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1. திருக்குறள் - பபொருட்பொலின் இயல்கள் 

(A) பொயிரவியல், துறவறவியல், ஒழிபியல் 

(B) அரசியல், அங்கவியல், ஒழிபியல் 

(C) அரசியல், இல்லறவியல், களவியல் 

(D) பொயிரவியல், அங்கவியல், கற்பியல் 

 

2. நடுவண் அரசு பபரியொரின் உருவம் 

பபொறித்த அஞ்சல் தலலலய பவளியிட்ட 

ஆண்டு 

(A) 1968   (B) 1988  

(C) 1958   (D) 1978 

 

3. குறுந்பதொலகயின் கடவுள் வொழ்த்துப் 

பொடலலப் பொடியவர ்

(A) பாரதம் பாடிய பபருந்ததவனார் 

(B) பபருங்குன்றூரக்் கிழொர ்

(C) பபொருந்தில் இளங்கீரனொர ்

(D) கொக்லகப் பொடினியொர ்

 

4. ‘நொரதர ் வருகிறொர”் என்ற பதொடர ் என்ன 

ஆகுபபயர?் 

(A) கொரியவொகு பபயர ்  

(B) கருத்தொவொகு பபயர ்

(C) கருவியொகு பபயர ்  

(D) உவமமயாகு பபயர் 

 

5. கீழழ கொணப்படுவனவற்றுள் பபொருத்த 

-மற்றலதத் பதரிவு பசய்க. 

(A) கலம்பக இலக்கியத்தின் முதல் நூல் 

நந்திக்கலம்பம் 

(B) கொஞ்சிலயத் தலலநகரொகக் பகொண்டு 

பதொண்லட நொடல்ட ஆண்ட நந்திவரம் 

பல்லவன் பற்றிய நூல் 

(C) நந்தி கலம்பகத்தொல் மொண்ட கலத நொடு 

அறியும் என்ற பதொண்லட மண்டல 

சதகமும், ழசொழமசர ் முதுபமொழி 

பவண்பொவும் நந்தி கலத உலரக்கின்றன. 

(D)  ‘அறம் பாடுதல்” என்பது 

தபாரத்்தாக்குதல் முமற. அம்முமற 

நந்திக் கலம்பகத்தில் பாண்டிய 

மன்னனால் மகயாளப்பட்டது. 

 

 

6. பபொருந்தொத விலடலயக் குறிப்பிடுக: 

(A) மனமுலற கண்ட வொசகம் 

(B) திருப்புகழ் 

(C) திருவருட்பொ 

(D) ஜீவகொருண்ய ஒழுக்கம் 

 

7. கீழழ கொணப்பபறுவனவற்றுள் சரியொன 

கூற்றுகள் எலவ? 

1. நிலலயொலமலயச ் பசொல்லும் கொஞ்சித் 

திலணயின் துலறகளில் ஒன்று. 

‘முதுபமொழிக் கொஞ்சி” இப்பபயரில் 

மதுலரக் கூடலூர ் கிழொர ் இயற்றிய நூல், 

‘அறவுலரக் ழகொலவ” என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது. 

2. முதுபமொழிக் கொஞ்சியில், பதிபனொரு 

அதிகொரங்கள் உள்ளன. 

3. ஒவ்பவொரு அதிகொரத்திலும் பத்துச ்

பசய்யுட்கள் உள்ளன. 

4. முதுபமொழிக்கொஞ்சியில் பமொத்தம் 

நூற்றுப்பத்துச ் பசய்யுடக்ள் உள்ளன. 

அலவ நசச்ினொரக்்கினியர ் முதலிய 

நல்லுலரயொசிரியர ் களொல் 

ழமற்பகொளொகக் லகயொளப்படட்ுள்ளன. 

 

(A) 1 மற்றும் சரியானமவ  

(B) 1 மற்றும் 4 சரியொனலவ 

(C) 2 மற்றும் 3 சரியொனலவ  

(D) 3 மற்றும் 4 சரியொனலவ 

 

8. விலடத் ழதரக் 

மதுலரக் கொஞ்சியின் சிறப்புகலளத் ழதரக் 

1. மதுலரலயப் பொடுவது 

2. நிலலயொலமலயக் கூறுவது 

3. பத்துப்பொடட்ுள் மிகுதியொன அடிகலள 

உலடயது 

 

(A) 2, 3 சரி 1 தவறு  

(B) 1, 2, 3 சரி 

(C) 1, 2 சரி 3 தவறு  

(D) 1, 3 சரி 2 தவறு 
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9. பட்டியல் I-ல் உள்ள கவிலத நூல்கலளப் 

பட்டியல் II-ல் உள்ள கவிஞரக்ழளொடு 

பபொருத்தி, கீழழ தரப்படட்ுள்ள 

பதொகுப்பிலிருந்து உரிய விலடலயத் 

ழதரந்்பதடுத்து எழுதுக. 

 

கவிமத நூல்கள் கவிஞரக்ள் 

(a) பநருஞ்சி 1. சி.மணி 

(b) அன்று ழவறு கிழலம 2. இரொ.மீனொட்சி 

(c) ழதொணி வருகிறது 3. ஞொனக்கூத்தன் 

(d) வரும் ழபொகும் 4. ஈழரொடு  

    தமிழன்பன் 

 

(a) (b) (c)  (d) 

(A) 2 3 4 1 

(B) 3 4 1 2 

(C) 4 1 2 3 

(D) 2 4 3 1 

 

10. பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்லடப் 

பபொருத்தி கீழழ உள்ள பதொகுப்பிலிருந்து 

சரியொன விலடயிலனத் ழதரிவு பசய்க. 

 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

(a) பபண்லம தொயொர ் 1. அன்ழப பசய்யும் 

நின்று 

(b) பபண்லம அயலொர ் 2. தரணிலயத்  

தமக்கும்      தொங்கும் 

(c) பபண்லம  3. தளரல்வப்   

மகளொய்ப் பிறந்து     ழபொக்கும் 

(d) பபண்லம  4. ழசலவயில்  

தொரமொய் வந்து       மகிழும் 

 

 (a) (b) (c)  (d) 

(A) 4 3 2 1 

(B) 1 3 2 1 

(C) 2 1 4 3 

(D) 1 3 2 4 

 

 

 

 

 

11. கீழுள்ள கம்பரின் நூல் பட்டியலில் 

பபொருந்தொத நூல் எது? 

(A) ஏபரழுபது  

(B) அபிராமி அந்தாதி 

(C) சரசுவதி அந்தொதி 

(D) திருக்லக வழக்கம் 

 

12. கீழ்க்கொணும் திருக்குறலளத் தக்க 

ழமற்ழகொள் பதொடரொல் நிரப்புக. 

‘ஊழி பபயரினும் தொம்பபயரொர ்____________ 

_______________” 

(A) சொல்பபன்னும் திண்லம உண்டொகப் 

பபறின் 

(B) ழதொல்வி துலலயல்லொர ் கண்ணும் 

பகொளல் 

(C) பிறர ்தீலம பசொல்லொ நலத்தது சொல்பு 

(D) சான்றாண்மமக்கு ஆழி எனப்படு வார் 

 

13. பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்லடப் 

பபொருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழழ உள்ள 

பதொகுப்பிலிருந்து சரியொன விலடயிலனத் 

ழதரிவு பசய்க. 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

(a) ஏற்றப்பொடட்ு 1. ஒரு வலக மீன் 

(b) நொலர 2. நீர ்நிலல 

(c) குறலவ 3. நீர ்இலறக்கும் ழபொது 

     பொடும் பொடட்ு 

(d)  குளம் 4. பகொக்கு வலக  

 

(a) (b) (c)  (d) 

(A) 3 2 4 1 

(B) 2 4 3 1 

(C) 1 2 4 3 

(D) 3 4 1 2 

 

14. ‘நொலும் இரண்டும் பசொல்லுக்கு உறுதி” 

என்னும் அலடபமொழியொல் குறிக்கப்பபறும் 

நூல்கள் 

(A) நொலொயிர திவ்விய பிரபந்தம், இருபொ 

இருபது 

(B) இன்னொ நொற்பதுää இனியலவ நொற்பது 

(C) நாலடியார்,  திருக்குறள் 

(D) அகநொனூறு, புறநொனூறு 
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15. கீழுள்ள பட்டியலில் பபொருந்தொத நொடகம் 

(A) சந்திழரொதயம்   

(B) ஓர ்இரவு 

(C) தூக்குதமமட   

(D) ழவலலக்கொரி 

 

16. திருக்குறளின் அறத்துப்பொல், பபொருட்பொல் 

ஆகியவற்லற வீரமொமுனிவர ் பமொழி 

பபயரத்்துத் தந்த பமொழி 

(A) ஆங்கில பமொழி   

(B) இலத்தீன் பமாழி 

(C) வடபமொழி   

(D) பிபரஞ்சு பமொழி 

 

17. பபொருத்துக: 

(a) பவண்பொ 1. சயங்பகொண்டொன் 

(b) விருத்தப்பொ 2. இரடல்டயரக்ள் 

(c) பரணி  3. புகழழந்தி 

(d) கலம்பகம் 4. கம்பர ்

 

(a) (b) (c)  (d) 

(A) 4 3 4 1 

(B) 1 3 2 4 

(C) 3 4 1 2 

(D) 2 3 1 4 

 

18. ‘பபருங்லக யொலன இனநிலல பபயரும் 

சுருங்லக வீதி மருங்கில் ழபொகி”- 

பொடலடியின் அடிக்ழகொடிட்ட பசொல்லின் 

பபொருள் 

(A) ழகொடல்டவொயில்  

(B) அந்தப்புரம் 

(C) சுரங்கப்பாமத   

(D) ழவனிற்பள்ளி 

 

19. பின்வருவனவற்றுள் ஓவியக்கலலழயொடு 

பதொடரப்ற்ற பசொற்பறொடர ்எது? 

(A) ததசியகப்பாமவ  

(B) மர வட்டிலக 

(C) புலனயொ ஓவியம் 

(D) கண்ணுள் விலனஞர ்

 

20. கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் பபொருத்த 

-மற்றலதக் குறிப்பிடுக. 

(A) ழதம்பொவணி’யில் அறம், பபொருள், வீடு 

மடட்ுழம பொடப்படட்ுள்ளன. இன்பம் 

பொடப்பபறவில்லல 

(B) ததம்பாவணிமய, ‘புறநிமலக் 

காப்பியம்” என்று, தன்மன, 

புறநிமலமயக் காப்பியன் என்னும் 

பதான்னூலில் வீரமாமுனிவர் 

குறிப்பிடுகிறார். 

(C) சீறொப்புரொணத்தில் மூன்று 

கொண்டங்களும், 92 படலங்களும் 

உள்ளன. 

(D) அரபுசப்சொற்கள், அரபுப்பபயரக்ள் 

எஞ்ஞொன்றும் இடம் பபறொமல் 

சீறொப்புரொணத்திலன நற்றமிழொல் 

யொத்த திறம் ழபொற்றுதற்குரியது 

 

21. பட்டியல் I -ல் உள்ள கவிலத நூல்கலளப் 

பட்டியல் II-ல் உள்ள கவிஞரக்ழளொடு 

பபொருத்திää கீழழ தரப்படட்ுள்ள 

பதொகுப்பிலிருந்து உரிய விலடலயத் 

ழதரந்்பதடுத்து எழுதுக. 

கவிமத நூல்கள்  கவிஞரக்ள் 

(a) புலரி    1. கலொப்ரியொ 

(b) சுயம்வரம்   2. பசுவய்யொ 

(c) மின்னற்பபொழுழத தூரம் 3. கல்யொண்ஜி 

(d) யொழரொ ஒருவனுக்கொக 4. ழதவழதவன் 

 

 (a) (b) (c)  (d) 

(A) 2 3 4 1 

(B) 3 4 1 2 

(C) 4 2 3 1 

(D) 3 1 4 2 

 

22. ‘கீழ்ப்பொல் ஒருவன் கற்பின் ழமற்பொல் 

ஒருவனும் அவன்கண் படுழம” 

கற்றவரக்ளின் சிறப்லபப் ழபொற்றும் 

இவ்வடிகள் இடம்பபறும் நூல் 

(A) அகநொனூறு  (B) புறநானூறு 

(C) நற்றிலண  (D) கலிதப்தொலக 
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23. பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல்  இரண்லடப் 

பபொருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழழ உள்ள 

பதொகுப்பிலிருந்து சரியொன விலடயிலனத் 

ழதரிவு பசய்க. 

 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

(a) பமொழி ஞொயிறு 1. பொரதிதொசன் 

(b) மகொகவி 2. பபருஞ்சித்திரனொர ்

(c) புரட்சிக் கவி 3. ழதவழநயப் பொவொணர ்

(d) பொவலழரறு 4. பொரதியொர ்

 

(a) (b) (c)  (d) 

(A) 1 3 4 2 

(B) 3 4 1 2 

(C) 3 1 4 2 

(D) 2 4 1 3 

 

24. பட்டியல் ஒன்றில் உள்ளலதப் பட்டியல்  

இரண்டுடன் பபொருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் 

கீழழ உள்ள பதொகுப்பிலிருந்து சரியொன 

விலடயிலனத் ழதரிவு பசய்க. 

 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

(a) தமிழ்நொடும்,  1. கவிமணி ழதசிய 

நம்மொழ்வொரும்    விநொயகனொர ்

(b) ழதன்மலழ  2. சயங்பகொண்டொர ்

(c) குழந்லதச ்பசல்வம் 3. திரு.வி.க. 

(d) இலசயொயிரம் 4. சுரதொ 

 

  (a) (b) (c)  (d) 
(A) 3 2 1 4 

(B) 3 4 1 2 

(C) 3 1 2 4 

(D) 4 2 1 3 

 

25. ‘பகொள்” என்னும் ழவரச்ப்சொல்லின் 

விலனமுற்று 

(A) பகாண்டான்  

(B) பகொள்க 

(C) பகொண்ட  

(D) பகொண்டு 

 

 

26. பபொருந்தொத பசொல்லலக் கண்டறிக. 

(A) கப்பல் (B) அம்பி 

(C) ஆழி  (D) திமில் 

 

27. பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல்  இரண்லடப் 

பபொருத்திää பட்டியல்களுக்குக் கீழழ உள்ள 

பதொகுப்பிலிருந்து சரியொன விலடயிலனத் 

ழதரிவு பசய்க. 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

(a) கனகம்  1. ழமொதிரம் 

(b) ழமழி   2. ஆலட 

(c) கலிங்கம்  3. பபொன் 

(d) ஆழி   4. கலப்லப 

 

(a) (b) (c)  (d) 

(A) 2 4 3 1 

(B) 1 3 2 4 

(C) 3 2 4 1 

(D) 3 4 2 1 

 

28. கீழ்க்கொண்பவனவற்றுள் பபொருத்த 

-மற்றலதக் குறிப்பிடுக. 

(A) சிலப்பதிகொரம், மணிழமகலல 

(B) இன்னொ நொற்பது, இனியலவ நொற்பது 

(C) இரொமொயணம், மகொபொரதம் 

(D) பாண்டியன் பநடுஞ்பசழியன், கபிலர் 

 

29. பின்வருவனவற்றுள் தவறொன இலணலயச ்

சுடட்ுக. 

(A) சிறிது   x  பபரிது   

(B) திண்ணிது  x  வலிது 

(C) உயரவ்ு  x  தொழ்வு  

(D) நன்று   x  தீது 

 

30. பின்வருவனவற்றுள் பண்புப்பபயரப்் 

புணரச்ச்ிலயக் குறிக்கொத விதி எது? 

(A) தன்பனாற்றிரட்டல்    

(B) அடியகரம் ஐயொதல் 

(C) மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் 

(D) இலடயுகரம் இய்யொதல் 
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31. கீழ்க்கொணும் கருத்துகளில் தவறொனலதச ்

சுட்டிக் கொட்டவும் 

(A) தில்லிப் பல்கலலக்கழகத்தில் தமிழ்ப் 

ழபரொசிரியரொகச ் சொலல 

இளந்திலரயனும், தில்லி கல்லூரியில் 

தமிழ்ப் ழபரொசிரியரொகச ் சொலினி 

இளந்திலரயனும் பணியொற்றியவரக்ள். 

(B) பநல்மல மாவட்டம், சாமல நயினார் 

பள்ளிவாசலில் பிறந்த நசிருதீதன 

பின்னாளில் சாமல இளந்திமரயன் 

என்று அறியப்பட்டார். 

(C) மொனுடம் பூத்தது, பநஞ்ழசொடு பநஞ்சம், 

விட்ட குலற பதொட்ட குலற, பசயல் 

மணக்கும் ழதொள்கள், தொய் எழில் தமிழ், 

உலர வீசச்ு, தமிழனின் ஒழர கவிஞன் 

முதலியன சொலல இளந்திலரயனின் 

நூல்களொகும். 

(D) கருத்துக்குப் பபரியொலரயும், 

கவிலதக்குப் புரட்சிக் கவிஞலரயும் 

வழிகொட்டியொகக் பகொண்ட சொலல 

இளந்திலரயன் எழுசச்ிச ் சொன்ழறொர,் 

திருப்புமுலனச ் சிந்தலனயொளர ் ஆகிய 

சிறப்புகலளப் பபற்றவர.் 
 

32. எவ்வலகச ்பசய்தியும் உவமங் கொட்டி எனும் 

மதுலரக்கொஞ்சியின் பொடலடி குறிப்பிடும் 

கலல 

(A) சிற்பக் கலல    

(B) கட்டடக்கலல 

(C) பசப்புப்படிமக்கலல 

(D) ஓவியக்கமல 

 

33. கீழ்க்கொணும் வல்லினம் மிகும் இடம் குறித்த 

கூற்றில் பிலழயொன கூற்லறத் 

ழதரந்்பதடுக்க 

(A) அந்த, இந்த, எந்த என்னும் பசொற்களின் 

பின்வரும் வல்லினம் மிகும். 

(B) ஒபரழுத்து ஒரு பமொழியில் வரும் 

வல்லினம் மிகும். 

(C) உம்மமத் பதாமகயில் வல்லினம் 

மிகும் 

(D) சொல, தல என்னும் உரிசப்சொற்களின் 

பின்வரும் வல்லினம் மிகும். 

34. கீழழ கொணப்பபறுவனவற்றுள் பபொருந்தொ 

-தலதக் குறிப்பிடுக. 

(A) ஓவ, ஓவியம், ஓவம், சித்திரம், பட்டம், 

படொம் வட்டிலகச ் பசய்தி எனப் பல 

பபயரக்ளொல் ஓவியக்கலல வழங்கப் 

பபற்றது. 

(B) ஓவியர,் ‘கண்ணுள் விலனஞர”் எனப் 

புகழப் பபற்றொர.் 

(C) ஓவியருக்கு, ‘ழநொக்கினொர ் கண்ணிடத்ழத 

தம் பதொழில் நிறுத்துழவொர”் என 

நசச்ினொரக்்கினியர ் தம் உலரயில் 

இலக்கணம் வகுத்துள்ளொர ்

(D) ஓவியச ் பசந்நூல் உமர நூல் 

கிடக்மகயும் கற்றுத் துமறதபாகப் 

பபாற்பகாடி மடந்மதயாகச ் சுதமதி 

திகழ்ந்தனள் எனச ்சிலம்பு பகர்கிறது. 

 

35. எழுத்தொளர ் பெயகொந்தன் பபற்ற உயரிய 

விருது 

(A)  பத்மபூஷண்  (B) பத்மவிபூஷண் 

(C) ஞானபீட விருது (D) பத்மபஸ்ரீ 

 

36. பட்டியல் I இல் உள்ள பசய்யுள் 

பதொடரக்லள, பட்டியல் II இல் உள்ள 

புலவரக்ழளொடு பபொருத்தி, கீழழ 

பகொடுக்கப்படட்ுள்ள பதொகுப்பிலிருந்து 

உரிய விலடலயத் ழதரந்்து எழுதுக 

பட்டியல் I   பட்டியல் II 

(A) உடம்பொர ்அழியின்  1. திருவள்ளுவர ்

உயிரொர ்அழிவர ்     

(B) மீதூண் விரும்ழபல்  2. திருமூலர ் 

(C) உண்டி   3. சீத்தலலச ்

பகொடுத்ழதொர ்உயிர ்   சொத்தனொர ்

பகொடுத்ழதொழர 

(D) நீரின்றலமயொது 4. ஒளலவயொர ்

உலகு 

 

     (a)      (b)   (c) (d) 

(A)     4      3     1 2 

(B) 3      1     4 2 

(C) 2     4     3 1 

(D) 3      2     4 1    
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37. பபொருத்துக 

அறநூல்கள்   ஆசிரியர் 

(A) அறபநறிசச்ொரொம் 1. துலறமங்கலம்  

      சிவப்பிரகொசர ் 

(B) நீதி நூல்     2. முத்து ரொமலிங்க  

      ழசதுபதி 

(C) நீதி ழபொத பவண்பொ 3. முலனப்பொடியொர ்

(D) நன்பனறி  4. மொயூரம்  

                                           ழவதநொயகம்  

       பிள்லள 

 
  (a) (b) (c)  (d) 
(A) 4 3 2 1 

(B) 2 1 3 4 

(C) 3 4 2 1 

(D) 1 3 4 2 

   

38. பபருலம + களிறு = பபருங்களிறு 

புணரச்ச்ி விதிலயத் ழதரந்்பதடு 

(A) ஈறுழபொதல், இலடயுகரம் இய்யொதல் 

(B) ஈறு ழபொதல், அடியகரம் ஐயொதல் 

(C) ஈறு ழபொதல், ஆதி நீடல், முன்நின்ற பமய் 

திரிதல் 

(D) ஈறுதபாதல், இனமிகல் 

 

39. 'நல்பலொழுக்கம் ஒன்ழற - பபண்ழண 

நல்ல நிலல ழசரக்்கும்  

புல்பலொழுக்கம் தீலம - பபண்ழண 

பபொய்யுலரத்தல் தீலம" 

இப்பொடலில் உள்ள விளிசப்சொல்லலத் 

ழதரந்்பதடுத்து எழுதுக 

(A) ஒன்ழற     

(B) பபண்தண 

(C) ழசரக்்கும்   

(D) தீலம 

 

40. 'ழசர"் என்னும் ழவரச்ப்சொல்லின் 

பபயபரசச்ம் 

(A) ழசரந்்து 

(B) ழசரக் 

(C) தசர்ந்த    

(D) ழசரந்்தது 

 

41. பின்வருவனவற்றுள் மரக்கலத்லதக் 

குறிக்கொத பசொல் எது? 

(A)  பஃறி   (B) திமில் 

(C)  ஓமட  (D) வங்கம் 

 

42. கீழ்க்கொணும் கருத்துகளில் தவறொனலதச ்

சுட்டிக் கொடட்ுக 

(A) பொரதிதொசன் திருக்குறளுக்கு உலர 

எழுதியவர ்

(B) பொரதிதொசன் சொகித்திய அகொபடமி பரிசு 

பபற்றவர ்

(C) பொரதிதொசன் பிபரஞ்சு பமொழியில் 

புலலம பபற்றவர ்

(D) பாரதிதாசன் பபண்ணடிமமத் 

-தனத்மதப் தபாற்றியவர் 

 

43. பபொருத்துக 

   I       II 

(a) இமயம்   1. சந்தனம் 

(b) குடகு   2. பவளம் 

(c) ழகொற்லக  3. மணிகள் 

(d) கீழ்க்கடல்  4. முத்து 

 

  (a) (b)   (c) (d) 

(A) 3 1 4 2 

(B) 2 4 3 1 

(C) 4 3 1 2 

(D) 1 4 2 3 

 

44. பபொருந்தொ இலணலயக் கண்டறிக 

(A) பரலவ  - கடல்   

(B) கரி   -  நரி 

(C) பரி   -  குதிலர 

(D) கலண  -  அம்பு 

 

45. பொண்டிய நொட்டின் பகொற்லறத் 

துலறமுகத்லதப் பற்றித் தம் பயணுநூலில் 

குறிப்பிட்ட பவனிசு நொடட்ுப் பயணி 

(A) தொலமி    

(B) பிளினி 

(C) யுவொன் சுவொங்   

(D) மாரக்்தகா தபாதலா 
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46. 'பழல, பொண்டியொ? பிள்லள நீர ் ஒரு புலவன், 

ஐயமில்லல" என்று பொரதியொரொல்  பொரொட்டப் 

பபற்றவர ்யொர?் 

(A) நாமக்கல் கவிஞர்  

(B) பொரதிதொசன் 

(C) கவிமணி   

(D) ச.து.சு.ழயொகியொர ்

 

47. பின்வரும் தகவல்களுள் தவறொனலதச ்

சுடட்ுக 

(A) ந.பிசச்மூரத்்தி மணிக்பகொடி 

எழுத்தொளரக்ளுள் ஒருவர ்

(B) ந. பிசச்மூரத்்தி கொடட்ு வொழ்த்து என்னும் 

கவிலதயிலன எழுதியுள்ளொர.் 

(C) ந. பிசச்மூரத்்தி புதுக்கவிலத முன்ழனொடி 

எனப்படுகிறொர.் 

(D) ந.பிசச்மூரத்்தி ஞானபீட விருது 

பபற்றவர் 

 

48. பபொருந்தொத விலடலயக் கண்டறிக 

சுந்தர ரொமசொமி எழுதிய நொவல்கள் 

(A) புளியமரத்தின் கலத 

(B) பஞ்சும் பசியும் 

(C) ழெ.ழெ. சில குறிப்புகள் 

(D) குழந்லதகள் ஆண்கள் பபண்கள் 

 

49. பட்டியல் I இல் உள்ள பதொடரக்லளப் 

பட்டியல் II இல் உள்ள பதொடர ்வலககழளொடு 

பபொருத்தி, உரிய விலடலயத் ழதரந்்பதடுத்து 

எழுதுக 

  பட்டியல் I  பட்டியல் II 

(a) என்ழன, மயிலின் 1. எதிரம்லறத் பதொடர ்

அழகு! 

(b) கண்ணன் பொடம் 2. உணரச்ச்ித் பதொடர ்

படித்திலன்   

(c) மணிபமொழி பரிசு 3. கட்டலளத் பதொடர ்

பபற்றொன்     

(d) உலழத்துப்பிலழ 4. உடன்பொடட்ுத்  

    பதொடர ்

 

 

 

   (a) (b)   (c) (d) 

(A) 3 4 2 1 

(B) 3 4 1 2 

(C) 2 1 4 3 

(D) 2 3 1 4 

  

50. பட்டியல் I இல் உள்ள பசொல்லல பட்டியல் II 

இல் உள்ள பபொருளுடன் பபொருத்திச ்

சரியொன விலடலயத் ழதரந்்பதடு. 

பட்டியல் I   பட்டியல் II 

 பசால்   பபாருள்  

(a) ழதநீர ்  1. மூன்று நொள் 

(b) முந்நொள் 2. ழதன்ழபொலும் இனிய  

     நீர ்

(c) ழதனீர ் 3. முந்லதய நொள் 

(d) முன்னொள் 4. ழதயிலல நீர ்

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A)  4 3 2 1 

(B) 4 1 2 3  

(C)  2 3 4 1  

(D)  3 4 1 2 

 

51. பசொற்கலள ஒழுங்குபடுத்திச ்

பசொற்பறொடரொக்கி சரியொன பதொடலரக் 

குறிப்பிடுக 

(A) பலடமடம் ழபகன் படொன் பகொலடமடம் 

படுதல் அல்லது 

(B) தபகன் பகாமடமடம் படுதல் அல்லது 

பமடமடம் படான் 

(C) ழபகன் பலடமடம் படுதல் அல்லது 

பகொலடமடம் படொண் 

(D) பகொலடமடம் ழபகன் படுதல் அல்லது  

பலடமடம் படொன் 
 

52. விலட ழதரக் 

பபொருளல் லவலரப் பபொருளொகச ்பசய்யும் 

பபொருளல்ல தில்லல பபொருள் 

இக் குறட்பொவில் பயின்று வரும் அணி 

(A) பசொற்பபொருள் பின்வருவ நிலலயணி 

(B) பபொருள் பின்வருநிலலயணி 

(C) உவலம யணி 

(D) பசாற் பின்வருநிமலயணி 
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53. தவறொன மரபுச ்பசொல்லலத் ழதரக் 

(A) மொம் பிஞ்சு   - மொவடு 

(B) இளந்ழதங்கொய்  - வழுக்லக 

(C) வொலழப்பிஞ்சு  - வொலழக்கசச்ல் 

(D) முருங்மகப் பிஞ்சு  - முருங்மக பமாட்டு 

 

54. கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் எலவ 

சரியொனலவ? 

I. பழந்தமிழரதுப் ழபொர ் வொழ்வு, 

மன்னரக்ளின் அறசப்சயல், வீரம், 

பகொலட, ஆட்சிச ் சிறப்பு, கல்விப் 

பபருலம, புலவரது பபருமிதம், மக்களின் 

நொகரீகம், பண்பொடு பற்றியறியப் 

புறநொனூற்றுச ் பசய்யுடக்ள் 

உதவுகின்றன. 

II. புற வொழ்வு பற்றிய நொனூறு 

பசய்யுட்களின் பதொகுப்பு, புறநொனூறு  

III. புறநொனூற்றில்  அதிக பசய்யுடக்லளப் 

பொடியவர ்ஒளலவயொர ்

IV. அறியொது முரசு கட்டிலில் தூங்கிய 

பபண்லணக் பகொன்றலமயொல் பபண் 

பகொலல புரிந்த மன்னள் என்று 

தூற்றப்படும் பசய்தி 

பசொல்லப்படட்ுள்ளது. 

 

(A) I, III, IV  சரியொனலவ  

(B) I, II, IV  சரியொனலவ 

(C) I, II, III  சரியானமவ  

(D) IV, III, II  சரியொனலவ   

 

55. நூல்கலள நூலொசிரியர ் பபயரக்ழளொடு 

பபொருத்தி, உரிய விலடலயத் ழதரந்்பதடுக்க 

  நூல்    நூலாசிரியர் 

(a) பபருமொள்   1. கொலரக்கொல் 

திருபமொழி     அம்லமயொர ்

(b) திருதப்தொண்டத் 2. ஆண்டொள் 

பதொலக 

(c) அற்புதத்  3. சுந்தரர ்

திருவந்தொதி 

(d) நொசச்ியொர ்  4. குலழசகர 

திருபமொழி     ஆழ்வொர ்

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 4 2 3 1 

(B) 3 4 1 2  

(C) 2 1 4 3  

(D) 4 3 1 2 

 

56. கீழ்க்கொணும் நூல்களுள் இலக்கண நூல் 

அல்லொதது 

(A) பதொல்கொப்பியம்   

(B) ததம்பாவணி 

(C) தண்டியலங்கொரம்   

(D) வீரழசொழியம் 

 

57. கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் பபொருத்த 

-மற்றலதத் ழதரவ்ு பசய்க 

(A) ஏறத்தொழ நொனூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் 

தமிழகத்தின் கொடு, மலலகளில் 

வொழ்ந்தவரக்ள் சித்தரக்ள் 

(B) பொம்பொட்டிச ் சித்தர,் குதம்லபச ் சித்தர ்

அழுகுணிச ் சித்தர ் என்பன எல்லொழம 

கொரணப்பபயரக்ள்  

(C) எளிய பசொற்களில் அறிவுலரகலளக் 

கூறியவரக்ள் சித்தரக்ள் 

(D) இரும்மபப் பபான்னாக்கும் இரசவாத 

வித்மத கற்று உலகில் பசல்வராக 

வாழச ்சித்தரக்ள் அவாவினர். 

 

58. பபொருத்துக 

  நூல்   நூலொசிரியர ்

(a) மருமக்கள் வழி 1. திரு.வி.க 

மொன்மியம் 

(b) தமிழ்ச ்ழசொலல 2. சுரதொ 

(c) இரடச்ணியக் குறள் 3. கவிமணி 

(d) ழதன்மலழ  4. எம்.ஏ.   

      கிருட்டிணொர ்

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 4 1 2 3 

(B) 1 4 3 2  

(C) 2 1 3 4  

(D) 3 1 4 2 
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59. கீழழ கொணப்பபறுவனவற்றுள் எக்கூற்றுகள் 

சரியொனலவ? 

I. ந.ழவங்கடகிருஷ்ணன் என்னும் இயற் 

-பபயலரக் பகொண்ட ந.பிசச்மூரத்்தியின் 

சிறந்த கவிலத நூல். ந. பிசச்மூரத்்தியின் 

கவிலதகள் என்பது. 

II. கலதகள் மரபுக்கவிலதகள், 

புதுக்கவிலதகள் ஓரங்க நொடகங்கள் 

ஆகியவற்லற ந.பிசச்மூரத்்தி 

எழுதியுள்ளொர.்  

III. திரிசிபுரம் மீனொட்சி சுந்தரனொர ்

எண்பதுக்கும் ழமற்பட்ட நூல்கலள 

இயற்றியுள்ளொர.் 

IV. தமிழ்த்தொத்தொ என்று அலழக்கப்பட்ட 

உ.ழவ. சொமிநொதரின் தலல மொணவர ்

மகொவித்துவொன் மீனொட்சி சுந்தரனொர.் 

 

(A) I, IV சரியொனலவ  

(B) II, III சரியானமவ 

(C) III, IV சரியொனலவ  

(D) I, II சரியொனலவ  

 

60. பபொருத்துக 

(a) இடுகுறிப்  1. மரங்பகொத்தி 

பபொதுப் பபயர ்

(b) இடுகுறிச ்  2. பறலவ 

சிறப்புப் பபயர ்

(c) கொரணப்  3. கொடு 

பபொதுப் பபயர ்

(d) கொரணச ்  4. பலன 

சிறப்புப் பபயர ்

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 3 4 2 1 

(B) 2 1 3 4  

(C) 1 3 2 4  

(D) 4 2 3 1 

 

 

 

 

 

 

61. பபொருத்துக 

(a) தொங்குறூஉம்    1. ஒரு பபொருட் பன்பமொழி 

(b) வல்விலரந்து    2. இன்னிலசயளபபலட 

(c) ஒரீஇ     3. உரிசப்சொற்பறொடர ்

(d) மல்லல் மதுலர4. பசொல்லிலசயளபபலட 

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 3 2 4 1 

(B) 2 1 4 3  

(C) 2 4 1 3  

(D) 1 2 3 4 
 

62. தமிழ்ப்பபயரக்லளப் பற்றிய கீழ்க்கொணும் 

கூற்றுகளில் சரியொனலவ 

I. ஒருவர,் ஒரு இடம், பபொருள் பற்றிக் 

குறிப்பதற்குக் குறியீடொக இடுவது பபயர.் 

II. தமிழில் பபயரச் ் பசொற்கள் ஒரு ழபொதும் 

கொலம் கொட்டி 

III. தமிழ் பபயரச்ப்சொற்கள் அலனத்தும் 

கொரணம் பற்றி அலமவன 

IV. குழந்லத என்னும் தமிழ்ப்பபயர ் பொல் 

பகொப் பபயரச்ப்சொல் ஆகும். 

 

(A) IV, III, I சரியொனலவ 

(B)  II, III, IV சரியொனலவ 

(C) I, II, IV சரியானமவ 

(D) III, I, II சரியொனலவ 

 

63. பபொருத்துக 

(a) தூறு  1. கொரணச ்சிறப்புப்பபயர ்

(b) மரம்  2. இடுகுறிப் பபொதுப் பபயர ்

(c) வலளயல் 3. புதர ்

(d) மலல  4. இடுகுறிப் பபயர ்

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 3 1 2 4 

(B) 3 4 1 2  

(C) 2 4 1 3  

(D) 1 3 2 4 
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64. பட்டியல் I இல் உள்ள கலலசப்சொற்கலளப் 

பட்டியல் II இல் உள்ள தமிழொகத்துடன் 

பபொருத்திச ் சரியொன விலடலயத் 

ழதரந்்பதடுக்க 

  பட்டியல் I  பட்டியல் II 

 கலலசப்சொற்கள் தமிழொக்கம் 

(a) Editorial 1.பசய்தித்தொள் வடிவலமப்பு 

(b) Bulletin 2. தலலயங்கம் 

(c) Green Proof 3. சிறப்புச ்பசய்தி இதழ் 

(d) Layout 4. திருத்தப்படொத அசச்ுப்படி 

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 4 2 1 3 

(B) 2 3 4 1  

(C) 3 1 2 4  

(D) 1 4 3 2 

 

65. அழுது அடியலடந்த அன்பர ் எனக் 

குறிப்பிடப் பபறுபவர ்

(A) சுந்தரமூரத்்தி  

(B) மாணிக்கவாசகர் 

(C) திருஞொனசம்பந்தர ்  

(D) திருநொவுக்கரசர ்
 

66. உரிய பசொல்லொல் நிரப்புக 

அறனறிந்து மூத்த அறிவுலடயொர ்______ 

திறனறிந்து ழதரந்்து பகொளல் 

(A) தகண்மம   

(B) நன்லம 

(C) வன்லம    

(D) தலகலம 
 

67. கீழ்க்கொண்பனவற்றுள் பபொருத்தமற்றலதக் 

குறிப்பிடுக 

(A) பபொல்லொக்கொட்சி என்பதன் பபொருள் 

மொயத்ழதொற்றம் என்பது. 

(B) பவகுளல் என்பதன் பபொருள்  சினத்தல் 

என்பது 

(C) பவகல் என்பதன் பபாருள் விரும்புதல் 

என்பது 

(D) குறலள என்பதன் பபொருள் புறம்ழபசுதல் 

என்பது 

 

68. பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்லடப் 

பபொருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழழ  உள்ள 

பதொகுப்பிலிருந்து சரியொன விலடயிலனத் 

பதரிவு பசய்க 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

(a) திருசச்ிற்றம்பலம் 1. ழவதொரணியம் 

(b) திருமுதுகுன்றம் 2. கும்பழகொணம் 

(c) திருமலறக்கொடு 3. சிதம்பரம் 

(d) குட மூக்கு   4. விருத்தொசலம் 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 4 2 3 1 

(B) 3 4 1 2  

(C) 1 3 2 4  

(D) 2 3 4 1 

 

69. கீழழ கொணப்பபறும் கூற்றுகளில் 

பபொருத்தமற்றவற்லறத் பதரிவு பசய்க 

I. திருவொரூர ் விருத்தொசலனொர ் மகனொர ்

கலியொண சுந்தரனொர ் என்பதன் 

சுருக்கழம திரு.வி.க. என்பது 

II. திருவொரூர ் மொவட்டத்தில் உள்ள துள்ளம் 

என்ற ஊரில் திரு.வி.க. பிறந்தொர ் இவ்வூர ் 

தண்டலம் என்றலழக்கப்படுகிறது. 

III. மனித வொழ்க்லகயும் இளங்ழகொ 

அடிகளும், முருகன் அல்லது அழகு, 

பபண்ணின் பபருலம, பபொதுலம 

ழவட்டல் ஆகிய நூல்கலளத் திரு.வி.க. 

இயற்றினொர.் 

IV. தமிழ் நலடயில் எளிலமலயப் புகுத்திய 

இவர ் தமிழ்த் பதன்றல்  என்று 

சிறப்பிக்கப்படுகிறொர.் 

(A) I மற்றும்  IV பபொருத்தமற்றலவ  

(B) II மற்றும் IV பபாருத்தமற்றமவ 

(C) IV மற்றும் III பபொருத்தமற்றலவ 

(D) II மற்றும் III பபொருத்தமற்றலவ 

 

70. குமரகுபொரின் நூல் பட்டியலில் பபொருந்தொத 

நூல்  

(A) மதுலரக் கலம்பகம்   

(B) நந்திக் கலம்பகம் 

(C) கந்தர ்கலிபவண்பொ  

(D) நீதிபநறி விளக்கம் 
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71. தமிழ் - பிபரஞ்சு லகயரக முதலி என்ற 

நூலல பவளியிட்டவர?் 

(A) சுரதொ   

(B) வாணிதாசன் 

(C) ஆலந்தூர ்ழகொ. ழமொகனரங்கன் 

(D) பொரதிதொசன் 

 

72. சரியொன விலடலயத் பதரிவு பசய்க 

'கிறித்தவக் கம்பர"் எனப் புகழ்ப் பபறுபவர ்

(A) வீரமொமுனிவர ்  

(B) ஜி.யூ.ழபொப் 

(C) எல்லீஸ்   

(D) பென்றி ஆல்பர்ட்டு கிருட்டினணார் 

 

73. கீழ்க்கொண்பனவற்றுள் பபொருத்த 

-மற்றத்லதக் குறிப்பிடுக 

(A) மதுலர பசொக்கநொதநொயக்கர ் மலனவி 

இரொணி மங்கம்மொள் 

(B) இரொணி மங்கம்மொளின் மகன் அரங்க 

கிருட்டின முத்து வீரப்பன் மலனவி 

இரொணி முத்தம்மொள் 

(C) இரொணி மங்கம்மொளின் பபயரன் 

விசயரங்கச ்பசொக்கநொதன் 

(D) பட்டினப்பாமல, பாண்டியனின் 

வீரசப்சயல்கமளப் தபாற்றிக்  கூறும் 

தமிழ்ப்பனுவல். 

 

74. கீழழ தரப்பபற்றவற்றில் எலவ சரியொனலவ 

என்று எழுதுக. 

I. பதன்னொப்பிரிக்க நொட்டில் இந்தியரின் 

நலனுக்கொகப் ழபொரொடிய வீரத் 

தமிழ்மங்லக தில்லலயொடி 

வள்ளியம்லம. 

II. தில்லலயொடி வள்ளியம்லம 

நொகப்பட்டினம் மொவட்டத்தில் 

திருக்கலடயூருக்குத் பதற்ழக  மூன்று 

கி.மீ. பதொலலவில் உள்ள தில்லலயொடி 

என்னும் ஊரில் பிறந்தவர.் 

III. தனது சழகொதரியின் மரணத்லதவிடவும், 

வள்ளியம்லமயின் மரணம் தனக்குப் 

ழபரிடியொக இருந்தபதன்று கொந்தியடிகள் 

வருத்தம் பதரிவித்துள்ளொர.் 

IV. கொந்தியடிகள் ழமற்பகொண்ட 

சத்யொக்கிரக ழவள்விப்பணிக்கு முதல் 

களப்பலி ஆகி அவலர மகொத்மொ எனும் 

உயரந்ிலலக்கு உயரத்்திய பபருலம 

வள்ளியம்லமக்கு உண்டு. 

 

(A) I, III, IV  சரியானமவ 

(B)  I, II, IV  சரியொனலவ 

(C) II, III, IV  சரியொனலவ  

(D) II, I, III  சரியொனலவ  

 

75. எதிரச்ப்சொல்லல எடுதப்தழுதுக 

 பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு  

(a) ஓரம்   1. வறுலம 

(b) ழவற்றுலம  2. தீது 

(c) நன்று  3. லமயம் 

(d) பசழுலம  4. ஒற்றுலம 

 

  (a)  (b) (c) (d) 

(A) 4    3 1 2 

(B) 2   3 1 4  

(C) 3   2 1 4  

(D) 3   4 2 1 

 

76. பிரிதப்தழுதுக 

நொதப்தொலலவில்லல 

(A) நொ + பதொலலவில்லல 

(B) நொதப்தொலலவு + இல்லல 

(C) நொ + பதொலல + இல்லல 

(D) நா + பதாமலவு + இல்மல  

 

77. ழநொக்கினொன் - ழவரச்ப்சொல்லலத் ழதரவ்ு 

பசய்க 

(A) ழநொக்குதல்   

(B) ழநொக்கி 

(C) ழநொக்கியவன்   

(D) தநாக்கு 

 

78. பபறு - இசப்சொல்லுக்கொன விலனமுற்லறத் 

ழதரந்்பதடு 

(A) பபற்றான்   (B) பபற்றவன் 

(C) பபற்று  (D) பபற்றவர ்
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79. பபொருந்தொ இலணலயக் கண்டறிக 

(A) பவண்தயிர ்  - பண்புத் பதொலக 

(B) இமரததரத்ல்  - விமனத்பதாமக 

(C) நொழிலகவொரம்  - உம்லமத் பதொலக 

(D) கயிலொய பவரப்ு  - இருபபயபரொடட்ுப்  

             பண்புதப்தொலக 

 

80. கீழ்க்கொண்பனவற்றுள் பபொருத்தமற்றலதக் 

குறிப்பிடுக 

(A) ழகணி, குளம், குடல்ட, ஏரி, ஊருணி, 

பபொய்லக, தடொகம் 

(B) பசந்தமிழ், லபந்தமிழ், வண்டமிழ், 

முத்தமிழ், அமுதத்தமிழ் 

(C) ஞொலம், லவயம், அவனி, உலகு, தொரணி 

(D) கலம்பகம், குறிஞ்சி, குறுநமக, 

ததாற்றம் 

 

81. தமிழகத்தின் ழவரட்ஸ்்வரத்் என்று 

பொரொட்டப்பபறுபவர ்

(A) சுரதொ   (B) சிற்பி 

(C) பொரதிதொசன்  (D) வாணிதாசன் 

 

82. அதியமொன் பநடுமொனஞ்சியின் 

அலவக்களப் புலவரொகத் திகழ்ந்தவர ்

(A) பவள்ளிவீதியொர ்  

(B) ஒளமவயார் 

(C) கொக்லக பொடினியொர ்  

(D) நக்ககண்லணயொர ்

 

83. கீழழ தரப்பபறுவனவற்றுள் எலவ 

சரியற்றலவ? 

I. குறுந்பதொலகச ்பசய்யுடக்ள் குலறந்த 

அளவொக  மூன்று அடிகலளயும், அதிக 

அளவொன அடிகலளயும் பகொண்டு 

இருக்கின்றன.  

II. குறுந்பதொலகச ் பசய்யுட்கலளத் 

பதொகுத்தவர ்பூரிக்ழகொ 

III. குறுந்பதொலகக்கு நக்கீர 

ழதவநொயனொர ் கடவுள் வொழ்த்துச ்

பசய்யுலளப் பொடியுள்ளொர.் 

IV. குறுந்பதொலகயில் கடவுள் 

வொழ்த்துடன் நொனூற்பறொரு பொடல்கள் 

உள்ளன. 

 

(A) II,III  சரியற்றலவ 

(B)  I, IV  சரியற்றலவ 

(C) I, III  சரியற்றமவ  

(D) III,IV  சரியற்றலவ 

 

84. புலவழரறு என்று சிறப்பிக்கப் பபற்றவர ்

(A) நக்கண்லணயொர ்

(B) நொமக்கல் கவிஞர ்

(C) வரத நஞ்மசயப்பிள்மள 

(D) கபிலர ்

 

85. ழதொடுலடய பசவியன் விடமுண்ட கண்டன் 

என்ற பதொடரொல் குறிக்கப்படுபவர ்

(A) உமமபயாரு பாகனாம் சிவபபருமான் 

(B) குழலூதும் ழகொவிந்தனொம் கண்ணன் 

(C) மொமரம் ஏழிலனத் துலளத்த இரொமன் 

(D) மொமரம் தடிந்த தணிலக ழவலன் 

 

86. நொடட்ுப்புறயியலின் தந்லத என 

அலழக்கப்படுபவர ்

(A) ழெக்கப் கிரீம்   

(B) மொக்ஸ் முல்லர ்

(C) கி.வா. ஜகந்நாதன்          

(D) ஆறு. அழகப்பன் 

 

87. பசொல்லுக்கு அழுத்தம் தரும் உயிபரழுத்து 

எது? 

(A) அ    (B) ஊ   

(C)  ஐ    (D) ஏ 

 

88. பபொருந்தொ இலணயிலனக் கொண்க 

(A) பொட்டொளி மக்களது பசி தீர ழவண்டும் - 

நொமக்கல் கவிஞர ்

(B) முல்லலக்ழகொர ்கொடு ழபொலும் - சுரதொ 

(C) கல்லலப் பிலசந்து கனியொக்கும் 

பசந்தமிழ் - கவிமணி 

(D) எங்கள் பமகவர் எங்தகா  மமறந்தார் – 

பாரதியார் 
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89. தமிழ்க்கவிஞரக்ளின் இளவரசன் என்று 

புகழப்படுபவர ்

(A) இளங்தகாவடிகள்  

(B) வொணிதொசன் 

(C) கண்ணதொசன்   

(D) திருத்தக்கழதவர ்

 

90. விலடக்ழகற்ற வினொலவத் ழதரந்்பதடு 

பரிதிமொற் கலலஞர ் பசம்பமொழிக்கு 

இலக்கணம் வகுத்துள்ளொர.் 

(A) பரிதிமொற் கலலஞர ்என்ன பசய்தொர?் 

(B) பரிதிமாற் கமலஞர் எம்பமாழிக்கு 

இலக்கணம் வகுத்துள்ளார்? 

(C) பரிதிமொற் கலலஞர ் இலக்கணம் 

வகுத்தொரொ? 

(D) பரிதிமொற் கலலஞரின் பதொண்டு யொது? 

 

91. கீழ்க்கொண்பனவற்றுள் பபொருந்தொச ்

பசொல்லலக் கண்டறிக 

(A) பவட்சித் திலண   

(B) வொலகத் திலண 

(C) முல்மலத் திமண  

(D) வஞ்சித் திலண 

 

92. சரியொன எதுலகலயத் ழதரக் 

எள்ளறு சிறப்பிலன இலமயவர ்வியப்பப் 

புள்ளுறு புன்கண் தீரத்்ழதொன் அன்றியும் 

(A) எள்ளறு   -  வியப்ப 

(B) புள்ளுறு  -  புன்கண் 

(C) எள்ளறு  -  புள்ளுறு 

(D) சிறப்பின்  -  புன்கண் 

 

93. விலனமுற்று, பபயரச்ப்சொல், விலனசப்சொல் 

ஆகிய இவற்றிலனப் பயனிலலயொகக் 

பகொண்டு முடிவது? 

(A) நொன்கொம் ழவற்றுலம 

(B) இரண்டொம் ழவற்றுலம 

(C) முதல் தவற்றுமம 

(D) ஆறொம் ழவற்றுலம 

 

 

 

94. சுரதொ எழுதிய நூல்களுள் தமிழ் வளரச்ச்ித் 

துலறப் பரிலசப் பபற்ற நூல் 

(A) சுரதொவின் கவிலதகள் 

(B) துலறமுகம் 

(C) ததன்மமழ 

(D) சுவரும் சுண்ணொம்பும் 

 

95. ரூபொவதி, கலொவதி ஆகிய நொடகங்கலள 

இயற்றியவர ்

(A) மலறமலலயடிகள்  

(B) பரிதிமாற் கமலஞர் 

(C) சுந்தரம் பிள்லள   

(D) திரு.வி.க. 

 

96. ஏழ் பருவ மங்லகயலரப் பற்றிக் கூறும் 

இலக்கியம் எது? 

(A) தூது  (B) உலா 

(C) பள்ளு  (D) அந்தொதி 

 

97. சினனசச்ீறொ என்ற நூலல எழுதியவர ்

(A) பனு அகமது மமரக்காயர் 

(B) உமறுப்புலவர ்

(C) அப்துல் ரகுமொன் 

(D) ழசக் மீரொன் 

 

98. பபொருத்துக 

  வள்ளல்கள்  சிறப்பு 

(A) ழபகன்  1. நீலமணியும் நொகம் 

       கலிங்கத்லதயும்  

       சிவனுக்குத்  

       தந்தவன் 

(B) கொரி   2. மயிலுக்குப்  

       ழபொரல்வ   

       தந்தவன் 

(C) ஆய் அண்டிரன் 3. இரவலரக்்கு  

       நொடுகலளப்  

      பரிசொகத்       

      தந்தவன் 

(D) ஓரி   4. இரவலரக்்குத் ழதர ்

       தந்தவன் 
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  (a) (b) (c) (d) 

(A) 2 4 1 3 

(B) 1 3 4 2  

(C) 3 4 1 2  

(D) 2 3 1 4 

 

99. பட்டியல் I இல் உள்ள பசொல்லலப் பட்டியல் 

II இல் உள்ள பபொருளுடன் பபொருத்திச ்

சரியொன விலடலயத் ழதரந்்பதடு 

 பட்டியல் I  பட்டியல் II 

  பசொல்   பபொருள்  

(A) ஆகொறு  1. பசலவழியும் வழி 

(B) ழபொகொறு  2. திருமணம் 

(C) தகர ்   3. பபொருள் வரும் வழி 

(D) வதுலவ  4. ஆடட்ுக்கிடொய் 

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 3 1 4 2 

(B) 4 3 2 1  

(C) 2 4 1 3  

(D) 3 4 2 1 

 

100. பபொருத்துக 

       பதிற்றுப்பத்து பொடியவர ்

(A) மூன்றொம் பத்து 1.பபருங்குன்றூர ் 

    கிழொர ்

(B) ஆறொம் பத்து 2. அரிசில் கிழொர ்

(C) எட்டொம் பத்து 3. கொக்லக பொடினியொர ்

(D) ஒன்பதொம் பத்து 4. பொலலக்  

    பகௌதமனொர ்

 

  (a) (b) (c) (d) 

(A) 4 3 2 1 

(B) 2 3 1 4  

(C) 1 3 4 2  

(D) 2 3 4 1 
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