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Total Marks(1x1.5) - 150 Marks
1. பிள்ளைத்தமிழ் பருவங்கைில்

பின்வருவனற்றுள் பபொருந்தொளதக் கூறு:
A. கழங்கு

B. எழுத்து

Time -1 ½ Hours

C. கிழவி
D. பேம்
8. பின் வருவனவற்றுள் ததவததவன் எழுதிய

B. அம்மனை

நூல்கைில் பபொருந்தொதது:

C. சிறுதேர்

A. குளித்து கனர ஏறாே தகாபியர்கள்

D. ஊசல்

B. காலடி படாே தேசங்கள்

2. சரியொனளதத் ததர்ந்து எடு:
A. ய ர ள வ ழ ல ற ை
B. ய ர ழ வ ல ள ற ை
C. ய ர ல வ ழ ள ற ை

D. ய ர ல வ ள ழ ற ை
3. கன்னி பொலனொய் கொசினி தனிலவ தரித்து
மன்னு ஜீவதகொடிகபைல்லொம் வொன் கதி
இவ்வரிகளைப் பொடியவர்?
A. வள்ளலார்

C. நுனழவது வாயினலத் ோண்டாே தகாலங்கள்
D. பூமினய உேறி எழுந்ே தமகங்கள்.

9. பழந்தமிழர் நொளை மதியம் 12 மணியிலிருந்து
கணக்கிட்ைனர் என்று கூறும் எட்டுத் பதொளக
நூல் எது?

A. புறநானூறு
B. பரிபாடல்

C. நற்றினண

D. ஐங்குறு நூறு
D. பேம்

B. கிருட்டிணைார்
C. உமறுப்புலவர்

10. பின்வரும் கூற்றுகைில் தவறொனது எது?

D. மாணிக்க வாசகர்

1. ஒற்றை பளை, உயிர் அைபபளை என்று

4. திவ்விய கவி, யொருளைய அளவயில் ஓர்

அைபபளை இரு வளகப்படும்.

A. ேிருமனல நாயக்கர்

அைபபளை, பசொல்லிளச அைபபளை என்று உயிர்

C. ராணி மங்கம்மாள்

3. உயிர் அைபபளையின் மொத்திளர அைவு

அலுவலரொக பணி பசய்தொர்?.
B. ேிருச்சி சசாக்க நாேர்

D. அரங்க கிருட்டிை முத்து வரப்பன்.
ீ
5. பபொருத்துக:
1. மூதூர்

A. ஈறு தபொதல்

3. ளபங்கூழ்

C. ஆதி நீ ைல்

2. பவற்றிளல
4. கரு விழி
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
B. 1(C), 2(D),3(B), 4(A)
C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)
D. 1(C), 2(B),3(D), 4(A)

B. ஆதி அகரம் ஐ ஆதல்
D. தன்பனொற்று இரட்ைல்

6. முந்ளதயிலிருந்து நொட்தைொர் பகொடுப்பின்
நஞ்சும் உண்பர் நனிநொகரீகர்

இவ்வரிகள் இைம் பபற்றுள்ை நூல்?
A. ேிருக்குறள்
B. நான்மணிக்கடினக
C. நாலடியார்
D. நற்றினண
7. கீ ழ்க்கண்ைவற்றுள் பபொருந்தொளத பசொல்ளல
கண்ைறிக:

2. பசய்யுள் இளச அைபபளை, இன்னிளச
பளை மூன்று வளகப்படும்.
இரண்டு.

4. ஒற்றை பளையின் மொத்திளர அைவு ஒன்று.
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 3, 4
D. 1, 4
11. கொல்டுபவல் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகைில்

சரியொனது:

1. இவர் 1815 ம் ஆண்டு பிறந்தொர்
2. "திரொவிை பமொழிகைின் ஒப்பிலக்கணம்" என்ற
நூளல 1857 ல் எழுதினர்.

3. திரொவிை பமொழிகைின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற

நூலிற்க்கொக தமிழில் இருந்து தபொற்றத்தக்க 600
பசய்யுள்களை எடுத்தொண்டு உள்ைொர்.

4. 'திரொவிைம்' என்ற பசொல்ளல முதன் முதலில்
பயன்பொட்டிற்கு பகொண்டு வந்தவர் இவரொவொர்.
A. 1, 2, 3 சரி
B. 1, 3, 4 சரி
C. 2, 3, 4 சரி

D. 1, 2, 4 சரி

12.பபொருள் முதல் ஆதறொடு அைளவ பசொல்தொனி

தசர்ந்த ஒன்னளர தகொடி ரூபொளய கொது

கருவி கொரியம் கருத்தன் ஆகியுள்

தகைொததொர் மற்றும்

பதொன்முளற உளரப்பன

4. ஆசிரியர் பொலிதொம்சன் இறந்து விை பமொழி

A. நன்னூல்

உதவியுைன் வொழ்ந்து வரலொனொர்.

B. சோல்காப்பியம்

A. 1, 2 சரி

C. அகத்ேியம்

B. 1, 3 சரி

ஒன்றன் பபயரொன் அதற்கிளய பிறிளதத்
என ஆகுபபயர்களை பற்றி கூறிய நூல் எது?

D. இலக்கண விளக்கம்.
13. பின் வரும் பொைல்கைில் கண்ணதொசனின்
பசொல்லொட்சிளய விைக்கும் பொைல்?

பொர்ளவ அற்தறொர் பள்ைிகளுக்கு வழங்கினொர்.
பபயர்ப்பொைர் அன்னி சல்லிவன் என்பவரின்

C. 1, 4 சரி
D. 2, 4 சரி
18. அதயொத்தி தொசரின் பிள்ளைகைில்

A. முத்ோை முத்ேல்லதவா

பபொருந்தொதவர்:

B. எல்லாரும் எல்லா வளமும் சபற தவண்டும்

A. சுந்ேர ராமன்

D. கானல மணிதயானச, களத்து மணிதயானச

C. பட்டாபி ராமன்

C. உண்னமனய சசால்லி, நன்னம சசய்ோல்

14. திருவள்ளூர் மொவட்ைத்தில் உள்ை கூடியம்

B. ராசா ராமன்
D. அம்பிகா

மளலக் குளகயில் உள்ை பதய்வத்தின் பபயர்?

19. அப்பொ! நொன் தவண்டுதல்தகட் ைருள்புரிதல்

A. முருகன்

தவண்டும்

B. மைத்ேச்சம்மன்

ஆருயிர்க்சகல்லாம் நான் அன்பு சசயல் தவண்டும்!

C. சிவன்

தமற்கண்ட வள்ளலார் பாடிய பாடலில் பயின்று

D. விநாயகர்

வரும் அணி என்ை?

15. மனித வறு
ீ என்ற இதளழ நைத்தியவர்?
A. சானல இளந்ேினரயன்
B. ஆறுமுக நாவலர்

C. ஷாலிைி இளந்ேினரயன்
D. மனறமனல அடிகள்
16. பபொருத்துக:

கலித்பதொளகயின் பிரிவுகள் பொைல்கள்
1. குறிஞ்சி

A. 35

2. முல்ளல

B. 29

3. மருதம்

C. 33

4. பநய்தல்
D. 17
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)
D. 1(A), 2(D),3(C), 4(B)
17. பகலன் பகல்லர் பற்றிய கூற்றுகைில்
பின்வருவனற்றுள் சரியொனது எது:

1. மொற்றுத் திறனொைிகைில் முதன் முதலில்
பட்ைம் பபற்றவர் இவதர.

2. பகலன் பகல்லர் தன வொழ்நொள் முழுவளதயும்
இலக்கியதிதற்கொகச் பசலவிட்ைொர்.

3. இவர் பமொழி பபயர்ப்பொைர் ஒருவரின்
உதவியுைன் உலகம் எங்கும் சுற்றித் திரிந்து

"பகலன் பகல்லர்" என்ற நிதிளய துவங்கி அதில்

A. உயர்வு நவிற்சி அணி

B. இயல்பு நவிற்சி அணி
C. உவனம அணி

D. ேற்குறிப்தபற்ற அணி
20. இலத்தின் பமொழியில் "லிப்ரொ" என்பது?
A. நூலகம்
B. புத்ேகம்
C. நாள்

D. குறிப்பு
21. திரு.வி.க குறித்து பின் வருவனற்றுள்
சரியொனளத கூறுக:

1. இவர் ஆங்கில சமாழியில் மிகுந்ே புலனம
சபற்று இருந்ோர்.

2. காந்ேி ேமிழகம் வந்ே சபாது எல்லாம்

அவருனடய தமனட தபச்சுக்கனள ேமிழில் சமாழி
சபயர்த்ேவர் இவதர.

3. இவர் தபசுவது தபாலதவ எழுவது, எழுவது
தபாலதவ தபசுவது எனும் முயற்சியில் சவற்றி
கண்டவர்.

4. அண்ணா உள்ளிட்ட அக்கால இனளஞர்கனள
உணர்ச்சி மிகு தபசிைால் ேன்பால் ஈர்த்ேவர்
ேிரு.வி.க
A. 1, 2 சரி
B. 2, 3 சரி

C. 3, 4 சரி

26. மங்கம்மொள் கொலத்தில், கொதவரி ஆற்றின்

D. அனைத்தும் சரி.

குறுக்தக ஆளண கட்டிய மன்னனின் பபயர்?

22. பபொருந்தொளத கூறு:
1. பிறவி சபருங்கடல் நீந்துவார்
அணி

2. அன்பகத்ேில்லா உயிர்வாழ்க்னக
உவனம அணி

3. ேீயிைாற் சுட்ட புண்

A. நரசப்னபயன்

ஏகதேச உருவக

B. சிக்கதேவராயன்
C. ரவிவர்மன்

இல்சபாருள்

D. ஷாஜி
27. பபொருந்தொளத ததர்ந்து எடு:

உவனம அணி

4. அன்பும் அறனும் உனடத்ோயின்

நிரல் நினற

1. சுழன்றும் ஏற்பின்ைது உலகம் அேைால்

அணி
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

உழன்றும் உழதவ ேனல
உருண்னடயாைது

2. சோடிப்புழுேி காச உைக்கின் பிடித்சேருவும்
தவண்டாது சாலப் படும்

சசய்யானம ஆயினும் சகடும்

பகொடுத்த மந்திரங்கைில் பபொருந்தொதது:

நீங்கானம தவண்டு பவர்

2. இளனம குன்றாமல் இருக்க

B. 2 மட்டும்

4. நினைத்ே உருவத்னே எடுக்க
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

C. 3 மட்டும்

D. 4 மட்டும்
28. பபொருத்துக :
1. அண்டப் பகுேியின் உண்னடப் பிறக்கம் a)

24. பபொருத்துக:

குறுந்சோனக

A. சோன்னூல் விளக்கம்

3. குட்டி கந்ே புராணம்

B. கந்ேர் கலிசவண்பா

எந்ேிரவியல் அறிவு

C. ேிருக்கருனவ

iii) கைிமவியல் அறிவு

முளறயில் பபொருத்துக:
1. 5 ம் பத்து a. சசல்வக் கடுங்தகா வாழியைாேன்
அரிசில் கிழார்

4. 8 ம் பத்து

b. கடல் பிறதகாட்டிய சசங்குட்டுவன்

d. ேகடூர் எறிந்ே இளஞ்தசரல்

இரும்சபானற iv) கபிலர்
A. 1(b)(ii), 2(c)(i),3(b)(iv),4(a)(iii)
B. 1(b)(i), 2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv)
C. 1(b)(ii), 2(c)(iii),3(a)(iv),4(d)(i)
D. 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i)

d)

பேிற்றுப்பத்து iv) வாைியல் அறிவு
A. 1(c)(iv), 2(a)(i),3(d)(ii),4(b)(iii)
B. 1(b)(i), 2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv)
C. 1(b)(iv), 2(c)(iii),3(a)(ii),4(d)(i)
D. 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i)

பொைல்கைின் தளலவன் மற்றும் பொடியவர் என்ற

c. ஆறுதகாட்பாடு தசரலாேன்

ii)

c) ேிருவாசகம்

4. ஒருனம தோற்றத்ேின் ஐதவறு வைப்பின்

25. பின்வரும் பதிற்றுப்பத்து பொைல்களை

காக்னக பாடிைியார்

b) சிலப்பேிகாரம்

3. ேீம்பிழி எந்ேிரம் பந்ேல் வருந்ே

4. குட்டி சோல்காப்பியம் D. நாலடியார்
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
B. 1(D), 2(B),3(C), 4(A)
C. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)
D. 1(D), 2(C),3(B), 4(A)

3. 7 ம் பத்து

i) மண்ணியல் அறிவு

2. சசம்புல சபயல் நீர்தபால்

பேிற்றுப்பத்து அந்ோேி

ii) பரணர்

சட்டம்

A. 1 மட்டும்

3. பசியற்று இருக்க

2. குட்டி ேிருவாசகம்

குற்றம்

4. கடிசோச்சி சமல்ல எறிக சநடிோக்கம்

1. வான் வழிதய சசல்ல

1. குட்டி ேிருக்குறள்

கனள பறித்ேல்

3. சசய்ேக்க அல்ல சசயக்சகடும் சசய்ேக்க

23. மணிதமகலொ பதய்வம் மணிதமகளலக்கு

2. 6 ம் பத்து

உலகம்

iii)

i)

29. ஞொனபீ ை விருதிளன பபற்ற முதல் தமிழர்?
A. கல்கி
B. அகிலன்

C. சானல இளந்ேினரயன்
D. அப்துல் ரகுமான்
30. விளத பநல்ளல நொற்றங்கொலில் எதளன
நொட்கள் ளவத்து இருப்பர்?
A. 1721
B. 2125
C. 2529
D. 2933

31. "அடிகதை பதன்னொடு, பதன்னொதை அடிகள்"

என்று மளறமளல அடிகளை புகழ்ந்தவர் யொர்?
A. சுரோ

B. கலியாண சுந்ேரைார்
C. னவயாபுரி பிள்னள

D. பரிேிமாற் கனலஞர்
32. பபொருத்துக:
1. அரி

2. அளபு

A. கழுத்து

3. மிடறு

B. முத்துப்பரல்
C. வடு
ீ

4. வளவு D. மாத்ேினர
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
C. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
D. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
33. பளழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
வழுவல் கொல வளகயினொதன
கூறிய நூல் எது?

A. ேிருக்குறள்
B. நன்னூல்

C. சோல்காப்பியம்
D. புறநானூறு

34. ஐகொரக்குறுக்கத்தின் வளககள் எத்தளன?
A. 2
B. 3
C. 4
D. எதுவும் இல்னல
35. பிரித்து எழுதுக:
பேிற்றுப்பத்து
A. பேிற்று + பத்து

B. பேிற்றுப் + பத்து
C. பத்து + இன் + இற்று + பத்து
D. பேின் + இற்று + பத்து

36. பின்வருவனற்றுள் எவற்றில் வல்லினம்
மிகொது?
a. பண்புத்சோனக

எண்ணங்களை நீ ங்கள் ஈதைற்ற தவண்டும்.
கூறியவர்?
A. அம்தபத்கார்
B. காந்ேி

C. முத்துராமலிங்கர்
D. தநோஜி
39. பபொருத்துக:
1. அணியன்தறா நாணுனடனம சான்தறார்க்கு அஃது
A.இனண தமானை

2. என்பேத்ோல் எய்ேல் எளிசேன்ப யார்மாட்டும்
கூனழ தமானை

3. பானவ விளக்கும் பலவுடன் துரப்புமின்
தமானை

4. கமழக் கமழத் ேமிழினச பாடிைாள்

A. உற்சாகம்
B. சங்கடம்
C. அயலார்

D. ஆதராக்கியம்
41. பபொருத்துக:
1. தவோரண்யம்

A. ேிருப்பாேிரி புலியூர்

3. குருகூர்

C. ேிருமனறக் காடு

4. மதுனர
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
C. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
D. 1(C), 2(A),3(D), 4(B)

B. ஆலவாய்

D. ஆழ்வார் ேிருநகரி

42.பின்வரும் நூல்கைில் பபரும் பிரிவின்
அடிப்பளையில் பபொருந்தொதது எது:

C. உவனமத்சோனக

A. கம்பராமாயணம்

D. ஓசரழுத்து ஒரு சமாழி

B. சீறாப்புராணம்

37. வொழ்தல் தவண்டி பபொய் கூதறன், பமய்

D. வில்லிபாரேம்

கூறியவர்?

a. ேிரு.வி.க

C. சீவக சிந்ோமணி

43. பின் வரும் பொைலில் உள்ை பொ வளகளய

B. நல்லந்துவைார்

கூறுக:

C. மருேன் இளநாகைார்

நீரின் ேன்னமயும் ேீயின் சவம்னமயும்

D. வள்ளலார்

சாராச் சார்ந்து

38. இங்கிலொந்து பசொல்வதற்கு எல்லொம் இந்தியொ

சாரல் நாடான் தகண்னம

தளலயளசக்கும் என்பது தவறு. இந்நிளல

எப்தபொததொ மொறிவிட்ைது. இந்திய மக்கைின்

D. சபாழிப்பு

40. பிறபமொழி பசொல் அல்லொதது எது:

B. வினைத்சோனக

கூறுவல்

C. ஒருவு

தமானை
A. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
C. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)
D. 1(C), 2(B),3(D), 4(A)

2. கடலூர்

ேீரத் ேீரும்

சாரச் சாரச் சார்ந்து

ேீரத் ேீரத் ேீர்தபால் லாதே

B.

A. தநரினச ஆசிரியப்பா

3. அவர் ேைது வட்டிற்கு
ீ
கல்வி கற்க வந்ே

B. இனண குறள் ஆசிரியப்பா

மாணவர்கனள "இயற்றமிழ் மாணவர்கள்" என்று

D. அடிமறிமாற்று ஆசிரியப்பா

4. சூரிய நாராயண சாஸ்ேிரி என்ற ேைது வட

44. பபொருத்துக:

நூனல எழும்தபாது "பரிேிமாற் கனலஞர்" என்று

C. நினல மண்டில ஆசிரியப்பா

1. வட்கார் தமற் சசல்லுேல் A. தும்னப
2. உட்காது எேிர் ஊன்றல்
3. அேிரப் சபாருவது
4. எயில் காத்ேல்
A. 1(B), 2(D),3(C), 4(A)
B. 1(C), 2(D),3(A), 4(B)
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C)
D. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)

B. வஞ்சி

C. சநாச்சி

D. காஞ்சி

45. சுவைன்
ீ
நொடு சிறுகளதளய "அடித்தைம்" என்ற
பபயரில் பமொழி பபயர்த்தவர்?
A. மாடசாமி
B. குப்புசாமி
C. ராமசாமி

D. ஐயாச்சாமி
46. பபொருள் முதல் ஆறினும் ததொற்றிமுன்
ஆறனுள்

விளன முதல் மொத்திளர விழொக்கள்
விளனக்குறிப்தப

என நன்னூல் இதளன குறிக்கிறது?
A. சேரிநினல வினைமுற்று
B. குறிப்பு வினைமுற்று

C. சேரிநினல சபயசரச்சம்
D. குறிப்பு சபயசரச்சம்
47. எது சரி:
A. சோண்ணூற்று ஒன்பது
B. சோன்ணூற்று ஒண்பது
C. சோன்ணூற்று ஒன்பது

D. சோண்ணூற்று ஒண்பது
48. சங்கப்புலவர்கள் பமொத்தம் எத்தளன தபர்?
A. 46
B. 48
C. 63
D. 72
49. பரிதிமொற் களலஞர் பற்றி பின்வரும்
கூற்றுகைில் தவறொனது:
1. பரிேிமாற் கனலஞர் ேமிழிலும், ஆங்கிலத்ேிலும்
பல்கனலக் கழகத்ேின் முேல் மாணவராகத் தேர்ச்சி
சபற்றார்.

2. அவருக்கு ஆக்ஸ் தபார்ட் பல்கனலக்கழகம் பணி
வழங்க முன் வந்ேது, அைால் அவர் அேனை
மறுத்து விட்டார்.

அனழத்ோர்.

சமாழிப் சபயனர "ேைிப்பாசுர சோனக" என்னும்
ேமிழில் மாற்றிைார்.
A. 1 மட்டும்
B. 2 மட்டும்
C. 3 மட்டும்

D. 4 மட்டும்
50. பபொருத்துக:
1. பாரி பாரி

2. பலர்புகழ் கபிலர்

A. இயற்சீர் சவண்டனள

B. தநசரான்றாசிரியத்ேனள

3. ோமனரப்பூ குளத்த்ேிைிதல

C.

நினரசயான்றாசிரியத்ேனள
4. அக்கனற முேல
A. 1(B), 2(D),3(C), 4(A)
B. 1(B), 2(C),3(D), 4(A)
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C)
D. 1(B), 2(D),3(A), 4(C)

D. கலித்ேனள

51. திருந்திய திரொவிை பமொழிகைின் சரியொன
வரிளசயொக கூறு
A. ேமிழ்

மனலயாளம்

குடகு

துளு

குடகு

துளு

B. ேமிழ்
C. ேமிழ்

மனலயாளம்

குடகு

D. ேமிழ்

மனலயாளம்
சேலுங்கு

கன்ைடம்

சேலுங்கு

சேலுங்கு

கன்ைடம்

சேலுங்கு கன்ைடம்

மனலயாளம்

துளு

கன்ைடம்

துளு

குடகு
52. திரொவிை பமொழிகளை மிகுதியொக ஆய்வு
பசய்துள்ை பல்களலக்கழகம்?
A சசன்னை பல்கனலக்கழகம்

சசன்னை

C. அண்ணா பல்கனலக்கழகம்

சசன்னை

B. அண்ணாமனல பல்கனலக்கழகம்
D பாரேிோசன் பல்கனலக்கழகம்

சிேம்பரம்

ேிருச்சி

53.பதிபனண் கீ ழ் கணக்கு, பதிபனண் தமல்
கணக்கு

இந்த பசொற்கைில் "கணக்கு" என்பதன்

பபொருள் என்ன?
A. காப்பியம்
B. நூல்

C. உனர

D இலக்கியம்
54. பின்வருவனற்றுள் தவறொனது:

A. குரனவ என்பது சபண்கள் ஏழு அல்லது ஒன்பது

60. பபொருத்துக:

தபர் னக தகாத்து ஆடும் ஆட்டம்.

1. சநல்லுக்கு
2. கரும்புக்கு

B. நண்தடாட

C. சபண்களுக்கு இடக்கண் துடித்ோல் நல்லது.

3. வானழக்கு

C. தேதராட

B. ஆண்களுக்கு வலக்கண் துடித்ோல் நல்லது.
D. "பாண்டில்" என்பது சபண்கள் வினளயாடும்

A. ஏதராட

55. சிறுபொணொற்றுப் பளையில் "ஓய்மொன் நொடு"

4. சேன்னைக்கு D. வண்டிதயாட
A. 1(B), 2(D),3(C), 4(A)
B. 1(B), 2(C),3(D), 4(A)
C. 1(D), 2(B),3(A), 4(C)
D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)

A. மதுராந்ேகம்

61. பபொருத்தமற்றளத ததர்ந்து எடு:

C. விழுப்புரம்

B. சிரவண சிதுர் பக்ேி

வினளயாட்டுகளில் ஒன்று.

என்று குறிப்பிை படும் பகுதி?

A. குஜராத்ேி பாடல்

B. ேிண்டிவைம்

இன்ைா சசய்யானம

உயிர்களிடத்ேில் அன்பு

D. சசங்கல்பட்டு

C. அரிச்சந்ேிரா நாடகம்

56. பின் வரும் நூல்கைில் ஆசிரியர் பபயர்

D. இதயசுவின் மனழ சசாற்சபாழிவு

தவண்டும்

பதரியொத நூல்கள்:

சத்யவாைாக இருக்க

பனகவரிடத்ேில் அன்பு

A. முக்கூடற் பள்ளு
B. முத்சோள்ளாயிரம்

62. 5 பைலங்கள், 47 பருவங்கள், 3776 பொைல்கள்

D. அனைத்தும்

A. சீறாப் புராணம்

57. 1 முதல் 8 வளர உள்ை எண்களை எழுத்தொல்

C. பாஞ்சாலி சபேம்

பகொண்ை நூல் எது?

C. நந்ேிக் கலம்பகம்

எழுத, அவற்றில் வரும் பமன்பதொைர்

குற்றியலுகரங்கைின் எண்ணிக்ளக எத்தளன?
A. 02
B. 03
C. 04
D. 05

1. ேிருமுருகாற்றுப்பனட a. மனலப்பாடு கடாம் i.
583
2. சபரும்பாணாற்றுப்பனட b. கூடல் ேமிழ் ii. 782
3. கூத்ேராற்றுப்பனட

c. கடவுளாற்றுப்பனட

4. மதுனரக் காஞ்சி d. சமுோயப் பாட்டு
A. 1(c)(iii), 2(d)(iv),3(a)(i),4(b)(ii)
B. 1(b)(i), 2(d)(ii),3(c)(iii),4(a)(iv)
C. 1(c)(iv), 2(d)(iii),3(a)(ii),4(b)(i)
D. 1(d)(iii), 2(b)(iv),3(c)(ii),4(a)(i)

iii. 317

iv. 500

B. காரி

சபாேினக

சகால்லி மனல

D. தபகன்

அேியமான்

ேகடூர்

64. பின்வருவனற்றுள் தவறொனது:
A. துளசி சாற்றினை எலுமிச்னசயுடன் கலந்து
தேய்த்து வர பனட குணமாகும்.

சவறும் வயிற்றில் பத்து நாட்கள் உண்டு வர
மஞ்சள் காமானல குணமாகும்.

C. கரிசலாங் கண்ணி சசரிமாண தகாளானற சரி

a. துனர மாணிக்கம்

D. கற்றானழ சபண்களின் கர்ப்ப னப சார்ந்ே

i.

தநாய்கனள தபாக்க வல்லது.

துனரசாமி

b. கைக சுப்பு ரத்ேிைம்

லக்குமி அம்மாள்

3. சபருஞ்சித்ேிரைார்

ii. கைகசனப

c. தவங்கட மகாலிங்கம்

65. "மணி நகரின் மருங்கு பசல்வொன் " என்னும்
iii.

ேிருதவங்கடம்

4. பாரேிோசன்

A. ஆய் அன்பிரன்

சசய்யும்.

1. நாமக்கல் கவிஞர்

சசண்பகம்

63. பின்வருவனற்றுள் சரியொனது:

B. கீ ழ சநல்லியினய எருனம ேயிருடன் தசர்த்து

59. பபொருத்துக:

2. சுரோ

D. உமர்கய்யாம் பாடல்கள்

C. பறம்புமனல

58. பபொருத்துக:

குஞ்சம்மாள்

B. இரட்சணிய யாத்ேிரிகம்

d. இராச தகாபாலன்

சவங்கட்
A. 1(c)(iii), 2(d)(iv),3(a)(i),4(b)(ii)
B. 1(c)(i), 2(d)(ii),3(a)(iii),4(b)(iv)
C. 1(c)(iv), 2(d)(iii),3(a)(ii),4(b)(i)
D. 1(c)(iv), 2(d)(iii),3(a)(i),4(b)(ii)

iv. அம்மணி

பொஞ்சொலிசபதப் பொைலில் 'மணி நகர்' என்று
குறிப்பிைப் படுவது?
A. அஸ்ேிைாபுரம்
B. இந்ேிர புரி
C. அதயாத்ேி

D. அங்க தேசம்
66. "அடிகள் நீ தர அருளுக! " யொர் யொரிைம்
கூறியது?

A. தகாவலன்

கவுந்ேி அடிகளிடம்

B. சீத்ேனல சாத்ேைார்
C. வள்ளியம்னம

இளங்தகாவடிகளிடம்

காந்ேி அடிகளிடம்

73. "கற்றது ளகமண் அைவு" என்று பொடிய

அவ்ளவயொர் எந்த நூற்றொண்டிளன தசர்ந்தவர்?

D. ேிகம்பர சாமியார் இராமலிங்க அடிகளிடம்

A. 10 ம் நூற்றாண்டு

67.பபொருத்துக:

C. 12 ம் நூற்றாண்டு

1. மடங்கல்
2. ஊகம்
3. கராம்

A. குரங்கு

B. 11 ம் நூற்றாண்டு

D. 13 ம் நூற்றாண்டு

B. பன்றி

74. பரஞ்தசொதி முனிவளர பற்றி பின்வரும்

C. சிங்கம்

4. தகழல் D. முேனல
A. 1(C), 2(D),3(B), 4(A)
B. 1(C), 2(B),3(D), 4(A)
C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B)
D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)

கூற்றுகைில் தவறொனது:

68. தவறொனது எது?

தோறும் சசன்று இனறவனை வழிபாட்டு வந்ோர்.

1. பரஞ்தசாேி முைிவர் ேமிழிலும், வடசமாழியிலும்
புலனம சபற்றவர்

2. இவரது ேந்னே காமாட்சி தேசிகர்.
3. பரஞ்தசாேி முைிவர் துறவியாகி சிவலாயங்கள்

A. வன்னமயிற் சிறந்ேது

வாய்னம

B. இளனமயிற் சிறந்ேது

தநாய் பிணி இன்னம

C. நலனுனடனமயிற் சிறந்ேது

D. குலனுனடனமயிற் சிறந்ேது

நாணம்
கற்பு

69. மத்திய அரசு தமிளழ பசம்பமொழியொக
அறிவித்த வருைம்?
A. 2002 அக்தடாபர்

கனலமகள்
கண்களால் சிரிப்பவன்

கரிய கூந்ேனல உனடயவள்
மூன்றுனரயின் புலவர்

71. பின்வரும் இளணகைில் சரியொனது எது?
1. பாரேி

கனலமகள்

2. கண்ணகி
3. நீலதகசி

கண்களால் சிரிப்பவன்

கரிய கூந்ேனல உனடயவள்

4. மூன்றுனர அனரயைார்
னமந்ேன்

C. 3 மட்டும்

D. 4 மட்டும்

C. தகாழி

70. பின்வரும் இளணகைில் சரியொனது எது?

D. மூன்றுனர அனரயைார்

B. 2 மட்டும்

B. கடல்

D. 2005 அக்தடாபர்

C. நீலதகசி

A. 1 மட்டும்

A. யானை

C. 2004 அக்தடாபர்

B. கண்ணகி

இவர் ேிருவினளயாடற் புராணத்னே இயற்றிைார்.

75. ஆரணம் என்ற பசொல் குறிக்ககொது எது.?

B. 2003 அக்தடாபர்

A. பாரேி

4. மதுனர நகரத்ோர் தகட்டுக் சகாண்டேற்கு இங்ஙக

மூன்றுனரயின்

A. 1 மட்டும்
B. 2 மட்டும்
C. 3 மட்டும்

D. 4 மட்டும்
72. பபொருந்தொதது எது?

D. முத்து
76. அக்களற வரிளசப்படி எழுதுக:
A. எழிலி எழில் எழால் எழல்
B. எழில் எழல் எழால் எழிலி
C. எழால் எழில் எழிலி எழல்

D. எழல் எழால் எழில் எழிலி
77. பபொருத்துக:
1. வருவான்
2. காணான்

3. பார்த்ோன்

A. நிகழ் கால இனடநினல
B. இறந்ேகால இனடநினல
C. எேிர்கால இனடநினல

4. நடக்கிறான் D. எேிர்மனற இனடநினல
A. 1(C), 2(D),3(B), 4(A)
B. 1(C), 2(B),3(D), 4(A)
C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B)
D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)
78. பிரித்து எழுதுக: பவவ்விருப்பொணி
A. சவவ்வு + இருப்பு + ஆணி

அண்பல் முேல் நா விளிம்புற பிறக்கும்

B. சவவ் + விருப்பு + ஆணி

A. இ

D. சவம்னம + இருப்பு + ஆணி

C. ஐ

79. சரியொன பகுபத இலக்கணத்ளத ததர்ந்து எடு:

எழுத்துக்கள்
B. ஈ

D. ஒள

C. சவம்னம + இரும்பு + ஆணி

வந்பதனன்

A. வ + த் (ந்) + த் + அன் + என்
B. வா + த் (ந்) + த் + அன் + என்

86. "ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து துவட்ைொமல்

D. வா (வ) + ந் + த் + அன் + என்

எது?

80.பபொருத்துக:

B. ேிருவாய் சமாழி

இனிப்பதுதவ" என்று வள்ைலொர் புகழும் நூல்

C. வா (வ) + த் (ந்) + த் + அன் + என்

1. நிற்க தநரமில்னல
2. ேமிழ்ப் பசி

A. ேிருப்பல்லாண்டு

A. க. சச்சிோைந்ேன்

B. முடியரசன்

3. ஓய்வும் பயனும்

C. சானல இளந்ேினரயன்

4. யார் கவிஞன் D. சபருஞ்சித்ேிரைார்
A. 1(C), 2(A), 3(D), 4(B)
B. 1(C), 2(B),3(D), 4(A)
C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B)
D. 1(B), 2(A),3(D), 4(C)
81.அழுக்கொறு உளையொன்கண் ஆக்கம் தபொன்று

C. ேிருவிருத்ேம்
D. ேிருவாசகம்

87. சரியொன பசொற்தறொளர ததர்ந்து எடு:
A. பஞ்சிசயாளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவம் அணுங்க
B. விஞ்சுகுளிர் பஞ்சிசயாளிர் பல்லவம் அணுங்க
C. விஞ்சுசயாளிர் பஞ்சிகுளிர் பல்லவம் அணுங்க

D. பஞ்சிகுளிர் விஞ்சுசயாளிர் பல்லவம் அணுங்க

இல்ளல

88.நொமக்கல் கவிஞர் நைத்திய இதழின் பபயர்?

A. ஒழுக்கம் இல்லாே ஊக்கம்

B. தலாகமித்ரன்

A. அறிவுக்கடல்

B. ஒழுக்கம் இலான்கண் ஊக்கம்

C. பிரபஞ்சமித்ரன்

C. ஒழுக்கம் இல்லாே உயர்வு

D. ோய் ேமிழ்

D. ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு
82. பின்வரும் இலக்கண குறிப்பிற்க்கு ஏற்ற
பசொற்களைத் ததர்ந்து எடு:
அன்சமாழித்சோனக, இருசபயசராட்டு பண்பு
சோனக

89. எம்.ஜி. ரொமச்சந்திரனுக்கு "பபொன்மன பசம்மல்"
என்ற பட்ைத்திளன அைித்தவர் யொர்?
A. அறிஞர் அண்ணாதுனர
B. கனலஞர் கருணாநிேி

C. கிருபாைந்ே வாரியார்

A. அம்கண், மாமரம்

D. சபரியார்

B. சபாருேகர், கருங்குயில்

90. தமிழ் விடு தூதில் உள்ை பமொத்த

C. இறுவனர, னபங்கிளி
D. உறியடி, பாசினல

83. "தமிழ்நந்தி" என்று புகழப்படும் பல்லவ அரசன்
யொர்?

A. முேலாம் நந்ேிவர்மன்

கணினிகைின் எண்ணிக்ளக?
A. 266
B. 276
C. 286
D. 296

91. 78521 என்ற அரபு எண்ணின் தமிழ் எண்ளணக்

B. இரண்டாம் நந்ேிவர்மன்

கொண்க:

C. மூன்றாம் நந்ேிவர்மன்
D. நந்ேிவர்மன்

A. அஎருஉக

84. கொந்தியடிகள் பள்ைியில் படிக்கும் பபொழுது

C. எஅருகஉ

எந்த வொர்த்ளதளய தவறொக எழுதினர்?
A. Cattle
B. Kettle
C. Kattle
D. ketle
85.கற்றுளண பூட்டி கைலின் பொய்ச்சினும்
நற்றுளணயொவது நமச்சிவொயதம

என்று பொடி,

திருப்பொதிரி புலியூரில் களர தசர்ந்தவர்?

B. ருஉகஎஅ
D. எஅருஉக
92. "தவ்ளவ" எனப்படுபவள்?
A. சீதேவி
B. மூதேவி

C. ேிருமகள்
D. மலர்மகள்

A. ேிருஞாை சம்பந்ேர்

93. பபொருத்துக:

C. சுந்ேரர்

2. இனறவனை ஆடல் சகாண்டருளியவள்

B. ேிருநாவுக்கரசர்

D. மாணிக்க வாசகர்

1. அறுவர்க்கு இனளய நங்னக
துர்க்னக

A. பத்ரகாளி
B.

3. தபருரம் கிழித்ேவள்

99. "மனிதனின் தநொக்கம் உயர்ந்ததொகவும்,

C. சகாற்றனவ

4. பிடரி மயிர்த்ேனல பீடம் ஏறியவள்
A. 1(C), 2(B), 3(D), 4(A)
B. 1(D), 2(A),3(B), 4(C)
C. 1(D), 2(A),3(C), 4(B)
D. 1(B), 2(A),3(C), 4(D)

D. பிடாரி

94. சரியொனளதத் ததர்ந்து எடு:
1. முசிறி தசாழ மன்ைைின் துனறமுகம், அங்கு
சுள்ளி எனும் சபரிய ஆற்றில் யவைர்கள்
மரக்கலங்கள் ஆற்றுத்துனறகள் கலங்கிப்
தபாகும்படி வந்து நின்றை.

2. அக் கலங்களுக்கு உரிய யவைர்கள் சபான்னைச்
சுமந்து வந்து அேற்க்கு ஈடாக மிளனகப் சபற்று
சசன்றைர்.

3. இச் சசய்ேியினை பட்டிைப்பானல கூறுகிறது.
4. பட்டிைப்பானலனய எழுேியவர் உருத்ேிரன்
கண்ணைார்.
A. 1, 2 சரி
B. 2, 3 சரி
C. 1, 4 சரி

D. 2, 4 சரி
95. பின் வருபவர்கைில் பொரதியின் குடும்ப
உறுப்பினர் அல்லொதவர் யொர்?
A. ேங்கம்மா
B. சசல்லம்மா

C. கண்ணம்மா
D. சகுந்ேனல

தூய்னமயாைோகவும் இருந்ோல் மட்டும் தபாோது.
அேனை அனடயும் வழிமுனறயும்

தூய்னமயாைோகவும், பிறருக்குத் துன்பம்
ேராேோகவும் இருக்க தவண்டும்"

யாருனடய

கூற்று?

A. காந்ேி
B. அம்தபத்கர்

C. விதவகாைந்ேர்
D. ோகூர்
100. பபொருத்துக:
1.சபாறி வாயில் ஐந்ேவித்ோன் சபாய்ேீர் ஒழுக்க
சநறி நின்றார் சநடு வாழ்வார்
சபாருள்தகாள்

A. ோப்பினச

2.இறந்ோர் இறந்ோர் அனையர் சிைத்னேத்
துறந்ோர், துறந்ோர் துனண

B. நிரல் நினற

சபாருள்தகாள்

3.சநருசநல் உளசைாருவன் இன்றில்னல என்னும்
சபருனம உனடத்ேேில் யுலகு
சபாருள்தகாள்

C. ஆற்றுநீர்

4.அன்பும் அறனும் உனடத்ோயின்
இல்வாழ்க்னகக்குப்

பண்பும் பயனும் அது
A. 1(C), 2(B), 3(D), 4(A)
B. 1(D), 2(A),3(B), 4(C)
C. 1(C), 2(A),3(D), 4(B)
D. 1(B), 2(A),3(C), 4(D)

D. பூட்டுவிற் சபாருள்தகாள்

96. பொண்டிய நொட்டின் பகொற்ளக முத்திளன
சிறப்பிக்கும் நூல்கள் எளவ?

A. பட்டிைப்பானல, மதுனரக்காஞ்சி

B. சிறுபாணாற்றுப்பனட, மதுனரக்காஞ்சி
C. பட்டிைப்பானல, சிறுபாணாற்றுப்பனட
D. பட்டிைப்பானல, புறநானூறு

97. "மவ்வறு
ீ ஒற்றழிந்து உயிரீரு ஒப்பவும்
வந்தளமக்கு இனமொய்த் திரிபொவும் ஆகும்
இவ்விதின் படி புணரும் பசொல்?

A. கரு மன்ைன்

B. சபருஞ்சசல்வம்
C. நிலம் கடந்ோன்
D. தபரூர்

விளைகள்:01-C 02-C 03-B 04-A 05-B 06-D 07-B 08-B 09-D 10-B
11-D 12-B 13-B 14-C 15-C 16-A 17-B 18-A 19-B 20-B
21-D 22-C 23-B 24-D 25-C 26-C 27-B 28-A 29-B 30-B
31-B 32-C 33-B 34-B 35-C 36-B 37-C 38-A 39-D 40-C
41-D 42-C 43-B 44-D 45-B 46-B 47-A 48-B 49-A 50-B
51-C 52-B 53-B 54-D 55-B 56-D 57-D 58-A 59-D 60-D

98. முகம்மது நபியின் தொயொர் பபயர்?
A. கேீஜா

B. ஆமிைா
C. ஆயிஷா

D. பாத்ேிமா

61-B 62-B 63-A 64-B 65-B 66-B 67-C 68-A 69-C 70-D
71-D 72-D 73-C 74-B 75-D 76-D 77-A 78-C 79-C 80-A
81-D 82-A 83-C 84-B 85-B 86-D 87-A 88-B 89-C 90-C
91-D 92-B 93-B 94-D 95-B 96-B 97-C 98-B 99-A 100-C

