
1.நரு ணது கள் இந்திாகாந்திக்கு 
எத்னண ஆண்டுகள் தாடர்து கடிம் 
எழுதிணார்? 
அ)22 
ஆ)32 
இ)42 
ஈ)52 
விடை : இ)42 
 
2.விஸ்தாதி கல்லூரி இங்கு 
அனந்திருந்து? 
அ)உத்திரபிரதேசம் 
ஆ)மத்திய பிரதேசம் 
இ)தமற்கு வங்கஹளம் 
ஈ)மகஹரஹஷ்டிரம் 
விடை : இ)தமற்கு வங்கஹளம் 
 
3.நரு இந்திாகாந்திக்கு எழுதி 
கடித்தின குறிப்பிட்டுள்பது 
அ)அல்தமஹரஹ மவஹட்ைச் சிடறச்சஹடல 
ஆ)சசல்லமகள் இந்து 
இ)அன்புமிக்க உன் அப்பஹ 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
4.இர்களில் கிநக்கச் சிந்னணாபர் 
அ)தஶக்ஸ்பியர் 
ஆ)மிலைன்  
இ)பிதளட்தைஹ 
ஈ)சபர்ைஹட்ஶஹ 
விடை : இ)பிதளட்தைஹ 
 
5.இற்றில் சரிாண ரினச எது? 
அ)கஹளிேஹசர் - வைசமஹழி நஹைக 
ஆசிரியர் 
ஆ)சபர்ைஹட்ஶஹ - ஆங்கில நஹைக 
ஆசிரியர் 
இ)தஶக்ஸ்பியல் - ஆங்கில நஹைக 
ஆசிரியர்  
ஈ)இடவ அடைத்தும் 

விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
6.இற்றில் சரிாண ரினச எது? 
அ)சபட்ரண்ட் ரஸ்ஷல் - சிந்ேடையஹளர் 
ஆ)கிருபஹளினி - தபரஹசிரியர் 
இ)ைஹல்ஸ்ைஹய் - ரஷ்ய நஹட்டு 
எழுத்ேஹளர் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
7.கடித்தின இடம்ததந நண்டிது 
அ)கடிேம் எழுதுதவஹரின் முழு முகவரி 
ஆ)கடிேம் எழுதுமு; நஹள் 
இ)சேரிவிக்க தவண்டிய சசய்தி 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
8.ங்கள் உண்னயுள்ப என்ந 
தசாற்தநாடர் இருக்கு எழுதும் கடித்தில் 
தன்தடுத் நண்டும் 
அ)ேந்டேக்கு  
ஆ)சதகஹேரனுக்கு 
இ)அரசு அலுவலருக்கு 
ஈ)ேஹய்க்கு 
விடை : இ)அரசு அலுவலருக்கு 
 
9.காந்திடிகள் ணது கடித்தின 
குறிப்பிடும் முக்கி கூற்று 
அ)ரவீந்திரநஹத் ேஹர் - இலக்கிய நடை 
ஆ)மேன்தமஹகன் மஹளவியஹ - 
தபச்சுக்கடல 
இ)முன்சிரஹம் - ேஹய்சமஹழி அறிவு 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
10.குடிநீர் சதி நண்டி ாருக்கு கடிம் 
எழுநண்டும்? 
அ)சசயற்சபஹறியஹளர் 
ஆ)மஹநகரஹட்சி ஆடையர் 
இ)மஹவட்ை ஆட்சியர் 



ஈ)வட்ைஹசட்சியர் 
விடை : அ)சசயற்சபஹறியஹளர் 
 
11.இற்றில் தங்கானத்ன அறி உவும் 
கானக்கண்ாடி எண கூநப்தடுது? 
அ)கல்சவட்டு 
ஆ)சசப்தபடு 
இ)இலக்கியம் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
12.ஆணந்ங்கர் ாட்குறிப்பு ஒரு  
அ)இலக்கியம் 
ஆ)வரலஹற்று ஆவைம் 
இ)சசப்தபடு 
ஈ)அ மற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ மற்றும் ஆ 
 
13.ஆணந்ங்கர் தசன்னணயில் எங்கு 
பிநந்ார்? 
அ)ேஹம்பரம் 
ஆ)பல்லஹவரம்  
இ)சபரம்பூர் 
ஈ)திருவல்லிக்தகணி 
விடை : இ)சபரம்பூர் 
 
14.துதாசி என்தது 
அ)கைக்கஹளர்  
ஆ)நிதியஹளர் 
இ)வணிகர் 
ஈ)சமஹழிசபயர்ப்பஹளர் 
விடை : ஈ)சமஹழிசபயர்ப்பஹளர் 
 
15.ஆணந்ங்கர் ணது ாட்குறிப்புக்கு 
இவ்ாறு ததரிட்டார்  
அ)திைப்படி சசய்திக்குறிப்பு  
ஆ)சசஹஸ்ே லிகிேம் 
இ)திரவியம் லிகிேம் 
ஈ)அ மற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ மற்றும் ஆ 

 
16.ஆணந்ங்கரின் ாட்குறிப்பு 
இருதத்னந்ாண்டுகான.....நிகழ்வுகளின் 
ததிநடாக உள்பது 
அ)அரசியல் 
ஆ)சபஹருளஹேஹரம் 
இ)சமுேயஹம் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
17.இற்றில் ஆந்ங்கரிண ாட்குறிப்பில் 
இடம் ததநா முக்கி நிகழ்வு  
அ)தில்லியின்மீது பஹரசீகப் படைசயடுப்பு 
ஆ)தவலூர் சிப்பஹய் கலகம் 
இ)பிசரஞ்சுப் படையின் கஹடரக்கஹல் 
படைசயடுப்பு 
ஈ)சவளிநஹட்டு பயணிகள் வருடக 
விடை : ஆ)தவலூர் சிப்பஹய் கலகம் 
 
18.ஆணந்ங்கர் ாட்குறிப்பின் 
ததரும்தகுதி எனப்தற்றி விரிக்ககின்நண? 
அ)பிசரஞ்சு ஆட்சி முடற 
ஆ)வணிகச் சசய்தி 
இ)சவளிநஹட்டுப் பயணிகள் 
ஈ)ஆங்கில ஆட்சி முடற 
விடை : ஆ)வணிகச் சசய்தி 
 
19.புதுச்நசரிக்குக் கப்தல் ந் தசய்தி 
நகட்டதும் க்கள் இவ்ாறு கிழ்ந்ாக 
ஆணந்ங்கர் ணது ாட்குறிப்பில் 
குறிப்பிட்டுள்பார் 
அ)நஹட்பட்ை திரவியம் மீண்டும் 
கிடைத்ேஹறதபஹல 
ஆ)மரைமுற்ற உறவிைர்கள் உயிர்சபற்று 
எழுந்து வந்ேது தபஹல 
இ)அவரவர் வளவிதல கலியஹைம் 
நைப்பது தபஹல  
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 



20.இற்றில் சரிணா ததாருள் தகாண்ட 
ரினச எது? 
அ)சசஹஸ்ே - வீடு 
ஆ)துபஹசி - உரிடமயஹளர் 
இ)லிகிேம் - ஆவைம் 
ஈ)வளவு - கடிேம்  
விடை : இ)லிகிேம் - ஆவைம் 
 
21.ஆணந்ங்கர் வீட்டு திருத்திற்கு 
ருனக புரிந் ஆளுர் ார்? 
அ)முசபர்சஸ் 
ஆ)முதச துய்ப்தள 
இ)சபப்சிசு 
ஈ)துய்ப்சபௌக்சு 
விடை : ஆ)முதச துய்ப்தள 
 
22.ஆணந்ங்கரின் ாட்குறிப்பு இனண 
எடுத்துனக்கிநது 
அ)அக்கஹலப் தபச்சுத்ேமிழ் 
ஆ)அக்கஹலச் சசஹற்கள் 
இ)இலக்கைக் றுகள்  
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
23.முசதர்சங் 1749-இல் ஆணந்ங்கருக்கு 
இனண ங்கிணார் 
அ)துபஹசி பணி 
ஆ)ஜஹகீர்ேஹர் நியமைம் 
இ)ேளபதி பேவி 
ஈ)மன்சுதபஹேஹர் பட்ைம் 
விடை : ஈ)மன்சுதபஹேஹர் பட்ைம் 
 
24.துய்ப்நப ஆட்சியில் ஆணந்ங்கருக்கு 
இந் னிப்தட்ட உரின ங்கப்தட்டது 
அ)ஆளுநர் மஹளிடகக்குள் பல்லக்கில் 
சசல்லும் உரிடம 
ஆ)ேங்கப்பிடி தபஹட்ை டகத்ேடி 
டவத்துக்சகஹள்ளலஹம் 
இ)சசருப்பணிந்து ஆளுநர் மஹளிடகக்குள் 
சசல்லவும் உரிடம 

ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
25.ஆணந்ங்கர் இவ்ாறு தாட்டப் 
தடுகிநார் 
அ)இந்தியஹவின் சபப்பிசு 
ஆ)நஹட்குறிப்பு தவந்ேர் 
இ)இந்தியஹவின் துபஹசி 
ஈ)அ மற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ மற்றும் ஆ 
 
26.இற்றில் சரிாணது எது? 
அ)டைரியம் -ஆங்கிலச் சசஹல் 
ஆ)டைரி - இலத்தீன் சசஹல் 
இ)டைஸ் - இலத்தீன் சசஹல் 
ஈ)டைரியம் - பிசரஞ்சு சசஹல் 
விடை : இ)டைஸ் - இலத்தீன் சசஹல் 
 
27.அணந்ங்கருனட ாட்குறிப்புகள் 
அது கானத்தின ாருந புரிந்திா 
அரிநார் இனக்கிப் தணி "எண கூறிர்  
அ)வ.தவ.சு 
ஆ)பஹரதியஹர் 
இ)தக.தக.பிள்டள 
ஈ)அறிஞர் அண்ைஹ 
விடை : இ)தக.தக.பிள்டள 
 
28.ஆணந்ங்கர் குறித்து தளிந்துள்ப 
இனக்கிம் 
அ)ஆைந்ேரங்கன் ேனிப்பஹைல்கள்  
ஆ)கள்வன் சநஹண்டிச் சிந்து 
இ)ஆைந்ேரஸ்கர் புதிைங்கள் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
29.ஆணந்ங்க விஜசம்பு என்ந நூனன 
எழுதிர் 
அ)சீனிவஹசக்கவி 
ஆ)கஸ்தூரிரங்கக்கவி 
இ)அரிமதி சேன்ைகன் 



ஈ)தியஹகரஹச தேசிகர் 
விடை : அ)சீனிவஹசக்கவி 
 
30.ஆணந்ங்கக் நகான என்ந நூனன 
எழுதிர்? 
அ)கஸ்தூரி ரங்கக்கவி 
ஆ)சீனிவஹசக்கவி 
இ)தியஹகரஹச தேசிகர் 
ஈ)அரிமதி சேன்ைகன் 
விடை : ஆ)சீனிவஹசக்கவி 
 
31.உனகதாழி எனினும் காா மிழில் 
ட்டுந தான்றுதாட்டு பர்ச்சி 
அனடந்து ந்துள்பது 
அ)இயற்ற்மிழ் 
ஆ)இடசத்ேமிழ் 
இ)நஹைகத்ேமிழ் 
ஈ)முத்ேமிழ் 
விடை : இ)நஹைகத்ேமிழ் 
 
32.ாடகம் தற்றி ாண ற்று எது? 
அ)நஹட்டை அகத்தில சகஹண்ைது நஹைகம்  
ஆ)கைந்ே கஹலத்டேயும் 
நிகழ்கஹலத்டேயும் மட்டும் கஹட்டுவது 
இ)நஹடு + அகம் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஆ)கைந்ே கஹலத்டேயும் 
நிகழ்கஹலத்டேயும் மட்டும் 
 
33.ாடகத்ன தற்றி அறிஞர் கூறி 
ததாருள் 
அ)உன்னுள் தநஹக்கு 
ஆ)உன்டை உைர் 
இ)அகத்டே நஹடு 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
34.ாடகம் என்தது 
அ)உைர்டவ நடித்துக் கஹட்டுவது 
ஆ)த்துக்கடல 

இ)தபஹலச் சசய்ேல் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
35.இற்றில் ததாம்னாட்டத்திற்கு 
முன்ணாண தண்னட கூத்து எது? 
அ)தேஹல்பஹடவக் கூத்து 
ஆ)நிழற்பஹடவக் கூத்து 
இ)மரப்பஹடவக் கூத்து 
ஈ)இவற்றில எதுவுமில்டல 
விடை : இ)மரப்பஹடவக் கூத்து 
 
36.ாடகப் தாங்கினாண உர்வுகளுக்கு 
இனக்கம் குத்துள்பது 
அ)சேஹல்கஹப்பியர் 
ஆ)திருக்குறள் 
இ)சிலப்பதிகஹரம் 
ஈ)நன்னூல் 
விடை : அ)சேஹல்கஹப்பியர் 
 
37.சினப்ததிகாத்தின இபங்நகாடிகள் 
ாடகநத்தும் ாடகக் கணிக்னக என்று 
ான குறிப்பிடுகிநார்? 
அ)கண்ைகி 
ஆ)தகஹப்சபருந்தேவி 
இ)மஹேவி 
ஈ)மணிதமகடல 
விடை : இ)மஹேவி 
 
38.கூத்ாட்டுனக்குாத் ற்நந என்னும் 
குநள்ழிாக...... இருந் தசய்தி 
தரிருகிநது 
அ)நஹைகக் கடலஞர்கள் 
ஆ)நஹைக நூல்கள் 
இ)நஹைக அரங்கம்  
ஈ)நஹைக கஹேல் 
விடை : இ)நஹைக அரங்கம்  
 
39.இற்றில் நாண கூற்று எது? 



அ)ேனிப்பஹைல்களுக்கு சமய்ப்பஹடு 
தேஹன்ற ஆடுவது நஹட்டியம் 
ஆ)கடேடயத் ேழுவி தவைம்புடைந்து 
ஆடுவது நஹைகம் 
இ)நஹட்டியம் ,நஹைகம் சபஹதுவடக த்து 
சசஹல்தல வழக்கில் இருந்ேது 
ஈ)கூத்து என்பது வைசமஹழி சசஹல்லஹகும் 
விடை : ஈ)கூத்து என்பது வைசமஹழி 
சசஹல்லஹகும் 
 
40.சினப்ததிகாத்திற்கு உன எழுதி 
அடிார்க்கு ல்னார் இனப்தற்றி து 
உனயின குறிப்பிட்டுள்பார் 
அ)த்துவடககள்  
ஆ)நஹைக நூல்கள் 
இ)நஹட்டியப் சபண்கள் 
ஈ)அ மற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ மற்றும் ஆ 
 
41.இற்றில் ாட்டித்திற்கும் 
ாடகத்திற்கும் இனக்கம் குத்துள்ப 
இனக்க நூல் 
அ)முறுவல்,சயந்ேம் ,சசயிற்றியமம்  
ஆ)மதிவஹைர் நஹைகத்ேமிழ் நூல் 
இ)விளக்கத்ேஹர் த்து,குைநூல் த்து நூல் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
42.சினப்ததிகாம் இற்றில் எனணப்தற்றி 
கூநவில்னன 
அ)நஹைகக்கடல 
ஆ)கஹட்சித்திடர 
இ)நஹைக பள்ளி 
ஈ)நஹைக அரங்கின் அடமப்பு 
விடை : இ)நஹைக பள்ளி 
 
43.இற்றில் ததாருந்ாண இன எது? 
அ)பரிதிமஹற்கடலஞர் - நஹைகவியல் 
ஆ)சுவஹமி விபுலஹைந்ேர் - மேங்க 
சூளஹமணி 

இ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் - மத்ேவிலஹசம் 
ஈ)மடறமடலயடிகள் - சஹகுந்ேலம் 
விடை : இ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் - 
மத்ேவிலஹசம் 
 
44.இர்களில் ாடகப் நதாசிரிர் எண 
அனக்கப்தடுதர் 
அ)பரிதிமஹற்கடலஞர் 
ஆ)சுவஹமி விபுலஹைந்ேர் 
இ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் 
ஈ)மடறமடலயடிகள் 
விடை : இ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் 
 
45.தாழில்முனந ாடக அங்குகனபப் 
தற்றி தசய்திகனப ன்கு ஆாய்ந்து 
எழுதிர் 
அ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் 
ஆ)சுவஹமி விபுலஹைந்ேர் 
இ)பரிதிமஹற்கடலஞர் 
ஈ)மடறமடலயடிகள் 
விடை : அ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் 
 
46.இற்றில் நாண கூற்று எது? 
அ)மதகந்திரவர்மன் - மத்ேவிலஹசம் 
ஆ)இரஹசரஹசதசஹழன் - இரஹசரஹதசச்சுவர 
நஹைகம் 
இ)மரஹத்திய மன்ைர்கள் - தகஹவில் 
நஹைகங்கள் 
ஈ)பல்லவ மன்ைர்கள் - நஹைக அரங்குகள் 
விடை : ஈ)பல்லவ மன்ைர்கள் - நஹைக 
அரங்குகள் 
 
47.உர்களின் ாழ்க்னகன சித்ரிக்கும் 
ாடக னக 
அ)பள்ளு நஹைகம் 
ஆ)குறவஞ்சி நஹைகம் 
இ)தகஹவில் நஹைகம் 
ஈ)இவற்றில் எதுவுமில்டல 
விடை : அ)பள்ளு நஹைகம் 
 



48.தாண்டி ாடகங்கள் என்தது 
அ)தசல்க்குடியில் பிநந் ஒருன் 
ஒழுக்கங்தகட்டுப் நதாது 
ஆ)சநஹயும் வறுடமயும் உள்ளஹவது  
இ)இறுதியில் திருந்தி வஹழ்வது 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
49.இற்றில் ததாருந்ா இன எது? 
அ)அருைஹச்சலக் கவிரஹயர் - 
இரஹமநஹைகம் 
ஆ)கஹசிவிசுவநஹேர் - நந்ேைஹர் சரித்திரம் 
இ)தபசரஹசிரியர் சுந்ேரைஹர் - மதைஹன் 
மணியம் 
ஈ)சங்கரேஹசு சுவஹமிகள் - பிரகலஹேன் 
விடை : ஆ)கஹசிவிசுவநஹேர் - நந்ேைஹர் 
சரித்திரம் 
 
50.டம்தாச்சாரி வினாசம் என்ந ாடகத்ன 
எழுதிர் ார்? 
அ)தகஹபஹலகிருட்டிை பஹரதி 
ஆ)கஹசி விசுவநஹேர்  
இ)தபரஹசிரியர் சுந்ேரைஹர் 
ஈ)சங்கரேஹசு சுவஹமிகள் 
விடை : ஆ)கஹசி விசுவநஹேர்  
 
51.இற்றில் ததாருத்ற்ந கூற்று எது? 
அ)மதைஹன்மணியத்டே தபரஹசிரியர் 
சுந்ேரைஹர் எழுதிைஹர் 
ஆ)மதைஹன்மணியம் இடச நஹைகக் 
கஹப்பியம் 
இ)லஹர்ட் லிட்ைன் எழுதிய மடறவழியின் 
ேழுவல் மதைஹன்மணியம் 
ஈ)1891- இல் சவளியிைப்பட்ைது 
விடை : ஆ)மதைஹன்மணியம் இடச 
நஹைகக் கஹப்பியம் 
 
52.இற்றில் மிழ்ாட்டில் முன்முனாக 
டத்ப்தட்ட நசி சமுா ாடகணம் 
எது? 

அ)தேசியக்சகஹடி 
ஆ)தேசியப் பஹைல் 
இ)கேரின் சவற்றி 
ஈ)தேசபக்தி 
விடை : இ)கேரின் சவற்றி 
 
53.சங்காசு சுாமிகள் இவ்ாறு 
அனக்கப்தடுகிநார் 
அ)நஹைக உலகின் இமயமடல 
ஆ)ேமிழ்நஹைகத் ேடலடமயஹசிரியர்  
இ)ேமிழ்நஹைகத் ேந்டே 
ஈ)அ மற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ மற்றும் ஆ 
 
54.இற்றில் சங்காசு சுாமிகள் எழுா 
ாடகம் எது? 
அ)கேரின் சவற்றி 
ஆ)இலவகுசஹ 
இ)பவளக்சகஹடி 
ஈ)அபிமன்யுசுந்ேரி 
விடை : அ)கேரின் சவற்றி 
 
55.தம்ல் சம்தந்ணார் தற்றி நாண 
கூற்று எது? 
அ)ேமிழ் நஹைகத் ேந்டே எை தபஹற்றப் 
படுகிறஹர் 
ஆ)தஶக்ஸ்பியஹரின் ஆங்கில 
நஹைகங்கடள சமஹழிசபயர்த்ேஹர் 
இ)நஹைகதமடை நிடைவுகள் நூடல 
எழுதிைஹர் 
ஈ)நஹைகங்கடள ேயஹரிப்பது எப்படி?என்று 
நூடல எழுதிைஹர் 
விடை : ஈ)நஹைகங்கடள ேயஹரிப்பது 
எப்படி?என்று நூடல எழுதிைஹர் 
 
56.இற்றில் எந் ாடகம் எழுதது 
ஆண்டுகபாகத் மிழ் ாடகநனடயில் 
புகழ்ததற்ந விபங்கிது? 
அ)சிறுத்சேஹண்ைர் 
ஆ)அபிமன்யு சுந்ேரி 



இ)மதைஹகரன் 
ஈ)பவளக்சகஹடி 
விடை : இ)மதைஹகரன் 
 
57.நணாகன் ாடகத்ன எழுதிர் ார்? 
அ)அறிஞர் அண்ைஹ 
ஆ)மு.கருைஹநிதி 
இ)சங்கரேஹசு சுவஹமிகள்  
ஈ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் 
விடை : ஈ)பம்மல் சம்பந்ேைஹர் 
 
58.தி.க.சண்முகணார் தற்றி நாண 
கூற்று எது? 
அ)ஒளடவயஹரஹக நடித்ேஹர் 
ஆ)சசன்டையில் ஒளடவயஹர் நஹைகம் 
அரங்தகறியது 
இ)ஒளடவ சண்முகைஹர் எை அடழக்கப் 
படுகிறஹர் 
ஈ)சிறந்ே முடறயில் நடித்ேஹர் 
விடை : ஆ)சசன்டையில் ஒளடவயஹர் 
நஹைகம் அரங்தகறியது 
 
59.ாடகம் ாயினாக புனப்தடுத் 
நண்டின 
அ)கடல என்பது ஆக்கவழியில் 
சசலுத்ேல் தவண்டும் 
ஆ)கடலஞன் ஆக்கத்திற்கஹகதவ 
வஹழ்கிறஹன்  
இ)மறுமலர்ச்சி கருத்துகடள பரப்ப 
தவண்டும் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
60.ாடகச் சானனதாத் ற்கனா 
சானனதான்று நீடுனகில் உண்நடா 
நிகழ்த்து எண தாடிர் 
அ)பஹரதியஹர் 
ஆ)பஹரதிேஹசன் 
இ)கவிமணி தேசிக விநஹயகைஹர் 
ஈ)நஹமக்கல் இரஹமலிங்கைஹர் 

விடை : இ)கவிமணி தேசிக விநஹயகைஹர் 
 
61.இற்றில் எது கனந்து சிறுகன 
எழுப்தடும்? 
அ)கற்படை கடேகள் 
ஆ)உண்டம நிகழ்வுகள்  
இ)நடகச்சுடவ 
ஈ)இடவ அடைத்தும்  
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும்  
 
62.இற்றில் சிறுகன தற்றி சரிாண 
கூற்று எது? 
அ)எட்டுத்சேஹடக பஹைல்கள் அடைத்து 
சிறுகடே வடிவிலஹைது 
ஆ)புரஹைங்களில் கஹைப்படுமம் 
இடறக்கடேகள் சிறுகடேகள் 
இ)கஹப்பியங்களில் கஹைப்படும் இடறக் 
கடே சிறுகடே 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
63.இற்றில் சிறுகன தற்றி நாண 
கூற்று எது? 
அ)கடேயில் றப்படும் பற்றிய ேவறஹை 
ற்று எது? 
ஆ)இடளக் கடேகள் இருத்ேல் தவண்டும் 
இ)அதிகபட்சம் இரண்டு மணி தநரத்திற்கு 
தமல் கடே நீளக்ைது 
ஈ)சிறுகடே ஐந்து றுகடள 
சகஹண்டிருக்கும் 
விடை : ஆ)இடளக் கடேகள் இருத்ேல் 
தவண்டும் 
 
64.சிறுகனகளின் முணநணாடி எண 
அனக்கப்தடும் நூல்? 
அ)சகஹட்டுதமளம் 
ஆ)புைர் சஜன்மம் 
இ)பரமஹர்த்ே குருகடே 
ஈ)தபஹபுர விளக்கு 
விடை : இ)பரமஹர்த்ே குருகடே 



 
65.மிழின் முல் சிறுகன எது? 
அ)மங்டகயர்க்கரசியின் கஹேல் 
ஆ)குளத்ேங்கடர அரசமரம் சசஹன்ை 
கடே 
இ)டறதவத்தியம் 
ஈ)வீடை பவஹனி 
விடை : ஆ)குளத்ேங்கடர அரசமரம் 
சசஹன்ை கடே 
 
66.குபத்ங்கன அசம் தசான்ண கன 
என்ந சிறுகனன எழுதிர் ார்? 
அ)ந.பிச்சமூர்த்தி 
ஆ)வீரஹமஹமுனிவர் 
இ)வீரஹசஹமிச் சசட்டியஹர் 
ஈ)வ.தவ.சு.ஐயர் 
விடை : ஈ)வ.தவ.சு.ஐயர் 
 
67.சிறுகனயின் சானண என்று இன 
திப்பிடுர் 
அ)ச.சு சசல்லப்பஹ 
ஆ)தி.ihைகிரஹமன் 
இ)கு.பஹ.ரஹஜதகஹபஹலன் 
ஈ)ந.பிச்சமூர்த்தி 
விடை : ஈ)ந.பிச்சமூர்த்தி 
 
68.இர்களில் சிறுகன ன்ணன் எண 
நதாற்நப்தடுகிநர்? 
அ)சுந்ேரரஹமஹசமி 
ஆ)சஜயகஹந்ேன்  
இ)நஹ.பஹர்த்ேசஹரதி 
ஈ)புதுஐமப்பித்ேன் 
விடை : ஈ)புதுஐமப்பித்ேன் 
 
69.ட்சத்திக் குந்னகள் இது 
புகழ்ததற்ந சிறுகனாகும் 
அ)பி.எஸ்.இரஹடமயஹ 
ஆ)வல்லிக்கண்ைன் 
இ)அதசஹகமித்திரன் 
ஈ)குஅழகிரிசஹமி  

விடை : அ)பி.எஸ்.இரஹடமயஹ 
 
70.மிழ்ாட்டின் ாப்தஸான் ார்? 
அ)கல்கி  
ஆ)சஜயகஹந்ேன் 
இ)அதசஹகமித்திரன் 
ஈ)புதுடமப்பித்ேன் 
விடை : ஈ)புதுடமப்பித்ேன் 
 
71.இற்றில் புதுனப்பித்ன் தனடக்கா 
சிறுக்கன 
அ)வஹழ்க்டக முரண் 
ஆ)ஒருநஹள் கழிந்ேது 
இ)கபஹைபுரம் 
ஈ)கயிற்றரவு 
விடை : அ)வஹழ்க்டக முரண் 
 
72.புதுக்கவினயின் நாற்நமும் பர்ச்சியும் 
என்ந நூலுக்காக சாகித் அகாடமி விருன 
ததற்நர்? 
அ)அகிலன்  
ஆ)ம.சபஹ.சிஞஹைம் 
இ)வல்லிக்கண்ைன் 
ஈ)கி.வஹ.ஜகந்நஹேன் 
விடை : இ)வல்லிக்கண்ைன் 
 
73.மிழ்ச் சிறுகன முற்சின 
உனகத்த்திற்கு எடுத்துச் தசல்ன 
முன்நர்களுள் முன்னாணர் 
அ)கல்கி  
ஆ)புதுடமப்பித்ேன் 
இ)மு.கருைஹநிதி 
ஈ)சமௌனி 
விடை : ஆ)புதுடமப்பித்ேன் 
 
74.அறிஞர் அண்ாவின் மிகச் சிநந் 
சிறுகன எது? 
அ)ேஞ்டச வீழ்ச்சி 
ஆ)புலி நகம்  
இ)பிடிசஹம்பல்  



ஈ)சசல்வஹடழ 
விடை : ஈ)சசல்வஹடழ 
 
75.டி உத்தியுடன் தகுத்றிவுப் 
தானயில் சிறுகன எழுதிர்களில் 
புகழ்ததற்நர்  
அ)ஆடசத்ேம்பி 
ஆ)சேன்ைரசு 
இ)மு.கருைஹநிதி 
ஈ)டி.தக.சீனிவஹசன் 
விடை : இ)மு.கருைஹநிதி 
 
76.இற்றில் சுப்ணிதாதிாரின் 
சிறுகன  
அ)மன்ைேரஹணி  
ஆ)பூதலஹக ரம்டப 
இ)கஹந்ேஹமணி 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
77.இந்நூல் சின ஆய்ாபர்கபால் மில் 
முல் சிறுகன நூனாகச் சுட்டப்தடுகிநது 
அ)மயின் இரஹவைன் கடே 
ஆ)பரமஹர்த்ே குரு கடே 
இ)சந்ேைக் கஹவடி 
ஈ)வஹைம்பஹடி 
விடை : ஆ)பரமஹர்த்ே குரு கடே 
 
78.இற்றில் எது புதுனப்பித்ன் சிறுகன 
அல்ன 
அ)சபஹய்க்குதிடர 
ஆ)முள்முடி 
இ)சபஹன்ைகரம் 
ஈ)துன்பக்தகணி 
விடை : ஆ)முள்முடி 
 
79.இற்றில் கனனஞர் மு.கருாநிதியின் 
சிறுகன எது? 
அ)குப்டபத் சேஹட்டி 
ஆ)சசஹர்க்கத்தில நரகம் 

இ)மண்ைஹடச 
ஈ)பஞ்ச கல்யஹணி 
விடை : அ)குப்டபத் சேஹட்டி 
 
80.இற்றில் அறிஞர் அண்ாவின் 
சிறுகன  
அ)திருமஹடல கண்ை திவ்விய தஜஹதி 
ஆ)கண்ைதும் கஹேல் ஒழிக 
இ)சேஹத்துக்கிளி 
ஈ)வஹழமுடியஹேவர்கள் 
விடை : அ)திருமஹடல கண்ை திவ்விய 
தஜஹதி 
 
81.ஜாதீசுர் நகாவினன கட்டிர் 
ார்? 
அ)முேலஹம் இரஹசரஹச தசஹழன்  
ஆ)இரஹதசந்திர தகஹழன் 
இ)இரண்ைஹம் இரஹசரஹசதசஹழன் 
ஈ)இரண்ைஹம் இரஹதசந்திர தசஹழன் 
விடை : இ)இரண்ைஹம் இரஹசரஹசதசஹழன் 
 
82.கும்தநகாத்ன தற்றி சரிாண கூற்று 
எது? 
அ)கட்ைைக்கடலயும் சிற்பக்கடலயும் 
ஆ)இவ்வூரின் சேன்புறம் அரிசிலஹறு 
பஹய்கிறது 
இ)சேன்கடரயில ேஹரஹசுரம் ஜரஹவதீவரஹ 
தகஹவில ;அடமந்துள்ளது 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
83.இற்றில் ததாருத்ற்ந இன எது? 
அ)முப்புரம் எரித்ேவன் - திரிபுரஹந்ேகன் 
ஆ)யஹடை உரி தபஹர்த்ேவர் - 
கஜசம்ஸஹர மூர்த்தி 
இ)யஹடைக் சகஹன்றவர் - பரஹந்ேகன்  
ஈ)அடிமுடி தேைடவக்கும அண்ைஹ 
மடலயஹர் - லிங்தகஹத்பவர் 
விடை : இ)யஹடைக் சகஹன்றவர் - 
பரஹந்ேகன்  



 
84.இதில் சிற்தாக தசதுக்கப்தடா கன 
எது? 
அ)இரஹமஹயை மகஹபஹரேக் கடேகள்  
ஆ)ரதி மன்மேன் கடேகள்  
இ)சிலப்பதிகஹரம் மணிதமகடல கடேகள்  
ஈ)சிவபுரஹைக் கடேகள் 
விடை : இ)சிலப்பதிகஹரம் மணிதமகடல 
கடேகள்  
 
85.இற்றில் ததாருத்ாண இன எது? 
அ)அன்ைம் பஹலிக்கும - அன்ைப்பூரணி 
ஆ)கஹண்கஹைத்திற்கு எடுத்துக்கஹட்டு 
கண்ைப்பர் 
இ)பறடவ.விலங்கு மனிேன் ஒருைல் 
சிற்பங்கள்  
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
86.ாாசும் நகாவிலின் நுனாயிலில் 
அனந் தடிகள் இவ்ாறு டினக்கப் 
தட்டுள்பண 
அ)சரிகமபேநி 
ஆ)ேஹம்ேரிகிை 
இ)தீம்ேரிகிை 
ஈ)இவற்றில் எதுவுமில்டல 
விடை : அ)சரிகமபேநி 
 
87.நசா ண்டனத்திற்குள் நுனந்ால் 
எங்கும் நகட்கும் இனசதாலி 
அ)ேஹம்ேரிகிை தீம்ேரிகிை எண்ணும் 
மத்ேள லய ஒலி 
ஆ)வீடையின் மீட்சைஹலி நஹேசுர 
நல்சலஹலி 
இ)புல்லஹங்குழலின் கஹை ஒலி 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
88.இனக் தகாண்டு கார்ல் நசகன் என்ந 
ாணவில் அறிஞர் ான்தளி 

இகசித்னக் காட்டுாக 
குறிப்பிட்டுள்பார் 
அ)ேஹரஹசும் தகஹவிலின் ம்பிய விமஹைத் 
தேஹற்றம்  
ஆ)கீதழ இருபுறமும் யஹடைகள் பூட்டிய 
மண்ைபம் 
இ)குதிடரகள் பூட்டிய இரேம் தபஹர் 
அடமேந்ே மண்ைபம் 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
89.இதில் ஒவிம் தற்றி சரிாண கூற்று 
எது? 
அ)விந்டே சமஹழி 
ஆ)உயர்நே கடல 
இ)ஒவியம் தபசும் சசய்திகள்  
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
90.இற்றில் நாண கூற்று எது? 
அ)பழங்கஹல மக்கள் பஹடறகளிலும் 
குடககளிலும் கீறி எழுதிைர் 
ஆ)எண்ைத்டே சித்திரம் வடரந்ேைர் 
இ)ஓவியக்கடல கிதரக்கரிைம் கற்றுக் 
சகஹள்ளப்பட்ைது 
ஈ)ேமிழரிைன் முேன்டமயஹை நுண்கடல 
ஒவியக்கடல 
விடை : இ)ஓவியக்கடல கிதரக்கரிைம் 
கற்றுக் சகஹள்ளப்பட்ைது 
 
91.மிகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்தட்ட குனக 
ஒவிங்களில் இது காப்தடவில்னன 
அ)மஹன் 
ஆ)குதிடர 
இ)தபஹர்சசய்ேல் 
ஈ)விலங்கு தவட்டை 
விடை : ஆ)குதிடர 
 
92.மிழ் இனக்கித்தில்........என்தற்கு 
ஒவிம் எணப்ததாருள் 



அ)தூரிடக 
ஆ)வரி 
இ)எழுத்து 
ஈ)வைப்பு 
விடை : இ)எழுத்து 
 
93.ஒவிம் னற்கு எது 
அடிப்தனடாகும் 
அ)தநர்க்தகஹடு 
ஆ)தகஹைக்தகஹடு 
இ)வடளதகஹடு 
ஈ)இடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)இடவ அடைத்தும் 
 
94.இற்றில் நாண கூற்று எது? 
அ)ஒவியங்கள் முேலில கண்சைழுத்து 
எைப்பட்ைை 
ஆ)பழங்கஹல மக்கள வட்சைழுத்துகளஹல் 
கருத்துகடளப் புலப்படுத்திைர் 
இ)தகஹடுகடளக் சகஹண்டு 
வடரயப்படுவது தகஹட்தைஹவியங்கள் 
ஈ)வண்ைங்கள் பூச அழகிய 
ஒவியங்களஹகும் 
விடை : ஆ)பழங்கஹல மக்கள 
வட்சைழுத்துகளஹல் கருத்துகடளப் 
புலப்படுத்திைர் 
 
95.இற்றில் நாண கூற்று எது? 
அ)கம்பரஹமஹயைம் நடுகல் வைக்கம் 
பற்றிக் றுகிறது 
ஆ)சிற்பம் சசதுக்க ஒவியம் 
துடைபுரிந்ேது 
இ)சிற்பக்கடலக்கு முைைதர ஒவியக்கடல 
வளர்ந்திரந்ேது 
ஈ)நடுகல்லில் தபஹரில வீரமரைம் 
பற்றியது 
விடை : அ)கம்பரஹமஹயைம் நடுகல் 
வைக்கம் பற்றிக் றுகிறது 
 

96.ஒவிக்கனன இந் ததால் 
ங்கப்தட்டது 
அ)ஒவு,ஒவம் 
ஆ)சித்திரம்,வட்டிடகச் சசய்தி 
இ)பைம் பஹைம் 
ஈ)அடவ அடைத்தும் 
விடை : ஈ)அடவ அடைத்தும் 
 
97.ஒவிக்கனனஞர் இவ்ாறு அனக்கப் 
தடவில்னன 
அ)ஒவியப்புலவன் 
ஆ)கண்ணூள்,விடளஞன் 
இ)கிளவி வல்தலஹன் 
ஈ)வித்ேக் கைக்கன் 
விடை : ஈ)வித்ேக் கைக்கன் 
 
98.நாக்கிணார்க கண்ணிடத்ந ம் 
தாழில் நிறுத்துநார் எண ார் ணது 
உனயில் ஒவிருக்கு இனக்கம் குத்ார் 
அ)மயிடலநஹேர்  
ஆ)நச்சிைஹர்க்கினியஹர் 
இ)தசைஹவடரயர் 
ஈ)இளம்பூரைஹர் 
விடை : ஆ)நச்சிைஹர்க்கினியஹர் 
 
99.ஒவிப்புனன் எணப் நதாற்நப்தட்டர்  
அ)ஒவிய நூலின் நுணுக்கத்டே நன்கு 
கற்று தேஹந்ேவர் 
ஆ)ஒவிய நூலில் புலடமசபற்ற ஆசிரியர்  
இ)தகஹட்தைஹவியம மட்டும் வடரயத் 
சேரிந்ேவர் 
ஈ)அ மற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ மற்றும் ஆ 
 
100.இற்றில் ததாருத்ற்ந இன எது? 
அ)நடுக்கல் வைக்கம் - ஒவியப்புலவன்  
ஆ)ஒவியக் கடலஞர் குழு - ஒவிய 
மஹக்கள் 
இ)ஆண் ஒவியர் - சித்திரதசைஹ 
ஈ)சபண் ஒவியர் - சித்திரதசைஹ 



விடை : அ)நடுக்கல் வைக்கம் - 
ஒவியப்புலவன்  
 


