
1.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்:  
உடுக்மக இமந்தயன் மக பால் 
அ)இடுக்கண் தருயர் 
ஆ)இடுக்கண் களயர் 
இ)இடுக்கண் தபாதயர் 
ஈ)இன்ா செய்யர் 
விளை : ஆ)இடுக்கண் களயர் 
 
2.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்:  
காட்டாறு இமடயிட்ட ஊர் பா  
அ)அழிவு 
ஆ)னனுளைளந 
இ)நகிழ்ச்சி 
ஈ)வினப்பு 
விளை : அ)அழிவு 
 
3.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்: றுமட 
அ)செனல் 
ஆ)ட்பு 
இ)ளக 
ஈ)உதவி 
விளை : அ)செனல் 
 
4.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்:  
ாம்ம் கீரியும் பா 
அ)ட்பு 
ஆ)ளக 
இ)தீங்கு 
ஈ)தீது 
விளை : ஆ)ளக 
 
5.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்:  
சாதி னும் சாக்கமடயில் புழுப்பா 
அ)மூைன் 
ஆ)அறியாளி 

இ)ஆசிரினர் 
ஈ)ண்ன் 
விளை : அ)மூைன் 
 
6.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்:  
உள்ங்மக பல்லிக்கனி 
அ)சதளிவு 
ஆ)குமப்ம் 
இ)நளசாருள் 
ஈ)சயளிப்ளை 
விளை : அ)சதளிவு 
 
7.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்:  
இவுகாத்த கிளி பா 
அ)ஏநாற்மின்ளந 
ஆ)ஏநாற்ம் 
இ)முனற்சி 
ஈ)ததாலிவி 
விளை : ஆ)ஏநாற்ம் 
 
8.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்:  
யள் உகிர்ப் புலி ாம் ஒரு யழிப் புகுந்த 
பாபய 
அ)ளைகள் விட்டு விகுதல்  
ஆ)ளைகசல்ாம் ஒர் இைத்தி 
திபளுதல் 
இ)ளைகசல்ாம் தெர்ந்து யருதல்  
ஈ)ளைகசல்ாம் தார் தநற்சகாள்ல் 
விளை : ஆ)ளைகசல்ாம் ஒர் 
இைத்தி திபளுதல் 
 
9.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்:  
அரியிபாடு அரி இம் அடர்ப்பால் 
அ)நன்ர்கணதாடு எதிரி வீபர்கள் 
தார் புரிதல் 
ஆ)நன்ர்கதாடு நக்கள் தார் புரிதல் 



இ)நன்ர்கதாடு நன்ர்கள் தார் 
புரிதல் 
ஈ)நன்ர்கதாடு ஒற்ன் தார் புரிதல் 
விளை : இ)நன்ர்கதாடு நன்ர்கள் 
தார் புரிதல் 
 
10.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாரும 
அறிதல்:  
நண்ணுக்குள் நமந்திருக்கும் நீமபப் பா 
அ)நாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கும் ஆளெ  
ஆ)நாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கும் காதல் 
இ)நாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கும் தின் 
ஈ)நாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கம் தின் 
விளை : ஈ)நாந்தருக்குள் ஒளிந்திருக்கம் 
தின் 
 
11.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
கிணறு பதாண்ட பூதம் கிம்பினது பா 
அ)எதிர்ாபதா ன்ளந 
ஆ)எதிர்ாபதா ன்ளந 
இ)எதிர்ாபதா நகிழ்ச்சி 
ஈ)எதிர்ாபாத துன்ம் 
விளை : ஈ)எதிர்ாபாத துன்ம் 
 
12.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
நமடதிந்த பயள்ம் பா 
அ)விளபவு 
ஆ)சதளிவு 
இ)நதிப்பு 
ஈ)குளவு 
விளை : அ)விளபவு 
 
13.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
கமும் சமதயும் பா 
அ)தயற்றுளந 
ஆ)ளெ 
இ)பிரிவு 

ஈ)ஒற்றுளந 
விளை : ஈ)ஒற்றுளந 
 
14.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
வில் பதாறும் நூல்னம் பாலும்  
அ)தீனார் ட்பு 
ஆ)கணயர் நளவி உவு 
இ)ஆெரினர் நாணயர் சதாைர்பு 
ஈ)ண்புளைனார்சதாைர்பு 
விளை : ஈ)ண்புளைனார்சதாைர்பு 
 
15.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
ல்லுயிர் காத்த நருந்பதா 
அ)இதனசுாதர் 
ஆ)அல்ா 
இ)நகாவீபர் 
ஈ)சியசருநான் 
விளை : அ)இதனசுாதர் 
 
16.சிறு துளி பரு பயள்ம் 
பாருத்தாநா பாருள் 
அ)யருமுன் காத்தல் 
ஆ)அளைநளம 
இ)செவு செய்ன அஞ்ொதத 
ஈ)தெமிப்பு 
விளை : ஈ)தெமிப்பு 
 
17.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்:  
ாய் பற் பதங்கம் மம் 
அ)அனுவிக்கத் சதரினாதயன் 
ஆ)பிருக்கு சகாடுப்யன் 
இ)உருட்டி விளனாடுயன் 
ஈ)தாத அனுவிப்யன் 
விளை : அ)அனுவிக்கத் சதரினாதயன் 
 
18.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 



பநாப்க் கமமயும் அனிச்சம் -அனிச்சம் 
அ)உவிர் 
ஆ)விருந்திர் 
இ)க்கத்து வீட்டுக்காபர் 
ஈ)உவிபல்ார் 
விளை : ஆ)விருந்திர் 
 
19.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
அடுத்தது காட்டும் ளிங்கு பா 
அ)நளவு 
ஆ)யாழ்வு 
இ)சதளிவு 
ஈ)தாழ்வு 
விளை : இ)சதளிவு 
20.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தமச ஆடும் 
அ)தகாம் 
ஆ)தவிப்பு 
இ)ஆட்ைம்  
ஈ)ாெம் 
விளை : ஈ)ாெம் 
 
21.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
அடினற் நபம் பா 
அ)நிளத்து நிற்ல் 
ஆ)உறுதியின்ளந  
இ)வீழ்ச்சி 
ஈ)அழிவு 
விளை : இ)வீழ்ச்சி 
 
22.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
கடலில் கமபத்த கானம் பா 
அ)னனின்ளந 
ஆ)மீாளந  
இ)கத்தல்  
ஈ)கெத்தல் 

விளை : அ)னனின்ளந 
 
23.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
கிணற்றுத் தயம பால் 
அ)அறினாளந  
ஆ)ட்பு 
இ)ளகளந  
ஈ)கட்டுப்ாடு 
விளை : அ)அறினாளந  
 
24.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: நீர் பநல் ழுத்துப் பா 
அ)நிள 
ஆ)நிளனற்ற் தன்ளந 
இ)உறுதி 
ஈ)இனாளந 
விளை : ஆ)நிளனற்ற் தன்ளந 
 
25.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
நமமமுகம் காணாப் யிர் பா 
அ)நகிழ்ச்சி 
ஆ)வீழ்ச்சி 
இ)சருளந 
ஈ)யாட்ைம் 
விளை : ஈ)யாட்ைம் 
 
26.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்: 
அத்தி பூத்தாற் பா 
அ)எப்சாழுதாயது 
ஆ)எப்சாழுதும் 
இ)எதிர்ாபாது 
ஈ)எதிர்ார்த்தடி 
விளை : அ)எப்சாழுதாயது 
 
27.சுநபத்தாணிபால் - விக்கும் பாருள் 
னாது? 
அ)பிர் புரினாதடி தசுயது 



ஆ)சதளியாகப் தசுயது 
இ)பிர் நதில் ஆமநாகப் தியும்டி 
தசுயது 
ஈ)குறிப்ால் உணர்த்திப் தசுயது 
விளை : இ)பிர் நதில் ஆமநாகப் 
தியும்டி தசுயது 
 
28.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதல்" சூரினனமக் கண்ட ணி பா 
அ)ஆர்யம்  
ஆ)ஏநாற்ம் 
இ)விகல் 
ஈ)ஒழுங்கு 
விளை : இ)விகல் 
 
29.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறித 
நுணலும் தன் யானாற்பகடும் 
அ)னனில்ள 
ஆ)உகில் ைக்காத செனல் 
இ)செனறிந்து செய்தல் 
ஈ)தன் செனால் தீளந 
விளை : ஈ)தன் செனால் தீளந 
 
30.உயமநனால் விக்கப்பறும் பாருள் 
அறிதபசற்றில் நர்ந்த பசந்தாநமப 
அ)உவின் சிப்பு 
ஆ)ாெம் 
இ)ட்பின் சிப்பு 
ஈ)குடிபிப்பின் சிப்பு 
விளை : ஈ)குடிபிப்பின் சிப்பு 
 
31.அன்புற்று அநர்ந்த யமக்கு ன் 
மயனகத்து இன்புற்ார் ய்தும் சிப்பு - 
இப்ாடடிகளில் கண்டுள்யாறு 
பின்யருயயற்று சரினா விமடமனச் 
சுட்டுக. 
அ)இளண தநாள யந்துள்து  
ஆ)சாழிப்பு தநாள யந்துள்து 
இ)ஒமூஉ தநாள யந்துள்து 

ஈ)ளமதநாள யந்துள்து 
விளை : அ)இளண தநாள யந்துள்து  
 
32.அன்புபிற்கும் உண்படா அமடக்கும்தாழ் 
ஆர்யர் புன்கணீர் பூசல் தரும் - 
இப்ாடடிகளி கண்டுள்யாறு 
பியருயயற்றுள் சரினா விமடமனச் 
சுட்டுக 
அ)முற்றுதநாள 
ஆ)கீழ்க்கதுயாய் தநாள 
இ)தநற்கதுயாய் தநாள 
ஈ)சாழிப்பு தநாள 
விளை : ஈ)சாழிப்பு தநாள 
 
33.கற்க கசட கற்மய கற்பின் நிற்க 
அதற்கு தக- இப்ாடடிகளில் 
கண்டுள்யாறு பியருயயற்றுள் 
சரினா விமடமனச் சுட்டுக 
அ)ளம தநாள  
ஆ)முற்றுதநாள 
இ)கீழ்க்கதுயாய் தநாள 
ஈ)தநற்கதுயாய் தநாள 
விளை : ஆ)முற்றுதநாள 
 
34.ஒருமநக்கண் தான்கற் கல்வி ஒருயற்கு 
ழுமநயும் நாப்பு உமடத்து 
இப்ாடடிகளில் கண்டுள்யாறு 
பின்யருயயற்றுள் சரினா விமடமனச் 
சுட்டுக 
அ)இளண தநாள 
ஆ)ளம தநாள 
இ)சாழிப்பு தநாள 
ஈ)ஒரூஉ - தநாள 
விளை : ஈ)ஒரூஉ - தநாள 
 
35.உள்த்தால் பாய்ன பதாழுகின் 
உகத்தார் உள்த்துள் ல்ாம் உன் - 
இக்குளின்டி துமகத்பதாமட யருயது 
அ)உள்த்தால் - உகத்தார் 
ஆ)உள்த்தால் - உகத்தார் 



இ)சதாழுகின் - உன் 
ஈ)சாய்னா - எல்ாம் 
விளை : ஆ)உள்த்தால் - உகத்தார் 
 
36.பகட்பினும் பகாத் தமகனபய 
பகள்வினால் பதாட்கப் டாத பசவி - 
இப்ாடல்களில் கண்டுள்யாறு சரினா 
விமடமன சுட்டுக 
அ)கீழ்க்கதுயாய் தநாள 
ஆ)தநற்கதுயாய் தநாள 
இ)கூளமதநாள 
ஈ)முற்று தநாள 
விளை : அ)கீழ்க்கதுயாய் தநாள 
 
37.துந்தாரின் தூய்மந உமடனர் 
இந்தார்யாய் இன்ார்ச்பசால் பாற்கிற் 
யர் இப்ாடடிகளி கண்டுள்யாறு 
சரினா விமடமனச் சுட்டுக 
அ)இளண எதுளக யந்துள்து 
ஆ)சாழிப்பு எதுளக யந்துள்து 
இ)ஒரூஉ எதுளக யந்தள்து 
ஈ)ளம எதுளக யந்தள்து 
விளை : இ)ஒரூஉ எதுளக யந்தள்து 
 
38.சான்யர் சான்ாண்மந குன்றின் 
இருநிந்தான் தாங்காது நன்பா பாம-
இப்ாடடி களில் கண்டுள்யாறு சரினா 
விமடமன சுட்டுக 
அ)நற்சாதுளக யந்துள்து 
ஆ)கீழ்க்கதுயாய் எதுளக யந்துள்து  
இ)தநற்கதுயாய் எதுளக யந்துள்து 
ஈ)கூளம எதுளக யந்துள்து 
விளை : ஈ)கூளம எதுளக யந்துள்து 
 
39.அன்பிார் ல்ாம் தநக்குரினர் 
இன்புமடனார் ன்பும் உனரினர் பிர்க்கு - 
இக்குளின்டி யந்தள் பநாம துமக 
காண்க 
அ)இளண தநாள இளண எதுளக 
ஆ)ஒரூஉ தநாள,ஒருஉ எதுளக 

இ)ளம தநாi, ளம எதுளக 
ஈ)கிழுக்கதுயாய் தநாள,கீழ்க்கதுயாய் 
எதுளக 
விளை : ஆ)ஒரூஉ தநாள,ஒருஉ 
எதுளக 
 
40. கண்ட பபண்டத் தண்டம ாடும் 
கக முன்றி அம்பிம னாடும் 
இயற்றி அடிஇமனபுத் பதாமட து? 
அ)கண்ை - க 
ஆ)தபண்ைத் - முன்றில் 
இ)தண்ைள- ாடும் 
ஈ)ாடும் - னாடும்  
விளை : ஈ)ாடும் - னாடும்  
 
41.அமநந்தாங் பாழுகான் அயஙறினான் 
தன்ம வினந்தான் விமபந்து பகடும் 
இயற்றில் பாழிப்பு பநாம து? 
அ)அளநந்தாங் - சகாழுகான் 
ஆ)அயறினான் - தன்ள 
இ)அளநந்தாங் - அயறினான் 
ஈ)வினந்தான் - விளபந்து 
விளை : இ)அளநந்தாங் - அயறினான் 
 
42.ஒண்பாருள் காழ்ப் இனற்றினார்க் 
பகண்பாருள் 
மயிபண்டும் ஒருங்கு இயற்றில் ஒரூஉ 
துமக து? 
அ)காழ்ப் - ஒருங்கு 
ஆ)ஒண்சாபள் - சகண்சாருள் 
இ)ஒண்சாருள் - யிபண்டும் 
ஈ)இனற்றினார்க் - சகாண்சாருள் 
விளை : ஆ)ஒண்சாபள் - சகண்சாருள் 
 
43.ன்றிநப்து ன்ன்று ன்ல் 
அன்ப நப்து ன்று 
- இத்திருக்குளில் யந்துள் 
துமக,பநாம யரிமசமன குறிப்பிடுக.  
அ)கீழ்க்கதுயாய் எதுளக ,தநற்கதுயாய் 
ஆ)ளம எதுளக ,ளம தநாள  



இ)தநற்கதுயாய் தநாள தநற்கதுயாய் 
ஈ)கீழ்க்கதுயாய் தநாள கீழ்கதுயாய் 
எதுளக 
விளை : ஈ)கீழ்க்கதுயாய் தநாள 
கீழ்கதுயாய் எதுளக 
 
44.கீழ்க்காணும் அடிகளி காண்ப்பறும் 
இமனபிமக் காண்க 
'ங்கள் தந்மதனர் ாபடன் பச்சினிப 
ஒரு சக்தி பிக்குது மூச்சினிப" 
அ)எங்கள் - தச்சித 
ஆ)எங்கள் - ெக்தி 
இ)தச்சினித - மூச்சினித 
ஈ)தச்சினித - பிக்குது 
விளை : இ)தச்சினித - மூச்சினித 
 
45.பநாமயிமக் கண்டறிக 
'இருநங்கள் கக்கின் திருநணத்தி 
இன்த்தின் நமமபாழியும் முகமிருக்கும்" 
அ)இருநம் - இன்ம் 
ஆ)கக்கும் - இருநணம் 
இ)கக்கும் - திருநணம் 
ஈ)இன்ம் - நளமசாழியும் 
விளை : அ)இருநம் - இன்ம் 
 
46.அடிபநாம கண்டறிக 
'சமுதானம் திருந்திடவும் பயண்டும்  
சமுதானம் நர்ந்திடவும் பயண்டும்" 
அ)ெமுததானம் - நர்ந்திை 
ஆ)ெமுதானம் - திருந்திை 
இ)ெமுதானம் - ெமுதானம் 
ஈ)ெமுதானம் - தயண்டும் 
விளை : இ)ெமுதானம் - ெமுதானம் 
 
47.துமகத் பதாமடமனத் பதர்ந்பதழுதுக  
'உடுக்மக இமந்தயன் மகபா ஆங்பக  
இடுக்கண் கமயதாம் ட்பு" 
அ)உடுக்ளக - இமந்தயன் 
ஆ)உடுக்ளக - ளகதா 
இ)உடுக்ளக - இடுக்கண் 

ஈ)இடுக்கண் - ட்பு 
விளை : இ)உடுக்ளக - இடுக்கண் 
 
48.ங்கள் யாழ்வும் ங்கள் யமும் - 
துமக பதர்க: 
அ)யம் - யாழ்வு 
ஆ)எங்கள் - எங்கள்  
இ)யாழ்வு - எங்கள் 
ஈ)எங்கள் - யாழ்வு 
விளை : ஆ)எங்கள் - எங்கள்  
 
49.கீழ்க்கண்டயற்றுள் பநாமத் பதாடர் 
து? 
அ)நாமுதுளபக் தகாபுபங்கள் 
ஆ)ாடுட்ையன் ாட்ைாளி 
இ)ஆடுதயாதந ள்ளு ாடுதயாதந 
ஈ)அத்தான் யருயதத இன்ம் 
விளை : ஆ)ாடுட்ையன் ாட்ைாளி 
 
50.கீழ்யரும் பதாடரி இமனமனக் 
குறிப்பிடு 'சாதிபனனும் சாக்கமடயில் 
புழுப்பால் யாழ்ந்து சநனபயறிச் 
சமக்குகளில் தடுநாறி வீழ்ந்து" 
அ)ொதிசனனும் - புழுப்தால் 
ஆ)ொதிசனனும் - ெநன சய 
இ)ெநன சயறி - ெமக்குகளில் 
ஈ)யாழ்ந்து - வீழ்ந்து 
விளை : ஈ)யாழ்ந்து - வீழ்ந்து 
 
51.துமகமனக் கண்டறிக'யாபாக்கி 
யாழும் உபகல்ாம் நன்யன் 
பகாபாக்கி யாழும் குடி" 
அ)யாதாக்கி - யாழும் 
ஆ)தகாதாக்கி - யாழும் 
இ)உசகல்ாம் - நன்யன் 
ஈ)யாதாக்கி - தகாதாக்கி 
விளை : அ)யாதாக்கி - யாழும் 
 
52பநாமனமநந்த பதாடமபக் காண்க  
அ)விளனால் - யரும் 



ஆ)என்தம் - நக்கள் 
இ)தம்சாருள் - தத்தம் 
ஈ)நக்கள் - அயர்சாருள் 
விளை : இ)தம்சாருள் - தத்தம் 
 
53.அடி துமகமனத் பதர்ந்பதழுதுக 
'ங்கள் யாழ்வும் ங்கள் யமும் நங்காத 
தமிபமன்றும் சங்பக முமங்கு" 
அ)எங்கள் - எங்கள்  
ஆ)எங்கள் - யமும் 
இ)எங்கள் - நங்காத 
ஈ)எதுளக இல்ள 
விளை : ஆ)எங்கள் - யமும் 
 
54.கீழ்யரும் ாடலில் பநாமச் 
பசாற்கமத் பதர்வு பசய்க 
'ஒடிவிமனாடு ாப்ா - நீ ஒய்ந்திருக் 
காகாது ாப்ா" 
அ)விளனாடு - ாப்ா 
ஆ)ஒடி ஒய்ந்திருக்க 
இ)ாகாது - ாப்ா  
ஈ)ஒய்ந்திருக் - காகாது 
விளை : ஆ)ஒடி ஒய்ந்திருக்க 
 
55.'கற்ாமப னான் பயண்படன் கற்வும் 
இனினமநயும்" இதில் அமநந்துள் 
பநாம 
அ)இளண தநாள 
ஆ)தநற்கதுயாய் தநாள 
இ)ளம தநாள 
ஈ)சாழிப்பு தநாள 
விளை : ஈ)சாழிப்பு தநாள 
 
56.துமகமனக் கண்டறிக" 
'அருமக உமடத்பதன்று அசயாமந 
பயண்டும் பருமந முனற்றி தரும்" 
அ)அருளந - சருளந 
ஆ)அருளந - தயண்டும் 
இ)தயண்டும் - தரும் 
ஈ)உளைத்து - முனற்சி 

விளை : அ)அருளந - சருளந 
 
57.சீர்பநாம அறிந்த ழுதுக  
'இநனச் சாபலில் ஒருயன் இருமிான் குநரி 
யாழ்யான் நருந்து பகாண்படாடிான்" 
அ)இநனம் - குநரி 
ஆ)இநனம் - இருமிான் 
இ)இருமிான் - நருந்து 
ஈ)ஒருயன் - நருந்து 
விளை : ஆ)இநனம் - இருமிான் 
 
58.'ன்றி நப்து ன்ன்று ன்ல்து 
அன்ப நப்து ன்று" 
இத்பதாடரில் அமநந்துள் துமகமனத் 
பதர்ந்பதடு 
அ)ன்றி - நப்து 
ஆ)நப்து - ன்று 
இ)ன்றி - ன்ன்று 
ஈ)அன்த - நப்து 
விளை : இ)ன்றி - ன்ன்று 
 
59.துமக அமநந்த பசாற்கமக் 
குறிப்பிடு  
அ)சொல்லுக் - சயல்லுக 
ஆ)அச்சொல் - பிறிசதான்று 
இ)விளபந்த - ஞாம் 
ஈ)ர் - நன்ம்  
விளை : அ)சொல்லுக் - சயல்லுக 
 
60.கீழ்க்காணும் ாடடியில் துமக 
பசாற்கமக் கண்டறிக 
அ)இமந்து - புழுமீன் 
ஆ)தாக்கிைம் - இமந்து 
இ)தாக்கிைம் - புழுமீன் 
ஈ)புழுமீன் - யாழும் 
விளை : ஆ)தாக்கிைம் - இமந்து 
 
61.அடி பநாமமன குறிப்பிடு 
'கனியிமட றின சுமயும் - முற்ல் 
கமமயிமட றின சாறும்" 



அ)கனி - சுள 
ஆ)கனி - ஏறின 
இ)ொறும் - கனி 
ஈ)கனி - களம 
விளை : ஈ)கனி - களம 
 
62.'கல்வி கமபயி கற்யர் ாள் சி" 
இவ்யடியில் அமநந்துள் பநாமமனத் 
ழுதுக 
அ)இளண தநாள 
ஆ)கூளம தநாள 
இ)அடி தநாள 
ஈ)முற்று தநாள 
விளை : ஆ)கூளம தநாள 
 
63.துமகயிமக் கண்டறிக 
'புகழ்ந்தால் ன்னுடல் புல்ரிக்காது 
இகழ்ந்தால் ன்நம் இந்துவிடாது" 
அ)என்னுைல் - புல்ரிக்காது  
ஆ)புகழ்தால் - இகழ்ந்தால் 
இ)என்நம் - இந்துவிைாது 
ஈ)என் நம் - புல்ரிக்காது 
விளை : ஆ)புகழ்தால் - இகழ்ந்தால் 
 
64.கீழ்யரும் ாவி யரும் துமகச் 
பசாற்கமத் பதர்ந்பதடு 
'அகழ்யாமபத் தாங்ககும் நிம்பாத் 
தம்மந இகழ்யார்ப் பாறுத்தல் தம" 
அ)தாங்கும் - சாறுத்தல் 
ஆ)தம்ளந - தாங்கும்  
இ)தம்ளந - தாங்கும்  
ஈ)அகழ்யார் - இகழ்யார்  
விளை : ஈ)அகழ்யார் - இகழ்யார்  
 
65.கீழ்யரும் பதாடரில் அமநந்த பநாமச் 
பசாற்கமத் பதர்ந்பதடு 
'கற்ம யர்தல் பயண்டும் கவினம் 
பித்த பயண்டும்" 
அ)யர்தல் - கற்ள 
ஆ)கற்ள - தயண்டும் 

இ)கற்ள - கவினம் 
ஈ)கவினம் - பித்தல் 
விளை : இ)கற்ள - கவினம் 
 
66.கீழ்யரும் பசாற்கள் வ்யமகத் 
பதாமடமனச் பசர்ந்தது? 
இபவும் கலும் 
அ)இளனபுத் சதாைளை 
ஆ)முபண்சதாளை 
இ)தநாளத்சதாளை 
ஈ)எதுளகத்சதாளை 
விளை : ஆ)முபண்சதாளை 
 
67.'பசல்யத்துட் பசல்யம் பசவிச் பசல்யம் 
அச்பசல்யம் பசல்யத்துள் ல்ாம் தம"- 
இத்பதாடரில் உள் பநாமச் 
பசாற்கமத் பதர்ந்பதடு 
அ)எல்ாம் - தள 
ஆ)அச்செல்யம் - எல்ாம் 
இ)செல்யத்துள் -செல்யம்  
ஈ)செல்யத்துள் - எல்ாம்  
விளை : இ)செல்யத்துள் -செல்யம்  
 
68.அடி இமனபு கண்டறிக 
'நங்க ஒலிகள் முமங்கி ங்கும் 
நாவிமத் பதாபணம் இங்கி ங்கும்" 
அ)நங்க ஒலிகள் - எங்கும் 
ஆ)நாவிள - இங்கி 
இ)ததாபணம் - நங்க ஒலிகள் 
ஈ)முமங்கி எங்கும் - இங்கி எங்கும் 
விளை : ஈ)முமங்கி எங்கும் - 
இங்கி எங்கும் 
 
69.'மகயிாற் துணிந்தபாது கடபக் 
கதறி வீழ்ந்து"- பநாமச் பசாற்கமக் 
கண்டறிக  
அ)ளகயிாற் - கைச 
ஆ)ளகயிாற் துணிந்து 
இ)கதறி - வீழ்ந்து 
ஈ)துணிந்த - தாது 



விளை : இ)கதறி - வீழ்ந்து 
 
70.முற்பதுமக அமநந்த பதாடமப காண்க  
அ)துப்ார்க்குத் துப்ாய் துப்ாக்கித் 
துப்ார்க்கு 
ஆ)சொல்லுக சொல்ளப் பிறிததார்சொல் 
அச்சொல்ள 
இ)புணர்ச்சி மகுதல் தயண்ைா 
உணர்ச்சிதான்  
ஈ)செல்யத்துள் செல்யம் செவிச்செல்யம் 
அச்செல்யம் 
விளை : அ)துப்ார்க்குத் துப்ாய் 
துப்ாக்கித் துப்ார்க்கு 
 


