
1.இா.பி.சேதுப்பிள்ளப ணது ந் 
நூலுக்கு 1955-இல் ோகித் அகாடமி 
விருது பதற்நார்? 
அ)தமிழ்விருந்து 
ஆ)தமிழ்ாடு யணிகள்  
இ)தமிழின்ம் 
ஈ)செந்தமிழும் சகாடுந்தமிழும்  
விடை : இ)தமிழின்ம் 
 
2.திரு.வி.கலிாசுந்ணார் இந் சிநப்பு 
பதரில் சிநப்பிக்கப்தடுகிநார் 
அ)தமிழ்ானகர் 
ஆ)தமிழ்த்துவி 
இ)தமிழ்த்சதன்ல் 
ஈ)தமிழ்ஞாயிறு 
விடை : இ)தமிழ்த்சதன்ல் 
 
3.இதில் திரு.வி.க தற்றி நாண கூற்று 
து? 
அ)பிந்த ஊர் துள்ம் 
ஆ)சொநசுந்தப ாபதியிைம் தமிழ் 
யின்ார் 
இ)தமிழ்ப் சபாசிரினாபாக ணிபுரிந்தார் 
ஈ)ங்கும் தமிழ் திலும் தமிழ் ன்ார் 
விடை : ஆ)சொநசுந்தப ாபதியிைம் 
தமிழ் யின்ார் 
 
4.திரு,வி.க இந் ளனரின் மிகம் 
ருளகயின் சதாபல்னாம் சளடப் 
சதச்ளே பாழிபதர்த்ார்? 
அ)ாகங்காப திகர் 
ஆ)ஜயஹர்ால் சரு 
இ)சதாஜி சுாஷ் ெந்தபசாஸ் 
ஈ)காந்தினடிகள் 
விடை : ஈ)காந்தினடிகள் 
 
5.இற்றில் திரு.வி.க தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)தமிழுகின் இழிந்த நிடடன 
ஒருங்கள் ன்ார் 

ஆ)தநது சச்ொலும் தமிழ் யர்த்தயர் 
இ)ாைகத்தமிழின் முன்சாடி 
ஈ)திரு.வி.க டை ன் தனிடை 
உருயாது 
விடை : இ)ாைகத்தமிழின் முன்சாடி 
 
6.திரு.வி.க ாய்த் பாழிளட ளன 
ணத் மிழுனகில் எங்கி உர்ந்துள்பது 
ன்நர் 
அ)அறிஞர் அண்ணா 
ஆ)சத.ச.மீாட்சி சுந்தபார் 
இ)நடநடனடிகள்  
ஈ)இபா.பி.செதுப்பிள்ட 
விடை : ஆ)சத.ச.மீாட்சி சுந்தபார் 
 
7.இற்றில் பதாருத்ற்ந இள து? 
அ)திரு.வி.க நூல் - நனித் யாழ்க்டகயும் 
காந்தினடிகளும் 
ஆ)சண்ணின் சருடந - யாழ்க்டக 
துடண ம் 
இ)திரு.வி.க நூல் - ஒரு ாபத புத்திபன்  
ஈ)இநனநட - தினாம் 
விடை : இ)திரு.வி.க நூல் - ஒரு ாபத 
புத்திபன்  
 
8.இற்றில் திரு.வி.க ழுா உளளட 
நூல் து? 
அ)கள்சா காவினசநா,தமிழ்க்காதல்  
ஆ)முருகன் அல்து அமகு,டெயத்திவு  
இ)டெயத்தின் ெநபெம் ,கைவுட் காட்சியும் 
தாயுநாயரும் 
ஈ)இபாநலிங்க சுயாமிகள் திருவுள்ம் 
விடை : அ)கள்சா 
காவினசநா,தமிழ்க்காதல்  
 
9.இற்றில் திரு.வி.க இற்நா நூல் து? 
அ)தமிழ்ாடும் ம்நாழ்யாரும்,ானன்நார் 
யபாறு 
ஆ)தமிழ்நூல்களில் சௌத்தம்,உள்சாளி 
இ)சகாடைவிக்கு,இக்கின விக்கம் 



ஈ)ன் கைன் ணிசெய்து கிைப்சத 
தமிழ்ச்சொட 
விடை : இ)சகாடைவிக்கு,இக்கின 
விக்கம் 
 
10.இற்றில் திரு.வி.க ழுதி பேய்யுள் 
நூல் து? 
அ)முருகன் அருள்சயட்ைல்  
ஆ)திருநால் அருள் சயட்ைல் 
இ)கிறித்துவின் அருள்சயட்ைல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
11.இற்றில் திரு.வி.க இற்நா பேய்யுள் 
நூல் து? 
அ)சண்நாம் இதன ஒலி 
ஆ)அருகன் அருசக உரிடந சயட்ைல் 
இ)சாதுடந சயட்ைல் 
ஈ)சாருளும் அருளும் அல்து 
நார்க்சினமும் காந்தினமும் 
விடை : அ)சண்நாம் இதன ஒலி 
 
12.திரு.வி.க தற்றி ேரிாண கூற்று து 
அ)சதெக்தன் யெக்கதி இதழ்கட 
ைத்திார் 
ஆ)சதாழிார் இனக்கம் ைத்திார் 
இ)யமக்கறிஞர் ணிடன துந்தார் 
ஈ)சுத்த ென்நார்க்கினாகி சதாண்ைாற்றிார் 
விடை : இ)யமக்கறிஞர் ணிடன 
துந்தார் 
 
13.திரு.வி.க உடல்பர்ந்து தடுக்ளகயில் 
இருந்சதாதும் பர்ச்சியும் ாழ்வும் 
இல்னது தடுக்ளகப் பிற்நல் ன்னும் 
நூளன இரின் உவியுடன் பளியிட்டார் 
அ)சிஙகாபசயர்  
ஆ)நடநடனடிகள்  
இ)மு.யபதபாொர் 
ஈ)நா.இபாெநாணிக்கார் 
விடை : இ)மு.யபதபாொர் 

 
14.இற்றில் திரு.வி.க தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)தமிழ்த்சதன்ல் ,தமிழ்ச்சொட சிப்பு 
சனர்கள்  
ஆ)சரினபுபாணக்குறிப்புடப ழுதிார் 
இ)திருக்குள் முதல் 10 
அதிகாபங்களுக்கு விக்கவுடப 
ஈ)திருவிடனாைற் புபாணம் 
ஆங்கித்தில் சநாழிசனர்த்தார் 
விடை : ஈ)திருவிடனாைற் புபாணம் 
ஆங்கித்தில் சநாழிசனர்த்தார் 
 
15.இற்றில் திரு.வி.க தற்றி கூற்று து? 
அ)ான் தனினாக யாமவில்ட 
தமிசமாடு யாழ்கிசன் 
ஆ)மந்தமிழ் வீபத்துைன் ழுங்கள்  
இ)தமிழ் இந்தபின் 
தமிழ்நண்நட்டுமிருந்சதன்? 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
16.எளனச்சுடி தற்றி ேரிாண கூற்று து 
அ)டஒட க்குயப்டுத்தப்ட்ைது  
ஆ)டஒடனால் ழுத்தாணி 
சகாண்டு ழுதுயார்கள் 
இ)செய்யுள் ,இக்கணம் ழுதப்ட்ை  
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
17.எளனச்சுடி தற்றி நாண கூற்று 
து? 
அ)ஒடச்சுயடிகளில் புள்ளி இருக்காது 
ஆ)ஒற்டக்சகாம்பு,இபட்டைக்சகாம்பு 
சாயிதாக இருக்கும் 
இ)ழுதப்ட்ை ஒடக்கு ஒடச்சுயடி 
 சனர் 
ஈ)ஒட கிழினாநல் ழுதுதல் சயண்டும் 



விடை : 
ஆ)ஒற்டக்சகாம்பு,இபட்டைக்சகாம்பு 
சாயிதாக இருக்கும் 
 
18.இற்றில் ங்கு இளனச்சுடிகள் 
தாதுகாக்கப்தடுதில்ளன? 
அ)சென்ட கீழ்த்திடெச் சுயடிகள் 
நூகம்  
ஆ)சென்ட அபசு ஆயணக் காப்கம் 
இ)சென்ட செம்சநாழித்தமிழ் ஆய்வு 
நிறுயம் 
ஈ)தஞ்ொவூர் ெபசுயதி நூகம் 
விடை : இ)சென்ட செம்சநாழித்தமிழ் 
ஆய்வு நிறுயம் 
 
19.இற்றில் உ.ச.ோ தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)பிந்த ஊர் உத்தநதாபுபம் 
ஆ)இனற்சனர் ார்த்தாொபதி 
இ)ஆசிரினர் நகாவித்தயான் 
மீாட்சிசுந்தபம்  
ஈ)உத்தநதாபுபம் சயங்கைசுயப்பு 
ொமிாதான் 
விடை : ஆ)இனற்சனர் ார்த்தாொபதி 
 
20.உ.ச.ோ.ணது னாற்ளந ன் ேரிம் 
ண ந் இழில் பாடாக ழுதிணார்? 
அ)குமுதம்  
ஆ)நணிக்சகாடி 
இ)ஆந்தவிகைன்  
ஈ)சுசதெமித்பன் 
விடை : இ)ஆந்தவிகைன்  
 
21.டாக்டர் உ.ச.ோ நூல்நிளனம் 
பேன்ளணயில் ங்கு அளந்துள்பது? 
அ)திருயல்லிக்சகணி 
ஆ)அடைனாறு 
இ)செண்ட் கர் 
ஈ)தினாகபானர் கர் 
விடை : இ)செண்ட் கர் 

 
22.இற்றில் உ.ச.ோ ததிபிக்கா நூல் 
து? 
அ)சீயகசிந்தாநணி 
ஆ)சிப்திகாபம் 
இ)கம்பாநானணம் 
ஈ)நணிசநகட 
விடை : இ)கம்பாநானணம் 
 
23.மீணாட்சி சுந்ணார் தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)ண்சணய் கிபாநத்தி பிந்தார் 
ஆ)ரிதிநாற்கடஞரிைம் தமிழ் கற்ார் 
இ)இக்கின இக்கண நூல்களில் ன்கு 
புடந சற்ார் 
ஈ)திரிசிபபுபம் மீாட்சிசுந்தபார்  
அடமக்கப்ட்ைார் 
விடை : ஆ)ரிதிநாற்கடஞரிைம் தமிழ் 
கற்ார் 
 
24.இற்றில் மீணாட்சிசுந்ணாரின் 
ார் இல்னா எருர் 
அ)குாம் காதர் ாயர்  
ஆ)ெயரிபானலு,தினாகபாெர்  
இ)இபாகடயனங்கார் 
ஈ)ொமிாதர் 
விடை : இ)இபாகடயனங்கார் 
 
25.இற்றில் மீணாட்சிசுந்ணார் ந் 
ஆதிண வித்துாணாக தணிபுரிந்ார்? 
அ)தருநபுப ஆதீம்  
ஆ)திருயாயடுதுட ஆதீம் 
இ)சரூர் ஆதிம் 
ஈ)நதுடப ஆதீம் 
விடை : ஆ)திருயாயடுதுட ஆதீம் 
 
26.மீணாட்சிசுந்ணார் தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)யாழ்வின் சரும்குதினடன 
கற்பிப்திசசன செயழித்தார் 



ஆ)ஒவினக்கடயிலும் சிந்திருந்தார்  
இ)ண்துக்கும் சநற்ட்ை நூல்கட 
இனற்றியுள்ார் 
ஈ)இயற்றில் துவுமில்ட 
விடை : ஆ)ஒவினக்கடயிலும் 
சிந்திருந்தார்  
 
27.டாக்டர் உ.ச.ோமிாள ததிப்புத் 
துளநக்கு தூண்டிர்? 
அ)ஸ்.டயனாபுரிப் பிள்ட 
ஆ)இ.டய.அந்தபாடநனர் 
இ)செம் இபாநொமி முதலினார் 
ஈ)ெ.தண்ைாணி சதசிகர் 
விடை : இ)செம் இபாநொமி முதலினார் 
 
28.இற்றில் பதாருத்ாண இள து? 
அ)தழின் சதான்டநடன உகறினச் 
செய்தயர் - கால்டுசயல் 
ஆ)தமிடமத் தடமக்கச் செய்த செம்நல் - 
நடநடனடிகள்  
இ)தமிடம ஆச யர்த்து நாண்புச் 
செய்தயர் - சதயசனப் ாயாணர்  
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
29.இற்றில் சசப் தாாரின் 
சிநப்புப் பதர் து? 
அ)சநாழிஞாயிறு 
ஆ)தனித்தமிழ் ஊற்று 
இ)இக்கினப் சட்ைகம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
30.இற்றில் து சசப் தாாரின் 
சிநப்புப் பதர் இல்ளன 
அ)இக்கினச் செல்யர் 
ஆ)இக்கணச் செம்நல் 
இ)தமிழ்நாங் காத்தயர் 
ஈ)செந்தமிழ் ஞாயிறு தமிழ்ப் 
சருங்காயர் 

விடை : அ)இக்கினச் செல்யர் 
 
31.இற்றில் சச தாார் தற்றி 
நாண கூற்று து? 
அ)பிந்தஊர் ெங்கபன்சகாவில் 
ஆ)174 சிப்புப்சனர்கடப் சற்யர் 
இ)ான்காம் தமிழ்ச்ெங்கம் அடநப்தில் 
முன்சாடி 
ஈ)ண்டிதர்,புயர்,வித்துயான் 
விடை : இ)ான்காம் தமிழ்ச்ெங்கம் 
அடநப்தில் முன்சாடி 
 
32.ன் ாழ்ாள் முழுதும் இற்காக 
ஆய்வு பேய்து நிறுவி பேம்ல் சசப் 
தாார் 
அ)உக முதன்சநாழி தமிழ் 
ஆ)இந்தின சநாழிகளுக்கு மூமும் 
சயரும் தமிழ் 
இ)திபாவிை சநாழிகளுக்குத் தாய்சநாழி 
தமிழ் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
33.இற்றில் சசப்தாாரின் 
ேரிாண கூற்று து? 
அ)உகின் முதல் நாந்தன் தமிமன்  
ஆ)தமிமன் சதான்றின இைம் குநரிக் 
கண்ைம் 
இ)சநாகஞ்ெதாசபா,ஹபப்ா ாகரிகம் 
மந்தமிமர் ாகரிகம் 
ஈ)இடய அடநத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடநத்தும்  
 
34.இற்றில் சசப்தாார் 
லியுறுத்ாது து? 
அ)யைசநாழி யல்ாண்டநயிலிருந்து 
மீட்கப்ை சயண்டும் 
ஆ)ஆங்கித்தின் சநாகத்டத அழிக்க 
சயண்டும் 



இ)சகாவில்களில் தமிழில் யழிாடு 
டைசசயண்டும்  
ஈ)பிப்பு இப்புத் சதாைர்ா ெைங்குகள் 
னாவும் தமிழில் டைச சயண்டும் 
விடை : ஆ)ஆங்கித்தின் சநாகத்டத 
அழிக்க சயண்டும் 
 
35.இற்றில் சசப் தாார் 
இற்நா நூல் து? 
அ)தமிழ் யபாறு முதல் தாய்சநாழி 
ஆ)தமிழ்ாட்டு விடனாட்டுகள் 
இ)தமிமர்திருநணம் ,தமிமர் நதம்  
ஈ)கம்ர்னார்,அற்புத பெம் 
விடை : ஈ)கம்ர்னார்,அற்புத பெம் 
 
36.இற்றில் பாழிஞாயிறு சசப் 
தார் இற்றி நூல் து? 
அ)யைசநாழி யபாறு நண்ணிச விண் 
ஆ)ண்டைத் தமிமர் ாகரிகமும் 
ண்ாடும்  
இ)சொல்ாபாய்ச்சிக் 
கட்டுடபகள்,திருக்குள் நபபுடப 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
37.இதில் சசப் தாார் தற்றி 
நாண கூற்று து? 
அ)சொற்பிப்பினல் அகபமுதலித்திட்ை 
இனக்குபாக ணிபுரிந்தார் 
ஆ)தஞ்டெ தமிழ் ல்கடக்கமகத்தி 
துடணசயந்தபாக ணிபுரிந்தார் 
இ)சொற்பிப்பினல் அகபமுதலிடன 
சயளியிட்ைார் 
ஈ)இருநூற்றுக்கும் சநற்ட்ை ஆய்வுக் 
கட்டுடபகள் சயளிட்ைார் 
விடை : ஆ)தஞ்டெ தமிழ் 
ல்கடக்கமகத்தி துடணசயந்தபாக 
ணிபுரிந்தார் 
 

38.இற்றில் சசப் தாார் தற்றி 
ேரிாண கூற்று து? 
அ)யறுடநயில் யாடிாலும் டகயில் 
ணம் கிடைத்தால் நூல்கச யாங்கிார்  
ஆ)புடநச் செருக்கில்ாநல் மிகவும் 
ளிடநனா யாழ்வு யாழ்ந்தயர் 
இ)அன்பு கசியும் சஞ்ெத்தில் ஆமநா 
ன்றியுணர்வு மிக்கயர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
39.இற்றில் பதாருத்ற்ந இள து? 
அ)சதயசனப்ாயாணர் சென்ட 
நாயட்ை டநன நூகம் 
ஆ)ாயாணர் சகாட்ைம் - மும்பு 
இ)சதயசனப் ாயாணர் முழு 
உருயச்சிட - திருசல்சயலி 
ஈ)சதயசனப் ாயாணர் நூகம் - 
மும்பு 
விடை : இ)சதயசனப் ாயாணர் முழு 
உருயச்சிட - திருசல்சயலி 
 
40.1981- இல் துளயில் ந்ாம் உனகத் 
மிழ் ாாட்டில் ந் ளனப்பில் போற் 
பதாழிாற்றித் மின்ளணக்கு பதருளச் 
சேர்த்ார் 
அ)நாந்தன் சதாற்மும் தமிமர் நபபும் 
ஆ)தமிழ் ஈமமும் தமிழ்ாடு சதாைர்பும் 
இ)தமிழ்சநாழியில் யைசநாழி கப்பு 
ஈ)தமிழ்சநாழி முதன்டநனா செம்சநாழி 
விடை : அ)நாந்தன் சதாற்மும் தமிமர் 
நபபும் 
 
41.இற்றில் ஜி.யு.சதாப் தற்றி ேரிாண 
கூற்று து 
அ)ஜினார்ஜ் யுக்சா சாப் 
ஆ)பிபான்ஸ் ாட்டின் ட்யர்டு தீவில் 
பிந்தார் 
இ)சாப் கிறித்துய ெநனப்ற்று மிக்கயர்  
ஈ)இடய அடத்தும் 



விடை : அ)ஜினார்ஜ் யுக்சா சாப் 
 
42.ஜி.யு.சதாப் இந் இடத்தில் ேப் 
தணிாற்நவில்ளன 
அ)சென்ட - ொந்சதாம் 
ஆ)செம் - ஆத்தூர்  
இ)திருசல்சயலி - ொனர்புபம்  
ஈ)தஞ்ொவூர் 
விடை : ஆ)செம் - ஆத்தூர்  
 
43.சதாப் கிறித்து கல்லூரிகளில் இளண 
கற்பிக்க ற்தாடு பேய்ார் 
அ)தமிழ் இக்கினம் 
ஆ)ஆங்கி இக்கினம் 
இ)கிசபக்கம்,இத்தீன்,பிசபனம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
44.ஜி.யு.சதாப் கல்லூரியில் இந் தாடத்ள 
கற்பிக்கவில்ளன 
அ)கணிதம் 
ஆ)அறியாய்வு(தருக்கம்) 
இ)சௌதீகம்  
ஈ)சநய்னறிவு(தத்துயம்) 
விடை : இ)சௌதீகம்  
 
45.இற்றில் ஜி.யு.சதாப் பாழிாக்கம் 
பேய்ா நூல் து? 
அ)திருக்குள்,ாடினார் 
ஆ)சிப்திகாபம்  
இ)புானூறு 
ஈ)புப்சாருள் சயண்ாநாட 
விடை : ஆ)சிப்திகாபம்  
 
46.சதாப் இந் இழ்களில் மிழ் தற்றி 
ஆங்கினக் கட்டுளகளப ழுதிணார் 
அ)இதினன் ெஞ்சிடக 
ஆ)இந்தினாவின் சதால்சாருள் ஆய்வு 
இ)சுசதெமித்திபன் 
ஈ)அ நற்றும் ஆ 

விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
47.இற்றில் இளண தற்றி சதாப் 
ஆாய்ச்சிக் கட்டுளகளப ஆங்கினத்தில் 
ழுதிணார் 
அ)புானூற்றுப் ாைல்கள் 
ஆ)புப்சாருள் சயண்ாநாடத் 
திடண விக்கம் 
இ)தமிழ்ப்புயர்யபாறு 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
48.இற்றில் ஜி.யு.சதாப் தற்றி ேரிாண 
கூற்று து? 
அ)தமிடமக் கற்கும் காத்திசசன 
நூாசிரினபாகவும் விங்கிார் 
ஆ)இக்கண் நூல்கட ழுதிார் 
இ)தமிழ் - ஆங்கி அகபாதி ஆங்கிம் -
தமிழ் அகபாதிடன சயளியிட்ைார் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
49.இற்றில் சதாப் தற்றி நாண கூற்று 
து? 
அ)டமன தநழி இக்கின செய்யுள்கட 
சதாகுத்து நூாக சயளிட்ைார் 
ஆ)தமிழில் உடபடை ழுதிார் 
இ)ாைகம் ற்றின சதாகுப்பு நூட 
இனற்றிார் 
ஈ)உதகநண்ைத்தில் ள்ளி சதாைங்கிார் 
விடை : இ)ாைகம் ற்றின சதாகுப்பு 
நூட இனற்றிார் 
 
50.ஜி.யு.சதாப் இங்கினாந்து 
தல்களனக்ககத்தின இந் பாழி கற்பிக்கும் 
சதாசிரிாாக தணிபுரிந்ார் 
அ)தமிழ்,கன்ைம் 
ஆ)தமிழ்,சதலுங்கு 
இ)தமிழ்,நடனாம் 
ஈ)தமிழ்,ெநஸ்கிருதம் 



விடை : ஆ)தமிழ்,சதலுங்கு 
 
51.சதாப் தற்றி நாண கூற்று து? 
அ)சதயாபம் முழுடநனாக திப்பித்தார் 
ஆ)தமிழ் நாணயன் ன்று உயில் 
ழுதிடயத்தார் 
இ)1900 திருயாெகத்டத ஆங்கித்தி 
சநாழிசனர்த்து சயளியிட்ைார் 
ஈ)திருக்குட 1886 -ல் சநாழி 
சனர்த்து சயளியிட்ைார் 
விடை : அ)சதயாபம் முழுடநனாக 
திப்பித்தார் 
 
52.இற்றில் பதாருத்ற்ந இள து? 
அ)புதுக்கவிடதக்கு ாபதினார் 
ஆ)நபபுக்கவிடதக்கு .பிச்ெமூர்த்தி 
இ)ெமுதனாப்புபட்சிக்குப் ாபதிதாென் 
ஈ)சாதுவுடைடநக்கு திரு,வி.க 
விடை : ஆ)நபபுக்கவிடதக்கு 
.பிச்ெமூர்த்தி 
 
53.இற்றில் பதாருந்ா இள து? 
அ)தனித்தமிழுக்கு நடநடனடிகள் 
ஆ)சச்சுக்கடக்கு அறிஞர் அண்ணா 
இ)இடெக்கடக்கு நாணிக்கயாெகர் 
ஈ)சிறுகடதக்கு புதுடநப்பித்தன் 
விடை : இ)இடெக்கடக்கு 
நாணிக்கயாெகர் 
 
54.வீாமுனிர் ந் ாட்ளடச் சேர்ந்ர் 
அ)இங்கிாந்து 
ஆ)சஜர்நனி 
இ)இத்தாலி 
ஈ)பிபான்ஸ் 
விடை : இ)இத்தாலி 
 
55.இற்றில் வீாமுனிரின் இற்பதர் 
ன்ண? 
அ)இபார்ட் -டி - சாபிலி 
ஆ)சீென் ால்கு 

இ)ரினல் -சமி ாெபஸ் 
ஈ)கான்ஸ்ைாண்டின் சஜாெப் சஸ்கி 
விடை : ஈ)கான்ஸ்ைாண்டின் சஜாெப் 
சஸ்கி 
 
56.இற்றில் வீாமுனிர் தற்றி 
நாண கூற்று து? 
அ)ஆங்கிம்,பிசபனம் 
ஆ)கிசபக்கம்,அறிந்திருந்தார் 
இ)புதுடய ஆளுபாக ணினாற்றிார் 
ஈ)சதலுங்கு,யைசநாழி கற்றிந்தார் 
விடை : இ)புதுடய ஆளுபாக 
ணினாற்றிார் 
 
57.வீமுனிர் மிழில்...... ன்னும் 
அகமுலிள பளியிட்டார் 
அ)நானிப்ாய் அகபாதி 
ஆ)நானுயல் தமிழ் அகபாதி  
இ)ெதுர் அகபாதி 
ஈ)டபிள்; அகபாதி 
விடை : இ)ெதுர் அகபாதி 
 
58.ேதுர் அகாதி தற்றி ேரிாண கூற்று 
து? 
அ)தமிழின் முதல் அகபாதி 
ஆ)அகபாதி ன் யார்த்டத முதன் 
முதலில் அறிமுகநாது 
இ)தமிழ் அகபாதியின் தந்டத 
வீபநாமுனியர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
59.வீாமுனிர் இற்றி அகாதி 
அ)தமிழ் - இத்தீன் அகபாதி 
ஆ)இத்தீன் - தமிழ் அகபாதி 
இ)தமிழ் - பிசபஞ்சு அகபாதி 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 



60.ான் மிழ் கற்நளப் சதானச ன் 
ாட்டிணர் அளணரும் மிழ் கற்கும் 
ளகயின வீாமுனிர் இளண 
தளடத்ளித்ார் 
அ)இத்தீன் - தமிழ் அகபாதி 
ஆ)தமிழ் - இத்தீன் அகபாதி 
இ)தமிழ் - பிசபஞ்சு அகபாதி 
ஈ)ெதுபகபாதி 
விடை : அ)இத்தீன் - தமிழ் அகபாதி 
 
61.வீருாமுனிர் இற்றி ளகச்சுள 
நூல் து? 
அ)சதான்னூல் விக்கம்  
ஆ)சதம்ாயணி 
இ)பநார்த்தகுரு கடத 
ஈ)கம்கம் 
விடை : இ)பநார்த்தகுரு கடத 
 
62.வீாமுனிர் இற்றி பான்னூல் 
விபக்கம் இவ்ாறு அளக்கப்தடுகிநது 
அ)குட்டி திருயாெகம் 
ஆ)குட்டித் சதால்காப்பினம்  
இ)குட்டி ன்னூல் 
ஈ)குட்டி சதயாபம் 
விடை : ஆ)குட்டித் சதால்காப்பினம்  
 
63.வீாமுனிர் இற்றி கிறித்துக் 
காப்பிம் 
அ)கம்கம் 
ஆ)அம்நாட 
இ)சதம்ாயணி 
ஈ)கருணாமிர்தொகபம் 
விடை : இ)சதம்ாயணி 
 
64.இற்றில் வீாமுனிர் தற்றி 
நாண கூற்று து? 
அ)தமிழ் ழுத்து யரியடியத்டத திருத்தி 
ழுத்துச் சீர்திருத்தம் சநற்சகாண்ைார்  
ஆ)கம்கம் ,அம்நாட முதலின 
சிற்றிக்கினங்கட இனற்றிார் 

இ)டெய சித்தாந்த நூல்களுக்கு உடப 
ழுதிார் 
ஈ)தமிழில் முதல் அகபமுதலிடன 
சயளியிட்ைார் 
விடை : இ)டெய சித்தாந்த நூல்களுக்கு 
உடப ழுதிார் 
 
65.போல்லின் பேல்ர் ா.பி சேதுப்பிள்ளப 
வீாமுனிருக்கு ள கூறி புகாம் 
சூட்டிணார்? 
அ)சதம்ாயணி,காயலூர் கம்கம் 
கதம் நாடனாகக் காட்சினளிக்கிது 
ஆ)சதான்னூல் சான் நூாக 
இங்குகின்து 
இ)ெதுபகபாதி முத்தாபநாக மிளிர்கின்து 
வீபநாமுனியர் தமிழ் முனியர்களுள் 
ஒருயபாக விங்குகின்ார் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
66.ந்ள பதரிார் தற்றி ேரிாண கூற்று 
து? 
அ)அறியார்ந்த செனல்கால் டபயும் 
ஈர்த்தார் 
ஆ)அடிக்கடி ட்ைங்கட ைத்திார் 
இ)ொதி உனர்வு தாழ்வுகடயும் நத 
சயறுாட்டையும் அகற் சயண்டும் 
ன்ார் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
67.ோதி உர்வு ாழ்வுகளபயும் 
சறுதாட்ளடயும் அகற்ந சண்டுபண 
பதரிார் அளத் ேங்கம்  
அ)சதன்னிந்தின  ெங்கம் 
ஆ)ொதிநா ஒழிப்பு ெங்கம் 
இ)குத்தறியார் ெங்கம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : இ)குத்தறியார் ெங்கம் 
 



68.இற்றில் பதரிார் தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)திகரின் தீவிப சதாண்ைர்  
ஆ)காங்கிபஸ் கட்சியில் செர்ந்தார் 
இ)கள்ளுக்கடை நறினலில் ஈடுட்ைார் 
ஈ)பிப்பிால் யரும் சீழ்ச்ொதி - சநல்ெரி 
விடை : அ)திகரின் தீவிப சதாண்ைர்  
 
69.கூற்று (A): ந்ள பதரிார் ளக்கம் 
வீர் ண அளக்கப்தடுகிநார் 
கூற்று (B) சகபாவில் ளக்கம் ன்னும் 
ஊரில் ாழ்த்ப்தட்ட க்கள்,சகாவில் 
பருவில் டப்தற்குத் ளட இருந்ள 
திர்த்து பதரிார் சதாடிணார் 
அ)(A) நற்றும் (A) ெரி சநலும் (A) 
வுக்கு (B) ஆது ெரினா விக்கம் 
ஆ)(A) நற்றும் (B) ெரி ஆால் (A) 
வுக்கு (B) ெரினா விக்கநல் 
இ)(A) ெரி (B) தயறு 
ஈ)(A) தயறு (B) ெரி 
விடை : அ)(A) நற்றும் (A) ெரி சநலும் 
(A) வுக்கு (B) ஆது ெரினா விக்கம் 
 
70.கூற்று (A) ல்சனாருக்கும் கல்வி 
சள ல்பனாரும் கல்வி பதறுல் 
சண்டும் ன்கிநார் பதரிார் 
கூற்று (B) கழ்ச்ோதி - சல்ோதி 
சற்றுள தீண்டாளக் பகாடுளகள் 
அகன 
அ)(A) நற்றும் (B) ெரி சநலும்(B) 
ஆது (A) வுக்கா ெரினா காபணம்  
ஆ)(A) நற்றும் (B) ெரி ஆால் (B) 
ஆது (A) வுக்கா ெரினா 
காபணமில்ட 
இ)(A) ெரி (B) தயறு 
ஈ)(A) தயறு ஆால் (B) ெரி 
விடை : அ)(A) நற்றும் (B) ெரி 
சநலும்(B) ஆது (A) வுக்கா ெரினா 
காபணம்  
 

71.கீழ்க்கண்டற்றுள் பதரிாரின் ேரிாண 
ற்று துஃள? 
(i) நனிதர்களில் ெரிாதினாக உள் 
சண்கட நதித்தல் சயண்டும் 
(ii) ஆண்கள் செய்யும் ல்ாயற்டயும் 
சண்களும் செய்தல் சயண்டும் 
(iii) சண்களுக்கு டகசனா அமகா 
உடைசனா முக்கின இல்ட அறிவும் 
சுனநரினாடததான் மிக முக்கினம் 
அ)மூன்றும் ெரினாடய 
ஆ)நட்டும் ெரினாது 
இ)நட்டும் ெரினாது 
ஈ)நட்டும் ெரினாது 
விடை : அ)மூன்றும் ெரினாடய 
 
72.1970-ம் ஆண்டு ேமுாச் சீர்திருத்ச் 
பேல்தாடுகளுக்காக பதரிாருக்கு 
ங்கப்தட்டது 
அ)அடநதி விருது 
ஆ)யுனிசெப் விருது 
இ)யுசஸ்சகா விருது 
ஈ)யுன் விருது 
விடை : இ)யுசஸ்சகா விருது 
 
73.ந்ள பதரிாருக்கு பதரிார் ன்னும் 
தட்டம் இந் ாாட்டில் ங்கப்தட்டது 
அ)சதாழிார் நாாடு 
ஆ)வியொயிகள் நாாடு 
இ)சண்கள் நாாடு 
ஈ)சகாயில் பூொரிகள் நாாடு 
விடை : இ)சண்கள் நாாடு 
 
74.பதரிார் பதண்களப இவ்ாறு 
ற்புறுத்திணார் 
அ)சண்கள் ல்சாரும் கல்வி கற்க 
சயண்டும் 
ஆ)நற்சார் குத்துச்ெண்டை முதலின 
விடனாட்டுகடயும் கற்றுக்சகாள்ளுதல் 
சயண்டும் 



இ)அபசுப்ணி ,பாணுயம்,காயல்துட 
முதலினயற்றிலும் சண்கள் செர்த்தல் 
சயண்டும் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
75.பதரிார் இவ்ாறு மிக க்காபால் 
சதாற்நப்தடுகிநார் 
அ)தமிமர் தந்டத 
ஆ)தமிமர் தாத்தா 
இ)தமிழ் சிற்பி 
ஈ)தமிழ் புபட்சினார் 
விடை : அ)தமிமர் தந்டத 
 
76.முத்துாலிங்கர் பிநந் ஊர் து? 
அ)சும்சான் 
ஆ)கமுதி 
இ)அருப்புக்சகாட்டை 
ஈ)சியகாசி 
விடை : அ)சும்சான் 
 
77.இற்றில் முத்துாலிங்கர் தற்றி 
ேரிாண ற்று து? 
அ)1908 அக்சைார் 30-ல் பிந்தார் 
ஆ)இயர் அன்டடன இடநயில் 
இமந்தார் 
இ)இயருக்கு கற்பித்த ஆசிரினர் குட 
ய யாசித்தான் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
78.முத்துாலிங்கணார் இதில் மிகுந் 
ல்னாக இந்ார் 
அ)தமிழ்,ஆங்கிம் இருசநாழி யல்டந  
ஆ)சிம்ம் குதிடப ற்ம் துப்ாக்கிச் 
சுடுதல் 
இ)சொதிைம் நருத்துயம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 

79.கீழ்க்கண்டற்றில் ேரிாண கூற்று 
து/ள? 
(i)இந்தின அபசு குற்ப்பம்டபச் ெட்ைம்  
இனற்றி நக்களுள் சிடப ஒதுக்கி 
டயத்திருந்தது 
(ii)முத்துபாநலிங்கார் குற்ப் 
பம்டபயிலிருந்து விடுதட சச் 
செய்தார் 
(iii) முத்துபாநலிங்கார் ாதிக்கப்ட்ை 
நக்களின் யாழ்க்டக உனர்வுக்காகப் 
சாபடிார் 
அ)மூன்றும் ெரினாடய 
ஆ)(i) நற்றும் (ii) ெரினாடய 
இ)(ii) நற்றும் (iii) ெரினாடய 
ஈ)(iii) நட்டும் ெரினாது 
விடை : இ)(ii) நற்றும் (iii) ெரினாடய 
 
80.இற்றில் திரு.வி.கலிாண சுந்ணார் 
ந் சிநப்புப் பதள பகாண்டு முத்து 
ாலிங்கணள தாாட்டிணார்? 
அ)சயதாந்த ாஸ்கர் 
ஆ)பிபணய சகெரி 
இ)சதசினம் காத்த செம்நல் 
ஈ)ென்நார்க்க ெண்ைநாருதம் 
விடை : இ)சதசினம் காத்த செம்நல் 
 
81.முத்துாலிங்கர் னினின் 
ணநிளனள இவ்ாறு கூறிணார் 
அ)நபள்,இருள் 
ஆ)சதருள் 
இ)அருள் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
82.இற்றில் அம்சதத்கர் தற்றி ேரிாண 
கூற்று து? 
அ)ெமுதான நறுநர்ச்சியின் முன்சாடி 
ஆ)அபசினல் ெட்ைசநடத 
இ)உகச் ொதடனார் யரிடெயில் 
முன்னிற்யர் 



ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
83.கீழ்க்கண்டற்றுள் பதாருத்ாண கூற்று 
து/ள? 
(i)அம்சத்கரின் இனற்சனர் பீநாபாவ் 
பாம்ஜி 
(ii)நகாாபத பீநட பின்ற்றி பீம்  
சனர் சூட்ைப்ட்ைார் 
(iii)டிெம்ர் திங்கள் திான்காம் ாள் 
அம்சத்கர் திம் 
அ)மூன்றும் ெரினாடய 
ஆ)(i) நற்றும் (ii) ெரினாடய 
இ)(ii) நற்றும் (iii) ெரினடய 
ஈ)(i) நற்றும் (iii) ெரினாடய 
விடை : ஆ)(i) நற்றும் (ii) ெரினாடய 
 
84.அம்சதத்கர் தற்றி பதாருத்ற்ந 
இள து? 
அ)ம்ாய் ல்பின்ஸ்ைன் - இங்கடப் 
ட்ைம் 
ஆ)சகாம்பினா ல்கடக்கமகம் - 
முதுகடப் ட்ைம் 
இ)பிபான்ஸ்- சாருாதாப முடயர் 
ட்ைம் 
ஈ)ண்ைன் - ாரிஸ்ைர் ட்ைம் 
விடை : இ)பிபான்ஸ்- சாருாதாப 
முடயர் ட்ைம் 
 
85.அம்சதத்கரின் தடிப்பிற்காண 
பதாருளுவிள பேய்ர் 
அ)நபாட்டின நன்ர் 
ஆ)சிந்தினா நன்ர்  
இ)சபாைா நன்ர் 
ஈ)சஜய்ப்பூர் நன்ர் 
விடை : இ)சபாைா நன்ர் 
 
86.அம்சதத்கர் ங்கு பதாருளில் 
சதாசிரிாக தணிாற்றிணார்? 
அ)சைல்லி  

ஆ)மும்ட 
இ)சகால்கத்தா 
ஈ)கான்பூர் 
விடை : ஆ)மும்ட 
 
87.கீழ்கண்டற்றுள் து/ள ேரிாண 
கூற்று 
(i) அம்சத்கர் யமக்கறிஞர் சதாழிட 
சநற்சகாண்ைார் கட்ைணமின்றி 
டமகளுக்கு யமக்காடி நீதிடன 
சற்றுத்தந்தார் 
(ii) அம்சத்கர் அடத்து துடகளிலும் 
நிகபற்ற் அறிஞபாகத் திகழ்ந்தார் 
(iii)சரு ஆட்சியில் நிதித்துட 
அடநச்ெபாக பிணினாற்றிார் 
அ)மூன்றும் ெரினாடய 
ஆ)(i) நற்றும் (ii) ெரினாடய 
இ)(ii) நற்றும் (iii) ெரினாடய 
ஈ)(i) நற்றும் (iii) ெரினாடய 
விடை : ஆ)(i) நற்றும் (ii) ெரினாடய 
 
88.கீழ்க்கண்டற்றுள் பதாருத்ாண கூற்று 
து ள? 
(i)தந்டத சரினார் 19624-ல் சகபாவில் 
டயக்கத்தில் ஒடுக்கப்ட்சைார் ஆன 
முனற்சிக்கா சாபட்ைத்டத ைத்திார் 
(ii) 1927-ல் அம்சத்கர் நபாட்டினத்தி 
நகாத்துக் குத்தில் தண்ணீர் டுக்கும் 
சாபட்ைத்டத ைத்திார்  
(iii) சரினாரும் அம்சாத்கரும் 
இந்தினாவில் முதன்முதலி நனித 
உரிடநக்கா சாபட்ைங்கட 
ைத்தினயர்கள்  
அ)மூன்று ெரினாடய 
ஆ)(i) நட்டும் ெரினாது 
இ)(ii)நட்டும் ெரினாது 
ஈ)(iii) நட்டும் ெரினாது 
விடை : அ)மூன்று ெரினாடய 
 



89.1946-ல் அம்சதத்கர் க்கள் கல்விக் 
ககத்ள ங்கு சாற்றுவித்ார்? 
அ)சூபத் 
ஆ)மும்ட 
இ)க்சா 
ஈ)சைல்லி 
விடை : ஆ)மும்ட 
 
90.உனக பதாருபாா அறிஞர்கபால் 
பதரிதும் சதாற்நப்தடும் அம்சதத்கர் ழுதி 
பதாருபாா நூல் து? 
அ)ாடுகளின் செல்யம் 
ஆ)இந்தினாவில் யறுடந 
இ)இந்தினப் சாருாதாப நாற்ம்  
ஈ)இந்தினாவின் சதசினப் ங்குவீதம் 
விடை : ஈ)இந்தினாவின் சதசினப் 
ங்குவீதம் 
 
91.இற்றில் அம்சதத்கரின் கருத்து து? 
அ)செல்யமும் உடமப்பும் இல்ாத 
கல்விகர்நிம் 
ஆ)ல்ா நனிதர்கடயும் ஒசப 
நாதிரினாக ைத்துயசத ெநத்துயநாகும் 
இ)ெமூகத்தின் நாற்த்திற்குச் சிந்தட 
விடதகடத் தூவுகின் 
புபட்சினார்காசசன இந்த டயனகம் 
யாழ்கிது  
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
92.கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் ேரிாணள 
து/ள? 
(i) அம்சத்கர் உகத் தடயர்களுள் 
ஒருயர் : குத்தறிவுச் செம்நல் நக்களின் 
நாசரும் யழிகாட்டி 
அப்சருந்தடயடபப்சா சயறு 
னாடபயும் ாம் காண முடினாது" - 
சரினார் 
(ii)குத்தறிவுத் துiறின அம்சத்கருக்கு 
இடண அயசப ஆசினக் கண்ைத்திசசன 

மிகப்சரின தனினார் நூகத்டத 
அடநத்த சருடந இயடபசன ொரும்"-
ஜயஹர்ால் சரு 
(iii) அண்ணல் அம்சத்கர் தன்ல் 
நற்யர் மிகவும் ஆர்யத்துைம் 
விடபந்தும் தன்ந்தனினாகச் செனல் 
ட்ையர் - இபாசஜந்திப பிபொத் 
அ)மூன்றும் ெரினாடய 
ஆ)(i) நட்டும் ெரினாது 
இ)(ii) நட்டும் ெரினாது 
ஈ)(iii) நட்டும் ெரினாது 
விடை : அ)மூன்றும் ெரினாடய 
 
93.அண்ல் அம்சதத்கருக்கு தா த்ணா 
விருது ப்சதாது ங்கப்தட்டது? 
அ)1989 
ஆ)1990 
இ)1991 
ஈ)1992 
விடை : ஆ)1990 
 
94.கூற்று(i) இருபதருந்ளனர்கள் 
இந்திாவின இருந்ார்கள் எருர் 
பௌரிர்ற்பநாருர் அம்சதத்கர் கூற்று 
(ii) டக்சக இருந்து அம்சதத்கரும் 
பற்சகயிருந்து பதரிாரும் இளடவிடாது 
உளத்ணால் ோதி ன்னும் தாளந 
உளடந்து சுக்கு நூநாணது 
அ)(i) நட்டும் (ii) ெரினாடய 
ஆ)(i) ெரி (ii) தயறு 
இ)(i) தயறு (ii) ெரி 
ஈ)(i) நற்றும்(ii) தயாடய 
விடை : அ)(i) நட்டும் (ii) ெரினாடய 
 
95.காாேள குறிக்கும் புகழுள  
அ)தன்நற் தடயர் 
ஆ)கர்நவீபர்  
இ)ஊடமப்ங்கார் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 



 
96.கீழ்காணும் கூற்ளந ஆய்க 
(i)காநபாெர் விருதுகரி பிந்தார் 
(ii) சற்சார் குநாபொமி சியகாமி 
(iii) திண்ணடணப் ள்ளியில் யின்ார்  
சநற்கண்ையற்றி ெரினாது துஃடய 
அ)மூன்றும் ெரினாடய 
ஆ)(i) நட்டும் ெரினாது 
இ)(ii) நட்டும் ெரினாது 
ஈ)(iii)நட்டும் ெரினாது 
விடை : அ)மூன்றும் ெரினாடய 
 
97.காாேர் தயின்ந பய்கண்டான் 
புத்கச்ோளன ன்தது 
அ)புத்தக விற்ட நிடனம் 
ஆ)நூல் நிடனம்  
இ)உனர்நிப்ள்ளி  
ஈ)கல்லூரி 
விடை : ஆ)நூல் நிடனம்  
 
98.இதில் ந் சதாட்டத்தில் காாேர் 
தங்சகற்கவில்ளன? 
அ)டயக்கம் சாபாட்ைம் 
ஆ)உப்புெ ெத்தினாகிபகம் 
இ)டெநன் குழு திர்ப்பு 
ஈ)சயள்டனச சயளிசனறு 
விடை : அ)டயக்கம் சாபாட்ைம் 
 
99.காாேர் ாள ணது அசில் 
குருாக ற்றுக்பகாண்டார்? 
அ)பாஜசகாாாச்ொரினார் 
ஆ)ட்ைாபி சீத்தாபாடநனா  
இ)ெத்தினமூர்த்தி 
ஈ)ஆர்.சயங்கட்பாநன் 
விடை : இ)ெத்தினமூர்த்தி 
 
100.இற்றில் காாேர் தற்றி இள 
து? 
அ)1939 - தமிழ்ாடு காங்கிபஸ் கட்சி 
தடயர் 

ஆ)1945 - கல்வினடநச்ெபாக இருந்தார் 
இ)1954 - முதடநச்ெபாார் 
ஈ)1963 - முதடநச்ெர் தவி விகிார் 
விடை : ஆ)1945 - கல்வினடநச்ெபாக 
இருந்தார் 
 


