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யணக்கம் ண்ர்கள… 

இந்தப்குதி னழுக்க னழுக்க தநிழ் – உரபரைப் குதிக்காக நட்டுளந தனாரிக்கப்ட்ைட. 

இட னற்ிறம் சநச்சீர் னத்தகத்தில் இனந்ட டுக்கப்ட்ை ளகள்யிகள் அைங்கின ததாகுப்ாகும். என 

சி யிாக்கள் நட்டும் னத்தகத்ரத தாண்டி தயினில் இனந்ட டுக்கப்ட்ைரய. 

மாயட தநிழ் னத்தகத்தில் இைம்தற்றுள் உரபரை நற்றும் டரணப்ாைப் குதிகள்: 

1) தசம்தநாமித் தநிழ்                          10) அிவு டேட்ம் 

2) ஊனம் ளனம்                               11) தசவு 

3) நகாயித்யான் நீாட்சிசுந்தபார்             12) ிரத்த தசல்யம் கல்யி தசல்யம் 

4) ளகாவூர்கிமார்                                13) இனற்ரக ளயாண்ரந 

5) கணிதளநரத இபாநானுஜம்                   14) டெபத்ட எி 

6) ன்ிப்ரிசு                                  15) தநிமக யிரனாட்டுகள் 

7) காந்தினடிகள் கடிதம்                          16) ண்ன் 

8) உரினட                                      17) ஏயினக்கர 

9) டெங்கா கர்                                  18) தகாரைக்குணம் 

 

அரயனம் அரத்ட யிாக்கறக்கும் தில் அித்ட மகி தயற்ிப்த ன் யாழ்த்டக்கள் 

 

 

 

                                                                              இப்டிக்கு 

                                                                    நீண்டும் உங்கள் ஆதபவுைன் 

                                                                         ளகா.மி னனகன்  
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மாயட யகுப்ன தநிழ் – உரபரை 

1) தசம்தநாமித் தநிழ் 

1) ‘ிதில் ளசவும், ிதில் ாைல் 

இனற்வும் இனற்ரகனாக அரநந்தட 

ததன்தநாமினாகின தநிழ் என்ள’ – ன்று 

கூினயர் னார்? 

A] ளதயளனப்ாயணர் 

B] நரநரனடிகள் 

C] யள்ார் 

D] ரிதிநாற்கரஞர் 

2) உக தநாமிகில் சிந்தட கீழ்க்கண்ை 

ந்த தநாமி ன்று அிஞர்கள் 

குிப்ிடுகிார்கள்? 

A] தநிழ் தநாமி 

B] ஆங்கி தநாமி 

C] யங்க தநாமி 

D] ிதபஞ்சு தநாமி 

3) தினந்தின தசவ்யினல்னகள் தானந்தின 

தநாமிகள்____________ப்டும்? 

A] திதநாமி 

B] உனர்தநாமி 

C] தநிழ்தநாமி 

D] தசம்தநாமி 

 

4) கிளபக்கம், இத்தீன், சநஸ்கினதம், சீம், 

ிளபனம், அபன, ஈப்ன ஆகின தநாமிகள் 

தசம்தநாமிகள்  ட்டினிட்ையர் னார்? 

A] ைாக்ைர்.கிதபல் 

B] னரயர் நிளா 

C] ச.அகத்தினிங்கம் 

D] கால்டுதயல் 

5) தற்ளாட ளச்சு யமக்கில் இல்ாத 

தநாமிகள்  கூப்ட்ை தநாமிகில் 

கீழ்க்கண்ையற்ில் தயாட ட? 

A] கிளபக்கம் 

B] ஈப்ன 

C] இத்தீன் 

D] சநஸ்கினதம் 

6) தசவ்யினல் இக்கினங்கள்  கூப்டும் 

டைல்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் தயாட ட? 

A] னத்ததாள்ானிபம் 

B] திதண்கீழ்க்கணக்கு 

C] ததால்காப்ினம் 

D] சீயகசிந்தாநணி 

7) ‘தநிழ்தநாமி அமகா சித்திப ளயரப் 

ாைரநந்த தயள்ித்தட்டு; தினக்குள் அதில் 

ரயக்கப்ட்டுள் தங்க ஆப்ிள்’ – ன்று தநிழ் 

தநாமிரன சிப்ித்டக் கூினயர் னார்? 
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A] கால்டுதயல் 

B] ைாக்ைர் கிதபல் 

C] னரயர் நிளா 

D] யபீநானியர் 

8) ‘தநிழ் ன்ர ஈர்த்தட; குளா ன்ர 

இழுத்தட’ – ன்று தநிம் தநாமினின் சிப்ர 

தநாமிந்ட கூினயர் னார்? 

A] ைாக்ைர் கிதபல் 

B] னரயர் னஸ்தா 

C] ஜி.னை.ளாப் 

D] ல்லீஸ் டரப 

9) குநரிக்கண்ைநாட கீழ்க்கண்ை யற்ின் 

நிகப்மரநனா ிப்குதி ன்று ஆசிரினர் 

கூறுகிார்? 

A] யணிகர்கள் 

B] கைல்கள் 

C] தநிமர்கள் 

D] உகம் 

10) ‘ஏங்க ிரையந் டனர்ந்ளதார் 

ததாமயிங்கி’ – ன் யரிப்ாைல் 

இைம்தற்றுள் டைல் ட? 

A] னத்ததாள்ானிபம் 

B] நாங்காபம் 

C] தண்டினங்காபம் 

D] ததால்காப்ினம் 

11) தற்ளாரபக் குிக்கும் அம்ரந, அப்ன் 

ன்னும் தசாற்காட ந்த ாட்டுச் தநிழ்ச் 

தசாற்கள் ன்று ஆசிரினர் குிப்ிடுகிார்? 

A] ாஞ்சில் ாடு 

B] ததன்தநாமி ாடு 

C] தகாங்கு ாடு 

D] யனச ாடு 

12) ‘தநிழ் ிதநாமித் டரணனின்ித் தித்ட 

இனங்குயட நட்டுநின்ித் தரமத்ளதாங்கவும் 

தசய்னேம்’ – ன்று கூினயர் னார்? 

A] நரநரனடிகள் 

B] ஜி.னை.ளாப் 

C] கால்டுதயல் 

D] ரிதிநாற்கரஞர் 

13) நக்கறக்கு எழுக்க யபம்ன ளதரயனாட 

ளாளய தநாமிக்கு ந்த யபம்ன 

இன்ினரநனாட  ஆசிரினர் கூறுகிார்? 

A] இக்கின யபம்ன 

B] இக்கண யபம்ன 

C] தசய்னேள் யபம்ன 

D] தநாமிரை யபம்ன 

14) கீழ்க்கண்ை ந்த சங்கத்தில் இனந்ளத 

இரசனேம் ாைகனம் இனற்நிளமாடு 

இரணந்ட னத்தநிழ்  யிங்கி 

யபானிற்று ன்று ஆசிரினர் கூறுகிார்? 

A] தநிழ்ச்சங்கம் 
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B] கரைச்சங்கம் 

C] இரைச்சங்கம் 

D] னதற்சங்கம் 

15) ‘ல்ாச்தசால்றம் தானள் குித்தளய’ – 

ன் யரி இைம்தற்றுள் டைல் ட? 

A] தினக்குள் 

B] சிப்திகாபம் 

C] ததால்காப்ினம் 

D] தண்டினங்காபம் 

16) கீழ்க்கண்ையற்ில் எனரந, ன்ரந 

ன்னும் இனயரக ண் நட்டும் காணப்டும் 

தநாமி ட? 

A] தநிழ்தநாமி 

B] யைதநாமி 

C] இத்தீன் தநாமி 

D] ிதபஞ்சு தநாமி 

17) கீழ்க்கண்ையற்ில் எனரந, ன்ரந, 

இனரந  னெயரக ண்கள் உள் தநாமி 

ட? 

A] சநஸ்கினத தநாமி 

B] யைதநாமி 

C] தநிழ் தநாமி 

D] ிதபஞ்சு தநாமி 

 

18) ழுத்டக்கும், தசால்றக்கும் இக்கணம் 

கூி அயற்றுைன் கூடி யாழ்யினறக்கா 

தானிக்கணத்ரதனேம் கூறும் டைல் ட? 

A] ிதபஞ்சு தநாமி 

B] ஆங்கி தநாமி 

C] தநிழ் தநாமி 

D] இத்தீன் தநாமி 

19) ண்ரைன தநிழ் இக்கினங்கறம் 

இக்கணகங்கறம் கீழ்க்கண்ை ந்த யடியில் 

இனந்ததாக ஆசிரினர் குிப்ிடுகிார்? 

A] தசய்னேள் யடியில் 

B] உரபரை யடியில் 

C] கயிரத யடியில் 

D] அணி யடியில் 

20) கீழ்க்கண்ையற்ில் ளயறு ந்த 

தநாமிகிறம் காணப்ைாத தசய்னேள்யரக 

ட? 

A] தயண்ா 

B] ஆசிரினப்ா 

C] யஞ்சிப்ா 

D] கிப்ா 

21) னயர்கள் தசய்னேறக்குச் சிப்னச் ளசர்க்க 

கீழ்க்கண்ை ந்த இன அணிகரப் 

னன்டுத்தி ாைல்கர இனற்ினேள்ார்கள்? 

A] யிரினேயரந, ததாரகனேயரந 

B] உயரந, உனயகம் 
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C] திரிணி, னயணி 

D] நனக்கயணி, எமிப்ணி 

22) தநிழ் தநாமினில் கீழ்க்கண்ை யற்ிக்கு 

நட்டுளந ால்ளயறுாடு உண்டு ன்று 

கூப்டுகிட? 

A] இம் 

B] தநாமி 

C] உனிர்கள் 

D] தானள் 

 

யிரைகள் – தசம்தநாமித் தநிழ் 

1 C 6 D 11 A 16 A 21 B 

2 A 7 B 12 C 17 B 22 C 

3 D 8 A 13 B 18 C 

4 C 9 D 14 D 19 A 

5 B 10 C 15 C 20 D 

 

 

2) ஊனம் ளனம் 

1) இனற்ரகளனாடு இரனந்ட யாழ்ந்த தநிழ் 

நக்கள், தம் குடினினப்னப் குதிகர 

கீழ்க்கண்ை ந்த தனபால் குித்தர்? 

A] ாடு 

B] கபம் 

C] ஊர் 

D] ட்டிம் 

2) கீழ்க்கண்ை ந்த ாட்டின் அனளக ஊர் 

ன்னும் தனரில் என கபனம், ஊர்ம்ன 

ன்னும் ஊனம் உள்தாக கூப்டுகிட? 

A] ாிளான் 

B] ளதன்ஸ் 

C] த்திளாப்ினா 

D] ஈபான் 

3) கீழ்க்கண்ையற்ில் குிஞ்சி ி நக்கர 

ற்ி கூினயற்ில் தயாட ட? 

       1] நரனின் அனளக உள் ஊர்கில் 

நரரன சார்ந்த தனர்கரளன ரயத்ட 

அந்த ஊரப அரமத்தர் 

       2] குன்ர அடுத்டள் ஊர்கில் 

குன்ர சார்ந்த தனர்கர ஊர்தனர்காக 

ரயத்ட அரமத்தர் 

       3] நரரன குிக்கும் யைதசால்ா 

கிரி ன் தசால்ர தன் ஊர்தனரில் 

இரணத்ட அரமத்ட யாழ்ந்தர் 
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       4] குிஞ்சி நர நக்கள் 

நரனிினந்ட ி இைங்கறக்கு தசன்று 

தங்கின ளாட அங்குள் ிப்தனரபளன 

தனர் ரயத்டக் தகாண்டு யாழ்ந்தர் 

A] 1 நட்டும் தயறு 

B] 1 நற்றும் 3 தயறு 

C] 2 நற்றும் 3 தயறு 

D] 4 நட்டும் தயறு 

4) அத்தி நபங்கள் சூழ்ந்த ஊபாட கீழ்க்கண்ை 

ந்த தனபால் அரமக்கப்ட்ைட? 

A] அத்தினைர் 

B] ஆர்க்காடு 

C] ஆங்காடு 

D] அத்திக்காடு 

5) காிப்ட்டி, சிறுகூைல்ட்டி, 

ஆட்ரைனாம்ட்டி ஆகின ஊர்காட 

கீழ்க்கண்ை ந்த ித்ரத சார்ந்த ஊர்கர 

குிக்கின்? 

A] னல்ர ி ஊர்கள் 

B] குிஞ்சி ி ஊர்கள் 

C] நனதி ஊர்கள் 

D] தய்தல் ி ஊர்கள் 

6) ியனம், ீர்யனம் னிர்யனம் 

தசிந்த குதினாட____குதி  

அரமக்கப்டுகிட? 

A] னல்ர ி ஊர்கள் 

B] தய்தல் ி ஊர்கள் 

C] குிஞ்சி ி ஊர்கள் 

D] நனதம் ி ஊர்கள் 

7) கீழ்க்கண்ை ந்த ித்ரதச் சார்ந்த 

ஊர்கில் தாங்கி தனகி யமிந்ளதாடி 

யங்கூடின ஆறும், அதன் கரபனில் இனந்த 

உனர்ந்த நபங்கறம் ஊர்ப்தனர்கில் கந்ட 

ிரத்த? 

A] குிஞ்சி ி ஊர்கள் 

B] நனத ி ஊர்கள் 

C] னல்ர ி ஊர்கள் 

D] தய்தல் ி ஊர்கள் 

8) னினநபங்கள் அைர்ந்த குதினில் 

அரமக்கப்ட்ை நபப்தனர்த் ததாகுப்ன 

தனர்கில் கீழ்க்கண்யற்ில் தயாட ட? 

A] னினனூர் 

B] னினஞ்ளசார 

C] னினம்ட்டி 

D] னினங்குடி 

9) சீயப்ளரி, நாங்கும், ளயப்ளரி ஆகின 

ஊர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த ித்ரத சார்ந்த 

ஊர்கள் ஆகும்? 

A] குிஞ்சி 

B] னல்ர 

C] நனதம் 

D] தய்தல் 



7 
 

10) மங்காத்தில் கைற்கரபனில் உனயா 

ளனொர்கள்______ அரமக்கப்ட்ை? 

A] ாக்கம் 

B] ளகாட்ரை 

C] குப்ம் 

D] ட்டிம் 

11) மங்காத்தில் கைற்கரபனில் உனயா 

சிற்றூர்காட_____ அரமக்கப்ட்ை? 

A] ாக்கம் 

B] ட்டிம் 

C] குப்ம் 

D] ளசரி 

12) தடின கைற்கரபரன உரைன தநிமகத்தின் 

குதினில் கீழ்க்கண்ை னார் யாழ்ந்த ஊர்கள் 

இனந்ததாக கூப்டுகிட? 

A] ளயட்டுயர் 

B] அந்தணர் 

C] பதயர் 

D] இனர் 

13) யைக்ளக அரநந்த ஊர்ப்குதிரன 

னற்காத்தில் வ்யாறு அரமத்தர்? 

A] யடுவூர் 

B] யைமஞ்சி 

C] யைவூர் 

D] யைஞ்சி 

14) ானக்க நன்ர்கள் தநிமகத்ரத த்தர 

ாரனங்காகப் ிரித்ட தம் 

ஆறரகக்குட்டுத்திார்கள்? 

A] 72 

B] 71 

C] 73 

D] 75 

15) கல்தயட்டுகில் காணப்டும் 

நதிரபனாட கீழ்க்கண்ையற்ில் வ்யாாக 

திரிந்ட நடரப  நாினேள்ட? 

A] நதரப 

B] நிதிரப 

C] நனரத 

D] நினரத 

16) தானத்டக 

       1) ஆத்டெர் – னல்ர ி ஊர்;                  

2) கீழ்க்கரப – நனத ி ஊர் 

       3) சின்தகால்ப்ட்டி – தய்தல் ி 

ஊர்;      4) ளநட்டுப்ாரனம் – ானக்க 

நன்ர்கள் 

A] 4 1 3 2 

B] 3 4 2 1 

C] 1 2 4 3 

D] 2 3 1 4 

17) இந்தின யிடுதரக்குத் 

ததன்கத்திினந்ட அந்ினரப திர்த்த சிந்த 
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யபீபா னித்ளதயன் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை 

ந்த யனதிளளன நற்ளார், சிம்ம், 

யாள்யசீ்சு  யபீக்கரகள் ல்ாம் கற்றுத் 

ளதர்ந்தினந்தான்? 

A] திதான்று 

B] ன்ிபண்டு 

C] திரந்ட 

D] திான்கு 

18) ஆடு, நாடுகள் அரைக்கப்டும் இைநாட 

வ்யாறு அரமக்கப்டுகிட? 

A] குடிரச 

B] ததாழுயம் 

C] ட்டி 

D] தகால்ர 

 

யிரைகள் – ஊனம் ளனம் 

1 C 5 A 9 C 13 B 17 B 

2 A 6 D 10 D 14 A 18 C 

3 D 7 B 11 A 15 C 

4 B 8 A 12 C 16 D 

 

 

3) நகாயித்யான் நீாட்சிசுந்தபார் 

1) ‘னார் காப்ார் ன்று தநிமன்ர ங்கின 

ளாட ான் காப்ளன்’ - ன்று ழுந்தயர் னார்? 

A] நீாட்சி சுந்தபார் 

B] உ.ளய.சாநிாதர் 

C] ஆறுனக ாயர் 

D] இபாநிங்கார் 

2) கீழ்க்கண்ையற்ில் னார் ‘தநிழ்த்தாத்தா’ - 

ன்று அரமக்கப்ட்ைார்? 

A] உ.ளய.சாநிாதர் 

B] சாநிாதப்ிள்ர 

C] நீாட்சி சுந்தபார் 

D] ரிதிநாற்கரஞர் 

3) உ.ளய.சா அயர்கின் ஆசிரினர் தனர் னாட? 

A] குன்க்குடி அடிகள் 

B] காஞ்சி நகாயித்யான் சாதி னதினார் 

C] நளான்நணினம் சுந்தபம் ிள்ர 

D] நகாயித்யான் நீாட்சி சுந்தபார் 
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4) நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை 

ந்த ஆண்டின் ளாட ிந்தார்? 

A] 1818  

B] 1816 

C] 1815 

D] 1817 

5) நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் ிந்த ஊர் 

னாட? 

A] ண்தணய்கிபாநம்  

B] யரனப்ட்டி 

C] திரிசபனபம் 

D] ளகாயில்ட்டி 

6) நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கறக்கு 

கீழ்க்கண்ையற்றுள்_____ன் ளயட்ரக 

தணினாததாக இனந்தட? 

A] தசாற்தாமி 

B] தசால்ி தகாடுக்கும் தன்ரந 

C] கற்களயண்டும் 

D] தானள் ஈட்ை ளயண்டும் 

7) நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கிைம் டித்த 

குிப்ிட்ை நாணயர்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயா நாணயர் னார்? 

A] சயரிபானற 

B] தினாகபாசர் 

C] குாம்காதர் ாயர் 

D] ாஸ்கப ளசடதி 

8) கீழ்க்கண்ை ந்த ஊரில் ஆதி யித்யாாக 

நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் சிகாம் 

ணினாற்ி இனந்தார்? 

A] தினநங்கம் 

B] தினயானொர் 

C] தினயாயடுடர 

D] தினப்தனந்டர 

9) ந்த ஊரில் நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் 

ஆதி யித்யாாக யாழ்ந்ட இனந்த 

காத்தில் உ.ளய.சாநிாதனக்கு ஆசிரினபாக 

இனந்தார்? 

A] தினயாயடுடர 

B] கபந்ரத தநிழ்ச்சங்கம் 

C] நடரப ஆதிம் 

D] தினப்தனந்டர 

10) நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் தம்யாழ்யின் 

தனம்குதிரன_____தசயமித்தார்? 

A] அறயக ணினிளளன 

B] யிரனாட்டிளளன 

C] டிப்திளளன 

D] கற்ிப்திளளன 

11) நகாயித்யா நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் 

கீழ்க்கண்ை த்தரக்கும் ளநற்ட்ை 

டைல்கர இனற்ினேள்ார்? 

A] 75 
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B] 80 

C] 70 

D] 85 

12) நகாயித்யான் நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் 

ளகாயில்கர ற்ி இனற்ின தனபாண 

டைல்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் ட 

இைம்தயில்ர? 

A] ளகாயிின் யபாறு 

B] ளகாயிின் சிப்னகள் 

C] னரஜ தசய்னேம் னரகள் 

D] இரயின் தனரநகள் 

13) கீழ்க்கண்ை ந்த ண்ர் குடும்ம் 

ததாைர்ாக நீாட்சி சுந்தபார் அயர்கள் 

கும்ளகாணத்திற்கு த்திபத்தில் சாட்சி 

ரகதனாப்நிை தசன்ார்? 

A] ஆறுனகம் 

B] சண்னகம் 

C] கந்தசாநி 

D] டரபனனகன் 

14) ‘னென்ாயட ததன’ – ன் யரினில் 

னென்ாயட ன்னும் தசால்ாட கீழ்க்கண்ை 

ந்த தானரக் குிக்கிட? 

A] தயற்ிர 

B] ாக்கு 

C] னரகனிர 

D] சுண்ணாம்ன 

15) ‘ளாய்க்கு நனந்ட இக்கினம்’ – ன்று 

கூினயர் னார்? 

A] உ.ளய.சாநிாதர் 

B] நீாட்சி சுந்தபார் 

C] கயிநணி ளதசிகயிானகம் ிள்ர 

D] இபாநிங்க அடிகள் 

16) நீாட்சி சுந்தபார் இந்த ஆண்டு ட? 

A] 1875 

B] 1874 

C] 1876 

D] 1872 

17) நீாட்சி சுந்தபார் 

அயர்கள்______ாடுயதில் யல்யர்? 

A] யினத்தப்ா 

B] அந்தாதி 

C] கம்கம் 

D] தனபாணம் 

18) ‘ார ன் தாய்தநாமி சாகுநாால் 

இன்ள ான் இந்ட யிடுளயன்’ –  கூின 

கயிஞர் னார்? 

A] யில்ினம் ளரக்ஸ்ினர் 

B] ாபதிதாசன் 

C] இபசூல் கம்சளதவ் 

D] ளகால்ட்ரிட்ஜ் 
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19) ‘தசால் டடிக்குட நசு’ – ன் டைர 

ழுதினயர் னார்? 

A] யி.ளக.டி.ான் 

B] .மினப்ன் 

C] யிந்தன் 

D] ாஸ்கபன் 

20) ‘அம் தனகும் தநிழ் டித்தால், அகத்தில் 

எி தனகும்’ – ன் ாைர ாடின கயிஞர் 

னார்? 

A] நரநரனடிகள் 

B] தனஞ்சித்திபார் 

C] ளதயளனப்ாயாணர் 

D] நீாட்சி சுந்தபார் 

21) ‘அம் தனகும் தநிழ் டித்தால் அகத்தில் 

எி தனகும்’ – ன் ாைர 

தனஞ்சித்திபார் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைில் ாடினேள்ார்? 

A] இரந யிடினல் 

B] டைாசிரினம் 

C] தகாய்னாக்கி 

D] ள்ிப் ரயகள் 

22) ‘ததாப்னள் தகாடி உவுகள் அந்ட 

ளாகாநல் காப்ட தாய்தநாமி நாத்திபளந’ – 

ன்று கூின ஆசிரினர் னார்? 

A] ன.யபதபாசார் 

B] யிந்தன் 

C] யி.ளக.டி.ான் 

D] தின.யி.க 

23) இபசூல் கம்சளதவ் – ன்யர் கீழ்க்கண்ை 

ந்த ாட்ரை ளசர்ந்த கயிஞர் ஆயார்? 

A] இபஷ்னக் கயிஞர் 

B] ஆங்கிக் கயிஞர் 

C] ிதபஞ்சு கயிஞர் 

D] உனட கயிஞர் 

 

யிரைகள் – நகாயித்யான் நீாட்சிசுந்தபார் 

1 B 6 C 11 B 16 C 21 D 

2 A 7 D 12 C 17 D 22 C 

3 D 8 C 13 A 18 C 23 A 

4 C 9 A 14 D 19 A 

5 A 10 D 15 B 20 B 
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4) ளகாவூர்கிமார் 

1) ளகாவூர்கிமார் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

தரகர் அனகிறள் ளகாவூரில் ிந்தார்? 

A] னகார் 

B] னம்னகார் 

C] உரனைர் 

D] நடரப 

2) ளகாவூகிமார் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

நபில் ிந்தயபாயார்? 

A] அந்தணர் 

B] சத்திரினர் 

C] சாணக்கினர் 

D] ளயார் 

3) கீழ்க்கண்ை ந்த டைில் நட்டும் 

ளகாவூர்கிமாரின் ாைல்கள் இைம் 

தயில்ர? 

A] அகானூறு 

B] ற்ிரண 

C] குறுந்ததாரக 

D] தினயள்றயநார 

4) ற்ிரண, குறுந்ததாரக, னானூறு, 

தினயள்றயநார ஆகின டைல்கில் 

இைம்தற்றுள் ளகாவூர்கிமாரின் ாைல்கள் 

தநாத்தம் த்தர? 

A] 15 ாைல்கள் 

B] 18 ாைல்கள் 

C] 16 ாைல்கள் 

D] 17 ாைல்கள் 

5) ளகாவூர்கிமார் அயர்கர அரமத்ட அபசு 

அரயக்கத் தரயபாக்கின ளசாம நன்ர் 

னார்? 

A] இபாஜபாஜ ளசாமன் 

B] கரிகான் 

C] தடுங்கிள்ி 

D] ங்கிள்ி 

6) ங்கிள்ி ன் நன்ன் கீழ்க்கண்ை ந்த 

கரப தரகபநாக தகாண்டு ளசாமாட்ரை 

ஆண்டு யந்தான்? 

A] உரனைர் 

B] னகார் 

C] காளயரி னம்ட்டிம் 

D] னம்னகார் 

7) ‘இயர் அஞ்சா தஞ்சர்; னார் தயறு 

தசய்தாறம் அத்தயற்ிரச் சுட்டிக்காட்டி, 

னரனாக ற்றுக்தகாள்றம் யரகனில் 

இிரநனாக தசால்ித் தினந்டயதில் 

யல்யர்’ – இக்கூற்ில் சுட்டிக் காட்ைப்டுயர் 

னார்? 

A] ளநாசிகீபார் 

B] ளகாவூர்கிமார் 

C] இந்தத்தார் 
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D] ங்கிள்ி 

8) ளசாமர் நபில் ளதான்ின ங்கிள்ிக்கும் 

கீழ்க்கண்ை னானக்கும் தடுங்காம் ரகரந 

இனந்ட யந்ததாக கூப்டுகிட? 

A] நாயர்நன் 

B] அப்பாஜித்தன் 

C] தடுங்கிள்ி 

D] கிள்ியயன் 

9) ங்கிள்ினின் ரைனிர் உரனைர்க்கு 

அனகில் உள் ந்தக் ளகாட்ரைரன 

னற்றுரகனிட்ைர்? 

A] ஆவூர்க்ளகாட்ரை 

B] ளகாவூர்ளகாட்ரை 

C] ஊரநக்ளகாட்ரை 

D] நரக்ளகாட்ரை 

10) தானத்டக 

      1) ம்ன – ளசாமன்;          2) 

ளயப்ம்ன – ளசபன்;          3) ஆத்திப்ன – 

ாண்டினன்; 

A] 2 1 3 

B] 3 1 2 

C] 1 2 3 

D] 2 3 1 

11) ளகாவூர்கிமாரின் அிவுரபரனக் ளகட்டு 

உரனைர்ளகாட்ரைரன ங்கிள்ினிைம் 

எப்ரைத்ட யிட்டு தயிளனின ளசாம 

நன்ன் னார்? 

A] கிள்ியயன் 

B] தினனடிக்காரி 

C] தடுங்கிள்ி 

D] ங்கிள்ி 

12) குனற்த்டத் டஞ்சின கிள்ியயன் 

ன் நன்ன் கீழ்க்கண்ை ந்த கரபத் 

தரகபாகக் தகாண்டு ளசாமாட்ரை ஆண்டு 

யந்தான்? 

A] உரனைர் 

B] னகார் 

C] ஆவூர்ளகாட்ரை 

D] காளயரினம்ட்டிம் 

13) கீழ்க்கண்ை ளசாம நன்ர்கில் சிந்த 

கயிஞர் ன்று தனர் தற்யர் னார்? 

A] கிள்ியயன் 

B] தினனடிக்காரி 

C] தடுங்கிள்ி 

D] ங்கிள்ி 

14) கீழ்க்கண்ையற்ில் ந்த நன்ன் 

னயர்கறக்கு தகாரைனித்ட னகழ்தற்று 

யிங்கிார்? 

A] தினனடிக்காரி 

B] ாரிளயந்தன் 

C] கிள்ியயன் 
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D] ல்ினக்ளகாைன் 

15) நரனநான் தினனடிக்காரினின் இன 

ிள்ரகரனேம் தன் ட்ைத்ட னாரனின் 

காால் இைிக் தகால் னடிவு தசய்த ளசாம 

நன்ன் னார்? 

A] பசிம்நயர்நன் 

B] னதாம் நாயர்நன் 

C] ங்கிள்ி 

D] கிள்ியயன் 

16) கீழ்க்கண்ை ந்த நபில் ிந்த நன்ர்கள் 

னாவுக்கு யந்த டன்த்ரதனேம் சுவுக்கு உற் 

டனபத்ரதனேம் ீக்கிர்? 

A] ளசபர் 

B] ளசாமர் 

C] ாண்டினர் 

D] ல்யர் 

17) ளசாமன் தடுங்கிள்ி உரனைர் 

தரகரில் இனந்த தாழுட அயரப ாடி 

ரிசு த அங்கு தசன்று சிரனில் 

அரைக்கப்ட்ை னயர் னார்? 

A] ளநாசிகீபார் 

B] ளகாவூர்கிமார் 

C] இந்தத்தார் 

D] இம்னபார் 

 

18) ‘குள்தி இக்கின இக்கினக் கரதகள்’ 

– ன் டைர ழுதினயர் னார்? 

A] ளச.சுந்தபபாசன் 

B] .மினப்ன் 

C] க.குப்னசாநி 

D] ா.காநபாசன் 

19) ளார் தசய்னப் னப்டுயதற்கு னன்ாக 

அபசன், தன் அபண்நரனில் யபீர்கறக்கு 

தனயினந்ட அிக்கும் 

ிகழ்ச்சினாட_______ப்டும்? 

A] உற்ார் உணயித்தல் 

B] யபீர்கறக்கு உணயித்தல் 

C] தனஞ்சாறு ரைத்தல் 

D] தனஞ்ளசாறு அித்தல் 

20) தினச்சிபாப்ள்ி - கபநாட காயிரி 

ஆற்ின் கீழ்க்கண்ை ந்தக் கரபனில் 

அரநந்டள்ட? 

A] ததன்கரப 

B] யைகரப 

C] கிமக்குகரப 

D] ளநற்குகரப 

21) கீழ்க்கண்டுள் ந்த கபநாட 

ளகாயில்கறம் ிரவுச்சின்ங்கறம் 

ிரந்டள் யபாற்று கபம் ன்று 

கூப்டுகிட? 

A] தினயண்ணாநர 
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B] கும்ளகாணம் 

C] தினச்சிபாப்ள்ி 

D] தஞ்சாவூர் 

22) தினச்சிபாப்ள்ி கபத்தின் 

மம்தனரநக்கு சான்ாக திகழ்யட ட? 

A] ஊரநனன்ளகாட்ரை 

B] நரக்ளகாட்ரை 

C] னக்தகாம்ன 

D] னினஞ்ளசார 

23) நரக்ளகாட்ரைனில் கீழ்க்கண்ை ந்த 

நன்ர் காத்டச் சிற்ங்காட 

காண்ளாரபக் கயனம் தன்ரநனேரைனதாக 

அரநந்டள்ட? 

A] ளசாமர் 

B] ானக்கர் 

C] ளசபர் 

D] ல்யர் 

24) னற்காத்தில் ளசாமர்கின் ந்த 

கபநாட ளகாமிநாகபம் ன்று 

அரமக்கப்ட்ைட? 

A] னகார் 

B] ரமனாறு 

C] உரனைர் 

D] காஞ்சி 

 

25) ததான்ரநக்காத்தில் தினச்சி ன்னும் 

நாகபநாட கீழ்க்கண்ையற்ில் வ்யாாக 

அரமக்கப்ட்ைட? 

A] திரிசிபனபம் 

B] திரிசனபம் 

C] திரிசபானபம் 

D] தினச்சிப்ள்ி 

26) தினச்சினில் த்தர ஆண்டு மரந 

யாய்ந்த கயின்நிகு கல்ரணனாட காயிரி 

ஆற்ின் குறுக்ளக கட்ைப்ட்டுள்ட? 

A] ஏபானிபம் 

B] ஈபானிபம் 

C] னெயானிபம் 

D] ஈபானிபத்ட ந்டைறு 

27) தநிமகத்தின் ந்த கல்ரணனாட 

ண்ரைனத் தநிமரின் ீர் ளநாண்ரநச் 

சிந்தனின் சிகபம் ன்று கூப்டுகிட? 

A] தரினார் 

B] னெணாறு 

C] ளநட்டூர் 

D] கல்ரண 

28) தானேநாயனக்கு ஞாதி காட்டின 

தநகுனவும், தநிமின் னதல் சிறுகரத 

ழுத்தாபா ய.ளய.சுப்ிபநணினம் ிந்த 

நண் ட? 

A] நடரப 
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B] தஞ்ரச 

C] தினச்சி 

D] காஞ்சி 

29) ‘ஈன்று னந்தனதல் ன்தரக் கைள’ – 

த் ததாைங்கும் ாைாட இைம்தற்றுள் 

டைல் ட? 

A] னானூறு 

B] குறுந்ததாரக 

C] கித்ததாரக 

D] அகானூறு 

30) ‘ஈன்று னந்தனதல் ன்தரக் கைள’ – 

த் ததாைங்கும் னானூற்று ாைர 

ாடினயர் னார்? 

A] இங்கீபார் 

B] தான்னடினார் 

C] கிர் 

D] எரயனார் 

31) ளகாவூர்கிமாரின் ாைல்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைில் அதிகட்சநாக 15 ாைல்காக இைம் 

தற்றுள்? 

A] குறுந்ததாரக 

B] தினயள்றயநார 

C] ற்ிரண 

D] னானூறு 

32) ளகாவூர் கிமார் ன் னயர் கீழ்க்கண்ை 

ந்த நன்ர்கர ற்ிளன அதிகம் 

ாடினேள்ார்? 

A] ாண்டினர் 

B] ளசபர் 

C] ளசாமர் 

D] கப்ிபர் 

33) ளகாவூர்கிமார் ற்ி ளாரபத் தயிர்த்த 

னயர், நரனநான் ிள்ரகரத் காத்தல், 

இந்தத்தார்ச் சிரநீட்ை தசம்நல், ஆகின 

ிகழ்ச்சிகாட கீழ்க்கண்ை ந்த டைில் 

இைம்தற்றுள்ட? 

A] னானூறு 

B] குறுந்ததாரக 

C] ற்ிரண 

D] தினயள்றயநார 

 

யிரைகள் – ளகாவூர்கிமார் 

1 C 8 C 15 D 22 B 29 A 

2 D 9 A 16 B 23 D 30 B 

3 A 10 D 17 C 24 C 31 D 

4 B 11 C 18 A 25 A 32 C 
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5 D 12 B 19 D 26 B 33 A 

6 A 13 A 20 A 27 D 

7 B 14 C 21 C 28 C 

 

 

5) கணிதளநரத இபாநானுஜம் 

1) இபாநானுஜம் அயர்கள் தநிமகத்தின் 

கீழ்க்கண்ை ந்த நாயட்ைத்தில் ிந்தார்? 

A] தினச்சி 

B] ஈளபாடு 

C] நடரப 

D] இபாநாதனபம் 

2) இபாநனுஜம் அயர்கள் ிந்ததில் இனந்ட 

த்தர ஆண்டு காம் யரப ளசும் தின் 

அற்யபாக இனந்தார்? 

A] னென்ாண்டுகள் 

B] ந்தாண்டுகள் 

C] மாண்டுகள் 

D] இபண்ைாண்டுகள் 

3) இபாநானுஜர் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ஊரில் உள் திண்ரணப்ள்ி என்ில் 

டித்தார்? 

A] தினச்சிபாப்ள்ி 

B] ஈளபாடு 

C] கும்ளகாணம் 

D] காஞ்சினபம் 

4) தன் தாய் ளகாநத்தின் தந்ரதனார் 

ணினின் காபணநாக கீழ்க்கண்ை ந்த ஊனக்கு 

குடிளனிார்? 

A] நடரப 

B] காஞ்சினபம் 

C] கும்ளகாணம் 

D] ஈளபாடு 

5) 1880 ஆண்டில் கார் ன்யர் த்தரனாயட 

யனதிளளன கணிதத்தில் சிந்ட 

யிங்கிார்? 

A] ன்ிதபண்டு 

B] திரந்ட 

C] திாறு 

D] திதட்டு 

6) கார் – ன்னும் கணிதயினல் அிஞர் 

அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த கரபச் ளசர்ந்தயர்? 

A] தகாம்ினா 

B] யாரிங்ைன் 

C] இண்ைன் 

D] சுயிட்சர்ாந்ட 
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7) இபாநானுஜம் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

அிஞர் ளான்று திரந்ட யனதிளளன 

கணிதத்தில் சிந்ட யிங்கிார்? 

A] ஹார்டி 

B] கார் 

C] ஆஸ்ளகனை 

D] ஜாளகாி 

8) னானரைன னனற்சினிால் இபாநானுஜம் 

அயர்கள் டரனகத்தில் ழுத்தர் ணினில் 

ளசர்ந்தார்? 

A] தந்ரத 

B] தாத்தா 

C] தாய் 

D] ஆசிரினர் 

9) இபாநானுஜம் அயர்கறக்கு தன் தந்ரத 

னெநாக கீழ்க்கண்ை ந்த டரனகத்தில் 

ழுத்தர் ணினாட கிரைத்தட? 

A] டெத்டக்குடி 

B] ண்டர் 

C] தசன்ர 

D] தகாச்சி 

10) இபாநானுஜம் அயர்கள் தாம் கண்டுிடித்த 

ளதற்ங்கரனேம், டுளகாள்கரனேம் 

யிாக்காகத் ததாகுத்ட கீழ்க்கண்ை 

யற்ிற்கு அனுப்ிார்? 

A] இந்தின கணிதக் கமகப் ல்கரக்கமகம் 

B] இந்தின கணிதக் கமகப் த்திரிரக 

C] இந்தின கணிதக் கமகப் ள்ி 

D] இந்தின கணிதக் கமக ிறுயம் 

11) தான் கண்டுிடித்த ளதற்ங்கரனேம், 

டுளகாள்கரனேம் யிாக்காகத் ததாகுத்ட 

இபாநானுஜம் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை னார் 

உதயினேைன் இந்தின கமகப் த்திரிக்ரகக்கு 

அனுப்ிார்? 

A] ஃிபான்சிஸ் ிளனான் 

B] ஃிபான்சிஸ் ாபன்ஸ் 

C] ஃிபான்சிஸ் களபான் 

D] ஃிபான்சிஸ் ஸ்ிரிங் 

12) இபாநானுஜம் அயர்கள் ழுதின 

ளதற்ங்கள் நற்றும் டுளகாள்கள் அரத்டம் 

ததாகுக்கப்ட்டு கீழ்க்கண்ை ந்த தனர் னெம் 

இந்தின கணித கமக த்திரிக்ரகனால் 

கட்டுரபனாக தயினிைப்ட்ைட? 

A] ளபாசர்ஸ் இபாநனுஜம் கண்டுிடிப்னகள் 

B] தர்திஸ் கணிதம் 

C] தர்திஸ் ண்கள் 

D] இபாநனுஜம் கண்டுிடிப்னகள் 

13) இபாநானுஜம் அயர்கள் டரனகத்தில் 

ஊதினநில்ா யிடுப்ன டுத்டக் தகாண்டு 

கீழ்க்கண்ை ந்த ல்கரக்கமகத்தில் 

ஆபாய்ச்சி நாணயபாக ளசர்ந்தார்? 

A] தசன்ர ல்கரக்கமகம் 

B] திரிிட்டி கல்றரி 
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C] இண்ைன் ல்கரக்கமகம் 

D] ளகம்ிரிட்ஜ் ல்கரக்கமகம் 

14) ல்கரக்கமகத்தில் இபாநானுஜர் 

ஆபாய்ச்சி நாணயபாக ளசர்ந்த ிகு 

தம்னரைன கண்டுிடிப்னகள், ஆபாய்ச்சிகள் 

ஆகினயற்ர யியபநாக ழுதி கீழ்க்கண்ை 

னானக்கு கடிதநாக அனுப்ிார்? 

A] கார் 

B] ிட்டில்வுட் 

C] ஹார்டி 

D] ஈ.ச்.தயில் 

15) இபாநனுஜம் அயர்கள் கடிதம் அனுப்னம் 

ளாட ஹார்டி அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ல்கரக்கமகத்தில் ளபாசிரினாக ணினாற்ி 

தகாண்டினந்தார்? 

A] திரிிட்டி கல்றரி 

B] ளகம்ிரிட்ஜ் ல்கரக்கமகம் 

C] தசன்ர ல்கரகமகம் 

D] இண்ைன் ல்கரக்கமகம் 

16) ஹார்டி அயர்கள் ளபாசிரினாக 

ணினாற்ின ளகம்ிரிட்ஜ் 

ல்கரக்கமகநாட கீழ்க்கண்ை ந்த 

ாட்டில் அரநந்டள்ட? 

A] அதநரிக்கா 

B] ிபான்ஸ் 

C] இபஷ்னா 

D] இங்கிாந்ட 

17) கீழ்க்கண்ை ந்த ல்கரக்கமகத்ரத 

ளசர்ந்த ளபாசிரினர் ஈ.ச்.தயில் அயர்கள் 

தசன்ர ல்கரக்கமகத்திற்கு 

தசாற்தாமியாற் யந்தார்? 

A] ளகம்ிரிட்ஜ் ல்கரக்கமகம் 

B] ஆக்ஸ்ளார்டு ல்கரக்கமகம் 

C] திரிிட்டி கல்றரி 

D] தகாம்ினா ல்கரக்கமகம் 

18) ஹார்டி அயர்கள் இபாநனுஜத்ரத 

இங்கிாந்திற்கு அரமத்தார் ன் தசய்திரன 

இபாநானுஜம் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை னார் 

யானிாக அிந்ட இங்கிாந்ட தசல் 

னடிதயடுத்தார்? 

A] ஈ.ச்.தயில் 

B] ிட்டில்வுட்டு 

C] ஆர்தர்தர்சி 

D] ளபா.ஈ.டி.தல் 

19) இபாநானுஜம் அயர்கள் இங்கிாந்டக்கு 

கப்ல் னெம் னப்ட்ை ஆண்டு ட? 

A] 14-04-1914 

B] 17-03-1914 

C] 16-02-1914 

D] 18-05-1914 

20) இபாநனுஜம் அயர்கள் திரிிட்டி 

கல்றரினில் ஆபாய்ச்சி நாணயபாக ளசர்ந்த 

ாள் ட? 

A] 15-05-1914 
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B] 16-02-1914 

C] 15-03-1914 

D] 18-04-1914 

21) இபாநனுஜத்தின் கணிதத்திரநரனக் 

கண்டு திரிிட்டி கல்றரினாத் அயனக்கு 

த்தர ாள்கறக்கு அறுட வுண்டு 

உதயித் ததாரகனாட யமங்கினட? 

A] நாதத்திற்கு என்றுக்கு 

B] னென்று நாதத்திற்கு 

C] ஆண்தைான்றுக்கு 

D] ஆறு நாதத்திற்கு 

22) கீழ்க்கண்ை ந்த கணித ளபாசிரினர் 

அயர்கள் ளகம்ிரிட்ஜ் நாணயர்கறக்கு சிப்னக் 

கணிதம் ைத்திக் தகாண்டினந்தார்? 

A] ிட்டில்வுட் 

B] ஆர்தர்தர்சி 

C] சூினன் கக்சுி 

D] ளபா.ஈ.டி.தல் 

23) ளபாசிரினர் ஆர்தர்தர்சி அயர்கள் 

கீழ்க்கண்ை ந்த கல்றரிரனச் ளசர்ந்தயர் 

ஆயார்? 

A] கிங்ஸ் கல்றரி 

B] திரிிட்டி கல்றரி 

C] தசன்ரக் கல்றரி 

D] ளகம்ிரிட்ஜ் கல்றரி 

24) ளபாசர்ஸ் இபாநானுஜன் கண்டுிடிப்னகள் – 

ன்னும் தரப்ில் இபாநானுஜத்தின் 

யமினரகர டைாக தயினிட்டு 

இபாநானுஜத்திற்கு தனரந ளசர்த்தயர் னார்? 

A] ார்ட்தநண்ட் ண்ட் 

B] ரிச்சர்ட் 

C] ஹார்டி 

D] ளபாசிரினர் சூினன் கக்சுி 

25) இபாநானுஜத்தின் திரநரன அிந்த 

கீழ்க்கண்ை ந்த ல்கரக்கமகநாட 

அயனக்கு ஃப்.ஆர்.ஸ் ட்ைத்ரத 

யமங்கினட? 

A] தகாம்ினா ல்கரக்கமகம் 

B] ளகம்ிரிட்ஜ் ல்கரக்கமகம் 

C] தசன்ர ல்கரக்கமகம் 

D] இங்கிாந்ட ல்கரக்கமகம் 

26) கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளாட 

இபாநனுஜம் அயர்கறக்கு ஃப்.ஆர்.ஸ் 

ட்ைநாட யமங்கப்ட்ைட? 

A] 1916 

B] 1918 

C] 1917 

D] 1919 

27) எனயபட திரநகள் ிர் யினக்கத்தக்க 

யரகனில் இனந்தால் அயனக்கு கீழ்க்கண்ை 

ந்த ட்ைநாட யமங்கப்டுகிட? 

A] கணிதயினல் யிஞ்ஞாி 
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B] கணிதயினல் ளபாசிரினர் 

C] ஃப்.ஆர்.ஸ் 

D] கணித யல்றர் 

28) ஃப்.ஆர்.ஸ் ட்ைம் தற் 

இபாநானுஜத்ரதத் திரிிட்டி கல்றரி ாபாட்டி 

கீழ்க்கண்ை ந்த தயிரன அித்ட 

சிப்ித்தட? 

A] கல்யிக்குழுயின் சிப்ன உறுப்ிர் 

B] கல்யிக்குழுயின் சிப்ன தரயர் 

C] கல்யிக்குழுயின் டரணத்தரயர் 

தரயர் 

D] கல்றரினின் டரணத்தரயர் 

29) ஃப்.ஆர்.ஸ் ட்ைத்ரத தற் 

இபாநானுஜத்ரத ாபாட்டி திரிிட்டி 

கல்றரினாட அயனக்கு த்தர வுண்டு 

ததாரகரன அிக்க ற்ாடு தசய்தட? 

A] 200 வுண்டு 

B] 150 வுண்டு 

C] 250 வுண்டு 

D] 225 வுண்டு 

30) இபாநானுஜம் அயர்கறக்கு 250 வுண்டு 

ததாரகரன திரிிட்டி கல்றரினாட 

த்தர ஆண்டுகறக்கு யமங்க ற்ாடு 

தசய்தட? 

A] ஆறு ஆண்டுகள் 

B] என ஆண்டுகள் 

C] இன ஆண்டுகள் 

D] னென்று ஆண்டுகள் 

31) னானரைன ரிந்டரபனின் ளரில் 

இபாநானுஜத்திற்கு 250 வுண்டு ததாரகரன 

அிக்க தசன்ர ல்கரக்கமகம் 

னன்யந்தட? 

A] ார்ட்தநண்ட் ண்ட் 

B] ஈ.டி.தல் 

C] ிட்டில்வுட் 

D] ஹார்டி 

32) தசன்ர ல்கரக்கமகநாட 250 

வுண்டு ததாரகரன இபாநனுஜம் 

அயர்கறக்கு த்தர ஆண்டுகறக்கு யமங்க 

னன்யந்தட? 

A] ஆறு ஆண்டுகள் 

B] ந்ட ஆண்டுகள் 

C] ான்கு ஆண்டுகள் 

D] னென்று ஆண்டுகள் 

33) தசன்ர ல்கரக்கமகம் தகாடுக்க 

னன்யந்த 250 வுண்டு ததாரகனில் 50 

வுண்ரை கீழ்க்கண்ை னானக்கு யமங்கி 

யனநாறு இபாநானுஜம் கடிதம் ழுதிார்? 

A] ள்ிக்கு 

B] ரம ின நாணயர்கள் 

C] தற்ளார் 

D] தன் ஆபாய்ச்சிக்கு 

34) தசன்ர ல்கரக்கமகம் தகாடுக்க 

னன்யந்த 250 வுண்டு ததாரகனில் 200 
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வுண்டு ததாரகரன கீழ்க்கண்ை னானக்கு 

யமங்கி யனநாறு இபாநானுஜம் கடிதம் 

ழுதிார்? 

A] ரம ின நாணயர்கள் 

B] தான் டித்த ள்ிக்கு 

C] தன் தற்ளார்கறக்கு 

D] தன் ண்ர்கறக்கு 

35) இபாநானுஜம் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ளானால் ாதிக்கப்ட்ைார்? 

A] காசளாய் 

B] னற்றுளாய் 

C] னெரச்சாவு 

D] இனதளாய் 

36) இபாநானுஜத்ரத காசளாய் தாக்கி அயர் 

டுக்ரகனில் இனந்த ளாட அயரபக் காண 

யந்த ஹார்டினின் யாைரக நகிழுந்தின் ண் 

னாட? 

A] 1739 

B] 1719 

C] 1730 

D] 1729 

37) கீழ்க்கண்ை ந்த ண் இனயரககிள 

இன கங்கின் கூட்டுத்ததாரகனாக யனம் 

ண்கில் நிகச்சிின ண் ன்று 

இபாநானுஜம் குிப்ிடுகிார்? 

A] 1719 

B] 1729 

C] 1723 

D] 1727 

38) இபாநானுஜம் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ாின் ளாட இங்கிாந்திினந்ட நீண்டும் 

இந்தினாயிற்கு தினம் ிரத்ட னம்ரக்கு 

கப்ில் யந்ட இங்கிார்? 

A] 1919 ஜனீ் 22 

B] 1918 ப்பல் 25 

C] 1919 நார்ச் 27 

D] 1919 ளந 17 

39) இபாநானுஜம் அயர்கள் இங்கிாந்திினந்ட 

நீண்டும் தசன்ர யந்ட ளசர்ந்த ஆண்டு ட? 

A] 1919 

B] 1920 

C] 1921 

D] 1918 

40) இபாநானுஜம் அயர்கறக்கு கீழ்க்கண்ை 

ந்த ஆண்டின் ளாட காசளாய் தாக்கினட? 

A] 1916 

B] 1919 

C] 1917 

D] 1918 
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41) கணிதளநரத இபாநானுஜம் அயர்கின் 

ிப்ன - இப்ன ஆண்டுகள் னாட? 

A] 1886 - 1920 

B] 1889 - 1921 

C] 1888 - 1919 

D] 1887 – 1920 

42) இபாநனுஜம் அயர்கள் காசளானால் 

ாதிக்கப்ட்டு இந்த தாழுட அயரின் யனட 

னாட? 

A] னப்த்ட இபண்டு 

B] னப்த்ட னென்று 

C] னப்த்ட ந்ட 

D] னப்த்ட என்று 

43) ‘ஆய்பாக இல்ாயிட்ைாறம் 

இபாநானுஜன் குரந்த ட்சம் என ஜாளகாி’ 

– ன்று இபாநானுஜத்ரத ாபாட்டினயர் னார்? 

A] ஆர்தர்தர்சி 

B] இந்திபாகாந்தி 

C] ிட்டில்வுட்டு 

D] ளபா.ஈ.டி.தல் 

44) ஆய்ர் - ன்யர் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ாட்ரைச் ளசர்ந்த இரணனற் கணிதளநரத 

ஆயார்? 

A] சுயிட்சர்ாந்ட 

B] தசனளநி 

C] இபஷ்னா 

D] இங்கிாந்ட 

45) ஜாளகாி – ன்யர் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ாட்ரைச் ளசர்ந்த இரணனற் கணிதளநரத 

ஆயார்? 

A] தநக்சிளகா 

B] அதநரிக்கா 

C] இங்கிாந்ட 

D] தசனளநி 

46) ஆய்ர் ன்யர் கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைற்ாண்டில் யாழ்ந்த இரணனற் 

கணிதளநரத ஆயார்? 

A] 16 ஆம் டைற்ாண்டு 

B] 18 ஆம் டைற்ாண்டு 

C] 19 ஆம் டைற்ாண்டு 

D] 17 ஆம் டைற்ாண்டு 

47) ஜாளகாி ன்யர் கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைற்ாண்டில் யாழ்ந்த இரணனற் 

கணிதளநரத ஆயார்? 

A] 19 ஆம் டைற்ாண்டு 

B] 20 ஆம் டைற்ாண்டு 

C] 18 ஆம் டைற்ாண்டு 

D] 16 ஆம் டைற்ாண்டு 

48) ‘கணிதத் திரநனால் யிஞ்ஞா 

உகிரப் ிபநிக்கச் தசய்ட யபாற்ில் 

குிப்ிைத்தக்க ஏர் இைத்ரத தற் ியிக் 

கணிதளநரத’ – ன்று இபாநனுஜத்ரத 

ாபாட்டினயர் னார்? 
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A] ார்ன்தநண்ட் ண்ட் 

B] ஈ.ச்.தயில் 

C] ஹார்டி 

D] இந்திபாகாந்தி 

49) ‘இபாநானுஜன் சாதாபாண நிதபல்ர். 

அயர் இரயன் தந்த ரிசு’ – ன்று கூினயர் 

னார்? 

A] ரிச்சர்ட் 

B] ளபா.ஈ.டி.தல் 

C] ார்ட்தநண்ட் ண்ட் 

D] ளபாசிரினர் சூினன் கக்சுி 

50) ‘இபாநானுஜன் னதல் தபநா கணித 

ளநரத’ – ன்று கூினயர் னார்? 

A] ளபா.ஈ.டி.தல் 

B] ஆஸ்ளகனை 

C] ார்ட்தநண்ட் தண்ட் 

D] இந்திபாகாந்தி 

51) ‘இபாநானுஜன் தான் இந்த 20ஆம் 

டைற்ாண்டின் நிகப்தரின கணிதளநரத’ – 

ன்று கூினயர் னார்? 

A] ளபாசிரினர் சூினன் கக்சுி 

B] ரிச்சர்ட் 

C] இந்திபாகாந்தி 

D] ார்தநண்ட் ண்ட் 

52) ார்ட்தநண்ட் ண்ட் – ன்யர் கீழ்க்கண்ை 

ந்த கபத்தின் ஆறர் ஆயார்? 

A] ளைாக்கிளனா 

B] இண்ைன் 

C] யாரிங்ைன் 

D] கிளார்ினா 

53) இபாநானுஜம் அயர்கறக்கு கீழ்க்கண்ை 

ந்த ஆண்டின் ளாட டுயணபாசட அஞ்சல் 

தரரன தயினிட்டுள்ட? 

A] 1962 

B] 1963 

C] 1961 

D] 1960 

54) டுயணபாசட கீழ்க்கண்ை ந்த 

நதிப்ிா அஞ்சல் தரரன இபாநனுஜம் 

தனரில் தயினிட்ைட? 

A] திான்கு காசு 

B] திாறு காசு 

C] திதட்டு காசு 

D] திரந்ட காசு 

55) இபாநனுஜம் தனரில் நத்தின அபசாட 

தநாத்தம் த்தர இட்சம் அஞ்சல் 

தரகர தயினிட்ைட? 

A] இனத்திபண்டு இட்சம் 

B] இனத்ரதந்ட இட்சம் 

C] இனட இட்சம் 
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D] இனத்தான்கு இட்சம் 

56) இபாநானுஜம் அயர்கின் த்தரனாயட 

ிந்த ாின் ளாட நத்தின அபசாட 

அயனக்கு அஞ்சல் தர தயினிட்டு 

சிப்ித்தட? 

A] 50 யட ிந்த ாள் 

B] 60 யட ிந்த ாள் 

C] 75 யட ிந்த ாள் 

D] 100 யட ிந்த ாள் 

57) கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளாட 

ளபாசிரினர் இபாநானுஜம் அரத்டக 

ிரவுக்குழுயாட அரநக்கப்ட்ைட? 

A] 1971 

B] 1972 

C] 1970 

D] 1973 

58) ளபாசிரினர் இபாநனுஜம் அரத்டக 

ிரவுக்குழுயாட கீழ்க்கண்ை ந்த 

இைத்தில் அரநக்கப்ட்ைட? 

A] கும்ளகாணம் 

B] இங்கிாந்ட 

C] காஞ்சினபம் 

D] தசன்ர 

 

59) தசன்ரனில் கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் 

ளாட இபாநானுஜம் கணித அியினல் 

ிறுயநாட திந்ட ரயக்கப்ட்ைட? 

A] 1971 

B] 1972 

C] 1973 

D] 1970 

60) தசன்ரனில் இபாநானுஜம் கணித 

அியினல் ிறுயநாட கீழ்க்கண்ை ந்த 

தநிமக னதரநச்சபால் திந்ட 

ரயக்கப்ட்ைட? 

A] சி.ன்.அண்ணாடரப 

B] ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் 

C] ன.கனணாிதி 

D] தஜ.தஜனிதா 

61) இபாநானுஜம் ணினாற்ின தசன்ரத் 

டரனகம் சார்ில் னதினதாக யாங்கின 

கீழ்க்கண்ை ந்த கப்றக்கு சீியாச 

இபாநானுஜம் ப் தனர் சூட்ைப்ட்ைட? 

A] குடிீர்க்கப்ல் 

B] ளார்க்கப்ல் 

C] யர்த்தக கப்ல் 

D] சபக்குக் கப்ல் 

62) இபாநானுஜம் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ஆண்டின் ளாட ரிச்சர்ட்டும் ஆஸ்ளகனேம் 

இரணந்ட நார்வு சிரரன இந்தினாயிற்கு 

தகாண்டு யந்தர்? 



26 
 

A] 1982 

B] 1984 

C] 1983 

D] 1981 

63) ரிச்சர்ட் நற்றும் ஆஸ்ளகனை ஆகின 

இனயனம் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ல்கரக்கமகத்தின் ளபாசிரினர்காக 

ணினாற்ி இனந்தர்? 

A] இண்ைன் ல்கரக்கமகம் 

B] ளகம்ிரிட்ஜ் ல்கரக்கமகம் 

C] தசன்ர ல்கரக்கமகம் 

D] யிசுகன்சீன் ல்கரக்கமகம் 

64) இபாநானுஜம் அயர்கறக்கு ரிச்சர்ட் நற்றும் 

ஆஸ்ளகனைம் இரணந்ட கீழ்க்கண்ை ந்த 

சிரரன இந்தினாயிற்கு தகாண்டு யந்தர்? 

A] தங்க சிர 

B] தயள்ி சிர 

C] தயண்க சிர 

D] ிாட்டி சிர 

65) இபாநானுஜத்தின் குிப்ளடுகில் 3000 

னதல் 4000 ளதற்ங்கர கீழ்க்கண்ை ந்த 

ஆண்டின் ளாட ைாைா அடிப்ரை ஆபாய்ச்சி 

ிரனம், அப்டிளன எிப்ைம் டுத்ட 

டைாக தயினிட்டுள்ட? 

A] 1960 

B] 1957 

C] 1961 

D] 1964 

66) இபாநானுஜம் ஆசிரினரிைம் கீழ்க்கண்ை 

ந்த ண்ணாட நதிப்னரைனட  

யாதிட்ைார்? 

A] சுமினம் 

B] என்று 

C] டைறு 

D] ம்ட 

67) இபாநனுஜத்தின் ளதற்ங்கரனேம் 

டுளகாள்கரனேம் யிாக்காக ததாகுத்ட 

இந்தின கணித கமகப் த்திரிக்ரகக்கு 

அனுப்ின ிபான்சிஸ் ஸ்ிரிங் ன்யர் 

தசன்ர டரனகத்தில் கீழ்க்கண்ை 

ப்ணினில் இனந்தார்? 

A] தசன்ரத் டரனகத்தின் அறயக 

தரயர் 

B] தசன்ரத் டரனகத்தின் தாினாார் 

C] தசன்ரத் டரனகத்தின் தரரநப் 

தாினார் 

D] தசன்ர டாய்னகத்தின் ழுத்தர் 

ணினின் தினத்தர் 

68) தசன்ர டரனகத்தில் உள் கப்றக்கு 

‘சீியாச இபாநானுஜம்’ ன்னும் தனர் 

சூட்ைப்ட்ைதில் சீியாசன் ன்னும் 

தனபாட கீழ்க்கண்ை னாரபக் குித்தட? 

A] டரனக தரயர் 

B] ஆசிரினர் 
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C] ண்ர் 

D] தந்ரத 

69) கீழ்க்கண்ையற்ில் ந்த ாாட கணித 

திநாக தகாண்ைாைப்டுகிட? 

A] ப்பல் 26 

B] டிசம்ர் 22 

C] ஜனீ் 21 

D] ஆகஸ்ட் 22 

70) இந்தின அபசாட இபாநானுஜத்தின் 

கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்ரை கணித ஆண்ைாக 

அியித்தட? 

A] 2012 

B] 2011 

C] 2013 

D] 2010 

71) இபாநானுஜம் அயர்கின் கீழ்க்கண்ை 

த்தரனாயட ிந்த ார தகாண்ைாடும் 

தாழுட நத்தின அபசாட அந்த ஆண்ரை 

கணித ஆண்ைாக அியித்தட? 

A] 100 யட ிந்த ாள் 

B] 150 யட ிந்த ாள் 

C] 125 யட ிந்த ாள் 

D] 175 யட ிந்த ாள் 

72) ஹார்டி அயர்கின் கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைர டித்த ிகு இபாநானுஜம் அயர்கள் 

அயனக்கு கடிதம் ழுதிார்? 

A] தினரி ஆஃப் ஈகுளயசன்ஸ் 

B] ஆர்ைர் ஆஃப் இன்ிிட்டி 

C] தினரி ஆஃப் ம்ர்ஸ் 

D] தினரி ஆஃப் ார்டிரன்ஸ் 

 

யிரைகள் – கணிதளநரத இபாநானுஜம் 

1 B 16 D 31 D 46 B 61 A 

2 A 17 C 32 B 47 A 62 B 

3 D 18 A 33 C 48 D 63 D 

4 C 19 B 34 A 49 B 64 C 

5 B 20 D 35 A 50 C 65 B 

6 C 21 C 36 D 51 A 66 A 

7 B 22 B 37 B 52 B 67 C 

8 A 23 A 38 C 53 A 68 D 

9 C 24 C 39 A 54 D 69 B 

10 B 25 D 40 C 55 B 70 A 



28 
 

11 D 26 B 41 D 56 C 71 C 

12 C 27 C 42 B 57 A 72 B 

13 A 28 A 43 C 58 D 

14 C 29 C 44 A 59 B 

15 B 30 A 45 D 60 C 

 

 

6) ன்ிப்ரிசு 

1) இனடைறு ஆண்டுக்கு னன்ன சியகங்ரகப் 

குதிரன ஆண்டு யந்த நன்ன் னார்? 

A] நனடாண்டி 

B] னித்ளதயன் 

C] ளயறாச்சினார் 

D] யடுகாதர் 

2) குடிநக்கரனேம், கு ததய்யத்ரதனேம் எளப 

நாதிரி ளாற்ி ளசித்த நன்ர் னார்? 

A] ஊரநத்டரப 

B] கட்ைதாம்நன் 

C] னித்ளதயன் 

D] நனடாண்டி 

3) கீழ்க்கண்ை ந்த ஊரில் என ாள் தன் 

யக்ரகனில் ற்ட்ை காபணநாக நனடண்டி 

நன்ர் அயர்கள் அங்கு தங்கிார்? 

A] தினக்ளகாயிறர் 

B] தினக்ளகாட்டினைர் 

C] தினயல்ிப்னத்டெர் 

D] தினயபங்கம் 

4) நனடாண்டி நன்ன் அந்த 

தண்நணினிைம் அம்நா சினேம் தாகனம் 

ன்ர நிகவும் யனத்டகின்; சாப்ிை 

தாயட இனந்தால் தகாடுங்கல்’ – ன்று 

இரபஞ்சும் ளாட அயனரைன குபர 

கீழ்க்கண்ை வ்வுரநளனாடு ஆசிரினர் 

எப்ிடுகிார்? 

A] ீனக்குள் அடினிினந்ட ளசுயட ளால் 

இனந்தட 

B] குமிக்குள் இனந்ட ளசுயட ளால் இனந்தட 

C] கிணற்றுக்குள்ினந்ட ளசுயட ளால் 

எித்தட 

D] டெபத்தில் இனந்ட ளசுயட ளால் இனந்தட 

5) சி ன்று ளகட்ை நனடாண்டி நன்னக்கு 

அந்த யனதா தண்நணி அயனக்கு அித்த 

உணவு னாட? 

A] சுைச்ளசாறு 

B] ரமன ளசாறு 

C] அறுசுரய உணவு 
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D] சுரய நிகுந்த கிகள் 

6) ரமன ளசாற்றுக்கு ததாட்டுக் தகாள் அந்த 

தண்நணி நனடாண்டிக்கு ரயத்த தானள் 

னாட? 

A] தல்ிக்காய் ஊறுகாய் 

B] நாங்காய் ஊறுகாய் 

C] ாற்ங்காய் ஊறுகாய் 

D] னண்டு ஊறுகாய் 

7) ‘ான் அபளசாச்சின காத்தில் னார் னானக்கு 

ந்ததந்த ஊர்கரத் தாநாக 

யமங்கிளளா அயற்ர அயபயர்கறக்ளக 

உரிரநனாக்குதல் ளயண்டும். இடளய ன் 

இறுதி யினப்ம்’ – ன்று கூின நன்ன் 

னார்? 

A] கட்ைதாம்நன் 

B] னத்டயடுகாதர்  

C] ளயறாச்சினார் 

D] நனடாண்டி 

8) நனடாண்டி நன்ன் அந்த யனதா 

தண்நணிக்கு தாநாக அித்த ஊர் னாட? 

A] சியகங்ரக 

B] தினதல்ளயி 

C] மஞ்ளசாற்றுக் குனாதளந்தல் 

D] கள்க்குிச்சி 

 

9) திரனவு உதயிக்கு ரனவு 

ன்ிரன நயாநல் தசறத்தின நன்ர் 

ன்று ாபாட்ைப்டும் நன்ர் னார்? 

A] யிஜனபங்காதர் 

B] நனடாண்டி 

C] தசாக்காதர் 

D] னித்ளதயர் 

10) னத்டக்கரதகள் ன்னும் டைர 

ழுதினயர் னார்? 

A] ீயன் 

B] யிந்தன் 

C] .மினப்ன் 

D] ஸ்யர்ரினி 

11) உைல் நில்ாநல் இனந்த ிரனிறம் 

ழுத்டப் ணினிர யிைாநல் தசய்ட 

தகாண்டினந்த இந்திதநாமி ழுத்தார் னார்? 

A] இபயநீ்திபாத் தாகூர் 

B] க்கிம்சந்த் சட்ைர்ஜி 

C] ிளபம் சந்த் 

D] அபயிந்த் ளகாஷ் 

12) ிளபம் சந்த் அயர்கின் உைல்ிர 

சரினில்ாத்ரதக் கண்டு ‘ன் இப்டி 

உங்கர யனத்திக் தகாள்கிரீ்கள்? சுயர் 

இனந்தால் தாள சித்திபம் யரபன னடினேம். 

ழுடயதர ிறுத்தி உங்கள் உைல்த்தில் 

அக்கர தசறத்டங்கள்’ – ன்று ிளபம் சந்த் 

ார்த்ட கூினயர் னார்? 
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A] தற்ளார் 

B] ஆசிரினர் 

C] ண்ர் 

D] நரயி 

13) உைல் ம் ாதித்தளாடம் டுத்த 

ளயரரன னடிக்காட, அவ்யிைத்ரத யிட்டுச் 

தசல் யினம்ாநல் கைரநரன தரிட  

யாழ்ந்த இந்தினதநாமி கயிஞர் னார்? 

A] ிளபம் சந்த் 

B] தனாந்த சபஸ்யதி 

C] அபயிந்தர் ளகாஷ் 

D] இபயநீ்திபாத் தாகூர் 

14) ‘நத்ரத எனனகப்டுத்டயதில் தான் 

அரத்டம் இனக்கிட. அவ்யாறு தசய்னேம் 

ளாட ந்ததயான தசனறம் தயற்ிரனத் 

தனம்’ - ன்யர் னார்? 

A] அபயிந்தர் ளாஷ் 

B] இபயநீ்திபாத் தாகூர் 

C] யிளயகாந்தர் 

D] தனாந்த சபஸ்யதி 

15) ஆைற்கரனாட மங்காத்தில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த தனரில் அரமக்கப்ட்ைட? 

A] ததனக்கர 

B] கூத்டக்கர 

C] ைக்கர 

D] ாரயக்கூத்ட 

16) கீழ்க்கண்ையற்ில் கட்னாம் இன்த்ரத 

தனம் கர ட? 

A] ாைகக்கர 

B] னபாணக்கர 

C] ஆைற்கர 

D] நனத்டயக்கர 

17) தநிமக இபாஜாங்கத்தின் ளதசின 

நினகங்கா யரபனாடுகள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ஊரில் தனநயில் ஜயீித்ட யனகின்? 

A] திண்டுக்கல் 

B] தகாரைக்கால் 

C] ீகிரி 

D] உதரகநண்ைம் 

18) ரகயமிக் கண்கறம் கண்யமி நனம் 

தசல் ஆடுதள______டேட்நாகும்? 

A] ாைகத்தின் 

B] ஆைின் 

C] கூத்தின் 

D] ாைின் 
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யிரைகள் – ன்ிப்ரிசு 

1 A 5 B 9 B 13 A 17 D 

2 D 6 A 10 A 14 C 18 B 

3 B 7 D 11 C 15 B 

4 C 8 C 12 D 16 C 

 

 

7) காந்தினடிகள் கடிதம் 

1) காந்தினடிகள் கீழ்க்கண்ை ந்த இைத்தில் 

ஆற்ின உபனாட நக்கு ாைப்குதினாக 

தகாடுக்கப்ட்டுள்ட? 

A] நகாபாஷ்டிபா 

B] தண்டி 

C] தைல்ி 

D] குஜபாத் 

2) காந்தி அயர்கள் கீழ்க்கண்ையற்ில் தன் 

த்தரனாயட ிந்த ாின் ளாட 

உரபனாற்ின ிகழ்ச்சினாட நக்கு 

ாைப்குதினாக அிக்கப்ட்டுள்ட? 

A] 45 யட ிந்தாள் 

B] 49 யட ிந்தாள் 

C] 50 யட ிந்தாள் 

D] 75 யட ிந்தாள் 

 

 

3) கல்யி கற்ித்தில் ாம் தசய்ன ளயண்டின 

னதல் தசனல் டதயன்று காந்தினடிகள் 

கூறுகிார்? 

A] னிற்றுதநாமிரன அரயனக்கும் 

கற்ிப்ட 

B] தநிழ்தநாமி ற்ி ிரயா னமிவுக்கு 

யனயட 

C] னிற்றுதநாமி ற்ி ததியா னடிவுக்கு 

யனயட 

D] திதநாமிரன ற்ி யிக்கி கூறுயட 

4) கீழ்க்கண்ை ந்த தநாமிரனக் குித்டச் 

சிந்திக்காநல் கல்யி கற்ிப்ட, அடித்தம் 

இல்ாநல் கட்ைைத்ரத ழுப்னயதரப் 

ளான்ட ன்று காந்தி கூறுகிார்? 

A] னிற்றுதநாமி 

B] உனர்தநாமி 

C] தநிழ்தநாமி 

D] திதநாமி 
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5) கயி இபயநீ்திபாத் தாகூரின் ஈர்ப்ா 

இக்கின ரைக்கு காபணம் னாட? 

A] னிற்றுதநாமி நீட இனந்த ற்று 

B] யைதநாமி நீட இனந்த ஆர்யம் 

C] ஆங்கித்தில் அயனக்கு இனந்த அிவு 

D] தாய்தநாமி நீட இனந்த ற்று 

6) னன்சிபாம் ளசும்ளாட குமந்ரதகள், 

ஆண்கள், தண்கள் அரயனம் நிகுந்த 

ஈடுாடுைன் இனக்க காபணம் னாட? 

A] ஆங்கி தநாமி 

B] யைதநாமி 

C] தாய்தநாமி 

D] ததறங்கு தநாமி 

7) உனர்ந்த நம்ரைத்த நதன்ளநாகன் 

நாயினாயின் கீழ்க்கண்ை ந்த தநாமிப் 

ளச்சுாட தங்கத்ரத ளான்று எி 

யசீுயதாக காந்தி கூறுகிார்? 

A] யங்கதநாமி 

B] தாய்தநாமி 

C] ஆங்கிதநாமி 

D] யைதநாமி 

8) ‘ளயர ததரினாத ததாமிாி, தன் 

கனயினின் நீட சீற்ம் தகாண்ைாாம்’ – ன் 

மதநாமினாட கீழ்க்கண்ை ந்த தநாமிரனச் 

ளசர்ந்தட? 

A] ஆங்கி தநாமி 

B] தநிழ் தநாமி 

C] யங்க தநாமி 

D] ததறங்கு தநாமி 

9) ள்ிக்கூைநாட ரதப் ளான்று இனக்க 

ளயண்டும் ன்று காந்திஜி கூறுகிார்? 

A] கிபாநம் 

B] கபம் 

C] ளசார 

D] யடீ்ரை 

10) கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளாட 

ரைதற் கல்யி நாாட்டில் காந்தினடிகள் 

ிகழ்த்தின உரப, நாணயர்கள் ற் யண்ணம் 

கடித யடியில் நக்கு ாைநாக 

அிக்கப்ட்டுள்ட? 

A] 1916 

B] 1917 

C] 1919 

D] 1918 

11) 1917 ஆம் ஆண்டு கீழ்க்கண்ை 

த்தரனாயட கல்யி நாாட்டில் 

காந்தினடிகள் தரரந உரபரன 

ிகமத்திார்? 

A] னதாயட கல்யி நாாடு 

B] னென்ாயட கல்யி நாாடு 

C] இபண்ைாயட கல்யி நாாடு 

D] ந்தாயட கல்யி நாாடு 
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12) 1917 ஆண்டு 2 யட கல்யி நாாைாட 

குஜபாத் நாித்தில் உள் ந்த கரில் 

ரைதற்ட? 

A] னளபாச் 

B] யளதாபா 

C] பாஜ்ளகாட் 

D] ளார்ந்தர் 

 

யிரைகள் – காந்தினடிகள் கடிதம் 

1 D 2 B 3 C 4 A 5 D 

6 C 7 B 8 A 9 D 10 B 

11 C 12 A 

 

 

8) உரினட 

1) உரினட – ன் சிறுகரதனாட கீழ்க்கண்ை 

ந்த டைில் அரநந்டள்ட? 

A] நரினாரதபாநன் கரதகள் 

B] சிந்தர தசல்யம் 

C] னத்டக்கரதகள் 

D] யபாற்றுக் கரதகள் 

2) சிந்தரச் தசல்யம் – ன் டைர 

ழுதினயர் னார்? 

A] ஆறுனக ாயர் 

B] குன்க்குடி அடிகார் 

C] கினாந்த யாரினார் 

D] ாபதினார் 

3) ‘ததான்ரநநிக்க உகதநாமிகள் 

அரத்திறம் தநிளம ததான்ரந, னன்ரந, 

ிரந, எிரந, இரந, யரந, தாய்ரந, 

டெய்ரந, தசம்ரந, னம்ரந, இிரந, 

திரந, தனரந, தினரந, இனன்ரந, 

யினன்ரந, ன்னும் ல்யரகச் சிப்னகள் 

அரத்ரதனேம் எனங்ளக தற்ினக்கிட’ – 

ன்று கூினயர் னார்? 

A] ளதயளனப் ாயாணர் 

B] நரநரனடிகள் 

C] ரிதிநாற்கரஞர் 

D] சம்ந்த னதினார் 

4) இந்த உகில் ீரின்ி உகில் ந்த 

உனினம் இனங்க இனாட ன்ரத 

‘ீரின்ரநனாட உகு’ ன்று கூினயர் னார்? 

A] க்கீபர் 

B] கிர் 
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C] எரயனார் 

D] தினயள்றயர் 

5) யள்றயர் அயர்கள் நரமீரின் சிப்ரனேம், 

இன்ினாரநனேம் உணர்த்டம் யரகனில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த அதிகாபத்ரத ரைத்டப் 

னகழ்ந்ட உரபக்கின்ார்? 

A] இல்யாழ்க்ரக 

B] யான்சிப்ன 

C] குிப்ிதல் 

D] னயி டேணக்கம் 

6) ‘நாநரம ளாற்டம் நாநரம ளாற்டம்’ – 

ன் யரினாட இைம்தற்றுள் டைல் ட? 

A] கம்பாநானணம் 

B] சீயகசிந்தாநணி 

C] சிப்திகாபம் 

D] தினக்குள் 

7) ‘ீர் ிற்க, ான் இனக்க, இந்தச் சிப்ன 

என்று ளாதாதா?’ – ன்று கூினயர் னார்? 

A] ட்டித்தடிகள் 

B] காளநகப்னயர் 

C] இபாநச்சந்திப கயிபானர் 

D] நரநரனடிகள் 

8) தரினயரின் தனநக்கணக்கில் 

தசயமித்டள் ணம் வ்யவு? 

A] இனத்ட னென்ானிபம் 

B] இனத்ட ாங்கானிபம் 

C] இனத்ட இபண்ைானிபம் 

D] இனத்ட னிபானபம் 

9) ாள் என்றுக்கு த்தர நணிளபம் 

தரினயர் கைவுர னரஜ தசய்யதாக 

னியரிைம் கூிார்? 

A] இபண்டு நணிளபம் 

B] அரப நணிளபம் 

C] என நணிளபம் 

D] என்ரப நணிளபம் 

10) கீழ்க்கண்ை ந்த யனதிினந்ட அந்த 

தரினயர் கைவுர யமிடுயதாக 

னியரிைம் கூிார்? 

A] ந்ட யனட 

B] னென்று யனட 

C] த்ட யனட 

D] ட்டு யனட 

 

யிரைகள் – உரினட 

1 B 2 C 3 A 4 D 5 B 

6 C 7 A 8 C 9 D 10 A 
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9) டெங்கா கர் 

1) தநிமகத்தில் கீழ்க்கண்ை ந்த கபம் ‘டெங்கா 

கபம்’  அரமக்கப்டுகிட? 

A] தினச்சி 

B] ளகாரய 

C] தஞ்ரச 

D] நடரப 

2) தநிழ்ாட்டின் கீழ்க்கண்ை ந்த கபத்தில் 

ஆண்டின் ல்ா ாிறம் யிமாக்கள் 

ரைதறுயதால் அந்கபம் ‘தினயிமா கர்’ 

 அரமக்கப்டுகிட? 

A] நடரப 

B] காஞ்சி 

C] தினச்சி 

D] கன்ினாகுநரி 

3) கீழ்க்கண்ை ந்த கபநாட 

ாற்ிரசனிறம் கரனமகு தானந்தின 

நாதனங் ளகானபங்களாடு ட்டுச்சிின 

ளகானபங்கரனேம் தகாண்டு, மில்நிகு 

சிற்க்கர கூைநாக யிங்குயதால் 

அந்கபம் ‘ளகாயில் நாகபம்’  

அரமக்கப்டுகிட? 

A] காஞ்சி 

B] தஞ்ரச 

C] நடரப 

D] டெத்டக்குடி 

4) மம்தனம் தநிமர்தம் ாகரிகத் 

ததாட்டிாகத் திகமந்த ‘ததன்ிந்தினாயின் 

ததன்ஸ்’ –  அரமக்கப்டும் கப ட? 

A] ீகிரி 

B] நடரப 

C] தஞ்ரச 

D] காரபக்கால் 

5) இன்ரன தநிமகத்தின் இபண்ைாயட 

தனகபாநாக திகழும் கபம் ட? 

A] தசன்ர 

B] ளகாரய 

C] நடரப 

D] தினச்சி 

6) சங்கம் ரயத்ட தசந்தநிழ் யர்த்த கபம் 

 னகமப்டும் கபம் ட? 

A] நடரப 

B] ளகாரய 

C] தசன்ர 

D] தஞ்ரச 

7) நடரப ன்னும் தசால்றக்கு____ன்று 

தனர்? 

A] தாறுரந 

B] ரமரந 
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C] னடரந 

D] இிரந 

8) ‘நாளனான் தகாப்னழ் நர்ந்த தாநரபப்’ – 

த் ததாைங்கும் ாைல் இைம்தற்றுள் டைல் 

ட? 

A] னானூறு 

B] ரிாைல் 

C] கித்ததாரக 

D] குறுந்ததாரக 

9) நடரபனேம் கீழ்க்கண்ையற்ில் உள் 

டவும் இரணந்ட இிரநனின் இனல்ாய் 

அரநந்தரய ன்று கூப்டுகிட? 

A] கபம் 

B] ளகாயில் 

C] தநிழ் 

D] கல்யி 

10) ‘தநிழ்தகழு கூைல்’ – ன் யரி 

இைம்தற்றுள் டைல் ட? 

A] குறுந்ததாரக 

B] திற்றுப்த்ட 

C] அகானூறு 

D] னானூறு 

11) கீழ்க்கண்ை ந்த டைில் நடரபனின் 

சிப்ர கூறும் ‘தநிழ்ிர தற் தாங்கன 

நபின் நகிழ்ர நறுகின் நடரப’ ன் 

யரினாட இைம்தற்றுள்ட? 

A] நடரபக்காஞ்சி 

B] சிறுாணாற்றுப்ரை 

C] குிஞ்சிப்ாட்டு 

D] தனம்ாணாற்றுப்ரை 

12) நடரபனின் சிப்ரக் கூின தநிழ்ிர 

தற் தாங்கன நபின் நகிழ்ர நறுகின் 

நடரப’ – ன் யரிரனப் ாடின னயர் னார்? 

A] ல்றர் த்தத்தார் 

B] உனத்திபங்கண்ணார் 

C] க்கீபர் 

D] தனங்குன்றூர்கிமார் 

13) ‘ஏங்குசீர் நடரப’, ‘நடரப னெடெர் நாகர்’, 

‘ததன்தநிழ் ன்ாட்டுத் தீடதீர் நடரப’, 

‘நாண்னரை நபின் நடரப’, ‘யாயர் 

உரனேம் நடரப’, ‘திதனழுயினாப் ண்ன 

ளநம்ட்ை நடரப னெடெர்’ – ப் ற் 

அரைதநாமிகால் நடரபக்கு னகமாபம் 

சூட்டின னயர் னார்? 

A] தினத்தக்கத்ளதயர் 

B] ல்றர் த்தத்தார் 

C] இங்ளகாயடிகள் 

D] நடரப கூைறர் கிமார் 

14) தானத்டக: 

     1) ளசபாடு – னத்டரைத்ட;                     

2) ளசாமாடு – ளயமனரைத்ட;    

     3) ாண்டினாடு – சான்ளார் உரைத்ட;          

4) ததாண்ரைாடு – ளசாறுரைத்ட; 
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A] 4 3 2 1 

B] 3 1 4 2 

C] 1 2 3 4 

D] 2 4 1 3 

15) ளசபாடு ளயமனரைத்ட, ளசாமாடு 

ளசாறுரைத்ட, ாண்டினாடு னத்டரைத்ட, 

ததாண்ரைாடு சான்ளார் உரைத்ட ன்று 

தநிமகத்தின் சிப்ரக் கூின னயர் னார்? 

A] யள்றயர் 

B] கிர் 

C] எரயனார் 

D] னளகமந்தி னயர் 

16) ‘கூைல்’ வும் ‘ஆயாய்’  ளயறு 

தனர்கால் அரமக்கப்டும் கபம் ட? 

A] தினச்சி 

B] நடரப 

C] தனநனரி 

D] ஈளபாடு 

17) கீழ்க்கண்ை ந்த தனளப ிற்காத்தில் 

கூைல்  நனயினேள்தாக கூப்டுகிட? 

A] ான்நாைக்கூைல் 

B] ான்நாக்கூைல் 

C] ான்குநாைக்கூைல் 

D] நடரபக்கூைல் 

18) ான்நாைக்கூைல்  அரமக்கப்ட்ை 

ான்கு ளகாயில்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயா ளகாயில் ட? 

A] தினனைங்ரக 

B] தினள்ாறு 

C] தினயாயாய் 

D] தினயானொர் 

19) நடரபக்கு காயாக அரநந்டள்தாக 

கூப்ட்டுள் ளகாயில்கில் 

கீழ்க்கண்ையற்ில் ந்த ளகாயில் நட்டும் 

தயாக கூப்ட்டுள்ட? 

A] கன்ிளகாயில் 

B] கரினக்ளகாயில் 

C] காிளகாயில் 

D] ஆயாய்க் ளகாயில் 

20) கீழ்க்கண்ையற்ில் னார் நடரபரன அமிக்க 

ழு ளநகங்கர அனுப்ினதாக 

கூப்டுகிட? 

A] இந்திபன் 

B] தினநால் 

C] யனணன் 

D] யானேளதயன் 

21) நடரபரன அமிக்க யந்த ான்கு 

ளநகங்கர ற்ி ாண்டின நன்ன் 

இரயிைம் னரனிை, இரயன் ான்கு 

ளநகங்கர காக்க அனுப்ிார். அந்ான்கும் 

ான்கு நாைங்காக கூடி நடரபரனக் 
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காத்தரநனால் ான்நாைக்கூைல் ன்னும் 

தனர் ற்ட்ட்தாக கூினயர் னார்? 

A] தினாவுக்கபசர் 

B] நாணிக்கயாசகர் 

C] ளசக்கிமார் 

D] பஞ்ளசாதினார் 

22) நடரபனாட ந்ாட்ையனம் 

வ்வூரினம் யந்டக்கூடும் யநா கர் 

ன்தால்____ன்னும் தனர் தற்ட 

ன்ர்? 

A] ஆயாய் 

B] கூைல் 

C] ான்நாைக்கூைல் 

D] நடரப 

23) நடரபரன யிரிவுடுத்த ாண்டின நன்ன் 

ளகட்ைதால் இரயின் ரகனணினாகின 

ாம்ாட தன் உைர யரத்ட 

நடரபனின் ல்ரரன யரபனறுத்ததால் 

அன்றுனதல் நடரபக்கு ஆயாய்  தனர் 

தற்தாக கூறும் தசய்தினாட கீழ்க்கண்ை 

ந்த டைில் இைம்தற்றுள்ட? 

A] தினயிரனாைற்னபாணம் 

B] தினத்ததாண்ைத்ததாரக 

C] நடரபக்கம்கம் 

D] தரினனபாணம் 

 

24) மங்கா கல்தயட்டில் நடரப ன்னும் 

தனபாட கீழ்க்கண்ை ந்த தனபாக 

காணப்டுகிட? 

A] நனரத 

B] நபரத 

C] நதிரப 

D] நடரப 

25) நனத நபங்கள் அைர்ந்த குதினாக 

இனந்தரநனால்_____ யமங்கின இைம், 

காளாக்கில் நடரப ன்ாகினதாம்? 

A] நத்ரப 

B] நதிரப 

C] நரத 

D] நனரத 

26) சங்ககா நடரபனாட கீழ்க்கண்ை ந்த 

ஆற்ின் கரபனில் அரநந்ட இனந்ததாக 

கூப்டுகிட? 

A] காயிரி 

B] ரயரக 

C] தசய்னாறு 

D] ாாறு 

27) தானத்டக: 

     1) அறுரய யதீி – அந்தணர் யதீி;              

2) கூ யதீி – ஆரைகள் யிற்கும் யதீி; 

     3) நரனயர் யதீி – தாினக்கரை யதீி;       

4) தான் யதீி – தாற்கரை யதீி; 
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A] 2 3 1 4 

B] 1 2 4 3 

C] 4 1 3 2   

D] 3 4 2 1 

28) சியதனநான் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ாண்டின நன்ாக ளதான்ி நடரபரன 

ஆண்ைார் ன்று கூப்டுகிட? 

A] பாக்கிபந ாண்டினன் 

B] யிக்கிபந ாண்டினன் 

C] சுந்தப ாண்டினன் 

D] சரைனயர்ந ாண்டினன் 

29) நடரப கரின் தசவ்ளயள் ஆட 

கீழ்க்கண்ை னாபாக ளதான்ி நடரபரன 

ஆண்ைதாக கூப்டுகிட? 

A] தல்ளயி நான் 

B] பாக்கிபந குளசகபன் 

C] யபகுணபாந ாண்டினன் 

D] உக்கிபகுநாபப் ாண்டினன் 

30) உரநனம்ரந ஆயள் நரனத்டயனுக்கு 

நகாகத் ளதான்ி கீழ்க்கண்ை னாபாக ளதான்ி 

நடரபரன ஆண்ைதாக அினப்டுகிட? 

A] ளகாப்தனந்ளதயி 

B] தைாதரகப் ிபாட்டி 

C] நங்ரகனர்க்கபசி 

D] குச்சிரனார் 

31) அரிநர்த்த ாண்டினனுக்கு அரநச்சபாக 

திகமந்த னயர் னார்? 

A] நாணிக்கயாசகர் 

B] ளசக்கிமார் 

C] பஞ்ளசாதி 

D] சுந்தபர் 

32) தினஞாசம்ந்தர் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை 

ந்த ாண்டின நன்ன் காத்தில் நடரபனில் 

நங்ரகனர்க்கபசி, குச்சிரனார் உதயினேைன் 

ரசரயத்ரதக் காத்தார்? 

A] பாக்கிபந குளசகபன் 

B] யபகுணபாந ாண்டினன் 

C] கூன்ாண்டினன் 

D] சரைனயர்ந ாண்டினன் 

33) நடரபரன தகபநாக தகாண்டு 

ற்காயர்காகவும், சிந்த ாயர்காகவும் 

இனந்ட திகழ்ந்த ாண்டின நன்ர்கில் 

கீழ்க்கண்ையபற்ில் னார் நட்டும் தயாயர்? 

A] ஆரினப் ரைகைந்த தடுஞ்தசமினன் 

B] யபகுண ாண்டினன் 

C] அதியபீபாந ாண்டினன் 

D] பாக்கிபந குளசகபன் 

34) கீழ்க்கண்ை ந்த ானக்கர் நன்ர் 

கரனத்தில் ‘தாஜ்நகார’ தனாத்த 

தினநர ானக்கர் நகார அரநத்ட 

நடரபரன அமகுப்டுத்திார்? 

A] யிசுயாத ானக்கர் 
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B] தினநர ானக்கர் 

C] தசாக்காத ானக்கர் 

D] யபீப் ானக்கர் 

35) ‘தனக்கம்’ நண்ைாட கீழ்க்கண்ை ந்த 

காத்தின் யிடுதினாக ானக்கர் நன்பால் 

கட்ைப்ட்ைட? 

A] ளகாரைகா யிடுதி 

B] குிர்கா யிடுதி 

C] யசந்தகா யிடுதி 

D] கார்கா யிடுதி 

36) சித்திரபத் தினயிமாரய தசந்தநிழ்ாட்டு 

நக்களனின்ிப் ன்ாட்டினம் ார்த்ட 

நகிழுநாறு சிப்ன ரைதச் தசய்த நன்ர் 

னார்? 

A] யிஜனபங்க தசாக்காத ானக்கர் 

B] அபங்க கினஷ்ண னத்டயபீப் ானக்கர் 

C] இபண்ைாம் னத்டயபீப் ானக்கர் 

D] தினநர ானக்கர் 

37) நடரப நாகரப யிமா ிரந்த 

கபநாகவும், கரநிந்த கரகபாக்கிக் 

கண்டு கிக்குநாறும் தசய்த ானக்க நன்ர் 

னார்? 

A] தினநர ானக்கர் 

B] தசாக்காத ானக்கர் 

C] யபீப் ானக்கர் 

D] யிசுயாத ானக்கர் 

38) அக்காத்தில் கீழ்க்கண்ை னார் அரநத்த 

சத்திபங்கறம் சாரகறம் நடரபக்கு 

தனரந ளசர்ப்யாக இன்றும் திகழ்கின்? 

A] யிசுயாத ானக்கர் 

B] யிஜனபங்க தசாக்காத ானக்கர் 

C] இபாணி நங்கம்நாள்  

D] தினநர ானக்கர் 

39) கீழ்க்கண்ை ந்த யள்ல் நடரபனில் 

ான்காம் தநிழ்ச்சங்கத்ரத ிறுயித் தநிழ் 

யர்த்தார்? 

A] ரிதிநாற்கரஞர் 

B] ாண்டித்டரபனார் 

C] நனடாண்டினர் 

D] னத்டபாநிங்கார் 

40) நடரபனில் சிப்திகாபக் காப்ினத் 

தரயன் ளகாயன் தகாரக்கப்ட்ை 

இைம்_____னூம் தனனைன் இன்றும் அப்குதி 

நக்கால் யமங்கப்டுகிட? 

A] ளகாயன் ட்ைம் 

B] ளகாயன் தாட்ைல் 

C] ளகாயன் சநாதி 

D] ளகாயன் நபணக்கம் 

41) நடரபனில் மங்கா நதிின் ஞ்சின 

சிறுகுதினாட ளநதயி யதீினில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த அறயநாக தற்ளாட 

இனங்கியனகிட? 

A] நாகபாட்சி ததன்நண்ை அறயகம் 
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B] நாகபாட்சி ஆட்சினர் அறயகம் 

C] நாகபாசட்சி யினாாரிகள் சங்க 

அறயகம் 

D] நாகபாட்சி யட்ைாட்சினர் அறயகம் 

42) நடரபனில் ரகனிற் சிம்னைன் உட்கார்ந்ட 

இனக்கும் உனயச்சிர அரநந்த 

ளகாயிாட கீழ்க்கண்ை ந்த தனர் 

ளகாயிாக இன்றும் நக்கால் 

யமிைப்டுகிட? 

A] நீாட்சினம்நன் ளகாயில் 

B] இபாணிநங்கம்நாள் ளகாயில் 

C] கண்ணகினின் ளகாயில் 

D] தசல்த்தம்நன் ளகாயில் 

43) கி.ி. இபண்ைாம் டைற்ாண்டில் ழுதப்ட்ை 

கீழ்க்கண்ை ந்த டைில் நடரப னெடெர்  

குிப்ிடுயதாால் நடரபனின் 

ரமரநனாட தப்டுகிட? 

A] சீயகசிந்தாநணி 

B] சிப்திகாபம் 

C] சிறுாணாற்றுப்ரை 

D] நடரபக்காஞ்சி 

44) கீழ்க்கண்ையற்ில் நீாட்சினம்நன் 

ளகாயிின் ான்கு ளகானபங்கறள் 

ரமரநனாட ட? 

A] ததற்கு ளகானபம் 

B] ளநற்கு ளகானபம் 

C] கிமக்கு ளகானபம் 

D] யைக்கு ளகானபம் 

45) கீழ்க்கண்ையற்ில் நீாட்சினம்நன் 

ளகாயிின் ான்கு ளகானபங்கில் உனபநா 

ளகானபம் ட? 

A] ததற்கு ளகானபம் 

B] யைக்கு ளகானபம் 

C] ளநற்கு ளகானபம் 

D] கிமக்கு ளகானபம் 

46) நடரப நீாட்சினம்நன் ளகாயிின் ததற்கு 

ளகானபநாட கீழ்க்கண்ை த்தர அடி 

உனபனம், த்தர சுரத உனயங்கறம் 

தகாண்ைதாக அரநந்டள்ட? 

A] 160.7 அடி; 1510 சுரத உனயங்கள் 

B] 160.9 அடி; 1511 சுரத உனயங்கள் 

C] 161.9 அடி; 1511 சுரத உனயங்கள் 

D] 161.5 அடி; 1509 சுரத உனயங்கள் 

47) ானக்கர் நகாாட கீழ்க்கண்ையற்ில் 

ரத நட்டும் னன்டுத்தாநல் 

கட்ைப்ட்டுள்ட? 

A] தசங்கல் 

B] நணல் 

C] கற்கள் 

D] நபம் 

48) ானக்கர் நகாின் எவ்தயான டெடம் 

கீழ்க்கண்ை த்தர அடி உனபனம் த்தர 

அடி சுற்வும் தகாண்ைதாக அரநந்டள்ட? 
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A] 81 அடி உனபம்; 20 அடி சுற்வு 

B] 80 அடி உனபம்; 18 அடி சுற்வு 

C] 82 அடி உனபம்; 19 அடி சுற்வு 

D] 84 அடி உனபம்; 16 அடி சுற்வு 

49) நீாட்சினம்ரந ிள்ரத்தநிரம 

இனற்ினயர் னார்? 

A] குநபகுனபர் 

B] நகாயித்யான் நீாட்சிசுந்தபார் 

C] நீாட்சி 

D] இபாநச்சந்திப கயிபானர் 

50) ‘ஏங்குசீர் நடரப’, ‘நடரப னெடெர் நாகர்’, 

‘ததன்தநிழ் ன்ாட்டுத் தீடதீர் நடரப’, 

‘நாண்னரை நபின் நடரப’, ‘யாயர் 

உரனேம் நடரப’, ‘திதனழுயினாப் ண்ன 

ளநம்ட்ை நடரப னெடெர்’ – ப் ற் 

அரைதநாமிகால் நடரப நாகனக்கு 

னகமாபம் சூட்டினேள் டைல் ட? 

A] னானூறு 

B] சிப்திகாபம் 

C] சிறுாணாற்றுப்ரை 

D] தினயிரனாைற்னபாணம் 

 

யிரைகள் – டெங்கா கர் 

1 D 11 B 21 D 31 A 41 A 

2 A 12 A 22 B 32 C 42 D 

3 C 13 C 23 A 33 D 43 B 

4 B 14 D 24 C 34 B 44 C 

5 C 15 C 25 D 35 A 45 A 

6 A 16 B 26 B 36 D 46 B 

7 D 17 A 27 A 37 A 47 D 

8 B 18 D 28 C 38 C 48 C 

9 C 19 B 29 D 39 B 49 A 

10 D 20 C 30 B 40 C 50 B 
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10) அிவு டேட்ம் 

1) அிவு டேட்ம் – ன் சிறுகரதனாட 

கீழ்க்கண்ை ந்த டைில் அரநந்டள்ட? 

A] நரினாரதபாநன் கரதகள் 

B] கிபாநினக் கரதகள் 

C] ாட்டுப்ன கரதகள் 

D] தைன் ிட்டில் ிங்கர்ஸ் 

2) கிபாநினக் கரதகள் ன் டைர ழுதின 

ஆசிரினர் னார்? 

A] ஏயினர் பாம்கி 

B] யிந்தன் 

C] க.இபாநசாநி 

D] குன்க்குடி அடிகள் 

3) ‘இந்தினாவுக்கு யிடுதர கிரைத்தால், 

ாட்ரைத் திரநனாக ஆட்சினரினேம் தகுதி 

இந்தினனக்கு இனக்கிதா ன்ட னளந’ – 

ன்று இந்தினர்கர ார்த்ட கனத்ட கூினயர் 

னார்? 

A] னளசாிி 

B] யின்சன்ட் சர்ச்சில்  

C] ஹிட்ர் 

D] அட்ி 

 

 

 

4) தஜர்நினின் தகாடுங்ளகாபா 

ஹிட்னக்கு திபாக திரநனாக யாதாடி 

ழுத்ட னெநாக ஹிட்ரப நன்ிப்ன ளகட்க 

தசய்த இந்தினர் னார்? 

A] இபாஷ் ிகாரி ளாஷ் 

B] ய.உ.சிதம்பார் 

C] சுாஷ் சந்திப ளாஷ் 

D] தசண்கபாநன் 

5) தற் தானேம் ிந்த ாட்ரைனேம் நதிக்க்க் 

கற்றுக்தகாள்ாதயன் கற்றும்________ஆகளய 

கனதப்டுயான்? 

A] தர் 

B] னதர் 

C] சுைர் 

D] இனள் 

6) ‘சிங்கங்கள! ழுந்ட யானங்கள். ீங்கள் 

தசம்நி ஆடுகள் ன் நனக்கத்ரத 

உதித்தள்றங்கள்’ – ன்று இரஞர்கர 

ளாக்கி யபீனமக்கநிட்ையர் னார்? 

A] ஜயஹர்ால் ளன 

B] இபாதாகினஷ்ணன் 

C] யிளயகாந்தர் 

D] நகாத்நா காந்தி 
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7) நடரபரனப் னகழ்ந்ட ாடின ட்டுத்ததாரக 

டைல் ட? 

A] திற்றுப்த்ட 

B] ரிாைல் 

C] கித்ததாரக 

D] னானூறு 

 

யிரைகள் – அிவு டேட்ம் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 A 

6 C 7 D 

 

 

11) தசவு 

1) ‘ரகத்ததாமில் என்ரக் கற்றுக்தகாள்; 

கயர உக்கில்ர எத்டக்தகாள்’ – ன்று 

ாடினயர் னயர் னார்? 

A] ாநக்கல் இபாநிங்கார் 

B] கயிநணி ளதசிக யிானகம் ிள்ர 

C] ாளயந்தர் ாபதிதாசன் 

D] உயரநக்கயிஞர் சுபதா 

2) னக்கில் சிந்த ன னத்திப்ன ன்று 

சற்றும் தனங்காநல் ததரியித்த கயிஞர் னார்? 

A] தின.யி.க 

B] னடினபசன் 

C] சுபதா 

D] யாணிதாசன் 

3) னத்தி ஆரை தய்த ின்ர் தசய்னப்டும் 

ளயரகில் கீழ்க்கண்ையற்ில் தயா 

என்று நட்டும் ட? 

A] ன ளயரப்ாடுகள் தசய்தல் 

B] ப்ாக்கல் 

C] கரபப்டுத்தல் 

D] யண்ணளநற்ல் 

4) தசவு யரககில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயாட ட? 

A] தி தசவு 

B] ளநல்ளாக்கு தசவு 

C] கீழ்ளாக்கு தசவு 

D] ரக தசவு 

5) ாவுடைல், ஊரைடைல் 

இரணந்ட______ன்னும் ஆரை உனயாகிட? 

A] கிங்கம் 

B] சில்க் 

C] ப்ன 
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D] ட்டு 

6) தானத்டக: 

     1) தினப்னர் – ட்ைாரைகள்;             2) 

நடரப – கண்ைாங்கி ளசரகள்; 

     3) உரனைர் – ின்ாரைகள்;         

4) காஞ்சி – சுங்குடிப்னைரயகள்; 

A] 2 1 3 4 

B] 3 4 2 1 

C] 1 3 4 2 

D] 4 2 1 3 

7) உகிளளன ரகத்தி தசயின் 

னன்ளாடினாக திகழும் இந்தின நாிம் ட? 

A] குஜபாத் 

B] ளகபா 

C] தநிமகம் 

D] ளநற்குயங்கம் 

8) ரகத்தி, கதர் ஆரைகின் சிப்ர 

உணர்ந்ட அரத அணிந்த குத்திவு 

தரினயர்கள் கீழ்க்கண்ையற்ில் னார் நட்டும் 

தயாயர்? 

A] னெதிஞர் இபாஜாஜி 

B] அண்ணல் காந்தினடிகள் 

C] தனந்தரயர் காநபாசர் 

D] தந்ரத தரினார் 

 

யிரைகள் – தசவு 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 A 

6 B 7 C 8 A 

 

 

12) ிரத்த தசல்யம் கல்யி தசல்யம் 

1) ‘ிரத்த தசல்யம் கல்யிச் தசல்யம்’ – 

ன் சிறுகரத குதினாட கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைில் இைம்தற்றுள்ட? 

A] ன்ர யர்க்கும் ண்ாட்டுக் கரதகள் 

B] நரினாரத இபாநன் கரதகள் 

C] ன்ர யர்க்கும் கல்யி கரதகள் 

D] கிபாநத்டக் கரதகள் 

2) ண்ர யர்க்கும் ண்ாட்டு கரதகள் 

ன் டைர ழுதின ஆசிரினர் னார்? 

A] த..ஸ்யர்ரிி 

B] ி.ம்.னத்ட 

C] பாம்கி 

D] பாநாதன் 
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3) ம் யாழ்யில் ாள்ளதாறும் திர்தகாள்றம் 

சூமல்கறக்குப் ல்ளயறு ளகாணங்கில் 

இனந்ட தீர்வு காண______உதவுகிட? 

A] தசனாற்ல் 

B] கல்யினாற்ல் 

C] ரைப்ாற்ல் 

D] திாற்ல் 

4) கீழ்க்கண்ை ந்த நன்ர் ளயள்யிக்காக 

ஆடுகர ினிடும் ளாட உனிர்கர 

ினிை ளயண்ைாம் ன்று தகதம் னத்தர் 

கூிார்? 

A] ிந்டசாபர் 

B] அளசாகர் 

C] சந்திபகுப்தர் 

D] ிம்ிசாபர் 

5) ிரத்த தசல்யம்____தசல்யம் ன்று 

ஆசிரினர் கூறுகிார்? 

A] தசல்யம் 

B] கல்யி 

C] யபீம் 

D] னகழ் 

 

யிரைகள் – ிரத்த தசல்யம் கல்யி தசல்யம் 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 B 

 

 

13) இனற்ரக ளயாண்ரந 

1) ளயாண்ரந ல்கரக்கமகநாட 

கீழ்க்கண்ை ந்த நாயட்ைத்தில் 

அரநந்டள்ட? 

A] ளகாரய 

B] தசன்ர 

C] தினச்சி 

D] நடரப 

 

2) தற்ளாட ளயாண்ரநத் டரனில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த ளயாணரநக்கு த் 

திப்ிரிவு உனயாக்கப்ட்டுள்ட? 

A] தசனற்ரக ளயாண்ரந 

B] தன்ிச்ரச ளயாண்ரந 

C] இனற்ரக ளயாண்ரந 

D] ீர்ிர ளயாண்ரந 
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3) ளயாண்ரநக் கூறுகள் தநாத்தம் த்தர 

யரகப்டுகின்? 

A] 5 

B] 6 

C] 4 

D] 7 

4) கீழ்க்கண்ையற்ில் சரினா யரிரசரனக் 

கூறுக? 

A] கர டுத்தல் - ீர் ாய்ச்சுதல் – உழுதல் – 

காத்தல் - ததாழு உபநிடுதல் - யிரதத்தல்  

B] ீர் ாய்ச்சுதல் – காத்தல் - யிரதத்தல் – 

கர டுத்தல் - உழுதல் – ததாழு உபநிடுதல் 

C] யிரதத்தல் – ீர் ாய்ச்சுதல் – ததாழு 

உபநிடுதல் – உழுதல் – காத்தல் – கர 

டுத்தல் 

D] உழுதல் – யிரதத்தல் – ததாழு உபநிடுதல் – 

ீர் ாய்ச்சுதல் – கர டுத்தல் – காத்தல் 

5) எனம் ரைனேள் நண்ரண கீழ்க்கண்ை 

த்தர ரை அயிற்கு உனம்யரப 

உழுதிடுதல் ளயண்டும்? 

A] அரபம் 

B] கால்ம் 

C] எனம் 

D] னக்காம் 

6) ‘ததாடிப்னழுதி கஃசா உணக்கின் 

ிடித்ததனவும்’ – த் ததாைங்கும் குள் 

னெம் யள்றயர் கீழ்க்கண்ையற்ில் யற்ர 

யிக்குகிார்? 

A] யிரதத்தல் 

B] ீர் ாய்ச்சுதல் 

C] உழுதல் 

D] கர டுத்தல் 

7) கீழ்க்கண்ை ந்த குதிரன ளயாண் நக்கள் 

‘யாம் ார்த்த னநி’ ன்று கூறுகிார்கள்? 

A] னன்தசய் ிம் 

B] தரிசு ிம் 

C] உமவு ிம் 

D] ன்தசய் ிம் 

8) னன்தசய் ித்தில் யிரனேம் னிர்கில் 

கீழ்க்கண்ையற்ில் தயாட ட? 

A] ளகழ்யபகு 

B] காபாநணி 

C] டயரப 

D] யாரம 

9) ளயாண் நக்கள் யிரதகர னன்டுத்த 

யிரத தல்ர னதில் ாற்ங்காில் 

யிரதத்ட கீழ்க்கண்ை த்தர ாள் னதல் 

த்தர ாள் யரப யர்ப்ர்? 

A] 22 ாள் னதல் 26 ாள் யரப 

B] 21 ாள் னதல் 25 ாள் யரப 

C] 24 ாள் னதல் 28 ாள் யரப 
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D] 23 ாள் னதல் 27 ாள் யரப 

10) தானத்டக: 

      1) தல்றக்கு – யண்டிளனாை;               

2) கனம்னக்கு – ளதளபாை; 

      3) யாரமக்கு – ண்ளைாை;                  

4) ததன்ரக்கு – ளபாை; 

A] 2 3 4 1 

B] 1 2 3 4 

C] 3 4 1 2 

D] 4 1 2 3 

11) இர தரமகள், ஆட்டு ன, நாட்டு ன, 

கைரப் ிண்ணாக்கு, ளயப்ம் ிண்ணாக்கு, 

இறப்ம் ிண்ணாக்கு – ஆகினரய 

கீழ்க்கண்ையற்ில் வ்யாாக 

அரமக்கப்டுகின்? 

A] ததாழு உபங்கள் 

B] ளயாண் உபங்கள் 

C] தசனற்ரக உபங்கள் 

D] நண் உபங்கள் 

12) தசனற்ரக உபம், னச்சிக்தகால்ி 

நனந்டகர னிர்கறக்கு னன்டுத்தாநல் 

உணவு உற்த்தி தசய்னேம் 

னரக்கு________ன்று தனர்? 

A] உபநிடுதல் ளயாண்ரந 

B] தசனற்ரக ளயாண்ரந 

C] தசனற்ரக உபநற் ளயாண்ரந 

D] அங்கக ளயாண்ரந 

13) கீழ்க்கண்ையற்ில் சரினா யரிரசரன 

கூறுக? 

A] ளகாநனம் - சாணம் - ால் - தனிர் - தய் 

B] ால் – தனிர் – ளகாநனம் – தய் - சாணம் 

C] தனிர் – தய் – ால் – சாணம் - ளகாநனம் 

D] தய் – சாணம் – தனிர் – ளகாநனம் – ால் 

14) ளகாநனம், சாணம், ால், தனிர், தய் ஆகின 

ந்டம் கீழ்க்கண்ையற்ில் வ்யாாக 

அரமக்கப்டுகின்? 

A] ஞ்சனதங்கள் 

B] ஞ்சயர்ணம் 

C] ஞ்சகவ்யினம் 

D] ஞ்ச உணவுகள் 

15) னிரில் இரைனில் யனம் ளயண்ைாத னல் 

னண்டுகள் ீக்குயரத_____ன்று அரமப்ர்? 

A] உபநிடுதல் 

B] கரதனடுத்தல் 

C] ீக்குதல் 

D] உழுதல் 

16) ‘ரினும் ன்ால் னயிடுதல் கட்ைின்’ – 

த் ததாைங்கும் குள் னெம் யள்றயர் 

கீழ்க்கண்ை ந்த ிகழ்ச்சிரன யிக்குகிார்? 

A] கரதனடுத்தல் 

B] ததாழு உபநிடுதல் 
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C] ீர் ாய்ச்சுதல் 

D] யிரதத்தல் 

17) ளகட்காத கைனும் ார்க்காத 

னினம்______ஆகும் 

A] ால் 

B] ாள் 

C] ாய் 

D] ாழ் 

18) தசன்ரனில் என ள்ினில் ஆசிரினபா 

ளயனெர் பசிம்நர் ரம நாணயர்கறக்கு 

ண்கல் இயச உணவு யமங்கும் திட்ைத்ரத 

தசனல்டுத்த கீழ்க்கண்ை னாரிைம் 

தானறதயித அடகிார்? 

A] யமக்கிஞர் இபாஜாஜி 

B] நனத்டய நாளநரத குனசாநி 

C] க்தயச்சம் 

D] சுப்பநணினார் 

19) ‘தநிமின்ம்’ – ன் டைர ழுதினயர் 

னார்? 

A] ரிதிநாற்கரஞர் 

B] ாபதிதாசன் 

C] பா.ி.ளசடிள்ர 

D] ாநக்கல் கயிஞர் 

 

20) கமார் தனந்டர ன்னும் ஊாட 

கீழ்க்கண்ை ந்த கபத்திற்கு அனளக 

அரநந்டள்ட? 

A] னகார் கபம் 

B] காளயரினம்ட்டிம் 

C] உரனைர் கபம் 

D] னம்னகார் கபம் 

21) கமார் தனந்டர ப்டும் டரனட 

ஆற்றுப்னல் ளநாதி ளநாதிக் கரபகர 

அமிப்ினும், அமியாநல் யானு யர்ந்த 

கீழ்க்கண்ை ந்த நபங்கள் ிரந்ட 

காணப்டுகிட ன்று கயிஞர் கூறுகிார்? 

A] நனத நபங்கள் 

B] அபச நபங்கள் 

C] ளயம்ன நபங்கள் 

D] னின நபங்கள் 

22) கமார் தனந்டர ன்னும் டரனில் 

னல் ஆடி னகழ் ளசர்த்த நன்ன் னார்? 

A] அரிநர்த்தின் 

B] கரிகான் 

C] தசங்குட்டுயன் 

D] ஆட்ைத்தி 
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23) ‘சங்கத்தநிழ் னயர் யரிரச’ – ன் டைர 

ழுதினயர் னார்? 

A] இபாி.ளசடிள்ர 

B] கா.ளகாயிந்தன் 

C] இபா.நீாட்சி 

D] சி.சு.தசல்ப்ா 

 

யிரைகள் – இனற்ரக ளயாண்ரந 

1 A 6 C 11 A 16 A 21 A 

2 C 7 A 12 D 17 D 22 D 

3 B 8 D 13 A 18 B 23 B 

4 D 9 B 14 C 19 C 

5 B 10 C 15 B 20 B 

 

 

14) டெபத்ட எி – அக்ர் ரீ்ால் கரதகள் ன் டைினந்ட டுக்கப்ட்ை என சிறுகரத – ழுதினயர் 

க.தக.னத்தமகர் 

 

15) தநிமக யிரனாட்டுகள் 

1) கீழ்க்கண்ையற்ில் ட என இத்தின் 

யபீத்ரதனேம் ண்ரனேம் தயிப்டுத்டகிட? 

A] டிப்ன 

B] தசல்யம் 

C] யிரனாட்டு 

D] ன்ைத்ரத 

2) உைல்தின் யர்க்க, உள்த்தில் 

ஆர்யத்ரத ற்டுத்த, நம் நகிழ்ச்சினில் 

திரக்க கீழ்க்கண்ையற்ில் ட 

டரணனரிகின்? 

A] யிரனாட்டு 

B] தனஞ்தசல்யம் 

C] உைற்னிற்சி 

D] இனற்ரகரன பசிப்ட 

3) யிரனாட்டின் அடிப்ரை ளாக்கம் னாட? 

A] னனற்சி தசய்தல் 

B] தயற்ி தகாள்ல் 

C] கந்ட தகாள்ல் 

D] ளாட்டினிடுதல் 

4) உைிறம் உள்த்திறம் உள் 

ஆற்ல்கர தயினிைவும், திர்ாபாத 
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ளதால்யிகர திர்தகாள்வும் நப்ான்ரந 

ளநம்ைவும் கீழ்க்கண்ையற்ில் ரய 

உதவுயதாக ஆசிரினர் கூறுகிார்? 

A] உைற்னிற்சி 

B] யிரனாட்டு 

C] ரைனிற்சி 

D] னத்தகம் டித்தல் 

5) கீழ்க்கண்ையற்ில் யற்ின் யமினால் 

ட்ைிவும், ளாபாட்ைத்திற்கு யிரை காடம் 

தினும் நக்கால் தனடிகிட? 

A] னத்தகம் யாசித்தல் 

B] உைற்னிற்சி தசய்யட 

C] யிரனாட்டு 

D] நற்யர்கறக்கு கற்ித்தல் 

6) சிற்றூர் சிறுயர்கள் யிரனாடும் 

யிரனாட்டில் கீழ்க்கண்ையற்ில் தயாட 

ட? 

A] தட்ைாங்கல் 

B] கிித்தட்டு 

C] ந்டயிரனாட்டு 

D] எற்ரனா இபட்ரைனா 

7) சிற்றூர் சிறுநினர் யிரனாடும் 

யிரனாட்டுகில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயாட ட? 

A] னப்ித்தல் 

B] ல்ாங்குமி 

C] கபகபயண்டி 

D] கள்ன் கள்ி 

8) ரமரந யாய்ந்த ஆையர் ஆடின 

யிரனாட்டுகில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயாட ட? 

A] ளயட்ரைனாடுதல் 

B] உப்ன யிரனாட்டு 

C] றுதழுவுதல் 

D] ீரில் னெழ்கி நணல் டுத்தல் 

9) னற்காத்தில் நற்ளாரில் யல் நல்ர்கள் 

கீழ்க்கண்ை னாபால் நதிக்கப்ட்ைர்? 

A] அரநச்சர்கள் 

B] னயர்கள் 

C] நன்ர்கள் 

D] நக்கால் 

10) கத்தில் ல்ானிபயர் சூழ்ந்ட ிற்க, 

தனக்கும் தசனக்கும் ிபம்ின ஆனெர் 

நல்னுக்கும் யபீனம் தீபனம் யாய்ந்த 

ற்கிள்ிக்கும் இரைளன ரைதற் யபீ 

யிரனாட்ரை கீழ்க்கண்ை ந்த சங்க 

இக்கின டைல் யர்ணிக்கின்ட? 

A] குறுந்ததாரக 

B] னானூறு 

C] கித்ததாரக 

D] ரிாைல் 
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11) கீழ்க்கண்ை ந்த ித்தில் றுதழுவுதல் 

ன்னும் யபீயிரனாட்டு ரைதற்ட? 

A] தய்தல் 

B] குிஞ்சி 

C] நனதல் 

D] னல்ர 

12) தகாழுரநநிக்க காரகின் ததம்ாட 

காரனின் கீழ்க்கண்ை ந்த ாகத்தில் 

இனக்கிட ன்று னற்காத்ட யபீர்கள் 

அிந்ட அரத அைக்கிர்? 

A] யாய் 

B] தகாம்ன 

C] யால் 

D] னெக்கு 

13) றுதழுயிின் ளாட காரனின் ந்த 

ாகத்ரத ிடித்தல் தாழ்வு ன்ட 

தநிமர்கின் தகாள்ரகனாக இனந்தட? 

A] னெக்கு 

B] யாய் 

C] யால் 

D] தகாம்ன 

14) அபங்கு இரமத்ட (கட்ைம் யரபந்ட) 

தல்ிக்காய்கர ரயத்ட கர்த்தி ஆடும் 

ஆட்ைம்______ப்டும்? 

A] யட்ைாடுதல் 

B] ஏரபனடுதல் 

C] ந்தாடுதல் 

D] ஊஞ்சாடுதல் 

15) நகிர் ண்டு, ஆரந ஆகினயற்ரக் 

ளகால்தகாண்டு அரத்ட 

ஆடுயட______ப்டும்? 

A] ந்தாடுதல் 

B] கமங்காடுதல் 

C] யட்ைாடுதல் 

D] ஏரபனாடுதல் 

16) தனக்கம் ரநதாநாட கீழ்க்கண்ை 

ந்தப் ளாரப காண்தற்கா திைாகும்? 

A] குதிரபப்ளார் 

B] னாரப்ளார் 

C] ளசயற்ளார் 

D] காரைப்ளார் 

17) ளசாமாட்டின் கீழ்க்கண்ை ந்த தரகபம் 

மங்காத்தில் ளகாமினைர்  சிப்ன தனர் 

தகாண்டு அரநந்தினந்தட? 

A] னம்னகார் 

B] னகார் 

C] உரனைர் 

D] நடரப 
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18) ரமன றுதழுவுதல் யிரனாட்ைாட 

தற்ளாட கீழ்க்கண்ை ந்த யிரனாட்ைாக 

அினப்டுகின்? 

A] சிம்ாட்ைம் 

B] உினடித்தல் 

C] யழுக்குநபம் றுதல் 

D] நஞ்சுயிபட்ைல் 

19) தநிமரின் தற்காப்னக்கர 

யிரனாட்டுகில் என்ாக கீழ்க்கண்ை ந்த 

யிரனாட்டு சிந்ட யர்ந்ட யனகிட? 

A] சிம்ாட்ைம் 

B] ளகாாட்ைம் 

C] நற்ளார் தசய்தல் 

D] கத்திச்சண்ரை 

20) உக அபங்கில் தநிமரின் யபீ 

யிரனாட்ைா ந்த ஆட்ைத்திற்கு தினிைம் 

கிரைத்டள்ட? 

A] நஞ்சுயிபட்டு 

B] சிம்ாட்ைம் 

C] சடுகுடு 

D] நற்ளார் 

21) ம் சனதானத்தின் ாகரிகத்ரதனேம் 

நபரனேம் ண்ாட்ரைனேம் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

ட யிக்கயல்ட ன்று ஆசிரினர் 

கூறுகிார்? 

A] டிப்ிவு 

B] யிரனாட்டு 

C] ன்ைத்ரத 

D] ல்தாழுக்கம் 

22) தானத்டக: 

       1) ஆையர் – ஏரபனாடுதல்;               

2) நகிர் – னப்ித்தல்; 

       3) சிறுயர் – றுதழுவுதல்;                

4) சிறுநினர் – கிட்டிப்னள்; 

A] 4 2 3 1 

B] 1 4 2 3 

C] 2 3 1 4 

D] 3 1 4 2 

 

யிரைகள் – தநிமக யிரனாட்டுகள் 

1 C 6 A 11 D 16 B 21 B 

2 A 7 D 12 B 17 C 22 D 

3 D 8 B 13 C 18 D 

4 B 9 C 14 A 19 A 

5 C 10 B 15 D 20 C 
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16) ண்ன் 

1) ண்ன் – ன்னும் சிறுகரதனாட 

கீழ்க்கண்ை ந்த டைினந்ட 

டுக்கப்ட்டுள்ட? 

A] நரினாரதபாநன் கரதகள் 

B] ாட்டுனக்கரதகள் 

C] அிவுச்சார்ந்த கரதகள் 

D] இக்கினக்கரதகள் 

2) நரினாரதபாநன் கரதகள் – ன்னும் டைர 

ழுதினயர் னார்? 

A] க..சம்நந்தன் 

B] சி.சு.தசல்ப்ா 

C] ஏயினர்.பாம்கி 

D] யிசாாட்சி 

3) ‘ளசநன ளயண்டுதநில் ததனதயல்ாம் 

தநிழ்னழுக்கம் தசமிக்கச் தசய்யரீ் – ன்று 

ாடின கயிஞர் னார்? 

A] ாநக்கல் கயிஞர் 

B] ாபதிதாசன் 

C] தின.யி.க 

D] ாபதினார் 

4) நிதன், தான் தற் அனுயங்கரப் 

ிர்க்கு டுத்டரபக்கவும், ிர் தற் 

அனுயங்கரத் தன் அியதற்கும் 

கனயினாக யிங்குயட ட? 

A] கல்யி 

B] தநாமி 

C] இரச 

D] ழுத்ட 

5) நிதன் ாகரிகம் அரையதற்கு 

கீழ்க்கண்ையற்ில் ட னதற் கனயினாக 

யிங்கினட? 

A] தானள் 

B] கல்யி 

C] தநாமி 

D] இரச 

6) கீழ்க்கண்ையற்ில் னார் ‘யக்ரக தனயட 

இைக்ரகக்குத் ததரினக் கூைாட’ – ன்ட 

னடதநாமிக்கு டுத்டக்காட்ைாய் யாழ்ந்தயர் 

ன்று கூப்டுகிார்? 

A] ன.யபதபாசார் 

B] தந்ரத தரினார் 

C] அிஞர் அண்ணா 

D] தின.யி.கினாணசுந்தபார் 

7) இனாளதார்க்கு இபங்குயடம் 

உதவுயடம்________ஆகும்? 

A] தயி 

B] உதயி 
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C] இபக்கம் 

D] ரிவு 

8) ‘இனல்யட கபளயல்; ஈயட யிக்ளகல்’ – 

ன்று ாடின னயர் னார்? 

A] ாபதினார் 

B] எரயனார் 

C] யள்றயர் 

D] யள்ார் 

9) ளபாம் கனக்கு தான்ாரை யிற்யன் 

தநிமன்; நாளந தரிதத நதித்தான் 

தநிமன்; கப்ளாட்டிான் தநிமன்; 

வ்வுனிரபனேம் தன்னுனிர் ளால் காத்ட 

யந்தான் தநிமன் – ன்று தநிமின் 

தனரநகர கூின கயிஞர் னார்? 

A] தின.யி.க 

B] ாபதிதாசன் 

C] அிஞர் அண்ணா 

D] னடினபசன் 

10) ‘ளசநன ளயண்டுதநில் ததனதயல்ாம் 

தநிழ்னமக்கம் தசமிக்கச் தசய்யரீ்’ – ன் 

ப்யரி இைம்தற்றுள் தநிழ் ன்னும் 

ிரியாட ாபதினார் இனற்ின கீழ்க்கண்ை 

ந்த டைில் இைம்தற்றுள்ட? 

A] சந்திரிரகனின் கரத 

B] ஞாப்ாைல்கள் 

C] ல்யரகப்ாைல்கள் 

D] ளதசின கீதங்கள் 

 

யிரைகள் – ண்ன் 

1 A 2 C 3 D 4 B 5 C 

6 A 7 D 8 B 9 C 10 D 
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17) ஏயினக்கர 

1) ல்ரகரதனல்ாம் கைந்ட ங்கும் 

பந்ட யாழும் நக்கள் நங்கரக் தகாள்ர 

தகாண்டு யினக்க ரயக்கும் யிந்ரத தநாமி 

ட? 

A] இரச 

B] ாைகம் 

C] கல்யி 

D] ஏயினம் 

2) தநிழ் யர்த்த டேண்கரகின் யரிரசனில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த கரனாட னன்ினில் 

இனக்கிட? 

A] ளச்சுக்கர 

B] ஏயினக்கர 

C] ாைகக்கர 

D] ைக்கர 

3) ண்ரைனக் காத்தில் தாம் தங்கின 

நரக்குரககிறம் ாரகிறம் 

கீழ்க்கண்ை ந்த ஏயினங்கர நக்கள் 

யரபந்தர்? 

A] ளகாட்ளைாயினங்கள் 

B] சித்திபளனாயினங்கள் 

C] கண்ணாடிளனாயினங்கள் 

D] குரகளனாயினங்கள் 

 

4) தநிமகத்தில் தநாத்தம் த்தர 

இைங்கில் குரக ஏயினங்கள் 

கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்? 

A] 27 

B] 21 

C] 25 

D] 23 

5) மங்காத்தில் நக்கள் தாம் யரபந்த 

ஏயினங்கர கீழ்க்கண்ையாறு அரமத்தர்? 

A] சித்திபதனழுத்ட 

B] கண்தணழுத்ட 

C] ஏயினதனழுத்ட 

D] ளகாட்தைழுத்ட 

6) தநிழ் இக்கினத்தில் ழுத்ட ன்தற்கு 

ஏயினம் ப் தானள் இனந்ததரப் 

கீழ்க்கண்ை ந்த இன டைில் உள் தசய்னேள் 

அடிகள் ததிவுடுத்டகின்? 

A] ரிாைல், குறுந்ததாரக 

B] கித்ததாரக, ரிாைல் 

C] னானூறு, அகானூறு 

D] ங்குறுடைறு, திற்றுப்த்ட 

7) சீ தநாமினிறம் 

ழுத்டக்கள்________________உள்? 

A] கண்கள் 

B] சித்திபம் 
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C] ளகாடுகள் 

D] உனயங்கள் 

8) மங்கா நக்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ழுத்டக்கால் தம் கனத்டக்கரப் 

னப்டுத்திர்? 

A] சித்திப ழுத்டக்கள் 

B] ளகாட்தைழுத்டக்கள் 

C] கண்தணழுத்டக்கள் 

D] சீ ழுத்டக்கள் 

9) ஏயினம் யரபயதற்கு கூப்ட்டுள் 

அடிப்ரை ளகாடுகில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயாட ட? 

A] ளர்ளகாடு 

B] சிறுளகாடு 

C] ளகாணக்ளகாடு 

D] யரளகாடு 

10) ளர்ளகாடு, யரளகாடு, ளகாணக்ளகாடு 

ஆகினயற்ர அடிப்ரைனாக தகாண்டு 

யரபனப்டும் 

ஏயினங்கள்______________ப்டும்? 

A] ளகிச்சித்திபம் 

B] குரக ஏயினங்கள் 

C] ளகாட்ளைாயினங்கள் 

D] னச்சு ஏயினங்கள் 

11) ளகாட்ளைாயினங்கில் கீழ்க்கண்ை ந்த 

யண்ணம் நட்டும் னசால் அமகின ஏயினநாக 

உனதயடுப்தில்ர? 

A] நஞ்சள் 

B] சியப்ன 

C] கனப்ன 

D] ச்ரச 

12) டுகல் யணக்கம் - ற்ி குிப்ிடும் டைல் 

ட? 

A] ததால்காப்ினம் 

B] தினக்குள் 

C] அகத்தினம் 

D] சங்க இக்கினம் 

13) ஏயினக்கரக்கு யமங்கப்தறும்  

தனர்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் தயா 

தனர் ட? 

A] ஏயம் 

B] யட்டிரகச் தசய்தி 

C] ட்ைம்  

D] ைாம் 

14) ஏயினக்கரஞனக்கு யமங்கப்தறும் 

சிப்ன தனர்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் 

தயாட ட? 

A] கண்டள் யிரஞன் 

B] கிள்ியல்ளான் 

C] யித்தக யிரஞன் 
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D] ஏயினப்னயன் 

15) ஏயினர் ண்ணங்கின் ழுச்சிரனப்  

யண்ணங்கின் டரணதகாண்டு 

ழுடளயபாதில் கீழ்க்கண்ையற்ில் னார் 

னகமப்தற்ார்? 

A] கியி யல்ளான் 

B] சித்திபக்காபர் 

C] யித்தக யிரஞன் 

D] கண்டள் யிரஞர் 

16) கீழ்க்கண்ை உரபரை ளயந்தர் தம் 

உரபனில் ஏயினனக்கு, ‘ளாக்கிார் 

கண்ணிைத்ளத தம் ததாமில் ிறுத்டளயார்’ – 

 இக்கணம் யகுத்டள்ார்? 

A] அடினார்க்கு ல்ார் 

B] ச்சிார்க்கிினார் 

C] இம்னபார் 

D] சீத்தரச்சாத்தார் 

17) ஏயின டைின் டேடக்கத்ரத ன்கு கற்றுப் 

னரந தற் ஆசிரினர்_________ப் 

ளாற்ப்ட்ைார்? 

A] ஏயினப் னயன் 

B] யித்தகர் 

C] ஏயினர் 

D] கண்டள் யிரஞன் 

18) ‘ஏயினச் தசந்டைல் உரப டைற்கிைக்ரகனேம் 

கற்த்டர ளாகப் தாற்தாடி நைந்ரதனாக 

இனந்தள்’ – ன்று சிம்ன கீழ்க்கண்ையற்ில் 

னாரப குிப்ிடுகிட? 

A] கண்ணகி 

B] ளகாப்தனந்ளதயி 

C] நாதயி 

D] நாதிரி 

19) யண்ணந்தீட்டும் ளகாின் ளயறு 

தனர்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் தயா 

தனர் னாட? 

A] யட்டிரக 

B] டகிிரக 

C] டெரிரக 

D] யட்டிரகப் ரக 

20) யண்ணங்கள் குமப்னம் 

ரகக்கு__________ப் தனரிட்டினந்தர்? 

A] டெரிரகப் ரக 

B] யட்டிரகப் ரக 

C] யட்டிரக 

D] டகிிரகப் ரக 

21) மங்காத்தில் ஏயினங்கள் யரபனப்ட்ை 

இைங்கின் தனர்கில் கீழ்க்கண்ை ந்த 

தனர் நட்டும் தயாட? 

A] ழுடிர நண்ைம் 

B] ழுததமில் அம்ம் 

C] சித்திபாைம் 
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D] சித்திபக்கூைம் 

22) மங்காத்தில் இர ைம் னரியதற்கு 

ன்று__________என்ர ற்டுத்தினேள்ர்? 

A] சித்திபச்சர 

B] சித்திபக்கூைம் 

C] சித்திபநாைம் 

D] சித்திபதாைம் 

23) ‘ஏயத்தரன இைனுரை யப்ன’ – ன் 

யரி இைம்தற்றுள் டைல் ட? 

A] சிப்திகாபம் 

B] குறுந்ததாரக 

C] அகானூறு 

D] னானூறு 

24) ‘ஏயத்தரன இைனுரை யப்ன' – 

ன்னும் யரி னெம் கீழ்க்கண்ை யற்ின் 

அமரக ஏயினத்திற்கு எப் ரயத்டக் கயிஞர் 

ளாற்றுகிார்? 

A] நாிரகனின் அமரக 

B] யடீ்டின் அமரக 

C] இனற்ரகனின் அமரக 

D] ாட்டின் அமரக 

25) மங்காத்தில் சுடுநண் சுயர்நீட 

கீழ்க்கண்ையற்றுள் யற்ர னசிச் 

தசஞ்சாந்டதகாண்டு ஏயினங்கள் தீட்டிர்? 

A] கல்சுரத 

B] யண்ணச்சுரத 

C] நண்சுரத 

D] தயண்சுரத 

26) கீழ்க்கண்ை யற்ில் நட்டும் மங்கா 

நக்கள் ஏயினம் ழுதயில்ர? 

A] டைற்சீர 

B] திரபச்சீர 

C] டணிச்சீர 

D] நபப்ரக 

27) ாைகளநரைகில்  யண்ங்கில் 

கயின்நிகு காட்சிகள் தீட்ைப்ட்ை 

திரபச்சீரகள் ததாங்கியற்ர 

கீழ்க்கண்ையற்ில் யற்ரக் தகாண்டு 

அிகிளாம்? 

A] ஏயின அமிி 

B] ஏயின இமிி 

C] ஏயின மிி 

D] ஏயின தமிி 

28) யண்ணங்கயாநல் கரித்டண்டுகால் 

யடியம் நட்டும் யரபயதரப்___________ன்று 

அரமத்தர்? 

A] னரன ஏயினம் 

B] னரனா ஏயினம் 

C] ளகாட்ளைாயினம் 

D] குரக ஏயினம் 
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29) னரனா ஏயினநாட ரைனரனில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த ளகாட்டு ஏயினநாக இனப்ட 

குிப்ிைத்தக்கட? 

A] ளர்ளகாடு 

B] யரளகாடு 

C] ளகாணக்ளகாடு 

D] தநன்ளகாடு 

30) ஆடு னதா ன்ிபண்டு 

இபாசிகரனேம், யிண்நீன்கரனேம் யரபந்த 

தசய்தினாட கீழ்க்கண்ை ந்த சங்க டைல் 

இக்கினத்தில் இைம்தற்று:ள்ட? 

A] தடுதல்யாரை 

B] னானூறு 

C] கித்ததாரக 

D] சிப்திகாபம் 

31) நரந்ட தகாண்டினந்த ஏயினக்கரக்கு 

நீண்டும் னத்டனிர் ஊட்டின நன்ர்கள் னார்? 

A] ளசாமர்கள் 

B] ல்யர்கள் 

C] ளசபர்கள் 

D] ாண்டினர்கள் 

32) கீழ்க்கண்ை ந்த ல்ய நன்ன் 

காத்தில் ஏயினக்கரனாட ழுச்சினேற்று 

உனர்ிரரன ட்டினட? 

A] னதாம் பாக்கிபநன் 

B] னதாம் பசிம்நயர்நன் 

C] னதாம் நளகந்திபயர்நன் 

D] னதாம் ந்தியர்நன் 

33) கல்தயட்டுகாட கீழ்க்கண்ையற்ில் 

ந்த நன்ர ‘சித்திபகாபப்னி’ ப் 

னகழ்கின்? 

A] இபண்ைாம் பசிம்நயர்நன் 

B] னதாம் ந்தியர்நன் 

C] னதாம் பசிம்நயர்நன் 

D] னதாம் நளகந்திபயர்நன் 

34) தட்சிணசித்திபம் – ன்னும் டைறக்கு உரப 

ழுதின ல்ய நன்ன் னார்? 

A] யிசனான ல்ய நன்ன் 

B] னதாம் நளகந்திபயர்நன் 

C] இபண்ைாம் நளகந்திபயர்நன் 

D] னதாம் ந்தியர்நன் 

35) தட்சிணசித்திபம் – ன்ட_______டைாகும்? 

A] ஏயின டைல் 

B] ாைக டைல் 

C] இக்கண டைல் 

D] உரபரை டைல் 

36) ல்யர் கா ஏயினங்கள் காணப்டும் 

இைங்கில் கீழ்க்கண்ையற்ில் தயா இைம் 

ட? 

A] நாநல்னப குரகக் ளகாயில் 

B] காஞ்சி ரகாசாதர் ளகாயில் 
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C] தினந்திக்கரப ளகாயில் 

D] ரநர 

37) கீழ்க்கண்ை ந்த இைத்தில் ளசபர் கா 

ஏயினங்கள் கிரைத்டள் ன்று 

கூப்டுகிட? 

A] னடக்ளகாட்ரை 

B] ரநர 

C] தினநர 

D] தினந்திக்கரப 

38) கீழ்க்கண்ை ந்த இைத்தில் காணப்டும் 

ஏயினங்கள், ஏயினக் கனவூங்காக 

ரயத்டப் ளாற்த்தகுந்த? 

A] னடக்ளகாட்ரை சித்தன்யாசல் 

B] நாநல்னப குரகக் ளகாயில் 

C] தினந்திக்கரபக் ளகாயில் 

D] நாநண்டூர் ளகாயில் 

39) சித்தன்யாசல் ன்னும் குரகக்ளகாயிில் 

காணப்டும் ஏயினங்கர கீழ்க்கண்ை ந்த 

ஏயின ஆசிரினர் யரபந்தார் ன்று 

கூப்டுகிட? 

A] தகதந நன்ன் 

B] இபாநச்சந்திபன் 

C] இம்தகதநன் 

D] இபாநாதன் 

40) சித்தன்யாசல் ன்னும் குரகக்ளகாயிில் 

காணப்டும் ஏயினங்கர யரபந்த 

இம்தகதநன் அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

கரப ளசர்ந்த ஏயினர் ஆயார்? 

A] தஞ்ரச 

B] நடரப 

C] காஞ்சி 

D] ளகாரய 

41) ஏயினர் இம்தகதநன் அயர்கள் 

கீழ்க்கண்ை ந்த ாண்டினன் நன்ன் 

காத்தில் ஏயினபாக ணினாற்ி இனந்தார்? 

A] தடுஞ்தசமினன் 

B] வநான் வயல்ன் 

C] அயி ளசகப வயல்ன் 

D] தல்ளயி நான் 

42) அயி ளசகப வயல்ன் ன் ாண்டின 

நன்ன் கீழ்க்கண்ை ந்த டைற்ாண்டு 

காத்தில் ஆட்சி னரிந்தயர்? 

A] கி.ி.ஆாம் டைற்ாண்டு 

B] கி.ி.மாம் டைற்ாண்டு 

C] கி.ி.ட்ைாம் டைற்ாண்டு 

D] கி.ி.என்தாம் டைற்ாண்டு 

43) னதாம் நளகந்திபயர்ந ல்ய நன்ன் 

அயர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளாட 

தநிமகத்ரத ஆண்ைார்? 

A] கி.ி.ட்ைாம் டைற்ாண்டு 

B] கி.ி.மாம் டைற்ாண்டு 

C] கி.ி.என்தாம் டைற்ாண்டு 
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D] கி.ி.த்தாம் டைற்ாண்டு 

44) னடக்ளகாட்ரை சித்தன்யாசல் 

குரகக்ளகாயிில் கீழ்க்கண்ையற்ில் ட 

நட்டும் அங்கு காணப்ையில்ர? 

A] கபம், அபண்நர ஏயினங்கள் 

B] தாநரபத் தைாகம் 

C] ஆைல் அணங்குகள் 

D] அபசன், அபசி ஏயினங்கள் 

45) ளசாமர்கா யப்னநிக்க ஏயினங்கர 

கீழ்க்கண்ை ந்த ளகாயிில் கண்டு 

நகிமாம்? 

A] கும்ளகாணம் தாபாசூபம் 

B] தஞ்ரச கங்ரக தகாண்ை ளசாமனபம் 

C] தஞ்ரசப் தரினளகாயில் 

D] தசன்ர நாநல்னபம் 

46) கீழ்க்கண்ை ந்த இைத்தில் நட்டும் 

யிசனகப நன்ர்கின் ஏயினங்கள் 

காணப்டுயதிர? 

A] தினயானொர் 

B] நடரப 

C] தினயபங்கம் 

D] ளகாரய 

47) கீழ்க்கண்ையற்ில் ந்த நன்ர்கள் 

காத்தில் தஞ்ரசனில் ஏயினக்கரனாட 

ன்கு யர்ச்சி தற்ட? 

A] நபாட்டினர்கள் 

B] ாண்டினர்கள் 

C] ளசாமர்கள் 

D] ானக்கநன்ர்கள் 

48) நபாட்டின நன்ர்கள் கீழ்க்கண்ை ந்த 

டைற்ாண்டின் ததாைக்கத்தின் ளாட 

தஞ்ரசரன ஆண்டு யந்தர்? 

A] கி.ி.திரந்தாம் டைற்ாண்டு 

B] கி.ி.திாாம் டைற்ாண்டு 

C] கி.ி.திதட்ைாம் டைற்ாண்டு 

D] கி.ி.த்ததான்தாம் டைற்ாண்டு 

49) நபாட்டின நன்ர்கள் காத்தில் கீழ்க்கண்ை 

யற்ில் ஏயினங்காட தீட்ைப்ையில்ர? 

A] ஏரகள் 

B] நபப்ரக 

C] கண்ணாடிகள் 

D] தந்தங்கள் 

50) ஏயினங்கில் காணப்டும் யண்ணங்கின் 

யப்னக்ளகற்________________திக்கப்தற்? 

A] தந்தங்கள் 

B] கண்ணாடிகள் 

C] நன்ரின் தனர்கள் 

D] இபத்திங்கள் 

51) கீழ்க்கண்ை ந்த இைத்தில் சுந்தபர் 

கனிரதசல்றம் காட்சி, சியதனநான் 

னப்னபம் ரித்த காட்சி, சுந்தபரபத் 
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தடுத்தாறம் காட்சி, நாநன்ன் இபாசபாசன் 

ஆகின ஏயினங்கள் காணப்டுகின்? 

A] தஞ்ரச தரினளகாயில் 

B] தசன்ர நகாினபம் ளகாயில் 

C] நடரப நீாட்சி அம்நன் ளகாயில் 

D] கும்ளகாணம் தபாசூபம் ளகாயில் 

52) தானத்டக: 

      1) ஆண் ஏயினர் – சித்திபளசா;                        

2) தண் ஏயினர் – சித்திபாங்கதன்; 

      3) தட்சிணசித்திபம் – யண்ணங்கள் 

குமப்னம் ரக;     4) யட்டிரகப்ரக – 

நளகந்திபயர்நன்; 

A] 1 3 2 4 

B] 2 1 4 3 

C] 3 4 1 2 

D] 4 2 3 1 

53) தானந்தாத ண்ணம், தசனல், சிந்தர 

ஆகினயற்ால் ற்டும் 

நிரளன_____ப்டும்? 

A] நப்ிபாந்தி 

B] ளகாயம் 

C] ந அழுத்தம் 

D] ந அரநதினின்ரந 

54) நடரபனில் தசாற்தாமியாற் தசன்ினந்த 

ாண்டித்டரப அயர்கள் அங்கு கீழ்க்கண்ை 

ந்த இன டைல்கர எனனாய் டித்டயிட்டு 

ளச ண்ணிார்? 

A] நகாாபதம், கம்பாநானணம் 

B] குறுந்ததாரக, நணிளநகர 

C] னானூறு, சிப்திகாபம் 

D] தினக்குள், கம்பாநானணம் 

55) ாண்டித்டரப அயர்கள் தநிமகத்தில் 

கீழ்க்கண்ை ந்த தநிழ்ச்சங்கத்ரத 

ளதாற்றுயித்தார்? 

A] ான்காம் தநிழ்ச்சங்கம் 

B] னென்ாம் தநிழ்ச்சங்கம் 

C] ந்தாம் தநிழ்ச்சங்கம் 

D] இபண்ைாம் தநிழ்ச்சங்கம் 

56) கீழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளாட 

ாண்டித்டரப அயர்கள் தநிமகத்தில் ான்காம் 

தநிழ்ச்சங்கத்ரத ிறுயிார்? 

A] 1902 

B] 1903 

C] 1901 

D] 1905 

57) ான்காம் தநிழ்ச்சங்கநாட ாண்டித்டரப 

அயர்கால் தநிமகத்தில் ந்த நாயட்ைத்தில் 

ளதாற்றுயிக்கப்ட்ைட? 

A] நடரப 

B] ளகாரய 

C] தஞ்ரச 
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D] தசன்ர 

58) தசாற்தாமியார் ாண்டித்டரப 

அயர்கால் நடரபனில் கீழ்க்கண்ை ந்த 

ள்ினில் ான்காம் தநிழ்ச்சங்கம் 

ளதாற்றுயிக்கப்ட்ைட? 

A] நடரப ளசடதி ளநல்ிரப்ள்ி 

B] நடரப ளசடதி உனர்ிரப்ள்ி 

C] நடரப அபசிர் உனர்ிரப்ள்ி 

D] நடரப அபசிர் டுிரப்ள்ி 

59) ‘தநிழுக்கு ததாண்டு தசய்ளயான் 

சாயதில்ர – ன் யரிரனப் ாடின னயர் 

னார்? 

A] இபாநிங்கார் 

B] ாபதினார் 

C] கயிநணி 

D] ாபதிதாசன் 

60) ‘கல்றம் நரனேம் குதித்ட யந்ளதன் – 

தனங்காடும் தசடினேம் கைந்ட யந்ளதன்’ – 

ன் யரிரன ாடின கயிஞர் னார்? 

A] ாபதிதாசன் 

B] சுபதா 

C] கயிநணி 

D] னடினபசன் 

61) கயிநணி ழுதின கல்றம் நரனேம் 

குதித்ட யந்ளதன் த் ததாைங்கும் 

ாைாட கீழ்க்கண்ை ந்த தரப்ில் 

இைம்தற்றுள்ட? 

A] ஆறு 

B] நர 

C] இனற்ரக 

D] நர் 

62) கயிநணி அயர்கள் ஆறு ன்னும் 

தரப்ில் தநாத்தம் த்தர கயிரதகர 

ழுதினேள்ார்? 

A] 7 கயிரதகள் 

B] 8 கயிரதகள் 

C] 5 கயிரதகள் 

D] 6 கயிரதகள் 

63 தானத்டக: 

       1) யந்தயர்கறக்கு ஊர்கர ரிசாக 

தகாடுத்தயர் – ஆய் 

       2) இபயர்க்கு குதிரபரன ரிசாக 

தகாடுத்தயர் – காரி 

       3) கூத்தர்கறக்கு தன் ாட்ரைளன 

ரிசாக தகாடுத்தயர் – ஏரி  

       4) இல்த்திற்கு தானள்கர ரிசாக 

தகாடுத்தயர் – ள்ினக்ளகாைன் 

A] 4 1 2 3 

B] 3 4 1 2 

C] 2 3 4 1 

D] 1 2 3 4 
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64) தானந்தா இரணரனக் கூறுக: 

      1) ாபதிதாசன் – ிசிபாந்ரதனார்’;                         

2) நளகந்திபயர்நன் – தட்சிணசித்திபம்; 

      3) கமினைபன் – தாத்தா ாட்டி தசான் 

கரதகள்;        

4) தினத்தக்களதயர் – குிஞ்சித்திட்டு; 

A] 2 தானந்தாட 

B] 3 தானந்தாட 

C] 4 தானந்தாட 

D] 1 தானந்தாட 

 

யிரைகள் – ஏயினக்கர 

1 D 14 B 27 C 40 B 53 C 

2 B 15 D 28 B 41 C 54 D 

3 A 16 B 29 D 42 D 55 A 

4 C 17 A 30 A 43 B 56 C 

5 B 18 C 31 B 44 A 57 A 

6 A 19 D 32 C 45 C 58 B 

7 D 20 B 33 D 46 D 59 D 

8 A 21 C 34 B 47 A 60 C 

9 B 22 A 35 A 48 C 61 A 

10 C 23 D 36 C 49 B 62 B 

11 D 24 B 37 D 50 D 63 D 

12 A 25 D 38 A 51 A 64 C 

13 C 26 A 39 C 52 B 

 

18) தகாரைக்குணம் – தகாரைக்குணம் ன்னும் சிறுகரதனாட தாத்தா ாட்டி தசான் கரதகள் 

ன்னும் டைினந்ட டுக்கப்ட்ைட. இந்த டைர ழுதினயர் - கமினைபன். 

 

 

 

                                                                     ன்ி - மி னனகன் 


