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1.

ஆதிச்ச
-பெ்ெ

2.

நல் லூரில்
முதுமக்கள்

கண்டெடுக்கப்
தாழிகள்

5.

எந்த

பாரதிைார்

ைாருதெை

ைசனகவிதத

எழுதிெ

காலகெ்ெத்ததச் சார்ந்ததை?

டதாெங் கினார்?

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

(A) ஜார்ஜ் ஹார்ெ்
(B) வோல் ட்விட்மன்
(C) லிண்ெ் ழஹால்
(D) ஹால் சிப்ழமன்

கி.மு. 200 முதல் கி.பி. 200 ைதர
கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 300 வரை
கி.மு. 400 முதல் கி.பி. 400 ைதர
கி.மு. 200 முதல் கி.பி. 300 ைதர

கீழே

டகாடுக்கப் பெ்டுள் ளைற் றுள்

6.

டபாருத்தமான இதணதைத் ழதா்வு
தினங் கரை

நாமக்கல் கவிஞரின் பதெப் புகளின்
எண்ணிக்தகதை டபாருத்துக.

டசை் க

(A)

சாைலில்

(a) இதசநாைல் கள்
(b) புதினங் கள்
(c) கவிததத்

- கவிக் ககோ

ககோண்டோடுவரத
விடுங் கை்

1. நான் கு
2. பத்து
3. மூன் று

டதாகுப் புகள்

மண்புழுைல் ல

- பாரதி

(d) டமாழி

4. ஐந்து

மானிெழன

(B)

கன் று குரல்

- தாராபாரதி

குறியிடுகள்

ழகெ்ெ பசு

(C)

தண்ணீர ் ழபால்

- ஆலந்தூரார்

பணத்தத டசலவு
டசை் தல்
3.

புதிை

பெ

வீே் த்திகள்

இைருதெை

4.

உருைாக

கருத்துகழள

7.

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

(a)
4
3
2
3

எந்த

நாெ்டின்

(b)
3
4
4
1

அடிப் பதெைாக அதமந்தன

சுரங் கப்

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

எெ்ைர்டு தமபிரிெ்சு

திருக்குறள் உள் ளது

ஈஸ்ெ்மன்

(A) இங் கிலாந்து
(B) சிங் கப்பூர்
(C) உருசியோ
(D) இந்திைா

தாமஸ் ஆல் ைா எடிசன்
பிைோன்சிஸ் கென்கின்சு

டதாண்டு டசை் து பழுத்த பேம் என் று
பாரதிதாசன் ழபான் றுைது

(A) பாரதிைார்
(B) தந் ரத கெைியோை்
(C) காந்திைார்
(D) அண்ணதுதரைார்
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8.

(c)
1
2
1
4

(d)
2
1
3
2

அணுதுதளக்காத

பாதுகாப் பு

மதறமதலைடிகள்

டபெ்ெகத்தில்

எழுதிை

நாெத்ததப் பற் றிை ஆராை் ச்சி நூல்

(A) மதங் க சூளாமணி
(B) மத்தவிலாசம்
(C) ெோகுந் தலம்
(D) மழனான் மணீைம்
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9.

“உேைர்

ஏரடிக்கும்

அரசரது

சிறு

டசங் ழகாதல

ழகாழல

13. தமிேகத்தில்

நெத்தும்

குதெைதரக்

ழகால் ” எனக்கு கூறிைைர்

வின் ழசான் ”

பாராெ்டிை
14. தன்

முன் ழனற
உைர்ந்த

ழைண்டும்

இனத்ததயும்

டமாழிதையும்

பாொத கவிதத ழைரில் லாத மரம் ,

(A) திரு.வி.க.
(B) மதறமதலைடிகள்
(C) உ.கவ.ெோ
(D) கவிமணி
பாடுபெ்டு

ழகாயில் களுள்

(A) பிை் ரையோை்ெட்டி
(B) கழுகு மதல
(C) திருப்பரங் குன் றம்
(D) ஆதனமதல

தமிேறிஞா்

11. “தாழம

காணப் டபறும்

பேதமைானது எங் குள் ளது?

(A) பாரதிைார்
(B) பாரதிதாசன்
(C) வில் லிப்புத்தூரார்
(D) கம் ெை்
10. ”சூலிைல்

இன் று

கூடில் லாத பறதை – என் று பாடிைைர்
ைார்?

உதேத்து
என் னும்

எண்ணம் ,

நம்

இதளஞர்களிதெழை

(A) பாழைந்தா் பாரதிதான்
(B) உமர் கை் ைாம்
(C) இைசூை் கம் ெ கதோவ்
(D) க. தைரமுத்து

ைளர

ழைண்டும் “ – என இதளஞா்களுக்கு

15. “ழநாை் க்கு மருந் து இலக்கிைம் ” என் று

உதரத்தைா் ைார்?

கூறிைைதர ழதர்வு டசை் க.

(A) தமிே் த் டதன் றல் திரு.வி.க.
(B) கெைியோை்
(C) பாழைந்தர் பாரதிதாசன்
(D) தாராபாரதி

(A) உ.ழை. சாமிநாதர்
(B) மகோவித்துவோன் மீனோட்சி
சுந் தைனோை்

(C) பரிதிமாற் கதலஞா்
(D) மதறமதல அடிகளார்

12. குமரகுருபரரின் “நீ தி டநறி விளக்கம் “
என் னும்
பாெல் களுக்கு

நூலில்

எத்ததன

16. “அளவில் சனம்

டசலடைாழிைா

பரிதிமாற் கதளஞர்

ைழிக்கதரயில்

அருளுதெைார்

உதரடைழுதி உதரைாசிரிைராகவும்

உளமதனை

விளங் கினார்?

உறுைளில் பரிைசகற் றி” - இப் பாெல்

(A) முப்பத்து மூன் று
(B) ஐம் பது
(C) ஐம் ெத்கதோன்று
(D) ஐம் பத்து மூன் று

ைரிகள் இெம் டபற் றுள் ள நூல் ைாது?
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தண்ணளித்தாை்

(A) கெைியபுைோணம்
(B) திருவிதளைாெற் புராணம்
(C) சிலப்பதிகாரம்
(D) சீறாப்புராணம்
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17. “அரிசி”

என் னும்

”ஓதரஸா“

என

தமிே் ச்

டசால்

எம் டமாழிக்குச்

டசன் றது?

22. மயிழலறும்

டபருமானிெம்

கல் வி

கற் றைர்

(A) சுவோமிநோத கதசிகை்
(B) வீரமாமுனிைர்
(C) சி.இலக்குைனார்
(D) மீனாெ்சி சுந்தரனார்

(A) கிகைக்கம்
(B) இலத்தீன்
(C) ழபார்ச்சுகீசிைம்
(D) ைெடமாழி

23. “உெம் பார் அழியின் உயிரார் அழிைர்
18. ழபரறிஞா்

அண்ணாவிற் கு

திெம் பெ

டமை் ஞ் ஞானம்

விருப் பமான இலக்கிைம்

மாெ்ொர்”

(A) கலிங் கத்துெ் ெைணி
(B) திருக்குறள்
(C) கம் பராமாைணம்
(D) பரிபாெல்

இத்திருமந்திரப் பாெல்

19. “தமிே்

ழசரவும்

இெம்

டபற் ற

தந்திரம் எது?

டமாழி

அேகான

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

ஆறாம் தந்திரம்
இரண்ொம் தந்திரம்
மூன்றோம் தந் திைம்
எெ்ொம் தந்திரம்

சித்திரழைதலப் பாெதமந்த
டைள் ளித் தெ்டு” என் று கூறிைைர்

24. “அங் கவிைல் “

திருக்குறளில்

எந்தப்

பகுப் பில் இெம் டபற் றுள் ளது?

(A)

கவிமணி

ழதசிக

விநாைகம்

பிள் தள

(B)
(C)
(D)

ஜி.யு.ழபாப்
டோக்டை். கிகைௌல்
கால் டுடைல்

25. ஒருதமக்கண்

20. மன் னிப் பு – எம் டமாழிச் டசால்

(A) தமிே்
(B) டதலுங் கு
(C) மதலைாளம்
(D) உருது

தான் கற் ற

கல் வி

ஒருைற் கு
எழுதமயும் ஏமாப் பு உதெத்து
இக்குறளில்

ஏமாப் பு

என் பதன்

டபாருள் ைாது?

21. திருப் பனந்தாளிலும் . காசியிலும் தம்
டபைரால் மெம் நிறுவி உள் ளைர்

(A) இராமலிங் க அடிகளார்
(B) தாயுமானைர்
(C) குமைகுருெைை்
(D) வில் லிபுத்துரார்
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(A) அறத்துப் பால்
(B) கெோருட்ெோல்
(C) காமத்துப்பால்
(D) எதுவுமில் தல

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

டபருதம
ஏமாற் றம்
ெோதுகோெ் ெ
டபாறுதம

26. “அறவுதரக்ழகாதை“ என அதேக்கப்
டபறும் நூல்

(A) முதுகமோழிக்கோஞ் சி
(B) ஆசாரக் ழகாதை
(C) ஏலாதி
(D) சிறுபஞ் சமூலம்
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27. இங் கிலாந் து

மகாராணி

விக்ழொரிைா

காதலயில்

கண்

32. “கூெலில் ஆை் ந்த ஒண்தீந் தமிழின் ”
என் ற ைரிகள் இம் டபற் றுள் ள நூல்

விழித்ததும் முதலில் படித்த நூல்

எது?

(A) திருைருெ்பா
(B) திருக்குறை்
(C) மாகாபரதம்
(D) இராமாைணம்

(A) திருவோெகம்
(B) மதுதரக் காஞ் சி
(C) பெ்டினப்பாதல
(D) தமிே் விடுதூது

28. குடிமக்கள்

ைரலாழற

காப் பிைமாகத்
அதமந் து

ஆதி

தமிே் நாெ்டில்

விளங் குகிறது.

அப் படி

33. தமிே் ைெடமாழி அல் லாது மற் டறாரு
டமாழியிலும்

குமரகுருபரா் புலதம

மிக்கைராக திகே் ந்தார். அம் டமாழி

அதமைது எந்த நூல் ?

எதுடைனத் ழதர்ந்டதடு

(A) சீைகசிந்தாமணி
(B) சிலெ் ெதிகோைம்
(C) மணிழமகதல
(D) கம் பராமாைணம்

(A) பாலி
(B) இந் துத்தோனி
(C) கன் னெம்
(D) உருது

29. எெ்டுத்டதாதக நூல் களில்

“நாெகப்

பாங் கில் “ அதமந் துள் ள நூலிதனத்
ழதா்ந்டதடுத்து எழுதுக

(A)
(B)
(C)
(D)
ஒழர

கலித்கதோரக
ஐங் குறுநூறு
கீே் க்கணக்கு நூல் களுள்
நூலாசிரிைர்

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

முத்து
மோணிக் கம்
மரகதம்
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“மணி“

குறிக்கும்

பைளம்

என் பதன்

உள் ள

டபாருதள

(A) மாணிக்கம்
(B) மரகதம்
(C) இரத்தினம்
(D) ெவைம்
35. “தீம் பிழி

எந்திரம்

பந்தல்

ைருந்த”

எது?

31. “என் காற் சிலம் பு மணியுதெ அரிழை”

டதரிவு டசை் க.

இத்டதாெரில்

இந்த ைரிகள் இெம் டபற் றுள் ள நூல்

(A) கபிலா்
(B) மூலாதிைார்
(C) நல் லாதனார்
(D) கணிகமதோவியோை்

எததனக்

–

முத்தும்

மெ்டும்

இருநூல் பதெத்துள் ளார். அைா் ைார்?

இை் ைடிகளில்

துகிரும்

ழதா்ந்டதடுக்க

அகநானூறு

ஒரு

மன் னிைர“
“துகிர்“

குறுந்டதாதக

30. பதிடனன்

34. “டபான் னும்

என் பது
என் பததத்

(A) டபருங் கதத
(B) சீைகசிந்தாமணி
(C) ெதிற் றுெ் ெத்து
(D) பரிபாெல்
36. உத்தம

ழசாேப்

பல் லைா்

என் னும்

பெ்ெம் டபற் றைர்

(A) கம் பர்
(B) கெக்கிழோை்
(C) புகழேந்தி
(D) ஒெ்ெக்கூத்தர்
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37. “புள் ளுறு புன் கண் தீா்த்ழதான் ”
இை் ைடிகளில்

குறியிடுகள்

இெம் டபறும்

பறதையிதன ழதா்ந்டதடுக்க

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

(a)
2
3
4
1

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

காகம்
கிளி
புறோ

(b)
1
2
1
2

(c)
4
1
2
3

(d)
3
4
3
4

ஆந்தத
42. பிதேைற் ற ைாக்கிைம் எது?

38. பிறவிப் டபருங் கெல் நீ ந்துைர் நீ ந்தார்
இதறைன் அடிழசரா தார்
-

இக்குறளில்

பயின் று

ைரும்

(A)

அைருதெை மகழனாடு சுற் றுலா

அணிதை எழுதுக?

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

ஓர் மாைெ்ெத்தில் ஓர் அதமச்சர்
ழமற் டகாண்ொர்

உைதமைணி

(B)

ஒரு மாைெ்ெத்தில் ஒரு அதமச்சர்

நிரல் நிதற அணி

அைரது

ழைற் றுப் டபாருள் தைப் பு அணி

ழமற் கட
் காண்ொர்

ஏககதெ உருவக அணி

39. “முெ்தெயிெ்ெது

(C)
ழசைலா.

டபெ்தெைா“?

ஒரு

சுற் றுலா

மோவட்டத்தில்

ஓை்

அரமெ்ெை்

அவருரடய

மககனோடு

சுற் றுலோ

கமற் ககோண்டோை்

(A) திதணைழு
(B) விதெைழு
(C) மரபுைழு
(D) வினோவழு

(D)

ஓர் மாைெ்ெத்தில் ஒரு அதமச்சர்
அைரது

மகழனாடு

சுற் றுலா

ழமற் கட
் காண்ொர்
43. “எழுைாை்

40. டபாருந்தாதச்
கண்ெறிதல்

மகழனாடு

டசால் தலக்
மாணிக்கம் .

முத்து

பைளம் , கிளிஞ் சல்

டகாண்டு

டசை் யும்

விதனதைக்

முடியும்

டதாெர்”

எை் ைதகத் டதாெர் என் று ழதர்ந்டதடு

(A) டசைப்பாெ்டு விதனத் டதாொ்
(B) கெ்ெதளத் டதாொ்
(C) அைற் கூற் றுத் டதாெர்
(D) கெய் விரனத் கதோடை்

(A) மாணிக்கம்
(B) முத்து
(C) பைளம்
(D) கிைிஞெல்

44. டபாருத்துக
41. டசால் தலப்

டபாருழளாடு

டபாருத்துக

(a)

என் றல்

(b) முந்தத

டசால்

டபாருள்

(a)

1. காடு

(c)

(b) அெவி

2. பக்கம்

(d) நன் று

(c)

3. இனிதம

ைனப் பு
மருங் கு

(d) மதுரம்

www.vetriias.com

1. முற் றும் தம
2. குறிப் பு
விதனமுற் று

ைாதையும் 3. மரூஉ
4. டதாழிற் டபைர்

4. அேகு
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குறியிடுகள்

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

49. “உயிர்ைரின்

(a)
4
3
2
4

(b)
3
4
4
3

(c)
1
2
1
2

உக்குறள்

டமை் விெ்டு

ஓடும் “ – என் னும் புணர்ச்சி விதிப்் படி

(d)
2
1
3
1

புணா்ந்துள் ள டசால் எது?

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

ஏற் றா
கன்றோ
சறா
கன் று

45. உம் தமத்டதாதகயில் “உை் ” என் னும்
இதெச்டசால்

எை் ைாறு

மதறந் து

50. “விண்இன் று

டபாை் ப் பின்

ைரும் என் பதத ழதர்ந்டதடு

விைனுலகத்து

(A) முதலில் ைரும்
(B) இதெயில் ைரும்
(C) இரடயிலும் இறுதியிலும்
(D) இறுதியில் ைரும்

உள் நின் று உெற் றும் பசி”

46. ஒரு டபைர்ச்டசால் லின்
டசைப் படு

இக்குறெ்பாலில்
வரும்

டபாருதளச்
டபாருளாக

ழைறுபடுத்துைது

ழமாதன எது?

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

கமற் கதுவோய் கமோரன
கீே் க்கதுைாை் ழமாதன
கூதே ழமாதன
ஒருஉ ழமாதன

51. கீே் க்கண்ெ

47. பின் ைருைனைற் றுள்

கூற் றுகளில்

எது

சரிைானது?

(A) மூன் றாம் ழைற் றுதம
(B) ஐந்தாம் ழைற் றுதம
(C) ஆறாம் ழைற் றுதம
(D) இைண்டோம் கவற் றுரம

(A) சால,

தை

முதலிை

உரிச்டசாற் களின் பின் ைல் லினம்
மிகாது

(B) விரனத்கதோரகயில்
எது

வல் லினம் மிகோது

(C) ைன் டறாெர்க்

உருைகமன் று?

குற் றிைலுகரத்தின்

பின் ைல் லினம் மிகாது

(A) டமாழிைமுது
(B) அடிமலர்
(C) தமிே் த்ழதன்
(D) கயற் கண்

(D) உைதமத் டதாதகயில்

ைல் லினம்

மிகாது
52. டதாதக

தைமிரண்டுமு்

தங் கா

விைனுலகம் “ இக்குறள் பாவில் இெம்
டபற் றுள் ள சீர்ழமாதன டபைரிதனத்
ழதா்ந்டதடு

(A) கீே் க்கதுைாை் ழமாதன
(B) கூரழ கமோரன
(C) ஒருஉ ழமாதன
(D) ழமற் கதுைாை் ழமாதன
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காணலாகும்

எை் ைதக

ழைற் றுதம எனத் ழதா்ந்டதடு

48. “தானம்

விரிநீ ா்

புறத்ழத

நிதலத்
அல் லாத

டதாொ்களுக்குப்
சில

டமாழிகள்

டதாக்கி நின் று டபாருள் தருைது எது
எனத் ழதர்ந்டதடு

(A) பண்புத்டதாதக
(B) அன்கமோழித்கதோரக
(C) விதனத்டதாதக
(D) உைதமத்டதாதக
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53. பரிதிமாற் கதலஞருக்கு
சாஸ்திரி“

“திராவிெ

என் னும்

பெ்ெத்தத

ைேங் கிைைர்

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

மு.சி. பூர்ணலிங் கம்

(A) தைத்திரு சங் கரதாஸ்
(B) ெைிதிமோற் கரலஞை்
(C) பம் மல் சம் பந்தனார்
(D) திண்டிைனம் ராமசாமிராஜா

சி.ரவ தோகமோதைனோை்
மதறமதலைடிகள்

58. கீே் க்கண்ெைற் றுள்

திரு.வி.க. கலிைாண சுந்தரனார்

சரணாைலம்

பறதைகள்

இல் லாத

இெத்ததத்

ழதர்ந்டதடு
54. “எை் ைதகச்

டசை் தியும்

உைமங் காெ்டி“

என

சிறப் தபப்

ஓவிைச்
பேந்தமிோ்

அறிந்திருந்தததக் காெ்டும் இை் ைடி

(A) கதரடைெ்டி
(B) ககோவன்புத்தூை்
(C) டைள் ழளாடு
(D) சித்திரங் குடி

இெம் டபற் ற நூல்

(A) குற் றாலக் குறைஞ் சி
(B) முல் தலப் பாெ்டு
(C) மதுரைக் கோஞ் சி
(D) திருமுருகாற் றுப்பதெ

59. ஐைஹர்லால்

ழநரு

தைக்கப் பெ்டிருந்த

சிதற
அல் ழமாரா

சிதறச்சாதல

எந்த

மாநிலத்திலுள் ளது என் பதத டதரிவு
டசை் க.

55. “டதன் னிந்திைாவின் ஏடதன் ஸ்“ – என
அதேக்கப் படும் நகரம்

(A) திருடநல் ழைலி
(B) தஞ் தச
(C) திருச்சி
(D) மதுரை
56. ”உலகினில்
அழிந் து

(A) ழமற் கு ைங் காளம்
(B) குஜராத்
(C) உத்தராஞ் சல்
(D) உத்தர பிரழதசம்
60. கண்ணதாசன் பதெத்த நாெகம்

நாகரிகம்

விெ்ொலும்

முற் றும்

திருக்குறளும்

கம் பன்

காவிைமும்

இருந்தால்

ழபாதும்

மீண்டும்

அததனப்

புதுப் பித்துவிெலாம் “ என் று கூறிைைர்

(A) மாங் கனி
(B) ஆெ்ெனத்தி ஆதிமத்தி
(C) கல் லக்குடி மகா காவிைம்
(D) இைோெதண்டரன
61. கீே் க்கண்ெைற் றுள்

ைார்?

டபாருந்தாதததத் ழதா்ந்டதடு

(A) ஜி.டி.ழபாப்
(B) கோல் டுகவல்
(C) பாரதிதாசன்
(D) பாரதிைார்

(A)
(B)

தன்ரம,

முன்னிரலெ்

கெயை்கை்

ெடை்க்ரகெ்

கெயை்கைோக மோறோது

57. நாெகம் பதெத்தல் .
இலக்கணம்

ழமற் டகாள் குறிகள் ைராது

நடித்தல் . நாெக

இைற் றல்

முக்ழகாணங் களிலும்

ஆகிை

(C)
(D)

அது, அதை – அங் ழக என மாறும்
காலப்

டபைர்கள்

அந்நாள் ,

மறுநாள் என மாறும்

நாெகத்

டதாண்ொற் றிைைர் ைார்?
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62. “புத்தகம் ைாசிப் பததன கெதமைாக
ஆக்குதல்

கூொது,

கெ்ொைப் படுத்தவும் கூொது. அப் படி
டசை் தால் ,

புத்தகம்

ைாசிப் பு

மகிே் சசி
் தைத்

தராது“

என் றுகூறிைைதர ழதா்ந்டதடு

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

66. பாைலழரறு

பதெப் புகளும் இல் லாத ஒன் று எது?

(A) டகாை் ைக்கனி
(B) கனிச்சாறு
(C) கல் லக்குடி மோகலியம்
(D) நூறாசிரிைம்

ொக்ெர். மு. ைரதராசனார்
ழபரறிஞா் அண்ணா

67. டபரிைாரின் ைாே் க்தக நிகே் வுகளில்

கநரு

சரிைானைற் தறப் டபாருத்துக.

காந்தி

63. கீே் க்கண்ெைற் றுள்

ழதைழநைப்

பாைணரின்

சிறப் புகளில்

(a) யுடனஸ்ழகா விருது
(b) அஞ் சல் ததல
(c) பங் ழகற் ற கூெ்ெங் கள்
(d) உதரைாற் றிை

டபாருந்தாததத ழதா்ந்டதடு.

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

குறியிடுகள்

இலக் கியெ் கெம் மல்

(a)
4
3
2
1

தமிே் ப்டபருங் காைலர்
இருக்கும்

என் னும்

ஆண்ெைனின்

நூதல

எழுதிைைர்

ைார்?
இபான்
எச்.ஏ.கிருெ்டினப் பிள் தள
தோல் தோய்

1. காவிைப்பாதை

சுரதா

2. குறிஞ் சித்திெ்டு

முடிைரசன்

3. கனிச்சாறு

பாரதிதாசன்

4. ழதன் மதே

4. 1978
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(c)
1
2
4
4

(d)
2
1
1
2

68. திருைதளைாெற் புராணத்தில் உள் ள
காண்ெங் களில்

டபாருந்தாத
டபைரிதனத்

(A) மதுதரக் காண்ெம்
(B) கெற் காண்ெம்
(C) வஞ் சிக் கோண்டம்
(D) திருைாலலாை் க் காண்ெம்
69. “நதர முடித்துச் டசால் லால்

குறியிடுகள்

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

3. 1970

ழதா்ந்டதடு

டபருஞசித்திரனார்

(a)
2
3
2
4

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

(b)
3
4
3
3

காண்ெத்தின்

முதனைர் எமிழனா

டபாருத்துக

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

2. 10,700

மணிழநரம்

டசந்தமிே் ச ் டசல் ைர்

அரசு“

65.

1. 21,400

டசந்தமிே் ஞாயிறு

64. “உன் னுள்

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

டபருஞசித்திரனாரின்

(b)
3
4
4
3

(c)
4
1
1
2

(d)
1
2
3
1

டசை் தான் “
குறிப் பிெப் படுகின் ற

முதற

இத்டதாெரில்
அரசன்

ைார்

என் று ழதா்ந்டதடு

(A) முதலாை் குழலாத்துங் கன்
(B) இராசராசன்
(C) கைிகோலன்
(D) பராந்தகன்
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70. “மணிழமகதல“

–

அமுதசுரபிதைப்

75. “நல் லது டசை் த ைந்நீ ராயினும்

டபற் றிெ உதவிைர்

அல் லது டசை் த ழலாம் பு மினது தான் ”

(A) மணிழமகலா டதை் ைம்
(B) சுதமதி
(C) தீவதிரலரக
(D) அறைண அடிகள்

– என் ற ைரிகள் இெம் டபற் ற நூல் எது?

71. “சான் ழறார்

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

டசல் ைம்

திருக்குறள்
ஐங் குறுநூறு

76. மதறமதலைடிகளாரின் மகள்

புன் கண் அஞ் சும் பண்பின்
டசல் ைம்

டசல் ைடமன

பதுழை“ – இப் பாெல் கதளப் பாடிைைர்
ைார்?

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

புறநோனூறு

என் பது

ழசர்ந்ழதார்
டமன் கன்

அகநானூறு

மூன் றுதற அதரைனார்

(A) கமலாம் பிதக அம் தமைார்
(B) டகசைல் லி அம் தமைார்
(C) நீ லோம் பிரக அம் ரமயோை்
(D) ஞானாம் பிதக அம் தமைார்
77. “உண்பது நாழி உடுப் பதை இரண்ழெ“

காரிைாசான்
மிரைகிழோன் நல் கவட்டனோை்
கணிழமதாவிைார்

72. தருமிக்கு டபாற் கிழி அளித்த பெலம்
எந்த காண்ெத்தில் அதமந்துள் ளது

(A) மதுதரக் காண்ெம்
(B) சுந்தர காண்ெம்
(C) திருவோலவோய் க் கோண்டம்
(D) கூெற் காண்ெம்

– என் று பாெலடி இெம் டபற் றுள் ள
நூல்

(A) ஆத்திச்சூடி
(B) நாலடிைார்
(C) புறநோனூறு
(D) பேடமாழி நானூறு
78. “ழபாதர

ஒழிமின் “

ழகாவூர்கிோரின்
ழகெ்டு

ழபாதர

–

என் ற

அறிவுதரதைக்
நிறுத்திை

மன் னர்

ைார்?
73. “அஷ்ெப் பிரபந்தம் “
கீே் க்கண்ெைற் றுள்

எததனக்

குறிக்கும் ?

(A) எட்டு சிற் றிலக்கியங் கை்
(B) எெ்டு டபருங் காப் பிைங் கள்
(C) ஆறு நூல் கள்
(D) ஒன் பது உதரகள்

(A) கநடுங் கிை் ைி
(B) நலங் கிள் ளி
(C) அதிைமான்
(D) ழசரமான் டநடுமான்
79. டபருடைடிப் புக்
இப் ழபரண்ெம்

அஞ் சி

டகாள் தகயின் படி
விரிைதெந் து

நிற் பததக் கூறும் பாெல் இெம் டபறும்
74. காந்திபுராணத்தில்

உள் ள

பாெல் களில் எண்ணிக்தக

(A) ஓராயிரத்து முப்பத்து நான் கு
(B) ஈைோயிைத்து முெ் ெத்து நோன்கு
(C) மூைாயிரத்து முப்பத்து நான் கு
(D) நான் காயிரத்து முப்பத்து நான் கு
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நூல்

(A) ழதைாரம்
(B) திருவோெகம்
(C) புறநானூறு
(D) பதிற் றுப்பத்து
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80. “ழதம் பாைணி“ என் பது

85. “அறுழமா, நரி நக்கிற் று என் று கெல் ? –
இது பயின் று ைந்த நூல் எது?

(A) கிறித்தவக் கோெ் பியம்
(B) இசுலாமிைக் காப் பிைம்
(C) தைணைக் காப்பிைம்
(D) தசைக் காப்பிைம்

(A) ெழகமோழி
(B) நாலடிைார்
(C) அறுபதின் மர்
(D) நூற் றுைர்

81. “தண்ெமிே் ஆசான் ” என் று பாராெ்ெப்
டபற் றைர்

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

86. தமிடேன் கதளக் கூெ்டுக

இளங் ழகாைடிகள்

ருஅ + சுஅ = ?

கம் பர்
திருைள் ளுைர்
சீத்தரலெ்ெோத்தனோை்

82. “---------“
திருப் பதிகம்

எனத்

டதாெங் கும்

பாடிப்

(A) சுகஉ
(B) கசுஉ
(C) கருக
(D) கஉகூ

பாம் பின்

விெத்தத அப் பர் ழபாக்கிைருளினார்

(A) உலடைலாம்
(B) ஒன்றுககோலோம்
(C) உலகம் ைாதையும்
(D) திருமதறழைார்

87. ஆற் றீர்

–

பகுபத

உறுப் பிலக்கணத்தின் படி

எை் ைாறு

பிரியும் ?

83. திருைள் ளுைமாதலயில்
திருக்குறதளப் புகே் ந்து பாடியுள் ள

(A) ஆற் று + ஈர்
(B) ஆறு + ஈர்
(C) ஆ + இற் று + ஈர்
(D) ஆற் று + ஆ + ஈை்

புலைர்கள் எத்ததனப் ழபா்?
88. தமிே் ----------------- ஓதச டமாழி

(A) ஐம் ெத்து மூவை்
(B) எழுபத்ததைர்
(C) அறுபதின் மர்
(D) நூற் றுைர்
84.

(A) டசப்பல்
(B) தூங் கல்
(C) கமல்
(D) துள் ளல்

டபாருத்துக
நூல்

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

நூலாசிரிைர்

களைழி நாற் பது 1. மூன் றுதறைதரைானார்

89. “சான் றாண்தம“ – அதச பிரித்துக்

தகந்நிதல

2. டபாை் தகைார்

கார் நாற் பது

3. புல் லாங் காெனார்

காெ்டுதலில்

பேடமாழி

4. கண்ணங் கூத்தனார்

ழதர்ந்டதடு

குறியிடுகள்

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

(a)
2
1
4
3

www.vetriias.com

(b)
3
2
3
1

(c)
4
3
1
2

(d)
1
4
2
4

சரிைான

விதெதைத்

(A) சா + ன் றா + ண்தம
(B) ெோன் + நோன் + ரம
(C) சான் + நா + ண்தம
(D) சான் + நான் தம
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90. புறத்திதணகள்

-----------

95. “தீயினாற்

சுெ்ெபுண்

ைதகப் படும்

ஆறாழத

(A) ென்னிகைண்டு
(B) ஏழு
(C) ஐந்து
(D) ஒன் பது

நாவினாற் சுெ்ெ ைடு“ –
இக்குறெ்பாவில் பயின் று ைரும் அணி
ைாது?

91. நான் காம்

ழைற் றுதம

டசால் லுருபுகள் எதை?

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

உள் ளாறும்

(A) கவற் றுரமயணி
(B) இல் டபாருள் உைதமைணி
(C) ஏகழதச உருைக அணி
(D) எடுத்துக்காெ்டு உைதமைணி

டகாண்டு உென்
96. “இழுக்கம்

கெோருட்டு, நிமித்தல்

உதெைழி ஊற் றுக்ழகால்

இருந்து நின் று

அற் ழற

உதெை

ஒழுக்க முதெைார்ைாை் ச் டசால் ”
இக்குறெ்பாவில் உள் ள உைதமயின்

92. பாஞ் சாலி

சபதம்

இலக்கிைத்தில்

“குளிர்காைஞ் “ இதில் இெம் டபற் றுள் ள
“கா“

என் பதன்

டபாருதளத்

டபாருதள ழதர்ந்டதடு

(A)
(B)

நிலம் - ைாே் க்தக
ஊன்றுககோல்

–

கெைிகயோன்

கெோல்

ழதா்ந்டதடுக்க

(C)
(D)

(A) ழசாதல
(B) பாதலைனம்
(C) ைைல்
(D) கோடு

ஊன் றுழகால் - நிலம்
ஒழுக்கம் - ைாை் ச்டசால்

97. “பெ்டியுள காதள படிபால் கறக்குழம
நல் ல பசு ழைதள தவிராதுழும் ”
இப் பாெல்

93. “ழநர நிகர அன் ன இன் ன
என் பவும்

புறவும்

உைமத்

துருழப“

அடிகளில்

டபற் றுள் ள

டபாருள் ழகாள்

என் ற ைரிகள் இெம் டபற் றுள் ள நூல்

ைதகயிதன ழதர்ந்டதடு.

எது?

(A)
(B)

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

டதால் காப் பிைம்

அடிமறிமாற் றுப் டபாருள் ழகாள்
ககோண்டு

கூட்டுெ்

கெோருை் ககோை்

நன்னூல்
ைாப் பருங் கலக் காரிதக
அகத்திைம்

94. நாெ்தெக் காக்க ஐைர் ழபார்க்களம்

(C)
(D)

டமாழிமாற் றுப் டபாருள் ழகாள்
விற் பூெ்டுப் டபாருள் ழகாள்

98. “அண்ணம்

நுனிநா

டசன் றனர் என் னும் டதாெரில் “ஐைர்“

எை் டைழுத்துகள் ழதான் றும் ?

என் பதன் இலக்கணம் ைாது?

(A) ைழ வரும்
(B) தந ைரும்
(C) நன ைரும்
(D) பத்ழதான் றும்

(A) ஒன்கறோழி கெோதுெ் கெோல்
(B) இனங் குறித்தல்
(C) டதாெர்டமாழி
(D) டபாதுடமாழி
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99. ளல முன் னும் ணள முன் னும் தநக்கள்
புணரும்

விதிப் படி

பின் ைருைனைற் றுள் எது சரி?

(A)

னல முன் ெணவும்
னாளமுன் றனவும்

(B)

தல முன் றெவும் ணள முன்
தணவும்

(C)

னல முன்றனவும் ணனமுன்
டணவும்

(D)

னல முன் றணவும் ணளமுன்
ெனவும்

100. “வித்டதாடு டசன் ற ைெ்டி“
என் னும்

நற் றிதண

குறிப் பிெப் படும்

ைெ்டி

ைரியில்
என் பதன்

டபாருள் என் ன?

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

ெரனகயோரலெ் கெட்டி
ைைல்
ைெ்ெ ைடிவு
எல் தல
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