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யணக்கம் ண்ர்கள… 

இந்தப் குதழ னற்ழலும் தழனளளயது தநழழ் சநச்சவர் னத்தகம் உரபரை குதழனில் இருந்து 

டுக்கப்ட்ை ளகள்யிகள் அைங்கழன னதளகுப்ளகும்.  

யிரைகளும் எவ்னயளரு குதழனின் கவளம னகளடுக்கப்ட்டுள். எரு சழ யிளக்கள் நட்டும் 

னத்தகத்ரத தளண்டி னயினில் இருந்து டுக்கப்ட்ைரய.  

 

தழனளளயது தநழழ் னத்தகத்தழல் இைம்னற்றுள் உரபரைப் குதழகள்: 

1) கல்யிளன அமழனளச் னசல்யம்                      5) ஏய்வு 

2) யபீச்சுரய                                        6) சநனங்கின் னளது ீதழ 

3) களத்தழ ளயைனும் கங்ரக ளயைனும்              7) கல்னயட்டுகள்  

4) குடிநக்கள் களப்ினம்                              8) தநழமக நகிர் 

    

 

அரயரும் அரத்து யிளக்களுக்கும் தழல் அித்து மகழ னயற்ழப்ன ன் யளழ்த்துக்கள் 

 

 

 

                                                                            

                                                                              இப்டிக்கு 

                                                                    நீண்டும் உங்கள் ஆதபவுைன் 

                                                                         ளகள.மி னருகன்  
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தழனளளம் யகுப்ன தநழழ் – உரபரை 

1) கல்யிளன அமழனளச் னசல்யம் 

1) நது நதழல் கவழ்க்கண்ையற்ழல் ந்த 

ஆரசரன னளயண்டும் ன்று 

இனற்ரகனளகளய ளயரூன்ழ ழற்கழன்து து 

நரநரனடிகள் கூறுகழளர்? 

A] அமழனளக் கல்யி 

B] அமழனளச் னசல்யம் 

C] அமழனள யபீம் 

D] அமழனள ண்ணம் 

2) ளம் ல்ளளரும் அழனளரந ன்னும் 

இருில் அகப்ட்டு களத்ரத கமழத்து 

யருகழளளம் ன்ரத நரநரனடிகள் 

கூழன ஊதளபணங்கில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

தயளது து? 

A] னத்துச்சழப்ினில் உள் னத்தழன் எி 

B] ளசழ னெடின யத்தழன் ழம் 

C] சூரின எி கண்டு உரந்த ித்துி 

D] நளசழனில் நரந்த நதழனின் துக்கம் 

3) கவழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளளது ளநற்கு 

தழரசனில் உள் சழந்த கபநளகழன னநசழளப் 

ட்டிநளது ழ அதழரிச்சழனிளல் அமழந்து 

ீருக்கும் னருப்னக்கும் இரபனளது? 

A] 1907 

B] 1906 

C] 1909 

D] 1908 

4) னதய்யச் சழதம்பத் ளதயளஉன் சழத்தந் 

தழரும்ி யிட்ைளற் – ன் ளைர ளடினயர் 

னளர்? 

A] ட்டித்துப் ிள்ர 

B] தழருஞளசம்ந்தர் 

C] தழருளவுக்கபசர் 

D] நளணிக்கயளசகர் 

5) நன்னும் நளசக் கற்ளளனுஞ் சவர்தூக்கழன் 

– ன் ளைல் னெம் கல்யினின் சழப்ர 

கூழனயர் னளர்? 

A] தழருயள்ளுயர் 

B] எரயனளர் 

C] கம்ர் 

D] கிர் 

6) நக்கள், யிங்குகர யிை உனர்ந்தயர்கள் 

 கவழ்க்கண்ை ந்த களபணத்தழளல் 

கூப்டுகழது? 

A] உணரய ளதடுதல் 

B] உங்கல் னதளமழல் 

C] அழன தல்கள் கற்ல் 

D] இன்னறுதல் 

7) இந்த உகத்தழல் கல்யி அழவு 

உரைனயர்கள கண்ணுரைனயர்கள் ன்றும் 
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நற்யர்கள் ல்ளம் னகத்தழல் இபண்டு 

னண்ணுரைனயர்கள் ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] யள்ளுயளர் 

B] யள்ளர் 

C] ளபதழதளசன் 

D] எரயனளர் 

8) னற்களத்தழல் கல்யினில் சழந்த 

னண்நணிகில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளர் 

தயளயர்கள்? 

A] எரயனளர் 

B] அநபளயதழ 

C] னருந்ளதயினளர் 

D] களரபக்களம்ரநனளர் 

9) ‘னருந்த ைங்கட் ிரதத ளர்க்னகளம்’ – 

ன்று னளர் ளடினளைல் னெம் னற்களத்தழல் 

இருந்த னண்நக்கள் ல்ளருங் கல்யினில் 

யல்யர்களய் இருந்தளர்கள் ன்ரத 

யிக்குகழது? 

A] எரயனளர் 

B] களரபக்களம்ரநனளர் 

C] கம்ர் 

D] எட்ைக்கூத்தர் 

10) னயள்த்தளல் அமழனளது னயந் தமளல் 

ளயகளது – த் னதளைங்கும் ளைல் னெம் 

கல்யினின் சழப்ரக் கூறும் ளைல் 

இைம்னற்றுள் தல்? 

A] தழருக்குள் 

B] னளனூறு 

C] தழற்றுப்த்து 

D] யிளயகசழந்தளநணி 

11) நரநரனடிகள் அயர்கள் கவழ்க்கண்ை 

ந்த தழல் ‘கல்யிளன அமழனளச் னசல்யம்’ – 

ன் தரப்ில் உரபரை ழுதழ கல்யினின் 

சழப்ரப் ற்ழக் கூறுகழளர்? 

A] அழவுரபக் னகளத்து 

B] அழவுரபக் ளகளரய 

C] உரபநணிக் ளகளரய 

D] தநழமர் நதம் 

12) இந்த உகழல் கவழ்க்கண்ை னளருக்கு நழகுந்த 

னளறுரநனேம் ஆழ்ந்த தண்ணழவும் 

ளயண்டினதற்களக கல்யினழவு நழகவும் ளதரய 

ன்று நரநரனடிகள் கூறுகழளர்? 

A] ஆண்கள் 

B] ஆசழரினர்கள் 

C] குமந்ரதகள் 

D] னண்கள் 
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யிரைகள் – கல்யிளன அமழனளச் னசல்யம் 

1 B 2 C 3 D 4 A 5 B 

6 C 7 A 8 B 9 C 10 D 

11 A 12 D 

 

2) யபீச்சுரய 

1) பறம் – ன் னசளல்ளது கவழ்க்கண்ை 

ந்த னநளமழச் னசளல்? 

A] தநழழ்ச் னசளல் 

B] யைச் னசளல் 

C] ினபஞ்சு னசளல் 

D] இத்தீன் னசளல் 

2) ளயிளல் தகபப்டும் சுரய த்தர 

யரகப்டும்? 

A] ளன்கு யரக 

B] ந்து யரக 

C] ஆறு யரக 

D] ட்டு யரக 

3) னசளற்சுரயகள் த்தர யரகப்டும்? 

A] இபண்டு யரக 

B] னென்று யரக 

C] ளன்கு யரக 

D] எரு யரக 

4) னளருட்சுரயகள் த்தர யரகப்டும்? 

A] ழு யரக 

B] ஆறு யரக 

C] ட்டு யரக 

D] என்து யரக 

5) னசயினளல் தகபப்டும் சுரய த்தர 

யரகப்டும்? 

A] என்து யரக 

B] தழனளரு யரக 

C] த்து யரக 

D] ன்ிபண்டு யரக 

6) கவழ்க்கண்ை ந்த சுரயனளது உள்த்ளத 

ப்னளழுதும் ழரனற்று இன்ம் னக்கும் 

ன்று கயிஞர் கூறுகழளர்? 

A] ளயிளல் தகபப்டும் சுரய 

B] னளருட்கிளல் ற்டும் சுரய 

C] னசயினளல் தகபப்டும் சுரய 

D] னசளல்ளல் ற்டும் சுரய 

7) னளருட்சுரயனளது னசயினளல் நட்டும் 

இன்ழ கவழ்க்கண்ை ந்த உறுப்ின் 

யளனிளகவும் ழகமளழற்கும் ன்று 

கூப்டுகழது? 
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A] கண் 

B] நம் 

C] ளக்கு 

D] னெக்கு 

8) ளைக அபங்கழல் எருயன் ித்தளக 

டிக்கும் ளளதும் அயது டிப்னச் 

னசளற்கரக் ளகட்கும் ளளதும் கவழ்க்கண்ை 

ந்த னளருட்சுரய ழகழும் ன்று கயிஞர் 

கூறுகழளர்? 

A] அயம் 

B] னயகுி 

C] யினப்ன 

D] ரக 

9) னசயினளல் உணபப்டும் சுரயனளது 

தழட்ன உணரும் 

தட்வுணர்வுரைனளர்க்கன்ழ ரளனளர்க்கு 

அந்த சுரயகள் உணர்தற்கரின ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] னதளல்களப்ினர் 

B] கம்ர் 

C] நளளக்கத்து ப்ல்ரசனளர் 

D] யபீநளனியர் 

10) என்து னளருட்சுரயகில் சநிர 

ன்னும் சுரயனின் னளருள் னளது? 

A] சந்தம் 

B] சளந்தம் 

C] ந்தம் 

D] ழகபளது 

11) கவழ்க்கண்ை னளருட்சுரயகில் 

ம்னளழனேம் அைங்கப்னற்றுப் 

ிர்ரயனினும் யளழ்த்தழனும் 

யளளற்ளளமழனினும் தளில் யணங்கழனும் 

நந்தழனளது அயற்ரச் சநநளக னகளண்டு 

ழற்கும் ழரரந னகளண்ை சுரய து? 

A] ரக 

B] னயகுி 

C] சநிர 

D] உயரக 

12) என்து னளருட்சுரயகில் 

களப்ினங்கில் னின்று யபளத எளப எரு 

சுரய து? 

A] யினப்ன 

B] அயம் 

C] அச்சம் 

D] சநிர 

13) சுரய ன்தன் ளயறு னனர் னளது? 

A] சளந்தம் 

B] நணநளது 

C] னநய்ப்ளடு 

D] டுழர 

14) னநய்ப்ளடு ன்து உகத்தளர் உள் 

ழகழ்ச்சழ ஆண்டு ழகழ்ந்தயளள னத்தளர்க்குப் 
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னப்டுயளதளபளற்ளல் னயிப்டுதல் – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] னதளல்களப்ினளர் 

B] ளபளசழரினர் 

C] இரனளர் 

D] இக்குயளர் 

15) க்குரன ளளனிபம் ஆண்டுகளுக்கு 

னற்ட்ை கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் னநய்ப்ளடு 

னசய்னேளுறுப்னக்களுள் என்ளக 

குழக்கப்டுயளதளடு, தினளக ஏர் இனல் 

யிரித்துரபக்கப் னற்று உள்து? 

A] னதளல்களப்ினம் 

B] சங்க இக்கழனம் 

C] ளரிக்கழன தல்கள் 

D] சழற்ழக்கழன தல்கள் 

16) னதளல்களப்ினர் எவ்னயளரு சுரயனேம் 

ளதளன்றுயதற்கு னெநள னளருள்களக 

த்தர னளருள்கர கூறுகழளர்? 

A] இபண்டு 

B] ளன்கு 

C] ஆறு 

D] என்து 

17) னதளல்களப்ினர் அயர்கள் யபீம் ன் 

னசளல்ர கவழ்க்கண்ை ந்த னசளல்ளல் 

குழப்ிடுகழளர்? 

A] சளந்தம்  

B] னநய்ப்ளடு 

C] னருநழதம் 

D] டுகல் 

18) கல்யி, தறுகண், இரச, னகளரை ன் 

ளன்கும் ற்ழ கவழ்க்கண்ை ந்த சுரய 

ிக்கும் ன்று னதளல்களப்ினளர் கூறுகழளர்? 

A] அயம் 

B] இமழப்ன 

C] ரக 

D] னருநழதம் 

19) னநல் யந்னதன் ல்டி னளருந்தழ – த் 

னதளைங்கும் ளைல் னெம் தன் 

ளளர்யபீர்களுக்கு யபீத்ரத ஊட்டின நன்ன் 

னளர்? 

A] ங்கழள்ி 

B] ளரி 

C] னடுங்கழள்ி 

D] அதழனநளன் 

20) ளளர் னதளைங்குனன் ளளர் யபீர்களுக்கு 

ங்கழள்ி நன்ன் யபீஉரப யமங்கழன 

‘னநல் யந்னதன் ல்டி னளருந்தழ’ – ன் 

ளைளது இைம்னற்றுள் தல் து? 

A] அகளனூறு 

B] னளனூறு 

C] ரிளைல் 

D] கழத்னதளரக 
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21) கவழ்க்கண்ையற்ழல் எரு களத்தழல் ளரி 

ன்னும் யள்ர ம்ன அபண்நரனில் 

னற்றுரகனிைளதயர் னளர்? 

A] ளசபர் 

B] ளசளமர் 

C] ல்யர் 

D] ளண்டினர் 

22) ம்ன ளைளது னநளத்தம் த்தர 

ஊர்கர னகளண்டு இருந்ததளக கயிஞர் 

கூறுகழளர்? 

A] இருதறு 

B] ந்தறு 

C] ளனூறு 

D] னந்தறு 

23) ம்ன ளட்டிலுள் னந்தறு ஊர்கரனேம் 

ற்களய கவழ்க்கண்ை னளர் னற்தளக கயிஞர் 

னளர்? 

A] நருத்துயர்கள் 

B] ளபபசர்கள் 

C] ரிசழர் 

D] அரநச்சர்கள் 

24) ம்ன ளட்ரைனேம், ளரி யள்ழன் 

னருரநனேம், அயரின் யபீத்ரத ற்ழ ம்ன 

அபரண னற்றுரகனிைத் 

னதளைங்கழனயர்கிைம் கூழன னயர் னளர்? 

A] பணர் 

B] கிர் 

C] கம்ர் 

D] எட்ைக்கூத்தர் 

25) கவழ்க்கண்ை ந்த இபண்டும் தநழமரின் தர 

சழந்த ண்ன  கூப்டுகழது? 

A] களதல், யபீம் 

B] கல்யி, னசல்யம் 

C] னசல்யம், களதல் 

D] யபீம், னசல்யம் 

26) ரகயரப னயகுண்டு ளளக்கழன கண் அயர் 

ளயல்னகளண்டு ழனேநழைத்து இரநத்து 

யிடுநளனினும் யபீருக்கு அதுளய ளதளல்யி – 

ன்று யபீத்தழன் சழப்ரக் கூழனயர் னளர்? 

A] கிர் 

B] யள்ளுயர் 

C] னதளல்களப்ினர் 

D] இரனளர் 

27) ளசளமன் கரிகளளளடு ளளர் னரிந்த ளளது 

தன் நளரிிள ரதத்து உருயி னண்ணும் 

னப்னண்ணளகும்  ளணி யளளளடு 

யைக்கழருந்து உனிர் ீத்த நன்ன் னளர்? 

A] னசங்குட்டுயன் 

B] னதளம் நளகந்தழபயர்நன் 

C] னருஞ்ளசபளதன் 

D] னடுஞ்னசமழனன் 



8 
 

28) னருஞ்ளசபளதன் ன் நன்ன் 

கவழ்க்கண்ை ந்த ளட்ரைச் ளசர்ந்த நன்ன் 

ஆயளன்? 

A] ளசளமன் 

B] ளண்டினன் 

C] ல்யன் 

D] ளசபன் 

29) ளசளமன் கரிகள நன்னுக்கும் ளசப 

நன்ம் னருஞ்ளசபளதனுக்கு கவழ்க்கண்ை 

ந்த இைத்தழல் ளளர் ரைனற்து? 

A] னயண்ணிப் ந்தர 

B] தழருச்சழ நரக்ளகளட்ரை 

C] னயண்ணிப்ளளர் 

D] யந்தயளசழ 

30) ‘ன் நகன் ளளரிற் னங்களட்டினதும் 

உண்ரநனளனின் அயன் ளலுண்ை ன் 

அங்கத்ரதச் சழரதத்தழடுளயன் ன்று 

ளளர்க்கம் அரைந்ததும், நற்னளரு யபீநகள் 

னதல் இரு ளள்கள் ளளரிலும் தன் கணயன், 

தநனரனேம் இந்த ிகும் அடுத்த ளள் தன் 

நகர ளளருக்கு அனுப்ின னசய்தழனேம் 

ஆகழன இரு னசய்தழகள் கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

கூப்ட்டுள்? 

A] குறுந்னதளரக 

B] னளனூறு 

C] கழத்னதளரக 

D] ரிளைல் 

31) ரகயர்ளநற் னசய்னேம் யன்கண்ரநரன 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் வ்யளறு அரமப்ர்? 

A] னளருளண்ரந 

B] தழன்நழன்ரந 

C] ளபளண்ரந 

D] னகளரைத்தன்ரந 

32) எருயர்க்கு எரு தளழ்வு யந்தளனின் அது 

தீர்த்துக் னகளள்ளுதற் னளருட்டுக் 

கண்ளணளட்ைனைன் உதயி னசய்தர 

அவ்யளண்ரநக்கு கூர்ரந ன்று கூழனயர் 

னளர்? 

A] யள்ளர் 

B] ளபளசழரினர் 

C] னதளல்களப்ினளர் 

D] யள்ளுயளர் 

33) அத்தழ ளன்ழ அநபர்க்கும் அரும்ரக 

கைத்தல் – ன் ளைர ளடின னயர் னளர்? 

A] கம்ர் 

B] பணர் 

C] இங்ளகளயடிகள் 

D] சவத்தரச்சளத்தளர் 

34) கண்ணகழக்கு சழர னகளணர்தற்னளருட்டு 

யஞ்சழப்னரய சூடி யைதழரசக்குப் னப்ட்ை 

நன்ன் னளர்? 

A] னசங்ளகளைன் 

B] னசங்குட்டுயன் 
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C] இபளஜளபளஜன் 

D] கரிகள நன்ன் 

35) கண்ணகழக்கு சழர டுக்க னப்டுயதற்கு 

னன் ‘கங்ரகப்ளர் னளற்றுக் கடும்னல் ீத்தம்’ 

– த் னதளைங்கும் ளைல் னெம் யபீர்களுக்கு 

யபீஉரப ழகழ்த்தழனயர் னளர்? 

A] னசங்குட்டுயன் 

B] னடுஞ்னசமழனன் 

C] யில்யன் ளகளரத 

D] ஆதழத்த ளசளமன் 

36) யில்யன் ளகளரத ன்யர் ளசப நன்ன் 

னசங்குட்டுயன் அரயனில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

தயிரன யகழத்து யந்தளர்? 

A] ழநழத்தழரிகர் 

B] கணிகர் 

C] அபசரயக் கயிஞர் 

D] அரநச்சர் 

37) ‘ளகிது ீனேங் களணக் கழர்ந்தளகள ரினின் 

ளகமழல்’ – ன்று இபணினன் ிபகளரத 

ளர்த்து கூழனதளக கூறும் இப்ளைர 

இனற்ழனயர் னளர்? 

A] கிர் 

B] கம்ர் 

C] னசங்கண்ணளர் 

D] இரைக்களைளர் 

38) இபளநது ளசரயனில் அநர்னரிந்து 

இக்கவும் எருப்ைளதத் தது குரரன 

ழரந்து யருந்தழனயன் னளர்? 

A] யிிஷ்ணன் 

B] பதன் 

C] சுக்ரீயன் 

D] இபளயணன் 

39) தநழமரின் ரைநளட்சழ ற்ழனேம் ளளர் 

னழகரனேம் யிக்கும் தல் து? 

A] னதளல்களப்ினம் 

B] ளடினளர் 

C] த்துப்ளட்டு 

D] தழருக்குள் 

40) குண, அங்களபம் ஆகழன இபசுரயகளும் 

கவழ்க்கண்ை ந்த சுரயயரகரனச் சளர்ந்தது? 

A] னசளல்ளல் தகபப்டும் சுரய 

B] னளருளள் தகபப்டும் சுரய 

C] ளயிளல் தகபப்டும் சுரய 

D] னசயினளல் தகபப்டும் சுரய 
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யிரைகள் – யபீச்சுரய 

1 B 9 A 17 C 25 A 33 A 

2 C 10 B 18 D 26 B 34 B 

3 A 11 C 19 A 27 C 35 C 

4 D 12 D 20 B 28 D 36 D 

5 B 13 C 21 C 29 A 37 B 

6 C 14 B 22 D 30 B 38 C 

7 A 15 A 23 C 31 C 39 D 

8 D 16 B 24 B 32 D 40 A 

 

3) களத்தழளயைனும் கங்ரகளயைனும் 

1) தநழழ்ளட்டு களத்தழ நரனிள ிந்த 

களத்தழ ளயைின் னனர் னளது? 

A] கண்ணப்ன் 

B] குகன் 

C] பதன் 

D] கண்ணன் 

2) யைளட்டுக் கங்ரகக் கரபனிள ிந்த 

கங்ரக ளயைின் னனர் னளது? 

A] கண்ணப்ர் 

B] குகன் 

C] அருகன் 

D] சழயன் 

3) கண்ணப்ன் எப்ளதளர் அன்ின்ரந 

கண்ைின் – த் னதளைங்கும் ளைல் னெம் 

கண்ணப்து னருரந ளடினயர் னளர்? 

A] குளசகபனளழ்யளர் 

B] ளசபநளன் னருநளள் ளனளர் 

C] நளணிக்கயளசகர் 

D] ளசக்கழமளர் 

4) யண்ரை ளளக்கழப் ளடும் ளன்ரநனில் 

கண்ணப்து ல்ரனற் அன்ின் 

தழத்தழர யிக்கழ ளடினயர் னளர்? 

A] ளவுக்கபசர் 

B] ளசக்கழமளர் 

C] சுந்தபர் 

D] நளணிக்கயளசகர் 

5) கண்ணப்ன் எப்ளதளர் அன்ின்ரந – ன் 

ளைல் னெம் கண்ணப்பது னருரந 

நளணிக்கயளசகர் கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

ளடினேள்ளர்? 

A] தழருயளசகம் 

B] தழருக்ளகளரய 

C] தழருநந்தழபம் 
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D] தழருயருட்ள 

6) களத்தழ ளயைன் கண்ணப்து 

னருரநரன நளணிக்கயளசகர் தழருயளசக 

தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த தழகத்தழல் 

ளடினேள்ளர்? 

A] தழருச்சதகம் 

B] தழருக்ளகளத்தும்ி 

C] தழருப்னளற்சுண்ணம் 

D] தழருனயம்ளரய 

7) கவழ்க்கண்ை ந்த இரு தல்கில் 

கண்ணப்து னருரந ளசப்டுயதளல் ரசய 

சநனத்ரத ழர ழறுத்தழன ளல்யருக்கும் 

னந்தழனயன் ன்து ன்கு யிங்குகழன்து? 

A] தழருநந்தழபம், தழருயளசகம் 

B] ளதயளபம், னருநளள் தழருனநளமழ 

C] தழருயளசகம், ளதயளபம் 

D] தழருக்ளகளரய, தழருயளசகம் 

8) களத்தழ ளதர யணங்கழன 

தழருஞளசம்ந்தர் கும்ிட்ை னன் களண்ளர் 

ளளல் ளயைர் னருநளளகழன கண்ணப்ரக் 

ரக னதளழுதளனபன்று ன்று அமகளக ழுதழப் 

ளடினயர் னளர்? 

A] நளணிக்கயளசகர் 

B] சுந்தபர் 

C] பஞ்ளசளதழ னியர் 

D] ளசக்கழமளர் 

9) கவழ்க்கண்ை ந்த னயர் குகன் இபளநரக் 

களணப் னப்டும் ளகளநளது ஏர் அபசன் 

நற்ளளர் அபசரக் களண னசல்யது ளளல் 

தன் கயிரதனில் ழுதழனேள்ளர்? 

A] யளல்நீகழ 

B] கம்ர் 

C] அடினளர்க்கு ல்ளர் 

D] உருத்தழபசன்நளர் 

10) குகன் இபளநரக் களணப் னப்டும் 

ளகளநளது ஏர் அபசன் ஆண்ையரக் களண 

னசல்யது ளளல் தன் கயிரததழல் ழுதழன 

னயர் னளர்? 

A] யளல்நீகழ 

B] கம்ர் 

C] அரும்த உரபகளபர் 

D] அடினளர்க்கு ல்ளர் 

11) குகன் இபளநர ளர்க்க னசன் ளளது 

கவழ்க்கண்ை ந்த னளருள்கர தன்னுைன் 

டுத்துக் னகளண்டு னசன்ளர்? 

A] கிகளும், களய்களும் 

B] இரசழனேம், ளதனும் 

C] ளதனும், நீனும் 

D] ளலும், ளதனும் 

12) அரினதளம் உயப் உள்த்து அன்ிளல் 

அரநந்த களதல் – ன் யரிகள் னெம் 

இபளநன் கவழ்க்கண்ை னளரப குழப்ிடுகழளர்? 

A] இக்குயணன் 
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B] நளதயர் 

C] சவரத 

D] குகன் 

13) களத்தழளதர கவழ்க்கண்ை ந்த ளயதழனர் 

னரப்டி னரச னசய்து யந்தளர்? 

A] சழயளகளசரினளர் 

B] சழயளகளச்சளரினளர் 

C] ட்டித்தடிகள் 

D] சழயடினளர் 

14) ‘அயனுரைன யடினயல்ளம் ம்க்கல் 

அன்னன்றும்’ – த் னதளைங்கும் ளைல் 

னெம் கண்ணப்பது னருரநரன கூழனயர் 

னளர்? 

A] நளணிக்கயளசகர் 

B] ளசக்கழமளர் 

C] பஞ்ளசளதழ னியர் 

D] தழருனெர் 

15) னற்த் துந்தயர் ன்று தநழமகம் 

ளளற்ழப் னகழ்யர் னளர்? 

A] இங்ளகளயடிகள் 

B] ளநக்கல் கயிஞர் 

C] ட்டித்துப்ிள்ர 

D] இபளநழங்களர் 

16) ‘யளளல் நகயரிந்து ஊட்ையல் 

ளல்ளன் நளது னசளன்’ – த் 

னதளைங்கும் ளைல் னெம் ட்டித்தடிகள் 

கவழ்க்கண்ை னளருரைன னருரநரன 

கூறுகழளர்? 

A] குகன் 

B] சழயனருநளர 

C] சழறு னதளண்ைர் 

D] கண்ணப்ர் 

17) அந்ளதள! களட்டில் யளழும் கழுகழன் 

ளயந்தனும், ளட்டில் யளழும் ல் ளயைனும் 

களட்டின அன்ர ளன் களட்ை இனளதய 

ளனிளன் – ன்று இபளநிைம் கூழனயர் 

னளர்? 

A] சுக்ரீயன் 

B] குகன் 

C] அனுநன் 

D] பதன் 

18) சவரதரன இபளயணன் கடித்தழ னசன்ரத 

இபளநிைம் னதன் னதழல் கூழனயர் னளர்? 

A] அனுநன் 

B] சைளனே 

C] சுக்ரீயன் 

D] ரயகள் 

19) களகத்தழல் இருந்த ரதனர இங்ரக 

ளயந்தன் யஞ்சரனளற் கயர்ந்து நளள 

ளயகநளகச் னசல்லும் னளழுது, ஆதபயற்று 

அபற்ழன நங்ரகனின் அழுகுபல் ளகட்டு 

களற்ழனுங் கடுகழ யந்த களயன் னளர்? 

A] இட்சுநணன் 
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B] கழுகழன் தரயன் 

C] சைளனே 

D] அனுநன் 

20) ‘தன்னுனிர் னகழ்க்கு யிற்சைளனே’ – ன் 

சைளனேனயௌ னகழ்ந்துரபத்தயர் னளர்? 

A] சுக்ரீயன் 

B] இட்சுநணன் 

C] யிிஷ்ணன் 

D] அனுநன் 

21) ளயம னடும்ரை கண்டுயி ங்கழடும் 

யில்ளளள – ன் யரினில் கவழ்க்கண்ை 

னளருரைன ரைரனக் குகன் குழப்ிடுகழளன்? 

A] பதன் ரை 

B] இபளயணன் ரை 

C] சுக்ரீயன் ரை 

D] இபளநன் ரை 

22) ஆமன டுந்தழரப னளறுக ைந்தழயர் 

ளளயளளபள – ன் யரி னெம் குகன் ளயைன் 

கவழ்க்கண்ை னளருக்கு தரைனளக ழன்ளன்? 

A] இபளநன் 

B] பதன் 

C] தழரி நன்ர்கள் 

D] அந்தணர்கள் 

23) கைந்ளதளர்க்கும் கைத்தரிதளன நக்கட் 

ளசம் ீத்த எரு னதளண்ைர் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

னளர்? 

A] தழருீகண்ைர் 

B] இனற்ரக ளனளர் 

C] பஞ்ளசளதழ னியர் 

D] தழருளவுக்கபசர் 

24) நரனளள் நீது ளசம் துந்த 

சழயனதளண்ைர் கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளர்? 

A] இனற்ரக ளனளர் 

B] தழருஞளசம்ந்தர் 

C] பஞ்ளசளதழ னியர் 

D] தழருீகண்ை னதளண்ைர் 

25) கண்ணிற் சழந்த உறுப்ில்ர 

ன்ழந்ததும், ஈசன்ளல் ரயத்த அன்ிளல், 

இரு கண்கரனேம் ஈத்திக்க இரசந்த 

சழயனதளண்ைர் னளர்? 

A] தழருீகண்ைர் 

B] கண்ணப்ர் 

C] இனற்ரகளனளர் 

D] சழறுனதளண்ைர் 

26) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ட்டித்து அடிகள் 

ளளற்ழனயர்கில் தயளயர் னளர்? 

A] தழருீகண்ைர் 

B] கண்ணப்ர் 

C] இனற்ரகளனளர் 

D] சழறுனதளண்ைர்
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யிரைகள் – களத்தழளயைனும் கங்ரகளயைனும் 

1 C 7 C 13 A 19 C 25 B 

2 B 8 D 14 B 20 D 26 C 

3 C 9 A 15 C 21 A 

4 D 10 D 16 D 22 B 

5 A 11 C 17 A 23 C 

6 B 12 D 18 B 24 D 

 

4) குடிநக்கள் களப்ினம் 

1) யைனநளமழனில் ஆதழகளயினம் ன்று 

கமப்னறும் களயினம் து? 

A] இபளநளனணம் 

B] இபளநயதளபம் 

C] கம்பளநளனணம் 

D] இபளநனபளணம் 

2) கழளபக்கர்கின் மங்களப்ினம்  

அரமக்கப்டும் தல் து? 

A] எடிறழ 

B] இழனட் 

C] ஈிட் 

D] யர்ஜழஸ் 

3) கழளபக்கர்கின் மங்களப்ினநள இழனட் 

ன் தர ழுதழனயர் னளர்? 

A] யர்ஜழஸ் 

B] யளல்நீகழ 

C] ளலளநர் 

D] னலன் 

4) இழன ளட்டு அபசன் கவழ்க்கண்ை ந்த 

அபசர் னருநளின் அமகழன நரயினள 

னலன் னருநளட்டிரன சழர டுத்தளன்? 

A] யர்ஜஸீ் 

B] ளரிஸ் 

C] ளலளநர் 

D] னநஸ் 

5) னலன் னருநளட்டிரன சழர டுத்த 

இழன ளட்டு அபசன் னளர்? 

A] ளரிஸ் 

B] ளலளநர் 

C] னலன் 

D] யர்ஜழஸ் 

6) இத்தீன் னநளமழனின் மங்களப்ினம் து? 
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A] இழனட் 

B] ஈிட் 

C] எடிறழ 

D] ளிஸ் 

7) உளபளநப் ளபபசழரத் ளதளற்றுயித்த 

நன்ர் னளர்? 

A] னலன் 

B] ளரிஸ் 

C] ஈினஸ் 

D] யர்ஜழஸ் 

8) தநழமழக்கழன யபளற்ழல் னதல் னதளக 

களப்ினம் ச் சழப்னத் ளதளன்ழன தல் 

து? 

A] நகளளபதம் 

B] இபளநளனணம் 

C] சங்க இக்கழனம் 

D] சழப்தழகளபம் 

9) ளகளயன் அயர்கள் சழப்தழகளப தழல் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் யற்ழன் என்ளக 

நீளட்சழ சுந்தபம் ிள்ர ளர்ரயனில் 

ளர்க்கப்டுகழளன்? 

A] குடிநக்கள் 

B] யணிகர்கள் 

C] நன்ர்கள் 

D] னயர்கள் 

10) னத.ளள.நீளட்சழ சுந்தபளர் ளர்ரயனில் 

நளதயி கவழ்க்கண்ை னளரில் எருத்தபளக 

ளர்க்கப்டுகழளர்? 

A] னண் னயர்கள் 

B] பத்ரதனர் 

C] அபசழனர்கள் 

D] ணியிரை னண்கள் 

11) னெயபசர் ளபளரசனளல், னப்னருந் 

துண்ைளய் னயட்டுண்டு கழைக்கும் தநழமன்ர, 

கவழ்க்கண்ை னளருரைன யளழ்க்ரக யமழளன ஏர் 

உருயநளய் உனிர்னற்று யிங்குகழளள்? 

A] ளகளயன் 

B] நளதயி 

C] கண்ணகழ 

D] ஆதழரப 

12) கவழ்க்கண்ையற்ழல் களப்ினச் 

னருஞ்சுரயகள் - க் கூப்டும் 

கூற்றுகில் தயளது து? 

A] களதல் 

B] அழுரக 

C] யபீம் 

D] னகழ் 

13) நளதயினேம் ளகளயனும் ஏருனிரும் 

ஈருைநளக யளழ்கழன் களதல் யளழ்யளது 

சழப்தழகளபத்தழல் ந்த களண்ைத்தழல் 

அரநந்துள்து? 

A] னகளர் களண்ைம் 
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B] நதுரபக் களண்ைம் 

C] யஞ்சழக் களண்ைம் 

D] நளந்தர் களண்ைம் 

14) அயச் சுரயனின் ஆமத்ரதக் களட்டும் 

கண்ணகழனளயள் கவழ்க்கண்ை ந்த 

களண்ைத்தழல் தன் கணயர இமந்தளள் ன்று 

கூப்டுகழது? 

A] னகளர் களண்ைம் 

B] நதுரபக் களண்ைம் 

C] யஞ்சழக் களண்ைம் 

D] யந்தழக் களண்ைம் 

15) கவழ்க்கண்ை ந்த களண்ைத்தழல் 

கண்ணகழக்களக டுத்த கல்ழர யையபசர் 

தரநீது ற்ழயந்த னசங்குட்டுயது 

யபீத்ரத ளடும் களண்ைம் து? 

A] னகளர் களண்ைம் 

B] நதுரபக் களண்ைம் 

C] யஞ்சழக் களண்ைம் 

D] ளசபக் களண்ைம் 

16) கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளர் துயத்தழன் 

னடிநணினளக தழகழ்கழளள் ன்று கயிஞர் 

கூறுகழளர்? 

A] கண்ணகழ 

B] ளதயந்தழ 

C] நணிளநகர 

D] நளதயி 

17) தழருயள்ளுயர் தது தழல் உள் ந்த 

ிரியில் குடிகது சழப்ிர ற்ழக் 

கூழனேள்ளர்? 

A] னளருட்ளல் 

B] அத்துப்ளல் 

C] இன்த்துப்ளல் 

D] களநத்துப்ளல் 

18) தழருயள்ளுயர் தது தழன் 

னளருட்ளழல் குடிகது சழப்ிர 

கவழ்க்கண்ை த்தர அதழகளபங்கில் 

கூழனேள்ளர்? 

A] னதல் தழனென்று அதழகளபங்கள் 

B] கரைசழ தழனென்று அதழகளபங்கள் 

C] னதல் த்து அதழகளபங்கள் 

D] கரைசழ த்து அதழகளபங்கள் 

19) தழருக்குின் இபண்ைளயது ிரியள 

னளருட்ளழன் னடிநணினளக யிங்கும் 

இனல் து? 

A] அங்கயினல் 

B] அபசழனல் 

C] எமழினல் 

D] துயயினல் 

20) ளகளயனுக்கு தயள தண்ைர அித்த 

நன்ன் னளர்? கண்ணகழனின் தழளப உனிர் 

யிட்ை நன்ர் னளர்? 

A] ளண்டினன் னடுஞ்ளசபளதன் 
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B] யபகுணப் ளண்டினன் 

C] அப்பளஜழத்த ளண்டினன் 

D] ளண்டின னடுஞ்னசமழனன் 

21) ஈிட் – னும் இத்தீன் னநளமழனின் 

மங்களப்ினத்ரத ளடினயர் னளர்? 

A] யர்ஜஸீ் 

B] ளரக்ஸ்ினர் 

C] இபசூல் கம்சளதவ் 

D] ளலளநர் 

22) குடிநக்கள் இக்கழனம் ன் தரப்ின் 

னெம் சழப்தழகளப தழன் னருரநரன 

உரபரைனளக ழுதழனயர் னளர்? 

A] நீளட்சழ சுந்தபளர் உரபரை 

B] னத.னள.நீளட்சழ சுந்தபளர் உரபரை 

C] னரினளர் உரபரை 

D] அழஞர் அண்ணள உரபரை 

 

யிரைகள் – குடிநக்கள் களப்ினம் 

1 A 6 B 11 C 16 D 21 A 

2 B 7 C 12 D 17 A 22 B 

3 C 8 D 13 A 18 B 

4 D 9 A 14 B 19 C 

5 A 10 B 15 C 20 D 

 

5) ஏய்வு 

1) ளயரளன இல்ர, ளனல்ளம் 

யளளயிருக்கழளன், ஏய்வு அல் அது - அதன் 

னனர் துனயன்று அண்ணள கூறுகழளர்? 

A] னகளடுரந 

B] ளசளம்ல் 

C] ளசளர்வு 

D] எய்னளபம் 

2) ளயர இருக்கழது, ளயர னசய்னளநல் 

யளளயிருக்கழளன், ஏய்வு அல் – அதன் 

னனர் துனயன்று அண்ணள கூறுகழளர்? 

A] னகளடுரந 

B] ளசளம்ல் 

C] ளசளர்வு 

D] எய்னளபம் 

3) ளயர இருக்கழது ளயர னசய்த 

அலுப்ிளல் ளயர ளபம் னடிந்ததும், 

கட்ரைளளக் கவளம யிழுகழளன், 

தூங்கழயிடுகழளன் – இந்த னசனழன் னனர் 

துனயன்று அண்ணள கூறுகழளர்? 

A] னகளடுரந 
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B] ளசளம்ல் 

C] ளசளர்வு 

D] எய்னளபம் 

4) எரு ளயரனேம் னசய்ன ளயண்டின 

ழரனில் இல்ர, ப்ளளதும் சும்நள 

இருக்கழளன்; இதுவும் ஏய்வு அல் – இந்த 

னசனல் துனயன்று அண்ணள கூறுகழளர்? 

A] னகளடுரந 

B] ளசளம்ல் 

C] ளசளர்வு 

D] எய்னளபம் 

5) ஏய்வு ன்து உரிரந; னசய்தயன், தன் 

அலுப்ரப் ளளக்கழக் னகளண்டு, இமந்த 

உற்சளகத்ரத நீண்டும் னற்று, நறுடினேம் 

ளயரனில் ஈடுடுயதற்கள நளநருந்து 

ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] அழஞர் அண்ணள 

B] ஈ.னய.பளநசளநழ 

C] களநபளசர் 

D] ளதசழக யிளனகம் ிள்ர 

6) ளயர னசய்த அலுப்னப்ளளக அயன் தூங்கழ 

ழுந்தழருப்து கவழ்க்கண்ை ரதப் ளளன்து 

ன்று அண்ணள கூறுகழளர்? 

A] நணிளபம் ஏடிக்னகளண்டிருந்த 

கடிகளபத்ரத சழனளடி ழறுத்தழ ரயப்து 

ளளன்து 

B] நணிளபம் ஏடிக்னகளண்டிருந்த 

இனந்தழபத்ரத சழநணிளபம் ழறுத்தழ ரயப்து 

ளளன்து 

C] நணிளபம் ஏடிக்னகளண்டிருப்யன் 

சழநணிளபம் ஏய்னயடுப்து ளளன்து 

D] ளநணிளபம் ஏடிக்னகளண்டிருக்கும் இதனம் 

சழனளடிகள் ழற்து ளளன்து 

7) உரமத்தளல் ற்ட்ை உைற்ளசளர்வு ளளக 

அண்ணள கூழனயற்ழல் கவழ்க்கண்ை து 

நட்டும் தயள ளதரய? 

A] உண்டி 

B] உரனேள் 

C] கிப்ன 

D] உக்கம் 

8) உள்த்தளல் ற்ட்ை உள்ச்ளசளர்வு ளளக 

கவழ்க்கண்ை ந்த இபண்டும் ளதரய  

அண்ணள கூறுகழளர்? 

A] உண்டி, உக்கம் 

B] உரனேள், ஏய்வு 

C] உக்கம், கிப்ன 

D] ஏய்வு, னளழுது ளளக்கு 

9) ளட்ைளி ஏய்வு னறுயது, சனெக ீதழனில் 

என்று; அது அடிப்ரை ீதழ ன்று கூழனயர் 

னளர்? 

A] அழஞர் அண்ணள 

B] கயிநணி 

C] ளநக்கல் கயிஞர் 
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D] ளபதழதளசன் 

10) எரு சனெகத்தழன் ழரரன அழயளபகள் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் யற்ரக் னகளண்டு 

நதழப்ிடுகழளர்கள்? 

A] ளயர ளபம், ளயரனின் தன்ரந 

B] ஏய்வு ளபம், ஏய்யின் தன்ரந 

C] கல்யி ளபம், கல்யினின் தன்ரந 

D] உக்க ளபம், ளயரனின் தன்ரந 

11) ளபளம் ளட்ையர்கள் ஏய்வு ளபத்ரத 

வ்யளறு னசயிட்ைர்? 

A] ளைகங்கள் ளர்ப்து 

B] னபட்டுக் களரனேைன் ளளரிடுயது 

C] நற்ளளர், யளட்ளளர் னசய்யது 

D] ளகளமழச்சண்ரை, கபடிச்சண்ரை 

12) அழவுச் னசல்யத்ரதப் னற்றுத் தழகழ்ந்த 

கழளபக்கர்கள் ஏய்வு ளபத்ரத வ்யளறு 

னசயிட்ைர்? 

A] ளகளமழச் சண்ரை, கபடிச்சண்ரை 

B] நற்ளளர், யளட்ளளர் னசய்யது 

C] று தழுவுதல், நற்ளளர் ளளன் 

யபீயிரனளட்டு 

D] களப்ினம் ன் தபம் னற் னதழன 

ளைகங்கள் களண்து 

13) ஸ்னனின் ளட்ையர்கள் தன் ஏய்வு 

ளபத்தழன் னரும்குதழரன கவழ்க்கண்ை தன் 

னெம் னசயிட்ைர்? 

A] னபட்டுக் களரனேைன் ளளரிடுயது 

B] ளகளமழச் சண்ரை, கபடிச்சண்ரை ைத்துயது 

C] று தழுவுதல், நற்ளளர் ளளன் 

யபீயிரனளட்டு 

D] நற்ளளர் நற்றும் யளட்ளளர் நற்யருைன் 

ளளரிடுயது 

14) மந்தநழமர் தநது ஏய்வு ளபத்ரத 

கவழ்க்கண்ை யற்ழல் அதழகநளக 

னசயிட்ைர்? 

A] களப்ினம் ன் தபம் னற் னதழன 

ளைகங்கள் களண்து 

B] று தழுவுதல், நற்ளளர் ளளன் 

யபீயிரனளட்டு 

C] ளகளமழச் சண்ரை, கபடிச்சண்ரை ைத்துயது 

D] நற்ளளர் நற்றும் யளட்ளளர் நற்யருைன் 

ளளரிடுயது 

15) இங்கழளந்து ளட்ையர் னென்று 

தற்ளண்டுகளுக்கு னன்ன யரபனில் 

கவழ்க்கண்ை யற்ழல் ஏய்வுளபத்ரத 

னசயிட்ைர்? 

A] களப்ினம் ன் தபம் னற் னதழன 

ளைகங்கள் களண்து 

B] று தழுவுதல், நற்ளளர் ளளன் 

யபீயிரனளட்டு 

C] ளகளமழச் சண்ரை, கபடிச்சண்ரை ைத்துயது 

D] நற்ளளர் நற்றும் யளட்ளளர் நற்யருைன் 

ளளரிடுயது 
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16) குத்துச்சண்ரை கண்டு கிப்தர, ழுச்சழ 

தபத்தக்க னளழுது ளளக்களகக் னகளண்டுள் 

கவழ்க்கண்ை ந்த ளட்டில் இதற்னக 

னரும்ணம் னசயிைப்ட்டு யருகழது? 

A] ஜப்ளன் 

B] ிபளன்ஸ் 

C] இத்தளழ 

D] அனநரிக்கள 

17) க்ள ன் குத்துச்சண்ரை யபீன் 

தன்னுைன் ளளட்டிக்கு ழன் கவழ்க்கண்ை ந்த 

யபீர தழர்த்து குத்துச்சண்ரைனில் னயற்ழ 

னற்ளன்? 

A] யிஸ்ைன் 

B] ழஸ்ைன் 

C] தழஸ்ைன் 

D] கழஸ்ைன் 

18) க்ள நற்றும் யிஸ்ைன் 

இருயருளந____ஆயளர்கள்? 

A] அனநரிக்கர்கள் 

B] ீக்ளபளக்கள் 

C] துருக்கழனர்கள் 

D] ஸ்ளினர்கள் 

19) ளசளரனிள னகுளயன்; நபங்கள் கூப்ிடும் 

– ன்று ளடினயர் னளர்? 

A] கிர் 

B] னடினபசன் 

C] தழரு.யி.க 

D] கயிநணி 

20) ‘ன்ழமல் ஞ்னசய்னேம் ன் னயின் 

குணங்கரச் னசளல்கழளன் யள’ – ன்று 

கவழ்க்கண்ை து கூப்ிடும் ன்று தழரு.யி.க 

கூறுகழளர்? 

A] ஆநபம் 

B] யிழுது 

C] நர 

D] ளயம்ன 

21) நன்யனும் ீளனள யளடும் உன்ளதள 

உரனழந்ளதள தநழரம ஏதழளன் ன்று 

சழந்து கூழனயன் னளர்? 

A] கம்ன் 

B] களளநகப்னயர் 

C] பணர் 

D] எட்ைக்கூத்தர் 

22) இந்தழபன் னதழன இரனயர் தங்களும் 

அந்தநழல் இன்த்து அமழயில் யடீும் 

னழனழந்து ய்துதற்குரின இக்கண 

யரகனில் நளந்தர்க்கு உறுதழனன உனர்ந்ளதளர் 

உரபக்கப்ட்ை யரககில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

தயளது னளது? 

A] எழுக்கம் 

B] யிழுப்ம் 

C] யமக்கு 

D] தண்ைம் 
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யிரைகள் – ஏய்வு 

1 A 6 D 11 C 16 D 21 A 

2 B 7 C 12 D 17 A 22 B 

3 C 8 D 13 A 18 B 

4 D 9 A 14 B 19 C 

5 A 10 B 15 C 20 D 

 

6) சநனங்கின் னளதுீதழ 

1) ழத்தழன் கடித்தன்ரநரன இக்கழ 

னகழமச்னசய்து னன்டு னளருள்கின் 

யிரவுக்குத் தகுதழனளக்குயது 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் வ்யளளக 

அரமக்கப்டுகழது? 

A] உமவு 

B] சநனம் 

C] சரநத்தல் 

D] உனிர்கள் 

2) நித உள்ங்கர இன் அன்ின் யிர 

ழநளகத்தகுதழப்டுத்தழப் க்குயப் டுத்தும் 

தத்துயத்தழற்கு, யளழ்க்ரக 

னரக்கு______ன்று னனர்? 

A] உமவு 

B] சநனம் 

C] சரநத்தல் 

D] உனிர்கள் 

3) சநனத்தழன் ளளக்கநளக கருதப்டுயது து? 

A] சநனத்ரத நக்கிைளன பப்னயது 

B] சநனத்ரத னயவ்ளயறு இைங்கில் 

னதளைங்குயது 

C] நித யளழ்க்ரகரன சரநத்து 

க்குயப்டுத்துயது 

D] நித யளழ்க்ரகனில் சநனத்ரத பப்னயது 

4) ‘ளசப் மழனதல் ழப்ளர் ளள’ – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] பஞ்ளசளதழ னியர் 

B] ளசபநளன் னருநளள் ளனளர் 

C] தழருஞளசம்ந்தர் 

D] ளசக்கழமளர் னருநளன் 

5) இன்த்தழர தந்து யளம ரயக்கும் 

குணங்கில் நழக நழக சழந்த குணம் து? 

A] அன்ன 

B] கல்யி 

C] ட்ன 
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D] னசல்யம் 

6) கவழ்க்கண்ையற்ழல் து துன் ளளய்க்கு 

நருந்தளகவும், இன் யிரவுக்கு ஊற்றுக் 

கண்ணளகவும் யிங்குகழது? 

A] னசல்யம் 

B] அன்ன 

C] உமவு 

D] கல்யி 

7) உகழன் ளயத்ரதத் தநது னசந்ீபளல் 

கழுயினயர் னளர்? 

A] யிஷ்ணு 

B] ிகள் ளனகம் 

C] இளனசு ிபளன் 

D] னத்தர் ிபளன் 

8) எருயரபனனளருயர் அன்ன னகளண்டு 

எழுகுகங்கள்; ரகரந ளபளட்ைளதீர்கள்; 

நன்ிக்கும் குணத்தழரப் னறுங்கள்; 

ல்ளளருக்கும் ப்னளழுதும் அன்ன 

களட்டுங்கள்; - ன்று ரயனகத்ரத யமழ 

ைத்தழனயர் னளர்? 

A] நகளயபீர் 

B] ிகள் ளனகம் 

C] னத்தர்ிபளன் 

D] இளனசுிபளன் 

9) ‘கருரண உள்யர்கள் ளக்கழனயளன்கள்; 

அயர்கள் நீது கருரண னளமழனப்டும்’ – 

ன்து கவழ்க்கண்ை ந்த தழன் அவுரப 

ஆகும்? 

A] யியிழனம் 

B] ளபதம் 

C] கயத்கவரத 

D] தழருக்குபளன் 

10) ‘இரயள ளன் அன்ன யிரதரன 

யிரதப்ளளக!, ன்றும் நக்கள் ன்ிைம் 

அன்ன னசலுத்துயதற்கு னன், ளன் 

அயர்கிைம் அன்ன களட்டுளயளக’ – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] இளனசுிபளன் 

B] அர்ச் ஃிபளன்றழஸ் 

C] னகநது சளளகின் 

D] நகளயபீர் 

11) ‘ிர் அன்ன ளபளட்ைளநலும் ிர் 

அன்னக்குப் ளத்தழபநளகளநலும் இருப்யிைம் 

ற்குணங்கள் இபள’ – ன்து கவழ்க்கண்ை 

னளருரைன அருள்யளக்கு? 

A] னித குர்ஆன் 

B] அர்ச் ஃிபளன்சழஸ் 

C] னகநது சளகின் 

D] இளனசுிபளன் 

12) நளந்தர் கும் என்ள ன்தும் அயர்கள் 

அரயரும் எரு குநளக யளமக் 

கைரநப்ட்டிருக்கழன்ர் ன்து கவழ்க்கண்ை 

யற்ழன் உளதசம் ன்று கூப்டுகழது? 
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A] கயத்கவரத 

B] யியிழனம் 

C] இழனட் 

D] னிதகுபளன் 

13) இசுளநழன நதத்தழன் இரணனற் 

னகளள்ரக து? 

A] உகத்தழல் னளபளல் அதழக இன்ம் 

கழரைக்கழளதள அயர்கரளன அதழகநளக 

ளசழக்கழளர் 

B] அல்ள நழகுந்த தரனனேள்யர்; 

கருரணக்கைல்; கழருஆ சனத்தழபம்; பந 

தனளளு 

C] கைவுள் ரைப்ில் அரயரின் 

இன்த்துன்ங்கரனேம் ததளக 

கருதுகழளளள அயன் றூி 

D] நக்கள் அன்ன னசலுத்துயதற்கு னன் 

அயர்கிைம் ளன் அன்ன னசலுத்துளயன் 

14) ஆசழனளயில் ளபதத்தழற்கு இரணனள 

ஆன்நீக யநழக்க ஞளிகள் ிந்த ழம் 

து? 

A] ளளம் 

B] சவ ளடு 

C] தளய்ளந்து 

D] இத்தளழ 

15) சவ ளதசத்தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த ஞளி  

தற்ளண்டுகள் எரு சநன ஞளினளக 

ளபளட்ைப்ட்ைளர்? 

A] களன்சழஸ்ர் 

B] னகநது சளகின் 

C] கன்னரீனஸ் 

D] ழம்ந்தஸீட் 

16) கவழ்க்கண்ையற்ழல் து யளழ்க்ரகனின் 

னெத்தத்துயம் ன்று கன்னரீனஸ் 

கூறுகழளர்? 

A] னசல்யம் 

B] கல்யி 

C] உமவு 

D] அன்ன 

17) ‘உக்கு ிடிக்களத என்ர, ீ ிக்குப் 

ிடிக்குனநன்று ழரந்து னசய்னளளத!’ – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] னகநது சளகின் 

B] அர்ச் ஃிபளன்சழஸ் 

C] கன்னரீனஸ் 

D] யர்ஜஸீ் 

18) சுன்ஜ ீ– ன்து கன்னரழனஸ் கூழன ந்து 

ற்குணங்களுள் த்தரனளயது ற்குணம் 

ஆகும்? 

A] ந்தளயது ற்குணம் 

B] னதளயது ற்குணம் 

C] னென்ளயது ற்குணம் 

D] இபண்ைளயது ற்குணம் 
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19) தளய் தன் உனிர்க்கு ஆத்து யருயரதனேம் 

கருதளது, தன் எளப ிள்ரரனப் ளதுகளப்து 

ளள நிதன் ல்ள உனிர்களுைனம் 

ல்ரனற் அன்ன னகளண்டிருக்க ளயண்டும் 

ன்றும் தங்கு தரைனின்ழ ரகளனள 

யிளபளதளநள இல்ளநல் நிதர் தநக்கு 

ளநலும் கவழும், அங்கும் இங்கும், அகழ 

உகழிைம் ல்ரனற் அன்ன னகளண்டு 

யளம ளயண்டும் ன்று னத்த சநன ளயதநளகழன 

ந்த ளயதம் னருரநனேைன் கூறுகழது? 

A] ைீகம் 

B] யிளரங்கள் 

C] லீளனிம் 

D] நகளனளம் 

20) தரனளன தர்நத்தழன் ளயர் – ன்று கூழன 

சநனம் து? 

A] இந்து சநனத்தழன் னபளணங்கள் 

B] சநண சநனத்தழன் னபளணங்கள் 

C] னத்த சநனத்தழன் னபளணங்கள் 

D] கழழத்துய சநனத்தழன் னபளணங்கள் 

21) தர்நத்தழன் இறுதழ ல்ரனளனிருப்து 

கருரண ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] நகளயபீர் 

B] ர்சயளதர் 

C] ஜழளந்தழப ளதயன் 

D] ளகர்ஜீள 

22) ரகயளள ண்ளள யிளபளதழளனள 

ளயண்டினயளள ல்ள உனிர்கரனேம் 

ல்ள நிதர்கரனேம் என்றுளளல் நதழத்து 

ல்ளளரபனேம் தளநளகக் கருதுதள அகழம்ரச 

ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] ஜளீந்தழப ளதயன் 

B] ர்சயளதர் 

C] த்பளகு 

D] நகளயபீர் 

23) இந்து ளயதங்களுள் நழகவும் மரநனளகழன 

ளயதம் து? 

A] ரிக் ளயதம் 

B] னஜரீ் ளயதம் 

C] சளந ளயதம் 

D] அதர்யண ளயதம் 

24) ல்ள நளந்தரும் இணக்கநளய் யளழ்ந்து 

யருயளர்களக, அரயர் உள்ங்கிலும் 

எற்றுரந உணர்வு ழவுட்டும், ீங்கள் 

ல்ளளரும் எருயர் நற்யருக்கு உதயிக் 

னகளண்டு யளழ்யரீ்களக – ன்று கவழ்க்கண்ை 

ந்த ளயதநளது யமழைத்தழகழது? 

A] சளந ளயதம் 

B] ரிக் ளயதம் 

C] னஜரீ் ளயதம் 

D] அதர்யண ளயதம் 

25) தநழமகத்தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த னழனளது 

அன்ிரளன ல்ளநளக டுத்துக்களட்டினது? 
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A] ரசயனழ 

B] சநணனழ 

C] சழயனழ 

D] அருகனழ 

26) பம்னளருர அன்ள! அன்ள! னனன்று 

அழுது அபற்ழளல் அரைனளம் ன்றும் 

அன்ளளடு உருகழ அகம் குரமந்தளல் 

இரயர ிதழற் னற்று அனுயிக்களம் 

 குழப்ிட்ையர் னளர்? 

A] சம்ந்தர் 

B] ளவுக்கபசர் 

C] சுந்தபர் 

D] தழருனெர் 

27) அன்னம் சழயனம் இபண்னபன்ர் அழயிளர் 

– ன் ளைர ளடினயர் னளர்? 

A] தழருனெர் 

B] தழருஞளசம்ந்தர் 

C] தழருளவுக்கபசர் 

D] நளணிக்கயளசகர் 

28) இரனின்த்ரத ஈபனரைனயர்கள 

அனுயிக்க னடினேம் ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] நளணிக்கயளசகர் 

B] தழருனெர் 

C] யளகழசவர் 

D] இனற்ரகளனளர் 

29) சநன யளழ்க்ரக ழனதழகள், 

எழுக்கங்கனத் கவழ்க்கண்ை ந்த தல் 

யகுத்து உரபக்கும் னசய்தழகளய? 

A] தழருயளசகம் 

B] தழருக்ளகளரய 

C] தழருநந்தழபம் 

D] தழருயருட்ள 

30) தழருனெர் டுத்துக் களட்டும் சநன 

யமழட்ை கைரநகள் னநளத்தம் த்தர? 

A] இபண்டு 

B] ந்து 

C] னென்று 

D] ளன்கு 

31) தழருனெர் கூழன கைரநகில் த்தர 

கைரநகள் உனிரிங்கள் நளட்டு அன்ன 

னசய்யரதக் கூறுகழது? 

A] னென்று கைரநகள் 

B] எரு கைரந 

C] இபண்டு கைரநகள் 

D] ளன்கு கைரநகள் 

32) தழருனெர் கூழன கைரநகில் த்தர 

கைரநகில் கைவுளுக்கு னசய்னேம் 

யமழளட்ரைக் கூப்டுகழது? 

A] னென்று கைரநகள் 

B] எரு கைரந 

C] ளன்கு கைரநகள் 
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D] இபண்டு கைரநகள் 

33) கவழ்க்கண்ை னளர் னதியளக உறுதழனளக 

வ்வுனிர்க்கும் அன்ளக இருப்ளத ஈசனுக்கு 

அன்ளகும் ன்று கூழளர்? 

A] பஞ்ளசளதழ னியர் 

B] கண்ணப்ர் 

C] தழருனெர் 

D] நளணிக்கயளசகர் 

34) ரசய உகத்தழன் னசஞ்ஞளனிறு த் 

தழகழ்யர் னளர்? 

A] தழருனெர் 

B] ளசக்கழமளர் 

C] சம்ந்தர் 

D] அப்படிகள் 

35) ல்ளர் நளட்டும் அன்ன னசய்னளதயர்கள் 

சநனச் சைங்குகளகழன கங்ரக, களயிரி 

னதழன னண்ணின ஆறுகில் னெழ்கழளலும் 

உரின னரப் னனடினளது ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] நருள்ீக்கழனளர் 

B] நளணிக்கயளசகர் 

C] தழருஞளசம்ந்தர் 

D] ளசக்கழமளர் 

36) னஞ்சழல் ஏடும் யஞ்சர ஆறு, 

யற்ழளளளன தழருயருட்னல் னளங்கழ 

யமழனேம் ன்து கவழ்க்கண்ை னளருரைன 

கருத்து? 

A] தழருனெர் 

B] தளண்ைகளயந்தர் 

C] பஞ்ளசளதழ னியர் 

D] க்கவபர் 

37) தநழழ் நரதந்த தழருனெர் 

பம்னளருளகழன சழயத்ரத______ன்று 

குழப்ிடுகழளர்? 

A] உருயநற்யன் 

B] இரயன் 

C] அன்ன 

D] அமழப்யன் 
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யிரைகள் – சநனங்கின் னளதுீதழ 

1 A 9 A 17 C 25 C 33 C 

2 B 10 B 18 D 26 D 34 D 

3 C 11 C 19 A 27 A 35 A 

4 D 12 D 20 B 28 B 36 B 

5 A 13 A 21 C 29 C 37 C 

6 B 14 B 22 D 30 D 

7 C 15 C 23 A 31 A 

8 D 16 D 24 B 32 B 

 

7) கல்னயட்டுகள் 

1) ளகளயில் ிபகளபத்ரதச் சுற்ழயரும்ளளது 

கருங்கற் சுயர்கின் ளநன் யரிரச 

யரிரசனளக சழற்றுி னகளண்டு கல்தச்சர்களல் 

னளழக்கப்ட்ை 

ழுத்துக்கள்______ப்டுகழன்? 

A] கல்னயட்டுகள் 

B] கருப்ன ழுத்துக்கள் 

C] ளயதங்கள் 

D] னபளணங்கள் 

2) கல்னயட்டுகின் ளயறு னனர் னளது? 

A] கற்சழரகள் 

B] சழளசளசங்கள் 

C] சழளசளங்கள் 

D] கருயர ழுத்துக்கள் 

3) ளகளயில் உள் கவழ்க்கண்ை யற்ர 

ளதயர்கள் தம் னதய்ய னநளமழனில் 

னற்களத்தழல் யரபந்து ரயத்தரயனளதல் 

ளயண்டும் ன்று நக்கள் கூழ யந்தர்? 

A] கருயர 

B] ளகளயில் நளைம் 

C] கல்னயட்டுகள் 

D] கற்சழரகள் 

4) னற்களத்தழல் கல்னயட்டுகில் இருந்த 

னநளமழ ம் தளய்னநளமழனளகழன தநழமழல் ழுதப் 

னற்ரயகள ன்ரத ன்குணர்ந்து நக்கு 

அழவுறுத்தழன ளநல்ளட்டு ளபழஞர்கில் 

கவழ்க்கண்ை குழப்ிைத்தக்கயர்கில் 

தயளயர் னளர்? 

A] இபளர்ட் சழனயல் 

B] ைளக்ைர்.ரீல்ட்ஸ் 

C] ைளக்ைர்.கவலளர்ன் 

D] ைளக்ைர்.கர்ல் 
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5) கவழ்க்கண்ை ந்த தற்ளண்டிற்கு ிகுதளன் 

இந்தழன அபசளங்கத்தழரும் கல்னயட்டிளகவும் 

னரதனளருள் ஆபளய்ச்சழ இளகவும் ழறுயி 

ரமன யபளறுகர ஆபளய்ந்து 

னயினிடுநளறு னசய்தர்? 

A] த்னதளன்தளம் தற்ளண்டு 

B] தழனட்ைளம் தற்ளண்டு 

C] தழளமளம் தற்ளண்டு 

D] தழளளம் தற்ளண்ை 

6) ரகயர் னன்ின்று ஆற்ளளடு 

ளளர்னரிந்து உனிர் துந்த யபீர்கர ழரவு 

கூர்தற் னளருட்டு அயர்கள் இந்த 

இைங்கிளதல் கவழ்க்கண்ை ரத அரநத்து 

யிமள ைத்தழ ளபளட்டி யந்தர்? 

A] கற்சழர 

B] டுகல் 

C] னநய்ப்ளடு 

D] கற்தூண் 

7) னற்களத்தழல் தநழழ் நக்கள் டுகல் 

யணங்கும் யமக்க னர னகளண்டிருந்தரத 

கூறும் தல் து? 

A] சங்க இக்கழனம் 

B] தழற்றுப்த்து 

C] னதளல்களப்ினம் 

D] அகத்தழனம் 

8) டுகல் அரநக்கும் னரனளது 

னதளல்களப்ின தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த தழரண 

னெம் கூப்ட்டுள்து? 

A] கபந்ரத தழரண 

B] யஞ்சழத் தழரண 

C] ளைளண் தழரண 

D] னயட்சழத் தழரண 

9) டுகல்ழன் ளநல் ளளர்க்கத்தழல் இந்த 

யபீரின் கவழ்க்கண்ை ந்த இபண்டும் 

யரபனப்டும் யமக்கம் ண்ரைக் களத்தழல் 

இருந்தது? 

A] னனரும், ஊரும் 

B] யனதும், ளளர் குணனம் 

C] னனரும், னருரநனேம் 

D] தயினேம், னனரும் 

10) ‘ல்யமழக் னகளடுத்த ளணுரை நயர்’ – 

ன் ளைல் இைம்னற்றுள் தல் து? 

A] நரடுகைளம் 

B] னளனூறு 

C] ளடினளர் 

D] நனுனரகண்ை யளசகம் 

11) ட்ளைளர் னனரும் ஆற்லும் ழுதழ ட்ை 

கல்லும் னெதூர் த்தனம் – ன் ளைல் 

இைம்னற்றுள் தல் து? 

A] நரடுகைளம் 

B] தழருயளரூர் னம்நணிக்ளகளரய 
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C] தழருயளரூர் ளன்நணிநளர 

D] தழருச்சழற்ம்க்ளகளரய 

12) ட்ளைளர் னனரும் ஆற்லும் ழுதழ – த் 

னதளைங்கும் ளைர ளடினயர் னளர்? 

A] சுந்தபனெர்த்தழ ளனளர் 

B] குளசகப ஆழ்யளர் 

C] ளசபநளன் னருநளள் ளனளர் 

D] ளதனிகள் 

13) ளசபநளன் னருநளள் ளனளர் கவழ்க்கண்ை 

னளருரைன உற் ண்ர் ன்று 

கூப்டுகழளர்? 

A] தழருநமழரச ஆழ்யளர் 

B] ம்நளழ்யளர் 

C] அப்படிகள் 

D] சுந்தபனெர்த்தழ ளனளர் 

14) கவழ்க்கண்ை னளருரைன கல்னயட்டுகர 

நரப்ளரகிலும் குன்றுகிலும் 

குரககிலும் ளர்க்களம்? 

A] சநணர்கள் 

B] னத்தர்கள் 

C] ரசயர்கள் 

D] ரயணயர்கள் 

15) சநணர்கின் கல்னயட்டுகர னகளண்ை 

தழருளதர் குன்று அரநந்துள் இைம் து? 

A] தழருனல்ளயழ 

B] னசஞ்சழ 

C] தழருச்சழபளப்ள்ி 

D] தழருயளரூர் 

16) ஆரநர கல்னயட்ைளது தநழழ்ளட்டில் 

கவழ்க்கண்ை ந்த நளயட்ைத்தழல் 

அரநந்துள்து? 

A] நதுரப 

B] தழருச்சழபளப்ள்ி 

C] தழருனல்ளயழ 

D] தழருயண்ணளநர 

17) கழ.ி மளம் தற்ளண்டு னதல் என்தளம் 

தற்ளண்டு னடின ம் தநழழ்ளட்டில் 

கவழ்க்கண்ை னளர் ஆட்சழ னரிந்த களத்தழல் 

னதழல் ளகளனில்கள் அரநத்தர்? 

A] ளசபர் 

B] ளசளமர் 

C] ளண்டினர் 

D] ல்யர்கள் 

18) ளசளம நன்ர்கள் கவழ்க்கண்ை ந்த 

சநனத்தழல் ஈடுளடுரைனயர்களய் இருந்ததளல் 

தநழமகத்தழல் அதழக கருங்ளகளயில்கர 

ழுப்ி னகழ் னற்ர்? 

A] ரசயசநனம் 

B] ரயணயசநனம் 

C] சநணசநனம் 

D] னத்தசநனம் 
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19) னளதுயளக கல்னயட்டுகர ளர்க்கும் 

ளளது னதழல் கவழ்க்கண்ை ந்த நங்க 

யளசகம் இைம்னற்ழருக்கும்? 

A] நஸ்ளத நக 

B] ஸ்யஸ்தழஸ்ரீ 

C] ன்நளளகஸ்யப பரர 

D] ஸ்ரீ ரயஷ்ணயபரர 

20) கல்னயட்டுகின் இறுதழனில் இது 

ன்நளளகஸ்யப பரர; அநயற்க; 

அநல்து துரணனில்ர - க் 

கூப்டுயது கவழ்க்கண்ையற்ழல் வ்யளளக 

அரமக்கப்டுகழது? 

A] நங்க யளசகம் 

B] களக்குழப்ன 

C] ஏம்ரைக்கழயிகள் 

D] கல்னயட்டுச் னசய்தழகள் 

21) னதன் னதழல் னநய்க்கவர்த்தழ அரநத்து 

ஆட்சழனளண்டு யரும் னரனளது கவழ்க்கண்ை 

ந்த அபசளல் னதளைங்கப்ட்ைது? 

A] னதளம் இபளளசந்தழப ளசளமன் 

B] னதளம் ஆதழத்த ளசளமன் 

C] இபளசநளகந்தழப ளசளமன் 

D] னதளம் இபளஜபளஜ ளசளமன் 

22) கவழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளளது னதன் 

னதழல் னநய்க்கவர்த்தழ அரநத்து ஆட்சழ 

ஆளும் னரனளது னதளைங்கப்ட்ைது? 

A] கழ.ி. 893 

B] கழ.ி. 895 

C] கழ.ி. 898 

D] கழ.ி. 892 

 

யிரைகள் – கல்னயட்டுகள் 

1 A 6 B 11 B 16 C 21 C 

2 B 7 C 12 C 17 D 22 D 

3 C 8 D 13 D 18 A 

4 D 9 C 14 A 19 B 

5 A 10 A 15 B 20 C 
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8) தநழமக நகிர் 

1) கணயன் நரயி ன் இருயரின் 

னதளைர்ர யள்ளர் அயர்கள் கவழ்க்கண்ை 

ந்த குள் னெம் யிக்குகழளர்? 

A] உைம்னள டுனிரிரை னன் நற்ன் 

B] ளபளண்ரந னனன் தறுகண் 

என்றுற்க்களல் 

C] கூற்றுைன்று ளநல்யரினும் கூடி 

னனதழர்ழற்கும் 

D] கண்ணுரைன னபன்ர் கற்ளளர் 

னகத்தழபண்டு 

2) கணயர இமந்த நரயினின் யளழ்க்ரக 

யண்டு யிடுயரதக் கூறும் ‘ீரின் ரநனள 

வுகம் ளளத்’ – த் னதளைங்கும் 

ளைளது கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

இைம்னற்றுள்து? 

A] தழருக்குள் 

B] ற்ழரண 

C] ளடினளர் 

D] னளனூறு 

3) னசல்யம் னகளமழக்கும் அபசழனின் யளழ்வும் 

கணயிக்க யண்டுயிடுயரத கூறும் 

‘கணயர னிமந்ளதளர்க்கு களட்டுய 

தழல்னன்று’ – ன் யரிப்ளைல் 

இைம்னற்றுள் தல் து? 

A] ற்ழரண 

B] னளனூறு 

C] சழப்தழகளபம் 

D] நணிளநகர 

4) கவழ்க்கண்ை ந்த நன்ரின் நரயி 

அழஞர்கள் தடுத்தும் உைன் கட்ரைளனத் 

துணிந்தளர்? 

A] ளசபன் னசங்குட்டுயின் நரயி 

B] ளசளமன் ல்லுருத்தழபின் நரயி 

C] ளண்டினன் னடுஞ்னசமழனளதின் 

நரயி 

D] ளண்டினன் னதப்ளண்டினின் நரயி 

5) கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் நரயி தளன் 

சரநத்தரத இிது! இிது! இிது! க் 

கணயன் சுரயத்துண்ரதக் கண்டு அம்நகள் 

நட்டிள நகழழ்ச்சழனரைனேம் னசய்தழனளது 

கூப்ட்டுள்து? 

A] குறுந்னதளரக 

B] னளனூறு 

C] கழத்னதளரக 

D] ரிளைல் 

6) னருஞ்சழத்தழபளளரின் நரயினின் நகன் 

இனற்ரக உணயின்ரந களபணநளக னசனற்ரக 

உணயளகழன ளசளற்ழர ளடிச்னசன் 

அக்குமந்ரத னயற்றுக் கர கண்டு சழனளல் 

அம, அவ்யழுரகரன ழ\ருத்த உன் தந்ரத 

ப்டி ளகளத்தழல் சழங்குயளர் களட்டு ன்று 

ரைனறும் களட்சழனளது கவழ்க்கண்ை ந்த 

தழல் இைம்னற்றுள்து? 

A] குறுந்னதளரக 
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B] னளனூறு 

C] கழத்னதளரக 

D] ரிளைல் 

7) னசல்யக் குடினளதல் குமந்ரத ன்று 

சழனின்ழ உண்ண நறுத்து களற்சழம்தழபத் 

ளதளட்ைப்ந்தழன் னன்னும் ின்னுநளக 

ஏடினளடும் களட்சழனளது இைம்னற்றுள் தல் 

து? 

A] ங்குறுதறு 

B] னளனூறு 

C] ளடினளர் 

D] ற்ழரண 

8) ிப்ளள பன் வுைன் யனிற் றுள்ளும் – 

த் னதளைங்கும் யரிப்ளைல் இைம்னற்றுள் 

தல் து? 

A] த்துப்ளட்டு 

B] ரிளைல் 

C] னளனூறு 

D] கழத்னதளரக 

9) கவழ்க்கண்ை ந்த னயர் 

யிருந்ளதளம்ளது யடீ்ைளபளகழன தரயன் 

தரயினர்க்கு இரைனில் ஊைல் தீர்க்கும் 

யளனில்களுள் என்ளக கூழனயர் னளர்? 

A] யள்ளுயளர் 

B] எரயனளர் 

C] இரனளர் 

D] னதளல்களப்ினர் 

10) தழரப்னங்களத்த கன்ினனளருத்தழ தன் 

இன்ிரசனளல் நதகரினேம் நனங்கழ உனங்கச் 

னசய்தளள் ன் னசய்தழனளது கவழ்க்கண்ை 

ந்த தழல் கூப்ட்டுள்து? 

A] அகளனூறு 

B] னளனூறு 

C] குறுந்னதளரக 

D] கழத்னதளரக 

11) சழறுயர் குக்கரபனிலுள் உனர்ந்த 

நபத்தழன் உச்சழனில் ழ ீரில் யழீ்ந்து 

குத்தழன் அடியரப ளனிந்து அடிநண் 

னகளண்டு கரப ளசர்ந்து னயற்ழ நகழழ்யர் ன் 

னசய்தழனளது கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

குழப்ிைப்ட்டுள்து? 

A] அகளனூறு 

B] னளனூறு 

C] ளடினளர் 

D] ற்ழரண 

12) சழறுநழனர் கவழ்க்கண்ை ந்த இைத்தழல் ளரய 

யிரனளட்ரை யிரனளடுயர்? 

A] தழக்கரபநணல் 

B] கைற்கரபநணல் 

C] ஆற்ங்கரபநணல் 

D] குக்கரபநணல் 

13) சழறுநழனர் கைற்கரபனில் ண்டுகரப் 

ிடித்தளட்டும் யிரனளட்டின் னனர் னளது? 
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A] ளரய யிரனளட்டு 

B] நணல் யடீு கட்ைல் 

C] கழள்ிப்ழத்தல் 

D] அயன் ஆட்டு 

14) சங்ககளத்தழன னண்கள் யடீ்டில் 

நளரனில் நல்ழரக நர்ந்ததும் 

யிக்கழரளன னல்லும் நருந்தூயி 

யமழட்ைனப கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

கூப்ட்டுள்து? 

A] னடுனல்யளரை 

B] நதுரபக்களஞ்சழ 

C] குற்ளக்குயஞ்சழ 

D] னரும்ளணளற்றுப்ரை 

15) அம்ளது நளர்ன யமழச் னசன்று னதுரகத் 

துரத்தளலும் அரத யிழுப்னண்ணளக 

கருதளநல் னப்ண்ணளகளய ண்ணி 

யைக்கழருந்து உனிர் துந்த ளசபன் 

னருஞ்ளசபளதின் னருரநரன ளடின 

னண்ளற்னயர் னளர்? 

A] எரயனளர் 

B] னயண்ணிகுனத்தழனளர் 

C] ளகளப்னருந்ளதயி 

D] னயள்ியதீழனளர் 

16) தழருநணத்தழற்கு ிகு க்களபணத்தளளள 

கணயது னளருள்யம் சுருங்கழயிைத் தந்ரத 

னகளடுத்தனுப்ின னகளழுஞ்ளசளற்ரனேம் 

னகளள் யிரும்ளது, தற்னகளண்ைளன் 

யத்தழற்ளகற் ளளுக்கு எரு ளயர 

உணளய உண்ணும் ழர கண்டு 

னசயிழத்தளய் அயர ளபளட்டும் 

ழகழ்ச்சழனளது கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

கூப்ட்டுள்து? 

A] ளடினளர் 

B] ளன்நணிக்கடிரக 

C] ற்ழரண 

D] னயன்ள 

17) கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளருரைன அரின 

யளழ்யளது தி யளழ்க்ரக தளளகளய 

அரநந்துயிட்ை கன்ிப் னண்டிரும் தனங்களது 

னதளண்ைளற் னன்யபளம் ன்ரதக் 

களட்டுகழது? 

A] கண்ணகழ 

B] நளதயி 

C] னயண்ணிகுனத்தழனளர் 

D] நணிளநகர 

18) ஆையரபப்ளளல் னதுகுடி நகிர்க்கும் 

நநளகழன யபீவுணர்ச்சழ உண்டு ன்ரத 

கூறும் ‘அைல்ளயல் ஆையர்க் கன்ழனேம் 

அவ்யில்’ – த் னதளைங்கும் ளைளது 

கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் இைம்னற்றுள்து? 

A] னெதழன்னல்ர 

B] னதுனநளமழக்களஞ்சழ 

C] னத்னதளள்ளனிபம் 

D] அகளனூறு 
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19) யடீ்டிலும் ளட்டிலும் னகழுைன் னளழனேம் 

நகிர் தநக்கு நரயினபளய் யளய்ப்ரதளன 

னரும் ளளகக் கருதழர் ஆையர் ன்னும் 

கருத்தளது கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் 

கூப்ட்டுள்து? 

A] ரிளைல் 

B] குறுந்னதளரக 

C] னளனூறு 

D] த்துப்ளட்டு 

20) மங்களத்தழல் சழறுயர் சழறுநழனர் 

கவழ்க்கண்ை ந்த துரகில் சழந்து 

யிங்கயில்ர ன்று சங்கப்ளைல்கள் 

கூறுகழன்? 

A] ஏயினம் தீட்ைல் 

B] களயினம் னரதல் 

C] ளைல் இனற்ல் 

D] ஆைல் ளைல் 

21) கணயனும் தரநனனும் கத்தழல் இக்க, 

ரநந்தரப் ளளர்க்ளகளம் னரயித்துப் 

ளளருக்கு அனுப்ின தளனின் யபீனம், ரப 

னெதளட்டி தன் னதுரநப்ருயத்து 

அருரநனளய் னற் எரு தி நகனும் 

ளளரிழக்க யருந்தளது, ஈன்ஞளன்ழனும் 

னரிதும் நகழழ்ந்த தளனின் யபீம் ஆகழனரய 

கவழ்க்கண்ை ந்த தழல் கூப்ட்டுள்? 

A] ரிளைல் 

B] கழத்னதளரக 

C] குறுந்னதளரக 

D] னளனூறு 

22) கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளர் ஆைல், ளைல் 

தழன், கரத் தழனுக்ளகளற் நரச்சழகபம் 

க் கூப்டுகழளர்? 

A] நளதயி 

B] நணிளநகர 

C] நளதழரி 

D] கண்ணகழ 

 

யிரைகள் – தநழமக நகிர் 

1 A 6 B 11 B 16 C 21 D 

2 B 7 D 12 C 17 D 22 A 

3 C 8 C 13 D 18 A 

4 D 9 D 14 A 19 B 

5 A 10 A 15 B 20 C 
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துரணப்ளைப்குதழ 

    ளைக தல்                                         ழுதழனயர் 

1) எரு ளள் கமழந்தது                        –          னதுரநப்ித்தன் 

2) ளதங்களய்த் துண்டுகள்                     –          ைளக்ைர் ன.யபதபளசளர் 

3) நறுநணம்                                –          யிந்தன் 

4) னசங்கநனம் எரு ளசளப்னம்              –          சுந்தபபளநசளநழ 

5) எரு ிபனகர்                             –          னஜனகளந்தன் 

6) நண்ணின் நகன்                          –          ீ.த்நளன் 

7) அனுநதழ                                  –          சுஜதள 

8) யிமழப்ன                                   –          சழயசங்கரி 

9) அந்தசனம் களணி                    –          ளதளப்ில் னலம்நது நீபளன் 

10) கரபனேம் உருயங்கள்                     –          யண்ணழயன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ன்ழ 

                                                                          ளகள.மி னருகன் 


