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    எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் & நாயக்கர் காலம்   

1. தின்னணற்நில் ண / வ சரி (சிற்நினக்ிம்)  

I. ‘ாப்திங்லம்’., ‘னாங்லம்’ - தான்ந ில்வன  

II. தள்ல, உனா, ணண, னம்தம் னனிவ தாற்நம்    

III. ீானணிர் அாி ‘திதந்ம் 96’ கூநினேள்பார்   

IV. ‘திதந்ம்’ – ன்கு ட்டப்தட்டண ன்தண பதானள்                

[A] I, III      [B] II, IV       
[C] II, III, IV                 [D] I, II, III, IV     

2. ி.தி.1538 –ல் ‚னிர்ள்‛– வப பன்று ணவில் 
ாக் அசுக்கு அடிதானிர் ார் ?                     

[A] தசார்ள்        [B] பப்திர்ள்          

[C] தாண்டிபடுஞ்பசின்      [D] குாம்தண்ன்     
3. ‚ினந்த ானும் னணண னவணந் ாப்தின் தற்தந‛                 

[A] பால்ாப்தி சூத்ிம்          

[B] தன்ணின தாட்டில் சூத்ிம்           

[C] இனக் ிபக்ப்தாட்டில் சூத்ிம்             

[D] பான்னூல் ிபக்ப்தாட்டில் சூத்ிம்    

4. ‚திள்வபக்ி னல் னாம் ஈநாத் பாண்ணூற்நாறு 
ன்னும் பாவாம்‛ ந் நூனில் கூநப்தட்டுள்பண ?               
[A] பண்தாப்தாட்டில்     [B] ீப்தாட்டில்        

[C] திதந்தில்            [D] சிம்தப்தாட்டில்     

5. ‚ணண இனவப்தடும்‛ - னநானூற்நில் கூநப்தட்டுள்ப 
அிான் சார்தா பாண்வடாணிடம் ணண பசன்நண  
‚ஐவார்‛ – வ்வத் ணண ?        

[A] அத்ணண           [B] னநத்ணண        

[C] அத்ணண () னநத்ணண    [D] ணழம்இல்வன       

6. திள்வபத்ிழ் .................................................... வப்தடும்              
[A] ழு        [B] தத்ண      

[C] இண்டு            [D] னென்று                
7. தின்னணற்றுள் பதானத்ல்னாவத் தர்     

[A] பஞ்சுிடுணண   – உாதி சிாச்சாரிார்     

[B] அர் ிள்வப ிடுணண   – பசாக்ாப்னனர்          

[C] கூபப்தாக்ன் ால்   - சுப்ீதிார்  

[D] ிநனிிடுணண    - அிர்ம் திள்வப      

8. என தாடனடிின் ஈற்நடி பசால், அவச, சீர், ழுத்ண 
ஆிற்நில் ஏன்று அடுத் தாடல் அல்னண அடிின் 
பாடக்ா ப்தாடுண ?   

[A] ணண      [B] அந்ாி     

[C] திள்வபத்ிழ்    [D] னம்தம்       

9. ‚னெங்ில் இவனததன ணங்கும் தணிீத ணங்கும் 
தணிீவ ாங்கும் ிதாதண‛ – ற்நப்தாட்டாண 
இப்தாடல் இடம்பதற்நண ______________________________ ?         
[A] ானாட்டுப்தாடல்             [B] திள்வபத்ிழ்       

[C] தவனப்தாடல்         [D] ணிந்ாி             

10. குந்வின் னென்நாம் ிங்ள் னல் இனதத்தாாம் 
ிங்ள் வ என தனத்ிற்கு _______________________ 
ண குத்ணப்தாடுண திள்வபத்ிழ் ?    

[A] என ிங்ள்                    [B] இண்டு ிங்ள்       

[C] னென்று ிங்ள்                  [D] ான்கு ிங்ள்                 

11. திள்வபத்ிில் குந்வின் 15 ஆம் ாத்ில் 
தாடப்தடும் தனம் ண ?     

[A] பசங்ீவ            [B] சப்தாி       

[C] னவ                   [D] அம்னனி   

12. தின்னம் திள்வபத்ிழ் தாடிதார்பில் நாணண 

1. குதனாத்ணங்ன் திள்வபத்ிழ் – எட்டக்கூத்ர்  
2. ீணாட்சிம்வ திள்வபத்ிழ் – குகுனதர் 
3. ாந்ிம்வப்திள்வபத்ிழ்  - அிபசாக்ார்  
4. தசக்ிார் திள்வபத்ிழ்  - உ.த.சாிார்               

[A] 1           [B] 2       

[C] 3             [D] 4   

  

13. ீணாட்சிம்வ திள்வபத்ிழ் குநித்ண நாணண ?         

[I] ினவன ாக்ர் னன்ணிவனில் அங்தற்நம்     

[II] ாவப்தனத்ில் ாப்தடுிநண       

[III] ீணாட்சிம்வ னன்ணிவனில் அங்தற்நம்         

[IV] அர்ச்சர் ள் டிில் ந்ண ீணாட்சிம்வ    

[A] I    [B] II   

[C] III    [D] IV 

14. சங் இனக்ித்ில் அந்ாிபாவடில் தாடப்தட்டண           

[A] ற்நிவ                 [B] குறுந்பாவ         

[C] ங்குறுநூறு   [D] னித்பாவ     

15. சா, தத, ாண, ண்டம் ண ான்கு ிபில் 
தாடப்தடும் திள்வபப் தனம் ண ?            

[A] சப்தாி           [B] னத்ம்         

[C] ாாவண    [D] அம்னனி  
16. னம்தத்ணக்கு ___________________     

[A] இபம் சூரிர், னணசூரிர்       [B] னதந்ி             

[C] எட்டக்கூத்ர்        [D] ம்தர்   

17. ‚குநஞ்சி‚ ாடம் தான்நி ானம்           

[A] தல்னர்ானம்              [B] ாப்திானம்  

[C] சங்ானம்          [D] ாக்ர்ானம்  
18. குநர் ாழ்வச் சித்ரிப்தண ‘குநம்‘தள்பர் ாழ்வ 

சித்ரிப்தண (தள்ல)__________________________________         

[A] ஞ்சிபடும்தாட்டு      [B] உத்ிப்தாட்டு            

[C] ணண       [D] தபான்தம்     

19. ‚சிந்ணம் ினத்னம்‚ ிி ப் தாடப்தடுண         

[A] தள்ல             [B] தாஞ்சானிசதம்            

[C] னிங்த்ணப்தி       [D] ம்தாாம்               
20. ீணாட்சிம்வ திள்வபத்ிழுக்கு அடுத்ண வத்ணப் 

ததாற்நப்தடுண __________________________         

[A] ாந்ிம்வப் திள்வபத்ிழ்             

[B] தசக்ிார் திள்வபத்ிழ்       

[C] னத்ணகுாசாிப் திள்வபத்ிழ்          

[D] னவீன் ஆண்டர் திள்வபத்ிழ்    

21. ாந்ிம்வப் திள்வபத்ிழ் சிநப்னநப் தாடிற்ா 
ள்பல் ‚னத்ணசாி‛ வக்டுக்வண ானக்கு 
தரிசபித்ண ிழ்ந்ார் ?      

[A] தனதட்டவட பசாக்ாப்னனர்   

[B] அி பசாக்ாப்னனர்   

[C] ீணாட்சி சுந்ம் திள்வப      

[D] ‘பய்க்ி’ குகுனதர் 

22. தல்வ ண்னம், னம் பாண்ட னர்பால் 
ட்டப்தட்டக் ம்தம் ததான்நண ?         

[A] ீணாட்சிம்வ திள்வபத்ிழ்  

[B] னம்தம்   

[C]  ாந்ிம்வ திள்வபத்ிழ்  [D] சிற்நினக்ிம்  
23. னம்தத்ில் இடம்பதற்ந பசய்னேள் நாண இவ       

[A] டழலக்கு  – நூற்பநான்று தாடல்ள்           

[B] னணிர்க்கு  – பாண்ணூற்று ந்ண தாடல்ள்        

[C] அசனக்கு  - பாண்ணூறு தாடல்ள்  

[D] ாபிக்கு  - னப்தண தாடல்ள்   

24. னம்த இனக்ித்ில் ானத்ால் னற்தட்டண ?         

[A] ந்ிக்னம்தம்                

[B] ினங்க் னம்தம்       

[C] ணவக் னம்தம்      

[D] ினக்ாலூர் னம்தம்    

25. பள்பாறு நிந் னென்நாம் ந்ிர்வணப் தாாட்டிப் 
ததாற்நப்தடும் னம்தம் ?        

[A] ந்ிக்னம்தம்                

[B] ினங்க் னம்தம்       

[C] ணவக் னம்தம்      

[D] ினக்ாலூர் னம்தம்    
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26. ‚அஷ்டதிதந்ம் ற்நன் அவப்தண்டின்‛ 
திள்வபப்பதனாள் ங்ார் ‘அஷ்டம்’ ன்று கூறுண  

[A] 5 நூல்ள்        [B] 8 நூல்ள்     

[C] 10 நூல்ள்        [D] 18 நூல்ள்                               

27. ஞ்வச சததாஜி ன்ணரின் அசவப் னனா 
ிழ்ந்ர் ?           

[A] குணங்குடிான் அப்ணல் சாின                

[B] பாட்வடனைர் சிபாழுந்ண தசிர்               

[C] சந்ல்னி ன்னும் ஞ்சிக்பாடி         

[D] பண்தாப்னனர் னதந்ிப்னனர்    

28. ‚அஷ்டக்பாடி குநஞ்சி‛ – ாடம் ந்க்தாினில் 
வடபதறுிநண ?    

[A] ாஞ்சினம் வனாசார் தாில்         

[B] ணவ ீணாட்சிம்வ தாில்          

[C] ஞ்வசப் பதரி தாில்        

[D] ாதஸ்ம் தசாார் ஆனம்        

29. குநர் ாழ்வச் சித்ரிப்தண ‘குநம்’ ஆணண ததான 
தள்பர் ாழ்வ சித்ரிப்தண ‘தள்ல’ இனக்ிாிற்று 
இண ந் ின நூனாக் னப்தடுிநண ?          

[A] குநிஞ்சி     [B] னம்      

[C] னல்வன       [D] பய்ல்    

30. பதானத்ண : 
(1) உத்ிப்தாட்டு   - 18 உறுப்னள்      
(2) தபாண்தம்   - ானடிார்    
(3) தபாதாக்ிாணம்    - பன் ‘னாறு’     
(4) னம்தம்    - னக்கூடற்தள்ல         

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

[C]  4   2   3    1   [D]   1   2    3   4 
31. தின்னம் இவபில் நா பதானத்ப்தட்டுள்பண       

[A] ‘பண்தாிற்கு’   – குகுனதர்        

[B] ‘பதான் ிவபந் பத்ணர்’ - னதந்ி        
[C] ‘சந்ின் சுர்க்ி’    - னதந்ி        

[D] ‘பபண்தா’     – னென்று ாண்டம்   

32. ‚குட்டித்ினாசம்‛ – ன்று அவக்ப்தடுண ?       

[A] வடம் (அ) றுந்பாவ              

[B] ினிவபாடற்னாம்           

[C] ினக்னவப் திற்றுப்தத்ண அந்ாி         
[D] ‘னவணப்தாடிாரின்’ அநபநிச்சாம்    

33. ‚வசர்பின் இன ண்ள்‛             
[A] சினப்திாம், ிதவன           

[B] ினத்பாண்டர் னாம், ினிவபாடற்னாம்             

[C] ினிவபாடற்னாம், ினப்தாவ   
[D] பதரினாம், ம்தாாம்   

34. ினத்பாண்டர் னாம், ினிவபாடற்னாம் ந் 
இன ாட்டிற்கு பதனவ தசர்ப்தவா உள்பண ?            

[A] தசாடு, தசாாடு         

[B] தசாடு, தல்னாடு        

[C] தசாாடு, தாண்டிாடு           

[D] தசாடு, தாண்டிாடு          

35. தின்னம் ‚நூல்வப‛ – தவடத்னபார்ள் ார் ?            

[A] ில்னிதாம்   – ில்னினத்ணார்           

[B] அரிச்சந்ி னாம்  – ீிார்      

[C] ினப்தாிரிப் னனினைர் னம்தம் – த்ணப்திாசர்             
[D] சனனா ல்னி ாவன  – குகுனதர்     

36. ‚ன்‛ – ன்னும் இற்பதர் பாண்டர் ார் ?   

‚ஆசுி தாடுிலும்‛ வச தாடுிலும் சிநந்ர்‛    

[A] ானோணர்            

[B] இபஞ்சூரிர் – னணசூரிர்           

[C] அந்க்ி - ‘ீார்’           
[D] ாபதப்னனர்   

..     ...       ... 

37. ‚சீட்டுக்ி‛ ழுணில் சிநந்ண ிபங்ிர் ார் ?           

[A] ானோணர்            

[B] இபஞ்சூரிர் னணசூரிர்           

[C] அந்க்ி ‘ீார்’           
[D] ‘ி’ ாபதப்னனர்  

38. ‚ற்தவணக்பஞ்சிம்‛          
[A] தினனிங்லீவன           [B] ீதாட்ட அந்ாி                    

[C] ால்ர் ிாவன       [D] ினானொர் உனா    

39. வசசக்குர்பாண அப்தர், சம்ந்ர், சுந்ர், 
ாிக்ாசர் ஆி ால்ரின் னவ சிநதிப்தண                 
[A] தினனிங்லீவன           [B] ீதாட்ட அந்ாி                    

[C] ால்ர் ிாவன       [D] ினானொர் உனா  
40. ‚திள்வப பதனாள் ங்ார்‛ தற்நி நாணண ?          

[A] அி ாபாசர் ன்று அநிப்தடுிநார்             
[B] ிழ், சஸ்ினம், பலுங்கு ன்கு அநிந்ர்             

[C] அஷ்டதிதந்ம் னும் 8 நூவன இற்நிர்     

[D] ‚ிவ்ிக்ி‛ ன்றும் சிநப்திக்ப்தட்டர்     

41. ‚சுாி ினனாணந்ர்‛ – தற்நி நாணவத் தர்             

[I] ஈ ாட்டில் ட்டபப்தில் ாவ ீில் திநப்ன           
[II] இற்பதர் ில்ாணன்        

[III] இாினட்டிணடம் ‚ினனாணந்ர்‛ சிநப்ன பதர்            

[IV] ‘ங் சூபாி’ ‘ாழ்’ ஆாய்ச்சி நூனாகும்     

[A] I [B] II  [C] III  [D] IV   

42. பதானத்ண : 
[A] இாாடம்       - தடிக்ாசுப்னனர்         

[B] தசக்ிார் திள்வபத்ிழ்     - சிப்திாசர்         

[C] தலூர் னம்தம்        - ீணாட்சிசுந்ம்        

[D] தினனிங்லீவன       -அனாச்சனிார்                 
[A]  2    1    4   3      

[B]  4    2    3    1   

[C]  2    3    4    1      

[D]  4    3    1    2 
43. இாாடத்வ ீர்த்வணா தாடி ந்ர் ார் ?          

[A] அனாச்சனக்ிார்             

[B] தாதானினஷ் தாிார்            

[C] ீணாட்சி சுந்ம் திள்வப     

[D] ல்னாப்திள்வப  

44. ‚ீணாட்சி சுந்ம் திதந்த் ிட்டு‛ இர் இற்நி 
அவணத்ண நூல்வபனேம் ிட்டி பபிிட்டர் ார் ?        

[A] உ.த.சா         [B] தாதானினஷ் தாி   

[C] அனாச்சனிார்  [D] சிஞாணனணிர்  

45. பதானத்ண : 
[A] தாில் ான்ிாவன   - ள்பனார்        

[B] ினனட்தா      - உாதி சிாச்சாரி      

[C] இனதா இனதண     - தட்டிணத்ார்          

[D] பாடிக்ி         - அனள்ந்ி சிாச்சாரி     

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

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

46. ண்ி, கும்ி, ீர்த்வண, னனி தாடல்ள் னெனம் 
ன் தக்ிவ பபிப்தடுத்ிர் ார் ?            

[A] இானிங்அடிள்             [B] ினத்க்தர்      

[C] சுாி ினனாணந்ர்           [D] ாிக்ாசர்       

47. ‚ச றுனர்ச்சிாபர்‛ சிநந் சீர்ினத்ாிாழம் 
ன்வண அவடானதடுத்ிக்பாண்டர் ார் ?               

[A]  தாிாசன்            [B] ள்பனார்         
[C] தர்                [D]  தாிார்          

48. தின்னம் நூல் நூனாசிரிர்பில் நாண இவ ?  

[A] ினக்பிற்றுப்தாடிர் – ினக்டழர்உய்ந்தர்             
[B] ினழந்ிார் – ினிலூர் உய்ந்தர்   

[C] சிஞாணததாம்  – பய்ண்ட தர்      

[D] ினனட்தன்  – அனள் ந்ி சிாச்சாரிார்      
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49. ‚அம்தனப்தாட்தட அனட்தாட்டு அல்னாார் தாட்படல்னாம் 
னட்தாட்டு‛ – இவ்ரிவ தாடி அனபிர் ார் ? 

[A] ஆறுனானர்            [B] ில்னினத்ணார்       

[C] ள்பனார்         [D] ானோணர்    
50. தின்னணற்றுள் பசாற்பநாடரில் அவத்ண ழுண        

[A] ற்நர்க்கும் ல்னார்க்கும் பிப்தலம் பிப்தத       
[B] ல்னார்க்கும் ற்நர்க்கும் பிப்தலம் பிப்தத          

[C] பிப்தத பிப்தனலம் ற்நர்க்கும் ல்னார்க்கும்         
[D] ல்னார்க்கும் பிப்தத ற்நர்க்கும் பிப்தனலம்    

51. ‘தின்னணற்றுள் என பசால் பதானபில் நாணண   
[A] ததசு  – திள்வப, குி, ழ, தசய்          
[B] ிகுி  – சான, , ணி, கூர், ி              

[C] சூரின் - ஞாிறு, ின், தரிி, தனன்             
[D] உனம் - னி, ி, ாணினம், தார், வம்   

52. பதானத்ண :  
[a] வ பசான்ணான்        (1) உம்வத்பாவ     
[b] டீ்டினினந்ண தார்த்ான்  (2) ந்ாம் தற்றுவ       

[c] சுடுதசாறு         (3) இண்டாம் தற்றுவ       
[d] ல்ிதள்ி      (4) ிவணத்பாவ                 
[A]  3   2   4   1   [B]  3   4   2   1    
[C]  3   4   1   2     [D]  3   4   1   2    

53. ீழ்ண்டற்றுள் பதானத்ற்நண        
[A] அடிசில்           [B] அவன            
[C] ணி            [D] னெல்  

54. ‚வபிர் ல்சிபாண் டவபல்‛ நூவனத் தர்         
[A] னநானூறு     [B] ானடிார்         
[C] சீசிந்ாி      [D] வனதடுடாம்   

55. பிஇன்த ல்ாழ்ழ பாண்டு – ன்ணித்ிழுக்கு 
ஆற்று பாண்டு !  
இப்தாடல் ரினேடன் பாடர்னவடர் ார் ?               
[A] தாிாசன்              [B] சச்சிாணந்ன்       

[C] ாாதாி         [D] அப்ணல் னத்ீப்   
56. ‚ாீன் பப்ததானின்‛ – ந் ாட்வடச்தசர்ந்ர் ?           

[A] அபரிக்ா             [B] ஆஸ்ிரிா         

[C] திபஞ்சு      [D] இனத்ீன்     

57. ‘தம்’ ணழம் ‘ாக்வ’ ணழம் குநிப்திடப்தடும் 
பசால்னின் பதானள் ாண ?           

[A] உிர்                 [B] உடல்        

[C] லும்ன           [D] ஆி      

58. ‚பதற்ந ாய்வண ந் ாலும் ;                            
திள்வப வப்பதனந் ாய்நந் ாலும்‛         

[A] இானிங் அடிபார் (ள்பனார்)       

[B] வநவன அடிள் (தாசனம்)   

[C] ீனாம்திவ அம்வார் (னப்தாி)    

[D] ின.ி.ல்ாசுந்ம்     

59. தின்னணற்றுள் ண / வ று ? 

I. வநவனடிள் ள் ீனாம்திவ ஆார்  

II. ந்விடம் ிழ், இவச, டணம், தம் தின்நார்  

III. திவணந்ண ில் தவடதநிச் பசாற்பதாிழ  

IV. ீனாம்திவ ந்வவ குனா ற்றுக்பாண்டார்      

[A] I ற்றும் III       [B] II  ற்றும்  IV       

[C] II  ற்றும் III            [D] I  ற்றும்  IV       

60. ாழ் பசந்ிழ் = (ாழ் + பசந்ிழ்) - இில் 
இடம்பதற்றுள்ப இனக்ம் ாண் ?     

[A] உர்ழ சிநப்னம்வ, தண்னத்பாவ                     
[B] இிழ சிநப்னம்வ, உர்ழ சிநப்னம்வ      

[C] அடுக்குத்பாடர், தண்னத்பாவ                     
[D] ிங்தாள் ிவணனற்று, தண்னத்பாவ     

61. அன ண்ணுடன் பதானந்ா ிபண்வ ாண்             

[A]  - 11            [B] உஉ  - 22      

[C] உ - 17       [D] னன - 55  

62. ‘னள்வப’ – னட்டாள் ன்று ர்ித்ர் ார் ?             

[A] ள்பல் னப்தர்       [B] அண்ாவனார்       

[C] ன.ாசன்           [D] அண்ா  

63. ‚உடல்தல் உிர்ந்ண என்றுண இல்தத‛ னும் 
ன்னூல் ிிப்தடி னணாண ண ?       

[A] னர் + அடி   = னடி        

[B] ணல் + ரி   = ணபனரி              

[C] டல் + ஏம்   = டதனாம்      
[D] பசம்வ + பாி  = பசம்பாி    

64. தாார், பசாற்திநப்தில் அனனித்ிட்ட 
இக்குணா திில் தசர்ந் ஆண்டு ?              

[A] 1974      [B] 1981         [C] 1927      [D] 1979    
65. ணவில் 05.01.1981 அன்று வடபதற்ந ந்ாண 

உனத்ிழ் ாாட்டில் த்வனப்தில் ‚தாார்‛ 
பசாற்பதாிாற்நிணார் (5 th World Tamil Conference)           

[A] ாந்ன் தாற்நனம் ிர் னம்                  

[B] தண்வடத் ிர் ாரினம் தண்தாடும்        

[C] ினள்லனம் ினக்குநள் னவனேம்                 

[D] ிர் ினனம் தண்தாடுலம்      

66. ீழ்ண்டற்றுள் ‚ததப்தாார்‛ தற்நி நாணண  

I.  திநப்ன 07.02.1902 இநப்ன 15.01.1981 சங்ன்தாில்  
II. ிழ்ப்பதனங்ானர் உட்தட 174 சிநப்னப்பதர்   

III. ணவ உன ிழ்ாாட்டில் தங்தற்ன 05.01.1981   

IV. தாார் தாட்டம், சிவன, நூனம் ‘னநம்ன’           

[A] I ற்றும் IV     [B] I ற்றும் III        
[C] I ட்டும்    [D] ணழில்வன   

67. ிசு, னடிசன் () ணவாசு அர்பின் ந் 
ாித்ணக்ா 1966 - ல் ிஅசு தரிசுபதற்நண               

[A] ாிப்தாவ           [B] னங்பாடி              

[C] னடிசன் ிவள்    [D] ீாிம்          
68. பதானத்ண :  

[a] ட்டுச்தசாறு          (1) படுல் ிாம்      
[b] ண்னர்         (2) தான்நல் ிாம்        

[c] பநூல்       (3) இல்ன ிாம்        
[d] னட்பசடி   (4) தான்நம் ிாம்                  
[A]  2   3  4   1   [B]  3   4  2   1    
[C]  3   4   1   2     [D]  3   2  4   1         

69. தத்ணப்தனம் பாண்ட ‚ில்னிதாம்‛ ________________       

[A] 4350 ினத்ப்தாக்ள்                  

[B] 4350 பண்தாக்ள்             

[C] 4350 ஆசிரிப்தாால்          
[D] 4350 பிப்தாால்    

70. ‚ஊன்பதற்ந திிணால் அிந்ண ழீ்ந்ணம் உர்ழடன் 
ின் ினாம் உவக்ப்பதற்தநன்‛ – தாடினனர் நூல்              

[A] ள்பனார், ினனட்தா             

[B] ம்தர், ம்தாாம்            

[C] ில்னினத்ணார், ில்னிதாம்          
[D] ஆண்டாள், ினப்தாவ       

71. ானூர்ி எட்டுிநவணத் ிில் வ்ாறு 
அவக்னாம் ______________________     

[A] ஏட்டுணர்         [B] ட்வர்               

[C] ணர்     [D] னன்   

72. ினத்வனேம் டவனனேம் ட்டுல்னால் ீன 
ாணத்வனேம் ஆலவ பசய்ர்ள் ார் ?   

[A] ிர்ள்                     [B] ிதக்ர்ள்              

[C] தாாணிர்ள்      [D] ிப்ிர்ள்   
73. ‚இவநன் ினனவபப் பதறுற்ாப் தாடி தாடல், 

‚இவநணின் ினனபால் தாடி தாடல்‛ ண ?           

[A] ினப்தாவ              [B] ினக்குநள்                 

[C] ினந்ிம்            [D] ினனட்தா     
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74. ல்ல்னர் அல்னார்க்கு ாின ஞானம்         
தலும்தாற் தட்டன் நினள்‛ அடிதாடிட்டவக்கு பதானள்          
[A] சிரித்ணிழ்தர்      [B] சிந்ித்ணபசல்தடுதர்               
[C] ிப்பதரி உனம்    [D] ன்பணநினேவடர்    

75. னி, னத்ா ஆி இனபதானள்பிலும் னண ?   
[A] னல்தற்றுவ          [B] இண்டாம் தற்றுவ            
[C] னென்நாம் தற்றுவ      [D] ான்ாம் தற்றுவ   

76. தின்னணற்றுள் நாணவத் தர்                 

[A] இந்ிாில் ணினங்கு தாணாப்ன இடம் 17      

[B] தசி ணினங்கு னங்ாக்ள் 66    

[C] ணினங்கு னனிடங்ள் 368                

[D] இந்ிாில் 1/18% ாடுள் உள்பண     

77. ‚ந்வ பதரிாரின்‛ – தகுத்நிழச் சிந்வணவபக் 
ிவ டிில் ந்ர் ார் ?            

[A] ாிாசன்             [B] னடிசன்        

[C] தாிார்       [D] தாிாசன்   

78. தின்னணற்றுள் பதானந்ா இவ ண ?  

[A] பற்நிவன ட்டான்  – பாினாகுபதர்        

[B] பள்வப அடித்ான் - தண்தாகு பதர்              

[C] பதாங்ல் உண்டான்   - பாினாகுபதர்      

[D] ல்னிவ ன  - னனாகுபதர்          

79. ற்ததாவ உத்ிதிதச ாினத்ில் தானேம் சனே 
ிின் பம் ம்தாாம், ாண்டத்ில் உள்பண                

[A] தானாண்டம்         [B] அதாத்ிாாண்டம்              

[C] ஆிாண்டம்     [D] சுந்ாண்டம்  
80. ஐவாரினினந்ண இந்க்ான இந்ிாாந்ி, ல்தணா 

சாவ்னா னனி ாசிள் _______________________                   

[A] உனின் வன சிநந்ர்ள்            

[B] ல்ிால் உர்ந்ர்ள்           

[C] ார்குன ினங்ள்                

[D] னாற்நில் (சரித்ித்ில்) இடம்திடித்ர்ள்  
81. பதானத்ண :   

[A] வநி       (1) சுந்ம் திள்வப             

[B] தணாா          (2) ாசி ிஸ்ார்           

[C] தணான்ீம்       (3) னார்ட் னிட்டன்          

[D] டம்தாச்சாரி ினாசம் (4) தம்ல் சம்ந்ம்           

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

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

82. பசல்க்குடிில் திநந் எனன், எழுக்ங்பட்டு, 
தானேம் றுவனேம் உற்று இறுிில் ினந்ி 
ாழ்ா இவ்வ ாடங்ள் அவனேம் ?                    

[A] ந்ணார் சரித்ிம்            [B] குநஞ்சி ாடம்                    

[C] தள்ல ாடவ        [D] பாண்டி ாடம்            
83. தண்வட ‚ப்தாவக்கூத்ண‛ – அடுத் ிவன பர்ச்சி                

[A] பதாம்னாட்டம்              [B] தால்தாவக்கூத்ண                 

[C] ிற்தாவக்கூத்ண         [D] கூத்ணக்வன   

84. ாடதத்ணம் ாடக்ிவ ன்று ாட்டிாடும் 
ாிவக் குநிப்திட்டர் ார் ?                

[A] தரிிாற்வனஞர்          [B] இபங்தாடிள்        

[C] சங்ாசு சுாிள்     [D] தம்ல்சம்ந்ணார்  

85. இத்ானி ாட்வடச்தசர்ந் ‚ீானணிர்‛ ிம் 
ந்ண ாப்திம் தவடத்ப்ததாண அனவட ண ?           

[A] 25 ண               [B] 27 ண            

[C] 29 ண              [D] 30 ண 

86. ஏர் க்ர் தப்தபில் பர்ந்ணள்ப ங்ள், திபணட்டு 
ததனக்கு த்வண ஆண்டுக்கு உிர்ாற்வந னிநண ?         

[A] 1 ஆண்டுள் ிவடக்ச் பசய்ிநண         

[B] 2 ஆண்டுள் ிவடக்ச் பசய்ிநண        

[C] 3 ஆண்டுள் ிவடக்ச் பசய்ிநண                 
[D] 4 ஆண்டுள் ிவடக்ச் பசய்ிநண   

87. ஆங்ிதனரிடம் இனந்ண சிங்வவ தலுாச்சிார் 
ந் ஆண்டு ீட்டார் ?       

[A] 1730            

[B] 1772          

[C] 1780              
[D] 1782  

88. ஆங்ிதனனக்கும் – னத்ணடுானக்கும் இவடத 
வடபதற்ந ததாரில் டுார் இநந்தின் னண 
சதார்லடன் இவந்ண தலுாச்சிார் த்வண 
ஆண்டுள் ித்ண சிங்வவ ீட்டார் ?           

[A] 5 ஆண்டுள்              [B] 8 ஆண்டுள்      

[C] 3 ஆண்டுள்      [D] 2 ஆண்டுள்    

89. ிண்டிணம் அனில் உள்ப இட்டவணில் திநந்ர்           

[A] அசனாம்திவ          [B] ஐவார்         

[C] இாாிர்ம்        [D] அஞ்சவனம்ாள்   

90. தநந்ண ண்டா தா ? வ்வ ாக்ிம்              

[A]  ிணா            [B] ிணாாக்ிம்             

[C] பாடர்ாக்ிம்        [D]ச்சிணாாக்ிம்     

91. ாய்வன் திநவண னீ்நதா த்ாய் ாள்னர் 
தித ாம் ! அடிதாடிட்ட பசால்லுக்கு 
வ்வ இனக்ம் ன ?          

[A] உனம்      [B] உவத்பாவ       

[C] உம்வத்பாவ          [D] ண்ணும்வ    

92. ‘ின’ ன்னும் பசால்லுக்கு நாண பதானவபத்தர்         

[A] தன்வ               [B] ிபக்கு            

[C] இனக்குி         [D] பசல்ம்    

93. ‚பன்நல்‛ அவசந்ணனம் பன்ிழ்ாட்டில் 
அவந்ணள்ப ஊவத் தர் ?            

[A] குடகுவன                  [B] ினக்குற்நானம்        

[C] குடாசல்              [D] பாவடக்ாணல்    

94. இாினட்டிண தஹம்சர் ாவ ‘ீ வபந் 
சந்ிணா ? தய்திவநா ? ன்று ிணா தல் 
ிணாா தட்டநிந்ார் ?        

[A] ிதாணந்ர்       [B] பசல்ி ிதிா          
[C] தக்ிம் சந்ி சட்டர்ஜி     [D] W.C.தாணர்ஜி   

95. தின்னணற்றுள் ண நாண இவ ?   

I. க்ள் – கூட்டம்     II. ீர் – தவட     

III. ிநகு  – ட்டு       IV. சுள்பி – ற்வந           

[A] I         [B] II      

[C] III, IV    [D] ணழில்வன  

96. ீழ்ண்டற்றுள் நாணண ண ?       

[A] ஆனங்ாடு             [B] ஆட்டுந்வ            

[C] தவணட்வட      [D] ாட்டுந்வ    
97. என குழுிணர் க்கு ட்டும் னரினேம் வில், என 

பதானலக்குக் குநிப்தா ங்கும் பதர் ?    

[A] இடக்டக்ள்               [B] குழூஉக்குநி              

[C] ங்னம்              [D] னழ 
98. சும்ாண்டம், னிபாடர் ாண்டம், 

னிீங்குாண்டம், னும் னப்பதனம் ாண்டங்வபக் 
பாண்ட பணண னாற்வந கூறும் நூல் ‘பபண்தா’ 
– ில் இடம்பதற்றுள்ப தாடல்ள் ண்ிக்வ ?             

[A] ானூற்று ஏன்று      [B] ானூற்று னப்தத்பான்று             

[C] ானூற்று ம்தண      [D] ஆித்ிற்கும் தல்       
99. ‚ீனம் ன்நால் றுப்ன; அம்திவ ன்நால் ாய் (ஆய்)  

ன்று ிழ்பதாக்ி னப்தாி ன்று அவத்ர் ? 
[A] அண்ாவனார்           [B] தாார்           

[C] ன.ிதசணார்    [D] வநவனடிள்          
100. ‚ான் என னிப் பதண்வ ந்ண பாண்தடன்‛        

[A] ாபதப்னனர்                  [B] தரிிாற்வனஞர்             

[C] தங்டாசனசனணார்    [D] ன.ிதசணார்    
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          ANSWER KEY 8 - TAMIL 
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84 

B 
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