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1. ப ொருளுக்கு

ஏற் ற

ப ொருத்தமொன

7. தகொடிை்ை

இைத்தில்

உவமமமைத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக

ததர்ந்து எழுதுக.

‘கொத்திருந் து ஏமொந் து த ொவது’

‘கூம் பு’ என்

(A) மமைமுகம் கொணொ ் யிர் த ொல
(B) இலவு காத்த கிளி ப ால
(C) அனலிமை ் ை்ை புழு த ொல
(D) கிணற் றுத் தவமை

(A) அைவு ் ண்பு
(B) சுமவ ் ண்பு
(C) ெடிெ ் ண்பு
(D) நிற ் ண்பு

2. ‘தீண்டிற் று’ என் ற விமனமுற் றுச் பசொல் லின்

வரும்

ொ

App’

தகை்கவும்

9. கீை் க்கொணும்

பசொற் களுை்

(A) சுக்கு
(C) உண்ணு
என் ற

பசொல் ,

டிக்கவுமொன

ொர்க்கவும்

என

(B) 6
(D) 10

பமொழி

11. ‘அன் னபூரணி’ எனும் புதின ஆசிரிைர்
(A) பெைகொந் தன்
(B) அகிலன்
(C) மவரமுத்து
(D) க. ெெ்சிதானந் தன்

ப ைர்த்துை் ைொர்.

(A) தூதுலொவி
(B) கட்வெவி அஞ் ெல்
(C) எண்ண நகலி
(D) தூது பசைலி

5. ஒற் றைப மையில்

அைப டுக்கும்

பமை் பைழுத்துகைின் எண்ணிக்மக

(A) 8
(C) 11

(A) 4
(C) 8

முமனவர்

_____________

(B) சொர்பு
(D) அரசு

10. ப ொருை் தகொை் வமககைின் எண்ணிக்மக

மின் னஞ் சல்

வசதிமை

இரொதசந்திரன்

(B) 10
(D) 12

12. ப ொருத்துக :
(a) தமிழிைக்கம்
(b) சீை்டுக்கவி

1.

ததவர்

6. சரிைொன விமைமைத் ததர்வு பசை் க
(A) இைல் ,
இமச
நொைகம்
முதலொன

3.

நாடகம்

(d) சூைொமணி

4. மகொ வித்துவொன்
மீனொை்சி சுந்தரம்
பிை் மை

ஆகிய

முத்தமிசை ெளர்த்தல் பெண்டும்

(C) இைல் , இமச நொைகம் முதலிை முத்தமிமை
வைர்த்தல் தவண்டும்

(D) இைல் , இமச நொைகம் த ொன் ற முத்தமிமை
வைர்த்தல் தவண்டும்

ொரதிதொசன்

பிை் மைத் தமிை்

முத்தமிமை வைர்த்தல் தவண்டும்
இசெ

ொரதிைொர்

2. ததொலொ பமொழித்

(c) தசக்கிைொர்

(B) இயல் ,

குற் றிைலுகரம்

அல் லொத பசொல் மலத் ததர்ந்பதடு

குறுஞ் பசை் தி
ம.

(A) ஆற் + று + வொர்
(B) ஆற் + றுொர்
(C) ஆற் று + வொர்
(D) ஆ + ற் று + வொர்

ன் னிரண்டு அடி வமர

(A) வெண் ா
(B) ஆசிரிை ் ொ
(C) வஞ் சி ் ொ
(D) கலி ் ொ
4. ‘Whats

து ___________ ப ைர் ஆகும் .

சரிைொன விமைமைத் ததர்ந்பதடு

(B) தீண்டி
(D) தீண்டு

3. இரண்டு அடி முதல்

விமைமைத்

8. ஆற் றுவொர் - அமச பிரித்துக் கொை்டுதலில்

தவர்ச்பசொல் மலத் ததர்க

(A) தீண்
(C) தீ

உரிை

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

(a)
1
2
3
4

(b)
2
4
1
3

(c)
3
1
4
2

(d)
4
3
2
1
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13. ப ொருத்துக :

17. “பமொழிகைின்

நூல்

புலவர்

(a) ப ரிைபுரொணம்
(b) இரொமொைணம்
(c) சீறொ ் புரொணம்
(d) சீவக சிந்தொமணி

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

(a)
3
2
4
3

(b)
4
4
2
2

(A) ப
(B) த
(C) த
(D) த

இந்திைொ”

2. உமறு ் புலவர்
3. தசக்கிைொர்
4. கம் ர்

ராசிரியர் ெ. அகத்தியலிங் கம்
ரொசிரிைர் ப . சுந்தரம் பிை் மை
ரொசிரிைர் சொமல. இைந்திமரைன்
ரொசிரிைர் சொலமன்

18. ப ொருத்துக :
(a) மூதுமர
(b) பவற் றிதவற் மக
(c) நன் பனறி

ொ ் ம ைொ

1. சிவ ் பிரகொசர்
2. முமன ் ொடிைொர்
3. அதிவீரரொம
ொண்டிைர்

(d) அறபநறிச்சொரம்

14. ப ொருத்துக :
(a) வீரகொவிைம்
1. நொ. கொமரொசன்
(b) இதைசு கொவிைம் 2. சிற் பி.

(a)
(A) 4
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ொலசு ் ரமணிைம்

(c) ஒைி ் றமவ
(d) சகொரொமவத்

சொமல

- இக்கூற் று ைொருமைைது?

1. திருத்தக்கத் ததவர்

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

கொை்சிச்

3. கண்ணதொசன்
4. முடிைரசன்

(b)
3
3
4
1

4. ஒைமவைொர்

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

தொண்ைொத
ஒை்ைகங் கை்

19. ‘மத்தவிலொசம் ’ – என் னும்

நொைக

நூமல

எழுதிைவர்

(a)
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
15. எச்.ஏ.

(b)
3
2
1
2

(c)
2
1
4
3

(d)
1
4
3
4

(A) இரொெ இரொெ தசொைன்
(B) இரொதெந்திர தசொைன்
(C) நந்திவர்மன்
(D) மபகந் திரெர்மன்

கிருை்டிணனொருக்கு

இலக்கணம்

கற் பித்த ஆசிரிைரின் ப ைர்

(A) மாணிக் க ொெகத் பதெர்
(B) சங் கர நொரொைணர்
(C) பிலவண தசொதிைர்
(D) பதை் வநொைகி

20. ொரதிதொசன் நூல் கைில் ப ொருந்தொத நூல்
(A) குடும் விைக்கு
(B) ொண்டிைன் ரிசு
(C) இருண்ை வீடு
(D) கள் பளா காவியபமா
21. “ஈன் று புறந்தருதல் என் தமலக்கைதன
சொன் தறொன் ஆக்குதல் தந் மதக்குக் கைதன”

16. சூைொமணி நிகண்டு - ஆசிரிைர்
(A) திவொகரமுனிவர்
(B) பிங் கலம்
(C) வீரமண்டல புருடர்
(D) கொங் தகைர்

- எனும்

ொைலடிகை் இைம் ப ற் ற நூல்

(A) குறுந்பதொமக
(B) புறநானூறு
(C) திற் று ் த்து
(D) த்து ் ொை்டு
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22. “தமற் கணக்கு

நூல் கை் ”

என் று

அமைக்க ் டு மவ

(A) எட்டுத்வதாசகயும்
(B) நீ தி இலக்கிைம்
(C) க்தி இலக்கிைம்
(D) இக்கொல இலக்கிைம்

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

த்து ் ாட்டும்

23. ஐரொவதீசுவரர் தகொயிமலக் கை்டிை அரசன்
(A) இரண்டாம் இராெராென்
(B) இரொதசந்திரன்
(C) குதலொத்துங் கன்
(D) கிை் ைி வைவன்
24. சரிைொன விமைமைத் ததர்ந்பதடு

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

எத்தமன பவண் ொக்கை் உை் ைன?

(A) பதொண்ணூறு
(B) வதாண்ணூற் பறழு
(C) நூறு
(D) ஐம் து

இந்திைரின்

நலனுக்கொக ் த ொரொடிை வீரத்தமிை் மங் மக

30. மணிதமகமலயில்

உை் ை

கொமதகைின்

எண்ணிக்மக

(A) 10
(C) 30

ஞ் ச மூலத்தில் கைவுை் வொை் த்துைன்

நொை்டில்

(A) ஈ.பவ.ரொ. மணிைம் மம
(B) கஸ்தூரி ொை்
(C) தவலுநொச்சிைொர்
(D) தில் சலயாடி ெள் ளியம் சம

ர்.

(A) இைம் ப ைர்தல்
(B) புலம் ப ைர்தல்
(C) ெலசெ ப ாதல்
(D) ஊர் விை்டு ஊர் பசல் லல்

25. சிறு

(b)
1
2
4
3

29. பதன் னொ ் பிரிக்க

றமவகை் இைம் விை்டு இைம் ப ைர்வமத
_________ என்

(a)
3
1
2
4

(B) 20
(D) 40

31. ப ொருந்தொத ஒன் மறக் கண்டுபிடி
(A) ைதசொதர கொவிைம்
(B) நொககுமொர கொவிைம்
(C) உதைகுமொர கொவிைம்
(D) ெசளயா தி
32. “பசல் வத்து ்

ைதன ஈதல் ” – எனும் பதொைர்

இைம் ப ற் றுை் ை நூல்

26. ‘நவ் வி’ எனும் பசொல் லின் ப ொருை்
(A) மான்
(B) நொை்
(C) நரி
(D) பசந்நொை்

(A) திருக்குறை்
(C) திற் று ் த்து

(B) ரி ொைல்
(D) புறநானூறு

33. ‘ததவொர மூவர்’ என ் டுதவொர்
(A) திருஞொன சம் ந்தர், திருநொவுக்கரசர்,
மணிவொசகர்

27. தமிழில் கொணும் முதல் சித்தர்
(B) திருமூலர்
(B) அருணகிரிநொதர்
(C) தொயுமொனவர்
(D) வை் ைலொர்

(B) அ ் ர், சுந்தரர், மணிவொசகர்
(C) நம் பி
ஆரூரன் ,
மணிவொசகர்,
திருநொவுக்கரசர்

(D) சம் ந்தர், அ ் ர், சுந் தரர்

28. ப ொருத்துக :
(a) வண்டு
(b) புறொ
(c) பூமன
(d) குரங் கு

1. குனுகும்

34. ‘ஊக்கம் உமைைொன்

2. அல ் பும்

ஒடுக்கம் ’

–

எமத ்

த ொன் றது

3. முரலும்

(A) துங் கும் புலி
(B) வமைந்து நிற் கும் வில்
(C) பின்ொங் கி நிற் கும் ஆடு
(D) சீறும் ொம் பு

4. சீறும்
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35. ‘தமிை் மொதின்

இனிை

உயிர்நிமல’

என ்

41. அகர வரிமசயில் அமமக்க ் ை்டுை் ைமத

த ொற் ற ் டும் நூல்

எழுதுக

(A) கம் ரொமொைணம்
(B) சில ் திகொரம்
(C) திருக் குறள்
(D) நொலடிைொர்

(A) ொை்டு, ை்டு, ம ைன் , ப ௌவம்
(B) ை்டு, ொை்டு, ப ௌவம் , ம ைன்
(C) ம ைன் , ப ௌவம் , ை்டு, ொை்டு
(D) ட்டு, ாட்டு, ச யன், வ ௌெம்

36. ஞொலத்தின் மொண ் ப ரிது
(A) எதிர் ொரொமல் பசை் ை ் டும் உதவி
(B) ைமன எதிர் ொர்த்துச் பசை் யும் உதவி
(C) தகுந் த பநரத்தில் வெய் ய ் டும் உதவி
(D) ைமன எதிர் ொரொமல் பசை் த உதவி
37. “ ரணிக்தகொர்

சைங் பகொண்ைொன் ”

42. பின் வருவனவற் மற ் ப ொருத்துக :
(a) விமன ் ைன்
1. த்துவமகக்
விமையுங் கொமல
உயிொ்கை்கு

ைன்

(b) மக்கை் , ததவர்,

என் று

2.

த்தின் நீ ங் கித்

பிரமர், நரகர்,

தொனம் , சீலம் ,

விலங் கு, த ை்

தொங் குவது

என் று

கலிங் கத்து ் ரணிமை இைற் றிை புலவமர ்

(c) தீவிமன என் து

புகை் ந்தவர்

3. மன ் த ரின்

மும் ,

கவமலயும்

(A) ல ட்டசடெ் வொக்கநாதர்
(B) குமரகுரு ரர்
(C) தொயுமொனவர்
(D) இரொமலிங் கர்

38. ‘உலொ’ எனும் சிற் றிலக்கிைம்

குற் றங் கைின்

வொை்டும்

(d) நல் விமன என் து 4. அலகில்

ல் லுயிர்

அறுவமகத்தொகும்

(a)
(A)
1
(B) 3
(C)
2
(D)
3

ொை ் ப றும்

ொவமக

(A) கலிவெண் ா
(B) ஆசிரிை ் ொ
(C) விருத்த ் ொ
(D) வஞ் சி ் ொ

(b)
4
4
1
2

(c)
2
1
3
1

(d)
3
2
4
4

43. “வருமவைொகிை சின் னொை் வொைொ ைொதல் ”
39. பிறபமொழிச்

பசொற் கமை

நீ க்கித்

தூை

-

இந்

நற் றிமண ்

தமிழில் உை் ைமத எழுதுக

என்

(A) நீ தொன் என் அத்ைந்த ஸ்தநகிதன் என் று

(A) சில நாள்
(C) சிறிை ஆை்

கூறிச் சந்ததொஷித்தொன்

(B) நீ

தான்

என்

வநருங் கிய

நண் ன்

என்று கூறி மகிை் ெ்சி அசடந் தான்

(C) நீ தொன் என் அத்ைந் த நண் ன் என் று
கூறிச் சந்ததொஷம் அமைந்தொன்

ொைலில்

‘சின் னொை் ’

து

(B) சிறு நொை்
(D) ஆை்

44. திமணயுைன் உரி ்ப ொருமை ் ப ொருத்துக :
(a) குறிஞ் சி
1. இருத்தலும் இருத்தல்

(D) நீ தொன் என் அத்ைந் த நண் ன் என் று
கூறி சந்ததொஷ ் ை்ைொன்

நிமித்தமும்

(b) முல் மல

2. இரங் கலும் இரங் கல்
நிமித்தமும்

40. ரு ்பு உை் ைதொ? - இது எவ் வமக வினொ?
(A) வகாளல் வினா (B) பகொமை வினொ
(C) ஐை வினொ
(D) ஏவல் வினொ

(c) மருதம்

3. புணர்தலும் புணர்தல்

(d) பநை் தல்

4. ஊைலும் ஊைல்

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

(a)
1
3
4
2

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

(d)
4
2
3
1

51. ‘திருச்பசந்திற் கலம் கம் ’ என் னும் நூமல
இைற் றிைவர்

(A) ஞொனததசிகர்
(B) ஈொன பதசிகர்
(C) பதை் வசிகொமணி
(D) முத்துகுமொரசொமி

45. ‘ஐ’ என் னும் பசொல் லின் ப ொருை்
(A) அரண்
(B) தசொமல
(C) கொவல்
(D) தசலென்

52. ப ொருத்துக :
(a) பசொல் லின்
பசல் வர்

-

இதில்

(c) தமிை் த்
(d) தண்ைமிை்

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

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

(b) நொலடிைொர்

1. குமரகுரு ரர்
2. பிை் மை ்
ப ருமொை்
ஐைங் கொர்

(c) திருதவங் கைத்து

பதொைரில்

(d) மதுமரக் கலம் கம் 4. சமணமுனிவர்கை்

அடிக்தகொடிை்ை

(B) முரண்
(D) எதுசக
இைற் றிைவர்

ைொர்?

3. வீரமொமுனிவர்

அந்தொதி

எழுத்துகை் குறிக்கும் பதொமை

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

என

ஆசிரிைர் மொணவனிைம் தகை் து

(A) அறிவினா
(B) ஐை வினொ
(C) அறிைொ வினொ
(D) பகொைல் வினொ

(b)
2
4
3
2

விைக்கம்

49. “அைவில் சனம் உைமமனை குைம் நிமறந்த

50. திருக்குறமை

(a)
3
2
4
1

53. ப ொருத்துக :
(a) பதொன் னூல்

(A) நொன் கு + அரணம்
(B) நொன் + கரணம்
(C) நொண் + கரணம்
(D) நான்கு + கரணம்

(A) தமொமன
(C) இமைபு

4. ரொ.பி.தசது ் பிை் மை

ஆசொன்

(A) விமனத் பதொமக
(B) உம் சமத் வதாசக
(C) உவமமத் பதொமக
(D) ண்புத் பதொமக

வைமருவும் ”

3. ஆறுமுக நொவலர்

பதன் றல்

பதொமகநிமலத் பதொைமரக் கண்ைறிக

எது?

2. சொத்தனொர்

வல் லொைர்

அமமந்துை் ை

48. நொற் கரணம் -சரிைொக ் பிரிக்க ் ை்டிரு ் து

சுந்தரனொர்

(b) வசனநமை

46. அகர வரிமச ் டி பசொற் கமைச் சீர் பசை் க
(A) சீ ் பு, சங் கு, மசமத, பசொல்
(B) ெங் கு, சீ ் பு, செசத, வொல்
(C) மசமத, பசொல் , சீ ் பு, சங் கு
(D) பசொல் , மசமத, சங் கு, சீ ் பு
47. கொை் கனி

1. திரு.வி. கல் ைொண

(a)
4
3
2
4

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

54. ப ொருத்துக :
(a) புத்தகச்சொமல
(b) தீக்குச்சிகை்
(c) சிக்கனம்
(d) கொடு

(d)
1
1
4
2
1. வொணிதொசன்
2. சுரதொ
3.

ொரதிதொசன்

4. அ ் துல் ரகுமொன
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(A)
(B)
(C)
(D)

(a)
2
3
3
2

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

55. கரிகொலனின்
த ொக்மக
என்

60. பநஞ் சொற் று ் மை

அமைக்க ் டும்

நூல்

(A) குறிஞ் சி ் ொை்டு
(B) முல் சல ் ாட்டு
(C) ை்டின ் ொமல
(D) மதுமர கொஞ் சி

முன் தனொர்

அறிந் து

என

கலம்

கொற் றின்
பசலுத்தினர்

61. தமிைகத்மத

எழு த்திரண்டு

ொமைைங் கைொக ் பிரித்து ஆண்ைவர்கை்

தமனக் கூறும் நூல்

(A) ொண்டிைர்கை்
(B) நாயக் கர்கள்
(C) தசரர்கை்
(D) தசொைர்கை்

(A) திற் று ் த்து
(B) புறநானூறு
(C) ரி ொைல்
(D) பநடுநல் வொமை

56. “சீமைக் கொகச் சிதலை்டு ணைம்
முறுக்குக் கொக தமொதிரம்

ணைம்

கொ ் பிக் கொகக் கடுக்கன்

ணைம் ”

62. ‘தநொக்கினொர் கண்ணிைத்தத தம் பதொழில்
நிறுத்துதவொர்’ – என ஓவிைருக்கு இலக்கண
உமர வகுத்தவர்

(A) பதொல் கொ ் பிைர்
(B) அடிைொர்க்கு நல் லொர்
(C) நெ்சினார்க்கினியர்
(D) அகத்திைர்

இ ் ொைலின் ஆசிரிைர் ைொர்?

(A) கவிமணி பதசிக விநாயகம்
(B) கவி ் த ரரசு மவரமுத்து
(C) கவிஞர் மு. தமத்தொ
(D) குைந் மதக் கவிஞர் அை. வை் ைிை ் ொ

57. திரு.வி.கல் ைொணசுந்தரனொர் எழுதொத நூல்
(A) முருகன் அல் லது அைகு
(B) நொைன் மொர் வரலொறு
(C) தமிை் நொடும் நம் மொை் வொரும்
(D) ெத்தியபெத கீர்த்தசனகள்

63. சரிைொன விமைமைத் ததர்ந்பதடு
கீை் உை் ைவற் றுை் தமிை் நொை்டில்

(A) திருநின் றவூர்
(C) ெடுவூர்
64. ை்டுக்தகொை்மை

(B) கரூர்
(D) த ரூர்
கல் ைொணசுந்தரனொரின்

ை்ை ் ப ைர்

58. ‘குறிஞ் சித் திை்டு’ எனும் நூமல இைற் றிைவர்
(A) ொரதிைொர்
(B) ாரதிதாென்
(C) சுரதொ
(D) கவிமணி
59. ‘வீர தசொழிைம் ’ என் னும் இலக்கண நூமல

றமவகை்

புகலிைங் களுை் ஒன் று

(A) புரை்சிக் கவிஞர்
(B) உவமமக் கவிஞர்
(C) மக்கள் கவிஞர்
(D) இைற் மகக் கவிஞர்

65. ததம் ொவணியில்

இைற் றிைவர்

‘வைன் ’

என் னும்

ப ைர்ச்பசொல் லொல் குறிக்க ் டு வர்

(A) இதைசு கிறிஸ்து
(B) சூசெ மாமுனிெர்
(C) தொவீது
(D) தகொலிைொத்து

(A) கொரிைொசொன்
(B) புத்தமித்திரர்
(C) வணந்தி முனிவர்
(D) வீரமொ முனிவர்
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66. “நொன்

தனிைொக

வொைவில் மல;

தமிதைொடு

72. “தீயினொற் சுை்ைபுண் உை் ைொறும் ; ஆறொதத

வொை் கிதறன் ” எனக் கூறிைவர்

நொவினொற் சுை்ை வடு” - இக்குறை் ொவின்

(A) நொமக்கல் பவ. இரொமலிங் கம் பிை் மை
(B) இரொமலிங் க அடிகைொர்
(C) திரு வி. கல் யாண சுந் தரனார்
(D) த ரறிஞர் அண்ணொ

67. த ரொைக்
விலகிை

(கொங் கிரஸ்)
பின் ,

தந் மத

கீை் க்கண்ைவற் றுை் எது சரி?

(A) தீ ் புண், நொ ் புண் ஆறொதமவ
(B) நொ ் புண் ஆறும் ; தீ ் புண் ஆறொது
(C) தீ ் புண் ஆறும் ; நா ் புண் ஆறாது
(D) தீ ் புண்ணும் நொ ் புண்ணும் ஆறிவிடும்

கை்சியிலிருந் து
ப ரிைொர் தம் மம

73. தநைர்

இமணத்துக் பகொண்ை இைக்கம்

நல் லூர்

சுந்தர

சுவொமிகை்

பசொல் லின் ப ொருை்

(A) சுடுகொடு
(B) ெண்டி
(C) மண்டி
(D) இடுகொடு

ொதத்தில் எத்தமன சக்கர

தரமக உண்டு எனச் சொத்தனொர் புகை் கிறொர்?

வமைைொத

75. ‘தமிை் நொைகக்கமலக்கு ஒரு ப ர்னொை்ஷொ’
என ்

(B) 1,000
(D) 900

70. “கமைைொத துன்

ம் இக்கொரிமகக்குக் கொை்டி
பசங் தகொல்

வமைந்தது

இதுபவன் பகொல் ” - இங் ஙனம் கூறிைவர்

அகநொனூற் று
என்

ஊர்மதி
அடியில்

தன் ப ொருை்

ொரொை்ை ் ப ற் றவர்

(A) சங் கரதொசு சுவொமிகை்
(B) ம் மல் சம் மந்த முதலிைொர்
(C)
அறிஞர் அண்ணா
(D) தி.க. சண்முகம்

76. பிபரஞ் சுக்

(A)
மதுசர மக் கள்
(B) கவுந்தி அடிகை்
(C) சீத்தமலச் சொத்தனொர்
(D) கண்ணகி

71. “பநடுந்ததர்

இல் லொத

74. ‘பீலிப ை் சொகொடும் ’ என் தில் ‘சொகொடு’ என் ற

ைொருமைை ஞொனொசிரிைர்?

(A) 100
(C) 500

விலங் குகை்

(A) தொரொ ொரதி
(B) அ ் துல் ரகுமான்
(C) ஆலந்தூர் தகொ. தமொகனரங் கன்
(D) மீரொ

(A) வ . சுந் தரம் பிள் சள
(B) பத.ப ொ. மீனொை்சி சுந் தரம் பிை் மை
(C) கவிமணி ததசிக விநொைகம் பிை் மை
(D) ரொ.பி. தசது ் பிை் மை

69. புத்தபிரொனின்

விரு ் ம் ,

கவிமத ஆகிை நூல் கமை இைற் றிைவர்

(A) நீ திக்கட்சி
(B) சுைரொச்சிைக் கை்சி
(C) திரொவிைர் கைகம்
(D) ப ொதுவுமைமமக் கை்சி

68. தகொைக

டி

குடிைரசுத்

தமலவரொல்

‘பசவொலிைர்’ விருது ப ற் ற கவிஞர்

வலவ”
உை் ை

-

(A) கண்ணதொசன்
(B) ொணிதாென்
(C) முடிைரசன்
(D) மு. தமத்தொ

இந்த
‘வலவ’

77. “எங் கை்

மகவர்

எங் தகொ

மமறந் தொர்

இங் குை் ை தமிைர்கை் ஒன் றொதல் கண்தை”

(A) பதர் ் ாகன்
(B) ைொமன ் ொகன்
(C) வொயிற் கொ ் த ொன்
(D) த ொர்வீரன்

(A) ொரதிைொர்
(B) ாரதிதாென்
(C) வொணிதொசன்
(D) கம் தொசன்
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78. ப ொருந்தொத இமணமைக் குறி ் பிடுக :
(A) சிற் றிலக்கிைங் கை் - பதொண்ணூற் றொறு
(B) திருக்குறை்
- மு ் ொல்
(C) மமல டுகைொம்
- கூத்தரொற் று ் மை
(D) ரி ாடல்
- த்து ் ாட்டு
79. வை் மை என் து
(A) ஏற் றநீ ர் ொை்டு
(B) நைவு ் ொை்டு
(C) உலக்சக ் ாட்டு
(D) தொலொை்டு
80. ை்டிைல் I -இல் உை் ை பசொற் கமை ை்டிைல்
II-இல் உை் ை பசொற் கதைொடு ப ொருத்திக்
கீதை

உை் ை

குறியீடுகமைக்

பகொண்டு

சரிைொன விமைமைத் ததர்ந்பதடுக்க
ை்டிைல்

I

ை்டிைல்

II

(A) அறுமவ வீதி 1. மை் ைர் வொழும் வீதி
(B) கூல வீதி
2. ப ொற் கமை வீதி
(C) ப ொன் வீதி 3. தொனிைக் கமை வீதி
(D) மை் ைர் வீதி 4. ஆமைகை் விற் கும்
கமை வீதி

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

(a)
4
3
2
1

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