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12ம் வகுப்பு தமிழ் 
1. திதந்ம் ன்னும் சசால்னின் சதாருள் ன்ண? 

ன்கு கட்டப்தட்டது 
 

2. சிற்நினக்கிங்கபின் இனக்கத்த ிபக்கி கூறும் தல் து? 

தாட்டில் தல்கள் 
 

3. தாட்டில் தல்கலல் குநிப்திட்டு சசால்னப்தடும் தல் து? 

ச்சந்ி ாதன 
 

4. சதுகாிின் ஆசிரிர் ார்? 

ீானணிர் 
 

5. திதந்ம் 96 ணக்கூநி அன் சதர்கதப குநிப்திட்டர் ார்? ந்தனில்? 

ீானணிர், சதுகாி 
 

6. தாட்டுதடத் தனன் உனா ருதன சிநப்தித்து கூறும் 

சிற்நினக்கிதக து? 

உனா 
 

7. உனா ன்னும் சசால்னின் சதாருள் ன்ண? 

தணி ல் 
 

8. ழுதக தரு கபிர் ார்? 

ததத, சததும்தத, ங்தக, டந்த, அரித, சரித, ததரிபம்சதண் 
 

9. உனாின் தாதக ன்ண? 

கனிப்தா 
 

10. உனா இனக்கித்ின் தறுசதர் ன்ண? 

உனாப்னநம் 
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11. உனாின் னன்ணிதன ன்ண? 

தாட்டுதடத்தனன் சிநப்ன, ீாடல், எப்ததண சசய்ல், தரிாங்கள் 

னதட சூத் ன் ஊர்ிில் உனா ல் 
 

12. ழு துப் சதண்கபின் து னதந 

ததத 
5-7 

 

சததும்தத 

8-11 

 

ங்தக 

12-13 

 

டந்த 

14-19 

 

அரித 

20-25 

 

சரித 

26-32 

 

ததரிபம் சதண் 

33-40 

 

13. இாசாசதசானுனாின் ஆசிரிர் ார்? 

எட்டக்கூத்ர் 
 

14. கிச்சக்ர்த்ி, கிாட்சசன் ன்று னகப்ததடுதர் ார்? 

எட்டக்கூத்ர்  

 

15. எட்டக்கூத்ர் தாடி திந உனா தல்கள் ாத? 

ிக்தசானுனா, இண்டாம் குதனாத்துங்க தசானுனா. 
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16. னெருனா ன்தண த? 

இாசாசதசானுனா, ிக்தசானுனா, இண்டாம் குதனாத்துங்க  

தசானுனா. 

 

17. எட்டக்கூத்ர் இற்நி திந தல்கள் ாத? 

க்காகப்தி, குதனாத்துங்கன் திள்தபத் ிழ். 

 

18. எட்டக்கூத்ரின் இற்சதர் ன்ண? 

கூத்ர் 
 

19. எட்டம் ன்நால் ன்ண? 

தந்ம் 
 

20. எட்டக்கூத்ர் ன்ந சதரின் சதாருள் ன்ண? 

எட்டம் தத்துப்தாடுில் ல்னர். 

 

21. எட்டக்கூத்ரின் கானம் ? 

கி.தி. 12ம் தற்நாண்டு 
 

22. தசா ாடு ா காிரிக்கு ிிட்ட ாள் ாருதடது ? 

கரிகால் தசான் 
 

23. ாணத்ில் ிதனக்சகாண்ட ஊர்கதப சற்நி சகாண்டர் ார்? 

சாடுத்தாட்சசம்தின் 
 

24. கால் ாகி கடம்த னசத்த உதடத்ர் ார்? 

இம்தன் சடுஞ்தசனான் 
 

25. 21 தனனதந அசர்கதப சன்நர் ார்? 

தசுார் 
 

26. அந்ம் ன்நால் ன்ண? 

இறுி 
 

27. ஆி ன்நால் ன்ண? 

னல் 
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28. எவ்சாரு தாடனிலும் உள்ப இறுி ழுத்தா, அதசதா, சதீா, அடிதா 

அற்கு அடுத்து ரும் தாடனின் னனாக ரும்தடி  அதத்துப் தாடுது ... 

ஆகும். 
அந்ாி 
 

29. அந்ாிின் தறு சதர் ன்ண? 

சசாற்சநாடர்ிதன 
 

30. ிருதங்கடத்து அந்ாிின் ஆசிரிர் ார்? 

திள்தபப்சதருாள் ங்கார் 
 

31. அகி ாபாசர் ணப்தட்டர் ார்? 

திள்தபப்சதருாள் ங்கார் 
 

32. ிவ்ிக்கி ன்தன் சதாருள் ன்ண? 

சய்க்கிஞர் 
 

33. ிவ்ிக்கி ார்? 

திள்தபப்சதருாள் ங்கார் 
 

34. திள்தபப்சதருாள் ங்கார் இற்நி 8 தல்கபின் சாகுி வ்ாறு 

அதக்கப்தடுகிநது? 

அஷ்டதிதந்ம் 
 

35. திள்தபப்சதருாள் ங்கார் ாரிடம் அலுாய் திாற்நிணார்? 

துத ிருதன ாக்கர் ன்ணன் 
 

36. ிருதங்கடத்து அந்ாிில் இடம்சதற்ந அி ன்ண? 

ிரிதி 
 

37. கம்தன் ன்தது கனம்தகம் ன்று ிரிந்து - ாருதடக் கூற்று ? 

டாக்டர் உ.த.சா 
 

38. கனம் ன்நால் ன்ண? 

12 
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39. தகம் ன்நால் ன்ண? 

6 

 

40. கனம்தகத்ில் உள்ப உறுப்னகபின் ண்ிக்தக ? 

18 

 

41. ிில் தான்நி னல் கனம்தக தல் து? 

ந்ிக் கனம்தகம் 
 

42. துதக் கனம்தகத்ின் ஆசிரிர் ார்? 

குகுருதர் 
 

43. குகுருதர் த்தண து த ாய் ததச இனாாய் இருந்ார்? 

திநந்து னல் 5 ஆண்டுகள் த 
 

44. ாருதடக் கருதிணால் குகுருதர் ததசும் ம் சதற்நார்? 

ிருச்சசந்தூர் னருகப்சதருான் 
 

45. ீணாட்சிம்த திள்தபத்ிழ் - ஆசிரிர் ? 

குகுருதர் 
 

46. திள்தபத் ிழ் இனக்கிங்கலள் ிகச்சிநந் என்று து? 

ீணாட்சிம்த திள்தபத்ிழ் 
 

47. குகுருதர் இற்நி திநதல்கள்? 

கந்ர் கனிசண்தா, காசிக்கனம்தகம், னத்துக்குாசுாி திள்தபத்ிழ்,  

சகனகனால்னி ாதன, ீிசநி ிபக்கம். 

 

48. குகுருதர் ணிச்சிநப்ன து? 

இன்தணாதச 
 

49. ிதனேம் சய்த்தனேம் இருகண்கபாகக் சகாண்ட துநி ார்? 

குகுருதர் 
 

50. டசாிில் தக சந்தசம் ழுிர் ார்? 

காபிாசர் 
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51. தள் ன்நால் ன்ண? 

தள்பாண ன்சசய் ினம் ற்ரும் அங்கு சசய்ப்தடும் உவு 
 

52. "தசரி சாிாற் சசவ்ிிற் கிபந்து தர்ல் தண்டாது குநித்து 

தான்நி னனசணண சாித னனனுர்ந் தாத" - இவ்ரிகள்  இடம்சதற்ந 

தல் து? 

சால்காப்திம் 
 

53. சால்காப்திம் குநிப்திடும் னனன் ன்னும் இனக்கி தக ற்கு 

சதாருந்தும் ? 

தள்ல தக 
 

54. சால்காப்திம் குநிப்திடும் இனக்கி தககபின் ண்ிக்தக ன்ண? 

8 

 

55. னெக்கூடனில் கனக்கும் ஆறுகள் ? 

ண்சதாருத, சிற்நாறு, தகாண்டா ஆறு 
 

56. னக்கூடனில் உள்ப இதநன் ார்? 

அகர் 
 

57. "தத தத சன்று தாதண ததச னன்நி  ததிருந் ிதன - 

கிபித தார் நிார்" - இவ்ரிகதப ழுிர் ார்? 

தாிார் 
 

58. "க்கு சாில் கித ாட்டிற்குதத்ல் இதப்சதாழுதும் தசாா 

ிருத்ம்" - இவ்ரிகதபப் தாடிர் ார்? 

தாிார் 
 

59. "சருசல்னாம் ிழ் னக்கம் சசிக்கச்சசய்ரீ்", " ததுத் ிதாதச 

உனகசல்னாம் தவும் தக சசய்ல் தண்டும்" - ணப்  தாடிர் ார்? 

தாிார் 
 

60. தாிார் இற்நி உததட தல்கள் த? 

ஞாணம், ாசு 
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61. "ிர்க்குத் ிழ்சாிிற் சுடிச்சாதன சர்கனா சாதனதததால் 

ங்கும் தண்டும் ினினாப் திநசாினூல் அதணத்தும் ல்ன  

ிாக்கி ாசிக்கத் ருல் தண்டும்" - ணப்தாடிர் ார்? 

தாிாசன் 
 

62. "தசணாக்கும் சசந்ித! ீ கணி! ான் கிபி! தசநன்ணடும் இணி?" - ணப் 

தாடிர் ார்? 

தாிாசன் 
 

63. "ங்கள் ததகர் ங்தகா தநந்ார் இங்குள்ப ிர்கள் என்நால் 

கண்தட","உறுி உறுி என்தந சனெகம் ன்று ண்ார்க்கு இறுி இறுி" 
ணப் தாடிர் ார்? 

தாிாசன் 
 

64. தாிாசணின் ததடப்னகள் ாத ? 

குடும்த ிபக்கு,இருண்ட டீு, ிிக்கம், தாண்டின் தரிசு, இதசனது, 

அகின் சிரிப்ன, கண்கிப் னட்சிக் காப்திம்,  திசிாந்தார் (ாடகதல்). 

 

65. "ல்னார்க்கும் ல்னாம் ன்று இருப்தாண இடம் தாக்கி டக்கின்நது இந் 

தம் கல்னாதக் காணுங்கால் கல்ி ல்காக்  கசடர்க்குத் தாக்கும் 

அங்தக உண்டாம்" ணப் தாடிர் ார்? 

தாிாசன் 
 

66. "பிதிணால் எரு ின் தடிப்தில்தன ன்நால் இங்குள்ப ல்னாரும் 

ாிடவும் தண்டும்"ணப் தாடிர் ார்? 

தாிாசன் 
 

67. ாிாசன்  ாரிடம் சாடக்க கல்ித தின்நார்? 

தாிாசன் 
 

68. ிழ் திஞ்சு தகக னனி ததன சபிிட்டர் ார்? 

ாிாசன் 
 

69. கிஞதறு, தானர்ி ண னகப்தட்டர் ார்? 

ாிாசன் 
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70. ாிாசனுக்கு சசானிர் ிருது ங்கிர் ார்? 

திஞ்சு குடிசுத் தனர் 
 

71. ிகத்ின் தர்ட்ஸ்சார்த் ார்? 

ாிாசன் 
 

72. ாிாசணின் இற்சதர் ன்ண? 

அங்கசாி () த்ிாசலு 
 

73. ிழ்க் கிதக் கபஞ்சிம் னும் ததன சபிிட்டர் ார்? 

சாகித்ி அகாசி 
 

74. "னதுத்ிழ் கினர்கள்" ததன சபிிட்டர்கள் ார்? 

சன்சாிகள் னத்க சபிீட்டுக் ககம் 
 

75. ாிாசன் - கானம் ? 

22/07/1915 - 07/08/1974 

 

76. இம் ங்கள் கானடிில் ன்னும் கித சாகுப்ன சதற்ந தரிசு ன்ண? 

ஆசிரிர் ார்? 

ிக அசின் தரிசு, ஆனந்தூர் தகா.தாகணங்கன் 
 

77. இது ங்கள் கிக்கு ததன ழுிர் ார்? 

ாாதாி 
 

78. ாாதாிின் ததடப்னகள் ாத? 

னி ிடில்கள், ில்தணி சபிச்சங்கள், னிதத் ிநக்கும் 

சதான்சாி, இன்சணாரு சிகம். 

 

79. சுட்டுில் கித சாகுப்திதண ழுிர் ார்? 

கிக்தகா அப்துல் குான் 
 

80. “ல்ன உனகம் ாதப னரும்” கித சாகுப்திதண ழுிர் ார்? 

ஆனந்தூர் தகா. தாகணங்கன் 
 

    81. ஆனந்தூர் தகா. தாகணங்கன் - சதற்தநார் ? 

.தகாதால், தகா. ீணாம்தாள் 
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82. னக்கிதில் தர் தார்த்ர், னதுக்கிதில் னர்ப்தார்த்ர் 

ார்? 

கிக்தகா அப்துல் குான் 
 

83. கிக்தகா அப்துல் குாணின் ததடப்னகள் ாத? 

தால்ீி, தர்ிருப்தம், சசாந்ச்சிதநகள்,கதகதப ிாில்தன, 

ினங்குகள் இல்னா கித. 

 

84. கிக்தகா அப்துல் குான் சதற்ந ிருதுகள் ாத? 

தாிாசன் ிருது (ிக அசு), ிழ் அன்தண ிருது (ிழ் 

தல்கதனக்ககம்) 

 

85. சுந் தாடி தாம் ...... ிருனதநாகும். 

7ம் ிருனதந 
 

86. சுந்ர் திநந் ஊர் து? 

ிருனதணப்தாடி ாடு ிருாலூர் 
 

87. ம்திான் தார் ார்? 

சுந்ர் 
 

88. ிருத்சாண்டர் சாதக - ஆசிரிர் ார்? 

சுந்ர் 
 

89. "சான்றுசாட்டு ருகின்ந அடிதப் னத்ி சாதனட்டும்" ணப்தாடிர் 

ார்? 

ஆனந்தூர் தகா. தாகணங்கன் 
 

90. ஆனந்தூர் தகா. தாகணங்கணின் ிக அசின் தரிசிதணப் சதற்ந 

ததடப்ன து? 

இம் ங்கள் கானடிில் 
 

91. "சறுங்தக ன்தது னெடத்ணம்  - உன் ில்கள் தத்தும் னெனணம்" 

ணப்தாடிர் ார்? 

ாாதாி 
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92. "ிணங்கதபக் சகாண்டாடுசௌ ிட்டு ிட்டுக் குந்தகதப ப்ததாது 

சகாண்டாடப் ததாகிநறீ்கள்?" - இவ்ரிகதப ழுிர் ார்? 

கிக்தகா அப்துல் குான் 
 

93. சுந்ர் - சதற்தநார் ? 

சதடணார், இதசஞாணிார் 
 

94. சுந்ரின் கன் சதர் ன்ண? 

ம்திாரூர் 
 

95. தசக்கிாரின் சதரினாத்ிற்கு னனூனாக ிபங்கி தல் து? 

ிருத்சாண்டத்சாதக 
 

96. ிருாய்சாிக்கு உத ழுிர் ார்? 

டக்குத் ிருீிப் திள்தப 
 

97. ஆனம் அகனனம் சகாண்ட உத து? 

ஈடு ன்னும் ததருத 
 

98. ண்டிழ் ஆசான் ார்? 

துதக் கூனாிகன் 
 

99. ிதகதன ச்ச காப்திம்? 

னத்ம் 
 

100. சீக சிந்ாிக்கு இதாண இனக்கிம் து? 

ீனதகசி 
 

101. அருகச சதண் துநி ார்? 

ீனதகசி 
 

102. அருகதணின் 108 ிருசதர்கபால் தாடிர் ார்? 

ீனதகசி 
 

103. "ித்ிக்கும் ிிதன னத்து னத்ாய்ப் தாடல் சசய்ர் –  

ிருள்லர் தன் ததாதன ித்ிக்கும் ிிதன..." ண னகாாம்  

சசய்ர்  ார்?  சுா 
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104. தாிாசணின் தனாாக்கர் ார்? 

சுா 
 

105. சுாின் இற்சதர் ன்ண? 

இாசதகாதானன் 
 

106. சுாின் ததடப்னகள் ாத? 

தன்த துதனகம் சுரும் சுண்ாம்னம் 
 

107. ிக அசு பர்ச்சித்துதந தரிதச சதற்ந சுாின் ததடப்ன து? 

தன்த 
 

108. தாதந்ர் ிதணவுப் தரிசு சதற்ந னல் தானர் ார்? 

சுா 
 

109. சதாருள் ருக 

னெடத்ணம் 
அநிாத 
 

னெனணம் 

னலீடு 
 

சசட்டு  

சிக்கம் 
 

தரிி 
சூரின் 
 

இருட்கடல் 

ீனக்கடல் 
 

றுகுல் 

சுலுல் 
 

சற்ன 

தருதன 
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ம் 

சதான் 
 

னாசனம் 

சதாிில் தன 
 

தகாகள் 

டாதக 
 

ிதிஞ்சு 

திநினா 
 

கடத்தும்தி 
ாதண 
 

உற்று  

னதன 
 

கல் 

ிருடி 
 

ததான் 

தின் 
 

ாசன் 

இந்ின் 
 

ததன 

கடல் (தாற்கடல்) 

 

அங்கம் ஆம் கடம் 

உடனாகி காடு 
 

அிா 

அதா 
 

கஞ்சம் 

ாத 
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அங்கு 

ிருகள் 
 

ப்ன தன 

தருதன 
 

சூபிதக 

ினானற்நம் 
 

சாபம் 

தனகி 
 

சற்நி 
ிண்த 
 

திங்கி  
சருங்கி 
 

உங்கி 
ணம் ருந்ி 
 

றுகு 

சரு 
 

ன் 

ில் 
 

தகாி 
கடல் 
 

தசாாடு 

தசாாடு 
 

சம் 

ாய்த 
 

அணி 
ாடுகள் 
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110. இனக்க குநிப்ன 

ாிலும் ாபிதகனேம் 

ண்ணும்த 
 

ம்ருங்கும் 

னற்றும்த 
 

ாடனம் ஆடங்கும் 

ண்ணும்த 
 

சசய்குன்று 

ிதணத்சாதக 
 

ஆடங்கு 

ிதணத்சாதக 
 

சுற்நி தாங்கர் 

சதசச்சம் 
 

ங்கி 
ிதணசச்சம் 
 

திங்கி 
ிதணசச்சம் 
 

இங்கி 
ிதணசச்சம் 
 

சசற்ந சிதன 

சதசச்சம் 
 

காரீ் 

ல் ிதணனற்று 
 

ிட்டாள் 

சதசச்சம் 
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ிசநிந்து 

இண்டாம் தற்றுதத்சாதக 
 

ாசணநிந்து 

இண்டாம் தற்றுதத்சாதக 
 

ததரிஞ்சி 
தண்னத்சாதக 
 

னதுனசம் 

தண்னத்சாதக 
 

த 

ஆகுசதர் 
 

ஏங்கினேர் 

எருசதாருட்தன்சாி 
 

உண்டம் 

ிதணத்சாதக 
 

சிற்நன்தண 

தண்னத்சாதக 
 

ாழ்திநப்ன 

ிதணத்சாதக 
 

ால் கல் 

ஆநாம் தற்றுதத்சாதக 
 

கல் 

ாணிாகுசதர் 
 

ஈசனும் ததானும் 

ண்ணும்த 
 

அந்ி காதன 

உம்தத்சாதக 
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தகம்தன 

உருகம் 
 

உதந ிருதங்கடம் 

ிதணத்சாதக 
 

ிிபக்கு 

உருகம் 
 

அிா ிிபக்கு 

ஈறுசகட்ட ிர்தநப் சதசச்சம் 
 

தசடி 

தண்னத்சாதக 
 

னதணத்தாம் 

ன்தப் தன்த ிதணனற்று 
 

கி னதணந்தாம் 

இண்டாம் தற்றுதத்சாதக 
 

உருக்கு ஆம் 

இருசதசாட்டுப் தண்னத்சாதக 
 

ற்நாய் 

தண்னத்சாதக 
 

சதருந்சய்ம் 

தண்னத்சாதக 
 

கினா சற்ன 

இருசதசாட்டுப் தண்னத்சாதக 
 

அசனம் 

காப்சதர் 
 

னச்சங்கம் 

தண்னத்சாதக 
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துஞ்சு குில் 

ிதணத்சாதக 
 

இத தர் குில் 

ிதணத்சாதக 
 

பர்கூடல் 

ிதணத்சாதக 
 

ிப்திஞ்சு 

ஆநாம் தற்றுதத் சாதக 
 

ாி 
உரிச்சசால் சாடர் 
 

இததர் 

இண்டாம் தற்றுதத் சாதக 
 

சண்ிர் 

தண்னத்சாதக 
 

கா 
சதசச்சம் 
 

ா 

சதசச்சம் 
 

ாிதக ாம் 

உம்தத்சாதக 
 

உதத்ிடும் சந்ணம் 

சசய்னேம் னும் ாய்ப்தட்டு சதசச்சம் 
 

ாதர் உள்பம் 

ஆநாம் தற்றுதத் சாதக 
 

சசந்சல் 

தண்னத்சாதக 
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சுி சள்பம் 

ிதணத்சாதக 
 

தடர்னகில் 

ிதணத்சாதக 
 

சசழும்சதான் 

தண்னத்சாதக 
 

சதரும்னம் 

தண்னத்சாதக 
 

கருஞ்சிகம் 

தண்னத்சாதக 
 

ங்கத்வீு 

உருகம் 
 

சதாற்கத 

உருகம் 
 

ங்கத்தாி 
உருகம் 
 

ங்கத்ிிங்கனம் 

உருகம் 
 

சுடசாபி 
ிதணத்சாதக 
 

அன்னசநி 
இருசதசாட்டுப் தண்னத்சாதக 
 

இணிிணிது 

அடுக்குத்சாடர் 
 

உர் ண்ம் 

ிதணத்சாதக 
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சசந்ிழ் 

தண்னத்சாதக 
 

ருல் 

சாிற்சதர் 
 

தத்ல் 

சாிற்சதர் 
 

துதந துதநாய் 

அடுக்குத்சாடர் 
 

சுத சுதாய் 

அடுக்குத்சாடர் 
 

உர்ம் 

ிதணத்சாதக 
 

சசய்தான் ிங்கள் 

உம்தத்சாதக 
 

னிர்ம் 

ிதணத்சாதக 
 

கள்பிப்னர் 

ஆநாம் தற்றுதத்சாதக 
 

சிந்ித்தன் 

ன்த எருத ிதணனற்று  

 

கன்றுக்குல் 

ஆநாம் தற்றுதத்சாதக 
 

தனகுணிந்ி 
இண்டாம் தற்றுதத் சாதக 
 

சட்டிட்டம் 

உம்தத்சாதக 
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ீருற்று 

ஆநாம் தற்றுத சாதக 
 

ிக்கி ிக்கி 
அடுக்குத்சாடர் 
 

ீா 

ிர்தந சதசச்சம் 
 

சிந்ித்தன் 

ன்த எருத ிதணனற்நி 
 

கன்றுகுல் 

ஆநாம் தற்றுதத் சாதக 
 

தனகுணிந்து 

இண்டாம் தற்றுதத் சாதக 
 

தாடுகிநாம் 

னன்ணிதன எருத ிதணனற்று 
 

சறுங்தக 

தண்னத்சாதக 
 

ில்கள் தத்தும் 

னற்றும்த 
 

தால்கபிண்டும் 

னற்றும்த 
 

கருங்கல் 

தண்னத்சாதக 
 

தாதநனேம் 
உர்வு சிப்னம்த 
 

சாடுாணம் 

ிதணத்சாதக 



தர்வு ாள் : 03/08//2017     கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

12ம் குப்ன ிழ் 
கனாின் ிதகள் னகதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

கங்தகனேம் சிந்துவும் 

ண்ணும்த 
 

சற்கு டக்காய் 

னண்சாதட 
 

ா 

உரிச்சசாற்சநாடர் 
 

ிண்ிலும் ண்ிலும்  

ண்ணும்த 
 

னல்தணி 
ஆநாம் தற்றுதத் சாதக 
 

கண்ரீ் சள்பம் 

உருகம் 
 

தசிக்கிறு 

உருகம் 
 

தம்தம் 

உருகம் 
 

சல்னி காம்ன 

உருகம் 
 

சிறுில் 

உருகம் 
 

கீ்குச்சிகள் 

உருகம் 
 

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com




