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   ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் பல்லவா (ம) ச ாழர்காலம்  

1. தின்னணற்நில் து / வ சரி (பப்திர்ள்)  

I. சங் னி ானத்ில் ித்ில் ஆட்சிவ 
வப்தற்நிர்ள் தல்னர்ள்  

II. வச வ சங்ள் சசல்ாக்ிந்ண  

III. ி.தி 6 ல் பப்திர்ள் சசல்ாக்ிந்ணர்  

IV. பப்திவ சன்று ஆட்சிவ வப்தற்நிர் கூன் 
தாண்டின் ன்ந தாண்டி ன்ணன்              

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

2. ‚னனாம் கந்ிர் தல்னன்‛ த் ினாசப் 
திசணம் னும் தவன ந் சாிில் ழுிணார்                  

[A] இனத்ீன்         [B] ிழ்சாி            

[C] ிாிடசாி         [D] டசாி    
3. ‚தக்ி இக்ானம்‛ – தல்னர்ள் ானம் கறு சதர்                 

[A] ச ழுச்சி தற்நாண்டு         

[B] சம் () சதௌத் ழுச்சி தற்நாண்டு          

[C] ச றுனர்ச்சி ானம்              

[D] கற்ண்ட துவுில்வன   

4. சிசதனாவண னழுனற் டவுபாக் சாண்டு 
ிதட்ட அடிர்ள் ார் ?               
[A] பப்திர்ள்     [B] தல்னர்ள்       

[C] ஆழ்ார்ள்            [D] ான்ார்ள்    

5. கசான்ணர் ‚இாசாசகசான்‛– ினப்தத்ிற்கு இங் 
ானவட சதனம் னற்சிால் தன்ணினினனவந 
சாகுக்ப்தட்டது ?        

[A] ானணிள்           [B] சாிார்       

[C] ம்திாண்டார்ம்தி     [D] ீணாட்சிசுந்ம்      

6. வசசக் குர்பாண சம்ந்ர், ாவுக்சர், சுந்ர், 
ாிக்ாசர் னல் கசக்ிார் ஈநா _______________ 
அடிர்ள் தாடி தாடல்ள் தன்ணினினனவநள்              
[A] 4 கதர்      [B] 9 கதர்      [C] 27 கதர்  [D] 12 கதர்   

7. தின்னணற்றுள் சதானத்ல்னாவத் கர்     

[A] சம்ந்ர்  – னல் னன்னூறு ினனவநள்    

[B] ாவுக்சர்  – ான்கு, ந்து, ஆறு, ினனவநள்        

[C] சுந்ர்   - ாம் ினனவந      

[D] கசக்ிார்  - தணிசண்டாம் ினனவந     

8. கசாாட்டு சீர்ாிில் ‚சிதா இனர், திார்‛ 
ன்ந அந் குனப்சதற்கநாரின் ப்னல்ன் ார் ?   

[A] ினஞாண சம்ந்ர்   [B] ாவுக்சர்    

[C] சுந்ர்     [D] ாிக்ாசர்      

9. ‚ின்நசீர் சடுாநன்‛ – கூன் தாண்டின் வணி () 
அவச்சர் ார் ?       
[A] ங்வர்சிார், ினஞாண சம்ந்ர்                 

[B] ங்வர்சிார், குனச்சிவநார்      

[C] ங்வர்சிார், னணிிார்                  

[D] ங்வர்சிார், ச்சசள்வபார்            

10. ‚சநி வத்காங் ிகு வசத்துவந ிபங்‛ 
சம்ந்ர் கான்நிணார் ன்று கூநிர் ?    

[A] ஆிசங்ர்                     [B] ம்திாண்டார்ம்தி      

[C] அப்னிடிள்                 [D] கசக்ிார்                

11. ாபில்னா இவச ணப்தடும் ாண்டம் தடுில் 
சிநந்து ிபங்ிர் ‚ாீசர்‛ ன்று அவக்ப்தடுதர்     

[A] ினஞாணசம்ந்ர்           [B] ினாவுக்சர்      

[C] சுந்ர்                  [D] ாிக்ாசர்   

12. ினத்சாண்டர் ினந்ாி, ினத்சாண்டர்னாம்              

[A] ம்திாண்டார்ம்தி, கசக்ிார்         

[B] ம்திாண்டார்ம்தி, சுந்ர்        

[C] ம்திாண்டார்ம்தி, சுந்னெர்த்ி ாணார்           

[D] ம்திாண்டார்ம்தி, ாவக்ால் அம்வார்      

13. தல் அங்கற்நம் குநித்து நாணது ?         

[I] சினப்திாம் – சீத்வனச்சாத்ணார்னன்ணிவனில்   
[II] ிகவன – இபங்காடிள் னன்ணிவனில்       

[III] இாாடம் – ஆணந்ங்ர் னன்ணிவனில்        

[IV] ினிவபாடற் னாம் – ினங்ம் 

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

14. ‚ற்னம் ாறுகா னப் ன ாறுகா‛         

[A] ஐவார்           [B] ஆண்டாள்      

[C] சதரிாழ்ார்        [D] குனகசாழ்ார்   

15. ினஞ்சிக்பத்ில் கச தில் கான்நிர்     

[A] ினங்வாழ்ார்  

[B] சாண்டடிப்சதாடிாழ்ார்  

[C] குனகசாழ்ார்    [D] அவணனம்  

16. ீழ்சாடுக்ப்தட்டற்றுள் சதானத்ற்நது      

[A]  ாச்சிார் ினசாி  – ஆண்டாள்          

[B]  சதரி ினசாி  - குனகசாழ்ார்  

[C]  ினச்சந்ினத்ம் - ினிிவசாழ்ார்   
[D]  ண்ிதண் சிறுாம்ன – துிாழ்ார்  

17. ன்ணனுக்ா குிவாங்ச் சசன்ந ‚ாிக்ாசர்‛ 
ினப்சதனந்துவநில் ந் த்டிில் இவநவண 
ாடம் ாய்ப்வதப்சதற்நார் ?      

[A] கதாிம்           [B] அசம்       

[C] குனந்ம்              [D] ில்ம்  

18. ீழ்ண்டற்றுள் சதானந்ா இவ து ?         

[A] அரிர்ணின் அவச்சர்   - ாிக்ாசர்                
[B] இவநணால் ஆட்சாள்பப்தட்டர்   - சுந்ர்         

[C] இவநவண ாசார்க்த்ில் ிதட்டர் - அப்தர்  

[D] சூவப காய் ண்டர்      - கூன்தாண்டின்    

19. ‚ினாசத்ின் சிநப்திணால் ஈர்க்ப்தட்டர்‛ – ார் ?        

[A] ஜி.னை.கதாப்              [B] ள்பனார்                   

[C] சிப்திாசர்              [D] அனிரிார்    

20. ினிவசப்தா, ினதல்னாண்டு ன்னும் இண்டு 
தகுிவபக் சாண்ட தாடல் இடம்சதற்ந ினனவந ?  

[A] தத்ாம் ினனவந       [B] என்தாம் ினனவந      

[C] ட்டாம் ினனவந       [D] ாம் ினனவந                              

21. ‚ிழ்ச்சித்ர்‛ ரிவசில் னனில் வத்து 
கதாற்நப்தடுதர் ார் ?           

[A] ினனெனர்              [B] ினள்ளுர்               

[C] கும்வதச்சித்ர்         [D] ானணிள்    

22. ந்ிகரின் ினனள் சதற்ந சிகாினள் எனர்    

[A] சிசதனான்        [B] ினனெனர்         

[C] னணிிார்     [D] சம்ந்ர்    

23. ‚திதந்ாவன‛       

[A] என்தாம் ினனவந    [B] தத்ாம் ினனவந     

[C] திசணான்நாம் ினனவந     [D] ாம்ினனவந   

24. சதானத்து : 
(1) சதாய்வாழ்ார்   - ினாப்னர்     
(2) னத்ாழ்ார்    - வில்னினத்தூர்   
(3) கதாழ்ார்     - ால்னனம்    
(4) சதரிாழ்ார்    - ாஞ்சினம்        

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

[C]  4   2   3    1   [D]   1   2    3   4 
25. தின்னம் இவபில் துநாசதானத்ப்தட்டுள்பது       

[A] ‘தக்ிசார்’   – ினிவச ஆழ்ார்        

[B] ‘சுடர்சாடி’  - ஐவார்        
[C] ிப்ாாணர்   - சாண்டடிப்சதாடிாழ்ார்        

[D] அனணாிதிான்  – ினப்தாாழ்ார்  

26. ினஞ்வசக்பத்ில் திநந் சால்னிக்ானன் ார் ?       

[A] ினப்தாாழ்ார்     [B] சாண்டடிப்சதாடிாழ்ார்          

[C] ினிவச ஆழ்ார்  [D] குனகசாழ்ார்   
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27. சசால்னாட்சி எப்னவனேம், சாடர் எப்தவவுளும் 
இவ்ின எப்னவளும் இக்ாப்திங்ளுக்கு 
சதானந்துண ாகும் ?             
[A] சினப்திாம், ிகவன           

[B] வபாதி, குண்டனகசி            

[C] சினப்திாம், சீசிந்ாி     
[D] சதரினாம், ம்தாாம்   

28. ‚ான் னந் ாிக் ாசின் ாசத்வ ான் 
னந்து தாடுங்ால்‛ ன் தாடல்ள் னெனம் னழ்ந்ர் ?            

[A] ாிக்ாசர்       [B] இானிங்அடிள்       

[C] ஆண்டாள்        [D] ீணாட்சிசுந்ம்         

29. தின்னம் தாடல்ரி தாடா ஆழ்ார்ள் அல்னார்           

[A] ‚வம் பிா, ார்க்டகன சய்ா‛ - சதாய்          

[B] ‚அன்கத பிா ஆர்க சய்ா‛ – னத்ாழ்ார்     

[C] ‚ினக்ண்கடன்;சதான்கணி ண்கடன்‛ – கதாழ்ார்            
[D] ‚ாிக்ம்ட்டி ிம் இவடட்டி‛ - ினிவச    

30. ‚னடாழ்ாரின் அாாக் னப்தடுதர்‛ - ார் ?      

[A] ினப்தாாழ்ார்            

[B] சாண்டடிப்சதாடிாழ்ார்          

[C] ினிவச ஆழ்ார்          
[D] சதரிாழ்ார்  

31. ‚திள்வபத்ிழ் இனக்ித்ின் னன்கணாடி‛          

[A] ினப்தாாழ்ார்            

[B] சாண்டடிப்சதாடிாழ்ார்          

[C] ினிவச ஆழ்ார்          
[D] குனகசாழ்ார்  

32. ‚சாடர்ிவனச் சசய்னேள்‛ – ன்று அவக்ப்தடுது ?         
[A] ற்நிவ (சசனேல் தகுி)                

[B] சினப்திாம் (ாப்திம்)                   

[C] ீணாட்சிம்வ திள்வபத்ிழ் (சிற்நினக்ிம்)      

[D] ‚குநட்வட எனி‛ (உவவட)   

33. ‚ினங்வாழ்ார்‛ – சிநப்ன சதர்பில்னாது                
[A] அனள்ாரி                [B] ங்வர்கான்                   

[C] ிஷ்டசித்ர்       [D] னின்நி  
34. ‚கசான் சதனாள் ாணார்‛ இற்நிது          

[A] ினக்ினா ஞாணவுனா (அ) ஆிஉனா            
[B] சதான்ண்த்ந்ாி          

[C] ினானொர் னம்ிக்காவ      

[D] அவணத்தும் சரிக   

35. ஆழ்ார்ள் அனபிது தற்நி சரிாணவத் கர் :          

[I] னல் ினந்ாி  – சதாய்வாழ்ார்          
[II] இண்டாம் ினந்ாி– னத்ாழ்ார்       

[III] னென்நாம் ினந்ாி – கதாழ்ார்          

[IV] அற்னத் ினந்ாி  – ம்ாழ்ார்   

[A] I    [B] II 

[C] III    [D] IV   

36. சதானத்து : 
[A] ினப்தாவ ஜீர்     - ினங்வாழ்ார்        

[B] ினப்தாவ       - இாானுஜர்        

[C] காவ         - சங்த்ிழ் ாவன       

[D] னின்       - ஆண்டாள்                
[A]  2    1    4 3     [B]  4    2    3    1   

[C]  2    3    4    1     [D]  4    3    1    2 
37. சதானத்ற்நவத் கர் :          

[A] ணித்ிழுக்கு   – வநவனடிள்            

[B] கதச்சுக்வனக்கு  – அண்ா            

[C] சதாதுவுடவக்கு   - ல்ாசுந்ம்    

[D] னதுக்ிவக்கு  – .திச்சனெர்த்ி 
38. ம்ாழ்ாவ சய்ா ிதட்டர் ___________      

[A]  ினப்தாாழ்ார்         [B] துிாழ்ார்  

[C]  குனகசாழ்ார்   [D]  சாண்டடிப் சதாடிாழ்ார் 

 

39. சதானத்து : 
[A] பசண்தா    - அசகசரி       

[B] தாசண்தா     - ில்னினத்தூார்     

[C] ில்னிதாம்    - னகந்ி         

[D] இகும்சம்        - சதனந்கணார்    

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

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

40. ‚சீசிந்ாி‛ – தற்நி நாணது து ?           

[A] ‘எடிசி – இனிட்டுக்கு’ - எப்தாணது சிந்ாி              

[B] ‘ிழ் ிஞர்ளுள் இபசன்’ – ினத்க்கர்      

[C] ‘ினத்ப்தாானாண னல்ாப்திம்’ – சிந்ாி            

[D] ‘ினத்க்கர்’ – ‘ிிட’ சங்த்வச்சார்ந்ர்      

41. சதானந்ா இவவத் கர்ந்சடுக்              

[A]  திசிாந்வார்   – தாிாசன்            
[B] ட்சசித்ிம்  – கந்ிர்ன்        

[C] ாத்ா தாட்டி சசான்ண வ – ணினைன்              

[D]  குநிஞ்சித்ிட்டு  – ினத்க் கர்         

42. துவில் உள்ப கசதுதி உர்ிவனப்தள்பிில் 
ான்ாம் ிழ்ச்சங்த்வ அவத்ர் ‘தாண்டித்துவ’ 
அவக்ப்தட ஆண்டு ?  

[A] 1901 சசப்டம்தர் 14                                  
[B] 1903 சசப்டம்தர் 14  

[C] 1907 சசப்டம்தர் 14                     

[D] 1909 சசப்டம்தர் 14     

43. ‚ிழுக்கு வன சாடுத்ர்‛ – ார் ?  

[A] எட்டக்கூத்ர்            [B] ில்னினத்தூார்       

[C] அிீாதாண்டிர்        [D] ள்பல் குன்   
44. உாண வனவ ‚ிண்வத் சாடும்‛ வன ண 

னித்ல் ன்தது _____________________        
[A] உர்ச்சிாக்ிம்        [B] உரிச்சசாற்சநாடர்          

[C] உர்வுிற்சிி       [D] இல்னிற்சிி   

45. ‘ான், கதார் சசய்ல், ினங்கு கட்வட ஆி குவ 
ஏிங்ள் ிழ்ாட்டில் த்வண இடங்பில் 
ண்டநிப்தட்டுள்பது ?   
[A] தத்து               [B] திவணந்து             

[C] இனதது             [D] இனதத்வந்து  

46. சதானத்து :  
[a] ண்சழுத்து         (1) உனங்ள்    
[b] ழுத்து         (2) சித்ி ழுத்து      

[c] சீணசாி       (3) னனில் வந் ஏிம்      
[d] தங்ான க்ள்   (4) ஏிம்                
[A]  3   2   4   1   [B]  3   4   2   1    
[C]  3   4   1   2     [D]  3   4   1   2    

47. ‚காட்கடாிங்ள்‛ – ணப்தடும் வகாடுள் ீது 
ந் ண்ங்ள் னச அி ஏிங்ள் ிவடக்கும்      
[A] சிப்ன, றுப்ன, ஞ்சள், ீனம்                                      
[B] ஞ்சள், ீனம், றுப்ன, சிப்ன            

[C] சிப்ன, ீனம், ஞ்சள், றுப்ன                    
[D] றுப்ன, சிப்ன, ஞ்சள், ீனம் 

48. ‚சித்ிம், தடம், தடாம், ட்டிவச் சசய்ி‛ ணப் தன 
சதர்பால் ங்ப்சதற்நது ?        
[A] ஏிம்     [B] ஏிக்வன        
[C] காட்கடாிம்      [D] ஏிாக்ள்  

49. ஏிர் ண்ங்ள் ழுச்சிவப் தன ண்ங்பின் 
துவசாண்டு ழுதுகார் ார் ?               
[A] ிபி ல்கனான்            [B] ித்ிவணஞன்      

[C] ண்டள் ிவணஞர்       [D] சித்ிக்ார்  
50. ீழ்ண்ட ‚ண்ந்ீட்டும் கால்பில் நாணது          

[A] ட்டிவ            [B] துினிவ         

[C] தூரிவ      [D] ழுதுகால் 
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51. தின்னம் இவபில் நா இவக்ப்தட்டுள்பது          

[A] டுல் க்ம்  – சால்ாப்திம்               

[B] ஏிச் சசந்தல் உவ – சினப்திாம்       

[C] ஏத்வண இடனுவட ணப்ன – அானூறு        
[D] தணிசண்டு இாசிள்  – சடுல்ாவட      

52. ‚சிசதனான் னப்னம் ரித் ாட்சி‛ ங்கு உள்பது ?        

[A] சித்ன்ணாசல்       [B] தணவன    

[C] ால்னனம்    [D] ாண்டூர்    

53. ணது டீ்வடக ிடுிாக்ி, ார் ங்ிப் தடிக் 
ிசசய்ர் ார் ?      

[A] ின.ி.      [B] ன.ாசணார்       

[C] ீணாட்சிசுந்ம்            [D] தரிிாற்வனஞர்       

54. ‚அநிஞர் அண்ா‛ ிர்ள் தற்நி கூநாது ?     

[A] வ்வுிவனேம் ன்னுிர்கதால் ாத்ன்                   
[B] ாணக சதரிசண ித்ான் ின்     

[C] சதாதுனன் னாது உவத்ான் ின்                   
[D] இன்ணல் ண்டும் னன்ணவ னரிான் ின்   

55. ‚இல்து கல் ஈது ினக்கல்‛ இப்தாடனில் 
இடம்சதற்ந இவன டுத்சழுது ?          

[A] இல் – ஈது           [B]  – ின        

[C] இல்து - ினக்கல்      [D] கல் - கல்  

56. ஊவாய்ச் சசிடர்பாய்க் குனடர்பாய் 
ாழ்ின்கநாம் என சசால் கபரீ் !            

[A] தாிார்               [B] தாிாசன்      

[C] ன.ாசன்           [D] அண்ா  

57. தின்னணற்றுள் ‚ண்டம்வ‛ இல்னாது ?       

[A] தக்க்ம்      [B] கதனம்னழும்              

[C] கடும்தள்பனம்     [D] அல்லும்தலும்  

58. ‚ஏசழுத்ாணது ணித்து ின்று சதானள் ந்ாள், அஃது 
ஏசழுத்து எனசாி ஆகும், த்வண வப்தடும்‛             

[A] 16              [B] 35          
[C] 42                  [D] 48    

59. ஆனெர் ல்னனுக்கும் ீனம் ீனம் ாய்ந் 
ற்ிள்பிக்கும் இவடக வடசதற்ந ீிவபாட்வட 
ந் தனில் கூநப்தட்டுள்பது ?          

[A] சால்ாப்திம்                 [B] னல்வனப்தாட்டு      

[C] அானூறு                [D] னநானூறு     

60. ாவனப் திடித்ல் ாழ்வு _________________ சாள்வ           

[A] ஆண்ள்     [B] சதண்ள்        
[C] சிறுிர்ள்    [D] ிர்ள்  

61. ‚கான்த்ர்‛ – சரிாண சதானவபத் கர்             

[A] சதனம்தித்ணாி திம்ன்            

[B] சதனம்தித்ணாி னனன்             

[C] சதனம்தித்ணாி சிசதனான்    
[D] சதனம்தித்ணாி ான்னன்        

62. ‚ண்ாசன்’ தற்நி சதானத்து :  

[a] தாடல்ள்         (1) ண்ாசன்     
[b] திநப்ன         (2) சிறுகூடல்தட்டி       

[c] இற்சதர்      (3) ந்ாிம்       
[d] தார்ிான்   (4) னத்வா                 
[A]  2   3  4   1   [B]  3   4  2   1    
[C]  3   4   1   2     [D]  3   2  4   1         

63. ‚ீத்துநி – னட்சித்துநி‛ ண அவக்ப்தட்டர்ள்       

[A] ள்பனார், ிகாணந்ர்                 

[B] ிகாணந்ர், இானிங் அடிள்             

[C] ிகாணந்ர், இபங்காடிள்          
[D] இபங்காடிள், ிகாணந்ர்    

64. ‚தள்பர்பின்‛ - ாழ்க்வவச் சித்ரித்துக் கூறுது  ?             

[A] ானடிார்          [B] ம்தாாம்            

[C] னக்கூடற்தள்ளு        [D] ினக்குநள்      

65. உப்தத் வனக்கூட்டி உள்பப் திரில் அவணத்க 
னனர் சாில் – சதானள் ன    

[A] ி          [B] ப              

[C] குற்நம்     [D] ஏன்று கசர்த்து  

66. தின்னணற்றுள் நாண இவ து   

[A] சதாங்ல் ிதாடு  - .திச்சனெர்த்ி                   

[B] உின் சிநப்ன  - ம்தர்             

[C] தூத்து எபி  - .சௌ. னத்ர்     
[D] ிபி கற்றுவ  - ாம் கற்றுவ   

67. ‚னணல் ிா‛ – ந் ஊரில் வடசதறும் ?         

[A] ினப்சதனந்துவந             [B] சதனந்துவந                

[C] ாிரிப்னம்தட்டிணம்           [D] ார்ப்சதனந்துவந    
68. ‚தவண ிலும் னிண னகுலும்‛ சதாங்ல் 

ினாள் ன்று வடசதறும் ?         
[A] வனாள் கதாி       [B] சதாங்ல் னதுாள்              
[C] ாட்டுப்சதாங்ல்           [D] ரிாள்   

69. திநசாிச் சசாற்வப ீக்ி ழுது ?   
   திநசாிச்சசால்       ிழ்ச்சசால்  
[A] ினந்காம்தல்  - உதசரித்ல்            
[B] குகதன்   - சதனஞ்சசல்ம்           

[C] உதம்    - ினப்திாபர் சாவட   
[D] ிம்    - உனக்கு  

70. ீழ்ண்டற்றுள் சதானந்ா என்வநத் கர்    

I.னநத்துறுப்ன  – உடல் உறுப்னள்       

II.னநிவபாட்டு  – ஆடர் ிவபாடுது       

III.அத்துறுப்ன  - உள்பத்துறுப்ன          

IV.அிவபட்டு  - சதண்ள் ிவபாடுது              

[A] I              [B] II    

[C] IV                 [D] துவுில்வன   

71. ‚ிழ் ன்று காள் ட்டி ஆடு – ல்ன 

ிழ்சல் சல் ன்கந ிணம்தாடு !          

[A] ம்தர்              [B] தினர்       

[C] தாிார்       [D] தாிாசன்   

72. சதானத்து : 
[A] ற்ாப்ன வன       - ாவணப்கதார்        

[B] னக்ம் ண்டதம்      - தடி        

[C] ீ ிவபாட்டு       - சினம்தாட்டம்           

[D] னல்வன ினம்         - றுழுவுல்        

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

[C]  2  1  3  4     [D]  2  3  4  1 
73. ‚அங்கு இவத்து (ட்டம் வந்து) சல்னிக்ாய்வப 

வத்து ர்த்ி ஆடும் ஆட்டம்‛                

[A] எற்வநா இட்வடா        [B] ிள்பித்ட்டு             

[C] ட்டாங்ல்       [D] ட்டாடுல் 
74. ீழ்சாடுக்ப்தட்டற்றுள் நாணது   

I.ர் னவணக்கு கரிங்க துவுக இல்கன - னாசி       
II.ற்திப்கதார் ண்சாடுப் கதாக ! – சுா         
III.றும்னந்ன் வால்ண் சாண் – ஐவார்         
IV.ிழ் தடித்ால் அநம் சதனகும் – சதனஞ்சித்ிணார்                

[A] I            [B] II          

[C] III               [D] IV 
75. சதானத்து :   

[A] ாடத்ிழ்      (1) சங்த்சாசு            

[B] ாடில்          (2) .திச்சனெர்த்ி          

[C] தபக்சாடி         (3) தம்ல் சம்ந்ம்         

[D] சதாங்ல் ிதாடு (4) தரிிற்வனஞர்          

[A]  1   3   2   4         

[B]  3   1   4   2    

[C]  3   4   1   2      

[D]  1   2   3   4 
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76. எனி னச்சசாற்பில் நாணவத் கர்ந்சடு                  

[A] குில் கூ ில் அ கசல் சாக்ரித்து              

[B] ாய் குவக் தன்நி உறு ாவண திபிநிது                   

[C] ாம் வ சிங்ம் னங் ிபி சாஞ்சிது       
[D] ரி ஊவபிட குிவவணக் ாணம்தாடி தாடிது           

77. ீழ்ண்ட சசாற்சதானபில் நாணது              

[A] காது – குற்நம்               [B] கதாது – னர்                

[C] னம் - ம்     [D] ாது  - ந்ம்  

78. ஆடக்கு இங்க சதண் இவபப்தில்வன !                

[A] சதரிார்           [B] தாிார்       

[C] ாந்ி         [D] தாிாசன்  

79. க்தாவவ ஆண்ட தி ஆட்சாண்டான் ன்தர் 
ாவ ஆரித்ார் ?          

[A] னகந்ி               [B] ம்தர்              

[C] சுந்ர்                [D] ில்னினத்தூார்  

80. து உர்ச்சி ாக்ிம் அல்ன        

[A] ஆ ! ணத்து ிண்ீன்ள் ன்கண அகு !        

[B] கா ! கதரிஞர் அண்ா வநந்ாக !          

[C] உண்வக்கு அிில்வன அல்னா !                    
[D] ஆஹா ! ாஜ்ஹானின் அக அகு !     

81. ‚இன்த ிகுி‛ சரிாண உவவத் கர்       

[A] தம் ழுி தானில் ிழுந்து கதான            

[B] தாகனாடு சர்க்வ னந்து கதான          

[C] தாகனாடு தம் னந்து கதான              
[D] தாகனாடு கன் னந்து கதான  

82. ‚ீரின்நவாது உனகு‛           

[A] ானடிார்               [B] தசாி         

[C] சால்ாப்திம்       [D] ினக்குநள்   

83. துவக்கு ங்ப்தடும் சிநப்ன சதர்னல்னாது          

[A] காில் ார்         
[B] சன்ணிந்ிாின் சன்ஸ்        

[C] காில்பின் ம்        

[D] ினிா ர்   

84. ‚ாஜ்ாவன‛ சாத் ‚ினவன ாக்ர் ாவன‛ 
அவத்து துவவ அகுதடுத்ிர் ார் ?            

[A] ினவன ாக்ர்           [B] ீணாட்சி            

[C] சசவ்ப்தாக்ர்       [D] அச்சுப்தாக்ர்    

85. ள்பல் தாண்டித்துவ கர், துவில் ான்ாம் 
ிழ்ச்சங்த்வ ிறுித் ிழ் பர்த்ார். வ்வ 
ாக்ிம் ணத் கர்  ?        

[A] சாடர்ாக்ிம்    [B] னவாக்ிம்      

[C] சசய்ிாக்ிம்          [D] ணிிவனாக்ிம்   

86. தாண்டிாடு இற்கு சதர் சதற்நது ?       

[A] னத்து               [B] தபம்           

[C] ம்          [D] ாிக்ம்   

87. தட்டாவடள் ற்கு னக்ிா தன்தடுத்ப்தடுிநது         

[A] திநப்ன, இநப்ன                  [B] துநவு       

[C] ினம்              [D] அவணத்தும்   

88. ினாடுதுவந ஞாணகசிாி அம்தனா 
கசினெர்த்ிக்குத் சாண்டாய் இனந்ர் ?        

[A] ிகனறும் சதனாள்      [B] ஈசாணகசிர்         
[C] ாண்டனெர்த்ி     [D] ினனெனர்   

89. ‘அம்ாவண’ தற்நி நாண ஏன்வநத்கர்   

I. ‘அம்ாவண’ – எனவக் ாய் ிவபாட்டு   

II. 18 உறுப்னபில்‘அம்ாவண’ ஈண்டுப்தகுிில் உள்பது    

III. ‘அம்ாவண’ ிவபாட்வட உன க்ள் அநிர்     

IV. ‘அம்ாவண’ சதண்ள் ிவபாடுற்கு ற்நது          

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

90. ீழ்ண்டற்றுள் ‘னற்கதானி’ து ?       

[A] வஞ்சு             [B] அநன்           

[C] தந்ர்       [D] னவசு   

91. ிாிடசாிபின் ாய் ‘ிழ்’ ண உனகுக்கு 
அநினதடுத்ிர் ார் ?    

[A] ஜி.னை.கதாப்               [B] ால்டுசல்              

[C] ம்தர்               [D] தரிிாற்வனஞர்  
92. ‚ாித்துான் ீணாட்சிசுந்ர்‛ இற்நி தல்ள்          

[A] ன்தற்கும் கல்                  
[B] சான்னூனக்கும் கல்            

[C] தற்றுக்கும் கற்தட்ட தல்ள்    
[D] ஆித்ிற்கும் கற்தட்ட தாடல்ள்       

93. சாப்னள் சாடி உநவுள் அறுந்துகதாால் ாப்தது ? 
[A] ிழ்சாி            [B] ாய்சாி          

[C] தசாி     [D] திநசாிள்        
94. ‚ிழ் தடித்ால் அநம் சதனகும்‛ – டுத்துவத்ர் ?      

[A] தாார்                   [B] தரிிாற்வனஞர்             

[C] சதனஞ்சித்ிணார்     [D] தாிாசன்     

95. ‘வம்’சத்ினினந்து வசசத்ிற்கு ாநிர்           

[A] ினாவுக்சர்               [B] ாிக்ாசர்     

[C] காவூர்ிார்         [D] ாபகப்னனர்    
96. தின்னணற்றுள் நாணவத் கர்           

[A] ட்டு + ால்  = ட்டுக்ால்                 

[B] தத்து + கதர்  = தத்துப்கதர்             

[C] ட்டு + சாவ = ட்டுத்சாவ         
[D] தத்து + தாட்டு  = தத்துதாட்டு    

97. ‚இண்டாது ல்ி ாாடு‛ னகாச் ரில் ந் 
ஆண்டு வடசதற்நது ? இில் னந்து சாண்டர் ?           
[A] 1907, ஜஹர்னால் கன             

[B] 1917, கான்ாஸ் ம்சந்த் ாந்ி       

[C] 1927, ர்ீர் ாாசர்         
[D] 1937, ககப்தாார்   

98. தின்னம் ரிள் து சாடர்தாணது ? 
I. ‘ீரின்நவாது உனகு’  

II. ‚ாவ கதாற்றுதும் ாவ கதாற்றுதும்‛  

III. ‚வின்கநல் ாினத்ார்க்கு பம் இல்வன‛   

IV. ‚ாரில்னது ாரிம் இல்வன‛         
[A] ினம்   [B] ீர்            [C] ீ       [D] ாணம்   

99. டனில் ிழுந் வத்துபினேம் – ாவனப் சதாழுில் 
____________________ ிடுதட்டவ ிவநவு சசய்                                            

[A] தினாக் ல்ினேம்           [B] கூநா ன்நினேம்       

[C] ிற்நில் ிழுந் ல்   [D] ணீாகுல்    

100. ினக்குநள், உனம் ற்கும் னத்துவபக் சாண்டு 
உள்பால் _______________ ண ங்ப்தடுிநது        

[A] னப்தால்                  [B] ானேவநாழ்த்து         

[C] உத்ிகம்    [D] உனப்சதாதுவந    
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