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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 
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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 
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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 

 

 


