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7th Tamil Unit 2 Questions - New Book 

1) ஒரு நாட்டின் வளம், அந்நாட்டில் அமைந்துள்ள எமைப் பபாருத்து ைதிப்பிடப்படுகிறது? 

A) காடு 

B) பைாழிற்சாமை 

C) கடல் 

D) மீன் வளம் 

விளக்கம்: ஒரு நாட்டின் வளம் அந்நாட்டின் பைாத்ை நிைப்பரப்பில் அமைந்துள்ள காடுகளின் அளமவப் பபாருத்தை 

ைதிப்பிடப்படுகிறது. அைனால்ைான் காட்டின் வளதை நாட்டின் வளம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 

2) நைக்கு எப்தபாதும் காட்சிக்கு இன்பம் ைருபமவ எமவ? 

1. காடு 2. கடல் 3. விைங்கு 

A) 1 ைற்றும் 2 

B) 1 ைற்றும் 3 

C) 1 ைற்றும் 2 

D) 1, 2 ைற்றும் 3 

விளக்கம்: காடும் கடலும் நைக்கு எப்தபாதும் காட்சிக்கு இன்பம் ைருபமவ. ஒரு நாட்டின் வளம். அந்நாட்டின் 

காடுகமளப் பபாருத்தை அமைகிறது. 

3) கார்த்திமக தீபபைனக் காபடல்ைாம் பூத்திருக்கும் எனத் பைாடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) முடியரசன் 

B) மு.வரைராசனார் 

C) சுரைா 

D) உடுைமை நாராயணக்கவி 

விளக்கம்: கார்த்திமக தீபபைனக் காபடல்ைாம் பூத்திருக்கும் எனத் பைாடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் சுரைா. காடு 

எனும் ைமைப்பின் கீழ் இப்பாடமை எழுதியுள்ளார். 

4) பபாருந்ைாைமைத் தைர்க. 

A) ஈன்று - ைந்து 

B) களித்திட - ைகிழ்ந்திட 

C) பகாம்பு - கிமள 

D) நச்சரவம் - மிகுந்ை சுமவ 

விளக்கம்: நச்சவரம் - விடமுள்ள பாம்பு  

அதிைதுரம் - மிகுந்ை சுமவ  

விடுதி - ைங்குமிடம் 
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5) எமைப் தபாைக் காடு முழுவதும் ைைர்கள் ைைர்ந்திருக்கும்? 

A) நட்சத்திரங்கள் 

B) மின்மினிப் பூச்சிகள் 

C) வண்ண விளக்குகள் 

D) கார்த்திமக விளக்குகள் 

விளக்கம்: கார்த்திமக விளக்குகள் தபாைக் காடுகள் முழுவதும் ைைர்கள் ைைர்ந்திருக்கும். அவற்மறக் காணும் 

கண்கள் குளிர்ச்சி பபறும் என்று சுரைா உமரக்கிறார். 

6) பபாருத்துக. 

அ. குயில் - 1. அதிைதுரம் உண்ணும்  

ஆ. ையில் - 2. கிழங்கு உண்ணும்  

இ. பன்றி - 3. கூவும்  

ஈ. யாமன - 4. நடனைாடும்  

A) 3, 4, 2, 1 

B) 3, 4, 1, 2 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்: குயில் – கூவும். ையில் - நடனைாடும். பன்றி - கிழங்கு உண்ணும். யாமன - அதிைதுரம் உண்ணும் 

7) சுரைாவின் இயற்பபயர் என்ன? 

A) கவியரசு 

B) துமரராசு 

C) பாரதிைாசன் 

D) இராசதகாபாைன் 

விளக்கம்: சுரைாவின் இயற்பபயர் இராசதகாபாைன் என்பைாகும். இவர் ைன் பபயமர சுரைா என ைாற்றிக் 

பகாண்டார். 

8) சுரைா யார் மீது பகாண்ட பற்றின் காரணைாக ைம் பபயமர ைாற்றிக் பகாண்டார்? 

A) பாரதியார் 

B) பாரதிைாசன் 

C) காந்தி 

D) சுப்ரைணிய ஐயர் 

விளக்கம்: பாரதிைாசன் மீது மிகுந்ை பற்றுக் பகாண்டவர் சுரைா, எனதவ பாரதிைாசனின் இயற்பபயரான 

சுப்புரத்தினம் என்ற பபயமர அடிப்பமடயாக மவத்து சுப்புரத்தினைாசன் என ைம் பபயமர ைாற்றிக்பகாண்டார். 

அைன் சுருக்கதை சுரைா என்பைாகும். 
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9) உவமைக் கவிஞர் எனப் தபாற்றப்படுபவர் யார்? 

A) பாரதிைாசன் 

B) பாரதி 

C) சுரைா 

D) மு.வ 

விளக்கம்: உவமைகமளப் பயன்படுத்திக் கவிமைகள் எழுதுவதில் வல்ைவர் என்பைால் சுரைாமவ உவமைக் 

கவிஞர் என்றும் அமழப்பர். 

10) சுரைாவின் நூல்களில் பபாருந்ைாைமைத் தைர்க. 

A) அமுதும் தைனும் 

B) தைன்ைமழ 

C) துமறமுகம் 

D) இருண்ட வீடு 

விளக்கம்: இருண்ட வீடு என்ற நூலின் ஆசிரியர் பாரதிைாசன். ைற்ற நூல்களான அமுதும் தைனும் தைன்ைமழ, 

துமறமுகம் தபான்றமவ சுரைாவின் நூல்கள். 

11) காடு என்னும் ைமைப்பின் கீழ் எழுைப்பட்ட சுரைாவின் பாடல் அவரது எந்ை நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

A) அமுதும் தைனும் 

B) தைன்ைமழ 

C) துமறமுகம் 

D) எதுவுமில்மை. 

விளக்கம்: காடு என்னும் ைமைப்பின் கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பாடல் சுரைாவின் தைன்ைமழ என்னும் நூலில் 

இயற்மக எழில் என்னும் பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டைாகும் 

12) பச்மச ையில் நடிக்கும் பன்றி கிழங்பகடுக்கும் - என்ற பாடல் எப்பாடமைச் சார்ந்ைது? 

A) பவண்பா 

B) ஆசிரியப்பா 

C) கலிப்பா 

D) கிளிக்கண்ணி 

விளக்கம்: இது கிளிக்கண்ணி எனும் பாவமகமயச் தசர்ந்ைது. கிளியின் பைாழி தபான்ற இனிய பசாற்கமளப் 

தபசும் பபண்மண தநாக்கிக் கூறுவைாக இனிய சந்ைத்தில் பாடப்படும் இமசப்பாடல் வமக கிளிக்கண்ணி ஆகும். 

13) பின்வருவனவற்றுள் காட்மடக் குறிக்காை பசால் எது? 

A) அடவி 

B) கால் 

C) மிமள 
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D) வானகம் 

விளக்கம்: வானகம் என்பது வானத்மை அைாவது விண்பவளிமயக் குறிக்கிறது. அடவி, கால், மிமள, கா, கான், 

கானகம், அரண், ஆரணி, புரவு, பபாற்மற, பபாழில், தில்ைம், அழுவம், இயவு, பழவம், முளரி, வல்மை, விடர், வியல், 

வனம், முமை, இறும்பு, சுரம், பபாச்மச, பபாதி, முளி, அரில், அறல், பதுக்மக, கமணயம் ஆகியமவ காட்மடக் 

குறிக்கும் பிறச்பசாற்களாகும். 

14) பநஞ்சில் உரமுமின்றி  

 தநர்மை திறமுமின்றி என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) பாரதியார் 

B) சுரைா 

C) பாரதிைாசன் 

D) மு.வ 

விளக்கம்: பநஞ்சில் உரமுமின்றி  

 தநர்மை திறமுமின்றி  

 வஞ்சமன பசால்வாரடீ - கிளிதய  

 வாய்ச்பசால்லில் வீரரடி  

 கூட்டத்தில் கூடிநின்று  

 கூவிப் பிைற்றைன்றி  

 நாட்டத்தில் பகாள்ளாரடீ கிளிதய  

 நாளில் ைறப்பாரடீ  

இப்பாடமை பாரதியார் பாடியுள்ளார். இது கிளிக்கண்ணிப் பாடைாகும். 

15) சரியான விமடமயத் தைர்க. 

 வாமழ, கன்மற ___________ 

A) ஈன்றது 

B) வழங்கியது 

C) பகாடுத்ைது 

D) ைந்ைது 

விளக்கம்: வாமழ கன்மற ஈன்றது என்பதை சரி 

16) காடபடல்ைாம் என்னும் பசால்மைப் பிரித்பைழுதுக. 

A) காடு + படல்ைாம் 

B) காடு + எல்ைாம் 

C) கா + படல்ைாம் 

D) கான் + எல்ைாம் 
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விளக்கம்: காடு + எல்ைாம் = காபடல்ைாம். காடு + எல்ைாம் = கா(ட் + உ) + எல்ைாம். உயிர்வரின் உக்குரல் 

பைய்விட்தடாடும் என்னும் விதிப்படி காட் + எல்ைாம் என ைாறிற்று. பின் உடல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது 

இயல்தப என்னும் விதிப்படி காட் + எல்ைாம் என்பது காபடல்ைாம் என ைாறியது. 

17) கிழங்கு + எடுக்கும் என்பமை தசர்த்து எழுதுக. 

A) கிழங்குஎடுக்கும்  

B) கிழங்பகடுக்கும் 

C) கிழங்குடுக்கும் 

D) கிழங்பகாடுக்கும் 

விளக்கம்: கிழங்கு + எடுக்கும் = கிழங்பகடுக்கும். கிழங்கு + எடுக்கும் = கிழங்(க் + உ) + எடுக்கும். உயிர்வரின் 

உக்குரல் பைய்விட்தடாடும் எனும் விதிப்படி, கிழங்க் + எடுக்கும் என்றானது. பின் உடல்தைல் உயிர்வந்து 

ஒன்றுவது இயல்தப எனும் விதிப்படி கிழங்பகடுக்கும் என்றானது. 

18) நிைைடந்மைக்கு இயற்மக சூட்டிய ைணிைகுடைாக திகழ்வது? 

A) காடு 

B) ைரம் 

C) ைமை 

D) கடல் 

விளக்கம்: நிைைடந்மைக்கு இயற்மக சூட்டிய ைணிைகுடங்கதள ைரங்கள். அமவ ைனிை வாழிவியதைாடு பின்னிப் 

பிமணந்ைமவ. 

19) அப்படிதய நிற்கட்டும் அந்ை ைரம் என்ற கவிமையில் ஆசிரியர் யார்? 

A) சுரைா 

B) இராைச்சந்திரக் கவிராயர் 

C) ராஜைார்த்ைாண்டன் 

D) பைௌலி 

விளக்கம்: அப்படிதய நிற்கட்டும் அந்ை ைரம் என்ற கவிமையின் ஆசிரியர் ராஜைார்த்ைாண்டன். காை பவள்ளத்தில் 

ைரங்கள் ைமறயைாம். ஆனால் அவற்மறப் பற்றிய நிமனவுகள் ைமறயாது என்பமை விளக்கும் கவிமை இது. 

20) பபாருள் கூறுக - துஷ்டி தகட்டல் 

A) வட்டி தகட்டல் 

B) பணம் தகட்டல் 

C) பரவசப்படுைல் 

D) துக்கம் விசாரித்ைல் 

விளக்கம்: துஷ்டி தகட்டல் என்பைன் பபாருள் துக்கம் விசாரித்ைல் என்பைாகும். 

21) ராஜைார்த்ைாண்டன் நடத்திய இைழ் என்ன? 
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A) நியூ இந்தியா 

B) அதசாக மித்திரன் 

C) காைன் வீல் 

D) பகால்லிப்பாமவ 

விளக்கம்: பகால்லிப்பாமவ (சிற்றிைழ்) - ராஜைார்த்ைாண்டன்  

நியூ இந்தியா - அன்னிபபசண்ட் (தினசரி நாளிைழ்)  

அதசாக மித்திரன் - பஜகதீச தியாகராஜன்  

காைன் வீல் - அன்னி பபசண்ட் (வார இைழ்)  

22) ராஜைார்த்ைாண்டனின் எந்ை நூல், ைமிழ் வளர்ச்சித் துமறயின் பரிசு பபற்றது? 

A) பகாங்குதைர் வாழ்க்மக 

B) அப்படிதய நிற்கட்டும் அந்ை ைரம் 

C) ராஜ ைார்த்ைாண்டன் கவிமைகள் 

D) பகால்லிப்பாமவ 

விளக்கம்: ராஜைார்த்ைாண்டன் கவிமைகள் என்னும் நூலுக்காக ைமிழ் வளர்ச்சித் துமறயின் பரிசிமன 

ராஜைார்ைாண்டம் பபற்றார். 

23) ராஜைார்த்ைாண்டன், எந்ைத் ைமைப்பின் கீழ் சிறந்ை ைமிழ்க் கவிமைகமளத் பைாகுத்து நூைாக்கியுள்ளார்? 

A) பகாங்குதைர் வாழ்க்மக  

B) அப்படிதய நிற்கட்டும் அந்ை ைரம் 

C) ராஜைார்ைார்த்ைாண்டன் கவிமைகள் 

D) பகால்லிப்பாமவ 

விளக்கம்: ராஜைார்த்ைாண்டன், பகாங்குதைர் வாழ்க்மக எனும் ைமைப்பின் கீழ் சிறந்ை ைமிழ்க் கவிமைகமளத் 

பைாகுத்து நூைாக்கியுள்ளார். இவர் கவிஞர், இைழாளர், கவிமைத் திறனாய்வாளர் எனப் பன்முகத் திறன் பபற்றவர். 

24) குழந்மை வமரந்ைது பறமவகமள ைட்டுதை வானம் ைானாக உருவானது என்ற புதுக்கவிமையின் ஆசிரியர் 

யார்? 

A) நா.பிச்சமூர்த்தி 

B) சி.சு.பசல்ைப்பா 

C) சி.ைணி 

D) கைாப்பிரியா 

விளக்கம்: இது கைாப்பிரியா எழுதிய புதுக்கவிமையாகும். தைலும்,  

பகாப்புகள் விைக்கி  

பகாத்துக் பகாத்ைாய்  

கருதவைங்காய்  
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பறித்துப் தபாடும் தைய்ப்பமன  

ஒரு நாளும்  

சிராய்ப்பதில்மை  

கருவமுட்கள் எனும் புதுக்கவிமைமயயும் எழுதியுள்ளார். 

25) இரவில் பைல்லிய நிைபவாளியில் நாவற்பழ ைரங்கமள தநாக்கி பமடபயடுத்து வருபமவ எமவ என 

ராஜைார்த்ைாண்டன் கூறுகிறார்? 

A) எலிகள் 

B) பறமவகள் 

C) பவளவால் 

D) ஆந்மை 

விளக்கம்: இரவில் பைல்லிய நிைபவாளியில் நாவற்பழ ைரங்கமள தநாக்கி பவளவால் கூட்டம் பமடபயடுத்து 

வரும் என ராஜைார்த்ைாண்டன் கூறுகிறார். 

26) நாவற்பழத்திற்கு உவமையாக ராஜைார்த்ைாண்டம் குறிப்பிடுவது எது? 

A) பச்மச இமை 

B) தகாலிக்குண்டு 

C) பச்மசக்காய் 

D) பசங்காய் 

விளக்கம்: பளபளக்கும் பச்மச இமைகளுதட கருநீைக் தகாலிக்குண்டுகளாய் நாவற்பழங்கள் கிமளகளில் 

பைாங்கும் என ராஜைார்ைாண்டம் கூறுகிறார் 

27) சுட்ட பழங்கள் என்ற அப்படிதய நிற்கட்டும் அந்ை ைரம் என்ற கவிமையில் குறிப்பிடுவது எது? 

A) ைண் ஒட்டிய பழங்கள் 

B) சூடான பழங்கள் 

C) தவகமவத்ை பழங்கள் 

D) சுடப்பட்ட பழங்கள் 

விளக்கம்: காக்மக குருவி மைனா கிளிகள்  

இன்னும் பபயரறியாப் பறமவகளுடன்  

அணில்களும் காற்றில் உதிர்த்திடும்  

சுட்ட பழங்கள் பபாறுக்க  

சிறுவர் கூட்டம் அமைதைாதும் - ராஜைார்த்ைாண்டன் 

28) பிரித்பைழுதுக. பபயரறியா 

A) பபயர + றியா 

B) பபயர் + ரறியா 
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C) பபயர் + அறியா 

D) பபயர + அறியா 

விளக்கம்: பபயரறியா = பபயர + றியா. உடல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தப எனும் விதிப்படி (ர் + அ) பபயர் 

+ அறியா என்பது பபயரறியா என ைாறியது. 

29) பிரித்பைழுதுக. ைனமில்மை 

A) ைண + மில்மை 

B) ைனமி + இல்மை 

C) ைனம் + மில்மை 

D) ைனம் + இல்மை 

விளக்கம்: ைனமில்மை = ைனம் + இல்மை. உடல்தைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்தப எனும் விதிப்படி ம் + இ 

= மி என ைாறி ைனமில்மை என்றானது. 

30) தநற்று + இரவு தசர்த்பைழுதுக 

A) தநற்றுஇரவு 

B) தநற்றிரவு 

C) தநற்றுரவு 

D) தநற்இரவு  

விளக்கம்: தநற்று + இரவு = தநற்றிரவு. தநற்று + இரவு + தநற்(ற் + உ) + இரவு. “உயிரிவரின் உக்குரல் 

பைய்விட்டும்” எனும் விதிப்படி, தநற்ற் + இரவு என்றானது. பின் “உடல்தைல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்தப” 

எனும் விதிப்படி, ற் + இ = றி என ைாறி தநற்றிரவு என்றானது. 

31) ைனிைனின் முைல் இருப்பிடம் எது? 

A) பூஞ்தசாமை 

B) வீடு 

C) குடிமச 

D) காடு 

விளக்கம்: ைனிைனின் முைல் இருப்பிடம் காடுைான் வளம் நிமறந்ை நிைம், அடர்ந்ை ைரம், பசடி, பகாடிகள், நன்னீர், 

நறுந்காற்று என அமனத்தும் நிரம்பியது காடாகும். 

32) எது பறமவகள், விைங்குள், ைாவரங்கள் தபான்ற பல்லுயிர்களின் வாழ்விடைாகத் திகழ்கிறது? 

A) சரணாையம் 

B) விைங்குகள் காப்பகங்கள் 

C) காடுகள் 

D) நீர்நிமைகள் 
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விளக்கம்: பறமவகள், விைங்குகள், ைாவரங்கள் தபான்ற பல்லுயிர்களின் வாழ்விடைாக காடுகள் திகழ்கிறது. 

காடுகளின் பசழிப்புக்குக் காட்டுயிர்கள் உைவுகின்றன. 

33) பின்வருவனவற்றுள் புலிகள் காப்பகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) முண்டந்துமற 

B) விராலி ைமை 

C) முதுைமை 

D) தவடந்ைாங்கல் 

விளக்கம்: முண்டந்துமற - புலிகள் சராணையம் 

விராலி ைமை - ையில்கள் சராணயைம் 

முதுைமை - யாமனகள் சரணாையம் 

தவடந்ைாங்கல் - பறமவகள் சரணாையம் 

34) “முன் இமசவு” என்பைன் பபாருள் என்ன? 

A) முன்தனார் பசாத்து 

B) முன் பணம் பபறுைல் 

C) முன் அனுைதி பபறுைல் 

D) முன்தனார் வாக்கு 

விளக்கம்: அனுைதி என்பைன் ைமிழ் பசால் “இமசவு” ஆகும். எனதவ முன் இமசவு என்பது முன் அனுைதிமய 

குறிக்கும் 

35) ைமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பபரிய காப்பகம் எது? 

A) முண்டந்துமற புலிகள் காப்பகம் 

B) விராலி ைமை ையில்கள் சரணாையம் 

C) சத்தியைங்கைம் வனப்பகுதி 

D) தவடந்ைாங்கல் 

விளக்கம்: முண்டந்துமற புலிகள் காப்பகம், ைமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பபரிய காப்பைாகும். இது 

திருபநல்தவலியில் அமைந்துள்ளது. 

36) முண்டந்துமற புலிகள் காப்பகத்தின் பரப்பளவு என்ன? 

A) 865 கி.மீ2 

B) 840 கி.மீ2 

C) 900 கி.மீ2 

D) 895 கி.மீ2 

விளக்கம்: முண்டந்துமற புலிகள் காப்பகத்தின் பரப்பளவு 895 கி.மீ2. இங்கு யாமன, புலி, சிறுத்மை, ைான், கரடி, 

காட்டு ைான் தபான்ற அரிய விைங்குகள் வாழ்கின்றன. 
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37) உைகில் எத்ைமன வமகயான யாமனகள் உள்ளன? 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 5 

விளக்கம்: உைகில் 2 வமகயான யாமனகள் உள்ளன. அமவ ஆசிய யாமனகள் ைற்றும் ஆப்பிரிக்க யாமன 

38) ஆசிய யாமனகளில் எந்ை யாமனக்கு ைந்ைம் உண்டு? 

A) ஆண் யாமன 

B) பபண் யாமன 

C) ஆண் ைற்றும் பபண் யாமன 

D) எைற்குமில்மை 

விளக்கம்: ஆசிய யாமனகளில் ஆண் யாமனக்கு ைட்டுதை ைந்ைம் உண்டு. பபண் யாமனக்கு இல்மை. 

39) ஆப்பிரிக்க யாமனகளில் எந்ை யாமனக்கு ைந்ைம் உண்டு? 

A) ஆண் யாமன 

B) பபண் யாமன 

C) ஆண் ைற்றும் பபண் யாமன 

D) எைற்குமில்மை 

விளக்கம்: ஆப்பரிக்க யாமனகளில் ஆண் ைற்றும் பபண் யாமன இரண்டிற்குதை ைந்ைம் உண்டு. தைலும் 

ஆப்பிரிக்க யாமனகள், ஆசிய யாமனகமள விட உருவத்தில் பபரிைாக இருக்கும். 

40) யாமனக் கூட்டத்திற்கு எந்ை யாமன ைமைமைத் ைாங்கும்? 

A) ஆண் யாமன 

B) பபண் யாமன 

C) குட்டி யாமன 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: யாமனகள் எப்தபாதும் கூட்டைாகதவ வாழும். இந்ைக் கூட்டத்திற்கு ஒரு பபண் யாமனைான் ைமைமை 

ைாங்கும். 

41) ஒரு யாமனக்கு ஒரு நாமளக்கு எத்ைமன கிதைா உணவு தைமவப்படுகிறது? 

A) 300 கிதைா 

B) 250 கிதைா 

C) 350 கிதைா 

D) 280 கிதைா 
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விளக்கம்: யாமனகள் ைங்களுக்குத் தைமவயான ைண்ணீர், உணவு ஆகியவற்றுக்காக இடம்பபயர்ந்து 

பகாண்தட இருக்கும். ஒரு யாமன நாள் ஒன்றுக்கு 250 கிதைா புல், இமை ைமழகமள உணவாக 

உட்பகாள்ளும். 

42) ஒரு யாமனக்கு ஒரு நாளுக்கு எத்ைமன லிட்டர் ைண்ணீர் தைமவப்படும்? 

A) 63 

B) 64 

C) 65 

D) 66 

விளக்கம்: ஒரு யாமனக்கு ஒரு நாமளக்கு 250 கிதைா உணவும் 65 லிட்டர் ைண்ணீரும் தைமவப்படுகிறது. 

43) எது மிகுந்ை நிமனவாற்றல் பகாண்ட விைங்கு? 

A) புலி 

B) சிங்கம் 

C) கரடி 

D) யாமன 

விளக்கம்: யாமன மிகுந்ை நிமனவாற்றல் பகாண்ட விைங்கு. அது பாசம் நிமறந்ை விைங்கும் கூட. 

44) சரியான கூற்மறத் தைர்க. 

1. யாமனகள் பபாதுவாக ைனிைர்கமளத் ைாக்கும் 

2. யாமனக்கு கண்பார்மவ குமறவு. ஆனால் தகட்கும் ஆற்றலும் தைாப்ப ஆற்றலும் மிகுதி. 

A) 1 ைட்டும் சரி 

B) 2 ைட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் ைவறு 

விளக்கம்: பபாதுவாக யாமனகள் ைனிைர்கமளத் ைாக்குவதில்மை. அவற்றின் வழித்ைடங்களில் குறுக்கிடும்தபாது 

ைான் ைனிைர்கமளத் ைாக்குகிறது. 

45) ைமிழ்நாட்டில் வனக்கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் எது? 

A) சத்தியைங்கைம் 

B) தகாமவ 

C) தகாடியக்கமர 

D) பிச்சாவரம் 

விளக்கம்: ைமிழ்நாட்டில் தைட்டுப்பாமளயத்தில்(தகாமவ ைாவட்டம்) வனக் கல்லூரி அமைந்துள்ளது. 

46) ைமிழ்நாட்டில் தவளாண்மைப் பல்கமைக்கழகம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) பசன்மன 
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B) ைஞ்சாவூர் 

C) திருபநல்தவலி 

D) தகாமவ 

விளக்கம்: ைமிழ்நாட்டில், தவளாண்மைப் பல்மைக்கழகம் தகாமவயில் அமைந்துள்ளது. அங்கு இளநிமை 

வனவியல், முதுநிமை வனவியல் ஆகிய படிப்புகள் உள்ளன. 

47) கரடி எவ்வமக உண்ணி? 

A) ைாவர உண்ணி 

B) விைங்குண்ணி 

C) அமனத்துண்ணி 

D) எதுவுமில்மை 

விளக்கம்: கரடி ஓர் அமனத்துண்ணி. அது பழம், தைன், உதிர்ந்ை ைைர்கள், காய்கள், கனிகள், புற்றீசல், கமறயான் 

தபான்றவற்மற உண்ணும். 

48) கரடிக்கு மிகவும் பிடித்ை உணவு எது? 

A) பழங்கள்  

B) தைன் 

C) புற்றீசல் 

D) கமறயான் 

விளக்கம்: கரடிக்கு மிகவும் பிடித்ை உணவு கமரயான். அது பழம், தைன் தபான்றவற்மற உண்ண ைரங்களில் 

ஏறும். 

49) நன்கு வளர்ந்ை கரடி எத்ைமன கிதைா வமர இருக்கும்? 

A) 100 

B) 140 

C) 180 

D) 160 

விளக்கம்: நன்கு வளர்ந்ை கரடி 160 கிதைா வமர இருக்கும். கரடியின் உடமைப் தபார்த்தி இருக்கும் அடர்ந்ை 

முடிகள் தைனீக்களிடமிருந்து அைமன காப்பாற்றிவிடும். 

50) எந்ை விைங்கு இரவில் ைட்டுதை தவட்மடயாடும் ைன்மைக் பகாண்டது? 

A) சிங்கம் 

B) கரடி 

C) காட்படருமை 

D) புலி 
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விளக்கம்: புலிகள் இரவில் ைட்டுதை தவட்மடயாடும் ைன்மை பகாண்டது. அது ைனக்கான உணமவ 

தவட்மடயாடிய பின்பு தவறு எந்ை விைங்மகயும் தவட்மடயாடுவதில்மை. 

51) சரியான கூற்மறத் தைர்க 

1. புலிகள் ைனித்து வாழும் இயல்புமடயமவ. 

2. ஒரு குறிப்பிட்ட எல்மைக்குள் ஒரு புலி ைட்டுதை வாழும். 

A) 1 ைட்டும் சரி 

B) 2 ைட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் ைவறு 

விளக்கம்: புலிகள் ைனித்து வாழும் இயல்புமடயது. ஒரு குறிப்பிட்ட எல்மைக்குள் ஒரு புலி ைட்டுதை வாழும் ைற்ற 

புலிகள் அந்ை எல்மைக்குள் பசல்ைாது. 

52) கருவுற்ற புலி எத்ைமன நாட்களில் குட்டிமய ஈனும்? 

A) 70 

B) 80 

C) 90 

D) 100 

விளக்கம்: கருவுற்ற புலியானது 90 நாட்களில் இரண்டு அல்ைது மூன்று குட்டிகள் ஈனும். அந்ைக் குட்டிகமள 2 

ஆண்டுகள் வமர வளர்த்து. தவட்மடயாடக் கற்றவுடன் அவற்றுக்கான எல்மைமய வகுத்துத் ைனியாக 

அளிக்கும். 

53) ஒரு காட்டின் வனத்மைக் குறிக்கும் குறியீடாக விளங்கும் விைங்கு எது? 

A) சிங்கம் 

B) புலி 

C) ைான் 

D) யாமன 

விளக்கம்: புலிைான் ஒரு காட்டின் வளத்மைக் குறிக்கும் குறியீடாக விளங்குகிறது. 

54) ”பண்புள்ள விைங்கு” எனப்படுவது எது? 

A) சிங்கம் 

B) கரடி 

C) யாமன 

D) புலி 

விளக்கம்: புலி ைனக்கான உணமவ தவட்மடயாடிய பின்பு தவறு எந்ை விைங்மகயும் தவட்மடயாடுவதில்மை. 

எனதவ ைான் புலி பண்புள்ள விைங்கு எனப்படும். 
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55) காட்டின் அரசனாக விளங்கும் விைங்கு எது? 

A) சிங்கம் 

B) புலி 

C) கரடி 

D) யாமன 

விளக்கம்: காட்டின் அரசனாக விளங்குவது சிங்கம், உைகில் ஆசியச் சிங்கம், ஆப்பிக்கச் சிங்கம் என இரண்டு 

வமகச் சிங்கம் வாழ்கின்றன. 

56) “கிர் சரணாையம்” எங்கு அமைந்துள்ளது? 

A) ைகாராஷ்டிரா 

B) தைற்கு வங்காளம் 

C) ைத்திய பிரதைசம் 

D) குஜராத் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் குஜராத் ைாநிைத்தில் கிர் சராணையத்தில் ைட்டுதை ஆசிய சிங்கங்கள் உள்ளன. 

57) இயற்மக விஞ்ஞானிகள் எந்ை விைங்மக காட்டின் அரசன் என்கிறார்கள்? 

A) கரடி 

B) ைான் 

C) சிங்கம் 

D) புலி 

விளக்கம்: நீளம், உயரம், பருைன், எமட, பைம், தவட்மடத்திறன் ஆகிய அமனத்திலும் சிங்கத்மை விட புலிதய 

உயர்ந்ைது. எனதவ ைான் இயற்மக விஞ்ஞானிகள் காட்டின் அரசன் புலி என்கிறார்கள். 

58) அழகில் சிறந்ை ைான் வமக எது? 

A) புள்ளிைான் 

B) சருகுைான் 

C) மிளாைான் 

D) பவளிைான் 

விளக்கம்: எல்ைா வமக ைான்களிலும் நம் நாட்டுப் புள்ளி ைான்கதள அழகில் சிறந்ைமவ என்பர். சருகுைான், 

மிளாைான், பவளிைான், எனப் பை வமகயான ைான்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. 

59) ஆசிய யாமனகளில் ஆண்-பபண் யாமனகமள தவறுபடுத்துக. 

A) காது 

B) ைந்ைம் 

C) கண் 

D) கால்நகம் 
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விளக்கம்: ஆசிய யாமனகளில் ஆண் யாமனக்கு ைட்டுதை ைந்ைம் உண்டு. பபண் யாமனக்கு இல்மை. 

60) காட்டாறு பிரித்பைழுதுக. 

A) காடு + ஆறு 

B) காட்டு + ஆறு 

C) காட் + ஆறு 

D) காட் + டாறு 

விளக்கம்: காட்டாறு = காடு + ஆறு. காடு + ஆறு - இதில் “உயிர்வரின் உக்குரல் பைய்விட்தடாடும்” எனும் விைப்படி 

கா(ட் + உ) + ஆறு என்பது காட் + ஆறு என்றானது.  

பின் ைன்பனாற்றிரட்டல் எனும் விதிப்படி காட்(ட்) + ஆறு என்றானது. இறுதியாக “உடல்தைல் உயிர் வந்து 

ஒன்றுவது இயல்தப” எனும் விதிப்படி ட் + ஆ = டா என ைாறி காட்டாறு என்றானது. 

61) ”அமனத்துண்ணி” பிரித்பைழுதுக. 

A) அமனத்து + துண்ணி 

B) அமன + துண்ணி 

C) அமனத் + துண்ணி 

D) அமனத்து + உண்ணி 

விளக்கம்: அமனத்துண்ணி = அமனத்து + உண்ணி. அமனத்(ை + உ) + உண்ணி. இதில் “உயிர்வரின் 

உக்குரல் பைய்விட்தடாடும்” எனும் விதிப்படி ‘உ’ பகட்டு அமனத்த் + உண்ணி என்றானது. பின் “உடல்தைல்வந்து 

ஒன்றுவது இயல்தப” எனும் விதிப்படி த் + உ என ைாறி அமனத்துண்ணி என்றானது. 

62) தநரம் + ஆகி தசர்த்பைழுதுக. 

A) தநரைாகி 

B) தநராகி 

C) தநரம்ஆகி 

D) தநர்ஆகி 

விளக்கம்: தநரம் + ஆகி = தநரைாகி. “உடல்தைல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்தப” எனும் விதிப்படி ம் + ஆ = ைா 

என ைாறி தநரைாகி என்றானது. 

63) தவட்மட + ஆடிய தசர்த்பைழுதுக. 

A) தவட்மடஆடிய 

B) தவட்மடயாடிய 

C) தவட்டாடிய 

D) தவடாடிய 

விளக்கம்: தவட்மட + ஆடிய = தவட்மடயாடிய எனப் புணரும் 

64) பல்வமக ைரங்கள் நிமறந்ை ஒரு ைனி ைனிைனால் உருவாக்கப்பட்ட காடு எங்கு அமைந்துள்ளது? 
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A) அந்ைைான் தீவு 

B) நிக்தகாபார் தீவு 

C) பிஜிலி தீவு 

D) ைணல் தீவு 

விளக்கம்: ஒரு ைனி ைனிைனால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வமக ைரங்கள் நிமறந்ை காடானது ைணல் தீவில் 

அமைந்துள்ளது. 

65) ைணல் தீவில், ைனி ைனிைனால் உருவாக்கப்பட்ட காடானது எந்ை ஆற்றின் நடுதவ அமைந்துள்ளது? 

A) ஜமுனா 

B) கங்கா 

C) பிரம்ைபுத்திரா 

D) ைபதி 

விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா ஆற்றின் நடுதவ உள்ள ைணல் தீவில் ைனி ைனிைனால் உருவாக்கப்பட்ட காடு 

அமைந்துள்ளது. 

66) ைணல் தீவில் எவ்வமக ைரம் ைட்டுதை வளரும்? 

A) வாமழ  

B) கரும்பு  

C) மூங்கில் 

D) முந்திரி 

விளக்கம்: ைணல் தீவிகளில் மூங்கில் ைட்டுதை வளரும் எனினும் பிரம்ைபுத்திரா நதியின் நடுதவ அமைந்ை ைணல் 

தீவில் பல்வமக ைரங்கள் வளருகின்றன. 

67) இந்தியாவின் வனைகன் என்ற அமழக்கப்படுபவர் யார்? 

A) ஜாைவ் பதயாங் 

B) யூசப் அலி 

C) யூசப் கான் 

D) முகைது அலி 

விளக்கம்: ைனி ைனிைராக ஜாைவ்பதயாங் பிரம்ைபுத்திரா ஆற்றின் நடுதவ ஒரு காட்மடதய உருவாக்கியுள்ளார். 

இைனால் இவர் “இந்தியாவின் வனைகன்” எனப்படுகிறார். 

68) “ஜாைவ்பதயாங்” எம்ைாநிைத்மைச் தசர்ந்ைவர்? 

A) உத்திரப்பிரதைசம் 

B) பீகார் 

C) அஸ்ஸாம் 

D) தைகாையா 
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விளக்கம்: இந்தியாவின் வனைகனான ஜாைவ்பதயாங் அஸ்ஸாம் ைாநிைத்தின் தஜார்விராட் ைாவட்டத்மைச் 

தசர்ந்ைவர். 

69) “ஜாைவ்பதயங்” ைனி ைனிைனாக ஒரு காட்மட உருவாக்க எத்ைமன ஆண்டுகள் ஆனது? 

A) 25 

B) 30 

C) 35 

D) 40 

விளக்கம்: ஜாைவ்பதயாங் ைணல் தீவில் ைனி ைனிைனாக ஒரு காட்மட உருவாக்க 30 ஆண்டுகள் ஆனது. 

70) பிரம்ைபுத்திரா ஆற்றில் எந்ை ஆண்டு ஏற்ப்பட்ட பவள்ளம், ஜாைவ்பதயாங்-மய காடு உருவாக்க தூண்டியது? 

A) 1969 

B) 1979 

C) 1974 

D) 1989 

விளக்கம்: 1979-ஆம் ஆண்டு பிரம்ைபுத்திரா ஆற்றில் ஏற்பட்ட பவள்ளத்ைால், அடித்து வரப்பட்ட பாம்புகள், ைரங்கள் 

இல்ைாை தீவில் கமர ஒதுங்கி ைடிந்ைன. இைமனக் கண்ட ஜாைவ்பதயங் அங்தக ஒரு காட்மட உருவாக்க 

தவண்டுபைன முடிபவடுத்ைார். 

71) அசாமில் சமூகக் காடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம் எத்ைமன நாட்கள் பசயல்பட்டது? 

A) 2 ஆண்டுகள் 

B) 4 ஆண்டுகள் 

C) 1 ஆண்டுகள் 

D) 3 ஆண்டுகள் 

விளக்கம்: அசாமில் அரசு சமூகக் காடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம் ஒன்மறச் பசயல்படுத்தியது. அத்திட்டம் 3 ஆண்டுகளில் 

முடிந்துவிட்டது. 

72) ைணல் பரப்பில் மூங்கில் ைவிர பிற ைரங்களும் வளர ைண்ணின் ைன்மைமய ைாற்ற தவண்டுைன 

ஜாைவ்பதயங்-யிடம் கூறியவர் யார்? 

A) யூசப் தைனன  

B) முகைது அலி 

C) ஜாதுநாத்  

D) தஜார்விராட் 

விளக்கம்: ைணல் பரப்பில் பிற ைரங்கள் வளர ைண்ணின் ைன்மைமய ைாற்ற தவண்டுபைனக் ஜாைவ்பதயங்-

யிடம் அசாம் தவளாண்மைப் பல்கமைகழகப் தபராசிரியர் ஜாதுநாத் ஜாைவ்பதயங்கிடம் கூறினார். 
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73) ைணல் பரப்பில் ைரம் வளர தவண்டுபைனில் ைண்ணின் ைன்மைமய ைாற்ற எமவ உைவும் என ஜாதுநாத் 

கூறினார்? 

A) ைண்புழு 

B) சிவப்புக் கட்படரும்பு 

C) எறும்பு 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ைணல் பரப்பில் மூங்கில் ைட்டுமின்றி பிற ைரங்களும் வளர ைண்ணின் ைன்மைமய ைாற்ற தவண்டும். 

அைற்கு ைண்புழு ைற்றும் சிவப்புக் கட்படரும்பும் உைவும் எனக் கூறினார் ஜாதுநாத். 

74) எந்ை விைங்கு ைங்கியிருக்கும் காட்மட “வளைான காடு” எனக் கூறிவர்? 

A) புலி 

B) யாமன 

C) சிங்கம் 

D) ைான் 

விளக்கம்: யாமனகள் ைங்கியிருக்கும் காடுைான் வளைான காடு என்று பபரிதயார்கள் பசால்லுவார்கள். 

75) ‘காட்டின் வளம்’ எனக் குறிக்கப்படும் விைங்கு எது? 

A) புலி 

B) யாமன 

C) சிங்கம் 

D) ைான் 

விளக்கம்: காட்டின் வளம்’ எனக் குறிக்கப்படும் விைங்கு புலி ஆகும். வளைான காட்டில் யாமனகள் ைங்கியிருக்கும். 

76) ஜாைவுக்கு எப்தபாது “இந்திய வனைகன் (குழசநளவ ஆயn ழக ஐபனமய) ” என்னும் பட்டம் எப்தபாது 

கிமடத்ைது? 

A) 2011 

B) 2012 

C) 2013 

D) 2019 

விளக்கம்: 2012-ல் ஜவஹர்ைால் தநரு பல்கமைக்கழகம் ஜாைவுக்கு “ஜாைவ் வனைகன்” என்னும் பட்டம் 

வழங்கியது. 

77) ஜாைவ் பதயாங் எப்தபாது பத்ைஸ்ரீ விருது பபற்றார்? 

A) 2015 

B) 2014 

C) 2013 
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D) 2012 

விளக்கம்: 2015 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்ைஸ்ரீ விருமை ஜாைவ்பதயாங்க்கு வழங்கியது. 

78) ஜாைவ்பதயாங்-க்கு “ைதிப்புறு முமனவர்” பட்டம் வழங்கிய அமைப்பு எது? 

A) ஜவஹர்ைால் தநரு பல்கமைக்கழகம் 

B) பபரியார் பல்கமைக்கழகம் 

C) இந்திரா காந்தி 

D) பகௌகாத்தி பல்கமைக்கழகம் 

விளக்கம்: பகௌகாத்தி பல்கமைக்கழகம் “ைதிப்புறு முமனவர்” எனும் பட்டத்மை ஜாைவ்பதயாங்க்கு வழங்கி 

பகாளரவித்ைது. 

79) எந்ை விைங்கு வந்ை பிறகுைான், காட்டின் உணவுச் சங்கிலி நிமறவமடந்ைது என ஜாைவ் கூறுகிறார்? 

A) சிங்கம் 

B) புலி 

C) யாமன 

D) கழுகு 

விளக்கம்: புலிகள் வந்ை பிறகுைான், காட்டின் உணவுச் சங்கிலி நிமறவமடந்ைது என ஜாைவ் கூறுகிறார். 

80) ஜாைவ் பதயங்-மக பாராட்டிப் தபசியவர் யார்? 

A) ஜாதுநாத் 

B) ஜட்டுகலிட்டா 

C) முகைது அலி 

D) தைாஸ்த் அலி 

விளக்கம்: ஜட்டுகலிட்டா எனும் வனவிைங்கு ஆர்வைர் ஜாைவ்பதயங்-ன் காட்மடப் பற்றிக் தகள்விப்பட்டு அசாமிற்கு 

வந்து அவமரப் பாரட்டிச் பசன்றனர். 

81) ஜாைவ்பதயங்-ன் காட்மட பற்றி எந்ை இைழில் பசய்தி பவளிவந்ைது? 

A) மடம்ஸ் 

B) படக்கான் கிரானிக்கல் 

C) ஹிந்த் 

D) தினகரன் 

விளக்கம்: ஜாைவ்பதயங்-ன் காட்மடப் பற்றி மடம்ஸ் ஆப் இந்தியா என்ற இைழில் பசய்தி பவளியானது. 

82) ஐ, மக, மப என ஐகார எழுத்து, ைனித்து வரும் இடங்களில் எத்ைமன ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும்? 

A) 2 

B) 1 ½  
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C) 1 

D) ½  

விளக்கம்: ஐ, மக, மப என ஐகார எழுத்து, ைனித்து வரும் இடங்களில் ைனக்குரிய 2 ைாத்திமர அளவில் 

முழுமையாக ஒலித்ைது. 

83) பசாற்களின் முைல், இமட, இறுதி ஆகிய இடங்களில் வரும்தபாது ைனக்குரிய 2 ைாத்திமர அளவிலிருந்து 

ஒலிக்கும் ஐகாரம் எது? 

A) ஒளகாரக்குறுக்கம் 

B) ைகரக்குறுக்கம் 

C) ஐகாரக்குறுக்கம் 

D) எதுவுமில்மை 

விளக்கம்: மவயம், சமையல், பறமவ என பசாற்களின் முைல், இமட, இறுதி ஆகிய இடங்களில் வரும்தபாது 

ைனக்குரிய இரண்டு ைாத்திமர அளவிலிருந்து குமறந்து ஒலிக்கிறது. இவ்வாறு குமறந்து ஒலிக்கும் ஐகாரம் 

ஐகாரக்குறுக்கும் எனப்படும். 

84) ஐகாரம் பசால்லின் முைலில் வரும்தபாது எத்ைமன ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும்? 

A) 2 

B) 1 ½  

C) 1  

D) ½  

விளக்கம்: ஐகாரம் பசால்லின் முைலில் வரும்தபாது 1 ½ ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும். இமடயிலும், இறுதியிலும் 

வரும்தபாது 1 ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும்.  

85) ஒளகார எழுத்து, ைனித்து வரும் இடங்களில் எத்ைமன ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும் 

A) 2 

B) 1½  

C) 1 

D) ½  

விளக்கம்: ஒள, பவள என ஒளகார எழுத்து ைனித்து வரும் இடங்களில் ைனக்குரிய இரண்டு ைாத்திமர அளவில் 

முழுமையாக ஒலிக்கிறது. ஒளமவயால், பவளவால் எனச் பசாற்களின் முைலில் வரும்தபாது ைனக்குரிய 2 

ைாத்திமரயிலிருந்து குமறந்து 1 ½ ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கிறது. 

86) ஒளகாரம் பசால்லின் இமடயிலும், இறுதியிலும் வரும்தபாது எத்ைமன ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும்? 

A) 2 

B) 1 ½  

C) 1 
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D) எதுவுமில்மை 

விளக்கம்: ஒளகாரம் பசால்லின் இமடயிலும் இறுதியிலும் வராது. 

87) “வைம் வந்ைான்” என்பதில் ைகர பைய்பயழுத்ைானது எத்ைமன ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும்? 

A) 2 

B) ½  

C) ¼  

D) 1 

விளக்கம்: “வைம் வந்ைான்” என்பதில் ைகர பைய்பயழுத்மை அடுத்து வகர எழுத்து வருவைால் ைகர பைய்யானது 

ைனக்குரிய அமர ைாத்திமர அளவிலிருந்ை குமறந்து கால் ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கிறது. 

88) பபாருந்ைாமைத் தைர்க 

A) அம்ைா 

B) வைம்வந்ைான் 

C) தபாலும் 

D) ைருளும் 

விளக்கம்: அம்ைா என்பதில் ைகர பைய்பயழுத்து ைனக்குரிய அமர ைாத்திமர அளவில் முழுமையாக ஒலிக்கிறது. 

ைற்றவற்றில் ¼ ைாத்திமரயாக குமறந்து ஒலிக்கிறது. 

89) அஃகு, எஃகு ஆகியமவ எவ்வமக குறுக்கம்? 

A) ஐகாரக்குறுக்கம் 

B) ஒளகாரக்குறுக்கம் 

C) குறுக்கமில்மை 

D) ஆய்ைக்குறுக்கம் 

விளக்கம்: அஃகு, எஃகு ஆகிய பசாற்களில் ஆய்ை எழுத்து, ைனக்குரிய அமர ைாத்திமர அளவில் முழுமையாக 

ஒலிக்கிறது. 

90) முஃடீது, கஃறீது என்பமவ எவ்வமக குறுக்கம்? 

A) ஐகாரக்குறுக்கம் 

B) ஒளகாரக்குறுக்கம் 

C) ைகரக்குறுக்கம் 

D) ஆய்ைக்குறுக்கம் 

விளக்கம்: முள் + தீது = முஃடீது, கல் + தீது = கஃறீது. இச்பசாற்களிலுள்ள ஆய்ை எழுத்து, ைனக்குரிய அமர 

ைாத்திமர அளவிலிருந்து குமறந்ை கால் ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும். இவ்வாறு குமறந்து ஒலிப்பது 

ஆய்ைக்குறுக்கம். 

91) “தவட்மக”என்னும் பசால்லில் ஒளகாரக்குறுக்கம் பபறும் ைாத்திமர அளவு என்ன? 
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A) அமர 

B) ஒன்று 

C) ஒன்றமர 

D) இரண்டு 

விளக்கம்: ஐகாரம் பசால்லின் இமடயிலும் இறுதியிலும் வரும்தபாது 1 ைாத்திமர அளவில் ஒலிக்கும். 

92) ைகரக்குறுக்கம் இடம்பபறாை பசால் எது? 

A) தபான்ம் 

B) ைருண்ம் 

C) பழம் விழுந்ைது 

D) பணம் கிமடத்ைது 

விளக்கம்: ைகர பைய்பயழுத்மை அடுத்து வகர எழுத்து வந்ைால் ைட்டுதை ைகர பைய்யானது ைனக்குரிய அமர 

ைாத்திமரயிலிருந்து குமறந்து கால் ைாத்திமரயாக ஒலிக்கும். 

93) பசால்லின் முைலில் ைட்டுதை இடம்பபறுவது எது? 

A) ஐகாரக்குறுக்கம் 

B) ஒளகாரக்குறுக்கம் 

C) ைகரக்குறுக்கம் 

D) ஆய்ைக்குறுக்கம் 

விளக்கம்: ஓளகாரக்குறுக்கம் பசால்லின் முைலில் ைட்டுதை வரும், இமடயிலும் இறுதியிலும் வராது. 

94) பால் எத்ைமன வமகப்படும்? 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 12 

விளக்கம்: பால் ஆண்பால், பபண்பால், பைர்பால், ஒன்றன்பால், பைவின்பால் என 5 வமகப்படும். 

95) பபாருத்துக. 

அ) ைாணவன், பசல்வன் - 1. பைர்பால் 

ஆ) ஆதினி, ைாணவி - 2. ஒன்றன்பால் 

இ) ைாணவர்கள், ைக்கள் - 3. பபண்பால்  

ஈ) கல், பசு - 4. ஆண்பால் 

A) 4, 3, 1, 2 

B) 4, 3, 2, 1 
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C) 1, 4, 3, 2 

D) 1, 3, 4, 2 

விளக்கம்: உயர்திமனயில், ஆமணக்குறிப்பது - ஆண்பால்   

பபண்மணக் குறிப்பது - பபண்பால் 

ஒன்றுக்கு தைற்பட்டவமரக் குறிப்பது - பைர்பால் 

அஃறிமணயில் ஒன்மறக் குறிப்பது - ஒன்றன்பால் 

ஒன்றுக்கு தைற்பட்டவமரக் குறிப்பது - பைவின் பால் 

96) ‘ைகளிர்’ என்ற பசால்லின் எதிர்பாலுக்குரிய பபயமரத் தைர்க. 

A) ஆண் 

B) மூத்தைார் 

C) ஆடவர் 

D) அரசன் 

விளக்கம்: எதிர்பாலுக்குரிய பபயர்கள்: 

ைகளிர் X ஆடவர் 

அரசன் X அரசி 

பபண் X ஆண் 

ைாணவன் X ைாணவி 

சிறுவன் X சிறுமி 

தைாழி X தைாழன் 

97) ‘பல்லுயிர் ைண்டைம்’ என்பைன் ஆங்கிைச் பசால் என்ன? 

A) Poverty 

B) Wild Trees 

C) Forester 

D) Bio diversity 

விளக்கம்: தீவு - Island 

இயற்மக வளம் – Natural Resource 

வனவிைங்குகள் – Wild Animals 

வனப் பாதுகாவைர் – Forest Conservator 

உவமை-Parable 

காடு-Jungle 

வனவியல்-Forestry 
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பல்லுயிர் ைண்டைம்-Bio Diversity 

98) “அணுமவத் துமளத்து ஏழ்கடமைப் புகட்டிக்  

குறுகத் ைறித்ை குறள்” என்று திருக்குறளின் 

பபருமைமய தபாற்றியவர் யார்? 

A) திருவள்ளுவர் 

B) காக்மக பாடினியார் 

C) ஒளமவயார் 

D) கம்பர் 

விளக்கம்: ைனிை சமுைாயத்மை ஆழ்ந்து தநாக்கி அல்ைது எவ்வாறு வாழ தவண்டும் என்று நன்கு சிந்தித்து 

எழுைப்பட்ட நூல் திருக்குறள் இது தபான்ற ஒரு நூல் திருக்குறள். இது தபான்ற ஒரு நூல் உைகில் எந்ை பைாழியில் 

இதுவமர தைான்றியதில்மை. 

99) ைமிழ்நூல்களில் “திரு” என்னும் அமடபைாழிதயாடு வருகின்ற முைல் நூல் எது? 

A) திருப்பாமவ 

B) திருவாஞ்சிக்களம் 

C) திருவிமளயாடல் 

D) திருக்குறள் 

விளக்கம்: திருக்குறள் அறத்ைதுப்பால், பபாருட்பால், இன்பத்துப்பால் என மூன்று பகுப்புகமளக் பகாண்ட “திரு” 

என்னும் அமடபைாழிதயாடு வருகின்ற முைல் நூல் ஆகும். 

100) பபாருத்துக. 

அ. அறத்துப்பால்  - 1. 70 அதிகாரம் 

ஆ. பபாருட்பால்  - 2. 25 அதிகாரம் 

இ. இன்பத்துப்பால்  - 3. 38 அதிகாரம்  

A) 3, 1, 2 

B) 3, 2, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: அறம் - 38, பபாருள் - 70, இன்பம் - 25 என அதிகாரங்கமளக் பகாண்ட திருக்குறள் பைாத்ைம் 1330 

குறள்கமள உமடயது. இைற்கு முப்பால், பைய்வநூல், பபாய்யாபைாழி தபான்ற பிற பபயர்களும் உண்டு. 

101) திருவள்ளுவர் எத்ைமன ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர்? 

A) 1500 

B) 2500 

C) 2000 
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D) 3000 

விளக்கம்: திருவள்ளுவர் சுைார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர். இவர் முைற்பாவைர், பபாய்யில் புைவர், 

பசாந்நாப்தபாைார் என்றும் அமழப்பர். 

102) ‘வாய்மை’ எனப்படுவது எது? 

A) அன்பாகப் தபசுைல் 

B) தீங்குைராை பசாற்கமளப் தபசுைல் 

C) ைமிழில் தபசுைல் 

D) சத்ைைாக தபசுைல் 

விளக்கம்: “வாய்மை எனப்படுவது யாபைனில் யாபைான்றும் தீமை இைாை பசாைல்” என்னும் குறளில் வாய்மை 

என்பது தீங்குைராை பசாற்கமளப் தபசுைல் என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். 

103) யாருமடய பசல்வம் சான்தறார்களால் ஆராயப்படும்? 

A) ைன்னன் 

B) பபாறாமை இல்ைாைவன் 

C) பபாறாமை உள்ளவன் 

D) பசல்வந்ைன் 

விளக்கம்: “அவ்விய பநஞ்சத்ைான் ஆக்கமும் பசல்வியான் 

    தகடும் நிமனக்கப் படும்” 

பபாறாமை பகாண்டவருமடய பசல்வமும், பபாறாமை இல்ைாைவருமடய  

வறுமையும் சான்தறாரால் ஆராயப்படும். 

104) பபாருட்பசல்வம் 

A) பபாரு + பசல்வம் 

B) பபாருட் + பசல்வம் 

C) பபாருள் + பசல்வம் 

D) பபாரும் + பசல்வம் 

விளக்கம்: பபாருட்பசல்வம் = பபாருள் + பசல்வம் எனப் பிரியும். 

105) யாபைனின் பிரித்பைழுதுக. 

A) யா + எனின் 

B) யாது + பைனின் 

C) ய + பைனின் 

D) யாது + எனின் 

விளக்கம்: யாபைனின் = யாது + எனின் எனப் பிரியும். 

http://www.winmeen.com/


General Tamil                                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 26 of 26 

106) ைன் + பநஞ்சு தசர்த்பைழுதுக. 

A) ைன்பநஞ்சு 

B) ைன்பனஞ்சு 

C) ைாபனஞ்சு 

D) ைபனஞ்சு 

விளக்கம்: ைன் + பநஞ்சு = ைன்பநஞ்சு எனப் புணரும். 

107) தீது + உண்தடா-தசர்த்பைழுதுக. 

A) தீதுண்தடா 

B) தீதுஉண்தடா 

C) தீதிண்தட 

D) தீயுண்தடா 

விளக்கம்: தீது + உண்தடா = தீதுண்தடா எனப் புணரும். 
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