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1.  புறநானூற்றுத் ததாகுதியின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியவர?் 

      அ)  பாரதம்பாடிய தபருந்ததவனார ்       ஆ)   உருத்திரசன்மர ்

      இ)  உக்கிரப்தபருவழுதி                   ஈ)   அவ்வவயார ்

2.  தபாருந்தாச ்தசால்வலக் காண்க. 

      அ)  இந்து     ஆ)   திங்கள்    இ)   மதி    ஈ)   ஞாயிறு 

3.  மணிமிவடபவளம் -------- பாடல்கவளக் தகாண்டது. 

      அ)  100     ஆ)   120    இ)   180     ஈ)   400 

4.   பிரிதத்தழுதுக.   பூங்தகாடி 

      அ)   பூவவ + தகாடி     ஆ)  பூங் + தகாடி     இ)   பூங்வக +  ஒடி     ஈ)   பூ + தகாடி 

5.  தபாருளறிக.   “வதுவவ” 

      அ)  உயரந்்த மவல     ஆ)  தவங்வக   இ)   மயில்     ஈ)   திருமணம் 

6.  “வாழியர”் – இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

      அ)  விவனமுற்று                 ஆ)   வியங்தகாள் விவனமுற்று    

      விவனயாலவனயும் தபயர ்        ஈ)  உயரவ்ு சிறப்பும்வம 

7.  கதம்  - தபாருள் தருக 

      அ)  சினம்     ஆ)  முடிவு    இ)   தழும்பு    ஈ)   விவன 

8.  அடங்கல் – இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

     அ)  ததாழிற்தபயர ்        ஆ)   விவனயாலவனயும் தபயர ்

     இ)  பண்புதத்தாவக         ஈ)  விவனதத்தாவக 

9.  சீவகசிந்தாமணி ----------- இலம்பகங்கவளக் தகாண்டது. 

      அ)  30   ஆ)  13    இ)   36   ஈ)   32 

10.  விருத்தப்பாக்களால் அவமந்த முதல் தமிழ்க் காப்பியம்? 

      அ)  திருக்குறள்    ஆ)   குண்டலதகசி    இ)   சீவகசிந்தாமணி    ஈ)  சிலப்பதிகாரம் 

11.  நரிவிருத்தத்தின் ஆசிரியர?் 

      அ)  திருத்தக்கத ்ததவர ்    ஆ)   உருத்திரசன்மர ்   இ)  உக்கிரப்தபருவழுதி    ஈ)   கம்பர ்

12.  “நாமரக்்கும் குடியல்தலாம் நமவன யஞ்தசாம்” என்பது யாருவடய கூற்று? 

      அ)  சுந்தரர ்   ஆ)   நம்மாழ்வார ்   இ)  திருநாவுக்கரசர ்   ஈ)   மாணிக்கவாசகர ்

13.  மதனான்மணியத்தின் துவணக்கவத  

      அ)  சிவகாமியின் சபதம்    ஆ)  சிவகாமி சரிதம்   இ)   சீவகசிந்தாமணி    ஈ)  தநருஞ்சிப்பவளம் 

14.  சந்திப்பிவழயற்றத் ததாடவரக் காண்க. 

      அ)  அழியாச ்தசல்வமாகிய கல்விவயப் தபற்றிடப் தபருவம தகாள்ள தவண்டும். 

      ஆ)  அழியா தசல்வமாகிய கல்விவய தபற்றிடப் தபருவம தகாள்ள தவண்டும். 

      இ)  அழியாச ்தசல்வமாகிய கல்விவயப் தபற்றிடப் தபருவமக் தகாள்ள தவண்டும். 

      ஈ)  அழியா தசல்வமாகிய கல்விவய தபற்றிட தபருவம தகாள்ள தவண்டும். 

15. நபிகளின் திருவாழ்வு முழுவமயும் பாடப்பட்ட நூல் 

     அ)  நபிகள் சரிவத   ஆ)  நபி வரலாறு   இ)  சீறாப்புராணம்    ஈ)  சின்னச ்சீறா 

16.  ஒருவம – பன்வம பிவழயற்றத ்ததாடவரக் காண்க. 

     அ)  பாம்புக்குக் கண்தண காதாக உதவுகின்றன 

     ஆ)  பாம்புக்குக் கண்கதள காதாக உதவுகின்றது 

     இ)  பாம்புக்குக் கண்கதள காதாக உதவுகின்றன 

     ஈ)  பாம்புக்குக் கண்கதள காதுகளாக உதவுகின்றது 

17.  மதனான்மணியம் சுந்தரனார ்பிறந்த ஊர ்

    அ)  திருதநல்தவலி     ஆ)   ஆலப்புவழ   இ)  ததன்காசி    ஈ)   தவதாரண்யம் 

18.  பஜார ்– இவணயான தமிழ்ச ்தசால் தருக. 

    அ)  தபாருள் வாங்கும் இடம்   ஆ)  கவடதத்தரு   இ)  விற்பவனக்கூடம்    ஈ)   தமயின் தராடு 

19.  மதுவர மும்மணிக்தகாவவயின் ஆசிரியர ்

    அ)  பலப்படவ்ட தசாக்கலிங்கம் பிள்வள         ஆ)   சுந்தரம் பிள்வள 

    இ)  தசயங்தகாண்டார ்                          ஈ)  பலப்படவ்டச ்தசாக்கநாத பிள்வள 

20.  தபாருள் தருக.   “சயதத்ம்பம்”     அ)  சுயத ்தம்பட்டம்          ஆ)  வாவகப் பூ 

                                      இ)  தவற்றித்தூண்            ஈ)  தபாரில் தவற்றி 

21.  பிறதமாழிச ்தசாற்களற்ற ததாடவரக் காண்க. 

      அ)  முதல் அடட்ம்ப்ட ்பாஸ் என்றால் சக்சஸ்தான் 

      ஆ)  முதல் முயற்சியில் பாஸ் என்றால் சக்சஸ்தான் 

      இ)  முதல் முயற்சியில் பாஸ் என்றால் தவற்றிதான் 

      ஈ)  முதல் முயற்சியில் ததரச்ச்ி என்றால் தவற்றிதான் 

22.  இவற்றில் தஞ்வச தவதநாயக சாத்திரியர ்இயற்றாத நூல் எது? 

     அ)  ஞானத்தசச்ன்    ஆ)  ஞானக்குறவஞ்சி    இ)  ஆரணாதிந்தம்    ஈ)   ஞானவுலா 

23.  ஒலி தவறுபாடறிந்து தபாருள் தருக:  அவள – அவழ 

     அ)  கடல் அவல -  கூப்பிடு        ஆ)  புற்று – விளி 

     இ)  கூப்பிடு – விளி                இ)  அவலதல் – புற்று 

24.  வழுஉச ்தசாற்களற்ற ததாடவரக் காண்க. 

     அ)  அம்மாசிச ்தசாறு ஆசப்பட்டா தகவடக்காது 
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     ஆ)  அம்மாசச ்தசாறு ஆவசப்பட்டா தகடிக்காது 

     இ)  அமாவாவசச ்தசாறு ஆவசப்பட்டால் கிவடக்காது 

     ஈ)  அமாவாவச தசாறு ஆவசப்பட்டால் தகவடக்காது 

25.  தமிழ்தமாழியின் உபநிடதம் எனப் தபாற்றப்பதடௌ நூல் எது? 

     அ)  திருக்குறள்   ஆ)  மதனான்மணியம்   இ) தபரிய புராணாம்   ஈ)  தாயுமானவர ்பாடல்கள் 

26.  இவற்றில் “மீ” என்ற ஓதரழுத்து ஒரு தமாழிக்குரிய தபாருள் 

      அ)  உயரவ்ு  ஆ) தமல்   இ)  மதில்   ஈ)   சிறிய 

27.   உமறுப்புலவரின் காலம்    

      அ)  17 ஆம் நூற்றாண்டு                  ஆ) 18 ஆம் நூற்றாண்டு 

      இ)  கடச ்சங்க காலம்                    ஈ)  இவடச ்சங்க காலம் 

28.  “ததாடரப்ு” என்பதன் தவரச்த்சால் 

      அ)  ததாடரந்்து     ஆ)   ததாடர ்   இ)   ததாடங்கு    ஈ)  ததாட 

29.  கபிலர ்தபால மிக்க புகழுடன் வாழ்ந்த புலவர ்எனக் குறிப்பிடப்படுபவர ்

      அ)  நல்லந்துவனார ்   ஆ)  வள்ளுவர ்   இ)  கம்பர ்   ஈ)   பரணர ்

30.  வவரயா மரபின் மாரி தபால – உவவமயால் விளங்கும் தபாருள் யாது? 

      அ)  கட்டற்றத ்தன்வம    ஆ)  தகாவடத்தன்வம   இ)  தசல்வசத்சழிப்பு    ஈ)  இயற்வக வளம் 

31.  திருக்குறளின் தபாருட்பால் அரசியல், -----------, ஒழிபியல் என்னும் மூன்று இயல்கவளக் தகாண்டது. 

      அ)  ஆட்சியல்   ஆ)  தநறியியல்   இ)  அங்கவியல்   ஈ)   அறயியல் 

32.  “சிவலத்ததாழிற் சிறுநுதற்” என்னும் பாடல் எப்பாவவகவயச ்சாரந்்தது 

     அ)  தநரிவச ஆசிரியப்பா   ஆ)  அறுசீரக்்கழி தநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 

     இ) கலிவிருத்தம்           ஈ)  கலிதவண்பா 

33.  ஜீவகன் தகாடவ்டயவமத்த இடம் என்று மதனான்மணியம் குறிப்பிடுவது 

     அ)  மதுவர   ஆ)  தசரநாடு   இ)  புதுக்தகாடவ்ட    ஈ)  திருதநல்தவலி 

34.  “ஓடு” என்ற தவரச்த்சால்லுக்குரிய ததாழிற்தபயர ்

     அ)  ஓடினான்    ஆ)  ஓடிய   இ)  ஓடுதல்   ஈ)   ஓடுவான் 

35.  பூந்ததாவட என்பது 

     அ)  மிருதுவான ததாவட   ஆ)  பூக்களாலாகிய மாவல   இ)  தமாவனதத்தாவட    ஈ)  மலர ்வனம் 

36.  சீறாப்புராணம் நிவறவுதபற உதவியவர ்

     அ)  அபில் காசிம்    ஆ)   சீதக்காதி   இ)  முதத்ுப் புலவர ்   ஈ)  அப்துல் காதிர ்மவரக்காயர ்

37.  கடிநவற – இலக்கணக் குறிப்பு தருக. 

     அ)  பண்புதத்தாவக   ஆ)  எண்ணும்வம   இ)  விவனயாலவனயும் தபயர ்  ஈ)  உரிசத்சாற்தறாடர ்

38.  மதனான்மணியத்தின் மூலநூவல எழுதியவர ்

     அ)  திருத்தக்கத ்ததவர ்  ஆ)   சுந்தர சுவாமிகள்    இ)  கால்டுதவல்    ஈ)  லிடட்ன் பிரபு 

39.  தசாற்கவள அகரவரிவசப்படுத்துக 

     அ)  வானவரக்ள், ஞானமுடன், ஆதிநிலம், ஈனமுள்ள 

     ஆ)  ஆதிநிலம், வானவரக்ள், ஞானமுடன், ஈனமுள்ள 

     இ)  ஆதிநிலம், ஈனமுள்ள, ஞானமுடன், வானவரக்ள் 

     ஈ)  ஈனமுள்ள, ஆதிநிலம், வானவரக்ள், ஞானமுடன் 

40.  தவண்டவள விரவிய கலிதவண்பாவால் -------  பாடப்தபற தவண்டும். 

      அ)  கலிதத்தாவக    ஆ)   தூது இலக்கியம்   இ)  பிள்வளத்தமிழ்    ஈ)  கலிவிருத்தம் 

41.  வற்றல் – தபயரச்த்சால்லின் வவகயறிக. 

      அ)  ததாழிற்தபயர ்   ஆ)  தபாருடத்பயர ்   இ)  காரணப்தபயர ்  ஈ)  சிவனப்தபயர ்

42.  “ததன்தமிழ் ததய்வ பரணி” என்று கலிங்கத்துப் பரணிவய தபாற்றியவர ்

      அ)  தசயங்தகாண்டார ்    ஆ)  பலப்படவ்டச ்தசாக்கநாதர ்  இ)  ஒட்டக்கூத்தர ்  ஈ)  கம்பர ்

43.  விவடக்தகற்ற வினாவவத் ததரந்்ததடு. “மதனான்மணியம் நூவல இயற்றியவர ்சுந்தரம்பிள்வள” 

      அ)  மதனான்மணியம் நூவலயா சுந்தரம்பிள்வள இயற்றினார?் 

      ஆ)  மதனான்மணியம் நூவல இயற்றியவர ்யார?் 

      இ)  மதனான்மணியம் நூவல சுந்தரம்பிள்வளயா இயற்றினார?் 

      ஈ)  மதனான்மணியம் நூவல சுந்தரம்பிள்வள இயற்றினாரா? 

44.  “ததங்காய் துண்டுகள்” எனும் சிறுகவதயின் ஆசிரியர?் 

      அ)  மு.வரதராசன்    ஆ)  புதுவமபித்தன்   இ)  சுந்தரராமசாமி    ஈ)  விந்தன் 

45.  தமிழ்நாடவ்ட தசர,தசாழ, பாண்டியர ்ஆண்டனர ்– எவ்வவக வாக்கியம்? 

      அ)  கலவவ வாக்கியம்    ஆ)  ததாடர ்வாக்கியம்   இ)   தசய்திவாக்கியம்    ஈ)   தனி வாக்கியம் 

46.  “தான்றுழந் தட்ட தீம்புளிப் பாகர”் எனும் வரிகள் இடம்தபற்ற நூல்  

       அ)  ததால்காப்பியம்   ஆ)  கலிங்கத்துப்பரணி   இ)  புறநானூறு    ஈ)  குறுந்ததாவக 

47.  தபாருத்துக.                                          (a)   (b)   (c)   (d) 

    a)  முவழ  -  1. ததன்                          அ)   2     3    1    4 

    b)  நவற   -  2. மவல                         ஆ)   3     2    1    4 

    c)  தகாடிகம் – 3. ஆவட                        இ)    4     1    3    2 

    d)  வவர   -  4. குவக                         ஈ)    2     1    4    3 

48.  சரியான இவணவயத ்ததரந்்ததடு 

    அ)  அனந்தசயனம் காலனி – ததாப்பில் முகமது மீரான் 
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    ஆ)  மண்ணின் மகன்  -  புதுவமப்பித்தன் 

    இ)  விழிப்பு – சுந்தரராமசாமி 

    ஈ)  தசங்கமலமும் ஒரு தசாப்பும் – விந்தன் 

49.  சரியான இவணவயப் தபாருதத்ுக.                                           (a)   (b)   (c)   (d) 

    a)  உமறுப்புலவர ்        -   1.  சுவாரட்ஸ்் பாதிரியார ்                அ)    2    4    1    3 

    b)  தசயங்தகாண்டார ்    -   2.  சீதக்காதி                             ஆ)    3    2    1    4 

    c)  தவதநாயக சாத்திரியார ்-  3. பாரதிதாசன்                           இ)    4    1     3    2 

    d)   முடியரசன்            -  4. குதலாத்துங்கசத்சாழன்                ஈ)     2    1     4    3 

50.  வாட்பவட – இலக்கணக் குறிப்பு வவரக. 

     அ)  தபயதரசச்ம்                             ஆ)  விவனதத்தாவக     

     இ)  இருதபயதராடட்ுப் பண்புதத்தாவக         ஈ)  குறிப்பு விவனமுற்று 

51.  “விடுதவல! விடுதவல ! என்னுதமார ் 

     இவசயிதல விவளந்ததத உரிவம எண்ணம்!” எனப்பாடியவர ்யார?் 

     அ)  பாரதியார ்   ஆ)   நாமக்கல் கவிஞர ்  இ)  மு.தமத்தா     ஈ)   கண்ணதாசன் 

52.  “தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதத 

     நாவினாற் சுட்ட வடு”    -  இக்குறட்பாவில் பயின்றுவந்துள்ள அணி எது? 

     அ)  உவவமயணி             ஆ)  எடுத்துக்காடட்ு உவவமயணி   

     இ)  தவற்றுவமயணி           ஈ)  தசாற்தபாருட்பின்வரு நிவலயணி 

53.  பானு அகமது மவரக்காயர ்பாடியது? 

    அ)  சின்னசச்ீறா    ஆ)   தபரியசச்ீறா     இ)  பானு அகமதுத்சீறா      ஈ)   சீறாப்புராணம் 

54.  முதுதமாழிமாவல எத்தவன பாக்களால் ஆனது? 

     அ)  80     ஆ)   100     இ)   150    ஈ)   786 

 

 

 

 

55.  கீழ்கண்ட கூற்வற ஆராய்க. 

    1)   சீறாப்புராணத்தில் நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்வு முற்றிலுமாக பாடி நிவறவு தசய்யப்படவில்வல. 

    2)  பனூ அகமது மவரக்காயர ்முழுவமயும் பாடி நிவறவு தசய்தார.் 

    3)  தபருமானார ்மதீனம் தசன்றவத கூறுவது “ஹிஜ்ரத்துக் கண்டம்” 

    4)  சீறாப்புராணம் நான்கு தபரும் பிரிவுகவளக் தகாண்டது. 

          அ) 1 மற்றும் 2 மடட்ும் சரி                  ஆ)  1, 4 சரி & 2, 3 தவறு 

          இ) 1, 2 சரி & 3, 4 தவறு                     ஈ)  1, 2, 3 சரி & 4 தவறு 

56.  சீவகசிந்தாமணியின் இறுதி இலம்பகம் எது? 

   அ)  நாமகள் இலம்பகம்    ஆ)  முத்தி இலம்பகம்    இ)  மணமகள் இலம்பகம்   ஈ)  பூமகள் இலம்பகம்  

57.  தபாருந்தாச ்தசால்வலக் கண்டறிக. 

     அ)  பாயிரவியல்    ஆ)   ஒழிபியல்    இ)  துறவியல்    ஈ)   ஊழியல் 

58.  தபாருத்துக.                                                (a)   (b)   (c)   (d) 

    a) இறந்தகால இவடநிவல  - 1. ப், வ்                  அ)    1    4    3    2 

    b) எதிரக்ால இவடநிவல    - 2. த், ட், ற், இன்          ஆ)   2    3     1    4 

    c) நிகழ்கால இவடநிவல   -  3. ஆ,அல், இல்           இ)   2    1     4    3 

    d) எதிரம்வற இவடநிவல  -  4. கிறு, கின்று             ஈ)   3    1     4    2 

59.  சந்தி வரதவண்டிய இடத்தில் புள்ளியில்லாத எழுத்து வந்தால் அது? 

     அ)  இவடநிவல    ஆ)  சாரிவய    இ)   விகாரம்    ஈ)   விகுதி 

60.  சீறா – என்பதற்கு தபாருள் யாது? 

     அ)  சிறப்பு   ஆ)  வாழ்க்வக    இ)   வரலாறு     ஈ)   ததான்வம 

61.  தபாருந்தா இவணவயக் கண்டறிக. 

     அ)  சிற்றில்   ஆ)   அம்மாவன    இ)   நீராடல்    ஈ)   ஊசல் 

62.  உமறுப்புலவர ்யாவர தம்நூலில் பல இடங்களில் நிவனவு கூரந்்துள்ளார?் 

     அ)  கடிவகமுத்துப் புலவர ்   ஆ)  வள்ளல் சீதக்காதி   இ)  அபுல்காசிம்   ஈ)  பனுஅகமது மவரக்காயர ்

63.  தாயுமானவர ்பிறந்த ஊர ்

      அ)  திருமவறக்காடு    ஆ)   திருவாமூர ்  இ)  திருசிற்றம்பலம்    ஈ)  திருவண்ணாமவல 

64.  கான மஞ்வசக்கு கலிங்கம் நல்கியவன் 

     அ)  பாரி    ஆ)   ஓரி    இ)   காரி    ஈ)  தபகன் 

65.  பாரதியார ்ஆசிரியராக இருந்த வாரப்பத்திரிக்வக 

     அ)  சுததசமித்திரன்    ஆ)  இந்தியா    இ)  சக்கரவரத்்தினி    ஈ)  பாலபாரதம் 

66.  பாரதியார ்ஆசிரியராக பணியாற்றிய பள்ளி 

     அ) உமாபதி உயரந்ிவலப்பள்ளி           ஆ)  ரகுபதி உயரந்ிவலப்பள்ளி 

     இ)  தசதுபதி உயரந்ிவலப்பள்ளி          ஈ)  கம்பன் உயரந்ிவலப்பள்ளி 

67.  தாயுமானவர ்ஆற்றிய பணி 

     அ)  கணக்கர ்   ஆ)  அவமசச்ர ்  இ)  பவடத்தவலவர ்     ஈ)   தபாற்தகால்லன் 

68.  “சிறுவம + அன்”  - இசத்சால்லுக்கு ததாடரப்ில்லாத புணரச்ச்ி விதி எது? 
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      1)  ஈறு தபாதல்                        2)  இவடயுகரம் இய்யாதல்    

      3)  யகர உடம்படுதமய் தபறுதல்        4) முன்னின்ற தமய் திரிதல் 

   அ)  2 மடட்ும்    ஆ)  1 மற்றும் 3    இ) 1 மடட்ும் 2     ஈ)  4 மடட்ும் 

69.  இலக்கணக்குறிப்பு தருக.  “விழுப்தபாருள்” 

     அ)  ஆறாம் தவற்றுவமத் ததாவக           ஆ)  உரிசத்சாற்தறாடர ்

     இ)  விவனதத்தாவக                        ஈ)  பண்புதத்தாவக 

70.  தமளனகுரு யாருவடய மரபில் வந்தவர?் 

     அ)  திருமூலர ்  ஆ)  தாயுமானவர ்   இ)  மாணிக்கவாசகர ்   ஈ)  திருநாவுக்கரசர ்

71. அகநானூற்றுப் பாடல்கவள ததாகுத்தவர ்

    அ)  உக்கிரப்தபருவழுதி    ஆ)  பூரிக்தகா   இ)  உருத்திரசன்மர ்  ஈ)  நல்லந்துவனார ்

72.  விவனதத்தாவக அல்லாத தசால்வல கண்டறிக. 

    அ)  கழற்கால்   ஆ)  உவரகாலம்    இ)   மருவு தசய்    ஈ)  அகல்வயல் 

73.  பதிற்றுப்பத்தில் கபிலர ்பாடியது     அ)  பதிற்றுப்பத்தின் முதல் பத்து  ஆ)  பதிற்றுப்பத்தின் 5ஆம் பத்து 

                                     இ)  பதிற்றுப்பத்தின் 7ஆம் பதத்ு      ஈ)  பதிற்றுப்பத்தின் 9 ஆம் பத்து 

74.  தசரத்்து எழுதுக. “கல் + நன்று” 

     அ)  கன்னன்று   ஆ)  கண்னன்று    இ) கண்ணன்று     ஈ)  கன்னண்று 

75.  ததவர ்யார?் 

     அ)  கபிலர ்  ஆ)  கம்பர ்  இ)  திருவள்ளுவர ்  ஈ)  ஒட்டக்கூத்தர ்

76.  “தமிழ்மாதின் இனிய உயரந்ிவல” என்று பாராட்டப்படும் நூல்? 

     அ)  கம்பராமாயணம்     ஆ)  சிலப்பதிகாரம்   இ)   மணிதமகவல   ஈ)   திருக்குறள் 

77.  “திருக்குறள்” இலக்கணக்குறிப்பு தருக 

    அ)  கருவியாகுதபயர ்                 ஆ)  அவடயடுத்த கருவியாகுதபயர ்

    இ)  அவடயடுத்த கருத்தாவாகுதபயர ்   ஈ)  இருமடியாகுதபயர ்

78.  இலக்கணக்குறிப்பு தருக. “எரிமலர”் 

    அ)  உருவகம்    ஆ)  உவவமதத்தாவக   இ)  விவனதத்தாவக    ஈ)  அன்தமாழிதத்தாவக 

79.  சீறாப்புராணாம் எத்தவன பிரிவுகவளக் தகாண்டது? 

    அ)  2   ஆ)  3   இ)  4   ஈ)  5 

80.  முற்றுருவமாக திகழும் தனிசச்ிறப்பு தபற்ற நூல் எது? 

    அ)  இதயசு காவியம்    ஆ)  ததம்பாவணி    இ)   ஏசுநாதரின் இதய ஒலி   ஈ)  தபத்தலதகம் குறவஞ்சி 

81. புதுவவ அரசின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப்பாடல் எது? 

    அ)  உயிவர உணரவ்வ வளரப்்பது தமிதழ     ஆ)   இன்பத்தமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர ் 

    இ)  நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்வத          ஈ)   வாழ்வினில் தசம்வமவய தசய்வாய் நீதய 

82.  தூதின் இலக்கணம் கூறும் நூல்? 

     அ)  புறப்தபாருள் தவண்பாமாவல           ஆ)  யாப்பருங்கலக் காரிவக 

     இ)  இலக்கண விளக்கம்                    ஈ)  மாறனலங்காரம் 

83.  பலபடவ்ட தசாக்கநாதர ்எழுதிய தூது நூல் 

    1)  அன்னம் விடுதூது    2)  முகில் விடுதூது     3)  ததன்றல் விடுதூது    4)  அழகர ்கிள்வளவிடுதூது 

       அ)  1 மற்றும் 2     ஆ)   1 மற்றும் 3     இ)   3 மடட்ும்     ஈ)  3 மற்றும் 4 

84.  கண்ணி என்பது?        அ)  பாட்டின் இரண்டடிகள்        ஆ)  பாட்டின் மூன்றடிகள் 

                            இ)  பாட்டின் நான்கடிகள்          ஈ)  இவவ எதுவுமில்வல 

85.  அதியமானின் தூதராக ஒளவவ தசன்றவதக் கூறும் நூல்? 

      அ)  அகநானூறு   ஆ)  புறநானூறு     இ)   ஐங்குறுநூறு      ஈ)   பரிபாடல் 

86.  கிள்வளவிடு தூதில் உள்ள கண்ணிகள் 

      அ)  239    ஆ)   293    இ)  339     ஈ)   393 

87.  ஆண்பால் பிள்வளதத்மிழுக்கும் தபண்பால் பிள்வளத்தமிழுக்கும் தபாதுவான பருவங்கள் 

      அ)  5     ஆ)   6     இ)   7    ஈ)   8 

88.  சாகித்ய அகாததமி பரிசு தபற்ற பாதவந்தரின் நூல் எது? 

     அ)  பிசிராந்வதயார ்    ஆ)   பாண்டியன் பரிசு   இ)  குடும்ப விளக்கு   ஈ)   இருண்ட வீடு 

89.  பாரதிதாசன் கூற்று அல்லாதது எது? 

      1)  உயிவர உணரவ்வ வளரப்்பது தமிதழ     2)  இன்பத்தமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர ்என்றுவரக்கும் 

      3)  வாழ்வினில் தசம்வமவயச ்தசய்வாய் நீதய     4)   இன்பம் தசரக்்க மாடட்ாய? 

90.  பாரதிதாசன் நடத்திய இதழ்? 

    அ)  ததன்றல்     ஆ)   குயில்   இ)  திருமகள்    ஈ)  ஊரவ்லம் 

91.  ‘அறுகுளம்’ என்பதன் தபாருள்   

     அ)  ஆறு குளம்   ஆ) நீர ்உள்ள குளம்   இ)  நீர ்வற்றிய குளம்   ஈ)   ஆற்றின் அருகில் உள்ள குளம் 

92. தாயுமானவர ்முக்தி தபற்ற இடம் 

     அ)  நாகலாபுரம்     ஆ)  திருசச்ிபுரம்    இ)   திருமவறக்காடு    ஈ)   லடச்ுமிபுரம் 

93.  தபாருள் தருக. “இவுளி” 

     அ)  ஒட்டகம்   ஆ)   யாவன   இ)   மான்   ஈ)   குதிவர 

94.  நா.காமராசனின் பவடப்பு அல்லாதது எது? 

      அ)  சூரியகாந்தி            ஆ)   தாஜ்மகாலும் தராட்டித்துண்டும் 

      இ)  நிலாவரும் தநரம்       ஈ)  சகாராவவத ்தாண்டாத ஒட்டகங்கள் 
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95.  மதனான்மணி யார?்                    

      அ)  ஜீவகனின் தாய்      ஆ)  ஜீவகனின்  மவனவி    இ)  ஜீவகனின் மகள்   ஈ)  ஜீவகனின் ததாழி 

96.  தபாருத்துக.                                                    (a)   (b)   (c)   (d) 

     a) ஓதலாந்வதயார ் - 1. மருதம்                        அ)      1    4     3    2 

     b) தபயனார ்       -  2. பாவல                        ஆ)      2    4     1    3 

     c) ஓரம்தபாகியார ்  -  3. முல்வல                      இ)      2    1      4    3 

     d) அம்மூவனார ்   -   4. தநய்தல்                      ஈ)       2    3     1     4 

97.  “சிவலத்ததாழில்” இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

     அ)  ஆறாம் தவற்றுவமதத்தாவக          ஆ)  2ஆம் தவற்றுவமதத்தாவக 

     இ)  விவனதத்தாவக                      ஈ)  பண்புதத்தாவக 

98.   இலக்கணக்குறிப்பு தருக : சிறுநுதல் 

     அ)  அன்தமாழிதத்தாவக    ஆ)  பண்புதத்தாவக   இ)  விவனதத்தாவக   ஈ)  உம்வமதத்தாவக 

99.  சிலாசாசனங்கள் எனக் கூறப்படுபவவ? 

      அ)  சிற்பங்கள்    ஆ)  சிம்மாசனங்கள்   இ)  கல்தவடட்ுகள்    ஈ)   ஓவலசச்ுவடிகள் 

100.  நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத் ததாகுப்பில் திருப்பாவவ இடம்தபற்றுள்ள இடம்? 

      அ)  2 ம் பிரபந்தம்   ஆ)  3 ம் பிரபந்தம்    இ)  4 ம் பிரபந்தம்    ஈ)  5 ம் பிரபந்தம் 
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•      ஆன்லைன் டெஸ்ெ் (மின்னஞ்சை்) + பயிற்சி  

           குறிப்பு தேலைடெனிை் டசை்தபோன் மூைம் அலைக்கவும்.  
 

 

 

 

 

 




