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   ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் & ஐரராப்பியர்கள் காலம்   
1. ‚திழ் உரநரைரச் செப்பம் செய்த ெிமப்னக்குரிலர்‛                  

[A] லீாமுனிலர்    [B] ல்லீஸ்துர       
[C] ொமுவலல் பிள்ரர           [D] இாபர்ட்-டிசநாபியி     

2. பின்லமலனலற்றுள் சபாமந்தாத இரை து ?                     

[A] இாபர்ட் – டி – சநாபியி  – தத்துலப்வபாதர்       

[B] ான்ஸ்ைாண்டின் வ ாெப் சபஸ்ி – லீாமுனிலர்           

[C] ‘திழ் ாைலன்’   –  ி.ம.வபாப் ர்       
[D] னவாட்ைஸ்ைண்ட் ிமத்துல தம் – ால்டுசலல்       

3. ‚திழ் அாதிின் தந்ரத‛           

[A] தத்துலப்வபாதர்         [B]  ி.ம.வபாப்        

[C] லீாமுனிலர்           [D] ால்டுசலல்   

4. சபாமத்து : 
[A சதான்னூல் லிரக்ம்       - வலதநாொஸ்திரி      

[B] ித்வதரிம்ன் அம்ாரன - ரதரிநாதர்        

[C] திாலிைசாறிரின் எப்பியக்ைம்- ால்டுசலல்      

[D] ஞானவுயா            - லீாமுனிலர்                 
[A]  2   1   4   3      [B]  4   2   3   1   
[C]  3   1  2   4   [D]  4   3   1   2 

5. திமலள்லலர் உமலம் சபாமித்த தங்ாசு 
சலரிிட்ைலர் _________________________________________   

[A]  ி.ம.வபாப்          [B] ால்டுசலல்   

[C] ல்யிஸ்துர         [D] ெீன் பால்கு ர் 

6. ீழ்ண்ைநூல்ள் பற்மி தலமானது :           

[A] ெர்லெக் ீர்த்தரன  – வலதநாம் பிள்ரர      
[B] மைாிர்த ொம்  - ஆபிாம் பண்டிதர்       

[C] பில்ிரிம்ஸ் பிாிசஸ் –  ான் பன்ன்              
[D] வலதிர் எழுக்ம்  - ரதரிநாத சுலாிள் 

7. ‚இரெப் சபமம் னயலர்‛               
[A] ா.பி வெதுப்பிள்ரர        [B] ெபாபதி       

[C] இாயிங்ம்            [D] ாரிமுத்தாப்பிள்ரர 

8. லீாமுனிலர் இற்மி நூல்லள் சபாமந்தாதது             

[A] ரன இயக்ிம்  – பிெிாந்ரதார் நாைம்               
[B] ாப்பிம்   – வதம்பாலைி               

[C] அாதி நூல்   - ெதுாதி               
[D] யம்ப நூல்   - திமக்ாலலூர் யம்பம்  

9. வாப்பிர்ள் திழ்பின்ம ஆெிரிரில் சபாமந்தாதது                 
[A] லீாமுனிலர்  – சுப்தீபலிார்            
[B] ல்யப்பா  - இாபர்டி சநாபியி            

[C] ல்யிஸ் துர – இாச்ெந்தி லிார்        
[D]  ி.ம.வபாப்  - இாானு  லிார் 

10. ிறுத்துல ெத்தாரின் ‚ரயக்ரஞ்ெிம்‛ __________        
[A] ெதுாதி               [B] இட்ெைி ாத்ரீம்               

[C] வதம்பாலைி             [D] A & B    
11. இாயிங்அடிள் அரத்த ெங்ங்ரில் சபாமந்தாதது               

[A] ென்ார்க் ெங்ம்  - 1866                

[B] ெத்தி தமொரய  - 1867            

[C] ெித்தி லராம்  - 1870    
[D] ெத்தி ஞானெரப - 1872                 

12. பின்லமலனலற்றுள் ‚ ி.ம வபாப்‛ இயக்ை & இயக்ி 
நூல்ள் அல்யாதது ?               
[A] Elimentary Tamil Grammr      

[B] Poets Of The Tamil Lands         

[C] Grammar Of The Dravidian Family Of Languages           

[D] The Lives Of The Tamil Saints     

13. பின்லமலனலற்றுள் ‚திாலிை சாறிள்‛ து ?        

[A] திழ், இயத்தீன், ிவக்ம், ஹபீ்ம, ச ர்ானிம்             

[B] திழ், சதலுங்கு, ன்னைம், ரயாரம், துல         

[C] திழ், சதலுங்கு, ன்னைம், ெஸ்ிமதம்       

[D] திழ், ஆங்ியம், இயத்தீன், ிவக்ம், ஈப்ம         

14. பின்லமலனலற்றுள் து / ரல ெரி ? ‚ல்லீஸ்துர‛ 
I. லீாமுனிலர் லாழ்க்ர லயாறு சலரிிட்ைலர்  

II. வதம்பாலைிர வதடிபிடித்து சலரிிட்ைார்  

III. குடிநீர் ிைற்மில் ‚ரறச்ெிமப்ன‛ குமரர ழுதிலர்   

IV. லள்லலர் உமலம் சபாமித்த ‘சலள்ரி’ நாைம்            
[A] I ற்றும் II       [B] III  ற்றும் IV      

[C] I  ற்றும் III            [D] II  ற்றும் IV                
15. ‚தஞ்ரெ ஆபிாம் பண்டிதர்‛ ‚இரெப் வபரியக்ைம்‛ 

ன்று ந்த நூல் வபாற்மப்படுிமது ?      

[A] ஞானொம்       [B] அமிவுக்ைல்           

[C] மைாிர்தொம்    [D] ெர்ல ெக்ீர்த்தரன       

16. வலதநாம் பிள்ரரின் ‚சபண்ல்லி‛ லயிமறுத்தும் 
வநாக்த்தில் பாதிக்கு முன்வனாடிா ழுதி நூல் ?   

[A] சபண்திாரய      

[B] வதலாதா அந்தாதி      

[C] ெர்லெ ெெக் ீர்த்தனம்      

[D] நிரில் ஞானச்வொதி நூல்        

17. ‚வலதநா ொஸ்திரி‛ சுநாதர பாட்டுரைத் 
தரயலனா சாண்டு அமரி ‚சபத்யவம் குமலஞ்ெி‛ 
ந்த லர நூல் ?         
[A] இரெநூல்               [B] நாை நூல்        

[C] லயாற்று நூல்         [D] பக்திநூல்              

18. ரலைலக் குடும்பத்தில் பிமந்த ‚ிமத்துலக் ம்பர்‛ -   
ன்று வபாற்மப்படும் H.A ிமட்டிைப்பிள்ரர ந்த 
லதில் ிமத்துல தத்ரத தழுலினார் ?    

[A] 27                     [B] 29       

[C] 30                   [D] 33                 

19. லீாமுனிலர் இற்மி இயக்ை நூல் து ?     

[A] திமக்ாலலூர் யம்         [B] ெதுாதி        

[C] சதான்னூல் லிரக்ம்          [D] வதம்பாலைி  

20. துமக்ப் பைம் (The Pilgrims’ Progress) ன்ம நூரய 
ழுதி சலரிிட்ைலர் ?              

[A]  ான் பனின்          [B] சஹன்மி ஆல்பர்ட்        

[C] இசூல் ம்ெவதவ்           [D] யிட்ைன் பின  

21. திறின் தூய்ரமம் தனித்தன்ரமம் ெிரதலரத 
ண்டு தனித்திழ் இக்த்ரத சதாைங்ிலர் ார் ?            

[A] தனிநாம் அடிள்   [B] ரமரயடிள்  

[C] லீாமுனிலர்    [D] இவனிஸ்  

22. ரெலத்ரதமம் திரறமம் இம ண்ரா பாலித்து 
ாழ்பாைத்திலும், ெிதம்பத்திலும் ல்லூரி நிறுலி 
ரெலத்ரதமம், திரறமம் லரர்த்தலர் ?              

[A] ஆறுமு நாலயர்                [B] ெச்ெிதானந்தன்          

[C] ரமரயடிள்  [D] லள்ரயார்      

23. ஆங்ிய உரநரைக்கு டிரைன் (Dryden) வபான்று திழ் 
உரநரைக்கு ஆறுமு நாலயவ ன்றும் ‚லென நரை 
ரலந்த லள்ரயார்‛ - ன்றும் னழ்ந்தலர் ?            

[A] ெி.பா ஆதித்தனார்          [B] ா.பி.வெதுப்பிள்ரர          

[C] திம.லி.ல்ாைசுந்தம்  [D] பரிதிாற்ரயஞர்   
24. திமலாலடுதுரம ஆதினத்தால் ‚நாலயர்‛ ன்ம பட்ைம் 

ஆறுமு நாலயமக்கு த்தரன லதில் லறங்ப்பட்ைது      

[A] 23 [B] 25            [C] 27       [D] 29   

25. பின்லமலனலற்றுள் சபாமந்தாத என்ரமத் வதர்            

[A] லாைாதாரய  – வதம்பாலைி                

[B] தம்ப ாரய  – திமக்ாலலூர் யம்பம்   

[C] சபான்னூல்  – சதான்னூல் லிரக்ம்       
[D] முத்தாம்  – ித்வதரி அம்ாள் அம்ாரன   

26. உ.வல.ொிநாத ர் நூல்யல்யாதது ?          

[A] ீனாட்ெி சுந்தம்பிள்ரர ெரித்திம்     

[B] னதிதும் பரறதும்             

[C] ண்ைதும் வட்ைதும்        
[D] நிரனவு ஞ்ெரி     
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27. உரநரைின் தந்ரத, உராெிரிச் ெக்லர்த்தி ?         

[A] லீாமுனிலர், ெி.ரல தாவாதம் பிள்ரர            

[B] லீாமுனிலர், உ.வல. ொிநாத ர்             

[C] லீாமுனிலர், ரல.மு.வாபாயிமஷ்ைாச்ொரி       
[D] லீாமுனிலர், ந.மு.வலங்ைொி நாட்ைார்                

28. பின்லமலனலற்றுள் ‚மு.திவெச் செட்டிார்‛ தலமானது            

[A] ா வாபாத்திா, பண்டிதைி அரறக்ப்பட்ைார்        

[B] ிமச்ெடித்ரத, ண்ைில்ெிறுவதா லறங்ிலர்         

[C] திர்ைிலிரக்ம் உரநரைர லறங்ிலர்      

[D] உராெிரிச் ெக்லர்த்தி ன்று னறப்பட்ைலர்     

29. ‚ள்ரர் ெரித்திம்‛ ன்ம நூரய ழுதிலர் ?      

[A] ா.சு.பிள்ரர   

[B] ந.மு.வலங்ைொி நாட்ைார்    

[C] மு.திவெச் செட்டிார்       

[D] ஸ்.ரலானரிப்பிள்ரர  

30. ‚ஞானொம்‛ னும் பத்திரிரர அமிவுக்ைல் ன்று 
ாற்மிரத்தலர் ?         

[A] வலதாச்ெயம் (ரமரயடிள்)  

[B] ந.மு.வலங்ைொி நாட்ைார்    

[C] மு.திவெச் செட்டிார்       

[D] ஸ்.ரலானரிப்பிள்ரர  
31. ீழ்ண்ைலற்றுள் திம.லி. பற்மி தலமானது ?       

[A] ாழ்பாைம் திரவலல் திழ் ாைாக்ர்            

[B] இயக்ித்ரத ரமரயடிரிைம் பின்மலர்         

[C] ெித்தாந்த ொத்திம் தைிாெய முதயிாரிைமும்   

[D] இலது பத்திரிர தரயங்ம் ‘திழ்த் சதன்மல்’    

32. “Ancient and Modern Poets” ஆங்ிய நூரய இற்மிலர்          

[A] வலதாச்ெயம் (ரமரயடிள்)  

[B] ந.மு.வலங்ைொி நாட்ைார்    

[C] மு.திவெச் செட்டிார்       

[D] ஸ்.ரலானரிப்பிள்ரர    

33. ‚திழ்த் தாத்தா‛ ன்று அன்னைன் அரறக்ப்படுபலர் ?        

[A] ீனாட்ெி சுந்தம்                [B] உ.வல.ொிநாதர்        

[C] மு.லதாென்     [D] ஸ்.ரலானரி     

34. திம.லி. ந்த இதழ்ரின் ஆெிரிாத் திழ்ந்தார் ?  

[A] திழ்த்சதன்மல்  – திழ்ச்வொரய        

[B] சதன்மல்   – முல்ரய       

[C] நலெக்தி   – வதெபக்தன்        

[D] ஞானொம்   – அமிவுக்ைல்                                

35. ‘பாரி’ – ாரதின் ஆெிரிர் ?           

[A] திம.லி.               [B] ெிலசாழுந்து               

[C] இால ங்ார்          [D] ரமரயடிள்    

36. ரமரயடிள் ழுதி நாைங்ள் ாரல ?    

[A] ொகுந்தயம், அமிவுக்ைல்          

[B] நாநாட்ைெி, வாியாம்பாள் டிதங்ள்           

[C] ெித்தரனக் ட்டுர, அமிவுரக் சாத்து       

[D] வொசுந்த ாஞ்ெிாக்ம், மும்ைிக்வாரல          

37. திறில் முதல்ெிறுரத ‚குரத்தங்ர அெம் 
சொன்ன ரத‛ ஆெிரிர் திழ்ச்ெிறுரதின் தந்ரத ?          

[A] தாண்ைலா முதயிார்       

[B] செல்லக் வெலா முதயிார்       

[C] ல.வல.சுப்பிைி ர்    [D] கு.ப.ா வாபாயன்     

38. சபாமத்து : 
(1) னனர்ச ன்ம்    - கு.ப.ா வாபாயன்       
(2) வதலாரன     - ெி.ா ா ி     
(3) ைிக்சாடி     - பி.ஸ்.இாரா      
(4) அன்பரிப்ன     - கு.அறிரிொி          

[A]  4   3   1    2           

[B]  2   1    3   4 

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

39. பின்லமலனலற்றுள் ‚ல்ி‛ பற்மி தலமானது ?        

[A] திழ் ெிறுரத ன்னன் ன்று அரறக்ப்பட்ைலர்         

[B] ல்ி அலர்ரின் இற்சபர் ா.ிமஷ்ைமூர்த்தி         
[C] ல்ிின் ஆெிரிர் திம.லி.ல்ாைசுந்தம்         

[D] திழ் ெிறுரத இயக்ித்தின் ஆொன்    

40. பின்லமலனலற்றுள் து ெரிான இரை இல்ரய ?       

[A] திழ்ச்ெிறுரதின் தந்ரத  – ல.வல.சு ர்           

[B] திழ்நாட்டின் ாப்பொன்  – னதுரப்பித்தன்            

[C] வரயநாட்டு ாப்பொன்  – ச ாந்தன்          
[D] திழ்நாட்டு சபர்னாட்ளா  – மு.லதாெனார்   

41. சான்ஸ்ைான் இத்தாயி சாறிச்சொல்லுக்கு திறில்         
[A] அஞ்ொர              [B] அமிவுரைலர்           
[C] பக்திமரைலர்        [D] பற்றுரைலர்   

42. திமக்குமரின் அமத்துப்பால், சபாமட்பால் ஆி (108) 
அதிாங்ரர லீாமுனிலர் ம்சாறிில் 
சாறிப்சபர்த்தார்        
[A] ஆங்ியம்            [B] இயத்தீன்            
[C] ஈப்ம            [D] ிவக்ம் 

43. ‘ாந்தி ான் ரத‘-ஆெிரிர்        
[A] லிைி          [B] பாதிார்   
[C] சாத்தங்யம் சுப்ன   [D] பாதிதாென்    

44. ொனட் லரக் லிரதரரப் பரைத்த உயக்லி           
[A] பாதிார்      [B] பாதிதாென்              
[C] நாக்ல் லிஞர்    [D] சாத்தங்யம் சுப்ன 

45. லிைி வதெி லிநாம் ழுதி நரச்சுரல நூல்                  

[A] ஆெி வ ாதி                  
[B] உர்ாம் பாைல்ள்           

[C] மக்ள் லறி ான்ிம்                
[D] அறம்ர ஆெிரி லிமத்தம் 

46. தியர் லிரதத்த லிரத பாதிா முரரத்தது ; ாந்தி 
தூலின லிரத நாக்ல் லிஞாத் வதான்மிது ன்று 
கூமிலர்                 
[A] பாதிார்        [B] இா ா ி      

[C] ாந்தி      [D] லிைி 
47. பிளீ ன்ம னரனப்சபரில் லிரத ழுதிக்லிஞர்     

[A] பாதிார்     [B] கு.ப.ா   

[C] ந.பிச்ெமூர்த்தி     [D] யாவாினி 
48. சபாமத்து : 

(1) நாநாட்ைெி      - பண்டிதைி    
(2) ண்ைில் ெிறுவதர்   - ரமரயடிள் 
(3) னதிதும் பரறதும்  - இாயிங்ம்     
(4)  லீாமண் எழுக்ம் - ொிநாதய்ர்       

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

49. ‚ரமரய எம அமிவுச்சுைர் ; திழ் நியவு‛ ன்று 
இலரப் பாாட்டிலர்          

[A] திம.லி.            [B] மு.லதாென்            

[C] பாதிார்              [D] ரலானரிப்பிள்ரர 
50. ‚ன் ெரித்திம்‛ ன்ம சபரில் தனது லாழ்க்ர 

லயாற்ரம ‚ஆனந்தலிைனில்‛ சலரிிட்டு லந்தலர்       

[A] இாயிங்ம்               [B] உ.வல.ொிநாதர்     

[C] திவெஞ்செட்டிார்          [D] ந.மு.வலங்ைொி   
51. பின்லமலனலற்றுள் தலமான இரனரத் வதர்              

[A] முத்து, பலரம், ெங்கு, ிரிஞ்ெல்          

[B] நியம், ாற்று, லானம், சநறுப்ன             

[C] அமலி, வொரய, ஆறு, ைல்    
[D] நிற்பன, பமப்பன, பலின, ஊர்லன     

52. ‚லரீைவாையா இமப்பினும் இனிஇரெசலரிப்படும் 
ட்டிப்பறம் வவய பரபரசலன இமந்தாலும் ெக்கும்‛              

[A] ஐரலார்       [B] பாதிார்         

[C] ிமபானந்த லாரிார்    [D] லள்ரயார்           
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53. ‚உமவு ண்டு ள்ரார வலண்டும்‛ –ன்று அமரிலர்             

[A] ஐரலார்       [B] பாதிார்         

[C] ிமபானந்த லாரிார்    [D] லள்ரயார்        

54. ீழ்ண்ைலற்றுள் ‚ஐரலார்‛ கூற்ரமத் வதர் ?      

[A] ‚ாடு இமக்கும் லரதான் னித லாழ்வு‛       
[B] ‚திரைல் ஏடிமம் திலிம் வதடு‛            

[C] ‚நீதிக்கு தரய லைங்கு‛            
[D] ‚ரக்கு ட்டிது லாய்க்கு ட்ைலில்ரய‛    

55. லானிரயப் பற்மிக் ைித்துக் கூறுபலர்ரர வ்லாறு 
அரறக்ப்படுலர் ?           

[A] அமிலன்           [B] ைின்            

[C] நாறிரக் ைக்ர்           [D] அரனலமம்   
56. வாள்ீன்’ ன்பது சூரின் முதாயான என்பது வாள்ள் 

‘நாள்ீன்’ ன்பது த்தரன லிண்ீன்ள் சாண்டுள்ரது             
[A] 12       [B] 9    [C] ண்ைியைங்ாதரல    [D] 27   

57. பின்லமலனலற்றுள் தலமான இரைரத் வதர்                  
[A] அடி த்தரன லரப்படும்  – ந்து             

[B] சதாரை த்தரன லரப்படும் – ழு                    

[C] சதாரை லிற்பங்ள்   – முப்பத்தி ந்து         

[D] சபாமள்வாள் த்தரன லரப்படும் – ட்டு   
58. பின்லமலனலற்றுள் தலமான இரை து ?          

[A] அடிவதாறும் இம ெீர்ரர சபற்று லமலது - குமரடி              
[B] முச்ெீர்ரர சபற்று லமலது   – ெிந்தடி              

[C] நான்கு ெீர்ரரப் சபற்று லமலது  – வநடி      

[D] ஆறு(அ)வற்பட்ை ெீர்ரரப் சபற்று லமலது சநடியடி      

59. இன்பம் லிரறான் இடும்ரப இல்சபன்பான்  

துன்பம் உறுதல் இயன். இக்குமரில் உள்ர சதாரை                   

[A] முண்சதாரை    [B] அந்தாதித்சதாரை   

[C] இரனத்சதாரை   [D] அடிமுண்சதாரை 

60. சபாமந்தாதது : 
[A] எற்மரசபரை       –அங்ங்ம்          
[B] செய்மரிரெஅரசபரை  - உறாஅர்    

[C] இன்னிரெ அரசபரை    –  உடுப்பதூஉம்    

[D] சொல்யிரெ அரசபரை        –  குடிதறி  

61. சபாமத்து :   

[A] ஆனந்தங்க் வாரல      (1) ஸ்தூரிங்க்லி        

[B] ஆனந்தங்ன் பிள்ரரதிழ் (2) ெீனிலாெக்லி    

[C] ஆனந்தங் லி ெம்ன     (3) அரிதிசதன்னன்   

[D] ஆனந்தங் ாட்ெந்தமு     (4) திாாெவதெிர்    

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

[C]  4  3  2  1     [D]  4  2  1  3 
62. ‘ரைஸ்‘- ன்னும் இயத்தீன் சாறிர திழ்படுத்து          

[A] நாட்குமிப்ன        [B] தினம்         

[C] ாதம்            [D] நாள்    

63. ‚ஆனந்தங்மரை நாட்குமிப்ன அலது ாயத்தில் 
ாமவ னரிந்திாத அரிவதார் இயக்ிப்பைி‚        

[A] ல.வல.சு             [B] வ.வ.பிள்ரர        

[C] ெித்திகுப்தன்             [D] ம்பார்  

64. லழுலில் சபாமந்தாதது :          

[A] ன் ாா லந்தது  – திரனலழு            
[B] ண்ைி லந்தான்  – பால்லழு          

[C] நாங்ள் லந்தார்ள்  – ாயலழு         
[D] முட்ரைிட்ைது வெலயா சபாட்ரைா– லினாலழு 

[E] நாய் த்தும்   – ன லழு  

[F] ன் இயட்சுி லந்துலிட்ைாள்  – லழுலரதி  

65. பின்லமலனலற்றுள் ‚பண்னத்சதார‛ ர வதர்ந்சதடு ?          

[A] மங்வால், சபமந்வதன்                

[B] நியத்தினும், குயத்தினும்           

[C] லானினும், நீரினும்        

[D] சலண்குரை, ஈதல்   

66. சபாமத்து :         
[1] கூரற    - 1,3,4 ெீர்ரில் லமம்           

[2] வற்துலாய்   - 1,2,3,4 ெீர்ரில் லமம்       

[3] ீழ்க்துலாய்   - 1,2,3 ெீர்ரில் லமம்   
[4] முற்று   - 1,2,4 ெீர்ரில் லமம் 
[A]  3  1  4  2   [B]  3  2  4  1 
[C]  3  1  2  4   [D]  4  3  2  1 

67. ‚ீனாட்ெி சுந்தம் பிபந்தத் திட்டு‛ இலர் இற்மிது ?        

[A] உ.வல.ொ         [B] வாபாயிமஷ்ை பாதி   

[C] அமைாச்ெயலிார்  [D] ெிலஞானமுனிலர்  

68. சபாமத்து : 
[A] ா   - பசு          [A]  2   1   4   3 

[B] ஆ      - வொரய    [B]  3   1   4   2     

[C] வா     - லியங்கு    [C]  2   1   4   3         

[D] ா      - அென்  [D]  3   4   2   1      

69. ல ீ– ஏர் ழுத்து ஏர் சாறிில் சபாமத்தற்மது ?            

[A] யர்               [B] பமரல       

[C] நீக்ம்              [D] ாற்று       

70. ‚ந்த சாறிமம் நது சொந்த சாறிக்கு இரைாாது‛  
ன்று திழ்நாட்டு இரரஞர்ள் செம்ாந்து வபசுலர் 
இவ்லரி இைம்சபற்மது ‚திறின்பம்‛ ஆெிரிர் ார் ?               

[A]  பாதிதாென்            [B] வெதுப்பிள்ரர          
[C] மு.லதாென்               [D]  பாதிார்          

71. எமலரப் பார்த்து, நாதர் லமிமார் ன்பது ?  

[A] மலிாகு சபர்           

[B] மத்தாகு சபர்    

[C] ாரிலாகு சபர்          [D] உலராகு சபர்       

72. சபாங்ல் பண்டிரர அறுலரை திமலிறாலா ந்த 
நாட்டில் சாண்ைாைப்படுிமது ? 

[A] ஆந்திா, ர்நாைா              
[B]  ப்பான்,  ாலா         

[C] வயெிா, சாரிெிசு           
[D] இங்ியாந்து, அசரிக்ா     

73. H.A ிமஷ்ைப்பிள்ரர தலமானரதத் வதர் ?         
[A] தந்ரத ெங்ரியிங்த்திைம் திழ் இயக்ிம் ற்மார்        
[B] ானிக்லாெத்திைம் திழ் இயக்ைத்ரத ற்மார்           

[C] பியலைச் வொதிைரிைம் லைசாறிர பின்மலர்          
[D] ொர்னம் பள்ரிில் திறாெிரிா பைினரிந்தார்      

74. ‘பின்லமலனலற்றுள் லிடுதரய வபாாட்ை லீர் அல்ய    
[A]  ான்ெிாைி           [B] அஞ்ெரயம்ாள்               
[C] தில்ரயாடி லள்ரிம்ர    [D] வலலுநாச்ெிார்   

75. சபாமத்து :  
[a] ரத சொன்னான்        (1) உம்ரத்சதார     
[b] லடீ்டியிமந்து பார்த்தான்  (2) ந்தாம் வலற்றுர       

[c] சுடுவொறு         (3) இண்ைாம் வலற்றுர       
[d] ல்லிவள்லி      (4) லிரனத்சதார                 
[A]  3   2   4   1    
[B]  3   4   2   1    
[C]  3   4   1   2      
[D]  3   4   1   2    

76. நைனம், நாட்டிம் ன்பது ஆைற்ரயரக் குமிப்பதுவல 
இக்ரய பறங்ாயத்தில் வ்லாறு அரறக்ப்பட்ைது ?        
[A] நாட்டிாஞ்ெயி          [B] கூத்துக்ரய             
[C] ஆைல் பாைல்      [D] பதம்   

77. பறந்திழ் இயக்ை நூயாி ‚சதால்ாப்பித்தில்‛ - 
கூமப்பைாத செய்திள் அல்யாதது ?          
[A] இந்நிரய  – சுரல       
[B] இரெத்திழ்  – குல்          
[C] நாைத்திழ்  – லிமல்        
[D] திறின் தன்ரள் – ந்து    
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78. ‚சபண்ணுரிர ன்பது ஆணுைன் வபார் னரிலதன்று, 
ஆணுைன் லாழ்ந்து அன்ரப லரர்ப்பது‛ ன்று கூமிலர்  
[A] பாதிதாென்              [B] ெச்ெிதானந்தன்       

[C] தாாபாதி         [D] திம.லி.   
79. பின்லமலனலற்றுள் ெரிானரதத் வதர் ?           

[A] ெஸ்தானம்  – அமிஞர்ள் அரல              

[B] பிதானம்  - முதன்ர அரல          

[C]  ானா  - மவூயம்       

[D] பிரெர் ார்  - ெிற்றுந்து     

80. ‚ாைி ங்ம்ாள்‛ – இரமலனுக்கு முன்னால் ற்மத் 
தாழ்வுள் இல்ரய : அரனலமம் என்வம !  இந்நிழ்வு 
நரைசபற்ம இைம் ?           

[A] துர                 [B] தஞ்ரெ        

[C] இாநாதனம்           [D] பறனி       

81. ‚இாைி ங்ம்ாள்‛–சபன் லிெங்ச் சொக்நாதன் 
சபரலில் அரிரை மி ஆண்டு ?                                     

[A] 1633        [B] 1603   

[C] 1688     [D] 1608     

82. ‚இாைி ங்ம்ாள்‛ – ன் ‚முத்துலீப்பன்‛ த்தரன 
ஆண்டுள் அன்ரன ாட்டி லறிில் திமரா 
ஆட்ெினரிந்தான்  ? 

[A] ழு ஆண்டுள்        

[B] பதிவனழு ஆண்டுள்        

[C] முப்பத்திசண்டு ஆண்டுள்              

[D] ந்தாண்டுள்        

83. ‚தில்ரயாடி லள்ரிம்ர ாரிர‛ அறுநூமாலது 
ிரரர வா-ஆப்-சைக்ஸ் ங்கு நிறுலிமள்ரது ?     

[A] ாஞ்ெினம்                      [B] ெிறுலந்தாடு       

[C] தில்ரயாடி                    [D] சென்ரன      

84. 1913 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 23 ஆம் நாள் லால்க்ஸ்ஸ்ட் 
ரதான லள்ரிம்ரக்கு சதன்னாப்ரிக் நீதின்மம் 
லறங்ி தண்ைரன ?             
[A] 3 நாட்ள் டுங்ாலல் தண்ைரன            

[B] 3 லாம் டுங்ாலல் தண்ைரன     

[C] 3 ாதம் டுங்ாலல் தண்ைரன     

[D] 3 ஆண்டுள் டுங்ாலல் தண்ைரன 

85. ‚ாந்திக் லிஞர்‛ நாக்ல்யார் பரைப்னள் அல்யாதது               

[A] தன் லயாறு  - 3        [B] னதினங்ள்  - 10   

[C] இரெ நாலல்  - 3   [D] லிரதள்  - 10  

86. பாம்ன டிக்குப் பன்படும் ம் து ? ன்று திழ் 
மந்துள் ன்ம தரயப்பில் ி.ஆ.சப லிசுலநாதம் 
லிரிலா லிரக்ிமள்ரார் ?       

[A] லாரற        [B] சதன்ரன               

[C] பயா        [D] ா     
87. பறனி ன்னும் ாம்பறக்லிச் ெிங் நாலயர் பறனிப் 

பதிப்பம், குகும பதிம், ெிலிரிப் பதிம், திமச் 
செந்தில் பதிம் ன நற்மிழ் இயக்ிங்ரர ழுதி 
வபாது அலமரை லது ன்ன ?                  

[A] 17       [B] 19          [C] 27       [D] 29    

88. ‚தீினால் சுட்ை னண் உள்ராறும் ஆமாவத  

நாலினால் சுட்ை லடு‛ – குமரில் இைம்சபற்ம அைி            

[A] உலரைி                   [B] வலற்றுரைி         

[C] வதெ உமல அைி   [D] பிரிதுசாறிதயைி      

89. ீழ்ண்ை உறுப்ன (தரர) பற்மி தலமானது  

I. ாமுன் வநர் லமலது - வநசான்மாெிமித்தரர  
II. லிரமுன் நிர லமலது - நிரசான்மாெிரித்தரர   

III. ாமுன் நிர லிரமுன் வநர் – இற்ெீர்சலண்ைரர    

IV. ாய்முன் நிர லமலது – யித்தரர            

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

90. ‚ஞானப்பச்ெிரய‛ – ன்று லள்ரயார் கூமிது ?                

[A] தூதுலரர            [B] மிவலப்பிரய               

[C] ீறாசநல்யி       [D] ற்மாரற           
91. சபாமத்து :  

[a] இனிப்ன          (1) இனிர       
[b] துலர்ப்ன         (2) உைர்வு         

[c] ார்ப்ன       (3) லரம்         
[d] னரிப்ன    (4) ஆற்மல்                  
[A]  2   3  4   1   [B]  3   4  2   1    
[C]  3   4   1   2     [D]  3   2  4   1         

92. பின்லமம் லரிள் பாடிலர்ரில் தலமான இரை         

[A] ீதுன் லிமம்வபல்    – ஐரலார்                  

[B] உைம்பார் அறிின் உிார் அறிலர்  – மூயன்               

[C] உண்பது நாறி உடுப்பரல இண்வை  – நக்ீர்     
[D] செல்லத்துப் பவன ஈதல்   – லள்லலர்     

93. ‚ைிவரயத் துமவு‛ – லில் இைம்சபற்றுள்ர 
ாரதள் முப்பது இதில் ஆனத்தின் நாடு அரைந்த 
ாரத த்தனாலது ாரதா இைம்சபற்றுள்ரது ?               

[A] 11             [B] 22            

[C] 12           [D] 24      
94. சபௌத்தக் ாப்பிான ‚ைிவரயில்‛ இைம் 

சபற்றுள்ர குற்மங்ள் த்தரன ? (சொல்யில்)     

[A] 3        [B] 4       [C] 2   [D] 10   

95. ‚ைாிங்வாடி ழுதாது தன்னத்(து) ழுதிப் படித்த 
லின்‛ ார் ?   

[A] லீாலன்                     [B] ஆதிவெளன்               

[C] குயவென்       [D] இாலைன்    
96. துன்ப வநார நீக்ிடுவல் துவ்லா லிைமும் அமுத 

ாகும் அடிக்வாடிட்ை சொல்லுக்கு இயக்ைம் தம            

[A] இண்ைாம் வலற்றுரத்சதார                     
[B] நான்ாம் வலற்றுரத் சதார                  

[C] றாம் வலற்றுரத் சதார             
[D] ஈறுசட்ை திர்ரமப் சபசச்ெம்      

97. இம்ர, றுர பற்மி ‚மெபாத்‛ ன்னும் சபரில் 
உர்ய்ாம் ழுதி செய்மள்ரர சாறிசபர்த்தலர்                      
[A] லிைி       [B] சொல்யின் செல்லர்                
[C] க்ள் லிஞர்     [D] முத்திழ்க்ாலயர்    

98. சொல்யைி அரத்துச் சுரல லரம் செறிக்ப் பாடுபலர்      
[A] ஆசுலி            [B] துலி            
[C] ெித்திலி        [D] லித்தாக்லி     

99. ாசல்யாம் குமதி தயாம் ? த்தரன ாதத்திற்கு 
எம முரம குமதிக்சாரை லறங்யாம் ?                 

[A] 12 முதல் 35 லது லர 1 ாதம்     

[B] 10 முதல் 40 லது லர 2 ாதம்     

[C] 18 முதல் 50 லது லர 3 ாதம்                 

[D] 20 முதல் 60 லது லர 4 ாதம்      

100. தனிா லாறால்; திவறாடு லாழ்ந்த திழ்த்சதன்மல் 
திம.லி.ல்ாைசுந்தம் அலர்ள் பைினரிாதத் துரம               

[A] வபச்சுப்பைி              [B] ழுத்துப்பைி         

   [C] இதழ்ப்பைி       [D] அரனத்தும் 
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          ANSWER KEY 9 - TAMIL 
 

1  
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2  
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3  
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A  

7  
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10 

C 

11 

A 

12 

C 

13 

B 

14 

A 

15 

C 

16 

A 

17 

B 

18 

C 

19 

C 

20 

A 

21 

B 
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A 

23 

D 

24 

C 

25 

D 
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A 

27 

C 
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D 
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B 
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A 
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D 
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A 

33 

B 

34 

C 

35 

C 
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B 
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C 

38 

D 
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A 

40 

D 
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A 

42 

B 

43 

C 

44 

A 

45 

C 
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B 

47 

C 

48 

D 

49 

A 

50 

B 

51 

D 

52 

C 

53 
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B 

55 

D 

56 

D 
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B 

58 

D 

59 

D 

60 

D 

61 

C 

62 

D 

63 

B 
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A 
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A 
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71 

D 
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B 
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A 
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75 

A 
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B 

77 

D 

78 

D 

79 

C 

80 

D 

81 

C 
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A 

83 

D 
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C 
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B 

86 

A 
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90 

A 
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D 

97 
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