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1. பெயபெச்சத்தத எடுத்து எழுது.

7. ‘உத்தெ தைதம் ’ என் று அதைக்கெ் ெடும் நூல்

(A) ெடித்து

(B) எழுதி

(A) நாலாயிெத் திை் யெ் பிெெந்தம்

(C) வந் த

(D) நின் றான்

(B) நாலடியாெ்
(C) திருக் குறள்

2. பொருத்துக :

(D) இன் னாநாற் ெது

ெட்டியல் I

ெட்டியல் II

(a) அறுதை வீதி

1. அந்தணெ் வீதி

(b) கூல வீதி

2. பொற் கதட வீதி

(c) பொன் வீதி

3. ஆதடகள் விற் கும் வீதி

(d) மதறயைெ் வீதி 4. தானியக்கதட வீதி

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

(A)
(B)
(C)
(D)
3. துணி

(d)
1
1
4
4

கதலயெசியால்

இதற் குெிய

8. பொருந்தாத ஒன் தறத் பதெிவு பசய் க
(A) ஏலாதி
(B) ஆசாரக் ககாலவ
(C) திெிகடுகம்
(D) சிறுெஞ் சமூலம்
9. ‘திதெக்கவித்

திலகம் ’

சிறெ் புக்குெியைெ்

ததக்கெ் ெட்டது

பசய் விதன

(A) ைாலி
(B) உடுமதல நாொயண கவி
(C) ெட்டுக்தகாட்தட கல் யாண சுந் தெம்
(D) மருதகாசி

-

பதாடதெ

ததெ்ந்பதடு

10. ெம் ெல் சம் ெந்தம் நிறுவிய நாடக சதெ

(A) கதலயெசி துணி ததத்தாள்

(A) சுகுண விைாச சலெ

(B) கதலயெசி ததத்தாள் துணி

(B) மாடெ்ன் திதயட்டெ்

(C) கதலயெசி என் ன ததத்தாள்

(C) ொய் ஸ் கம் பெனி

(D) கலையரசி துணிலயத் லதத்தாள்

(D) கூத்துெ் ெட்டதற

4. “ஒறுத்தாதெ

ஒன் றாக

இத்பதாடெில்

தையாதெ”

“ஒறுத்தாெ்”

-

என் ெதன்

11. “இந்திய அெசியலில் சாணக்கியெ்” என் று
தொற் றெ் ெடுெைெ்

இலக்கணக் குறிெ் பு

(A) காந்தியடிகள்

(A) முற் பறச்சம்

(B) ொலகங் காதெ திலகெ்

(B) பதாழிற் பெயெ்

(C) இராசககாொைாச்சாரியார்

(C) விலையாைலணயும் பெயர்

(D) செ்தாெ் ைல் லொய் ெதடல்

(D) விதனபயச்சம்

5. ைா

-

என் ற

என் னும்

தைெ்ச்பசால் லின்

12. பூக்களில் சிறந்த பூ “ெருத்திெ் பூ” எனக்
கூறியைெ்

விதனபயச்சத்ததக் கூறு

(A) தசாமசுந்தெொெதியாெ்

(A) ைந்தான்

(B) திரு.வி. கலியாண சுந் தரைார்

(B) வந் து

(C) ொெதிதாசன்

(C) ைருதல்

(D) தாொ ொெதி

(D) ைந்த

6. குறுந்பதாதக எனும் நூதலத் பதாகுத்தைெ்
(A) பூரிக் ககா
(B) நல் லாதனாெ்
(C) கணிதமதாவியாெ்
(D) காெ்தமகெ் புலைெ்

13. ‘குயில் ’ என் ற இததை நடத்தியைெ்
(A) சுெதா
(B) ைாணிதாசன்
(C) ொெதியாெ்
(D) ொரதிதாசை்
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14. ஆங் கிலச்

பசால் லுக்கு

தநொன

தமிை் ச ்

20. ‘நூறாசிெியம் ’

பசால் தல அறிதல்

என் னும்

நூலின்

ஆசிெியெ்

(a) Writs
1. ைாெிசுெிதமச் சட்டம்
(b) Succession Act 2. உெிதமச் சட்டங் கள்
(c) Substantive Law 3. சான் றுச் சட்டம்
(d) Evidence Act
4. சட்ட ஆைணங் கள்
(a) (b) (c) (d)
(A) 1
3
4
2
(B) 4
1
2
3
(C) 2
4
3
1
(D) 1
2
3
4

(A) கவிஞெ் மீொ
(B) கவிஞெ் சுெதா
(C) கவிஞர் பெருஞ் சித்திரைார்
(D) மு. தமத்தா

21. ‘மடங் கல் ’ என் னும் பசால் லின் பொருள்
(A) மடக்குதல்
(B) புலி
(C) மடங் குதல்
(D) சிங் கம்
22. அகநானூற் றின்

15. “யாை்

கவிதத

தகட்டு

மகிை் ந்தாள் ”

-

கதடசி

100

ொடல் கள்

அடங் கிய ெகுதி

இை் ைாக்கியத்தில் யாை் என் ெது

(A) களிற் று யாதனநிதெ

(A) பசால் லாகு பெயெ்

(B) மணிமிதடெ் ெைளம்

(B) கருத்தாகு பெயெ்

(C) நித்திைக் ககாலவ

(C) காெியைாகு பெயெ்

(D) பைண்ொமாதல

(D) கருவியாகு பெயர்

23. ‘சட்தட’ என் ற சிறுகதததய எழுதியைெ்
16. ைாெணம் , பெௌைம் , ெெதை, புணெி என் ெது

(A) ொெ்த்தசாெதி

_________ தயக் குறிக்கும் .

(B) பெயகாந் தை்

(A) சிங் கம்
(C) மாதல

(C) மீொ

17. “எயிறு”

(B) கடை்
(D) சந்தனம்

என் னும்

பசால்

-

பசால் லின்

(D) புதுதமெ் பித்தன்
24. “கிறிஸ்துை

சமயத்தாெின்

கதலக்

எை் ைதக?

களஞ் சியம் ” எனெ் தொற் றெ் ெடும் நூல்

(A) திெிபசால்
(B) இயற் பசால்
(C) விதனத் திெிபசால்
(D)பெயர்த் திரிபசாை்

(A) இெட்சண்ய மதனாகெம்

18. அெியதாம்

உைெ் ெ

(B) இெட்சண்ய யாத்திெிகம்
(C) தொற் றி திருைகல்
(D) கதம் ொவணி

உள் ளத்

தன் பினால்

25.“மருமக்கள் ைழி மான் மியம் ” – என் ற நூதல

அதமந்த காதல்

எழுதியைெ்

கீை் க்காணும் விதடகளுள் செியான விதட

(A) கவிமணி

எது?

(B) சிைதாமு

(A) எதுதக மட்டும் ைந்துள் ளது

(C) ொெதிதாசன்

(B) எதுதகயும் , தமாதனயும் ைந்துள் ளது

(D) புதுதமெ் பித்தன்

(C) எதுதக, தமாதன, அந் தாதி ைந்துள் ளன
(D) கமாலை மட்டும் வந் துள் ளது

26. “பதன் னிந்தியச்

சமூக

சீெ்திருத்தத்தின்

தந் தத” என் று அதைக்கெ் ெடுெைெ்

19. ‘கம் ெொமாயணத்தின்

மணிமுடியாக

(A) பெெியாெ்

விளங் கும் காண்டம் ’

(B) அம் தெத்கெ்

(A) சுந் தர காண்டம்

(C) அகயாத்திதாசெ் ெண்டிதர்

(B) அதயாத்திய காண்டம்

(D) இொமலிங் க அடிகளாெ்

(C) ஆெண்ய காண்டம்
(D) யுத்த காண்டம்
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27. தமிைக

அெசு,

கவிஞெ்

சாதல

33. ெட்டியல்

I ல் உள் ள பசாற் பறாடதெெ்
II ல் உள் ள பசாற் பறாடருடன்

இளந்திதெயனுக்கு ைைங் கிய விருது

ெட்டியல்

(A) ொகவந் தர் விருது

பொருத்தி

(B) ொெதியாெ் விருது

குறியீடுகதளக்

(C) கதலமாமணி விருது

விதடதயத் ததெ்ந்பதடு

(D) கவிச்பசம் மல் விருது

பகாடுக்கெ் ெட்டுள் ள
பகாண்டு

ெட்டியல் I

ெட்டியல் II

(a)ஒழுக்கத்தின்
28. ஜி.யு.தொெ்

திருக்குறதள

ஆங் கிலத்தில்

எய் துைெ்

பமாழிபெயெ்த்து பைளியிட்ட ஆண்டு

செியான

1. பசல் ைம்
நிதலக்காது

(b) இழுக்கத்தின் 2. தமன் தம

(A) 1786
(B) 1806
(C) 1856
(D) 1886

எய் துைெ்

(c) பொறாதம

3. உயெ்வு

உதடயைெிடம்

இருக்காது

(d) ஒழுக்கமில் லா 4. எய் தாெ் ெழி
-தைெிடம்

29. ‘மணநூல் ’ என அதைக்கெ் பெறும் நூல்
(A) சிலெ் ெதிகாெம்
(B) மணிதமகதல

(A)
(B)
(C)
(D)

(C) சீவக சிந் தாமணி
(D) குண்டலதகசி

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

30. பொருத்துக:
(A) சிந்தத

1. நீ ெ்

34. ைாய் தம எனெ் ெடுைது

(B) நை் வி

2. தமகம்

(A) குற் றதமாடு தெசுதல்

(C) முகில்

3. எண்ணம்

(B) மற் றைெ் ைருந்த தெசுதல்

(D) புனல்

4. மான்

(C) கடும் பசாற் கதளெ் தெசுதல்
(D) தீங் கு தராத பசாற் கலளெ் கெசுதை்

(A)
(B)
(C)
(D)

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

35.ஜி.யு.தொெ் பதாகுத்த நூலின் பெயெ்
(A) கலம் ெகம்
(B) காைலூெ்க் கலம் ெகம்
(C) கதம் ெமாதல
(D) தமிழ் ச்பசய் யுட் கைம் ெகம்

31. பொருந்தாத நூதல எழுதுக.
(A) நான் மணிக்கடிதக

36. கண்ணதாசன் ெதடத்த இனிய நாடகம்

(B) நாலடியாெ்

(A) மாங் கனி

(C) புறநானூறு

(B) ஆயிெம் தீவு

(D) இனியதை நாற் ெது

(C) அங் கயற் கண்ணி
(D) இராச தண்டலை

32. அறிவுதடயாெ் நட்பு எததனெ் தொன் றது
(A) மதலதயெ் தொன் றது

37. ைெலாற் றில்

ைள் ளியம் தமயின்

(B) கடதலெ் தொன் றது

என் றும்

(C) வளர்பிலறலயெ் கொை்றது

காந்தியடிகள் எந்த நூலில் கூறினாெ்?

(D) ததய் பிதறதயெ் தொன் றது

(A) இந்தியன் ஒெ் பினியன்

நிதலத்து

நிற் கும்

பெயெ்
என் று

(B) டிஸ்கைெி ஆெ் இந்தியா
(C) பதை்ைாெ் பிரிக்கச் சத்தியாக் கிரகம்
(D) யங் இந்தியா
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38. “நான் தனியாக ைாைவில் தல

44. நற் றிதண ொடல் கதளத் பதாகுெ் பித்தைெ்

தமிதைாடு ைாை் கிதறன் ”

(A) பூெிக்தகா

- இக்கூற் றுக்குெியைெ் தமிை் மூச்தச விட்டு

(B) ொண்டியன் உக்கிெ பெருைழுதி

பசன் ற நாள்

(C) ெை்ைாடு தந் த மாறை் வழுதி

(A) 1973 - பசெ் டம் ெெ் - 17

(D) உருத்திெ சன் மாெ்

(B) 1943 - பசெ் டம் ெெ் - 17

45. “...................................... பநடுநீ ெ்ைாய் க் கடிதினில்

(C) 1953 - பசெ் டம் ெர் - 17

மடஅன் னக்

(D) 1963 - பசெ் டம் ெெ் - 17

கதியது

பசலநின் றாெ்”-

இை் ைடிகள் இடம் பெறும் நூல்

39. குரூக், மால் ததா, பிொகுயி என் ென

(A) பெெியபுொணம்

(A) பதன் திொவிட பமாழிகள்

(B) மணிதமகதல

(B) நடுத்திொவிட பமாழிகள்

(C) கம் ெராமாயணம்

(C) வடதிராவிட பமாழிகள்

(D) சீைக சிந்தாமணி

(D) தமதல நாட்டு பமாழிகள்

46. “புலனழுக்கற் ற
40. “ஓெ்

இலட்சிய

சமூகம்

சமத்துைம் , சதகாதெத்துைம்

–

அந் தணாளன் ”

–

எனெ்

ொொட்டெ் ெடுெைெ்

சுதந்திெம் ,

(A) ஓதலாந் ததயாெ்

ஆகியைற் தற

அடிெ் ெதடயாகக் பகாண்டது” என் றைெ்

(B) நக்கீெெ்

(A) பெெியாெ்

(C) ெெணெ்

(B) அண்ணை் அம் கெத்கர்

(D) கபிைர்

(C) காந்தியடிகள்

47. அகெ ைெிதசெ் ெடி பசாற் கதள சீெ் பசய் க

(D) திரு.வி.க.

(A) தநதல் நாடு பநாச்சி நுங் கு

41. திரு.வி. கல் யாணசுந்தெனாெ் எழுதாத நூல்

(B) நுங் கு பநாச்சி நாடு தநதல்

எது?

(C) பநாச்சி நுங் கு தநதல் நாடு

(A) முருகன் அல் லது அைகு

(D) நாடு நுங் கு லநதை் பநாச்சி

(B) சித்திரக் கவி

48. பொருத்துக

(C) உெிதம தைட்டல்

பிறபமாழிச்பசாை்

(D) தமிை் ச் தசாதல

42. பொருந்தாதனைற் தறத்

(a) ஐதீகம்
1. விருந்ததாம் ெல்
(b) இருதயம்
2. பசாத்து
(c) ஆஸ்தி
3. உலக ைைக்கு
(d) உெசெித்தல்
4. பநஞ் சகம்
(a) (b) (c) (d)
(A) 2
3
1
4
(B) 3
4
2
1
(C) 4
1
2 3
(D) 1
2
3 4

ததெ்ந்பதடுத்து

எழுதுக.
(A) சூதசயெ் ெெ்

ததம் ொைணியின்

ொட்டுதடத் ததலைெ்
(B) திருமந்திெம்

தசைத்திருமுதறகளில்

ெத்தாைது திருமுதற
(C) சங் கெதாஸ் சுைாமிகள்

தமிை்

நாடகத்

ததலதமயாசிெியெ்
(D) மதங் க

சூளாமணிலய

தமிழ் ச் பசாை்

இயற் றியவர்

49. பிறபமாழிச் பசாற் கள் கலைாத பதாடதெ

மலறமலை அடிகள்

எடுத்து எழுதுக

43. ொண்டைெ்களிடம் தூது பசன் றைெ் யாெ்?
(A) விதுரை்
(B) துெிதயாதனன்
(C) தெ்மன்
(D) சகுனி

(A) சினிமா

திதயட்டெ்

அருகாதமயில்

உள் ளது
(B) திருபநல் தைலி சமஸ்தானம் பெெியது
(C) விைாவிற் கு

முக்கியஸ்தெ்கள்

ைந்துள் ளனெ்
(D) வானூர்தி ஒரு அறிவியை் ஆக் கம்
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50. இலக்கணக் குறிெ் பு அறிக. ெட்டியல் I ஐ II

56. “விடிபைள் ளி”

உடன் பொருத்து

என் ற

புதனெ் பெயதெக்

பகாண்ட கவிஞெ்

ெட்டியல் I

ெட்டியல் II

(a) உெிச்பசாற் பறாடெ்
(b) விதனத் பதாதக
(c) ஈறுபகட்ட எதிெ்மதற

(A) ஈகராடு தமிழை்ெை்

1. சூை் கைல்

(B) மு. தமத்தா

2. தழீஇய

(C) சாதல இளந்திதெயன்

3. தடக்தக

(D) சுெதா

பெயபெச்சம்

(d) பசால் லிதச அளபெதட

57. தமிைக அெசின் தமிை் ைளெ்ச்சித் துதற

4. கூைா

ெெிசு பெற் ற சுெதாவின் நூல்

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) துதறமுகம்

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

(B) சுைரும் சுண்ணாம் பும்
(C) கதை்மலழ
(D) இது எங் கள் கிைக்கு

58. எனக்கு
51. ‘தண்டமிை்
புலைன் ’

ஆசான் ,

என் று

சாத்தன்

நன் னூற்

மணிதமகதல

ஆசிெியெ்

மக்களும்

ைறுதமயும்
உண்டு;

உண்டு;

மதனவி

அைற் தறாடு

மானமும்

உண்டு - எனக் கூறியைெ்

சீத்ததலச் சாத்தனாதெெ் ொொட்டியைெ்

(A) ொவாணர்

(A) கம் ெெ்

(B) காந்தி

(B) இளங் ககாவடிகள்

(C) பத.பொ.மீ

(C) திருத்தக்க ததைெ்

(D) அதயாத்திதாசெ் ெண்டிதெ்

(D) காெியாசான்

59. பொருத்துதல் :
ெட்டியல் I
ெட்டியல் II
(a) திதணமாதல 1. உ.தை. சாமிநாததய் யெ்

52. கம் ெதெெ் புெந்தைெ் யாெ்?
(A) ஒட்டக்கூத்தெ்
(B) சலடயெ் ெ வள் ளை்

நூற் தறம் ெது

(C) சீதக்காதி

(b) திெிகடுகம்
2. கணிதமதாவியெ்
(c) திதணபமாழி 3. நல் லாதனாெ்

(D) சந்திென் சுைெ்க்கி

ஐம் ெது

53. ஜி.யு.

தொெ்

திருைாசகத்தத

எந்த

(d) புறெ் பொருள்

பமாழியில் பமாழிபெயெ்த்தாெ்?

(A) பிபெஞ் சு
(C) ஆங் கிைம்
54. நடுைணெசு

பைண்ொமாதல

(B) கிதெக்கம்
(D) பெெ்மன்
தமிதைச்

(A)
(B)
(C)
(D)

பசம் பமாழியாக

அறிவித்த ஆண்டு?

(A) 2004
(C) 2005

4. கண்ணஞ் தசந்தனாெ்

(B) 2003
(D) 2002

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

60. ‘இல் தல’ - என் ெதன் இலக்கணக் குறிெ் பு
55. ொெதிதாசனிடம்

பதாடக்க

கல் வி

கூறுக.

ெயின் றைெ்

(A) பதெிநிதல விதனமுற் று

(A) முடியெசன்

(B) எதிெ்மதற பெயபெச்சம்

(B) வாணிதாசை்

(C) குறிெ் பு விலைமுற் று

(C) சுெதா

(D) வியங் தகாள் விதனமுற் று

(D) தமாகனெங் கன்
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61. ‘Might is right’ - இதன் தமிைாக்கம்

67. காதெக்குடி மீ.சு. உயெ்நிதலெ் ெள் ளியில்

(A) ‘கடதமதய உெிதம’

தமிைாசிெியொகெ் ெணியாற் றியைெ்

(B) ‘வை் ைாை் வகுத்தகத வாய் க்காை் ’

(A) சுெதா
(C) முடியரசை்

(C) ‘ைலிதமதய செியான ைழி’

(B) கண்ணதாசன்
(D) நா. காமொசன்

(D) ‘ஒற் றுதமதய ைலிதம’

68. ைள் ளலாெ் ெதிெ் பித்த நூல்
62. பொருத்துக:
(a) குமென் , பதன் தன
(b) காடு, மதல
(c) பூ, காய்
(d) திங் கள் , ைாெம்

(A) ஜீைகாருண்ய ஒழுக்கம்
1. இடெ் பெயெ்

(B) சிை்மய தீபிலக

2. காலெ் பெயெ்

(C) இந்திெ ததசம்

3. பொருட்பெயெ்

(D) வீெதசாழியம்

4. சிதனெ் பெயெ்

69. கவிஞெ் சிற் பியின்

பெயெ்

(A) ஒளிெ் ெறதை
(B) சிெித்த முத்துக்கள்
(C) ஒரு கிராமத்து நதி
(D) நிலவுெ் பூ

“ஏழு”

என் னும்

எத்ததன

எண்ணுெ்

குறட்ொவில்

70. அகைாய் வில்

இடம்

(B) 09

(C) 08

“முதுமக்கள்

(A) தச்சநல் லூெ்
(C) பெெைல் லூெ்

(D) 10

64. கீை் க்கண்ட நூற் களில் “தமிை் மூைாயிெம் ”

71. இங் கு

உடனிதல

என் னும் தைறுபெயெ் பகாண்ட நூல் எது?

குறிக்கும் பசால்

(A) திெிகடுகம்
(B) திருைள் ளுைமாதல
(C) திருமந் திரம்
(D) திருக்குறள்

(A) பொன் மனம்
(A) உற் றாெ்

(B) ஆதிச்சநை் லூர்
(D) பெெணமல் லூெ்
பமய் ம் மயக்கத்ததக்

(B) ஆெ்த்து
(D) சாெ்பு

72. பொருத்துக
ெட்டியல் I

65. “பதாண்டெ்சீெ்

தாழிகள் ”

கண்டுபிடிக்கெ் ெட்ட ஊெ்

பெற் றுள் ளது?

(A) 11

அகாதமி

ெெிசு பெற் ற நூல்

(a) (b) (c) (d)
(A) 4 1
3 2
(B) 3
1
4
2
(C) 3 4
2
1
(D) 2 3
1 4
63. திருக்குறளில்

சாகித்திய

ெெவுைாெ்”

என் று

ெட்டியல் II

(a) இெண்டு சீெ்களான அடி 1. பநடிலடி
(b) நான் கு சீெ்களான அடி 2. சுழி பநடிலடி
(c) ஐந்து சீெ்களான அடி
3. குறளடி
(d) ஐந்துக்கும் அதிக சீெடி 4. அளைடி

தொற் றெ் ெடுெைெ் யாெ்?
(A) அெ் பூதியடிகள்
(B) திருநாவுக்கெசெ்
(C) கசக்கிழார்
(D) ஞானசம் ெந் தெ்

66. யாருதடய

அறிவுதெெ் ெடி

மணிதமகதல

முதன்

(A)
(B)
(C)
(D)

ஆதிதெயிடம்
முதலில்

பிச்தசதயற் றாள் ?

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

(A) கவுந்தியடிகள்
(B) மாதவி
(C) அறவணவடிகள்
(D) கண்ணகி

73. அங் காெ் பு என் ெதன் பொருள்
(A) சலிெ் ெதடதல்
(B) வாலயத் திறத்தை்
(C) அலட்டிக் பகாள் ளுதல்
(D) ைதளகாெ் பு
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74. “காெ்குலாம் ”

-

எனும்

பசால்

-

80. இந்திய அெசு அண்ணல் அம் தெத்கருக்கு

எை் தைற் றுதமத் பதாதகதயக் குறிக்கும் ?

“இந்திய மாமணி” என் னும் உயெிய விருதத

(A) ஐந்தாம் தைற் றுதமத் பதாதக

ைைங் கிய ஆண்டு எது?

(B) மூன் றாம் தைற் றுதமத் பதாதக

(A) 1991
(C) 1993

(C) ஆறாம் கவற் றுலமத் பதாலக

(B) 1990
(D) 1992

(D) நான் காம் தைற் றுதமத் பதாதக

81. “ஞானதொதினி” என் னும் இததை பதாடங் கி
தைத்தைெ் யாெ்?

75. “ைள் ளுைரும் தம் குறள் ொைடியால்

(A) முடியெசன்
(B) மு.சி. பூர்ணலிங் கம்
(C) நாமக்கல் லாெ்
(D) சுெதா

தையத்தாெ்
உள் ளுைபதல் லாம் அளெ்ந்தாெ் ஓெ்ந்து”
-

எனத் திருக்குறதள ொொட்டியைெ்

(A) ெெிதமலைகெ்
(B) கபிலெ்

82. ெெிதிமாற் கதலஞெ் பிறந்த ஆண்டு
(A) 1860
(B) 1870
(C) 1880
(D) 1890

(C) மாங் குடி மருதனாெ்
(D) ெரணர்

76. நூல் - நூலாசிெியெ் அறிதல்
ெட்டியல் I
ெட்டியல் II
(a) சயங் பகாண்டாெ் 1. சடதகாெெந்தாதி
(b) காெியாசான்
2. புறநானூறு
(c) கம் ெெ்
3. கலிங் கத்துெ் ெெணி
(d) கண்ணகனாெ்
4. சிறுெஞ் சமூலம்
(a)
(A) 3
(B) 1
(C) 2
(D) 3

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

83. “இறந் தும் இறைாது ைாழும் தமிை் மாணைெ்!
அைெ்

தமிை்

உள் ளங் களில்

இன் றும்

ைாை் கின் றாெ் என் றும் ைாை் ைாெ்” – யாெ்?

(A) உ.தை. சாமிநாதெ்
(B) ஜி.யு.கொெ்
(C) கால் டுபைல்
(D) வீெமாமுனிைெ்
84. “இந்திய

நூலகத்

தந் தத”

எனெ்

தொற் றெ் ெடுெைெ்

(A) சி.இொமநாதன்
(B) சி.இரா. அரங் கநாதை்
(C) ெ. கமலநாதன்
(D) ம. இளந்திதெயன்

77. “என் ொதனாக்கா யாகிலுமுன் ெற் றல் லால்
ெற் றில் தலன் ”
- என் ற ைெிகதளெ் ொடியைெ்

(A) திருெ் ொணாை் ைாெ்
(B) குைகசகராழ் வார்
(C) தெயாை் ைாெ்
(D) ஆண்டாள்

85. “விதனதய ஆடைெ்க்குயிெ்” எனக் கூறும்
நூல்

78.‘பசறு’ என் ெதன் பொருள்
(A) பசருக்கு
(B) தசறு
(C) தசாறு
(D) வயை்

(A) குறுந்பதாதக
(B) கலித்பதாலக
(C) புறநானூறு
(D) ெெிொடல்
86. “மனபமாத்த நட்புக்கு ைஞ் சகம் பசய் யாதத”
- இக்கூற் தற கூறியைெ்

79. தமிைகத்துக்கு

இறக்குமதி

பசய் யெ் ெட்ட

சீனத்து பொருட்கதள செியாக காண்க.

(A) ஏலமும் , இலைங் கமும்
(B) இஞ் சியும் , மிளகும்
(C) ெட்டும் , சருக்கலரயும்
(D) முத்தும் , ெைளமும்

(A) கணியன் பூங் குன் றனாெ்
(B) கம் ெெ்
(C) உமறுெ் புலைெ்
(D) வள் ளைார்
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87. பொங் கதல “அறுைதடத் திருவிைாைாகக்”

93. “பகடாஅ

ைழி

ைந்த

தகண்தமயாெ்

பகாண்டாடும் தமதல நாடுகள்

தகண்தம

(A) இலங் தக, மதலசியா
(B) ெெ் ொை், ொவா
(C) பமாெீசியஸ், சிங் கெ் பூெ்
(D) இங் கிலாந் து, அபமெிக்கா

விடாஅெ் விதையும் உலகு” - இத்பதாடெில்
இடம் பெற் ற அளபெதட

(A) இன் னிதச அளபெதட
(B) பசய் யுளிலச அளபெலட
(C) பசால் லிதச அளபெதட
(D) ஒற் றளபெதட

88. தமாசிகீெனாெ் உடல் தசாெ்வினால் முெசுக்
கட்டிலில்

உறங் கிய

தொது

கைெி

வீசிய

மன் னன்

94. இலக்கண

(A) கசரை் பெருஞ் கசரை் இரும் பொலற
(B) ொண்டியன் பநடுஞ் பசழியன்
(C) தகாெ் பெருஞ் தசாைன்
(D) முதலாம் குதலாத்துங் கன்
89. பொருத்துக:
(a) கவுந்தியடிகள்
(b) மாதெி
(c) மாதவி
(d) கண்ணகி

(A)
(B)
(C)
(D)

(a)
3
2
3
1

1. ஆயெ்குல மூதாட்டி

முதறெ் ெடி

எனினும்

இலக்கண

குற் றமன் று

என

குற் றமுதடயது
ஆசிெியெ்களால்

ஏற் றுக்

பகாள் ளெ் ெடும்

ைழுதை கண்டுபிடி

(A) வழுவலமதி
(C) காலைழு
95. ‘யைனெ்’

(B) வினாைழு
(D)ைைாநிதல
என

ெைந்தமிைொல்

2. மாநாய் கனின் மகள்

அதைக்கெ் ெட்தடாெ்

3. சமணத்துறவி

(A) ஆங் கிதலயெ், தொெ்ச்சுக்கீசியெ்
(B) கிகரக்கர், உகராமாைியர்
(C) பிபெஞ் சுக்காெெ், அபமெிக்கெ்
(D) சீனெ், மதலசியெ்

4. ஆடலெசி

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

96. ‘சதகம் ’ என் ெது _____________ ொடல் கதளக்
பகாண்ட நூதலக் குறிக்கும் . நிெெ் புக

(A) 10

90. கடிதக என் ெதன் பொருள் யாது?
(A) அணிகைை்
(B) கடித்தல்
(C) கடுகு
(D) காெம்

(B) 100

97. பொருத்துக:
(a) ைசன நதட தக
ைந்த ைல் லாளெ்

(b) புது பநறி கண்ட
91. ‘கற் றைனுக்குக் கட்டுச்தசாறு தைண்டா’

(C) 400

(D) 1000

1. இொமலிங் க
அடிகள்
2. நாமக்கல் கவிஞெ்

புலைெ்

(c) ததெியநாதெ்
3. ஆறுமுக நாைலெ்
(d) காந்தியக் கவிஞெ் 4. வீெமாமுனிைெ்

- எனக் கூறும் நூல்

(A) நான் மணிக்கடிதக
(B) ெழபமாழி நானூறு
(C) ஏலாதி
(D) திெிகடுகம்
92. “உைதமத்பதாதக” இலக்கண குறிெ் பிற் கு
பொருந்தாத பசால் தல காண்க

(A) கயல் விழி
(B) மலெ் முகம்
(C) பவண்ணிைவு
(D) தாமதெக் கண்கள்

nghUj;Jf:
(a)trd eil if
1. ,uhkypq;f
te;j ty;yhsh;
mbfs;
(b) GJ newp fz;l
2. ehkf;fy; ftpQh;
Gyth;
(c) ijhpaehjh;
3. MWKf ehtyh;
(d) fhe;jpaf; ftpQh;
4. tPukhKdpth;
(a) (b) (c) (d)
(A) 3
1
4
2
(B) 3
4
2
1
(C) 2
1
2
4
(D) 1
4
2
3
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98. உ.தை. சாமிநாத ஐயெின் ஆசிெியெ் பெயெ்
(A) ொ.பி. தசதுெ் பிள் தள
(B) கடிதக முத்துெ் புலைெ்
(C) சி.இலக்குைனாெ்
(D) மகா வித்துவாை் மீைாட்சி சுந் தரைார்
99. பொருத்துக:
(a) சிறுமதல,

1. முல் தல நில ஊெ்கள்

பூம் ொதற

(b) ஆற் காடு,

2. பநய் தல் நில ஊெ்கள்

ெதனயபுெம்

(c) ஆத்தூெ்,

3. குறிஞ் சி நில ஊெ்கள்

கடம் பூெ்

(d) கீைக்கதெ, 4. மருத நில ஊெ்கள்
நீ லாங் கதெ

(a) (b) (c) (d)
(A) 2
1
3
4
(B) 3
4
2
1
(C) 3
1
4
2
(D) 4
2
1
3
100. இதில் ‘திதெகடல் ஓடியும் திெவியம் ததடு’
என் ெது யாருதடய பமாழி

(A) கணியன் பூங் குன் றனாெ்
(B) ொெதியாெ்
(C) ஒளலவயார்
(D) கம் ெெ்
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