
 

 

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 
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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 
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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 


