
1.இற்றில் தாதி தற்றி சரிாண கூற்று 
து? 
அ)தமிழ்ாட்டின் புகழ்பற் கவிஞர் 
ஆ)ாட்டுக்பகாரு புயன் ாபதி 
இ)கவு காணும் கவிஞர் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
2.தாதிாசனுடன் தாடர்புடட ததர் 
து? 
அ)புபட்சிக் கவிஞர் 
ஆ)ாவயந்தர் 
இ)ககசுப்புபத்திம் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
3.இற்றில் தாதிாசன் கவிட நூல்களில் 
சசாது து? 
அ)ாண்டினன் ரிசு 
ஆ)பகாய்னாக்கனி 
இ)அமகின் சிரிப்பு 
ஈ)குடும் விக்கு 
விவை : ஆ)பகாய்னாக்கனி 
 
4.இதில் தாதிார் கூநாது து? 
அ)ஆயுதம் பெய்வயாம் 
ஆ)காகிதம் பெய்வயாம் 
இ)அமகு வொவகள் வயப்வாம் 
ஈ)கல்விச் ொவகள் வயப்வாம் 
விவை : இ)அமகு வொவகள் 
வயப்வாம் 
 
5.தாதிாசன் இடசமுதுவில் சபசப 
ன்ண ட கட்டுகிநார்? 
அ)தகபப்ந்தல்  
ஆ)தாழும் கூவப 
இ)கபப்பண்கள் பெப்புக்கிைங்கள் 
ஈ)நபமும் தவமயும் 
விவை : ஆ)தாழும் கூவப 
 

6.இற்றில் தாதிார் சாதிட தற்றி 
கூறி கருத்து 
அ)ொதிகள் இல்வனடி ாப்ா 
ஆ)வர்வநனர்ை வநயர் கீமயர் 
நற்வார்  
இ)தாழ்ச்சி உனர்ச்சி பொல் ாயம் 
ஈ)இவய அவத்தும்  
விவை : ஈ)இவய அவத்தும்  
 
7.தாதிாசன் இந் தாழியில் புனட 
மிக்கர் 
அ)தமிழ் 
ஆ)பிபபஞ்சு 
இ)ஆங்கிம்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
8.இற்றில் தாதிாசன் ழுா நூல் 
து? 
அ)பெப தாண்ையம்  
ஆ)தமிமச்சியின் கத்தி 
இ)ஞாபதம்  
ஈ)தமிழினக்கம் 
விவை : இ)ஞாபதம்  
 
9.இற்றில் சரிாண ரிடச து? 
அ)ாபதினார் - சுப்பநணினன் 
ஆ)ாபதிதாென் - சுப்புபத்திம் 
இ)கவிநணி - வதசிக விானகம் பிள்வ 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
10.இற்றில் சரிாண ரிடச து? 
அ)ாபதினார் - ட்ைனபுபம் 
ஆ)ாபதிதாென் - புதுவய 
இ)கவிநணி - வதரூர்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
11.இற்றில் தாதிார் ழுதி நூல் து? 



அ)குயில்ாட்டு 
ஆ)கண்ணன்ாட்டு 
இ)ாஞ்ொலி ெதம்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
12.இற்றில் தாதிார் இற்றி 
உடடட இனக்கிம் து? 
அ)ஞாபதம் 
ஆ)ெந்திரிவகயின் கவத 
இ)தபாசு  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
13.இற்றில் ந் சிநப்புததர் 
தாதிாருக்கு உரிது இல்டன? 
அ)ாட்டுக்பகாரு புயன் 
ஆ)நீடுதுயில் நீக்கப் ாடி யந்த நிா 
இ)தற்கா இக்கினத்தின் விடிபயள்ளி 
ஈ)தமிமகத்தின் வயர்ட்ஸ் பயார்த்  
விவை : ஈ)தமிமகத்தின் வயர்ட்ஸ் பயார்த்  
 
14.ததண்டிட, திாவிட இக்கச் 
சிந்டண, ததாதுவுடடட சிந்டணகடப 
ணது கவிடயில் டித்ர்? 
அ)ாபதினார் 
ஆ)ாபதிதாென்  
இ)சுபதா 
ஈ)ாநக்கல் கவிஞர் 
விவை : ஆ)ாபதிதாென்  
 
15.சாடனகளில் தன தாழில்கள் ததருக 
சண்டும் சடதகளிசன மிதழுந்து 
முங்கு சண்டும்? 
அ)ாபதினார் 
ஆ)ாபதிதாென்  
இ)ாநக்கல் கவிஞர் 
ஈ)கவிநணி வதசிக விானகம் பிள்வ 
விவை : ஈ)கவிநணி வதசிக விானகம் 
பிள்வ 

 
16.இருதாம் நூற்நாண்டு 
அ)உவபவைக் காம் 
ஆ)ாைகக்கவ காம் 
இ)திவபக்கவ காம் 
ஈ)இக்கினக் காம்  
விவை : அ)உவபவைக் காம் 
 
17.இரின் கவிடகள் இருதாம் 
நூற்நாண்டில் அரும்பி றுனர்ச்சிக்கு 
வித்ாக அடந்ண 
அ)கவிநணி  
ஆ)ாநக்கல் இபாநலிங்கார் 
இ)கண்ணதாென்  
ஈ)ாபதினார் 
விவை : ஈ)ாபதினார் 
 
18.முப்ததுசகாடி முகமுடடாள் உயிர் 
தாய் புந ஒன்றுடடாள் ன்ந தாதி 
கவிட டக்குறிக்கிநது? 
அ)பண்கல்வி 
ஆ)தமிழ் யர்ச்சி 
இ)இந்தின எருவநப்ாடு 
ஈ)தீண்ைாவந எழிப்பு 
விவை : இ)இந்தின எருவநப்ாடு 
 
19.ல்னார்க்கும் ல்னாம் ன்றிருப்தாண 
இடம் சாக்கி டக்கின்ந திந்டம் 
ன்ந தாதிாசன் கவிட டக் 
குறிக்கிநது? 
அ)தமிழுணர்வு  
ஆ)பண் விடுதவ 
இ)திபாவிை இனக்க சிந்தவ 
ஈ)பாதுவுைவந சிந்தவ 
விவை : ஈ)பாதுவுைவந சிந்தவ 
 
20.தாதிார் தாதிாசனிடம் இருந்து இந் 
கருத்தில் சறுதடுகிநார் 
அ)தமிழுணர்வு 
ஆ)ெமுதான நறுநர்ச்சி 



இ)திபாவிை இனக்க சிந்தவ 
ஈ)பண்விடுதவ 
விவை : இ)திபாவிை இனக்க சிந்தவ 
 
21.சாடனகளில் தன தால்கள் ததருக 
சண்டும் சடதகளிசன மிதழுந்து 
முங்கசண்டும் ன்ந கவிணியின் 
கவிடகளில் ட பம்ததந 
சண்டுதண சதசுகிநார்? 
அ)பதாழிலும் ணியும் 
ஆ)பதாழிலும் தமிழும்  
இ)தமிழும் கல்வியும் 
ஈ)தமிழும் நூலும் 
விவை : இ)தமிழும் கல்வியும் 
 
22.இது கவிடகளில் காந்தி 
சிந்டணகள் மிளிர்கின்நண 
அ)ாபதினார் 
ஆ)ாபதிதாென் 
இ)ாநக்கல் இபாநலிங்கார் 
ஈ)கவிநணி வதசிக விானகம் பிள்வ 
விவை : இ)ாநக்கல் இபாநலிங்கார் 
 
23.ங்டகாகப் பிநப்தற்சக ல்ன 
ாம் தசய்திட சண்டும்ா ண 
தாடிர் 
அ)ாபதினார்  
ஆ)ாபதிதாென் 
இ)கவிநணி வதசிக விானகம் பிள்வ 
ஈ)ாநக்கல் இபாநலிங்கார் 
விவை : இ)கவிநணி வதசிக விானகம் 
பிள்வ 
 
24.மின் ன்சநார் இணமுண்டு னிச 
அற்தகாரு குமுண்டு ண தாடிர் 
அ)கவிநணி 
ஆ)ாநக்கல் கவிஞர் 
இ)ாபதினார்  
ஈ)ாபதிதாென் 
விவை : ஆ)ாநக்கல் கவிஞர் 

 
25.அதரிக்க கவிஞர் ால்ட்விட்னின் 
சாலில் சண கவிட ழுதிாவ்? 
அ)ாபதிதாென் சுபதா 
ஆ)சுபதா 
இ)ாபதிதாென் 
ஈ)ாபதினார் 
விவை : ஈ)ாபதினார் 
 
26.இரின் உடடடகள் அடணத்தும் 
கவிடடட தகாண்டட 
அ)ாபதினார்  
ஆ)ாபதிதாென் 
இ)கவிநணி 
ஈ)ாநக்கல் இபாநலிங்கார் 
விவை : ஆ)ாபதிதாென் 
 
27.கவிணி சசிக விாகணார் பிநந் 
ஊர் து? 
அ)வாரூர்  
ஆ)வதரூர்  
இ)அரியூர் 
ஈ)இயற்றில் துவுமில்வ 
விவை : ஆ)வதரூர்  
 
28.கவிணி உர்கய்ாம் தாடல்கடப 
மிழில் தாழிததர்த்ார் உர்கய்ாம் 
ன்தர் ஒரு  
அ)நபாட்டினக் கவிஞர் 
ஆ)உருது கவிஞர் 
இ)ாபசீகக் கவிஞர்  
ஈ)யங்கக் கவிஞர் 
விவை : இ)ாபசீகக் கவிஞர்  
 
29.இற்றில் கவிணி ழுதி நூல் து? 
அ)நரும் நாவயும்  
ஆ)நருநக்கள் யழி நான்மினம் 
இ)ஆசின வ ாதி 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 



 
30.தாதிாசன் ததரில் ங்கு தல்கடனக் 
ககம் அடந்துள்பது? 
அ)தஞ்ொவூர் 
ஆ)ாகப்ட்டிம் 
இ)திருச்சிபாப்ள்ளி 
ஈ)வகானம்புத்தூர் 
விவை :இ)திருச்சிபாப்ள்ளி 
 
31.இற்றில் தாதிாசன் தற்றி நணா 
கூற்று து? 
அ)ாபதிதாென் பம்வப உருயாது 
ஆ)ாபதிதாென் வைப்புகள் ாட்டுைவந 
ஆக்கப்ட்ைது 
இ)சிந்த கட்டுவபனார்களுக்கு 
ாவயந்தர் விருது யமங்கப்டுகிது 
ஈ)புபட்சிக் கவிஞர் 
அவமக்கப்டுகிார் 
விவை : இ)சிந்த கட்டுவபனார்களுக்கு 
ாவயந்தர் விருது யமங்கப்டுகிது 

32.தாதிார் ந் அசடயில் அசடக் 
கவிஞாக விபங்கிணார்? 
அ)ாஞ்ொங்குறிச்சி 
ஆ)பற்கட்டுந பெயல் 
இ)நதுவப ானக்கர் 
ஈ)ட்வைனபுபம் 
விவை :ஈ)ட்வைனபுபம் 
 
33.இதில் தாதிார் தற்றி நாண கூற்று 
து? 
அ)ாபதி ன்து ட்ைம் 
ஆ)நதுவப வெதுதி ள்ளியில் 
தமிமாசிரின பாக ணினாற்றிார் 
இ)நீதிக்கட்சினல் ங்வகற்ார் 
ஈ)பென்வயில் இதமாசிரினபகா 
ணிபுரிந்தார் 
விவை : இ)நீதிக்கட்சினல் ங்வகற்ார் 
 

34.ஆயிம் உண்டிங்கு சாதி னில் 
அன்னிர் ந்து புகதனன்ண நீதி ன்ந 
தாதி தாடல் உர்த்துது 
அ)அன்னினர் ஆதிக்கத்வத திர்க்கிார்  
ஆ)ொதின ஆதிக்கத்வத திர்க்கிார் 
இ)அன்னின ஆதிக்கத்வத ற்று ொதின 
ஆதிக்கத்வத திர்க்கிார் 
ஈ)ொதின ஆதிக்கத்வத ற்று அன்னின 
ஆதிக்கத்வத திர்க்கிார் 
விவை : ஈ)ொதின ஆதிக்கத்வத ற்று 
அன்னின ஆதிக்கத்வத திர்க்கிார் 

 
35.தட்டுக்சகாட்டட கல்ாசுந்ம் 
தாடனகள் இதில் ததாதிந்துள்பது? 
அ)உவமக்கும் நக்களின் துனபங்க  
ஆ)பாதுவுவைவநச் சிந்தவகள் 
இ)திவபயிவெப் ாைகள் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
36.தசய்யும் தாழிசன தய்ம் ன்ந 
தட்டுக்சகாட்டட தாடலில் தவி ன்தட 
ட குறிக்கும்? 
அ)திவந 
ஆ)வக 
இ)கல்  
ஈ)கைவந 
விவை : ஈ)கைவந 
 
37.உடுடன ாாகவி இவ்ாறு 
அறிப்தடுகிநார்? 
அ)திவபப்ைப்ாைல் ஆசிரினர் 
ஆ)ாைக ழுத்தார் 
இ)த்திரிவக ஆசிரினர் 
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விவை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 



38.உடுடன ாாகவி ணது அந்க் 
கானம் இந்க் கானம் தாடலில் அந்க் 
கானம் ண தசால்து 
அ)ொஸ்திபம் டிப்து 
ஆ)வகாத்திபம் ார்ப்து 
இ)க்தி முக்கினம் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
39.ாணிாசன் சிநப்புப் ததர் 
அ)கவிஞவபறு 
ஆ)ாயர் நணி 
இ)குத்தறிவு கிய  
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விவை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
40.இற்றில் சரிாண ரிடச து  
அ)யாணிதாென் - உத்திபாெலு () 
பங்கொமி 
ஆ)முடினபென் - துவபபாசு  
இ)சுபதா - இபாெவகாான்  
ஈ)இவய அவத்தும்  
விவை : ஈ)இவய அவத்தும்  
 
41.கக்கார் உடயினில் இரு தசவி 
சசச! ன்ந ாணிாசன் கவிட 
ரிகளில் கட்டப்தட்டுள்ப கக்கார் 
ார்? 
அ)நிதினார்  
ஆ)யங்கினார் 
இ)ஆசிரினர் 
ஈ)நதவாதகர் 
விவை : இ)ஆசிரினர் 
 
42.இற்றில் சரிாண ரிடச து? 
அ)அம்நருதகாசி - வநக்குடிகாடு 
ஆ)அொம்பிவக அம்வநனார் - 
இபட்ைவண 
இ)முடினபென் - பரினகும் 
ஈ)இவய அவத்தும்  

விவை : ஈ)இவய அவத்தும்  
 
43.இர்களில் க்கள் கவிஞர் ன்று 
அடக்கப்தடுர்? 
அ)நருதகாசி 
ஆ)ட்டுக்வகாட்வை கல்னாணசுந்தபம்  
இ)கண்ணதாென் 
ஈ)உடுநவாபானணகவி 
விவை : ஆ)ட்டுக்வகாட்வை 
கல்னாணசுந்தபம்  
 
44.இர்களில் தகுத்றிவுக் கவிார் ணத் 
மிழ்க்கபால் அடக்கப்தட்டர்? 
அ)உடுநவ ாபானணகவி 
ஆ)முடினபென் 
இ)நருதகாசி 
ஈ)கண்ணதாென் 
விவை : அ)உடுநவ ாபானணகவி 
 
45.மிகத்தின் சர்ட்ஸ் தார்த் ண 
புகப்தடுர்? 
அ)கண்ணதாென்  
ஆ)மு.வநத்தா 
இ)யாணிதாென் 
ஈ)சுபதா 
விவை : இ)யாணிதாென் 
 
46.திடக்கவித் தினகம் ார்? 
அ)கண்ணதாெம் 
ஆ)ட்டுக்வகாட்வை கல்னாணசுந்தபம் 
இ)நருதகாசி 
ஈ)உடுநவ ாபானணகவி 
விவை : இ)நருதகாசி 
 
47.ர்முடணக்கு சரிங்சக துவுச 
இல்சன! 
ன்றும் ம் ாழ்விசன தஞ்சச இல்சன! 
அ)நருதாசி  
ஆ)யாணிதாென்  
இ)ட்டுக்வகாட்வை கல்னாணசுந்தபம் 



ஈ)முடினபசுன் 
விவை : அ)நருதாசி  
 
48.இர்களில் ாட திரு.வி.க இக்கான 
ஒபடார் ண தாாட்டிணார்? 
அ)ொலினி இந்திவபனன்  
ஆ)காப்ரினா 
இ)அெம்பிவக அம்வநனார் 
ஈ)இபா.மீாட்சி 
விவை : இ)அெம்பிவக அம்வநனார் 
 
49.இற்றில் ந் நூலுக்காக முடிசன் 
மிக அசிண தரிடச ததற்நார்? 
அ)பூங்பகாடி 
ஆ)வீபகாவினம்  
இ)காவினப்ாவய 
ஈ)முடினபென் கவிவதகள் 
விவை : அ)பூங்பகாடி 
 
50.ார் கவிஞன் ண முடிசன் ணது 
கவிடயில் கூறுகிநார்? 
அ)தது ாட்டின் மீட்சிக்குப் ாடுயன்  
ஆ)பகாடுவந நாக் கவிவதகவ 
ாய்ச்சுயன் 
இ)நக்கட்பகல்ாம் தவயபப் 
ாடுயன்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
51.இாலிங்க சுாமிகள் சரிம் ன்ந 
நூடன ழுதிர்? 
அ)முடினபென்  
ஆ)யாணிதாென் 
இ)அொம்பிவக அம்வநனார் 
ஈ)வதயவதயன் 
விவை : இ)அொம்பிவக அம்வநனார் 
 
52.இர்களில் தாதிாசன் தம்தடத் 
டனமுடநக் கவிஞருள் மூத்ர் ார்? 
அ)யாணிதாென் 

ஆ)முடினபென் 
இ)சுபதா 
ஈ)கண்ணதாென் 
விவை : ஆ)முடினபென் 
 
53.முடிசன் கவிடகளில் இட 
கானாம்  
அ)முற்வாக்கு சிந்தவ 
ஆ)தமிழுணர்வு 
இ)குத்தறிவு வாக்கு 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
54.சுா இவ்ாறு அடக்கப்தடுகிநார் 
அ)உயவநக்விஞர் 
ஆ)தண்ைமிழ் கவிஞர் 
இ)குத்தறிவுக் கவிஞர் 
ஈ)நக்கள் கவிஞர் 
விவை : அ)உயவநக்விஞர் 
 
55.சுாவின் கவிடகள் சரிாண ரிடச  
அ)பொல்லுக்வகார் - கீபன் 
ஆ)கல்விக்வகார் - கம்ன் 
இ)கவிவதக்வகார் - பணர் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
56.தாதிாசடணத் தாடர்ந்து 
இற்டகயின் அடக ழிலுநப் 
தடம்பிடித்துக காட்டுதின இரின் 
கவிடகள் சிநந்து விபங்குகின்நண 
அ)கண்ணதாென்  
ஆ)யாணிதாென் 
இ).பிச்ெமூர்த்தி 
ஈ)மீபா 
விவை : ஆ)யாணிதாென் 
 
57.கவிசு கண்ாசனின் இற்ததர் 
அ)ொத்தப்ன்  
ஆ)முத்வதனா 



இ)மனினப்ன்  
ஈ)கந்தொமி 
விவை : ஆ)முத்வதனா 
 
58.இற்றில் கண்ாசன் பிநந் ஊர் 
து? 
அ)ஆாயனல் 
ஆ)சிறுகூைல்ட்டி 
இ)வமனனூர்  
ஈ)நவனனூர் 
விவை : ஆ)சிறுகூைல்ட்டி 
 
59.இற்றில் அசனாம்பிடக அம்டார் 
ழுதி நூல் து? 
அ)காந்திபுபாணம் 
ஆ)ஆத்திசூடி பயண்ா 
இ)குமந்வத சுயாமிகள் திகம் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
60.குன்நக்குடி அடிகபாரிடம் கவிசு ன்ந 
தட்டத்ட ததற்நர்? 
அ)யாணிதாென்  
ஆ)ஈவபாடு தமிமன்ன் 
இ)முடினபென்  
ஈ).பிச்ெமூர்த்தி 
விவை : இ)முடினபென்  
 
61.இற்றில் கண்ாசன் ழுதி 
தடுங்கவிட நூல் து? 
அ)இவனசு காவினம்  
ஆ)நாங்கனி 
இ)கல்க்குடி நாகாவினம்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
62.கம்தர் - அம்பிகாததி னாற்டந 
அடிப்தடடாகக் தகாண்டு கண்ாசன் 
தடடத் ாடகம் து? 
அ)அயிபம்தீவு அங்கனற்கண்ணி 

ஆ)வயங்குடித் திருவிமா 
இ)ஆட்ைத்தி ஆதிநந்தி 
ஈ)இபாெதண்ைவண 
விவை : ஈ)இபாெதண்ைவண 
 
63.கண்ாசனின் ந் புதிணத்திற்கு 
சாகித் அகாடமி விருது கிடடத்து? 
அ)வெபநான் காதலி 
ஆ)ஆயிபம் தீவு அங்கனற்கண்ணி 
இ)இபாெ தண்ைவ 
ஈ)பயங்குடித் திருவிமா 
விவை : அ)வெபநான் காதலி 
 
64.கண்ாசன் ஆசிரிாக தளிந் 
இழ் 
அ)பதன்ல்  
ஆ)கண்ணதாென் 
இ)தமிழ்நர்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
65.கண்ாசன் தடடப்புகளில் சரிாண 
ரிடச 
அ)இவனசு காவினம் - படுங்கவிவத 
ஆ)இபாெதண்ைவ - ாைகம் 
இ)வெபநான் காதலி - புதிம் 
ஈ)இவ அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
66.கண்ாசன் தடடப்புகள் தற்றி 
சரிாண ற்று 
அ)நாங்கனி - புதிம் 
ஆ)வயங்குடி திருவிமா - ாைகம் 
இ)முல்வ - இதழ் 
ஈ)அயிபம் தீவு அங்கனற்கண்ணி - 
படுங்கவத 
விவை : இ)முல்வ - இதழ் 
 
67.இாசசகாதானன் ன்தது ாருடட 
இற்ததர்? 



அ)யாணிதாென்  
ஆ)சுபதா 
இ)முடினபென் 
ஈ)நருதகாசி 
விவை : ஆ)சுபதா 
 
68.சுாவின் இந் கவிட நூலுக்கு 
மிக அசின் விருது கிடடத்து 
அ)வதன்நவம 
ஆ)துவமுகம் 
இ)சுயரும் சுண்ணாம்பும் 
ஈ)சுபதாவின் கவிவதகள்  
விவை : அ)வதன்நவம 
 
69.ாக்கல் கவிஞர் இாலிங்கணார் இந் 
தடடப்டத உருாக்கவில்டன 
அ)இவெ ாயல்கள் 
ஆ)கட்டுவபகள்  
இ)ாைகங்கள்  
ஈ)புதிங்கள் 
விவை : இ)ாைகங்கள்  
 
70.இற்றில் ாதாதியிண தடடப்பு து? 
அ)தாபாபதி கவிவதகள்  
ஆ)புதின விடினல்கள்  
இ)இது ங்கள்  கிமக்கு 
ஈ)அவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)அவய அவத்தும் 
 
71.அநம் ததருகும் மிழ்தடித்ால் அகத்தில் 
ஒளிததருகும் ன்ந கவிட ரிகளுக்கு 
உரிர் 
அ)ாபதிதாென்  
ஆ)யாணிதாென் 
இ)பருஞ்சித்திபர் 
ஈ)தாபாபதி 
விவை : இ)பருஞ்சித்திபர் 
 
72.இற்றின சரிாண ரிடச து? 

அ).பிச்ெமூர்த்தி - .வயங்கை 
நகாலிங்கம் 
ஆ)பருஞ்சித்திபார் - துவப நாணிக்கம் 
இ)ஈவபாடு தமிமன்ன் - ப கதீென் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
73.இற்றில் சரிாண ரிடச து? 
அ)பருஞ்சித்திபார் - ெமுத்திபம்  
ஆ)க.ெச்சிதாந்தன் - ருத்தித்துவ 
இ).பிச்ெமூர்த்தி - கும்வகாணம் 
ஈ)இவய அவததும் 
விவை : ஈ)இவய அவததும் 
 
74.தாதிக்குப் தனி கவிட பில் 
திருப்தம் விடபவித்ட இது 
தடடப்புகள்  
அ)அப்து பகுநான் 
ஆ)ஆந்தூர் வநாகபங்கன்  
இ).பிச்ெமூர்த்தி 
ஈ)ொவ இந்திவபனன் 
விவை : இ).பிச்ெமூர்த்தி 
 
75.இற்றில் .பிச்சமூர்த்தியின் தடடப்பு 
அ)புதுக்கவிவதகள்  
ஆ)எபங்க ாைகங்கள்  
இ)கவதகள்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
76.நீயின்றி ண்ணுண்சடா, 
விண்ணுண்சடா, ண .பிச்சமூர்த்தி ாட 
டண குறிப்பிடுகிநார்? 
அ)நிவு 
ஆ)கதிபயன் 
இ)நவம 
ஈ)வநகம் 
விவை : ஆ)கதிபயன் 
 



77.இற்றில் க.சச்சிாணந்ன் தடடப்பு 
து? 
அ)ஆந்தத்வதன் 
ஆ)அன்பூபணி 
இ)னாழ்ப்ாவணக் காவினம்  
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
78.மிழில் புதுக்கவிடகள் சான்ந 
ஊக்காக அடந்து 
அ)புதின ஆங்கின கவிவதகள்  
ஆ)புதின உருது கவிவதகள் 
இ)புதின  ப்ான் கவிவதகள்  
ஈ)புதின சீ கவிவதகள்  
விவை :அ)புதின ஆங்கின கவிவதகள்  
 
79.இர்களில் ணிக்தகாடி இழில் 
புதுக்கவிடகள் ழுதிர்கள் 
அ).பிச்ெமூர்த்தி  
ஆ)புதுவநப்பித்தன் 
இ)க.ா.சுப்பிபநணினன் 
ஈ)அவயரும் 
விவை : ஈ)அவயரும் 
 
80.இதில் ழுத்து இழில் புதுக்கவிட 
ழுார் ார்? 
அ)ஸ்.வயத்தீஸ்யபன் 
ஆ)சி.சு பெல்ப்ா 
இ)கு..இபாெவகாான் 
ஈ)தருமு சியபாமு 
விவை : இ)கு..இபாெவகாான் 
 
81.இர்களில் ாணம்தாடிக் குழுட 
சசர்ந்ர் 
அ)இன்குாப் 
ஆ)மு.வநத்தா 
இ)ஈவபாடு தமிமன்ன்  
ஈ)அவயரும் 
விவை : ஈ)அவயரும் 
 

82.புதுக்கவிட பர்ச்சியில் இரின் தங்கு 
சதாற்நத்க்கது 
அ)வயபமுத்து  
ஆ)யாலி 
இ)ஞானி 
ஈ)யல்லிக்கண்ணன் 
விவை : ஈ)யல்லிக்கண்ணன் 
 
83.இதில் துகவி தாஸ்காஸ் தற்றி 
சரிாண கூற்று 
அ)நதுப கரில் பிந்தயர் 
ஆ)தின  இவெயுறுக்கவ 
அவநத்தயர் 
இ)ாைகப்புவந பற்யர் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
84.கன்னித் மிதணக்கு சணுசடா- 
உயிர்க் கம்தன் கவிதணக்கு சணுசடா 
ன்தது ாருடட கவிட ரிகள்? 
அ)ஞாக்த்தன்  
ஆ)சுயய்னா 
இ)க.ெச்சிதாந்தன் 
ஈ)மு.வநத்தா 
விவை : இ)க.ெச்சிதாந்தன் 
 
85.இரின் தாடல்களில் கம்தனின் 
மிடுக்டகயும் தாதியின் சிணப்சதாக்டகயும் 
ஒருமித்துக் கானாம்  
அ)க.ெச்சிதாந்தன்  
ஆ)காப்பிரினா 
இ)மு.வநத்தா 
ஈ)கல்னாண்ஜி 
விவை : அ)க.ெச்சிதாந்தன்  
 
86.இர்களில் இனங்டக ாட்டடச் 
சசர்ந்ர் ார்? 
அ)தருமு சியபாமு 
ஆ)சி.சு.பெல்ப்ா 
இ)க.ெச்சிதாந்தன் 



ஈ)சி.நணி 
விவை : இ)க.ெச்சிதாந்தன் 
 
87.தானசறு ததருஞ்சித்திணார் பிநந் 
ஊர் து? 
அ)ைப்ாடி 
ஆ)ஆத்தூர் 
இ)ெமுத்திபம் 
ஈ)யாமப்ாடி 
விவை : இ)ெமுத்திபம் 
 
88.தானசறு ததருஞ்சித்திணார் இற்றி 
நூல் 
அ)கனிச்ொறு 
ஆ)வன 
இ)பகாய்னாக்கனி 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
89.உனகத் மிரிடடச மிழுர்ட 
உருாக்க தானசநறு ததருஞ்சித்திணார் 
டத்தி இழ் 
அ)பதன்பநாழி 
ஆ)தமிழ்ச்சிட்டு 
இ)தமிழ்நிம் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
90.மீா ழுதி நூல்  
அ)மூன்றும் ஆறும் 
ஆ)வகாவையும் யெந்தமும் 
இ)யா இந்தப் க்கம் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
91.கண்களும் காதுகளும் ற்கு 
துடாக உள்பாக சாடன 
இபந்திடன் கூறுகிநார் 
அ)கல்லும் முள்ளும் உள் 
நவப்ாவதவன கைப்தற்கு 

ஆ)பெல்லும் யழியில் முன்வறிச் 
பெல்யதற்கு 
இ)ைக்கும் ாவதயில் யருமு; 
புதர்கவ அழிப்தற்கு 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஆ)பெல்லும் யழியில் 
முன்வறிச் பெல்யதற்கு 
 
92.சாடன இபந்திடன் இங்கு 
தணிாற்றிணார்  
அ)பென்வ ல்கவக்கமகம் 
ஆ)ாபதிதாென் ல்கவக்கமகம்  
இ)தில்லிப் ல்கவக்கமகம்  
ஈ)ாபதினார் ல்கவக்கமகம்  
விவை : இ)தில்லிப் ல்கவக்கமகம்  
 
93.சாடன இபந்திடன் இதின து 
சான்ந காாக இருந்ார் 
அ)இந்தினப் ல்கவக்கமகத் 
தமிமாசிரினர் நன்ம் 
ஆ)உகத் தமிழ் ஆபாய்ச்சிக் கமகம் 
இ)உகத் தமிழ் ண்ாட்டு இனக்கம் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
94.1991- ஆம் ஆண்டு சாடன 
இபந்திடன் மிக அசின் ந் 
விருட ததற்நார்? 
அ)ாபதினார் விருது 
ஆ)ாவயந்தர் விருது 
இ)பரினார் விருது 
ஈ)அண்ணா விருது 
விவை : ஆ)ாவயந்தர் விருது 
 
95.புதுக்கவிடயின் பர்ச்சி நிடனயில் 
1959-1969 ட உள்ப கானம் 
அ)ரிவொதவக் காம் 
ஆ)நறுநர்ச்சிக் காம் 
இ)பெல்யாக்குக் காம் 
ஈ)வொதவக் காம்  



விவை : ஆ)நறுநர்ச்சிக் காம் 
 
96.இற்றில் புதுக்கவிடகடப தளியிட்ட 
முக்கி இழ் து? 
அ)நணிக்பகாடி 
ஆ)ப னாபதி 
இ)கிபாந ஊழினன் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
97.கு.த.ாஜசகதானன் ந் தத்திரிடகயில் 
ஆசிரிாக தணிபுரிந்ார்? 
அ)திநணி 
ஆ)ப னாபதி 
இ)கிபாந ஊழினன் 
ஈ)நணிக்பகாடி 
விவை : இ)கிபாந ஊழினன் 
 
98.மு,ா.ால் கடனயுள்பம் தகாண்டர் 
ண தாாட்டப்தட்டர் 
அ)காப்பிரினா 
ஆ)மின்னூர் சினியாென் 
இ)தருமு சியபாமு  
ஈ)புதுவநப்பித்தன் 
விவை : ஆ)மின்னூர் சினியாென் 
 
99.இற்றில் அப்துல் குான் கவிட 
நூல் து? 
அ)வனர் விருப்ம் 
ஆ)சுட்டு விபல் 
இ)ால்வீதி 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 
 
100.சிற்பி கவிட நூல் 
அ)நிவுப்பூ 
ஆ)சூரின நிமல் 
இ)ாபதி யள்த்வதாள் 
ஈ)இவய அவத்தும் 
விவை : ஈ)இவய அவத்தும் 

 
101.மு.சத்ா ணது ந் கவிட 
தாகுப்பு நூலுக்கு சாகித் அகாடமி விருது 
ததற்நார்? 
அ)கண்;ணீர்ப்பூக்கள் 
ஆ)ஆகாெத்துக்கு அடுத்த வீடு 
இ)ானகம் எரு காவினம் 
ஈ)காற்வ மிபட்டின ெருகுகள் 
விவை : ஆ)ஆகாெத்துக்கு அடுத்த வீடு 
 
102.ஈசாடு மின்தன் ணது ந் 
நூலுக்கு சாகித் அகாடமி விருடப் 
ததற்நார்? 
அ)யணக்கம் யள்ளுய 
ஆ)தூணி யருகிது 
இ)விடினல் பாழுதுகள் 
ஈ)சூரினப் வயகள் 
விவை : அ)யணக்கம் யள்ளுய 
 
103.தஜகதீசன் ன்ந இற்ததட 
தகாண்டர் ார்? 
அ)மு.வநத்தா 
ஆ)சிற்பி 
இ)ஈவபாடு தமிமன்ன் 
ஈ)காப்ரினா 
விவை : இ)ஈவபாடு தமிமன்ன் 
 
104.புதுக்கவிடயின் சாற்நமும் 
பர்ச்சியும் ன்ந நூலுக்காக சாகித் 
அகாடமி விருது ததற்நர் 
அ)க.ா.சுப்பிபநணினன் 
ஆ)அப்துல் பகுநான் 
இ)கல்னாண்ஜி 
ஈ)யல்லிக்கண்ணன் 
விவை : ஈ)யல்லிக்கண்ணன் 
 


