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1.

பின் வரும் த ொடரிலுள் ள நிகழ் கொல வினனமுற் னற ் த ர்வு தெய் க?

(A) பழு ் பழம்

(B) பழுக்கும் பழம்

(C) பழுக்கின் றது

(D) பழங் கள் பழு ் ன

வினட : (C) பழுக்கின் றது

2.

படி என் ற தவர்ெ்தெொல் லில் இருந் து வினன எெ்ெ ்ன

உருவொக்குக?

(A) படி ்து

(B) படி ் ல்

(C) படி ்

(D) பொடு ல்

வினட : (A) படி ்து

3.

“கல் ” என் னும் தவர்ெ்தெொல் லின் ப ம் அறிக?

(A) கற் றல்

(B) கற் பனன

(C)கண்டொன்

(D) கல் னல

வினட : (A) கற் றல்

4.

“இயல் பொனது” தவர்ெ்தெொல் லறிக.

(A) இயல்

(B) இயல் பு

(C) இனயபு

(D) இய

வினட : (A) இயல்

5.

“ஏ” என் ற ஓதரழு ்து ஒரு தமொழியின் தபொருள் ?

(A) னலவன்

(B) தநருப்பு

(C) அரண்

(D) அம் பு

வினட : (D) அம் பு

6.

“வீறுனட தெம் தமொழி

மிழ் தமொழி உலகம்

தவரூன் றிய நொள் மு ல் உயிர்தமொழி” என் று
மிழின் தபருனமனயப் பனறெொற் றியவர் யொர்?

(A) பொவலதரறு தபருஞ் சி ்திரனொர்

(B) தபருங் குன் று கிழொர்

(C) தபருநொவலர்

(D) பொதவந் ர் பொரதி ொென்

வினட : (A) பொவலதரறு தபருஞ் சி ்திரனொர்
பு ் கம்

7.

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 13

“துனர மொணிக்கம் ” என் பது இவரின் இயற் தபயர்

(A) கவிஞர் சுர ொ

(B) கவிஞர் மீரொன்

(C) பொரதி ொென்

(D) தபருஞ் சி ்திரனொர்
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வினட : (D) தபருஞ் சி ்திரனொர்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.

பாவலரேறு பபருஞ் சித்திேனாேின் இயற் பபயே் துரே.மாணிக்கம் .
இவரது ஊர் தெலம் மொவட்ட ்திலுள் ள ெமு ்திரம் .
10.03.1933 அன் று பிறந் இவர், 11.06.1995ஆம் நொள் மனறந் ொர்.
கனிெ்ெொறு, ஐனய, தகொய் யொக்கனி, பொவியக்தகொ து
் , பள் ளிப்பறனவகள் ,
நூறொசிரியம் மு லிய பல நூல் கனள இயற் றியுள் ளொர்.
த ன் தமொழி, மிழ் ெசி
் ட்டு, மிழ் நிலம் ஆகிய இ ழ் கள் மூலம் உலக ்
மிழரினடதய மிழுணர்னவ உருவொக்க இவர் பொடுபட்டொர்.

பு ் கம்

8.

:

: 9ஆம் வகுப்பு (மு

ல் பருவம் ), பக்க எண் - 74

திரொவிட தமொழிகளின் ஆய் விற் குப் பங் களிப் புெ் தெய்

வர்களில் குறிப்பிட ் க்கவர் யொர்?

(A) சி.னவ. ொதமொ ரம்

(B) வ.சுப. மொணிக்கம்

(C) த .தபொ.மீனொட்சி சுந் ரனொர்

(D) சீனி. தவங் கடெொமி

வினட : (C) த .தபொ.மீனொட்சி சுந் ரனொர்
விளக்கம்

:

கொல் டுதவல் லுக்குப் பின் னர் ஸ்தடன் கதனொ, தக.வி. சுப்னபயொ, எல் .வி.இரொமசுவொமி,
பதரொ, எமிதனொ, கமில் சுவலபில் , ஆந்திரதனொவ் , த .தபொ.மீனொட்சிசுந் ரம் மு லொன
அறிஞர்கள்
திரொவிட
தமொழிகளின்
ஆய் விற் குப்
பங் களிப்புெ் தெய் வர்களில்
குறிப்பிட ் க்கவர்கள் .

பு ் கம்

9.

: 9ஆம் வகுப்பு (மு ல் பருவம் ), பக்க எண் – 74

பரிதிமொற் கனறஞர் நட தி
்
வந்

ஞொனதபொதினி என் னும் இ னழ ் த ொடங் கி னவ ் வர்

யொர்?

(A) மு.சி. பூர்ணலிங் கம்

(B) த .தபொ.மீனொட்சி சுந் ரம்

(C) தக.வி.சுப்னபயொ

(D) எல் .வி.இரொமசுவொமி

வினட : (A) மு.சி. பூர்ணலிங் கம்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

5.

:

பேிதிமாற் கரலஞே், மு.சி.பூே்ணலிங் கத்தினால் பதாடங் கி நடத்தப் பட்ட
ஞானரபாதினி என்னும் இதரை நடத்தினாே்.
ஞொனதபொதினியிலும் விதவகசிந் ொமணியிலும் எழுதிய கட்டுனரகனள ்
த ொகு ்து ் மிழ் வியொெங் கள் என் னும் தபயரில் அவர் தவளியிட்டொர்.
பரிதிமொற் கனலஞர் மிழ் , ஆங் கிலம் , ெமற் கிரு ம் ஆகிய தமொழிகளில் புலனம
தபற் றிருந் ொர்.
மதுனர ் மிழ் ெெ
் ங் க ் ொரின் தெந் மிழ் இ ழில் உயர் னிெ் தெம் தமொழி
என் னும் னலப்பில் , மிழின் அருனம தபருனமகனள விளக்கி அரியத ொரு
கட்டுனர வனரந் ொர்.
மிழ் தமொழி உயர் னிெ் தெம் தமொழி என மு ன் மு லொக நினலநொட்டினொர்.

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 21
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10.

தபரியபுரொண ்திற் கு தெக்கிழொரிட்டப் தபயர்

(A) சிவத ொண்டர் புரொணம்

(B) சிவனடியொர் புரொணம்

(C) திரு த
்
ொண்டர் புரொணம்

(D) த ொண்டர்சீர் புரொணம்

வினட : (C) திரு த
்
ொண்டர் புரொணம்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.

னியடியொர் அறுப து
் மூவரும் , த ொனகயடியொர் ஒன்பதின் மரும் ஆக
எழுப ்திருவர் சிவனடியொர் ஆவர்.
அவ் வடியொர்களின் வரலொற் னறக் கூறுவ ொல் , தபருனம தபற் ற புரொணம் என் னும்
தபொருளில் தபரிய புரொணம் எனும் தபயர் தபற் றது.
இந் நூலுக்குச் ரசக்கிைாே் இட்ட பபயே் திருத்பதாண்டே் புோணம் எனும்
பபயே் பபற் றது.
மகொவி ்துவொன் மீனொட்சி சுந் ரனொர், ப ்திெ் சுனவநனி தெொட்டெ் தெொட்டப்
பொடிய கவி வலவ எனெ் தெக்கிழொர் தபருமொனனப் புகழ் ந்துனர ்துள் ளொர்.
உலகம் , உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன் னறயும் ஒருங் தக கொட்டும் கொவியந் ொன்
தபரியபுரொணம் என்பொர் திரு.வி.கலியொணசுந் ரனொர்.

பு ் கம்

11.

:

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 110

சுந் ரம் பிள் னளனயப் தபொற் று முகமொக

மிழக அரசு நிறுவியது யொது?

(A) பல் கனலக்கழகம்

(B) அரெனவக் கவிஞர் பணி

(C) அறக்கட்டனள

(D) தபரொசிரியர் பணி

வினட : (A) பல் கனலக்கழகம்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

தென் னன மொகொண அரசு இவருக்கு ரொவ் பகதூர் பட்டம் வழங் கிெ் சிறப்பி ் து.
தமிை் நாடு அேசு மரனான்மணீயம் சுந் தேனாே் பல் கரலக்கைகம் என்னும்
பபயேில் பல் கரலக்கைகம் ஒன்ரற நிறுவிப் பபருரமப் படுத்தியுள் ளது.
இவரது நீ ரொருங் கடலுடு ் என்ற மிழ் வொழ் ்துப்பொடதல மிழக அரசின்
மிழ் ் ொய் வொழ் ் ொக ஏற் கப்பட்டுள் ளது.
இவர்பற் றிய பிற நூல் கள் : நூல் த ொனக விளக்கம் , திருஞொனெம் பந் ர் கொல
ஆரொய் ெ்சி, திருவி ொங் கூர்ப் பண்னட மன் னர் கொல ஆரொய் ெ்சி என்பன

பு ் கம்

12.

:

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 55

தபொருளறிந் து தபொரு ்துக

(a) டக்கர்
(b) எண்கு

1. கரடி

(c) வள் உகிர்

3. தபரிய யொனன

(d) த ரிெனம்

4. கூர்னமயொன நகம்

2. கொட்சி

(a)

(b)

(c)

(d)

(A)

3

1

4

2

(B)

1

4

3

2

(C)

1

2

3

4

(D)

1

3

2

4

வினட : (A) 3 1 4 2
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13.

அவன் சி ்தினரயொன் – எவ் வனக தபயர்

(A) குணப் தபயர்

(B) இடப்தபயர்

(C) கொலப் தபயர்

(D) த ொழில் தபயர்

வினட : (C) கொலப் தபயர்

14.

தவற் றுனம உருனப இனண ்து த ொடனர ஒழுங் குபடு ்தி எழுதுக
மொணவர்கள் வட்டமொக உட்கொரெ் தெய் க.

(A) மொணவர்கள் உட்கொர வட்டமொகெ் தெய் க
(B) மொணவர்கனள வட்டமொக உட்கொரெ் தெய் க
(C) மொணவர்கனள உட்கொர வட்டமொகெ் தெய் க
(D) மொணவர்கனள தெய் க வட்டனமொக உட்கொர
வினட : (B) மொணவர்கனள வட்டமொக உட்கொரெ் தெய் க

15.

தெொற் கனள ஒழுங் குபடு ்தி தெொற் தறொடரொக்கு ல்
(A) மொனல மீது மனலயின் மனழ தபய் து தநற் று
(B) மனலயின் மொனல மீது தநற் று தபய் து மனழ
(C) தநற் று மொனல மனலயின் மீது மனழ தபய் து
(D) தபய் து மனழ மனலயின் மீது தநற் று மொனல
வினட : (C) தநற் று மொனல மனலயின் மீது மனழ தபய் து

16.

அகர வரினெப்படி தெொற் கனளெ் சீர்தெய் து எழுதுக.
(A) தகொற் னற, தகண்னட, கண், கீரன் , கொனட
(B) தகண்னட, கீரன் , தகொன் னற, கொனட, கண்
(C) கண், கொனட, கீரன் , தகண்னட, தகொன் னற
(D) கண், கீரன் , கொனட, தகொன் னற, தகண்னட
வினட : (C) கண், கொனட, கீரன் , தகண்னட, தகொன் னற

17.

கொடுகளில் வொழ் ந் மக்கள் விலங் கின் தபயர் தகொண்டு அனமந்

(A) ஆட்னடயொம் பட்டி

(B) தவப்பதனரி

(C) புளியம் பட்டி

(D) புளியங் குடி

ஊரின் தபயர் என் ன?

வினட : (A) ஆட்னடயொம் பட்டி
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

கொட்டின் நடுவில் வொழ் ந் மக்கள் , அங் கு ் திரியும் விலங் குகளொல் மக்கும் ,
கொல் நனடகளுக்கும் ஊறு தநரொவண்ணம் தவலி கட்டிப் பொதுகொ ் னர்.
அவ் வூர்கள் பட்டி, பாடி என்றனழக்கப் தபற் றன.
ஆட்னடயொம் பட்டி, கொளிப்பட்டி, தகொவில் பட்டி, சிறுகூடல் பட்டி,
சின் னதகொல் லப்பட்டி, தபரியதகொல் லப்பட்டி மு லிய நூற் றுக்கணக்கொன
பட்டிகள் மிழ் நொட்டில் உள் ளன.

பு ் கம்

ம்

: 7ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 12
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18.

இந்திய அரசியல் அனமப்புெ் ெட்ட ்ன

உருவொக்கிய சிற் பி யொர்?

(A) அம் தப ்கர்

(B) இரொஜொஜி

(C) அண்ணொ

(D) கொமரொெர்

வினட : (A) அம் தப ்கர்

19.

அறிஞர் அண்ணொவின்

கவின கள்

“ மிழ் பீடம் ” என் னும்

இ ழில்

தவளியிடப்பட்டுள் ள

ஆண்டு எது?

(A) 2005
வினட : (A) 2005
20.

(B) 2004

(C) 2003

(D) 2006

மிழில் ெதுரகரொதி என் னும் அகரமு லினய தவளியிட்டவர்

(A) ஜி.யு.தபொப்

(B) வீரமொமுனிவர்

(C) H.A. கிருஷ்ணப்பிள் னள

(D) ரொ.பி. தெதுபிள் னள

வினட : (B) வீரமொமுனிவர்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.

இவர், மிழில் மு ன் மு லொகெ் சதுேகோதி என் னும் அகரமு லினய
தவளியிட்டொர்;
த ம் பொவணி என் னும் கிறி ் வக் கொப்பிய ்ன இயற் றினொர்;
த ொன் னூல் விளக்கம் என் னும் இலக்கண நூனலப் பனட ் ொர்;
கலம் பகம் , அம் மொனன மு லிய சிற் றிலக்கியங் கனள இயற் றினொர்
பரமொர் ் குரு கன என் னும் நனகெ்சுனவ நூனல எழுதினொர்.

பு ் கம்

21.

:

: 8ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 9

“ தபொலி” என் னும் சிற் றூர் எந்

மொநில ்தில் உள் ளது

(A) மரொட்டிய மொநிலம்
(C)

(B) குஜரொ ் மொநிலம்

மிழ் நொடு

(D) கர்நொடகம்

வினட : (A) மரொட்டிய மொநிலம்
விளக்கம்
பு ் கம்

: மரொட்டிய தகொங் கண மொவட்ட

்தில்

தபொலி என் னும் சிற் றூர் உள் ளது.

: 10ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 68

22. “கொவடிெ் சிந்தின்

ந் ன ” என அனழக்கப்படுபவர்______________

(A) பொரதியொர்
(B) தென் னிகுளம் அண்ணொமனலயொர்
(C) அருணகிரியொர்
(D) விளம் பி நொகனொர்
வினட : (B) தென் னிகுளம் அண்ணொமனலயொர்
விளக்கம்

:
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1.
2.
3.
4.

தென் னிகுளம் அண்ணொமனலயொர் பொடிய கொவடிெ்சிந்து அருணகிரியொரின்
திருப்புகழ் ் ொக்க ் ொல் வினளந் சிறந் ெந் இலக்கியமொகும்
தமிழில் முதன்முதலில் வண்ணச்சிந் து பாடியதால் , காவடிச் சிந் தின் தந் ரத
என அரைக்கப் பட்டாே்.
18 வயதிதலதய ஊற் றுமனலக்குெ் தென் று அங் குக் குறுநில ் னலவரொக இருந்
இரு யொலய மரு ப்ப ் த வரின் அரெனவப் புலவரொகவும் இருந் ொர்.
இவர், இந்நூல் விர வீனர ் லபுரொணம் , வீனர நவநீ கிருஷ்ணெொமி பதிகம் ,
ெங் கரன்தகொவில் திரிபந் ொதி, கருனவ மும் மணிக்தகொனவ, தகொமதி அந் ொதி
ஆகிய நூல் கனள இயற் றியுள் ளொர்.

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 57 [புதியது]

23. கலிங் க ்துப்பரணி – நூலில் அனமந்துள் ள

(A) 595

(B) 599

ொழினெகள் எண்ணிக்னக யொது?

(D) 597

(C) 593

வினட : (B) 599
விளக்கம்
1.
2.
3.

4.

:

ஆயிரக்கணக்கொன யொனனகனளப் தபொரில் தகொன்ற வீரனனப் புகழ் ந்து பொடும்
இலக்கிய ்திற் குப் பரணி என்பது தபயர்.
பரணி இலக்கியங் களுள் மிழில் த ொன்றிய மு ல் நூல் கலிங் க ்துப்பரணி.
கலிங் க மன் னன் அனந் ப ்மன் மீது மு ல் குதலொ ்துங் கெ் தெொழன் தபொர்
த ொடு ்து தவற் றி தபற் றொன். அவ் தவற் றினயப் பொரொட்டி எழுந் இந்நூல் ,
த ொல் வியுற் ற கலிங் கநொட்டின் தபயரொல் அனமந்துள் ளது.
இந்நூலில் ஐந் நூற் றுத் பதாண்ணூற் பறான்பது தாழிரசகள் உள் ளன.
ெயங் தகொண்டொரின் ெமகொலப் புலவரொன ஒட்டக்கூ ் ர் இந்நூனல ்
த ன் மிழ் ் த ய் வப்பரணி எனப் புகழ் ந்துள் ளொர்.

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 40

24. “நொயின் வொயினீர ் ன் னன நீ தரனொ
நவ் வி நொவினொல் நக்கி விக்குதம” – இவ் வரிகள் இடம் தபற் ற நூல்

(A) வங் க ்துப் பரணி

(B) திரொவிட ்துப் பரணி

(C) கலிங் க ்துப் பரணி

(D) க்கயொகப் பரணி

வினட : (C) கலிங் க ்துப் பரணி

25.

அதியமொனின் தூ ரொக ஔனவ தென் றன க் கூறும் நூல் எது?

(A) பதிற் றுப்ப ்து

(B) பரிபொடல்

(C) புறநொனூறு

(D) ஆ ்திெ்சூடி

வினட : (C) புறநொனூறு
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

ெங் ககொலப் தபண்பொற் புலவருள் சிறந்து விளங் கியவர் ஔனவயொர்;
அவர் அதியமொன் தநடுமொனஞ் சி என் னும் குறுநில மன் னனுடன் ஆழ் ந் நட்புக்
தகொண்டவர். அம் மன் னன் அனவக்களப் புலவரொக ் திகழ் ந் வர்.
நீ ண்டநாள் வாைச் பசய் யும் அமிை் தத்ரத ஒத்தரதாே் அேிய பநல் லிக்கனிரயத்
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4.

தான் உண்ணாது அதியமான் ஔரவக்கு ஈந் து மகிை் ந் த பசய் திரயப்
புறநானூற் றால் அறியலாம் .
ஔனவயொர் பொடிய பொடல் கனளப் புறநொனூற் றிலும் , நற் றினணயிலும் ,
குறுந்த ொனகயிலும் கொணலொம் .

பு ் கம்

26.

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 14

ன் வினன வொக்கிய ்ன

த ர்ந்த டுக்க

(A) அப்பூதி அடிகள் நொன் மனற கற் கவில் னல
(B) அப்பூதி அடிகள் நொன் மனற கற் றொர்
(C) அப் பூதி அடிகள் நொன் மனற கற் றொரொ?
(D) அப்பூதி அடிகள் நொன் மனற கற் பி ் ொர்
வினட : (B) அப்பூதி அடிகள் நொன் மனற கற் றொர்

27.

இலக்கணக் குறிப் பு ்

ருக : கங் னகயும் சிந் துவும்

(A) உம் னம ் த ொனக

(B) தபண்பொல் தபயர்கள்

(C) எண்ணும் னம

(D) அன் தமொழி ் த ொனக

வினட : (C) எண்ணும் னம

28. ெொல

வ மு லிய உரிெ்தெொற் களின் பின் வல் லினம்

(A) மிகும்

(B) மிகொது

(C) சில இடங் களில் வரும்

(D) சில இடங் களில் வரொது

வினட : (A) மிகும்
விளக்கம்

:

ெொலப்தபசினொர் ,
ெொல,

வ,

பு ் கம்

29.

வெ்சிறிது

ட, குழ என் னும் உரிெ் தெொற் களின் பின் வல் லினம் மிகும் .

: 9ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 79 [புதியது]

ொழ் பூந் துனற – என் ற தெொல் லுக்குரிய இலக்கணக் குறிப்பு

ருக.

(A) ஏவல் வினனமுற் று

(B) உரிெ்தெொல் த ொடர்

(C) பண்பு ் த ொனக

(D) வினன த
்
ொனக

வினட : (D) வினன த
்
ொனக

30. த ன் னொப் பிரிக்க வரலொற் றில் யொருனடய தபயர் நினல ்து நிற் கும் என் று கொந்தியடிகள்
குறிப் பிட்டுள் ளொர்?

(A) திலகவதி

(B) தில் னலயொடி வள் ளியம் னம

(C) ஜொன் சிரொணி

(D) நொகம் னம

வினட : (B) தில் னலயொடி வள் ளியம் னம
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விளக்கம்

:

த ன் னொப்பிரிக்க வரலொற் றில் வள் ளியம் னமயின் தபயர் என் றும் நினல து
் நிற் கும்
என் று கொந்தியடிகள் , பதன்னாப் பிேிக்கச் சத்தியாகிேகம் என் னும் நூலில்
குறிப்பிட்டுள் ளொர்.

பு ் கம்

31.

: 9ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 10

உலகம் உருண்னடயொனது என் பன

்

ம் த ொனலதநொக்கியொல் கண்டறிந் து தெொன் னவர்

யொர்?

(A) கலீலிதயொ

(B) நிதகொலஸ் கிரொப் ஸ்

(C) சி.வி.இரொமன்

(D) ொமஸ் ஆல் வொ எடிென்

வினட : (A) கலீலிதயொ
விளக்கம்
1.
2.

3.

நிக்தகொலஸ் கிரொப்ஸ் என்பவர் உலகம் ட்னட இல் னல உருண்னடயொனது என் று
ெரியொகக் கணி ்துக் கூறினொர்.
பதினாறாம் நூற் றாண்டில் வாை் ந் த கலீலிரயா, உலகம் உருண்ரடயானது
என்பரதத் தம் பதாரலரநாக்கியால் கண்டுபிடித்துச் பசான்ன பிறகுதான்
மக்கள் ஏற் றுக் பகாண்டனே்.
தமனல நொட்டினர் கண்டறிந்
ற் குப் பல நூற் றொண்டுகளுக்கு முன்தப
தெொல் லியது ஒரு மிழ் க்குரல் . அந் க்குரலுக்கு உரியவர் திருவள் ளுவர்.

பு ் கம்

32.

:

: 8ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 8

மிழுக்கு அரும் பணி ஆற் றிய அதமொிக்கப் தபரொசிரியர்களில் ஒருவர்

(A) ஆறுமுக நொவலர்
(C) தஜம் ஸ் பிரொங் கொ

(B) தஜொெப் தகொன் ஸ்டொன்
(D) ஜி.யு.தபொப்

வினட : (C) தஜம் ஸ் பிரொங் கொ
விளக்கம்

:

அதமரிக்கொ நொட்டுப் தபரொசிரியர்கள் வி.எஸ்.இரொஜன், ஜொர்ஜ் எல் .ஹொர்ட், தகௌெல் யொ
ஹொர்ட், சிம் . லிண்ட் தஹொம் , இந்திரொ நொர்மன், ஹொல் சிப்தமன். டபிள் யூ, குதளொ ்தி,
ரேம் ஸ் பிோங் கா, மனறந்
தபரொசிரியர் ஏ.தக.இரொமொனுஜம் மு லிதயொர் மிழுக்கு
ஆற் றிய மிழுக்கு ஆற் றிய அரும் பணிகள் தபொற் ற ் க்கன.

பு ் கம்

33.

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 43

“இங் தக“ ஒரு

மிழ் மொணவன் உறங் கிக் தகொண்டிருக்கிறொன் ” என் று

ன் கல் லனறயில்

எழு ெ் தெொன் னவர் யொர்?

(A) கொல் டுதவல்

(B) ஜியு.தபொப்

(C) வீரொமுனிவர்

(D) தஷல் லி

வினட : (B) ஜியு.தபொப்
விளக்கம்

:
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1.
2.

3.

மிழின் தபருனமனய ் ரணி முழுவதும் பரப்பிய தபொப் , 1908ஆம் ஆண்டு
பிப்ரவரி ் திங் கள் பதிதனொன்றொம் நொள் ம் இன் னுயினர நீ ் ொர்.
அவர், ம் கல் லனறயில் , ”இங் ரக ஒரு தமிை் மாணவன் உறங் கிக்
பகாண்டிருக்கிறான்” என எழு தவண்டுதமன் று மது உயில் யில் எழுதி
னவ ் ொர்.
ஆங் கிலதமொழியினன அன் னன தமொழியொகக் தகொண்ட தபொப் , ” மிழ்
மொணவன்” என் று ம் னம அறிவி ்துக் தகொண்டவர்,

பு ் கம்

: 8ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 14

34. சி ் ர்களின் ஆதி சி ் ரொக கரு ப்படுபவர் யொர்?

(A) பொம் பொட்டிெ்சி ் ர்

(B) திருமூலர்

(C) தபொகர்

(D) தகொரக்கர்

வினட : (B) திருமூலர்
விளக்கம்
1.
2.
3.

4.

சி ் ர்களின் ஆதி சி ் ரொகக் கரு ப்படுபவர் திருமூலே்.
இவரது கொலம் கி.பி.5ஆம் நூற் றொண்டு அல் லது 6ஆம் நூற் றொண்டு என்பர்.
சி ் ர்களில் கலகக்கொரர் என் று கரு ப்படும் சிவவொக்கியரின் கொலம் 9ஆம்
நூற் றொண்டு. மற் றவர்கள் கி.பி. 14ஆம் நூற் றொண்டு மு ல் வொழ் ந் வர்கள் என் று
கூறுவர்.
சி ் ர் கொல ்ன ப் தபொலதவ சி ் ர்களின் எண்ணிக்னகயும்
ஆய் வுக்குரிய ொகதவ உள் ளது. சி ் ர் த ொனக குறி ் பட்டியல் கள்
ஒவ் தவொன் றும் மொறுபடுகின்றன.

பு ் கம்

35.

:

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 222 [புதியது]

“லிட்டன் பிரபு” எழுதிய “இரகசிய வழி” என் ற நூனல ்

ழுவி தவளிவந்

(A) மதனொன் மணீயம்

(B) அக ்தியம்

(C) முறுவல்

(D) குணநூல்

நூல்

வினட : (A) மதனொன் மணீயம்
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

நொடக ் மிழ் நூல் களுள் னலயொய சிறப்பினனயுனடய ொக விளங் குவது
மதனொன்மணீயம் ,
நொடகக் கொப்பியங் களொல் சிறப்புப் தபற் று விளங் கும் வடதமொழிக்கு ஈடொக
நடிப்புெ் தெவ் வியும் இலக்கியெ் தெவ் வியும் ஒருங் தக அனமயப் தபற் றது.
இந் நாடகம் லிட்டன் பிேவு என்பாே் ஆங் கிலத்தில் எழுதிய ”இேகசிய வழி”
என்ற நூரலத் தழுவி அரமந் தது.

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 55

36. மதனொன் மணிய ்ன

இயற் றியவர்

(A) சுந் ரம் பிள் னள

(B) சுந் ர முனிவர்

(C) சுந் ரர்

(D) சுந் ர மூர் ்தி

வினட : (A) சுந் ரம் பிள் னள
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விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

மதனொன்மணீய ்ன
் மிழன் னனக்கு இயற் றயளி ் வர். ரபோசிேியே்
பப.சுந் தேம் பிள் ரள ஆவொர்.
இவர் தகரள மொநில ்ன ெ் தெர்ந் ஆலப்புனழ என் னும் ஊரில் பிறந் ொர்.
இவர் திருவனந் புரம் அரெர் கல் லூரியில்
து
் வப் தபரொசிரியரொகப்
பணிபுரிந் ொர்.
தகொடொக நல் லூர் சுந் ர சுவொமிகள் என்பவனர ் மது ஞொனொசிரியரொகக்
தகொண்டு ஒழுகி வந் ொர். இவர் கொலம் 1897 (19ஆம் நூற் றொண்டு)

பு ் கம்

37.

:

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 57

தெங் கீனரப் பருவம் – பிள் னள ் மிழில் எந் ப் பருவமொக விளங் குகிறது?

(A) இரண்டொம் பருவம்

(B) ஐந் ொம் பருவம்

(C) மு ற் பருவம்

(D) மூன் றொம் பருவம்

வினட : (A) இரண்டொம் பருவம்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

:

தெங் கீனரப் பருவம் பிள் னள ் மிழில் இேண்டாம் பருவமாகும் .
தபொருள் த ரியொ ஒலினயக் குழந்ன எழுப்பும் பருவ ்ன க் குறிப்பது இது.
இளங் குழந்ன ங் க, ங் க என் று கூறக்தகட்டு ் ொய் உகக்கும் பருவம் இது.
இவ் தவொலி மழனலனயக் கொட்டிலும் இளம் பருவ ்ன உனடயது.
த ொட்டில் பிள் னள னலனயயுயர் ்திக் னகயொல் ஊன்றி உடம் னப
அனெ ் னலெ் தெங் கீனரயொடு ல் என்பர்.

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 70

38. தவய் புனர த ொள் என் ற உவனம ் த ொடருக்கு தபொருள்

ருக.

(A) த ன் னன தபொன் ற த ொள்

(B) பளிங் கு தபொன் ற த ொள்

(C) மூங் கில் தபொன் ற த ொள்

(D) வொனழ தபொன் ற த ொள்

வினட : (C) மூங் கில் தபொன் ற த ொள்

39. பிறவினனெ் தெொற் தறொடனரக் கண்டறிக.

(A) எழிலரசி சிலப் பிதிகொரம் கற் றொள்
(B) எழிலரசியொல் சிலப்பதிகொரம் கற் பிக்கப்பட்டது
(C) எழிலரசி சிலப்பதிகொரம் கல் லொள்
(D) எழிலரசி சிலப்பதிகொரம் கற் பி ் ொள்
வினட : (D) எழிலரசி சிலப்பதிகொரம் கற் பி ் ொள்

40.

ொய் தமொழினய

உயிரொகப்

தபொருந் மொன வொக்கிய ்ன

தபொற் றுமொறு

ஆசிரியர்

மொணவர்களிடம்

த ர்ந்த டுக்க

(A) அயற் கூற் று வொக்கியம்

(B) தநர்க்கூற் று வொக்கியம்

(C) கலனவ வொக்கியம்

(D) எதிர்மனற வொக்கியம்

வினட : (A) அயற் கூற் று வொக்கியம்
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கூறினொர்.

41.

பொ ்திமொ திருக்குறள் கற் பி ் ொள்

(A) ன் வினன வொக்கியம்

(B) தெய் வினன வொக்கியம்

(C) பிறவினன வொக்கியம்

(D) தெயப்பொட்டுவினன வொக்கியம்

வினட : (C) பிறவினன வொக்கியம்
விளக்கம்

:

பொ தி
் மொ திருக்குறள் கற் பி ் ொள்
1. பிறவினன த
்
ொடர் - எழுவொய் , ஒரு தெயனலப் பிறனரக் தகொண்டு தெய் விப்பது.
2. பொ ்திமொ என் னும் எழுவொய் , அெ்தெயனலப் பிறனரக் தகொண்டு
தெய் விப்ப னொல் , இது பிறவினன ் த ொடரொகும் .

பு ் கம்

42.

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 26

வறொன இனண எது?

(A) மணி ் க்கொளி- வொய் ப்புண்
(B) முகமுகக்னக தவர் - இருமல்
(C) அக ்திக் கீனர – கண்தநொய்
(D) தவப்பபங் தகொழுந் து - மொர்புெ்ெளி
வினட : (C) அக ்திக் கீனர – கண்தநொய்
விளக்கம்
1.
2.

3.
4.

:

மணி ் க்கொளிக் கீனர வொய் ப்புண், குடற் புண்னணக் குணமொக்கும் .
முசுமுசுக்னகக் தகொடியின் தவனரப் பசுவின்பொலில் ஊறனவ ்து,
உலர் ்திப்தபொடியொக்கிப் பசும் பொல் , மிளகுப்தபொடி, ெருக்கனரயுடன் உண்டு
வந் ொல் இருமல் நீ ங் கும் .
அகத்திக்கீரே, பல் சாே்ந்த ரநாய் கரளக் குணமாக்கும் .
தவப்பங் தகொழுந்ன க் கொனலயில் உண்டு வந் ொல் , மொர்புெ்ெளி நீ ங் கும்
தவப்பினலனய அனர து
்
் டவினொல் அம் னமயொல் வந் தவப்புதநொய் அகலும் .

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 81

43. தபொருந் ொ இனண எது?

(A) தமற் கு மனலயில் இருந்து வந் னவ – ெந் னம் , ஆரம்
(B) கீழ் க்கடலில் வினளந் னவ - பவளம்
(C) வடமனலயில் இருந்து வந் து – கறி (மிளகு)
(D) த ன் கடலில் இருந் து கினடந் னவ – மு ்து
வினட : (C) வடமனலயில் இருந் து வந் து – கறி (மிளகு)
விளக்கம் :
தவளிநொடுகளில் இருந்து கடல் வழி வந் னவ -

குதினரகள்

உள் நொட்டில் இருந்து

கறி (மிளகு)

னரவழியில் வந் னவ

-

வடமனலயில் இருந்து வந் னவ

-

தமருகிடப்பட்ட தபொன், மணிக்கற் கள்

தமற் கு மனலயில் இருந்து வந் னவ

-

ெந் னம் , ஆரம்

த ன் கடலில் இருந்து கினட ் னவ

-

மு ்து

கீழ் க்கடலில் வினளந் னவ

-

பவளம்

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 35 [புதியது]

Mobile No. 9840097666, 9600124042

www.vetriias.com

44. அகர வரினெப்படு ்துக.

(A) மிளகு, மருங் னக, முசிறி, மூதூர், தமற் குமனல
(B) முசிறி, மூதூர், மிளகு, தமற் குமனல, மருங் னக
(C) மருங் னக, மிளகு, முசிறி, மூதூர், தமற் குமனல
(D) மருங் னக, முசிறி, மூதூர், மிளகு, தமற் குமனல
வினட : (C) மருங் னக, மிளகு, முசிறி, மூதூர், தமற் குமனல

45. த ன் னொட்னட ்

ன் னந் னிதய ஆண்ட தபண்ணரசி என் னும் புகனழப் தபற் றவர் யொர்?

(A) இரொணி மங் கம் மொள்

(B) ஜொன் சி ரொணி

(C) தில் னலயொடி வல் லியம் னம

(D) தவலுநொெ்சியொர்

வினட : (A) இரொணி மங் கம் மொள்
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

மங் கம் மொள் திறனமயொன ஆட்சியொளர்; எதிர்ப்புகனள ் ன் ஆற் றலொலும் அறிவு
நுட்ப ் ொலும் முறியடி து
் தவற் றி நனடதபொட்டவர்;
பதன்னாட்ரடத் தன்னந் தனிரய ஆண்ட பபண்ணேசி என்னும் புகரைப்
பபற் றவே்.
துன்பங் கள் நம் னமெ் தெம் னமப்படு ்தி வளர்ப்ப ற் கும் , இன்பங் கள் நமக்கு
விழிப்பூட்டுவ ற் கும் வருவன என்ப னன உணர்ந் வர்;

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப் பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 15

46. “வொழ் வினிற் தெம் னமனயெ் தெய் பவன் நீ தய“ என் ற பொடனல ்

மிழ் வொழ் ் ொக ஏற் று

தகொண்டுள் ள அரசு எது,

(A) மிழ் நொடு அரசு

(B) புதுனவ அரசு

(C) பிதரஞ் சு அரசு

(D) ஆங் கில அரசு

வினட : (B) புதுனவ அரசு
விளக்கம்
1.
2.

”வொழ் வினில் தெம் னமனயெ் தெய் பவள் நீ தய” என்ற இவரின் மிழ் வொழ் ்துப்
பொடனலப் புதுரவ அேசு னது மிழ் ் ொய் வொழ் ் ொக ஏற் றுக் தகொண்டுள் ளது.
மிழக அரசு பொரதி ொென் பல் கனலக் கழகம் நிறுவி இவர் புகனழப்
தபொற் றியுள் ளது.

பு ் கம்

47.

:

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 76

இளங் தகொவடிகள்

“ ண்டமிழ்

ஆெொன் ,

ெொ ் ன்

நன் னூற் புலவன் ”

என் று

பொரொட்டியுள் ளொர்?

(A) நொ கு ் னொர்

(B) த ொலொ தமொழி ் த வர்

(C) திரு ் க்க த வர்

(D) சீ ் னலெ் ெொ ் னொர்

வினட : (D) சீ ் னலெ் ெொ ் னொர்
விளக்கம் :
1.

கூலவொணிகள் சீ ் னலெ் ெொ ் னொர் இயற் றியது மணிதமகனல. ெொ ் ொன்
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யொனரப்

2.
3.
4.

என்பது இவரது இயற் தபயர்.
திருெ்சிரொப்பள் ளினயெ் ெொர்ந் சீ ் னல என் னும் ஊரில் பிறந்து மதுனரயில்
வொழ் ந் வர்; கூலவொணிகம் (கூலம் – ொனியம் ) தெய் வர்.
இக்கொரணங் களினொல் , இவர் மதுனரக் கூலவொணிகன் சீ ் னலெ் ெொ ் னொர்
என் று வழங் கப் தபற் றொர்.
இளங் தகொவடிகளும் இவரும் ெமகொல ் வரொவர். தண்டமிை் ஆசான், சாத்தான்
நன்னூற் புலவன் என்று இளங் ரகாவடிகள் சாத்தனாரேப் பாோட்டியுள் ளாே்.
இவரது கொலம் கி.பி. இரண்டொம் நூற் றொண்டு என்பர்.

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 72

48. வொகீெர், அப்பர்,

ருமதெனர்,

ொண்டகதவந் ர் என் தறல் லொம் அனழக்கபடுபவர் யொர்?

(A) திருநொவுக்கரெர்

(B) சுந் ரர்

(C) திருஞொனெம் பந் ர்

(D) மணிக்கவொெகர்

வினட : (A) திருநொவுக்கரெர்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

:

திருநொவுக்கரெர் திருவொமூரில் பிறந் வர். தபற் தறொர் புகழனொர், மொதினியொர்.
இவரது மக்னகயொர் திலகவதியொர்.
திருநொவுக்கரெருக்குப் தபற் தறொர் இட்டதபயர் மருணீக்கியொர்.
இவருக்கு ் தருமரசனே், அப் பே், வாகீசே் என் னும் தவறு தபயர்களும் உண்டு.
இவரது தநறி த ொண்டு தநறி.

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 155

49. ”ஏர்முனனக்கு தநரிங் தக எதுவுதம இல் தல!
என் றும் நம் ம வொழ் விதல பஞ் ெதம இல் னல!
என் ற பொடலின் ஆசிரியர் யொர்?

(A) பட்டின ் ொர்
(B) மரு கொசி
(C) உடுமனல நொரொயண கவி
(D) பட்டுக்தகொட்னட கல் யொண சுந் ரம்
வினட : (A) பட்டின ் ொர்
விளக்கம்
1.
2.

:

”தினரக்கவி ் திலகம் அ. மருதகாசி பொடல் கள் “ என் னும் னலப்பில் ,
தினரக்கன களுக்கு எழுதிய பொடல் கள் த ொகுக்கப்பட்டுள் ளன.
ெமூகம் என் னும் னலப்பின் கீழ் இடம் இடம் தபற் றுள் ளது

பு ் கம்

: 7ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 42

50. தெல் வெ் தெவிலி – இலக்கணக் குறிப்பு

(A) உவனம

(B) அடுக்கு ் த ொடர்

(C) எண்ணும் னம

(D) உருவகம்

வினட : (D) உருவகம்
பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 152
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51.

குன் தறறி யொனனப்தபொர் கண்டற் றொல்

ன் னக த
்
ொன்

ண்டொகெ் தெய் வொன் வினன
- இவ் வடிகளில் னக த
்
ொன் று – தபொருள் யொது?

(A) பனடகவெம்

(B) பனட கருவிகள்

(C) னகப்தபொருள்

(D) வலினமயொன ஆயு ம்

வினட : (C) னகப்தபொருள்
விளக்கம்
1.
2.

தபொருள் : ன் னகப்தபொருள் தகொண்டு ஒருவன் தெய் யும் தெயலொனது
குன்றின்தமல் இருந்து தகொண்டு யொனனப்தபொனரக் கொண்ப ற் கு ஒப்பொனது.
னக த
்
ொன் று- னகப்தபொருள்

பு ் கம்

52.

:

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 152

பற் றுக பற் றற் றொன் பற் றினன அப்பற் னறப்
பற் றுக பற் று விடற் கு – எதுனக வனகனயக் கண்டுபிடிக்கவும்

(A) தபொழிப்பு எதுனக

(B) கூனழ எதுனக

(C) தமற் கதுவொய் எதுனக

(D) கீழ் க்கதுவொய் எதுனக

வினட : (B) கூனழ எதுனக
விளக்கம்

:

கூரை எதுரக (1, 2, 3)
ஓர் அடியுள் மு ல் , இரண்டு, மூன்றொம் சீர்களில் மு தலழு ்து அளதவொ ்து நிற் க,
இரண்டொம் எழு ்து ஒன்றிவர ் த ொடுப்பது கூனழ எதுனக எனப்படும் .

பு ் கம்

53.

: 9ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 77

“அழக்தகொண்ட

எல் லொம்

அழப்தபொம் ,

இழப் பினும் “

–

இந்

அடியில்

அனமந் துள் ள

எதுனகனய ் த ர்க.

(A) கூனழ எதுனக

(B) தமற் கதுவொய் எதுனக

(C) கீழ் க்கதுவொய் எதுனக

(D) தபொழிப்பு எதுனக

வினட : (B) தமற் கதுவொய் எதுனக
விளக்கம்

:

ரமற் கதுவாய் எதுரக (1, 3, 4)
ஓர் அடியுள் மு ல் , மூன் று, நொலொம் சீர்களில் மு தலழு ்து அளதவொ ்து
இரண்டொம் எழு ்து ஒன்றிவர ் த ொடுப்பது தமற் கதுவொய் எதுனக எனப்படும் .

பு ் கம்

நிற் க,

: 9ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 77

54. தபொரு ்துக
தவற் றுனம

உருபு

(a) நொன் கொம் தவற் றுனம

1. இன்

(b) ஐந் ொம் தவற் றுனம

2. அது
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(c) ஆறொம் தவற் றுனம

3. கண்

(d) ஏழொம் தவற் றுனம

4. கு

(a)

(b)

(c)

(d)

(A)

4

1

2

3

(B)

3

2

1

4

(C)

2

3

4

1

(D)

1

4

3

2

வினட : (A) 4 1 2 3

55.

கீழ் க்கண்ட கூற் றுகளுள் ெரியொனவற் னற ் த ர்வு தெய் க.
1.
2.

ொயுமொனவர் பிறந்

இவர் கொலம் கி.பி. பதிதனட்டொம் நூற் றொண்டு

3.
4.

ஊர் நொகப்பட்டினம் மொவட்ட ்திலுள் ள பழதவற் கொடு

ொயுமொனவர் திருப்பொடல் திரட்டு என் பது இவர் எழுதிய நூல்
திருெ்சினய ஆண்ட விெயரகுநொ

(A) 1, 4 ெரி

தெதுபதியிடம் அலுவலரொகப் பணியொற் றியவர்

(B) 2, 3 ெரி

(C) 2, 4 ெரி

(D) 1, 3 ெரி

வினட : (B) 2, 3 ெரி
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.

தபயர்
ஊர்
நூல்
கொலம்
பணி

பு ் கம்

56.

:
- ொயுமொனவர்
-நொகப்பட்டினம் மொவட்ட ்திலுள் ள திருமனறக்கொடு
- ொயுமொனவர் திருப்பொடல் திரட்டு
-கி.பி. பதிதனட்டொம் நூற் றொண்டு
-திருெ்சினய ஆண்ட விெய ரகுநொ தெொக்கலிங் கரிடம் கருவூல அலுவலர்

: 8ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 2

ொயுமொனவர் ஆற் றிய பணி எது?

(A) அரசுக்கணக்கர்

(B)

ட்டெ்சுப்பணியொளர்

(C) ப ்திரிக்னகயொளர்

(D) இனெப்பணியொளர்

வினட : (A) அரசுக்கணக்கர்
விளக்கம்
1.
2.
3.

தகடிலியப்ப பிள் னள திருெ்சிரொப்பள் ளி ஆண்ட விஜயரங் க தெொக்கநொ
நொயக்கர் என்ற அரெரிடம் கணக்கோகப் பணிபுரிந்து வந் ொர்.
அவர் மனறவுக்குப் பின் னர் ் ொயுமொனவர் அப்பணினய ஏற் றொர்.
விஜயரங் க தெொக்க நொ நொயக்கர் ஆட்சியிலும் , அவர் மனனவி இரொணி
மீனொட்சி ஆட்சியிலும் கணக்கரொகப் பணியொற் றினொர்.

பு ் கம்

57.

:

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 1

மிழக அரசின்

மிழ் வளர்ெ்சி ்துனற பரிசு தபற் ற சுர ொவின் நூல் எது?

(A) துனறமுகம்
(C) த ன் மனழ

(B) சுவரும் சுண்ணொம் பும்
(D) சுர ொவின் கவின கள்
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வினட : (C) த ன் மனழ
விளக்கம்
1.
2.

:

ரதன்மரை என் னும் கவின நூல் , மிழக அரசின் மிழ் வளர்ெ்சி ் துனற
வழங் கும் சிறந் நூலுக்கொன பரினெப் தபற் றுள் ளது.
மிழக இயலினெ நொடக மன்ற ்தின் கனலமொமணிப் பட்ட ்ன யும் , மிழக
அரசின் பொதவந் ர் விருன யும் இவர் தபற் றுள் ளொர்.

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 7

58. “இரட்னடக்கிளவி தபொல் இனணந்த

வொழுங் கள் பிரிந் ொல் தபொருளில் னல. . . . ” என் று

பொடியவர் யொர்?

(A) சுர ொ
(C)

(B) மு.தம ் ொ

ொரொ பொரதி

(D) அப்துல் ரகுமொன்

வினட : (A) சுர ொ

59. பொரதி ொெனொர் இயற் றிய நொடக நூல் எது?

(A) கண்ணகி புரட்சிக் கொப்பியம்

(B) பிசிரொந்ன யொர்

(C) சுவரும் , சுண்ணொம் பும்

(D) பொண்டியன் பரிசு

வினட : (B) பிசிரொந்ன யொர்
விளக்கம்
1.

2.

:

குடும் பவிளக்கு,
பொண்டியன்
பரிசு,
இருண்டவீடு,
மிழெ்சியின்
க ்தி,
தெர ொண்டவம் , பிசிரொந்ன யொர், அழகின்
சிரிப்பு, குறிஞ் சி ்திட்டு ஆகிய
கொப்பியங் கனளயும்
இறவொப்
புகழ்
தபற் ற
எண்ணற் ற
பொடல் கனளயும்
இயற் றியவர்.
இவர் இயற் றிய பிசிோந்ரதயாே் நாடகம் ெொகி ்திய அகொத மிப் பரிசு தபற் றது

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 76

60. நொமக்கல் கவிஞருக்கு “ப ்மபூஷன் ” விருது வழங் கிெ் சிறப்பி ் து யொர்?

(A) நடுவணரசு

(B) மொநில அரசு

(C) ஆங் கில அரசு

(D) பிதரஞ் சு அரசு

வினட : (A) நடுவணரசு
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

மிழக அரசின் மு ல் அரெனவக் கவிஞரொக ் திகழ் ந் வர்.
இவருக்கு நடுவணேசு பத்மபூஷண் விருது வைங் கிச் சிறப் பித்தது.
இவர், மிழக மக்களொல் கொந்தியக் கவிஞர் எனப் தபருனமயுடன் வழங் கப்படுகிறொர்.
இவரின் கொலம் கி.பி. 1888 மு ல் 1972 வனரயொகும் .

பு ் கம்

61.

:

: 9ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 7

துடியன் , நொயினன் த ொல் தெருப்பு ஆர் ்
அடியன் , அல் தெறிந்

தபர்

ன் ன நிற ்தினொன்
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-இக்கூற் றிற் குரியவர் யொர்?

(A) இரொமன்

(B) இலக்குவன்

(C) அனுமன்

(D) குகன்

வினட : (D) குகன்
விளக்கம்

:

தபொருள்
:
குகன்
துடிதயன் னும்
பனற
உனடயவன்;
தவட்னட
நொய் கனளக்
தகொண்டிருப்பவன்; த ொல் தெருப்பணிந்
தபருங் கொல் கனள உனடயவன்; இருள்
தபொன்ற கரிய நிற ்ன யுனடயவன்; கரிய தமகக் கூட்டம் திரண்டு வந் ொற் தபொன்ற
மிகுதியொன பனடபலம் உனடயவன்.

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 58

62. பதிதனண்கீழ் க்கணக்கு நூல் களுள் ஒன் று

(A) நற் றினண

(B) குறிஞ் சிப்பொட்டு

(C) பரிபொடல்

(D) ஏலொதி

வினட : (D) ஏலொதி
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

:

பதிதணன்கீழ் க்கணக்கு நூல் களுள் ஏலாதியும் ஒன் று.
இந்நூல் சிறப்புப் பொயிரம் , ற் சிறப்புப் பொயிரம் உட்பட எண்ப த
்
ொரு
தவண்பொக்கனளக் தகொண்டுள் ளது.
நொன் கடிகளில் ஆறு அருங் கரு ்துகனள இந்நூல் நவில் கிறது.
இந்நூல் மிழருக்கு அருமருந்து தபொன்றது.

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 11

63. தபருமு ் னரயர்கள் பற் றிய குறிப்புகள் அனமந்துள் ள நூல் யொது?

(A) இன் னொ நொற் பது

(B) நொன் மணிக்கடினக

(C) நொலடியொர்

(D) சிறுபஞ் ெமூலம்

வினட : (A) இன் னொ நொற் பது

64. கல் விக்கு விளக்கொக விளங் குவது எதுதவன் றொல் அவர்களிடம் உள் ள _______ ஆகும் .

(A) நற் பண்பு

(B) நற் குணம்

(C) புகழ்

(D) நல் தலண்ணங் கள்

வினட : (D) நல் தலண்ணங் கள்
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

குடும் ப ்தின் விளக்குப் தபண்ணொவொள் . அப்தபண்ணுக்கு விளக்கினனப்
தபொன்றவர்கள் , அவள் தபற் ற பண்பில் சிறந் பிள் னளகள் .
மன ்திற் கினிய அன்பு மிக்க அப்பிள் னளகளுக்கு விளக்கினனப் தபொன்றது
கல் வி.
அக்கல் விக்கு விளக்காக விளங் குவது எதுபவன்றால் , அவே்களிடம் உள் ள
நல் பலண்ணங் கரள.

பு ் கம்

: 6ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 48
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65. தபொருட்பொலின் இயல் கள்

(A) பொயிரம் , இல் லறவியல் , துறவறவியல் , ஊழியல்
(B) அரசியல் , அங் கலியல் , ஒழிபியல்
(C) களவியல் , கற் பியல்
(D) பொயிரவியல் , அரசியல் , களவியல்
வினட : (B) அரசியல் , அங் கலியல் , ஒழிபியல்
விளக்கம்
1.

:

அற ்துப்பொல் முப்ப த
்
ட்டு அதிகொரங் கனள உனடயது. அது பொயிரவியல் ,
இல் லறவியல் , துறவறவியல் , ஊழியல் என் னும் நொன் கு இயல் கனளக் தகொண்டு
விளங் குகிறது என்பர் அறிஞர்.
தபொருட்பொல் எழுபது அதிகொரங் கனளயும் அேசியல் , அங் கவியல் , ஒழிபியல்
என் னும் மூன் று இயல் கனளயும் தகொண்டு அனமந்துள் ளது.
கொம ்துப்பொல் இருப ்ன ந்து அதிகொரங் கனளயும் களவியல் , கற் பியல் என்ற
இரண்டு இயல் கனளயும் தகொண்டு விளங் குகிறது.

2.
3.

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 23

66. பொகற் கொய் - பிரி த
்
ழுதுக

(A) பொகு + அல் + கொய்

(B) பொகு + அகற் கொய்

(C) பொகற் + கொய்

(D) பொகு + கல் + கொய்

வினட : (A) பொகு + அல் + கொய்
விளக்கம்

:

பொகற் கொய் கெப்புெ்சுனவ உனடயது. அ னனக் கெப்புக்கொய் என் று கூறொமல் . இனிப்பு

67.

அல் லொ

கொய் பாகற் காய் (பாகு + அல் + காய் ) என வழங் கினர்.

பு ் கம்

: 6ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 9 [புதியது]

னபந்நிணம் பிரி த
்
ழுதுக

(A) னப + நிணம்

(B) னப + இணம்

(C) பசுனம + நிணம்

(D) பசுனம + இணம்

வினட : (C) பசுனம + நிணம்

68. “திரு த
்
ொண்டர் புரொணம் ” என் ற அனடதமொழியொல் அனழக்கப்படும் நூல்

(A) திருவினளயொடற் புரொணம்

(B) தமருமந்

புரொணம்

(C) திருவொெகம்

(D) தபரியபுரொணம்

வினட : (D) தபரியபுரொணம்
விளக்கம்
1.

:

அடியொர்களின் வரலொற் னறக் கூறுவ ொல் , தபருனம தபற் ற புரொணம் என் னும்
தபொருளில் “பபேியபுோணம் “ என் னும் தபயர் தபற் றது.
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2.

இந்நூலுக்குெ் தெக்கிழொர் இட்ட தபயர், ”திரு த
்
ொண்டர் புரொணம் “

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 110

69. மூன் றடிெ் சிற் தறல் னலயும் ஆறடிப் தபதரல் னலயும் தகொண்ட அகவற் பொக்களொல் ஆன நூல்
எது?

(A) ஐங் குறுநூறு

(B) குறுந்த ொனக

(C) கலி த
்
ொனக

(D) புறநொனூறு

வினட : (A) ஐங் குறுநூறு
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

ஐங் குறு நூற் றில் மூன்றடிெ் சிறுனமயும் ஆறடிப் தபருனமயும் தகொண்ட 500
பொடல் கள் உள் ளன.
மரு ம் , தநய் ல் , குறிஞ் சி, பொனல, முல் னல என் னும் வரினெமுனறயில்
அனமக்கப்பட்டு, ஒவ் தவொருதினணயும் 100 பொடல் கனளக் தகொண்டுள் ளது.
ஒவ் தவொரு தினணயிலுமுள் ள 100 பொடல் களும் ப து
் ப் ப து
் ப்பொடல் கள் தகொண்ட
ப ்துப்பகுதிகளொக ் னி ் னி ் னலப்புகளின் கீழ் ப் பகுக்கப்பட்டுள் ளன.

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 15

70. “எழு ்து” இ ழினன ் த ொடங் கி நவீன

மிழ் இலக்கிய மறுமலர்ெ்சிக்கு வி ்திட்டவர்

(A) சிற் பி

(B) சி.சு. தெல் லப்ப

(C) ந.பிெ்ெமூர் ்தி

(D) மு.தம ் ொ

வினட : (B) சி.சு. தெல் லப்ப
விளக்கம்
1.
2.

பு ் கம்

71.

:

ெந்திதரொ யம் , தினமணி ஆகிய இ ழ் களில் உ வி ஆசிரியரொகப் பணியொற் றியுள் ளொர்.
”எழுத்து” இதழிரனத் பதாடங் கி நவீன தமிை் இலக்கிய மறுமலே்சசி
் க்கு
வித்திட்டவே்.

: 11ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 65 [புதியது]

வழக்குனரஞரொகவும் ,

இந்துெமய

அறநினலயப்

பொதுகொப் பு ்

துனற

அலுவலரொகவும்

பணியொற் றிய கவிஞர் யொர்?

(A) அப்துல் ரகுமொன்

(B) சிற் பி

(C) ந. பிெ்ெமூர் ்தி

(D) இரொ. மீனொட்சி

வினட : (C) ந. பிெ்ெமூர் ்தி
விளக்கம்

:

இயற் தபயர்
புனனதபயர்
ஊர்
த ொழில்

-

எழு ்துப்பணி

-

பு ் கம்

ந. தவங் கட மகொலிங் கம்
ந. பிெ்ெமூர் ்தி
ஞ் ெொவூர் மொவட்ட ்திலுள் ள கும் பதகொணம்
1924 – 1938 வரே வைக்குரேஞே்
1938 – 1954 வரே ரகாவில் நிருவாக அலுவலே்
கன கள் , மரபுக்கவின கள் , புதுக்கவின கள் ,
ஓரங் க நொடகங் கள்

: 7ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 3
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72.

“ஒரு

பூவின்

மலர்ெ்சினயயும்

ஒரு

குழந் ன யின்

புன் னனகனயயும்

புரிந்து

அகரொதிகள் த னவப்படுவதில் னல. பொடலும் அப்படி ் ொன் !“ என் று கூறியவர் யொர்?

(A) மு.தம ் ொ

(B) பசுவய் யொ

(C) ந. பிெ்ெமூர் ்தி

(D) ஈதரொடு மிழன் பன்

வினட : (D) ஈதரொடு
விளக்கம்
1.

2.

:

ஈதரொடு மிழன்பன் எழுதிய மிதழொவியம் என் னும் நூலில் இடம் தபற் றுள் ள
கவின இது.
இக்கவின குறி ்துக் கவிஞர் முன் னுனரயில் ”ஒரு பூவின் மலே்சசி
் ரயயும் ஒரு
குைந் ரதயின் புன்னரகரயயும் புேிந் து பகாள் ள அகோதிகள்
ரதரவப் படுவதில் ரல. பாடலும் அப் படித்தான்‘” என் று குறிப்பிட்டுள் ளொர்.

பு ் கம்

73.

மிழன் பன்

: 9ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 9 [புதியது]

“ மிழக ்தின் தவர்டஸ
் ் வர் ்” என் று பொரொட்டப்படும்

மிழ் கவிஞர்

(A) பொரதி ொென்

(B) நொமக்கல் கவிஞர்

(C) வொணி ொென்

(D) முடியரென்

வினட : (C) வொணி ொென்
விளக்கம்
1.
2.
3.

”கவிஞதரறு”, ”பொவலர்மணி” என் னும் பட்டங் கள் தபற் றுள் ளொர்.
மிழக ்தின் ”ரவே்டஸ
் ் பவாே்த்” என இவனர ் மிழுலகம் புகழ் கிறது.
உருசியம் , ஆங் கிலம் மு லிய தமொழிகளில் இவர் ம் பொடல் கள் தமொழி
தபயர்க்கப்பட்டுள் ளன.

பு ் கம்

74.

:

: 7ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 22

எட்டு த
்
ொனக நூல் களுள் மு லொவது னவ ்து எண்ணப்படும் நூல்

(A) அகநொனூறு

(B) ஐங் குறுநூறு

(C) நற் றினண

(D) பரிபொடல்

வினட : (C) நற் றினண
விளக்கம்

:

1.

ப ்துப்பொட்டும் எட்டு ்த ொனகயும் ெங் கநூல் கள் எனப்
தபொற் றப்படுவன.
2. எட்டுத்பதாரக நூல் களுள் முதலாவதாக ரவத்து
எண்ணப் படுவதும் , ”நல் ” என்று அரடபமாழி பகாடுத்துப்
ரபாற் றப் படுவதும் நற் றிரணரய.
3. இஃது அக ்தினண நூலொகும் .
பு ் கம் : 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 87

75.

அக ்தினணயும் , புற ்தினணயும் தெர் ்துக் கூறும் எட்டு த
்
ொனக நூல் எது?

(A) பரிபொடல்

(B) நற் றினண

(C) ஐங் குறுநூறு

(D) பதிற் றுப்ப ்து
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தகொள் ள

வினட : (A) பரிபொடல்
விளக்கம்

:

1.

எட்டு ் த ொனக நூல் களுள் பதிற் றுப்ப ்தும் , புறநொனூறும் புறப்தபொருள்
இலக்கியங் களொகும் .
2. ஏனனய ஆறும் அகப்தபொருள் இலக்கியங் களொகும் . எனினும்
இப்தபொழுது நம் மினட வழங் கும் பரிபொடல் த ொனக நூலுள்
புறப்பொடல் கள் மிகுதியொக உள் ளன.
3. அ னொல் பேிபாடரல அகமும் புறமும் கலந் த பாடல் பதாகுதி
எனலொம் .
பு ் கம் : 11ஆம் வகுப் பு, பக்க எண் – 11
வறொன இனணனய ் த ர்வு தெய் க

76.

(A) குறிஞ் சி – கபிலர்
(B) முல் னல - ஓ லொந் ன யொர்
(C) மரு ம் – ஓரம் தபொகியொர்
(D) தநய் ல் – அம் மூவனொர்
வினட : (B) முல் னல - ஓ லொந்ன யொர்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.
5.
பு

77.

:

மரு
்தினணப்பொடல் - ஓரம் தபொகியொர்,
தநய் ல் தினணப்பொடல் - அம் மூவனொர்,
குறிஞ் சி ்தினணப்பொடல் -கபிலர்,
பொனல ்தினணப்பொடல் -ஓ லொந்ன யொர்
முல் னல ்தினணப்பொடல் - தபயொனொர்.
் கம் : 11ஆம் வகுப் பு, பக்க எண் – 15

பின் வருவனவற் றுள்

வறொனன

் த ர்வு தெய் க

(A) கம் பர் த ரழுந்தூரில் பிறந் வர்
(B) கம் பனர ஆ ரி ்

வள் ளல் சீ க்கொதி

(C) ெரசுவதி அந் ொதினய இயற் றியவர் கம் பர்
(D) கம் பரது கொலம் கி.பி. பன் னிரண்டொம் நூற் றொண்டு
வினட : (B) கம் பனர ஆ ரி ்
விளக்கம்
1.
2.
3.
4.

வள் ளல் சீ க்கொதி

:

நொகப்பட்டினம் மொவட்டம் மயிலொடுதுனறக்கு அருகிலுள் ள த ரழுந் தூரில்
கம் பர் பிறந் ொர்.
இவர் ஏர் எழுபது, சினல எழுபது, ெரசுவதி அந் ொதி, ெடதகொபர் அந் ொதி,
திருக்னக வழக்கம் ஆகிய நூல் கனள இயற் றியுள் ளொர்.
திருதவண்தணய் நல் லூர்ெ் ெனடயப்ப வள் ளலொல் ஆ ரிக்கப் தபற் றொர்.
இவரின் கொலம் கிபி.
் பன் னிரண்டொம் நூற் றொண்டு எனக் கூறுவர்.

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 2
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78.

குழலியும்

பொட ்

த ரியும்

–

த ொடரில்

உள் ள

பினழனய

நீ க்கி

ெரியொன

த ர்ந்த டுக்க

(A) குழலிக்குப் பொட த
்
ரியும்

(B) குழலியின் பொட ்த ரியும்

(C) குழலி பொட த
்
ரியும்

(D) குழலியொல் பொட த
்
ரியும்

வினட : (A) குழலிக்குப் பொட த
்
ரியும்

79.

மிழ் ெ ் தெொல் னலக் கண்டறிக.

(A) அனுமதி

(B) ஈென்

(C) குதபரன்

(D) மணிமுடி

வினட : (D) மணிமுடி
விளக்கம்

:

1. அனுமதி
இனெவு
2. ஈென்
இனறவன்
3. குதபரன்
தபருஞ் தெல் வன்
4. கிரீடம்
மணிமுடி
பு ் கம் : 7ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 22

80. தபொருந் ொ இனணனயெ் சுட்டுக

(A) குறிஞ் சி – யொமம்
(B) முல் னல - மொனல
(C) மரு ம் – நண்பகல்
(D) தநய் ல் - ஏற் பொடு
வினட : (C) மரு ம் – நண்பகல்
விளக்கம் :
திரண
பபரும் பபாழுது
குறிஞ் சி
குளிர்கொலம் ,
முல் னல
முன் பனிக்கொலம்
மரு ம்
கொர்கொலம்
தநய் ல்
ஆறு தபரும்
பொனல
தபொழுதுகள்
ஆறு தபரும்
தபொழுதுகள்
இளதவனில் ,
முதுதவனில் , பின் பனி
பு ் கம் : 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 167

81.

சிறு பபாழுது
யொமம்
மொனல
னவகனற
ஏற் பொடு
நண்பகல்

மீனெ – எதிர்தெொல் கொண்க.

(A) இனெ

(B) கீழ்

(C) வினெ

(D) நொள்

வினட : (B) கீழ்
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த ொடனர

82. கனலெ்தெல் வி கட்டுனர எழுதினொள் – இ த
்
ொடருக்குரிய ெரியொன எதிர்ெ்தெொல் னல ்

ருக.

(A) கனலெ்தெல் வி கட்டுனர எழுதிலள்
(B) கனலெ்தெல் வி கட்டுனர எழுது விரும் பவில் னல
(C) கனலெ்தெல் வி கட்டுனர எழு ொமல் இரொள்
(D) கனலெ்தெல் வி கட்டுனர வொசிக்கவில் னல
வினட : (A) கனலெ்தெல் வி கட்டுனர எழுதிலள்
விளக்கம்

:

இ த
்
ொடரில் ,
கனலெ்தெல் வி
கட்டுனர
எழு வில் னல
நிகழொனமனயக் கூறுவ னொல் , இஃது எதிே்மரறத் பதாடே்.
பு ் கம் : 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 27

83. “கன னய வொசிப்பது நமது சிந் னனயின் ெலன ்ன

எனெ்

தெயல்

ஊக்குவ ற் கு ஒரு தூண்டுதகொள் ”

எனக் கூறியவர் யொர்?

(A) கந் ர்வன்

(B) நொஞசில் நொடன்

(C) புதுனமப்பி ் ன்

(D) வண்ண ொென்

வினட : (C) புதுனமப் பி ் ன்
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

கன தீடீதரன் று ம ்திய ெம் பவ ்தின் உெ்ெஸ் ொன ்தில் ஆரம் பிக்கிறது.
அதிதலதய முடிவனடகிறது.
இன் னும் தவறு ஒரு வி மொன கன களும் உண்டு. அவற் றில் முடிவு என் று
ஒன் று கினடயொது.
அ ொவது கரதரய வாசிப் பது நமது சிந் தரனயின் சலனத்ரத
ஊக்குவதற் கு ஒரு தூண்டுரகால்

பு ் கம்

: 11ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 74 [புதியது]

84. த ொல் கொப்பிய ்தில் நொடகப் பொங் கிலொன உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகு ்

(A) மரபியல்

(B) தபொருளியல்

(C) தமய் ப்பொட்டியல்

(D) களவியல்

வினட : (C) தமய் ப்பொட்டியல்
விளக்கம் :
1.
த ொல் கொப்பிய பமய் ப் பாட்டியல் , நொடகப் பொங் கிலொன உணர்வுகளுக்கு
இலக்கணம் வகு ்து இருக்கிறது.
2.
“கூ ் ொட்டனவக்குழொ ் ற் தற” என் னும் குறள் வழியொக நொடக அரங் கம்
இருந் தெய் தி த ரிய வருகிறது.
பு ் கம் : 8ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 29

85. பண்தணொடு கலந் தும்

ொள ்த ொடு கூடியும் பொடும் கனல எது?

(A) நொடகக்கனல

(B) நொட்டியக்கனல

(C) இனெக்கனல

(D) ஓவியக்கனல

வினட : (C) இனெக்கனல
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இயல்

86. “ெட்டம் ஒரு இருட்டனற – அதில் வழக்கறிஞரின் வொ ம் ஒரு விளக்கு” – என் று கூறியவர்

(A) அண்ணொ

(B) கொந்தி

(C) அம் தப ்கொ்

(D) மு. வர ரொெனொர்

வினட : (A) அண்ணொ
விளக்கம்

:

இன்றும் நிரலபபற் றுள் ள ரபேறிஞே் அண்ணாவின் புகை் பபற் ற பபான்பமாழிகளுள்
சில
1.

மொற் றொன் த ொட்ட ்து மல் லினகக்கும் மணம் உண்டு.

2.

க ்தினய ் தீட்டொத உன்றன் பு ்தினய ் தீட்டு வன் முனற இருபக்கமும் கூர் உள் ள
க ்தி ஆகும் .
என யும் ொங் கும் இ யம் தவண்டும் .
ெட்டம் ஒரு இருட்டனற – அதில் வழக்கறிஞரின் வொ ம் ஒரு விளக்கு
மக்களின் மதினயக் தகடுக்கும் ஏடுகள் நமக்கு ் த னவயில் னல; மிழனர ் ட்டி

3.
4.
5.

எழுப்பும்

ன்மொன இலக்கியங் கள் த னவ

ன் னம் பிக்னக ஊட்டி மதிப்னபப்

தபருக்கும் நூல் கள் த னவ.

பு ் கம்

87.

: 9ஆம் வகுப்பு, (இரண்டொம் பருவம் ) பக்க எண் – 15

குண்டலதகசியின் கன

்

னலவி – குண்டலதகசி அவளின் தவறு தபயர்.

(A) னகதகயி

(B) ப ் னர

(C) சும ்தினர

(D) மொ வி

வினட : (B) ப ் னர

88. கவுந்தியடிகள் எந்

ம

்ன ெ் ெொரந்

துறவி?

(A) ெமண ் துறவி

(B) தபௌ ்

் துறவி

(C) இஸ்லொமிய ் துறவி

(D) னெவ துறவி

வினட : (A) ெமண ் துறவி
விளக்கம்

:

1. தகொவலன் வொணிகம் தெய்
தென்றொன்.

ற் தபொருட்டுக் கண்ணகியுடன் மதுனரக்குெ்

2. அவர்களுக்கு வழி ்துனணயொகக் கவுந் தியடிகள் என்னும் சமணத்துறவி தென்றொர்.
அவர், மதுனர நகர்ப்புற ்தில் மொ ரி என் னும் இனடக்குல மூ ொட்டியிடம்
அவ் விருவனரயும் அனடக்கலப்படு ்தினொர்.

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் –32

89. சிலப்பதிகொர ்தின் த ொடர்ெ்சியொக கரு ப்படும் நூல் யொது?

(A) சீவகசிந் ொமணி

(B) மணிதமகனல

(C) குண்டலதகசி

(D) நீ லதகசி

வினட : (B) மணிதமகனல
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90. “அறம் எனப்படுவது யொத னக் தகட்பின்
மறவொது இது தகள் ! – மன் னுபொர்க் தகல் லொம்
உண்டியும் , உனடயும் , உனறயுளும் “
இவ் வடிகள் இடம் தபறும் நூல் எது?

(A) சிலம் பு

(B) கம் ப இரொமொயணம்

(C) மணிதமகனல

(D) தபரிய புரொணம்

வினட : (C) மணிதமகனல
விளக்கம்

:

அறம் எனப்படுவது யொத னக் தகட்பின்
மறவொது இதுதகள் ; மன் னுயிர்க் தகல் லொம்
உண்டியும் உனடயும் உனறயுளும் அல் லது
கண்டது இல் . - மணிரமகரல
பு ் கம்

91.

: 9ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 71 [புதியது]

குறுந்த ொனக நூலின் “பொ” – வனக யொது?

(A) கலிப்பொ

(B) வஞ் சிப்பொ

(C) தவண்பொ

(D) அகவற் பொ

வினட : (D) அகவற் பொ

92. தெொல் லுக்தகற் ற தபொருளறிக

(A) வலினம - திண்னம

(B) நொண் - ன் னனக்குறிப்பது

(C) கொன் - பொர்

(D) துணி - துன் பம்

வினட : (A) வலினம – திண்னம

93. ெரியொன இனணனய ் த ந்த டு
மனர

(A) மொன்

மனற.
–

தவ ம்

-

புலன்

(C) தவ ம்

-

இயல் பு

(D) யொனன

-

மனற ் ல்

(B)

ொமனர

வினட : (A) மொன் –

தவ ம்

94. தஜரொக்ஸ் (Xerox) என் ற ஆங் கிலெ் தெொல் லுக்கு தநரொன

(A) ஒளி நகல்

(B) ஒலி நகல்

(C) அெல் படம்

(D) மறுபடம்
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வினட : (A) ஒளி நகல்
விளக்கம்

:

அனன ்து ் துனறகளிலும் நகல் எடுக்கப் பயன்படுகின்ற முக்கியமான இயந் திேம்
இது. அனனவரும் தஜரொக்ஸ் (Xerox) என் று தபொதுவொகக் கூறுவது வழக்க ்தில் உள் ள
தெொல் .

பு ் கம்

: 9ஆம் வகுப்பு, (மு ல் பருவம் ) பக்க எண் – 97 [புதியது]

95. “மொ” ஓதரழு ்து ஒரு தமொழியின் தபொருள்

(A) தபரிய

(B) இருள்

(C) வொனம்

(D) அழகு

வினட : (A) தபரிய
விளக்கம்

:

மொ – என் னும் ஒரு தெொல் மரம் , விலங் கு, தபரிய, திருமகள் , அழகு, அறிவு, அளவு,
அனழ ் ல் , துகள் , தமன் னம, வயல் , வண்டு தபொன்ற பல தபொருள் கனள ்

பு ் கம்

ருகிறது.

: 6ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 10 [புதியது]

96. பரிதிமொற் கனலஞர் என் று தபொற் றப்படக் கூடியவர்

(A) மனறமனலயடிகள்
(B) உ.தவ. ெொமிநொ ஐயர்
(C) வி.தகொ. சூரியநொரொயண ெொஸ்திரியொர்
(D) னவயொபுரிப் பிள் னள
வினட : (C) வி.தகொ. சூரியநொரொயண ெொஸ்திரியொர்
விளக்கம்

:

1. ப த
்
ொன்ப ொம் நூற் றொண்டின் இறுதியில் மிழுக்கு ் த ொண்டொற் றியவர்களுள்
குறிப்பிட ் க்கவர் பரிதிமொற் கனலஞர்..
2. சூேியநாோயண சாஸ்திேியாே் என்னும் தம் பபயரேப் பேிதிமாற் கரலஞே் எனத்
தனித்தமிைாக்கிக் பகாண்டவே்.
3. இவர், மதுனரனய அடு ் விளொெ்தெரி என் னும் சிற் றூரில் தகொவிந் சிவனொர்,
இலட்சுமி அம் மொள் இனணயரின் மூன்றொவது மகனொக, 1870ஆம் ஆண்டு சூனல ்
திங் கள் ஆறொம் நொள் பிறந் ொர்.

பு ் கம்

97.

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 19

“ மிதழ மிகவும் பண்பட்ட தமொழி” என் று பொரொட்டியவர் யொர்?

(A) கமில் சுவலபில்

(B) மொக்சு முல் லர்

(C) முனனவர் எமிதனொ

(D) வில் லியம் தஜொன் ஸ்

வினட : (B) மொக்சு முல் லர்
விளக்கம்
1.

:

மொக்கமுல் லர் என் னும் தமொழி நூலறிஞதரொ தமிரை மிகவும் பண்பட்ட
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2.

பமாழிதயன் றும் , அது னக்தக உரிய இலக்கியெ் தெல் வங் கனளப் தபற் றிருக்கும்
தமொழிதயன் றும் பொரொட்டியிருக்கின
் ் றொர்.
உலக இலக்கியங் கள் எவற் றிற் கும் இல் லொ ் னிெ்சிறப்பு, ெங் க இலக்கியங் களுக்கு
உண்டு.

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 15

98. “இன் னறய

தமொழியியல்

வல் லுநர்கள்

தபணிப்

பின் பற் ற ் க்க

வழிமுனறகனள ்

த ொல் கொப்பியம் கூறுகின் றது” என் றவர் யொர்?

(A) மொக்சு முல் லர்

(B) கொல் டுதவல்

(C) தகல் லட்

(D) எமிதனொ

வினட : (D) எமிதனொ
விளக்கம்

:

1. த ொல் கொப்பியர் கூறும் எழு ்துப் பிறப்பு முனறகள் தமொழி நூலொனரதய வியப்பில்
ஆழ் ்துகின்றன.

2. ”இன்ரறய பமாழியியல் வல் லுநே்கள் ரபணிப் பின்பற் றத்தக்க
வழிமுரறகரளத் பதால் காப் பியம் கூறுகின்றது” என்பாே் முரனவே் எமிரனா,

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 16

99. வினளயொட்டின் அடிப் பனட தநொக்கம் என் ன?

(A) தபொட்டி

(B) தபொழுதுதபொக்கு

(C) உடற் பயிற் சி

(D) உற் ெொகம்

வினட : (A) தபொட்டி
விளக்கம்
1.
2.
3.

:

வினளயொட்டின் அடிப்பனட தநொக்கம் தபொட்டியிடு லொகும் .
உடலிலும் உள் ள ்திலும் உள் ள ஆற் றல் கனள தவளியிடவும் , எதிர்பொரொ த ொல் விகனள
எதிர்தகொள் ளவும் மனப்பொன் னம தமம் படவும் வினளயொட்டு உ வுகிறது.
வினளயொட்டு வழியொகப் பட்டறிவும் , தபொரொட்ட ்திற் கு வினட கொணும் திறனும் தபற
முடிகிறது.

பு ் கம்

: 7ஆம் வகுப்பு, (மூன் றொம் பருவம் ) பக்க எண் – 34

100. ஒருவர் மட்டும் பொர்க்கும் படக்கருவினயக் கண்டுபிடி ் வர் யொர்?

(A) எட்வொர்டு னம பிரிட்சு

(B) வொல் ட் விட்டமன்

(C) எடிென்

(D) கீட்ஸ்

வினட : (C) எடிென்
விளக்கம்

:

1. ஒளிப்படம் எடுக்கும் முனறனய 1830ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடி ் பின் னர், எட்வர்டு
னமபிரிட்சு என்ற ஆங் கிதலயர் மு லில் ஓடும் குதினரனய இயக்கப்படமொக எடு ்து
தவற் றி தபற் றொர்.
2. ஈஸ்ட்மன் என்பொர் படெ்சுருள் உருவொக்கும் முனறனயக் கண்டுபிடி ் ொர்.
3. எடிசன், ஒருவே் மட்டும் பாே்க்கும் படக்கருவிரயக் கண்டுபிடித்தாே்.
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4. பிரொன்சிஸ் தென்கின் சு என்ற அதமரிக்கர் 1894இல் ரிெ்மண்ட் என் னுமிட ்தில்
இயக்கப்பட ்ன ப் பலரும் பொர்க்கும் வனகயில் வடிவனம ் ொர்

பு ் கம்

: 10ஆம் வகுப்பு, பக்க எண் – 113
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