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1. காகித்தில் உருயங்கள்  செய்னேம் கலலன 

ஜப்ாினர்  வ்யாறு அலமத்தர்? 

[A] கிரிப்ட ாகாநி   [B] சூட ாகு  

[C] ஹிகினாொநா   [D] எரிகாநி 

2. லயடதாலபக் கூ  லயனாடத- இந்த லயலன 
னழுயதும் சாய்த்தாறம் சாய்னாடத –இதில் 
உள் திர்ச்சொல்ல கண் ிக 

[A] லயனாடத x சாய்னாடத 

[B] லயடதாலப x சாய்த்தாறம்  

[C] சாய்த்தாறம் x சாய்னாடத 

[D] லயனாடத x லயதாலப 

3. ‘ீதி சினின்று ிர்க்குதவும்  டர்லநனர் 

டநயர், கீமயர் நற்டார் ’ ப் ாடினயர்  

[A] ாபதினார்  [B] ாபதிதாென்  

[C] யாணிதாென்   [D] சுபதா 

4. ‚தநிமர் யர்த்த அமகுக் கலகள்” ன் நூின் 

ஆெிரினர்  

[A] அண்ணாநல  சபட்டினார்  

[B] ா. யாயாநாநல  

[C] கா. அப்ாத்துலபனார்  

[D] நனில ெீி.டயங்க ொநி  

5. நூல்………………………..அல சநாமிப்சனர்கள்  
A.திற்றுப்த்து…………1.சாருட்கலய  

B.ரிா ல்………….…....2.சடுந்சதாலக  

C.கித்சதாலக………...3.உயலநக்கஞ்ெினம்  

D.அகானூறு…………...4.இரும்னக் க ல 

E.குறுந்சதாலக…………5.னத்தநிழ் நூல் 

[a] A(1), B(4), C(3), D(5), E(2) 

[b] A(1), B(4), C(5), D(2), E(3) 

[c] A(4), B(1), C(5), D(2), E(3) 

[d] A(4), B(1), C(5), D(3), E(2) 
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6. ட்டுத்சதாலக  நூல்கள் குித்த கீழ்க்கண்  

கூற்றுகல ஆய்க? 

1. உதிரி நூல்கள் ன்று அலமக்கப்டுகின்  

2. ாயலகனால்  சனர் சற் நூல்கள் –  

    கித்சதாலக , ரிா ல் 

3. காத்தால்  னந்லதன நூல் – கித்சதாலக 

4. காத்தால்  ிந்லதன நூல்- னானூறு  

5. இலய ெங்க கா நக்கின் யாழ்யினல் 

ிலகல எயினம் டால் டுத்துலபக்கின்  

[A] 1, 2, 4 நட்டும் ெரி [B] 3, 4 நட்டும் தயறு 

[C] 1, 3, 5 நட்டும் ெரி  [D] 4, 5 நட்டும் தயறு 

7. யிா ழுத்துக்கற ன்  சதா ர்ன அல்ாதலதத் 

டதர்க 

1 (இ) 2 (ற) 3 (ஆ) 4 (எ) 5 () 

[A] 1 நற்றும் 2  [B] 2 நற்றும் 3  

[C] 4 நற்றும் 5   [D] 1 நற்றும் 4 

8. த்தல உனபம் இநனநல ! அதில் இன்சாரு 

ெிகபம் உது தல ன்று ம்ிக்லக  ஊட்டினயர்? 

[A] ாபதிதாென்   [B] அப்துல் பகுநான் 

[C] தாபாாபதி  
[D] ட்டுக்டகாட்ல  கல்னாணசுந்தபம்  

9. நக்கிின காதல் னதல்யர்க்குக் கல்யிடன 

கல்யிக்கும் எதின் னகழ்ொல்  உணர்வு- 

இப்ா ல்கள்  இ ம்சறும்  நூல் து? 

[A] ாடினார்   [B] ான்நணிக்கடிலக  

[C] மசநாமி   [D] னெதுலப 

10. அம.யள்ினப்ாலய  குமந்லதக் கயிஞர்  

அலமத்தயர்? 

[A] தநிழ் யயன்  [B] தநிழ் நான் 

[C] தநிழ்ச் செல்யன் [D] தநிழ்யாணன் 

11. ‚டயட் துஅருள் னத்துசுயா நித்துலபபா  
                                     டெந்திபாடகள்!  
டகாட்டுநபம் ீற்ல் குல ‛ ன் ெிடல ப் 
ா ில் ‘டகாட்டு நபம்’ ன்து 

[A] நர்கல உல ன நபம் 

[B] கிலகல உல ன நபம் 

[C] க்கடயர்கல உல ன நபம் 

[D] கிகல உல ன நபம் 
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12. கீழ்க்கண்  கூற்றுகல ஆய்க? 

1). உருய யமிாடு செய்னாநல்  சயட்   

    சயிலனடன  க வுாக யமிப்ட் யர்    

    குதம்லச்  ெித்தர் 

2). ின சொற்கில் அிவுலபகலச்   

     சொன்யர்  கடுசயிச்ெித்தர்  

3). "ட்னக் சகாண்டு ிந்து ீ டகாள் னலனாடத   

     " ப் ாடினயர்  கடுசயிெித்தர்  

[A] 1 நட்டும் ெரி 

[B] 1,2 நட்டும் ெரி 

[C] 1,3 நட்டும் ெரி 

[D] 2,3 நட்டும் ெரி 

13. ‚உகின் நிகச் ெிந்த ாயல்கில் என்ாக‛ 
கீழ்க்கண்  ந்த ாயல ஜயகர்ால்டரு 
குிப்ிடுகிார்  

[A] அலநதினேம் டாரும் 

[B] டாரும் அலநதினேம்  
[C] டாரும் யபீர்கறம்  

[D] யபீர்கறம் டார்கறம்  

14. உ.டய.ொயின் தநிழ்ப்ணிகல ாபாட்டின
சயிாட்டு அிஞர்கள் னார் னார்? 
[A] யபீநா னியர், சூினல் யின்டொன் 

[B] ஜி.னே.டாப், சூினல் யின்டொன் 

[C] நாக்ஸ் னல்ர், சூினல் கக்சூி 
[D] சகல்ட், நிடா 

15.  ‚கானேம் எரு ாள் கினாகும் ம் கவும் எரு 
ாள் யாகும்‛ ன்று னத்துனிர் ஊட்டினயர்  

[A] தாபாாபதி  
[B] திரு.யி.கல்னாண சுந்தபார் 

[C] ட்டுக்டகாட்ல  கல்னாணசுந்தபம்  

[D] ாபதிதாென்  

16. ‚சதாண்டு செய்யாய் தநிழுக்குத் துலடதாறுந் 
துடித்சதழுந்டத‛ ன்று னமங்கினயர் னார் 
[A] யிடுதலக்கயி ாபதினார் 

[B] ாடயந்தர் ாபதிதாென்  

[C] உடுநல ாபானண கயி 
[D] கயிநணி டதெின யிானம் ிள்ல 

17. ‘டதயி’ ன்னும் னலப் சனர் சகாண் யர்  னார்? 

[A] கயிநணி டதெின யிானகம் 

[B] உ.டய.ொநிாதய்னர்  

[C] ய.டய.சு னர் 

[D] கு..பாஜடகாான்  

18. சாருத்துக  

 சொல்  சாருள் 
a) தல 1. னற்று 
b) தல 2. க ில் ழுயது 
c) அல 3. யிங்கு 
d) அல 4. எர் உறுப்ன 

 
 a b c d  

[A] 1 3 4 2 

[B] 2 1 3 4 

[C] 1 2 3 4 

[D] 3 4 1 2 

19. சொல் ன்தன் டயறு சனர்கில்  தயாது  

து? 

[A] சநாமி   [B] தம்  

[C] கியி   [D] யார்த்லத  

20. சென்ல நனிாப்னரிறள் காலீச்சுயபம் 
ன்னும் ெியானம் நிகப்மலந யாய்ந்ததாகும் 
ன்று னாருல ன ா ல் னெம் அின னடிகிது 

[A] திருஞாெம்ந்தர்  [B] நாணிக்கயாெகர்  

[C] சுந்தபர்   [D]திருாவுக்கபெர்  

21. ‚சற்தானேம் ிந்தசான்ாடும் ற்யாினும் 
ி ெிந்தடய” ன்றுாடினயர்  

[A] ாபதினார்  [B] ாபதிதாென்  

[C] யாணிதாென்   [D] தாபாாபதி  

22. "உமயர் படிக்கும் ெிறுடகாட  அபெபது 

செங்டகாட   த்தும் டகால்" ன்று ாடினயர் 

னார்? 

[A] எலயனார்   [B] கம்ர்  

[C] ாபதினார்    [D] எட் க்கூத்தர் 

23. திருயல்ிக்டகணி – ிரித்தசதழுதுக ,  

[A] திரு + யல்ி + டகணி   

[B] திருயல்ி + டகணி  

[C] திரு + அல்ி + டகணி   

[D] திருஅல்ி + டகணி  

24. உகில் நித இத்திற்கு னன் அதாயது ………. 
உகில் ாம்ிம் டதான்ினது  

[A] 10 டகாடி ஆண்டுகறக்கு னன்ட 

[B] 20 டகாடி ஆண்டுகறக்கு னன்ட 

[C] 30 டகாடி ஆண்டுகறக்கு னன்ட 

[D] 40 டகாடி ஆண்டுகறக்கு னன்ட 
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25. சாருத்துக  

 அஞ்ெல் தலகள்  சயினிட்  ஆண்டு 
a) னத்துஇபாநிங்கர் 1. 2006 

b) சரினார் 2. 1995 

c) உ.டய.ொ 3. 1960 

d) திருயள்றயர் 4. 1978 

 
 a b c d  

[A] 4 2 1 3 

[B] 4 2 3 1 

[C] 2 4 3 1 

[D] 2 4 1 3 

26. "உமவுக்கும் சதாமிறக்கும் யந்தல செய்டயாம்" 

ன்று ாடினயர் னார்? 

[A] யபதன்   [B] கம்ர்  

[C] ாபதினார்    [D] நாணிக்கயாெகர்  

27. சூல்உல – சாருள் அிக.  

[A] அடி யனிற்று யி 
[B] கருலயத் தாங்கும் துன்ம்    

[C] எரு யலக யிப்ன டாய் 

[D]  உனிரில் கரு உண் ாதல்  

28. தித்திபட்டுப் ா ில் ெிடல  ழுதினயர்  
[A] இபாநச்ெந்திபக் கயிபானர்    

[B] உடுநல ாபானணகயி    

[C] திரிகூ  பாெப்க் கயிபானர்    

[D] அமகின சொக்காதப் னயர்    

29. ச ன் ிட்டில் ிங்கர் ன் நூின் ஆெிரினர் 

னார்? 

[A] அபயிந்த தாஸ் [B] அபயிந்த குப்தா 

[C] ஜாகி நணான்  [D] ஜாகி பாநன் 

30. ‚ஆமிநலமக் கண்ணா என்று ீ லககபடயல்‛ 
னும் ா லப் ாடினயர் னார்? 
[A] ஆண் ாள்  

[B] திருநங்லகனாழ்யார்  

[C] ிள்லசருநாள்னங்கார்  

[D] சரினாழ்யார்  

31. ெரினாக சாருந்தினேள்லதக் காண்க 
[A] ஆகும்-யருத்தம் 

[B] தாநம்-ஆல  

[C] னரிலெ-அகமி 
[D] சகாண் ல்-டயகம் 

32. யாக்கினங்கல ஆபாய்க  

1. உ.டய.ொ நூல் ிலனம் – சென்ட் கர் 

2. இது 1942-ல் ிறுயப்ட் து  

3. உ.டய.ொ திப்ித்த சயண்ா நூல்கள் – 13 

4. உ.டய.ொ 1855-ம் ஆண்டு உத்தநதானபத்தில்  
   ிந்தார் . 
[A] 1, 2 நட்டும்  தயறு 

[B] 3, 4 நட்டும் தயறு 

[C] அலத்தும் ெரி 

[D] அலத்தும் தயறு 

33. ‚உழுயார் ல்ாம் நல டால் ருலத ஏட்டிப்
சான்டர் னட் வும்‛ ன்று உலபத்தயர் 

[A] ாபதிதாென்   [B] ாபதினார்  

[C] ட்டுக்டகாட்ல கல்னாணசுந்தபம்  

[D] நருதகாெி 

34. இபாிங்க அடிகார் உருயாக்கின சி 
[A] சுத்த லெய சி  

[B] ெநபெ ென்நார்க்க சி  

[C] ெநபெ சௌதகீ யமி 
[D] சுத்த அத்லயத சி 

35. சதாண்ணுற்ாறு னக்கள் சனர் இ ம் சறும் 
நூல்  

[A] னல்லப் ாட்டு   [B] சய்தற் கி   

[C] ாலக் கி   [D] குிஞ்ெிப்ாட்டு   

36. குிஞ்ெிப்ாட்டு உள் இக்கினம். 
[A] ெங்க இக்கினம்  [B] ெநன இக்கினம்   

[C] ீதி இக்கினம்   

[D] இக்கா இக்கினம்   

37. பாதசீுயபர்  டகானிில் னல ப்னச்  ெிற்ங்கள்  

லத கூறுகிது? 

[A] அறுத்து னென்று ானன்நார்கின்  கலத 

[B] டொமர்கள்  யபாறு 

[C] ெியசருநாின்  திருயிலனா ல்கள்  

[D] லய, நிதன், யிங்கு 

38. ெிற்ம் எவ்சயான்ிறம்  கலத அலநந்த 
டகானிாக  கருதப்டுயது  

[A] தஞ்லெ ிபகஸ்தஸீ்யபர்  ஆனம் 

[B] நதுலப நீாட்ெி அம்நன் டகானில் 

[C] நாநல்னபம்  டகானில் 

[D] தாபாசுபம் டகானில் 

39. சொல்ின் னன்னும் ின்னும் ின்று யிா 
ழுப்னம் ழுத்து? 

[A] ஆ             [B]             [C]          [D] எ 
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40. சாருத்துக  

 ட்டினல் I  ட்டினல் II 

a) ெித்தபங்குடி 1. இபாநாதனபம் 
b) கலபசயட்டி 2. சபம்றர்  

c) டயட் ங்குடி 3. ெியகங்லக 
d) கரிக்கிி 4. காஞ்ெினபம் 

 
 a b c d  

[A] 1 2 3 4 

[B] 4 3 2 1 

[C] 1 2 4 3 

[D] 4 3 1 2 

41. ித்தினும் அதிக உப்னத்தன்லநனேள்  ீரினுள் 
கடும் சயப்த்லத திர்சகாள்றம் லய 

[A] காக்கா     [B] ீா ங்கால     

[C] நின்ெிட்டு     [D] னாலப    

42. தன் ழுத்துகள் நட்டும் டெரும் ழுத்துக்கள்  

[A] டயற்றுலந  சநய் நனக்கம்   

[B] அணி   சநய் இபட் ல்   

[C] தன்சாற்று இபட் ல்    

[D] உ ில சநய் நனக்கம்   

43. ‚சகால்ருல‛ –ிரித்து ழுதுக 

[A] சகால் + உல 

[B] சகால் + உருல 

[C] சகால்ர் + உல 

[D] சகால் + அருல 

44. ாட்டுப்னபப்ா ல கீழ்க்கண்  த்தல  
யலகனாக ிரிக்காம்  

[A] னென்று   [B] ந்து 

[C] ஆறு   [D] ழு 

45. பாயதசீுயபர்  டகானில  ற்ி தயா சதா ர் 

து? 

[A] இக்டகானில் தஞ்லெ அபண்நலக்கு   

       சொந்தநாது . 

[B] இலதகட்டினயர்இபண் ாம்பாஜபாஜடொமன் 

[C] நபன அல னாச்  ெின்நாக னேசஸ்டகா         

      இலத அியித்துள்து . 

[D] இலத கட்டி ங்கின் ெபணாானம்  ாம் 

46. ‚யாப்னல்‛ –ிரித்து ழுதுக 

[A] யான்+னல்  [B] யன்+னல் 

[C] யாம்+னல்  [D] யன்லந+னல் 

47. ‚னன்ஈன்று ன்ி னக்கும் னன்ஈன்று 
ண்ின் தலப்ிரினாச் சொல்” –இதில் 
யந்துள் சதால  னங்கலத் டதர்க 

[A] இலணடநால நற்றும் சாமிப்ன துலக  
    யந்துள்  

[B] இலண டநால நற்றும் டநற்கதுயாய்  
    துலக யந்துள் 

[C] னற்று இலனன நற்றும் னற்றுதுலக  
    யந்துள்  

[D] னற்று டநால நற்றும் னற்றுதுலக  
    யந்துள்  

48. னென்றுலஅலபனார்காம்ொர்ந்தநூற்ாண்டு  

[A] 10-ஆம் நூற்ாண்டு  

[B] 11-ஆம் நூற்ாண்டு 

[C] 8-ஆம் நூற்ாண்டு  

[D] 2-ஆம் நூற்ாண்டு  

49. உயநாத்திற்குத் தன்லநலன உயடநனத்தின்
டநல் ற்ிக் கூறுயது …………. அணி 
[A] உயலந  [B] உருயக 

[C] இனல்ன யிற்ெி [D] யிகாப யிற்ெி 

50. இபாநிங்க அடிகாரின் டகாட்ாடு து? 

[A] நித டன ெநத்துயம் 

[B] ஆன்ந டன எருலநப்ாடு  

[C] அருள் சி ெநத்துயம் 

[D] இல யமி எருலநாடு  

51. உருய யமிாடு செய்னாநல் சயட்   
சயிலனடன க வுாக யமிப்ட்  ெித்தர் 

[A] ாம்ாட்டிச்ெித்தர்  

[B] கடுசயிச்ெித்தர்  

[C] குதம்லத்ெித்தர் 

[D] அழுகுணிச்ெித்தர்  

52. அகபயரிலெப்டுத்துக  

[A] கூலக, டகழ்யபகு, டகாயில், காகம், கழுகு 

[B] கழுகு, காகம், கூலக, டகழ்யபகு, டகாயில் 

[C] கழுகு, காகம், கூலக, டகாயில், டகழ்யபகு,  

[D] கழுகு, காகம், கூலக, சகபயம், சகாக்கு 

53. ‚அயாகு என்டா நிலெனாகு என்டா 
வ்யமி ல்யர் ஆ யர்‛ இப்ா ல் இ ம் 
சற் நூல் 

[A] திருக்குள்  [B] ாடினார்  

[C] னானூறு   [D] ரிா ல்  
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54.  சாருத்துக  

 ட்டினல் I  ட்டினல் II 

a) டெய் 1. சகால  
b) செய் 2. லக 
c) யண்லந 3. தூபம் 
d) யன்லந 4. யனல் 

 
 a b c d  

[A] 3 4 1 2 

[B] 4 1 2 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 4 1 3 2 

55. இயற்ில் ெநசயி நபங்கில் யாழும் 
லயகள் .  

[A] சகாக்கு     [B] இருயாச்ெி    

[C] ங்கால     [D] நபங்சகாத்தி    

56. செய்னேில் எலெ குலனேம் டாது 
சநய்சனழுத்து அசடுப்து  

[A] உனிபசல  

[B] சொல்ிலெஅசல  

[C] செய்னேிலெஅசல  

[D] எற்சல  

57. ‚ஆறு‛ – இக்கணநிக  

[A] குற்ினிகபம்    [B] னற்ினறகபம்  

[C] ெிடல     [D] குற்ினறகபம்   

58. ‚தாபாசுபம் டகானிின் கூம்ின யிநாத்
டதாற்னம் இபதம் டால் அலநந்த நண் னம் 
யான்சயி இபகெினத்லத காட்டுயதாக  
அல ந்துள்‛ ன்று கூினயர் னார்? 

[A] காபல்ஸ்டாயன் 

[B] காடொகன் 

[C] கார்ல்டெகன் 

[D] கார்ல்ஸ்டீன் 

59. சாருட்ாில் குக்கப் சாத இனல் 

[A] ானிபயினல்   [B] அபெினல் 

[C] அங்கயினல்  [D] எமிினல்  

60. இந்தினாயிறள் ஞ்சுள் கூடுகட்டி யாழும் 
ாம்ன து? 

[A] ல் ாம்ன  [B] ொலபப்ாம்ன  

[C] இபாஜாகம்   [D] நலப்ாம்ன  

61. ‘ாய்க்கால் ெிறு யிபல்டால் ன்கணின 
பானினும் ஈக்கால் துலணனேம் உதயாதார் ட்
சன்ாம்’ ன் யரிகறக்கு உரினயர்  

[A] னென்றுலப அலனார் 

[B] ாபதிதாென்  

[C] ெநணனியர்  

[D] யிம்ிாகார்  

62. ‘ல்லத்தான் திக்கத்தான் துநத்தான் 
னயினில்தான் ண்ணிாட குணக்க ட 
அருட்க ட‛ –இதில் துநத்தான் நற்றும்அருட் 
க ட ஆகின சொற்கறக்கு சாருந்துயது  
லய க் கண் ிக  

[A] னருகன், ிபம்நன் 

[B] ெியசருநான், திருநால் 

[C] ிபம்நன், னருகன் 

[D] திருநால், ெியசருநான் 

63. ‚எ க்காண்து னம்னல் சயள்ம் எடுக்கக் 
காண்து டனாகினர் உள்ம்‛- இப்ா டிகள் 
இ ம்சறும் நூலக் காண்க? 

[A] குற்ாக் குயஞ்ெி 
[B] ாண்நணிக்கடிலக 

[C] திப்ா ல் திபட்டு 

[D] ாடினார்  

64. எி டயறுாடு அிந்து ெரினா சாருலத்
டதர்க 
    குபங்கு  குங்கு 

[A] யாபம் - எருஉனிரி 

[B] எரு உனிரி - னால 

[C] யாபம் - சதால  

[D] நால - யாபம் 

65. ிசநாமி சொல்ற் சதா ர் து? 

[A] கண்ணன் அம்நாயி ம் உத்தபவு சற்று 
    திலபப் த்திற்குச் சென்ான் 

[B] ாறக்கு ாள் யிஞ்ஞாம் யர்ந்து    
    யருகிது 

[C] கண்ணன் டதீர் கல க்கு சென்ான் 

[D] நாதயி அமகாக அங்காபம் செய்திருந்தாள்  

66. ெங்க இக்கினத்தில் காணாத லகக்கில,
சருந்திலணலன ற்ி டுத்துக் கூறும் சதாலக 
நூல் து? 

[A] கித்சதாலக  [B] குறுந்சதாலக 

[C] ற்ிலண  [D] ங்குறுநூறு  



 

 

TARGET  TNPSC  FBEG                                         Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

6 

TARGET TNPSC FBEG                                                    Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

67. சாருத்துக  

 ட்டினல் I  ட்டினல் II 

a) நருதக்கி 1. டொமன் ல்றருத்திபன்  
b) ாலக்கி 2. ல்ந்துயள் 
c) னல்லக்கி 3. சருங் கடுங்டகான் 
d) சய்தற்கி 4. இாகள் 
 a b c d  

[A] 3 4 1 2 

[B] 4 3 1 2 

[C] 2 1 4 3 

[D] 4 1 3 2 

68. ‘ந யாள் தக்குத்தலகொல் னதல்யர் 
நக்கிின’ இதில் ‘தலகொல் ’ ன் சொல்ின்  
சாருலத் டதர்க 

[A] அன்ில் ெிந்த [B] ண்ில் ெிந்த 

[C] அியில் ெிந்த 

[D] எழுக்கத்தில் ெிந்த  

69. ‚ய டயங்க ம் சதன்குநரி ஆனில த்தநிழ்  
கூறும் ல்றகம்” ன் கூற்ிற்கு உரினயர் 
னார்? 

[A] ன்னூார்   [B] சதால்காப்ினர்  

[C] அகத்தினர்  [D] ம்ாபார்  

70. ெந்திப்ிலமனற்சதா லபத்டதர்க 

[A] டநல  டச்சு நிகுந்த னல தபயல்து 

[B] டநல ப் டச்சு நிகுந்த னலத் தபயல்து 

[C] டநல ப் டச்சு நிகுந்த னல தபயல்து 

[D] டநல ப் டச்சு நிகுந்தப் னல தபயல்து  

71. ‚ிஞ்சுக் கி க்கும் சருநலமக்குத் தாங்காது 
நிஞ்ெ அதனுள் சயனில் எழுகும்”-னும் 
கூற்றுகறக்கு உரினயர் னார்? 

[A] அமகின சொக்காதப் னயர் 

[B] உ.டய.ொநிாதய்னர்  

[C] னென்றுலனார்  

[D] திரிகூ பாெப் கயினபானர் 

72. ‚நந்தி ெிந்தும் கிகறக்கு யான் கயிகள் 
சகஞ்சும்” இதில் நந்தி நற்றும் யான் கயிகள்
சொல்ின் சாருள் னலடன 

[A] ஆண் குபங்கு நற்றும் டதயர்கள் 

[B] சண் குபங்கு நற்றும் டதயர்கள் 

[C] சண் குபங்கு நற்றும் ெித்தர்கள் 

[D] ஆண் குபங்கு நற்றும் ெித்தர்கள்  

73. எருலந ன்லந ிலமலன ீக்கி ழுதுக 
1.சுவும் கன்றும் டநய்ந்தது 
2.நனில்கள் அமகாலய 
3.னாலனின் கண்கள் ெிினது 
4.மங்கள் ழுத்த 

[A] 1 நற்றும் 2  [B] 3 நற்றும் 4 

[C] 2 நற்றும் 4  [D] 1 நற்றும் 3 

74. உள்றல, இலச்ெி ிலந்த இக்கினங்கள் 

[A] ெங்க இக்கினங்கள் 

[B] க்தி இக்கினங்கள் 

[C] நணிப்ிபயால  இக்கினங்கள் 

[D] 18-ம்நூற்ாண்டு  இக்கினங்கள்  

75. ‚ா ாண்” ன் எடப எரு னத்திலணலன 
லயத்து ா ப் சற் சதாலக நூல் து? 

[A] னானூறு   [B] திற்றுப்த்து  

[C] ரிா ல்   [D] ற்ிலண 

76. டதாறக்காக ாம்னகள் சகால்ப்டுயலத 
தடுக்க இந்தின அபசு யயிங்கு ாதுகாப்னச் 
ெட் த்லத ந்த ஆண்டு சகாண்டு யந்தது 

[A] 1962   [B] 1972 

[C] 1982   [D] 1992 

77. ‚நிதின் நிலலன ‚இருள், நருள்,  
சதருள், அருள்” க் குிப்ிட் யர் னார்? 

[A] சரினார்   [B] னத்துபாநிங்கர்  

[C] கடுசயிெித்தர் [D] தாபாாபதி  

78. அன்ன அகத்து இல்ா உனிர் யாழ்க்லக -       

                                                                    யன்ாற்கண்  

…………………………………………………………….. 
[A] அகத்துறுப்ன அன்ி யர்க்கு 

[B] ன்னடதால் டார்த்த உ ம்ன 

[C] அன்ி தல அம் 

[D] யற்ல் நபம்திர் தற்று 

79. ழுதப் ாத ல்ாருக்கும் சதரிந்த கலதகள் 
ன்லய ………………………….. ஆகும். 
[A] ாட்டுப்னபப்ாட்டு  

[B] யாய்சநாமி இக்கினம் 

[C] சொயல கள்  

[D] தாாட்டுப்ாட்டு  

80. ெித்தர் ா ில் க ம் ன்தன் சாருள் னாது? 

[A] ாம்ன  [B] இறுநாப்ன  

[C] உ ம்ன  [D] டயம்ன 
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81. சாருத்துக  

 சொல்  சாருள் 
a) அநர்ந்து 1. துன்ம் 
b) ெிறுலந 2. ாயம் 
c) நறுலந 3. நறுிப்ன 
d) அல்லய 4. யிரும்ி 
 a b c d  

[A] 1 3 4 2 

[B] 4 1 2 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 4 1 3 2 

     

82.   ம னென்லனேம் டயறுாடு இல்ாநல்  
எடப நாதிரி எிக்கிடாம். அதால் ழுதும் 
டாது ற்டும் ிலம  ……………………. 
[A] நனங்சகாிப்ிலம 

[B] நணிப்ிபயாப்ிலம 

[C] எிசொற்ப்ிலம [D] எற்றுப்ிலம 

83. மசநாமி ானூறு ஆெிரினர் னென்றுல  
அலபனன் ஆயார். இதில் அலபனன் ன்து 
சாதுயாக கீழ்க்கண்  ந்தப்சனபாக 
கருதப்டுகிது  

[A] இடுகுிப்சனர்  [B] குடிப்சனர் 

[C] ண்னப்சனர்  [D] சதாமிற்சனர் 

84. ஜயஹர்ால் டரு த்தல ஆண்டு யலப  
தது நகள் இந்திபாவுக்கு கடிதம் ழுதிக்
சகாண்டிருந்தார்  

[A] சுநார் 38 ஆண்டுகள் யலப 

[B] சுநார் 40 ஆண்டுகள் யலப 

[C] சுநார் 42 ஆண்டுகள் யலப  

[D] சுநார் 44 ஆண்டுகள் யலப 

85. துன்னறூஉம் துவ்யாலந இல்ாரும் னார் நட்டும் 
இன்னறூஉம் இன்சொயர்க்கு- இதில் உள்  
அசல ச் சொல்லக் கண் ிக 
[A] இன்ிலெ அசல  

[B] சொல்ிலெ அசல  

[C] இலெிலனசல  

[D] செய்னேிலெ அசல  

86. ‘ழுத்து’ ன்து வ்யலகப் சனர் த் டதர்க 

[A] கிலப்சனர்  [B] இடுகுிப்சனர் 

[C] குடிப்சனர்  [D] காபணப்சனர் 

87. சாருத்துக  

 சொல்  டாி 
a) ன் 1. னற்றுப்டாி 
b) ஆல 2. கல ப்டாி 
c) அலபனர் 3. இல ப்டாி 
d) அஞ்சு 4. னதற்டாி 
 a b c d  

[A] 2 4 3 1 

[B] 2 4 1 3 

[C] 4 2 1 3 

[D] 4 2 3 1 

     

88. ‚ன்ி தல சயனில்டாக் கானேடந 
அன்ி தல அம்”- ன்னும் குட்ா 
உணர்த்துயது 

[A] யபீம்   [B] கருலண 

[C] அன்ன   [D] அம் 

89. ண்னல னார்ப் ட்டுண்டு உகம்- யில க்டகற் 
யிாலயத் டதர்க 

[A] உகம் ில சற்று ிற்க காபணம் து? 

[B] உகம் னாடபாடு ட்ன சகாண்டுள்து? 

[C] உகம் ில சற்று ிற்க காபணம் னார்? 

[D] ட்டுண்டு உகம் ன்? 

90. ‚நலமடன நலமடன யா யா 
ல் யாப் னட யா யா” – இதில் உள் 
இக்கண குிப்லத் டதர்க 

[A] இபட்ல க்கியி  

[B] அடுக்குத்சதா ர் 

[C] யிலசனச்ெம்   

[D] சனசபச்ெம் 

91. எருலந ன்லந ிலமனற் சதா லபத் டதர்க 

[A] காற்று யெீி; நபங்கள் அலெந்தது 

[B] தங்கப்னும் செல்ப்னும் ள்ிக்குச் 
    சென்ான் 

[C] லயகள் ந்தது, நனில்கள் ஆடினது 

[D] நாடு டநய்ந்தது; காடுகள் செமித்த  

92. தாபாாபதி ழுதாத நூலக் கண் ிக 

[A] னதின யிடினல்கள் 

[B] இது ங்கள் கிமக்கு 

[C] இநனம் ங்கள் காடினில்  

[D] இன்சாரு ெிகபம் 
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93. சாருத்துக  

 ட்டினல் I  ட்டினல் II 

a) னப்னபம் ரித்தயன் 1. கஜெம்ஹாபனெர்த்தி 
b) உரிடார்த்தயர் 2. ிங்டகாத்யர் 
c) அண்ணாநலனார் 3. தாபாசுபம் 
d) அரிெிாறு 4. திரினபாந்தகன் 
 a b c d  

[A] 4 1 3 2 

[B] 4 1 2 3 

[C] 1 4 2 3 

[D] 1 4 3 2 

     

94. னபப்னாடு ன்து கீழ்க்கண்  ந்த  
நண் த்லதச் டெர்ந்த ாடுகறள் (ஊர்கள்) 
என்று 

[A] ாண்டின  நண் ம்  

[B] டெப நண் ம் 

[C] டொம நண் ம்  

[D] ல்ய நண் ம்  

95. உ.டய.ொநிாதய்னர் டதடி அலந்த எலச் 
சுயடிகள் கில க்கப் சற் இ ம் 

[A] சகாடுனடி  [B] னக்சகாம்ன 

[C] டகாலதனாறு  [D] உத்தநதானபம்  

96. ‘உா அ’, ‘சொ அ’ ன் 

[A] செய்னேிலெ அசல  

[B] இலெில அசல  

[C] அலெில அசல  

[D] இலய அலத்தும். 

97. கீழ்க்கண்  அப்துல் பகுநான் ழுதாத நூலக் 
கண் ிக  

[A] டனர் யிருப்ம்  [B] ெனதான யதீி 
[C] ால் யதீி  [D] ஆால 

98. ஏட் ப்ந்தனம் லயத்து ாடுயதில் யல்யர் 
 னார்? 

[A] காக்கயி  [B]யிருத்தக்கயி 
[C] நதுபகயி  [D] ஆசுகயி 

99. கீழ்க்கண் யற்ில் ொந்தி ிடகதிதன்  
அலநந்துள் இ ம்  

[A] தநிழ்ாடு  [B] னதுச ல்ி 
[C] உத்திபப்ிபடதெம்   

[D] டநற்குயங்காம்  

100. சாருத்துக  

 ட்டினல் I  ட்டினல் II 

a) ந யாள் 1. சண் 
b) டிறு 2. யஞ்ெம் 
c) தநிழ்நகள் 3. எலய 
d) நிலெ 4. டநடு 
 a b c d  

[A] 4 1 3 2 

[B] 1 2 3 4 

[C] 1 4 2 3 

[D] 3 2 1 4 

     

 
ALL THE BEST 
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MOCK TEST - 40 (6TH STD – TAMIL - ANSWER KEY) 

1 D 11 B 21 A 31 A 41 D 51 B 61 C 71 A 81 D 91 D 

2 C 12 D 22 B 32 C 42 D 52 B 62 C 72 B 82 A 92 C 

3 A 13 B 23 C 33 A 43 C 53 C 63 A 73 C 83 B 93 B 

4 D 14 B 24 A 34 B 44 D 54 A 64 C 74 A 84 C 94 A 

5 C 15 C 25 D 35 D 45 D 55 C 65 C 75 B 85 A 95 A 

6 B 16 B 26 C 36 A 46 C 56 D 66 A 76 B 86 D 96 D 

7 A 17 A 27 B 37 A 47 B 57 C 67 B 77 B 87 A 97 B 

8 C 18 D 28 D 38 D 48 C 58 C 68 B 78 D 88 C 98 A 

9 B 19 D 29 B 39 C 49 B 59 A 69 D 79 B 89 C 99 D 

10 D 20 A 30 A 40 A 50 B 60 C 70 B 80 C 90 B 100 B 
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GENERAL TAMIL QUESTIONS  – 100 QUE. 

TOTAL MARKS     – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME  DURATION   – 1 ½ HOURS  

  
 ப ொதுத் தமிழ்
  

                                  targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 

1) கீழ்க்கண்டவற்றுள்  எது  காரணச்  சிறப்பு 
பெயராகும் 

[A] பென்னை  [B] வனையல் 

[C] ெறனவ   [D] காடு 

2) “காலத்ெிைாற் பசய்ெ நன்றி சிறிபெைினும் 

ஞாலத்ெின் மாைம் பெரிது” என்னும் குறளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டாய் விைங்கிய மன்ைன்” 
[A] அெீெி   [B] மருதுொண்டி 

[C] பொண்னடமான் [D] வல்லவராயன் 

3) ெிருவாரூர்மணிமானல என்னும் நூலில் இடம் 
பெறாெ ொவனக? 

[A] பவண்ொ  [B] ஆசிரியப்ொ 

[C] கட்டனைகலித்துனற [D] வஞ்சிப்ொ 

4) மமாசிக்கீரைார் ொடிய ொடல்கள் இடம் பெற்ற 
நூல்_______________________ 

[A] ெழபமாழிநானூறு [B] ஐங்குறுநூறு 
[C] அகநானூறு  [D] புறநானூறு 

5) உவனமயால் விைக்கப் பெறும் பொருத்ெமாை  
பொருனை மெர்க 

“நாய்க்கால் சிறுவிரல் மொல் நன்கணியராயினும்” 
[A] பவறுப்பூட்டுவர் [B] உெவ மாட்டார் 
[C] துன்புறுத்ெிைார் [D] நட்பு பகாள்ைார் 

6) “ெமிழ் ெிறபமாழித் துனணயின்றி ெைித்து 
இயங்குவது மட்டுமின்றித் ெனழத்மொங்கவும் 
பசய்யும்” என்று கூறியவர் 
[A] வரீமாமுைிவர்  [B] கால்டுபவல் 

[C] ஜியுமொப்  [D] சீகன்ொல்கு 

 

 

 

7) சரியாை வினடனயத் மெர்க 

“மின்மைார் ெைியாழி பவங்கெிமரான் மறனையது 

ென்மை ரிலாெ ெமிழ்” எை ெமிழின்  
பொன்னமனய ெனறசாற்றுவது 
[A] பொல்காப்ெியம் [B] ெண்டியலங்காரம் 

[C] ென்ைிரு ொட்டியல் [D] நவநீெ ொட்டியல் 

8) மனலயமான் மக்கனை கிள்ைிவைவன்  
யானையின் கால் கீழிட்டுக் பகால்ல முற்ப்ெட்ட
பொழுது ெடுத்து நிறுத்ெிய புலவர் 
[A] கெிலர்   [B] மகாவூர்கிழார் 
[C] மமாசிக்கீரைார்  [D] ஒைனவயார் 

9) ெிரிசரபுரம் மனலக்மகாட்னடயில் உள்ை சிற்ெங்கள்  
யார் காலத்ெனவ? 
[A] மசரர் காலத்ெனவ  [B] மசாழர் காலத்ெனவ 

[C] ொண்டியர் காலத்ெனவ[D] ெல்லவர்காலத்ெனவ 

10) ெண்னடய காலத்ெில் “ொடி வடீுகள்” என்ெது 

 [A] அரசனும் ெனடத்ெனலவர்களும் இனைப்ொறும்  
       இடம் 
    [B] ெனடவரீர்கள் ஒட்டு பமாத்ெமாக குடியிருக்கும்  
       வடீுகள் 

    [C] ஆயர்ொடிகள் குடியிருக்கும் இடம் 
    [D] புலவர்கள் ெங்கும் பசல்லும் விடுெிகள். 

11) ெிரு.வி.க ெற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகைில் எனவ 
சரியாைனவ? 

I. இராயப்மெட்னட பவஸ்லி ெள்ைியில்  
ெமிழாசிரியராக ெணியாற்றிைார் 

II. நவசக்ெி இெழில் ஆசிரியராகவும் 
ெணியாற்றிைார் 

III. பொதுனம மவட்டல் முன்னூற்று நாற்ெது 
ொக்கைால் ஆைது 

IV. இவர் மமனடத் ெமிழுக்கு இலக்கணம்  
வகுத்ொர். 

 

[A] I & III மட்டும் சரியாைனவ 
[B] I, II மட்டும் IV சரியாைனவ 
[C] I & II மட்டும்  சரியாைனவ 
[D] இனவ அனைத்தும் சரியாைனவ 

  MOCK TEST -10                                                    GENERAL TAMIL                                                   10.10.2015 
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 12) கீழ்க்கண்டவற்றில் மரபுப்ெினழ உள்ை  
பசாற்கனை கண்டறிக? 
[A] யானைக் கன்று [B] எருனமக் கன்று 
[C] மான் கன்று  [D] [A], [B] இரண்டும் 

13) பசயல் முடிந்ெனெ குறிக்கும் பசால்___________ 
[A] வினையாைனணயும் பெயர் 
[B] வினைபயச்சம் 
[C] வினைமுற்று        [D] வினைத்பொனக 

14) கீழ்க்கண்டவற்றில் அங்கக மவைாண்னம 
என்ெது? 
[A] பூஜ்யமாெிரி மவைாண்னம 
[B] இயற்னக மவைாண்னம 
[C] பசயற்னக மவைாண்னம 
[D] இடமாற்று மவைாண்னம 

15) சங்க காலத்ெில் பசழித்ெிருந்ெ ஒவியக் கனலனய 
இனடக்காலத்ெிற்கு ெின் மீண்டும் புத்துயிர் 
ஊட்டியவர்கள் 
[A] மசர மெரரசர்கள் [B] மசாழ மெரரசர்கள் 
[C] ொண்டிய மெரரசர்கள் [D] ெல்லவ மெரரசர்கள் 

16) ெட்டியல் ஒன்றுடன் ெட்டியல் இரண்னடப் 
பொருத்ெி ெட்டியல்களுக்குக் கீமழ உள்ை
பொகுப்ெிலிருந்து சரியாை வினடயினை பெரிவு 
பசய்க 

 ெட்டியல் ஒன்று  ெட்டியல் 
இரண்டு a. பநல்லுக்கு 1

. 

மெமராட 
b. வானழக்கு 2

. 

வண்மடாட 
c. கரும்புக்கு 3

. 

நண்மடாட 
d. பென்னைக்கு 4

. 

ஏமராட 
 

 

 

 

17) ெமிழ்பமாழி எத்ெனை ஒலிகனைக் பகாண்டுள்ைது 

[A] முப்ெது   [B] ஐந்நூறு 

[C] இருநூற்று  [D] அறநூறு 

18) .“எவ்வழி நல்லார் ஆடவர்; அவ்வழி நல்னல; 
வாழியநிலமை?” – என்ற ொடல் இடம் பெற்ற  
சங்க இலக்கிய நூல்? 

[A] அகநானூறு  [B] புறநானூறு 

[C] ெெிற்றுப்ெத்து  [D] ெட்டிைப்ொனல 

19) முன்மெ ென்ைிரண்டு ராசிகள் இருந்ெது ெற்றி 
அறிய உெவும் சங்க கால நூல்? 
[A] பநடுபநல்வானட [B] குறிஞ்சிப்ொட்டு 

[C] முல்னலப்ொட்டு [D] முதுபமாழிக்காஞ்சி 

20) கீழ்க்கண்டவற்றுள் முெல் ஆழ்வார்கைால் ொடப்
பெற்ற ஸ்ெலமாக அறியப்ெடுவது? 

[A] ெிருக்குறுனக  [B] ெிருபநல்மவலி 
[C] ெிருநின்றவூர்  [D] ெிருவல்லிக்மகணி 

21) ொராசுரம் ஐராெீசுவரர் மகாயில் கீழ்க்கண்ட 
யாரால் கட்டப்ெட்டது. அது எத்ெனை ஆண்டுகள் 
ெழனம வாய்ந்ெது? 

[A] முெலாம் இராசராசமசாழன்/ 900ஆண்டுகள் 

[B] இரண்டாம் இராசராசமசாழன்/ 800ஆண்டுகள் 

[C] இரண்டாம் இராமஜந்ெிரமசாழன்/ 800ஆண்டுகள் 

[D] முெலாம்குமலாத்துங்கச்மசாழன்/ 900ஆண்டுகள் 

22) ொராசுரம் மகாயிலின் அனமப்பு வான்பவைி 
ரகசியத்னெ காட்டுவொக கூறியமமல்நாட்டு 
அறிஞர் 

[A] சார்லஸ் கார்ல்/ Charlescarl 
[B] கார்ல்மசகன்/ Carlsagon 

[C] பெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ்/ Fredrick Angles 
[D] மாக்ஸ் முல்லர்/ Max Muller 

23) சினலயின் முன்புறம் மட்டும் பெரியுமாறு 
சுவர்கைில் வடிப்ெது 

[A] உண்னமச் சிற்ெம் [B] முழுச் சிற்ெம் 

[C] ெனடப்புச் சிற்ெம் [D] புனடப்புச் சிற்ெம் 

 a b C d 

A) 1 4 2 3 
B) 4 3 1 2 
C) 3 2 4 1 
D) 2 1 3 4 
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 24) அறுெத்து மூன்று நாயன்மார்கைின் கனெகனைக் 
கூறும் கல்பவட்டு எழுத்து ெனலப்புகளுடன் கூடிய  
சிற்ெங்கள் காணப்ெடுவது 

[A] காஞ்சி னகலாசநாெர் மகாயில் 

[B] ெஞ்னச பெரிய மகாயில் 

[C] ஐராெீசுவர் மகாயில் 

[D] கங்னக பகாண்ட மசாழபுரம் 

25) கீழ்க்கண்டவற்றுள் பசழுனமயாை சமண கால 
மகாயில் சிற்ெங்கள் காணப்ெடும் இடமாக 
அறியப்ெடுவது 

[A] ஆழிகுடி   [B] ஆலங்குடி 

[C] ெீெங்குடி   [D] ெிரிச்சூழி 

26) மடங்கைிமல மனறந்து கிடந்ெ ெமினழ மக்கள் 
மடியிமல ெவழச் பசய்ெவர் 

[A] மனறமனலயடிகள்        [B] குன்றக்குடி அடிகைார் 

[C] உ.மவ.சாமிநாெ ஐயர்   [D] ெரிெிமாற் கனலஞர் 

27) 1867-ஆம் ஆண்டு மமரிகியூரி அம்னமயார் எங்கு 
ெிறந்ொர் 

[A] ஹாலந்து  [B] பநெர்லாந்து 

[C] மொலந்து   [D] கிரின்லாந்து 

28) கல்வியின் சிறப்பு குறித்து அழகாக எட்டுத்ெிக்கும் 
எடுத்துனரத்ெவர் 

[A] நாற்கவிராச நம்ெி     [B] மூன்றுனற அனரயைார் 

[C] பெருவாயின் முள்ைியார் 

[D] உருத்ெிரங் கண்ணைார் 

29) நடுவண் அரசு ெமிழ்த் ொத்ொ உ.மவ.சா-வின் எத்ெ
னையாவது ெிறந்ெநானை முன்ைிட்டு சிறப்பு 
அஞ்சல் ெனலனய பவைியிட்டது 

[A] 150-வது   [B] 125-வது 

[C] 100-வது   [D] 75-வது 

30) ெமிழ்த்ொத்ொ உ.மவ.சாமிநாெய்யர் ெெிப்ெித்ெ 
பவண்ொ,உலா,மகானவ,அந்ொெி நூல்கள்முனறமய: 
[A] 3, 6, 9, 13    [B] 9, 6, 3, 13 

[C] 13, 9, 6, 3    [D] 13, 3, 9, 6 

31) “அன்ெிலார் எல்லாம் ெமக்குரியர் அன்புனடமயார் 
என்பும் உரியர் ெிறர்க்கு” - இங்கு என்பு என்ெென் 
ஆங்கிலச்பசால்? 

[A] Soul   [B] Bone  

[C] Friends   [D] Foe 

32) “உழவர் ஏரடிக்கும் சிறுமகாமல அரசரது  
பசங்மகானல நடத்தும் மகால்” என்று ொடியவர் 

[A] கம்ெர் `  [B] ஒைனவயார் 
[C] ஒட்டக்கூத்ெர்  [D] ெிருவள்ளுவர் 

33) மொலுக்குக்காகப் ொம்புகள் பகால்லப்ெடுவனெ 
ெடுக்க இந்ெிய அரசு எந்ெ ஆண்டு முென் 
முெலாக வைவிலங்கு ொதுகாப்பு சட்டத்னெ 
இயற்றியது 

[A] 1966   [B] 1972 

[C] 1986   [D] 1988 

34) சந்ெிப் ெினழனய நீக்கித் மெர்க? 

[A] மசனலனய ெனழய ெனழய உடுத்ெிைாள் 

[B] மசனலனய ெனழயத் ெனழய உடுத்ெிைாள் 

[C] மசனலனயத் ெனழயத் ெனழயத் உடுத்ெிைாள் 

[D] மசனலனயத் ெனழயத் ெனழய உடுத்ெிைாள் 

35) சங்க இலக்கியம் எத்ெனை ஆண்டுகள் ெனழனம 
வாய்ந்ெது? 

[A] ஐயாயிரம்  [B] ஒராயிரம் 

[C] ஈராயிரம்   [D] நான்காயிரம் 

36) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ெ சுட்படழுத்து ெற்மொது 
புழக்கத்ெில் இல்னல 

[A] அ   [B] இ 

[C] உ   [D] இம்மூன்றும் 

37) அகரவரினசப்ெடி பசாற்கனை சீர் பசய்க 

[A] அம்மா, அப்ொ, அண்ணி, அங்காடி, அன்ைம் 

[B] அங்காடி, அண்ணி, அப்ொ, அம்மா, அன்ைம் 

[C] அப்ொ, அண்ணி, அம்மா, அன்ைம், அங்காடி 

[D] அங்காடி,  அண்ணி, அம்மா, அப்ொ, அன்ைம் 
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 38) எல்லாரிடமும் இைிய பசாற்கள் மெசுமவாரிடம் 
எது அணுகாது எை வள்ளுவர் கூறுகிறார்? 

[A] இம்னம அணுகாது [B] வறுனம அணுகாது 

[C] சிறுனம அணுகாது [D] மறுனம அணுகாது 

39) சிற்றூர்கைாை வல்லநாடு மற்றும் முரப்ெநாடு  
இனடமய ஒடும் நெி 
[A] சிற்றாறு   [B] மசர்வலாறு 

[C] ொமிரெரணி ஆறு [D] மகாெண்டராம ஆறு 

40) ென்ைிரு ஆழ்வார்கைில்  நடுவராை நம்மாழ்வார் 
ெிறந்ெ இடம் 

[A] ஆழ்வார்கற்குைம் [B] ஆழ்வார்க்குறிச்சி 
[C] ஆழ்வார்மங்கைம் [D] ஆழ்வார்த்ெிருநகரி 

41) வரீமும் இல்லாெ வாழ்வும் விமவகமில்லாெ 
வரீமும் வணீாகும் என்று எடுத்துனரத்ெவர் 

[A] மவொந்ெ மகரிஷி [B] மவொந்ெ ொஸ்கர் 

[C] சன்மார்க்க கவி [D] புரட்சித் துறவி 

42) “உன் வாழ்னவ ெற்றி பெரிொக எண்ணாமெ” என்று 
கூறியவர்? 

[A] ொம்ொட்டி சித்ெர் [B] குெம்னெ சித்ெர் 

[C] அழுகுணிச் சித்ெர் [D] கடுபவைி சித்ெர் 

43) “ெனழயா பவப்ெம் ெனழக்கவும்” இந்ெ பொடரில்  
ெனழ என்ெது 

[A] பெயர்ச்பசால்  [B] வினைச்பசால் 

[C] இனடச்பசால்  [D] காலச்பசால் 

44) கீழ்க்கண்ட யாருனடய கவினெ நூல்கள் 
நூற்றாண்டின் இக்கால இலக்கியத்துனறக்குப் புெிய 
சிறப்புகனை மசர்த்ெிருக்கின்றை 

[A] ெருமு சிவராமு [B] சுந்ெர ராமசாமி 
[C] ந. ெிச்சமூர்த்ெி  [D] கலாப் ெிரியா 

45) முற்காலத்ெில் மகாழி மாநகரம் எை  
அனழக்கப்ெட்ட ெண்னணடய நகர் 

[A] காவிரிபூம்ெட்டிைம்  [B] முசிறி 
[C] பகாற்னக   [D] உனறயூர் 

46) ஈசாைமெசிகர் ெற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகைில்  
எது சரியாைது 

I. ெிருவாரூர்க்கலம்ெகம் இயற்றியவர் 

II. மயிமலறும்பெருமாள் என்ெவரிடம் கல்வி 
கற்றார் 

III. 250 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்ெவர் 

IV. அம்ெலவாணமெசிகரிடம் பொண்டராய் 
இருந்ெவர் 

[A] I & II சரியாைனவ 

[B] I, II & III சரியாைனவ 

[C] II & IV சரியாைனவ 
[D] இனவ அனைத்தும் சரியாைனவ 

47) ொயுமாைவருக்கு ஞாைபநறி காட்டியவராக 
கருெப்ெடுெவர் 

[A] ஆறுமுக நாவலர் [B] பமைை குரு 
[C] மகாவூரார்  [D] நாராயண குரு 

48) ெைித்து இயங்கும் எழுத்துக்கள்__________________ 

[A] சார்பெழுத்து  [B] ஆய்ெஎழுத்து 

[C] முெபலழுத்து  [D] இம்மூன்றும் 

49) ஆய்ெம் ____________________  வனகனயச் சார்ந்ெது 

[A] முெல் எழுத்து                  [B] உயிர்பமய் எழுத்து 
[C] சார்பெழுத்து   [D] பமய்எழுத்து 

50) ெமிழ் எழுத்துக்கைில் உயிபரழுத்து (குறில்)-க்கு 
வழங்கப்ெடும் னக பநாடிப்பொழுது 

[A] அகர மாத்ெினர [B] ஒரு மாத்ெினர 

[C] இரு மாத்ெினர  [D] கால் மாத்ெினர 

51) பசால்லின் முெலிலும் இறுெியிலும் நின்று  
விைாப் பொருனை ெருவது 

[A] யா   [B] ஒ 

[C] ஏ   [D] எ 

52) ெமிழ்ச் பசாற்கள் எத்ெனை வனகப்ெடும்? 

[A] இரண்டு   [B] மூன்று 

[C] நான்கு   [D] ஐந்து 
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 53) “நாடாகு ஒன்மறா; காடாகு ஒன்மறா;   
அவலாகு ஒன்மறா; மினசயாகு ஒன்மறா” என்ற 
புறநானூறு ொடலில் “அவல்” என்ெென்  
எெிர்ச்பசால் 

[A] வனச   [B] இனச  

[C] ெனச   [D] மினச 

54) பமாழிக்கு இறுெியாக வரும் சரியாை பமய்
பயழுத்து பொடனர குறிப்ெிடுக? 

[A] ட், ற், ண், ந், ம், ய், ர், ல், வ், ழ் 

[B] ஞ், ண், ந், ம், ன், ய், ர், ல், வ், ழ் 

[C] ஞ், ன், ந், ம், ண், ய், ர், ல், வ், ழ் 

[D] க், ச், ஞ், ண், ந், ம், ய், ர், ல், வ், ழ் 

55) “வாைரங்கள் கைிபகாடுத்து மந்ெிபயாரு பகாஞ்சும் 

மந்ெி சிந்து கைிகளுக்கு வான்கவிகள் பகஞ்சும் 

காைவர்கள் விழிஎறிந்து வாைவனர அனழப்ெர் 

கமைசித்ெர் வந்து வந்து காயசித்ெி வினைவிப்ொர்”- 
இங்கு  வான்கவிகள்- கமைசித்ெர் என்ெது 

[A] வான்வழி முைிவர்கள் – மெவர்கள் 

[B] மெவர்கள் – வான்வழி சித்ெர்கள் 

[C] கூவும் குயில்கள்- காசெ முைிவர் 

[D] ொடும்காைப்ெறனவகள் - சிவபெருமான். 

56) ெின்வருவைவற்றில் குமரகுருெரர் எழுொெ நூல் 

[A] நீெிபநறி விைக்கம் 

[B] மதுனரக் கலம்ெகம் 

[C] இரட்னடக் கலம்ெகம் 

[D] கந்ெர்  கலிபவண்ொ 

57) பொண்னட நாடு _______________________ 

[A] மவழமுனடத்ெது [B] மசாறுனடத்ெது 

[C] சான்மறார் உனடத்து [D] முத்துனடத்து 

58) “நீர் நிற்க; நான் இருக்க; இந்ெ சிறப்பு ஒன்று 
மொொொ” என்று மன்ைைிடம் ெெிலைித்ெவர் 

[A] மகாவூர்கிழார் 

[B] ராமானுஜ கவிராயர்  
[C] மருெவாணர் 

[D] ெட்டிைத்ெடிகள் 

59) “ெமினழ வடபமாழி வல்லாண்னமயிைின்றும் 
மீட்ெற்காகமவ இனறவன் என்னைப்  
ெனடத்ொன்” என்று கூறியவர் 

[A] மனறமனலயடிகள் [B] ெரிெிமாற்கனலஞர் 

[C] பமாழி ஞாயிறு [D] ொவமலறு 

60) பெண்கள் ொடும் அம்மானை ொடலில் 
மொற்றப்ெடும் பெய்வம் 

[A] நான்முகன்  [B] மசமயான் 

[C] ஈசன்   [D] மாமயான் 

61) ெிருக்குறள் எத்ெனை பமாழிகைில் பமாழி 
பெயர்க்கப்ெட்டுள்ைது 

[A] 96   [B] 107 

[C] 118   [D] 89 

62) 1917-ம் ஆண்டு எந்ெ நகரில் நனடபெற்ற கல்வி 
மாநாட்டில் காந்ெி ெங்மகற்றார் 

[A] சூரத்   [B] புமராச் 

[C] அலகாொத்  [D] அகமொொத் 

63) ெின்வரும் பசாற்கைில் முற்றுப் மொலினய  
மெர்ந்பெடுக்க 

[A] முரசு   [B] மஞ்சு 

[C] அஞ்சு   [D] ெந்ெல் 

64) இராமானுஜர் ெற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகைில் எனவ 
சரியாைனவ? 

I. இராமானுஜத்ெின் வழிமுனறகனை நூலாக 
பவைியிட்டவர் ஆர்ெர் பெர்சி 

II. பெர்பைைலிஸ் எண்கள் என்ற ெனலப்ெில் 
இராமானுஜம் கட்டுனர ஒன்னற பவைியிட்டார் 

III. 22.12.1887-ல் இராமானுஜர் ெிறந்ொர் 

IV. 1911-ம் ஆண்டு இராமானுஜர் இங்கிலாந்து 
பசன்றார் 

[A] I மட்டும் II சரியாைனவ 

[B] II மட்டும் III சரியாைனவ 

[C] I, II மட்டும் III சரியாைனவ 

[D] இனவ அனைத்தும் சரியாைனவ 
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 65) மஞ்சள்சிட்டு என்ற ெறனவ எப்ெகுெிகைில் வாழும் 
எை அறியப்ெடுவது 

[A] மனலப் ெகுெிகைில்  [B] சமபவைிப் ெகுெிகைில் 

[C] காடுகைில் 

[D] அெிக உப்புத்ென்னமயுள்ை ெகுெி 

66) முயற்சி ெிருவினை ஆக்கும் எைக் கூறியவர் 

[A] ொரெிொசன்  [B] ொரெியார் 
[C] ெிருவள்ளுவர்  [D] ஒைனவயார் 

67) ெஞ்சகவ்வியம் என்ெது எென் ஐந்து பொருள்கள் 

[A] மகாமயம், ொல், பவண்பணய், சந்ெைம், ெயிர் 

[B] பநய், ொல், ெயிர், சாணம், மஞ்சள் 

[C] மகாமயம், சாணம், ொல், ெயிர், பநய் 

[D] பநய், ொல், சாணம், ெயிர், மஞ்சள் 

68) கீழ்க்கண்டவற்றில் ெிறபமாழி கலவாெ ெமிழ்ச் 
பசால்னல மெர்ந்பெடுக்க 

[A] ஐெிகம்   [B] இனசவு 

[C] ஆெவன்   [D] குமெரன் 

69) ெிருநந்ெிக்கனரயில் யாருனடய கால ஒவியங்கள் 
கினடத்துள்ைை 

[A] மசரர்   [B] மசாழர் 

[C] ொண்டியர்  [D] ெல்லவர் 

70) உவனமக்கு ஏற்ற பொருத்ெமாை பொருனை மெர்ந்
பெடுத்து எழுதுக 
“கைியிருக்க காய் விரும்ெியது மொல” 
[A] இயலானம  [B] அறியானம 

[C] முயலானம  [D] விருப்ெமின்னம 

71) .“மொயும் பவண்டயிர் மத்பொலி துள்ைவும் 

ஆய பவள்வனை வாய்விட் டரற்றவும் 

மெயும் நுண்ணினட பசன்று வணங்கவும் 

ஆய மங்னகயர் அங்னக வருந்துவர்”- இப்ொடலில் 
வந்துள்ை அணி 
[A] இயல்பு நவிற்சியணி   [B] உயர்வு நவிற்சியணி 
[C] இல்பொருள் உவனம அணி 
[D] எடுத்துக்காட்டு உவனம அணி உனழக்கும்  

72) இன்பசாலால் ஈரம் அனைஇம் ெடிறுஇலவாம் 

பசம்பொருள் கண்டார் வாய் பசால்- இெில் ெடிறு 

[A] ொவம்   [B] துன்ெம் 
[C] அன்பு   [D] வஞ்சம் 

73)    கவிஞர் கண்ணொசைின் புனைப்பெயர்கள்  
  எனவ? 

I.கமகப்ெிரியா 
II.சத்ெிமுத்துப் புலவர் 
III.ஆமராக்கிய நாென் 
IV.வணங்காமுடி 
V.ொர்வெி நாென் 
 
[A] I, II & IV மட்டும் 
[B] I, III, IV & V மட்டும் 
[C] I, III & V மட்டும் 

 [D] இனவ அனைத்தும் 
 

74) “ெமிழ் என்று மொள் ெட்டி ஆடு- நல்ல ெமிழ் 
பவல்க என்மற ெிைம் ொடு” – என்று ொடியவர் 

[A] கவிஞர் முடியரசன்           

[B] மகாகவி ொரெியார் 
[C] புரட்சிக்கவி ொரெிொசன்  [D] கவிஞர் சுரொ 

75)  பொண்ணுற்று ஒன்ெது வனகயாை  பூக்கைின் 
பெயர் உள்ை நூல்? 

[A] குறிஞ்சித் ெிரட்டு [B] முல்னலப் ொட்டு 

[C] மதுனரக் காஞ்சி [D] குறிஞ்சிப் ொட்டு 

76) பெயர்ச் பசால்லின் வனகயறிெல் 

ொம்ொட்டிச்சித்ெர்; குெம்னெ சித்ெர்; அழுகுணிச் 
சித்ெர் என்ெை எல்லாமம 

[A] இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் 

[B] காரணப் பொதுப்பெயர் 

[C] காரணப் சிறப்புப்பெயர் 

[D] இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் 

77) “கற்றவனுக்கு கட்டுச்மசாறு மவண்டாம்” எைக் 
குறிப்ெிடும் இலக்கியம் 

[A] மூதுனர  [B] நாலடியார் 

[C] ெழபமாழி நானூறு    [D] நாண்மணிக் கடினக 
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 78) “நான்மணிமானல” என்ற பசாற்படார் குறிப்ெது 

[A] முத்து, ெவைம், னவடூரியம், மாணிக்கம் 

[B] முத்து, ெவைம், மரகெம், மாணிக்கம் 
[C] முத்து, மரகெம், பசம்பு, மாணிக்கம் 

[D] முத்து, ெவைம், னவரம், மாணிக்கம் 

79) கீழ்க்கண்டவற்றில் காணப்ெடும் எந்ெ 
சரணாலயம் இராமநாெபுரம் மாவட்டத்ெில்  
அனமயப்பெறவில்னல 

[A] கஞ்சிரங்குைம் புகலிடம் 

[B] கரிக்கிைி புகலிடம் 

[C] சித்ெிரங்குடி புகலிடம் 

[D] மமலபசல்வனூர் புகலிடம் 

80) ெமிழர்கைின் வரலாறு ெண்ொடு ஆகியவற்னற 
அறிய உெவும் நூலாக ெிகழும் ெமிழ்க் 
கருவூலம்? 

[A] அகநானூறு  [B] புறநானூறு 

[C] குறிஞ்சிப்ொட்டு [D] குறுந்பொனக 

81) நட்பு எழுத்துக்கனை கீழ்க்கண்ட எந்ெ 
எழுத்துக்கைாக மரெிலக்கணம் வனரயறுக்கிறது? 

[A] இரட்னட எழுத்துக்கள் 
[B] வழி எழுத்துக்கள் 

[C] சிமலனட எழுத்துக்கள் 
[D] இை எழுத்துக்கள் 

82) வினடக்மகற்ற விைானவ மெர்ந்பெடுக்க 

“கற்மறார்க்கு ஆற்றுணா மவண்டுவது இல்” 
[A] ஆற்றுணா மவண்டுவது இல்-எது 

[B] ஆற்றுணா மவண்டுமா? மவண்டாமா? 

[C] எெற்கு ஆற்றுணா மவண்டும்? 

[D] கற்மறார்க்கு எது மவண்டுவெில் 

83)  கவிஞர் ொராொரெி எழுொெ கவினெ நூல் 

[A] புெிய விடியல்கள் 

[B] இது எங்கள் கிழக்கு 

[C] இன்பைாரு சிகரம் 

[D] சிகரம் பொடுமவாம் 

 

84) முதுபமாழிக்காஞ்சி காணப்ெடும் ெினணயின்துனற 

[A] பவட்சி   [B] கரந்னெ 

[C] வஞ்சி   [D] காஞ்சி 

85) மசாழர்க்குரிய மானல____________________ 

[A] ெைம்பூ   [B] மவப்ெம்பூ 

[C] ஆத்ெிப்பூ  [D] ொமனரப்பூ 

86)  1962 டிசம்ெர் 22-ம் நாைன்று கணிெ மமனெ 
ராமானுஜத்ெின் எத்ெனையாவது (ெிறந்ெ)  
விழாவினை முன்ைிட்டு நடுவண் அரசு அஞ்சல்  
ெனலனய பவைியிட்டது.  

[A] னவர விழா  [B] ெிைாட்டிை விழா 

[C] பவள்ைி விழா    [D] ெங்க விழா 

87) மசவல் என்ெென் எெிர்ப்ொல் பெயர்_________________ 

[A] மெடு   [C] கன்று 

[C] குருனை  D] குட்டி 

88)  முதுபமாழிக்காஞ்சி ெற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகைில் 
எனவ சரியாைனவ? 

I.இது அறவுனரக்மகானவ என்றும் 
வழங்கப்ெடுகிறது 

II.இெில் ெத்து அெிகாரங்கள் உள்ைை 

III.இது உலகியல் உண்னமகனை பெைிவாக  
எடுத்து இயம்புகிறது 

IV.இந்நூல் காஞ்சித் ெினணயின் துனறகளுள் 
ஒன்று 
 

[A] I மட்டும் II சரியாைனவ 
[B] II மட்டும் III சரியாைனவ 
[C] I, II மட்டும் III சரியாைனவ 

 [D] இனவ அனைத்தும் சரியாைனவ 
 

89) புதுக்கவினெ ெந்னெ ந.ெிச்சமூர்த்ெி முெல் 
புதுக்கவினெ 

[A] பெட்டிக்கனட நாராயணன்     [B] கிைிக்கண்டு 

[C] காெல்                              

[D] ஒைியின் அனழப்பு 
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 90) மக்கைின் துயரங்கனை பொதுவுனடனம சிந்ெனை 
கனையும் ெைது ொடல்கைின் வழிெரவலாக்கியவர் 

[A] ொரா ொரெி  [B] கல்யாண சுந்ெரம் 

[C] புலனம ெித்ென் [D] மருெகாசி 

91) ஆசிரியப்ொவின் ஈற்றுச்சீர் _______ முடிவது சிறப்பு 

[A] ஆகாரத்ெில்  [B] ஏகாரத்ெில் 

[C] ஒகாரத்ெில்  [D] ஈகாரத்ெில்  

92) மயிலுக்கு மொர்னவ மொர்த்ெிய வள்ைல்_________ 

[A] அெீெி   [B] காரி 

[C] ஒரி   [D] மெகன் 

93) யாைனய வெம் பசய்து அென் மொனல ென் மீது 
உடுத்ெிக் பகாள்ளும் ஈசைின் வடிவம் 

[A] மவழம் வரி மொர்த்ெவர் 

[B] கஜசம்ஹாரமூர்த்ெி 
[C] ெிரிபுராந்ெகன்    
[D] லிங்மகாத்ெவர் 

94) ெைிப்ொடல் ெிரட்டு என்னும் நூனலத் பொகுத்ெவர் 

[A] காைமமகப் புலவர் 

[B] கணக்காயைார் மகைார் நக்கீரைார் 

[C] சந்ெிரமசகரகவிராசப் ெண்டிெர் 
[D] அம்ெலவாணமெசிக ெண்டிெர் 

95) ெகுெெ உறுப்புகைின் எண்ணிக்னக 

[A] 4                      [B] 6         [C]  8 [D] 10 

96) புதுக்மகாட்னட சித்ென்ை வாசல் குனகக் மகாயில் 
ஒவியங்கள் யாருனடய காலத்ெில் ெீட்டப்ெட்டை 

[A] முெலாம் மமகந்ெிரவர்ம ெல்லவன் 

[B] அவைிெமசகர ஸ்ரீ வல்லென்   [C] அவைி சிம்மன் 

[D] இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

97) பெரும்பொழுது என்ெது 

[A] ஒரு நாைின் ஆறு கூறுகள் 

[B] ஒரு வாரத்ெின் ஆறு கூறுகள் 

[C] ஒராண்டின் ஆறு கூறுகள் 

[D] ஒரு ெருவத்ெின் ஆறு கூறுகள்    

98) ெட்டியல் ஒன்றுடன் ெட்டியல் இரண்னடப் 
பொருத்ெி ெட்டியல்களுக்குக் கீமழ உள்ை
பொகுப்ெிலிருந்து சரியாை வினடயினை பெரிவு 
பசய்க 

 ெட்டியல் ஒன்று  ெட்டியல் இரண்டு 

a

. 

சுந்ெரொண்டியன் 1
. 

மாணிக்கவாசகர் 

b

. 

உக்கிரகுமாரப்ொண்டியன் 2
. 

ெிருஞாைசம்ெந்ெர் 

c

. 

கூன்ொண்டியன் 3
. 

பசவ்மவள் 

d

. 

அரிமர்த்ெப்ொண்டியன் 4
. 

சிவபெருமான் 

 

 

 

 

99) ெினழயாகபொருந்ெிஇருப்ெது 

[A] ெழைிமனல- மெகன்  

[B] பொெியமனல- குமணன்   

[C] ெறம்புமனல- ொரி   

[D] குெினரமனல-அெியமான் 

100) இரட்டுறபமாழிெல் ொடுவெில் வல்லவராை 
  காைமமகப்புலவர் 

I. ெிருவரங்கக்மகாவில் மடப்ெள்ைியில் 
ெணிபுரிந்ொர் 

II. னசவசமயத்ெில் இருந்து னவணவ 
சமயத்ெிற்கு மாறியவர் 

III. இயற்பெயர் வரென் 

IV. இரட்னடமணிமானலனய இயற்றியவர் 

[A] I & II மட்டும் சரியாைனவ 
[B] I & III மட்டும் சரியாைனவ 
[C] I, II & IV மட்டும் சரியாைனவ 
[D] இனவ அனைத்தும் சரியாைனவ 
______________________________________________________ 
 
 
 

 A b c d 

A) 4 3 2 1 
B) 3 4 1 2 
C) 2 1 3 4 
D) 1 2 4 3 
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MOCK TEST -10  ANSWER KEY 

1 B 11 B 21 B 31 B 41 B 51 C 61 B 71 A 81 D 91 B 

2 B 12 A 22 B 32 A 42 D 52 C 62 B 72 D 82 D 92 D 

3 D 13 C 23 D 33 B 43 B 53 D 63 C 73 B 83 D 93 B 

4 D 14 B 24 C 34 D 44 C 54 B 64 B 74 C 84 D 94 C 

5 B 15 D 25 C 35 C 45 D 55 B 65 B 75 D 85 C 95 B 

6 B 16 C 26 C 36 C 46 C 56 C 66 C 76 C 86 B 96 B 

7 B 17 B 27 C 37 B 47 B 57 C 67 C 77 C 87 A 97 C 

8 B 18 B 28 B 38 B 48 C 58 D 68 B 78 B 88 D 98 A 

9 D 19 A 29 A 39 C 49 C 59 C 69 A 79 B 89 C 99 B 

10 A 20 D 30 C 40 D 50 B 60 B 70 B 80 B 90 B 100 B 
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7th Std GENERAL TAMIL Questions – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5) – 150 Marks 

Time Duration  – 1 ½ Hours  

                                   
 
                        targettnpsc@gmail.com    
 
  
 

 

1) ‚எிச் செந்நூல் உர நூற்கிடக்ரகனேம் 
கற்றுத்துரந பதோகப் சதோற்சநோடி  
டந்ரோக இனந்ணள்” இந் ரிகள் இடம்
சதற்ந நூல்   
[A] சோல்கோப்திம் 

[B] ினோெகம் 

[C] ெினப்திகோம் 

[D] ிபகரன 

2) ின.ி.க இற்நி சதோதுர பட்டல் 

ன்னும் ரனப்தில் உள்ப தோக்கபின் 

ண்ிக்ரக 

[A] ோற்தத்து ோன்கு 

[B] ோற்தத்து னென்று 

[C] ோனூற்று ோற்தது 

[D] ோனூற்று னப்தது 

3) பரடத்ிழுக்கு இனக்கம் குத்ர் ோர்? 
[A] அண்ோ             

[B] தரிிோற் கரனஞர்  

[C] ித் சன்நல்  

[D] குன்நக்குடி அடிகபோர்  

4) கிபக்கம், இனத்னீ், ெஸ்கினம், ெணீம்,  
திபம், அன, ஈப்னொ ஆகிற்ரந  
செம்சோி ண தட்டினிடுதர் 

[A] ெ.அகத்ினிங்கம் 

[B] பபப்தோோர் 

[C] கோல்டுசல்   

[D] அபோத்ிோெர் 

5)  ‚எங்கனிரடந்துர்ந்போர் சோிபங்கி 
ங்சகோனி ீர் ஞோனத் ினபகற்றும்” ணக் 
கூறும் நூல் து? 

[A] சோல்கோப்திம் 

[B] ண்டினங்கோம் 

[C] னநப்சதோனள்சண்தோோரன 

[D] னநோனூறு 

 

6) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகரப ஆய்க? 

1. ினோனொரில் ழுந்னபினேள்ப னனகன் ீது  

   தோடப்சதற்ந நூல் ோன்ிோரன 

2. குகுனதர் 18-ஆம் நூற்நோண்டு 

3. ோன்ிோரன 96 ெிற்நினக்கிங்கபில்  
   என்று 

4. ோல்ரக தோடல்கபோல் ஆண  

     ோன்ிோரன 40 செய்னேள்கரபக்  

    சகோண்டது 

5. குகுனதர்  திநந்  ஊர்  ினரகுண்டம் 
[A] 1, 2 ட்டும் ெரி  [B] 3, 4, 5 ட்டும் ெரி 

[C] 3, 5 ட்டும் ெரி   [D] அரணத்தும். 

7) ‚ணிப்தோடல் ிட்டு‛ ன்னும் நூரனத் 

சோகுத்ர்? 

[A] போெிகீணோர்   

[B] கோபபகப்னனர் 

[C] கிோெதண்டிர்  

[D] செய்கும்தி தோனர் 

8) ினக்குநள் த்ரண சோிகபில் சோிப் 
சதர்க்கப்தட்டுள்பது 
[A] 107         [B] 108            [C] 109   [D] 106 

9) ‚ிர அக்கோனத்ிபனப உர்ணிச் 
செம்சோி‛ ண னங்கிர் ோர்?  
[A] ெங்கோசு சுோிகள்  

[B] தம்ல் ெம்தந்ணோர்   

[C] ோோ ெோஸ்ிரிகள்   

[D] தரிிோற்கரனஞர்  

10) ‚ோணிஜம்‛ ன்னும் நூல் ன்னூரன 
அடிப்தரடோகக் சகோண்டது?  
[A] இன்ணோ ோற்தது  [B] இணிர ோற்தது   

[C] கபி ோற்தது   [D] கோர் ோற்தது  

11) அந்கக்கி ழுோ நூரனத் பர்க 
1. னத்துக்குோ திள்ரபத்ிழ் 
2. னனகன் திள்ரபத் ிழ் 
3. பெனைர்க் கனம்தகம் 
4. துரக் கனம்தகம் 
5. ெந்ிோன் பகோர 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 1 ற்றும் 3 

[C] 1 ற்றும் 4  [D] 3 ற்றும் 4 

05.08.2016 

   MOCK TEST - 41        https://www.facebook.com/groups/targettnpsc 

 

TARGET TNPSC FBEG  
Question through 

Sammacheer Kalvi Book®  

mailto:targettnpsc@gmail.com


 

 

TARGET  TNPSC  FBEG                                         Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

2 

TARGET TNPSC FBEG                                                    Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

12) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) ினக்ரக க்கம் 1. கம்தர் 
b) ரிினத்ம் 2. குகுனதர் 
c) ீி சநி ிபக்கம் 3. ீோகர் 
d) ினக்கழுக்குன்நப் 

னோம் 
4. ினத்க்கபர் 

 
 a b c d  

[A] 1 2 3 4 

[B] 4 3 2 1 

[C] 1 4 2 3 

[D] 1 3 4 2 

     

13) 1891 ஆம் ஆண்டு ணது திசணட்டோம் 
ில் ச்ெரதரப் தம்ல் ெம்தந்ணோர் 
ிறுிணோர்?  
[A] சுகு ினோெ ெரத  [B] த் ினோெ ெரத   

[C] டி.பக.ஸ் குழு  [D] கூத்து தட்டர  

14) ெிற்நினக்கிங்கள் போன்நி கோனம்?  
[A] இனண்ட கோனம்  [B] ோக்கர் கோனம்  

[C] தல்னர் கோனம்  
[D] திற்கோனச் பெோர் கோனம்  

15) நோணக் கூற்ரநஆய்க 

[A] அந்க்கி ீோகர் – கோஞ்ெினம் (னதூர்) 
[B] ிகத்ில் தல்பறு தகுிகபில் ோழ்ந்  
   னனர் தனர் தோடி தோடல்கபின் சோகுப்ன -  
   ணிப்தோடல் 

[C] ெடீ்டுக்கி தோடுிலும் ரகச்சுரத்தும்  
    தோடுிலும் ல்னர் - ீோகர் 

[D] “ன்ண ோன் செோல்பணோ - கண்ப  
    ீ குித் ரத் த்ிணப‛ - ீோகர் 

16) ோழ்ிலுக்கு இனக்கம் கூறும் நூல்  
[A] ன்னூல்     [B] ீம்  

[C] னநப்சதோனள் சண்தோ ோரன   

[D] சோல்கோப்திம்  

17) ெிற்நினக்கி ரககள் 96 ண னல் 
னனில் தட்டினிட்டுக் கூறும் நூல் து?  
[A] சண்தோப் தோட்டில்  

[B] சோல்கோப்திம்   

[C] திதந் தில்   

[D] தன்ணின தோட்டில்  

18) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) சநி 1. ஆிினும் 
b) தோல் தற்நி 2. னர் 
c) தூறு 3. என தக்கச் ெோர்ன 
d) ெோினும் 4. ி 

 
 a b c d  

[A] 4 3 2 1 

[B] 1 2 3 4 

[C] 4 3 1 2 

[D] 3 4 1 2 

     
19) ஏிக் கனவூனோக ரத்துப் பதோற்நத் 

குந் ஏிம் து? 
[A] ினோனொர் ஏிம்  

[B] ினந்ிக்கர ஏிம்   

[C] ெித்ன்ணோெல் ஏிம்   

[D] கண்ோடி ஏிம்  

20) கீழ்க்கண்டற்நில் "னக்பகோில்" ண 

அரக்கப்தடுது 

[A] துரில் உள்ப பகோில் 

[B] ினோனொர்க்பகோில் 

[C] ினச்ெி உச்ெி திள்ரபோர் பகோில் 

[D] தனிர்ச்பெோரன 

21) ‘ோர் கோப்தோர் ன்று ின்ரண ங்கி 
பதோது ோன் கோப்பதன்’ ன்று ழுந்ர் ோர்? 
[A] ீணோட்ெி சுந்ணோர்  

[B] தரிிோற் கரனஞர்  

[C] ஜி.னே.பதோப்    [D] சுோிோ ர்  

22) ீணோட்ெி சுந்ணோர் கீழ்க்கண்ட ந் ஆணீ 
ரனோகப் தி கித்ோர்?  
[A] ினோடுதுரந ஆணீம்  

[B] ினோடுதுரந ஆணீம்   

[C] சும்திகோெ ஆணீம்   

[D] ெங்க ட ஆணீம்  

23) ோரணர குநிக்கோ செோல்ரனத் பர்க 
1. கம்தோ   2. கபதம் 
3. று   4. பம் 
5. டங்கல் 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 1 ற்றும் 3 

[C] 3 ற்றும் 5  [D] 2 ற்றும் 4 
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24) ோக்கிங்கரப ஆோய்க 
1. ெினப்திகோ கோப்தித் ரனன் சகோரனக்  
  கபப்தட்ட இடம் – பகோனன் சதோட்டல் 
2. துர னெதூர் - ெினப்திகோம் 
3. ீணோட்ெிம்ன் பகோினின் ோன்கு 
  பகோனங்கலள் தரோணது - சற்கு 
  பகோனம் 
4.ம் தன்தடுத்ோல் கட்டப்தட்டது -  
  துர ோக்கர் ஹோல் 
சதோனத்ோண குநிீரட பர்க 
[A] 1 ற்றும் 2 ெரி [B] 1, 2 ற்றும் 4 ெரி 

[C] 2, 3 ற்றும் 4 ெரி [D] 1, 2 ற்றும் 3 ெரி 

25) ரனோணின் இன குந்ரகரபக் 
கோப்தோற்நிர் னனர்?  
[A] பகோவூர் கிோர்  [B] கூடலூர் கிோர்   

[C] னங்கிள்பி    [D] ஏட்டக்கூத்ர்  

26) “பி திடிக்கும் ரகபல் பந்ர் போக்கும்
ரக” இில் பி, பந்ர் செோல்னின் சதோன
ரபத்பர்க 

[A] பகம், கனப்ரத [B] கனப்ரத, அென் 

[C] ினம், ன்ணன் [D] கனப்ரத, உர் 

27) துடிப்தினக்கும் ெங்கோசு ழுத்ில் ல்னோம் 
சுர செோட்டும் ெந் ம் போய்ந்ினக்கும் 
ன்று சுங்கோசு சுோிகரபப் னகழ்ந்ர் 

[A] கபணரி சுந்ம் 

[B] னத்பணரி ெிகபெம் 

[C] னத்பணரி சுப்ிம் 

[D] ோகபணரி சுந்ம் திள்ரப 

28) ‚கணிர திிந்ிட்ட ெோறு-ங்கள் கிில் 
உர்ந்ிடோம் சதற்ந பதறு‛- இில் 
ந்துள்பது 

[A] சோிற்சதர் 

[B] னணிரனத் சோிற்சதர் 

[C] னணிரனத் ிரிந் சோிற்சதர் 

[D] ிர்ரநத் சோிற்சதர் 

29) கோபபகப்னனர் கீழ்க்கண்ட ந் 
த்ினினந்து ந் த்ிற்கு ோநிணோர் 

[A] ெ ெத்ினினந்து ரெெத்ிற்கு 

[B] சதபத் ெத்ினினந்து ரெெத்ிற்கு 

[C] ரத்ினினந்து ரெத்ிற்கு 

[D] சதபத்ினினந்து ரத்ிற்கு 

30) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) அறுர ீி 1. ோணிக்கரட ீி 
b) கூன ீி 2. ஆரடகள் ீி 
c) ரநர் ீி 3. அந்ர் ீி 
d) சதோன் ீி 4. சதோற்கரடகள் ீி 

 
 a b c d  

[A] 2 1 3 4 

[B] 3 2 1 4 

[C] 1 2 3 4 

[D] 3 4 1 2 

     
31) கீழ்க்கண்டற்நில் ர ிரப்  

சதோனத்ிற்கு சதோனத்ோணோகும் 

[A] பகோனில் எினோக ஆடிது 

[B] ண்டுகள் பன் குடித்ண 

[C] ிண்கனங்கள் ிண்ில் தநந்ண 

[D] தோபந்ர் தோிரப் னகந்து தோடிணோர் 

32) இந்ிக் கிக்ககப் தத்ிரிக்ரகில் 
சபிோண இோோனுஜத்ின் கட்டுர?  
[A] சதர்சணௌனிஸ் ண்கள்  [B] ெ ண்கள்   

[C] ிகிோச்ெோ ண்கள்   

[D] டக்ரக ண்கள்  

33) கீழ்க்கண்டற்றுள்  ெிநந் ோடக 
இக்குோகவும் ிநரோண டிகோகவும் 
அநிவுிக்க ஆெிரிோகவும் ிபங்கிர் 

[A] ிழ் ோடகத் ரனர ஆெிரிர் 

[B] ிழ் ோடகப் பதோெிரிர் 

[C] ிழ் ோடகத் ந்ர 

[D] ிழ் ோடக றுனர்ச்ெி ந்ர 

34) ஏிக் கரனக்சகணத் ணி இனக்க நூல் 
இனந்ண ணக் கூறும் நூல்.  
[A] சோல்கோப்திம்  [B] ம்திகப்சதோனள்   

[C] ெினப்திகோம்   [D] ீம்  

35) ினங்கம், ினப்தி,  ில்ரன ஆகி 
இடங்கபில் ந் ன்ணர்கபின் எிங்கள் 
கோப்தடுகின்நண 

[A] ிஜக, ோக்க ன்ணர்கள் 

[B] தல்ன, ோக்க ன்ணர்கள் 

[C] பஹோய்ெோன, தல்ன ன்ணர்கள் 

[D] பெோ, ோக்க ன்ணர்கள் 
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36) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) இடுகுநிப் சதோதுப் சதர் 1. ங்சகோத்ி 
b) குடுகுநி ெிநப்னப் சதர் 2. தநர 
c) கோப் சதோதுப் சதர் 3. கோடு 
d) கோச் ெிநப்னப் சதர் 4. தரண 

 
 a b c d  

[A] 3 4 2 1 

[B] 3 4 1 2 

[C] 4 3 1 2 

[D] 4 3 2 1 

     
37) ‚கண்உரடர் ன்தர் கற்பநோர் னகத்ிண்டு 

னண்உரடர் கல்னோ ர்‛-இக்குநட்தோில் 
ந்துள்ப ங்கரபக் கண்டநிக 

[A] போரண, துரக, இரன ந்துள்பண 

[B] அடிதுரக, சதோிப்ன போரண ந்துள்பண 

[C] துரக, எனொஉ ந்துள்பண 

[D] போரண, இரன, னற்று ந்துள்பண 

38) தன்ணிசண்டு இோெிகரபனேம், ிண்ீன் 
கரபனேம் ரந் செய்ிர கூறும் நூல்.  
[A] ெினப்திகோம்  [B] னநோனூறு   

[C] சடுல்ோரட   [D] ற்நிர  

39) “இம்தர் ோன் ல்ரன இோரணப தோடி 

ன்சகோர்ந்ோய் தோ ீ ன்நோள் தோி” 
ன்ந தோடரன ழுிர் 

[A] கச்ெிப்த னணிர் 

[B] கு குனதர் 

[C] ெிக்சகோழுந்து பெிகர் 

[D] அந்கி ீோகர் 

40) ீம், ெோந்ம், ெிணம், ிப்ன, உரக  
ஆகிர  …………………………. ஆகும் 

[A] சய்ப்தோடுகள் [B] ணி இல்னகள் 

[C] தஞ்ெோபங்கள் 

[D] எிக் கனப்சதோனள்கள் 

41) ‚பகடில் ிழுச்செல்ம் கல்ி எனர்க்கு 
ோடல்ன ற்ந ர‛- இக்குநள் உர்த்தும்
சதோனலக்கு உரி ெரிோண ஆங்கினச் 
செோற்கள் து?  

[A] Gold ingots   [B] Consciousness    

[C] Wisdom   [D] Perception   

42) ெரிோணரத் சரிவு செய்க 
1. எிக்கரனக்கு ீண்டும் னத்துிர்  
   ஊட்டிர்கள் - தோண்டிர்கள் 
2. ெித்ிக்கோப்னனி –னனோம் பகந்ிர்ன் 
3. ட்ெி ெித்ிம் - ெிற்தக்கரனர தற்நி  
   கூறுகிநது 
4. ெித்ன்ணோெல் எிங்கரப வல்னதன்  
  ன்ணன் கோனத்ில் இபம்சகபன்  
  ரந்ோர் 
சதோனத்ோண ிரடர பர்க 

[A] 1 ற்றும் 2 ட்டும் 

[B] 2, 3 ற்றும் 4 ட்டும் 

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

43) பகந்ிர்ன் ந்நூலுக்கு உர 
ழுிணோன்.  
[A] ட்ெி ெித்ிம்  [B] ஏிய்ச்செந்நூல்   

[C] ெித்ிக்கோப்னனி   [D] ஏி ன  

44) ‚ிகத்ின் ோஜ்ஹோல்‛ ண  
அரக்கப்தடுது 

[A] ீணோட்ெி அம்ன் கல்தூண் ண்டதம் 

[B] தத்ோனம் அண்ரண 

[C] செஞ்ெிக்பகோட்ரட 

[D] ினரன ோக்கர் ஹோல் 

45) எனர தன்ர திரற்நத் சோடரத்
பர்க 

[A] ண்டுகள் பன் குடித்து 

[B] ிண்கனங்கள் ிண்ில் தநந்து 

[C] பகோனில்கள் எினோக ஆடிது 

[D] னரனனேம் னெர்க்கனும் சகோண்டது ிடோ 

46) சதோனந்ோ செோல்ரனக் கண்டநிக 

[A] தரிிோற் கரனஞர் 

[B] ோடக உனகின் இரன 

[C] ோடகத் ந்ர 

[D] எபர டி.பக.ெண்னகணோர் 

47) ோோனும் ோடோோல் ஊோோல் ன்-
சணோனன் ெோந்துரனேம் கல்னோோறு – 
இில் பகோடிட்ட செோல்லுக்கு சதோனந்துது 

[A] இநக்கும் ிரன ரிலும் 

[B] னகழ் உள்ப ரிலும் 

[C] செல்ம் உள்ப ரிலும் 

[D] சதோறுர உள்ப ரிலும் 
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48) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) ஆசுகி 1. கோபபகப்னனர் 
b) ெித்ிக்கி 2. கம்தர் 
c) ிரக்கி 3. னகோெி 
d) ினத்க்கி 4. ெிப்திகோெர் 

 
 a b c d  

[A] 3 4 2 1 

[B] 1 4 2 1 

[C] 4 3 1 2 

[D] 1 4 3 2 

     

49) னநோனூறு துரர வ்ோறு னகழ்கிநது?  
[A] கூடல்ோகர்   [B] ஆனோய்   

[C] ிழ்சகழு கூடல்   [D] ோன்ோடக் கூடல்  

50) அந்கக்கி ீோகர் ழுி நூல்கலள் 
இதுவும் என்று?  
[A] பெனைர்க் கனம்தகம்  [B] ந்ிக் கனம்தகம்   

[C] ஆவூர் கனம்தகம்    

[D] ெிந்ிக் கனம்தகம்  

51) கோரனிடக் கடர சதரிசணக் கூறும் 
நூல்? 
[A] ெினப்திகோம்  [B] குண்டனபகெி  

[C] ெீகெிந்ோி   [D] ரபோதி  

52) நோணரத் சரிவு செய்க 

[A] ிபனறும் சதனோபிடம் கல்ி தின்நர் 
   - ஈெோணபெிகர் 

[B] னனகப்சதனோன் ோன்னகரணச் ெிரநில்  
   அரடத்ச் செய்ிர கூறுது -  
   ினச்செந்ிற்கனம்தகம் 

[C] அம்ோரண ன்தது என ீ ிரபோட்டு  
[D] ினச்செந்ிற்கனம்தகம் 96 ரக  
   ெிற்நினக்கிங்கலள் என்று 

53) ோிபோர் கூடி ோழும் ோகனக்கு 
ன்ணோ பதோகோரீ் ன்ந பகோல் ெரித்ி 
தோடனில், ோ ன்தது …………… தோ ன்தது …………….. 
ி ன்தது …………. ோரனேம் குநிக்கிநது 

[A] அரனகள், ரனகள், கரனகள் 

[B] கரனகள், அரனகள், ரனகள் 

[C] அரனகள், கரனகள், ரனகள் 

[D] கரனகள், ரனகள், அரனகள் 

54) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) ோரி 1. ோரண 
b) பெம் 2. குில் 
c) தகடு 3. னம் 
d) னட்டு 4. ர 

 
 a b c d  

[A] 3 4 2 1 

[B] 3 4 1 2 

[C] 4 3 1 2 

[D] 4 3 2 1 

     
55) ‚கூரின் பல் பெல் உள்பது‛ 

வ்ரகின் பற்றுர 

[A] ந்ோம் பற்றுர 

[B] ஆநோம் பற்றுர 

[C] ோம் பற்றுர 

[D] ட்டோம் பற்றுர 

56) ெங்க கோனத்ில் ஏிங்கரப ………………….…………………… 
ண அரத்ணர் 
[A] னரணோ ஏிம்   [B] ட்ெி ெித்ிம்   

[C] கண்சழுத்து   

[D] பகோட்படோிங்கள்  

57) னப் திரற்நர சரிவு செய்க 
1. இன்ரநக்கு என கிபனோ அக்கோய் ோங்கி  
   ந்பன் 
2. கோரனில் சனில் ோரணக் குட்டி  
   ோன் குட்டிர கோனோல் ிித்து 
3. தன்நி கத், ோணம்தோடி கூிது 
4. கூரக திபிந, ஆந்ர அகிது 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 3  ற்றும் 4 

[C] அரணத்தும் ெரி 

[D] அரணத்தும் று 

58) பனெர்ெிம்ோ ன்தர் கீழ்க்கண்ட 

த்ிட்டத்ர செல்தடுத்ிணோர்? 

[A] இனெக்கல்ி [B] இனெ உவு 

[C] இனெ ிடுி  [D] இனெ உடுப்னகள் 

59) ிழ் இனக்கித்ில் ழுத்து ன்தற்கு ......... 

ன்ந சதோனலம் ங்கப்தட்டினந்து 

[A] உன   [B] ண் 

[C] செோல்னி  [D] எிம் 
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60) சதோனத்துக 

 தட்டில்-1  தட்டில்-2 
a) அண் 1. கூ 
b) அம்ன 2. பெோ 
c) ரனன் 3. பகோ 
d) னர் 4. ஙூ 
e) அென் 5. ன 

 
 a b c d  e 

[A] 2 1 4 5 3 

[B] 2 1 4 3 5 

[C] 1 2 4 5 3 

[D] 1 4 2 5 3 

      
61) கீழ்க்கண்டற்றுள் ந் ோடக ஆலர 

/ோடக னன்பணோடி டிகர்கபோல் கரனஞர் 
ண ிக்கப்தட்டர் ஆோர் 

[A] தம்ல் ெம்ந்ணோர் 

[B] ெங்கோசு சுோிகள் 

[C] தரிிோற் கரனஞர் 

[D] பணோகன் 

62) பெர் கோன ஏிங்கள் ங்கும் கிரடத்ண?  
[A] ெித்ன்ணோெல்  

[B] னதுக்பகோட்ரட   

[C] ினந்ிரக்கர   

[D] ினோனொர் 

63) ிழ் திநசோித் துரின்நி ணித்து  

இங்குது ட்டுின்நித் ரத்போங்கவும் 

செய்னேம் ன்று கூநிர் 

[A] கோல்டுசல்  [B] கிசபல் 

[C] ீோனணிர்  [D] அகத்ினிங்கம் 

64) ோரணப்பதோர் கண்டுகபிப்தற்கோக 
உனோக்கப்தட்ட இடம்  
[A] ிடல்    [B] னக்கம் ண்டதம்  

[C] தண்ரிடம்   [D] ிரிடம்  

65) கீழ்க்கண்டற்றுள் அம்ோரணப் தோடிர் 

ோர்? 

[A] ிபனறும் சதனோள் 

[B] ஈெோண பெிகர் 

[C] சுோிப்திள்ரப 

[D] சதனோள் திள்ரப 

66) சதோனத்துக 

 செோல்  சதோனள் 
a) ஆர்கனி 1. கடல் 
b) ண்ர 2. சகோரட 
c) சய் 3. உடம்ன 
d) திி 4. துன்தம் 

 
 a b c d  

[A] 1 3 4 2 

[B] 2 1 3 4 

[C] 1 2 3 4 

[D] 3 4 1 2 

     
67) தண்ரட ிக ன்ணர்கபின் அநஉர்வு, 

ீம், சகோரட, ஆட்ெி, ெிநப்ன கல்ிப்சதனர 
னனிற்ரந அநி உவும் நூல் 

[A] அகோனூறு  [B] னநோனூறு 

[C] தரிதோடல்  [D] குறுந்சோரக 

68) ெீகெிந்ோிக்கு சோடர்ன இல்னோரத்
பர்வு செய்க 

[A] நூல்  [B] கோநூல் 

[C] னக்ிநூல்  [D] சய்நூல் 

69) ோடகத் ரனரோெிரிர் ழுோ நூரனத்
பர்க 
1. தபக்சகோடி  2. ீஅதின்னே 
3. சதோன்ினங்கு  4. ெிஅனுசுோ 
5. ோி 
[A] 1 ற்றும் 2  [B] 1 ற்றும் 3 

[C] 3 ற்றும் 5  [D] 3 ற்றும் 4 

70) ினச்ெி ோட்டம் பனக்குடிில் திநந்ர் 

[A] ோிோென்  [B] .திச்ெனெர்த்ி 
[C] கோபபகப்னனர் [D] னகோெி 

71) செோற்கரப ரிரெப்தடுத்துக 

[A] உப்தத் ரனக்கூடி அரணத்ப உள்பப்  
    திரில் னனர் சோில்  

[B] உப்தத் ரனக்கூடி உள்பப்திரில் னனர்  
   அரணத்ப சோில்  

[C] உப்தத் ரனக்கூடி உள்பப்திரில்  
   அரணத்ப னனர் சோில்  

[D] உப்தத் ரனக்கூடி னனோ சோில்  
   அரணத்ப உள்பப் திரில்  
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72) கூற்றுகரப ஆோய்ந்து ெரிோணர பர்க 
1. ினத்க்கபர் 12-ம் நூற்நோண்ரடச் 
   பெர்ந்ர் ஆோர் 
2. ிழ் ங்கள்போள் ட்டி ஆட ிழ் ங்கள்  
   உிர் ன்தோபன-தோிோர் 
3. பகோம், ெோம், தோல், ிர், சய்  
   ஆகிர தஞ்ெகவ்ிம் ணப்தடும் 
4. சய்ல் ினத்ில் றுழுவுல் ன்னும்  
    ீிரபோட்டு ரடசதற்நது 

[A] 1  ற்றும் 3 ெரி [B] 3  ற்றும் 4 ெரி 

[C] அரணத்தும் ெரி [D] அரணத்தும் று 

73) கீழ்க்கண்டற்நில் சதோனந்ோர பர்க 

[A] ெந்ம்  [B] செிற்நிம் 

[C] ிோன் ோடகத் ிழ் 

[D] கீர்த்ரண ோடகங்கள் 

74) ‚னின் ிம் தன பகோடி அரண ர்
பதோிப்தர் படி”- ன்னும் ரிகள் இடம்
சதறுது 

[A] பகோனன் ெரித்ிம் [B] ெிஅனுசுோ 

[C] ெிசுபனோெணோ  [D] இனகுெோ 

75) ிழ் இனக்கித்ில் ழுத்து ன்தற்கு 
எிம் ணப் சதோனள் இனந்ரணப் 
கீழ்க்கண்ட ச்செய்னேள் அடிகள்
சபிவுப்தடுத்துகின்நண 

[A] அகோனுறு, திற்றுப்தத்து 

[B] குறுந்சோரக, னநோனூறு 

[C] கனித்சோரக, தரிதோடல் 

[D]தரிதோடல், குறுந்சோரக 

76) சோல்கோப்திம் குநிப்திடும் சய்ப்தோடுகபின் 
ண்ிக்ரக 

[A] ழு   [B] ட்டு         [C] என்தது          [D] தத்து  

77) திபம்ெந் ந் சோிில் னகழ்சதற்ந 
ழுத்ோபர் ஆோர் 

[A] ரனோப சோிில் 

[B] இந்ி சோிில் 

[C] கன்ணட சோிில் 

[D] ோத்ி சோிில் 

78) கீழ்க்கண்டற்றுள் ர இணனள்ப  
அரடசோி ஆகும் 

[A] ிழ்ப்தோடநூல் [B] கனங்கோக்ரக 

[C] செங்கிபோன்  [D] சண்ினவு 

79) சதோனத்துக 

 ெிநந்ன்று  ர 
a) ண்ரில் 1. கண்ஞ்ெப்தடுல் 
b) இபரில் 2. ோய்ரனேரடர 
c) கோனில் 3. எழுக்கனரடர 
d) பரில் 4. சய்ப்தி இன்ர 
e) ஏனில் 5. கற்நது நோர 

 
 a b c d  e 

[A] 2 4 1 5 3 

[B] 2 4 1 3 5 

[C] 4 2 1 5 3 

[D] 4 1 2 5 3 

      
80) ‚ண்ின் உிர்த்ப னர் ரன உனகம்

பன்ிகு ோரண பந்ற்குக் கடபண‛ ன்று 
கூநிர் 

[A] சதோன்னடிோர்  [B] போெிகீணோர் 

[C] க்கீணோர்  [D] கூடலூர்க் கிோர் 

81) ெிநந்சணக் கூநப்தடும் தத்துப் சதோனரப 
ன்ணகத்ப சகோண்டினப்தது 

[A] துரக் கோஞ்ெி 
[B] னதுசோிக் கோஞ்ெி 
[C] ஆெோக் பகோர [D] ோனடிோர் 

82) ‚சதோய்ோர அன்ண னகில்ரன ய்ோர 
ல்னோ அநனம் னம்‛- இக்குநட்தோில் 
உள்ப ங்கரப சுட்டுக 
1. இர போரண 
2. எனொஉ துரக 
3. எனொஉ இரன 
4. அடி போரண 
சதோனத்ோண ிரடர பர்க 

[A] 1 ற்றும் 2 ட்டும் 

[B] 2 ற்றும் 3 ட்டும் 

[C] 1, 3 ற்றும் 4 ட்டும்  

[D] இர அரணத்தும் 

83) னெலூர் அம்ரோபோடு இரந்து 
போெி னரநர எிப்தற்கோக  
தோடுதட்படோரில் அடங்கப் சதநோர் 

[A] ின.ி.கல்ோசுந்ணோர் 

[B] னர்னகத்ம்ரோர் 

[C] டோக்டர் ன.ோென் 

[D] ோரக்கண்ிம்ரோர் 
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84) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) சதர்ச்செோல் 1. ந்ோன் 
b) ிரணச்செோல் 2. ந்தும்ஆறும் 
c) இரடச்செோல் 3. ோீன் 
d) உரிச்செோல் 4. பனன் 

 
 a b c d  

[A] 4 1 2 3 

[B] 4 1 3 2 

[C] 1 4 3 2 

[D] 1 4 2 3 

     

85) அநிஞர் அண்ோ அர்கபோல் ‚ிகத்ின் 
அன்ணிசதென்ட்” ன்று னகப்தட்டர் ோர்? 

[A] இோோிர்ம் அம்ரோர் 

[B] அம்னஜத்ம்ோள்  

[C] அஞ்ெரனம்ோள் 

[D] னத்துசனட்சுிசட்டி 

86) ‚கற்திப்பதோர் கண்சகோடுப்பதோப அந்க் 
கக்கோர் உரிணில் இன செி பெப‛ 
இில் ‚கக்கோர்‛ ன்தர் 

[A] கக்கோபர்  [B] இரநன் 

[C] ஆெிரிர்  [D] ஆண்தோற்னனர் 

87) ெந்ிப்திரற்நத் சோடரத் பர்க 
1. ழுத் சோடங்கிணோர் 
2. தோடக் பகட்படன் 
3. சகோட்டிக் கிடக்கிநது 
4. தோடோப் ரதன் 
சதோனத்ோண குநீீரடத் பர்க 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 3 ற்றும் 4 

[C] 1, 2 ட்டும் 3  [D] 2 ட்டும்  

88) கிபர இோோனுஜரணக் கோ ந் 

ஹோர்டிின் னகழ்சதற்ந டோக்ெி ண் ோது? 

[A] 1719     [B] 1729 

[C] 1739    [D] 1749  

89) அக ரிரெப்தடிச் செோற்கரப ெரீ் செய்க 

[A] கிண்ம், கூட்டம், கீற்று, கடர, கோட்ெி 
[B] கடர, கோட்ெி, கீற்று, கிண்ம், கூட்டம் 

[C] கடர, கோட்ெி, கிண்ம், கீற்று, கூட்டம் 

[D] கடர, கோட்ெி, கிண்ம், கூட்டம், கீற்று 

90) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) கபதம் 1. னது 
b) தகடு 2. சதோன் 
c) ோங்கம் 3. ெந்ணம் 
d) பம் 4. கனம்ன 

 
 a b c d  

[A] 1 2 3 4 

[B] 4 3 2 1 

[C] 3 1 2 4 

[D] 3 1 4 2 

     

91) ‚போன்த்ர்‛ ண அரக்கப்தடுதர்  

[A] னனகன்   [B] ெின்  

[C] ினோல்   [D] இந்ின்  

92) கீழ்க்கண்டற்றுள் ந் பற்றுரகலக்கு 
உனன கிரடோது 

[A] ஆநோம் பற்றுர, ிபி பற்றுர 

[B] ட்டோம் பற்றுர, ழுோய் பற்றுர 

[C] ந்ோம் பற்றுர, னல் பற்றுர 

[D] ட்டோம் பற்றுர ோன்கோம் பற்றுர 

93) ‚அநம் சதனகும் தடித்ோல், அகத்ில் 
எபிசதனகும்‛ ன்று கூநிர் ோர்? 

[A] தோனபறு   [B] கோித்துோன்  

[C] னனபறு  [D] கிஞபறு    

94) சதோனந்ோ இரரத் பர்வு செய்க.  

[A] றும்னந்ன் ரகோல் ண் ெோண் –  
   போெிகீணோர்  

[B] ஈன்று னநந்னல் ன்ரனக்கடபண –  
   னநோனூறு  

[C] படு னகோன் ினரனோன் ரில்  
   ஆடுதரி கோிோப  

[D] இோோனுஜத்ிற்கு இங்கினோந்துப்  
    தல்கரனக்ககம் ப்.ஆர்.ஸ் தட்டம்  
    ங்கி ஆண்டு – 1918  

95) தண்ரட ோபில் சதண்கள் அங்கு  
இரத்து (கட்டம் ரந்து) சல்னிக்கோய்க
ரப ரத்து கர்த்ி  ஆடும் ஆட்டம் ……………………. 
[A] ட்டோடுல்   [B] எரோட்டம் 

[C] கங்கு   [D] அம்ோரண 
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96) கீழ்க்கோணும் ோக்கிங்கரப கணிக்க 

கூற்று (A):    (.கோ) ோகர், ெோனச்ெிநந்து,  
               உறுதெி, உறுபணில்  

கோம் (R): தனரகப்தட்ட தண்னகரபக்  
               சகோண்டு சதர்ச் செோற்கள்  
               ிரணச்செோற்கரப ிட்டு  
               ீங்கோது செய்னேலக்பக உரிர  
               சதற்று னண செோற்கள்  
               ணப்தடும்.   
[A] (A) ெரி ஆணோல் (R) று  

[B] (A) ற்றும் (R) இண்டும் ெரி பலும் (R)  
    ன்தது (A) ிற்கு ெரிோண ிபக்கல்ன  

[C] (A) று ஆணோல் (R) ெரி   

[D] (A) ற்றும் (R) இண்டும் ெரி பலும் (R)  
    ன்தது (A) ிற்கு ெரிோண ிபக்கோகும் 

97) ‚அற்நோர் அிதெி ரீ்த்ல் அஃதுஎனன் 
சதற்நோன் சதோனள்ரப் னி‛- ன்ந 
ினக்குநபில் ‚னி‛ ன்தது 

[A] இடம்   [B] அநிவு       [C] தண்ன        [D] அிவு 

98) கீழ்க்கண்டற்றுள் நோணர பர்க 

[A] ல்னோச் செோற்கலம் சதோனள் குநித்ணப  
    – ன்தது சோல்கோப்தி நூற்தோ 

[B]  கனிப்தோ னனோண செய்னேள் ரககள்  
    பறு ம்சோிிலும் இல்ரன 

[C] னனின ெங்கத்ிலும் ங்கி இனக்க  
    நூல்கள் னத்ிழ் தற்நிணோகப  
    இனந்ண 

[D]  சதற்பநோரக் குநிக்கும் ‚அம்ர அப்தன்‛  
    ணச் செோற்கள் சகோங்கு ண்டனத்ில்  
    ங்கப்தடுகிநது 

99) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) சல்லுக்கு 1. ண்படோட 
b) கனம்னக்கு 2. போட 
c) ோரக்கு 3. ண்டிபோட 
d) சன்ரணக்கு 4. பபோட 

 
 a b c d  

[A] 1 2 3 4 

[B] 4 3 2 1 

[C] 3 4 1 2 

[D] 4 2 1 3 

100) சதோனத்துக 

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) குகுனதர் 1. ில்னினூர் 
b) ோிோென் 2. ினரகுண்டம் 
c) கோபபகப்னனர் 3. ந்ிகிோம் 
d) கம்தர் 4. பழுந்தூர் 

 
 a b c d  

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 1 3 4 

[C] 1 2 4 3 

[D] 2 1 4 3 

 
 

ALL THE BEST 
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MOCK TEST - 41 (7TH STD – TAMIL - ANSWER KEY) 

1 C 11 C 21 D 31 A 41 C 51 C 61 C 71 C 81 B 91 B 

2 D 12 C 22 A 32 A 42 C 52 C 62 C 72 A 82 B 92 B 

3 C 13 A 23 C 33 C 43 A 53 C 63 A 73 D 83 C 93 A 

4 A 14 B 24 B 34 C 44 D 54 C 64 B 74 B 84 A 94 A 

5 B 15 D 25 A 35 A 45 D 55 C 65 B 75 D 85 A 95 A 

6 B 16 D 26 B 36 A 46 D 56 C 66 C 76 B 86 C 96 D 

7 C 17 C 27 C 37 B 47 A 57 D 67 B 77 B 87 A 97 A 

8 A 18 A 28 C 38 C 48 D 58 B 68 D 78 A 88 B 98 D 

9 D 19 C 29 C 39 D 49 C 59 D 69 C 79 A 89 C 99 A 

10 C 20 B 30 A 40 A 50 A 60 A 70 D 80 B 90 C 100 B 



 

 

Target Tnpsc FBG                                                       Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

1 

Target Tnpsc FBG                                                     Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

TAMIL QUESTIONS (8th STD Book) – 100 QUE. 

TOTAL MARKS       – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION         – 1 ½ HOURS  

  
 ப ொதுத் தமிழ்
  

                                   targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 
1) கீழ்க்கண்ட யாருடடய பாடலில் பாரதியின் 

சினப்பபாக்டகயும், கம்பனின் மிடுக்டகயும் 
ஒருமித்துக் காணலாம் 

[A] க.சிவசுத்தம்பி       

[B] க.சச்சிதானந்தன் 
[C] நவநீதகிருட்டிண பாரதியார் 

[D] பவங்கிடாசலனார் 

2) அறிவுடடயவர்களின் நட்பு வளர் பிடறபபால 
வளரும். இதில் வளர்பிடற என்பது 

[A] பண்புத்ததாடக  

[B] உவடமத்ததாடக 
[C] விடனத்ததாடக 
[D] வியங்பகாள்விடனமுற்று 

3) தமிழ் அகராதியின் தந்டத எனப் 
பபாற்றப்படுவர் 

[A] கான்ஸ்டாண்டின் ப ாசப் தபஸ்கி 
[B] எல்லிஸ் துடர 
[C] மடறமடலயடிகள் 

[D] சீகன் பால்கு 

4) பிரித்து எழுதுக: “ததாண்ணூற்றாறு” 
[A] ததாண்டம + ஆறு 

[B] ததாள்ளாயிரம் + ஆறு 
[C] ஒன்பது + நூறு + ஆறு 

[D] ததாண்ணூறு + ஆறு 

5) கீழ்க்கண்டவற்றில் இலக்கண பிடை (இலக்கண
பபாலி) உள்ள தசாற்கடள பதர்க. 
[A] வாய்க்கால்   [B] தகாம்பு நுனி 
[C] நகர்ப்புறம்  [D] இம்மூன்றும் 

 

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/ 

 

6) பரிதிமாற்கடலஞர் தனது நாடகவியல் என்ற 
நூடல கீழ்க்கண்ட எந்த வடிவில் இயற்றினார் 

[A] தசய்யுள் வடிவில்  

[B] உடரநடட வடிவில்  
[C] இலக்கண வடிவில்     
[D] கூத்துக்கடல வடிவில் 

7) தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கீழ்க்கண்ட எந்த 
பாவினால் இயற்றப்பட்டது 

[A] மயங்கடசக் தகாச்சக்கலிப்பா 

[B] சிஃறாைிடசக் தகாச்சகக்கலிப்பா 
[C] பஃறாைிடசக் தகாச்சக்கலிப்பா 
[D] தரவினணக் தகாச்சக்கலிப்பா 

8) கீழ்க்கண்ட ததாடர் யாடரப் பற்றி யார் 
பாராட்டியது?  
‘வசனநடட டக வந்த வல்லாளர்’  

[A] பரிதிமாற்கடலஞடரப் பற்றி 
   ஆறுமுகநாவலர் 
[B] ஆறுமுகநாவலர் பற்றி பரிதிமாற்கடலஞர் 
[C] ஆறுமுகநாவலர் மடறமடலயடிகள் பற்றி 
[D] மடறமடலஅடிகள் ஆறுமுகநாவலர் பற்றி 

9) கீழ்க்கண்டவற்றில் கட்டியங்காரன்  
உடரயாடல்கபளாடு முழுவதும் பாடல்களாக  
அடமந்த நாடகம் 

[A] நந்தனார் சரித்திரம் 

[B] பாமா ருக்மணி நாடகம் 
[C] கதரின் தவற்றி 
[D] டம்பாச்சாரி விலாசம் 

10) முதன் முதலில் இலக்கண வழுவற்ற  
தூய்டமயான எளிய தமிழ் உடரநடடடய
டகயாண்டவர். 
[A] திரு.வி.கல்யாணசுந்தரம்      

[B] கனகசடபப்பிள்டள     
[C] ஆறுமுகநாவலர்   

[D] கா.அப்பாத்துடரயார் 

 

  MOCK TEST -11                                                    GENERAL TAMIL                                                18.09.2015 
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11) குற்றியலுகரம் பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  
எடவ சரியானடவ? 

I. குற்றியலுகரத்துக்கு அடர மாத்திடர. 

II. குற்றியலுகரம் ஆறு வடகப்படும். 
III. தன்மாத்திடர அளவில் குடறயாமல்  

இருக்கும். 
IV. தபாதுவாக தசாற்களின் இறுதியில்  

தமல்லின தமய்யின் பமல் உகரம் ஊர்ந்து  
வரும் எழுத்துக்கள். 

[A] I & III மட்டும் சரியானடவ 
[B] I, II மட்டும் IV சரியானடவ 
[C] I & II மட்டும்  சரியானடவ 
[D] இடவ அடனத்தும் சரியானடவ 

12) ஆறுமுகநாவலருக்கு நாவலர் என்ற பட்டம் 
அளித்தவர்கள் 

[A] திருதபருந்துடற ஆதினத்தார் 

[B] திருவாடுதுடற ஆதினத்தார் 
[C] மதுடர ஆதினத்தார் 

[D] திருதநல்பவலி ஆதினத்தார் 

13) கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியான ஒலிமரடப பதர்க 

[A] குயில் கூவ, கிளி தகாஞ்ச, காக்டக  
   கத்தியது 

[B] யாடன பிளிற, புலி உறும பகாைி கூவியது 
[C] கிளி பபச, மயில் அகவ, கழுடத கத்தியது 
[D] பரி கத்த, ஆந்டத குைற, சிங்கம்  
   முைங்கியது 

14) கீழ்க்கண்டவற்றில் தபாருந்தாதடத  
பதர்ந்ததடுக்க 

[A] தசான்றி  [B] சயந்தம் 
[C] முறுவல்  [D] தசயிற்றியம் 

15) விடனமுற்று, தபயர்ச்தசால், விடனச்தசால் 
ஆகிய இவற்றிடனப் பயனிடலயாகக்  
தகாண்டு முடிவது 

[A] நான்காம் பவற்றுடம 

[B] எழுவாய் பவற்றுடம 
[C] தசயப்படுதபாருள் பவற்றுடம 
[D] விளி பவற்றுடம 

16) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடனபதர்க 

பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு 
a. வரீமா முனிவர் 1. இங்கிலாந்து 
b.  ி.யு.பபாப் 2. அயர்லாந்து 
c. சீகன் பால்கு 3. இத்தாலி 
d. கால்டுதவல் 4. த ர்மன் 

 

 

 

 

17) இருதாம் நூற்றாண்டுக் கவிடத வானில் 
ஒளிநிலவாய் பவனி வந்த தபருங்கவி 
[A] விடுதடலக்கவிஞர் பாரதியார் 

[B] கவியரசு கண்ணதாசன் 
[C] உவடமக்கவிஞர் சுரதா 

[D] புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் 

18) திருவள்ளுவமாடல இயற்றிய கபிலர் 
கீழ்க்கண்ட யாருடடய அறிவியல் கருத்டத  
அன்பற சுட்டிக்காட்டினார் 

[A] கலீலிபயா கலீலி   

[B] ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் 
[C] தகப்ளர்    

[D] பகாபர் நிகஸ் 

19) “மல்லல் மறுகில் மடநா(கு) உடனாகத் 

தசல்லும் மைவிடட பபால் தசம்மாந்து –என்ற 
நளதவண்பா பாடலில் மைவிடட என்பது 
[A] இளங்காடள  [B] இடளய பசு 
[C] புலிப்பறள்`   [D] சிங்கக்குறடள 

20) நிடலதமாைியும் வருதமாைியும் 
எவ்விதமாற்றமும் இல்லாமல் புணர்வது 

[A] திடசப்தபயர்ப் புணர்ச்சி 
[B] இயல்புப்புணர்ச்சி     
[C] விகாரப்புணர்ச்சி 
[D] பண்புப்தபயர்புணர்ச்சி 

 a b c d 

A) 1 3 4 2 
B) 1 3 2 4 
C) 3 1 2 4 
D) 3 1 4 2 
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21) அறிவில்மிக்கவர் ஒளடவ. இதிலுள்ள ஐந்தாம்
பவற்றுடம உருபு கீழ்கண்ட எந்த தபாருளில் 
வந்துள்ளது 

[A] தகுதி   [B] ஒப்பு 
[C] ஏது   [D] அதுவாதல் 

22) நன்னூலுக்குப் காண்டிடகயுடர கண்டவர் 

[A] இராமானுசக் கவிராயர் 

[B] அருணாசலக் கவிராயர் 
[C] சி.டவ. தாபமதரப்பிள்டள 
[D] ஆறுமுகநாவலர் 

23) குறவஞ்சி நாடகங்கள் கீழ்க்கண்ட 
யாருடடய காலத்தில் பதான்றின 

[A] தஞ்டச சரபபா ி மன்னர்கள் காலத்தில் 

[B] பசர மன்னர்கள் காலத்தில் 
[C] பாண்டிய மன்னர்கள் காலத்தில் 
[D] நாயக்க மன்னர்கள் காலத்தில் 

24) ததன்தமிழ்நாட்டில் மடலவளம்  
படடத்த பைம்பதி எது? 

[A] பைனி மடல   [B] தபாதிடக மடல 
[C] திருக்குற்றாலமடல [D] அகஸ்தியர் மடல 

25) கீழ்க்கண்டவற்றில் முடறபய மாரன் மற்றும் 
மாறன் என்றடைக்கப்படுபவர்கள் 

[A] குலபசகரயாழ்வார் மற்றும் மன்மதன் 

[B] மன்மதன் மற்றும் நம்மாழ்வார் 
[C] அறிவுடடநம்பி மற்றும் கூடலூர்கிைார் 

[D] சிவதபருமான் மற்றும் தநடுஞ்தசைியன் 

26) கீழ்க்கண்டவற்றில் பசாைர் காலத்து நாடகங்கள் 
குறித்து கூறும் கல்தவட்டுக்கள் 

I. தஞ்டச பிரகதீஸ்வரர் பகாயில் கல்தவட்டு 

II. திருக்குழுக்குன்றக் பகாயில் கல்தவட்டு 

III. திருவல்லீசுவரக் பகாயில் கல்தவட்டு 

IV. பட்டமடடக்  பகாயில் கல்தவட்டு 

[A] I & III மட்டும்   
[B] I, II & IV மட்டும் 
[C] I & II மட்டும்    
[D] இடவ அடனத்தும் 

 

27) திருதநல்பவலி மாவட்டம் சாயர்புரம் 
கல்லூரியில் ஆசியராக பணியாற்றியவர் 

[A]  ியார்ஜ் யுக்பளா பபாப் 

[B] கால்டுதவல் 
[C] கான்ஸ்டாண்டின் ப ாசப் தபஸ்கி 
[D] சீகன்பால்கு 

28) “இந்தியன் சஞ்சிடக” என்ற பத்திரிடகயில் 
தமிழ்தமாைி பற்றிய ஆராய்ச்சிக் கட்டுடரகடள  
எழுதியவர் 

[A] கனகசடப பிள்டள     
[B] மு.வரதராசனார் 
[C] வரீமாமுனிவர்                  

[D]  ி. யு. பபாப் 

29) கீழ்க்கண்டவற்றில் தபாருந்தாதடத  
பதர்ந்ததடுக்க 

[A] பம்மல் சம்மந்தனார் 

[B] ஒளடவ சண்முகனார் 
[C] சங்கரதாசு சுவாமிகள் 
[D] பரிதிமாற்கடலஞர் 

30) கீழ்க்கண்டவற்றில் சங்கு மற்றும் சுக்கு 
முடறய குற்றியலுகரம் வடகயில் 

[A] வன்தறாடர் மற்றும் இடடத்ததாடர் 

[B] தமன்ததாடர் மற்றும் உயிர்த்ததாடர் 
[C] இடடத்ததாடர் மற்றும் தநடில்ததாடர் 

[D] தமன்ததாடர் மற்றும் வல்லினத்ததாடர் 

31) கீழ்க்காணும் கருத்துகளில் தவறானடத  
சுட்டிக் காண்பிக்கவும் 

[A] எள்ளல், இளடம, அறியாடம, மடடம  
   ஆகிய நான்கு காரணங்களால் நடகச்சுடவ  
   பதான்றும் என்கிறது ததால்காப்பியம் 

[B] கவிமணியின் மருமக்கள் வைி மான்மியம்,  
   ஒரு நடகச்சுடவக் களஞ்சியம் 
[C] நடகச்சுடவ உணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு  
   பகலும் இருளாகத் பதான்றும் என்கிறார்  
   வள்ளுவர் 
[D] பபய்களின் பதாற்றம் பற்றி நடகச்சுடவ  
   ததும்படி பாடியவர் கவிகாளபமகம் 
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32) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன  
பதர்வு தசய்க 

பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு 
a. பவலன் மகன் 1. II-ம்பவற்றுடமததாடக 

b.

. 

குடகக்புலி 2. IV-ம்பவற்றுடமத்ததாடக 

c. ஊர் நீங்கினான் 3. V-ம்பவற்றுடமத்ததாடக 

d. பால்பருகினான் 4. VII-ம்பவற்றுடமததாடக 
 

 

 

 

33) கீழ்க்கண்டவற்றில் தபாருந்தாதடத  
பதர்ந்ததடுக்க 

[A] கதிரவன்   [B] சந்திரன் 
[C] கிைடம  [D] மாதம் 

34) “தபற்ற தாயும் பிறந்த தபான்னாடும் நற்றவ 
வானினும் நனி சிறந் தனபவ” எனப் பாடியவர் 

[A] பாரதிதாசன்   

[B] கவிஞர் சுரதா 
[C] சுத்தானந்த பாரதியார் 
[D] மகாகவி பாரதியார் 

35) கீழ்க்கண்டவற்றில் எது குைந்டதயின் 
பதிமூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது 

[A] தசங்கீடர  [B] தால் 
[C] முத்தம்   [D] வருடக 

36) ததாைில்முடற நாடக அரங்குகடளப் பற்றிய
தசய்திகடளத் ஆராய்ந்து தனது நாடகத் தமிழ் 
என்னும் நூலில் எழுதியவர்? 

[A] தமிழ்நாடக மறுமலர்ச்சித் தந்டத 

[B] நாடக உலகின் இமயமடல 
[C] தமிழ்நாடகத் தடலடமயாசிரியர் 
[D] தமிழ்நாடகப் பபராசிரியர் 

 

 

37) கவிஞர் முடியரசனுக்கு கவியரசு என்ற பட்டம் 
அளித்தவர் 

[A] மடறமடலயடிகள்      

[B] பபரறிஞர் அண்ணா 
[C] குன்றக்குடி அடிகளார் 
[D] புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன். 

38) “நாடகச் சாடலதயாத்த நற்கலாசாடலதயான்று 
நீடுலகில் உண்படா நிகழ்த்து” என்றவர் 

[A] பதசிய விநாகயம் பிள்டள 

[B] தி.க.சண்முகனார் 
[C] சங்கரதாசு சுவாமிகள் 
[D] பம்மல் சம்பந்த முதலியார் 

39) இரா ரா னின் தவற்றிடய சிறப்பிக்கும் 
நாடகமான இராசராபசச்சுவர நாடகம் எந்த 
விைாவில் நடிக்கப்பட்டது. 
[A] சித்திடர விசு விைாவில் 

[B] டவகாசி மாத விைாவில் 
[C] டத பிறப்பு விைாவில் 
[D] ஆடி தபருக்கு விைாவில் 

40) கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியான தசால்டல 
பதர்ந்ததடுக்க 

[A] குதிடரப்பட்டி  
[B] குதிடரக்தகாட்டில் 
[C] குதிடரத்ததாழுவம்  
[D] குதிடரப்பண்டண 

41) “யாடனப்பாகன் ஆடடடய காடர என்பல்” 
இதில் காடர என்பது 

[A] இலக்கணப் பபாலி   
[B] அடவயல் கிளவி 
[C] குழுஉக்குறி  
[D] மருஉதமாைி 

42) “இராமலிங்க சுவாமிகள் சரிதம்” என்னும்  
தசய்யுள் சரிதம் இயற்றியவர் 

[A] டவ.மு. பகாடத நாயகி அம்மாள் 
[B] அசலாம்பிடக அம்டமயார் 
[C] கடலூர் அஞ்சடலயம்மாள்      
[D] அம்பு த்தம்மாள் 

 A b c D 

A) 2 4 3 1 
B) 2 3 4 1 
C) 3 1 2 4 
D) 4 2 1 3 
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43) பதம்பாவணி பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் 
சரியானடவ எடவ 

I. இந்நூல் 3 காண்டம், 30 படலம், 3615  
பாடல்கடள தகாண்டது 

II. இந்நூல் கிறிஸ்துவ சமயத்தாரின்  
கடலகளஞ்சியம் எனப்படுகிறது 

III. இந்நூல் இபயசு தபருமானின் வளர்ப்புத் 
 தந்டதயாகிய சூடசயப்படர தடலவராகக்  
 தகாண்டு பாடப்பட்டது 

IV. இந்நூல் குட்டித் ததால்காப்பியம் என  
 அடைக்கப்படுகிறது. 

[A] II & III மட்டும்  [B] I, II & III மட்டும் 
[C] I & II மட்டும்   [D] இடவ அடனத்தும் 

44) தமிழ் உயர்தனிச் தசம்தமாைி என்படத 
உலகறியச் தசய்தவர் 

[A] கான்ஸ்டாண்டின் ப ாசப் தபஸ்கி 
[B] ராபர்ட்-டி-பநாபிலி 
[C] கால்டுதவல் 

[D] தென்டிரிக் பாதிரியார் 

45) சீர்திருத்தம் ததாடர்பான நாடகங்கள் எந்த 
ஆண்டில் சிறப்பிடம் தபற்றன 

[A] பதிபனைாம் நூற்றாண்டில் 

[B] பதிதனட்டாம் நூற்றாண்டில் 
[C] பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டில் 
[D] இருபதாம் நூற்றாண்டில் 

46) சமரச சன்மார்க்க நாடக சடப மற்றும் பாய்ஸ் 
கம்தபனி என்ற நாடக குழுக்கடள நிறுவியவர் 
[A] சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 
[B] பம்மல் சம்பந்தனார்    
[C] ஆர்.எஸ்.மபனாகர் 
[D] ஏ.என்.நல்லதபருமாள் 

47) பதவபநயப்பாவணர் “மாந்தன் பதாற்றமும் 
தமிைர் மரபும்”  என்ற தடலப்பில் மதுடரயில்  
நடடதபற்ற எத்தடனயாவது உலகத் தமிழ் 
மாநாட்டின் பபாது உடரயாற்றினார் 

[A] மூன்றாவது உலகத் தமிழ் மாநாடு  

[B] நான்காவது உலகத் தமிழ் மாநாடு 
[C] ஐந்தாவது  உலகத் தமிழ் மாநாடு   
[D] ஆறாவது  உலகத் தமிழ் மாநாடு 

48) பட்டியல் ஒன்றுடன் (பசாறு பற்றிய பதம்) 
பட்டியல் இரண்டடப் (இடம் தபற்ற நூல்கள்) 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன  
பதர்வு தசய்க:  

பசாறு பற்றிய பதம் இடம் தபற்ற நூல்கள் 

 
a. வல்சி 1. சீவகசிந்தாமணி 

b. உண்டி 2. மடலபடுகடாம் 

c. தபாம்மல் 3. புறநானூறு 

d. புழுக்கல் 4. நாலடியார் 

 

49) தநல் குத்தும் பபாது தபண்களால் பாடப்படும் 
உலக்டகப் பாட்டு 

[A] ஆைிவடி  [B] மள்டள 
[C] உடளப்பாட்டு  [D] வள்டள 

50) வரகுணப்பாண்டியனின் அடவப்புலவராக 
இருந்தவர் 

[A] கம்பர்   [B]  ஒட்டக்கூத்தர்  
[C] புகபைந்தி  [D] கபிலர் 

51) தமிைில் இலக்கியத் தரம் வாய்ந்த நாடகம் 
இல்லாத குடறடய பபாக்கியது 

[A] மபனான்மணியம்  

[B] மானவி யம் 
[C] டம்பாச்சாரிவிலாசம்   
[D] சாகுந்தலம் 

52) முதன் முதலில் பமடடயில் நடிக்கப் தபற்ற 
டம்பாச்சாரி விலாச நாடகத்டத எழுதியவர் 

[A] சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 

[B] பம்மல் சம்பந்த முதலியார் 
[C] பரிதிமாற் கடலஞர் 
[D] காசி விசுவநாத முதலியார்  

 a b c d 

A) 1 4 2 3 
B) 4 3 1 2 
C) 4 3 2 1 
D) 3 4 2 1 
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53) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன 
ததரிவு தசய்க. 

பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு 

a. நந்து, முரள் 1. ஒரறிவு 

b. சிதல், எறும்பு 2. ஈரறிவு 

c. தநல், புல் 3. மூவறிவு 

d. நண்டு, தும்பி 4. நான்கறிவு 
 

 

 

 

54) நீலன்சிடல அகற்றும் பபாராட்டத்தில் கலந்து
தகாண்டவர் 

[A] அம்பு த்தம்மாள் 

[B] கடலூர் அஞ்சடலயம்மாள் 
[C] அசலாம்பிடக அம்டமயார் 
[D] ஆவுடடயம்மாள் 

55) களிறு, புரவி என்படவ _________________________ 

[A] தபயர் இயற்தசால்      

[B] விடன இயற்தசால் 
[C] தபயர்த் திரிதசால்    
[D] விடனத் திரிதசால் 

56) வடதமாைிப் தபயர்கடளத் ததால்காப்பிய
தநறிப்படி தமிழ்ப்படுத்திய தபருடமக்குரியவர் 

[A] கம்பர்   [B] திருவள்ளுவர் 
[C] பதவபநயப்பாவணர் 
[D] பரிதிமாற்கடலஞர் 

57) முதல் பவற்றுடமக்கு எழுவாய் பவற்றுடம 
என்று வைங்கப்படுகிறது. 5-ஆம் பவற்றுடமக்கு 
_______ என்று  வைங்கப்படுகிறது. 
[A] கருவி பவற்றுடம 

[B] தகாடட பவற்றுடம 
[C] தசயப்படுதபாருள் பவற்றுடம 
[D] நீங்கல் பவற்றுடம 

58) கீபை உள்ள பகுதிகளில் பிடையற்ற  
தசாற்தறாடடர பதர்க  

[A] ஒர் மாவட்டத்தில் ஒரு அடமச்சர் அவரது 
   மகபனாடு சுற்றுலா பமற்தகாண்டார். 
[B] ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு அடமச்சர் அவரது      
   மகபனாடு சுற்றுலா பமற்தகாண்டார். 
[C] ஒரு மாவட்டத்தில் ஒர் அடமச்சர்  
   அவருடடய மகபனாடு சுற்றுலா  
   பமற்க்தகாண்டார். 
[D] ஒரு மாவட்டத்தில் ஒர் அடமச்சர்  
   அவருடடய மகபனாடு சுற்றுலா  
   பமற்தகாண்டார். 

59) கதிரவன் வைிப்பட்ட இடமாக அறியப்படுவது 

[A] பவபுரி   [B] பருதிபுரி 
[C] பரிதிபுரம்  [D] சிவகிரி 

60) “புறந்தூய்டம நீரா னடமயும் அகந்தூய்டம 

வாய்டமயாற் காணப்படும்” - இக்குறட்பாவில் 
உடம்பின் தூய்டம நீரால் அடமயும் என்பது 

[A] உவபமயம் [B] உவமஉருபு 
[C] உவடம  [D] உருவகம் 

61) சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கணத்டத ததளிவாக 
கூறும் நூல் பன்னிரு பாட்டியல். சிற்றிலக்கிய  
வடக 96 என்று முதன் முதலாக கூறும் நூல் 

[A] பிரபந்த தீபிடக  

[B] பிரபந்த மரபியல் 
[C] நவநீதப் பாட்டியல்   
[D] சிதம்பர பாட்டியல் 

62) “தமிடை ஆதலன வளர்த்து மாண்புறச் 
தசய்தவர்”………….. 
[A] தமிழ் தபரும் காவலர் 
[B] பவதாச்சலம் 
[C] முத்தமிைக்காவலர் 
[D] சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் 

63) “பிரபந்தபவந்தர்” என அடைக்கப்படுபவர் 

[A] அருணகிரிநாதர் 

[B] தாயுமானவர்  
[C] குமரகுருபரர் 
[D] இராமலிங்கடிகள் 

 A b c d 

A) 2 3 1 4 
B) 3 2 1 4 
C) 4 3 2 1 
D) 1 2 3 4 
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64) கீழ்க்கண்டவற்றில் முடறயாக அடமந்த  
தசாற்தறாடடரத் பதர்க 

[A] தகாளக் தகாளக் குடறடாக் கூழுடட  
   விநாயகர் 

[B] குடறபடாக் தகாளக் தகாளக் கூழுடட  
   வியகனர் 
[C] தகாளக் தகாளக் குடறபடாக் கூழுடட  
   வியனகர் 
[D] குடறபடாக் தகாளக் தகாளக் கூழுடட  
   விநயகர் 

65) ஆற்றுப்படலம் கம்பராமாயணத்தில் கீழ்க்கண்ட 
எந்த காண்டத்தில் உள்ளது 

[A] பால காண்டம்  [B] ஆரணிய காண்டம் 
[C] சுந்தர காண்டம்  [D] யுத்த காண்டம் 

66) வாடை இளங்காயின்- மரபுச்தசால்லிடன 
குறிப்பிடுக 

[A] வாடைக் குரும்டப   [B] வாடைப் பிஞ்சு 
[C] வாடை மூசு  [D] வாடைக் கச்சல 

67) திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம் பன்னிரு 
திருமுடறகளில் 

[A] ஏைாம் திருமுடற  
[B] எட்டாம் திருமுடற 
[C] ஒன்பதாம் திருமுடற 
[D] பத்தாம் திருமுடற 

68) தந்டத தபரியாரின் பகுத்தறிவுச் சிந்தடனகடள 
கவிடத வடிவில் வந்தவர் 

[A] கவிஞர் சுரதா 

[B] கவியரசு முடியரசன் 
[C] பாவபவந்தர் பாரதிதாசன் 
[D] பகாடவ ஞானி 

69) அறம், தபாருள், இன்பம், வடீு என்னும் உறுதிப்
தபாருள்கள் நான்கடனயும் உணர்த்தி மக்கடள 
நல்வைிப்படுத்துவது 

[A] பபரிலக்கியங்கள்    

[B] சிற்றிலக்கியங்கள் 
[C] பிரபந்தங்கள்   
[D] பமற்க்கண்ட மூன்றும் 

70) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன  
பதர்வு தசய்க: 

பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு 

a. ஆந்டத கத்தியது 1. மரபு வழு 

b. குயில்கள் கூவியது 2. எண் வழு 

c. கபிலன் பபசினாள் 3. பால் வழு 

d. அரசன் வந்தது 4. திடண வழு 
 

 

 

 

 

71) குமரகுருபரர் மடங்கடள நிறுவிய இடங்கள் 

I. திருப்பாதிரிப்புலியூர் 

II. திருப்பனந்தாள் 

III. காசி 
IV. திருதபருந்துடற 

[A] II & III மட்டும்   
[B] I, II & IV மட்டும் 
[C] I & II மட்டும்    
[D] இடவ அடனத்தும் 

72) கீழ்க்கண்ட எவற்றுக்கு பவற்றுடம உருபு  
கிடடயாது 

[A] கருவி மற்றும் தசயப்படுதபாருள்பவற்றுடம 
[B] தகாடட மற்றும் இடம்/காலம் பவற்றுடம 
[C] உடடடம மற்றும் நீங்கல் பவற்றுடம 
[D] எழுவாய் மற்றும் விளி பவற்றுடம 

73) இடணயம் என்னும் வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர் 

[A] சார்லஸ் பாப்பபஜ்           

[B] டிம்தபர்னஸ் லீ     [C]  ான் பாஸ்டல்         
[D] பொவர்டு  ாக்சன் 

74) பின்வரும் தசாற்களுள் குற்றியலுகரம் அல்லாத
தசாற்கடள கண்டறிக 

[A] மாது   [B] வரகு 
[C] மடு   [D] பகாபு 

 a b c d 

A) 2 1 3 4 
B) 3 2 1 4 
C) 4 3 2 1 
D) 1 2 3 4 
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75) இராமலிங்க அடிகளார் பற்றிய கூற்றுகளில் 
சரியானடவ 

I. இவருக்கு திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார்  
எனப் தபயரிட்டவர் ததாழுவூர் பவலாயுத 
முதலியார். 

II. இவர் பாட்டட மருட்பா என்றவர் ஆறுமுக 
நாவலர். 

III. இவரது வைிபடு குரு திருநாவுக்கரசர் ஆவார். 

IV. தமிழ் இலக்கியத்துள் மிகப்தபரிய ஆசிரிய 
விருத்தம் பாடியவர். 

[A] I, II & IV மட்டும் சரியானடவ 

[B] I, III & IV மட்டும் சரியானடவ 
[C] I & II மட்டும் சரியானடவ   
[D] இடவ அடனத்தும்       
 

76) மல்லிடக மாடல மற்றும் தவற்றிடல 
நட்டான் என்பது  முடறபய 

[A] சிடனயாகு மற்றும் காலவாகு தபயர் 

[B] குணவாகு மற்றும் சிடனயாகு தபயர் 
[C] முதலாகு மற்றும் ததாைிலாகு தபயர் 
[D] தபாருளாகு மற்றும் சிடனயாகு தபயர் 

77) நளதவண்பாவில் காணப்படாத காண்டம் 

[A] சுயம்வர காண்டம் 

[B] கலிததாடர் காண்டம் 
[C] கலிநீங்கு காண்டம் 
[D] கலிதுறவுக் காண்டம் 

78) கீழ்க்கண்டவற்றில் திருமூலர் வாழ்ந்த  
காலமாக அறியப்படுவது 

[A] ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி 
[B] ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி 
[C] ஏைாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி 
[D] ஏைாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி 

79) ததாடக நிடலத்ததாடர் மற்றும் ததாகாநிடலத் 
ததாடர் முடறபய எத்தடன வடகப்படும்? 

[A] ஒன்பது மற்றும் ஆறு  

[B] ஆறு மற்றும் ஒன்பது 
[C] ஐந்து மற்றும் ஏழு   
[D] எட்டு மற்றும் ஒன்பது 

80) பவளவாய் பபசினாள் என்பது 

[A] அன்தமாைித்ததாடக 
[B] உவடமத்ததாடக 
[C] விடனத்ததாடக 
[D] பவற்றுடமத்ததாடக 

81) கீழ்வரும் குறளிலுள்ள எதிர்ச்தசால்டல எழுதுக 
“பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிடன அப்பற்டறப் 
பற்றுக பற்று விடற்கு” 
[A] பற்றுக x பற்றற்றான் 
[B] பற்றிடன x பற்றுவிடல் 
[C] பற்றுக x பற்றுவிடல் 
[D] பற்றுவிடல் x அப்பற்டற 

82) வில்லிபாரதம் எத்தடன பருவங்கடளயும்,  
எத்தடன விருத்தப் பாடல்கடளயும் தகாண்டது 

[A] 8, 3450   [B] 7, 2550 
[C] 10, 4350   [D] 6, 3550 

83) பின்வருவனவற்றுள் வரீமா முனிவர் எழுதாத  
நூடல கண்டறிக 

[A] ஞாபனாபபதசம்   

[B] அடடக்கலமாடல   
[C] கித்பதரியம்மாள் அம்மாடன   
[D] திருவாரூர்க் கலம்பகம் 

84) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன  
பதர்க 

பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு 

a. ஆசிரியப்பா 1. தூங்கல் ஒடச 

b. கலிப்பா 2. துள்ளல் ஒடச 

c. வஞ்சிப்பா 3. அகவல் ஒடச 

d. தவண்பா 4. தசப்பல் ஒடச 
 

 

 

 a b c d 
A) 2 1 3 4 
B) 3 2 4 1 
C) 3 2 1 4 
D) 1 2 3 4 
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85) மரகதப்புறா பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் 
சரியானடவ எடவ 

I. தமிழ்நாட்டின் பதசியப்பறடவ 

II. மடைக்காடுகளிலும் அடர்ந்த ஈரமான 
காடுகளிலும் காணப்படும் 

III. பறப்படதடய விட நடப்படதபய 
விரும்புகிறது 

IV. இப்பறடவ பைகுவதற்கு மிக கடினமானது 

 

[A] II & III மட்டும் சரியானடவ  
[B] I, II & III மட்டும் சரியானடவ 
[C] I & II மட்டும்  சரியானடவ  
[D] இடவ அடனத்தும் 

86) கீழ்க்கண்டவற்றில் உவம உருபு இல்லாத 
ததாடர் பதர்க? 

[A] தகாக்கதகாக்க கூம்பும் பருவத்து 
[B] வளவடர வல்டலக் தகடும் 
[C] பவய்புடர பதாள் 
[D] முைவு உறழ் தடக்டக 

87)  “தவஞ்சின வாலி, மீளான், வாலும் பபாய் 
வழீ்ந்தன்பற”……….. என்ற கம்பராமாயண பாடலில் 
அனுமன் இகழ்ச்சி பமலிட யாடர நடகப்பிற்கு 
உரியவன் ஆக்குகிறான் 

[A] சுக்கிரவன் [B] இராவணன்     
[C] வாலி  [D] சூர்ப்பனடக 

88) “தான் அடதச் சம்புவின் கனி என்ற 
தடங்டகயில் எடுத்து முன் பார்த்தான்” 
இவ்வரிகளில் இடம்தபறும் கனி 
[A] மாங்கனி         [B] நாவற்கனி 
[C] தநல்லிக்கனி [D] தகாய்யாக்கனி 

89) தன்டன மதியார் தந்த நீடர தனது நீர் பவட்
டக கருதியும் பருகாத மன்னன் 

[A] பசரன் தசங்குட்டுவன் 
[B] பசாைன் பகாச்தசங்கணான் 
[C] மூன்றாம் ராப ந்திர பசாைன் 
[D] பசரமான் கடணக்கால் இரும்தபாடற 

 

90) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன பதர்க 

பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் இரண்டு 

a. சீவக சிந்தாமணி 1. மயிற்தபாறி 

b. கம்பராமாயணம் 2. புட்பக விமானம் 

c. தபருங்கடத 3. வானூர்திவடிவம் 

d. புறநானூறு 4. வானவூர்தி 
 

 

 

 

 

91) இஸ்லாமிய தாயுமானவர் எனப்  
பபாற்றப்படுவர் 

[A] தசய்கு அப்துல் காதிர் 
[B] வண்ணக் களஞ்சியப் புலவர் 
[C] சுல்தான் அப்துல் காதிர்   
[D] தசய்குதம்பிப் பாவலர்  

92) வரீமாமுனிவர் தமிழ்முனிவர்களில் ஒருவராக 
விளங்குகிறார் என்று கூறியவர் யார்? 

[A] ரா.பி. பசதுப்பிள்டள  
[B] திரு.வி. கல்யாணசுந்தரனார் 
[C] கவிமணி பதசிய விநாயகம் பிள்டள 
[D] பரிதிமாற்கடலஞர் 

93) கலீலிபயா கலிலி நூல்கடள அடிப்படடயாகக்
தகாண்டு தம்முடடய அறிவியல் தகாள்டகடய 
உருவாக்கியவர் 

[A] ஆல்பர்ட்ஐன்ஸ்டின்            

[B] பகாபர் நிகஸ் 
[C] தென்றி ரூதர்பபார்டு 
[D] சர் ஐசக் நியூட்டன் 

94) வழுவுற்தசால் கடளந்த ததாடடர பதர்க 

[A] கரும்புப்பிள்டளகளுக்கு தண்ணரீ் விடு 
[B] கரும்புக்கன்றுகளுக்கு தண்ணரீ் விடு 
[C] கரும்புப்பபாத்துக்களுக்கு தண்ணரீ் பாய்ச்சு 
[D] கரும்புப்பபாத்துக்களுக்கு தண்ணரீ் பிடி 

 a b c d 

A) 2 1 3 4 
B) 3 2 1 4 
C) 4 3 2 1 
D) 1 2 3 4 
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95) பட்டியல் ஒன்றுடன் பட்டியல் இரண்டடப் 
தபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீபை உள்ள
ததாகுப்பிலிருந்து சரியான விடடயிடன பதர்க 

பட்டியல் ஒன்று  பட்டியல் இரண்டு 

   தசால்    தபாருள் 

a. காலதர் 1
. 
ன
ள
ள
ள 

துளசி 
b. அலங்கல் 2

. 
அம்பு 

c. துைாய் 3
. 

 ன்னல் 
d. பகைி 4

. 
மாடல 

 

 

 

 

96) விடடக்பகற்ற வினாடவ பதர்க 
“இரட்டடக்கிளவி இரட்டிற் பிரிந்திடசயா” 
[A] இரட்டடக்கிளவி இரட்டித்தால்  
    என்னவாகும்? 
[B] இரட்டடக்கிளவி எவ்விடத்தில் வரும்? 
[C] இரட்டிற் பிரிந்திடசயாதது எது? 
[D] இரட்டிற் பிரிந்திடசப்பது எது? 

97) பகணி என்பது கீழ்க்கண்ட எதன் கீழ் வரும் 

[A] இலக்கணப் பபாலி 
[B] மரூஉ தமாைி 
[C] திடசச்தசாற்கள் 
[D] இடக்கரடக்கல்  

98) பின்வரும் இலக்கண குறிப்புக்குக் தபாருந்தாத
தசால்டலத் பதர்ந்ததடுக்கவும் 

விடனத்ததாடக 

[A] நாலிரண்டு  [B] உண்கலம் 
[C] அடலகடல்  [D] ஆடுதகாடி 

99) “பசியாமல் இருக்க வரந்தருபவன் தகாஞ்சம்  
படையது இருந்தால் பபாடு” -  இந்தப் 
பைதமாைி உணர்த்துவது 

[A] சுபிட்சம்  [B] நடகச்சுடவ 
[C] அறிவுடர  [D] பசிப்பிணி 

 

100) கீழ்க் குறிப்பிட்ட பாடலில் உள்ள தசாற்களுள் 
எது சரியான எதிர்ச்தசால். 
ஆைிவடி அம்புஅலம்ப நின்றானும் அன்தறாருகால் 
ஏைிடசநூல் சங்கத்து இருந்தாலும்-நீள்விசும்பின் 

[A] ஆைி x வடிஅம்பு         
[B] ஆைி x விசும்பின் 
[C] நின்றாலும் x நீள் விசும்பின் 
[D] இருந்தாலும் x அன்தறாரு நாள் 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ALL THE BEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a b c D 

A) 3 1 4 2 
B) 3 4 1 2 
C) 1 3 4 2 
D) 1 2 4 3 
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MOCK TEST -11 (ANSWER KEY)  

1 B 11 C 21 C 31 D 41 C 51 A 61 B 71 A 81 C 91 C 

2 C 12 B 22 A 32 A 42 B 52 D 62 A 72 D 82 C 92 A 

3 A 13 C 23 D 33 A 43 A 53 A 63 C 73 C 83 D 93 D 

4 D 14 A 24 C 34 D 44 C 54 B 64 C 74 C 84 C 94 C 

5 A 15 B 25 B 35 D 45 C 55 C 65 A 75 A 85 B 95 B 

6 A 16 D 26 D 36 D 46 A 56 A 66 D 76 D 86 B 96 C 

7 C 17 D 27 A 37 C 47 C 57 D 67 D 77 D 87 B 97 C 

8 B 18 A 28 D 38 A 48 D 58 D 68 C 78 A 88 B 98 A 

9 A 19 A 29 B 39 B 49 D 59 B 69 A 79 B 89 D 99 B 

10 C 20 B 30 D 40 B 50 C 60 C 70 D 80 A 90 D 100 B 
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8th Std GENERAL TAMIL Questions – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5) – 150 Marks 

Time Duration  – 1 ½ Hours  

  MOCK TEST - 43                                    
 
                        targettnpsc@gmail.com    
 
  
 

 

1. அசனாம்திக  அம்காரின்  ாந்ி னாம்  

த்கண தாடல்கபக்காண்டண  

[A] ஈாித்ண  னப்தத்ண ான்கு 

[B] எாித்ண னப்தண 

[C] ஈாித்ண னப்தண 

[D] எாித்ண னப்தத்ண ான்கு 

2. தின்னணற்றுள்  ற்கந திதந்ம்  ன்று 

டணெனார் கூறுர் 

[A] சிற்நினக்ிம்   [B] பதரினக்ிம்  

[C] இிாசங்ள்   [D] னாங்ள்  

3. காண்ணூற்நாறு - திரிக்கும் னகந 

[A] காண்ணூற்று+ஆறு 

[B] காண்க+ஆறு 

[C] காள்பாிம்+ஆறு 

[D] காண்ணூறு+ஆறு 

4. “இனதாம் ணெற்நாண்டின்  காடக்த்ில் 

ாடத்ணகநக்கு  கதனந்காண்டு  னரிந்ர் ார்? 

[A] தம்ல் சம்தந்ணார்  

[B] எபக டி.ப. சண்னணார்  

[C] சங்ாசு சுாிள் 

[D] தரிிாற் கனஞர் 

5. ீழ்க்ண்ட ார் அகில் எட்டக்கூத்ர்  
கசல்ாக்பாடு ிில்கன 

[A] பசான் இாபசந்ின் 

[B] இண்டாம் குபனாத்ணங்ன் 

[C] ிக்ி பசான் 

[D] இண்டாம் இாசாசன்  

6. "கூன்சங்ின் திள்கப காடிப்தபக்  பாடிடநித் 

பன்ிில்  ீத் ிகக்த்ால் -  

                                                                 ான்டல்ந்(ண)"  

ன்ந பகண்தா  தாடனில் குநிப்திடப்தடும்  பன் 

ிின் னக்ள் 

[A] குநிஞ்சி னக்ள்  [B] னல்கன னக்ள் 

[C] னம் னக்ள்  [D] கய்ல் னக்ள்    

 

7. னனர்ள், கதானபகும் , கசால்னகும்  

பான்நக் ிககப  இற்நிக் ற்பதாக 

ணங்குபிச் கசய்ார்ள் . இகண ிபக்கும் 

இனக்ம் 

[A] அிினக்ம்  [B] கதானபினக்ம்  

[C] கசால்னிக்ம்  [D] ாப்தினக்ம்     

8. ந் ான்கு ாங்பால்  கச்சுக  

பான்றும் ன்று கால்ாப்திம்  

குநிப்திடுிநண? 

[A] இபக, னணக, ணள்பல், னரிாக  

[B] கசால்னல் , ள்பல், டக, பக 

[C] இபக, ள்பல், டக, அநிாக  

[D] இபக, பக, னணக, அநிாக  

9. ஆக கடக்ாய் அக ஞாண் தம் பதாபிக் 

ாப் னத்ப் தம்- இப்தாடனடிள்  இடம் 

கதறுண 

[A] அின் சிரிப்ன  [B] ிழுணம் பனம் 

[C] னக்ள் ி ான்ிம் 

[D] ம்த ாாம்  

10. திபணாம் ணெற்நாண்டில்  திற்தகுிில்  .............. 

ாடங்ள் பான்நிண? 

[A] ாிக் கூத்ண [B] காண்டி 

[C] பால்தாக   [D] ீி 

11. ானங்ாட்டும்  இகடிகனனேம்  கதகசச்ச  

ிகுினேம் கநந்ண னம் கதகச்சம்  

........................... ணப்தடும்  

[A] தண்னத் காக [B] உம்கத் காக 

[C] ிகணத் காக [D] அன்காித்காக  

12. ீழ்க்ண்டற்நில்  ண தந்ிரின்  இனக் 

ணெல் ஆகும்? 

[A] ன்னூல்             [B] கான்னூல் ிபக்ம் 

[C] கால்ாப்திம்  

[D] னநப்கதானள்  கண்தாாகன  

13. 1985 ஆம் ஆண்டு ானகட  கசந்ிழ்ச் 

கசாற்திநப்தில்  பத னனிின் னல் 

காகுி கபிந்ண?  

[A] ிரிாின்  ற்ானத் ிழ் அாி 
[B] பபப்தாார்  

[C] அத்ினிங்ம்  

[D] பங்ிடசாி  ாட்டார்  

 

TARGET TNPSC FBEG  

>   MOCK TEST - 43 
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14. கதானத்ண 

 கசாற்ள்  இனக்குநிப்ன 
a) னங்ண்  1. ிகணத்காக 
b) னத்ம் தடித்ான் 2. உம்கத்காக 
c) கற்நிகனப் 

தாக்கு 
3. பற்றுகத் 

காக 
d) பர்னழ் 4. தண்னத்காக 
e) கதாற்கநாடி 

ந்ாள் 
5 அன்காித் 

காக 
 

 a b c d  e 

[A] 3 2 4 1 5 

[B] 3 4 2 1 5 

[C] 4 3 2 5 1 

[D] 4 3 2 1 5 

      
15. ணிக்குநிகனச்  சாாண கசால்னின்  இறுிில் 

ல்னிணம் ஊர்ந்ண னம் உங்பப …… ஆகும் 

[A] னற்நிலும்  

[B] கன்காடர்க்  குற்நிலும்  

[C] ன்காடர்க் குற்நிலும்  

[D] குற்நிலும்  

16. னி, னத்ா ஆி கதானள்பில்  …………. 

உனன னம் 

[A] அண, என  [B] ஆல், ண் 

[C] ஆல், ஆன்  [D] கதர், ிபி 

17. இந்ின் சஞ்சிக ன்னும் டுபில் பதாப் 

அர்ள் ழுி ட்டுகள் 

[A] கன்ணிந்ி  ிநிஸ்ண சகதபின்  பர்ச்சி 
[B] சதிள்  தற்நி ட்டுகள் 

[C] ிழ்காி ஆாய்ச்சி தற்நி ட்டுகள்  

[D] ி க்பின் தக்க்ங்ள்  தற்நி  

      ட்டுகள்  

18. ணெல்ள் ணித் ிில் அள்பிட பண்டும் - 

அகபாக்ி  ிழ் தினேம் ஆற்நிட பண்டும் – 

னும் தாடனின்  ஆசிரிர்? 

[A] தாிாசன்   [B] னபந்ிப்னனர்  

[C] சச்சிாணந்ன்   [D] தாிார்  

19. ிகணபழ  பதாாச்   சிறுனல்ீர்   ீண்ட …. …. 

இப்தாடனில்    அணுனகந  உள்பண?  

[A]  ிில்     [B]  ாணில்    

[C]  த்ணில்    [D]  அநிில்     

20. ிண்பாள்  பந்ர்  கசந்ாகனம்  பதாய் 

கண்ா காய்  – இில் தின்று ந்ணள்ப  

இனக்ம்  பர்.   

[A]  ிகணத்காக   [B]  தண்னத்காக    

[C]  உகத்காக   [D]  உம்கத்காக     

21. பசந்ன் ிாத்க  காடர்ந்ண  த்கண  ிழ் 

ிண்டுள்  பான்நினேள்பா  னப்தடுிநண  

[A] திகணந்ண  ிண்டுள்  

[B] இனதத்கந்ண  ிண்டுள்  

[C] ாற்தத்கந்ண  ிண்டுள் 

[D] ம்தணக்கும்  பற்ப்தட்ட  ிண்டுள்  

22. .சச்சிாணந்ன்  இற்நி  ஆணந்த் பன் ணெல் 

ன்தண ீழ்ண்ட ன் கக்குள்  அடங்கும் 

[A] ால் கில்  [B] ிக கில்  

[C] சிறுக கில் [D] ட்டுக  கில்  

23. “அனனி  என்கந ாலம் தடித்ண னாய் 

ிரில்னா  கசாற்ள்  ிகணில் ன்கு 

கதறுாய்”-ன்று ிபம்திர்  

[A] தாிார்    

[B] ிி பசி ிாம்  திள்கப 

[C] தாிாசன்  

[D] க.இானிங்ணார்  

24. ீழ்க்ண்டற்றுள்  ாற்று, ினழ, ஞாிறு 

ன்தக 

[A] ிகண இற்கசாற்ள்  

[B] கதர்த் ிரிகசாற்ள்  

[C] ிகண ிரிகசாற்ள்  

[D] கதர் இற்கசாற்ள்  

25. என ட்டத்ிற்குள்  இனக்கும் ிிகப  

ஈர்கட்அட்கட  ன்னும் சிறுதனககப்  

தன்தடுத்ி  இகக்கும் இகப்ன  

[A] கன்தப்ன  கனப்தின்ணல்  

[B] குறும்தப்ன  கனப்தின்ணல்  

[C] தனாி கனப்தின்ணல்  

[D] ீண்ட கனப்தின்ணல்  

26. ீனன் சிகன அற்றும் பதாாட்டத்ில்  

ஈடுதட்டர் 

[A] அசனாம்திக  அம்கார்  

[B] அம்னஜத்ம்ாள்  

[C] னெலூர் இாாிர்ம்  அம்கார்  

[D] அஞ்சகனம்ாள்  
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27. “ாணம் கதரிகண உிர்ிடுான் ; 
ற்நர்க்ாத்  ணப்தடுான் ; ாணம் 

ாங்ிடக் கூசிடுான் ; னண பல் ணப் 

பதசிடுான்”- ண ிணணின் கதனகக  

உர்த்ிர்  

[A] ிி பசி ிாம்  

[B] தாபந்ர்  தாிாசன்  

[C] ிடுகனக்ி தாிார்  

[D] ாக்ல் ிஞர் 

28. “ாரினள் அத்ில் ல்ன ிகாபி ீான்! 

இந்ப் தாரிகடத்ணில்பார்  ண்ிற் 

தாய்ந்ிடும்  ழுச்சி ீ ான்”-ண தாிாசன்  

கணக் குநிப்திடுிநார்  

[A] ின்  [B] இழ்ள் 

[C] கதண்ள்  [D] ிகள்  

29. “னற்றுஈகச்சம்  ழுாய் ிபிப்கதானள்  

ஆறுனன இகடனேரி அடுக்ிக காாிகன ”-

இப்தாடல்  இடம் கதற்ந ணெல் 

[A] ன்னூல்  [B] கால்ாப்திம் 

[C] னநப்கதானள்  கண்தாாகன  

[D] ண்டினங்ாம்  

30. தனாச்சுகப , தடக்ாட்சி , கதாற்சிகன  

பதான்நகள்  ……….………னர்ச்சிக்கு 

டுத்ணக்ாட்டுபாகும்  

[A] ிாப் னர்ச்சி [B] இல்ன னர்ச்சி 
[C] தண்னப்கதர்ப்  னர்ச்சி 
[D] குற்நிலுப்  னர்ச்சி  

31. ந் இகபம்  ிழ் ழுத்ணக்கப   

ழுழம் எனிக்ழம் ற்றுத் னிநண 

[A] ிழ்ஈம்  [B] ிம் 

[C] காிம்  [D] ிம்  

32. “ந்ணார் சரித்ிம்” ன்ந ணெனின் ஆசிரிர் ார்? 

[A] கநகனடிள்  

[B] எபக டி.ப.சண்னணார் 

[C] சங்ாசு சுாிள் 

[D] பாதான ினட்டிப் தாிார்  

33. “திள்கபக் குனிஇங்ப்  பதகப்னள்  ானாட்டும் 

ள்கபக் குனாடர்  ன்”- ன்ந பகண்தா  

தாடனில் 'திள்கபக் குனகு' ன்தண 

[A] அிற்திள்கப  [B] ீரிப்திள்கப  

[C] ாகக்குஞ்சு   [D] குங்குக்குட்டி  

34. கூற்றுகப ணி 
1. “ான்கதற்ந ிழ்ாள் ங்ப்கதற்பநன் ”  
    – இவ்டிபில் ான் கதற்ந ி –  
    ாிரிாறு  
2. பதம் ன்ந கசால்னின் கதானள் சந்ணம்   
3. ில்னினத்ணார் – 15ம் ணெற்நாண்டு   
4. ில்னிதாம் 10 தனம் காண்டண  
5. ில்னிதாம் 4350 ினத்ப்தாடனால் ஆணண.    
[A] 1, 2, ற்றும் 3 சரி  

[B] 2, 3, ற்றும் 4 சரி  

[C] 2, 4 ற்றும் 5 சரி  

[D] 1, 3 ற்றும் 4 சரி  

35. உற்ந பத்க உிர் நந்ாலும் உிக 
பி உடல் நந்ால் – இப்தாடகன 
அனபிர் ார்?    

[A]  ானோணர்   

[B]  இானிங் ள்பனார்    

[C]  ின.ி ல்ா சுந்ம்   

[D]  அனிரிார்    

36. ஞாிகநச்  சுற்நினேள்ப தாகக "ஞாிறு 

ட்டம்" ணக் கூறும் ணெல் ண? 

[A] சினப்திாம்   [B] கால்ாப்திம்  

[C] னநானூறு   [D] ினக்குநள்  

37. ீக்ண்ட கண “சங் அாி” ணழம் 

அகப்தர் 

[A] ிார் ழுி பசந்ன் ிாம் 

[B] ண்டனனனடர்  இற்நி சூடாி ிண்டு 

[C] ீானணிரின்  சணாி 
[D] ாழ்தாம்  ிகபனணரின்  ிழ்ச்கசால்   

      அாி 

38.  ‘ஏி உடம்ன காறும் உிகண உனான்பந ’ 

ன்று கூநிர் ார்? 

[A] ினனெனர்  [B] ம்தர் 

[C] ிி  [D] தாிாசன்  

39. தாணந்ர்  ன்தார் ந் ஆண்டு “ற்ானத் 

ிழ்ச்கசால்  அாினேம்” ற்றும் “ணகத் 

ிழ்ப் பதாினேம் ” கபிிட்டார்   

[A] னகநப  1920 ற்றும் 1927 

[B] னகநப  1925 ற்றும் 1935 

[C] னகநப 1925 ற்றும் 1937 

[D] னகநப 1920 ற்றும் 1937 
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40. “பம்தாி, ாலூர் னம்தம் .......……. ாட்சி 
அபிக்ிநண. கான்னூல்  ………… இனங்குின்நண . 

சணாி  …………. ிபிர்ிநண. ீானணிர்  

ிழ் னணிர்லள்  எனா 

ிபங்குின்நார்” ண ா.தி.பசணதிள்கப  

தாாட்டுிநார் . -இில் ிடுதட்ட 

ார்த்கபில்  கதானந்ணண  

[A] ம்த ாகனா , னத்ாா ,  

     கதான்ணெனா  

[B] னத்ாா , கதான்ணெனா , ம்த  

     ாகனா  

[C] ம்த ாகனா, கதான்ணெனா ,    

     னத்ாா  

[D] கதான்ணெனா , னத்ாா , ம்த  

      ாகனா  

41. "ர்ம் தாடல்ள், உனின் உண்க  ிகனக 

உர்த்ி அிாப் பதரின்தப் கதனாழ்ிற்கு  

ம்க அகத்ண கசல்லும்" ண 

ர்ிக்ப்தடுிநண  

[A] அனிரிார்  [B] ானோணர்  

[C] குங்குடி  ஸ்ான்  [D] ினனெனர் 

42.  ‘னி அண்டத்ின் கப்தகுி  ணழம் அஃண 

அகசாண  ிகனாணண ’ ணழம் கூநிர்? 

[A] ானி   [B] பாதர்ிசு  

[C] லீனிபா  [D] ினைட்டன்  

43. ‘ாய்கன்  திநகண’-திரித்கழுண  

[A] ாய்க+அன்ன+அகண 

[B] ாய்க+ன்+திநகண 

[C] ாய்க + அன்தின் + கண 

[D] ாய்க+அன்தின்+திநகண 

44. அண்ாகனார்  ாடி சிந்ண ீழ்க்ண்ட ந் 

ஊரின் இகநணின்  (னனன்) சிநப்கத பி 

இணி இகசப்தாடல்பால்  பதாற்நிப் தாடப் 

கதற்நண  

[A] ினப்தங்குன்நம்  [B] ழுகுகன 

[C] ினச்கசந்ணர்  [D] தனிர்ச்பசாகன  

45. தின்னணற்நில்  ிப சிந்ாிின்  

ஆசிரிர் ார்? 

[A] னபந்ிப்னனர்  [B] னஞ்பசந்ணார்  

[C] ல்னாடணார் 

[D] இற்நில் னில்கன  

46. கதானத்ண  

 கசாற்ள்  இனக்குநிப்ன 
a) க 

கசான்ணான் 
1. இண்டாம் 

பற்றுககாக 
b) ணண னத்ம் 2. ஆநாம் பற்றுக 

ிரி 
c) சுடுபசாறு 3. ிகணத்காக 
d) ல்ிபள்ி 4. உம்கத்காக 
 a b c d   

[A] 3 2 4 1  

[B] 3 4 2 1  

[C] 4 3 2 1  

[D] 1 2 3 4  

      

47. பர் கடிட்டு  னம் குந்கின்  சிநப்னகப  

டுத்ணக் கூறுண திள்கபத்  ிின் 

த்கணாண  தனம் ஆகும் 

[A] னென்நாம் தனம் [B] ான்ாம் தனம் 

[C] ந்ாம் தனம்  [D] ஆநாண தனம் 

48. ானகட  ஆட்சிக்ானத்ில்  குநஞ்சி ாடம் 

பான்நிண. 

[A] பசா ன்ணர்ள் [B] தாண்டி  ன்ணர்ள் 

[C] பச ன்ணர்ள் [D] ாக் ன்ணர்ள் 

49. "ாங்ள் ிாசர்ள்” ன்று கசனக்குடன்  கூநி 

னனர்பின்  கசனக்க அடக்ிர் 

[A] ாபபப்னனர்  [B] தாிாசன் 
[C] ிி பசி ிாம்  திள்கப 

[D] எட்டக்கூத்ர்  

50. சாலக்ிர்பின்  கனாணல்ாணனத்ின் 

ீண தகடகடுத்ண  னம்னகந பதாரிட்டு 

கன்நன் 

[A] பசான் இாபசந்ின்  

[B] பசான் இாசாிாசன்  

[C] பசான் இாசபந்ின்  

[D] பசான் ிசானன் 

51. “தாத்ணாக்  காண்ட திள்கபப்தாண்டின்  

ில்னிஎட்டக் கூத்ணிர்  ல்னாண 

பாட்டிகாலம் - சதீ்கக்” –ன்ந 

ிழ்ிடுணண  தாடனில் 'சதீ்கர் ' ன்தர் 

ீழ்க்ண்டற்நில்  ர் ார்? 

[A] பனாணர்   [B] பதானிப்னனர்  

[C] அசகப் னனர் [D] தி அகச்சர் 
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52. கூற்றுகப ணி 
 1. டீ்கடக் ட்டிணான்  –பற்றுகத் காா  

                                 ிகனத் காடர்  
 2.ற்கநான்று -இகடச் கசாற்கநாடர்  
 3.ாழ் ாழ் -அடுக்குத்காடர்  
 4.ானணிர்  -கதகச்சத் காடர் 
 5.ண்படன் இாகண -ிகணனற்றுத் காடர்  

[A]  1, 2, 3 ற்றும் 5 சரி  

[B]  2, 3, 4 ற்றும் 5 சரி  

[C]  1, 2, 4 ற்றும் 5 சரி  

[D]  அகணத்ணம் சரி  

53. 1964-ஆம் ீழ்க்ண்ட னக்கு “ாகத்ின” 

(தத்ஸ்ரீ) ினண ங்ப்தட்டண  

[A] டலூர் அஞ்சகனம்ாள்  

[B] ஆழகடம்ாள்  

[C] அம்னஜம்ாள்    

[D] அசனாம்திகஅம்கார்  

54. இகநகணபா , ல்னாகபா , தாட்டுகடத்  

கனாக்  காண்டு அகக் கனா  

னிப் தாடப்தடும் சிற்நினக்ிக  வ்ாறு 

அகக்ப்தடும்? 

[A] னம்தம்  [B] உனா 

[C] திள்கபத்ிழ்  [D] தி 

55. தார் பாட்டம், அரின் னழு உனச்சிகன, 

அர் கதரில் ணெனம் ஆிக ங்கு 

ிறுப்தட்டுள்பண? 

[A] ினில்னினத்ணரில்  [B] இாஜதாகபத்ில்  

[C] ினகல்பனிில்  [D] சங்ன்பாினில்  

56. "ாடி திகக் ண்டபதாகல்னாம்  

ாடிபணன்" னும் தாடல் ினனட்தாில்  ந் 

கனப்தில்  னம்? 

[A] ஜீானண்ம்  

[B] சச சன்ார்க் ிண்ப்தம்  

[C] திள்கப கதன ிண்ப்தம்  

[D] இகந ிண்ப்தம்  

57. எவ்பார் ஆண்டும் உன ண ினங்கு ாள் 

காண்டாடப்தடுிநண ? 

[A] அக்படாதர்  இண்டாம் ாள் 

[B] அக்படாதர் னென்நாம் ாள் 

[C] அக்படாதர் ான்ாம் ாள் 

[D] அக்படாதர் ந்ாம் ாள் 

58. கதானத்ண  

 கசாற்ள்  இனக்குநிப்ன 
a) இற்றுல், 

ழல், 
னத்ா  

1. 6-ம் பற்றுக 

b) ஆக்ல், அித்ல், 
அகடல் 

2. 5-ம் பற்றுக 

c) காகட, தக, 
ட்ன 

3. 3-ம் பற்றுக 

d) ிக கதானபில் 
னண 

4. 2-ம் பற்றுக 

d) ீங்ல், எப்ன, 
ல்கன, ண 

5 4-ம் பற்றுக 

 a b c d  e 

[A] 3 4 5 2 1 

[B] 3 4 5 1 2 

[C] 4 3 5 1 2 

[D] 4 5 3 1 2 

      

59. உனம் உனண்கட  டிாணண " ன்ந னல் 

ிழ்க் குலுக்கு உரிர் 

[A] பசக்ிார்  [B] ின் னங்குன்நன் 

[C] ினள்லர்   [D] னத்ாழ்ார்  

60. ி.தி. 1632 இல் "உனத்ின் னன்காண  இன 

னகநககபப்  தற்நி உகாடல் " ன்ந 

ணெகன ழுிர்  ார்? 

[A] லீனிபா  [B] சக் ினைட்டன் 

[C] கப்பர்  [D] ன்ஸ்டீன்  

61. ிழ்ாட்கடச்  சூழ்ந்ணள்ப  திந தகுிபினினந்ண  

ிில் ங்கும்  ிகசச்கசாற்ள் ............ ஆகும். 
[A] ிகசச்கசால்   [B] ிரிகசால்  

[C] இற்கசால்   [D] டகசால்  

62. கதர்ச்கசால்னின்  கதானகபச்  கசப்தடு 
கதானபாய்  பறுதடுத்ணண ………… 

[A] னென்நாம் பற்றுக உனன 

[B] ாம் பற்றுக உனன 

[C] ான்ாம் பற்றுக உனன 

[D] இண்டாம்  பற்றுக உனன 

63. அம்னஜத்ம்ாள்  ானகட  பிகாண  

பாற்நத்ிணால்  ப்தட்டு பிகாய்  

ாந்ார்  

[A] னா பன  [B] சபாஜிணி  ானேடு 

[C] ஸ்ணரி தாய்   [D] அஞ்சகனம்ாள்  
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64. "க கசய் ன்கிணம்கதி  இத்ாய் ணர்" 

ணத் காடங்கும்  தாடல் பம்தாிில்  உள்ப 

ந்ப் தடனத்க சார்ந்ண 

[A] ாஞ்கசப்  தத்ண [B] றுப்தத்ண 

[C] னள்  [D] ினனள்  

65. ினந்ிம்  கசத்ினனகநபில்  

த்கணாண  ினனகநா  

கக்ப்தட்டுள்பண? 

[A] ட்டாம் ினனகந  [B] தத்ாம் ினனகந 

[C] தன்ணிகண்டாம்  ினனகந 

[D] திணாநாம் ினனகந  

66. ம் ாட அனுதங்கப ல்னாம் ாட 
பகட ிகணழள் ன்னும் கனப்தில் 
ழுிர் ார்?  

[A]  சங்ாஸ் சுாிள் [B]  தரிிாற்கனஞர்  

[C]  தாார்        [D]  தம்ல்சம்தந்ணார்   

67. ந்க கதரிாரின் தகுத்நிழச் 
சிந்கணகபக் ிக டிில் ந்ர்?  

[A]  தாிார்     [B]  ாிாசன்   

[C]  தாிாசன்   [D]  ண்ாசன்    

68. இந்ிப் சணீப் பதாரிகணப் பதார் கடகதறும்  

இடத்ிற்குச் கசன்று கசய்ிகபத்  ிட்டி 

தத்ிரிக ண? 

[A] இண்டின் க்ஸ்திஸ் 
[B]கடம்ஸ்ஆஃப்இந்ிா  

[C] இனண்டன் கடம்ஸ் [D] அகரிக்ன்  கடம்ஸ்  

69. தின்னணற்நில்  ர் ஆத்ிச்சூடி  

கண்தாக  ழுிர் ஆார்? 

[A] எபகார்   [B] தாிார்  

[C] ிண்ல்  [D] அசனாம்திகார்  

70. ிகணனற்கநபா  கதர்ச்கசால்கனபா  

ிகணச்கசால்னிகணபா  தணிகனாக் 

காண்டு னடிண ……… 

[A] னல் பற்றுக  [B] னென்நாம் பற்றுக  

[C] ான்ாம் பற்றுக  

[D] இண்டாம்  பற்றுக  

71. ீழ்க்ண்டற்றுள்  இனக்ப்  பதானிகக்  

ண்டநி 

[A] ர்ப்னநம்   [B] ால்ாய் 

[C] ாய்க்ால்  [D] காம்னணணி  

72. ி.ன3-ம்ணெற்நாண்டு  ானட்டத்க  பசர்ந் 

ங்ம், கள்பி, கசம்ன, இனம்ன 

உபனாங்பிணால்கசய்ப்தட்ட  ாசுள் ங்கு 

ண்டநிப்ததட்டுள்பண  

[A] ிண்டுக்ல் , னொர், ணக 

[B] ினானொர் , னொர், ணக 

[C] னனரி, னொர், ணக 

[D] ினகல்பனி , னொர், ணக 

73. குற்நிலும் , னற்நிலும் , குற்நிலும்  

ஆிற்நின்  ாத்ிகள் னகநப  

[A] அக, அக, அக [B] அக, என்று, அக 

[C] என்று, என்று, அக [D] அக, அக, என்று 

74. ீழ்க்ண்டற்நில்  சனகச் சாா ன்நர்? 

[A] னல்னங்ாடணார்  [B] னஞ்பசந்ணார்  

[C] கதாய்கார்  [D] ண்ன்பசந்ணார்  

75. “ண்தத்ால்  ய்ல் பிகன்த ார்ாட்டும்  

தண்னகடக  ன்னும் க்கு”-ன்ந குநபில் 

'க்கு' ன்தண 

[A] பர்க  [B] ற்கசல்  

[C] ன்கணநி  [D] உர்ந்  

76. ள்கபச் "கசால் ிபம்தி” ன்று கூறுண 
[A] இனக்ப்பதானி  [B] ங்னக்கு  

[C] குழூஉக்குநி  [D] இடக்டக்ல்  

77. என க்ர் தப்தபில்  பர்ந்ணள்ப  ங்ள் 

த்கண பதர்லக்கு பகாண  

உிர்ாற்கநக்  ிகடக்ச் கசய்ின்நண  

[A] தன்ணிகண்டு  [B] திணான்கு 

[C] திணாறு  [D] திகணட்டு  

78. கதாணக்பின்  னத்ணக்கபக்  பட்டுச் 

கசய்ிகப  அநினேம் னகந 

[A] பர்ால்   [B] னத்ணக்பட்ன  

[C] கூகநடுப்னஆய்ழ  [D] ப ஆய்ழ 

79. “னகணின் உினம் காடுக்ர் திகணின்  

உனகுடன் கதநினும் காள்பனர்” –இப்தாடல்  

இடம் கதற்ந ணெல் 

[A] அானூறு   [B] னநானூறு  

[C] ானடிானூறு  [D] குறுந்காக  

80.  “ஆடம்” ன்தகணப்  திரித்கழுண  

[A] ஆடு+ஆம்  [B] ஆடர்+ம் 

[C] ஆடு+அம்  [D] ஆடர்+அம் 
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81. ல்னல் றுில் டா(கு) உடணாச் 

கசல்லும்  ிகடபதால்  கசம்ாந்ண  – 

கல்னினாள் -இில் 'றுகு ' ன்தண 

[A] அசன்   [B] ாம் 

[C] அசீி  [D] கதனிம்  

82. ணகில் ஐகார் ாடம் அங்பநி 
ஆண்டு ண? 

[A]  1932   [B]  1942                [C]  1952        [D]  1962  

83. “இானுக்கு ம்தி இனக்குன்”- இில் உள்ப 

பற்றுக உனன ……….. கதானபில் ந்ணள்பண  

[A] ட்ன [B] னகந        [C] ிபி    [D] ி 

84. ந்ினத்ின்  கதனக  னிப பந்கண 

னன்கதடுத்ிணர்  ிர்ள் 

[A] குநிஞ்சி  [B] னல்கன 

[C] னம்   [D] கய்ல்  

85. காிகடக்கு  ற்ந கசால்கன  ண்டநி 

[A] ாகணக்குட்டி   [B] கன்ணம்திஞ்சு  

[C] னந்ட்கட   [D] கற்நாள்  

86. “ண் இகத் னானடிள்  ாசிணிில்  

பாய்னால்  ண்னர் ாகன ாடுல்”-

இப்தாடல்  உர்த்ணம்  ிழ்ழ கச் சுட்டுிநண 

[A] இன்தம் ணய்த்ல் [B] ம் ாீத்ல் 

[C] ணன்தம் ணய்த்ல்  [D] உக ரீ்த்ல் 

87. “குற்நம் தார்க்ின் சுற்நம் இல்கன” ணக் கூறும் 

ணெல் ண? 

[A] ல்ி  [B] னெணக 

[C] ஆத்ிச்சூடி  [D] கான்கந பந்ன் 

88. சரீ்ள் என்றுடன் என்று கதானந்  அகண  

[A] சரீ்    [B] கப 

[C] அடி    [D] காகட 

89. சுாக  உகக் ிஞர் ன்று னன்  

னனா னழ்ந்ர் ார்? 

[A] கஜசிற்தின்   [B] னணகதித்ன்  

[C] சிற்தி   [D] கு.த.இாசபாதானன்  

90.  “க கசய்ன்கி  ணம்கதீ இத் ாய்ணள் 

தக கசய் கஞ்சனம்”- இப்தாடல்  ரிள் ந் 

ணெனில் உள்பண? 

[A] பகண்தா   [B] ினள்லாகன  

[C] தாத்ாய்  [D] பம்தாி  

91. ற்தக ற்கும்தடி ள்லர் கசான்ணதடி 
ற்த்ான் பண்டும் ன்று கூநிர்?  

[A]  தாிார்    [B]  தாிாசன்   

[C]  ஐகார்   [D]  ம்தர்   

92. ஊன்கதற்ந திிணால் அிந்ணம் ழீ்ந்ணம் 
உர்ழடன்ின் ினாம் உகக்ப் கதற்பநன் .   
– இடம் கதற்ந ணெல் 

[A]  தாத்ாய்   [B]  ில்னிதாம்   

[C]  ம்தாாம்  [D]  பகண்தா    

93. அநிழள் அநிக அநினேம் அனம் அநி அரி 
திப ன்று கூநிர் ார்?   

[A]  ினனெனர்    [B]  குகுனதர்   

[C]  ள்பனார்   [D]  அப்தர்    

94. ினனட்தாில்  இடம் கதற்றுள்ப தாடல்பின்  

ண்ிக்க 

[A] 5801         [B] 5805              [C] 5810            [D] 5818 

95. பகண்தாில்  அகந்ணள்ப கண்தாக்பின்  

ண்ிக்க  

[A] 430 [B] 431                 [C] 432            [D] 433  

96.  ‘கற்நிகன  ட்டான் ’ இத்காடரில்  

அகந்ணள்ப  ஆகுகதர்  

[A] காினாகு  கதர் [B] சிகணாகு  கதர் 

[C] இடாகு கதர் [D] தண்தாகு  கதர் 

97. கசன்கண ழும்னரில் அனங்ாட்சிம் 
காடங்ப்தட்ட ஆண்டு ண?  

[A]  1841  [B]  1851  [C]  1861         [D]  1871  

98. ீழ்க்ண்டற்நில்  ண ிணி உனா னல் 

தடிா இனந்ண? 

[A] ிப்தான்   [B] ஹார்ர்டு  ார்க்-1 

[C] ிச்சட்டம்   

[D] ஸ்டான்பதார்டு  திபாக்-1 

99. ‘ஈரினர்’-திரித்கழுண  

[A] ஈர்+இனர்  [B] இன+இனர் 

[C] ஈரிர்+உர்  [D] இனக+இனர் 

100. னம் ண்டி- இில் னம் கசால்னின்  ாத்ிக 

அபழ ன்ண? 

[A] 2 ½          [B] 2 ¼              [C] 3  [D] 2 ¾ 

 

ALL THE BEST 
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MOCK TEST - 43 (8TH STD – TAMIL - ANSWER KEY) 

1 A 11 C 21 B 31 B 41 C 51 B 61 A 71 C 81 C 91 B 

2 A 12 C 22 B 32 D 42 A 52 A 62 D 72 C 82 B 92 B 

3 D 13 B 23 C 33 C 43 C 53 C 63 C 73 B 83 B 93 B 

4 C 14 D 24 D 34 C 44 B 54 C 64 C 74 B 84 C 94 D 

5 A 15 D 25 B 35 B 45 D 55 B 65 B 75 C 85 D 95 B 

6 D 16 C 26 D 36 C 46 D 56 C 66 D 76 C 86 B 96 B 

7 A 17 C 27 D 37 D 47 D 57 C 67 C 77 D 87 D 97 B 

8 C 18 C 28 B 38 B 48 D 58 B 68 C 78 C 88 B 98 C 

9 C 19 D 29 A 39 C 49 A 59 C 69 D 79 B 89 A 99 B 

10 B 20 B 30 A 40 C 50 B 60 A 70 A 80 C 90 D 100 B 
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TAMIL QUESTIONS (9th STD Book) – 100 QUE. 

TOTAL MARKS       – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION         – 1 ½ HOURS  

  
 ப ொதுத் தமிழ்
  

                                   targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 
1) தைத்ைிங்களின் ப ோது முைல் நோள் மதை

பைோறும் நடக்கும் ப ோங்கல் 

[A] சிறுவடீ்டுப் ப ோங்கல் 
[B] ப ரும் ப ோங்கல் 
[C] கோணும் ப ோங்கல் 
[D] ப ோகிப் ப ோங்கல்  

2) ைமிழ்நோட்டின் வடமோவட்டங்களில் எருது விடும் 
ைிருவிழோவிற்கு வழங்கப்ப றும் ப யர் 

[A] எருதுகட்டு  [B] மஞ்சுவிரட்டு 
[C] சல்லிக்கட்டு  [D] ஏறுைழுவைல் 

3) ைிரோவிடம் என்னும் பசோல்தல முைன் முைலில் 
 யன் ோட்டிற்கு பகோண்டு வந்ைவர் 

[A] குமரில ட்டர்  
[B] இரோ ர்ட் கோல்டுபவல் 
[C] அறிஞர்அண்ணோ   
[D] ைந்தை ப ரியோர்  

4) “இன் ம் விதழயோன் இடும்த  இயல்ப ன் ோன் 
துன் ம் உறுைல் இலன்” என்ற  ோடலில்  
அதமந்துள்ளது 

[A] அடிபமோதைத் பைோதட 

[B] அடிமுரண் பைோதட 
[C] அடியிதயபுத் பைோதட  
[D] அளப தடத் பைோதட 

5) ஆசுகவி, மதுரகவி, சித்ைிரகவி, வித்ைோரக்கவி 
எை நோற்கவியிலும் சிறந்து விளங்கியவர் 

[A] ைிருமழிதசயோழ்வோர்    
[B] குலபசகரயோழ்வர் 
[C] ைிருமங்தகயோழ்வோர் 
[D] மதுரகவியோழ்வோர் 

   https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/ 

 

6) ஒற்றள தடயில் அளப டுத்தும் வரும் 
பமய்பயழுத்துக்களின் எண்ணிக்தக 

[A]  ன்ைிரண்டு   [B]  ைிபைட்டு 
[C]  த்து   [D] ஏழு 

7) ைவறோை இதணதய பைர்க 

[A] மீதூண் விரும்புபவல்- ஒளதவயோர்   
[B] த ந்ைமிழ் ஆசோன்- கோ. நமச்சிவோயைோர் 
[C]  ோதல இறக்கு – ைோைியோகு ப யர் 
[D] வழு – ஆறு வதகப் டும் 

8) சத களிபல ைமிபழழுந்து முழங்க பவண்டும் 
எை அன்பற முழங்கியவர் 

[A]  ோரைியோர்   [B]  ோரைிைோசன் 
[C] பைசியவிநோயகம்  ிள்தள 
[D] நோமக்கல்கவிஞர் பவ.ரோமலிங்கம்  ிள்தள 

9) ைமிழ்பமோழித் தூய்தம இயக்கம் பைோன்றிய 
நூற்றோண்டு 

[A] 18-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம் 
[B] 19-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம் 
[C] 20-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம் 
[D] 21-ஆம்நூற்றோண்டின் பைோடக்கம் 

10) கீழ்க்கண்டவற்றில் எவர் மறு ிறப்பு 
உணர்ந்ைவளோய்க் குறிப் ிடப் டு வள் 
[A] கண்ணகி  [B] ஆைிதர 
[C] சித்ைிரோ ைி  [D] மணிபமகதல 

11) பசோல்லில் ஏற் டும் குற்றங்களோக  
மணிபமகதல கோப் ியம் குறிப் ிடப் டுவது 
[A] பவஃகல்   [B] குறதள 
[C] பவகுளல்  [D]  சதல 

12) எழுத்து 1960 களில் ைமிழகத்ைில் இருந்து 

மோைோந்ைம் பவளி வந்ை ைமிழ் சிற்றிைழ் ஆகும். 

இைன் ஆசிரியரோக  ணியோற்றிவர்  
[A] ந. ிச்சமூர்த்ைி [B] சி.சு.பசல்லப் ோ  
[C] ைருமு சிவரோமு  
[D] எஸ்.தவத்ைீஸ்வரன் 

  MOCK TEST -12                                                    GENERAL TAMIL                                                25.09.2015 

 

Target Tnpsc FBG    ப ொதுத் தமிழ் 
GENERAL TAMIL 

 

mailto:targettnpsc@gmail.com
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%B4%E0%AF%8D
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13) விட்மைின் புல்லிைழும்,  ோரைியின் வசை  
கவிதையும் ைோன் என் கவிதைக்கு உரமிட்டது 
எைக் கூறியவர் 
[A] கோ.நோ.சுப் ிரமணியன்    
[B] ைி.பசோ.பவணுபகோ ோலன் 
[C] ந. ிச்சமூர்த்ைி 
[D] கு. .இரோசபகோ ோலன் 

14) பைோதட விகற் ம் பமோத்ைம் எத்ைதை  
வதகப் டும் 

[A]  ைிதைந்து  [B] இரு த்தைந்து  
[C] முப் த்தைந்து [D] நோற் த்தைந்து  

15) கைிரவைிடமிருந்து பவளிவரும் புறஊைோக் 
கைிர்கதளத் ைடுப் து    
[A] அடிவளி மண்டலம்   
[B] உயிர் வளிப் டலம் 
[C] உப்பு வளிமண்டலம் 
[D] அடிவளிப்  டலம் 

16) “நன்னூர்ப்புலவன்” எை சிறப் ித்து கூறப் டும் 
 ழம்ப ருதம வோய்ந்ைவர் 
[A] இளங்பகோவடிகள்   
[B] சீத்ைதலச் சோத்ைைோர் 
[C] புகபழந்ைிப் புலவர் 
[D] அருணந்ைி சிவைோர் 

17) ஆசிரியப் ோவிற்கு உரிய சீர்கள் …………………ஆகும் 
[A] கோய்ச்சீர்  [B] மோச்சீர்  
[C] கைிச்சீர்  [D] பூச்சீர் 

18) ைமிழ்நோடு கோங்கிரஸ் கட்சியின் ைதலவரோக 
எந்ை ஆண்டு ப ருந்ைதலவர் கோமரோஜர்  
பைர்ந்பைடுக்கப்ட்டோர் 
[A] 1936    [B] 1937 
[C] 1938   [D] 1939 

19) ைமிழின் சிறப்த யும் ைமிழ்பமோழியின்  
இைிதமயும் பசர்த்து  ோடியவர் 
[A] கவிஞர் பவ.இரோமலிங்கைோர் 
[B] கவிமணி பைசிய விநோயகம் 
[C] புலவர் குழந்தை 
[D] கவிஞர் முடியரசன் 

20) பைோழிற்ப யர்  ற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் 
சரியோைதவ 

I. பைோழிற் பசய் வருக்கு ப யரோய் வரும் 

II. மூவிடங்களிலும் வரும் 

III. கோலங் கோட்டோது 

IV.  டர்க்தக இடத்ைில் வரும் 

[A] II & III மட்டும் சரியோைதவ 
[B] I, II & III மட்டும் சரியோைதவ 
[C] III & IV மட்டும் சரியோைதவ  
[D] இதவ அதைத்தும் சரியோைதவ 

21) கீழ்க்கண்டவற்றில் உவதமச் பசோற்கதள 
பைர்ந்பைடுக்க 
[A] பமோழியமுது   [B] ைமிழமுது 
[C] ைமிழன்தை  [D] அமுைபமோழி 

22) கோந்ைியடிகள் ைில்தலயோடி வள்ளியம்தம 
குறித்து ைைது இரங்கதல கீழ்க்கண்ட எந்ை 
இைழில் எழுைிைோர் 
[A] இந்ைியன் பெரோல்டு 
[B] யங் இந்ைியோ  [C] நியூ இந்ைியோ 
[D] இந்ைியன் ஒப் ிைியன் 

23) கீழ்க்கண்டவற்றில் ைமிழக முைலதமச்சரோக 
 ைவி வகித்ைவர்கதள கோலவரிதசப் டி  
வரிதசப் டுத்ைி பைர்ந்பைடுக்க 
[A] குமோரசோமி, ஒமந்தூரோர், ரோஜோஜி,  ிரகோசம்  
[B]  ிரகோசம், ஒமந்தூரோர், குமோரசோமி,கோமரோஜர் 
[C] ரோஜோஜி, இரோமசோமி,  ிரகோசம், குமோரசோமி 
[D]  ிரகோசம், குமோரசோமி, இரோமசோமி, கோமரோஜர் 

24) ைமிழ்நோட்டில் கரும்பு கீழ்க்கண்ட யோருதடய 
முன்பைோர் கோலத்ைில் சீைோவிலிருந்து பகோண்டு 
வந்து  யிரடப் ட்டது எை கூறப் டுகிறது 
[A] அைிகன்   [B] ப கன்  
[C] நலங்கிள்ளி  [D] குமணன் 

25) பெலன்கில்லர் அபமரிக்கோவில் கீழ்க்கண்ட 
எந்ை மோகோணத்ைில்  ிறந்ைோர் 
[A] ஆர்கன்சஸ்   [B] அல ோமோ 
[C] அலோஸ்கோ   [D] அரிபசோைோ     
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26) “ைிறைல்ல ைற் ிறர் பசய்யினும் பநோபநோந்(து) 
அறைல்ல பசய்யோதம நன்று” என்ற குறளில் 
ைற் ிறர் மற்றும் பசய்யினும் என் து  
முதறபய 

[A] ஏழோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்  
   இழிவுச் சிறப்பும்தம 

[B] ஆறோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்  
   உயர்வுச் சிறப்பும்தம 
[C] மூன்றோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்         
   ஐயவும்தம  
[D] நோன்கோம் பவற்றுதமத் பைோதக மற்றும்         
   எச்சவும்தம 

27) உரிய ப ோருதள பைர்ந்பைடுக்க: “மல்லல்” 
[A] குளம்    [B] களம் 
[C] வளம்   [D] மதல 

28) ஆைந்ைரங்கருதடய நோட்குறிப்புகள் அவரது 
கோலத்ைில் யோருபம புரிந்ைிரோை அரியபைோரு 
இலக்கியப் ணி எைக் கூறியவர் 
[A] வ.பவ.சு   [B] K.K.  ிள்தள 
[C] அரிமைிபைன்ைவன் [D] ப ப் ிசு 

29) பசோல்லணி அதமத்துச் சுதவ வளம் பசழிக்கப் 
 ோடு வர் 
[A] சித்ைிரக்கவி   [B] ஆசுகவி 
[C] வித்ைோரக்கவி   [D] மதுரகவி 

30) சீைிவோசக்கவியோல்  தடக்கப் ட்ட ஆைந்ைரங்க 
விஜயசம்பு என்ற நூல் கீழ்க்கண்ட எந்ை 
பமோழியில் எழுைப் ட்டது 
[A] ைமிழ்    [B] வடபமோழி 
[C] பைலுங்கு   [D] கன்ைடம் 

31) உலகம் யோதவயும் ைோமுள வோக்கலும் 
நிதலப  றுத்ைலும் நீக்கலும் நீங்கலோ --
இப் ோடல் இடம்ப ற்றுள்ள கம் ரோமோயண 
கோண்டம் 
[A] அபயோத்ைியோ கோண்டம் 
[B] ஆரணிய கோண்டம் 
[C] கிட்கிந்ைோ கோண்டம் 
[D]  ோல கோண்டம் 

 

32) கீழ்க்கோணும் கருத்துகளில் ைவறோைதைச்  
சுட்டிக் கோண் ிக்கவும் 

கருத்துக்கள் 
[A] ரூ ோயத் என் து நோன்கடிச் பசய்யுள் 
[B] இந்ைிய நோட்தட பமோழிக்கோட்சிச்சோதல  
   என்றவர் ச.அகத்ைியலிங்கம் 
[C] முைல் எழுத்துக்கதள சோர்ந்து இயங்கும்  
   எழுத்துக்கள் சோர்ப ழுத்துக்கள் எைப் டும் 
[D] வோைம் ோடிக் குழுவிைர் ைஞ்தசதய 
   தமயமோக பகோண்டு பசயல்ப் ட்டைர் 

33) ைமிழ்நோட்டில் ஒதுவோர்கள்  ோடும் 
இதசத்ைமிழ்  ோடல்கள் 
[A] நோலோயிரைிவ்ய  ிர ந்ைப்  ோடல்கள் 
[B] சமகோலத்துப்  ோடல்கள் 
[C] பைவோரப்  ோடல்கள் 
[D] பவைகோலத்து  ோடல்கள் 

34) கலிங்கத்துப் ரணியில் எத்ைதை ைோழிதசகள் 
கோண் டுகின்றை 
[A] 569   [B] 579 
[C] 589   [D] 599 

35) மணிபமகதல யோருதடய உைவியோல் 
அமுைசுர ியோல் ப ற்றோள் 
[A] மணிபமகலோ பைய்வம் 
[B] ைீவைிலதக  [C] ஆைிதர  
[D] அறவணஅடிகள் 

36) குறுந்பைோதக நோன்கடி முைல் எட்டு அடிகள்  
வதர அதமந்ை குறுகிய ______________________ 
பகோண்டு பைோகுக்கப் ட்ட நூல் 
[A] கலிப் ோக்கதள    
[B] பவண் ோக்கதள 
[C] ஆசிரியப் ோக்கதள 
[D] வஞ்சிப் ோக்கதள 

37) ப ோருந்ைோை இதணதய கண்டறிக 
    பசோல்      - ப ோருள் 
[A] கந்ைரும்  - இதச 
[B] பகோணம் - வோட் தட 
[C]  ோடலம் -  ோைிரிப்பூ 
[D] கந்ைகம் -  ந்து 
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38) கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியோக அதமந்ை பைோடதர 
பைர்க:  (பசோற்பறோடர் -  ஆகுப யர்)  

I. ைிருக்குறள் கற்கிபறன் - கோரியோவோகுப யர் 

II. கம் தர  டித்பைன் –கருத்ைோவோகு ப யர் 

III. ைிருவள்ளுவதரப்  டிக்கிபறன் – 
கருத்ைோவோகு ப யர் 

IV. நன்னூல் கற்கப் ப ோகிபறன் -  
கோரியவோகுப யர் 

[A] II & III மட்டும் சரியோைதவ  
[B] I, II & III மட்டும் சரியோைதவ 
[C] I & II மட்டும்  சரியோைதவ  
[D] இதவ அதைத்தும் 

39) புதுக்கவிதை வளர்ச்சியில் கீழ்க்கண்ட  
யோருதடய  ங்கு ப ோற்றத்ைக்கது 
[A] வண்ணைோசன் [B] வண்ணநிலவன் 
[C] வோைவமோமதல [D] வல்லிக்கண்ணன் 

40) மணிபமகதல கூறும்  த்ைிைி ப ண்டிர், உலக 
உயிர்கள், உடல் அடக்க முதற, ைீவிதைகள் 
ஆகியதவகளின் எண்ணிக்தககள் முதறபய 
[A] 3, 5, 8, 10  [B] 3, 6, 5, 10 
[C] 3, 5, 6 ,10  [D] 3, 4, 6, 10 

41)  ரணி நோளில் ப ய்கள் கூடி  இரத்ைமும் 

இதரச்சியும் கலந்ை உணவு  சதமத்து உண்டு 

மகிழ்ந்து ஆடிப் ோடிக் களிக்கும். இைில் 
இரத்ைமும் இதரச்சியும் கலந்ை உணவு  என் து 

[A] நிலோச் பசோறு  [B] நிணச் பசோறு  
[C] நித்யச் பசோறு [D] நடுஇரவுச் பசோறு 

42) அன்பும் அறனும் உதடத்ைோயின் இல்வோழ்க்தக 
 ண்பும்  யனும் அது- இக்குறள் கீபழ 
கோணப் டும் எவ்வதக அணிதய பசர்ந்ைது 
[A]  ிறிதுபமோழிைல் அணி 
[B] இல்ப ோருளுவதமயணி 
[C] ஏகபைசஉருவகஅணி 
[D] நிரல்நிதறஅணி 

43) ப ருந்ைதலவர் கோமரோஜருக்கு மத்ைிய அரசு 
 ோரைரத்ைோ விருதை வழங்கிய ஆண்டு 
[A] 1954    [B] 1976 
[C] 1988    [D] 1999 

44) கீழ்க்கண்டவற்றில்  ரஞ்பசோைிமுைிவர் 
இயற்றியதவ 

I. ைிருவிதளயோடற் ப ோற்றிக்கலிபவண் ோ 

II. சிவப ருமோன் ைிருவந்ைோைி 
III. மதுதரப்  ைிற்றுப் த்ைந்ைோைி 
IV. பவைோரணிய புரோணம் 

[A] II & III மட்டும் இயற்றியதவ  
[B] I, II & III மட்டும் இயற்றியதவ 
[C] I, III & IV மட்டும் இயற்றியதவ  
[D] இதவ அதைத்தும் இயற்றியதவ 

45) "பவை கோலத்து வடபமோழியில் மூலத் ைிரோவிட 
பமோழிக் கூறுகள்  ல கலந்துள்ளை" என்று 
கூறியவர் 

[A] தரஸ் படவிஸ் 
[B] இரோ ர்ட் கோல்டுபவல் 
[C] ச.அகத்ைியலிங்கம் 
[D] பைவபநயப் ோவணர் 

46) ப ோருந்ைோை இதணதய கண்டறிக 
பசோற்கள்        - இலக்கணக்குறிப்பு 
[A] இதலபவல்   - உவதமத் பைோதக 
[B] மருப்பூசி      - உருவங்கள் 
[C] மோறன்களிறு -ஐந்ைோம் பவற்றுதமத்பைோதக 
[D] ைீர்த்ைபசழியன் - ப யரச்சம் 

47) தவத்ைியநோை பைசிகர் இயற்றியது 
[A] வங்கத்து ரணி [B] பமோகவதைப் ரணி 
[C] ைக்கயோகப் ரணி [D]  ோசவதைப் ரணி 

48) 1913ம் ஆண்டு டிசம் ர் 23-ம் நோள் கீழ்க்கண்ட 
எந்ை இடத்ைில் நதடப ற்ற அறப்ப ோரில் 
வள்ளியம்தம கலந்து பகோண்டோர் 
[A] வோல்க்ரஸ்ட்  [B]  ிரிட்படோரியோ 
[C] பகப்டவுண்  [D] பஜோகன்ஸ் ர்க் 

49)  ோண்டியர் கோலத்ைில் ைமிழகத்ைிற்கு வந்ை 
மோர்க்பகோப ோபலோ  யணி ஒரு…………………………….. 
[A] கிபரக்க நோட்டறிஞர் 
[B] இத்ைோலிய நோட்டறிஞர் 
[C] பவைிசு நோட்டறிஞர் 
[D] டச்சு நோட்டறிஞர் 
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50) இலக்கணக் குறிப் றிைல் 
“நல்லோற்றுப்  டூஉ பநறியுமோ ரதுபவ” 
கூற்று (A): பசய்யுளிதசயளப தட 
கோரணம் (R): ஒரு சீரில் இயல் ோக உள்ள பநட்
படழுத்து அளப டுத்து அளப தடக் குறிதய 
நீக்கிைோல் பசய்யுளில் சீர், ைதள பகடும் 
[A] (A)-சரி, ஆைோல் (R)- ைவறு   
[B] (A) – மற்றும் (R) – இரண்டும் சரி, பமலும்  
   (R) – என் து (A)- விற்கு சரியோை விளக்கம் 
[C] (A) ைவறு, ஆைோல் (R)- சரி   
[D] (A) – மற்றும் (R)- இரண்டும் ைவறு 

51) ைமிழக அரசின் முைல் அரசதவக் கவிஞரோக 
ைிகழ்ந்ைவர் 
[A] கவிஞர் கண்ணைோசன்  
[B] கவிஞர் புவியரசு 
[C] உவதமக் கவிஞர் சுரைோ 
[D] கவிஞர் பவ.இரோமலிங்கைோர் 

52) கோல்டுபவல் “ைிரோவிட பமோழிகளின் 
ஒப் ிலக்கணம்” என்ற நூதல எந்ை ஆண்டு 
பவளியிட்டோர் 

[A] 1851   [B] 1853 
[C] 1854   [D] 1856 

53) உரிய விதடதயத் பைர்க 

ைமிதழ ஆட்சி பமோழியோகக் பகோண்டுள்ள
பவளிநோடுகள் 
[A] இலங்தக, சிங்கப்பூர், மபலசியோ 
[B] பைன்ஆபமரிக்கோ, கைடோ,  ிரோன்சு 
[C] பமோரிசியசு,  ிைோங்கு,  ிஜித்ைீவுகள் 
[D] சிங்கப்பூர், மபலசியோ,  ிைோங்குைீவு 

54) டோக்டர் கோல்டுபவல் குறிப் ிடும் ைிருந்ைிய, 

ைிருந்ைோ, ைிரோவிட பமோழிகள் எத்ைதை?  

[A]  ன்ைிரண்டு,  த்து [B] ஆறு, ஆறு 
[C] ஏழு, ஐந்து  [D] எட்டு, ஆறு 

55) வோக்கியத்தை பைர்ந்பைடுத்து நிரப்புக 
“அணியில்லோை கவிதை  ணியில்லோை_________ 
என் ர்” 
[A] இளதம  [B]  ழதம 
[C] வைிதை   [D] வயதை 

56) ப ோருத்துக 

(a) கஃஃசு 

 

1. இன்ைிதசயளப தட 
(b) உழோஅர் 2. ஒற்றளப தட 
(c) உண் தூஉம் 3. பசோல்லிதசயளப தட 
(d) உரைதசஇ 4. பசய்யுளிதசயளப தட 

 

 

 

 

 

   
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  2  1  3  4 

[B]  2  4  1  3 

[C]  4  2  1  3 

[D]  3  4  2  1 

     

57)  ோஞ்சோலிச ைம் என்னும் கோப் ியம் கீழ்க்கண்ட 
எந்ை சருக்கத்ைில் இடம் ப ற்றுள்ளது 
[A] துகிலுரிைல் சருக்கம்  [B] அடிதமச் சருக்கும் 
[C] சூழ்ச்சிச் சருக்கம்  [D] சூைோட்டச் சருக்கம் 

58) “அருந்ைமிழ்ச்பசல்வி  ோடிைோள்” 
இவ்வோக்கியத்ைில் அதமந்துள்ளது 
[A] மரபுவழு  [B] ைிதணவழோ நிதல 
[C]  ோல்வழோ நிதல [D] வழுவதமைி 

59) ரியூைியன் ைீவில் ப சப் டும் பமோழி 
[A] ஆங்கில பமோழி [B]  ிபரஞ்சு பமோழி 
[C] பஜர்மன் பமோழி [D] ைமிழ் பமோழி 

60) “ஆதை ஆயிரம் அமரிதட பவன்ற 
மோைவ னுக்கு வகுப் து  ரணி”- இவ்டிகள் 
இடம்ப ற்ற நூல் 
[A] நவநீை  ோட்டியல் [B]  ன்ைிரு  டலம் 
[C] சிைம் ர  ோட்டியல் [D] இதவஎதுவுமில்தல 

61) பகோற்தக முத்ைிதை  ற்றி சிறப் ிக்கும் 
நூல்களோவை:  
[A] மதுதரக்கோஞ்சியும்,  ட்டிைப் ோதல 
[B] மதுதரக்கோஞ்சியும், சிறு ோணோற்றுப் தட 
[C] முல்தலப் ோட்டும்,சிறு ோணோற்றுப் தட 
[D] முல்தலப் ோட்டும்,  ட்டிைப் ோதல 

62) அடிபைோறும் ஆறு அல்லது அைற்கு பமலும்  
 ல சீர்கதள ப ற்று வருவது 
[A] கழிபநடிலடி   [B] சிந்ைடி 
[C] பநடிலடி   [D] குறளடி 
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63) கீழ்க்கண்டவற்றில் பைோழிற் ோடல் வதகக்குள்   
 அடங்கு தவ 

I. கதளபயடுப்புப்  ோடல் 

II. கைிரறுப்புப்  ோடல் 

III. மீைவர்    ோடல் 

IV. பைம்மோங்குப்  ோடல் 

 [A] II & III மட்டும் அடங்கு தவ  
[B] I, II & III மட்டும் அடங்கு தவ 
[C] I, III & IV மட்டும் அடங்கு தவ  
[D] இதவ அதைத்தும் அடங்கு தவ 

 

64)  ோவபலறுவின் உலகத் ைமிழர்களிதடபய 
ைமிழணர்தவ உருவோக்க  ோடுப் ட்ட  
இைழ்களில் அடங்கோைது 
[A] பைன்பமோழி  [B] பைன்பமோழி 
[C] ைமிழ்ச்சிட்டு  [D] ைமிழ்நிலம் 

65) சயங்பகோண்டோர் யோரிடம் அரசதவப்புலவரோக 
ைிகழ்ந்ைோர் 
[A] முைலோம் குபலோத்துங்கச்பசோழன் 
[B] முைலோம் இரோபஜந்ைிரச்பசோழன் 
[C] இரண்டோம் குபலோத்துங்கச்பசோழன் 
[D] இரண்டோம் இரோபஜந்ைிரச்பசோழன் 

66) இைத்ைில் பசரோை ஒன்தற பைர்க 
[A]  ரிசில்   [B] பைப் ம் 
[C] வங்கம்   [D] ப ளவம் 

67) பகோடுக்கப் ட்டுள்ள பசோற்களுக்கோை இலக்கண 
குறிப்புகளில் வரிதச மோறோை சரியோை  
இதணதயத் பைர்வு பசய்க 
அடவிமதலயோறு, ஒரோல் 
[A] உம்தமத்பைோதக, பைோழிற்ப யர் 
[B]  ண்புத்பைோதக, பைோழிற்ப யர் 
[C] உவதமத்பைோதக, விதைமுற்று 
[D] விதைத்பைோதக, விதைபயச்சம் 

68) ைிருக்குறளுக்கு உதர எழுைிய  ைின்மருள் 
ஒருவர் 
[A] இளம்பூரணர்         [B] நச்சர் 
[C] ப ரோசிரியர் இளஞ்பசழியன் 
[D] ந.மு. பவங்கிடசோமி நோட்டோர் 

 

69) இலக்கண குறிப் றிந்து ப ோருத்துக 

(a)  யன்பைரிபுலவர் 1. உரிச்பசோற்பறோடர் 
(b) மகிழ்ச்சி 2. பைோழிற்ப யர் 
(c) மல்லல் பநடுமைில் 3.  ண்புத்பைோதக 
(d) கருமுகில் 4. விதைத்பைோதக 

 

 

 

 

 

   
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  4  2  1  3 

[D]  1  2  4  3 

 

 

 

70) முைலோம் மூன்றோம் நோன்கோம் சீர்களில் 
பமோதை ஒத்து வருவது ____________ 
[A] கூதழ   [B] பமற்கதுவோய் 
[C] கீழ்க்கதுவோய்  [D] முற்று 

71) கீழ்க்கோணும் எந்ை நூல் மோம் ழக் கவிச்சிங்க 
நோவலரோல் எழுைப் டோைது  
[A] ைிருச்சுழிப் ைிகம் 
[B] சிவகிரிப் ைிகம் 
[C]  ழைிப் ைிகம் 
[D] குமரகுரு ைிகம் 

72) கீழ்க்கண்ட கூற்றிதை யோர் யோரிடம் கூறிைோர் 
“பநர்ந்து நில் எை விலக்கிைோன்” 
[A] சிவப ருமோன் ைருமியிடம் 
[B] சிவப ருமோன் நக்கீரரிடம் 
[C] நக்கீரர்  ோண்டிய மன்ைைிடம் 
[D] நக்கீரர் ைருமியிடம் 

73) கீழ்க்கண்டவற்றில் ப ோருந்ைோை ஒன்தற பைர்க 
[A] பூங்குன்றன்  [B] அறிவன் 
[C] நோழிதசக்கணக்கர் [D] கணியன் 

74)  ிரித்பைழுதுக: “கோட்டுக்பகோழி” 
சரியோக  ிரித்ை பைோடதரக் கண்டு ிடிக்க 
[A] கோன் + பகோழி  [B] கோடு + பகோழி 
[C] கோண் + பகோழி  [D] கோட்டு + பகோழி 

75) கீழ்க்கண்டவற்றில் ப ோருந்ைோை ஒன்தற பைர்க 
[A]  ோலோறு   [B] குமரிஆறு 
[C]  ஃறுளிஆறு  [D] ப ரியோறு 

 



 

 

Target Tnpsc FBG                                                       Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

7 

Target Tnpsc FBG                                                     Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

76) ப ோருத்துக 

(a) துவர்ப்பு 

 

1. ஆற்றல் 
(b) தகப்பு 2. பமன்தம 
(c) கோர்ப்பு 3. பைளிவு 
(d) உவர்ப்பு 4. உணர்வு 

 

 

 

 

 

   
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  4  2  1  3 

[D]  1  2  4  3 
 

77) “உடம் ோல் அழியின் உயிரோர் அழிவர்”-  
இச்பசய்யுளில்  யின்று வரும் பமோதை 
[A] கூதழ பமோதை [B] இதண பமோதை 
[C] முற்று பமோதை [D] ப ோழிப்பு பமோதை 

78) ைவறோக  ிரிக்கப் ட்ட பசோல்தல பைர்க 
[A] நுந்தை   – நும் + ைந்தை 
[B] விருந்பைோரோல் - விருந்து + ஒரோல் 
[C] பவருவிலோன்  – பவருவு + இலோன் 
[D] அறன்அல்ல - அறம் + அல்ல 

79) இந்ைிய சுைந்ைிரப் ப ோரோட்டத்ைின் ப ோது 
மகோத்மோகோந்ைி ைமிழகம் வந்ை ப ோபைல்பலோம் 
அவரது பமதடப் ப ச்சிதை பமோழிப்
ப யர்த்ைவர் 
[A] ைிரு.வி. கல்யோணசுந்ைரைோர் 
[B] மூைறிஞர் இரோஜோஜி 
[C] கவிமணி பைசிய விநோயகம் 
[D] ரோ. கைிர்பவல் மோணிக்கம் 

80) ப ோருந்ைோை இதணயிதை பைர்க 
[A] பைோதட- எட்டு வதகப் டும் 
[B] அடி – ஐந்து வதகப் டும் 
[C] ஆகுப யர்-  ைிைோறு  வதகப் டும் 
[D] ப ோருள்பகோள் - ஆறு வதகப் டும் 

81) ைவறோக  ிரிக்கப் ட்ட பசோல்தல பைர்க 
[A] கீரைில்பலை – கீரன் + நில் + எை 
[B] இரவிைரீ்க்குழல் – இரவின் + ஈர் + குழல் 
[C] அற்குற்ற – அல்கு + அற்ற 
[D] ைண்டமிழ்– ைண்தம + ைமிழ் 

82)  ட்டியல் ஒன்றுடன்  ட்டியல் இரண்தடப் 
ப ோருத்ைி  ட்டியல்களுக்குக் கீபழ உள்ள
பைோகுப் ிலிருந்து சரியோை விதடயிதை பைர்க 

 ட்டியல் ஒன்று        ட்டியல் இரண்டு 
(a) பசோல்லுக்கு  1. பைன்றல் ப ோல 
(b) தூதுக்கு  2. கீரன் ப ோல 
(c) கல்விக்கு  3.  ரணர் ப ோல 
(d) கவிதைக்கு  4. கம் ன் ப ோல 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 

 

 

83) பமல்வோதய நோவின் ஓரங்கள் ைடித்துத் 
ைடவுவைைோல்  ிறப் து 
[A] ல்   [B] ள் 
[C] ற்   [D] ன் 

84) கீழ்க்கோணும் வல்லிைம் மிகும் இடம் குறித்ை 
இலக்கணக்கூற்றில்  ிதழயோை கூற்று எது 

[A] முற்றியலுகரச் பசோற்கள்  ின் வல்லிைம்  
   மிகும் 
[B] உயிரீற்றுச் பசோற்கள் முன் வல்லிைம்  
   மிகும் 
[C] நோன்கோம் பவற்றுதம உருபுகளில் முன்  
   வல்லிைம் மிகும் 
[D] விதைமுற்றுத் பைோடரில் வல்லிைம் மிகும் 

85) வழுஉச்பசோல் நீங்கிய பசோல்தலத் பைர்க 

[A] சோயங்கோலம்    
[B] வண்ணோத்ைிப்பூச்சி 
[C] பைோந்ைரவு   
[D]  ிண்ணோக்கு 

86) “கதரயோட பகண்தட கயத்ைோட மஞ்தஞ”-  
இத்பைோடரில் அதமந்துள்ள ப ோருள்பகோள் 
[A] பமோழிமோற்றுப் ப ோருள்பகோள் 
[B] ஆற்றுநீர்ப் ப ோருள்பகோள் 
[C] நிரல்நிதறப் ப ோருள்பகோள் 
[D] அடிமோற்றிப் ப ோருள்பகோள் 
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87) ப ோருளறிந்து ப ோருத்துக 

(a) நிதற  1. வருத்ைம் 
(b) த யுள்  2. ஒழுக்கம் 
(c) மருங்கு  3.  க்கம் 
(d) மருப்பு  4. ைந்ைம் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 
 

88) இரோணிமங்கம்மோள் கோலத்ைில் கோவிரியின் 
குறுக்பக அதண கட்ட முயற்சித்ை மன்ைன் 
[A] ஷோஜி   [B] இரவிவர்மோ 
[C] சிக்கபைவரோயன் [D] சின்ைப ோம்மு 

89) விதடத் பைர்க 
“ப சுந் ைோய்பமோழியின் மோட்டு அன் ில்லோ 
ஒருவன் ைோதயயும், நோட்தடயும் 
 ழித்ைவைோவன்” – என்று கூறியவர் 

[A] ைிரு.வி.க   [B] மதறமதலயடிகள் 
[C]  ரிைிமோற்கதலஞர் 
[D] பைப ோமீைோட்சிசுந்ைரைோர் 

90) இதசயோயிரம், உலோமடல் என்னும்  
நூல்கதள இயற்றியவர் 
[A] ஒட்டக்கூத்ைர்  [B] சயங்பகோண்டோர் 
[C] நம் ியோண்டோர்நம் ி [D] மருள்நீக்கியோர் 

91)  ிதழ நீங்கிய பசோற்கதள பைர்க 
[A] எருது வண்டிதய இழுத்ைை 
[B] ைம் ி பநற்று வந்ைோள் 
[C] எங்களூரில் புலவர் ஒருவர் வோழ்ந்ைோர் 
[D] உதடகள் கிழிந்து விட்டது 

92) நடுத்ைிரோவிட பமோழிகளில் அடங்கோைது 
[A] பகோண்டோ  [B] பகோலோமி 
[C] பகோயோ   [D] பகோத்ைோ 

93) இைத்ைில் பசரோை ஒன்தற பைர்க 
[A] கரிசோதல  [B]  ிருங்கரோசம் 
[C] தகயோந்ைகதர  [D] ஞோைப் ச்சிதல 

94) ஒருதம  ன்தம  ிதழ நீக்கி பைர்க 
[A] அவள் நல்லவள் அல்லள் 
[B] அவர்கள் நல்லவர்கள் அல்லர் 
[C] அது நல்லது அல்ல 
[D] அதவ நல்லதவ அல்ல 

95) பசவியுணவின் பகள்வி உதடயோர்அவியுணவின்  
ஆன்றோபரோ படோப் ர் நிலத்து – என்ற குறளில் 
அவியுணவு என் து 

[A] இருப யபரோட்டுப்  ண்புத்பைோதக 
[B] விதைத்பைோதக    [C] அன்பமோழித்பைோதக 
[D] வியங்பகோல் விதைமுற்று\ 

96) “உண் து நோழி உடுப் தவ இரண்பட” என்ற  
அடி இடம் ப ற்ற நூல் 

[A]  ைிற்றப் த்து  [B]  ரி ோடல் 
[C]  ட்டிைப் ோதல  [D] புறநோனூறு 

97) மோட்சி  என் து  __________________ 
[A] பைோழிற்ப யர்  [B]  ண்புப்ப யர் 
[C] சிதைப்ப யர்  [D] விதைத்பைோதக 

98) “கண்ணுறப்  ோர்த்தும் பசவியுறக் பகட்டும் 
கணமும்நோன் சகித்ைிட மோட்படன்”-  
இப் ோடலுக்குரிய ஆசிரியர் 

[A] ைோயுமோைவர்  [B] இரோமலிங்கஅடிகள் 
[C] மபைோன்மணியம் ப .சுந்ைரைோர் 
[D] கோரியோசோன் 

99) மயங்பகோலிப் ிதழ நீங்கிய பசோற்கதள பைர்க 

[A] கருமுகில்  [B] பவன்மைி 
[C] இதழத்து  [D] வியர்வண்பறோ 

100) ஒலி பவறு ோடறிந்து சரியோை ப ோருதளயறிைல் 

வோதழ, வோதள, வோதல 
[A] மரம், மீன், இளம்ப ண் 
[B] விலங்கு, மரம், பூப் ருவம் 
[C] பசடி, விலங்கு, மரம் 
[D] பூ, பசடி, விலங்கு 

______________________________________________________ 

          ALL THE BEST
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MOCK TEST -12 (ANSWER KEY)  

1 B 11 B 21 D 31 D 41 B 51 D 61 B 71 A 81 C 91 C 

2 A 12 B 22 D 32 D 42 D 52 D 62 A 72 D 82 C 92 D 

3 B 13 C 23 B 33 C 43 B 53 A 63 D 73 A 83 B 93 D 

4 B 14 C 24 A 34 D 44 C 54 B 64 B 74 B 84 D 94 C 

5 C 15 B 25 B 35 B 45 A 55 C 65 A 75 A 85 D 95 A 

6 C 16 B 26 A 36 C 46 C 56 B 66 D 76 D 86 B 96 D 

7 D 17 B 27 C 37 D 47 D 57 C 67 A 77 D 87 B 97 B 

8 C 18 D 28 B 38 D 48 A 58 B 68 B 78 D 88 C 98 B 

9 C 19 A 29 A 39 D 49 C 59 B 69 C 79 A 89 A 99 A 

10 D 20 C 30 B 40 B 50 B  60 D 70 B 80 D 90 B 100 A 
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1. இனக்க குநிப்னத் தர்க:  

ஆழ்கு ற்றும் னனணனர்  இனகள் னனநத  

[A] ினணத்தொனக  ற்றும் தண்னத்தொனக  

[B] ினணத்தொனக  ற்றும் ினணத்தொனக  

[C] தண்னத்தொனக  ற்றும் ினணத்தொனக  

[D] அன்தொித்தொனக  ற்றும் ினணத்தொனக  

2. கீழ்க்கண்டனகபில்  ன தொிற் தொடல் 

னகில் இடம் ததநொது  ஆகும் 

[A] தம்ொங்குப்  தொடல் 

[B] ொனொட்டுப்  தொடல் 

[C] கிறுப்னப்  தொடல் 

[D] கனபதடுப்னப்  தொடல் 

3. தங்கொன தண்தொட்டின்  ச்சம் ணக்கனப்தடுது  

[A] குனக எிங்கள் 

[B] ட்டுத்தொனக  தல்கள் 

[C] ொட்டுப்னநப்தொடல்  [D] அகொிகள்  

4. ிகத்ில் ொனனட  கொனத்ில் கூட்டுநவு  

இக்கம் தனொன்நிது  

[A] இொஜதகொதொனொச்சொரிொர்  

[B] அநிஞர் அண்ொ 

[C] எந்தூர் இொசொி  தட்டிொர் 

[D] ததனந் னனர் கொொஜர்  

5. ச்..கினட்டிணணொர்  ொரிடம் ிழ் 

இனக்கிங்கனப  கற்றுத் தர்ந்ொர் 

[A] ொிக்கொசகத்  தர் 

[B] தினச் தசொிடர் 

[C] சங்க ொொர்  

[D] கொ.அப்தொத்துனொர்  

6. ஸ்டீன்தட்ஸ்  ன்தர் கீழ்க்கண்ட னுடன் 

தொடர்னனடர்  ஆொர் 

[A] னகழ்ததற்ந  ணீகொன எிர் 

[B] னகழ்ததற்ந  ழுத்ொபர் 

[C] னகழ்ததற்ந  அநிில்  ல்லுர்  

[D] னகழ்ததற்ந  ணிபதம்தொட்டொபர்     

 

 

7. தின்னணற்நில்  கல்லூரி னல்ொகவும் , 

கிஞொகவும்  திொற்நிர்  ொர்? 

[A] கிஞர் தச்சன்  

[B] கிஞர் கனொப்திரிொ  

[C] கிஞர் இொதசந்ின்  

[D] கிஞர் ஆி த. இொசொி  

8. இதசு  னைத கொட்டினினந்  ொரிடம் 

ினனழுக்குப்  ததற்நொர் 

[A] தூ சதரிொர்  [B] னணி தொொன்  

[C] னணி தஜொசப்   [D] தூ அந்ொிொர்  

9. ினத்ின் தப்தினனன  எத சீொண ினனில் 

னத்ினக்க  ததரிதும் உவுது 

[A] தல்பி ண்டனம்  

[B] அடிதபி ண்டனம் 

[C] உிர்பிப்  தடனம்  

[D] உப்னபிப்  தடனம் 

10. கொந்ிடிகள்  தன்ணொப்திரிக்கொில்  1913-ல் 

டத்ி ததொட்டம் கீழ்க்கண்ட ச்சட்டத்ிற்கு  

ிொணது ஆகும் 

[A] ின திவு சட்டம் 

[B] இில் தனவு சட்டம் 

[C] ச உரின சட்டம் [D] தட்டச் சட்டம் 

11. ினள்லர் னினனேள்  சிநந் னினொக  

னக் கூறுகிநொர் 

[A] தசொனணின்  கண் னம் தசொனணகனப   

        சகித்ல்  

[B] அநிினிகள் தசய்னேம் ஙீ்குகனப  ததொறுத்ல்  

[C] துன்தத்ில் னம் ன்ணம்திக்னகன  ததறுல் 

[D] உண்ொதொன்ன  இனக்கும் ன்னின்   

       னின 

12. திரித்து தர்க: "கடொிணொர்" 

[A] கடவு+இன்+ஆர்  [B] கடொவு+ஆன்+ஆர் 

[C] கடவு+ஆன்+ஆர் [D] கடொவு+இன்+ஆர் 

13. ிழ், தலுங்கு , னனொபம் , கன்ணடம் ஆகி 

ொன்கும் வ்ொறு அனக்கப்தடுகிநது? 

[A] ிொிட னதுதொிகள்  

[B] ிொிட தசவ்ில்கள்  

[C] ிொிட தர்கள் 

[D] ிொிடப் ததனதொிகள்  
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14. “ொத்தொனன  ில்னன ொினும்  பர்ந்து 

னெத்ிவ் ொக்னக ொழ்கதல் னொண்டதடணத்” - 

இில் ொத்தொனன  ில்னன, ொக்னக தசொல்னின் 

ததொனனபக்  கண்டநிக 

[A] தசொல்ன்ன , ொசித்ல் 

[B] தகு தொனனின்ன , கொக்னக 

[C] தசொல் தசொர்ின்ன , உடம்ன 

[D] தசொல் தொனனின்ன , உடல்கள் 

15. கீழ்க்கண்டற்நில்  ினணொனனனேம்  

தததொடு  தொடர்னனட  அல்னொது  து? 

[A] தொில் தசய்தனக்கு  ததொய்  னம் 

[B] னெிடங்கபிலும்  னம் 

[C] னக்கொனத்னனேம்  கொட்டும் 

[D] தடர்க்னக இடத்ிலும்  னம் 

16. கொண னதனய்  அம்திணில் ொனண  

தினத்தல்  ந்ல் இணிது" ன்ந குநபில் 

ள்லர் குநிப்திடுது 

[A] ொனணின்  னின  

[B] னனின் ினவு 

[C] குநி நொன 

[D] ீத்ின் அனடொபம்  

17. பி தசொற்னகனபக் தகொண்டு உள்பத்ன 
கிழ்ிக்கும் தொடல்கனப இற்நிர் 
[A] உடுனனொகி  
[B] தட்டுக்தகொட்னடகல்ொசுந்ம்   

[C] கண்ணதாசன்   [D] மருதகாசி  

18. கீழ்க்கண்டற்நில்  ொணம்தொடி இக்கத்ில் 

இடம் ததநொர் ொர்? 

[A] கங்னகதகொண்டொன்  [B] னுஷ்னத்ின்  

[C] தொ.தசப்திகொசம்  [D] தகொ.இொஜொொம்  

19. “ிழ்த் ொனப் னதுப்ததொர்னில்  எப்தனண 

தசய்து அரிொசணத்ர்த்  சூள் 

தகொண்தடழுங்கள் ” ண இனபஞர்கலக்கு  அனந 

கூல் ிடுத்ர் 

[A] கனிொ சுந்ணொர் 

[B] தணொண்ிம்  சுந்ணொர் 

[C] ீணொட்சி சுந்ணொர் 

[D] சுத்ொணந்  தொிொர்  

20. இனக்க குநிப்ன அநிக: "உர்துனன" 

[A] ினணதச்சம்   [B] உனத்தொனக  

[C] ினணத்தொனக  [D] உனகம்  

21. தகட்தினும் தகபொத் னகத தகள்ிொல்  

தொட்கப் தடொ தசி- இில் னகத, தொட்கப் 

தடொ தசொல்னின் ததொனனப  அநிக 

[A] துனபக்கப்தடொ , ன்னொணது  

[B] ன்னத , துனபக்கப்தடொ  

[C] உண்னொணத , தகட்கப்தடொ  

[D] ன்னொணன , தகட்டு ததனது  

22. தண்னடத்ிரின்  இல்ொழ்க்னக  எழுக்கம், 

கபிர்ொண்ன , அநவுர்வு  ஆகிற்னந  

ட்டுத்தொனகில்  கீழ்க்கண்ட ந் தனில் 

அநினொம் 

[A] கனித்தொனக   [B] னநொனூறு  

[C] குறுந்தொனக   [D] திற்றுப்தத்து  

23. "னொகி பிரின்  பிணொக  

தண்டுடொ  தொணொகி ொர்க்கும் 

தொண்டணொக  ொர்க்கும் தண்டுடொ" ன்று 

னங்கிர்  ொர்? 

[A] கிி  [B] சுொ 

[C] னடிசன்   [D] கொந்ிக்கிஞர்  

24. சொனணொபர்  தகனன்தகல்னர்  அதரிக்கொில்  

உள்ப ந் ொகொத்ில்  திநந்ர் ஆொர் 

[A] அட்னொண்டொ    [B] டக்கு கதொனிணொ 

[C] அனதொொ   [D] கனிததொர்ணிொ  

25. தின்னணற்நில்  இனநனுக்கொக  சண்தக 

ந்ணத்ன  ற்தடுத்ின்  

[A] சூபொி  தொண்டின்  

[B] சண்னகப் தொண்டின் 

[C] தசக தொண்டின்  

[D] சூடொி  தொண்டின்  

26. ஆிதசடன்  தகட்டு இன்னற்று  தய் நந்து 

னனனசக்குொறு  தசய்னேம் கனனக்கு 

இனப்திடொணன்  

[A] ன்ொநன்   [B] அணிசுந்ன் 

[C] குனதசகன்   [D] ொநர்ன்  

27. உர்கய்ொம்  ………………..………..... துனநகபில்  

னனனிக்கொய்  ிகழ்ந்ொர்? 

[A] அநிில் , ொணில் 

[B] கிம், ொணில்  

[C] ொணில் , தசொிடில்  

[D] கிம், னிில்  
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28. டுிொிட  தொிகலடன்  தொடர்ன 

இல்னொனக்  கண்டநிக 

1. தகொகொ 

2. தகொனொி 
3. தகொத்ொ 

4. தகொண்டொ  

5. ன 

ததொனத்ொண  ினடன தர்க? 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 2 ற்றும் 4 

[C] 4 ற்றும் 5  [D] 1 ற்றும் 3 

29. தசொற்தநொடன  எழுங்குப்தடுத்துக  

[A] ொடதணொடு  ட்தத இனக்கும் ததனந்தன்  

[B] ததனந்தன்  ட்தத இனக்கும் ொடதணொடு  

[C] ததனந்தன்  இனக்கும்  ொடதணொடு  ட்தத 

[D] இனக்கும் ததனந்தன்  ொடதணொடு  ட்தத 

30. "குடிசுத் னனர் ொனப ிகம் னகிநொர்" - 

இத்தொடர் குநிப்தது 

[A] ின ழுனி  [B] தொல் ழுனி  
[C] கொன ழுனி [D] இட ழுனி  

31. "ொரிக் கபத்டிக்கும்  ந் தின்ன தகொட்னட னகும் 

ததொரில் சிநந்து ததொனிொகும்" இத்தொடனக்கு  

தொடர்னனடர்  ொர்? 

[A] தணொன்ிம்  தத.சுந்ணொர் 

[B] கொபதகப்னனர் 

[C] னகதந்ிப்னனர்  [D] எட்டக்கூத்ர்  

32. இந்ிொில்  தொத்ம் த்னண தொிக் 

குடும்தங்கள்  உள்பண. அற்றுள் த்னண 

தொிகள்ததசப்தடுொக  இந்ி ொனுடில்  

கக்தகடுப்ன  தரிிக்கிநது? 

[A] 11, 326   [B] 123, 325 

[C] 10, 236   [D] 12, 325 

33. “கண்ணுநப் தொர்த்தும் தசினேநக் தகட்டும் 

கனம் ொன் சகித்ிட ொட்தடன்” ன்று 

கூக்குனிட்டர்? 

[A] கிி  [B] ததனஞ்சித்ிணொர்  

[C] த.இொனிங்கணொர்  [D] ள்பனொர்  

34. அனகினொ ினபொட்டுனடொர்  னனர் 

அன்ணர்க்தக  சொங்கதப  ன்ந ரிகலக்கு 

உரிர்? 

[A] கதினர்   [B] ள்லர் 

[C] கம்தர்   [D] எபனொர்  

35. கூற்று [A]: ொப்ன ன்தது ‘கட்டுல்’ ன்று ததொனள் 

கொம் [R]: ழுத்து, அனச, சரீ், னப, அடி, 

தொனட ண ஆறும் தசய்னேபின்  உறுப்னகபொகும் . 

[A] [A] ற்றும் [R] இண்டும் சரி  

[B] [A] சரி ஆணொல் [R] று 

[C] [A] று ஆணொல் [R] சரி  

[D] [A] ற்றும் [R] இண்டும் நொணன  

36. துங்கனப  ொங்கிக் தகொண்டு ஆட்சிக் 

கடனகனப  அகுந ஆற்நக் கூடி ீொங்கனண  

ணப் தனொல் ததொற்நப்தட்டர்  ொர் ண அநிக? 

[A] ில்னனொடி  ள்பிம்ன  

[B] ங்கம்ொள்  [C] அம்னஜத்ொள்  

[D] தலுொச்சிொர்  

37. ழுவுச் தசொற்கள் அற்ந தொடனத்  தர்க 

[A] அடன ததய்ொல் டீுகள் னணந்ண 

[B] ொொத்ில்  க்கனப  இனந்து 

[C] இொனுக்கு  இனல் அிகொக இனந்து  

     அணொல் தந்ீர் குடித்ொன்  ிர்ன ந்து 

[D] அப்ன தத்து ொத்ின னழுங்கிணொன். 

38. சூடும் குதனொத்துங்க  தசொதணன்தநதனணச்  

தசொல்லுத ! இில் உள்ப அடினக் கண்டநிக 

[A] குநினடி   [B] அபடி 

[C] தடினடி  [D] கிதடினடி  

39. “ததசுந் ொய்தொிின்  ொட்டு அன்தில்னொ 

எனன் ொனனேம்  ொட்னடனேம்  

தித்ணொொன் ” ன்று னங்கிர்? 

[A] தொிொர்  

[B] கி.ஆ.தத. ிசுொம்  

[C] ின.ி.கனிொசுந்ம்  

[D] தட்டுக்தகொட்னட  கல்ொசுந்ம்  

40. “ீர் அர்! க்கபிதன தல் கீழ் ன்று 

ிள்லனக்  கிள்பிிடதண்டும்  ன்ததொர்! 

ன்னும் னகழுன  கூநிர் ொர்? 

[A] தொிொர்   [B] கொந்ிக்கிஞர்  

[C] தொிொசன்   [D] ததனஞ்சித்ணொர்  

41. தகொற்னக னத்ினணச் சிநப்தித்துக்  கூறும் இன 

தல்கள் து? 

[A] னநொனூறு , தட்டிணப்தொனன  

[B] அகொனூறு , துனக்கொஞ்சி  
[C] துனக்கொஞ்சி , ததனம்தொொற்றுப்தனட  

[D] சிறுதொொற்றுப்தனட , துனக்கொஞ்சி  
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42. தகடுப்ததூஉம்  தகட்டொர்க்குச்  சொர்ொய் 

ற்நொங்தக டுப்ததூஉம்  ல்னொம் ன - 

இக்குநட்தொில்   

[A] இன தொனண, அடி துனக, அடி இனன  

      ததொன்நன  ந்துள்பண 

[B] அடி துனக னற்று ந்துள்பண 

[C] அடிதொனண , எனொஉ ததொன்நன  ந்துள்பண 

[D] அடிஇனன , ததொிப்ன தொனண ந்துள்பண  

43. ‘ன்ணன றுப்னம்  சகிப்னத்  ன்னனேம் இல்தொய்  

அனந்தும் இன்ததசொ  னொதொய் ’ ன்ந ரிகதபொடு  

தொடர்னனடர்  

[A] த.இொனிங்கணொர்  [B] கண்ொசன்  

[C] தொிொர்    [D] சுொ 

44. ‘தசல்த்துப் ததண ஈல், துய்ப்ததொம்  ணிதண 

ப்த தனத' ணக் கூறும் தல் 

[A] குறுந்தொனக   [B] னநொனூறு  

[C] தொஞ்சொனி  சதம் 

[D] இட்சி  ொத்ிரிகம்  

45. தததன்தநொதும்  ணக்குங்கின் ததனிப்தொன்  

சரீ்குனனந்ொய் - இில் உள்ப இனக்கம் அநிக? 

[A] உனத்தொனக  [B] உனகம்  

[C] உம்னத்தொனக  [D] ண்ணும்ன  

46. சரிொக ததொனந்ினேள்பற்றுள்  நொணனத்  

தர்க 

[A] ீதூண் ினம்ததல்  - எபனொர்  

[B] உன்னணத  ீ அநிொய் - சொக்டீஸ் 

[C] ிழுக்கு தொண்டு தசய்தொன்  சொில்னன- 

       தொிொர் 

[D] தசிப்திி  ன்னும் தொி – ிதகனன  

47. "அண்ணிடம்  ினடததற்று  ிதுன் தசன்நொன் 

அடினனொதநல்னொம்  கடந்து ததொகித்"- இில் 

அடினனொதநல்னொம் , கடந்து தசொல்னின்  

இனக்கத்ன  தர்க 

[A] உனத்  தொனக, தததச்சம்   

[B] உம்னத் தொனக, ினணதச்சம்  

[C] உர்வு சிநப்னம்ன , ினணதச்சம்  

[D] உனகம், ினணதச்சம்  

48. ஈனசச்சரீ்  ொன்கும் …………….….……….. தொிற்கும் 

உரின  ஆகும் 

[A] தண்தொ  [B] ஆசிரிப்தொ  

[C] கனிப்தொ   [D] ஞ்சிப்தொ  

49. 1. "உிர்கொனம் இணிதல் ொனக்கு? தஞ்சம் 

எட்னட அனடத்து திநர் தட்னட கர்ந்து 

தினப்தொனக்கு  ன்று கூநிர்" ீொ 

2. தட்னட ன்ந தசொல்னின் ததொனள் தசல்ம் 

3. ீ.இொசதசந்ின்  இொொனத்ில்  1928-ல் 

திநந்ொர் 

4. தொதனறு ததனஞ்சித்ிணொர்  தநொசிரிம்  

ன்ந தனன ழுிணொர் 

[A] 1, 2, 4 ட்டும் சரி  

[B] 1,2, 3 ட்டும் சரி  

[C] 2 ட்டும் சரி  

[D] அனணத்தும் சரி 

50. இணத்ில் தசொ என்னநச் சுட்டுக 

[A] சடீ்டுக்கி   [B] ஏனனத்தூக்கு  

[C] ஏனனப்தொசும்   [D] துகி  

51. “தொர்ந் ொட்டிதன ொச தய்ப்தொிதன்  

துனனேரினேம்  தொன்னதன்தண !” இக்கூற்நிற்கு 

உரிர் ொர்? 

[A] ினொட்டின்   [B] ிதுன் 

[C] ிிஷ்டன்  [D] துரிதொணன்  

52. ொம் ினம்னம் ததொனனப  ததந தண்டி எனனச் 

சடீ்டில் கின ழுி அனுப்னது  

[A] ஏனனத்தூக்கு   [B] டல் 

[C] கடிம்   [D] தூது 

53. "தஃகல் தகுபல் ததொல்னொக்கொட்சிதன்று” 
இவ்ரிகள்இடம்ததநது 

[A] சினப்திகொம்   [B] ிதகனன 

[C] ினக்குநள்   [D] சீகசிந்ொி  

54. ஆி இனடன இடிறு ஆகும் தவும் தன்ன 

னெக்கு உம் ததறும் ன்ன. இில் இடிடறு, 

உம் ன்ந தசொல்தனொடு  ததொனத்துது  து? 

[A] ொர்ன, ிறு  [B] னெக்கு, கழுத்து 

[C] ொர்ன, னன  [D] கழுத்து, ொர்ன 

55. ‘தந்ன் னொல்  ினர் ம்தொடும் ததொந்து 

ீண்டனப்  னநம்ன தூங்கி ஆய்ந் ததொற்கிி  
அறுக்கும் ம்தின’ – இில் ினர், ம்தி 
தசொல்னின்  ததொனனபத்  தர்க 

[A] சின், னி 
[B] னனர், னி 
[C] சிததனொன் , க்கீன் 

[D] க்கீன், னனர் 
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56. தரினச குநித் தசய்ிகபில் நொணனத்  

தர்க 

1.குநில் ணித்து ல் 

2.குநில் இனந்து  எற்றுடன் ல் 

3.குநில் எற்றுடன் ல் 

4.தடில் எற்றுடன் ல் 

5.குநில் தடில் இனந்து  ல் 

ததொனத்ொண  ினடன தர்க 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 2 ற்றும் 3 

[C] 3 ற்றும் 4  [D] 2 ற்றும் 5 

57. எனன தன்ன தினற்ந தொடனத் தர்க 

[A] ன் னத்கம் இதுன்று 
[B] ன் னத்கம் இனல்ன 
[C] தற்று ன ததொிந்ண 
[D] னனர் ொனப துனில் ததசிணர் 

58. சூடும் குதனொத்துங்க தசொதணன்தநதனணச் 
தசொல்லுொத இில் உள்ப அடினக் கண்டநிக  

[A] குநினடி   [B] அபடி 
[C] தடினடி  [D] கிதடினடி  

59. 'ினத் தய்ந்த் தல்கள் அநிொய் 

னந்னீனேம்  ததொய்னேம் கனபொய் ' ன்று 

கூநிர் ொர்? 

[A] துனொசு   

[B] துன ொிக்கம் 

[C] ீ இொதசந்ின் 

[D] கணக சுப்னத்ிணம்  

60. தல்ொன  ொக்கின் தணி ிகவும் 

ததொனந்துணொல்  திநப்தது? 

[A] ர், ழ்   [B] ற், ன் 

[C] ப், ம்   [D] த், ந் 

61. சரிொண திரித்நினனக்  கண்டநிக 

[A] இனப்னனனண  = இனப்ன + னனப 

[B] இத்னக = இத்து + அனக  

[C] ஆபவு = அனன + அபவு 

[D] ணனம் = ண + னம் 

62.  ‘தடிதனொிர்த்  தொடர்க் குற்நகங்கலள்  

டநதொற்நிட்டும்  தற்றுன ிகத’ – ன்ந 

ிிின் தடி னர்து 

[A] கிற்றுத்னப  [B] குங்கிொது 

[C] உர்னடந்ொர்   [D] தந்ொட்டம்  

63. கூற்றுகனப கணி 
1. ிொிடம் ன்னும் தசொல்னன  னன் னனில் 

உனொக்கிர்  - குரினப்தட்டர்  

2. குனக், ொல்தொ, திொகுய் ஆகின 

டுத்ிொிட  தொிகபொக உள்பண. 

3. ிொிட தொிகபின்  எப்தினக்கம்  - 

கொல்டுதல்  

4. 'ிொிட ' ன்னும் தசொல் 'ிழ்' ன்னும் 

தசொல்னினந்து  உனொணொகும் .  

[A] 1, 2 ட்டும் சரி  

[B] 3, 4 ட்டும் சரி  

[C] 1,3,4 ட்டும் சரி  

[D] அனணத்தும் சரி 

64. இனதொம் தற்நொண்டின்  இனக்கிக் கொனம் 

வ்ொறு அனக்கப்தடுகிநது  

[A] னதுக்கின  கொனம் [B] உனனட  கொனம்  

[C] னைக்கூ கொனம் [D] தசய்னேள்  கொனம் 

65. ொற்திண்ொரின்  கனத்து ததொன ரீ்த்ர் ொர்? 

[A] குப்தொண்டின்  

[B] தசகதொண்டின்  

[C] தகொற்னகதொண்டின்  

[D] தற்க்கண்ட னில்னன  

66. தசய்ிபின்  ல்னொ அடிகனபனேம்  னன்தின்ணொக 

ொற்நிப் ததொனள் தகொண்டொலும்  ததொனலம்  

ஏனசனேம் சினொல்  னது 

[A] தகொண்டு  கூட்டுப் ததொனள்தகொள்  

[B] அடிொற்நிப்  ததொனள்தகொள்  

[C] அனபநிதொப்னக்  ததொனள்தகொள்  

[D] ொப்தினசப்  ததொனள்தகொள்  

67. ததொனந்ொ  தசொல்னனக்  கண்டநிக? 

[A] தஞ்ஞ்சு   [B] கண்ண் 

[C] ொழ்ழ்க்னக   [D] தங்ங்கு 

68. ொனனட  னன்தணொர் கொனத்ில் கனம்ன 

சணீொினினந்துதகொண்டு  ந்து திடப்தட்டது  

[A] இொஜொஜதசொன்  

[B] அிொன் 

[C] கரிகொனன்  

[D] தொண்டிதடுஞ்தசின் . 

69.  “ிழ் னர்” ன்ந இின் ஆசிரிர் ொர்? 

[A] ததனஞ்சித்ிணொர்  [B] ொக்கல்னொர்  

[C] கண்ொசன்   [D] ொிொசன்  
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70. இன்தம் ினொன்  இடும்னத  இல்ததன்தொன்  

துன்தம் உறுல் இனன் – இக்குநட்தொில்  தின்று 

னம் தொனடனச்  சுட்டுக 

[A] அடினண் தொனட 

[B] அடினண், தற்கதுொய்  தொனண 

[C] அடினண், தற்கதுொய்  தொனண,   

      அடிதுனக ந்துள்பண  

[D] அடினண், அடிதொனண  ந்துள்பண. 

71. ழுத்துக்கள் திநப்தற்கு  அடிப்தனட  கொொக 

இனப்தன  

[A] எனிப்ன னனநகள் [B] எனிணுக்கள்  

[C] கொற்நனநகள்   [D] எனிஉறுப்னகள்  

72. இல்னொனும்  அங்கில்னன திநர் னத்ன 

ணதன்று ணிதொனன்  தசொல்னொன்  அங்தக 

ன்று னங்கிர் ொர்? 

[A] தொிொசன்   [B] தொிொர் 

[C] ொக்கல்னொர்   [D] கிி 

73. தகட்டொர்ப் திிக்கும் னகொய்க்  தகபொகும் 

ினம்னம் ண்ம் ததசுில் ல்னர் ொர்? 

[A] அநிஞர் அண்ொத்துன  

[B] குன்நக்குடிஅடிகபொர்  

[C] ின.ி.கனிொசுந்ணொர்  

[D] ன.ொசணொர்  

74. ரீனைணின் ீில் திதஞ்சுக்கொர்கபொல் 
கீழ்க்கண்ட ந் தகுிினினந்து எப்தந் 
கூனிகபொக குடிர்த்ப்தட்டொர்கள்  

[A] னதுச்தசரி ற்றும் ொைி 
[B]னதுச்தசரி ற்றும் ணொம் 
[C] கொனக்கொல் ற்றும் ணொம் 
[D] கொனக்கொல் ற்றும் னதுச்தசரி 

75. ொரிக் கபத்டிக்கும் ந்துதின்ன   தகொட்னடனகும்   

ததொரிற் சிநந்து ததொனிொகும் ன்ந கொபதகப் 
னனர் தொடனில் குநிப்திடப்தடுது  

[A] தனடீன் ற்றும் ன்ணன் 
[B]ொனண ற்றும் தனடீன் 
[C] குின ற்நம் னக்தகொல் 
[D] ொனண ற்றும் னக்தகொல் 

76. ததொனந்ொ  தசொல்னனத்  தர்க 

[A] னகொந்கன   [B] தினங்கொசம்  

[C] தகொசம்   [D] தொசம்  

77. கூற்று: 01 உனத் தொடரில் உன னன்னும்  
         ததொனள் தின்னுொக னம் 
கூற்று: 02 உனகத் தொடரில் ததொனள் னன்னும்,  
         உன தின்னுொக னம் 
[A] கூற்று 01 று கூற்று 02 சரி 
[B]கூற்று 01 சரி கூற்று 02 று 
[C] இண்டும் று 
[D] இண்டும் சரி 

78. அனகக் குநிக்கொ தசொல்னனத் தர்க? 

[A] ததொிவு  [B] ில் 

[C] ணப்ன   [D] ததொனிவு  

79. உிர்ரின் உக்குநள் தய் ிட்தடொடும் 
வ்ரின் இய்ொம் னற்றுற்தநொ ி- இில் 
உக்குல் இய்ொம் தசொல் குநிப்தது 

[A] குறுகி எனச, உகொகும் 

[B] குறுகி இகம், இகொகும் 

[C] குறுகி உகம், இகொகும் 

[D] குறுகி இல், ீண்ட உகம் 

80. ஆினின் னொற்னந  ிதகனனக்குச்  

தசொன்ணள்  ொர்? 

[A] சுி   [B] சொதுன் 

[C] கொகண்டினக   [D] ஆனத்ின்  

81. "தண்ரீ் அடுனற்னக  ஆினும்  ொள்ந்து  

உண்னின்  ஊங்கிணி ில்" ன்ந குநள் 

உர்த்துது 

[A] தசி அநிந்து உண்ல் 

[B] கொனம் அநிந்து உண்ல் 

[C] உனப்தின்  கண் உண்ல்  

[D] அபநிந்து உண்ல்  

82. “இனசொிம் , உனொ டல் ஆகி தல்கனப 
இற்நினேள்பர் 
[A] சங்தகொண்டொர்  [B] கொபதகப் னனர் 

[C] னகதந்ிப் னனர் [D] எட்டக்கூத்ர்  

83. ிழ் சங்க இனக்கிங்கனப  ஆங்கினத்ில் 

தொி ததர்ப்ன  தசய்துள்ப னகழ் ததற்ந அல் 
ொட்டு ிழ்ததொசிரிர் 
[A] .தக.ொொனுஜன்  
[B] ைொல் குதபொத்ி ஆன்சன் 
[C] தஜம்ஸ் சிப்தன் ஆட்னர்  
[D] இந்ிொ தசபந்ிொஜன்  
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84. நொணனத் தர்க 

1. ஆணந்ங்கர் தசன்னணததம்னரில் 1809 ஆம்  
   ஆண்டு ப்ல் 30-ம் ொள் திநந்ொர் 

2. ஆணந்ங்கர் ம்னனட ொட்குநிப்னக்கு  
   ிணப்தடி தசய்ிக்குநிப்ன தசொஸ்னிங்கம்  
   ணப் ததரிட்டொர்  

3. ‘னடஸ்’ ன்தது இனத்னீ் தசொல்லுக்கு ொள்  
   ன்தது ததொனள்  

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும்  

[C] 3 ட்டும்  [D] இில் துவுில்னன 

85. ொனனசச்சரீின்  ற்தநொன  ததொகக்  

கனப்தடுது? 

[A] ஞ்சினேரிச்சரீ்   [B] ததொதுச்சரீ் 

[C] இற்சரீ்  [D] உரிச்சரீ் 

86. “அன்தகத் ில்னொ உிர்ொழ்க்னக ன்தொற்கண்  

ற்நல் ந்பிர் ற்று”-இில் உள்ப  
அினச் சுட்டுக  

[A] கதச உனக அி 
[B] இல்ததொனலனி  
[C] தற்றுன அி [D] ில் ினநி  

87. ததொனந்ொ  என்னந தர்க? 

[A] அனந்ர்   [B] தல்லுிர் 

[C] தடுில்   [D] தொடுில்  

88. ல்னிண ழுத்துக்கள் ஆறும் ற்னந 

அடிப்தனடொகக்  தகொண்டு திநக்கின்நண? 

[A] உம்    [B] ிடறு    [C] னெக்கு     [D] ிறு 

89. “இநந்ொர் இநந்ொர் அனணர் சிணத்னத் 

துநந்ொர் துநந்ொர் துன” இில் உள்ப 
ததொனள்தகொள் னகனத்தர்க 

[A] ிற்னட்டுப் ததொனள்தகொள் 

[B] ொப்தினசப் ததொனள்தகொள் 

[C] தொிொற்றுப் ததொனள்தகொள் 

[D] ஆற்றுீர்ப் ததொனள்தகொள் 

90. எற்நபததனடில்  அபததடுக்கொ  ழுத்துக்கள் 

த்னண? 

[A] 8                    [B] 10           [C] 12          [D] 14 

91. கண்ணுக்கு அகு இக்கம் தகொள்பல் ன்று கூறும் 

தல் து? 

[A] ததொி  ொனூறு [B] ததொனொற்றுப்தனட 

[C] சிறுதஞ்சனெனம்   [D] னொி 

92. சரிொணனத் தர்க 

1.ினகடதனொடினேம் ிிம் தடு- தொிொர்  

2.சொதுன் கடல் கடந்து ொிகம் தசய் குநிப்ன  
  சீகசிந்ொிில் கூநப்தட்டுள்பது  

3.“ங்கும் ிழ் ிலும் ிழ்”- ின.ி.க 

4.உண்டி தகொடுத்ொத உிர்தகொடுத்ொத-  
  அகொனூறு  

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும் 

[C] 3 ட்டும்  [D] இில் துவுில்னன  

93. ‘கனங்தகொற் குநிஞ்சிப் னக்தகொண்டு  

ததனந்தன் இனக்கும் ொடதணொடு ட்தத’-இில் 
அடிக்தகொடிட்டதசொல்னின் இனக்கம் தர்க 

[A] ினணத்தொனக, தண்னத்தொனக 

[B] தண்னத்தொனக, தண்னத்தொனக 

[C] உம்னத்தொனக, தண்னத்தொனக 

[D] உனத்தொனக, உம்னத்தொனக 

94. ததொந்ொ இனனக்  கண்டநிக 

[A] னன      [B] ிில்    [C] னரி     [D] அம்தி 

95. "தகொனட ீ தொதய்ந் ினநகுனநொ  

ன்கட்தனட ீதொ தசன்ணி தண்ன -

இவ்டிகபில்  குநிப்திடுதர் ொர் ணத் தர்க? 

[A] தசர்   [B] தசொர் 

[C] தொண்டிர்   [D] தல்னர் 

96. தசய்னேபில்  எனச குனநனேம் ததொது னல் 

இனடக்கனட  தசர்ப்தது ன்ண? 

[A] ஆய்ழுத்து   [B] இனழுத்து  

[C] உிர்ழுத்து   [D] சொர்ததழுத்து  

97. கீழ்க்கண்டற்நில்  து கொத்ின் இன 

ழுத்து ஆகும்? 

[A] ஆ            [B] இ      [C] உ        [D] அ 

98. "சிறுல்னி, தனஞ்சி, கண்டங்கத்ிரி, 

சிறுழுதுன , ததனல்னி-ரினசப்தடுத்துக  

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

99. "ஆி ினன குனநவு ன்று கூநிணொல்" - 

இத்தொடரில்  அனந்துள்ப  ஆகு ததர் 

[A] இடொகு ததர் [B] தண்தொகு  ததர் 

[C] கொனொகு ததர் [D] சினணொகு  ததர் 

100. உனகம் ன்ந ிழ்ச் தசொல் ................................... 

தசொல்னின். அடிொகத் தொன்நிது  ணனொம்  

[A] உனகு         [B] உனம்    [C] உனவு [D] உனொ 
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                   MOCK TEST -44 ANSWER KEY  (GENERAL TAMIL) 

1 B 11 B 21 B 31 B 41 D 51 B 61 C 71 B 81 C 91 C 

2 B 12 D 22 C 32 D 42 A 52 A 62 A 72 A 82 A 92 C 

3 C 13 D 23 A 33 D 43 A 53 B 63 C 73 C 83 A 93 B 

4 D 14 C 24 C 34 C 44 B 54 D 64 B 74 D 84 A 94 C 

5 C 15 D 25 D 35 A 45  B 55 B 65 D 75 D 85 B 95 B 

6 C 16 D 26 C 36 A 46 C 56 D 66 B 76 D 86 B 96 B 

7 C 17 C 27 B 37 C 47 B 57 A 67 C 77 D 87 D 97 B 

8 B 18 B 28 D 38 C 48 B 58 C 68 B 78 A 88 A 98 B 

9 B 19 A 29 C 39 C 49 A 59 B 69 C 79 C 89 B 99 A 

10 A 20 C 30 C 40 C  50 D 60 B 70 C 80 C 90 A 100 C 
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TAMIL QUESTIONS (10 th Based)    – 100 QUE. 

TOTAL MARKS    – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION      – 1 ½ HOURS  

  

 ப ொதுத் தமிழ்
  

                                   targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 
1) கீழ்க்கண்ட எவை தமிழ் ையலின் மவடப்

ப ோக்கோக தமிழ் ைிடு தூது குறிப் ிடுகிறது 
[A] நோல்ைவகப்  ோக்கள் 
[B] நோற்கரணங்கள் 
[C] நோன்கு நநறிகள் 
[D] நோலுைவக  ோைினங்கள் 

2) திருக்குறுந்தோண்டகம்/ திருநநடுந்தோண்டகம் 
என்னும் நெய்யுள் ைவக  ோடல்கவை 
இயற்றியைர் 

[A] மோணிக்கைோெகர்  
[B] குலபெகர ஆழ்ைோர் 
[C] இரோமலிங்க அடிகைோர்  
[D] திருநோவுக்கரெர் 

3) “எைிவமயினோல் ஒரு தமிழன்  டிப் ில்வல
நயன்றோல் இங்குள்ை எல்லோரும் நோணிடவும்
பைண்டும்” என்று  ோடியைர் 
[A]  ரிதிமோற்கவலஞர் [B] கைிமணி 
[C]  ோரதிதோென்  [D]  ோரதியோர் 

4) “நெறுநவரக் கோணின் சுமக்க இறுைவர 
கோணின் கிழக்கோம் தவல” என்ற குறைில் 
நெறுநர் என் ைர் 
[A] Rebel   [B] Rival 

[C] Friend   [D] Relation 

5) திருநைோற்றியூரில் உள்ை திருநைோற்றெீர் மீது 

இரோமலிங்க அடிகள்  ோடியது 

[A] எழுத்தறியும் ந ருமோன் மோவல 
[B] நதய்ைமணிமோவல 
[C] ைடிவுவட மோணிக்க மோவல   
[D] திருநைோற்றியூர் திருச்ெதக மோவல 

   https://www.facebook.com/groups/targettnpsc 

 

6) ஒவ்நைோரு  ோடலிலும் ஆறு கருத்துக்கள் இடம்
ந ற்றுள்ை நூல் 

[A] திருக்குறள்  [B] ஏலோதி 
[C] திரிகடுகம்  [D] முதுநமோழிக்கோஞ்ெி 

7) “தனிப் ோசுரத்நதோவக” 
 ரிதிமோற்கவலஞர் இயற்றிய இந்நூவல யோர் 
ஆங்கிலத்தில் நமோழிந யர்த்தோர். 
[A] ரோ. கிருட்டிணப்  ிள்வை  
[B] ஜோர்ஜ் யுக்பைோ ப ோப் 
[C] மவறமவலயடிகள்  
[D] நோ. சுந்தரமூர்த்தி அடிகைோர் 

8) “அச்ெமில்வல அச்ெமில்வல” என்ற  ோரதியோரின் 
எழுச்ெி  ோடலுக்கு முன்பனோடியோக அவமந்தது  
__________________ -ன்  ோடல் 

[A] ஆளுவடய  ிள்வை [B] ஆளுவடயரசு 
[C] நம் ி ஆரூரர்  [D] அருள்ைோெகர் 

9) “உலகில் நோகரிகம் முற்றும் அழிந்து ைிட்டோலும் 
திருக்குறளும், கம் ன் கோைியமும் இருந்தோல்
ப ோதும் மீண்டும் அதவனப் புதுப் ித்து ைிடலோம்” 
எனக் கூறியைர் 

[A] ெீகன் ோல்கு  [B] ைரீமோமுனிைர் 
[C] ஜியூப ோப்  [D] கோல்டுநைல் 

10)  “முருகு ந ோருநரோறு  ோணிரண்டு முல்வல” 
இத்நதோடரில்  ோணிரண்டு என்றநதோடரோல் 
குறிப் ிடப் டும் நூல்கள் எவை 

[A] அகநோனூறு, புறநோனூறு 
[B] முல்வல ோட்டு, குறிஞ்ெிப் ோட்டு 
[C] ெிறு ோனோற்றுப் வட, ந ரும் ோனோற்றுப் வட 
[D] ெிறு ோனோற்றுப் வட, ந ோருநரோற்றுப் வட 

11) ஆண் ோற் கூற்றும் ந ண் ோற் கூற்றும் இடம்
ந ற்ற திவணகள் 

[A] நைட்ெி, கோஞ்ெி   
[B] நைட்ெி, கரந்வத 
[C] நநோச்ெி, உழிவஞ 
[D] வகக்கிவை, ந ருந்திவண 
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12) ந ோருத்துக 

 ந ோருள்  திவண 
(a) எதிரூன்றல்  1. ைஞ்ெி 
(b) அதிரப்ந ோருைது 

 

 2. நநோச்ெி 
(c) ைட்கோர் பமற்நெல்ைது  3. தும்வ  
(d) எயில் கோத்தல்  4. கோஞ்ெி 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 4 1 3 2 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 

     
13) கீழ்க்கண்ட எந்த நூற்றோண்வடத் தமிழின் 

மறுமலர்ச்ெிக் கோலம் என அறிஞர் ப ோற்றுைர் 
[A]  திநனட்டோம் நூற்றோண்டு 
[B]  த்நதோன் தோம் நூற்றோண்டு 
[C] இரு தோம் நூற்றோண்டு 
[D] இரு த்நதோன்றோம் நூற்றோண்டு 

14) இரோமவன குழந்வதயோக  ோைித்து தோலோட்டுப் 
 ோடியைர் 
[A] ந ரியோழ்ைோர்  [B] மதுரகைியோழ்ைோர் 
[C] குலபெகரோழ்ைோர் [D] திருப் ோணோழ்ைோர் 

15) குறிஞ்ெி திவணக்குரிய ந ரும்ந ோழுதுகள் 
நமோத்தம் எத்தவன? 

[A] இரண்டு ந ரும்ந ோழுதுகள் 
[B] மூன்று ந ரும்ந ோழுதுகள் 
[C] ஆறு ந ரும்ந ோழுதுகள் 
[D] கோர்கோலம் மட்டும் 

16) கீழ்க்கண்டைற்றில் ந ோருந்தோத ஒன்வற பதர்க 
[A] இரங்கல்   [B] துலங்கல் 
[C] மோதங்கி   [D] ஊெல் 

17) ஊக்கம் உவடயோன் ஒடுக்கம் ந ோருதகர் 
தோக்கத்திற்கு ப ருந் தவகத்து” என்ற குறைில் 
ைள்ளுைர்  வகவயத் தோக்குைதற்கு  ின் 
ைோங்கும் தன்வமவய கீழ்க்கண்ட எந்த  
உயிரிபயோடு ஒப் ிடுகிறோர் 
[A] ெிங்கம்   [B] ெிறுத்வதப்புலி 
[C] ஆட்டுக்கடோ  [D] கோட்டுப்பூவன 

18) கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கவை கைனித்து பதர்க 
“மருட் ோ” 
கூற்று  A: ஆெிரியப் ோைில் நதோடங்க பைண்டும் 
கூற்று B: நைண் ோைில் முடிய பைண்டும் 

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு  
[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம ெரி 

19) தமிழுக்குக்கதி என அவழக்கப் டும் இரு நூல்கள் 

[A] திருக்குறளும், கம் ரோமோயணமும் 
[B] ெிலப் திகோரமும், ெீைகெிந்தோமணியும் 
[C] ெிலப் திகோரமும், மணிபமகவலயும் 
[D] வெை மற்றும் வைணை இலக்கியங்கள் 

20)  ோவல நில மக்கைின்  ோட்டு ________________ 

[A] கந்துக ைரி  [B] கோனல் ைரி 
[C] அம்மோவன ைரி  [D] பைட்டுை ைரி 

21) அபயோத்திதோெர் “ஆதிபைதம்” என்னும் நூவல 
எழுத எந்நூவலச் ெோன்றோக நகோள்ைைில்வல 

[A] மச்ெமுனிைர் ஞோனம் 
[B] நதோன்னூல் ைிைக்கம் 
[C] நோயனோர் திரிகுறள் 
[D] வைரோக்கிய ெதகம் 

22) நோட்டுப்புறப் ோடல்களுக்கு ெிறப்பு தந்தும் வெை,
வைணை நநறிகவையும்  ோடிய ெமணநூல் 

[A] ெிலப் திகோரம்   
[B] ைவையோ தி 
[C] ெீைகெிந்தோமணி 
[D] உதயணகுமோர கோைியம் 

23) தக்பகோலம்/ நோகபகெரம் என் வை முவறபய 

[A] இலைங்கம்/ ஏலம் [B] திப் ிலி 
[C] சுக்கு/ மிைகு  [D] ெிறுநோைற்பூ 

24) முகுந்தமோவல மற்றும் முதுநமோழிமோவல 
என்னும் நூல்கவை  வடத்தைர்கள் முவறபய 

[A] ந ரியோழ்ைோர் மற்றும் அபுல்கோெிம் 
[B] அபுல்கோெிம் மற்றும் ந ரியோழ்ைோர் 
[C] குலபெகரயோழ்ைோர் மற்றும் உமறுப்புலைர் 
[D] உமறுப்புலைர் மற்றும் குலபெகரயோழ்ைோர் 
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25) ந ோருத்துக 

 நோயன்மோர்கள்   ிறந்த இடம் 
(a) திருஞோனெம் ந்தர்  1. திருைோதவூர் 
(b) திருநோவுக்கரெர்  2. திருநோைலூர் 
(c) சுந்தரர்  3. திருைோமூர் 
(d) மோணிக்கைோெகர்  4. ெீர்கோழி 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  3  2 

[B]  2  1  3  4 

[C]  3  4  1  2 

[D]  4  3  2  1 

     
26) மோணிக்கைோெகர் கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் 

உள்ை திருைருைோல் ஆட்நகோள்ைப் ட்டோர்  

[A] திருப்புகழுர் ெிைந ருமோன் 
[B] திருநைண்நணய்நல்லூர் ெிைந ருமோன் 
[C] திருைோடுதுவற ெிைந ருமோன் 
[D] திருப்ந ருந்துவற ெிைந ருமோன் 

27) சுைடீன் நோட்வட பெர்ந்த எழுத்தோைர் ப ர் 
லோகர்க்ைிஸ்ட் [Pär Fabian Lagerkvist]  
ெிறுகவதகவை தமிழில் நமோழிந யர்த்தைர் 

[A] எஸ்.ஆபரோக்கிய ெோமி [B] ஜி.குப்புெோமி 
[C] நோ.முத்துெோமி  [D] என்.ரோமெோமி 

28) நெழுஞ்பெோவகைின் இவடபய அழகுற நடந்து
நெல்லும் கோைிரியோற்வற தனது இவெப் ோட்டோல் 
ைோழ்த்துைது 

[A] ெீைகெிந்தோமணி     [B] கம் ரோமோயணம் 
[C] மத்தைிலோெப்  ிரகோெம்     
[D] ெிலப் திகோரம் 

29) ந ோருத்துக 

(a) ஐகோரக் குறுக்கம்  1. தவலைன் 
(b) ஒைகோரக் குறுக்கம்  2. நைைைோல் 
(c) ஆய்தக்குறுக்கம்  3. ப ோன்ம் 
(d) மகரக்குறுக்கம்  4. முஃடீது 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  3  2 

[B]  2  1  3  4 

[C]  1  2  4  3 

[D]  2  1  4  3 

30) இலக்கண குறிப்புத் பதர்க:  “நீர்முகில்” 
[A] இரண்டோம் பைற்றுவம உருபும்  யனும்  
    உடன்நதோக்கநதோவகயும் 
[B] மூன்றோம் பைற்றுவம உருபும்  யனும்  
   உடன்நதோக்கநதோவகயும் 
[C] நோன்கோம் பைற்றுவம உருபும்  யனும் 
   உடன்நதோக்கநதோவகயும் 
[D] ஐந்தோம் பைற்றுவம உருபும்  யனும்  
   உடன்நதோக்கநதோவகயும் 

31) உங்களுவடய தருமமும் கருமுபம உங்கவைக் 
கோக்கும் என்று முத்தோய்ப் ோய் நம் உள்ைத்தில் 
நறுந்பதவனப் ந ய்ைித்தைர் 

[A] உ.பை.சுைோமிநோத ஐயர் 
[B] அபயோத்திதோெ  ண்டிதர் 
[C] இரோமலிங்க அடிகள்   
[D] நதோண்டர்ெீர்  ரவுைோர் 

32) பெரநோட்டு மன்னர் மர ில் ைந்த வைணைர் 
[A] குலபெகரோழ்ைோர்   
[B] திருமழிவெயோழ்ைோர் 
[C] திருமங்வகயோழ்ைோர்  
[D] திருப் ோணோழ்ைோர்  

33) “இபதோ ஒர் உத்தம மனிதர் ப ோகிறோர்” என்று 
ைள்ைலோவர  ோர்த்துக் கூறியைர் 
[A] ெிதம் ரச்ெோமியோர் [B] தில்வலச்ெோமியோர் 
[C] திகம் ரெோமியோர் [D] ஏகோம் ரெோமியோர் 

34) “கள்ைவனக் பகோறல் கடுங்பகோல் அன்று” என்ற 
ெிலப் திகோர  ோடலில் யோர் யோரிடம் கூறியது 

[A]  ோண்டிய மன்னன் கண்ணகியிடம் கூறியது  
[B] கண்ணகி  ோண்டிய மன்னனிடம் கூறியது 
[C]  ோண்டிமோபதைி  டர்க்வகயோய்க் கூறியது 
[D]  ோண்டிய மன்னன் தனக்குள் கூறியது 

35) “அகர முதல எழுத்நதல்லோம் ஆதி 
 கைன் முதற்பற உலகு”- இக்குறட் ோ 
[A] ஒரு ைிகற் த்தோன் ைந்த குறள் நைண் ோ 
[B] ஒரு ைிகற் த்தோன் ைந்த ெிந்தியல் நைண் ோ 
[C] இருைிகற் த்தோன் ைந்த குறள் நைண் ோ 
[D] இருைிகற் த்தோன் ைந்த  ஃநறோவட நைண் ோ 
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36) ந ோருத்துக 

 நெறிநோலு  கைி 
(a) வைதருப் ம்  1. ஆசுகைி 
(b) நகைடம்  2. ெித்திரகைி 
(c)  ோஞ்ெோலம்  3. மதுரகைி 
(d) மோகதம்  4. ைித்தோரக்கைி 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  3  2 

[B]  2  1  3  4 

[C]  3  4  1  2 

[D]  1  3  2  4 

     

37) மோர்கழி மோதத்தில் வெைர்கைோல்  ோடப் டும் 
மோணிக்கைோெகர் இயற்றிய திருப் ோடல்கள் 

[A] திருப் ோவை  [B] திருநைம் ோவை 
[C] திருைோெிரியம்  [D] திருைோய்நமோழி 

38) ெமூகத்தின் மோற்றத்திற்கு ெிந்தவன  
ைிவதகவைத் தூவுகின்ற புரட்ெியோைர்கைோபலபய 
இந்த வையகம் ைோழ்கிறது எனக் கூறியைர் 

[A] மகோத்மோ கோந்தியடிகள் 
[B] தந்வத ஈ. பை. இரோமெோமி 
[C] டோக்டர் அம்ப த்கோர் 
[D] புரட்ெிக்கைி  ோரதிதோென் 

39) “நோட்டுதும் யோம் ஒர்  ோட்டுவடச்நெய்யுள்” என்று 
ைிைம் ியைர்? 

[A] பெரன் நெங்குட்டுைன் [B] திருத்தக்கபதைர் 
[C] ெீத்தவலச்ெோத்தனோர் [D] இைங்பகோைடிகள் 

40) நெவ்ைழிப் ண் எந்த திவணக்குரியது 

[A] குறிஞ்ெி திவணக்குரியது  
[B] முல்வல திவணக்குரியது 
[C] நநய்தல் திவணக்குரியது 
[D]  ோவல திவணக்குரியது 

41) அடிகள் பதோறும் நோற்ெீர்கள் நகோண்ட 
அைைடிகைோக ைருைது 

[A] பநரிவெ ஆெிரியப் ோ 
[B] இவணகுறள் ஆெிரியப் ோ 
[C] நிவலமண்டில ஆெிரியப் ோ 
[D] அடிமறிமண்டில ஆெிரியப் ோ 

42) குலபெகர ஆழ்ைோர்  ற்றிய கீழ்க்கண்ட 
கூற்றுகைில் ெரியோனவை 

I. திருைரங்கத்தில் மூன்றோம் மதிவலக் கட்டியைர் 

II. நகோல்லிக்கோைலன், கூடல்நோயகன் என்ற பைறு
ந யர்களும் உண்டு 

III. நகைத்துைமணியின் அம்ெமோக  ிறந்தைர் 

IV. ந ருமோள் திருநமோழிவய இயற்றியைர் 

[A] II & III மட்டும் ெரியோனவை 
[B] I, II & III மட்டும் ெரியோனவை 
[C] I, III & IV மட்டும் ெரியோனவை  
[D] இவை அவனத்தும் ெரியோனவை 

43) “Aesthetic” என் தன் தூயதமிழ்ச் நெோல் 

[A] இயற்வக அறிவு [B] இயற்வக ைனப்பு 
[C] இயற்வக ஒழுங்கு [D] இயற்வக ைோழ்வு 

44) நுகர்ந ோருள் கண்டு ிடித்த நோவை தீ ோைைி 
திருநோைோக நகோண்டோடும் நோடு 

[A] ெப் ோன்   [B] ெீனோ 
[C] தோய்லோந்து  [D] நகோரிய நோடுகள் 

45) “ஒருவமத் பதோற்றத்து ஐபைறு ைனப் ின் 
இலங்குகதிர் ைிடூஉம் நலங்நகழு மணிகளும்” 
என்னும் ெிலம்புைின் ஊர்கோண் கோவதயில் 
கூறும் கருத்தின் அடிப் வடயில்  
 ின் ைருைனைற்றில் எவதக் குறிக்கும் 

[A] மண்ணியல்அறிவு  
[B] கனிமைியல்அறிவு 
[C] ந ோறியியல்அறிவு  
[D] ைிண்ணியல்அறிவு 

46) “மதியிலி அரெர் நின் மலரடி  ணிகிலர் 
ைோனகம் ஆள்ைோபர” 
  -------இப் ோடலுக்குரியஅரென்------------- 
[A] இரோஜரோஜபெோழன் [B] நந்திைர்மன் 
[C] நரெிம்மைர்மன்  [D] சுந்தர ோண்டியன் 

47) அறுைர்க்கு இவைய நங்வகயோன ெோமுண்டி 
பதைி ெிலப் திகோரப்  ோடலில் எப் டி 
குறிப் ிடப் டுகிறோள் 

[A]  ிரோம்மி   [B]  ிடோரி 
[C] நகோற்றவை  [D]  த்ரகோைி  
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48) ெதகம்  ற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகைில்  
ெரியோனவை 

I. ெதகம் என் து நூறு  ோடல்கவை நகோண்டது 

II. நீதிக்கருத்துக்கள் மிகுந்த ெிற்றிலக்கியம் ெதகம் 

III. ெதகம் ஆெிரிய ைிருத்தத்தில்  ோடப் டும் 

IV. முதன் முதலில் திருைோெகத்தில் திருச்ெதகம் 
என்ற நெோல்லோட்ெி ைருகிறது 

[A] II & III மட்டும் ெரியோனவை 
[B] I, II & III மட்டும் ெரியோனவை 
[C] I, III & IV மட்டும் ெரியோனவை  
[D] இவை அவனத்தும் ெரியோனவை 

49) “புள்உறு புன்கண் தீர்த்பதோன்” பமற்க்கண்ட 
ைரிகைில் தீர்த்பதோன் எனக் குறிப் ிடப் டு ைர் 

[A]  ோண்டிய மன்னன் நநடுஞ்நெழியன் 
[B] மனுநீதிச்பெோழன் 
[C] ெி ிச்ெக்கரைர்த்தி 
[D] பெரன் நெங்குட்டுைன் 

50) நோட்டுப்புறப் ோடல் ைடிைங்களுக்கு  
இடங்நகோடுத்துப்  ோடிய நோயன்மோர் 

[A] திருஞோனெம் ந்தர் [B] திருநோவுக்கரெர் 
[C] சுந்தரர்   [D] மோணிக்கைோெகர் 

51) “அரெின் அவனத்துத் துவறகைிலும் ந ண்கள் 
 ணியோற்றும் ப ோது நம் ெமுதோயத்தில் புரட்ெி 
ஏற் டும்” என்றைர் 

[A] திரு.ைி.கல்யோண சுந்தரனோர் 
[B] தந்வத ந ரியோர் 
[C] புரட்ெிக்கைி  ோரதிதோென் 
[D] ப ரறிஞர் அண்ணோத்துவர 

52) ெீறோப்புரோணத்தில் தீர்க்க தரிெனத்வத கூறுைது 

[A] நுபுைத்துக் கோண்டம் 
[B] ைிலோத்துக் கோண்டம் 
[C] ஹிஜ்ரத்துக் கோண்டம் 
[D] இவை அவனத்தும் 

53) ந ரியபுரோணத்துள் குறிப் ிடப் டும்  
நதோவக அடியோர்கைின் எண்ணிக்வக யோது? 

[A] 9 அடியோர்கள்  [B] 63 அடியோர்கள் 
[C] 8 அடியோர்கள்  [D] 3 அடியோர்கள் 

54) ந ோருத்துக 

(a) ந ோன்னன்  1. குணம் 
(b) நல்லன்  2. கோலம் 
(c) ெித்திவரயோன்  3. ெிவன 
(d) கண்ணன்  4. ந ோருள் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  2  3 

[B]  2  1  3  4 

[C]  3  4  1  2 

[D]  4  3  2  1 

     
55) நைற்றி ஒன்வறபய குறிக்பகோைோக நகோண்டு 

ப ோர் நெய்பைோர் அணியும் மோவல 

[A] ைோவகப்பூ  [B] உழிவஞப்பூ 
[C] கரந்வதப்பூ  [D] தும்வ ப்பூ 

56)  ின்ைரும் இலக்கண குறிப்புக்குப் ந ோருந்தோத
நதோடவரக் கண்டறிக? 
ைிவனத் நதோவக 

[A] நீர்கிபலன்  [B] ைோர்கண் 
[C] நெய்நகோல்லன்  [D] ஈன்குழைி 

57) புதுவம இன் ம் பூணும் நன்னோள் எனந ோங்கற் 
புதுநோைின் மோண் ிவன ப ோற்று ைர் 

[A] சுப்பு ரத்தினதோென் 
[B] நதன்னோட்டு ந ர்னோட்ஷோ 
[C] கைிஞர் துவரரோஜ் 
[D] வ ந்தமிழ்  ோைலன் 

58) கலித்நதோவகயில் முல்வலக்கலியின் ஆெிரியர் 
யோர்? 
[A] ந ருங்கடுங்பகோ 
[B] பெோழன் நல்லுருத்திரன் 
[C] நல்லந்துைனோர்   
[D] மருதனிைநோகனோர் 

59) பதனனீும் இனிய தீந்தமிழ்ப்  னுைல் என்று  
அவழக்கப் டுைது 

[A] நோலோயிரதிவ்ய  ிர ந்தம்  
[B] மோணிக்கைோெகர் எழுதிய திருைோெகம் 
[C] மூைர் எழுதிய பதைோரம் 
[D] கம் ரோமோயணம் 
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60) ஆெிரியப் ோைின் ந ோது இலக்கணம்  ற்றி 
கீழ்க்கண்ட கூற்றுகைில் ெரியோனவை 

I. ந ரும் ோலும் ஏகோரத்தில் முடியும் 

II. இதன் ைவககள் நமோத்தம் நோன்கு 

III. அகைபலோவெ ந ற்று ைரும் 

IV. நிவரநடுைோகிய ைஞ்ெி உரிச்ெீர்(கருைிைங்கனி, 
கூைிைங்கனி)  யின்று ைரும் 

[A] II & III மட்டும் ெரியோனவை 
[B] I, II & III மட்டும் ெரியோனவை 
[C] I, III & IV மட்டும் ெரியோனவை  
[D] இவை அவனத்தும் ெரியோனவை 

61) மருதநிலத்தில் கோணப் டுைது 
[A] மவனக்கிணறும், ந ோய்வகயும் 
[B] சுவனநீரும், கோட்டோறும் 
[C] மணற்கிணறும், மவனக்கிணறும் 
[D] உைர்க்கழியும், மணற்கிணறும் 

62) ைள்ைலோர்  திப் ித்த நூல் எது? 

[A]  ோண்டி மண்டல ெதகம் 
[B] அறப் ைசீ்சுரெதகம் 
[C] நகோங்குமண்டலெதகம் 
[D] நதோண்வடமண்டல ெதகம் 

63)  திநனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள்  நெய்யுைோல் 
( ோைோல்) ந யர் ந ற்ற ஒபர நூல் 
[A] திரிகடுகம்  [B] ஏலோதி 
[C] இனியவைநோற் து [D] திருக்குறள் 

64) “ ண்ணைன் ைருக என்னப்  ரிைினன் ைிவரைில் 
புக்கோன்” என்ற கம் ரோமோயணப்  ோடலில் 
 ண்ணைன்,  ரிைினன் என் ன முவறபய எைர்க
வைக் குறிக்கும் 

[A] இரோமன், குகன் 
[B] குகன், இரோமன் 
[C] இலக்குைன், குகன் 
[D] குகன், இலக்குைன் 

65) கீழ்க்கண்டைற்றுள் திருநோவுக்கரெர் நல்கிய  
நன்நனறி எது? 

[A] நதோண்டு நநறி  [B] மகன்வம நநறி 
[C] ெமத்துை நநறி  [D] பதோழவம நநறி 

66) ந ோருத்துக 

(a) அறிவு  1. கூறியது மறோஅவம 
(b) அன்பு  2. ப வதயர் நெோல் பநோன்றல் 
(c)  ண்பு  3. தன்கிவை நெறோஅவம 
(d) நெறிவு  4.  ோடறிந்து ஒழுகல் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 2 3 4 1 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 

     
67) ஈற்றடியின் ஈற்றுச்ெீரோனது ஓரவெ 

ைோய்ப் ோடுகளுள் ஒன்று நகோண்டு முடியும்  ோ  
ைவக 

[A] ைஞ்ெிப் ோ  [B] கலிப் ோ 
[C] நைண் ோ   [D] ஆெிரியப் ோ 

68) “என்றுமுை நதன்தமிழ்” என்னும் நதோடவர 
இயம் ியைர் யோர் 

[A] கம் ர்   [B]  ோரதியோர் 
[C]  ோரதிதோென்  [D] ைள்ைலோர் 

69) மகோத்மோ கோந்தியடிகள் ெிறுைனோக இருந்த ப ோது 
“இன்னோ நெய்யோவம” [அஹிம்வெ] என்னும் 
கருத்திவன அைருல் ைிவதத்தது 

[A] அரிச்ெந்திர நோடகம் 
[B] ெரைண  ிதுர் த்தி நோடகம் 
[C] கிறிஸ்துைின் மவழநெோற்ந ோழிவு நூல் 
[D] குஜரோத்தி  ோடல் 

70) திருைள்ளுைர் பதோன்றியிரோைிட்டோல் தமிழன் 
என்னும் ஒர் இனம் இருப் தோக உலகத்தோர்க்கு
நதரிந்திருக்கோது என்று கூறியைர் 

[A] முத்தமிழ் கோைலர் [B]  ண்டிதமணி 
[C] முதுந ரும்புலைர் [D] நெோல்லின் நெல்ைர் 

71) தமிழ்த்தோயின் எழில் மிகுந்த உடம் ிற்கு 
கீழ்க்கண்ட எந்த நவட எரிச்ெவலத் தருைது 

[A] இலக்கணப ோலி நவட 
[B] மருஉ கலந்த நவட 
[C] மணிப் ிரைோை நவட  
[D] மரபு கலந்த நவட 
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72) கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கவை கைனி 
கூற்று A: மு.ெி. பூர்ணலிங்கம் நதோடங்கி வைத்த  
         ஞோனெோகரம் என்னும் இதவழப்  
          ரிதிமோற்கவலஞர் நடத்தினோர் 
கூற்று B: மதுவரயில் நோன்கோம் தமிழ்ச்ெங்கம்  
         நிறுை முயன்றைர்களுள்  ரிதிமோற்        
         கவலஞரும் ஒருைர் 

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு  
[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம ெரி 

73) குடிமக்கள் ஒவ்நைோருைருக்கும் முழுவமயோன
ப ச்சுரிவம, எழுத்துரிவம உண்டு என கூறும் 
இந்திய அரெியலவமப்பு ைிதி 
[A] ஷரத்து`16 (1)  [B] ஷரத்து 17 (1) 
[C] ஷரத்து 18 (1)  [D] ஷரத்து 19 (1) 

74) ந ரியபுரோணத்தில் யோருவடய ைரலோறு ைிரிைோக 
கூறப் ட்டுள்ைது 

[A] திருஞோனெம் ந்தர் [B] திருநோவுக்கரெர் 
[C] மோணிக்கைோெகர் [D] சுந்தரர் 

75)  ிரித்நதழுதுக: “பகோறல்” 
ெரியோக  ிரித்த நதோடவரக் கண்டு ிடிக்க 
[A] நகோல் + தல்  [B] பகோல் + தல் 
[C] பகோல் + அல்  [D] நகோல் + அல் 

76) ஒழுக்கத்தின் ஒல்கோர் உரபைோர் இழுக்கத்தின் 
……………………………………………………………………………….. 
[A] எய்துைர் எய்தோப்  ழி 
[B] ஏதம்  டு ோக் கறிந்து 
[C]  ிறப்ந ோழுக்கங் குன்றக் நகடும் 
[D] இழிந்த  ிறப் ோய் ைிடும் 

77) கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஆண்மகனின் ஒழுக்கோறுகள் 
 ற்றிக் கூறும் திவண 

[A]  ோடோண் திவண  [B] ந ோதுைியல் திவண 
[C] வகக்கிவைத் திவண [D] ந ருந்திவண 

78) பமவடப்ப ச்ெின் கூறுகள் எத்தவன? 

[A] இரண்டு   [B] மூன்று 
[C] நோன்கு   [D] ஐந்து 

79) நெோற்நறோடர் அறிக 
“நோள்பதோறும் உடற் யிற்ெி நெய்ய பைண்டும்” 
கூற்று   (A): கட்டவைச் நெோற்நறோடர் 
கோரணம் (R): இவை நதோழில் நிகழ்த்துைவத  
            உணர்த்துைதோல் கட்டவைச் 
            நெோற்நறோடர் என ைழங்கப் டுகிறது 
[A] (A)-ெரி, ஆனோல் (R)- தைறு   
[B] (A) – மற்றும் (R) – இரண்டும் ெரி, பமலும்  
   (R) – என் து (A)- ைிற்கு ெரியோன ைிைக்கம் 
[C] (A) தைறு, ஆனோல் (R)- ெரி   
[D] (A) – மற்றும் (R)- இரண்டும் தைறு 

80) தமிழர்கைிவடபய  ரைியுள்ை ந ருபநோய் என்று 
தந்வத ந ரியோர் குறிப் ிடுைது 

[A] ந ண்நெோத்துரிவம இல்லோவம 
[B] ந ண்கல்ைி ந றோவம 
[C] குழந்வத மணம் [D] மணக்நகோவட 

81) அபயோத்திதோெரின் ஒரு வ ெோத் தமிழன் என்ற 
இதழ் நென்வனயில் எந்த இடத்தில் இருந்து 
புதன்பதோறும் 4  க்கங்கைோக நைைிைந்தது 

[A] பதனோம்ப ட்வட [B] ரோயபுரம் 
[C] ரோயப்ப ட்வட  [D] ரோணிப்ப ட்வட 

82) கண்ணகியின் கோற்ெிலம்பு ___________  ரல்கவை
நகோண்டது 

[A] மோணிக்க   [B] முத்துப் 
[C] பகோபமதக  [D] மரகத  

83) குகப் டலம் கம் ரோமோயணத்தில் எந்த 
கோண்டத்தில் ைருகிறது 

[A]  ோல கோண்டம் 
[B] அபயோத்தியோ கோண்டம் 
[C] ஆரண்ய கோண்டம் 
[D] கிட்கிந்தோ கோண்டம் 

84)  கு த உறுப் ிலக்கணம் அவமப்புப் டி 
 ின்ைரும் நெோற்கைில் தைறோன  ிரித்தறிதவல 
கண்டறிக 

[A] உவரயோர் - உவர +  ய் + (ஆ) + ஆர்  
[B] தீண்டிற்று - தீண்டு + இன் (ற்) + று 
[C] நிவறந்த – நிவற + த் (ந்) + த 
[D] தைர்ந்து - தைர் + த் (ந்) + த் + உ 
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85) “ கல்நைல்லும் கூவகவயக் கோக்வக, இகல்-
நைல்லும் 
பைந்தர்க்கும் பைண்டும் ந ோழுது” 
இக்குறட் ோ நதரிைிப் து 
[A] கோலமறிதலின் ெிறப்வ க் கூறுகிறது 
[B] கோலம் ைரும்ப ோது ைிவரந்து நெய்யும் 
   நெயவல  ற்றி கூறுகிறது 
[C] கோத்திருத்தவலயும் நெயல் டுதவலயும் 
   உைவமைழி கூறல் 
[D]  வகவர எதிர்நகோள்ளும் முவற  ற்றி  

86) ைட்டத்நதோட்டி என்ற அவமப்வ  ஏற் டுத்தியைர் 
[A] ரெிகமணி டி.பக.ெிதம் ர ிள்வை 
[B]  ிரபைெ ோல  ண்டிதர் பைங்கிடெோமிநோட்டோர் 
[C] மூதறிஞர் ரோஜோஜி 
[D]  ோைபலறு ந ருஞ்ெித்திரனோர் 

87) நதன்னிந்தியச் ெமூகச் ெீர்திருத்தத்தின் தந்வத 
எனப் டு ைர் 
[A] த.ந ரியோண்டைன் 
[B] இரட்வடமவல ெீனிைோென் 
[C]  ோைபலறு  ோலசுந்தரனோர் 
[D] அபயோத்திதோெ  ண்டிதர் 

88)  ரிதிமோற்கவலஞருக்கு “திரோைிட ெோஸ்திரி” 
என்ற  ட்டம் ைழங்கியைர் 
[A] ெி.வை. தோபமோதரனோர் 
[B] ந. மு. பைங்கிடெோமி நோட்டோர் 
[C] மவறமவலயடிகள் 
[D]  ன்நமோழிப் புலைர் கோ.அப் ோத் துவர 

89) கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஆறோம் பைற்றுவமத் நதோவக  
ைவகக்குள் அடங்கு வை 

I. நூல்பநோக்கி 
II. என்னுயிர் 

III. நெறுநர் நெறுக்கு 

IV. பைந்தன் ந ோருள் 
[A] (I) மற்றும் (II) அடங்கு வை 
[B] (I), (II) மற்றும் (III)அடங்கு வை 
[C] (II), (III) மற்றும் (IV) அடங்கு வை 
[D] இவை அவனத்தும் அடங்கு வை 

 

90) கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கவை கைனிக்க 

கூற்று A:  ல ைவக  ோக்கவையும் கலந்து  
           ோடுைது கலம் கம் 
கூற்று B: புறைகுப்பு, ெம் ிரதோயம், ந ருந்திவண  
         முதலிய 18 உறுப்புகவைக் நகோண்டது  
          கலம் கம் 

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு  
[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம ெரி 

91) கம் ர் ெமகோலத்து புலைர்களுள் அல்லோதைர் 

[A] புகபழந்தி   [B] ஒட்டக்கூத்தர் 
[C] இைங்பகோைடிகள் [D] ெயங்நகோண்டோர் 

92) பகோப்ந ருஞ்பெோழனின் அவைக்கைப் 
புலைர்களுள் ஒருைர் 

[A] உருத்திரங்கண்ணனோர் [B] கண்ணகனோர் 
[C] மருதநிலநோகனோர் [D] புல்லங்கோடனோர் 

93) கீழ்க்கண்ட ைோக்கியங்கவை கைனி 
கூற்று A: அருள், அன்பு, புகழ் என் வை  
         இயற்வக ைிைக்கம் 
கூற்று B: அவை கோட்டலோகோப் ந ோருள் என் ோர் 
         நதோல்கோப் ியர் 

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு  
[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம ெரி 

94) ைடநமோழி எழுத்வதயும்  ிற நமோழிக்  
கலப்வ யும் தடுத்தைர் 

[A] குமருகுரு ரர்  [B] இைங்பகோைடிகள் 
[C] அருணகிரிநோதர்  [D] கம் ர் 

95) துறவை பமல் நநறி என்று உச்ெத்தில் வைத்துப் 
 வடக்கப் ட்டவை எவை 

[A] ெங்க இலக்கியங்கள் [B] அற இலக்கியங்கள் 
[C]  க்தி இலக்கியங்கள் [D] கோப் ியங்கள் 

96) அண்ணல் அம்ப த்கர் மக்கள் கல்ைிக் கழகத்வத
எந்த ஆண்டு பதோற்றுைித்தோர் 

[A] 1944   [B] 1945 

[C] 1946   [D] 1947 
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97) ந ோருத்துக 

 நெோற்கள்  பைற்றுவமத்நதோவக 
(a) கோர்குலோம்  1. ஏழோம் 
(b) நின்பகள் 

 

 2. ஆறோம் 
(c) பூதி ெோத்த  3. நோன்கோம் 
(d) குன்பறறி  4. இரண்டோம் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 4 1 3 2 

[B] 2 3 4 1 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 

98) வெை ெமய ெந்தோனக் குரைர்கள் நமோத்தம்  
நோலு ப ர். வெை ெமயக் குரைர்கள் நமோத்தம் 

[A] அறு த்து மூன்று ப ர் [B] நோலு ப ர் 
[C] அறு த்து நோன்கு ப ர் [D] ஒன் து ப ர் 

99)  ஞ்ெமர்  ள்ைிகள் என் து ___________________ 
[A] ந ைத்த  ிக்குகைின் மடோலயங்கள் 
[B] ெமுதோய இலைெக் கல்ைி கூடங்கள் 
[C]  ஞ்ெ ோண்ைர்கைின் ரதங்கள் 
[D] அைெரக்கோல மருத்துைக் கூடங்கள் 

100) இவணயோக இல்லோதவத எழுதுக: 
[A]  ல்பைறு  குதிகைில் நடக்கும் நிகழ்ச்ெி - 
   நெய்திப்  டம்  
[B] ஒரு நிகழ்வை மட்டும் ைிைக்குைது –  
   ைிைக்கப்  டம் 
[C] கருத்துக்கணிப்பு நெய்யப் டுைது -  
   கருத்துப்  டம் 
[D] கல்ைி கற் ிப் தற்நகன உருைோனது -  
   கல்ைிப்  டம் 

______________________________________________________ 

          ALL THE BEST 

கேள்விக்ேொன தரவுேள் 

 80% பகள்ைிகள்  த்தோம் ைகுப்பு ெமச்ெீர்கல்ைிப்  
 ோடப் புத்தகம் 

 10% பகள்ைிகள் தமிழ்இலக்கிய தகைல்கைஞ்ெியம் 
- முவனைர் பதைிரோ  

 10% பகள்ைிகள் முந்வதய ப ோட்டித்பதர்வுத்தோள்கள் 
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MOCK TEST -13 (ANSWER KEY)  

1 D 11 D 21 B 31 B 41 C 51 B 61 A 71 C 81 C 91 C 

2 D 12 D 22 A 32 A 42 D 52 A 62 D 72 B 82 A 92 B 

3 C 13 B 23 D 33 C 43 B 53 A 63 D 73 D 83  B 93 D 

4 B 14 C 24 C 34 A 44 A 54 A 64 C 74 A 84 C 94 D 

5 A 15 A 25 D 35 A 45 B 55 D 65 A 75 A 85 A 95 B 

6 B 16 B 26 D 36 D 46 B 56 A 66 A 76 B 86 A 96 C 

7 B 17 C 27 B 37 B 47 B 57 C 67 C 77 A 87 D 97 B 

8 B 18 C 28 D 38 C 48 D 58 B 68 A 78 B 88 A 98 B 

9 D 19 A 29 C 39 D 49 C 59 A 69 D 79 D 89 C 99 B 

10 C 20 D 30 A 40 C 50 D 60 B 70 A 80 D 90 A 100 C 
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TAMIL Questions (10th Std.)        – 100 Questions 
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Time Duration                                – 1 ½  Hours  

                                   
 
                        

targettnpsc@gmail.com 
 
  
 

 

 

1. மரனப்பிழழயற்ற ச ொற்சறொடழரக் கண்டறிக  

[A] குதிழர கத்த மயில் ஆட வண்டு  
    த்தமிட்டது   

[B] குதிழர கழைக்க மயில் அகவ வண்டு  
   கூவியது   

[C] னது க்கொளமிட ஆந்ழத அலற கூழக  
    குழறியது   

[D] ச வல் கத்த னறொ அகவ லி கத்தியது   

2. '' ன்னும் லத்து ப்சபொது குழறந்து 

எலிக்கொது? 

[A] ச ர்ந்து வனம் சபொது 

[B] தைித்து வனம் சபொது 

[C] இழடயில் வனம் சபொது 

[D] னடிவில் வனம் சபொது 

3. இரொமபிரொன் பிரிவொல் அைலில் பட்டசமலகு 

சபொல் செஞ் ம் செகிழ்ந்து உனகியவர்கள் 

யொவர்? 

[A] சதவர்கள்  [B]  ொன்சறொர்கள் 

[C] னைிவர்கள்  [D] அர ர்கள் 

4.  ரியொை பிரித்தறிதழலக் கண்டறிக 

[A]  அங்ழக=அகம்+ழக 

[B]  பன்ைலம்=பன்ழம+ெலம் 

[C]  ெற்கறிகள்ென்+கறிகள் 

[D]  ங்குழறவரீ் ம்கு+உழறவரீ் 

5. 'அரிகொல் மொறிய அங்கண் அகல்வயல்'- 

இவ்வரிகள் இடம்சபறும் தல் து? 

[A] னறெொனூறு  [B] கலித்சதொழக 

[C] ெற்றிழை  [D] ெந்திக்கலம்பகம் 

6. "சபொனளல்லவழரப் சபொனளொகச் ச ய்னேம் 

சபொனள்ளல்ல தில்ழல சபொனள்"- இதில் 

பயின்று வந்துள்ள அைிழயத் சதர்க 

[A] ச ொல் பின்வன ெிழலயைி 
[B] ச ொற்சபொனள் பின்வனெிழலயைி 
[C] சபொனள் பின்வனெிழலயைி 
[D] இரட்டுற சமொழிதல் அைி    

 

7. "உலக வரலொற்றிசலசய சமழதயொை 

மொைிக்கவொ கழர விடப் னலழம, உழழப்ன, 

துன்பத்ழத சபொறுத்தல், இழடயறொ ெிழலயொை 

பக்தி ஆகியவற்றுடன் ெம் மைழதக் 

கவர்கின்றவர் யொனம் இல்ழல" 

[A] கொல்டுசவல்  [B] ஜி.னை.சபொப் 

[C] வரீமொ னைிவர் 

[D] கி.ஆ.சப.விசுவெொதம் 

8. உலக மக்கழள என்றிழைத்து உறவுளொக்கிய 

உயர் ிந்தழை உழடய தல் து? 

[A] அகெொனூறு  [B] கலம்பகம்  

[C] னறெொனூறு   [D] பதிற்றுப்பத்து 

9. கீழக்கண்ட ந்த தல்கழள னதுழமயொக 

இயற்றிட சவண்டும் ை பொரதிதொ ன் 

கூறுகிறொர் 

[A] ெீதி தல்கள்  [B]  ிறுவர் இலக்கியம் 

[C] இலக்கைம் 

[D] உழரெழட தல்கள் 

10. ென்றிக்கு வித்தொகும் ெல்சலொலக்கம், 

தசீயொலக்கம் 

ன்றும் இடும்ழப தனம்”- இக்குறட்பொவில் 

வித்தொகும், இடும்ழப ச ொல்லின்சபொனழளக் 

கண்டறிக 

[A] விழல, இன்பம் [B] விழத, துன்பம் 

[C] விழத, மகிழ்ச் ி [D] வியப்ன, துன்பம் 

11. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] ழவதனப்பம்   -  ஆசுகவி  

[B] சகௌடம்  -  மதுரகவி  

[C] மொகதம்  -  வினத்தக்கவி  

[D] பொஞ் ொலம்  -   ித்திரக்கவி  

12. குன்சறறி யொழைப் சபொர் கண்டற்றொல் 
தன்ழகத் சதொன்றுண்டொகச் ச ய்வொன் விழை 
– இக்குறளில் பயின்று வனம் அைிழயச் 
சுட்டுக.   
[A] உனவக அைி   

[B] டுத்துக்கொட்டு உவழமயைி   

[C] உவழம அைி  [D] சவற்றுழம அைி   

13. “வனம் வண்டி”-   இதில் வனம் ச ொல்லின் 

மொத்திழர அளவு ன்ை? 

[A] 2 ½            [B] 2 ¼               [C] 3 [D] 2 ¾ 
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14. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழள ஆரொய்க   

கூற்று (அ)(.கொ) கழளச்ச ல்வி கட்டுழர    
                   லதொமல் இரொள்  
கொரைம் (ஆர்)  இரண்டு திர்மழறச் ச ொற்கள்  
                   ச ர்ந்துவந்தொல் அஃது உடன்                    
                   பொட்டுப் சபொனழளத் தனம்.  
                   அவ்வொறு வனவது சபொனள்  
                   மொறொ திர்மழறத் சதொடர்   

[A] (அ) தவறு ஆைொல் (ஆர்)  ரி   

[B] (அ)  ரி ஆைொல் (ஆர்) தவறு   

[C] (அ) மற்றும் (ஆர்) இரண்டும்  ரி சமலும்  
    (ஆர்) ன்பது (அ) விற்கு  ரியொை விளக்கம்.   

[D] (அ) மற்றும் (ஆர்) இரண்டும்  ரி சமலும்  
   (ஆர்) ன்பது (அ) விற்கு  ரியொை   
   விளக்கமல்ல  

15.  ரியொை பகுபத உறுப்பிலக்கைப்படி 
பிரித்தறிதழலக் கண்டறிக.   
[A] அறியொழம  = அறி + ஆ + ழம  

[B] அறியொழம  = அறியொ + ஆ + ழம   

[C] அறியொழம  = அறி + ய் + ஆழம   

[D] அறியொழம  = அறி + ய் + ஆ + ழம   

16. “மைசமொத்த ெட்னக்கு வஞ் கம் ச ய்யொசத” 
ன்று அறிவுழர வழங்கிய அனளொளர் யொர்?   

[A] விசவகொைந்தர்     

[B] இரொமலிங்க அடிகள்  

[C] இரொமலிங்கம் பிள்ழள   [D] பொரதியொர்   

17. கீழ்க்கண்டவற்றில் து ஆகுசபயர் 
வழககளில்  ொர்ந்தது அல்ல?   

[A] உழடந்த ரிழய பொர்த்த மக்கள் திரண்டைர்  

[B] இவ்வொழடகழள தழலசகொன்றொக குடு  

[C] ழதப்சபொங்கலுக்கு சவள்ழள அடிப்பர்   

[D] சதன்சமொழி டி ம்பர் சூடி வந்தொள்   

18. லவொய் ச ய்னேம் ச யல் அல்லது சதொழிழலக் 

குறிக்கும் விழைச்ச ொற்கள் 

[A] விழைனற்று  [B] விழைச்ச ொல் 

[C] சபயசரச் ம்  [D] விழைசயச் ம் 

19. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கொந்தியடிகழள கவர்ந்த 

ெொடக தலின் சபயர்? 

[A] அரிச் ந்திரன்  [B] குஜரொத்  கொப்தம் 

[C]  ிரவை பிதுர்பத்தி  

[D] சபொனம் அழமதினேம் 

20. தொர் சவந்தன் சகொசளொக்க வொலங்குடி 
சபொன்றினந்சதசை – இதில் அடிக்சகொடிட்ட 
ச ொல்லின் இலக்கைக் குறிப்ழபக் கண்டறிக.   

[A] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக,  
   விழைசயச் ம்   

[B] இரண்டொம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்  
   உன்சதொக்கத் சதொழக, சபயசரச் ம்   

[C] இரண்டொம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்  
   உடன் சதொக்க சதொழக, விழைசயச் ம்.   
[D] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக,  
   சபயசரச் ம்.   

21. "இனந்தமிசழ உன்ைொல் இனந்சதன் இழமசயொர் 

வினந்தமிழ்தம்" ன்றொலும் சவண்சடன் 

[A] செஞ்சுவிடுதூது 

[B] தமிழ்விடுதூது 

[C] பிள்ழளத் தமிழ் 

[D] அழகர் கிள்ழள விடு தூது 

22.  ரியொக சபொனந்தினேள்ளவற்றுள் தவறொைழதக் 
கண்டறிக  

[A] வ்விடம்      = வ் + இடம்   

[B] கரைத்சதர்      = கரைத்து + ர்   

[C] விண்ைப்பனண்டு= விண்ைப்பம் + உண்டு  

[D] பொவிழ       = பொ + இழ    

23. “கட்டழள வொக்கியத்சதொடு சதொடர்ன 

இல்லொதழதத் சதர்வு ச ய்க” 

[A] கவைமொக படி  [B] பொர்த்துப் சபொ 

[C] வளனடன் வொழ்க [D] ெலனடன் இன 

24. சபண்ைின் சபனவரீத்ழத பொடிய  ங்ககொல 

னலவர் யொர்? 

[A] எக்கூர் மொ ொத்தியொர் 

[B] கொக்ழக பொடிைியொர் 

[C] சவள்ளி வதீியொர்  

[D] அள்லர் ென்னல்ழலயொர் 

25. உற்றசெொய் ெீக்கி உறொ அழம னற்கொக்கும் 
சபற்றியொர்ப் சபைிக் சகொளல் – 
இக்குறட்பொவில் அழமந்துள்ள அளசபழடச் 
ச ொல்ழலக் கண்டறிக.    

[A]  இன்ைிழ  அளசபழட     

[B]  ச ொல்லிழ  அளசபழட     

[C]  இழ ெிழற அளசபழட     

[D]  எற்றள சபழட     
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26. கீழ்க்கண்டழதக் கவைி  

1. ெிழலசமொழி உயிரிற்றுச் ச ொல்லின் பின் 
வல்லிைம் மிகும். 

2. இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழகயில் 
வல்லிைம் மிகும். 

3. ஈறுசகட்ட திர்மழற சபயசரச் த்தின் பின் 
வல்லிைம் மிகும்.   

சபொனத்தமொை விழடழய சதர்க. 
[A] 1 மட்டும்  ரி   

[B] 1, 3 மட்டும்  ரி   

[C] 1, 2 மட்டும்  ரி   

[D] அழைத்தும்  ரி   

27. கீழ்க்கண்டவற்றில் ழவ சமழடப் சபச் ின் 

னக்கூறுகள் ஆகும் 

[A] படித்தல், டுத்தல், சதொடுத்தல் 

[B] சபசுதல், சகட்டல், லததல் 

[C] டுத்தல், சதொடுத்தல், னடித்தல் 

[D] சதொடக்கம், இழட, இறுதி 

28. ஈற்றடியின் ஈற்றுச் ரீ் ெொள், மலர், கொசு, பிறப்ன 
ன்னும் வொய்பொடுகலள் என்ழறக் 
சகொண்டும் இயற் ரீ், சவண் ரீ் ஆகியவற்ழறப் 
சபற்று வனவது.   
[A] சவண்பொ   [B] ஆ ிரியப்பொ   

[C] கலிப்பொ    [D] வஞ் ிப்பொ   

29. சமழடப்சபச் ின் சபொது இலக்கிய கூறுகள் 

ன்பழவ ………………..…………….. சபொன்றழவ 

[A] உப்பின் சமலிட்ட உைவு 

[B] மனந்தின் சமலிட்ட இைிப்ன 

[C] பலகொரத்திலுள்ள இைிப்ன 

[D] கொரத்தின் சமலிட்ட சுழவ 

30. “கூவொ னன்ைம் இழளசயொன் குறுகி ெீ ஆவொன் 

யொர் ன் அன்பின் இழறஞ் ிைொன்” ன்ற 

கூற்றிற்குரியவர் யொர்? 

[A] இரொமன்  [B] இலக்குவன் 

[C] குகன்   [D] பரதன் 

31. "அல்ச றித்தன்ை ெிறத்திைன் செடியதொழை 

செனங்கலின் ெீர்னகில் இடியிசைொடு 

லந்தொலன்ை ஈட்டிைொர்"-ன்ற கூற்றிற்கு 

உரியவர் யொர்? 

[A] இரொமன்  [B] இலக்குவன் 

[C] குகன்   [D] த ர தன் 

32. கீழ்க்கண்டவற்ழற வரிழ படுத்துக.  

1. கரந்ழதத் திழை 

2. உழிழைத் திழை 

3. சவட் ித் திழை  

4. சபனந்திழை 

5. சபொதுவியல் திழை 

6. வொழகத் திழை  

[A]  3, 1, 2, 6, 4, 5   

[B]  3, 1, 2, 6, 5, 4   

[C]  1, 3, 2, 6, 5, 4   

[D]  1, 2, 3, 4, 5, 6   

33. எரறிவு னதல் ஆறறிவு வழர உள்ள 

உயிரிகழளப் பற்றித் சதளிவொக குறிப்பிடும் 

சதொல்கொப்பிய இயல் து? 

[A] சபொனளியல்  [B] தன்மரபியல் 

[C] மரபியல்  [D] சமய்ப்பொட்டியல் 

34. அதிர்ந்தி டுந்சதொைி ச வினேற அடவியில் 
அழடந்த னதிர்ந்த சமதினேம் கழவயடிக் 
சகழலும் னலவதும் – இத்சதொடரில் 
குறிப்பிடப்படுபழவ னழறசய.    

[A]  படகு, ஆறு, கொழள, னலி     

[B]  ஏழ , கொடு, னழம, பன்றி     

[C]  ஏழ , ஆறு, பசு,  ிங்கம்     

[D]  படகு, சதப்பம், ஆறு, னலி     

35. 1876, 2003 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆய்வு 

ெடத்தப்பட்டு அதிகமொக னதுமக்கள் தொழிகள் 

டுத்த இடம் 

[A] கீழொர்சவளி  [B] ஆதிச் ெல்லூர் 

[C] தச் ெல்லூர்  [D] உனத்திரசமனொர் 

36. சபொனந்தொ இழைழயக் கண்டறிக   

[A] பண்ன      - பொடறிந்து எலகல்   

[B] சபொற்றுதல்- கூறியது மறொ அழம   

[C] னழற      - கண்சைொடொது உயிர்சவௌவல்   

[D] ெிழற      - மழற பிறர் அறியொழம   

37. கல்லொல் அத்ததற்சகொ கொலொல் 
உழதத்ததற்சகொ வில்லொல் அத்ததற்சகொ 
சவட்கிைரீ் – இதில் உள் அைிழயச் சுட்டுக.     
[A] தற்குறிப்சபற்ற அைி    

[B] ச ொற்சபொனள் பின்வன அைி   

[C] வஞ் ப்னகழ்ச் ி அைி    

[D] இரட்டுற சமொழிதலைி    
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38. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழளக் கவைி  

1. விரிவொக உனவொக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் 
உலகில் சவறு ம்சமொழியிலும் இல்ழல – 
கொல்டுசவல்  

2. இன்ழறய சமொழியியல் வல்லுெர்கள் 
சபைிப் பின்பற்றத்தக்க வழினழறகழளத் 
சதொல்கொப்பியம் கூறுகறிது ன்றவர் -  
கமில்சுவலபில்   

3. தமிழ் இலக்கைம் படிக்க படிக்க 
வினப்பத்ழத உண்டொக்கும் – சகல்லட்  

[A]  1 மற்றும் 2  ரி    

[B]  2 மற்றும்  ரி    

[C]  3 மட்டும்  ரி    

[D]  அழைத்தும்  ரி    

39. ெரம்பின் மழற ன்று உழரப்பதன் னெலம் 
இழ  இலக்கை தல் உண்சடை 
உைரனடிகிறது ன்று கூறியவர் யொர்?   
[A] இளங்சகொவடிகள்   

[B] தினெொவுக்கர ர்   [C] சதொல்கொப்பியர்   

[D] ெொற்கவிரொ ெம்பி  

40. 'மொதி ரத்துழற சக ரி ெிகர்னகம் மதுதம் 

னதரப்பயம் அழ தர' - இதில் மொதி ரத்துழற, 

னதரப்பயம் ச ொல்லின் சபொனழள தனக 

[A] குழக,  ிங்கம்  [B] மழல, ஆறு 

[C] மழல, மழல சபொன்ற சதொள் 

[D] மழல சபொன்ற சதொள்,  ிங்கம். 

41. கீழ்க்கண்டவற்றில் வர் “ச ொல்சலர் உழவர்” 

ன்று  ிறப்பிக்கப்படுசவொர் ஆவொர் 

[A] கழடசயல வள்ளல்கள் 

[B] ெல் ெண்பர்கள்  

[C] திழை மக்கள்  [D] னலவர்கள் 

42. இறுதியில் தைிச்ச ொல் சபற்று என 
விகற்பத்தொனும் இனவிகற்பத்தொனும் 
னென்றடிகளொய் வனவது    

[A] இன்ைிழ ச்  ிந்தியல் சவண்பொ   

[B] பஃசறொழட சவண்பொ   

[C] இன்ைிழ  சவண்பொ    

[D] செரிழ   ிந்தியல் சவண்பொ    

43. மொைவர்கசள உங்கலக்கு  னீழட 

இல்ழலசயொ? ை சகட்பது 

[A] வல் விைொ  [B] சகொளல் விைொ 

[C] சகொழட விைொ [D] அறி விைொ 

44. இன்று சதொட்டிவண் செறியிைில் உயிர் 

ச குத்திடுவ சதன்று" - இதில் உயிர் 

ச குத்திடுவ சதன்று ச ொல்லின் 

இலக்கைத்ழதக் கண்டறிக 

[A] சவற்றுழமத் சதொழக 

[B] பண்னத் சதொழக 

[C] உவழமத் சதொழக 

[D] அன்சமொழித் சதொழக  

45. ஈற்றடிழயத் சதர்க 

அரியவற்றுள் ல்லொம் அரிசத சபரியொழரப் 

.................................................................................... 

[A] திறைறிந்து சதர்ந்து சகொளல் 

[B] சபற்றறியொர்ப் சபைிக்சகொளல் 

[C] சூழ்வொழரச் சூழ்ந்து சகொளல் 

[D] சபைித் தரமொகக் சகொளல் 

46. ச ொவியத்து அறிைர் தொல்சுதொய் 
வழிகொட்டுதலொல் தினக்குறள் னெலத்ழத
செரடியொகப் படிக்க வினம்பிசய தமிழ் பயிலத்
சதொடங்கிசைன் ன்று கூறியவர் 

[A] மதன் மொளவியொ [B] ஜவகர்லொல்சென 

[C] அன்ைிசப ன்ட் [D] மகொத்மொ 

47. “சபொழறசயைப்படுவது சபொற்றொழரப்
சபொறுத்தல்” ன்று கூறுவது 

[A] தினக்குறள்  [B] கலித்சதொழக 

[C] னறெொனூறு  [D] பிரபந்தம் 

48. ென்றிக்கு வித்தொகும் ெல்சலொலக்கம்,  
தசீயொலக்கம் ன்றும் இடும்ழப தனம் –
இக்குறட்பொவில் அடிக்சகொடிட்ட ச ொல்லின் 
சபொனழளக் கண்டறிக 
[A]  விழல, இன்பம் [B]  விழத, துன்பம் 

[C]  விழத, மகிழ்ச் ி [D]  வியப்ன, துன்பம் 

49. களவு, சபொய், கொமம் னதலிய குற்றம் 

கொய்ந்தவர் 

[A] அப்னதியடிகள்  [B] தினெொவுக்கர ர் 

[C] குலச கரஆழ்வொர் 

[D] மிழளகிழொன் ெல்சவட்டைொர் 

50. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] பண்ைவன்    - இலக்குவன்   

[B] செடியவன்   - இரொமன்   

[C] கல்திரள் சதொளிைன்  - குகன்   

[D] னதரப்னயம்   - இலக்குவன்   
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51. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழளக் கவைி  

 படிக்கும்சபொலது கனத்தொழனம் 
ஏழ யின்பனம் ெம் உள்ளத்திழை 
சகொள்ழள சகொள்லம் தல் பிரபந்தம்.   

 செொன்றல் ன்பது சதொன்றுதல் ன்ற 
சபொனழளத் தனம்.    

 கலித்சதொழகயில் 150 பொடல்கள் உள்ளை.  

[A]  1 மற்றும் 2  ரி    [B]  2 மற்றும்  ரி    

[C]  3 மட்டும்  ரி     [D]  அழைத்தும்  ரி    

52. "ச றுெழரக் கொைின் சுமக்க இறழவழர  

கொைின் கிழக்கொம் தழல" - இதில் ச றுெழரக் 

ச ொல்லுக்கொை ஆங்கிலச் ச ொல்ழலக் 

கண்டறிக 

[A] FRIEND    [B] SECURITY  

[C] GRAND FATHER   [D] ENEMY 

53. “சதன் கலந்து பொல் கலந்து ச லங்கைித் 
தஞீ்சுழவ கலந்து ன் ஊன்கலந்து 
உவட்டொமல் இைிப்பதுசவ” ன்று கூறியவர் 

[A]  வள்ளலொர்  [B]  ெொமக்கல்கவிைர் 

[C]  மொைிக்கவொ கர் [D]  அப்னதியடிகள் 

54. "அச் மில்ழல அச் மில்ழல 

அச் சமன்பதில்ழலசய" ன்ற பொடலுக்கு 

னன்சைொடியொக விளங்குவது யொனழடய 

பொடல்? 

[A] சுந்தரர்   [B] ெொவுக்கர ர் 

[C] மொைிக்கவொ கர் [D]  ம்பந்தரர் 

55. 'எனழமத் சதொற்றத்து சவறு வைப்பின்' இதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

[A] மண்ைியல் அறிவு [B] ெீரியல் அறிவு 

[C] கைிமவியல் அறிவு [D] சபொறியியல் அறிவு 

56. "வந்தழைந்த வொகீ ர் மந்தமொ னத தீப் 

பந்தனடன் இத்சதொடரொல் குறிக்கப்படுபவர்  

[A] அப்னதியடிகள் 

[B] னெத்த தினெொவுக்கரசு 

[C] தினெொவுக்கர ர் [D] ச க்கிழொர் 

57. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] சபொர்க்களத்து மிக்சகள் ச னசவன்றொவது –  
                                வஞ் ி  

[B] உட்கொது தினொன்றல்     – கொஞ் ி   

[C] அதிரப் சபனவது     - தும்ழப   

[D] யில் வழளத்தொலொகும்- உழிழை   

58. வொக்கியங்கழள ஆரொய்ந்து  ரியொைழவ 
ழவ ைக் கண்டறிக.   

1. இழ , குறிப்ன, பண்ன பற்றி வனவது – 
அடுக்குத் சதொடர்   

2. ச ொற்கள் என்றுபட்டு ெிற்பது 
இரட்ழடக்கிளவி   

3. இரண்டு, னென்று, ெொன்கு னழற அடுக்கி 
வனவது அடுக்குத் சதொடர்.  

4. ச ொற்கள் பிரித்தொல் சபொனள் தனவது 
இரட்ழடக்கிளவி. 

[A]  1  மட்டும் 2      [B]  2 மட்டும் 3     

[C]  3 மட்டும் 4      [D]  1 மற்றும் 4     

59. தவறொக சபொனந்தினேள்ளவற்ழற கண்டறிக  

[A] சபொர்க்களத்து மிக்சகள் ச னசவன்றொவது –  
                                வஞ் ி  

[B] உட்கொது தினொன்றல்     – கொஞ் ி   

[C] அதிரப் சபனவது     - தும்ழப   

[D] யில் வழளத்தொலொகும்- உழிழை   

60. 'பயவொக் களரழையர் கல்லொதவர்' ன்று 

கூறியவர் யொர் 

[A] வள்லவர் 

[B] கைியன் னங்குன்றைொர் 

[C] பொரதிதொ ன்  [D] எளழவயொர் 

61. சகொமொற்சக ெொசமன்றும் மீளொ ஆளொய்க்… 
இத்சதொடரில் உள்ள இலக்கைம் சதர்க.    

[A]  சபயசரச் ம்     

[B]  ஈறுசகட்ட திர்மழறப் சபயசரச் ம்     

[C]  குறிப்ன சபயசரச் ம்     

[D]  சதரிெிழல சபயசரச் ம்     

62. இன்று சதொட்டிவண் செறியிைில் உயிர் 
ச குத்திடுவ – இவ்வடிகள் இடம் சபறுவது.   
[A] சபரியனரொைம்   [B]  றீொப்னரொைம்   

[C]  ிலப்பதிகொரம்   [D] தமிழ்விடுதூது   

63. உங்கலழடய தனமனம் கனமனசம 
உங்கழளக் கொக்கும் ன்று கூறியவர் யொர்?   

[A] வள்ளலொர்    [B] அப்னதியடிகள்   

[C] அசயொத்திதொ ர்   [D] இளந்திழரயன்   

64. னழவு உறழ் தடக்க இதில் உள்ள உவம உனன 
யொது?   

[A] னழவு    [B] உறழ   

[C] தடக்ழக    [D] சபொல   
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65. கீழ்க்கண்டழதக் கவைி.  

1. ெிழலசமொழி உயிரிற்றுச் ச ொல்லின் பின் 
வல்லிைம் மிகும்.  

2. இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழகயில் 
வல்லிைம் மிகும்.  

3. ஈறுசகட்ட திர்மழற சபயசரச் த்தின் பின் 
வல்லிைம் மிகும்.  

சபொனத்தமொை விழடழய சதர்க.  

[A]  1 மட்டும்  ரி    

[B]  1, 3 மட்டும்  ரி    

[C]  1, 2, மட்டும்  ரி    

[D]  அழைத்தும்  ரி    

66. "சபொனழள இச் ித்து சபொய் ச ொல்லொசத" ன்று 

கூறியவர் 

[A] பொரதிதொ ன்  [B] அரிச் ந்திரன் 

[C] கொந்தியடிகள்   [D] வள்ளலொர் 

67. 'படுசகொ ழலப்னலி சமய்னேறப் பைிந்திவர் 

பொதத்து' இவ்வடியில் உள்ள இலக்கை குறிப்ன  

[A] இரண்டொம் சவற்றுழமத் சதொழக 

[B] 2-ஆம் சவற்றுழம உனனம் உடன் சதொக்கத்  

       சதொழகனேம் 

[C] 3-ஆம் சவற்றுழமத் சதொழக 

[D] 5-ஆம் சவற்றுழம உனனம் பயனும்  

      உடன்சதொக்க சதொழக 

68. 'சகொம்பிழை சயொத்த மடப்பிடி' ன்று ெொம் 

யொழரக் குறிப்பிடுகிசறொம் 

[A] கண்ைகி  [B] திசரளபதி 
[C] சகொப்சபனந்சதவி [D] மொதவி 

69. கொல்கள் இரண்டும் பழடத்தவன் ெீ
சபனங்கல்லும் மழலனேம் கடப்பதற்சக ன்று 
னழங்கியவர் 

[A] பொரதிதொ ன் 

[B]  ொழல இளந்திழரயன் 

[C] ெொமக்கல் கவிைர் [D] ெொ.கொமரொ ன் 

70. "வொழிய ச ந்சதமிழ் வொழ்கெற் றமிழ்" - ன்று 

னழங்கியவர் 

[A] பொரதியொர்  [B] பொரதிதொ ன் 

[C] பரிதிமொற்கழலைர் [D] மழறமழலயடிகள் 

71.  ரீ்கள் என்றுடன் என்று சபொனந்த அழமவது 

_______ ைப்படும்  

[A]  ரீ்  [B] தழள     [C] அடி      [D] சதொழட 

72. வல்லிைம் மிகொ இடங்களில்  ரியொை 
இழைழயத் சதர்க.   

1. சுடுச ொறு  

2. கழதச் ச ொன்ைொன்  

3. படித்த பொடம்   

4. சகொழிக் சகொக்கரிக்கறிது  

5. கல்வி சகள்வி  

6. வொழ்க ச ந்தமிழ்   

[A]  1, 2, 3 மட்டும்  ரி    

[B]  1, 3, 5, 6 மட்டும்  ரி    

[C]  1, 2, 3, 4, 5, மட்டும்  ரி    

[D]  அழைத்தும்  ரி    
 

73. திங்கசளொடும் ச லம்பரிதி தன்சைொடும் 
விண்சைொடும் உடுக்கசளொடும் மங்குல் கடல் 
இவற்சறொடும் ன்று கூறியவர் யொர்?    

[A]  பொரதியொர்      [B]  பொரதிதொ ன்    

[C]  கண்ைதொ ன்     [D]  வொைிதொ ன்     

74. கம்பழைக் கற்க கற்க அவைது கவிழத 

தமிழர்கள் சகொண்ட இலட் ியத்ழதனேம் 

பண்பொட்ழடனேம் உயர்த்தும் ன்று கூறியவர்? 

[A] ஸ்.கந்த ொமிப் பிள்ழள 

[B] சப. சுந்தரம் பிள்ழள 

[C] தின.வி.கலியொைசுந்தரைொர் 

[D] .ஸ்.ழவயொனரிப்பிள்ழள 

75. 'உயர்தைிச் ச ம்சமொழி' ன்னும் ஆங்கில தல் 

சதவசெயப்பொவொைரொல் லதி 
சவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 

[A] 1901   [B] 1918 

[C] 1966   [D] 1977 

76. சபொனத்துக 

a.கொரக்குறுக்கம் ………. 1.னடீது 

b.எளகொரக்குறுக்கம்…......2.தழலவன் 

c.ஆய்தக்குறுக்கம்…….…..3.சபொன்ம் 

d.மகரக்குறுக்கம்…………..4.சவளவொல் 

[A] a(4), b(2), c(1), d(3) 

[B] a(4), b(2), c(3), d(1) 

[C] a(2), b(4), c(3), d(1) 

[D] a(2), b(4), c(1), d(3) 

77. 'சபொல்லொத தில்ழல னழர தரீ்த்த வொழ்விைிசல' 

ன்று னகழந்து கூறியவர் யொர்? 

[A] பொரதியொர்  [B] பொரதிதொ ன் 

[C] வள்லவர்  [D] கம்பர் 
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78. சபொனத்துக    

ச று     1. பழைசயொழலப் சபட்டி     

.  வித்து  2. னதுவனவொய்    

  யொைர்  3. விழத     

. வட்டி   4. வயல்  

.  கலம்   5. அைி  
 

[A] 4 3 2 1 5 

[B] 4 3 2 5 1 

[C] 3 4 2 1 5 

[D] 3 4 1 2 5 

      

79. "சகொழதவில் குரி ில் அன்ைொள் கூறிய 

சகொள்ழக சகட்டொன்"- இத்சதொடர் யொழரக் 

குறிக்கும் 

[A] குகன்   [B] இரொமன் 

[C]  ழீத   [D] இலக்குவன் 

80. "தினவள்லவர் தினக்குறழள இயற்றிைொர்" 

[A] ச யப்பொட்டுத் சதொடர் 

[B] சதொடர் ெிழலத் சதொடர்  

[C] ச ய்தித் சதொடர்  

[D] கலழவத் சதொடர் 

81. தவறொைழதக் சதர்க.   

1. வளவன் பழம் உண்டொன்  

2. விடியற்கொழலயில் ச வல் கூவியது  

3. குழந்ழத பொல் பனகியது   

4. இது சவப்பந்தழழ துழவயள்  

5. கவிைர் கவிழத லதிைொர்  

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

[C]  1 மற்றும் 3     [D]  1 மற்றும் 5  
 

82. "அன்ழப சபனக்கி ஆனயிழரக் கொக்க வந்த 

இன்பப் சபனக்சக" ன்று கூறியவர் 

[A] சுந்தரர்   [B] அப்பர்  

[C] தொனேமொைவர்   [D] வள்ளலொர் 

83. "எத்தது அறிவொன் உயிர்வொழ்வொன்" ன்று 

கூறும் தல் து 

[A] தினக்குறள்  [B] ெொலடியொர் 

[C] பழசமொழி  [D] ெல்வழி 

84. வடசமொழி லத்ழதனேம் பிறசமொழிக்  
கலப்ழபனேம் தடுத்தவர் 

[A] வரீமொனைிவர் [B] கம்பர் 

[C] கொல்டுசவல்   [D] ச க்கிழொர் 

85. கூற்றுகழள கவைி 
1. " அளழவகள், ெிழறசகொல், மக்கள், ஆசவொடு  

       சமதி மற்றும் உளலொம் அர ின் ெொமம்  

        ொற்றும் அவ்சவொலக லொற்றொர்"-  

       தினெொவுக்கர ர் 

2. "ஈறில் சபனந் தண்ைரீ்ப்பந் தரில்தம்சபர்  

      லதொசத சவசறொனசபர் னன்சைலத  

      சவண்டிய கொரைம் ன்சகொல் கூறுசமை  

      திர்சமொழிந்தொர் சகொதில் சமொழிக்  

      சகொற்றவைொர்"- தினெொவுக்கர ர் 

3. "விழளந்த தன்ழம யொதும் என் றுழரயொர்  

     இப்சபொது இங்கவன் உதவொன்"-  

      தினெொவுக்கர ர் 

[A] 1 மட்டும்  ரி   [B] 2 மட்டும்  ரி  

[C] 3 மட்டும்   [D] அழைத்தும்  ரி 

86. "மொனுடப் பிறப்பினுள் மொதொ உதரத்து ஈைமில் 

கினமி ச னவிைில் பிழழத்தும் - ன்னும் வரி 

உைர்த்துவது 

[A] சபொறியியல் அறிவு [B] கைிமவியல் அறிவு 

[C] ெீரியல் அறிவு  [D] மனத்துவ அறிவு 

87. அந்தொதித் சதொழட அழமயப்பொடும் 

 ிற்றிலக்கியம்   

[A] தூது    [B] கலம்பகம் 

[C] பள்ல   [D] பிள்ழளத் தமிழ் 

88. ெற்றிறம் படரொக் சகொற்ழக சவந்சத யொர் 

யொரிடம் கூறியது 

[A] பொண்டிய மன்ைன் கண்ைகியிடம் கூறிய  

      சதொடர் 

[B] கண்ைகி பொண்டிய மன்ைைிடம் கூறிய  

     சதொடர்  

[C] வொயிற்கொவலன் பொண்டிய மன்ைைிடம்  

      கூறிய சதொடர் 

[D] வொயிற்கொவலன் கண்ைகியிடம் கூறய  

      சதொடர் 

89. "ஜவீகொனண்ய எலக்கம்" ன்பது  

[A] ச ய்னேள் தல்  [B] இழ ப்பொடல் தல் 

[C] உழரெழட தல் [D] கவிழத தல் 

90. கடுழக துழளத்து ழ்கடழலப் னகட்டிக் 

குறுகத்திறித்த குறள் ன்று கூறியவர் யொர் 

[A] எளழவயொர்  [B] கம்பர் 

[C] னல்லங்கொடைொர் [D] இழடக்கொடைொர் 
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91. ச ொற்கழள கவைித்து தவறொைழதத் சதர்க? 

1. ‘ெல்’ ன்னும் அழடசமொழி சபற்ற தல்-  

    குறுந்சதொழக 

2. ‘அரி’ ன்னும் ச ொல்லின் சபொனள் - செற்கதிர் 

3. ‘அகரிகொல் மொறிய அங்கள் அகல்வயல்’  

     ன்று கூறியவர்- மிழளகிழொன் உக்கிரப்  

     சபனவலதி 
4. ‘எரறிவு’ உயிர்கழளனேம் வினம்னம் உயரிய  

     பண்ன வினந்சதொம்பல் சபொனளடீ்டல் னதலிய  

     தமிழர் தம் உயர் பண்னகழளத் சதள்ளத்  

     சதளிவொக டுத்து இயம்ன தல்- ெற்றிழை. 

[A] 1 மற்றும் 2  [B] 2 மற்றும் 3 

[C] 1 மற்றும் 3  [D] 2 மற்றும் 4 

92. சபொனசளன்றும் சபொய்யொ விளக்கம்  

                                                                   இனளறுக்கும்  

ண்ைிய சதய்த்துச் ச ன்று' - இதில் 

இனளறுக்கும் ச ொல்லின் திர்ச்ச ொல்ழலக் 

கண்டறிக 

[A] சவளிச் ம்  [B] ெட்ன 

[C] பழகழம  [D] அன்ன 

93. கரந்தழத தமிழ்ச்  ங்கம் தமிழழ  
ச ம்சமொழியொக அறிவிக்க தரீ்மொைம்  
ெிழறசவற்றிய ஆண்டு 

[A] 1901   [B] 1918 

[C] 1919   [D] 1966 

94. னப்பத்சதழொண்டுகள்  மயப்பைி ஆற்றிய 

பின்ன அம்பலக்கொடு ன்னும் இடத்தில் 

இயற்ழக ய்தியவர் யொர் 

[A] கொல்டுசவல்   

[B] வரீமொ னைிவர் 

[C] ஜி.னே.சபொப்   

[D]  கீன் பொல்குயர் 

95. ல்லொ மைிதர்கழளனேம் எசர மொதிரியொக 
ெடத்துவது  மத்துவம் ன்று கூறியவர் 

[A] சபரியொர்  [B] அம்சபத்கர் 

[C] பொரதியொர்  [D] பொரதிதொ ன் 

96. தமிழ்க் கவிைர்கலள் அர ர் ை 

அழழக்கப்படுவர் 

[A]  தீ்தழலத்  ொத்தைொர் 

[B] தினத்தக் சதவர் 

[C] இளங்சகொவடிகள் 

[D] சதொலொசமொழித் சதவர் 

97. கூற்றுகழள கவைி 
1. சமொழி 3 வழகப்படும் 

2. என ச ொல் தைித்து ெின்று என சபொனழளனேம் 

பிற ச ொற்கலடன் சதொடர்ந்து ெின்று சவறு 

சபொனழளனேம் தனவது சதொடர் சமொழி 
3. தொமழர, ழவழக சபொன்றழவ தைிசமொழிக்கு 

 ொன்றுகளொகும் 

4. னற்றுப்சபற்று வந்துள்ள விழைச் 

ச ொற்கழள விழைனற்றுகள் (அ) னற்று 

விழை ன்பர்  

[A] 1, 2 மட்டும்  ரி  

[B] 3, 4 மட்டும்  ரி  

[C] 1, 4 மட்டும்  ரி  

[D] 2, 4 மட்டும்  ரி 

98. ம்.ஜி.இரொமச் ந்திரன் அவர்கலக்கு இந்திய 
மொமைி வினது வழங்கப்பட்டஆண்டு 

[A] 1978   [B] 1988 

[C] 1998   [D] 1987 

99. கைவழர இழந்சதொர் மறுமைம் ச ய்து
சகொள்வதில் தஙீ்கில்ழல ன்று னழங்கியவர் 

[A] கொமரொஜர்  [B] சபரியொர் 

[C] அம்பத்கொர்   [D] அண்ைொ 

100. "மைித இைத்திற்கு ச ய்னேம் சதொண்சட 

சமொட் த்ழத அழடவதற்கொை வழி" ன்பது 

யொனழடய சபொதழைகளில் என்றொகும் 

[A] விசவகொைந்தர் 

[B] இரொமகினஷ்ைர் 

[C] இரொமலிங்க அடிகளொர் 

[D] சுவொமி தயொைந்த  ரஸ்வதி 
 
 

ALL THE BEST 
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                   MOCK TEST -46 ANSWER KEY  (GENERAL TAMIL) 

1 C 11 C 21 B 31 C 41 D 51 C 61 B 71 B 81 D 91 C 

2 B 12 C 22 A 32 B 42 D 52 D 62 B 72 B 82 C 92 B 

3 C 13 B 23 C 33 C 43 C 53 A 63 C 73 B 83 A 93 C 

4 A 14 C 24 A 34 B 44 A 54 B 64 B 74 D 84 B 94 B 

5 C 15 D 25 C 35 B 45 D 55 C 65 B 75 C 85 B 95 B 

6 A 16 B 26 B 36 B 46 D 56 C 66 D 76 D 86 D 96 B 

7 B 17 A 27 C 37 C 47 B 57 A 67 B 77 B 87 B 97 C 

8 C 18 B 28 A 38 C 48 B 58 B 68 B 78 A 88 B 98 B 

9 C 19 C 29 B 39 C 49 A 59 A 69 B 79 B 89 C 99 B 

10 B 20 B 30 C 40 C 50 D 60 A 70 A 80 C 90 D 100 C 
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TAMIL QUESTIONS (11 th Based)    – 100 QUE. 

TOTAL MARKS    – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION      – 1 ½ HOURS  

  

 ப ொதுத் தமிழ்
  

                                   targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 
1) “அன்னாய் வாழிப்பத்து, அம்ம வாழிப்பத்து” 

பபான்ற சசால்லாட்சியாலும்,  
சபாருளமமதியாலும் சபயர் சபற்றமவ 

[A] செடுசெல்வாமை [B] பதிற்றுப்பத்து 

[C] முல்மலப்பாட்டு  [D] ஐங்குறுநூறு 

2) “பிறப்பபா ரன்ன வுைன் வயிற் றுள்ளும் 
சிறப்பின் பாலால் தாயுமனந் திரியும்”- இப்பாைல் 
இைம் சபற்ற நூல். 
[A] அகொனூறு  [B] புறொனூறு 
[C] பட்டினப்பாமல  [D] குறுந்சதாமக 

3) களபம், மாதங்கம், பவழம், பகடு ஆகியமவ 
யாமனமயக் குறிப்பிடும் சசால். பமலும் அமவ 
_______ இவற்றாலும் முமறபய குறிப்பிைப்படும். 
[A] சந்தனம், சபான், கரும்பு, எருது  
[B] எருது, சந்தனம், சபான், கரும்பு 
[C] சபான், கரும்பு, எருது, சந்தனம்  
[D] சந்தனம், கரும்பு, எருது, சபான் 

4) திருத்தக்கத்பதவர் சீவகசிந்தாமணிமய எழுத 
கீழ்க்கண்ை எந்த நூமல சான்றாக  
சகாள்ளவில்மல 

[A] க்ஷத்திர சிந்தாமணி [B] கத்திய சிந்தாமணி 
[C] க்ஷத்திர சூைாமணி [D] ஸ்ரீபுராணம் 

5) “பபராண்மம சபயன்ப தறுகண் ஒன்றுற்றக்கால் 
ஊராண்மம மற்றதன் எஃகு”-   இக்குறட்பாவில் 
வள்ளுவர் பமற்பகாள் காட்டுவது 

[A] பமகவர்பமற் சசய்யும் வன்கண்மம 
[B] ெண்பருக்கு சசய்யும் பபரூதவி 
[C] அந்தணர்களுக்கு அளிக்கும் உதவி 
[D] ஊருணி ஊருக்கு சசய்யும் ென்மம 

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc 

 

6) பண்மைய கால மகளிர்கள் கைற்கமரயில் 
ெண்டுகமளப் பிடித்தாடும் விமளயாட்டு 
[A] அலவன் அட்டு  [B] குரமவ கூத்தாைல் 
[C] ெண்டு ெவிழ்தல் [D] செய்தற் கலிகட்டு 

7) கண்ணப்பனது எல்மலயற்ற அன்பின் திறத்திமன 

தனது நூலில் ென்கு விளக்கியவர்  

[A] சுந்தரர்   [B] ஆளுமையபிள்மள  

[C] ஆளுமையரசு  [D] மாணிக்கவாசகர் 

8) “திருப்பாமவபய பவதம் அமனத்திற்கும் வித்து” 
என்று கூறியவர் 
[A] இராமானுஜர்  [B] ெம்மாழ்வார் 
[C] பிள்மள சபருமாள் ஐயங்கார் 
[D] மணவாளமாமுனி 

9) ஐங்குறுநூமற சதாகுத்தவர் _____________________ 
[A] பகாச்பசரமான் யாமனக்கண் பசய்மாந்தரஞ் 
   பசரல் இரும்சபாமற 
[B] புலத்துமற முற்றிய கூைலூர்க் கிழார் 
[C] பன்னாட்டு தந்த பாண்டிய மாறன்வழுதி 
[D] பாண்டியன் உக்கிரப் சபருவழுதி 

10) தமிழ்ொட்டில் கருங்பகாயில்கமள முதலில்  
அமமத்தவர்கள் என்ற சபருமமக்குரியவர்கள் 
[A] பல்லவ வழி வந்த மன்னர்கள் 
[B] பசாழ வழி வந்த மன்னர்கள் 
[C] பாண்டிய வழி வந்த மன்னர்கள் 
[D] பசர வழி வந்த மன்னர்கள் 

11) பயன் வழங்குகிற வள்ளலது சபயரில் 
அமமந்துள்ள ஆற்றுப்பமை _________________.  
[A] திருமுருகாற்றுப்பமை 
[B] சபரும்பாணாற்றுப்பமை 
[C] கூத்தராற்றுப்பமை  
[D] சபாருெராற்றுப்பமை 

12) “செடுந்சதாமக” என சிறப்பிக்கப்படும் நூல் 
[A] ஐங்குறுநூறு  [B] அகொனூறு 
[C] புறொனூறு  [D] கலித்சதாமக 

  MOCK TEST -15                                                 GENERAL TAMIL                                                   07.10.2015 
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13) “இயம்புகின்ற காலத்து எகினம் மயில் கிள்மள 
பயம்சபறு பமகம் பூமவ பாங்கி - ெயந்தகுயில் 
பபமத செஞ்சம், சதன்றல், பிரமரம் ஈமரந்துபம 
தூதுமரத்து வாங்கும் சதாமை” – என்ற பாட்டில் 
எகினம், பூமவ, பாங்கி, பிரமரம் என்பமவ 

[A] பதாழி, அன்னம், வண்டு, மமனா 

[B] அன்னம், பதாழி, வண்டு, மமனா 

[C] பதாழி, அன்னம், மமனா, வண்டு  

[D] அன்னம், மமனா, பதாழி, வண்டு 

14) சசவியாற் சுமவத்து உண்ணப்படும் ஒன்பது
சபாருட் சுமவயுள் “சமனிமல” என்பது __________ 

[A] சவகுளி   [B] உவமக 

[C] இளிவரல்  [D] சாந்தம் 

15) “ெறுந்சதாமக” என்ற பவறு சபயராலும்  
அமழக்கப்படும் நூல் 
[A] சகான்மறபவந்தன் [B] சவற்றிபவற்மக 
[C] ஆத்திச்சூடி  [D] அறசெறிச்சாரம் 

16) “பமகவமனயும் பாராட்டும் பண்பு சபற்ற 
சபண்பாற் புலவராக” சங்ககால பாைல்களின் 
மூலம் அறியப்படுகிறவர் 

[A] காக்மகப்பாடினியார் 
[B] சவண்ணிக் குயத்தியார் 
[C] ஒக்கூர் மாசாத்தியார் [D] சவள்ளி வதீியார் 

17) சீவகசிந்தாமணியில்காணப்படுவது _____________ 

[A] பதின்மூன்று இலம்பங்கள் 
[B] பதின்மூன்று காமதகள் 
[C] பதின்மூன்று காண்ைங்கள் 
[D] பதின்மூன்று இயல்கள் 

18) வைசமாழிக்கு ஈைாக “ெடிப்புச்சசவ்வியும் 
இலக்கியச் சசவ்வியும்” ஒருங்பக அமமயப்
சபற்றது 
[A] அழகின் சிரிப்பு  [B] மபனாண்மணயீம் 
[C] பசரமான் காதலி [D] பாஞ்சாலி சபதம் 

19) “பபாற்றித்திருவகவல்” ஆசிரியர் 

[A] ொமக்கல் கவிஞர் 

[B] எச். ஏ. கிருஷ்ணப்பிள்மள 

[C] ஜார்ஜ் யூக்பளா பபாப்  

[D] கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் 

20) கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கமள கவனிக்க 

கூற்று A: கண்ணப்பர் மசவ சமயத்மத ெிமல  
          ெிறுத்திய ொல்வருக்கும் முந்தியவர். 
கூற்று B: பதவாரத்திலும், திருவாசகத்திலும்  
          கண்ணப்பனது புகழ் பபசப்படுகிறது. 
[A] கூற்று A சரி. ஆனால் கூற்று B தவறு  
[B] கூற்று A தவறு. ஆனால் கூற்று B சரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தவறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம சரி 

21) அழகர் கிள்மளவிடு தூதில் எத்தமன  
கண்ணிகள் காணப்படுகின்றன 

[A) 96    [B] 108           [C] 239   [D] 286 

22) பாந்தள், உரகம், பன்னகம், பணி என்னும்
சசாற்களின் சபயரால் அமழக்கப்படுவது 
[A] எண்கு   [B] உழுமவ 
[C] அரவு   [D] பகழல் 

23) ‘சதாட்டில் பிள்மள தமலமயயுயர்த்திக்  
மகயால் ஊன்றி உைம்மப அமசத்தமல’-க் 
குறிப்பிடும் பிள்மளப்பருவம் 
[A] அம்புலி   [B] சிற்றில் 
[C] சசங்கீமர  [D] சப்பாணி 

24) கீழ்க்கண்ை சான்பறாரில் எவர் எளிய  
சசய்யுள்கமள யாப்பதிலும், உமரெமை 
எழுதுவதிலும் தற்கால முன்பனாடியாவர் 
[A] ஆறுமுக ொவலர் [B]இராமலிங்க அடிகள் 
[C] பிள்மள சபருமாள் ஐயங்கார் 
[D] மமறமமலயடிகள் 

25) குறிஞ்சிப்பாட்மை “சபருங்குறிச்சி”என விளிப்பவர் 
[A] ெச்சினார்க்கினியார் [B] ொதகுத்தனார் 
[C] ெல்லாதனார்  [D] ெச்சசல்மலயார் 

26) பத்துப்பாட்டில் மிகெீண்ை அடிகமளக் சகாண்ைது 
[A] சிறுபாணாற்றுப்பமை    [B] மதுமரக்காஞ்சி 
[C] சபரும்பாணாற்றுப்பமை [D] முல்மலப்பாட்டு   

27) அகொனூற்றின் மணிமிமைபவளத்தில் உள்ள 
சமாத்தப் பாைல்களின் எண்ணிக்மக 

[A] 100   [B] 120 

[C] 140   [D] 180 
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28) சபாருத்துக 

(a) பாணர்யாழின்  1. இமசசயழ 
(b) கண்ணார் குழலின்  2. பந்திமசசயழ 
(c) பண்ணார் தும்ப ீ  3. கமரசபழ 
(d) மண்ணார் முழவில்  4. தீங்குரசலழ 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  3  2 

[B]  2  1  3  4 

[C]  3  4  1  2 

[D]  4  3  2  1 

     
29) “தமிழ் சமாழியின் உபெிைதங்கள்” என 

அமழக்கப்படுவது 
[A] திருொவுக்கரசர் பாைல்கள் 
[B] அழகியமணவாளதாசர் பாைல்கள் 
[C] தாயுமானவர் பாைல்கள் 
[D] இராமானுஜர் பாைல்கள் 

30) கீழ்க்கண்ை யாருமைய வள்ளலின் உதவியால் 
உமறுப் புலவரின் சீறாப்புராணம் முடிவு சபற்றது 
[A] சசய்குஅப்துல் காதிர் மமரக்காயர் 
[B] அபுல் காசிம் மமரக்காயர் 
[C] பனு அகுமது மமரக்காயர் 
[D] எட்ையாபுரம் கடிமக முத்துப்புலவர் 

31) கங்மக சகாண்ைான்: பசாழன் இராபசந்திரன் 
காசி சகாண்ைான்: ? 
[A] இமயவரம்பன் செடுஞ்பசரலாதன் 
[B] பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன்வழுதி 
[C] பாண்டியன் உக்கிரப்சபருவழுதி 
[D] பராக்கிரம பாண்டியன் 

32)  “தமிழ் மாதின் இனிய உயிர் ெிமல” எனப் 
பாராட்ைப் சபறுவது 
[A] சிலப்பதிகாரம்  [B] திருக்குறள் 
[C] சீவகசிந்தாமணி  [D] கம்பராமாயணம் 

33) மசவ திருமுமறகளில் பதவாரம் என்பது 
[A] பன்னிரு திருமுமறகள் 
[B] பசக்கிழார் எழுதிய சபரியபுராணம் 
[C] முதல் ஏழு திருமுமறகள் 

[D] 4 மசவசமயக் குரவர்களின் திருமுமறகள் 

34) 1. திருமாலுக்கு திருப்பள்ளிஎழுச்சி பாடியவர் 

2. சிவனுக்குத் திருப்பள்ளிஎழுச்சி பாடியவர் 

3. பாரதமாதாவுக்கு திருப்பள்ளிஎழுச்சி பாடியவர் 

பமபல கண்ை 1 முதல் 3 வமரயுள்ள வாக்கிய  
உமரக்கு உமைமமயுள்ளவர்கள் முமறபய 

[A] ெம்மாழ்வார்/ ொவுக்கரசர் /பாரதியார் 

[B] விப்ரொரயணன்/ மணிவாசகர் /பாரதியார் 

[C] சபரியாழ்வார்/ அப்பர் /பாரதியார் 

[D] ஆண்ைாள்/ மணிவாசகர் /பாரதியார் 

35) திருக்குறளின் அறத்துப்பால் கீழ்க்கண்ை  
எத்தமன இயல்கமள சகாண்டு விளங்குகிறது 
[A] இரண்டு இயல்கள் [B] மூன்று இயல்கள் 
[C] ொன்கு இயல்கள் [D] ஐந்து இயல்கள் 

36) விரிமலர்/ எரிமலர் இரண்டும் முமறபய 
[A] விமனத்சதாமக/ உவமமத்சதாமக 
[B] உவமமத்சதாமக/ விமனத்சதாமக 
[C] உவமமத்சதாமக / உவமமத்சதாமக 
[D] விமனத்சதாமக/ விமனத்சதாமக 

37) “சதய்வக்கவிஞர்” என்று பபாற்றப்படுபவர்  

[A] திருவள்ளுவர்  [B] திருொவுக்கரசர் 

[C] பிள்மள சபருமாள் ஐயங்கார் 

[D] மாணிக்கவாசகர் 

38) ொலாயிரதிவ்ய பிரபந்தத்தில் மூன்றாவது 
பிரபந்தமாக மவக்கப்பட்டிருப்பது 
[A] ஆண்ைாளின் திருப்பாமவ 
[B] சபரியாழ்வாரின் திருப்பல்லாண்டு 
[C] திருமங்மகயாழ்வாரின் சபரியதிருமைல் 
[D] ெம்மாழ்வாரின் திருவாய்சமாழி 

39) சீறாப்புராணம் பாைல், பாவினம் பதர்க 

[A] 5027 /கலிப்பா  [B] 5027 /விருத்தப்பா 

[C] 5027 /சவண்பா  [D] 5027 /ஆசிரியப்பா 

40) மதுமர மும்மணிக் பகாமவ, சதன்றல் விடு 
தூது பபான்ற நூல்கமள இயற்றியவர்கள் 
[A] பலபட்ைமை சசாக்கொதபிள்மள 
[B] குமருகுருபரர் 
[C] மதுமர சசாக்கொதர் 
[D] காமரக்கால் அம்மமயார் 
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41) சபாருத்துக 

 அறுபமைவடீுகள்  தற்பபாது 
(a) குன்றுபதாறாைல்  1. சுவாமிமமல 
(b) திருஆவினன்குடி  2. திருச்சசந்தூர் 
(c) திருபவரகம்  3. திருத்தணி 
(d) திருச்சீரமலவாய்  4. பழனி 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  3  2 

[B]  2  1  3  4 

[C]  3  4  1  2 

[D]  4  3  2  1 

     
42) பத்துப்பாட்டில் பசாழன் கரிகாற்சபருவளத்தாமன 

பாட்டுமைத் தமலவனாக சகாண்ை நூல்கள் 
[A] பட்டினப்பாமல, முல்மலப்பாட்டு 
[B] சிறுபாணாற்றப்பமை, மதுமரக்காஞ்சி 
[C] சபாருெராற்றப்பமை, பட்டினப்பாமல 
[D] புலவராற்றுப்பமை, கூத்தராற்றப்பமை 

43) “தமிழ் மூவாயிரம்” என்ற சபயராலும் 
அமழக்கப்படுவது 
[A] ஒன்பதாம் திருமுமற 
[B] பத்தாம் திருமுமற 
[C] எட்ைாம் திருமுமற  
[D] பன்னிரண்ைாம் திருமுமற 

44) கங்மகக் கமரயில் குகன் வந்து பசர்ந்தான்: 
இலங்மகயில் விபிஷணன் வந்து அமைந்தான். 
சுக்ரீவன் ___________ வந்து பசர்ந்தான். 
[A] துவாரமகயில்  [B] கிஷ்கிந்மதயில் 
[C] பகாசலத்தில்  [D] சிருங்பகரியில் 

45) ரா.பி. பசதுப்பிள்மளக்கு “சசால்லின் சசல்வர்”  
என்ற பட்ைத்மத வழங்கியது 
[A] தருமபுரம் ஆதினம் [B] மதுமர ஆதினம் 
[C] திருப்சபருந்துமற ஆதினம் 
[D] திருவாடுதுமற ஆதினம் 

46) அரி, அரன், அயன் முமறபய __________________ 

[A]சிவன், பிரம்மன், திருமால் 

[B] பிரம்மன், திருமால், சிவன் 

[C] திருமால், சிவன், பிரம்மன் 

[D] சிவன், திருமால், பிரம்மன் 

47) சமய்கீர்த்தி அமமத்து ஆட்சியாண்டு வரும்  
முமறமய கீழ்க்கண்ை யாருமைய ஆட்சிக் 
காலத்தில் சதாைங்கி மவக்கப்பட்ைது. 
[A] முதலாம் இராபசந்திரன் 
[B] முதலாம் குபலாத்துங்கச்பசாழன் 
[C] முதலாம் ராசராசபசாழன் 
[D] முதலாம் பராந்தகச்பசாழன் 

48) அருவிமன சயன்ப வுளபவா கருவியான் 
…………………………………………………………………………. 
[A] கருதி யிைத்தாற் சசயின் 
[B] கால மறிந்து சசயின் 
[C] தாக்கற்குப் பபருந் தமகத்து 
[D] ஞாலங் கருது பவர் 

49) சிற்பி பாலசுப்பிரமணியனின் சாகித்திய அகாதமி 
விருது சபற்ற நூல்  

[A] சூரிய ெிழல்  [B] சிரித்த முத்துக்கள் 

[C] ஒளிப்பறமவ  [D] ஒரு கிராமத்து ெதி 

50) திருமூலர் எடுத்துக்காட்டும் சமய வழிப்பட்ை 

கைமமகள் எத்தமன?  

[A] ஆறு  [B] ஐந்து    [C] ொன்கு      [D] மூன்று 

51) புவிமன்னராகவும், கவிமன்னராகவும் விளங்கிய 
பாண்டிய மன்னன் 
[A] குலபசகர பாண்டியன்  [B] வல்லபபாண்டியன் 
[C] ஆரியப்பமை கைந்த செடுஞ்சசழியன் 
[D] தமலயாலங்கானத்துசசறுசவன்ற பாண்டியன் 

52) திருப்பரங்குன்றத்தின் இயற்மக எழில் குறித்து 
திருமுருகாற்றுப்பமையில் கீழ்க்கண்ை 
எப்பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளது 

[A] முதல் பகுதி  [B] இரண்ைாம் பகுதி 
[C] மூன்றாம் பகுதி  [D] ொன்காம் பகுதி 

53) இமறவமன அமைய அன்பு செறிபய ஏற்றது, 
வணீ் சைங்குகளில் மனம் சசலுத்த 
பவண்டியதில்மல என்று கூறுபவர் 

[A] தாயுமானவர்   

[B] திருொவுக்கரசர் 

[C] அருணகிரிொதர் 

[D] பிள்மள சபருமாள் ஐயங்கார் 
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54) சபாருத்துக:  அகொனூற்றுப் பாைல் வரிமசயும் 
அதன் திமணகளும் 

1.1, 3, 5, 7 –அ.பாமலத் திமண பாைல்கள் 

2. 2, 8, 12, 18 – ஆ.முல்மலத் திமணபாைல்கள் 

3. 4, 14, 24 – இ.செய்தல் திமண பாைல்கள் 

4.10, 20, 30– ஈ.குறிஞ்சித் திமண பாைல்கள் 

குறியடீுகள் 

[A] 1-இ, 2-அ, 3-ஆ, 4-ஈ 

[B] 1-ஆ, 2-இ, 3-அ, 4-ஈ 

[C] 1-அ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-இ 

[D] 1-ஈ, 2-இ, 3-ஆ, 4-அ 

55) மூன்றடிச் சிறமமயும் ஆறடிப் சபருமமயும்
சகாண்ை சங்க நூல்  

[A] ெற்றினண  [B] கலித்சதாமக 

[C] ஐங்குறுநூறு  [D] குறுந்சதாமக 

56) மதுமரமய ஆண்ை திருமமல ொயக்கரின்  
அமவயில் அலுவலராய் பணியாற்றியவர் 

[A] அழகிய மணவாளதாசர்[B] மாணிக்கவாசகர் 

[C] அறிவுமைய ெம்பி  [D] ெம்பியாண்ைார்ெம்பி 

57) சபாருந்தாதமதச் சுட்டுக 

[A] வாதம்  [B] ஏமம்       [C] பித்தம்    [D] சீதம் 

58) சீறாப்புராணத்தில் விலாத்துக் காண்ைம்/ 
நுபுவத்துக் காண்ைம்/ ஹிஜ்ரத்துக் காண்ைம்  
முமறபய அமழக்கப்படுவது 

[A] பிறப்பியர்/ சசம்சபாருட்/ சசலவியற்காண்ைம் 

[B] பிறப்பியர்/ சசலவியற்/ சசம்சபாருட்காண்ைம் 

[C] சசலவியற்/ பிறப்பியர்/ சசம்சபாருட்காண்ைம் 

[D] சசம்சபாருட்/ சசலவியற்/ பிறப்பியர்காண்ைம் 

59) கீழ்க்கண்ை கூற்மற ஆராய்ந்து பதர்க:  
உபெிைதக் கருத்துக்கமளத் ‘தமிழில் மிகுதியாகக்
சசான்னவர்’. /’அமத விரிவாகக் கூறியவர்’. 
[A] ‘இராமலிங்க வள்ளலார்’/ ‘தாயுமானவர்’ 
[B] ‘தாயுமானவர்’/ ‘இராமலிங்க வள்ளலார்’ 
[C] ‘தாயுமானவர்’/ ‘அருணகிரிொதர்’ 
[D] ‘அருணகிரிொதர்’/ ‘தாயுமானவர்’ 

60) எச்சமயத்தின் புராணங்கள் 'தமயபய' தர்மத்தின் 

பவர்கள் என்று வற்புறுத்துகின்றன  

[A] இந்து சமயம்  [B] சமண சமயம் 

[C] புத்த சமயம்  [D] சாருவாக சமயம் 

61) 1. கைம்ப வனத்திபல   ____________________ 

2. பவணு வனத்திபல  ____________________ 

3. தில்மல வனத்திபல _____________________ 

4. சசண்பக வனத்திபல ___________________ 

பமபல கண்ை 1 முதல் 4 வமரயுள்ள 
வாக்கியங்கமள பூர்த்தி சசய்வது முமறபய 

[A] சிதம்பரம்/ சதன்காசி/ செல்மல/ மதுமர 

[B] சதன்காசி/ மதுமர/ செல்மல/ சிதம்பரம் 

[C] மதுமர/ செல்மல/ சிதம்பரம்/ சதன்காசி 
[D] செல்மல/ மதுமர/ சிதம்பரம்/ சதன்காசி 

62) தவறான இமணமயத் பதர்க 
[A] பகாள்- முதனிமல திரிந்த சதாழிற்சபயர் 
[B] சபறல்- சதாழிற்சபயர் 
[C] ஒல்கார்- விமனயாலமணயும் சபயர்  
[D] கைனறிகாட்சி- அன்சமாழித் சதாமக 

63) ஆரிய அரசனுக்கு பிரகத்தனுக்கு தமிழ் சுமவயி
மனயும் அகப்சபாருள் மரபிமனயும் உணர்த்த
பவண்டி பாைப்சபற்ற நூல் 

[A] செடுசெல்வாமை [B] மதுமரக்காஞ்சி 
[C] முல்மலப்பாட்டு  [D] குறிஞ்சிப்பாட்டு 

64) “அருங்கமல விபனாதன், அமராபரணன்” என்று 
பாராட்ைப்படுபவர் 

[A] சீயகங்கன்  [B] ெல்லாதனார்  

[C] மூன்றாம் குபலாத்துங்கன்   

[D] பவணந்தி முனிவர் 

65) “அவர் கவிமத சிந்தமனக்குத் பதனளிக்கும், 
அத்பதபன மருந்தாகி விடும், சீர் இழந்து 
தவிக்கின்ற தமிழ்ச் சமுதாயம் தனக்கும்”-- என 
அறிஞர் அண்ணா யாமர பாராட்டியுள்ளார் 

[A] கவிஞர் பட்டுக்பகாட்மை கல்யாணசுந்தம் 
[B] கவிஞர் கண்ணதாசன் 
[C] கவிஞர் கருணாணந்தம் 
[D] கவிஞர் சாலய் இளந்திமரயன் 

66) வரலாற்று குறிப்புகமளப் பாைல்களுள் சபாதிந்து
மவத்து பாடுவதில் வல்லவர் 
[A] ஒளமவயார்  [B] பகாவூர்கிழார் 
[C] பரணர்   [D] ஒட்ைக்கூத்தர் 
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67) சபாருத்துக 

 மமல  தீந்தமிழ் பாதுகாவலர் 
(a) பகாமை மமல  1. சபருெள்ளி 
(b) சபாதிய மமல  2. குமணன் 
(c) முதிர மமல  3. ஆய் ஆண்டிரன் 
(d) பதாட்டி மமல  4. செடுபவட்டுவன் 
      (a) (b) (c) (d) 

[A]  4  1  3  2 

[B]  2  1  3  4 

[C]  3  4  1  2 

[D]  4  3  2  1 

     
68) “ஒரு மன்னனது புகழ், வலிமம, வள்ளன்மம, 

அருள்” முதலானவற்மற ஆய்ந்து கூறுவது 

[A] பாைாண் திமண  [B] மகக்கிமளத்திமண 

[C]சபாதுவியல் திமண [D] சபருந்திமண 

69) “விருத்தப்பாவின் பவந்தன்” என்று  
அமழக்கப்படுபவர் 
[A] ஒட்ைக்கூத்தர்  [B] கம்பர் 
[C] சீத்தமலச்சாத்தனார் [D] திருத்தக்கபதவர் 

70) திருசெல்பவலி மாவட்ைத்தில் உள்ள 
கமரயிருப்பு மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ைம் 
திருமவகுண்ைத்தில் பிறந்தவர்கள் முமறபய 

[A] குமரகுருபரர் மற்றும் எச்.ஏ.கிருட்டிணபிள்மள 
[B] ெம்மாழ்வார் மற்றும் சப.சுந்தரம்பிள்மள 
[C] எச்.ஏ.கிருட்டிணபிள்மள மற்றும் குமரகுருபரர் 
[D] சப.சுந்தரம்பிள்மள மற்றும் ெம்மாழ்வார் 

71) எட்டுத்சதாமக நூல்களில் பாண்டியர்கமள பற்றி 
மட்டும் கூறும் நூல்கள் 

[A] பரிபாைல் மற்றும் கலித்சதாமக 

[B] குறுந்சதாமக மற்றும் பரிபாைல் 

[C] கலித்சதாமக மற்றும் பதிற்றுப்பத்து 

[D] ஐங்குறுநூறு மற்றும் பரிபாைல் 

72) திருவாரூர் மும்மணிக்பகாமவமய இயற்றியவர் 

[A] சுந்தரமூர்த்தியின் அரிய ெண்பர் 

[B] மாணிக்கவாசகரின் அரிய ெண்பர் 

[C] ெம்பியாண்ைவர்ெம்பியின் அரிய ெண்பர் 

[D] பசக்கிழாரின் அரிய ெண்பர் 

73) 1. குைபவாமல பற்றிக் கூறுவது 

2. புராணக் கமதகமள மிகுதியாகக் கூறும் நூல் 

3. சபான்மன உமறத்து மாற்றுப் பார்த்தல் 

4. பாகர்கள் யாமனபயாடு பழகுதல் 

பமபல கண்ை 1 முதல் 4 வமரயுள்ள 
வாக்கியங்கள் கீழக்க்கண்ை எந்த சரியான  
வரிமசபயாடு சதாைர்புமையமவ 

[A] கலித்சதாமக/ பரிபாைல் / பாணாறு/ முருகு 

[B] புறொனூறு/ பாணாறு/ முல்மல/ ெல்ல 

[C] அகொனூறு/ பரிபாைல் / பாணாறு/ முல்மல 

[D] பாணாறு/ முருகு/ அகொனூறு/ குறுந்சதாமக 

74) கிராமியச் சந்தங்களுைன் புதுப்பார்மவ திகழப் 
படிமப் கவிமதகள் பலவற்மற எழுதியவர் 

[A] ஈபராடு தமிழன்பன் [B] கவிஞர் சுரதா 

[C] சுந்தரராமசாமி  [D] ொ.காமராசன் 

75) பழந்தமிழ் இலக்கியத்தின் உயிர்ச்சாரத்மத 
எல்லாம் தமது பாைல்களில் எடுத்தாண்ைவர்  

[A] முடியரசன்  [B] ப.கல்யாணசுந்தரம் 

[C] கண்ணதாசன்  [D] ொ. காமராசன் 

76) “தமிழ் மாந்தர் தம் செஞ்சில் மவத்து 
பபாற்றப்படும் நூல்” என்று சிறப்பித்து  
அமழக்கப்படும் நூல். (குன்றுதலில்லாத அழகு 
தமிழ் ெமைசபற்றிருப்பதால்) 
[A] சீவகசிந்தாமணி  [B] சிலப்பதிகாரம் 
[C] கம்பராமாயணம் [D] ொச்சியார்திருசமாழி 

77) “பகளாய்ெங் கிமளகிமளக்குங் பகடுபைரத் 
திறமருளிக் 
பகாயாய ெீக்குபவன் பகாளிலிசயம் சபருமாபன” 
- இப்பாைல் யாரால் இயற்றப்பட்ைது 
[A] திருொவுக்கரசர்  [B] திருஞானசம்பந்தர் 
[C] சுந்தரர்   [D] மாணிக்கவாசகர் 

78) இலக்கண குறிப்புத் பதர்க 
அறுகுளம், அகல்வயல், சபய்சாகாடு, அடுதிமர, 
சபாழி திருமுகம், வடிநுமன இமவசயல்லாம் 
[A] ஆறாம் பவற்றுமமத்சதாமககள் 
[B] இருசபசயராட்டுப் பண்புத்சதாமககள் 
[C] விமனத்சதாமககள் 
[D] தன்மம பன்மம விமனமுற்றுகள் 
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79) சபாருத்துக 

 அணி குறள் 
(a) உவமமயணி 1. தீயினாற் சுட்ைபுண் 
(b) பவற்றுமமயணி 2. சகாக்கசகாக்க 
(c) பிறிதிசமாழிதலணி 3. ஊருணி ெீர் 
(d) சதாழிலுவமமயணி 4. பலீிசபய் சாகடும் 
     (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  3  1  4  2 

[C]  3  2  1  4 

[D]  4  3  2  1 

     
80) கீழ்க்கண்ை எந்த பத்திரிமககளில் பாரதியார் 

ஆசிரியராக பணியாற்றவில்மல 
[A] சக்கரவர்த்தினி  [B] சண்ைமாருதம் 
[C] சுபதசமித்திரன்  [D] இந்தியா 

81) கூற்மறக் ஆராய்ந்து பதர்ந்சதடுக்க:  
“கம்ப ொைன் கவிமதமயப் பபால் கற்பறார்க் -
கிதயம் களியாபத” இக் கூற்று கம்பமனப் பற்றி 
[A] பாரதியார் பபாற்றும் கவிமத சமாழி 
[B] பண்டிதர் பபாற்றும் பாைல் சமாழி 
[C] ம.சபா.சி பபாற்றும் புகழ் மாமல 
[D] அண்ணா பபாற்றும் அடுக்கு சமாழி 

82) காளத்திொதமன பவதியர் முமறப்படி பூசமன 

சசய்து வந்தவர் 

[A] உமாபதி சிவாச்சாரியார்[B] கண்ணப்பர் 

[C] சிவபகாசரியார்    [D] அருள்ெந்திசிவம்  

83) பகாயில்களில் கருங்கற் சுவர்களின் பமல் 
சிற்றுளி சகாண்டு கல்தச்சர்களால் 
சபாறிக்கப்பட்ைமவ 

[A] சிலாசாசனங்கள்  [B] கற்சசப்பபடுகள் 

[C] அன்னபலாசங்கள் [D] அன்னமயபகாசங்கள் 

84) ஒவ்சவாரு பாட்டின் இறுதியிலும் துமற, 
வண்ணம், தூக்கு (இமச) சபயர் என்பவற்மறப் 
புலப்படுத்தும் குறிப்புகள் காணப்படுவது 
[A] பரிபாைல் 
[B] சபாறுெராற்றுப்பமை 
[C] பதிற்றுப்பத்து 
[D] சபரும்பாணாற்றப்பமை 

85) கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கமள கவனிக்க 

கூற்று A: பரிபாைலில் உள்ள நூறு பாைல்களில் 
இன்று கிட்டுபமவ இருபத்திரண்டு மட்டுபம 
கூற்று B: பரிபாைலில் திருமாலுக்கு உரியமவ 
ஆறு, முருகனுக்கு உரியமவ எட்டு, மவமகக்கு 
உரியமவ எட்டு. 
[A] கூற்று A சரி. ஆனால் கூற்று B தவறு  
[B] கூற்று A தவறு. ஆனால் கூற்று B சரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தவறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம சரி 

86) ராமனிைம் பக்திக்காக பக்தி சசய்து மகம்மாறு 

கருதாத அன்பின் ெீர்மமமய விளக்கியவர்  

[A] அனுமன்   [B] சுக்ரீவன் 

[C] குகன்   [D] விபிஷணன் 

87) “முன்னூல்” என்பது சதால்காப்பியம். 
 “பின்னூல்” என்பது _________________.  
[A] ென்னூல்   
[B] சதான்னூல் விளக்கம் 
[C] இலக்கண விளக்கம் [D] பன்னிரு பாட்டியல் 

88) சசன்மன மாகாண அரசு கீழ்க்கண்ை யாருக்கு 

ராவ்பகதூர் பட்ைம் வழங்கி சிறப்பித்தது  

[A] பபரா. சப. சுந்தரம் பிள்மள 

[B] மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்மள 

[C] பதவபெயப்பாவணர்     [D] மமறமமலயடிகள் 

89) “கைற்கலிங்கம் எறிந்துசயத் தம்பம் ொட்டி 
கைக்கரியும் வயமாவுந் தனமுங் சகாண்டு”–என்ற 
கலிங்கத்துப் பரணியின் பாைலில் கைக்கரியும் 
வயமாவும் என்பது முமறபய 
[A] கரியெிறத்து யாமன மற்றும் புள்ளிமான் 
[B] பட்ைத்து யாமன மற்றும் குதிமர 
[C] மதயாமன மற்றும் குதிமர 
[D] கரியெிறத்து யாமன மற்றும் சிங்கமும் 

90) கான மஞ்மஞக்கு கலிங்கம் ெல்கிய 
புகழுக்குரியவன் 
[A] பாண்டியன் உக்கிரப் சபருவழுதி 
[B] அதியமான் செடுமானஞ்சி 
[C] மவயாவிக்பகாப்சபரும்பபகன் 
[D] வல்வில் ஒரி 
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91) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் சரியாக சபாருந்திய 
கூற்மற பதர்வு சசய்க 

[A] சதால்காப்பியம் முழுமமக்கும் உமர  
   எழுதியுள்ளவர் ெ.கருணாெிதி 
[B] ெமக்குள்பள மலரட்டும் என்ற நூமல  
   இயற்றியவர் மு.கருணாெிதி 
[C] சூரிய ெிழல் என்ற நூமல இயற்றியவர்  
   ொ.காமராசன் 

[D] சூரியகாந்தி என்ற நூமல இயற்றியவர் சிற்பி  
  பாலசுப்பிரமணியம் 

92) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் சபாருத்தமற்றமத 
பதர்வு சசய்க 

[A] திருமழிமசயாழ்வார் மாணக்கர் கணிகண்ணர் 

[B] ஜவீகனின் புதுவதாய்க் பகாட்மை ெிறுவிய  
   இைம் திருசெல்பவலி 
[C] சிவகாமி சரிதம் என்னும் துமணக்கமத இைம் 
   சபற்ற நூல் மபனான்மணயீம் 

[D] கலித்சதாமகயில் உள்ள குறிஞ்சிக்கலியில் 

   49 பாக்கள் அமமந்துள்ளன. 

93) உருவகம் என்ற வழக்கு புதுக்கவிமதகளில் 
எப்படி வழங்கப்படுகிறது 

[A] படிவங்கள்  [B] பகடிகள் 

[C] படிகங்கள்  [D] படிமங்கள் 

94) “செஞ்சில் ஒடும் வஞ்சமன ஆறு வற்றினால் 
மட்டுபம திருவருட்புனல் சபாங்கி வழியும்”  
என்று கூறியவர் 

[A] தம்பிரான் பதாழர் [B] தாண்ைக பவந்தர் 

[C] திருவாதவூரார்  [D]  திராவிைசிசு 

95) சபாறிகிளர் உழுமவப் பபாழ்வாய் ஏற்மற 
அறுபகாட்டு உமழமான் ஆண்குரல் ஒர்க்கும்- 
இக்குறுந்சதாமகயில் உழுமவ என்பது 

[A] கமலமான்  [B] வமரயாடு 

[C] கரடி   [D] ஆண்புலி  

96) “எழுச்சிச்சான்பறார்”, “திருப்புமுமனச் 
சிந்தமனயாளர்” என அமழக்கப்படுபவர் 
[A] ொகாமராசன்  [B] திரு.வி.க 

[C] சாலய் இளந்திமரயன் [D]  மா.சபா.சி 

97) பிள்மளத் தமிழுக்கு அம்புலி புலி என்றால் 
பபசும் உலாவிற்கு _____________ புலி.  
[A] அரிமவ   [B] சதரிமவ 

[C] மைந்மத   [D] சபதும்மப 

98) சபாருந்தாத ஒன்மறத் பதர்க 
“சீறாப்புராணம்” 
[A] இலங்மக தமிழ் இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய  
   நூல் 
[B] இதில் ஆற்றுப்பைலமும் உண்டு 
[C] ொட்டு வருணமனயில் தமிழ்ொடும் ெகர  
   வருணமனயில் மதுமரமயயும் ெிமனவில் 
   சகாண்டு பாைப்பட்டுள்ளது 
[D] விலாவத் என்ற அரபு சசால்லிற்கு தீர்க்க  
   தரிசனம் என்று சபாருள் 

99) கீழ்க்கண்ை மசவசமயக்குரவருல் “மசவ 
சமயத்தின் சசஞ்ஞாயிறு” என பபாற்றப்படுபவர் 

[A] திருொவுக்கரசர்  [B]  திருஞானசம்பந்தர் 

[C]  ெம்பியாண்ைார்ெம்பி [D]  மாணிக்கவாசகர் 

100) கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கமள கவனிக்க 

கூற்று A: யாப்பருங்கலம் என்ற நூலுக்கு  
புறனமையாக அமமந்தது யாப்பருங்கலக்காரிமக 
கூற்று B: கட்ைமளக் கலித்துமறயால் ஆனது 
யாப்பருங்கலக்காரிமக என்றாலும் இப்பாவின் 
இலக்கணத்மத யாப்பருங்கலக்காரிமக  
கூறவில்மல 

[A] கூற்று A சரி. ஆனால் கூற்று B தவறு  
[B] கூற்று A தவறு. ஆனால் கூற்று B சரி 
[C] கூற்று இரண்டுபம தவறு 
[D] கூற்று  இரண்டுபம சரி 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

          ALL THE BEST 
கேள்விக்ேொன தரவுேள் 
 60% பகள்விகள் பமல்ெிமல முதலாம் ஆண்டு  
சபாதுத் தமிழ் (பகுதி-I) கல்விப் பாைப் புத்தகம் 

 20% பகள்விகள் பமல்ெிமல முதலாம் ஆண்டு  
சிறப்புத் தமிழ் (பகுதி-III) கல்விப் பாைப் புத்தகம். 

 10% பகள்விகள் தமிழ் இலக்கிய தகவல் 
 களஞ்சியம்  - முமனவர் பதவிரா  

 10% பகள்விகள் முந்மதய பபாட்டிபதர்வுத்தாள்கள் 
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MOCK TEST -15 (ANSWER KEY)  

1 D 11 A 21 C 31 D 41 C 51 C 61 C 71 A 81 B 91 A 

2 B 12 B 22 C 32 B 42 C 52 A 62 D 72 A 82 C 92 D 

3 A 13 D 23 C 33 C 43 B 53 A 63 D 73 C 83 A 93 D 

4 A 14 D 24 B 34 B 44 B 54 C 64 A 74 D 84 C 94 B 

5 A 15 B 25 A 35 C 45 A 55 C 65 C 75 C 85 B 95 D 

6 A 16 B 26 B 36 A 46 C 56 A 66 C 76 A 86 C 96 C 

7 D 17 A 27 D 37 C 47 C 57 B 67 D 77 B 87 A 97 D 

8 A 18 B 28 D 38 A 48 B 58 A 68 A 78 C 88 A 98 D 

9 B 19 B 29 C 39 B 49 D 59 B 69 B 79 B 89 C 99 A 

10 A 20 D 30 B 40 A 50 C 60 B 70 C 80 B 90 C 100 D 
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           TARET TNPSC  
MOCK TEST - 15 

NAME         :                   ROLL NO   :   

 

 

 

OMR COADING SHEET 

MODEL OMR  DATE   :  

 

 

QUE. OBTAINED:           /100  

    

TIME:     1:30 hrs 
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TAMIL QUESTIONS (12 th Based)    – 100 QUE. 

TOTAL MARKS    – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION      – 1 ½ HOURS  

  

 ப ொதுத் தமிழ்
  

                                   targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 

1) தீமிதி விழாக்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த வழிபாட்டின் 
வளர்நிலை நீட்சி ஆகும் 
[A] பத்தினி ததய்வ வழிபாடு 
[B] எல்லைக் காவல் ததய்வங்கள் வழிபாடு 
[C] குடும்ப குைததய்வங்கள் வழிபாடு 
[D] தபருததய்வங்கள் வழிபாடு 

2) வரி என்பது ……………………………………… வலகயது 

[A] சந்தப்பாடல்  [B] இலசப்பாடல் 
[C] கைிப்பாடல்  [D] வலசப்பாடல் 

3) ………………….. பரணர், இலடக்காடர், ஒளலவயார்  
ஆகியயாரிடம் நட்பு பூண்டவர் கபிைர். 
[A] முதற்சங்க புைவர்களான 
[B] இலடச்சங்க புைவர்களான 
[C] கலடச்சங்க புைவர்களான 
[D] சங்ககாைத்து முற்பட்ட புைவர்களான 

4) பாட்டியல் நூல்களுள் குறிப்பிடத்தக்க நூல் 
[A] ததான்னூல் விளக்கம் [B] தவண்பா பாட்டியல் 
[C] பிரபந்த மரபியல் [D] நவநீதப் பாட்டியல் 

5) முப்தபரும் பாடல்கலள பலடத்தவர் என்ற
தசால்ைாடைால் குறிப்பிடப்படுபவர் 

[A] மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் 
[B] புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன் 
[C] ஆைந்தூர் யகா.யமாகனஇரங்கன்  
[D] கவிஞர் தாராபாரதி 

6) கம்பராமாயணத்தில் சுந்தரன் என 
அலழக்கப்படுபவன் 

[A] சுக்ரீவன்   [B] அனுமன் 
[C] இராமன்   [D] ைக்குவன் 

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc 

 

 

7) ஒைியவறுபாடறிந்து சரியான தபாருலள யதர்க 
  தாழி  தாளி  தாைி 
[A] பாலன  பாண்டம் சின்னம் 
[B] சின்னம்  பாலன  பாண்டம் 

[C] பாண்டம் பாலன  சின்னம் 

[D] பாண்டம் சின்னம் பாலன 

8) கீழ்யகாடிட்ட வார்த்லதக்கு தபாருத்தமான 
ஆங்கிை வார்த்லதலய யதர்வு தசய்க 
“மட்டக்கிளப்பு, மலைநாடு ஆகிய பகுதிகளுக்கு 
தனித்தனி இடதமாழிகள் உண்டு.” 
[A] Diplonts   [B] Dialects 

[C] Duramens   [D] Dualisms 

9) இைக்கண குறிப்புத் யதர்க. 
சுழி தவள்ளம், தாபதர் உள்ளம் 

[A] விலனத்ததாலக, 6-ம் யவற்றுலமத்ததாலக 
[B] பண்புத்ததாலக, விலனத்ததாலக 
[C] விலனத்ததாலக, 4-ம் யவற்றுலமத்ததாலக 
[D] யவற்றுலமஉருபு, உவலமத்ததாலக 

10) சீலதபிராட்டி தந்த கீழ்க்கண்ட எந்த தபாருலள 
இராமனிடம் அனுமன் யசர்பித்தான் 

[A] யமாதிரம்   [B] முத்துமணிமாலை 
[C] கலணயாழி  [D] மாமணிக்கரசு 

11) “மரபுக்கவிலதயின் யவர் பார்த்தவர்;  
புதுக்கவிலதயில் மைர் பார்த்தவர்” என்று 
பாராட்டப்படுபவர் 

[A] கவிஞர் தாராபாரதி 
[B] கவியரசு கண்ணதாசன் 
[C] கவிக்யகா அப்துல்ரகுமான் 
[D] கவிஞர் பிச்சமூர்த்தி 

12) “தம் இனத்லதயும் தமாழிலயயும் பாடாத  
கவிலத யவரில்ைாத மரம்; கூடில்ைாத பறலவ” 
என்று பாடியவர் 
[A] வில்ைியம் யவர்டுஸ்தவார்த் 
[B] இரசூல் கம்சயதவ் 
[C] மகாகவி பாரதியார் 
[D] புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன் 
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13) கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலள கவனிக்க 

கூற்று A:   பாஞ்சாைி சபதம் முழுலமயும் சிந்து  
         என்னும் பாவலகயிலனச் சார்ந்தது 
கூற்று B: சிந்து ஒரு வலக இலசப்பாட்டு. இது 
         இலசப்பாட்டின் சரணத்திற்குரிய  
         கண்ணிகலள மட்டும் தகாண்டலமவது. 
[A] கூற்று A சரி. ஆனால் கூற்று B தவறு  
[B] கூற்று A தவறு. ஆனால் கூற்று B சரி 
[C] கூற்று இரண்டுயம தவறு 
[D] கூற்று  இரண்டுயம சரி 

14) மரபுப்பிலழ காணப்படும் தசாற்கலள யதர்வு
தசய்க 
[A] அவலரப்பிஞ்சு  [B] முருங்லகச்சரடு 
[C] பைாமூசு  [D] வாலழக்கச்சல் 

15) தபரியபுராணத்தின் சரியான லவப்பு முலற 

[A] 2 காண்டம், 13 சருக்கங்கள், 4286 பாடல்கள் 
[B] 3 காண்டம், 118 படைம், 11000 பாடல்கள் 
[C] 4 காண்டம், 30 காலதகள், 4300 பாடல்கள் 
[D] 5 காண்டம், 13 இைம்பகங்கள், 1800 பாடல்கள் 

16) பூர்வாகமம், அங்காமம், பிரகீர்ணவாகமம் 
என்னும் இம்மூன்றும்  __________________ 
[A] அருகயதவனின் மூன்று குலடகள் 
[B] அருகயதவனின் மூன்று ஒளி மண்டைங்கள் 
[C] அருகயதவனின் மூன்று ஆகமங்கள் 
[D] அருகயதவனின் மூன்று யபாதலனகள் 

17) சகைாபாசனம் என்பது  ___________________ 
[A] முத்துக்குலட  [B] மணிக்குலட 
[C] தபாற்குலட  [D] முக்குலட 

18) இைக்கண குறிப்புத் யதர்க 
கண்ணுதல், தசாற்பதம் 

[A] இைக்கணப்யபாைி, ஒருதபாருட்பன்தமாழி 
[B] பண்புத்ததாலக, யவற்றுலமத்ததாலக 
[C] ததாழிற்தபயர், உவயமயம் 
[D] உவமானம், உம்லமத்ததாலக 

19) கம்பராமாயணத்தின் மணிமுடியாக விளங்குவது 

[A] ஆரணிய காண்டம் [B] கிட்கிந்தா காண்டம் 
[C] உத்தர காண்டம் [D] சுந்தர காண்டம் 

20) 1. இறவா இன்பக்களஞ்சியங்கள் பலடத்தவர் 
2. தசந்தமிலழ தசழுந் தமிழாகக் காண  
   அவாமிகக் தகாண்டவர்.|| யமற்கண்ட 1 & 2-ம் 
வாக்கியங்களுக்கு வரிலசமுலறயய உரியவர்கள் 

[A] பாரதியார், பாரதிதாசன்  
[B] பாரதியாசன், பாரதியார் 
[C] பாரதியார், பாரதியார் 
[D] பாரதிதாசன், பாரதிதாசன் 

21) குையசகஆழ்வார் அருளிச்தசய்த தபருமாள் 
திருதமாழியில் உள்ள தமாத்த பாடல்கள் 

[A] 100                 [B] 105      [C] 108  [D] 110 

22) திருக்குறளின் அறத்துப்பால், தபாருட்பால் 
ஆகியவற்லற வரீமாமுனிவர் தமாழிதபயர்த்தது 
[A] ஆங்கிை தமாழியில் [B] கியரக்க தமாழியில் 
[C] இைத்தீன் தமாழியில் [D] பிதரஞ்சு தமாழியில் 

23) கிறிஸ்துவ சமயத்தாரின் கலைக்களஞ்சியம்  
என அலழக்கப்படுவது 
[A] ராபார்ட்-டி-யநாபிைியின் ஞானதீபிலக 
[B] வரீமாமுனிவரின் யதம்பாவணி 
[C] கால்டுதவல்ைின் தாமலரத் தடாகம் 
[D] சீகன்பால்குவின் தம்பிரான் வணக்கம் 

24) தசய்யுட்பகுதியின் நிலறவாக மங்கைங் கூறி 
நிலறவு தசய்வதலனத் திருக்கலடக்காப்பு 
என்றும் ………………………………. என்றும் உலரப்பர். 
[A] திருச்சிற்றம்பைம் [B] பைச்ருதி 
[C] வாழ்த்துப்பண்  [D] பண்சுருதி 

25) மாயயான் யமய காடுலற உைகமும்; யசயயான்
யமய லமவலர உைகமும்; யவந்தன் யமய 
தீம்புனல் உைகமும்; வருணன் யமயதபருமணல் 
உைகமும் என்ற ததால்காப்பிய பாடைில்  
லமவலரஉைகம் என்பது 

[A] குறிஞ்சி   [B] முல்லை 
[C] மருதம்   [D] தநய்தல் 

26) கம்பநாடகத்தின் யாப்பு வண்ணங்களுக்கு 
கூறப்படும் கணக்கீடு 

[A] ஐம்பது   [B] நூறு 
[C] ததாண்ணூற்றாறு [D] நுற்றிதயட்டு 
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27) தபாருத்துக 

திலசச்தசாற்கள் சார்ந்த தமாழிகலள அவற்றின்
தமாழியயாடு தபாருத்துக. 

 திலசச்தசாற்கள்  தமாழிகள் 
(a) பஜார் 

குகு 
 1. பிதரஞ்சு 

(b) பயீரா  2. யபார்சசுகீசியம் 
(c) இனாம்  3. பார்ஸி 
(d) யபனா  4. உருது 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 3 4 1 2 

[B] 2 1 3 4 

[C] 3 2 4 1 

[D] 3 1 4 2 
 

28) இலறவலன வழிபடு தபாருளாகவும் 
மட்டுமல்ைாமல் வாழ்க்லக தபாருளாகவும்
தகாண்டு வாழ்ந்து காட்டியவர் 

[A] ஆளுலடயபிள்லள 
[B] ஆளுலடயரசு 
[C] தம்பிரான் யதாழர் 
[D] அழுது அடியலடந்த அன்பர் 

29) அருந்தமிழ்ப்பனுவல் என்று அலழக்கப்படுவது 
[A] நாைாயிரத்திவ்யபிரபந்தம் 
[B] பன்னிரு திருமுலறகள் 
[C] பாட்டியல் நூல்கள் 
[D] பழங்காை நிகண்டுகள் 

30) தநல்ைிக்காய், தான்றிக்காய், கடுகாய் ஆகிய 
மூன்று சரக்குகலள தகாண்டது 

[A] இலச முலறகள்  
[B] 18 சித்தர்களின் கசாயம் 
[C] திரிபலை  
[D] 18 சித்தர்களின் திரிகடுகம்  

31) பிள்லளத் தமிழில் எந்தப் பருவத்லதப் பாடுவது 
கடினம் என்பர் 
[A] காப்புப் பருவம்  [B] தாைப் பருவம் 

[C] தசங்கீலரப் பருவம் [D] அம்புைிப் பருவம் 

32) திருவிலளயாடற்புராணத்தில் எத்தலன படைங்கள் 

காணப்படுகிறது? 

[A] 61          [B] 62           [C] 63  [D] 64 

33) தபாருத்துக:  

1.குறுந்ததாலக        –அ.உருத்திரசன்மார் 

2.கைித்ததாலக     – ஆ.பூரிக்யகா 

3.அகநானூறு     – இ.நல்ைந்துவனார் 

4.ஐங்குறுநூறு     – ஈ.கூடலூர்கிழார் 

குறியடீுகள் 

[A] 1-ஆ, 2-இ, 3-அ, 4-ஈ [B] 1-அ, 2-இ, 3-ஈ, 4-ஆ 

[C] 1-ஈ, 2-இ, 3-அ, 4-ஆ [D] 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 

34) “எய்தினன் அனுமனும்; எய்தி ஏந்தல்தன் 
தமாய்கழல் ததாழுகிைன் முளரி நீங்கிய “ என்ற 
கம்பராமயண பாடைில் ஏந்தல் என்பது 
கீழ்க்கண்ட யாலரக் குறிக்கும் 
[A] சீதாப்பிராட்டி  [B] இராமபிரான் 
[C] இராவணன்  [D] வபீிடணன் 

35) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவர் சிைப்பதிகாரத்து 
உலரயாசிரியர் என்ற வலகயில்  
அடங்கப்தபறாதவர் 
[A] அரும்பத உலரகாரர் 
[B] ந.மு. யவங்கிடசாமி நாட்டார் 
[C] மயிலை சீனியவங்கிடசாமி 
[D] அடியார்க்கு நல்ைார் 

36) சீவகசிந்தாமணிக்கு நிகராகக் கவிலதச்  
சுலவமிக்க ஐஞ்சிறுகாப்பியநூல் 
[A] நாககுமாரகாவியம் 
[B] உதயணகுமாரகாவியம் 
[C] நீையகசி   [D] சூளாமணி 

37) தமிழில் யதான்றிய முதல் பிள்லளத் தமிழ் 
[A] முத்துக்குமாரசாமி பிள்லளத் தமிழ் 
[B] திருச்தசந்தூர் பிள்லளத் தமிழ் 

[C] மீனாட்சியம்லம பிள்லளத் தமிழ் 
[D] இரண்டாம் குயைாத்துங்கன் பிள்லளத் தமிழ் 

38) நாைடியாரில் எத்தலன இயல்கள் எத்தலன 
அதிகாரங்கள் உள்ளன 
[A] 40 அதிகாரங்கள் 12 இயல்கள் 
[B] 12 அதிகாரங்கள் 40 இயல்கள் 

[C] 50 அதிகாரங்கள் 12 இயல்கள் 
[D] 40 அதிகாரங்கள் 24 இயல்கள் 
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39) குமரகுருபரர் இயற்றிய நூல்கலள யதர்க 

1.திருவாரூர் நான்மணிமாலை. 

2.மதுலர மீனாட்சி அம்லம இரட்லட மணிமாலை. 

3.தில்லைச்சிவகாமி அம்லம இரட்லடமணிமாலை. 

4.சகைகைாவல்ைி மாலை 

[A] 1, 2, 4 மட்டும்   
[B] 1 மற்றும் 4 மட்டும் 
[C] 1 மற்றும் 2 மட்டும் 
[D] இலவ அலனத்தும் 

40) நாமக்கல் கவிஞர் இராமைிங்கனார் _________யிலும் 

வல்ைவர் 

[A] சிைம்புக்கலை  [B] ஒவியக்கலை 

[C] நடிப்புக்கலை  [D] இலசக்கலை 

41) தமிழரசி குறவஞ்சியின் பாட்டுலடத்தலைவன் 

____________ 

[A] சுவாமிமலை முருகப்தபருமான் 

[B] திருச்தசந்தூர் முருகப்தபருமான் 

[C] மருதமலை முருகப்தபருமான் 

[D] திருத்தணி முருகப்தபருமான் 

42) திருக்குறள் தபாருட்பாைில் அலமயப் தபற்றது 
[A] களவியல், கற்பியல், ஒழிபியல்   
[B] அரசியல், அங்கவியல், ஒழிபியல் 
[C] அங்கவியல், ஊழியல், அரசியல் 
[D] பாயிரவியல், ஊழியல், அரசியல் 

43) திராவிடசாகரம் என்ற சிறப்புப் தபயரால்
யபாற்றப்படுவது 
[A] திருமூைர் திருமந்திரம் 
[B] திருவிலளயாடற் புராணம் 

[C] நாைாயிர திவ்ய பிரபந்தம் 
[D] தந்லத தபரியாரின் நூல்கள் 

44) எல்ைாரும் யபாந்து வழிபடுவதற்தகன சமரச
யகாயிலை அலமத்தவர் 
[A] தாயுமானவர்  [B] குமரகுருபர அடிகள் 
[C] அருணிகிரிநாதர் [D] இராமைிங்க அடிகள் 

45) தசப்புத் திருயமனிகளின் காைம் என யாருலடய 
காைம் குறிப்பிடப்படுகிறது 
[A] யசாழர் காைம்  [B] யசரர் காைம் 
[C] பல்ைவர் காைம்  [D] பாண்டியர் காைம் 

46) தபாருத்துக 

கடவுள் தபயர்கள்     வட  தமாழியில் 

(a) அங்கயற்கண்ணி  1. மீனாட்சி 
(b) எரிசினக்தகாற்றலவ  2. தரளத்திரதுர்க்லக 
(c) ஐயாறப்பர்  3. பஞ்சநதிசுவரர் 
(d) நீள்தநடுங்கண்ணி  4. விசாைாட்சி 
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 3 4 1 2 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 
 

47) கீழ்க்கண்ட எவர் தம் பாடல்கள் தசால்யநாக்கும்
தபாருள்யநாக்கும் ததாலடயநாக்கும் நலட
யநாக்கும் தகாண்டு ஒளிர்கின்றன 

[A] அழகிய மணவாளதாசர் 
[B] வடக்கு திருவதீிப்பிள்லள 
[C] குையசகர ஆழ்வார் 
[D] மணவாளமா முனிகள் 

48) திவ்யபிரபந்தத்திற்கு உலர எழுதியவர் 

[A] ஆழ்வார்கற்குளம் ஜயீர்   
[B] வடக்கு திருவதீிப்பிள்லள 
[C] மங்கள யகாசத்தான் 
[D] தபரியவாச்சான் பிள்லள 

49) இலறவனின் திருவடியில் கல்யாண 
குணங்களில் ஆழ்ந்தவர்கள் 

[A] அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்கள்   
[B] பன்னிதரண்டு ஆழ்வார்கள் 
[C] பதிதனட்டு சித்தர்கள்  
[D] நான்கு லசவ சந்தானக்குரவர்கள் 

50) முதன் முதைாக “மடல்” என்ற சிற்றிைக்கிய  
வலகலயத் ததாடங்கியவர் 
[A] திருமழிலசயாழ்வார் 
[B] திருமங்லகயாழ்வார் 

[C] திருப்பாணாழ்வார் 

[D] ததாண்டரடிப்தபாடியாழ்வார் 

51) “பகடு நடந்த கூழ்” என்று கூறுவது _____________ 
[A] நாைடியார்  [B] குறுந்ததாலக 
[C] ஐங்குறுநூறு  [D] கைித்ததாலக 
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52) கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலள கவனிக்க 

கூற்று A:   நரிதவரூஉத் தலையாரால்  
         பாடப்பட்யடான் யசரமான் கருவூயரறிய  
         ஒள்வாட்யகாப்தபருஞ்யசரைிரும் தபாலற 
கூற்று B: இவர் இயற்றிய பாடல்கள்  
          குறுந்ததாலகயிலும் பதிற்றுப்பத்திலும்  
          உள்ளது. 
[A] கூற்று A சரி. ஆனால் கூற்று B தவறு  
[B] கூற்று A தவறு. ஆனால் கூற்று B சரி 
[C] கூற்று இரண்டுயம தவறு 
[D] கூற்று  இரண்டுயம சரி 

53) நற்றிலணப் பாக்களின் அடிவலரயலற 

[A] 4 அடி முதல் 8 அடி வலர 
[B] 9 அடி முதல் 12 அடி வலர 
[C] 13 அடி முதல் 31 அடி வலர 
[D] 9 அடி முதல் 13 அடி வலர 

54) இைக்கண குறிப்புத் யதர்க 
உணர்மின், காண்கிைர் 

[A] ஏவல் விலனமுற்று, எதிர்மலற விலனமுற்று 
[B] இரண்டுயம தன்லம ஒருலமவிலனமுற்றுகள் 
[C] இரண்டுயம ஆறாம் யவற்றுலமத்ததாலககள் 
[D] விலனத்ததாலக, பண்புத்ததாலக 

55) தமிழரின் வாழ்வியல் சிந்தலனகலள 
கருவூைமாக தகாண்டு விளங்கும் நூல் 
[A] அகநானூறு  [B] புறநானூறு 

[C] குறுந்ததாலக  [D] கைித்ததாலக 

56) கீழ்க்கண்டவற்றில் குமரகுருபரர் இயற்றியது 
[A] மதுலரக்கைம்பகம் [B] மயிலைக் கைம்பகம் 
[C] திருவரங்கக்கைம்பகம் [D] திருக்கைம்பகம் 

57) “கிறித்துவர்களின் யதவாரம்” எனப்படுவது 

[A] இயயசு காவியம் 
[B] இரட்சண்ய மயனாகரம் 

[C] இரட்சண்ய சமய நிர்ணயம் 

[D] சத்திய யவத கீர்த்தலன 

58) சார்தபழுத்துக்கள் மூன்று எனக் கூறியவர் 
[A] பவணந்திமுனிவர் [B] ததால்காப்பியர் 

[C] நல்ைாதனார்  [D] குணவரீபண்டிதர் 

59) குலடவலரக் யகாயில்கலள அலமத்தவர்கள் 

1.பல்ைவர்கள் 

2.பாண்டியர்கள் 

3.அதியர் 

4.முத்தலரயர் 

[A] 1, 2, 4 மட்டும்   
[B] 1 மற்றும் 4 மட்டும் 
[C] 1 மற்றும் 2 மட்டும் 
[D] இலவ அலனத்தும் 

60) “சந்து இைக்கியம்” என அலழக்கப்படுவது 
[A] தூது இைக்கிய நூல்கள் 
[B] பள்ளு இைக்கிய நூல்கள் 

[C] பிள்லளத்தமிழ் இைக்கிய நூல்கள் 
[D] கைம்பக இைக்கிய நூல்கள் 

61) கீழ்கக்கண்டவற்றில் தபரியபுராணம் யதான்றக் 
காரணமாக இருந்த வழி நூல் 
[A] திருத்ததாண்டர் திருவந்தாதி 
[B] திருவாைங்காட்டு திருப்பதிகம் 

[C] திருயவங்கடத்தந்தாதி 
[D] திருமலறக்காட்டுப் புராணம்  

62) காசியில் மடம் அலமத்து லசவ தநறிலய 
வளர்த்தவர் 
[A] திருவரங்கத்து அமுதனார் 
[B] குமரகுருபர சுவாமிகள் 

[C] தாயமான சுவாமிகள் 
[D] இராமைிங்க வள்ளைார் 

63) பின்வருவனவற்றுள் வரீமாமுனிவர் எழுதாத 
நூல் 
[A] சத்தியயவத கீர்த்தலன 
[B] திருக்காவலூர்க் கைம்பகம் 

[C] அன்லன அழுங்கல் அந்தாதி  
[D] அலடக்கை மாலை 

64) 'திருக்குறளுக்கு இலணயாக யபாற்றப்படும் உலர 

பரியமைழகர் உலர' - என்று சிறப்பித்தவர் யார்? 
[A] யபராசிரியர்   

[B] அடியார்க்கு நல்ைார் 

[C] ஒளலவ.துலரசாமிப் பிள்லள 

[D] உமாபதி சிவாச்சாரியார் 
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65) தபாருத்துக 

 தசால்  தபாருள் 
(a) ஆக்கம்  1. யமன்லம 
(b) உரம்  2. குற்றம் 
(c) ஏதம்  3. வைிலம 
(d) விழுப்பம்  4. தசல்வம் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 3 4 1 2 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 
 

66) குறிப்புப் தபாருள் உத்திலய மிகச் சிறப்பாக
லகயாண்டவர்கள் என கூறப்படுபவர்கள் 
[A] சங்ககாைப் புைவர்கள் 
[B] பதினான்கு நாயன்மார்கள் 

[C] பதிதனட்டு சித்தர்மரபினர் 
[D] இரட்லடப் புைவர்கள் 

67) இக்காைப் யபச்சு வழக்கில் ஏற்கப்தபற்ற ததாடர் 
[A] நான் அவன் அல்ைன் 
[B] நான் அவன் அல்யைன் 

[C] நான் அவன் இல்லை [D] நான் அவன் அல்ை 

68) “தபாய்யா நாவிற் கபிைன்” என கபிைலர 
புகழ்ந்தவர் 
[A] நக்கீரர் 
[B] மாற்யறாக்கத்து நப்பசலையர் 
[C] தபாருந்தில் இளங்கீரனார் 
[D] தபருங்குன்றூர்க் கிழார் 

69) பழங்காை இந்தியாவின் பண்பாடும் நாகரிகமும் 
[The Culture and Civilization of Ancient India] என்ற  
நூலை எழுதியவர். 
[A] டி.டி. யகாசாம்பி  [B] மாக்ஸ் முல்ைர் 
[C] எட்வர்டு ஜான்சன் [D] ஸ்டீபன் ஸ்மித் 

70) அஞ்சரதன், யகாவன் என்று முலறயய  
அலழக்கப்படுபவர்கள். (வரிலசக்கிடமாக  
யதர்ந்ததடுக்க) 
[A] பிரம்மன், சிவன்   [B] பிரம்மன், திருமால் 
[C] திருமால், சிவன் [D] திருமால், பிரம்மன் 

71) சங்க மருவிய காைத்தில் எழுந்த இைக்கியமான 
முத்ததாள்ளாயிரம் என்பது ______________________ 
[A] அகமும் புறமும் கைந்து நூல்   
[B] அகத்லத மட்டுயம தகாண்ட நூல் 
[C] புறத்லத மட்டுயம தகாண்ட நூல் 
[D] இந்நூலை பற்றி வரைாற்றாசிரியர்களால்  
   இன்னும்  சரியாக கணிக்க முடியவில்லை 

72) முச்சங்கங்கள் பற்றிக் விரிவாகக் குறிப்பிடும் 
இைக்கண நூல் 
[A] இலறயனார்அகப்தபாருள் 
[B] நம்பியகப்தபாருள் 

[C] தண்டியைங்காரம் [D] ததால்காப்பியம் 

73) தனித்தனி குன்றுகலள தசதுக்கி யகாயிைாக்கும் 
முலற யாருலடய காைத்தில் இருந்தது 
[A] பல்ைவர் காைத்தில் மட்டும் 
[B] பாண்டியர் மற்றும் பல்ைவர் காைத்தில் 
[C] பாண்டியர் மற்றும் யசாழர் காைத்தில் 
[D] யசாழர் மற்றும் பல்ைவர் காைத்தில் 

74) யகாயில்களில் அதிட்டானத்தில் காணப்படும்  
சிறுசிற்பங்கள் யார் காைத்து சிற்பிகளின்  
வல்ைலமலய புைப்படுத்துவனதாகும் 
[A] யசரர் காை சிற்பிகளின் 
[B] யசாழர் காை சிற்பிகளின் 
[C] பல்ைவ காை சிற்பிகளின் 
[D] பாண்டியர் காை சிற்பிகளின் 

75) தமிழகத்தில் இன்று காணப்தபறும் குலடவலரக்
யகாயில்களுள் மிகப் பழலமயானதாகும் 
[A] பிள்லளயார்பட்டி யகாயில் 
[B] புதுக்யகாட்லட சித்தன்வாசல் யகாயில்கள் 
[C] பனமலை மண்டபக் குலக யகாயிகள் 
[D] மகாபைிபுரம் குலகக் யகாயில்கள் 

76) யகாயில்களில் யகாபுரம் அலமத்தல் யாருலடய 
காைத்தில் மிகவும் உன்னத நிலை எய்தியது 
[A] பல்ைவர் காைத்தில் 
[B] விஜயநகர மன்னர்கள் காைத்தில் 
[C] யசாழர்கள் காைத்தில் 
[D] பாண்டியர்கள் காைத்தில் 
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77) ஒைி யவறுபாடறிந்து சரியான தபாருலள யதர்க 
   வாலை  வாலழ  வாலள  
[A] மீன்வலக மரவலக கம்பு 
[B] இளம்தபண் மரவலக மீன்வலக 

[C] மரவலக மீன்வலக இளம்தபண் 

[D] மீன்வலக மரவலக இளம்தபண் 

78) “உயர்மதிற் கூடைின் ஆய்ந்த ஒண்தீந் தமிழின் 
துலறவாய் நுலழந்தலனயயா” என்று பாடியவர் 
[A] மாணிக்கவாசகர் [B] திருநாவுக்கரசர் 
[C] சுந்தரர் 
[D] அருண் தமாழி வர்மன் 

79) தபருங்காப்பிய இைக்கணம் அலனத்தும்  
தகாண்ட நூைாக இருந்தும் சிறுகாப்பியத்துள் 
இடம்தபற்றுள்ள ஐஞ்சிறுகாப்பிய நூல் 
[A] சூளாமணி  [B] நீையகசி 
[C] யயசாதர காவியம் 
[D] உதயணகுமார காவியம் 

80) லசவர்களால் மார்கழித் திங்களில்  
லவகலறயில் பக்தியயாடும் சுலவயயாடும் 
பாடப்படும் பாடல்கள் 
[A] திருஞானசம்பந்தரது பாடல்கள் 
[B] திருநாவுக்கரசரது பாடல்கள் 
[C] சுந்தரரது பாடல்கள் 
[D] மாணிக்கவாசகரது பாடல்கள் 

81) கர்நாடக இலச மும்மூர்த்திகளில் அடங்கப் 
தபறாதவர் 
[A] தியாகராஜர்   [B] புரந்தரராசர் 
[C] முத்துசுவாமி தீட்சிதர்   
[D] சியாமாசாஸ்திரிகள் 

82) பிறதமாழிச் தசாற்கலள தவிர்த்து தூய தமிழ்ச்
தசாற்கலளப் பயன்படுத்துக. 
[A] உத்தரவு   [B] கம்பரீம் 
[C] கிராமம்   [D] உசாவு 

83) புறநானூற்றின் கண்_____________எடுத்தாளப்பட்டன 
[A] 11 புறத்திலணகளும் 65 துலறகளும் 
[B] 13 புறத்திலணகளும் 55 துலறகளும் 
[C] 15 புறத்திலணகளும் 45 துலறகளும் 
[D] 12 புறத்திலணகளும் 65 துலறகளும் 

84) தபாருத்துக 

 தசால்  தபாருள் 
(a) அழுவம்  1. யபார்க்களம் 
(b) அருப்பம்  2. அரண் 
(c) துளங்கு  3. அலசவு 
(d) துவன்  4. தநருகு 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 3 4 1 2 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 

 

85) திருவாைங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகங்கள் மற்றும் 
திருவிரட்லட மணிமாலைகலள இயற்றியவர் 
[A] காலரக்கால் அம்லமயார்   
[B] திருஞானசம்பந்தர் 
[C] நம்பியாண்டர் நம்பி  [D] திருநாவுக்கரசர் 

86) தமிழகத்தில் உைவும் பன்னருந்தமிழ் 
பாவைர்க்குத் தலைலமப் பாவைர் என்று 
அலழக்கப்படுபவர் 
[A] கவிஞர் சுரதா  [B] கவிஞர் பிரமிள் 
[C] கவிஞர் வாணிதாசன் [D] கவிஞர் சு.ரா 

87) சதுர்த்தம், சதுரங்கம், சுழிகுளம், வினாவுத்தரம்
யகாமுத்திரி, பங்கி இலவதயல்ைாம் 
[A] சித்திரக்கவியின் பை வலககள் 
[B] வித்தாரக்கவியின் பை வலககள் 
[C] மதுரக்கவியின் பை வலககள் 
[D] ஆசுக்கவியின் பை வலககள் 

88) தந்தச்சிற்பக் கலை யாருலடய காைத்தில்  
சிறப்புப் தபற்றிருக்கிறது 
[A] நாயக்க மன்னர்கள் காைத்தில்   
[B] யசாழ மன்னர்கள் காைத்தில் 
[C] யசர மன்னர்கள் காைத்தில் 
[D] பல்ைவ மன்னர்கள் காைத்தில் 

89) பதிற்றுப்பத்து முழுவதிலும் …………………………. என்னும்  
ஒயர புறத்திலணயில் அலமந்த பாடல்கயள 
உள்ளன 
[A] லகக்கிலள  [B] தபாதுவியல்திலண 
[C] தபருந்திலண  [D] பாடாண்திலண 
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90) தபாருத்துக 

திருக்குறள் தமாழிதபயர்ப்பு மற்றும் அதன் 
ஆசிரியர்கலள தபாருத்துக. 

(a) ஆங்கிைம்  1. கிரால் 
(b) ததலுங்கு  2. வரீமாமுனிவர் 
(c) தஜர்மன்  3. லவத்யநாதபிள்லள 
(d) ைத்தீன்  4. K.M.பாைசுப்பிரமணியன் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 3 4 1 2 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 1 4 2 

[D] 4 3 1 2 

 

91) “புயராட்யடாகால்” என்பதன் தமிழ்ச்தசால் 
[A] மரபுத்தகவு  [B] மரபுவழிமுலற 
[C] மரபுவழி நின்றல் [D] மரபாக்கம் 

92) நீர்வழிப்படூஉம் புலணயபாைாருயிர் 
முலறவழிப்படூஉ தமன்பது திறயவார்….எனும் 
புறநானூற்று அடிகள் பண்லடக் காைச் 
சமுதாயத்தின் எந்நிலையிலன உணர்த்துகிறது. 
[A] ஊழ்நம்பிக்லக 
[B] மன்னர் பால் தபருமதிப்பு 

[C] தபரியயார்க்கு அடங்கி நடத்தல்  

[D] இனியனயவ தசய்தல் 

93) “பாலவ  பாடிய வாயால் ஒரு யகாலவ பாடுக 
இவ்வரிகயளாடு ததாடர்புலடயவர்கள்  
[A] திருஞானசம்பந்தரும் சிவதபருமானும் 

[B] மாணிக்கவாசகரும் சிவதபருமானும் 

[C] அருணந்தியாரும் சிவதபருமானும் 

[D] தமய்கண்டாரும் சிவதபருமானும் 

94) வில்ைிபாரதம் எத்தலன பருவங்கலள தகாண்டது 

[A] பத்து பருவங்கள் [B] பத்து காலதகள் 

[C] பன்னிதரண்டு படைங்கள் 

[D] பன்னதரண்டு சருக்கங்கள் 

95) மதுலரலய ஆண்ட திருமலை நாயக்கரின்  
அலவயில் அலுவைராய் பணியாற்றியவர் 

[A] அழகிய மணவாளதாசர் 
[B] மாணிக்கவாசகர் 

[C] அறிவுலடய நம்பி  [D] நம்பியாண்டார்நம்பி 

96) கூற்று (A): சிற்ப இயல் வல்லுநர்கள் பல்ைவர்  
           காைத்து சிற்பிகலள பாராட்டிப்  
           யபசுவர். 
காரணம் (R): பல்ைவர் காைத்து சிற்பிகள்  
            யகாயிலையய ஒரு சிற்பமாக  
            வடிதவடுத்ததால். 
[A] (A)-சரி, ஆனால் (R)- தவறு   
[B] (A) – மற்றும் (R) – இரண்டும் சரி, யமலும்  
   (R) – என்பது (A)- விற்கு சரியான விளக்கம் 
[C] (A) தவறு, ஆனால் (R)- சரி   
[D] (A) – மற்றும் (R)- இரண்டும் தவறு. 

97) ஒைியவறுபாடறிந்து சரியான தபாருலள யதர்க 
  அலை  அலழ  அலள 
[A] கடைலை தயிர்  பிலச 
[B] நுலர  ஆம்பல் தயிர் 

[C] புற்று  மிலச  பிலச 

[D] கடைலை கூப்பிடு தயிர் 

98) கைித்ததாலகயில் நல்ைந்துவனார் பாடிய பாடல் 
திலண மற்றும் எண்ணிக்லக 

[A] முல்லைக்கைி/ முப்பத்துமூன்று பாடல் 

[B] மருதகைி/ முப்பத்துமூன்று பாடல் 

[C] தநய்தர்கைி/ முப்பத்துமூன்று பாடல் 

[D] பாலைக்கைி/ முப்பத்துமூன்று பாடல் 

99) “கடுலகத் துலளத்து ஏழ்கடலைப் புகட்டிக் 
குறுகத் தறித்த குறள்” என்று கூறியவர் 
[A] இலடக்காடனார்  [B] கபிைர் 
[C] ஒளலவயார்  [D] எயிற்றியார் 

100) தபாருத்துக:  

1.திலன –அ.பற்றுக் யகாடு 

2.பலன – ஆ.நிலற பண்பு 

3.சால்பு – இ.மிகச் சிறிய அளவு 

4.துப்பு – ஈ.ஒரு யபரளவு 

குறியடீுகள் 

[A] 1-இ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-அ [B] 1-அ, 2-இ, 3-ஈ, 4-ஆ 

[C] 1-அ, 2-ஆ, 3-இ, 4-ஈ [D] 1-ஈ, 2-இ, 3-ஆ, 4-அ 
______________________________________________________ 

          ALL THE BEST 
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MOCK TEST -16 (ANSWER KEY)  

1 A 11 C 21 B 31 D 41 A 51 A 61 A 71 A 81 B 91 A 

2 B 12 B 22 C 32 D 42 B 52 A 62 B 72 A 82 D 92 A 

3 C 13 D 23 B 33 A 43 C 53 B 63 A 73 B 83 A 93 B 

4 B 14 A 24 B 34 B 44 D 54 A 64 D 74 B 84 B 94 A 

5 A 15 A 25 A 35 C 45 A 55 B 65 D 75 A 85 A 95 A 

6 B 16 C 26 C 36 C 46 B 56 A 66 A 76 B 86 A 96 B 

7 C 17 C 27 D 37 D 47 A 57 B 67 D 77 B 87 A 97 D 

8 B 18 A 28 C 38 A 48 D 58 B 68 B 78 A 88 A 98 C 

9 A 19 D 29 A 39 D 49 B 59 D 69 A 79 A 89 D 99 A 

10 D 20 D 30 C 40 B 50 B 60 A 70 A 80 D 90 D 100 A 
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Tamil Part - C  - 100 Questions 

Time   - 1 ½ hours 

Marks (1x100)  -  100 Marks  
   
 
      

           Tamil Part - C 
  

1) ‚                       ‛ என          
அ             
[A]                 
[B]           ன   
[C]               
[D]               
 

2) 1917-      எ               
                    

[A]        [B]         

[C] அ        [D] அ       
 

3)       என      

[A] ஐ             

[B]              

[C]             

[D]             
 

4)                                

I)          

II)         ன 

III) அ   அ    

IV)         

      

[A] I, II      III         

[B] II, III         

[C] II, IV         

[D] II, III      IV        

 

 

 

5) ‚       ‛ எ                 
                
[A]           [B]         
[C]              [D]           
 

6) ‚       ‛ எ     ன                  
          ன     
[A]             [B]         
[C]           [D]          
 

7)                    அ            
                             
[A] அ    ன           
[B] அ    ன       
[C]          
[D]                         
 

8)                .     ன          
      
I)          
II)                
III)             
IV)                   (English) 
      
[A] I, II, III         
[B] I, II         
[C] I, II, IV         
[D]     அ ன    
 

9) ‘எ   ’ எ                     
         

[A]  .  .             

[B]   .  .            [C]  . .           

 [D]   .எ .        
 
10)          அ            எ     

                

 [A]           [B]           

 [C]               [D]       

Exclusive Tamil                                                      MODEL   EXAM                                                            02-08-2013 

Target Tnpsc 
                   ப ொதுத் தமிழ்  குதி ‘இ’ 

 (தமிழ்அறிஞர்களும், தமிழ்ததொண்டும்)….          
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11)                     எ      
          ன                   
[A]            [B]       
[C]           [D]          
 

12) ‚      ‛ எ   எ                           
                     
[A]  .அ           
[B]              
[C]           ன   
[D]   .அ          
 

13) ‚         ன              
      ‛ என              
[A]                
[B]               
[C]            
[D]               
 

14)                    ன    
 
    (I):                  12        
           ன 
 
    (II): அ     523         
                                  
                        
 
      
 
[A]       (I)      (II)           
[B]       (I)      (II)            
[C]     (I)   ,      (II)     
[D]     (I)    ,      (II)    
 

15)                                 
எ                 

[A] 1981   [B] 1982 
[C] 1983   [D] 1984 
 

16) ‚      அ         ன          
            எ   ‛ என  
          
[A]  . .                 
[B]            
[C]    .  .          
[D]               

17)   ன                            
      
[A]          [B]        
[C]        [D]        
 

18)                                  
        
[A]                
[B]                  [C]           
[D]           ன    
 

19)                      அ             
         அ ன               
       ன     எ                

[A] 1921   [B] 1930 
[C] 1937   [D] 1939 
 

20)                 ஐ                                  
                    ன  
[A]                  
[B]                    
[C]                      
[D]                
 

21) ‚        ‛ எ              
                          
[A]                      
[B] அ         அ       
[C]       எ .         
[D]                   
 

22)  .  .         ஐ   அ             
                 அ   அ            
_________                          
அ                              
[A] 100   [B] 150 
[C] 125   [D] 075   

23)               அ              
       அ                
[A]                  
[B]                  
[C]     ன             
[D]                          
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24)         

                 
a.                1.           ன    
b.            2.              
c.அ           3.                
d.             4.          ன   
         /Codes 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 1 3 4 

[C] 3 4 2 1 

[D] 2 1 4 3 
 

25) அன          (Animation Movie) எ   
                           
     
[A]             
[B]      ஒ         
[C] அ            
[D]              
 

26) ‚             ‛ எ       எ       
[A]                     
[B] அ          
[C]      அ          
[D] அ         அ       
 

27)                                   
என            
[A]  .அ           
[B]   ன   எ   ன    
[C]                [D]             
 

28)                    அ           
எ                           
[A]        ன   [B]           
[C]          [D]       
 

29)                            
                  
[A]                  [B]              
[C]                
[D]               
 

30)                           
அ        அ                      

                    
a.அ            1.          
b.                 2.       
c.           அ    3.         
d.எ                 4.         
         /Codes 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 1 3 4 

[C] 4 3 2 1 

[D] 2 1 4 3 
 

31)  .  .                                 
‚  ன      ன ‛ எ                 
[A]                     
[B]                   
[C]                
[D]                         
 

32)                         ன        
எ            எ      
           
[A] 1870   [B] 1881 
[C] 1891   [D] 1901 
 

33) ‘DIARY’ எ               ன     
எ     
[A]                    
[B]                   
[C]                    
[D]                   
 

34)   ன        எ         எ      
       
[A]   ன    [B]         
[C]           [D]         
 

35)      ,      ,       எ         
[A]                     
[B]                        
[C]                        
[D]    ன                 
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36)         

                         
a.   ன           1.        
b.             2.        
c.     ,         3.         
d. ன           4.     
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 
37) ‚                      ‛ எ                

அ                   
[A]                  
[B]          
[C]                   
[D]            
 

38)                    18-        -
                            

[A]     . . .    

[B]             
[C]      

[D]              
 

39) ‚                ‛ எ                              
அ          
[A]        [B]      
[C]          [D]      
 

40) ‚            ‛ என அ                
     
[A]     -             
[B]   ன      -          
[C]     -               
[D]       -          
 

41) ‚             ‛ எ       
           
[A]           [B] அ           
[C]           ன     [D]    .  .   
  

42)         

      I       II 
a.  . .     1.       
b.      ன   2.       
c.              3.    ன  
d.         4.அ       
         /Codes 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 1 3 4 

[C] 3 4 2 1 

[D] 2 1 4 3 
 

43)                                 
      ன         

[A] எ .ஏ.             

[B]                     

[C]          .        ன   

[D]          
 

44)     எ     ______ என          
[A] ஐ     [B]      
[C]        [D]     
 

45)                                   
          

[A]                

[B] எ .             

[C]  .ஐ.           

[D]              ன                 

46)                 என அ           

[A] அ                 

[B]            ன   

[C]           .அ        

[D]  .      ன  . 
 

47)   . .                          
        எ            ன 

[A]              

[B]     ன-        

[C]            

[D]              
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48)         

                        
a.    15 1.  ன     

  b.              2.          
c.              3.       
d.            4.              
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 
49)                    அ        

         எ                

[A] 1720      [B] 1732 
[C] 1771   [D] 1791 
 

50) ‘      எ                       
      ’ எ            

[A]                

[B]             

[C]             

[D]               

51)                   ன   அ       
எ          ன                         
அ            

[A]             [B]          

[C]        [D]         
 

52)                               
  ன  எ     அ          

[A] அ          [B]         
[C]              [D]           
 

53)                     எ     ன     
அ                            ன   

[A]                

[B] அ ன         

[C] அ     ன       

[D]                   

54) ‚         ‛ என அ               

[A]       ன      

[B]                  

[C]                

[D]           
 

55)                      ன    
 
    (I):                      
                            
           . 
 
    (II):                        
என அ                . 
 
      
 
[A]       (I)      (II)           
[B]       (I)      (II)            
[C]     (I)   ,      (II)     
[D]     (I)    ,      (II)    
 

56)                        அ   எ   
    அ        

[A] 2001     [B] 2002 
[C] 2003   [D] 2004 
 

57)             ‚          ‛ என 
            

[A]               

[B]               

[C]           ன     

[D]         ன  

58)    ன                    ன      
 ன  அ               

[A]    .   ன     

[B]                     

[C]            

[D]     ன            

59)       அ    அ              
  ன       எ                 

[A] 1990     [B] 1994 
[C] 1996   [D] 1998 
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60)         

      I       II 
a. ன            1.               

  b. ன                2.அ       ன   
c. ன              3.         
d. ன              4.  ன         
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 
61)                                

        (Contemporary)           ன  

[A]          [B] அ    
[C]         [D]      
 

62) ‚                ‛ 1946-     
            

[A]                ன  

[B]               

[C]       அ        

[D]                  ன   

63)                                         
        அ       

[A]          [B]         

[C]           [D]              

64) 2001-        ன        அ       [     
      ]             

[A] அ       ன        ன 

[B]   . .                       

[C]             ன              

[D]          ன            

65)                     ன          
            ன            எ   
             

[A]            [B]      

[C]               [D]           

66)         

                        
a.    ன         1.      

  b.         2. .      
c.   எ          3.          
d.       ன    4.               
 
         /Codes 

 a b c d 

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

67)                 ன             
         (Translator)           

[A]         [B]         
[C]             [D]        
 

68)                   ‚            
       ‛ எ   அ           

[A]  .           [B]   .          

[C]   . .         [D]           
 

69)                            
I)               
II)                  
III)               
IV)              
V)               
      
[A] I, II      III         
[B] II, III      IV         
[C] I, III      V         
[D] I, IV      V         

70)                                

               ன 

[A]                 

[B]                  

[C]                   

[D]                  
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71)         

                  
a.       1.         
b.    2.          
c.       3.  .          
d.     ன 4. .  .          
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 
72)                              

            ன                   

               

[A]           ன   

[B]                     

[C]                 

[D]           
 

73)                         ன   

என       

[A]  .அ            

[B] எ .              

[C]   .   .  ன        ன   

[D]               
 
 

74)                     ன              
        ன         
I)         
II)     
III)         
IV)          
V)    ன  
      
[A] I, II      III         
[B] II      IV         
[C] I      II         
[D] II, IV      V         
 

 
75)                      ன    

 
    (I):                      , 
                         
        
 
    (II):            ன                 
          எ                
 
      
 
[A]       (I)      (II)           
[B]       (I)      (II)            
[C]     (I)   ,      (II)     
[D]     (I)    ,      (II)    
 

76)                              

              

[A]         [B]          
[C]        [D]       

77)                           ‘      

          ’ எ             

[A]               

[B]         .  .          

[C]    .  .          ன   

[D]                 
 

78)             ன           (       

           )       ன 

[A]              ,            

[B]               ,            

[C]              ,            

[D]    ன     ,            
 

79) "              " என அ           

[A]               

[B]                      

[C]          [D]           

80) 1800                       எ   

    எ       

[a]            [b]          

[c]  ன           [d]           
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81)         

      I       II 
a.            1.          
b.    ன         2.       
c.          அ ன       3.அ          
d.   ன               4.            
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 

82) "    " எ               எ     

அ          

[A]               [B]         

[C]              

[D]              
 

83)      ன                       

                ன 

[A]                    

[B]                         

[C]                  

[D] அ ன               
 

84)                                 

[A]          [B]       

[C]           [D]        
 

85)                      ன    
 
    (I):  .  .            ன           
               எ      எ  
      எ         
 
    (II):  .  .                   
                        
 
      
 
[A]       (I)      (II)           
[B]       (I)      (II)            
[C]     (I)   ,      (II)     
[D]     (I)    ,      (II)    

86)         

      I       II 
a.            1.       
b.    ,         2.       
c.    ,        3.          
d.            4.     
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 

87) "                    " எ   

         எ       

[A]              [B]            

[C]   .         [D]  .எ .       
 

88) "         ன" எ           

              

[A]        [B]   .        

[C]   ன       [D]   .         
 

89) ‘      அ    ’                 

‚            ‛ என               

             

[A]             (     ன      ) 

[B] ஐ            (           ) 

[C] எ            (           ) 

[D]              (      ) 
 

90) "           " என                

[A]         [B]            

[C]    ன       [D]             
 

91) 1938-                             

                

[A]      அ          

[B] அ          

[C]                   

[D]                      
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92)         

      I       II 
a.         1.   .          
b.                 2.        
c.               3.      ன    
d.அ    ன          4.          ன   
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 

93) அ      எ                   

            

[A]             [B]          

[C]          [D]           
 

94)          எ                    

            

[A]   . .        [B]           

[C]          [D]        ன    
 

95)                      ன    
 
    (I):                     ன     
           . 
 
    (II):                     ன
     ,                       . 
 
      
 
[A]       (I)      (II)           
[B]       (I)      (II)            
[C]     (I)   ,      (II)     
[D]     (I)    ,      (II)    
 

96)                             ன         

     15-              அ   எ       

            

[A]                    ன  

[B]               ன  

[C]                ன  

[D]                 ன  

97)          

         எ         
a.அ          1.          
b.  ன              2.         
c.          3.             
d.அ                 4.   ன  
 
         /Codes 

 a b c d 

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

 

98)                எ       

         

[A]                

[B] ஐ.               

[C]   .  .          

[D]   ன     .            
 

99)        ,                         

                               

                          

[A]   . .                  

[B]           ன   

[C]                  

[D]              
 

100)               எ   அ          

[A]   . .                  

[B]                  

[C]  .      ன   

[D]               

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ALL THE BEST 
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TAMIL PART C - MODEL EXAM - ANSWER KEY 

1 A 21 C 41 B 61 A 81 B 

2 B 22 B 42 D 62 C 82 C 

3 B 23 A 43 D 63 C 83 D 

4 D 24 D 44 B 64 B 84 B 

5 B 25 B 45 C 65 D 85 B 

6 B 26 B 46 C 66 B 86 B 

7 A 27 A 47 C 67 B 87 B 

8 D 28 C 48 A 68 A 88 B 

9 B 29 B 49 B 69 D 89 C 

10 B 30 C 50 D 70 A 90 A 

11 A 31 A 51 C 71 B 91 C 

12 C 32 C 52 A 72 A 92 B 

13 D 33 B 53 C 73 C 93 D 

14 C 34 B 54 C 74 C 94 C 

15 B 35 A 55 A 75 A 95 C 

16 C 36 A 56 D 76 B 96 B 

17 A 37 B 57 C 77 C 97 C 

18 D 38 C 58 C 78 A 98 B 

19 B 39 B 59 A 79 C 99 B 

20 B 40 B 60 D 80 C 100 A 
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                   E.Mail:targettnpsc@gmail.com https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/        

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/ 

 

 

      
 

Tamil Part – A & B  - 100 Questions 

Time   - 1 ½ hours 

Marks (1x100)  -  100 Marks  
   
 
      

           Tamil Part – A & B 
  
1) ‚தமிழ் மிகவும் பண்பட்ட மமொழி‛ ன்று 

கூறியவர் 
[A] மகல்லட்   [B] கமில்சுவலிபில் 
[C] மின ொ   [D] மொக்ஸ்னல்லர் 
 

2) ‚அரியொச ம் உ க்னகயொ ொல் உ க்குச் 
சரியொனம் உண்னடொ தமினழ‛  க் கூறியது 

[A] மெஞ்சு விடு தூது 

[B] அழகர் கிள்ளள விடு தூது  

[C] தமிழ் விடுதூது 

[D] ெொளர விடு தூது 

3) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எட்டக்கூத்தர் னெவர்          
உலொனவொடு சம்பந்தப்படொதவர் 

[A] விக்கிரமச்னசொழன் 

[B] இரண்டொம் குனலொத்துங்கன் 

[C] இரண்டொம் ரொஜரொஜன் 

[D] னதலொம் குனலொத்துங்கன் 
 

4) கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியொ  இளைளய 
குறயீடீுகள் னெலம் னதர்வு மசய்க 

I) அரிச்சந்திரனரொைம் - வரீகவியொர் 

II) வில்லிபொரதம் - வரீரொகவர் 

III) குனசனலொபொக்கியொ ம் - னதவரொசப்பிள்ளள 

IV) ெொளரவிடுதூது - சத்தினத்துப்னலவர் 

இவற்றுள் 

[A] I, II மற்றும் III மட்டும் சரி 

[B] II, III மட்டும் சரி 

[C] II, IV மட்டும் சரி 

[D] I, II, III மற்றும் IV -ம் சரி 

 

 

5) ‘கடவுள் மொட்டு மொ ிடப் மபண்கள் ெயந்த 
பக்கம்’ ன்பதற்கு சொன்றொகத் திகழும் தல் 
[A] குற்றொலக் குறவஞ்சி [B] தினப்பொளவ 
[C] னத்மதொள்ளொயிரம் [D] ெந்திக்கலம்பகம் 
 

6) வழுஉச்மசொற்கள் ெீங்கிய மசொல்ளலத் னதர்க 
[A] அளவஅன்று    [B] னழித்தொன் 
[C] மபொன் ொங்கொைி [D] மைத்தக்கொளி 
 

7) மதுளர ெீனரொட்ட யமக அந்தொதி பொடியவர் 
[A] விக்கிரமச் னசொழன் 
[B] குமரகுனபர சுவொமிகள் 
[C] சிவப்பிரகொச சுவொமிகள் 
[D] பலபட்டளட மசொக்கெொதப் னலவர் 
 

8) கீழ்க்கண்டவற்றில் ளவ குலனசகரயொழ்வொரின்        
னள ப் மபயர்கள் 
I) மகொல்லிக்கொவலன் 
II)  கலிெொடன் 
III) கூடல்ெொயகன் 
IV) ஆழ்வொரகள் அளவயவி 
 
இவற்றுள் 
[A] I, II, IV மட்டும் சரி 
[B] I, III மட்டும் சரி 
[C] I, III, IV மட்டும் சரி 
[D] இளவ அள த்தும் 
 

9) “MERITORIOUS SERVICE” ன்ற ஆங்கிலச்
மசொல்லுக்கு இளையொ  தமிழ்மசொல் 

[A] மொற்றுத்திற ொளிக      கல்விப் பைி 

[B] உயர்ந்தப் பைி 

[C] சனதொயப் பைி 

 [D] அவசரப் னபொர்க் கொலப்பைி 
 
10) ‘உண்டி மகொடுத்னதொர் உயிர் மகொடுத்தொனர’      

இவ் வடிகள் வனம் தல் 

 [A] அகெொனூறு   [B] சிலப்பதிகொரம் 

 [C] னறெொனூறு   [D] தினமந்திரம் 

 

Exclusive Tamil                                                      MODEL   EXAM-2                                                          10 -08-2013 

Target Tnpsc fbg 
ப ொதுத் தமிழ்  குதி ‘அ மற்றும் ஆ’ 

  இலக்கைம் மற்றும் இலக்கியம்……                     
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11) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.மபொனட்மபயர் 1.மகொங்கன் 
b.இடப்மபயர் 2.ஈவொன் 
c.மதொழிற்மபயர் 3.அந்தைன் 
d.பண்னப்மபயர் 4.அத்தினகொசத்தொன் 

 

 

 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 4 1 2 3 

[C] 4 2 3 1 

[D] 3 1 2 4 

12) ‘தொயின் ெல்லொன்’ ன்று இலக்குவ ொல் 
பொரொட்டப்பட்டவன் 
[A] குகன்      [B] அனுமன் 
[C] சுக்ரீவன்   [D] வபீடைன் 
 

13) மபரியனரொைம் னதொன்றக் கொரைமொக இனந்த 
வழி தல் 
[A] தினத்மதொண்டர் தினவந்தொதி 
[B] தினத்மதொண்டர் மதொளக 
[C] தினனவங்கடத்தந்தொதி 
[D] தினமளறக்கொட்டுப்னரொைம் 

14) னசர மன் ர்களின் அளடயொளப் னவொக 
அறியப்படுவது 
[A] னபொந்ளத   [B] ஆம்பல் 
[C] ஆர்   [D] னவம்ன 
 

15) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ித்து ற்ற    
விளட னதர்க? 
 
கூற்று (I): பழமமொழி ெொனூறு-க்கு னெதுளர 
ன்ற னவறு மபயனம் உண்டு  
கூற்று (II): ெொட்டுப்னற இலக்கியக் கூறு 
மகொண்ட தல் பழமமொழி ெொனூறு ஆகும்.   
இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 
 
[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 
 

16) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.ெிளர க     1.உழிளை 
b.ெிளர மீட்டல் 2.மெொச்சி 
c.யில் கொத்தல் 3.கரந்ளத 
d.யில் வளளத்தல் 4.மவட்சி 

 

 

 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 3 4 2 1 

[B] 4 3 2 1 

[C] 4 3 1 2 

[D] 3 4 1 2 

17) ‘ெந்தொ விளக்கம்’   அளழக்கப்படும் தல் 
[A] னக்கூடற்பள்ல  [B] தக்கயொகப்பரைி 
[C] ெொலடியொர்  [D] ெீலனகசி 
 

18) சீவலப்னபரியில் (னக்கூடலில்) இளைனேம் 
ஆறுகள் 
[A] சிற்றொறு, னசர்வலொறு, மைினத்தொறு 
[B] னகொளதயொறு, தண்மபொன  , சிற்றொறு 
[C] தண்மபொன  , சிற்றொறு, னகொதண்டரொமஆறு 
[D] பொலொறு, சிற்றொறு, மைினத்தொறு 

19) வழுஉச் மசொற்கள் ெீங்கிய மசொல்ளலத் னதர்க 
[A] னகொடொரி   [B] குடிக்கூலி 
[C] மண்மைண்ளை  [D] பன் ிமரண்டு 

20) ‚AESTHETIC” ன்ற ஆங்கிலச் மசொல்லின் தூய 
தமிழொக்கச் மசொல் 
[A] இயற்ளக வ ப்ன  
[B] இயற்ளக எழுங்கு [C] இயற்ளக அறிவு 
[D] மசயற்ளக வ ப்ன 
 

21) கண்ைகியின் சிலம்பில் உள்னள இனந்தளவ 
[A] னத்து   [B] மொைிக்கம் 
[C] ளவடூரியம்  [D] மரகதம் 

22) வரகுைபொண்டிய ின் அளவக்கள னலவரொக 
விளங்கியவர் 
[A] அனண்மமொழித்னதவர் 
[B] தினத்தக்கத்னதவர் 
[C] சீத்தளலச்சொத்த ொர் 
[D] னகனழந்திப்னலவர் 
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23) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.மவஃகல் 1.னபரொளச 
b.மவகுளல் 2.கடுங்னகொபம் 
c.குறளள 3.னறங்கூறல் 
d.மபொல்லொக்கொட்சி 4.மதளிவில்லொக்கொட்சி 

 

 

 
குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 1 3 2 4 

[C] 4 2 3 1 

[D] 3 1 2 4 

24) அனதசுரபிளய மபற மைினமகளலக்கு 
உதவியவர் 
[A] அறவணடிகள்  [B] ஆதிளர 
[C] தீவதிலளக  [D] சித்திரொபதி 
 

25) அறிைர் அண்ைொவிற்குச் சங்க இலக்கியத்தின் 
மீது ஈடுபொட்ளட ற்படுத்தியவர் 
[A] மளறமளலயடிகள் [B] தின.வி.க 
[C] மளறதினெொவுக்கரசு [D]ரொ.பினசதுப்பிள்ளள 

 
26) தமிளழ மறந்த தமிழர்கள் வொழும்பகுதி 

[A] பொப்னவொ ெினைகி ியொ 
[B] டிரி டட் மற்றும் மடொபக்னகொ 
[C] ரீனை ியன்   
[D] ல்சொல்வடொர் மற்றும் ஈக்மவட்டொர் 

27) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ிக்க 
 
கூற்று (I): ெொன்கு சீர் மகொண்ட ஏரடியில்       
னமொள  னதலொ  மதொளடகளளத் 
மதொடுப்பது விகற்பத் மதொளட  ப்படும் 
 
கூற்று (II): இரட்ளட, அந்தொதி மற்றும்         
மசந்மதொளட இம் னென்றும் விகற்ப             
மதொளடயில் வனம்  
 
இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 

[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 

28) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.குன்னறறி 1.இரண்டொம் னவற்றுளமத்மதொளக

ளகளக b.கொல்மடித்து 2.ஆறொம் னவற்றுளமத் மதொளக 
c.ெின்னகொள் 3.ழொம் னவற்றுளமத் மதொளக 
d.ன்கொல் 4.ெொன்கொம் னவற்றுளமத் மதொளக 

குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

[A] 3 1 2 4 

[B] 4 2 1 3 

[C] 3 1 4 2 

[D] 2 3 2 1 

29) ‚பரசமயக் னகொளரி‛ ன்ற சிறப்னப் மபயர்
மபற்றவர் 
[A] ைொ சம்பந்தர்  [B] எட்டக்கூத்தர் 
[C] கொளனமகப்னலவர் [D] னசக்கிழொர் 

30) வரீனும் தடுமொறுவொன் இது? 
[A] உயர்வு சிறப்னம்ளம [B] னற்றும்ளம 
[C] இழிவு சிறப்னம்ளம [D] ண்டம்ளம 

31) அகரவரிளசப்படிமசொற்களளனதர்வுமசய்க 
[A] வியொழன்,னதன்,திங்கள்,ைொயிறு,மசவ்வொய் 
[B] திங்கள்,னதன்,ைொயிறு,மசவ்வொய்,வியொழன் 
[C] ைொயிறு,திங்கள்,மசவ்வொய்,னதன்,வியொழன் 
[D] மசவ்வொய்,ைொயிறு,திங்கள்,னதன்,வியொழன் 

32) ‚உ‛ ன்ற ஏமரழுத்து என மமொழியில் 
அடங்கொதது 
[A] உளமயொள்  [B] பிரம்மன் 
[C] சிவன்   [D] குனபரன் 

33) எனளம பன்ளம பிளழகளள ெீக்குக  
[A] ெொன் பொர்த்தது அளவகள் அன்று 
[B] ெொன் பொர்த்தது அளவ அன்று 
[C] ெொன் பொர்த்தது அது அல்ல 
[D] ெொன் பொர்த்தது அது அன்று 

34) அழுக்கொறு உளடயொர் கண் ஆக்கம் னபொன்றது 
குறிப்பது து? 
[A] வறுளம உளடயொர் கண் மசல்வம் இல்ளல 
[B] கல்வி இல்லொர் கண் உயர்வு இல்ளல 
[C] எழுக்கம் இல்லொர் கண் மகிழ்ச்சி இல்ளல 
[D] மக்கட்னபறு இல்லொர் கண் மகிழ்ச்சி இல்ளல 
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35) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.அனவிளல 1.விள த்மதொளக 
b.க ிவொய் 2.பண்னத்மதொளக 
c.வனன ல் 3.னவற்றுளமத்மதொளக 
d.தொர்னவந்தர் 4.உவளமத்மதொளக 

 

 

 
குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

[A] 4 3 1 2 

[B] 2 1 3 4 

[C] 2 4 1 3 

[D] 3 4 2 1 

36) தன்விள வொக்கியத்ளதகண்டறிக 
[A] உலகெொதன் படிகளில் உனட்டி ொன் 
[B] உலகெொதன் படியில் உனண்டொன் 
[C] உலகெொதன்படியில் உனட்டுவித்தொன் 
[D] உலகெொதன் படியில் உனட்டுவொன் 
 

37) தமிழ்விடு தூதில் ெொன்கு வரப்னகளொகக் 
கூறப்படுபவ  

[A] பொக்கள்   [B] அளசகள் 

[C] தளளகள்   [D] சீர்கள் 

38) ற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி கூறும் பண்ளட 
கொல தல்    
[A] பட்டி ப்பொளல 
[B] திளைமொளலதற்ளறம்பது 
[C] மபொன ரொற்றுப்பளட 
[D] னதுமமொழிக் கொஞ்சி 
 

39) சிவவொக்கியன் ெொள் னதொறும் னகொயிலுக்குச்
மசல்வொன் இதன் மபொனள்மொறொ திர்மளற 
வொக்கியம் 

[A] சிவவொக்கியன் ெொள் னதொறும் னகொயிலுக்குச் 

  மசல்வொன் 

[B] சிவவொக்கியன் சில ெொள் மட்டுனம    
 னகொயிலுக்குச்  மசல்ல மொட்டொன் 

[C] சிவவொக்கியன் ெொள் னதொறும் னகொயிலுக்குச் 

  மசல்ல மொட்டொன் 

[D]  சிவவொக்கியன் சில ெொள் மட்டுனம    
 னகொயிலுக்குச் மசல்வொன் 

40) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.அகவற்கொப்பியம் 1.னல்ளலப்பொட்டு 
b.மெஞ்சொற்றுப்பளட 2.மபனங்களத 
c.வஞ்சிமெடும்பொட்டு 3.பட்டி ப்பபொளல 
d.சின்னூல் 4.னெமிெொதம் 
 
குறியடீுகள் /Codes 

 a b c d 

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

 
41) வரீமொ ன ிவர் இயற்றிய மசய்னேள் தல்கள் 

I) கலிமவண்பொ 
II) மகொடுந்தமிழ் இலக்கைம் 
III) தினக்கொவலூர்க் கலம்பகம் 
IV) பர்வத கொண்டம் 
V) அளடக்கலமொளல 
இவற்றுள் 
[A] I, II மற்றும் III மட்டும் சரி 
[B] II, III மற்றும் IV மட்டும் சரி 
[C] I, III மற்றும் V மட்டும் சரி 
[D] II, IV மற்றும் V மட்டும் சரி 
 

42) அகப்மபொனள் விளக்கம் ன்ற இலக்கை 
தளல இயற்றிய ஆசிரியர் 

[A] குைவரீ பண்டிதர் 

[B] னத்துவரீ உபொத்தியொர் 

[C] ெொற்கவிரொச ெம்பி 
[D] தினக்குனளகப் மபனமொள் கவிரொயர் 

43) பயிர் ென்றொக வளர்ந்தது- வ் வளக வொக்கியம் 
[A] மசய்விள   [B] பிறவிள  
[C] மசயப்பொட்டு விள  [D] தன்விள  

44) கீழ்க்கண்டவற்றில் சந்திப் பிளழயற்ற        
மதொடளரக் கொண்க 
[A] கல்விக் மகொடுக்க மகொடுக்க குளறயொது 
[B] கல்வி மகொடுக்கக் மகொடுக்கக் குளறயொது 
[C] கல்விக் மகொடுக்கக் மகொடுக்கக் குளறயொது 
[D] கல்வி மகொடுக்க மகொடுக்க குளறயொது 
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45) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.இயற்ளக ஏவியம் 1.சீவகசிந்தொமைி 
b.இயற்ளக தவம் 2.பத்துப்பொட்டு 
c.இயற்ளக பரிைொமம் 3.கம்பரொமொயைம் 
d.இயற்ளக இன்பக்களம் 4.கலித்மதொளக 
 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

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

46) கீழ்க்கண்டவற்றுள் து தவறொ  இளை 

[A] மபனமளலப்னலவர் - னசொமசுந்தர ொர் 

[B] பன்மமொழிப்னலவர் - கொ.அப்பொதுளரயொர் 

[C] பன்மமொழிவித்தகர் - மதொ.மபொ.மீ 

[D] மபனெொவலர் - மெடுஞ்மசழியன் 

47) ‘                             ’ 
           
[A]            [B] க     
[C]        [D]          
 

48) னஜொசப்மபஸ்கிக்கு ளதரியெொதர் ன்ற பட்டம் 
அளித்தவர்/கள் 

[A] மதுளரத் தமிழ்ச் சங்கத்தொர் 

[B] கிழவன் னசதுபதி 

[C] சுப்பிர தீபக்கவிரொயர் 

[D] மதன் ிந்திய கிறித்துவச் சளபயொர் 

49) பொடல் மற்றும் ெொட்டியத்துடன் மதொடர்ன
உளடயவர்கள் 

[A] பொைன் மற்றும் பொடி ி 

[B] பொடி ி மற்றும் விறலி 

[C] பொடி ி மற்றும் பொைன் 

[D] கூத்தன் மற்றும் பொைன் 

50) ‚கொ‛ -ன்ற ஏமரழுத்து என மமொழியின் 

மபொனள் 

[A] சரஸ்வதி   [B] இலக்குமி 

[C] துர்ளக   [D] உளமயொள் 

51) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.தொமம் 1.மதில் 
b.னரிளச 2.ெிலம் 
c.மல்லல் 3.மொளல 
d.கொசி ி 4.வளம் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 3 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 1 3 

[D] 3 1 4 2 
 

52) திரொவிடசொகரம் ன்ற சிறப்னப் மபயரொல்
னபொற்றப்படுவது 

[A] தினனெலர் தினமந்திரம் 

[B] தினவிளளயொடற் னரொைம் 

[C] ெொலொயிர திவ்ய பிரபந்தம் 

[D] தந்ளத மபரியொரின் தல்கள் 

53) வ்வளக  வொக்கியம்  க் கண்டறிக 

"வள்லவர் னகொட்டம் மிகவும் அழகொக 

அளமந்துள்ளது" 

[A] மசய்தி வொக்கியம்     [B] உைர்ச்சி வொக்கியம் 

[C] கலளவ வொக்கியம்    [D] வொக்கியம் 
  

54) ‘சந்து இலக்கியம்’   அளழக்கப்படுவது 

[A] தூது இலக்கியதல்கள் 

[B] பள்லஇலக்கிய தல்கள் 

[C] பிள்ளளத் தமிழ் இலக்கிய தல்கள் 

[D] கலம்பக இலக்கிய தல்கள் 
 

55) “Green Proof”  ன்பதன் தூய தமிழொக்கச் மசொல் 

[A] பச்ளசமபொய் 

[B] தினத்தப்படொத அச்சுப்படிவம் 

[C] தினத்தப்பட்ட அச்சுப்படிவம் 

[D] உண்ளமச்சொட்சி 
 

56) பிரித்து ழுதுக: ‚றொண்னல்ளல‛ 
[A] றொ + ஆண் + னல்ளல 

[B] றொண் + னல்ளல 

[C] று + ஆண் + னல்ளல 

[D] று + ஆண் + னல்ளல 
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57) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ித்து ற்ற    
விளட னதர்க? 
கூற்று (I): குயில் பொட்டு பொரதியொர் பொண்டிச்

னசரியில் வொழ்ந்த னபொது பொடியது 

கூற்று (II): குயில் பொட்டில் னவதொந்தப்மபொனள் 

மண்டிக் கிடக்கிறது. 

இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 

[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 
 

58)            பொடப்பட்ட இலக்கியம் 

[A] தூது   [B] பள்ல 

[C] னத்மதொள்ளொயிரம் [D] னகொளவ 
 

59) பல சமயக் கடவுளளரனேம் னபொற்றி தல்கள் பல 

இயற்றியவர் 

[A] பொரதியொர்    [B] பொரதிதொசன் 

[C] தின.வி.கல்யொைசுந்தர ொர் 

[D] ெொமக்கல் ரொமலிங்கம் பிள்ளள 

60) தீன் விளக்கம் ன்பது 19ம் தற்றொண்டில் 

ழுதப்பட்ட இசுலொமியத் தமிழ்க் கொப்பியம் 

ஆகும். இளத இயற்றியவர் 
[A] வண்ைக் களஞ்சியப் னலவர் 

[B] க க கவிரொயர் 

[C] மிகுரொசு-லி-ஆரிஃபனீ் 

[D] உமறுப்னலவர் 
61) தமிழ் னபரகரொதிளய பதிப்பித்தவர் 

[A] டொக்டர்.ன.வரதரொச ொர் 
[B] ளவயொனரிப்பிள்ளள 
[C] ரொ.பி.னசதுப்பிள்ளள 
[D] மதொ.பி.மீ ொட்சிசுந்தரம்பிள்ளள 

62) கீழ்க்கண்டவற்றில் தமிழிளச னவர் யொவர்? 

[A] னத்துதொண்டவர், மொரினத்தொபிள்ளள    
மற்றும் அனைொச்சல கவிரொயொர் 

[B] மொரினத்தொபிள்ளள, வினலொ ந்தஅடிகள், 
தண்டபொைி னதசிகர் 

[C] பொபெொசம் சிவன், னத்துதொண்டவர், 
தண்டபொைினதசிகர் 

[D] னத்தசொமிதீட்சிதர், தியொளகயர்,  சியொமொ 
சொஸ்திரிகள். 

 

63) மபொனத்துக 

னலவர்கள் ஆதரித்தவர்கள் 
a.கபிலர் 1.மெடுஞ்மசழியன் 
b.எளளவயொர் 2.வரபதியொட்மகொண்டொர் 
c.மொங்குடிமனத ொர் 3.குமைன் 
d.வில்லினத்தூரர் 4.பொரி 

 
 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 4 1 2 3 

[B] 1 3 4 2 

[C] 2 4 1 3 

[D] 4 3 1 2  
64) தமிழ் சித்த மரபி ரில் எனவரொகவும் 

கனதப்படுகிறவர் 

[A] குைங்குடி மஸ்தொன் சொகின 

[B] குலொம் கொதிறு ெொவலர் 

[C] மசய்குத்தம்பி பொவலர் 

[D] சவ்வொதுப் னலவர்  
65) இளறவள  ஆடளல கண்டு அனளிய 

அைங்கு யொர்? 
[A] துர்ளக   [B] கொளி 
[C] உளமயொள்  [D] பிடொரி 

66) யிற்னபொர் ன்பது? 
[A] வஞ்சி மற்றும் கொஞ்சி 
[B] மெொச்சி மற்றும் உழிளை 
[C] கரந்ளத மற்றும் கொஞ்சி 
[D] உழிளை மற்றும் தும்ளப 
 

67) சந்திப்பிளழளய ெீக்கி னதர்க 

[A] பிடித்த களதளயப் படித்த பின் சுனக்கி 
 மசொன் ொன் 

[B] பிடித்த  களதளயப் படித்தபின் சுனக்கிச்
 மசொன் ொன் 

[C] பிடித்த களதளயப் படித்தபின் சுனக்கிச்
 மசொன் ொன் 

[D] பிடித்தக் களதளய படித்தபின் சுனக்கிச்
 மசொன் ொன். 
 

68) னெற்றிரவு ெல்ல மளழமபய்தது. அத ொல் ரி 
குளங்கள் ெிரம்பி  

[A] கலளவவொக்கியம்     
[B] மதொடர்வொக்கியம் [C] த ி வொக்கியம் 

[D] உைர்ச்சிவொக்கியம்  
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69) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.Weedicide  1           
b. Insecticide 2.            
c. Fungicide 3.            
d.Pesticide 4.            
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 2 1 3 4 

[B] 1 2 4 3 

[C] 4 2 3 1 

[D] 1 2 3 4 

70) னகொமதி அந்தொதி ன்ற தளல இயற்றியவர் 

[A] அண்ைொமளல மரட்டியொர் 

[B] அண்ைொமளல மசட்டியொர் 

[C] பிள்ளள மபனமொள் யங்கொர் 

[D] அந்தகக்கவிரொயர் 
 

71) கீழ்க்கண்டவற்றில் மபொனந்தொதளத னதர்க 
[A] த ிக்மகொம்ன  [B] வொய்க்கொல் 
[C] னந்தொளை  [D] கொல்வொய் 

72) மைமகள் மொளல சூட்டி ொள் இது வ்வளக 
வொக்கியம் 
[A] தன்விள     [B] பிறவிள  
[C] திர்மளற விள  
[D] திர்மொறொவிள  

73) பிரித்து ழுதுக: ‚வள்லகிர்‛ 
[A] வளளம+உகிர்  [B] வள்+உகிர் 

[C] வன்ளம+உகிர்  [D] வண்ளம+உகிர் 
74) வ்வளக வொக்கியம்  க் கண்டறிக 

‚தொய் மகள ப் பள்ளிக்கு அனுப்பி ொள்‛ 
[A] தன்விள  வொக்கியம்                       
[B] பிறவிள  வொக்கியம் 

[C] மசய் விள  வொக்கியம் 

[D] மசயப்பொட்டு விள  வொக்கியம் 

75) னபகனுக்கு உரிய மளலயொக கனதப்படுவது 

[A] பரம்னமளல    [B] ெவிரமளல 

[C] மபொதிளகமளல  [D] ஆவி ன்குடி 

76) யொளரத் தொன் ெம்னவனதொ னபளத மெஞ்சம் இது 

[A] மசய்தி வொக்கியம் 

[B] உைர்ச்சி வொக்கியம் 

[C] வி ொ வொக்கியம் 

[D] மசயப்பொட்டு வொக்கியம் 

77) மபொனத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
a.பொடலம் 1.இளங்கொளள 
b.மழவிளட 2.பன்றி 
c.னகசரி 3.குதிளர 
d.னகழல் 4.சிங்கம் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 3 1 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 1 3 

[D] 3 1 4 2 

78) அனசொகன், ஆனண் மற்றும் இ ியன் னெவனம்
னகொயிலுக்கு மசன்ற ர்.இது 

[A] கலளவ வொக்கியம்     
[B] மதொடர்வொக்கியம் [C] த ி வொக்கியம் 

[D] உைர்ச்சிவொக்கியம்  
79)      மசொல் னதர்க: ‚உவத்தல்‛ 

[A] துவத்தல்   [B] மகிழ்ச்சி 
[C] குளிர்தல்   [D] கொய்தல் 

80) விளடக்னகற்ற வி ொளவத் னதர்ந்மதடுத்தல் 

குலவிச்ளச கல்லொல் பொகம்படும் 

[A] குலவிச்ளச த ொல் பொகம்படும்? 
[B] ந்த வித்ளத பொகம் படும் 

[C] குலவிச்ளச கல்லொமல் பொகம்படுமொ? 
[D] து கல்லொமல் பொகம் படும்? 
 

81) பிற இ த்தொனக்கு தமிழ் மரளபக் கற்பிக்கத்
னதொன்றிய தல் 
[A] தினக்குறள்  [B] குறிஞ்சிப்பொட்டு 
[C] மபரியனரொைம்  [D] தினமந்திரம்  

82) பொரதிக்கு மகொகவி ன்ற பட்டம் மகொடுத்தவர் 

[A] டொக்டர்.ன.வரதரொச ொர் 

[B] வ.ரொமசொமி யங்கொர் 

[C] பொனவந்தர்பொரதிதொசன் 

[D] தினவல்லிக்னகைி தமிழ்ச் சங்கத்தொர் 

83) அகர வரிளசப்படி மசொற்களள னதர்வு மசய்க 
[A] வட்டம், வடக்கு, வொட்டம், வடிவு 
[B] வொட்டம், வட்டம், வடக்கு, வடிவு 
[C] வடக்கு, வடிவு, வட்டம், வொட்டம் 
[D] வட்டம், வடக்கு, வடிவு, வொட்டம் 
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84) மபொனத்துக 

மொதம் திங்கள் 
a.சித்திளர 1.னவழம் 
b.ஆடி 2.கடகம் 
c.ப்பசி 3.துலொம் 
d.பங்கு ி 4.மீ ம் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 3 1 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 1 3 

[D] 1 2 3 4 

85) பிரித்து ழுதுக: ‚மதொள்ளொயிரம்‛ 
[A] மதொன்ளம + ஆயிரம் 
[B] என்பது + தறு 

[C] மதொண்டறு + ஆயிரம் 
[D] என்பது + ஆயிரம் 
 

86) கம்பரின் தினக்ளக வழக்கம் யொளர பற்றிய 
தலொகும் 

[A] ெம்மொழ்வொர் பற்றியது       
[B] உழவர் பற்றியது 

[C] சளடயப்ப வள்ளல் பற்றியது 

[D] சரஸ்வதி னதவிளய பற்றியது 

87) ‘வ்வழி ெல்லவர் ஆடவர் அவ்வழிெல்ளல 
வொழிய ெிலன ’ ன்று பொடியவர் 
[A] கபிலர்   [B] பொரதியொர் 
[C] எளளவயொர்  [D] குமைன்   

88) கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களள கவ ிக்க 
 
கூற்று (I): மொைிக்கவொசகர் கட்டியனகொயில் 
தினப்மபனந்துளற ன்ற ஊரில் உள்ளது 
 
கூற்று (II): மொைிக்கவொசகர் இயற்றிய 
தினவொசம் மற்றும் தினக்னகொளவயொர் ஆகிய 
     பன் ினதினனளறகளில் 7-ம் தினன
ளறயில் அடங்கப்மபறும்  
 
இவற்றுள் சரியொ வற்ளற னதர்ந்மதடுக்க 

[A] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம சரி 

[B] கூற்றுகள் (I) மற்றும் (II) இரண்டுனம தவறு 

[C] கூற்று (I) சரி,  கூற்று (II) தவறு 

[D] கூற்று (I) தவறு,  கூற்று (II) சரி 

89) மபொனத்துக 

ட்டுத்மதொளக தல் மதொகுத்தவர் 
a.குறுந்மதொளக 1.உனத்திரசன்மொர் 
b.கலித்மதொளக 2.னரிக்னகொ 
c.அகெொனூறு 3.ெல்லந்துவ ொர் 
d.ங்குறுதறு 4.கூடலூர்கிழொர் 
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 3 2 4 

[B] 2 4 1 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 2 3 1 4 
 

90) தினத்மதொண்டர் தினவந்தொதி ன்ற தளல 
இயற்றியவர் 

[A]                      
[B] ெம்பி ஆனரொ  சுந்தரர் 

[C] சடனகொபரொ  ெம்மொழ்வொர் 

[D] அனண் மமொழித்னதவர் 

91) துறந்தொரின் தூய்ளம உளடயர் இறந்தொர்வொய் 

______________________________ 
[A] மபொறுத்தொளரப் மபொன்னபொற் மபொதிந்து    
[B] மபொன்றுந் துளைனேம் னகழ் 

[C] இன் ொச்மசொல் னெொற்பொரின் பின் 

[D] இன் ொச்மசொல் னெொற்கிற் பவர் 

92) ‘அரசறிய உளரமசய்ய அப்னதி அடிகள்தொம்’-
இதில் அளமந்த சீர்வளகத்மதொளட 

[A] னமற்கதுவொய்  [B] னற்று 

[C] கீழ்க்கதுவொய்  [D] இளை  

93) உவளமயொல் விளக்கப் மபறும் மபொனத்தமொ 
மபொனளள னதர்ந்மதடுத்தல் 
‚மகொக்மகொக்க கூம்னம் பனவத்து‛ 
[A] வளர்பிளற னபொன்றது 
[B] கொத்தினந்து மசயல்படுதல் 

[C] ெீண்ட கொலத்திற்குரியது 

[D] இடத்திற்குத்தக ெடத்தல்  
94) கொசியில் மடம் அளமத்து ளசவமெறிளய 

வளர்த்தவர் 

[A] தினவரங்கத்து அனத ொர்                    
[B] குமரகுனபர சுவொமிகள் 

[C] தொனேமொ  சுவொமிகள் 

[D] இரொமலிங்க அடிகள் 
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95)  மபொனத்துக 

      I       II 
a.      1.        
b.      2. ண      
c.      3.          
d.      4.           
குறியடீுகள் 

 a b c d 

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 4 1 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 2 3 1 4 
 

96) னகொப்மபனஞ்னசொழனுக்கொக அவன் மக்களிடம் 
தூது மசன்றவர் 

[A] ெப்பசளலயொர்  [B] எளளவயொர் 

[C] னகொவூர்கிழொர்  [D] யிற்றிய ொர் 

97)            ண                

[A]                                        
[B]              

[C]    ண             [D]            

98)                                      
             

[A]   .                              

[B]           

[C]                 

[D]   ண        

99)                                 

[A] ெ       [B]       

[C]        [D]       

100)                                           
                    
[A]            ,           ண , 
        ண ,       
[B]           ண ,        ண ,      , 
             
[C]            ,        ண ,      , 
           ண  
[D]        ண ,            , 
           ண ,       

------------------------------------------------------------------------------------- 

ALL THE BEST 
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 MODEL EXAM -02-ANSWER KEY   

1 D 21 B 41 C 61 B 81 B  
2 C 22 D 42 C 62 A 82 B  
3 D 23 A 43 B 63 D 83 D  
4 D 24 C 44 B 64 A 84 D  
5 A 25 C 45 B 65 B 85 B  
6 C 26 C 46 D 66 B 86 B  
7 D 27 A 47 A 67 C 87 C  
8 B 28 C 48 A 68 A 88 C  
9 B 29 A 49 B 69 D 89 D  
10 C 30 A 50 A 70 A 90 A  
11 B 31 D 51 D 71 D 91 D  
12 A 32 D 52 C 72 B 92 A  
13 A 33 D 53 A 73 A 93 B  
14 A 34 C 54 A 74 C 94 B  
15 A 35 C 55 B 75 D 95 A  
16 B 36 B 56 D 76 C 96 D  
17 A 37 A 57 A 77 D 97 A  
18 C 38 A 58 B 78 C 98 B  
19 B 39 D 59 C 79 D 99 D  
20 A 40 B 60 A 80 D 100 A  
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GENERAL TAMIL (Miscellaneous)  – 100 QUESTIONS 

TOTAL MARKS                              – 150 (1 X 1½ Marks) 

TIME DURATION      – 1 ½  HOURS 

   

                                                                        
                                                      THANKS TO ARIVU TNPSC                  

 

 

 

 

    

1) யிப நலனின் தலயா ன்ன் 

ன்யலப் ாட்டுலைத் தலயாகக் ககாண்டு 

ாைப்ட்ைது 

[A] கூத்தபாற்றுப்லை 

[B] கரும்ாணாற்றுப்லை 

[C] சிறுாணாற்றுப்லை 

[D] காருபாற்றுப்லை 

2) னப்காருள் கயண்ாநாலனின் ஆசிரினர் 
[A] சுயாநிாத ததசிகர் 

[B] லயத்தினாத ததசிகர் 

[C] ாற்கயிபாச ம்ி [D] னரிாதார் 

3) ீர் னகில்/கார்குாம்-இக்க குிப்ன 

[A] இபண்ைாம் தயற்றுலந/ஆாம் தயற்றுலந 

[B] ஆாம் தயற்றுலந/ இபண்ைாம் தயற்றுலந 

[C] ான்காம் தயற்றுலந/ னென்ாம் தயற்றுலந 

[D] னென்ாம் தயற்றுலந/ ந்தாம் தயற்றுலந 

4) கயிபாட்சதன், ககைப் னயர், சர்யஞஞகயி  
 தாற்ப்டுயர் 
[A] எட்ைக்கூத்தர்  [B] கம்ர் 

[C] ாபதினார்  [D] திருயள்றயர் 

5) காருிந்து காருத்துக 

(a) ில  1. யருத்தம் 
(b) லனேள்  2. எழுக்கம் 
(c) நருங்கு  3. க்கம் 
(d) நருப்ன  4. தந்தம் 
     
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 

     
6) திகண்கீழ்க்கணக்கில் உள் எதபகதாலக தல் 

[A] ாடினார்  [B] திருக்குள் 

[C] சிறுஞ்சனெம் [D] ந்திலண ழுது 

 

 

 

7) கருணாநிர்தசாகபம் ன் தல ழுதினயர் 

[A] தினாபாஜர்  [B] ாாசம் சியன் 

[C] ஆிபகாம் ண்டிதர் [D] ஆறுனக ாயர் 

8) ண்லைன காத்தில் சக்கபயாக் தகாட்ைம் 
ன்து 

[A] தாினக்கூைம்  
[B] இடுகாடு 

[C] தார் னிற்சிக்கா இைம் 
[D] நன்ர் தாம் யமங்கும் இைம். 

9) “யாக்கிற்கு அருணகிரி” ன்றுஅருணகிரிாதலப
தாற்ினயர்  

[A] நீாட்சி சுந்தபம் ிள்ல  
[B] தானேநாயர் 

[C] உநாதி சியாசச்சாரினார் 
[D] கிருாந்த யாரினார் 

10) திப்ாைல் திபட்டு ன்னும் தலத் 
கதாகுத்தயர் 

[A] காதநகப் னயர் 

[B] கணக்கானார் நகார் க்கீபார் 

[C] சந்திபதசகபகயிபாசப் ண்டிதர் 
[D] அம்யாணததசிக ண்டிதர் 

11) அணினிக்கணம் குித்த தநிழ் தல்கள் இபண்டு.  

1.தண்டினங்காபம் 2.நாங்காபம் 

இதில் இபண்ைாம் தின் ஆசிரினர் 

[A] தண்டின்   [B] அநிர்த சாகபர் 

[C] திருகுருலக கருநாள் கயிபானர் 

[D] ாற்கயிபாச ம்ி 

12) காருத்துக 

 னண இக்கினங்கள் ஆசிரினர்கள் 
(a) ான் கண்ை ப்ான் 1. திரு.யி.க 

 

 

(b) உகம் சுற்ின தநிமன் 2. தசான 
(c) து இங்லக கசவு 3. A.K.கசட்டினார் 
(d) அக்கலபச் சீலநனித 4. ஜி.டி.ானேடு 
    
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 3 2 1 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 4 2 3 1 

[D] 4 3 1 2 
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13) தசயல் ன்தன் திர்ப்ால் கனர்___________ 

[A] தடு   [C] கன்று 

[C] குருல  D] குட்டி 

14) திருயானெபார் ,திருயாதவூபார் ,திருாயறபார்  

அலமக்கப்டுயர்கள் னலதன 

[A]திருஞாசம்ந்தர்/திருாவுகபசர்/சுந்தபர் 

[B]திருாவுகபசர்/நாணிக்கயாசகர்/சுந்தபர் 

[C]நாணிக்கயாசகர்/சுந்தபர்/திருாவுகபசர் 

[D]திருாவுகபசர்/சுந்தபர்/நாணிக்கயாசகர் 

15) தசாண லச நால ன்து தன் நீது 
ாைப்ட்ை தல் ஆகும் 

[A] திருயண்ணாநல [B] மிநல 

[C] கழுகுநல  [D] நருதநல 

16) அந்தாதி னலனில் அலநந்துள்  
திற்றுப்த்து து? 
[A] இபண்ைாம் த்து [B] ான்காம் த்து 

[C] ஆாம்த்து  [D] மாம் த்து 

17) ஆதி உா ழுதினயர் _____________________ 
[A] தசபநான் கருநாள் ானார் 
[B] எட்ைக்கூத்தர்  [C] குநபகுருபர் 
[D] குதசகபஆழ்யார் 

18) “கற்யனுக்கு கட்டுச்தசாறு தயண்ைாம்” க் 
குிப்ிடும் இக்கினம் 

[A] னெதுலப  [B] ாடினார் 

[C] மகநாமி ானூறு     [D] ாண்நணிக் கடிலக 

19) “ான்நணிநால” ன் கசாற்கைார் குிப்து 

[A] னத்து, யம், லயடூரினம், நாணிக்கம் 

[B] னத்து, யம், நபகதம், நாணிக்கம் 
[C] னத்து, நபகதம், கசம்ன, நாணிக்கம் 

[D] னத்து, யம், லயபம், நாணிக்கம் 

20) காருத்துக 

 சுனசரிலதகள் ஆறலநகள் 
(a) ன் சரித்திபம் 1. ாநக்கல்கயிஞர் 
(b)  ன் கலத 2. உ.தய.சா 
(c)  ிலவு அலகள் 3. சுந்தப யடிதயற 
(d)  யயாசம், 

நயாசம் 
4. கண்ணதாசன் 

    
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 

21) “சந்தம் நிகு தநிழ்நல”   
அலமக்கப்டுயது 
[A] ததயாபனம் திருயாசகனம் 
[B] ாானிப திவ்ன ிபந்தம் 

[C] தசக்கிமாரின் கரினனபாணம் 
[D] திருனெரின் திருநந்திபம் 

22) நகடூஉ னன்ிலனாக ழுதப்ட்டுள் தநிழ் 

இக்கண தல்கில் என்று 

[A] யீதாட்டினல்  

[B] யலபனறுத்தாட்டினல் 

[C] சிதம்பகசய்னேட்தகாலய 

[D] தநிாதம் 

23) “இரும்னக்கைல”  அலைகநாமினால் 
அலமக்கப்டுயது 

[A] ரிாைல்  [B] திற்றுப்த்து 

[C] நலடுகைாம் [D] ாண்நணிக்கடிலக 

24) தயங்லக நபத்தின் கீழ் எரு கண் கதய்யத்லத 

ார்த்ததாம்! இது னார் கூற்று 

[A] சீத்தல சாத்தார்  [B] இங்தகாயடிகள் 

[C] கசங்கட்டுயன்  [D] நலயாழ் நக்கள் 

25) தநிழ்ாட்டின் னதல் சனெக ாைகம் கதரின் 

கயற்ி. இதன் ஆசிரினர் ___________________ 

[A] கதா.கா.கிருஷ்ணசாநி ாயர் 

[B] தக.பா.ீகண்ை ிபம்நசாரி 

[C] ம்.கிருஷ்ணசாநி னங்கார் 

[D] ஆந்த குநாபசாநி 

26) காயினதர்சம் ன்னும் சநஸ்கிருத இக்கண 

தலத் தழுயி ழுதப்ட்ைது 

[A] நாங்காபம்  

[B] தண்டினங்காபம் 

[C] சிதம்பச் கசய்னேட் தகாலய  

[D] ிதபானக யிக்கம் 

27) காருத்தநாயற்ல காருத்துக 

(a) எப்ிக்கின தந்லத 1. ய.தய.சு.னர் 
(b) எப்ிக்கின ததி 2. சானதயல் 
(c) எப்ிக்கின எட்டுர் 3. கதா.கா.நீ 
(d) எப்ிக்கின எண்லநனர்

லநனர் 
4. தி ானகம் 

    
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 

     

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%82%E0%AE%89_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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28) அந்தாதிகில் ல்சந்தநால ன்று  
அலமக்கப்டுயது 

[A] திற்றுப் த்தந்தாதி 
[B] தற்ந்தாதி 
[C] ீதபாட்ை னநக அந்தாதி 
[D] கான் யண்ணத்தந்தாதி 

29) சீயகசிந்தாநணினில் குணநால சீயகனுக்கு 
அனுப்ினது 

[A] அன் யிடு தூது  
[B] கிி யிடு தூது 
[C] ாகணயாய்ப் லய தூது 
[D] ிபநப யிடு தூது 

30) னதுக்தகாட்லை சித்தன் யாசல் குலகக் தகானில் 
எயினங்கள் னாருலைன காத்தில் தீட்ைப்ட்ை 

[A] னதாம் நதகந்திபயர்ந ல்யன் 

[B] அயிதசகப வ யல்ன்    

[C] அயி சிம்நன் 

[D] இபண்ைாம் பசிம்நயர்நன் 

31) கல் குத்தும் தாது கண்கால் ாைப்டும் 
உக்லகப் ாட்டு 

[A] ஆமியடி  [B] நள்ல 
[C] உலப்ாட்டு  [D] யள்ல 

32) தநிமின் னதல் க ஆய்வு தாக கருதப்டுயது  
_____________________ ஆகும். 
[A] திருயாதவூபார் னபாணம் 
[B] கரினனபாணம் 
[C] அரிச்சந்திபனபாணம்   
[D] திருக்குற்ாப்னபாணம் 

33) கிறு, னபயி ன்லய _________________________ 

[A] கனர் இனற்கசால்     [B] யில இனற்கசால் 
[C] கனர்த் திரிகசால்   [D] யிலத் திரிகசால் 

34) காருத்துக 

 தறம் ாவும் 
(a) பணி 1. 2 அடி தாமிலச 
(b) ிள்லத்தநிழ் 2. 16சீர் 

ஆசிரினயிருத்தம் (c) தூது, உா, 
நைல் 

3. கி கயண்ா 
(d) தகாலய 4. கட்ைலக்கித்துல 
    
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 

     

35) நங்கா ததயி  யமங்கப்டும் கண்ணகி 
தகாயில் உள் இைம் 

[A] நதுலப   [B] திருச்சூர்(தகபா)  

[C] திருயாஞ்சிக்கம் [D] சியங்லக 

36) ண்ணற் யிண்நீன்கள் நின்னுகின் இபவு 
யாில் சட்கைன்று ம் கயத்லத ஈர்ப்து   

[A] சந்திபன்   [B] ரிட்சத்திபம்  

[C] யால்ட்சத்திபம்  [D] சூரினன் 

37) ஆசுகயி, நதுபகயி, சித்திபகயி, யித்தாபக்கயி 
 ாற்கயினிறம் சிந்து யிங்கினயர் 

[A] திருநமிலசனாழ்யார்    
[B] குதசகபனாழ்யர் 
[C] திருநங்லகனாழ்யார் 
[D] நதுபகயினாழ்யார் 

38) கங்காய்ப் கண்ணி ார்னடிச் தசபல 

காப்ினாற்றுக் காப்ினார் ாடினது _________ 

[A] இபண்ைாம் த்து  [B] ான்காம் த்து 

[C] ஆாம்த்து   [D] மாம் த்து 

39) லயணய ஆழ்யார்கில் எருயபாகின 

ம்நாழ்யாலபத் தலயாகக் ககாண்டு 

ாைப்ட்ைது  

[A] நாங்காபம்  

[B] தண்டினங்காபம் 

[C] குயனாந்தம்  

[D] ிபந்ததிபட்டு 

40) யகுணாபணன், சைதகான், ாயீன் ன் 

னாலப குிக்கும் கனர்கள். 

[A] குதசகனாழ்யார்  

[B] ம்நாழ்யார் 

[C] கரினாழ்யார் 

[D] திருநங்லகனாழ்யார் 

41) காருத்துக 

 தறம் ாவும் 
(a) ாணாறு 1.கரும்ாணாற்றுப்லை 
(b) 


ச்
சி 

கருங்குிச்சி 2.குிஞ்சிப்ாட்டு 
(c) யஞ்சி

கடும்ாட்
டு 

3.ட்டிப்ால 
(d) கூத்தபாற்றுப்லை 4. நலடுகைாம் 
    
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 
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42) இன்று னழுலநனாகக் கிலைக்காத இந்திப 
காினம் ன்னும் இக்கண தல னதல் தாக 

லயத்து குணயபீண்டிதர் இனற்ினது 

[A] கயண்ாாட்டினல்  

[B] இக்கண யிக்க சூாயி 
[C] சிதம்பகசய்னேட்தகாலய 

[D] தநிாதம் 

43) சிலனின் னன்னம் நட்டும் கதரினேநாறு 
சுயர்கில் யடிப்து 

[A] உண்லநச் சிற்ம் [B] னழுச் சிற்ம் 

[C] லைப்னச் சிற்ம் [D] னலைப்னச் சிற்ம் 

44) தகாலயகில் னதற் தகாலயனாயது 

[A] திருச்சிற்ம்க் தகாலய 
[B] ாானிபக் தகாலய 
[C] குதாத்துங்கன் தகாலய 
[D] ாண்டிக் தகாலய 

45) ிலனாலநலனப் ாடும் தல் 

[A] னதுகநாமிக்காஞ்சி [B] ாதி 
[C] லகந்ில 
[D] மகநாமிானூறு 

46) “தநிழ் யினாசர்” ன்று அலமக்கப்டுயர் 

[A] ம்ினாண்ைார் ம்ி 
[B] உத்தந தசாம ல்யன் 
[C] ிள்ல கருநாள் னங்கார் 
[D] ம்நாழ்யார் 

47) திருக்குறுந்தாண்ைகம்/ திருகடுந்தாண்ைகம் 
ன்னும் கசய்னேள் யலக ாைல்கல 
இனற்ினயர் 

[A] நாணிக்கயாசகர் [B] குதசகப ஆழ்யார் 
[C] இபாநிங்க அடிகார்  
[D] திருாவுக்கபசர் 

48) காருத்துக 

 தறம் ாவும் 
(a) னத்தநிழ் 1.அகத்தினம் 
(b) 


ச்
சி 

இனற்நிழ் 2.கதால்காப்ினம் 
(c) இலசத்தநிழ் 3.னதுாலப 
(d) ாைகத்தநிழ் 4.இந்திபகாினம் 

    
 (a) (b) (c) (d) 

[A]  1  2  3  4 

[B]  2  1  3  4 

[C]  2  1  4  3 

[D]  1  2  4  3 

     

49) தயா இலணலனத் ததர்ந்கதடுக்க 

[A] ிங்க னபாணம் - நண்ை னருைர் 
[B] தசது னபாணம் – ிபம் அமகினததசிகர் 
[C] தசக்கிமார் னபாணம் –உநாதி சியாச்சாரினார் 
[D] சீாப் னபாணம் - உநறுப்னயர் 

50) யனங்கு கசந்ாயின் ………………………… கின் ன்று 
கிலப னகழ்ந்தயர் 

[A] ப்லசனார் [B] இங்கீபார் 
[C] க்கீபர்   
[D] கருங்குன்றூர்கிமார் 

51) சநபச சன்நார்கத்லத உகிற்கு னதன் 

னதில் அினகம் கசய்தயர் 

[A] தானேநாயர் 
[B] இபாநிங்கஅடிகார் 
[C] அருணந்திசியாச்சாரினார் 
[D] கநய்கண்ைார் 

52) ிள்லத்தநிழ் ாைாநல் யிக்கு 

அிக்கப்ட்ை கைவுள் 

[A] சியகருநான் 
[B] திருநால் 
[C] னருகப்கருநான் 
[D] இலய னாரும் இல்ல 

53) எருலந ன்லந ிலம உள் கசாற்கல ததர்க 
[A] அயள் ல்யள் அல்ள் 
[B] அயர்கள் ல்யர்கள் அல்ர் 
[C] அது ல்து அல் 
[D] அலய ல்லய அல் 

54) கீழ்க்கண்ை ந்த சித்தர் ாடின ாைல்கள் 
“ஞாப்ாநல” ன்று யமங்கப்டுகிது 
[A] ட்டித்தார்  [B] அகத்தினர்   
[C] த்திபகிரினார்  [D] ாம்ாட்டிசித்தர் 

55) காருத்துக 

(a) ிைர்தலினயர் 1.துர்க்லக 
(b) 

ச்சி 
 ழுயருள் இலனயர் 2.த்பகாி 

(c)  இலயல ைநாைச் 
 கசய்தயர் 

3.ிைாரி 

(d) தாருகன் நார்ல ிந்தயர் 4.ககாற்லய 
    
 (a) (b) (c) (d) 

[A] 4 3 2 1 

[B] 3 4 1 2 

[C] 4 3 1 2 

[D] 2 1 4 3 

     

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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56) நல்ிலக நால நற்றும் கயற்ில  
ட்ைான் ன்து  னலதன 

[A] சிலனாகு நற்றும் காயாகு கனர் 

[B] குணயாகு நற்றும் சிலனாகு கனர் 
[C] னதாகு நற்றும் கதாமிாகு கனர் 
[D] காருாகு நற்றும் சிலனாகு கனர் 

57) லசய சித்தாந்த நகா சநாசபம் ன்  
அலநப்ல ததாற்றுயித்தயர் 

[A] சுப்ிபநணின ததசிகர்  [B] தயதாச்சம் 
[C] சூரின ாபானண சாஸ்திரிகள் 
[D] ஆறுனக ாயர் 

58) கருயினல் அிலய ன்கு கயிப்டுத்தும் 
“னல்ாகிப் னைாய்”  கதாைங்கும் ாைல
ககாண்ை திருனல 

[A] னதாம் திருனல (சம்ந்தர்) 
[B] ந்தாம் திருனல (திருாவுக்கபசர்) 
[C] ட்ைாம் திருனல (நாணிக்கயாசகர்) 
[D] த்தாம் திருனல (திருனெர்) 

59) 11-ம் திருனலனில் இைம் கற்றுள் தல் 

[A] காருபாற்றுப்லை 
[B] திருனருகாற்றுப்லை 
[C] கரும்ாணாற்றுப்லை 
[D] சிறும்ாணாற்றுப்லை 

60) காப்ின இக்கணம் குித்து கூறும் தல் 

[A] நாங்காபம் [B] தண்டினங்காபம் 

[C] குயனாந்தம் [D] ிபந்ததிபட்டு 

61) ஆண்ாற் கூற்றும் கண்ாற் கூற்றும் இைம்
கற் திலணகள் 

[A] கயட்சி, காஞ்சி [B] கயட்சி, கபந்லத 
[C] காச்சி, உமிலஞ 
[D] லகக்கில, கருந்திலண 

62) இக்கண கசய்திகதாடு அியினல் துலப்
காருள்கலனேம் தசர்த்து யிக்கம் தந்தது 
[A] அிதா சிந்தாநணி 
[B] அிதா தகாசம்  
[C] சதுபகபாதி 
[D] தற்காத் தநிழ்ச் கசால்கபாதி 

63) தாதனாடு அறுசுலயதாம் தந்லததனாடு 
கல்யிதாம் ன்று ாடினயர் 

[A] திப்ாைல்திபட்டு எலயனார்  
[B] ிற்கா எலயனார் 
[C] னபாண எலயனார் 
[D] இலைக்கா எலயனார் 

64) “Diary”  ன்தன் னெச்கசால்ா லைஸ் 
ன்து 

[A] ிகபஞ்சு கநாமிச் கசால் 
[B] த்தீன் கநாமிச் கசால் 
[C] கிதபக்க கநாமிச் கசால் 
[D] ஆங்கி கநாமிச் கசால் 

65) ின்யரும் ட்டினில் ய.ீதகா.சூரின ாபானண 
சாஸ்திரினார் ழுதின தல் து? 

[A] தநிழ் ாயர் சரிலத 
[B] னயர் னபாணம் 
[C] தநிழ்ப் னயர் சரித்திபம் 
[D] ாயர் சரித்திபத் தீகம் 

66) தநிழ் ழுத்துக்கில் உனிகபழுத்து (குில்)-க்கு 
யமங்கப்டும் லக காடிப்காழுது 

[A] அகப நாத்திலப [B] எரு நாத்திலப 

[C] இரு நாத்திலப [D] கால் நாத்திலப 

67) “இந்தினன் சஞ்சிலக” ன் த்திரிலகனில் தநிழ்
கநாமி ற்ின ஆபாய்ச்சிக் கட்டுலபகல  
ழுதினயர் 

[A] ககசல ிள்ல    [B] ன.யபதபாசார் 
[C] யபீநானியர்                 [D] ஜி. னே. தாப் 

68) இலசதனாடு கூடின உலபனாைல் 
அலநந்த ட்டுத்கதாலக தல் 

[A] கித்கதாலக  [B] ற்ிலண 
[C] திற்றுப்த்து  [D] ங்குறுதறு 

69) ில்கணினத்லத தழுயி ாபதிதாசன் ழுதின 
தல்  
[A] தநிமச்சினின் கத்தி 
[B] சஞ்சீயி ர்யதத்தின் சாபல் 
[C] கலமக் கூத்தினின் காதல் 
[D] னபட்சிக் காப்ினம் 

70) ாபதக் கலதகல நிகுதினாக கூறும் தல் 
நற்றும் னபாணக்கலதகல நிகுதினாக கூறும் 
தல் னலதன 

[A] கித்கதாலக நற்றும் ரிாைல் 
[B] ரிாைல் நற்றும் கித்கதாலக 
[C] திற்றுப்த்து நற்றும் ங்குறுதறு 
[D] ங்குறுதறு நற்றும் திற்றுப்த்து 

71) உள்றல, இலச்சி ிலந்த இக்கினங்கள் 

[A] சங்க இக்கினங்கள் 
[B] க்தி இக்கினங்கள் 
[C] நணிப்ிபயாலை இக்கினங்கள் 
[D] 18-ம்தற்ாண்டு இக்கினங்கள் 
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72) சங்க இக்கினத்துள் அகப்ாைல்கில் 
_____________________ ாைல்கத நிகுதி 
[A] ாலத் திலண [B] நருதத் திலண 
[C] னல்லத் திலண [D] கய்தல் திலண 

73) னதசாதபகாயினம் ன் தல ழுதினயர் 

[A] ததாாகநாமித் ததயர் 
[B] ாதகுத்தார் 
[C] திருாயறர் குநாப கந்தினார் 
[D] கயண்ணாயறர் உலைனார் தயள் 

74) ின்யருயயற்றுள் ஈறுதாதல் னன் ின்
கநய் திரிதல் ன்னும் யிதிகின்டி  
னணர்ந்தது 

[A] கருங்கல்  [B] கருங்குன்று 
[C] சிற்றூர்  [D] கசங்கதிதபான் 

75) ம்கரும் காப்ினங்கள் ன்  
கதாைலப னதன் னதில் கூினயர் 

[A] எப்ில்ாநணிப்னயர் 
[B] காய்னாகநாமிப்னயர் 
[C] கந்தப்ததசிகர்  
[D] நனிலாதர் 

76) றுதழுவுதல் குித்து கூறும் எதப சங்க 
இக்கின தல் 

[A] கித்கதாலக  [B] கடுகல்யாலை 
[C] ற்ிலண  [D] குறுந்கதாலக 

77) யயாய் தசிாள் ன்து 

[A] அன்கநாமித்கதாலக 
[B] உயலநத்கதாலக    [C] யிலத்கதாலக 
[D] தயற்றுலநத்கதாலக 

78) லயணயத்தின் னதல் ஆச்சாரினார் 

[A] நணயாநானி [B] ாதனி 
[C] கூபத்தாழ்யார்  [D] இபாநானுஜர்  

79) அதல்கிிருந்து ஆய்ந்கதடுத்துத்  
தநிழ்ச் கசய்னேட் கம்கம் ன்னும் தாகத்
கதாகுத்து யிக்கம் அித்தயர் 

[A] கிருஷ்ணப்ிள்ல [B] யபீநானியர் 
[C] ஜ.ீனே.தாப்  [D] கால்டுகயல் 

80) கற்லக் கஞ்சினம், கற்ல ஊற்று,  
கயிதா சார்ய கநர் ப் தாற்ப்டுயர் 

[A] திருாவுக்கபசர்  
[B] அருணகிரிாதர் 
[C] சியப்ிபகாசர் 
[D] இபாநிங்கயள்ார் 

81) நனங்ககாிப்ிலம ீங்கின கசாற்கல ததர்க 

[A] கருனகில்  [B] கயன்நதி 
[C] இலமத்து  [D] யினர்யண்தா 

82) யைகநாமிப் கனர்கலத் கதால்காப்ின
கிப்டி தநிழ்ப்டுத்தின கருலநக்குரினயர் 

[A] கம்ர்   [B] திருயள்றயர் 
[C] ததயதனப்ாயணர் 
[D] ரிதிநாற்கலஞர் 

83) ாயதறுயின் உகத் தநிமர்கிலைதன 
தநிமணர்லய உருயாக்க ாடுப்ட்ை  
இதழ்கில் அைங்காதது 
[A] கதன்கநாமி  [B] ததன்கநாமி 
[C] தநிழ்ச்சிட்டு  [D] தநிழ்ிம் 

84) “தநிழ்நர்” ன்னும் இதலம கதாைங்கி 
ஆசிரினபாக இருந்தயர் 
[A] யாணிதாசன்  [B] கண்ணதாசன் 
[C] ாநக்கல் கயிஞர் [D] ாபதிதாசன் 

85) யபதஞ்லசனப்ப் ிள்ல இனற்ினது 
[A] கத்ததகம் குயஞ்சி 
[B] கூட்டுவுக் குயஞ்சி 
[C] யண்ணக் குறுயஞ்சி 
[D] தநிமபசி குயஞ்சி 

86) “நதினிி அபசர் ின் நபடி ணிகிர் 
யாகம் ஆள்யாதப” 
  -------இப்ாைறக்குரினஅபசன்------------- 
[A] இபாஜபாஜதசாமன் [B] ந்தியர்நன் 
[C] பசிம்நயர்நன் [D] சுந்தபாண்டினன் 

87) “கிறு ிந்து கனர்தல் காலக்கு கைத” 
ன் அடி இைம் கற் தல் 

[A] திற்றுப்த்து 
[B] ரிாைல் 
[C] ட்டிப்ால 
[D] னானூறு 

88) னணம் ன் கசால்ிற்கு கசவு ன் கசால்
ல னதன் னதில் னன்டுத்தினயர் 

[A] நலநலனடிகள் 
[B] ரிதிநாற்கலஞர் 
[C] திரு.யி.கினாணசுந்தபார் 
[D] ண்டிதநணி கதிதபசன் கசட்டினார் 

89) இபாநல குமந்லதனாக ாயித்து தாாட்டுப் 
ாடினயர் 
[A] கரினாழ்யார் [B] நதுபகயினாழ்யார் 
[C] குதசகபாழ்யார் [D] திருப்ாணாழ்யார் 
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90) நணிதநகல னாருலைன உதயினால் 
அனதசுபினால் கற்ாள் 
[A] நணிதநகா கதய்யம் 
[B] தீயதிலக  [C] ஆதிலப  
[D] அயணஅடிகள் 

91) கீழ்க்காடம் ந்த தல் நாம்மக் கயிச்சிங்க 
ாயபால் ழுதப்ைாதது  
[A] திருச்சுமிப்திகம் [B] சியகிரிப்திகம் 
[C] மிப்திகம் [D] குநபகுருதிகம் 

92) தகர்காருள் கண்டுிடித்த ால தீாயி 
திருாாக ககாண்ைாடும் ாடு 

[A] சப்ான்  [B] சீா 
[C] தாய்ாந்து  [D] ககாரின ாடுகள் 

93) நா னன் ிலபனேம் யி னன் தரும் யருயது 

[A] யஞ்சித் தல   [B] இனற்சீர்கயண்ைல 
[C] கயண்சீர்கயண்ைல  [D] கித்தல 

94) ின்யருயயற்றுள் திக்குில் னன்எற்று 
உனிர்யரின் இபட்டும் ன்னும் யிதினின் டி 
னணபாதது 

[A] தன்னுனிர்  [B] கண்ணபசு 
[C] லந்தநிழ்  [D] ன்ருலந 

95) “கசல்யத்து னத ஈதல்” ப் ாடினயர் 

[A] திருயள்றயர்  [B] க்கீபார் 
[C] கிர்   [D] எலயனார் 

96) ிாங்குதீவு ந்த ாட்டின் ல்லகக்கு 
உட்ட்ைது 

[A] சீா   [B] நதசினா 
[C] சிங்கப்னர்  [D] தாய்ாந்து 

97) எற்லைனில் அகடுத்தும் யரும் 
கநய்கனழுத்துக்கின் ண்ணிக்லக 

[A] ன்ிபண்டு   [B] திகட்டு 
[C] த்து   [D] ழு 

98) யபீ லசய தாகத் திகழும் ிபனிங்க லீல  
-லன இனற்ினயர் 

[A] சியப்ிபகாசர்  [B] குநபகுருபர் 
[C] தானேநாயர்  [D] இலைக்காைார் 

99) த்துப்ாட்டில் உள் சிின தல் 

[A] னல்லப்ாட்டு [B] நதுலபக்காஞ்சி 
[C] கடுகல்யாலை [D] ட்டிப்ால 

100) காருந்தாதயற்ல ததர்க 

[A] யள்லப்ாட்டு [B] திருப்காற்சுண்ணம் 
[C] உக்லகப்ாட்டு [D] திருச்சாமல் 

கேள்விேள் தரவுேள் 

 நாதிரித் ததர்வு 10-ிருந்து  15-யலப 25   
ததர்ந்கதடுக்கப்ட்ைதகள்யிகள். 

 அிவு டின்ிஸ்சி குழுயில் தியிட்ை 15

தகள்யிகள். 

 தநிழ் இக்கின தகயல் கஞ்சினம் ததயிபா 
னத்தகத்திிருந்து 60 தகள்யிகள். 

 

ALL THE BEST 
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MOCK TEST -19 (ANSWER KEY)  

1 A 11 C 21 B 31 D 41 A 51 A 61 D 71 A 81 A 91 A 

2 D 12 D 22 D 32 B 42 A 52 A 62 A 72 A 82 A 92 A 

3 A 13 A 23 B 33 C 43 D 53 C 63 A 73 D 83 B 93 B 

4 A 14 B 24 D 34 A 44 D 54 B 64 B 74 D 84 B 94 C 

5 B 15 A 25 C 35 C 45 A 55 A 65 C 75 D 85 D 95 B 

6 A 16 B 26 B 36 A 46 A 56 C 66 B 76 D 86 B 96 B 

7 C 17 A 27 A 37 C 47 D 57 B 67 D 77 A 87 D 97 C 

8 B 18 C 28 A 38 B 48 A 58 C 68 A 78 B 88 C 98 A 

9 B 19 B 29 B 39 A 49 A 59 B 69 D 79 C 89 C 99 A 

10 C 20 B 30 B 40 B 50 D 60 B 70 A 80 C 90 B 100 D 
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TAMIL QUESTIONS (Misc. Type)  – 100 QUE. 

TOTAL MARKS      – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION        – 1 ½ HOURS    

  
  

targettnpsc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. –  

2. 100  

3.  
 

4. –  
 

5.  
 

[A] 1, 2, 3    [B] 3, 4, 5   

[C] 2, 4, 5    [D]  

2.   

 

 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

3. 

? 

[A]  [B]  

[C]   [D]  

4. 

 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D] 

- 

 

 

 

5.   

   

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

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

[C] 2, 5   [D] 2, 4  

6. ? 

[A] , , ,  

[B] , , ,  

[C] , , ,  

[D] , , ,  

7.  

[A]   [B]  

[C]   [D]  

8. ? 

1.  
 

2. 18-  

3.  

4. 40  

      

5.  
 

[A] 1, 2   [B] 4, 5  
[C] 2, 4, 5    [D]  

9. "  

? 

[A]    [B]  

[C]   [D]  

  MOCK TEST -35                                                  GENERAL TAMIL                                                         11.06.2016 
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10. ? 

[A]  [B]  

[C]  [D]  

11. ……………………………..  

A. …………1.  

B. ……..………....2.  

C. ………...3.  

D. …………...4.  

E. …………5.  

[A] A(1), B(4), C(3), D(5), E(2) 

[B] A(1), B(4), C(5), D(2), E(3) 

[C] A(4), B(1), C(5), D(2), E(3) 

[D] A(4), B(1), C(5), D(3), E(2) 

12. 

? 

1.  

2. –  

    ,  

3. –  

4.  

5. 

- 

 
 

[A] 1, 2, 4  

[B] 3, 4  

[C] 1, 3, 5   

[D] 4, 5  

13. 

? 

[A]    [B]  

[C]  [D]  

14.  ‘ ’ 

? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

15. ‘

, ’  

[A]    [B]  

[C]   [D]  

16. 

 

[A]    [B]  

[C]   [D]  

17.  

 

[A]    [B]  

[C]    [D]  

18. ? 

[A]  
 

[B]  

[C]  
 

[D]  
 

19.  

"  

? 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

20. , 

, 

? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  
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21. 

? 

[A] 1860   [B] 1890 

[C] 1900   [D] 1905 

22. 

 

[A]  [B]  

[C]   [D]  

23. “ ” 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

24. 

  

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

25. 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

26. 

 

[A]    [B]  

[C]   [D]  

27. ? 

[A]   [B]  

[C]  [D]  

28. 

? 

[A]   [B]  

[C]     

[D]  

29. 

 

[A] , ,   

[B] , ,   

[C] , ,  

[D] , ,  

30. 

 

1.                         2.   3.  

4.   5.  

 

[A] 1 3 4  [B] 2 3 4 5  

[C] 2 5  

[D] 5  

31. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

[A] 1 2  [B] 2 3 

[C] 3 4  [D] 2 5 

32. 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D] 

- 
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33. 

? 

[A]    [B]  

[C]    [D] 

- 

34.  

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

35. 

? 

[A]    [B]  

[C]    [D]  

36.  

[A]   [B]  

[C]    [D]  

37. , 

? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D] 

- 

38. 

 

[A]   [B]  

[C]  

[D] 

- 

39. 

? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

40. 

 

[A] 1901   [B] 1918 

[C] 1966   [D] 1977 

41. 

? 

[A]  
  

[B]   

[C]  

[D]  

42. 

 

[A]    [B]  

[C]   [D]  

43. 1812-

……………………… 

  

[A]    [B]  

[C]   [D]  

44. “

” 

[A]   [B]  

[C]  

[D]  

45. “ ”   

[A]    [B]  

[C]  

[D]  

46. 

  

[A]   

[B]  

[C]  

[D]  
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47. “ ”  

[A]     [B]  

[C]    [D]  

48.  “ ” 

  

[A]  [B]  

[C]   [D]  

49. “ ” 

? 

[A]    [B]  

[C]    [D]  

50. "

? 

[A]    [B]   

[C]  [D]  

51. ? 

[A]     [B]   

[C]    [D]  

52. "

? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

53. "

- 

 

[A]    [B]  

[C]    [D]  

54. "

     

 

[A] FRIEND    [B] SECURITY  

[C] GRAND FATHER  [D] ENEMY  

55. "

? 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

56. 

 

[A]    [B]  

[C]   [D]  

57.  

[A] ,  [B] ,                   [C] ,     [D] ,  

58. 

 

[A] 2                  [B] 3                     [C] 4          [D] 5 

59. 

 

[A]   [B]  

[C]   [D] 

-- 

60. 

 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

61. , , 

 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

62.  

[A]  

[B]  

[C]  

[D] 

- 

63.  

[A]   [B]  

[C]   

[D]  
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64.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

[A] 1 2 

[B] 3 4 

[C] 1 4 

[D] 2 5 

65. 

? 

[A]    [B]  

[C]    [D]  

66.  

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

67. 

 

[A]   [B]  

[C]  [D]  

68. 

 

[A]  [B]  

[C]  

[D]  

69. 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

70.  

 

[A]   [B]  

[C]  [D]  

71. 

 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

72.  

[A]  [B]  

[C]    

[D]  

73. 

 

 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

74. 

 

[A]    [B]  

[C]  

[D] 

- 

75.  

? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

76. 

 

[A]   [B]  

[C]  

[D]  
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77.  

? 

[A]    [B]  

[C]  [D]  

78. 

 

[A]   [B]  

[C]  

[D]  

79. , 

 

[A] ,  

[B] ,  

[C] ,  

[D] ,  

80.  

1.    2.  

3.    4.  

5.  

[A] 1 2  [B] 3 4 

[C] 3 5   [D] 3 2     

81. 

 

[A]  

[B]   

[C]  

[D]  

82.  

1.  
 

2. - 
 

3.  

4.  

[A] 1, 2   [B] 2, 3  

[C] 1, 3   [D] 

-- 

83.  

[A]    [B]  

[C]    [D]  

84.  

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

85. 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

86. ‘ ’ ? 

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

87. , ,   

[A] , , 

 

[B] , , 

 

[C] , , 

 

[D] , , 

 

88. 

 

[A]    [B]  

[C]    [D]  

89. 

? 

[A]   [B]  

[C]   [D]  
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90. 

 

……………… 

 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

91.  

[A] - 
 

[B]  

[C]  

[D] 

- 

 

92. 

? 

[A]    [B]  

[C]   [D]  

93.  

[A]   [B]  

[C]   [D]  

94.  

[A]   [B]  

[C]   [D] 

---- 

95. , 

 

[A] ,  

[B] ,  

[C] ,  [D] ,  

96.  

[A]   [B]  

[C]   [D]  

97. 

– 

 

[A]   [B]  

[C]  [D]  

98. 

 

[A]  

[B]  

[C]  

[D] 

- 

99. 

? 

[A]   [B]  

[C]   [D]  

100.  

[A] 11   [B] 65 

[C] 75   [D] 55 

_________________________________________________ 

          ALL THE BEST 
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1 D 11 C 21 C 31 D 41 A 51 B 61 B 71 D 81 A 91 B 

2 A 12 B 22 A 32 B 42 B 52 C 62 B 72 B 82 A 92 C 

3 B 13 D 23 B 33 B 43 C 53 B 63 A 73 C 83 A 93 D 

4 A 14 A 24 B 34 B 44 B 54 D 64 C 74 C 84 C 94 A 

5 C 15 A 25 C 35 B 45 C 55 A 65 B 75 C 85 B 95 A 

6 C 16 B 26 D 36 A 46 C 56 B 66 D 76 B 86 B 96 B 

7 C 17 B 27 A 37 B 47 D 57 D 67 D 77 C 87 B 97 D 

8 B 18 B 28 A 38 B 48 C 58 C 68 C 78 B 88 B 98 B 

9 A 19 C 29 B 39 B 49 B 59 D 69 D 79 D 89 B 99 B 

10 B 20 C 30 C 40 C 50 A 60 C 70 A 80 C 90 B 100 B 
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Tamil Questions – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5) – 150 Marks 

Time Duration  – 1½ Hours  

                                              
 

 

 

 

 

 

1. ‚ாங்குில் கூிடும் னஞ்ச ாலன  - ல ாட்ட 

ிலணக்கும்  ிலநச் ாலன‛ ன்று 

ீனக்கிட்டர்  

[A] தாிார்   [B] தாிா ன்  

[C] காந்ிக்கிஞர்  [D] னடி ன்  

2. திற்றுப்தத்ின்  ந்ாம்தத்ில்  தாடப்தட்ட  ன்ணன் 

[A] கடூர் நிந் பதனஞ்ச ல்  இனம்பதாலந  

[B] தல்ாலண  ப ல்பகழுகுட்டுன்  

[C] ப ல்க்கடுங்சகா  ாிான் 

[D] கடல்திநக்சகாட்டி  ப ங்குட்டுன்  

3. நாணலத்  சர்வு ப ய்க “எட்டக்கூத்ர் ” 

[A] சகால தாட ல்னர் 

[B] அந்ாி தாட ல்னர் 

[C] உனா தாட ல்னர் 

[D] கனம்தகம் தாட ல்னர்  

4. அகரில ப்தடி  ப ாற்கலப  ரீ் ப ய்க 

[A] கத்ல், கந்ல, ககம், கங்கள் 

[B] கந்ல, கத்ல், கங்கள், ககம் 

[C] ககம், கங்கள், கத்ல், கந்ல 

[D] கங்கள், ககம், கந்ல, கத்ல் 

5. “ழுவுச் ப ால்னற்நத்  பாடலக்  கண்டநிக” 

[A] னது தக்க சுநில் ழுாச 

[B] னப்தக்க சுநில் ழுாச 

[C] னப்தக்க சுரில் ழுாச 

[D] இடதுதக்க சுரில் ழுாச  

6. இணத்ில் ச ா என்லநச் சுட்டுக 

[A] அடி ில்   [B] ல் ி 
[C] ில    [D] ணி 

7. “ ாி ன்னும் ாழ்ந்தடி  க்பகல்னாம்  

ள்லதடி லீ ந்ிடுச றுதடி‛ ன்று 

கூநிர் 

[A] தாிா ன்   [B] தாிார்  
[C] பதரிார்  

[D] தட்டுக்சகாட்லட கல்ாசுந்ம்       

 

 

 

8. கூற்று [A]: ாப்ன ன்தது ‘கட்டுல்’ ன்று பதானள் 

காம் [R]: ழுத்து, அல ,  ரீ், லப, அடி, 

பாலட ண ஆறும் ப ய்னேபின்  உறுப்னகபாகும் . 

[A] [A] ற்றும் [R] இண்டும்  ரி  

[B] [A]  ரி ஆணால் [R] று 

[C] [A] று ஆணால் [R]  ரி  

[D] [A] ற்றும் [R] இண்டும் நாணல  

9. ரினள் சங்லக ினந் சாலக இலி 
டந்லிற்சநான்று ாட! ன்ந கூற்நிற்கு 
உரிர் ார்? 

[A]  தர்   [B] கதினர் 

[C] காக்லகதாடிணிார்  [D] கூடலூர்க்கிார்  

10. ாலகத்ிலக்கு  ிாண னநத்ிலாக  

பால்காப்திர்  குநிப்திடுது  

[A] தாலன   [B] னம் 

[C] பய்ல்  [D] னல்லன 

11. தகற்குநிில்  லனன் லனிலச்   ந்ித்து 

ப ல்கின்நான்  அப்சதாது சாி 
லனலணசாக்கி  கூறுது 

[A] டல் றுல்  [B] உள்லல  உலத்ல்  

[C] ஆற்றுக் கூறுல் [D] லவு கடால் 

12. ப ய்னேள் அடிகலப னன்தின்ணாக ாற்நிணாலும்  

பதானலம் எல னேம்  ிலால்  னது 

[A] பகாண்டு கூட்டுப் பதானள்சகாள்  

[B] அலபநி  தாப்னப்  பதானள்சகாள்  

[C] பாி ாற்றுப் பதானள்சகாள்  

[D] அடிநி ாற்றுப் பதானள்சகாள்  

13. “சன் கனந்து தால் கனந்து ப ழுங்கணித் 
ஞீ்சுல கனந்து ன் ஊன் கனந்து உிர் கனந்து 

உட்டால்  இணிப்ததுச” –ன்று கூநிர் 

[A] ள்பனார்   [B] ாக்கல் கிஞர் 

[C] ாிக்கா கர்  [D] அப்னிடிகள்  

14. கீழ்க்கண்டற்றுள்  தாஞ் ானி   தத்ிற்குரி 

உட்திரிவுகலபத்  சர்க? 

[A] 92 தடனங்கள், 5027 தாடல்கள் 

[B] 12  னக்கங்கள் , 2330 தாடல்கள் 

[C] 5  னக்கங்கள், 412 தாடல்கள் 

[D] 10  னக்கங்கள் , 894 தாடல்கள்  

TAMIL 
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15. ாக்கிங்கலப  ஆாய்க 

1.  ினப்திகா  காப்தித் லனன் பகாலனக்   

   கபப்தட்ட  இடம் – சகானன் பதாட்டல்  

2. துல னெதூர் -  ினப்திகாம்  

3. ீணாட் ிம்ன்  சகாினின் ான்கு 

  சகானங்கலள்  தலாணது  - பற்கு 

  சகானம் 

4.ம் தன்தடுத்ால்  கட்டப்தட்டது  -  

 துல ாக்கர் ஹால் 

பதானத்ாண  குநிீலட சர்க 

[A] 1 ற்றும் 2  ரி   [B] 1, 2 ற்றும் 4  ரி 

[C] 2, 3 ற்றும் 4  ரி  [D] 1, 2 ற்றும் 3  ரி 

16. ினச் ிக்கு  அனகில் அலந்துள்ப தண்லட  

காண உலநனைர் னற்கானத்ில்  

அலக்கப்தட்ட  ிம் 

[A] சகாில் ாகம் [B] சகாட்லட ாகம்  

[C] சகாி ாகம் [D] பப்த ாகம் 

17. “ன்நிக்கு ித்ாகும் ல்பனாழுக்கம் ,   

                                                                         பீாழுக்கம்  

ன்றும் இடும்லத  னம்”- இக்குநட்தாில்  

ித்ாகும், இடும்லத  ப ால்னின்பதானலபக்  

கண்டநிக 

[A] ிலன, இன்தம் 

[B] ில, துன்தம் 

[C] ில, கிழ்ச் ி 
[D] ிப்ன, துன்தம் 

18. ‚ினப்தாலச  சம் அலணத்ிற்கும்  ித்து‛ 
ன்று கூநிர் ார்? 

[A] இாானுஜர்    

[B] னகசந்ிப்னனர்  

[C] குனச காழ்ார்  

[D] பாண்டடிப்பதாடிாழ்ார்  

19.  ரிாண திரித்நிலனக்  கண்டநிக? 

[A] ப ழுல+கணி+மீ்+சுல 

[B] ப ழும்+கணி+லீ+சுல 

[C] ப ழுல+கணி+ஞீ்சுல 

[D] ப ழும்+கணி+ஞீ்சுல          

20. ங்கான்  ன்ந இற்பதர் னெனம் , க டதந, 

கணம் ஆகி  ிற்நிழ்கள் ழுி கணம் ஈர்த்து 

 ீதத்ில் லநந் ிழ் கிஞர் 

[A]  னனல தித்ன்  [B] அம்தன ான் 

[C] ஞாணக்கூத்ன்   [D] கார்கில் னகினன் 

21. ாக்கிங்கலப  ஆாய்க 

I. பதனனத்லர்  தற்நி குநிப்ன ானடிாரில்    

    உள்பது. தபாிிலும்  இடம் பதற்றுள்பது  

II. கதினர் தாடி அநதல் ‘இன்ணா ாற்தது’ 

III. ான்ிக்கடிலகில்  உள்ப 100 தாடல்கலம்   

     ான்கு ான்கு கனத்துக்கலபக்  பகாண்டு   

    இங்குது  

IV. அம்ல ன்னும் ணப்தின்  தாற்தடும்  

      காரிா ான்  இற்நி தல்  ிறுதஞ் னெனம்   

      ன்தாகும் . 

[A] II ட்டும் பதானத்ற்நது  

[B] III ட்டும் பதாறுத்ற்நது  

[C] IV ட்டும் பதாறுத்ற்நது  

[D] I ட்டும் பதாறுத்ற்நது  

22. ஈற்நில் காம் குலநந்து ந் ப ால் 

[A] லபல்  [B] ந்து 

[C] ிண்ல  [D] லனன் 

23. “பதானலல ” ன்ந  ிநப்ன பதால்  

அலக்கப்தடுது  

[A] ினாய்பாி   [B] ினக்குநள் 

[C] ினப்தால   [D] ினக்சகால  

24. “டசங்கடம்  பன்குரி ஆிலடத்ிழ்  கூறும் 

ல்லுனகம்” ன்ந கூற்நிற்கு உரிர் ார்? 

[A] ன்னூனார்   [B] பால்காப்திர்  

[C] அகத்ிர்  [D] தணம்தாணார்  

25.  ங்க இனக்கித்ில்  காா லகக்கிலப, 

பதனந்ிலல  தற்நி டுத்துக் கூறும் பாலக 

தல் து? 

[A] கனித்பாலக   [B] குறுந்பாலக  

[C] ற்நில  [D] ங்குறுதறு  

26.  ிற்நினக்கிங்கபில்  னழுலாண  ப ய்னேள்  

இனக்கங்கலபனேம் , தாட்டில் 

கனத்துக்கலபனேம்  கூறும் தல் 

[A] பண்தாப் தாட்டில்  

[B]  ிம்ததாட்டில்  

[C] திதந் தில்   [D] தன்ணின தாட்டில் 

27. 'தாக் கபலர்  கல்னார்' ன்று 

கூநிர் ார்? 

[A] ள்லர் 

[B] கின் னங்குன்நணார் 

[C] தாிா ன்  

[D] எபலார்  
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28. “பதாய்ால  அன்ண னகில்லன ய்ால  

ல்னா அநனம் னம்”- இக்குநட்தாில்  உள்ப 

ங்கலப  சுட்டுக 

1. இல சாலண 

2. எனொஉ துலக 

3. எனொஉ இலன 

4. அடி சாலண 

பதானத்ாண  ிலடல சர்க 

[A] 1 ற்றும் 2 ட்டும் 

[B] 2 ற்றும் 3 ட்டும் 

[C] 1, 3 ற்றும் 4 ட்டும்  

[D] இல அலணத்தும்  

29. ‘ற்நிநம் தடாக் பகாற்லக சந்ச’ ார் ாரிடம் 

கூநிது? 

[A] தாண்டி  ன்ணன் கண்கிிடம்  கூநி  

      பாடர் 

[B] கண்கி தாண்டி  ன்ணணிடம் கூநி  

      பாடர்  

[C] ாிற்கானன்  தாண்டி ன்ணணிடம் கூநி  

      பாடர் 

[D] ாிற்கானன்  கண்கிிடம்  கூந பாடர்  

30. ங்காப பாிில்  ‘தக்கிம்’ ன்ந ப ால்னின்  

பதானள்? 

[A] சாண   [B] லபந் 

[C] சனாண  [D] தண்னலட  

31. ஈற்நடிின்  ஈற்றுச் ரீ் ாள், னர், காசு, திநப்ன 

ன்னும் ாய்ப்தாடுகலள்  என்லநக் பகாண்டும் 

இற் ரீ், பண் ரீ் ஆகிற்லந  பதற்று னது 

[A] பண்தா  [B] ஆ ிரிப்தா  

[C] கனிப்தா   [D] ஞ் ிப்தா  

32. "ஜீகானண்  எழுக்கம்" ன்தது ............................. 

[A] ப ய்னேள்  தல்  [B] இல ப்தாடல்  தல் 

[C] உலலட  தல் [D] கில தல் 

33. "பண்டணிட்டது  ள்லகிர் ிண்டிநல் னனிச" 

இத்பாடரில்  'ிண்டில் ' ன்தன் பதானள் 

ன்ண? 

[A] கூர்லாண   [B] பகாடுலாண  

[C] உறுிாண   [D] கடுலாண  

34. பால்காப்திம்  குநிப்திடும் பய்ப்தாடுகபின்  

ண்ிக்லக 

[A] ழு    [B] ட்டு  

[C] என்தது    [D] தத்து 

35. கூற்றுகலப கணிக்க 

1. பாி 3 லகப்தடும்  

2. என ப ால் ணித்து ின்று என பதானலபனேம்   

     திந ப ாற்கலடன்  பாடர்ந்து ின்று சறு  

     பதானலபனேம்  னது பாடர் பாி 
3. ால, லலக சதான்நல  ணிபாிக்கு   

      ான்றுகபாகும்  

4. னற்றுப்பதற்று ந்துள்ப ிலணச் ப ாற்கலப  

    ிலணனற்றுகள்  (அ) னற்று ிலண ன்தர்  

[A] 1, 2 ட்டும்  ரி   [B] 3, 4 ட்டும்  ரி  

[C] 1, 4 ட்டும்  ரி   [D] 2, 4 ட்டும்  ரி 

36. "எர் அடிலணச்  கூநிட்ட சகாினும்  உபன்" 

ன்று தாடிர் ார்? 

[A] எபலார்   [B] கம்தர் 

[C] தாிா ன்  [D] தாிார்  

37. “அகத்ச கறுத்துப் னநத்ச பலத்து 

இனந் உனகர் அலணலனேம்   கத்ச ினத்” - 

இவ்டிகலக்குச்  ப ாந்க்கார்  ார்? 

[A] ானோணர்   [B] இானிங்கர்  

[C] ினனெனர்  [D] லநலனடிகள்  

38. தின்னம் ப ாற்கபில்  ஈறுசதால்  ிிப்தடினேம்  

இணிகல் ிிப்தடினேம்  னனம்தண்னச்  ப ால் 

து? 

[A] ினங்கடந்ான்   [B] ாலப்தம்  

[C] கனங்குில்   [D] பதரின்  

39. இல ப்தண்டம் , இல லத்ர்  பதனம்  

குநிக்கப்தட்டுள்ப  ிினக்கிம் 

[A] ற்நில  [B] னநானூறு  

[C] ங்குறுதறு  [D] தரிதாடல்  

40. 'உற்றுி உினேம் உறுபதானள்  பகாடுத்தும் 

திற்லந ிலன னணிாது கற்நல் ன்சந’-

இப்தாடல்  இடம் பதற்ந தல் 

[A] அகானூறு   [B] னநானூறு  

[C] ற்நில  [D] ினக்குநள்  

41. 'பதண்லக்கு  தன்னகங்கள்  உண்டு' ணக் 
கூநிர் 

[A] தாிார்   [B] தாிா ன்  

[C] ப.இானிங்கணார்  [D] சுா 

42. ீணாட் ிம்ன் சகாினின் 4 சகானங்கலள் 
தலாணது து? உாணது து? 

[A] பற்கு, கிக்கு  [B] கிக்கு, பற்கு 

[C] டக்கு, சற்கு  [D]சற்கு, டக்கு 
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43. கூற்றுகலப கணி 
1. "அபலகள், ிலநசகால், க்கள், ஆபாடு  

     சி ற்றும் உபனாம் அ ின் ாம்  

      ாற்றும் அவ்பாழுக  னாற்நார்"- அப்தர் 

2. "ஈநில் பதனந் ண்ரீ்ப்தந்  ரில்தம்சதர்   

     ழுாச  சபநானசதர்  னன்பணழு  

     சண்டி காம் ன்பகால்  கூறுபண  

     ிர்பாிந்ார்  சகாில் பாிக்   

     பகாற்நணார்"- ினாவுக்க ர்  

3. "ிலபந் ன்ல ாதும் என் றுலார்  

    இப்சதாது இங்கன் உான்"- ினாவுக்க ர்  

[A] 1 ட்டும்  ரி   [B] 2 ட்டும்  ரி  

[C] 3 ட்டும்   [D] அலணத்தும்  ரி 

44. “கட்டலப ாக்கித்சாடு  பாடர்ன 

இல்னாலத்  சர்வு ப ய்க” 

[A] கணாக தடி  [B] தார்த்துப் சதா 

[C] பனடன் ாழ்க [D] னனடன் இன 

45. “கூா னன்ணம் இலபசான்  குறுகிீ ஆான் 

ார் ன் அன்தின் இலநஞ் ிணான்  ன்ந 

கூற்நிற்குரிர்  ார்? 

[A] இான்   [B] இனக்குன் 

[C] குகன்   [D] தன் 

46.  ார்கசப  உங்கலக்கு  னீலட இல்லனசா? 

ண சகட்தது 

[A] ல் ிணா  [B] பகாபல் ிணா 

[C] பகாலட ிணா  [D] அநி ிணா 

47. கபவு, பதாய், காம் னனி குற்நம் காய்ந்ர்  

[A] அப்னிடிகள்   [B] ினாவுக்க ர்  

[C] குனச கஆழ்ார்  

[D] ிலபகிான்  ல்சட்டணார்  

48. ாண, கடுப்த, இல, ய்ப்த சதான்நலகள்  

[A] உம்   [B] உ உனன 

[C] உாணம்   [D] உசம்  

49. 'னவு உநழ் டக்லக ' இில் உள்ப உ உனன 

ாது 

[A] னவு   [B] உந 

[C] டக்லக  [D] சதான 

50. "எத்து அநிான் உிர்ாழ்ான் " ன்று கூறும் 

தல் து 

[A] ினக்குநள்  [B] ானடிார்  

[C] தபாி   [D] ல்ி 

51. இறுிில் ணிச்ப ால்  பதற்று என 

ிகற்தத்ானும்  இனிகற்தத்ானும்  

னென்நடிகபாய்  னது 

[A] இன்ணில ச்  ிந்ில் பண்தா 

[B] தஃபநாலட  பண்தா 

[C] இன்ணில  பண்தா 

[D] சரில   ிந்ில் பண்தா  

52. எநிவு னல் ஆநநிவு ல உள்ப உிரிகலபப்  

தற்நித் பபிாக குநிப்திடும்  பால்காப்தி  

இல் து? 

[A] பதானபில்   [B] தன்தில்  

[C] தில்  [D] பய்ப்தாட்டில்  

53. "இன்று பாட்டிண்  பநிிணில்  உிர் 

ப குத்ிடு  பன்று" - இில் உிர் ப குத்ிடு 

பன்று ப ால்னின்  இனக்கத்லக்  கண்டநிக 

[A] சற்றுலத்  பாலக 

[B] தண்னத் பாலக 

[C] உலத் பாலக 

[D] அன்பாித்  பாலக  

54. "கல்னால் அடித்ற்சகா  கானால் உலத்ற்சகா  

ில்னால் அடித்ற்சகா பட்கிணரீ்" - இில் உள்ப 

அிலச்  சுட்டுக  

[A] ற்குநிப்சதற்ந  அி 
[B] ப ாற்பதானள்  தின்னஅி  
[C] ஞ் ப்னகழ்ச் ி  அி 
[D] இட்டுந பாினி  

55. "பதானலப  இச் ித்து பதாய் ப ால்னாச" ன்று 

கூநிர் 

[A] தாிா ன்   [B] அரிச் ந்ின்  

[C] காந்ிடிகள்    [D] ள்பனார்  

56. "ாி ப ந்பிழ்  ாழ்கற் நிழ்" - ன்று 

னங்கிர்  

[A] தாிார்   [B] தாிா ன்  

[C] தரிிாற்கலனஞர்  

[D] லநலனடிகள்  

57. ானலட லனல ற்றும் ானலட
சற்தார்லில் ான்காம் ிழ்  ங்கம் 
ிறுப்தட்டது  

[A] தாண்டித்துல, தாஸ்கச துதி 
[B] தாஸ்கச துதி, தாண்டித்துல 

[C] தரிிாற்கலனஞர், தாண்டித்துல 

[D] தாண்டித்துல, தரிிாற்கலனஞர் 
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58. ப ாற்கலப  கணித்து நாணலத்  சர்க? 

1. ‘ல்’ ன்னும் அலடபாி  பதற்ந தல்-  

     குறுந்பாலக  

2. ‘அரி’ ன்னும் ப ால்னின் பதானள் - பற்கிர் 

3. ‘அகரிகால் ாநி அங்கள் அகல்ல்’ ன்று  

    கூநிர்- ிலபகிான்  உக்கிப் பதனழுி  
4. ‘எநிவு’ உிர்கலபனேம்  ினம்னம் உரி  

     தண்ன ினந்சாம்தல்  பதானபடீ்டல்  னனி  

     ிர் ம் உர் தண்னகலபத்  பள்பத்  

     பபிாக டுத்து இம்ன தல்- ற்நில . 

[A] 1 ற்றும் 2  [B] 2 ற்றும் 3 

[C] 1 ற்றும் 3  [D] 2 ற்றும் 4 

59. "ானுடப் திநப்தினுள்  ாா உத்து ஈணில் 

கினி ப னிணில்  திலத்தும் - ன்னும் ரி 

உர்த்துது 

[A] பதாநிில்  அநிவு  

[B] கணிில் அநிவு 

[C] ீரில் அநிவு   

[D] னத்து அநிவு 

60. பதானத்துக  

a.காக்குறுக்கம்  ………. 1. னஃடீது 

b.எபகாக்குறுக்கம்…......2.லனன்  

c.ஆய்க்குறுக்கம்…….…..3.சதான்ம் 

d.கக்குறுக்கம்…………..4.பபால் 

[A] a(4), b(2), c(1), d(3)  [B] a(4), b(2), c(3), d(1) 

[C] a(2), b(4), c(3), d(1)  [D] a(2), b(4), c(1), d(3) 

61. "சகாாற்சக ாபன்றும்  ீபா ஆாய்க்........ இத் 

பாடரில் உள்ப இனக்க சர்க 

[A] பதபச் ம்  

[B] ஈறுபகட்ட ிர்லந பதபச் ம்  

[C] குநிப்ன பதபச் ம்  

[D] பரிிலன  பதபச் ம்  

62. "சகாலில் குரி ில் அன்ணாள் கூநி பகாள்லக 

சகட்டான்"- இத்பாடர் ாலக் குநிக்கும் 

[A] குகன்   [B] இான் 

[C]  லீ   [D] இனக்குன்  

63. "ினள்லர் ினக்குநலப இற்நிணார்" 

[A] ப ப்தாட்டுத்  பாடர் 

[B] பாடர் ிலனத் பாடர்  

[C] ப ய்ித் பாடர்  

[D] கனலத் பாடர் 

64. கூற்றுகலப கணித்து சர்க  

1. "உிர்கானம் இணிசல் ானக்கு? பஞ் ம்  

     எட்லட அலடத்து திநர் சட்லட கர்ந்து  

     திலப்தானக்கு  ன்று கூநிர்" ீா 

2. சட்லட ன்ந ப ால்னின் பதானள் ப ல்ம் 

3. ீ. இா ச ந்ின்  இாானத்ில்  1928-ல்  

    திநந்ார்  

4. தாசனறு  பதனஞ் ித்ிணார்  தநா ிரிம்   

    ன்ந தலன ழுிணார் 

[A] 1, 2, 4 ட்டும்  ரி  

[B] 1,2, 3 ட்டும்  ரி  

[C] 2 ட்டும்  ரி  

[D] அலணத்தும்  ரி 

65. "ந்லந்  ாகீ ர் ந்ா ன ீப் தந்னடன் 

இத்பாடால்  குநிக்கப்தடுதர்  ார்? 

[A] அப்னிடிகள்   

[B] னெத் ினாவுக்கசு  

[C] ினாவுக்க ர்    [D] ச க்கிார்  

66. "அிர்ந்ி டுந்பாி ப ினேந அடிில் 

அலடந் னிர்ந் சினேம் சுலடிக்க 

சகலும் னழுதும் - இத்பாடரில்  

குநிப்திடப்தடுதல  னலநச 

[A] தடகு, ஆறு, காலப, னனி 
[B] ஏல , காடு, னல, தன்நி 
[C] ஏல , ஆறு, தசு,  ிங்கம் 

[D] தடகு, பப்தம், ஆறு, னனி 

67. "ாிற் கலடி  டுாடுங்க  ஆின் 

கலடி  உகுீர் பஞ்சு சுடத்ான் ான்- 

ன்னும் ரிகள் இடம்பதறும்  தல் து? 

[A]  ினப்திகாம்   [B] ிசகலன  

[C]  ீக ிந்ாி  [D] பதரினாம்  

68. "அன்தகத் ில்னா உிர் ாழ்க்லக ன்தாற்கண்  

ற்நல் ந்பிர்த்  ற்று"- இில் உள்ப 

அிலச்  சுட்டுக 

[A] கச  உனக அி 
[B] இல்பதானலலி  
[C] சற்றுல அி  

[D] ில் ிலநி  

69. "கம்தாாத்ில் ஆறு காண்டங்கள்  உள்பண. 

அசாத்ிா  காண்டம் இண்டாாக  உள்பண. 

அற்நில் உள்ப தடனங்கபின்  ண்ிக்லக?" 

[A] 13                      [B] 14                [C] 15                   [D] 17 
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70. கூற்றுகலப கணித்து சர்க 

1. ிாிடம் ன்னும் ப ால்லன னன் னனில்  

    உனாக்கிர்  - குரினப்தட்டர்  

2. குனக், ால்சா, திாகுய் ஆகில  

    டுத்ிாிட  பாிகபாக  உள்பண. 

3. ிாிட  பாிகபின்  எப்தினக்கம்  -  

    கால்டுபல்  

4. 'ிாிட' ன்னும் ப ால் 'ிழ்' ன்னும்  

    ப ால்னினந்து  உனாணாகும் .  

[A] 1, 2 ட்டும்  ரி   [B] 3, 4 ட்டும்  ரி  

[C] 1,3,4 ட்டும்  ரி   [D] அலணத்தும்  ரி 

71. "உனக னாற்நிசனச  சலாண  

ாிக்கா கல  ிடப் னனல, உலப்ன, 

துன்தத்ல  பதாறுத்ல் , இலடநா  ிலனாண  

தக்ி ஆகிற்றுடன்  ம் ணலக் 

கர்கின்நர்  ானம் இல்லன" 

[A] கால்டுபல்    

[B] ஜி.னை.சதாப் 

[C] ீா னணிர்   

[D] கி.ஆ.பத.ிசுாம்  

72.  ரிாக பதானந்ினேள்பற்றுள்  நாணலத்  

சர்க 

[A] ீதூண் ினம்சதல் - எபலார் 

[B] உன்லணச  ீ அநிாய் -  ாக்டீஸ்  

[C] ிழுக்கு பாண்டு ப ய்சான்   ாில்லன - 

      தாிார்  

[D] த ிப்திி  ன்னும் தாி – ிசகலன  

73.  ரிாண திரித்நிலனக்  கண்டநிக 

[A] இனப்னனலண  = இனப்ன + னலப 

[B] இத்லக = இத்து + அலக  

[C] ஆபவு = அனல + அபவு 

[D] ணனம் = ண + னம் 

74. பதானந்ா  ப ால்லனக்  கண்டநிக? 

[A] த்ல   [B] சுகம் 

[C] கிள்லப   [D] ஞ்லஞ  

75. ‚கம்தலணக் கற்கக் கற்க, கிலின் 
 ரீி இல்னகலப அநினாம்” – இப்தடிக் 
கூநிர் 

[A]  ி.ல.ாசாம் திள்லப 

[B] ஸ்.லானரிப் திள்லப 

[C] ஆலலட திள்லப 

[D] ‘கம்தன் அடிப்பதாடி’  ா.கச ணார்  

76. பகடுப்ததூஉம்  பகட்டார்க்குச்   ார்ாய்  

                                                                            ற்நாங்சக 

டுப்ததூஉம்  ல்னாம் ல - இக்குநட்தாில்   

[A] இல சாலண, அடி துலக, அடி இலன  

      சதான்நல  ந்துள்பண 

[B] அடி துலக னற்று ந்துள்பண 

[C] அடிசாலண , எனொஉ சதான்நல  ந்துள்பண 

[D] அடிஇலன , பதாிப்ன சாலண ந்துள்பண  

77. ‚ஸ்ரீலஷ்த்ின் பர்ப்னத் ாய்” ணப் 
சதாற்நப்தடுர்  

[A] ஆண்டாள்  [B] சதாழ்ார்  

[C] பதரிாழ்ார்   [D] இாானுஜர்  

78. "அண்ணிடம்  ிலடபதற்று  ிதுன் ப ன்நான் 

அடிலனாபநல்னாம்  கடந்து சதாகித்"- இில் 

அடிலனாபநல்னாம் , கடந்து ப ால்னின்  

இனக்கத்ல  சர்க 

[A] உலத் பாலக, பதபச் ம்   

[B] உம்லத் பாலக, ிலணபச் ம்  

[C] உர்வு  ிநப்னம்ல , ிலணபச் ம்  

[D] உனகம், ிலணபச் ம்  

79. கனங்சகாற் குநிஞ் ிப் னக்பகாண்டு 

“பதனந்சன்  இலக்கும் ாடபணாடு  ட்சத-  

இில் கனங்சகாற் பதனந்சன் ” ன்ந 

ப ால்கபின் இனக்கம் சர்க 

[A] ிலணத்பாலக , தண்னத் பாலக 

[B] தண்னத் பாலக, தண்னத் பாலக 

[C] உம்லத் பாலக, தண்னத் பாலக 

[D] உலத் பாலக, உம்லத் பாலக  

80. "அன்னம் அநனும் உலடத்ாின்  இல்ாழ்க்லக   

தண்னம் தனும் அது" – இக்குநட்தாில்  உள்ப 

அிலச்  சுட்டுக 

[A] ில் ிலநி   

[B] சற்றுலி  
[C] கச  உனக அி 
[D] திநிது பாில் அி 

81. ‚ ிங்கங்கசப! ழுந்து ானங்கள் ீங்கள் 
ப ம்நி ஆடுகள் ன்ந க்கத்ல உநித் 
ள்லங்கள்” ணக் கூநிர் 

[A] தாிா ன்    

[B] ிசகாணந்ர்  

[C] சுதாஷ் ந்ிசதாஸ் 

[D] தசும்பதான்னத்துானிங்கர்  
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82. ப ய்னேபின் ல்னா அடிகலபனேம் னன்தின்ணாக  

ாற்நிப் பதானள் பகாண்டாலும்  பதானலம்  

ஏல னேம்  ிலால்  னது 

[A] பகாண்டு கூட்டுப் பதானள்சகாள்  

[B] அடிாற்நிப்  பதானள்சகாள்  

[C] அலபநிதாப்னக்  பதானள்சகாள்  

[D] ாப்தில ப்  பதானள்சகாள்  

83. ‘ப ல்த்துப் தசண ஈல், துய்ப்சதாம்  ணிசண 

ப்த தனச' ணக் கூறும் தல் 

[A] குறுந்பாலக   [B] னநானூறு  

[C] தாஞ் ானி   தம் 

[D] இட் ி  ாத்ிரிகம்  

84. ல்னிண ழுத்துக்கள் ஆறும் ற்லந 

அடிப்தலடாகக்  பகாண்டு திநக்கின்நண? 

[A] உம்   [B] ிடறு 

[C] னெக்கு   [D] ிறு 

85.  ‘ன்ணன றுப்னம்  கிப்னத்  ன்லனேம்  இல்தாய் 

அலந்தும் இன்தப ா  னொதாய் ’ ன்ந ரிகசபாடு  

பாடர்னலடர்  

[A] ப.இானிங்கணார்  [B] கண்ா ன்  

[C] தாிார்    [D] சுா 

86. ‚கண்கி” னும் ப ால்னின் பதானள் 

[A] கண்கபால் சதசுதள் 

[B] கண்கபால் குதள் 

[C] கண்கபால் அனலதள் 

[D] கண்கபால் அ ாலதள்  

87.  ‘படிசனாிர்த்  பாடர்க் குற்நகங்கலள்  

டநபாற்நிட்டும்  சற்றுல ிகச’ – ன்ந 

ிிின் தடி னர்து 

[A] கிற்றுத்லப  [B] குங்கிாது 

[C] உர்லடந்ார்   [D] தந்ாட்டம்  

88. துப்தார்க்குத்  துப்தா துப்தாக்கித்  துப்தார்க்குத்  

துப்தாய் தூஉம் ல- இக்குநட்தாில்  

பதானந்ினேள்ப  அபபதலடச்  ப ாற்கலபத்  சர்க 

[A] ப ால்னில  அபபதலட 

[B] எற்நபபதலட  

[C] இல  ிலந அபபதலட 

[D] இன்ணில  அபபதலட  

89. பண்டலப  ிி கனிபண்தாால்  

தாடப்தடுது  து? 

[A] தள்ல   [B] தூது 

[C] கனம்தகம்  [D] அந்ாி 

90. பதானத்துக  

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) 19-ம்தற்நாண்டு 1.  னா ரீ்ினத்ாடகம்  
b) 18-ம்தற்நாண்டு 2. இா ாடகம் 
c) 17-ம்தற்நாண்டு 3. பாண்டி ாடகம் 
d) 11-ம்தற்நாண்டு 4. ா ாச ச்சு ாடகம் 

 
 a b C d  

[A] 1 2 3 4 

[B] 2 1 3 4 

[C] 4 3 2 1 

[D] 2 3 4 1 

     

91. 1985-ஆம் ஆண்டு ானலட  ப ந்ிழ்ச்  

ப ாற்திநப்தில் சதக னனிின் னல் 

பாகுி பபிந்து?  

[A] கிரிாின்  ற்கானத் ிழ் அகாி 
[B] சசப்தாார்  

[C] அகத்ினிங்கம்  

[D] சங்கிட ாி  ாட்டார்  

92. பதாந்ா இலலக்  கண்டநிக 

[A] னல   [B] ிில் 

[C] னரி   [D] அம்தி 

93. ள்பல், இபல, அநிால , டல ஆகி 

ான்கு காங்கபால்  லகச்சுல  சான்றும் 

ணக் கூறும் தல்? 

[A] ினக்குநள்  [B] பால்காப்திம்  

[C] கம்தாாம்  [D] ஆ ி ச ாி 

94. ‚ல்னார்க்கும் ல்னாம் ன்நினப்தாண இடம் 
சாக்கி டக்கின்ந ிந்லம்” ணப் 
பதாதுவுலடலல ினம்திர்  

[A] கல்ா சுந்ம் [B] தாிா ன்  

[C] ிழ்எபி  [D] னடி ன்  

95. ினம் ப ல்க் சக ா னனிார் 
ிின் ப்திரிவுக்கு ிகவும் பாண்டுப ய்ார்? 

[A] ப ய்னேள்  [B] உலலட 

[C] இனக்கம்  [D] ாடகம்  

96. லநலனடிகள் ாம் டத்ி ந் 
‚ஞாண ாகம் ” இலத் தூ ிில் ங்ஙணம்
பதர் ாற்நம் ப ய்ார்  

[A] ஞாணக்கடல்  [B] அநிவுக்கடல் 

[C] அநிவு ாகம்   [D] ாக்கடல்  
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97. பதானத்துக  

 தட்டில் I  தட்டில் II 
a) ப ன்ணி 1. ஆலட 
b) பகந்ம் 2. காற்று 
c) கால் 3. லன 
d) சகாடிகம் 4. தற்கள் 

 
 a b c d  

[A] 3 4 2 1 

[B] 4 3 1 2 

[C] 3 4 2 1 

[D] 4 3 2 1 

     

98. ிழ்ாட்லடச்  சூழ்ந்துள்ப  திந தகுிகபினினந்து  

ிில் ங்கும் ில ச்ப ாற்கள் …………………….. 
ணப்தடும். 
[A] ில ச்ப ால்   [B] ிரிப ால்  

[C] இற்ப ால்   [D] டப ால்  

99. னதுக்கிலில் தாிாரின் னாற்லநப்  
தலடத்ர் 

[A] ன.சத்ா  [B] அப்துல்குான்  

[C] ா.காா ன்   [D] லனத்து  

100. ினிலபாடற்னாத்ிற்கு  ிரிாணதும் 
 ிநப்தாணதும் உலபழுிர்  

[A] .ன.சங்கிட ாி  [B] தார்த் ாி  
[C]  .ீஇா.அங்கான்  [D] தாசனறு 

 

ALL THE BEST 
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MOCK TEST - 42 (GT-ANSWER KEY) 

1 B 11 D 21 D 31 A 41 C 51 D 61 B 71 B 81 B 91 B 

2  D 12 D 22 C 32 C 42 B 52 C 62 B 72 C 82 B 92 C 

3 D 13 A 23 B 33 C 43 B 53 A 63 C 73 C 83 B 93 B 

4 C 14 C 24 D 34 B 44 C 54 C 64 A 74 D 84 A 94 B 

5 C 15 B 25 A 35 C 45 C 55 D 65 C 75 B 85 A 95 B 

6 D 16 C 26 B 36 B 46 C 56 A 66 B 76 A 86 B 96 B 

7 A 17 B 27 A 37 B 47 A 57 B 67 A 77 D 87 A 97 A 

8 A 18 A 28 B 38 C 48 B 58 C 68 B 78 B 88 C 98 A 

9 B 19 A 29 B 39 D 49 B 59 D 69 A 79 B 89 B 99 D 

10 A 20 C 30 B 40 B 50 A 60 D 70 C 80 A 90 A 100 A 


