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1. சங்க இலக்கியங்கள் யாதவ? 

எட்டுத்தோதக, பத்துப்பாட்டு 
 

2. எட்டுத்தோதக நூல்கலள் னறப்தபாருள் நூல்கள் யாதவ? 

பேிற்றுப்பத்து, னறநானூறு 
 

3. எட்டுத்தோதக நூல்கலள் அகப்தபாருள் நூல்கள் யாதவ? 

நற்றிதை, குறுந்தோதக, ஐங்குறுநூறு, கலித்தோதக,  

அகநானூறு 
 

4. எட்டுத்தோதக நூல்கலள் அகனம் னறனம் கலந்ே நூல் எது? 

பரிபாடல். 

 

5. அகநானூற்றின் பிரிவுகள் யாதவ? 

களிற்றியாதைநிதர, மணிமிதடப்பவளம்,  

நித்ேிலக்தகாதவ. 

 

6. களிற்றியாதைநிதரயில் உள்ள பாடல்களின்  எண்ணிக்தக? 

120 

 

7. மணிமிதடப்பவளத்ேில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்தக ? 

180 பாடல்கள் 
 

8. நித்ேிலக்தகாதவயில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்தக? 

100 

 

9. அகநானூறு பாடல்களின் அடிவதரயதர ? 

13-31 அடி 
 

10. தநடுந்தோதக எைப்படும் நூல் எது ? 

அகநானூறு 
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11. அகநானூற்றின் பாடல் அதமப்ன: 

1,3,5... எண் பாடல்கள் : 

பாதலத்ேிதண 
 

2,8.... எண் பாடல்கள் : 

குறிஞ்சித்ேிதண 
 

4,14,... எண் பாடல்கள் : 

னல்தலத்ேிதண 
 

6,16... எண் பாடல்கள் : 

மருேத்ேிதண 
 

10,20.. எண் பாடல்கள் : 

தநய்ேல் ேிதண 
 

12. அேியமாைின் அதவப்னலவர் யார்? 

அவ்தவயார் 
 

13. கரிகாலைின் மகள் யார்? 

ஆேிமந்ேி 
 

14. ஆேிமந்ேி ேன் கணவதைத்தேடி அதலந்ே வைத்ேின்  தபயர் என்ை? 

நிரம்பா நீளிதட 
 

15. அகநானூறு : 

தோகுத்ேவர் யார்? 

மதுதர உப்னரிக்குடி கிழான் மகைார் உருத்ேிரசன்மர் 
 

தோகுபித்ேவர்: 

பாண்டியன் உக்கிரதபருவழுேி 
 

16. ஐங்குறுநூற்றின் அடிவதரயதர ? 

3-6 அடி 
 

17. ஐங்குறுநூற்றின் பாடல்களின் எண்ணிக்தக : 

500 
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18. ேிதணனேம் னலவர்கலம் : 

குறிஞ்சி 
கபிலர் 
 

னல்தல 

தபயைார் 
 

மருேம் 

ஓரம்தபாகியார் 
 

தநய்ேல்  

அம்னெவைார் 
 

பாதல 

ஓேலாந்தேயார் 
 

19. "காதல பரிேப்பிைதவ கண்தண, தநாக்கி தநாக்கி  வாளிழந்ேைதவ" எனும் 

வரிகள் இடம்தபற்ற நூல் எது? 

குறுந்தோதக 
 

20. "காதல பரிேப்பிைதவ கண்தண, தநாக்கி தநாக்கி  வாளிழந்ேைதவ" எனும் 

வரிகதள இயற்றியவர் யார்? 

அவ்தவயார் 
 

21. ஐங்குறுநூற்றிதை தோகுத்ேவர் யார்? 

னலத்துதற னற்றிய கூடலூர் கிழார் 
 

22. ஐங்குறுநூற்றிதை தோகுப்பித்ேவர் யார்? 

தகாச்தசரமான் யாதைகண்தசய் மாந்ேரஞ்தசரல்  

இரும்தபாதற. 

 

23. ஐங்குறுநூற்றின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடதல பாடியவர்  யார்? 

பாரேம் பாடிய தபருந்தேவைார் 
 

24. "எரிமருள் தவங்தக.." எனும் பாடதல இயற்றியவர்  யார்? 

கபிலர் 
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25. னலைழுக் கற்ற  அந்ேணாளன் யார்? 

கபிலர் 
 

26. பாரி வள்ளலின் அதவக்களப்னலவர் யார்? 

கபிலர் 
 

27. பேிற்றுப்பத்ேில் 7ம் பத்து இயற்றியவர் யார்? 

கபிலர் 
 

28. பயந்தோற்ப்பழிச்சல் என்றால் என்ை? 

நுந்தே வாழியர் என்றது ேதலவைின் தபற்தறாதர  வாழ்த்ேியது. 

 

29. னறநானூறு எந்ே பாவதகயால் ஆைது? 

அகவற்பா 
 

30. னறநானூற்றின் தவறு தபயர்கள் யாதவ ? 

னறம், னறப்பாட்டு. 

 

31. னறநானூற்றின் கடவுள் வாழ்த்துப்பாடதல பாடியவர்  யார்? 

பாரேம் பாடிய தபருந்தேவைார். 

 

32. வரலாற்றுக் குறிப்னகதள பாடலில் தபாேிந்து பாடுவேில்  வல்லவர் யார்? 

பரணர் 
 

33. பேிற்றுப்பத்ேில் 5ம் பத்து பாடியவர் யார்? 

பரணர் 
 

34. பேிற்றுப்பத்ேில் 5ம் பத்ேிற்குரிய மன்ைன் யார்? அவன்  அளித்ே அரிசில் 

என்ை? 

கடல்பிறதகாட்டிய தசங்குட்டுவன். உம்பற்க்காட்டு  வாரிதயனேம் அவன் 

மகன் குட்டுவன் தசரதலனேம்  பரிசாகப் அளித்ோன். 

 

35. நல்லூதர ஆண்ட மன்ைன் யார்? அவன் சார்ந்ே குடி  என்ை? 

தவயாவிக்தகாதபரும்தபகன் , ஆவியர் குடி 
 

36. இயன்தமாழித்துதற என்றால் என்ை? 

தவந்ேதைேிர்தசன்று அவன் ேன்தமதயக் கூறி னகழ்ேல். 
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37. பாடாண் ேிதண என்றால் என்ை? 

பாடப்படும் ஆண் மகைின் ஒழுக்கலாற்தறக்  கூறுவோகும். 

 

38. தகாதடமடம் என்றால் என்ை? 

பாகுபாடின்றி வதரயாது தகாடுத்ேல். 

 

39. சந்ேி வரதவண்டிய இடத்ேில் னல்ளியில்லாே எழுத்து  வந்ோல் எது ... ஆகும் 

சாரிதய 
 

40. சிந்ோமணி என்றால் என்ை? 

ஒளி குன்றாே மணி 
 

41. சிந்ோமணியின் ஆசிரியர் யார்? 

ேிருத்ேக்க தேவர் 
 

42. ேிருத்ேக்க தேவரின் சமயம் என்ை? 

சமணம் 
 

43. ேிருத்ேக்க தேவர் எந்ே நாட்தடஸ் சார்ந்ேவர்? 

தசாழ நாடு 
 

44. நரி விருத்ேம் என்ற நூதல எழுேியவர் யார்? 

ேிருத்ேக்க தேவர் 
 

45. மணநூல் எைப்படும் நூல் எது? 

சவீக சிந்ோமணி 
 

46. சிந்ோமணியின் னேல் மற்றும் இறுேி இலம்பகங்கள்,  மற்றும் தமாத்ே 

இலம்பகங்களின் எண்ணிக்தக என்ை? 

நாமகள் - னத்ேியிலம்பகம், 13 இலம்பகம். 

 

47. விருத்ேம் என்னும் பாவிைத்ோல் அதமந்ே னேல்  நூல் எது? 

சிந்ோமணி 
 

48. சிந்ோமணிக்கு உதர கண்டவர் யார்? 

உச்சிதமற்தகாண்ட நச்சிைாற்கிைியர் 
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49. சவீகைின் ோய் யார்? 

விதசதய 
 

50. தவள்ளி மதல தவந்ேன் யார்? இளவரசி யார்? 

வித்ேியாேர தவந்ேன் கலுழதவகன், காந்ேருவேத்தே 
 

51. காந்ேருவேத்தேயின் தோழி யார்? 

வணீாபேி 
 

52. சவீகைின் தோழன் யார்? 

நனலன் 
 

53. சறீா என்றால் என்ை? 

வாழ்க்தக 
 

54. சறீானராணாத்ேின் தபரும்பிரிவுகள் யாதவ? 

விலாேத்துக்காண்டம் (பிறப்பியற்காண்டம்),  

நுனவ்வத்துக்காண்டம் (தசம்தபாருட்காண்டம்),  

ஹிஜ்ஜிரத்துக்காண்டம் (தசலவியற்காண்டம்) 

 

55. சறீானராணத்ேின் பாடல்களின் எண்ணிக்தக என்ை? 

5027 விருத்ேப்பா 
 

56. நபிகள் தபருமாைிர்கு ேிருமதற அருளியவர் யார்? 

ஜிப்ராயில் 
 

57. சின்ை சறீாதவ இயற்றியவர் யார்? 

மனூ அகமது மதரக்காயர் 
 

58. தபாருள் ேருக : 

கடாஅ யாதை 

மேம்தகாண்ட யாதை 
 

பிடவு 

மதலநிலத்தே வளரும் மரங்கள் 
 
 



தேர்வு நாள் : 13/07/2017    கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு 

 

ேமிழ் 11ம் வகுப்ன 

சாஅய் 

தமலிவுற்று 
 

தபயர்வு 

நீக்கம் 
 

விையில்தலன் 

தசயலற்று தபாயிதைன் 
 

எரிமருள் தவங்தக 

தநருப்தபதயாத்ே தவங்தகமரம் 
 

ஆல் 

அதசநிதல 
 

வதுதவ 

ேிருமணம் 
 

அயர 

நிகழ்த்ே 
 

சிலம்ன 

மதலச்சாரல் 
 

59. இலக்கண குறிப்ன 

கடாஅ 

இதசநிதறயளதபதட 
 

அறுகுளம் 

விதைத்தோதக 
 

அகல்வயல் 

விதைத்தோதக 
 

தசழுதுயில் 

பண்னத்தோதக 
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இகலவர் 

குறிப்ன விதையாலதணனேம் தபயர் 
 

ேிகழ்சிரம் 

விதைத்தோதக 
 

ஓங்குமதல 

விதைத்தோதக 
 

தோல்கவின் 

பண்னத்தோதக 
 

மருள் 

உவமஉருன 
 

இதழயணி 
விதைத்தோதக 
 

நாட 

அண்தமவிளி 
 

நன்மதை 

பண்னத்தோதக 
 

வாழியர் 

வியங்தகாள் விதைனற்று 
 

60. பிரித்து எழுதுக : 

அகநானூறு 

அகம் + நான்கு+ நூறு 
 

ஐங்குறுநூறு 

ஐந்து+குறுதம+நூறு 
 

னங்தகாடி 

ன+தகாடி 
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மரவடி 

மரம்+அடி 
 

மட்கலம் 

மண்+கலம் 
 

தபாற்குடம் 

தபான்+குடம் 
 

கட்குடம் 

கள்+குடம் 
 

னறநானூறு 

னறம்+நான்கு+நூறு 
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