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THIS TEST ONLY FOR THE USE OF CURRENTLY 

STUDYING RADIAN 2017 GROUP-2A STUDENTS, 

OTHERS SHOULD NOT UTILISE THIS 

1) இராமலி�க அ�களா� சிற�� ெபய� எ�ன? 
A) தி�வ��பிராகாச வ�ளலா� 
B) �ர�சி கவி 
C) த�மான இய க! த"ைத 
D) ச!திய சீல� 

2) உ.ேவ.சா அவ�க( ) அ*ச+ தைல ெவளியி�ட 
ஆ/0 
A) 2004 B) 2005  C) 2006  D) 2002 

3) சடேகாவி� ப0 ைக 12வ34 இ�"த ெகா )களி� 
எ/ணி ைக (ம) அவ�க� ேகாழிக� ெச9த 
ெகா )களி� எ/ணி ைக எ:வள;? 
A) 354, 646 B) 655, 355 C) 654, 356      D) 644, 356 

4) “ேச9!தா=4 ெச�> ெகாள+ ேவ/04” 
இ:வ�க� இட4 ெப@>�ள பாட+ எ3? 
A) நால�யா�  B) நா�மணி க�ைக 
C) பழெமாழி நாB> D) இைசய13 

5) மைலகளி+ வா24 பறைவகளி+ இதி+ அ+லாத3 
எ3? 
A) நCலகி   B) கர/�வாய�  
C) ெபா�13)  D) Dம� ஆ"ைத 

6) த� எ2!3 (ம) �ற எ2!3க(ட� ேச�"3 வ�4 
எ2!3க� கா/க. 
A) �, F B)  ,G  �, /  D) @, � 

7) உலக நா�0��றவியலி� த"ைத எ�பவ� யா�? 
A) நா.வாமானமணிமாைல B) ேஜ க� கி4 
C) அைரயானா�  D) அக!திய� 

8) ஆ@>ணா ேவ/0வ3 இ+ இ:வ இட4ெப@>�ள 
பாடைல க/0பி�. 
A) இைசய13  B) நால�யா� 
C) பழெமாழி நாB> D) சி!த� பாட+ 

9) விIவபாரதி ப+கைல கழக4 எ"த மாநில!தி+ 
உ�ள3? 
A) ஆ"திரா   B) ேம@) வ�க4 
C) அJஸா4  D) உ!திரகா/� 

10) ேந� த4 மக� இ"திரா; ) எ2திய க�த!தி+ 
வாசி க ேவ/�ய L+ எ�> எ"த Lைல 
)றி�பி���"தா�? 
A) டா+J�டாயி� ேபா�4 அைமதிM4 B) சா)"தல4 
C) பிேள�ேடாவி� L+                 D) மி+ட� 

11) சி!த�கைள ப@றிய சயான )றி�� ேத�; ெச9க. 
a) சி!த�க� Iமா� நாB> இ>ப3 ஆ/0க( ) 
1� வாF"தவ�க� 
b) உ�வ வழிபா0 ெச93 ெவ�ட ெவளியா9 கட;ைள 
வழிப�டவ�க� 
c) எளிய ெசா@க� அறி;ைர ெசா�னவ�க� 
d) பா4பா�� சி!த�, அழ)ணி சி!த� எ+லா4 
காரண�ெபய� 
A) a, b, c B) b, c, d C) c, d  D) acd 

12) அ�3+ர)மா� எ2திய தாக4 எ�ற பாட+ எ"த 
கவிைத ெதா)�பிலி�"3 எ0 க�ப�ட3? 
A) I�0விர+ B) பி!த+ C)பா+வ Cதி D) ேநய� வி��ப4 
 

 
 

13) ெபயா� ெப�ைம ) காரண4 எ�ன? 
A) Iயசி"தைன (ம) சி"தைன ெசா�ன 3ணிGச+ 
B) சாதி ஏ@ற!தாF; (ம) மத ஏ@ற!தாF; ஒழி� 
C) ெப/க( காக ேபாரா�னா� 
D) ைவ க4 ப�ட4 

14) ெபயா� கல"3 ெகா/ட ெமா!த ெபா3  P�ட4 (ம) 
அவ�க( ) MெனJேகா வி�3 வழ�க�ப�ட ஆ/0 
A) 10701, 1970  B) 10701, 1978 
C) 10700, 1978  D) 10700, 1970 

15) ேதசிய4 கா!த ெச4ம+ 1!3 ராமலி�க ேதவைர 
பாரா��யவ� யா�? 
A) பாரதியா�  B) பாரதிதாச� 
C) தி�.வி.க   D) தாயகி பாQ�� 

16) “தி/ைணைய இ�!3 ெத�வா )” எ�ற பாடலி� 
ைமய  க�!3 எ�ன? 
A) உலகி+ வா24 வித4  
B) ந+ெல/ண4 
C) த�ன4பி ைக ெகா�  
D) ந+லைத எ/ணி ெசய+ப0த+ 

17) சயானைத க/0பி�. 
ஒ�வ� பா0வைத ேபா+ ம@ெறா�வ� பா0வ3 
நா�0��ற�பாடலி� தனி சிற�� 
நா�0��ற�பாட+ 7 வைக�ப04 
A) 1, 2 தவ>  B) 1, 2 ச   
C) 1 ச 2 தவ>  D) 1 தவ> 2 ச 

18) தா9மா�க� த�க� அ/ண� த4பிகளி� ெப�ைம 
பா04 பாட+ எ3? 
A) ெகா/டா�ட�பாட+     B) சட�)பாட+ 
C) விைளயா�0 பாட+     D) தாலா�0 பாட+ 

19) கீFக/ட P@>களி+ தவறானைத க/0பி�. 
a) ச�க இல கிய4 Sவாயிர4 ஆ/0க� பழைம 
உைடய3 
b) தமிழ�களி� வரலா>, ப/பா0 ஆகியவ@ைற 
அறிM4 Lலாக �றநாB> திகFகிற3 
c) �றநாB> எ�0!ெதாைக L+க(+ ஒ�> 
d) �றநாB> எ�ப3 தனி ஒ�வரா+ ஏ@ற�ப�ட3 
A) a, b, c, d   B) b, c, d C) a, d  D) a, c 

20) 1!3 ராமலி�க ேதவ� ப@றிய P@>களி+ 
தவறானைத க/0பி�. 
a) விேவகமி+லாத வாF;4 வ Cரமி+லாத வ Cர14 
வ Cணா)4 என எ0!3ைர!தா� 
b) ெத9வ Cக4, ேதசிய4 இவ�ைடய சி"தைன மனித 
)ல!தி@) வழிகா�04 
c) ம3ைர ) ேநதாஜி IபாT ச"திர ேபாJ வ�ைக 
�"தா� 
d) தமிழக அரI 1!3 ராமலி�க ேதவ� சிைல 
ெச�ைனயி+ உ�ள3 
A) a, b, d B) c, d  C) a, b, c          D) a, b, c, d 

21) அறிைவ வள� )4 அ@�த  கைதக� எ�=4 Lலி� 
ஆசிய� யா�? 
A) அரவி"! )�தா  B) ஜானகிராம� 
C) ஜானகி மணாள� D) ெதனாலிராம� 

22) ஐராவதCIவர� ேகாயி+ இர/டா4 இராச ேசாழனா+ 
எ!தைன ஆ/0க( ) 1� க�ட�ப�ட3? 
A) 801 B) 800  C) 1800  D) 802 
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23) ெபா�!3க: 
a) ம!தல  1) லய ஒலி 
b) வ Cைணயி� 2) மீ�ெடாலி 
c) நாIர  3) ந+ெலாலி 
d) �+லா�)ழ+ 4) கான ஒலி 
A) a-1, b-2, c-3, d-4  B) a-2, b-1, c-3, d-4 
C) a-1, b-3, c-2, d-4  D) a-4, b-3, c-2, d-1 

24) சயானைத ேத�"ெத0. 
a) அதிப!த�, அம�நCதிய�, இய@பைகய� ஆகிேயா� 
பதிென�கீF சி!த�க� 
b) தி�மய4, ெச*சி ஆகியைவ சமண� ேகாயி+ 
உ�ள3 
c) த*ைச ெபய ேகாயி+ வா� ெவளி இரகசிய!ைத 
கா�0வதாக கார+ ேசக� P>கிறா� 
d) )4பேகாண4 வட ) �ற4 அரசிலா> பா9கிற3 
A) a, d B) b, d  C) a, b  D) b 

25) P@>கைள ஆரா9க. 
a) கீ` அ4ைமயா� ேபால"3 நா��+ 1866+ பிற"தா� 
b) கீ` அ4ைமயா� மக� ஐ=4 ம�மக� 
ேஜாலிய� கீ`M4 ெசய@ைக கதி�வ CGIகாக ேநாப+ 
பI ெப@றன� 
c) கீ` அ4ைமயா�4, பீ̀  கீ`M4 ெபாேலானிய4 
எ�=4 ெபா�ைள க/0பி�!தத@காக ேநாப+ பI 
ெப@றன� 
A) a, b ச, c தவ>  B) a, b, c ச 
C) a தவ>, b, c ச  D) b ச, a, c தவ> 

26) இராமGச"திர கவிராய� )ண கடேல எ"த கட;ைள 
அ�ப� அைழ கிறா�? 
A) சிவ� B) க�ட� C) 1�க� D) பி�ைளயா� 

27) பாமர ம களிைடேய விழி��ண�; ஏ@ப0!த ச1தாய 
பாட+கைள எ2தி சீ�தி�!த க�!3கைள பர�பியவ� 
யா�? 
A) ப�0 ேகா�ைட க+யாண I"தர4 
B) இராமGச"திர கவிராய� 
C) உ0மைல நாராயண கவி 
D) ம�தகாசி 

28) Pன4 இன4 பிைற 1�!த ேவணி அல�கார� 
இ:வ�க� இட4 ெப@ற L+ எ3? 
A) நாலா�ய�       B) தி/ைண இ�!3 ெத�விள ) 
C) )@றால  )றவ*சிD) ெச9M4 ெதாழிேல ெத9வ4 

29) )@றாலநாத� எ�ப3 யாைர )றி )4? 
A) ெப�மா�    B) 1�க�  C) சிவ� D) இ"திர� 

30) அைட கல4 எ�> வ"3 அைட"தவ� வி�4பியைத 
அளி )4 ம�ன� யா�? 
A) ெதனாலிராம�      B) 1!3 ேவ"த� 
C) 1!3சாமி 3ைர      D) அழகிய ெசா கநாத �லவ� 

31) தி�.வி.க. இய@றிய ெபா3ைம ேவ�ட+ எ�=4 
Lலி+ எ!தைன தைல��களி+, எ!தைன பா களா+ 
ஆன3? 
A) 43, 431 B) 44, 440 C) 44, 430 D) 44, 429 

32) மனித� மனிதனாக வாழ மனித� மனித= ) Pறிய 
அற;ைர!தா�_______ 
A) தி�வாசக4  B) ெபா3மைற 
C) ஆசார ேகாைவ  D) சில�பதிகார4 

33) தி� )ற� எ!தைன ெமாழிகளி+ ெமாழி 
ெபய� க�ப�0�ள3? 
A) 103 B) 106  C) 107  D) 101 

34) மி�ேன� தனிெமாழி ெவ�கதிெரா� ேறைனய3 இ3 
எ"த ெச9Mளி� ேம@ேகா� எ�பைத க/0பி�. 
A) �றநாB>  B) த/�யல�கார4 
C) சில�பதிகார4  D) அ��கலGெச�� 

35) ஆ0 மா0க� அைட க�ப04 இட4 எ:வா> 
அைழ க�ப04? 
A) ப�� B) ெதா2வ4 C) ெகா��+ D) பா� 

36) நாய க ம�ன�க� தமிழக!ைத எ!தைன 
பாைளய�களாக பி!தன�? 
A) 71 B) 73  C) 72  D) 76 

37) திராவிட ெமாழியி� தா9 என தமிF உல) ) பைற 
சா@றிய3 யா�? 
A) ஜி.M.ேபா�  B) கா+0ெவ+ 
C) சீக�பா+)  D) ராப�� ெநாபிலி 

38) த!3வ ேபாதக� என அைழ க�ப�டவ� யா�? 
A) சீக�பா+)  B) கா+0ெவ+ 
C) ராப�� ெநாபிலி  D) எ+லிJ 

39) தி� )ற� எ!தைன இய+க� ெகா/ட3? 
A) 7 B) 9  C) 4  D) 10 

40) ேமாசிகீரனா� உட+ ேசா�வினா+ 1ரI க��லி+ 
உற�கிய ேபா3 கவ வ Cசிய ம�ன� 

A) பா/�ய� ெந0*ெசழிய� 
B) ேகா�ெப�*ேசாழ� 
C) ேசரமா� ெப�*ேசர+ இ�4ெபாைற 
D) ேகாவQ�கிழா� 

41) அற;ைர  ேகாைவ என அைழ க�ப04 L+ எ3? 
A) �றநாB>  B) ெபா3மைற 
C) 13ெமாழி கா*சி D) தி� )ற� 

42) மீனா�சி I"தரனா� இளைமயி+ யாட4 தமிF 
க@றா�? 
A) தி�வா03ைற ஆதின தைலவ�  B) தியாகராச� 
C) த"ைதயா�                       D) தாயிட4 

43) நாைள எ� தா9 ெமாழி சா)மானா+ – இ�ேற நா� 
இற"3 வி0ேவ� எ�> Pறியவ� 
A) பாரதிதாச�  B) ெப�*சி!திரனா� 
C) 3ைர மாணி க4  D) ரf+ க4சேத: 

44) ேபாைர ஒழிமி� எ�> Pறியவ� யா�? 
A) ெந0�கி�ளி  B) கி�ளி வளவ� 
C) நல�கி�ளி  D) ேகாவQ� கிழா� 

45) சயான P@>கைள க/0பி�. 
a) ஆ9த எ2!3 ெசா+லி� இைடயி+ ம�0ேம வ�4 
b) அ:ெவ2!தி� 1� உயி�ெம9 )றிg4 வ�4 
c) ேபா� வ Cர� பய�ப0!34 த@கா�� ஆMத!தி+ 
காண�ப04 S�> )மிF ��ளிக� ேபா�> 
இ�!தலா+ ஆ9த4 எ�> P>வ�. 
A) a, b, c B) b, c  C) a, c  D) b 

46) தமிழி� 1த+ சி>கைத எ2!தாள� 
A) �3ைம�பி!த�  B) வா.ேவ.I�ரமணிய4 
C) ெசகா:   D) ெமௗன)� 

47) “ஒளி>வா� அ�*சம4 1� கி ” 
இ:வ�க� இட4 ெப@ற L+ 
A) கலி!ெதாைக  B) ெந0ந+வாைட 
C) சில�பதிகார4  D) �றநாB> 

48) தி�வர�க ேகாயி+ மைட�ப�ளியி+ பணி �"தவ� 
யா�? 
A) அழகிய ெசா கநாத �லவ�  B) ச"திர கவிராச� 
C) வரத�                     D) சைடய�ப வ�ள+ 
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49) ஐேகாபி எ�பவ� எ"த நா��+ வாF"த கணித ேமைத 
A)Jவி�ச�லா"3  B)ல/ட� C)இ!தாலி D)ெஜ�மனி 

50) இராம=ஜ4 எ"த க+Qயி+ ஆரா9Gசி மாணவராக 
ேச�"தா�? 
A) ேக4பிi  B) தினி�� க+Q 
C) கி�J க+Q  D) கலிேபா�னியா 

51) ந�றி பI எ�=4 கைத யா�ைடய கைத 
ெதா)�பிலி�"3 எ0 க�ப�ட3? 
A) ேச.I"தரராச�  B) நCலவ�, 1!3கைத 
C) �வியரI   D) வி.ேக.�.பால� 

52) திக0க4 எ!தைன ெவ/பா கைள ெகா/ட3? 
A) 91 B) 89  C) 100  D) 97 

53) தி�"திய ப/�4 சீ�தி�!த நாகக14 ெபா�"திய 
j9ெமாழி �க+ ெச4ெமாழியா4 இ3 யா�ைடய 
இல கண4? 
A) ேதவேநயபாவணா� B) ந+லாதனா� 
C) பதிமா@கைலஞ� D) ெக+ல� 

54) )ள1@>!3*சிய கி�ளி வளவ�________ நகைர 
தைலநகராக ெகா/0 ேசாழநா�ைட ஆ/0 வ"தா� 

A) D4ப��ன4 B) �கா� C) உைற`� D) தி�Gசி 
55) ெபா�!3க: 

a) இ0)றி ெபா3�ெபய� 1) கா0 
b) இ0)றி சிற���ெபய� 2) பைன 
c) காரண� ெபா3�ெபய� 3) பறைவ 
d) காரணG சிற���ெபய� 4) மர�ெகா!தி 
A) a-1, b-3, c-2, d-4  B) a-1, b-3, c-4, d-2 
C) a-1, b-2, c-3, d-4  D) a-2, b-3, c-1, d-4 

56) மாமைழ ேபா@ற34 மாமைழ ேபா@ற34 என 
மைழைய ேபா@றி கா�பிய4 ெதாட�கியவ� யா�? 
A) தி�வ�(வ�  B) தி�!த க ேதவ� 
C) இள�ேகாவ�க�  D) தாMமானவ� 

57) உய3 எ�=4 கைத ெதா)�பி+ உ�ள ெபயவ� 
த�ம  கண கி+ ெசலவழி"3�ள பண4 எ:வள;? 
A) 220000 B) 23000 C) 22000 D) 21000 

58) இரவி"திரநாத தாP� ஈ��பான இல கிய நைடயி� 
உய�; ) காரண4? 
A) ப)!தறி;  B) ஆ�கில அறி; 
C) தா9 ெமாழியறி; D) வட ெமாழியறி; 

59) சி@றில கிய ேவ"த� பிற"த ஊ�? 
A) தி�வாn�  B) தி�!3 எ�=4 ஊ� 
C) தி�ைவயா>  D) தி�ைவ)/ட4 

60) நா�மணிமாைல_____ வைகயான பாட+கைள ஆன_____ 
ெச9M�கைள ெகா/ட3 
A) 40, 4 B) 4, 40  C) 4, 400 D) 400, 4 

61) ச�க கால �லவ�க(� ம3ைரயி+ வாF"தவ�க(� 
ெபா�"தாத ஒ�வைர க/0பி�. 
A) ெப��ெகா+லனா� B) கத�க/ணாகனா� 
C) ேச"த4Dதனா�  D) இவ�க� யா�மி+ைல 

62) தமிழக!தி� ேவ��Jெவா�! என அைழ க�ப0பவ�? 
A)எ!திராசg B)அ/ணா C)வண�கா1� D)1.ேம!தா 

63) ம3ைர எ�ற ெசா+g ) ெபா�� 
A) அ�ைம B) ெம�ைம C) தனிைம    D) இனிைம 

64) ம3ைர ) ஆலவா9 எ�=4 ெபய� இ�"ததாக 
P>4 L+ எ3? 
A) தி�வாn� 14மணி ேகாைவ 
B) தி�விைளயாட@�ராண4 
C) அ4மாைன 
D) தி�வாn� நா�மணிமாைல 

65) ம�தகாசி பிற"த ஊ� எ3? 
A) ம3ைர   B) ேகாைவ 
C) ேமQ� கா0  D) ேமல )�கா0 

66) அ4மாைன பாடலி+ ேபா@ற�ப04 ெத9வ4 எ3? 
A) சிவ� B) நா�1க� C) 1�க� D) ந"தி 

67) பாரதி ) பி� கவிைத மரபி+ தி��ப4 விைளவி!தவ� 
யா�? 
A) பிGசS�!தி  B) வாணிதாச� 
C) ம க� கவிஞ�  D) Iரதா 

68) ேபாலி எ!தைன வைக�ப04 
A) 3 B) 4  C) 2  D) 5 

69) ெபா�!3க: 
a) ஆடவ� 1) ஒைரயா0த+ 
b) மகளி� 2) D�பறி!த+ 
c) சி>வ� 3) ஏ> த2;த+ 
d) சி>மிய� 4) கி����ல� 
A) a-3, b-2, c-1, d-4  B) a-2, b-3, c-1, d-4 
C) a-3, b-1, c-4, d-2  D) a-4, b-1, c-2, d-3 

70) ஓெர2!3 ஒ� ெமாழி ெமா!த4 எ!தைன? 
A) 44 B) 42  C) 43  D) 45 

71) தமிF இல கிய!தி+ எ2!3 எ�பத@) ஓவிய4 எ� 
ெபா�� இ�"தைத எ"த ெச9M� அ�க� 
ெதளி;�ப0!3கி�றன? 
A) பபாட+ (ம) )>"ெதாைக   B) �றநாB> 
C) கலி!ெதாைக                 D) சீவகசி"தாமணி 

72) ஆ0 1தலான ப�னிர/0 இராசிகைளM4 
வி/மீ�கைளM4 வைர"த ெச9தி எ"த L+ 
P>கிற3? 
A) ெந0ந+வாைட  B) �றநாB> 
C) தி�விைளயாட@�ராண4 D) கலி!ெதாைக 

73) அக!தி� அழ) 1க!தி+ ெதM4 எ�> Pறியவ�? 
A) ந கீர�   B) பாரதியா� 
C) ஒளைவயா�  D) பாரதிதாச� 

74) நா�கா4 தமிF ச�க4 ேதா@>வி!த ஆ/0 (ம) 
ேதா@>வி!தவ�? 
A) பாவணா�, 1902  B) பதிமா@கைலஞ�, 1903 
C) பா/�3ைரேதவ�, 1901 D) பாரதியா�, 1903 

75) ஜி.M.ேபா� தமிF க@பி!தவ� யா�? 
A) எ+லிJ   B) பதிமா@கைலஞ� 
C) எ+லிய�   D) இராம=ஜ கவிராய� 

76) இ"தியாவி� ெதா+ெபா�� ஆ9; 1தலான ஏ0கைள 
ஆ�கில!தி+ ெமாழி ெபய�!3 வி�டவ� யா�? 
A) ஜி.M.ேபா�  B) கா+0ெவ+ 
C) எ+லிJ   D) ராப��ெநாபிலி 

77) சயான P@>கைள ேத�; ெச9க. 
a) உயி�!ெதாட� )@றியgகர4 (),I,0,3,�,> ஆகிய 
எ2!3க� 1�) இர/0 எ2!3கைள ெப@> வ�4. 
b) ெந�+ ெதாட� )@றியgகர4 இர/0 ) ேம@ப�ட 
எ2!3கைள ெப@>வ�4 
c) )@றியgகர!தி@) அைர மா!திைர ெப@> வ�4 
d) ஈ@> அய+ எ2!தாக தனிெந�+, ஆ9த4, உயி� 
ெம9, வ+லின4, ெம+லின4 இைடயின4 ெப@> 
வ�4. 
A) a, b, c B) b, c  C) b, c  D) c, d 

78) அ*ெசாலி� ம*ைஞெயன அ�னெமன இ:வ�க� 
இட4 ெப@>�ள பாட+ எ3? 
A) கலி!ெதாைக  B) க4பராமாயண4 
�றநாB>   D) சில�பதிகார4 
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79) “த)தியா+ வாFத+ இனி3” இ:வ�க� இட4 
ெப@>�ள பாட+ எ3? 
A) இ�னா நா@ப3  B) இனியைவ நா@ப3 
கா� நா@ப3   D) களவழி நா@ப3 

80) சயான P@>கைள ேத�; ெச9க. 
a) க.சGசிதான"த� யாFபாண மாவ�ட!தி+ உ�ள 
ப�வ!3ைற 
b) இவ� தமிF, ஆ�கில4, சமJகி�த4 ஆகிய 
ெமாழிகளி+ ஆF"த �லைம ெப@றா� 
c) இவ� மகாவி!3வா� மீனா�சி I"தரனா� 
மாணவ� 
d) இவ� பாடலி+ க4ப� மி0 ைக (ம) பாரதியி� 
சின�ேபா ைக காணலா4 
A) b, d B) a, b, d C) a, d, c          D) a, b, c, d 

81) “ஊைன நா�ைட இ"த உலகிைன ஒ�> ேச� க” 
இ"த பாடைல இய@றியவ� யா�? 
A) பாரதியா�  B) பாரதிதாச� 
C) நாம க+ கவிஞ� D) வ.ரா.   

82) தி�வ�(வ மாைலயி+ இட4ெப@ற பாட+களி� 
எ/ணி ைக எ:வள;? 
A) 55 B) 54  C) 44  D) 40 

83) �கேழ"தி �லவைர ஆத!த வ�ள+? 
A) சைடய�ப வ�ள+ B) ச"திர� Iவ� கி 
C) வர)ண பா/�ய� D) கள*சிய��லவ� 

84) த)தி வழ ) எ!தைன வைக�ப04? 
A) 4 B) 3  C) 2  D) 5 

85) “ெப@ற தாM4 பிற"த ெபா�னா04 
ந@றவ வானி=4 நனி சிற"தனேவ” இ�பாடைல 
இய@றியவ� யா�? 
A) கவிமணி    B) பாரதியா�  C) பாரதிதாச�   D) Iரதா 

86) ெதாைகநிைல! ெதாட�, ெதாகா நிைல!ெதாட� 
எ!தைன வைக�ப04? 
A) 7, 9 B) 6, 8  C) 6, 9  D) 8, 9 

87) ஒ�ேற )ல4, ஒ�வேன ேதவ� எ�ப3 எ"Lலி� 
�கFமி க ெதாடரா)4? 
A) தி�வ��பா  B) தி�ம"திர4 
C) க4பராமாயண4  D) ேத4பாவணி 

88) கிறிJ3வ சமய!தா� கைல  கள*சிய4 என 
அைழ க�ப0வ3 எ3? 
A) இர�சணிய மேனாகர4  
B) ேத4பாவணி 
C) தி� க�ைவபதி@> அ"தாதி  
D) இர�சணிய )ற� 

89) நாடகவிய+ Lைல இய@றியவ� யா�? 
A) பதிமா@ கைலஞ� B) பாவணா� 
C) ச4ம"தனா�  D) ச�கரதாJ Iவாமிக� 

90) க4பராமயண!தி+ உ�ள பாலகா/ட!தி+ 
ஆ@>�படல!தி+ எ"த நதியி� வள4 
Pற�ப�0�ள3? 
A) சரM நதி B) ய1ைன C) க�ைக   D) ஹC ளி நதி 

91) இ�"3, நி�>, விட, கா��g4 எ�பன எ"த 
ேவ@>ைமயி� ெசா+g��களாக உ�ளன? 
A) 4 B) 5  C) 6  D) 3 

92) இராம= ) த4பி இல )வ� இதிg�ள ேவ@>ைம 
உ�� ெபா�ளி+ வ"3�ள3? 
A) ெகாைட B) பைக  C) ந��  D) 1ைற 

93) வா�ெவளியி+ மிக�ெபய வி/மி� எ3? 
A) தி�க� B) ெச:வா9 C) ஞாயி> D) �த� 

94) வி+லி பாரத4 எ!தைன ப�வ4 எ!தைன வி�!த� 
பா களா+ ஆன3? 
A) 20, 4350   B) 10, 4350 
C) 25, 4350   D) 100, 4350 

95) “தாFGசி ெசாg4 அ�ைமயல� ம க� ெக+லா4” 
இ:வ�க� யா�ைடய கைத! ெதா)�பிலி�"3 
எ0 க�ப�ட3? 
A) வாணிதாச�  B) Iரதா 
C) கவிமணி   D) 1�யரச� 

96) தமிைழ தைழ க ெச9த ெச4ம+ யா�? 
A) கா+0ெவ+  B) பாவண� 
C) மைறமைலய�க� D) பதிமா@கைலஞ�  

97) ெபா�!3க: 
a) இைட + அல)  1) ெம91� ெம9 
b) ம/ + அக+  2) உயி�1� ெம9 
c) கிளி + S )  3) ெம91� உயி� 
d) �ளிமர4 + கிைள  4) உயி�1� உயி� 
A) a-1, b-2, c-3, d-4  B) a-2, b-3, c-4, d-1 
C) a-4, b-3, c-2, d-1  D) a-1, b-3, c-2, d-4 

98) எ�ள+, இளைம, அறியாைம, மடைம ஆகிய நா�) 
காரண�களா+ தா� நைகGIைவ ேதா�>கிற3 என 
P>4 L+ எ3? 
A) தி�விைளயாட@�ராண4 
B) ெதா+கா�பிய4 
C) 1!3)மாரசாமி பி�ைள!தமிF 
D) தி�வாசக4 

99) ஊ�ணி நC� நிைற"த@றாஎ உலகவா4 ேபரறிவாள� 
தி� – இதி+ பயி�>�ள அணி எ3? 
A) எ0!3கா�0 உவைமயணி 
B) உவைமயணி 
C) பிதிெமாழியணி 
D) ெசா+பி�வ�நிைலயணி 

100) 12ைமயாக கணினி உதவிMட� உ�வா க�ப�0 
ெவளிவ"த 1த+ தமிF அகர 1தலி எ3? 
A) ெச"தமிF ெசா@பிய+ அகர1தலி 
B) ம3ைர தமிF ேபரகராதி 
C) கியாவி� தமிF அகராதி 
D) தமிF ெசா+லகராதி 
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