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        ாம் குப்ன ிழ் தர்வு - 2  
1. ினக்குநறக்கு சிநந் உரயழுிர்‘தரிதனர்’ 

அர் ாழ்ந் நூற்நாண்டு ____________________          

[A] 13      [B] 14    

[C] 15           [D] 16 

        

2. தியணண்ீழ்க்கு நூல்பில் ‚யாரநூல்‛           

[A] தயாி               [B] ானடிார்    

[C] ார்ாற்தது              [D] இன்ணிரன 

     

3. யசாற்யநாடரில் அரத்து ழுது ?       

[A] ற்தரச் தசர்ந்யாழுின் ல்னாத ாினும்       

[B] ல்னாத ாினும் தசர்ந்யாழுின் ற்தரச்    

[C] ல்னாத ாினும் ற்தரச் தசர்ந்யாழுின்                

[D] தசர்ந்யாழுின் ற்தரச் ல்னாத ாினும் 

       

4. ‘ானடிார’ ஆங்ினத்ில் யாிப்யதர்த்ர்       

[A] இாஜாஜி        [B] யா.யதா.ீ         

[C] .ன.தங்டசாி         [D] ஜி.னை.ததாப் 

     

5. அநிில் இனக்ிம், உர்ினக்ிம், குநிக்தாள் 
இனக்ிம், ன்று ந் நூல் அரக்ப்தடுிநது        

[A] ினக்குநள்              [B] ானடிார்                  

[C] தயாி             [D] அரணத்தும் 

     

6. ானடிார் தற்நி சரிாணரத் தர்             

[I] டவுள் ாழ்த்து ீங்னா 2 இல் 40 அிாம் 
400 தாடல்ள் யாண்டுள்பண                     
[II] எவ்யான அிாத்ிற்கும் 20 தாடல்ள் உள்பது      

[III] அநத்துப்தால், யதானட்தால், ாத்துப்தால் ண 
குத்து உரண்டர் – னர்                 

[IV] இந்நூனில் ினக்குநள் னத்து அிம் உள்பது  

[A] I,II,III             [B] I,II,IV                 

[C] I,III,IV             [D] III,IV 

    

7. இன டவுள் ாழ்த்து இடம்யதற்ந ீிநூல்              

[A] இணிராற்தது           [B] ான்ிக்டிர      

[C] இன்ணாாற்தது              [D] ானடிார் 

   

8. ிரிடுத்ில் ன்ர னம் யசய்ி த்ரண 
தாடல்பில் இடம்யதற்றுள்பது        

[A]  66       [B]  88        

[C] 33            [D]  44 
      

9. யதானத்ாணது : 
[A] னதுயாிக் ாஞ்சி    –  கூடறர்ிார்             

[B] இன்ணாாற்தது   - னஞ்தசந்ணார்    

[C] இணிராற்தது     –  தினர்       

[D] ார்ாற்தது         –  ண்ஞ்தசந்ணார்      

10. எழுக்ிிள் எனங்த தாக்ப்தட்ட நூல் ________        

[A] ிரிடும்          [B] தயாி      

[C] ஆசாக்தார     [D] ினக்குநள் 
     

11. ‚அினக் தார‛        

[A] சிறுதஞ்சனெனம்          [B] தயாி          

[C] னதுயாிக்ாஞ்சி        [D] னாி 
     

12. ாரணப் ததார் தற்நி கூறும் நூல் ?          

[A] னிங்த்துப்தி             [B] இன்ணிரன  

[C] பிாற்தது                 [D] ரிரன 
    

13. ‚அநஞ்யச ினம்ன ஆறுது சிணம்‛              

[A] ஆத்ிச்சூடி               [B] உனீி            

[C] னெதுர                 [D] ல்ி 
   

14. ஏால் எனாறம் இனக் தண்டாம் ! 
எனரனேம் யதால்னாங்கு யசால்ன தண்டாம் ! 
இவ்ரி இடம்யதற்ந நூல் ?           
[A] யற்நிதற்ர      [B] ஆத்ிச்சூடி       

[C] ல்ி             [D] உனீி 
    

15. ிர், தத்ரர் இர்ரபக் யாண்டு ாப்திம் 
தரடத்ர் ார் ?             
[A] இபங்தாடிள்      [B] சாத்ணார்      

[C] ம்தர்              [D] ினத்க்தர் 

       

16. ‚யஞ்ரசல்றம் சினப்திாம்‛ _____________      

[A] இபங்தாடிள்         [B] தாிார்       

[C] தாிாசன்          [D] தசிிாம் 

   

17. நூல் அங்தற்நம் குநித்து நாணது ?         

[I] சினப்திாம்–சீத்ரனச்சாத்ணார்னன்ணிரனில்   
[II] ிதரன –இபங்தாடிள் னன்ணிரனில்       

[III] இாாடம் – ஆணந்ங்ர் னன்ணிரனில்        

[IV] ினிரபாடற் னாம் – ினங்ம் 

[A] I [B] II  [C] III  [D] IV 

   

18. ழுற்ந யசாற்யநாடர தர் :    

[A] தானில் எினா ஆடிண                  

[B] ண்டுள் தன் குடித்து     

[C] ிண்னங்ள் ிண்ில் தநந்து               

[D] அள் தாடம் தடித்ாள் 

   

19. யதண்ின் யதனர ாப்திம் _____________________ 

யதண்ணுரிரக் ாப்திம் ___________________ ?    

[A] சினப்திாம்,ிதரன       

[B] ிதரன, சினப்திாம்   

[C] சினப்திாம் , தாஞ்சானிசதம்  

[D] தாஞ்சானி சதம், ாம்தாாம்     
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20. சினப்திாத்ர ‚குடிக்ள் ாப்திம்‛ அரத்ர்        
[A] ிி                 [B] உ.த.சா     

[C] தாிார்                [D] ய.யதா.ீ 

    

21. ‚னல் சக்ாப்திம்‛         

[A] சினப்திாம்                [B] ிதரன         

[C] சீசிந்ாி    [D] குண்டனதசி 
      

22. ‚து எிப்ன‛ தற்நி ந் நூனில் கூநப்தட்டுள்பது      

[A] ிதரன       [B] சீசிந்ாி     

[C] ரபாதி          [D] சினப்திாம் 

      

23. னத்யாள்பாிம் தற்நி சரிாணரத் தர் :          

[I] அனம் னநனம் னந் நூல் (னத்யாள்பாிம்) 
[II] 4 னல் 6 அடி யாண்ட யண்தாக்பால் ஆணது      

[III] தச,தசா,தாண்டிர்ரப தற்நி900தாடனானாணது         

[IV] ‘ினந்து’ ன்னும் ணப்திற்கு உரிது 

[A] I    [B] II 

[C] III    [D] IV 

      

24. ‚துநவு‛ ன்ந அரடயாினேரட நூல் ___________           

[A] சீசிந்ாி           [B] ிதரன        

[C] னிங்த்துப்தி       [D] சினப்திாம் 

   

25. யதானத்து : 
[A] ங்ரர்க் சிின் ால்   - னதுரப்தித்ன்       

[B] னதனாம்ரத        - கு.அிரிசாி       

[C] யதான்ணம்        - தாிார்      

[D] அன்தபிப்ன       - சுப்ி ர்              
[A]  4    3    2    1     

[B]  4    2    3    1   

[C]  2    3    4    1    

[D]  4    3    1    2 
 

26. ிில் யபிந் இண்டாது னிணம்          

[A] னாம்தாள் சரித்ிம்         

 [B] திாத னனிார் சரித்ிம்     

[C] குபத்ங்ர அசம் யசான்ண ர            
[D] அசன் ததனேரட ர 

  

27. ‚தஜம்ஸ் ஹட்னி தசஸ்‛ ன்று அரக்ப்தடுதர்          

[A] யங்டி      [B] தசுரா       

[C] சுஜாா       [D] ல்ி 
   

28. ன.ாசணார் தரடப்தில் சாித்அாடி 
தரிசுப்யதற்ந நூல் து ?    

[A] சனாீி    [B] அல்ிபக்கு  

[C] குநட்ரடஎனி    [D] ரித்துண்டு 
 
  

29. யதானத்து : 
(1) குநிஞ்சிதாட்டு      - தினர்   
(2) குநிஞ்சினர்     - ா.தாத்சாி  
(3) குநிஞ்சித்தன்   - ாஜம்ினஷ்ன்  
(4) குநிஞ்சித்ிட்டு       - தாிாசன்      

[A]  4   3   1   2         

[B]  2   1   3   4 

[C]  1   2   3   4    
[D]  4   3   2   1 
 

30. ற்ானத்ில் ‚யாங்கு ட்டாச் யசால்னாி‛ 
ன்னும் அாி நூரன ழுிர்          

[A] ிரினசுந்ரி             [B] னஷ்தாங்துர       

[C] யதனாள்னனன்       [D] ிதசன் 
  

31. யதானத்து : 
[A] ஆடர்    - எராடுல்     

[B] பிர்    - னப்தநித்ல்    

[C] சிறுர்   - றுழுல்       

[D] சிறுிர்       - ிட்டிப்னள்   

[A]  2   1   4   3       

[B]  3   1   4   2 
[C]  2   1   4   3      

[D]  3   4   2   1 
 

32. கூற்று : (A)‚உாண ரனர ிண்ரத்யாடும் 
ரன‛ ன்றும் கூறுார்.  

ாம்:(R)என யதானபின் ன்ரரிரப்தடுத்ி 
கூறுது உர்வு ிற்சிி ணப்தடும்.         

[A] (A) சரி (R) சரி (A) க்கு (R) சரிாண ிபக்ம்           

[B] (A) சரி (R) சரி (A) க்கு (R) சரிாண ிபக்ல்ன         

[C] (A) சரி (R) று        
[D] (A) று (R) சரி 
     

33. இரநடணம் னரிற்கு ற்தடுத்ப்தட்டது _____ சரத       

[A] சித்ிசரத           [B] டணசரத    

[C] சித்ிடம்         [D] சித்ிக்கூடம் 

   

34. ‚ஏிக் னவூனம்‛       

[A] தணரன             [B] ால்னனம்          

[C] ஞ்ரசயதரிதாில்         [D] சித்ன்ணாசல் 
    

35. ‚ஏத்ரண இடனுரட ணப்ன‛      

[A] யால்ாப்திம்    [B] னநானூறு          

[C] ச்சிணார்ிணிர்     [D] சினப்திாம்    
36. ‚சசுது அந்ாி‛ ஆசிரிர்         

[A] ம்தர்        [B] எட்டக்கூத்ர்      

[C] தினர்      [D] A & B  
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37. ிழ்ன்று தாள்ட்டி ஆடு – ல்ன ிழ்        
யல் யல் ன்தந ிணம்தாடு !             

[A] ிங்தாள் ிரணனற்று   [B] இட்ரடிபி       

[C] அடுக்குத்யாடர்         [D] A&C 
  

38. ‚இல்து தல் ஈது ினக்தல்‛      

[A] ஐரார்          [B] ஆண்டாள்     

[C] னணிிார்      [D] ங்ரர்சி 
    

39. ன்ரணத்ான் ாக்ின் சிணங்ாக்ா ாாக்ால் 

ன்ரணத யால்றம் சிணம்     

[A] ீழ்துாய்             [B] தற்துாய்          

[C] இரன            [D] னண்யாரட 
   

40. யதானத்ில்னாது :   

[A] அப்தம் - ின்           [B] தசாறு  - உன்  

[C] ண்ரீ்  - குடி     [D] தால்  - குடி 
     

41. ‚னக்ர னது இடக்ரக்கு யரிக்கூடாது‛ 
னதுயாிக்கு டுத்துாட்டா ாழ்ந்ர்        

[A] தாிார்           [B] தாிாசன்          

[C] ன.ாசன்          [D] அண்ாதுர 
      

42. யதானத்ற்நரத் தர் :          

[A] உன் இனப்திடம் ங்குள்பது ? – ிணாாக்ிம்           

[B] இபரில் ல்  – ட்டரபாக்ிம்           

[C] அந்த, குந்ர ீத ிழுந்துிட்டத - ிப்ன   

[D] னன்நால் அரணத்தும் னடினேம்-யசய்ிாக்ிம் 

      

43. உன அங்ில் ிரின் ீ ிரபாட்டு         

[A] றுழுவுல்            [B] தடி              

[C] சினம்தாட்டம்          [D] அரணத்தும் 
      

44. ினத்க் தர் இற்நி தறுநூல் _______________                       

[A] சீசிந்ாி          [B] ரிினத்ம்       

[C] தரிினத்ம்         [D] அரணத்தும் 
    

45. ினாடுதுரந அம்தனாண தசினெர்த்ிின் 
யாண்டாய் இனந்ர் _______________________          

[A] ிதனறும் யதனாள்         [B] ஞாணதசிர்              
[C] யதான்னுசாி            [D] சுாிா தசிர் 
      

46. யதானத்து :   

[A] ஆசாக்தார    (1) யதனாய்னள்பிார்       

[B] தயாிானூறு     (2) ாரிாசான்     

[C] சினதஞ்சனெனம்    (3) னென்றுரநஅரணார்   

[D] னாி         (4) ிதாிார்      

[A] 1 3 2 4        [B] 1 3 4 2    

[C] 3 4 1 2     [D] 1 2 3 4 

47. தந்ிர் தல்னணின் ‚ட்சிசித்ிம்‛ 
வ்ர நூல் _____________________       

[A] னாற்றுநூல்               [B] ாட்டிநூல்          

[C] ஏிநூல்                 [D] ாடநூல் 
   

48. என யசால்னின் ஈற்யநழுத்து ாநிணாறம் யதானள் 
ாறுதடால் இனப்தது ____________________         

[A] னற்ததானி             [B] இரடப்ததானி         

[C] னற்றுப்ததானி              [D] ரடப்ததானி 
    

49. ‚ர் அிந்ர்ள் உள்தப வும்‛ ன்று 
ானரட டீ்டு னன்ன ழுப்தட்டுள்பது        

[A] இாாிர்ம்             [B] அஞ்சரனம்ாள்         

[C] அசனாம்திர               [D] அம்னஜத்ம்ாள் 
    

50. யதானந்ாது        

[A] பதம்   – ில்தார                  

[B] ாங்ம்   – யதான்      

[C] தம்   - னம்ன                         
[D] தடு    - னது 
    

51. உனதின்நி னம் தற்றுரள் ார ?        

[A] 1,8       [B] 2,7        
[C] 3,6       [D] 4,5 
  

52. ந் நூனில் ினயல்தனி ாட்ட ததச்சு க்கு 
ிகுிா ாப்தடுிநது ?         

[A] அம்ாரண         [B] தள்ற           

[C] ணிப்தாடல்ிட்டு         [D] னம்தம் 
      

53. யாட்டரத்து ஊனம் ற்தி ாந்ர்க்குக் 

__________, ___________, _______ 
சரிாணத்யாடர தர்ந்யடுத்து ழுது ?       

[A] ாடல்ன ற்ரந ர                   

[B] ானறுர் ற்நநிந் ார்           

[C] சாந்துரனேம் ல்னா ாறு       
[D] ற்நரணத்து ஊறும் அநிவு 
     

54. ண் ன்த ரண ழுத்யன்த இவ்ிண்டும் இில் 
‘ழுத்து’ சரிாண யதானரபத் தர்         

[A] ண்ள்                [B] ிம்            

[C] ரிடிம்       [D] அரணத்தும் 
     

55. ‚ிழ் ாடப் ததாசிரிர்‛             

[A] சூரிாா சாஸ்ிரி        [B] சங்ாசு          

[C] சம்ந்ணார்        [D] ந்சாி      

56. னென்று திரின் அனறம் யதற்ந ர் ____________   

[A] ஞ்ரச                     [B] துர             

[C] கும்ததாம்           [D] ினக்தாிறர்  
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57. ிழ் க்பின் சிந்ரணர ாடக்ரன தாக்ித் 
ிரச ினப்தி யதனர இரச் சானம்           

[A] தரிிாற்ரனஞர்                [B] சங்ாசு          

[C] தம்ல்சம்ந்ம்   [D] T.K.S 
     

58. சங்ாசு தரடப்னபில் யதானத்ற்நது           

[A] ள்பி ினம், தானன் சரித்ிம்            

[B] அனாித்ன், ாினத்து ின்             

[C] சி சுதனாச்சணா, இனகுசா   
[D] தபக்யாடி, ீ அதின்னே 
          

59. உர்ச்சிரத் தூண்டி, உள்பத்ில் யதாிந்து 
ிடக்கும் அன்ரதனேம் அநிரனேம் யபிப்தடுத்ி 
க்ரபப் தண்தடுத்தும் சிநந் ரன ______________      

[A] ஏிம்                    [B] ாட்டிம்            

[C] சினம்தம்       [D] ாடம்  

   

60. ணக்கு ிவும் திடித்ப் ன ‚தனத்ிப்ன‛ண கூநிர்          

[A] அண்ா              [B] யதரிார்    

[C] ல்ாசுந்ம்          [D] ாந்ி 
   

61. ிர நூல்பில் இனதாம் நூற்நாண்டின் ற்ான 
இனக்ி துரநக்குப் னி சிநப்னரபச் தசர்த்து 
ானரட ிரள் ?          

[A] தாிார்       [B] .திச்சனெர்த்ி          

[C] .ன.தங்டசாி   [D] தாிாசன் 
     

62. சரிாண அரிரசரத் தர் :      

[A] குடுர, கூர, ிபி, ீரி, ாண், ண்            
[B] ிபி, ீரி, குடுர, கூர, ண், ாண்            

[C] குடுர, கூர, ிபி, ீரி, ண், ாண்               
[D] ண், ாண், ிபி, ீரி, குடுர, கூர 

     
63. உவும் யாிறம், ானாட்டு, சனெம், த்தும், 

ரச்சுர ததான்ந ரனப்னபில் தாடல்ரப 
இற்நிர் ார் ?             

[A] .திச்சனெர்த்ி    [B] தாிார்          

[C] னாசி           [D] ாாதாி 
  

64. கூற்று :   [A] ானப்யதர்.  

ாம் : [R] ண் இரக்கும் யாடி யதாழுது னல் 
ஊிக்ானம் ர ல்னாத ானத்ர குநிக்கும் 
யதாழுதுதப யாடி,ிணாடி,னடம் ானப்யதர்ஆகும்       

[A] [A] சரி [A] க்கு [R] சரிாண ிபக்ம்               

[B] [A] சரி [R] சரி [A]க்கு [R] சரிாண ிபக்ல்ன           

[C] [A] சரி [R] சரி       
[D] [A] று [R] சரி 
 

65. ீழ்யாடுக்ப்தட்டற்றுள் நாணது து ? 

I.ிசு ண்ாசன் தத்ாித்ிற்கும் தற்தட்ட 
தாடல்ரப இற்நினேள்பார்.  

II.சிறுகூடல்தட்டி ன்னும் சிற்றூரில் திநந்ார்   

III.இரின் இற்யதர் னத்ரா  

IV.ாரனத்துப்னனர், ங்ானடி, தார்ிான் 
ஆதாக்ி ான், திரிா, ன்னும் சிநப்ன 
யதர்பால் அரக்ப்தடுிநார்               

[A] I                [B] II          

[C] III                     [D] IV 

     
66. ிநம், சுர, அபவு, டிம், ஆிற்நின் 

அடிப்தரடில் ங்ப்தடுது ___________________         

[A] யாிற்யதர்             [B] ானப்யதர்          

[C] இடப்யதர்              [D] குப்யதர் 
    

67. யதர்ச்யசாற்ள் த்ரண ரப்தடும் ? 

[A] இண்டு      [B] ான்கு          

[C] ஆறு      [D] என்தது 
     

68. ார் ன்னும் யசால்னிறள்ப (ா) ன்தது       

[A] யதர்ச்யசால்      [B] ிரணச்யசால்          

[C] உரிச்யசால்       [D] இரடச்யசால் 
       

69. ‚ால்ீர்” சரிாண உரரத் தர்        

[A] இனப்தது ததால் தான்றும் ஆணால் இாது         

[B] இல்னா என்று          

[C] ணிப்னதாடு             
[D] ரநயதானள் 
   

70. ித்ின் ‚இசூல்ம்சதவ்‚ணப் னப்தடுதர்         

[A] ண்ாசன்     [B] ாிாசன்          
[C] ண்ாசன்          [D] தாிாசன்  

   
71. ிரனில்னா யய்ப்யதானள் ல்ி !    

[A]  சுா          [B] ாிாசன்          

[C]  ாாதாி      [D] தாிாசன் 
   

72. ன்திந் யன்ரன ஈசணார் னங்தாில்          

[A] யற்த உள்ப ினானொர்            

[B] டக்த உள்ப ினானொர்              

[C] ிக்த உள்ப ினானொர்          
[D] தற்த உள்ப ினானொர்   

73. ான்ாம் ிழ்ச் சங்த்ரத் தாற்றுித்ர் ார் ?         

[A] தாஸ்தசதுதி         

[B] தரிிாற்ரனஞர்               
[C] தாண்டித்துரார்            
[D] உ.த.சாிாய்ர்       
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74. துரர ‚னெதூர்‛ ன்று ந் ாப்திம் கூறுிநது            
[A] சினப்திாம்        [B] ிதரன            

[C] சீசிந்ாி       [D] குண்டனதசி 
    

75. ால்ீி இாாம் கூறும் ிழ்ச்சங்ம்          
[A] டல்யாண்டயன்துர      [B] தாடனம்           

[C] இன்ரநதுர         [D] யனனெரிா 
     

76. ாட்டின் உரிர ாழ்ரனேம், எனரப்தாட்ரடனேம்  
ததிக் ாத்து றப்தடுத்ச் யசற்தடுதன் 
வ்ர இனக்ம் ன         
[A] ண்ணும்ர         [B] னற்றும்ர         

[C] இண்டாம்தற்றுர      [D] அரணத்தும் 
    

77. யதானந்ா என்ரந தர் :       
[A] ஆனாய்     - தஞ்தசாி னணிர்              
[B] ாணர் உரநனேம் துர  – சினப்திாம்              

[C] ிழ்யழு கூடல்  – அானூறு          
[D] ிா ல்கும்  – ினரன ாக்ர் 
    

78. துரரச் சுற்நினேள்ப ரனபில் ாழ்ந்ர் 
பால் இற்நப்தட்டது ______________            
[A] சிறுதாாற்றுப்தரட         [B] ானடிார்            

[C] ினிரபாடற்னாம்     [D] னநானூறு 

    
79. ல்யட்டில்  கூநப்தட்டுள்ப  துரரத் தர்   

[A] ிர             [B] னர            

[C] ஆனாய்          [D] துர 
     

80. கூன்தாண்டின் ானத்ில் துரில் ங்ி 
ரசத்ர பர்த்ர்ள் ____________________   
[A] ங்ரர்க்சி           [B] குனச்சிரநார்              

[C] ினஞாணசம்தந்ர்   [D] அரணனம் 
     

81. ங்ம்ாள் அரத் சத்ிங்றம் சாரனறம் 
யதனர தசர்ப்தணா ங்கு அரந்துள்பது       
[A] ஞ்ரச           [B] துர                

[C] கும்ததாம்            [D] ன்ணிாகுரி 
   

82. ம் தன்தடுத்ால் ட்டப்தட்டாக்ர் ஹால் 
உம் ________ சுற்நபவு _____________  
[A] 82 / 19        [B] 19 / 82       

[C] 91 / 19        [D] 42 / 9 
    

83. ‚ிழ்ிரன யதற்ந ாங்ன தின் ிழ்ரண 
றுின் துர‛ ________________________________       
[A] சினப்திாம்        [B] சிறுதாாற்றுப்தரட     
[C] ினிரபாடற்னாம்  [D] னநானூறு   

84. ார் – இனக்ம் ன           
[A] இடப்யதர்              [B] ானப்யதர்       

[C] உரிச்யசாற்யநாடர்      [D] யதானட்யதர் 
    

85. ிர் இரச்யசாற்ரப தர் :     
[I]  ாதரி ண்ணுங்னத்துா தடிப்தாள்         
[II]  பணின் ந்ர ததனம்னழும் ிக்ர்             
[III] தாதானன் உர்வுாழ்ின்நி தகுார்   
[IV] னர்யாடிின் ந்ர அல்றம்தறம்உரப்தார் 
[A] I,III சரி     [B] I,IV சரி 
[C] III,IV சரி    [D] I,II சரி 
     

86. 1. ஆறரடப்திள்ரப, ாிள்பல்  ____________ 
2. ஆறரட அசு, ாண்டதந்ர் ____________  
3. ஆறரடம்தி, ாறார், ன்யாண்டர் _______ 
4. ஆறரட அடிள், ாவூார், ____________________       
[A] ாிக்ாசர்/சுந்ர்/ாவுக்சர்/சம்தந்ர்      
[B] சம்தந்ர்/ாவுக்சர்/சுந்ர்/ாிக்ாசர்             
[C] சம்தந்ர்/சுந்ர்/ாவுக்சர்/ாிக்ாசர்         

[D] சுந்ர்/ாிக்ாசர்/ாவுக்சர்/சம்தந்ர் 

  
87. னத்து னத்ாண ிர்ரக்கு ிரடத் தன் ன்ண   

[A] உவும் யாிறம்           [B] யல்ிள்  
[C] உவுக்கு தஞ்சம் இல்ரன   [D] ல்ன சனாம் 
  

88. ரத்நி யசவுக்குரி னிள் த்ரண      
[A] ழு              [B] ட்டு          

[C] ந்து        [D] என்தது  
  

89. ‚தானர்ி‛ ன்று அரக்ப்தடுதர் ார் ?     
[A] ாிாசன்           [B] சுப்னத்ிணாசன்           

[C] தாிாசன்              [D] யதனஞ்சித்ிணார் 
      

90. ‚உத்ிப்தாட்டு‛- ன்று அரக்ப்தடும் நூல்   
[A] ானடிார்             [B] தள்ற              

[C] ாட்டுப்னநஇனக்ிம்    [D] துவுில்ரன 
       

91. யதானத்து :  
[a] துன்ணனர்      (1) தரர்     
[b] யநி            (2) டல்     

[c] ஆர்னி      (3) ி     
[d] ாரண   (4) தரட                             
[A]  1   3    4   2      
[B]  2   3    4   1 
[C]  1   3    2   4    
[D]  4   3    2   1 
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92. ின.ி. தற்நி யதானத்ற்நது : 
Iயாினாபர் னனுக்கும் யதண்ள் தாதுாப்னக்கும் 
அாது தாடுதட்டார் . 
II.தரடிழுக்கு இனக்ம் குத்ார்  

III.இரின் ததச்சாட்நரபப் ததாற்நி ‚ிழ்த்யன்நல்‛ 
ன்று அரக்ப்தடுிநார்   
IV.யதாதுர தட்டனில் 40 ரனப்தில் 430 தாடல்ள் 
இற்நினேள்பார்           

[A] I  ற்றும் III      [B] II  ற்றும் IV       
[C] III  ற்றும் IV       [D] I  ற்றும் II 

93. ினக்குநபில் உள்ப நாணக் னத்ர ீக்கு : 
I.சுனங்ச்யசால்னி ிபங் ரப்தில் ல்னர்   

II.இர் ி.ன.31-ல் ாழ்ந்ர் (ரநரனடிள்) 
னத்துப்தடி உறுிதடுத்ப்தட்டது   

III.னப்தால் ஆ தகுத்து யாகுத்ர் (ததுணார்)  

IV.இந்நூல் 107 யாிபில் யாியதர்க்ப்தட்டுள்பது         
[A] I           [B] II     

[C] III     [D] IV  

94. பிில் ததசவும், பிில் தாடல் இற்நவும் 
இற்ரா அரந்து யன்யாிாி ிழ்       
என்தந ன்று கூநிர்        
[A] ால்டுயல்              [B] ச.அத்ினிங்ம்               

[C] டாக்டர்.ியௌல்     [D] ள்பனார்      
95. ‚யதண்ிற் யதனந்க் ாவுப” இக்குநறக்கு 

எப்தாப் தன சாரணள் னரிந்ர்                  
[A] அஞ்சரனம்ாள்           [B] இாாிர்ம்          
[C] அசனாம்திர           [D] அம்னஜத்ம்ாள்    

96. தாசிீணார் உடல் தசார்ிணால் னசுக்ட்டினில் 
உநங்ிததாது ரிசீி ன்ணன் ________________ 
[A] தசன் யதனஞ்தசல் இனம்யதாரந               
[B] தாண்டின் யடுஞ்யசின்            

[C] தாப்யதனஞ்தசான்      
[D] இர்பில் னம் இல்ரன       

97. னதுயாிக்ாஞ்சி ீழ்ண்டற்றுள் நாணது : 
I. யான்னுற்நாறு ரசிற்நினக்ிங்க்றள் ஏன்று  
II. தத்து அிாம் நூற்றுந்து தாடல்ள் உள்பண  
III. தாடான் ிர துரநபில் என்று 

IV.  ச்சிணார்ிணிார் இந்நூறக்கு உர ழுினேள்பார்         

[A] I, II       [B] II, III              

[C] III, IV        [D] I ,II,III, IV 

98. சரிாணரத் தர்ந்யடு :      
[1] னவு  - த்பம்       
[2] னர  - குர          

[3] ர   - ரன        
[4] ம்   – ரன 
[A] 1,2, சரி     [B] 1,3, சரி  
[C] 1,2,3, சரி    [D] 1,2,3,4, சரி 

99. ாபதப்னனர் தற்நி சரிாணரத் தர் : 
I.வங்ம் தாில் ரடப்தள்பிில் தினரிந்ார்  

II.ர சத்ினினந்து ரசத்ிற்கு ாநிணார்    

III.ார்தம் ததால் ிர யதாினேம் ஆற்நல்  

IV.இனயதானள் அர ரச்சுரனேடன் தாடுில் 
ல்னர் (ன்)          
[A] I, III, IV ட்டும்      [B] III, IV   ட்டும்       

[C] I, II, III, IV ட்டும்           [D] II ட்டும் 

     
100. சரிாண ரிரசரத் தர்ந்யடு :                          

I. ஏத்ரண இடனுரட ணப்ன  ........... 
II. தன்ணிண்டு இாசி,ிண்ீன் ரந் யசய்ி............. 
III. ஏி ரனக்கு னத்துிர் ஊட்டிர்ள்....................... 
IV. ட்சிசித்ிம் ஏி நூறக்கு உர ழுிர்       
[A] யடுல்ாரட/னநானூறு/தாண்டிர்ள்/தசான்   
[B] னநானூறு/யடுல்ாரட/தசான்/தாண்டிர்ள்  

[C] தந்ின்/னநானூறு/தல்னர்ள் /தசார்ள் 
[D] னநானூறு/யடுல்ாரட/தல்னர்/தந்ின்  

 

(7th
 STD – TAMIL - ANSWER KEY)  

 
1  
A 

2  
B 

3  
C 

4 
D 

5 
A 

6 
C  

7  
B 

8 
A 

9 
A 

10 
C 

11 
C 

12 
C 

13 
A 

14 
D 

15 
A 

16 
B 

17 
D 

18 
D 

19 
C 

20 
D 

21 
B 

22 
A 

23 
C 

24 
B 

25 
D 

26 
A 

27 
C 

28 
B 

29 
C 

30 
C 

31 
B 

32 
A 

33 
A 

34 
D 

35 
B 

36 
D 

37 
C 

38 
A 

39 
A 

40 
D 

41 
C 

42 
C 

43 
B 

44 
B 

45 
D 

46 
A 

47 
C 

48 
D 

49 
A 

50 
A 

51 
A 

52 
B 

53 
D 

54 
C 

55 
A 

56 
B 

57 
C 

58 
B 

59 
D 

60 
C 

61 
B 

62 
D 

63 
C 

64 
A 

65 
A 

66 
D 

67 
C 

68 
C 

69 
A 

70 
D 

71 
B 

72 
A 

73 
C 

74 
A 

75 
B 

76 
D 

77 
C 

78 
B 

79 
A 

80 
D 

81 
B 

82 
A 

83 
B 

84 
C 

85 
C 

86 
B 

87 
B 

88 
A 

89 
A 

90 
B 

91 
C 

92 
C 

93 
C 

94 
D 

95 
B 

96 
A 

97 
D 

98 
D 

99 
C 

100 
D 
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