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  6th Tamil Questions - Part 5 [New Book] 

Term – 2 

1. ”நன்றியறிதல் ப ொறையுறைறை இன்ப ொல்ல ொடு 

        இன்னொத எவ்வுயிர்க்கும் ப ய்யொறை கல்விலயொடு  

        ஒப்புரவு ஆற்ைல் அறிதல் அறிவுறைறை” – என்ை  ொைல் வரிகள் இைம்ப ற்றுள்ள            

        நூல் எது? இதறன எழுதியவர் யொர்? 

1] ஆசாரக்க ாவை, பெரும்ைாயின் முள்ளியார்    

2] திரிகடுகம், நல் ொதனொர்  
3] மூதுறர, ஒளறவயொர்      

4] முதுபைொழி கொஞ்சி, கூைலூர் கிழொர். 
2. ப ருவொயின் முள்ளியொர் பிைந்த ஊர் எது? 

1] லை க்குடி    2] புதுக்லகொட்றை   3]  யத்தூர்   4] கொஞ்சிபுரம் 

3. ஆ ொரக்லகொறவ நூலில் கொணப் டும் பவண் ொக்களின் எண்ணிக்றக எத்தறன? 

1] 300 பவண் ொக்கள்    2] 200 பவண் ொக்கள்  

3] 100 பைண்ொக் ள்   4] 400 பவண் ொக்கள் 

4. ஆ ொரக்லகொறவயில் கூைப் ட்டுள்ள நல்ப ொழுக்கங்களின் எண்ணிக்றக எத்தறன? லைலும் 

ஆ ொரக்லகொறவ என் தன் ப ொருள் என்ன?  

1] 6, ஒழுக்கங்களின் பதொகுப்பு  2] 4, நல்  பதொகுப்பு  

3] 8, நல்ல ஒழுங் ங் ளின் ப ாகுப்பு 4] 10, ைருந்துகளின் பதொகுப்பு 

5. ஆ ொரக்லகொறவயில், பிைர் ப ய்த உதவிறய …………………… ,பிைர் ப ய்த தீறைகறளப் 

………………………………… இனிய ப ொற்கறள ……………. ஆகிய நல்ப ொழுக்கங்கள் 

எடுத்துறரக்கப் டுகின்ைன. 

1] ல சுதல்,ைைவொதிருத்தல்,லகட்ைல்  

2] மறைாதிருத் ல்,பொறுத்துக் ப ாள்ளு ல்,கெசு ல்  

3] ைைவொதிருத்தல்,ல சுதல்,லகட்ைல்  

4] ப ொறுத்துக் பகொள்ளுதல்,ல சுதல்,லகட்ைல் 

6. கீழ்கண்ை கூற்றுகறளக் கவனி 

ஆ ொரக்லகொறவயில் கூைப் டும் நல்ப ொழுக்கங்கள் 

1. பிைர்க்கு உதவுதல், அறிவுறையவரொய் இருத்தல் 

2. எவ்வுயிர்க்கும் துன் ம் ப ய்யொதிருத்தல் 

3. கல்வி அறிவு ப றுதல், நற் ண்பு உறையவலரொடு நட்புக் பகொள்ளுதல் 

4. லைற்கூறிய அறனத்தும் 
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1] 1,2  ரி   2] 2,3  ரி  3] 3 ைட்டும்  ரி   4] 4 மட்டும் சரி 

7.  ரியொன விறைறயத் லதர்ந்பதடுக்க: 

பிைரிைம் நொன் ………………. ல சுலவன், பிைர் நைக்குச் ப ய்யும் தீங்றகப் ப ொறுத்து 

பகொள்வது …………. ஆகும். 

1] இன்பசால், பொவற   2] வன்ப ொல், அறைதி 

3] கடுஞ்ப ொல், அைக்கம்   4] பகொடுஞ்ப ொல், வம்பு 

8. அறிவு + உறைறை என் தறனச் ல ர்த்து எழுதக் கிறைக்கும் ப ொல் ……………………. 

1] அறிவுஉறைறை    2] அறிவுவைவம    

3] அறியுறைறை    4] அறிஉறைறை 

9. ப ொறையுறைறை என்னும் ப ொல்ற ப் பிரித்து எழுதப் கிறைப் து…………………………. 

1] பொறுவம+உவைவம   2] ப ொறை+யுறைறை  

3] ப ொறு+யுறைறை    4] ப ொறை+உறைறை 

10. ஆ ொரக்லகொறவ எந்த நூல்களில் ஒன்ைொக கருதப் டுகிைது? 

1] நீதி நூல்கள்      2] அை நூல்கள்  

3] ெதிபெண்கீழ்க் ணக்கு நூல் ள்  4]  திபனண்லைல்க்கணக்கு நூல்கள் 

11. ”நந்தவனம் கண் திைந்து  

நற்ைமிழ்ப் பூ எடுத்து  

 ண்லணொடு  ொட்டிற த்து” என்ை வரிகள் எந்த வறகயொன  ொைல்கறளச்  ொர்ந்தது? 

1]  ாலாட்டு ொைல் ள்   2] ஒப் ொரி  ொைல்கள்  

3] பதொழில்  ொைல்கள்    4] கைவுள்  ொைல்கள் 

12. ப ொருத்துக: 

1.நந்தவனம் - அ. உ கம் 

2. ண்   - ஆ. இற  
3.இறழத்து  - இ. பூஞ்ல ொற  

4. ொர்  - ஈ. ப ய்து 

1] ஈ இ அ ஆ   2] இ ஆ ஈ அ   3] ஈ அ ஆ இ   4] அ ஆ இ ஈ 

13.  ரியொன விறையிறனத் லதர்ந்பதடுத்து விடுப் ட்ை இைத்திறன நிரப்புக. 

அ. இல் ம் வந்தவறர இன்முகத்லதொடு வரலவற்று அறுசுறவ உணவளிக்கும் 

…………………… முக்கனிலயொ! 
ஆ. குளம் பவட்டி, அறணக்கட்டிக் குடிைக்களின்  சியிறனப் ல ொக்கும் 

…………………………… முத்தமிலழொ! 
1] ல ர நொட்டின்,  ொண்டிய நொட்டின்   2]  ொண்டிய நொட்டின், ல ொழ நொட்டின்  

3] கசாழ நாட்டின், ொண்டிய நாட்டின்  4] ல ொழ நொட்டின், ல ர நொட்டின் 
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14. தவைொன இறணயிறனத் லதர்ந்பதடுக்க 

1.முத்லதன் - பகொம்புத்லதன்,ப ொந்துத்லதன்,பகொசுத்லதன் 

2.முக்கனி - ைொ,  ொ,வொறழ 

3.முத்தமிழ் - இயல்,இற ,நொைகம் 

4.முந்நீர்  - ஆற்றுநீர்,கைல்நீர்,ைறழநீர் 
1] 4   2] 3   3] 1   4] 2 

குறிப்பு: முந்நீர் குறிப் து – ஆற்றுநீர்,ஊற்றுநீர்,ைறழநீர் 
15.  ொட்டிற த்து என்னும் ப ொல்ற ப் பிரித்து எழுதக் கிறைப் து? 

1]  ொட்டி+ற த்து    2]  ொட்டி+இற த்து    

3] ொட்டு+இவசத்து    4]  ொட்டு+ற த்து 

16. உதித்த என்ை ப ொல்லிற்குரிய எதிர்ச்ப ொல்? 

1] நிறைந்த   2] குறைந்த   3] மவறந்    4] லதொன்றிய 

17. விடுப் ட்ை ப ொற்கறள நிரப்புக: 

அ. தங்கப்பூ  திக்க தந்தத்தொல் ஆன பதொட்டிலில் ப ல் ைொய் உைங்க வந்த ………………. 

முத்லதலனொ! 
1] ல ொழ நொட்டின்  2] கசர நாட்டின்  3]  ொண்டிய நொட்டின்  4] பகொற்றக நொட்டின்  

18. தொல் என் தன் ப ொருள் என்ன? 

1]  ருப்பு வறக   2] இளந்தளிர்  3] நாக்கு   4] உணவு வறக 

19. குழந்றதயின் அழுறகறய நிறுத்தவும் …………….. றவக்கவும் இனிய ஓற யுைன் 

 ொடும்  ொைல் …………………. ஆகும். 

1] சிரிக்க, தொ ொட்டு    2] ல  , தொ ொட்டு  

3] தூங் ,  ாலாட்டு    4] விறளயொை, தொ ொட்டு 

20. தமிழர்கள் பகொண்ைொடும்    விழொக்கள் …………. ல ொற்றும் வறகயில லய அறைந்து 

இருக்கின்ைன. 

1]  ையத்றதப்     2] இயற்வ ப்    

3]  ொரம் ரியத்றதப்    4] பைொழிறயப் 

21. ப ொங்கல் திருவிழொ ……………………………………. திருநொள் என்றும் 

ல ொற்ைப் டுகிைது. 

1]  ொரம் ரிய     2]  மிழர் திருநாள்  

3]  ரம் றர     4] இந்திய திருநொள் 

22. உழவு பதொழிலில் ப ய்யும் உழவர்கள் …………………………………. விறதகறள 

விறதப் ர். …………………………….. அறுவறை ப ய்து  யன் அறைவர். 
1] ஆடித்திங்களில், ைொர்கழித்திங்களில்  2] றதத்திங்களில், ஆடித்திங்களில்  
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3] ஆடித்திங் ளில், வ த்திங் ளில்  4] ைொர்கழித்திங்களில், ஆடித்திங்களில் 

23. தமிழர்கள் பகொண்ைொடும் ப ொங்கல் திருவிழொவொனது எவ்வொறு அறழக்கப் டுகிைது? 

1] உழவர் திருநொள்    2] தமிழர் திருநொள்  

3] அறுவறை திருவிழொ   4] கமற்கூறிய அவெத்தும் 

24. ’ றழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ என் து  

1]  ழபைொழி     2] அறிவுறர  
3] ஆன்கறார் பமாழி    4] புதுபைொழி 

25. நொம் வீட்டில் உள்ள  யனற்ை ப ொருள்கறள நீக்கி வீட்றைத் தூய்றை ப ய்யும் நொள் 

எவ்வொறு அறழக்கப் டுகிைது? 

1]  ங்கொரண்டி விழொ    2] ல ொகித்திருநொள்  

3] ைொர்கழி ைொத இறுதி நொள்   4] கமற்கூறிய அவெத்தும் 

26. வொழ்க்றகக்கு வளம் தரும் ………………… வழி டும் லநொக்கில் அக்கொ த்தில் 

ல ொகிப் ண்டிறக ……………………………  பகொண்ைொைப் ட்ைது. 

1] இந்திரறன, இந்திர விழொவொகக்     

2] இந்திரறன, ல ொகித்திருநொளொக  

3] மவழக் ைவுவை, இந்திர விழாைா க்  

4] லிங்க கைவுறள,  ங்கரொண்டி விழொவொக 

27. ப ொங்கல் என் தன் ப ொருள் 

1] இனிப்பு     2] தித்திப் ொன சுறவ  

3] ப ொங்கி வருவது    4] பொங்கிப்பெருகி ைருைது 

28. றத முதல் நொளில் …………………….. பதொைங்குகிைது. அலதொடு றத 

…………………………. நொள் திருவள்ளுவர் தினம் பகொண்ைப் டுகிைது. 

1] ல ொகிப் ண்டிறக, முதல்   2] திருைள்ளுராண்டு, இரண்ைாம்  

3] ப ொங்கல், ஐந்தொம்   4] ைொட்டு ப ொங்கல், மூன்ைொம் நொள் 

29. உழவர்களின் ப ல்வைொக ைதிக்கப் டுவது எது? 

1] ஏர் க ப்ற    2] கதிர் அறுவொள்   3] மாடு ள்   4] உழவுத்பதொழில் 

30. ைொடு என்ை ப ொல்லின் ப ொருள் 

1] வி ங்கு  2] கைவுள்  3] பசல்ைம்   4] உறழப்பு 

31. உழவுக்கும் உழவருக்கும் உற்ை துறணயொக ………………………. விளங்குகின்ைன. 

அவற்றிற்கு நன்றி ப லுத்தும் வறகயில் ……………………………. பகொண்ைொைப் டுகிைது. 

1] ஏர் க ப்ற கள், உழவர் திருநொள்   2] மாடு ள், மாட்டுப் பொங் ல்  

3] ைொடுகள், உழவர் திருநொள்    4] ஏர் க ப்ற கள், ைொட்டுப்ப ொங்கல் 

32. …………………… என் து ைொடுகறள அைக்கித் தழுவும் வீர விறளயொட்டு ஆகும். 
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1] ைொடுப்பிடித்தல்  2] ஜல்லிக்கட்டு  3] ஏறு தழுவுதல்  4] கமற்கூறிய அவெத்தும் 

33. கீழ்கண்ை கூற்றுகறள கவனி. 

ப ொங்கல் திருவிழொவொனது 

1. இயற்றகறய ல ொற்றும் திருவிழொ 
2. உறழப்பு ைற்றும் நன்றியுணர்றவ பவளிப் டுத்தும் திருவிழொ 
3. தமிழர்  ண் ொறை ல ொற்றும் திருவிழொ 
4. லைற்கூறிய அறனத்தும் 

1] 2  ரி   2] 3  ரி   3] 4 சரி   4] 1  ரி 

34. 2019 ம் ஆண்டிற்கொன திருவள்ளுவரொண்றை கணக்கிடுக? 

1] 2038  2] 2050   3] 2042   4] 2045 

[குறிப்பு: திருவள்ளுவர் ஆண்டு என் து பகொடுக்கப் ட்ை ஆண்டுைன் 31 கூட்ைக் 

கிறைக்கப்ப றும் ஆண்டு ஆகும். 2019+31 = 2050]  

35. ’ைகர ங்கரொந்தி’ என்ை ப யரில் அறுவறை திருநொறள பகொண்ைொடும் ைொநி ம் 

எது/எறவ? 

1] ஆந்திரொ ைற்றும் கர்நொைகொ   2] உத்திரப் பிரலத ம்  

3] ைகொரொட்டிரொ     4] கமற்கூறிய அவெத்தும் 

36.  ஞ் ொப் ைொநி ங்களில் அறுவறைத்திருவிழொ ………………….. ப யரில் 

பகொண்ைொைப் டுகிைது. லைலும் குஜரொத், இரொஜஸ்தொன் ைொநி ங்களில் 

………………………………. ப யரில் பகொண்ைொைப் டுகிைது. 

1] ைகர ங்கரொந்தி, ல ொரி   2] கலாரி, உத் ராயன்  

3] உத்தரொயன், ல ொரி    4] உத்தரொயன், ைகர ங்கரொந்தி 

37. கதிர் முற்றியதும் …………………… ப ய்வர். 
1] அறுைவை     2] உரமிடுதல்  

3] நைவு      4] கறளபயடுத்தல் 

38. விழொக்கொ ங்களில் வீட்டின் வொயிலில் ைொவிற யொல் …………….. கட்டுவர். 
1] ப டி   2] பகொடிகள்   3] க ாரணம்  4] அ ங்கொர வறளவு 

39.  ச்ற ப்  ல ல் என்ை வயற க் கொண இன் ம் தரும். 

அடிக்லகொடிட்ை ப ொல்லிற்கொன எதிர் ப ொல்ற  கண்ைறிக. 

1] அயர்வு  2] கனவு   3] துன்ெம்   4] ல ொர்வு 

40. ல ொகிப் ண்டிறக என்னும் ப ொல்ற  பிரித்து எழுதக் கிறைப் து? 

1] கொகி+ெண்டிவ     2] ல ொ+ ண்டிறக    

3] ல ொகு+ ண்டிறக    4] ல ொகிப்+ ண்டிறக 

41. ைற்ல ொரில் சிைந்தவர் என்ை சிைப்புக்குரியவர் யொர்? அவரின் ைற்பைொரு ப யர் என்ன? 
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1] ைலகந்திர வர்ைன், ைல் ன்   2] நரசிம்ை வர்ைன், ைொைன்னன்  

3] நரசிம்ம ைர்மன், மாமல்லன்  4] நந்திவர்ைன், ைொைல் ன் 

42. ைொைல் புரத்தில்,ஒலர  ொறையில் ப துக்கிச் ப ய்யப் ட்ை லகொவில் ………………………. 

ல ொன்று கொணப் டுகிைது. அதனொல் இதறன ………………………. என்று அறழக்கிைொர்கள். 

1] ரதங்கள், ஒற்றைக்கல்   2] க ர் ள்(இர ம்), இரத் க ாவில்  

3] லதர்கள், ஒற்றைக்கல்   4] சிற் ங்கள், இரதக் லகொவில் 

43.  ஞ்   ொண்ைவர் ரதம் யொருறைய கொ த்தில் உருவொக்கப் ட்ைறவ? 

1] ைலகந்திரவர்ைன்    2] மாமல்லன்  

3] இரண்ைொம் ைலகந்திர வர்ைன்  4] நந்திவர்ைன் 

44. நரசிம்ைவர்ைனின் தந்றத ப யர், அவர் எந்த நொட்றை ஆட்சி ப ய்தொர்? 

1] நந்திவர்ைன், ல ொழ நொடு    2] மக ந்திர ைர்மன், ெல்லை நாடு  

3] முத ொம் நரசிம்ை வர்ைன், ப ர நொடு  4] இரண்ைொம் ைலகந்திர வர்ைன்,  ல் வ நொடு 

45. ைொைல் புரத்தில் ைனிதர்கள், வி ங்குகள்,  ைறவகள் ல ொன்ை சிற் ங்கள் 

ப துக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த  ொறைக்கு ………………………. ப யர். இவ்வொைொக 

ப துக்கப் டும் சிற் ங்களுக்கு ……………………………. என்று ப யர். 
1] அர்ச்சுென்  ெசு, புவைப்புச் சிற்ெங் ள்    

2] புறைப்பு  ொறைகள், அர்ச்சுனன் த சு  

3] அர்ச்சுனன்  ொறைகள், கல்பவட்டு  ொறைகள்   

4] அர்ச்சுனன்   ொறைகள், புறைப்பு ஓவியங்கள் 

46. ைொைல் புரத்தில் இரண்டு  ொறைகளுக்கு இறைலய நீர் வழிந்து வரும் அறைப்பிற்கு 

என்ன ப யர்? 

1] நீர்வீழ்ச்சி  2] ஆ ாய  ங்வ    3] கங்றக வீழ்ச்சி   4] கங்கொ ஊற்று 

47. தமிழகத்தின் மிகப்ப ரிய சிற் க்கற க்கூைைொக கொட்சியளிக்கும் இைம் எது? 

1] ைதுறர     2] மாமல்லபுரம்    

3] கொஞ்சிபுரம்     4] திருவண்ணொைொற  

48. சிற் க்கற  எத்தறன வறகப் டும். இறவ அறனத்தும் ஒலர இைத்தில் கொணப் டும் 

இைம் எது? 

1] மூன்று, கொஞ்சிபுரம்    2] நான்கு, மாமல்லபுரம்  

3] இரண்டு, ைதுறர    4] ஐந்து, கொஞ்சிபுரம் 

49. கீழ்கண்ை ப ொருத்தமில் ொத ஒன்றைத் லதர்ந்பதடுக்க: 

1. குறைவறரக் லகொவில் ைற்றும் கட்டுைொனக் லகொவில் 

2. ஒற்றைக் கல் லகொயில்கள்  

3. புறைப்புச் சிற் ங்கள் 
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4. தஞ்ற  ப ரிய லகொவில் 

1] 1  ரி   2] 3  ரி   3] 4 சரி   4] 2  ரி 

[குறிப்பு: 1,2,3 ஆகிய அறனத்தும் ைொைல் புரத்தில் கொணப் டுகிைது.]  

50. நைது உச் ரிப்பில் சிறிதளவு ைட்டுலை லவறு ொடு உள்ள ஒலிகறள ……………………. 

என்கிலைொம். 

1] இன எழுத்துகள்    2] மயங்ப ாலி ள்  

3] பிறழகள்     4] லவறு ட்ை எழுத்துகள் 

51. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ையங்பகொலி எழுத்துகள் அல் ொத இறணயிறன லதர்ந்பதடுக்க. 

1] ண,ன,ந   2]  ,ழ,ள   3] ர,ை   4]  ,ச,ை 

52. நொவின் நுனி லைல்வொய் அண்ணத்தின் நடுப் குதிறயத் பதொடுவதொல் …………………. 

கரம் பிைக்கிைது. 

1] ண  ரம்   2] ன கரம்   3] ள கரம்   4] ர கரம் 

53. நொவின் நுனி லைல்வொய் அண்ணத்தின் ………………..  குதிறயத் பதொடுவதொல் ’ன’ 

கரம் பிைக்கிைது. 

1] முன் ெகுதிவயத்    2] நடுப் குதியிறனத்  

3] அடிப் குதியிறனத்    4] நுனிப் குதியிறனத் 

54. நொவின் நுனி ……………………….. அடிப் குதியிறனத் பதொடுவதொல் ’ந’ கரம் 

பிைக்கிைது. 

1] லைல்வொயின்     2] கமல்ைாய்ப் ெல்லின்  

3] கீழ்வொய் அண்ணத்தின்   4] லைல்வொய் அண்ணத்தின் 

55. நொவின் இரு க்கங்கள் தடித்து லைல்  ற்களின் அடிறயத் பதொடுவதொல் 

…………………………… லதொன்றும். 

1] ள கரம்   2] ல  ரம்   3] ழ கரம்   4] ன கரம் 

56. நொவின் இரு க்கங்கள் தடித்து லைல் அண்ணத்தின் ……………………….. பதொடுவதொல் 

’ள’ கரம் லதொன்றும் 

1] லைல்  குதியிறனத்    2] நடுப்ெகுதியிவெத்  

3] முன்  குதியிறனத்    4] பின்  குதியிறனத் 

57. நொவின் நுனி லைல்லநொக்கி வறளந்து வருடுவதொல் …………………… லதொன்றும். 

1] ள கரம்     2] ழ  ரம்  

3] ன கரம்     4] ண கரம் 

[குறிப்பு: ழ தமிழுக்லக சிைப் ொனது. எனலவ இதறன சிைப்பு ழகரம் என்று அறழக்கிலைொம்.]  

58. கீலழ பகொடுக்கப் ட்ைறவகறள கவனி 

1.லைல் அண்ணத்தில் முதல்  குதிறயத் பதொட்டு வருவதொல் ரகரம் லதொன்றுகிைது. 
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2.லைல் அண்ணத்தில் றையப் குதிறய உரசுவதொல் ைகரம் லதொன்றுகிைது.  

1] 1 ைட்டும்  ரி     2] 2 ைட்டும்  ரி  

3] 1 2 இரண்டும் சரி    4] இரண்டும் தவறு. 

59. ப ொருத்துக 

1.விறழ  - அ.பைலிந்து ல ொதல் 

2.இறள  - ஆ.விரும்பு 

3.இறழ  - இ.புைறவ 

4.கூறை  - ஈ.நூல் இறழ 

1] ஆ அ ஈ இ     2] அ ஆ இ ஈ  

3] ஈ இ ஆ அ     4] இ அ ஈ ஆ 

60. ையங்பகொலிப் பிறழகளற்ை ப ொற்பைொைறரத் லதர்ந்பதடுக்க. 

1. எண் வீட்டுத் லதொட்ைத்தில் ை ர்கள் ைனம் வீசின. 

2. என் வீட்டுத் லதொட்ைத்தில் ைளர்கள் ைணம் வீசின. 

3. என் வீட்டுத் லதொட்ைத்தில் ை ர்கள் ைணம் வீசின. 

4. எண் வீட்டு லதொட்ைத்தில் ை ர்கள் ைணம் வீசின. 

1] 2 ைட்டும்  ரி   2] 1 ைட்டும்  ரி   3] 4 ைட்டும்  ரி  4] 3 மட்டும் சரி 

61. ப ொருள் லவறு ொைறிந்து தகுந்த ப ொற்களொல் நிரப்புக. 

அ.ல ொரில்  யன் டுத்தியது ………………………….., பூறனக்கு உள்ளது ………………….. 

1] வொள், வொழ்   2] வொல், வொள்   3] வொல், வொழ்  4] ைாள், ைால் 

62.  ரியொன பதொைறர கண்ைறிந்து எழுதுக. 

1. கதிரவன் ைறையும் கொற யில் உதித்து ைொற யில் 

2. ைொற யில் கொற யில் உதித்து ைறையும் கதிரவன் 

3. கதிரவன் கொற யில் உதித்து ைொற யில் ைறையும் 

4. ைறையும் கொற யில் உதித்து கதிரவன் ைொற யில் 

1] 1  ரி   2] 3 சரி   3] 4  ரி   4] 2  ரி 

63. தவைொன இறணயிறனத் லதர்ந்பதடுக்க. 

1. ஒப் றன   - அ. Make up 

2. சில்லுகள்  - ஆ. Chips 

3. சிற் ங்கள்   - இ. Tiffin 

4. ஆயுத்த ஆறை  - ஈ. Ready made dress 

1] 1  ரி    2] 2  ரி   3] 3 சரி   4] 4  ரி 

64. விடுப் ட்ை ப ொற்கறள நிரப்புக. 

லைொப் க் குறழயும் அனிச் ம் முகத்திரிந்து 
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……………. ……………………… ……………………….. 

1] குறழயும் லநொக்கத் விருந்து   2] விருந்து லநொக்கத் குறழயும்  

3] கநாக் த் குவழயும் விருந்து   4] லநொக்கத் விருந்து குறழயும் 

65. விடுப் ட்ை ப ொற்கறள நிரப்புக. 

பவள்ளத்து அறனய ை ர்நீட்ைம் ைொந்தர்தம் 

………………………….. ………………….. ……………………. 

1] அறனயது உள்ளத்து உயர்வு   2] உள்ைத்து அவெயது உயர்வு  

3] உள்ளத்து உயர்வு அறனயது   4] அறனயது உயர்வு உள்ளத்து  

66. விருந்தினரின் முகம் எப்ல ொது வொடும்? 

1] நம் மு ம் மாறிொல்    2] நம் வீடு ைொறினொல்  

3] நொம் நன்கு வரலவற்ைொல்    4] நம் முகவரி ைொற்றினொல் 

67. ஆரொயும் அறிவுறையவர்கள் ……………….. ப ொற்கறளப் ல  ைொட்ைொர். 
1] உயர்வொன   2] விற யற்ை   3] ெயன் ரா    4]  யனுறைய 

68. நிற யொன ப ல்வம் என் து ………………….? 

1] தங்கம்    2]  ணம்   3] ஊக் ம்  4] ஏக்கம் 

69.  யன்+இ ொ என் தறனத் ல ர்த்து எழுதக் கிறைக்கும் ப ொல்? 

1]  யன்னில் ொ    2]  யன் இல் ொ  
3] ெயனிலா     4]  யன் இ ொ 

70. ப ொருளுறைறை என்னும் ப ொல்ற ப் பிரித்து எழுதக் கிறைப் து? 

1] ப ொருள்+ளுறைறை   2] பொருள்+உவைவம  

3] ப ொருளு+உறைறை   4] ப ொரு+ளுறைறை 

http://www.winmeen.com/

