் ஒலிக்க தவண்டும்? 

விடை: அடர  ாத்திடர. 

4. கு, சு, டு, து, பு, று ஆகிய ஆறு வல்லின த ய் எழுத்துகதளாடு தசர்ந்து வரும் த ாது உகரம் எத்தடன 

 ாத்திடரயாய்க் குடறந்து ஒலிக்கும்? 

விடை: அடர  ாத்திடர. 

5. குற்றியலுகரம் எத்தடன வடகப் டும்? 

விடை: ஆறு. 

6. தெடில் ததாைர்க்குற்றியலுகரம் எத்தடன எழுத்துகடளப் த ற்று வரும்? 

விடை: இரண்டு. 

7. இன்டறய தமிழில், த ாழிக்கு முதலில் வாராத குற்றியலுகரச்தசால் எது? 
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விடை: நுந்டத. 

8. முற்றியலுகரம் புணரும் த ாது வகர த ய் ஏற்று வருவதற்குச் சான்று தருக. 

விடை: தகாலு + இல்டல = தகாலுவில்டல 

கணு + ஆ = கணுவா 

அது + ஆ = அதுவா 

இயல் – 2 இயற்டக 

1. காடு 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. வாடழ, கன்டற ------------ 

(அ) ஈன்றது (ஆ) வழங்கியது (இ) தகாடுத்தது (ஈ) தந்தது 

2. “காதைல்லாம்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ------------- 

(அ) காடு + தைல்லாம் (ஆ) காடு + எல்லாம் (இ) கா + தைல்லாம் (ஈ) கான் + எல்லாம் 

3. “கிழங்கு + எடுக்கும்” என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------- 

(அ) கிழங்குஎடுக்கும் (ஆ) கிழங்தகடுக்கும் (இ) கிழங்குடுக்கும் (ஈ) கிழங்தகாடுக்கும் 

4. --------------- தீ த னக் காதைல்லாம் பூத்திருக்கும். 

(அ) தகாயில் (ஆ) கார்த்திடக (இ) சூரிய (ஈ) சந்திர 

5. காடு, குளிர்ந்த ------------- தகாடுக்கும். 

(அ) தண்ணீர் (ஆ) காற்று (இ) நிழல் (ஈ)  ழங்கள் 

6. காட்டில் ெடிப் து ------------ 

(அ) குயில் (ஆ)  யில் (இ) குரங்கு (ஈ)  ான் 

7. காட்டில் ஊடளயிடுவது -------------- 

(அ) ெரி (ஆ) யாடன (இ) சிங்கம் (ஈ) புலி 

8. “காட்டின் வளத  --------- வளம்” என் து அறிஞர்கள் கருத்து. 

(அ) ஊரின் (ஆ)  ாவட்ைத்தின் (இ)  ாநிலத்தின் (ஈ) ொட்டின் 

2. அப் டிதய நிற்கட்டும் அந்த  ரம் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ொவற் ழத்திற்கு உவட யாய்க் கூறப் டுவது ------------- 

(அ)  ச்டச இடல (ஆ) தகாலிக்குண்டு (இ)  ச்டசக்காய் (ஈ) தசங்காய் 

2. “சுட்ை  ழங்கள்” என்று குறிப்பிைப் டு டவ -------------------- 
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(அ)  ண் ஒட்டிய  ழங்கள் (ஆ) சூைான  ழங்கள் 

(இ) தவகடவத்த  ழங்கள் (ஈ) சுைப் ட்ை  ழங்கள் 

3. “த யரறியா” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து --------------- 

(அ) த யர + றியா (ஆ) த யர் + ரறியா (இ) த யர் + அறியா (ஈ) த யர + அறியா 

4. “ னமில்டல” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து --------------- 

(அ)  ன + மில்டல (ஆ)  னமி + இல்டல (இ)  னம் + மில்டல (ஈ)  னம் + இல்டல 

5. தெற்று + இரவு என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------------- 

(அ) தெற்றுஇரவு (ஆ) தெற்றிரவு (இ) தெற்றுரவு (ஈ) தெற்இரவு 

6. சிறுவர்  னங்களில்  ரவசம் த ாங்க டவக்கும் காய்கள் ----------------- 

(அ) பிஞ்சுக்காய்கள் (ஆ)  ச்டசக் காய்கள் (இ) தசங்காய்கள் (ஈ) காய்ந்த காய்கள் 

7. நிலதவாளியில்  ழங்களின் மீது  டைதயடுத்து வருவன -------------- 

(அ) காக்டககள் (ஆ) குருவிகள் (இ) ட னாக்கள் (ஈ) தவளவால்கள் 

8.  ர நிழலில் இடளதயார் விடளயாடும் விடளயாட்டு ----------- 

(அ) கண்ணாமூச்சி (ஆ) கிளியாந்தட்டு (இ) க டி (ஈ) எறி ந்து 

9. நில ைந்டதக்கு இயற்டக சூட்டிய  ணி குைங்கள் -------------- 

(அ)  ரங்கள் (ஆ)  டலகள் (இ) அருவிகள் (ஈ) ஆறுகள் 

10.  னித உள்ளங்களுக்குள் புடதந்து கிைப் ன  ரங்கடளப் ற்றிய --------------- 

(அ) எண்ணங்கள் (ஆ) கருத்துகள் (இ) நிடனவுகள் (ஈ) தகா ங்கள் 

3. விலங்குகள் உலகம் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ஆசிய யாடனகளுள் ஆண், த ண் என தவறு டுத்தும் உறுப்பு ------------- 

(அ) காது (ஆ) தந்தம் (இ) கண் (ஈ) கால் ெகம் 

2. தமிழகத்தில் புலிகள் காப் கம் அட ந்துள்ள இைம் -------------- 

(அ) தவைந்தாங்கல் (ஆ) தகாடியக்கடர (இ) முண்ைந்துடற (ஈ) கூந்தன் குளம் 

3. காட்ைாறு என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து --------------- 

(அ) காடு + ஆறு (ஆ) காட்டு + ஆறு (இ) காட் + ஆறு (ஈ) காட் + ைாறு 

4. அடனத்துண்ணி என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------- 

(அ) அடனத்து + துண்ணி (ஆ) அடன + உண்ணி 

(இ) அடனத் + துண்ணி (ஈ) அடனத்து + உண்ணி 
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5. “தெரம் + ஆகி” என் னவற்டறச் தசர்ந்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------ 

(அ) தெர ாகி (ஆ) தெராகி (இ) தெரம்ஆகி (ஈ) தெர்ஆகி 

6. தவட்டை + ஆடிய என் வற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் -------------- 

(அ) தவட்டைஆடிய (ஆ) தவட்டையாடிய (இ) தவட்ைாடிய (ஈ) தவைாடிய 

7. புலிகள் காப் கத்தின்  ரப் ரளவ ------------- 

(அ) 895 ச.கி. (ஆ) 885 ச.கி. (இ) 875 ச.கி (ஈ) 896 ச.கி. 

8. ஒரு யாடன குடிப் தற்குத் ததடவயான தண்ணீரின் அளவு ------------ 

(அ) 100 லிட்ைர் (ஆ) 90 லிட்ைர் (இ) 60 லிட்ைர் (ஈ) 70 லிட்ைர் 

9. தமிழ்ொட்டில் வனக்கல்லூரி அட ந்துள்ள இைம் ---------------- 

(அ) த ட்டுப் ாடளயம் (ஆ) கு ார ாடளயம் 

(இ) அத்திப் ாடளயம் (ஈ) தகாரிப் ாடளயம் 

10. காட்டிற்கு அரசன் ----------------- 

(அ) புலி (ஆ) கரடி (இ) யாடன (ஈ) சிங்கம் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. “காட்டின் வளத்டதக் குறிக்கும் குறியீடு” என்று வழங்கப் டும் விலங்கு ---------------- 

விடை: புலி. 

2. யாடனக்கூட்ைத்திற்கு ஒரு -------------- யாடன தான் தடலட  தாங்கும். 

விடை: த ண். 

3. கரடிகடளத் ததனீக்களிைமிருந்து காப் து அதன் ----------- 

விடை: அைர்ந்த முடிகள். 

4. குஜராத்  ாநிலத்தில் --------------- சரணாலயத்தில்  ட்டுத  ஆசியச் சிங்கங்கள் உள்ளன. 

விடை: கிர். 

5. ொல்வடகக் குறுக்கங்கள் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. வடளயல் - இச்தசால்லில் ஐகாரம் -------------  ாத்திடரயாய்க் குடறந்து ஒலிக்கிறது. 

விடை: இடையில் வந்து ஒரு. 

2. ஈற்றில் ஐகாரம் குடறந்து வந்த தசால் ------------- ஆகும். 

(அ) திண்டண (ஆ) வடளயல் (இ) ஐந்து 

3.  ல் + தீது என் து ------------- எனப் புணரும். 
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(அ)  ல்தீது (ஆ)  ஃறீது (இ)  லதீது 

4. குறுக்கங்கள் ஐகாரக் குறுக்கம், ஒளகாரக்குறுக்கம், --------------------, ஆய்தக்குறுக்கம் என 

ொல்வடகப் டும். 

விடை:  கரக்குறுக்கம். 

5. த ாழி முதல், இடை, கடை ஆகிய மூன்று இைங்களில் ஐகாரம் குடறந்து ஒலிப் தற்கு -----------

------ என்று த யர். 

விடை: ஐகாரக்குறுக்கம். 

6. ஐ, ஒள ஆகிய இரண்டையும் தனித்துக் கூறும் த ாது அவற்றின்  ாத்திடரகள் --------------- 

விடை: இரண்டு. 

7. ஒளகாரக்குறுக்கம் த ாழிக்கு ---------------  ட்டுத  வரும். 

விடை: முதலில். 

8. த ய்தயழுத்தின்  ாத்திடர --------------- 

விடை: அடர. 

9.  கர ஈற்றுச்தசால் முன் “வ” கர முதல் த ாழி வந்து தசரும் த ாது ------------- குடறந்து 

ஒலிக்கும். 

விடை:  கரம். 

த ாருத்துக: 

1. ஐகாரக்குறுக்கம் - அ. முஃடீது 

2. ஒளகாரக்குறுக்கம் - ஆ. தடலவன் 

3. ஆய்தக்குறுக்கம் - இ. த ான்ம் 

4.  கரக்குறுக்கம் - ஈ. தவளவால் 

விடை: 1-ஆ, 2-ஈ, 3-அ, 4-இ. 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. “தவட்டக” என்னும் தசால்லில் ஐகாரக் குறுக்கம் த றும்  ாத்திடர அளவு ------------- 

(அ) அடர (ஆ) ஒன்று (இ) ஒன்றடர (ஈ) இரண்டு 

2.  கரக்குறுக்கம் இைம் த றாத தசால் -------------- 

(அ) த ான்ம் (ஆ)  ருண்ம் (இ)  ழம் விழுந்தது (ஈ)  ணம் கிடைத்தது 

3. தசால்லின் முதலில்  ட்டுத  இைம் த றுவது -------------- 

(அ) ஐகாரக்குறுக்கம் (ஆ) ஒளகாரக்குறுக்கம் 

(இ)  கரக்குறுக்கம் (ஈ) ஆய்தக்குறுக்கம் 
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எதிர்ச்தசால் எழுதுக: 

1.  களிர் x ஆைவர் 

2. அரசன் x அரசி 

3. த ண் x ஆண் 

4.  ாணவன் x  ாணவி 

5. சிறுவன் x சிறுமி 

6. ததாழி x ததாழன் 

பிடழடயத் திருத்திச் சரியாக எழுதுக: 

1. தகாவலன் சிலம்பு விற்கப் த ானாள். 

விடை: தகாவலன் சிலம்பு விற்கப் த ானான். 

2. அரசர்கள் ெல்லாட்சி தசய்தார். 

விடை: அரசர்கள் ெல்லாட்சி தசய்தார்கள். 

3.  சு கன்டற ஈன்றன. 

விடை:  சு கன்டற ஈன்றது. 

4. த கங்கள் சூழ்ந்து தகாண்ைது. 

விடை: த கங்கள் சூழ்ந்து தகாண்ைன. 

5. குழலி ெைனம் ஆடியது. 

விடை: குழலி ெைனம் ஆடினாள். 

தசர்த்து எழுதுக: 

1. தயிர் + தசாறு = தயிர்ச்தசாறு. 

2. குருவி + கூடு = குருவிக்கூடு. 

3. தகாய்யா +  ழம் = தகாய்யப் ாழம். 

4. விடளயாட்டு + த ாட்டி = விடளயாட்டுப்த ாட்டி. 

5.  ாட்டு + த ாட்டி =  ாட்டுப்த ாட்டி. 

6. அவடர + காய் = அவடரக்காய். 

7. விடளயாட்டு + திைல் = விடளயாட்டுத்திைல். 

8. வாடழ +  ழம் = வாடழப் ழம். 

9.  றடவ + கூட்ைம் =  றடவக்கூட்ைம். 

10. தகாய்யா + காய் = தகாய்யாக்காய். 
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6. திருக்குறள் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. வாய்ட  எனப் டுவது ------------- 

(அ) அன் ாகப் த சுதல் (ஆ) தீங்கு தராத தசாற்கடளப் த சுதல் 

(இ) தமிழில் த சுதல் (ஈ) சத்த ாகப் த சுதல் 

2. ------------ தசல்வம் சான்தறார்களால் ஆராயப் டும். 

(அ)  ன்னன் (அ) த ாறாட  இல்லாதவன் (இ) த ாறாட  உள்ளவன் (ஈ) தசல்வன் 

3. ”த ாருட்தசல்வம்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து --------------- 

(அ) த ாரு + தசல்வம் (ஆ) த ாருட் + தசல்வம் 

(இ) த ாருள் + தசல்வம் (ஈ) த ாரும் + தசல்வம் 

4. “யாததனின்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ----------------- 

(அ) யா + எனின் (ஆ) யாது + ததனின் (இ) யா + ததனின் (ஈ) யாது + எனின் 

5. தன் + தெஞ்சு என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைப் து -------------- 

(அ) தன்தெஞ்சு (ஆ) தன்தனஞ்சு (இ) தாதனஞ்சு (ஈ) ததனஞ்சு 

6. தீது + உண்தைா என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் -------------- 

(அ) தீதுண்தைா (ஆ) தீதுஉண்தைா (இ) தீதிண்தைா (ஈ) தீயுண்தைா 

7. “அணுடவ ----------- ஏழ்கைடல ------------- 

குறுகத் தறித்த குறள் - நிரப்புக: 

(அ) புகட்டி, துடளத்து (ஆ) துடளத்து, புகட்டி (இ) துடளத்து, துடளத்து (ஈ) புகட்டி, புகட்டி 

8. அணுடவத் துடளத்துஏழ் கைடலப் புகட்டிக் 

குறுகத் தறித்த குறள் - இவ்வாறு  ாராட்டியவர் ------------ 

(அ) திருவள்ளுவர் (ஆ) கம் ர் (இ) ஒளடவயார் (ஈ)  ாரதியார் 

9. அழுக்காறு என் து ------------------ 

(அ) அழுக்கு (ஆ) அழுடக (இ) துன் ம் (ஈ) த ாறாட  

10. பின்தனாக்காச் தசால் - எது? 

(அ) பின் க்கம்  ற்றிய தசால் (ஆ) பின் க்கம்  ார்க்காத தசால் 

(இ) கடுட யான தசால் (ஈ) புறங்கூறும் தசால் 

11. பூரியார் - யார்? 

(அ) பூரித்திருப் வர் (ஆ) த லிந்தவர் (இ) இழிவானவர் (ஈ) சிறந்தவர் 
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சிறந்த அரசின்  ணிகடள வரிடசப் டுத்தி எழுதுக: 

(அ) த ாருடளப் பிரித்துச் தசலவு தசய்தல் (ஆ) த ாருள் வரும் வழிகடள அறிதல் 

(இ) தசர்த்த த ாருடளப்  ாதுகாத்தல் (ஈ) த ாருள்கடளச் தசர்த்தல் 

விடை: ஆ, ஈ, இ, அ. 

இயல் - 3 ொடு, சமூகம் 

1. புலி தங்கிய குடக 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

 1. “யாண்டு” என்னும் தசால்லின் த ாருள் -------------- 

(அ) எனது (ஆ) எங்கு (இ) எவ்வளவு (ஈ) எது 

2. “யாண்டுளதனா?” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து -------------- 

(அ) யாண்டு + உளதனா? (ஆ) யாண் + உளதனா? 

 (இ) யா + உளதனா? (ஈ) யாண்டு + உதனா? 

3. “கல் + அடள” என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------- 

(அ) கல்லடள (ஆ) கல்அடள (இ) கலலடள (ஈ) கல்லுடள 

4. சிற்றில் என் து ---------------- 

(அ) சிறிய இல்லம் (ஆ) சீரிய இல்லம் (இ) சிறந்த இல்லம் (ஈ) சிறுட யான இல்லம் 

5. ொட்டைக் காக்க --------------- தசல்லுவடதத் தம் முதன்ட யான கைட களுள் ஒன்றாய்க் 

கருதினர், தமிழர்கள். 

(அ) த ாருளீட்ை (ஆ) த ார்க்களம் (இ) கல்வி கற்க (ஈ) கவிடத  டைக்க 

6. கல்அடள என் து --------------- 

(அ) கல்வீடு (ஆ) கற்சிடல (இ) கற்தகாவில் (ஈ)  டலக்குடக 

7. காவற்த ண்டு என்னும் தசால்லுக்கு ------------ என்று த ாருள். 

(அ) ெற்றாய் (ஆ) தசவிலித்தாய் (இ) ததாழி (ஈ) தடலவி 

8. ெற்றூண் என்ட டதப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ---------------- 

(அ) ெற் + தூண் (ஆ) ெற்றூ + உண் (இ) ெல் + தூண் (ஈ) ெல் + றூண் 

2.  ாஞ்டச வளம் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ஊர்வலத்தின் முன்னால் --------------- அடசந்து வந்தது. 

(அ) ததாரணம் (ஆ) வானரம் (இ) வாரணம் (ஈ) சந்தனம் 
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2.  ாஞ்சாலங்குறிச்சியில் ---------------- ொடய விரட்டிடும். 

(அ) முயல் (ஆ) ெரி (இ)  ரி (ஈ) புலி 

3. த த்டத வீடு என்று குறிப்பிைப் டுவது ----------------- 

(அ) த த்டத விரிக்கப் ட்ை வீடு (ஆ)  டுக்டகயடற உள்ள வீடு 

(இ) த ட்டுப் குதியில் உள்ள வீடு (ஈ)  ாடி வீடு 

4. “பூட்டுங்கதவுகள்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ---------------- 

(அ) பூட்டு + கதவுகள் (ஆ) பூட்டும் + கதவுகள் 

(இ) பூட்டின் + கதவுகள் (ஈ) பூட்டிய + கதவுகள் 

5. “ததாரணத டை” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் து ---------------- 

(அ) ததாரணம் + த டை (ஆ) ததாரண + த டை 

(இ) ததாரணம் + ஓடை (ஈ) ததாரணம் + ஓடை 

6. வாசல் + அலங்காரம் என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் -------------- 

(அ) வாசல் அலங்காரம் (ஆ) வாசலங்காரம் (இ) வாசலலங்காரம் (ஈ) வாசலிங்காரம் 

7.  ாஞ்டச என் து -------------- 

(அ)  ஞ்சசீலம் (ஆ)  ாஞ்சசீலம் (இ) கள்ளக்குறிச்சி (ஈ)  ாஞ்சாலங்குறிச்சி 

8.  ரி என்ற தசால்லின் த ாருள் --------------- 

(அ) ெரி (ஆ) குதிடர (இ) யாடன (ஈ) பூடன 

9.  ாஞ்டசயில்  சுவும் --------------- ஒரு துடறயில் நீரருந்தும். 

(அ) கன்றும் (ஆ) காடளயும் (இ) புலியும் (ஈ) யாடனயும் 

10. கட்ைத ாம் ன் த டரக் தகட்ைதும் ------------ கூைக் கறந்த  ாடலக் குடிக்காது. 

(அ) காகம் (ஆ) கன்று (இ)  ான் (ஈ)  ாம்பு 

த ாருத்துக: 

1. த ாக்கிஷம் - அ. அழகு 

2. சாஸ்தி - ஆ. தசல்வம் 

3. விஸ்தாரம் - இ. மிகுதி 

4. சிங்காரம் - ஈ. த ரும் ரப்பு 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-ஈ. 4-அ. 

3. ததசியம் காத்த தசம் ல்  சும்த ான் முத்துரா லிங்கத்ததவர் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


7th Tamil                                                                                                                     Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            13 

1. முத்துரா லிங்கத்ததவர் முதன் முதலில் உடரயாற்றிய இைம் ----------------- 

(அ) தூத்துக்குடி (ஆ) காடரக்குடி (இ) சாயல்குடி (ஈ)  ன்னார்குடி 

2. முத்துரா லிங்கத்ததாவர் ெைத்திய இதழின் த யர் ------------- 

(அ) இராஜாஜி (ஆ) தெதாஜி (இ) காந்திஜி (ஈ) தெருஜி 

3. ததசியம் காத்த தசம் ல் எனப்  சும்த ான் முத்துரா லிங்கத் ததவடரப்  ாராட்டியவர். 

(அ) இராஜாஜி (ஆ) த ரியார் (இ) திரு.வி.க (ஈ) தெதாஜி 

4. வாய்ப்பூட்டுச் சட்ைத்தால் த சத் தடை விதிக்கப் ட்ை வைொட்டுத் தடலவர் ---------------- 

(அ) காந்தியடிகள் (ஆ)  தைல் (இ) திலகர் (ஈ) தெதாஜி 

5. முத்துரா லிங்கத் ததவரின் கல்வி தடைப் ைக் காரணம் ----------------- தொய். 

(அ) காய்ச்சல் (ஆ) பிதளக் (இ) காலரா (ஈ) த ரியம்ட  

6.  துடரயில் தகாவில் நுடழவுப் த ாராட்ைத்டத ெைத்தியவர் --------------- ஆவார். 

(அ) இராஜாஜி (ஆ) கா ராசர் (இ) தெரு (ஈ)  துடர டவத்தியொத ஐயர் 

7. முத்துரா லிங்கத் ததவரின் அரசியல் குரு ------------- 

(அ)  காத் ா காந்தி (ஆ) தெரு (இ) தெதாஜி (ஈ) வல்ல ாய்  தைல் 

8. முத்துரா லிங்கத்ததவரின் வீரமிக்க த ச்சு விடுதடலக்கு உதவும் என்றவர் -------------- 

(அ) கா ராசர் (ஆ) திரு.வி.க (இ) இராஜாஜி (ஈ) திலகர் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. ------------- சட்ைம் 1914இல் தகாண்டு வரப் ட்ைது. 

விடை: குற்றப் ரம் டரச். 

2. தெதாஜி இதழின் ததாைக்க விழா --------------- ட தானத்தில் ெடைத ற்றது. 

விடை: தமுக்கம். 

3. முத்துராலிங்கரின் த ச்சு சிங்கத்தின் முழக்கம் த ாலதவ இருந்தது என்று கூறியவர் ------------

-- 

விடை: அண்ணா. 

4. முத்துரா லிங்கர் சுதந்திரப் த ாரட்ைத்திற்காகச் சிடறயில் கழித்த ொள்களின் எண்ணிக்டக ------

--- ஆகும். 

விடை: 4000. 

5. வழக்கு 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. “இல்முன்” என் டத “முன்றில்” எனக் கூறுவது --------------- 
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(அ) இலக்கணப்த ாலி (ஆ)  ரூஉ (இ) இைக்கரைக்கல் (ஈ) குழுஉக்குறி 

2. “இறந்தவடரத் துஞ்சினார்” என்று கூறுவது ----------------- 

(அ) இைக்கரைக்கல் (ஆ)  ங்கல வழக்கு (இ) குழுஉக்குறி (ஈ)  ரூஉ 

3. தஞ்சாவூடரத் “தஞ்டச” என வழங்குவது --------------- 

(அ) குழுஉக்குறி (ஆ) இலக்கணப்த ாலி (இ)  ரூஉ (ஈ) இைக்கரக்கல் 

4. கள்டளச் “தசால் விளம்பி” என்று கூறுவது ---------------- 

(இ) இலக்கணப்த ாலி (ஆ)  ங்கல வழக்கு (இ) குழுஉக்குறி (ஈ)  ரூஉ 

5. “விளக்டக அடணத்துவிடு” என் டத “விளக்டகக் குளிரடவ” என்று கூறுவது. 

(அ) இலக்கணப் த ாலி (ஆ)  ங்கல வழக்கு (இ)  ரூஉ (இ) குழுஉக்குறி 

வழக்கு வடகடயயும் எடுத்துக்காட்டையும் த ாருத்துக: 

வழக்கு வடக எடுத்துக்காட்டு 

1. இலக்கணப்த ாலி - அ. இடறவனடி தசர்ந்தார் 

2.  ரூஉ - ஆ. த ான்டனப்  றி என்றல் 

3. இைக்கரைக்கல் - இ. தகாடவ 

4.  ங்கல வழக்கு - ஈ. புகதழந்தி ெளதவண் ா இயற்றினார் 

5. குழுஉக்குறி - உ. கால் கழுவி வந்ததன் 

    - ஊ. தகாயில் 

விடை: 1-ஊ, 2-இ, 3-உ, 4-அ, 5-ஆ. 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. “சிவிறி” என் டத “விசிறி” எனக் கூறுவது ------------ வழக்கு. 

விடை: இலக்கணப்த ாலி. 

2. இறந்தாடர “இடறவனடி தசர்ந்தார்” என் து -------------- வழக்கு. 

விடை:  ங்கல. 

3. “விளக்டகக் குளிர டவ” என் து ---------------- வழக்கு. 

விடை:  ங்கல. 

த ாருத்துக: 

1. இலக்கணமுடையது - அ. தகாடவ 

2. இலக்கணப்த ாலி - ஆ. நிலம் 

3.  ரூஉ - இ. புறெகர் 
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விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-அ.  

த ாருத்துக: 

1.  ந்தர் - அ. முதற்த ாலி 

2. ட ஞ்சு - ஆ. முற்றுப்த ாலி 

3. அஞ்சு - இ. இடைப்த ாலி 

4. அடரயர் - ஈ. கடைப்த ாலி 

விடை: 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 

இயல் – 4 

1. கலங்கடர விளக்கம் 

அருஞ்தசாற்த ாருள் அறிக: 

 தடல - முட்டுக்கால் 

த ார - தீண்ை 

நிவந்த - உயர்ந்த 

தசன்னி - தடல 

இரவின்  ாட்டிய - இரவில் ஏற்றப் ட்ை 

தஞகிழி - தெகிழ்ந்து 

கடரயும் - அடழக்கும் 

அழுவம் - கைல் 

உரவுநீர் - த ருநீர்ப் ரப்பு 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. தவயா ாைம் எனப் டுவது --------------- 

(அ) டவக்தகாலால் தவயப் டுவது (ஆ) சாந்தினால் பூசப் டுவது 

(இ) ஓடலயால் தவயப் டுவது (ஈ) துணியால் மூைப் டுவது 

2. உரவுநீர் அழுவம் - இத்ததாைரில் அடிக்தகாடிட்ை தசால்லின் த ாருள் -------------- 

(அ) காற்று (ஆ) வானம் (இ) கைல் (ஈ)  டல 

3. கைலில் துடற அறியா ல் கலங்குவன ----------- 

(அ) மீன்கள் (ஆ)  ரக்கலங்கள் (இ) தூண்கள் (ஈ)  ாைங்கள் 

4. தூண் என்னும் த ாருள் தரும் தசால் -------------- 

(அ) தஞகிழி (ஆ) தசன்னி (இ) ஏணி (ஈ)  தடல 
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2. கவின்மிகு கப் ல் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. இயற்டக வங்கூழ் ஆட்ை - இத்ததாைரில் அடிக்தகாடிட்ை தசால்லின் த ாருள் -------------- 

(அ) நிலம் (ஆ) நீர் (இ) காற்று (ஈ) தெருப்பு 

2.  க்கள் ------------ ஏறி தவளிொடுகளுக்குச் தசன்றனர். 

(அ) கைலில் (ஆ) காற்றில் (இ) கழனியில் (ஈ) வங்கத்தில் 

3. புலால் ொற்றம் உடையதாய் அகொனூறு கூறுவது -------------- 

(அ) காற்று (ஆ) ொவாய் (இ) கைல் (ஈ)  ணல் 

4. “த ருங்கைல்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் டவ ---------------- 

(அ) த ரு + கைல் (ஆ) த ருட  + கைல் (இ) த ரிய + கைல் (ஈ) த ருங் + கைல் 

5. இன்று + ஆகி என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் -------------- 

(அ) இன்றுஆகி (ஆ) இன்றிஆகி (இ) இன்றாகி (ஈ) இன்றாஆகி 

6. எதுடக இைம் த றாத இடண ------------- 

(அ) இரவு-இயற்டக (ஆ) வங்கம்-சங்கம் (இ) உலகு-புலவு (ஈ) அடசவு-இடசவு 

த ாருத்துக: 

1. வங்கம் -  கல் 

2. நீகான் - கப் ல் 

3. எல் - கலங்கடர விளக்கம் 

4.  ாை ஒள்தளரி - ொவாய் ஓட்டு வன் 

விடை: 1-ஆ, 2-ஈ, 3-அ, 4-இ 

அருஞ்தசாற்த ாருள் அறிக: 

1. உரு - அச்சம் 

2. த ாழ - பிளக்க 

3. எல் -  கல் 

4. வங்கூழ் - காற்று 

5. நீகான் - கலம் தசலுத்து வன் 

6. வங்கம் - கப் ல் 

7. தகாடுஉயர் - கடர உயர்ந்த 

8.  ாை ஒள்தளரி - கலங்கடர விளக்க ஒளி 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


7th Tamil                                                                                                                     Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            17 

3. தமிழரின் கப் ற்கடல 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. தமிழர்கள் சிறிய நீர்நிடலகடளக் கைக்கப்  யன் டுத்தியது ------------ 

(அ) கலம் (ஆ) வங்கம் (இ) ொவாய் (ஈ) ஓைம் 

2. ததால்காப்பியம் கைற் யணத்டத --------------- வழக்கம் என்று கூறுகிறது. 

(அ) ென்னீர் (ஆ) தண்ணீர் (இ) முந்நீர் (ஈ) கண்ணீர் 

3. கப் டல உரிய திடசயில் திருப்புவதற்குப்  யன் டும் கருவி ------------- 

(அ) சுக்கான் (ஆ) ெங்கூரம் (இ) கண்ணடை (ஈ) சமுக்கு 

4. கப் ல் கட்டும் கடலஞர்கள் ------------- என வழங்கப் ட்ைனர். 

(அ)  ாலுமி (ஆ) கம்மியர் (இ) தச்சர் (ஈ) ஆசாரி 

5. கப் லின் முதன்ட யான உறுப்பு ----------- ஆகும். 

(அ) எரா (ஆ) சுரா (இ)  ரு ன் (ஈ) ெங்கூரம் 

6. கடரதல் என் து -------------- 

(அ) த ாழிதல் (ஆ) தசாரிதல் (இ) அடரத்தல் (ஈ) அடழத்தல் 

7. கப் ல்களுக்குத் துடறமுக வழிகாட்டி ------------- 

(அ) திடசகாட்டி (ஆ) கலங்கடர விளக்கம் (இ) தூங்க விளக்கம் (ஈ) வானியல் நூல் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. கப் ல் கட்டுவதற்குப்  யன் டும்  ர ஆணிகள் ---------- என வழங்கப் டும். 

விடை: ததாகுதி. 

2. கப் ல் ஓரிைத்தில் நிடலயாய் நிற்கப்  யன் டுவது ------------ 

விடை: ெங்கூரம். 

3. இடழத்த  ரத்தில் காணப் டும் உருவங்கள் -------------- எனக் குறிப்பிைப் டும். 

விடை: கண்ணடை. 

த ாருத்துக: 

1. எரா - அ. திடசகாட்டும் கருவி 

2.  ரு ல் - ஆ. அடி ரம் 

3. மீகா ன் - இ. குறுக்கு ரம் 

4. காந்தஊசி - ஈ. கப் டலச் தசலுத்து வர் 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-ஈ, 4-அ 
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இலக்கணம் 

எடுத்துக்காட்டுகடளயும் அவற்றிற்கு உரிய த யர்கடளயும் த ாருத்துக: 

 எடுத்துக்காட்டுகள் த யர்கள் 

1. தசடி, காற்று, இைம் - அ. த யர்த் திரிதசால் 

2. த ய்ந்தது,  றந்தது - ஆ. விடனத் திரிதசால் 

3. தவழம்,  டி, ெல்குரவு - இ. த யர் இயற்தசால் 

4. அயின்றான், வடரந்தான் - ஈ. விடன இயற்தசால் 

விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-அ, 4-ஆ 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. எல்லார்க்கும் எளிதில் த ாருள் விளங்கும் தசால் ----------- 

(அ) இயற்தசால் (ஆ) திரிதசால் (இ) திடசச்தசால் (ஈ) வைதசால் 

2.  லத ாருள் தரும் ஒரு தசால் என் து --------------- 

(அ) இயற்தசால் (ஆ) திரிதசால் (இ) திடசச்தசால் (ஈ) வைதசால் 

3. வைத ாழி என்று அடழக்கப் டும் த ாழி ----------------- 

(அ)  டலயாளம் (ஆ) கன்னைம் (இ) ச ஸ்கிருதம் (ஈ) ததலுங்கு 

த ாருத்துக: 

1. இயற்தசால் - அ. த ற்றம் 

2. திரிதசால் - ஆ. இரத்தம் 

3. திடசச்தசால் - இ. அழுவம் 

4. வைதசால் - ஈ. தசாறு 

விடை: 1-ஈ, 2-இ, 3-அ, 4-ஆ 

ொல்வடகச் தசாற்கடள வடகப் டுத்திப்  ட்டியல் உருவாக்குக: 

1. இயற்தசால்: 

 ண், த ான், ெைந்தான், வந்தான், அழகு, அன்பு 

2. திரிதசால்: 

கிள்டள, சுகம், தத்டத - கிளி 

யாடன, தகாழி, சங்கு - வாரணம் 

 ைர்ந்தான், தசன்றான் - த ாயினான் 

சால, உறு, தவ, ெனி, கழி - மிகுதி 
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3. திடசச்தசால்: 

ஒைக்கான் - ஓணான் 

த ருக்கான் - த ருச்சாளி 

அழுவாச்சி - அழுடக 

இடுதல் - எறிதல் 

 தநீர் -  னஞ்சாறு 

நூக்குவது - தள்ளுவது 

சூத்டத - தசாத்டத 

4. வைதசால்: 

புத்ர - புத்திரன் 

 ா ம் -  ாவம் 

க்ருஷ்ண - கிருட்டினன் 

ராஜ்ய - இராச்சியம் 

க லம் - தா டர 

விஷம் - ெஞ்சு 

புஷ் ம் -  லர் 

இயல் - 5 

1. இன் த்தமிழ்க் கல்வி 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. த ண்களுக்கு நிகராகப்  ாரதிதாசன் கூறுவது ------------------ 

(அ)  யில் (ஆ) குயில் (இ) கிளி (ஈ) அன்னம் 

2. பின்வருவனவற்றுள் “ டல”டயக் குறிக்கும் தசால் -------------- 

(அ) தவற்பு (ஆ) காடு (இ) கழனி (ஈ) புவி 

3. “ஏதைடுத்ததன்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------------- 

(அ) ஏதைடு + ததன் (ஆ) ஏட்டு + எடுத்ததன் (இ) ஏடு + எடுத்ததன் (ஈ) ஏ + தைடுத்ததன் 

4. “துயின்றிருந்தார்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன -------------- 

(அ) துயின்று + இருந்தார் (ஆ) துயில் + இருந்தார் 

(இ) துயின்றி + இருந்தார் (ஈ) துயின் + இருந்தார் 

5. என்று + உடரக்கும் என் னவற்டறச் தசர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் தசால் --------------- 
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(அ) என்றுஉடரக்கும் (ஆ) என்றிடரக்கும் (இ) என்றடரக்கும் (ஈ) என்றுடரக்கும் 

6. “உயிர் அன்பிடனச் சித்திரம் தசய்க” என்றவர்கள் --------------- 

(அ) ஆண்கள் (ஆ) த ண்கள் (இ) குழந்டதகள் (ஈ) த ரியவர்கள் 

7.  ாடலப்த ாழுதில் த ற்றிடசயில் விழுவது ----------------- 

(அ) நிலவு (ஆ) வானம் (இ) சூரியன் (ஈ) காற்று 

8. அறியாட யில் தூங்கிக் கிைந்தவர்கள் ------------ 

(அ) ஆங்கிதலயர்கள் (ஆ) ஜப் ானியர்கள் (இ) ஆரியர்கள் (ஈ) தமிழர்கள் 

9. இன் த் தமிழ்க்கல்வி கற்றால், தெஞ்சினில் ---------------- உண்ைாகிடும். 

(அ) துயரம் (ஆ)  கிழ்ச்சி (இ) தூய்ட  (ஈ) வருத்தம் 

10.  ாதவந்தர் என்று வழதூநூப் டு வர் ------------------ 

(அ)  ாரதியார் (ஆ)  ாரதிதாசனார் (இ)  ட்டுக்தகாட்டையார் (ஈ) கண்ணதாசன் 

த ாருத்துக: 

1. கழனி - அ. கதிரவன் 

2. நிகர் - ஆ. த கம் 

3.  ரிதி - இ. ச ம் 

4. முகில் - ஈ. வயல் 

விடை: 1-ஈ, 2-இ, 3-அ, 4-ஆ 

2. அழியாச் தசல்வம் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ஒருவர் தம் குழந்டதகளுக்குச் தசர்த்து டவக்க தவண்டிய தசல்வம் ------------ 

(அ) வீடு (ஆ) கல்வி (இ) த ாருள் (ஈ) அணிகலன் 

2. கல்விடயப் த ால் ------------- தசல்வம் தவறில்டல. 

(அ) விடலயில்லாத (ஆ) தகடில்லாத (இ) உயர்வில்லாத (ஈ) தவறில்லாத 

3. “வாய்த்தீயின்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ----------------- 

(அ) வாய்த்து + ஈயின் (ஆ) வாய் + தீயின் (இ) வாய்த்து + தீயின் (ஈ) வாய் + ஈயின் 

4. “தகடில்டல” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------- 

(அ) தகடி + இல்டல (ஆ) தக + இல்டல (இ) தகள்வி + இல்டல (ஈ) தகடு + இல்டல 

5. எவன் + ஒருவன் என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் -------------- 

(அ) எவன்ஒருவன் (ஆ) எவன்தனாருவன் (இ) எவதனாருவன் (ஈ) ஏன்தனாருவன் 
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அருஞ்தசாற்த ாருள் அறிக: 

உழி - இைம் 

ஈயின் - தகாடுத்தால் 

தசறின் - தகா ம் தகாண்ைால் 

எச்சம் - முன்தனார் டவப்பு 

விச்டச - வித்டத (கல்வி) 

3. வாழ்விக்கும் கல்வி 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. காலத்தின் அருட டயக் கூறும் திருக்குறள் அதிகாரம் ----------- 

(அ) கல்வி (ஆ) காலம் அறிதல் (இ) விடனயறிதல் (ஈ)  டியின்ட  

2. கல்வியில்லாத ொடு -------------- வீடு. 

(அ) விளக்கில்லாத (ஆ) த ாருளில்லாத (இ) கதவில்லாத (ஈ) வாசலில்லாத 

3. “ ள்ளித்தல டனத்தும் தகாயில் தசய்குதவாம்” என்று  ாடியவர் --------------- 

(அ) திருக்குறளார் (ஆ) திருவள்ளுவர் (இ)  ாரதியார் (ஈ)  ாரதிதாசன் 

4. “உயர்வடைதவாம்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------ 

(அ) உயர் + வடைதவாம் (ஆ) உயர் + அடைதவாம் 

(இ) உயர்வு + வடைதவாம் (ஈ) உயர்வு + அடைதவாம் 

5. இடவ + எல்லாம் என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ---------------- 

(அ) இடவஎல்லாம் (ஆ) இடவதயல்லாம் (இ) இதுதயல்லாம் (ஈ) இவதயல்லாம் 

6. உலகில் மிக அருட யானது எது --------------- 

(அ) காலம் (ஆ) கிழட  (இ) த ாழி (ஈ) சூழல் 

7.  ாரத ததசம் என்று ததாள் தகாட்டுதவாம் என்று  ாடியவர் -------------- 

(அ)  ாரதிதாசன் (ஆ) கவி ணி (இ)  ாரதியார் (ஈ) சுரதா 

8. அறிடவப் த ற உதவுவது -------------- என் ார் வள்ளுவர். 

(அ) கல்வி (ஆ) த ாருள் (இ) தகாவில் (ஈ) த ாழி 

4.  ள்ளி  றுதிறப்பு 

பின்வரும் தசாற்களில்  குதிடய எழுத்ததழுதுக: 

 தசால்  குதி 

கண்ைான் - காண் 
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தகட்ைான் - தகள் 

வந்தான் - வா 

எழுதினான் - எழுது 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ---------- என் து த யர்ப் கு தம் ஆகும். 

(அ) கண்ணன் (ஆ)  ழத்து (இ) சால 

2. இடைச்தசாற்கள் -------------  தம் ஆகும். 

(அ)  கு (ஆ)  கா (இ) விளி 

3. ஏவல் விடனயாய் அட வது ------------- ஆகும் 

(அ) த யர்ப் கு தம் (ஆ) விடனப் கு தம் (இ) எதுவுமில்டல 

4. தசய்தான் - இச்தசால்லில் அட ந்துள்ள இடைநிடல ----------------- 

(அ) இன் (ஆ) த் (இ) ட் 

5. விடனப் கு தத்தின்  குதி --------------- இருக்கும். 

(அ) த யர்ச்தசால்லாய் (ஆ) ஏவல் விடனயாய் (இ)  கு த ாய் 

6. த ய்ந்தன - இச்தசால்லில் உள்ள விகுதி --------------- 

(அ) உயர்திடண (ஆ) அஃறிடண 

7. எழுதினான் - இச்தசால்லில் அட ந்துள்ள இடைநிடல ---------------- 

(அ) த் (ஆ) அன் (இ) ட் 

8. தசய்யற்க – இச்தசால்லில் உள்ள எதிர் டற இடைநிடல --------------- 

(அ) அ (ஆ) அல் (இ) அற் 

9. ஒரு  தத்தின்  குதிதயாடு பிற உறுப்புகடள இடணப் து ------------- ஆகும். 

(அ) சாரிடய (ஆ) இடைநிடல (இ) சந்தி 

10. “இல்” என்னும் எதிர் டற இடைநிடல அட ந்துள்ள விடனச்தசால் ---------------- 

(அ) தகளான் (ஆ) வாரான் (இ) கண்டிலன் 

11. ொன்குவடகப்  காப் தங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக: 

த யர்ப் காப் தம் - நிலம், நீர், தெருப்பு 

விடனப் காப் தம் - ெை, வா,  டி 

இடைப் காப் தம் -  ன், தகால், தில் 

உரிப் காப் தம் - உறு, தவ, ெனி 
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த ாருத்துக: 

1. த ாருட்த யர்ப் கு தம் - அ. தசன்டனயான் 

2. இைப்த யர்ப் கு தம் - ஆ. மூக்கன் 

3. காலப்த யர்ப் கு தம் - இ. த ான்னன் 

4. சிடனப்த யர்ப் கு தம் - ஈ. சித்திடரயான் 

விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஈ, 4-ஆ 

1. வருவான் - அ. இறந்தகால இடைநிடல (த்) 

2. காணான் - ஆ. நிகழ்கால இடைநிடல (கிறு) 

3.  ார்த்தான் - இ. எதிர்கால இடைநிடல (வ்) 

4. ெைக்கிறான் - ஈ. எதிர் டற இடைநிடல(ஆ) 

விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-அ, 4-ஆ 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ென்னூலின் டி தமிழிலுள்ள ஓதரழுத்து ஒரு த ாழிகளின் எண்ணிக்டக -------------- 

(அ) 40 (ஆ) 42 (இ) 44 (ஈ) 46 

2. எழுதினான் என் து --------------- 

(அ) த யர்ப் கு தம் (ஆ) விடனப் கு தம் 

(இ) த யர்ப் காப் தம் (ஈ) விடனப் காப் தம் 

3. த யர்ப் கு தம் -------------- வடகப் டும். 

(அ) ொன்கு (ஆ) ஐந்து (இ) ஆறு (ஈ) ஏழு 

4. காலத்டதக் காட்டும்  கு த உறுப்பு ----------------- 

(அ)  குதி (ஆ) விகுதி (இ) இடைநிடல (ஈ) சந்தி 

த ாருத்துக: 

1. த யர்ப் கு தம் - அ. வாழ்ந்தான் 

2. விடனப் கு தம் - ஆ.  ன் 

3. இடைப் காப் தம் - இ. ெனி 

4.உரிப் காப் தம் - ஈ. த ரியார் 

விடை: 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. காடலயில்  ள்ளி  ணி --------------- 
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விடை: ஒலிக்கும். 

2. திடரப் ைங்களில் விலங்குகள் --------------- காட்சி குழந்டதகளுக்குப் பிடிக்கும். 

விடை: ெடிக்கும். 

3. கதிரவன் காடலயில் கிழக்தக ------------------ 

விடை: உதிக்கும். 

4. ொள்ததாறும் தசய்தித்தாள் -------------- வழக்கம் இருக்க தவண்டும். 

விடை:  டிக்கும். 

ஓர் எழுத்துச் தசாற்களால் நிரப்புக: 

1. -------------- புல்டல த யும். 

விடை: ஆ. 

2. ----------- சுடும். 

விடை: தீ. 

3. ------------- த சும். 

விடை: ொ. 

4. -------------  றக்கும். 

விடை: ஈ. 

5. ---------  ணம் வீசும். 

விடை: பூ. 

அருஞ்தசாற்த ாருள் அறிக: 

1. தா - தகாடு 

2. தீ - தெருப்பு 

3.  ா -  ாைல் 

4. டத - டதத்தல் 

5. டவ - கூர்ட  

6. ட  - அஞ்சனம் 

இயல் - 6 

1. ஒரு தவண்டுதகாள் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1.  யிலும்  ானும் வனத்திற்கு ------------- தருகின்றன. 
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(அ) கடளப்பு (ஆ) வனப்பு (இ)  டலப்பு (ஈ) உடழப்பு 

2. மிளகாய் வற்றலின் ------------- தும் டல வரவடழக்கும். 

(அ) தெடி (ஆ) காட்சி (இ)  ணம் (ஈ) ஓடச 

3. அன்டன தான் த ற்ற --------------- சிரிப்பில்  கிழ்ச்சி அடைகிறார். 

(அ) தங்டகயின் (ஆ) தம்பியின் (இ)  ழடலயின் (ஈ) கணவனின் 

4. “வனப்பில்டல” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் டவ -------------- 

(அ) வனம் + இல்டல (ஆ) வனப்பு + இல்டல 

(இ) வனப்பு + யில்டல (ஈ) வனப் + பில்டல 

5. “வார்ப்பு + எனில்” என் வற்டறச் தசர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் தசால் ----------------- 

(அ) வார்ப்எனில் (ஆ) வார்ப்பினில் (இ) வார்ப்த னில் (ஈ) வார்ப்பு எனில் 

6. பிரும் ாக்கள் என வழங்கப் டுதவார் ------------------ 

(அ) கல்லுடைப் வர்கள் (ஆ)  டைப் ாளர்கள் (இ) சிந்தடனயாளர்கள் (ஈ) த ச்சாளர்கள் 

7.  னிதர்களின் வாழ்தவாடு இடணந்தத வளர்ந்தடவ ----------------- 

(அ)  டலகள் (ஆ) உடலகள் (இ) கடலகள் (ஈ) சிடலகள் 

8. கடலஞன் ஒருவன் தான்  டைக்கும் ஒவ்தவான்டறயும் --------------  டைப் ான். 

(அ) அறிவியதலாடு (ஆ) உளவியதலாடு (இ) உணர்வியதலாடு (ஈ) அழகியதலாடு 

9. கடலப் டைப்புகள் -------------- த ச தவண்டும். 

(அ) உரக்க (ஆ) த துவாய் (இ)  ானுைம் (ஈ) ஆருைம் 

10. வனப்பு என்ற தசால்லின் த ாருள் ------------------- 

(அ) அழகு (ஆ) உயர்வு (இ) சிறப்பு (ஈ) த ருட  

2. கீடரப் ாத்தியும் குதிடரயும் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ‘ஏறப்  ரியாகுத ' என்னும் ததாைரில் ' ரி' என் தன் த ாருள் -------------- 

(அ) யாடன (ஆ) குதிடர (இ)  ான் (ஈ)  ாடு 

2. த ாருந்தாத ஓடச உடைய தசால் -------------- 

(அ)  ாய்டகயால் (ஆ) த ன்ட யால் (இ) திரும்புடகயில் (ஈ) அடிக்டகயால் 

3. “வண்கீடர” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன -------------- 

(அ) வண் + கீடர (ஆ) வண்ணம் + கீடர (இ) வளம் + கீடர (ஈ) வண்ட  + கீடர 

4. கட்டி + அடித்தல் என் வற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ---------------- 
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(அ) கட்டியிடித்தல் (ஆ) கட்டியடித்தல் (இ) கட்டிஅடித்தல் (ஈ) கட்டுஅடித்தல் 

5. தமிழில் ------------ ெயமும் ----------- ெயமும் மிக்க  லவடகயான  ாைல்கள் உள்ளன. 

(அ) எழுத்து, தசால் (ஆ) தசால், த ாருள் (இ) த ாருள், யாப்பு (ஈ) யாப்பு, அணி 

6. இரட்டுறத ாழிதல் இப் டியும் வழங்கப் டுகிறது ---------------- 

(இ) இரட்டைத ாழி (ஆ) தரட்டைத ாழிதல் (இ) சிதலடை (ஈ) சிந்துகவி 

7. “கட்டி அடிக்டகயால்” என்னும் இச்தசய்யுள் ---------------- 

(அ) தவண் ா (ஆ) ஆசிரியப் ா (இ) கலிப் ா (ஈ) வஞ்சிப் ா 

8. காளத கப் புலவரின் இயற்த யர் ----------------- 

(அ) கு ணன் (ஆ) த கவாணன் (இ)  ரதன் (ஈ) வரதன் 

இரு த ாருள்கடளயும் எழுதுக: 

1.  ாடல -  லர்  ாடல, அந்திப்த ாழுது. 

2.  ட்ைம் - வானில்  றக்கவிடுவது,  டித்துப் த றுவது. 

3. அன்னம் -  றடவ, உணவு. 

4. கடை - அங்காடி, கடைசி. 

5. காய் - காய்தல், காய்கறி. 

6. ஏடு - தாள்,  ால்மீது  டிவது. 

7. எட்டு - எண், எட்டுதல். 

8.  டி -  டிக்கட்டு,  டித்தல். 

9. திங்கள் - கிழட ,  ாதம். 

10. ஆடு - விலங்கு, ொட்டிய ாடு. 

11.  ாடு - தசல்வம், விலங்கு. 

12.  ணம் - வாடசன, திரு ணம். 

3. த சும் ஓவியங்கள் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. குடக ஓவியங்களில் வண்ணம் தீட்ைப்  யன் ட்ை த ாருள்களுள் ஒன்று ---------------- 

(அ)  ண்துகள் (ஆ) நீர் வண்ணம் (இ) எண்தணய் வண்ணம் (ஈ) கரிக்தகால் 

2. ெடகச்சுடவ உணர்வு தவளிப் டு ாறு வடரயப் டும் ஓவியம் ------------- 

(அ) குடக ஓவியம் (ஆ) சுவர் ஓவியம் (இ) கண்ணாடி ஓவியம் (ஈ) தகலிச்சித்திரம் 

3. “தகாட்தைாவியம்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------- 
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(அ) தகாடு + ஓவியம் (ஆ) தகாட்டு + ஓவியம் 

(இ) தகாட் + தைாவியம் (ஈ) தகாடி + ஓவியம் 

4. “தசப்த டு” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன --------------- 

(அ) தசப்பு + ஈடு (ஆ) தசப்பு + ஓடு (இ) தசப்பு + ஏடு (ஈ) தசப்பு + தயடு 

5. எழுத்து +ஆணி என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------- 

(அ) எழுத்துஆணி (ஆ) எழுத்தாணி (இ) எழுத்துதாணி (ஈ) எழுதாணி 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. கருத்துப் ைங்கடள அறிமுகப் டுத்தியவர் ----------------- 

விடை:  ாரதியார். 

2. கலம்காரி ஓவியம் என்று வழங்கப் டுவது ------------- 

விடை: துணி ஓவியம். 

3.  ன்னர்களின் ஆடணகடளயும் அரசு ஆவணங்கடளயும் -------------- மீது த ாறித்துப் 

 ாதுகாத்தனர். 

விடை: தசப்த டு. 

4. சித்திரம் என் து ----------- குறிக்கும் தசால். 

விடை: ஓவியத்டதக். 

5. ொள்காட்டி ஓவியம் வடரயும் முடறயின் முன்தனாடிகளுள் ஒருவராய்க் கருதப்  டு வர் ---------

-- ஆவார். 

விடை: தகாண்டைய ராஜூ. 

6. ஐதராப்பியக் கடலநுணுக்கத்துைன் இந்தியக் கடத ரபுகடள இடணத்து ஓவியங்களில் 

புதுட கடளப் புகுத்தியவர் --------------- 

விடை: இராஜா இரவிவர் ா. 

த ாருத்துக: 

1. தாள் ஒவியம் - அ. சித்திரம் 

2. ஓவியர் - ஆ. தகாட்தைாவியம் 

3. ஓவியக்கூைம் - இ. வித்தகர் 

4. ஓவியம் - ஈ. எழுததாழில் அம் லம் 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-ஈ, 4-அ 

4. தமிழ் ஒளிர் இைங்கள் 

தவறான இடணடயக் கண்ைறிக: 
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1. த று, விடு, ெடு, தகடு, த ாறு, உறு 

விடை: உறு. 

2. ஆைல், அண்ணன், ததைல், தம்பி, த ாக்கு,  ாய்த்து 

விடை: அண்ணன், தம்பி. 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ததாழிற்த யரின்  குதி திரிந்து வரும் த யர் --------------- 

(அ) விகுதி த ற்ற ததாழிற்த யர் (ஆ) முதனிடல திரிந்த ததாழிற்த யர் 

(இ) முதனிடலத் ததாழிற்த யர் 

2. காட்சி என்னும் ததாழிற்த யர் ------------ எனப்பிரியும். 

(அ) கா + சி (ஆ) காட் + சி (இ) காண் + சி 

3.  குதி  ட்டும் ததாழிடலக் குறிப் து ------------- 

(அ) முதனிடல திரிந்த ததாழிற்த யர் (ஆ)  ண்புப்த யர் (இ) முதனிடலத் ததாழிற்த யர் 

4. “ததாண்டு” என்னும் ததாழிற்த யரின் விகுதி ------------- 

(அ) டு (ஆ) உ (இ) எதுவுமில்டல 

5. பின்வருவனவற்றுள் விகுதி த ற்ற ததாழிற்த யர் எது? 

(அ) எழுது (ஆ)  ாடு (இ)  டித்தல் (ஈ) ெடி 

6. பின்வருவனவற்றுள் முதனிடல திரிந்த ததாழிற்த யர் எது? 

(அ) ஊறு (ஆ) ெடு (இ) விழு (ஈ) எழுதல் 

த ாருத்துக: 

1. ஓட்ைம் - அ. முதனிடலத் ததாழிற்த யர் 

2. பிடி - ஆ. முதனிடலத் திரிந்த ததாழிற்த யர் 

3. சூடு - இ. விகுதி த ற்ற ததாழிற்த யர் 

விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஆ 

6. திருக்குறள் 

1. கல்வி 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. கற்க ------------ கற் டவ கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக 

விடை: கசைறக் 
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2. தகடில் விழுச்தசல்வம் கல்வி ---------- 

 ாைல்ல  ற்றடவ யடவ. 

விடை: ஒருவற்கு 

பிரித்து எழுதுக: 

கசைற - கசடு + அற 

எழுத்ததன்  - எழுத்து + என்  

 ணற்தகணி –  ணல் + தகணி 

 ாைல்ல –  ாடு + அல்ல 

ததாட்ைடனத்து – ததாட்ை + அடனத்து 

கற்றடனத்து – கற்ற + அடனத்து 

தகடில் - தகடு + இல் 

இவ்விரண்டும் - இ + இரண்டும் 

தசர்த்து எழுதுக: 

எண் + என்  - எண்தணன்  

கண் + உடையார் - கண்ணுடையார் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. -------------- தீட  உண்ைாகும். 

(அ) தசய்யத்தகுந்த தசயல்கடளச் தசய்வதால்  

(ஆ) தசய்யத்தகாத தசயல்கடளச் தசய்யா ல் இருப் தால் 

(இ) தசய்யத்தகுந்த தசயல்கடளச் தசய்யா ல் இருப் தால் 

(ஈ) எதுவும் தசய்யா ல் இருப் தால் 

2. தன் குடிடயச் சிறந்த குடியாகச் தசய்ய விரும்பு வரிைம் ------------- இருக்கக் கூைாது.  

(அ) தசாம் ல் (ஆ) சுறுசுறுப்பு (இ) ஏழ்ட  (ஈ) தசல்வம் 

3. “எழுத்ததன் ” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------- 

(அ) எழுத்து + ததன்  (ஆ) எழுத்து + என்  (இ) எழுத்து + இன்  (ஈ) எழுத் + ததன்  

4. “கடரந்துண்ணும்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------ 

(அ) கடரந்து + இன்னும் (ஆ) கடர + துண்ணும் 

(இ) கடரந்து + உண்ணும் (ஈ) கடர + உண்ணும் 

5. கற்றடனத்து ஊறும் என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ----------------- 
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(அ) கற்றடனத்தூறும் (ஆ) கற்றடனதூறும் 

(இ) கற்றடனத்தீறும் (ஈ) கற்றடனத்ததாறும் 

த ாருத்துக: 

1. கற்கும் முடற - அ. தசயல் 

2. உயிர்க்கும் கண்கள் - ஆ. காகம் 

3. விழுச்தசல்வம் - இ. பிடழயில்லா ல் கற்றல் 

4. எண்ணித் துணிக - ஈ. எண்ணும் எழுத்தும் 

5. கரவா கடரந்துண்ணும் - உ. கல்வி 

விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-உ, 4-அ, 5-ஆ 

இயல் - 7 

1. விருந்ததாம் ல் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1.  ரம் வளர்த்தால் -------------- த றலாம். 

(அ)  ாறி (ஆ)  ாரி (இ) காரி (ஈ)  ாரி 

2. “நீருடலயில்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------- 

(அ) நீரு + உடலயில் (ஆ) நீர் + இடலயில் (இ) நீர் + உடலயில் (ஈ) நீரு + இடலயில் 

3.  ாரி + ஒன்று என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------ 

(அ)  ாரிதயான்று (ஆ)  ாரிஒன்று (இ)  ாரியின்று (ஈ)  ாரியன்று 

4. தமிழர்களின் ----------- கூறுகளில் விரும்ததாம்புதல் முதன்ட யானது. 

(அ) ெம்பிக்டக (ஆ) சிந்தடன (இ)  ண் ாடு (ஈ) உரிட  

5.  ாரியின்  களிர் புதுட யாய் உணவு அளித்தது -------------- 

(அ) புலவர்களுக்கு (ஆ)  ன்னர்களுக்கு (இ) வீரர்களுக்கு (ஈ)  ாணர்களுக்கு 

6. முன்றில் என் து ------------ 

(அ) கட்ைப் ட்ை இல் (ஆ) இல்லத்தின் கதவு  

(இ) இல்லத்தின் முன் குதி (ஈ) இல்லத்தில் இல்லாத  குதி 

7. ெல்குதல் என் தன் த ாருள் ------------- 

(அ) தகாடுத்தல் (ஆ) எடுத்தல் (இ) ததாடுத்தல் (ஈ) விடுத்தல் 

8. “முன்றில் இல்” - இந்த இரண்டு “இல்”களும் முடறதய -------------- 

 (அ) இல்டல, இல்லம் (ஆ) இல்லம், இல்டல 
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(இ) இல்லம், இல்லம் (ஈ) இல்டல, இல்டல 

2. வயலும் வாழ்வும் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. உழவர் தசற்று வயலில் -------------- ெடுவர். 

(அ) தசடி (ஆ)  யிர் (இ)  ரம் (ஈ) ொற்று 

2. வயலில் விடளந்து முற்றிய தெற் யிர்கடள ------------- தசய்வர். 

(அ) அறுவடை (ஆ) உழவு (இ) ெைவு (ஈ) விற் டன 

3. “ததர்ந்ததடுத்து” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ---------------- 

(அ) ததர் + எடுத்து (ஆ) ததர்ந்து + ததடுத்து (இ) ததர்ந்தது + அடுத்து (ஈ) ததர்ந்து + எடுத்து 

4. “ஒடை + எல்லாம்” என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ------------------ 

(அ) ஓடைஎல்லாம் (ஆ) ஓடைதயல்லாம் (இ) ஓட்டைதையல்லாம் (ஈ) ஓதைல்லாம் 

த ாருத்துக: 

1. ொற்று - அ.  றித்தல் 

2. நீர் - ஆ. அறுத்தல் 

3. கதிர் - இ. ெடுதல் 

4. கடள - ஈ.  ாய்ச்சுதல் 

விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-அ 

த ச்சு வழக்குச் தசாற்கடள எழுத்து வழக்கில் எழுதுக: 

த ாயி - த ாய் 

பிடிக்கிறாங்க - பிடிக்கிறார்கள் 

வளருது - வளருகிறது 

இறங்குறாங்க - இறங்குகிறார்கள் 

வாரன் - வருகிறான் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. உலகிலுள்ள ததாழில்களுள் முதன்ட யானது -------------- 

(அ) கட்ைத்ததாழில் (ஆ) தெய்தல் ததாழில் (இ) உழவுத்ததாழில் (ஈ)  ண் ாண்ைத்ததாழில் 

2. உழவுத்ததாழில் --------------- 

(அ) கண்டணக் கவரும் ததாழில் (ஆ) கருத்டதக் கவரும் ததாழில் 

(இ)  சி தீர்க்கும் ததாழில் (ஈ)  ணிவாய்ப்புத் ததாழில் 
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3. “ொத்து” என் து “---------------“ என் தன் த ச்சு வழக்கு. 

(அ) தெத்து (ஆ) தெத்து (இ) தெற்று (ஈ) ொற்று 

4. குழி என் து -------------- அளடவப் த யர். 

(அ) நில (ஆ) நீட்ைல் (இ) முகத்தல் (ஈ) எடை 

5. சாண் என் து --------------- அளடவப் த யர். 

(அ) முகத்தல் (ஆ) நீட்ைல் (இ) நில (ஈ) எடை 

3. திக்தகல்லாம் புகழுறும் திருதெல்தவலி 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. திருதெல்தவலி -----------  ன்னர்கதளாடு ததாைர்பு உடையது. 

(அ) தசர (ஆ) தசாழ (இ)  ாண்டிய (ஈ)  ல்லவ 

2. இளங்தகாவடிகள் ---------------  டலக்கு முதன்ட  தகாடுத்துப்  ாடினார். 

(அ) இ ய (ஆ) தகால்லி (இ) த ாதிடக (ஈ) விந்திய 

3. திருதெல்தவலி ------------ ஆற்றின் கடரயில் அட ந்துள்ளது. 

(அ) காவிரி (ஆ) டவடக (இ) ததன்த ண்டண (ஈ) தாமிர ரணி 

த ாருத்துக: 

1. தண்த ாருடெ - அ. த ான் ொணயங்கடள உருவாக்கும் இைம் 

2. அக்கசாடல - ஆ. குற்றாலம் 

3. தகாற்டக - இ. தாமிர ரணி 

4. திரிகூை டல - ஈ. முத்துக்குளித்தல் 

விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஈ. 4-ஆ 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1.  ாண்டியர்களின் இரண்ைாவது தடலெகரம் ---------------- 

விடை: திருதெல்தவலி. 

2. கூலம் என் து ------------- குறிக்கும். 

விடை: தானியத்டதக். 

3. வாணிகம் ெடைத றும்  குதிடயப் -------------- என வழங்குதல்  ண்டைய  ரபு. 

விடை: த ட்டை. 

4. முற்காலத்தில் திருதெல்தவலிக்கு வழங்கப் ட்ை த யர் -------------- 

விடை: தவணுவனம். 
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5. அணி இலக்கணம் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1.  டன ரம் தரும் உணவுப்த ாருள்கள் --------------- 

விடை:  தநீர், நுங்கு. 

2.  டன ரம் யாருக்குக் கிலுகிலுப்ட டயக் தரும்? 

விடை: அழுகிற பிள்டளகளுக்கு. 

3. தூததாடல என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதுக: 

விடை: தூது + ஓடல = தூததாடல. 

4.  டன ரம் மூலம் ெ க்குக் கிடைக்கும் த ாருள்கடளப்  ட்டியலிடுக: 

விடை:  தநீர், நுங்கு, தூததாடல, கிலுகிலுப்ட , கயிறு, தும்பு. 

5.  ாைலுக்கு ஏற்ற தடலப்ட  எழுதுக: 

விடை:  டன  ரத்தின் சிறப்பு. 

ததாைருக்குப் த ாருத்த ான உவட டய எடுத்து எழுதுக: 

1. என் தாயார் என்டன ----------- காத்து வளர்த்தார். 

(கண்டண இட  காப் து த ால/தாடயக் கண்ை தசடயப்த ால) 

2. ொனும் என் ததாழியும் -------------- இடணந்து இருப்த ாம். 

(இஞ்சி தின்ற குரங்கு த ால/ெகமும் சடதயும் த ால) 

3. திருவள்ளுவரின் புகடழ -------------- உலகத  அறிந்துள்ளது. 

(எலியும் பூடனயும் த ால/உள்ளங்டக தெல்லிக்கனி த ால) 

4. அப்துல் கலாமின் புகழ் --------------- உலதகங்கும்  ரவியது. 

(குன்றின் த லிட்ை விளக்குப் த ால/குைத்துள் இட்ை விளக்குப் த ால) 

5. சிறுவயதில் ொன்  ார்த்த நிகழ்ச்சிகள் ---------------- என்  னத்தில்  திந்தன. 

(கிணற்றுத்தவடள த ால/ சு ரத்தாணி த ால) 

தகாடுக்கப் ட்டுள்ள ஊரின் த யர்களில் இருந்து புதிய தசாற்கடள உருவாக்குக: 

1. திருதெல்தவலி 

விடை: திரு, தெல், தவலி 

2. ொகப் ட்டினம்  

விடை: ொகம்,  ட்டினம் 

3. கன்னியாகு ரி  
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விடை: கன்னி, கு ரி 

4. தசங்கல் ட்டு 

விடை: தசங்கல்,  ட்டு, கல் 

5. உதக ண்ைலம் 

விடை: உதடக,  ண்ைலம் 

6.  ட்டுக்தகாட்டை 

விடை:  ட்டு, தகாட்டை 

இயல் - 8 

1. புதுட  விளக்கு 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. “இைர் ஆழி நீங்குகதவ” - இத்ததாைரில் அடிக்தகாடிட்ை தசால்லின் த ாருள் -------------- 

(அ) துன் ம் (ஆ)  கிழ்ச்சி (இ) ஆர்வம் (ஈ) இன் ம் 

2. “ஞானச்சுைர்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன --------------- 

(அ) ஞான + சுைர் (ஆ) ஞானச் + சுைர் (இ) ஞானம் + சுைர் (ஈ) ஞானி + சுைர் 

3. இன்பு + உருகு என் னவற்டறச் தசர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் தசால் --------------- 

(அ) இன்பு உருகு (ஆ) இன்பும் உருகு (இ) இன்புருகு (ஈ) இன் ருகு 

4. உள்ளத்தூய்ட தயாடு -------------- ெைப் தத சான்தறாரின் இயல்பு. 

(அ) ெடை ாடதயில் (ஆ) தெடுஞ்சாடலயில் (இ) ென்தனறியில் (ஈ)  ாடததயாரத்தில் 

5. சைங்குகடளவிை முக்கிய ானது -------------- 

(அ) உைல்தூய்ட  (ஆ) உள்ளத்தூய்ட  (இ) இைத்தூய்ட  (ஈ) வாக்குதெர்ட  

6. த ாய்டகயாழ்வார்  ாடியது ------------- 

(அ) முதல் திருவந்தாதி (ஆ) இரண்ைாம் திருவந்தாதி 

(இ) திருப் ாடவ (ஈ) திருதவம் ாடவ 

7. சுைர் ஆழியான் - யார்? 

(அ) சிவன் (ஆ) பிரம் ன் (இ) திரு ால் (ஈ) இந்திரன் 

8. ஞானத்தமிழ் புரிந்த ொன் என்று தம்ட க் குறிப்பிடு வர் --------------- 

(அ) திருஞானசம் ந்தர் (ஆ) த ாய்டகயாழ்வார் (இ) த யாழ்வார் (ஈ) பூதத்தாழ்வார் 

9. தசால் ாடல என் து --------------- 

(அ) பூ ாடல (ஆ)  ா ாடல (இ) காகித ாடல (ஈ) காசு ாடல 
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10. ொரணன் என் வர் ----------- 

(அ) திரு ால் (ஆ) சிவன் (இ) பிரம் ன் (ஈ) இந்திரன் 

த ாருத்துக: 

1. அன்பு - அ. தெய் 

2. ஆர்வம் - ஆ. தகளி 

3. சிந்டத - இ. விளக்கு 

4. ஞானம் - ஈ. இடுதிரி 

விடை: 1-ஆ, 2-அ, 3-ஈ, 4-இ 

2. அறம் என்னும் கதிர் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. காந்தியடிகள் எப்த ாதும் --------------ப் த சினார். 

(அ) வன்தசாற்கடள (ஆ) அரசியடல (இ) கடதகடள (ஈ) வாய்ட டய 

2. “இன்தசால்” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ----------------- 

(அ) இனிய + தசால் (ஆ) இன்ட  + தசால் 

(இ) இனிட  + தசால் (ஈ) இன் + தசால் 

3. அறம் + கதிர் என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் --------------- 

(அ) அறகதிர் (ஆ) அறுகதிர் (இ) அறக்கதிர் (ஈ) அறம்கதிர் 

4. “இளட ” என்னும் தசால்லுக்கு எதிர்ச்தசால் -------------- 

(அ) முதுட  (ஆ) புதுட  (இ) தனிட  (ஈ) இனிட  

5. எதடனயும் எளிதில் கற்றுக்தகாள்ளும்  ருவம் ------------- 

(அ) இளட ப் ருவம் (ஆ) முதுட ப் ருவம் 

(இ) இளதவனிற் ருவம் (ஈ) முதுதவனிற் ருவம் 

6. வித்து என் து ------------ 

(அ) தசாத்து (ஆ) சுகம் (இ) விடத (ஈ) கடத 

7. வன்தசால் என் தன் த ாருள் ------------- 

(அ) வலிய தசால் (ஆ) சிறந்த தசால் (இ) எளிய தசால் (ஈ) கடுஞ்தசால் 

த ாருத்துக: 

1. விடளநிலம் - அ. உண்ட  

2. விடத - ஆ. இன்தசால் 
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3.கடள - இ. ஈடக 

4.உரம் - ஈ. வன்தசால் 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-ஈ. 4-அ 

3. ஒப்புரவு தெறி 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ஒருவர் எல்லாருக்காக, எல்லாரும் ஒருவருக்காக என் து ----------- தெறி. 

(அ) தனியுடைட  (ஆ) த ாதுவுடைட  (இ) த ாருளுடைட  (ஈ) ஒழுக்கமுடைட  

2. தசல்வத்தின்  யன் ---------------- வாழ்வு. 

(அ) ஆைம் ர (ஆ) நீண்ை (இ) ஒப்புரவு (ஈ) தொயற்ற 

3. வறுட டயப் பிணி என்றும், தசல்வத்டத --------------- என்றும் கூறுவர். 

(அ)  ருந்து (ஆ)  ருத்துவர் (இ)  ருத்துவ டன (ஈ)  ாத்திடர 

4. உலகம் உண்ண உண்; உடுத்த உடுப் ாய் என்று கூறியவர் -------------- 

(அ)  ாரதியார் (ஆ)  ாரதிதாசன் (இ) முடியரசன் (ஈ) கண்ணதாசன் 

த ாருத்துக: 

1. எளிது - அ. புரவலர் 

2. ஈதல் - ஆ. அரிது 

3. அந்நியர் - இ. ஏற்றல் 

4.இரவலர் - ஈ. உறவினர் 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-ஈ. 4-அ 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. காந்தியடிகளர் --------------- தம் குறிக்தகாளாய்க் தகாண்டிருந்தார். 

விடை: ததாண்டிடனதய. 

2. தசல்வத்டதத் தான்  ட்டும் அனு வித்தல் -------------- ச ம். 

விடை: இழத்தலுக்குச். 

3. ------------- தசய் வன்தான் உரிட டயக் தகட்க இயலும். 

விடை: கைட டயச். 

4. ------------- தான்  னிதடன முன்தனற்றத்டத தொக்கி அடழத்துச் தசல்லும். 

விடை: கூட்டு உடழப்பு. 

5.  னிதடன  ாண்புள்ளவனாக்குவது --------------- தெறிதய. 
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விடை: திருக்குறள். 

ததாைர்களில் அட த்து எழுதுக: 

1.குறிக்தகாள்: 

விடை: குறிக்தகாள் அற்ற வாழ்க்டக வழியறியாப்  யணம் த ான்றது. 

2. கைட கள்: 

விடை: திருக்குறள் தெறியில் ெம் கைட கடளச் தசய்தால் ெல ாய் வாழலாம். 

3. வாழ்ொள்: 

விடை: தம் வாழ்ொள் எவ்வளவு என எவரும் அறியார்; ஆகதவ, வாழும் காலத்தில் ெல்லன தசய்தவாம். 

4. சிந்தித்து: 

விடை: ஒரு தசயடலச் தசய்யுமுன்பு குறிக்தகாடளத் ததளிவாய்ச் சிந்தித்து முடிவு தசய்ய தவண்டும். 

5. அணி இலக்கணம் 

உவட த்ததாைர்கடள எழுதி அவற்டற உருவகங்களாய்  ாற்றுக: 

 உவட  உருவகம் 

1.  லர் த ான்ற முகம் - முக லர் 

2. ததன் த ான்ற தமிழ் - தமிழ்த்ததன் 

3. ததன் த ான்ற இன் ம் - இன் தவள்ளம் 

4. கைல் த ான்ற துன் ம் - துன் க்கைல் 

5.  தி த ான்ற முகம் - முக தி 

சரியான வினாச்தசால்டல இட்டு நிரப்புக: 

1. தெல்டலயப் ர் தகாவில் ------------ உள்ளது? 

விடை: எங்கு. 

2. முதல் ஆழ்வார்கள் ------------ த ர்? 

விடை: எத்தடன. 

3. -------------- தசாற்கடளப் த ச தவண்டும்? 

விடை: ஏன் இனிட யான. 

4. அறதெறிச்சாரம்  ாைடல எழுதியவர் ------------- 

விடை: யார்? 

5. அறதெறிச்சாரம் என் தன் த ாருள் ------------- 

விடை: யாது? 
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6. திருக்குறள் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. ------------- ஒரு ொட்டின் அரணன்று. 

(அ) காடு (ஆ) வயல் (இ)  டல (ஈ) ததளிந்த நீர் 

2.  க்கள் அடனவரும் -------------- ஒத்த இயல்புடையவர்கள். 

(அ) பிறப் ால் (ஆ) நிறத்தால் (இ) குணத்தால் (ஈ)  ணத்தால் 

3. “ொதைன் ” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன --------------- 

(அ) ொன் + என்  (ஆ) ொ + தைன்  (இ) ொடு + என்  (ஈ) ொடு + தைன்  

4. கண் + இல்லது என் னவற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ---------------- 

(அ) கணிஇல்லது (ஆ) கணில்லது (இ) கண்ணில்லாது (ஈ) கண்ணில்லது 

இயல் - 9 

1.  டலப்த ாழிவு 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1.  னித வாழ்க்டகயில் ததடவப் டுவது ------------------ 

(அ)  ணம் (ஆ) த ாறுட  (இ) புகழ் (ஈ) வீடு 

2. சாந்த குணம் உடையவர்கள் ------------- முழுவடதயும் த றுவர். 

(அ) புத்தகம் (ஆ) தசல்வம் (இ) உலகம் (ஈ) துன் ம் 

3. “ டலயளவு” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------- 

(அ)  டல + யளவு (ஆ)  டல + அளவு (இ)  டலயின் + அளவு (ஈ)  டலயில் + அளவு 

4. “தன்னாடு” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன --------------- 

(அ) தன் + னாடு (ஆ) தன்ட  + னாடு (இ) தன் + ொடு (ஈ) தன்ட  + ொடு 

5. இடவ + இல்லாது என் னவற்டறச் தசர்ந்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் ---------------- 

(இ) இடவயில்லாது (ஆ) இடவ இல்லாது (இ) இவயில்லாது (ஈ) இவஇல்லாது 

6. ------------- ஒன்டற ெம்பிய பிறகு அைங்கிவிடும் கலகம். 

(அ) அதர் ம் (ஆ) தர் ம் (இ) கர் ா (ஈ) ஆன் ா 

7. இரக்கம் காட்டுதவார் த றும்  ரிசு ------------ என இதயசு தசான்னார். 

(அ) தவறுப்பு (ஆ)  ாகு ாடு (இ) இரக்கம் (ஈ) துன் ம் 

8. வாயும் வயிறும் ஆடசயில் விழுந்தால், வாழ்க்டக ---------------- 

(அ) தசாடலவனம் (ஆ)  ாடலவனம் (இ)  சுட வளம் (ஈ) வண்ண யம் 
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9. தம்ட யும் வாட்டிப் பிறடரயும் வாட்டுவது -------------- 

(அ)  சி (ஆ) தகாடல களவு (இ) வறுட  வருத்தம் (ஈ) சண்டை சச்சரவு 

10. கண்ணதாசனின் சிறப்புப் த யர் --------------- 

(அ) கவிச்சக்கரவர்த்தி (ஆ) கவிப்த ரரசு (இ) கவியரசு (ஈ) கவதவந்தர் 

த ாருத்துக: 

1. சாந்தம் - அ. சிறப்பு 

2.  கத்துவம் - ஆ. உலகம் 

3. தாரணி - இ. கருடண 

4. இரக்கம் - ஈ. ஆட தி 

விடை: 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 

2. தன்டன அறிதல் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. கூடு கட்ைத் ததரியாத  றடவ ------------- 

(அ) காக்டக (ஆ) குயில் (இ) சிட்டுக்குருவி (ஈ) தூக்கணாங்குருவி 

2. “தாதனாரு” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன -------------- 

(அ) தா + ஒரு (ஆ) தான் + தனாரு (இ) தான் + ஒரு (ஈ) தாதன + ஒரு 

3. குயில் எப் டிக் கூவும்? 

(அ) கா..கா (ஆ) கீக்கீ (இ) கூக்கூ (ஈ)  ா.. ா 

4. ெம் ---------- என்ன என் டத உணர்ந்தால் வாழ்க்டக எளிதாகிவிடும். 

(அ) அறிவு (ஆ) ஆற்றல் (இ)  லவீனம் (ஈ) சிறப்பு 

5. குயில் குஞ்சு அம் ா காக்டகடயப் த ால ------------ முயன்றது. 

(அ)  றக்க (ஆ) அடழக்க (இ) அன்பு தசலுத்த (ஈ) தவறுக்க 

6. குயில் குஞ்சுவுக்கு யாரும் தசால்லித் தராதது ------------- 

(அ)  றக்க (ஆ) இடர ததை (இ) கூடு கட்ை (ஈ) தவட்டையாை 

7. தான் காக்டக அன்று என்று குயில் குஞ்சு கண்டுணர்ந்து ------------ 

(அ) சண்டையிட்ைதால் (ஆ) உண்வுண்ைதால் (இ)  றந்து தசன்றதால் (ஈ) கூவியதால் 

3. கண்ணியமிகு தடலவர் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. காயிதத மில்லத் --------------  ண்பிற்கு உதாரண ாய்த் திகழ்ந்தார். 
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(அ) தண்ட  (ஆ) எளிட  (இ) ஆைம் ரம் (ஈ) த ருட  

2. “காயிதத மில்லத்” என்னும் அரபுச் தசால்லுக்குச் ------------- என் து த ாருள். 

(அ) சுற்றுலா வழிகாட்டி (ஆ) சமுதாய வழிகாட்டி (இ) சிந்தடனயாளர் (ஈ) சட்ை வல்லுெர் 

3. விடுதடலப் த ாராட்ைத்தின் த ாது காயிதத மில்லத் -------------- இயக்கத்தில் கலந்து 

தகாண்ைார். 

(அ) தவள்டளயதன தவளிதயறு (ஆ) உப்புக்காய்ச்சும் (இ) சுததசி (ஈ) ஒத்துடழயாட  

4. காயிதத மில்லத் தமிழ்த ாழிடய ஆட்சித ாழியாக்க தவண்டும் என்று த சிய இைம் ------------- 

(அ) சட்ை ன்றம் (ஆ) ொைாளு ன்றம் (இ) ஊராட்சி ன்றம் (ஈ) ெகர் ன்றம் 

5. “எதிதராலித்தது” என்னும் தசால்டலப் பிரித்து எழுதக் கிடைப் ன ------------- 

(அ) எதிர் + தராலித்தது (ஆ) எதில் + ஒலித்தது 

(இ) எதிர் + ஒலித்தது (ஈ) எதி + தராலித்தது 

6. முதுட  + த ாழி என் வற்டறச் தசர்த்ததழுதக் கிடைக்கும் தசால் --------------- 

(அ) முதுத ாழி (ஆ) முதுட த ாழி (இ) முதியத ாழி (ஈ) முதல் த ாழி 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. காயிதத மில்லத்  யின்ற கல்லூரி ------------ கல்லூரி. 

விடை: திருச்சி தூய வளனார். 

2. “ ணக்தகாடை வாங்கும் திரு ணங்களில் கலந்து தகாள்ள  ாட்தைன்” என்றவர் ------------- 

விடை: காயிதத மில்லத். 

3. காயிதத மில்லத் ----------- தடலவர் என்று வழங்கப் ட்ைார். 

விடை: கண்ணியமிகு. 

4. காயிதத மில்லத் தசன்டன  ாகாணச் சட்ை ன்ற உறுப்பினராய் ----------- வடர இருந்தார். 

விடை: 1946 முதல் 1952. 

5. ஆகுத யர் 

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்: 

1. த ாருளின் த யர் அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ------------- 

(அ) த ாருளாகுத யர் (ஆ) சிடனயாகுத யர் (இ)  ண் ாகுத யர் (ஈ) இைவாகுத யர் 

2. இந்த தவடலடய முடிக்க ஒரு டக குடறகிறது என் து ------------ 

(அ) முதலாகுத யர் (ஆ) சிடனயாகுத யர் (இ) ததாழிலாகுத யர் (ஈ)  ண் ாகுத யர் 

3.  டழ சைசைதவனப் த ய்தது - இத்ததாைரில் அட ந்துள்ளது --------------- 
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(அ) அடுக்குத்ததாைர் (ஆ) இரட்டைக்கிளவி (இ) ததாழிலகுத யர் (ஈ)  ண் ாகுத யர் 

4. அடுக்குத்ததாைர் ஒதர தசால் ------------ முடறவடர அடுக்கி வரும். 

(அ) இரண்டு (ஆ) மூன்று (இ) ொன்கு (ஈ) ஐந்து 

5. சிடனயின் த யர் முதலுக்கு ஆகி வருவடத ------------ ஆகுத யர் என் ர். 

(அ) சிடன (ஆ) த ாருள் (இ) முதல் (ஈ)  ண்பு 

6. “ஊர் திரண்ைது” என்னும் ததாைரில் அட ந்துள்ள ஆகுத யர் ---------------- 

(அ) காலவாகுத யர் (ஆ) இைவாகுத யர் 

(இ)  ண் ாகுத யர் (ஈ) த ாருளாகுத யர் 

7. த ாருளாகுத யருக்குப் த ாருத்த ான எடுத்துக்காட்டு --------------- 

(அ) தடலக்கு ஒரு  ழம் த ாடு (ஆ) தா டர முகம் 

(இ) கார்த்திடக பூத்தது (ஈ) த ாங்கல் உண்ைான் 

8. “சுண்ைல் விற்றான்” என்னும் ததாைரில் அட ந்துள்ள ஆகுத யர் --------------- 

(அ) ததாழிலாகுத யர் (ஆ) த ாருளாகுத யர் (இ) இைவாகுத யர் (ஈ)  ண் ாகு த யர் 

9. “தடலக்தகாரு  ழம் தகாடு” என்னும் ததாைரில் அட ந்துள்ள ஆகுத யர் --------------- 

(அ) த ாருளாகுத யர் (ஆ) சிடனயாகுத யர் (இ) த ாருட்த யர் (ஈ) இைப்த யர் 

10. இக்குளத்தில் தா டர  ைர்ந்துள்ளது - இதில் 'தா டர' என் து ----------- 

(அ) சிடனயாகுத யர் (ஆ) த ாருளாகுத யர் (இ) த ாருட்த யர் (ஈ) இைப்த யர் 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக: 

1. முதலின் த யர் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ------------- ஆகுத யர். 

விடை: முதல். 

2. காலத்தின் த யர் அக்காலத்ததாடு ததாைர்புடைய த ாருளுக்கு ஆகி வரும் த ாது ------------- 

ஆகுத யராகும். 

விடை: கால. 

3.  ண் ாகுத யடரக் -------------- ஆகுத யர் எனவும் கூறுவர். 

விடை: குண. 

4. ஆரணி விடல குடறவு என்று கூறினாள் - இத்ததாைரில் ------------ ஆகுத யர் அட ந்துள்ளது. 

விடை: இை. 

5. காந்தியடிகள்  டறவால் உலகம் அழுதது - இத்ததாைரில் ----------- ஆகுத யர் அட ந்துள்ளது. 

விடை: இை. 
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த ாருத்துக: 

 ஆகுத யர் வடக எடுத்துக்காட்டு 

1. த ாருளாகுத யர் - அ. கார் அறுத்தான் 

2. இைவாகுத யர் - ஆ. தவள்டள உடுத்தினான் 

3. காலவாகுத யர் - இ. உலகம் த ாற்றியது 

4. சிடனயாகுத யர் - ஈ. தவற்றிடல ெட்ைான் 

5. குணவாகுத யர் - உ. த ாங்கல் உண்ைான் 

6. ததாழிலாகுத யர் - ஊ. தடலக்கு ஒன்றுதகாடு 

விடை: 1-ஈ, 2-இ, 3-அ, 4-ஊ, 5-ஆ, 6-உ 

ஆகுத யர் எழுதி, என்ன ஆகுத யர் எனச் சுட்டுக: 

1. வற்றல் வாங்கி வா. 

விடை: வற்றல் – ததாழிலாகுத யர். 

2. தவள்டள அடித்தான். 

விடை: தவள்டள –  ண் ாகுத யர். 

3. குளத்தில் தா டர  ைர்ந்துள்ளது. 

விடை: தா டர – முதலாகுத யர். 

4. தா டர சூடினாள். 

விடை: தா டர – முதலலாகுத யர். 

5. உலகம் வருந்தியது. 

விடை: உலகம் – இைவாகுத யர். 

6. வகுப்பு அட தியாயிற்று. 

விடை: வகுப்பு – இைவாகுத யர். 

7. டிசம் ர் அழகாய்ப் பூத்துள்ளது. 

விடை: டிசம் ர் – காலவாகுத யர். 

8. தடலக்கு ஒரு  ழம் தகாடு. 

விடை: தடல – சிடனயாகுத யர். 

9. அழுக்டக தவளுக்கப்த ாடு. 

விடை: அழுக்கு –  ண் ாகுத யர். 

ஆகுத யர்ச் தசாற்கடள நிரப்புக: 
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1. உடைந்த ஏரிடயப்  ார்க்க ----------- திரண்டு வந்தது. ( க்கள், ஊதர) 

விடை: ஊதர. 

2. இவ்வாடைகடள ----------- ஒன்றாயக் தகாடு. ( ாணவர்களுக்கு, தடலக்கு) 

விடை: தடலக்கு. 

3. டதப்த ாங்கலுக்கு ----------- அடிப் ர். (சுண்ணாம்பு, தவள்டள) 

விடை: தவள்டள. 

4. ததன்த ாழி ------------- சூடி வந்தாள். (பூச், திசம் ர்) 

விடை: திசம் ர். 

இரட்டைக்கிளவிச் தசற்கடள நிரப்புக: 

1.  ட்ைாசு ------------- என தவடித்தது. 

விடை:  ை ை. 

2. குழந்டத ------------ என ஓடியது. 

விடை: குடுகுடு. 

3. சுருக்க ாய்ப் த சு -------------- என்று த சாதத. 

விடை: வளவள. 

4. டவரக்கல் ---------- என்று மின்னியது. 

விடை:  ள ள. 

5. அவள் அணிந்திருந்த ெடக ----------- என ஒளிர்ந்தது. 

விடை: தகதக. 

6. குடிடசப் குதியில் தீ ---------- எனப்  ற்றிப்  ரவியது. 

விடை:  ை ை. 

அடுக்குத ாழிச்தசாற்களால் நிரப்புக: 

1. “திருைன் ஓடுகிறான் விைாதத, ------------“ 

விடை: பிடிபிடிபிடி. 

2. வினாத்தாள் எளிதாய் அட ந்திருப் டதக் கண்ைதும்  ாரதியின் வாய் -------------- என்று 

முணுமுணுத்தது. 

விடை: தவற்றி, தவற்றி. 

3.  ாணவர்கள், “தொய்  ரப்பும் தகாசுக்கடள -----------“ எனக் கூறியவாறு தசன்றனர். 

விடை: அழிப்த ாம், அழிப்த ாம். 
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4. எம் தாய்த ாழி என்றும் ------------ 

விடை: வாழ்க வாழ்க. 

5. கண்ணன் தன் உடைகளில் உள்ள அழுக்கு நீங்க அவற்டறக் கல்லின் மீது ----------- ------

-------- துடவத்தான். 

விடை: அடித்து அடித்துத் . 

ஆகுத யர்களாய் இைம் த ற்றுள்ள த யர்ச்தசாற்கடளத் ததாகுக்க: 

1. த ாருளாகுத யர்:  ாலதி  ல்லிடக சூடினாள். 

விடை:  ல்லிடக. 

2. இைவாகுத யர்: கூடைப் ந்தாட்ைத்தில்  துடர தவன்றது. 

விடை:  துடர. 

3. காலவாகுத யர்:  ணித ாழி  ார்கழி சூடினாள். 

விடை:  ார்கழி. 

4. சிடனயாகுத யர்: ஆசிரியர் தடலக்கு ஒரு வினாத்தாள் தந்தார். 

விடை: தடல. 

5.  ண் ாகுத யர்: இளங்தகா இனிப்பு வழங்கினான். 

விடை: இனிப்பு. 

6. ததாழிலாகுத யர்: அழகன் அவியல் உண்ைான். 

விடை: அவியல். 

அடுக்குத்ததாைர்: 

1.  ாம்பு  ாம்பு என அலறினான். 

விடை:  ாம்பு  ாம்பு. 

2. தவற்றி தவற்றி என முழங்கினான். 

விடை: தவற்றி தவற்றி. 

3. தடலவடர,  க்கள் வருக வருக என வரதவற்றனர். 

விடை: வருக வருக. 

4. குழந்டதகள் வண்டி வண்டி என ஓடினார். 

விடை: வண்டி வண்டி. 

5. ஆசிரியர் ென்று ென்று என்று வாழ்த்தினார். 

விடை: ென்று ென்று. 
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6. அலுவலகத்தில் தீ தீ என ஓடினர். 

விடை: தீ தீ. 

7. திருைர்கடள உடத உடத என உடதத்தனர். 

விடை: உடத உடத. 

8. ஓட்ைப் ந்தயத்தில், ஓடு ஓடு என்று கூறி ஊக்கப் டுத்தினர். 

விடை: ஓடு ஓடு. 

9.  ாம்ட ப் பிடி பிடி என்றனர். 

விடை: பிடி பிடி. 

10.  ாணவடனப்  ள்ளிக்குப் த ா த ா என்றனர். 

விடை: த ா த ா. 

இரட்டைக்கிளவி: 

1.  ரக்கிடள சைசை என முரிந்தது. 

விடை: சைசை. 

2.  ள ள என மின்னியது. 

விடை:  ள ள. 

3. ஆற்று நீர் சலசல என ஓடியது. 

விடை: சலசல. 

4. அவள் கலகல எனச் சிரித்தாள். 

விடை: கலகல. 

5. கண்ணகி  ை ை எனப் த சினாள். 

விடை:  ை ை. 

6. கசகச என  க்கள் த சிக்தகாண்டு இருந்தனர். 

விடை: கசகச. 

7.  ல்லிடகப் க க  என  ணந்தது. 

விடை: க க . 

8. கிறுகிறு என்று தடல சுற்றியது. 

விடை: கிறுகிறு. 

9. குசுகுசு என்று த சிக்தகாண்ைனர். 

விடை: குசுகுசு. 
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10. திபுதிபு என  க்கள் புகுந்தனர். 

விடை: திபுதிபு. 

11. ெறெற எனப்  ல்டலக் கடித்தான். 

விடை: ெறெற. 

12.  ை ை என நீடரக் குடித்தாள். 

விடை:  ை ை. 
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