ப்தா் வு்ு தமி் தத்ு - 5
1.

9.

மானிை் ூு ஏகியளம எ்த ூலி்ூற்ப்ு்ைு

"பி்ளை் கவிுத் ுராண் ”ராக்

[A] ந்றிளண

ததா்ூ்றாு எ்ு் ததாளகயா்" எ்ு

[B] ுு்ததாளக

[C] ுறநாூு

ுதலி் தமாழி்து

2.

ஔளவயா் ‘திய் தவ்ுதகா்பி ததா்ளை

[A] சுரகராதி

[B] யா்தபு்கல்

[C] பிரப்த மரபிய்

[D] பிருலி்கீளல

[D] கலி்ததாளக

10. பளகவ்கைிை் ூு ‘ு்ப பய்பு்த்ப்ை
வில்கின் எு ?
[A] குளத

"“ல்கண ூ்க்" ப்றி சியானளத் தத்க
I. "“ல்கண்தகா்ு" ுவாமிநாத ததசிக் பளை்ு

[B] கா்ளக

[C] கைா எுளம

[D] காலணி

II. "“ல்கண விை்க ூறாவைி" ுவாமிநாத ததசிக்
III. "ததா்ூ் விை்க்"

வரமாுனிவ்
ீ

11. பி்வுவனவ்ு் தபாு்த ஒ்ளற் தத்க

IV. "ு்ு விய்"
ீ
ு்ரமணிய தீ்சித்

3.

[A] I,II,III,IV

[B] I, II, III

[C] I, IV

[D] I, III, IV

[A] தபளத, தபு்ளப
[B] ம்ளக, மை்ளத

[C] விைளல, திறதலா்
[D] ‘ிளவ, ததிளவ

பி்ளை்தமிழி் பா்ுளை் தளலவி் பிற்ு
ப்றி் ூுவு __________________________________

4.

[A] பி்ளை்தமி்

[B] சதக்

[C] வாராளன

[D] சாதக்

12. "ஊதராு ததா்று் உி்ததன தமாழிப
வழ்தகாு சிவணிய வளகளமயான" ததா்கா்பிய்
எளத்ப்றி ூுகிறு __________________________
[A] தகாளவ

தமிழி் ததா்றிய ுத் ுுளமயான
"பி்ளை்தமி்" எுதவன் தத்க
[A] "க்ணளன" ப்றி தபியா்வா் பாியு
[C] ஒ்ை்ூ்தி் ுதலா்ு்க் பி்ளை்தமி்
[D] நா்சியா் திுதமாழியி் "சி்றி் சிளத்த்"
பி்ளை்தமி் பாை்புவதி்ளல __________________

6.

[B] ‘ும்

[C] தசதயா்

[D] மாதயா்

III. கா்திய்ளம பி்ளை்தமி் - தசா்கநாத்

7.

8.

[B] உலா

[C] ‘்தாதி

[D] பரணி

[A] I,II,III,IV

[B] I, III, IV

[C] II, III, IV

[D] I, II, III

[A] ’யிர் யாளன
[C] ’யிர் தபா்

வு் வழ்கா் உ்ைு "ூு ுனிவி்ளம" எ்ு
எ்த ூலி் ூற்ப்ு்ைு ___________________________
[A] ததா்கா்பிய்

[C] ந்றிளண

IV. தனிய்தாதி்ு எ.க மீ னா்சி ு்தர் பி்ளை

ஒ்ை்ூ்த் “த்ு ‘வ் தப்ற பிு எ்ன ?

தளலவி தளலவனிை் ூு ‘ு்ுததல ததாை்்ு

[B] ுறநாூு

நாலாயிர தி்விய பிரப்த்தி் காணுிகிறு

15. "“ராசராச தசாழ் உலா" ளவ “ய்றியவ்

காைிதாச் எுதிய "தமகச்ததச்" எ்வளக ூ்
[A] ூு

III. ‘்தாதி ச்க “ல்கிய் ததவார், திுவாசக்,

ம்ு் 16 ‘்தாதி பாிு்ைா்

IV. ‘ுதா்பிளக பி்ளை் தமி் - சிவஞான்
[D] II, III, IV

14. பி்வுவனவ்ு் "‘்தாதி" சியானு எு / எளவ

II. “தளன் "தசா்தறாை் நிளல" எ்ு் ூுவ்

II. ு்ு் ுமாரசாமி பி்ளை்தமி் - ுமருுபர்

[C] I, II, IV

[D] விரலிவிுூு

[B] ’யிர் ஊ்
[D] ’யிர் தபா்ப்த்

16. பி்வு் "‘்தாதியி்" தபாு்தாத ஓ்ு
[A] ‘்ுத்திுவ்தாதி

- காளர்கா் ‘்ளமயா்

[B] திு்ததா்ை் திுவ்தாதி - ந்பியா்ைா் ந்பி
[C] சைதகாபர்தாதி
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[B] ூவுலா

ததாை்கமாக ளவ்ு மாளல தபா் ததாு்பதாு்

I. மீ னா்சிய்ளம பி்ளை்தமி் - மீ னா்சி ு்தர்

[B] I, II, III

[A] திு்கயிலாயஞான உலா

I. ஒு பாைலி் ுிளவ ‘ு்த பாைலி்

"பி்ளை்தமி்" சியானளத் தத்ு தச்க ?

[A] I, III, IV

உலா" எ்ு் ‘ளழ்க்பு் ___________________
[C] ’ுளைய பி்ளையா் உலா [D] ூவநாத் உலா

________________________ தத்வ்தி் மீ ு
[A] சிவதபுமா்

[D] பரணி

13. தமிழி் ததா்றிய ுத் உலா ூ் எு ? "’தி

[B] “ராமளன்ப்றி ுலதசகரா்வா் பாியு

5.

[B] உலா

[C] ‘்தாதி

- க்ப்

[D] கயிளலபாதி காை்திபாதி ‘்தாதி - க்ணதாச்
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[A]

17. "கல்பக்" யாரா் மீ ு எ்தளன்பாை் பாை

[C]

தவ்ு் எ்ு பா்ிய் ூ் ூுவதி்
தவறானு

[A] ததவ் - 100
[C] ‘ரச்

[B] ‘ளம்ச் -75

- 90

[D] ுனிவ் - 95

18. ுதலி் ததா்றிய கல்பக ூ் எு ? "காைவ்"
[A] ந்தி் கல்பக்

[B] க்சி் கல்பக்

[C] திுவர்க கல்பக்

[D] க்தவன்கல்பக்

4

2

3 2

1

[B]

3 4 1

4

[D]

4

2 3 1
3 1

2

26. "தவ்பாவி்ு" ________________________________
[A] ுகதழ்தி

[B] ஒ்ை்ூ்த்

[C] வரமாுனிவ்
ீ

[D] ந்சினா்கினிய்

27. ளவணவ்ு்ு "நாதுனிக்" தபா்ு ளசவ்ு்ு
[A] சி்ற்பலநாிக்
[B] சிவஞானுனிவ்

[C] ’்திதரய “ராமாுச்

19. "’ளன ’யிர் ‘மிளை தவ்ற மாணவு்ு
வு்பு் பரணி" எ்ு எ்த “ல்கணூ் பகு்
[A] ததா்கா்பிய்

[D] ‘ுணகிிநாத்

28. பி்வுவனவ்ு் தவறானு எு ? "காைதமக்"

[B] “ல்கணவிை்க்

I. கவிமளழ தபாழிவதா் காைதமக்‘ளழ்க்ப்ைா்

[C] “ல்கணவிை்க ூறாவைி

II. “ய்தபய் "வரத்" ந்திகிராம், ு்பதகாண்

[D] ததா்ூ் விை்க்

III. பிறளர “க்தலா்"வளசகவி" என ‘ளழ்க்ப்ைா்

20. "பரணியி் யா்ு தாழிளச" "தரவி்றாகி் தாழிளச
தப்ு்" எ்ு் எ்த “ல்கண ூ் ூுகிறு

IV.“வ் பாை்கைி் நளக்ுளவு், சிதலளைு்மிுதி
[A] I

[B] II

[C] III

[A] ததா்கா்பிய்

[B] “ல்கணவிை்க்

[D] எுுமி்ளல

29. "ு்ி்ததா்கா்பிய்" எ்ு ‘ளழ்க்புவு

[C] “ல்கணவிை்க ூறாவைி

"“ல்கண விை்க்" - எுதியவ் யா் ?

[D] ததா்ூ் விை்க்

[A] வரமாுனிவ்
ீ

21. ுதலா் ுதலா்ு்க தசாழு்ு், ‘ன்தவ்ம

[C] ளவ்தியநாதததசிக்

[B] சிவஞானுனிவ்

[D] தச்கிழா்

தகாை்க்க் எ்ு் கலி்க ம்னு்ு்
“ளைதய நை்த தபாளர விை்கி் ூுவு ________

30. "வரகவி", "முரகவிராச்" எ்ு ுகழ்புபவ் யா் ?

[A] கலி்க்ு்பரணி

[B] த்கயாக்பரணி

[A] உமு்ுலவ்

[B] காசி்ுலவ்

[C] பாசவளத்பரணி

[D] “ரணியவளத்பரணி

[C] தச்ு்த்பிபாவல்

[D] உமு்ுலவ்

22. “ய், “ளச, நாைக், எ்ற ு்தமிு் ஒு்தக

31. Make hay while the Sun shines - தமிழா்க் எ்ன ?

தகா்ிு்பு ______________________________

[A] சிு ுு்ு் ப் ு்த உது்

[A] ‘்தாதி

[B] ுறவ்சி

[C] ூு

[D] ப்ு

[B] “்களர்ு ‘்களர ப்ளச

[C] கா்ு்ை தபாதத ூ்றி்தகா்

[D] ‘ைு்ு மீ றினா் ‘ுது் ந்ு

23. பி்வுவனவ்ு் தவறான ஒ்ளற் தத்க
[A] சரதப்திர ூபால்ுறவ்சி - சிவதகாு்ுததசிக்
[B] தமிழரசிுறவ்சி - வரத ந்சிய்பி்ளை

[A] தமி் பலகளல ூலக்

[C] தப்லதக் ுறவ்சி - வரமாுனிவ்
ீ
[D] திுு்றால ுறவ்சி - திிூைராச்ப கவிராய்

24. ப்ு “ல்கிய வளகயி் ுதலி் ததா்றியு
[A] ு்ூை்ப்ு

[B] திுவாூ் ப்ு

[C] ளவசிய்ப்ு

[D] திு்தச்ூ் ப்ு

25. தபாு்ுக :

32. தபாு்ுக : (தமிழக்திு்ை பழளமயான ூலக்)
[B] ‘்ணாமளல ூலக்

[C] சருவதி மகா் ூலக்

[D] உ.தவ.சா ூலக்

[A]

[B]

[C]

[A] சு்திரவிலாச்

- ‘ுணா்சலகவிராய்

[B] ளநைத்

- காைதமக்ுலவ்

[C] முளர்பதி்ு்ப்ு

- ‘திவரராமபா்ிய்
ீ

[D] ‘ுமா் பி்ளை்தமி் - பர்தசாதி ுனிவ்
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[D]

3

1

3

1

2

3

1

2

4

4

4

3

1

(1) 1981

(2) 1929

(3) 1820

(4) 1947 (1942)

2

2

4

33. "“்திய ூலக் த்ளத" _____________________________
[A] ர்கநாத்

[C] ளவ்தியநாத்

[B] ‘ுணா்சல்
[D] ‘ர்கநாத்

www.facebook.com/arivu tnpsc study centre - kallakurichi

34. தபாு்ுக :

41. பி்வுவனவ்ு் தபாு்தம்று

[A] விளனதய ’ைவ்்ுயி்
[B] ு்நீ் வழ்க் மகூஉ
[C] உை்ளப வை்்தத்

(1) ுு்ததாளக

[I] எ்க் ப்ைி்ு ு்ு்ுவ் எு்ப்ப்ைு

(2) திுூல்

[II] பாரதியா் தச்ுளை “ய்றினா்

(3) ததா்கா்பிய்

[III] தவை் தசு்திய ‘்ு யாளனளய வ்்தியு
ீ

[D] விர்க் ப்ு்

(4) தாராபாரதி

[IV] மாற் ஓவிய்ளத ுளன்தா்

[C]

[D]

[C] IV

[A]

1

3

3

4

2

2

4

[B]

1

1

1

3

2

4

3

[A] I

2

4

35. பி்வுவனவ்ளற தசா்தறாைி் ‘ளம்ு எுுக
[A] க்று்ு ஏ்று மாணவ் புவ்

[D] III

42. சூக சீ்திு்த்கு்ு்களை விளத்ு் பயிரா்கி
மகி்்தவ் யா் ?
[A] வ்ைலா்

[B] ஏ்று க்று்ு மாணவ் புவ்

[B] ‘்தப்க்

[C] தபியா்

[C] க்று்ு ஏ்றதா மாணவ் புவ்
[D] மாணவ் புவ் க்று்ு ஏ்று

[D] ‘்தயா்திதாச்

43. “தழாசிிய், “ளறய்ப், ஞானாசிிய்,‘ுைாசிிய்
எ்ு நா் யாளர ‘ளழ்கிதறா் ____________________

36. "ததவ் ‘ளனய் கயவ் ‘வு்தா் தமவன
தச்ததாுக லா்"

[B] II

[A] வ்ைலா்

எ்வளக ‘ணிளய் தத்க

[B] தபியா்

[C] விதவகான்த்

[A] த்ுறி்தப்ற ‘ணி
[B] வ்ச்ுக்்சி ‘ணி

[D] ‘்தயா்திதாச்

44. ‘றிு ஒைிதபற ‘்தக தசாதி திசன ுுளமளய

[C] தச்தமாழி் சிதலளை

ுு்தியவ் யா் ?

[D] தபாு் பி்வுநிளலயணி

[A] வ்ைலா்

[i] ச்க கால்தி் தபாுை ீ்ுதவா் - ’்க்
[ii] ச்ககால்தி் தப்க் கை்கை்ு தச்ல்ூைாு

[iii] கா்க் “ர்ு பளை்தவ் நீ - நி்க தநரமி்ளல
[iv] ுர்சி ுழ்க், உளரவ்ு
ீ

- சாளல.“ை்திளரய்

[A] i, ii, iii, iv சி

[B] iii, iv சி

[C] i, iii சி

[D] i, iv சி

[C] முுளறக்ைவாசக்

[D] மலரி

[B] திு.வி.க

[C] தாராபாரதி

[D] சாளல.“ை்திளரய்

[A]
[B]

[C]

39. பி்வுவனவ்ு் ஒலிமரபி் தவறானு

[D]

[A] ூளன சீற ுறா ுுக யாளன பிைிறியு
[B] ுயி் ூவ ுர்ு ‘ல்ப சி்க் ுழ்கியு
[C] கிைி தபச ுதிளர களன்க எுு எ்காைமிு்
[D] எலி்க்த வ்ு ுரல ’ு க்ு்

1

1

3

1

3

3

[B] தபியுராண்
[D] திுவு்பா

4

2

4

2

1

3

‘ிகளை் தகா்ைதா் வுவு ___________________

(1) விளன்ததாளக
(2) உவளம்ததாளக
(3) ‘ு்ு்ததாை்

2

4

(4) ததாழி்தபய்

2
4

47. "க்றறி்தா் ஏ்ு் கலி" - எ்த ூளல் ுறி்ு்
[A] கலி்ததாளக
[C] ந்றிளண

40. தவ்பாவி் தபாு “ல்கண் தப்ு “ர்ு
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[A] ததா்கா்பிய்

[C] ஒுுத்

[A] உ.தவ.சாமிநாத்

[D] சி்திய் தவ்பா

பாை் “ை்தப்ற ூளல் தத்க

[B] “ளவ “ளவ

எு்சிூ்ியவ் _______________

[C] தநிளச சி்திய் தவ்பா

45. "உலதகலா் உண்்ு ஓத்கியவ்" எ்ு்

[A] நிதிதுகவிளக

ு்தன்ற்தி்கான பளை்ுகளை வழ்கி

[B] “்னிளசதவ்பா

[D] பாவாண்

46. தபாு்ுக :

38. த் வா்நா் ுுவு் தமிழின

[A] ுற் தவ்பா

[B] தபியா்

[C] விதவகான்த்

37. பி்வுவனவ்ு் எு / எளவ சி

[B] ‘கநாூு
[D] ுறநாூு

48. வைு் பி்ளைகு்ு வ்ைலா் ‘ுைாது எு ?
[A] பசி்ததா் ுக்ளத் பாராதிராதத !
[B] ுுளவ வண்க ூசி நி்காதத !

[C] தான் தகாு்தபாளர து்ு நிு்தாதத !

[D] ச்கை் து் சாதி மத்ளத த்ைி ளவ்காதத !
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49. "’யிர் உ்ி்ு சாதி எனி் ‘்னிய் வ்ு

58. கீ ்க்ைவ்ு் தவறானளத் தத்க ?

ுகதல்ன நீதி" என வரீ ுழ்கமி்ைவ் யா் ?

I. தபாுைில்கண் “ர்ு வளக்பு்

[C] பாவாண்

III. சி்திளர,ளவகாசி ’கிய “ர்ு் “ைதவனி்கால்

[A] க்ணதாச்

[B] பாரதியா்

II. ‘க்திளணக் ஐ்ு வளக்பு்

[D] பாரதிதாச்

50. ம்ணாளச குதி் தபாு்ு் தச்வு __________
[A] வ்சி்திளண

[C] தவ்சி்திளண

[B] கா்்சி்திளண
[D] வாளக்திளண

ததாை்்ு தபாராியவ் யா் ? _____________________
[A] ைா்ை்.ச்ைமாதமளத ‘்தப்க்

[C] தத்னி்திய சூக சீ்திு்தவாதி ”.தவ.தபியா்
[D] கா்திய்கவிஞ் “ராமலி்க் பி்ளை

‘ளமத் தவ்ு் எ்ு விு்பியவ் யா் ?

[B] ு.வரதராச்

[D] மகா்மாகா்தி

53. "“ளறவனி் திு்ூத்" நபிக் நாயக்தி் சீிய
வரலா்றிளன எு்திய்ு் “னிய ூ் ___________

[B] ுுதமாழிமாளல
[D] ுு்தமாளல

54. பி்வுவனவ்ு் “ர்ைா் தவ்ுளம உுு்
பயு் உை்ததா்க ததாளகளயயி்
[A] வ்ுகி்்ுலி
[C] தகாளல்ுலி

[B] வா்ுளழ்ு

[D] கவயி்தகழ்

55. பை்்த தத்ிளர் தபு்தகு் ததறினதி்பர்பளக்
[A] ததைி்த கை்க்

[C] ததைி்த ‘ளலக்

[C] II , IV ம்ு் V

59. பி்வுவனவ்ு் தபாு்தம்றளத் தத்க
[B] ு்ளல - காு் காு சா்்த “ைு்

தத்வ்ப்ு, தமாழி்ப்ு வைு்வளகயி் க்வி

தபாு்தம்று

[B] III ம்ு் IV

[A] ுறி்சி - மளலு் மளலசா்்த “ைு்

52. “ளைஞ்கைி் உ்ை்தி் நா்ு்ப்ு,

[C] ளபபி்

VII. சிுதபாுு (ஒுநாைி் ’ு ூுக்)

[D] VI ம்ு் VII

[B] ‘்ண் மகா்மா கா்தி

[A] சீறா்ுராண்

VI. தபு்தபாுு (ஓரா்ி் ’ு ூுக்)

[A] I ம்ு் II

வ்தி்காக, வ்ுளற்காக, தீ்ைாளம்காக

[C] ‘்தப்க்

V. தந்த் நில்தி்ுிய பறளவக் ுறா, பு்ு

VIII. ுதளல்ு் ‘்பி் ஐ்திளண ’ு்

51. உ்ு்காக, உிளம்காக, ஒ்ுளம்காக, சம்ு

[A] தபியா்

IV. முதநில்தி்ு உிய தத்வ் ுுக்

[B] ததைி்த கை்நீ்
[D] வ்றிய ுை்

[C] முத் - வயு் வய்சா்்த “ைு்

[D] பாளல - மணு் மண்சா்்த “ைு்

60. ‘றிவிய் தச்திக், உயிிய் தச்திக், மு்ுவ
தச்திக் எ்த ூலி் விரவி்கிை்கிறு
[A] திு்ுற்

[C] ‘க்திய்

[B] மணிதமகளல

[D] திுவாசக்

61. "உலக்" எ்ு் தமி்்தசா் _______________
எ்ு் ‘ியாக் பிற்து
[A] உலு

[C] ததா்ுத்

[B] உலு
[D] உைு

62. "‘ுவிய் ‘றிு" ப்றி ூறியவ்கைி் தவறானு
[A] ஔளவயா்

[C] க்ப்

[B] கபில்

[D] “ளை்காைனா்

63. "மளழவை் ுளற்தா் “்சமநிளல பிறு்"
எனதவ மளழளய ‘மி்த் எ்றவ் யா் ?
[A] மாணி்கவாசக்

[C] திுூல்

[B] ஔளவயா்

[D] திுவ்ுவ்

56. "பளகவளரு் ம்னி்ு் மா்ு" தப்றவ் யா் ?
[A] “தயுபிரா்

[C] மகா்மாகா்தி

[B] தபியா்

64. ூ்ு :

[D] ‘்தப்க்

[A] "‘்த் தகணிு் எ்திர் கிணு்"

காரண் : [R] எ்திரயாளன கிதர்க் ததா்ம்தி்
ுறி்பிை்பு் "ிரா்" தபாுை் “ளண்ு்

57. "தததனு்த் கிழ்ு ‘க்த்" எ்ணில்தி்ுிய

தபச்பு் எ்திர்ுதிளருை் ஒ்து

ததாழிலாக ச்ககால்தி் வழ்கி வ்ு்ைன்

[A] [A] சி [A] ்ு [R] சியான விை்க்

[C] முத்

[C] [A] சி [R] சி

[A] ுறி்சி

[B] ு்ளல
[D] தந்த்
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[B] [A] சி [R] சி [A]்ு [R] சியான விை்கம்ல
[D] [A] தவு [R] சி
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72. Cart

65. ‘்சமி்ளல ! ‘்சமி்ளல ! எு் பாைு்ு

- சியான தமி்்தசா்ளல் தத்க

[A] தகைி்சி்திர்

ு்தனாியாக “ு்த பாை் எு ?
[A] ‘றிு ‘்ற் கா்ு் குவி

[C] “ய்ுு்பை்க்

[B] வலவ் ஏவா வாூ்தி

[C] நாமா்்ு் ுிதய்லா்

[B] தச்தி்பை்

[D] கு்ு்பை்

73. தபியுராண்தி் “ை்தப்ற "தி்கூ்" த்சாூ்

[D] உை்பா் ‘ழியி் உயிரா் ‘ழிவா்

மாவ்ை்தி் எ்த ஊு்ு ‘ுகி் உ்ைு
(தியாகராச் ’ராதனா நளைதபு்)

66. திு்ுற் எ்ு் ஒு ூ் ததா்றியிராவி்ைா்,
தமி்தமாழி எ்ு் ஒு தமாழி “ு்பதாக

[A] திுளவு்ை்
[C] திு்தபாூ்

[B] மாயவர்

[D] திுளவயாு

உலக்தா்்ு ததி்திு்காு எ்ு ூறியவ்
[A] கி.’.தப.விுவநாத்

[B] திு.வி.க்யாணு்தரனா்
[C] ‘றிஞ் ‘்ணா

74. பி்வுவனவ்ு் எு / எளவ சி

I. ஓு் ுதிளரளய “ய்க்பைமாக எு்ு தவ்றி

[D] ஜி.ு.தபா்

தப்றவ் - எ்வ்ு ளமபிி்ு

II. ஒுவ் ம்ு் பா்்ு் பை்குவிளய் க்ு

67. ‘ுதை்ு் ‘்பீ் ுழவி தபாுதை்ு்

பிி்தவ் - எிச்
[A] I தவு

தச்வ் தசவிலியா் உ்ு. "தபாு்" எ்பு

[C] I ம்ு் II தவு

யாளர்ுறி்கிறு ______________________
[A] தா்

[B] ுழ்ளத

[C] வை்்ு்தா்

[D] எுுமி்ளல

[B] II சி

[D] I ம்ு் II சி

75. உலக், உயி், கைு், ’கிய ூ்ளறு் ஒு்தக
கா்ு் காவிய்தா் "தபியுராண்" ூறியவ்
[A] ு்ு “ராமலி்க் ததவ்

68. தபாுை் லவளர் தபாுைாகா் தச்ு்
தபாுை்ல தி்ளல தபாு் - எ்வளக ‘ணி

[B] மகாவி்ுவா் மீ னா்சி ு்தர் பி்ளை

[B] ஏகததச உுவக ‘ணி

[D] ‘்ூதியிகைா்

[A] தபாு் பி்வு் நிளலயணி

[C] திு.வி.க்யாணு்தர்

[C] தசா் பி்வுநிளலயணி

76. தபாு்ுக ;

[D] “ர்ுறதமாழித் ‘ணி

69. பி்வுவனவ்ு் தபாு்தம்று

[A] பா - தவ்பா, ’சிிய்பா, கலி்பா, வ்சி்பா
[B] நா்கரண் - மண், ு்தி, சி்த், ‘க்கார்

[D] நா்தபாு் - ‘ற், தபாு், “்ப், வு
ீ

- பயனி்றி “ு்த்

- தவ்றிளல

[A] 4
[C] 2

3

1

2

4

1

3

[B] 2

[D] 1
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4

[B] 2

[D] 1

1

3

3

4

4

2

[C] திுநாு்கரு

[B] ‘்ூதியிக்
[D] உளமய்ளம

தசாகா்ப் தசா்லிு்ு் ப்ு" “்ுற் யாு்ு

71. தபாு்ுக :

4. த்தனா்றிர்ை்

1

78. "யாகவா ராயிு் நாகா்க காவா்கா்

[D] தகா்ியை்த் - மிுதியாக் தபுத்

- கு்பலளக

2

2

[A] சிவதபுமா்

[B] க்பி நீ்ை் - தசா்லி்தகா்ைாம் தச்வு

3. “னமிக்

3

3

“்வி யாளர நிளனு்பு்ுகிறு _______________

மிுதியாக்தபுத்

- ளப்ூ்

- வைமான
- ‘ழகிய

‘்கண்த் ுவன்தி் ‘றியாதா் யாுைதர !

[A] ஏ்ு் ுளர்கா்கறி்ுதவாு -

2. ’திநீை்

3. ‘்
4. ‘ரா

77. தபா்ுகை் க்மித்பி் தபா்தது் ‘வ்தபுளம

70. மரு்ததாை்கைி் தவறான ஒ்ளற் தத்க

- ூூ்

- பா்ு

[C] 1

பா்சால்,மகத்

1. ‘ி ‘கர் ஐ ’த்

- விளரு

2. ம்ல்

[A] 4

[C] தநறினாு - ளவது்ப்,தகௌை்,

[C] ு்ி்ுவ்

1. ஒ்ளல

ஓ்ுநு்கா ! நை்ுநு்கா ! பயணிகு்கா !
வினா எு்த தபாு நா்ு உ்ைவ்கு்ு எ்ு
ூறியவ்

[A] ததவதநய்பாவாண்

1

3

3

4

4

2

[B] மகாவி்ுவா் மீ னா்சி ு்தர்
[C] ‘றிஞ் ‘்ணா

[D] ு.வரதராசனா்
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79. பி்வுவனவ்ு் சியானளத் தத்க
[A] ‘னலிளை்ப்ை ுுளவ்தபால
[B] ‘ிய்ற மர் தபால

86. ஊர(ஊரதன) - “ல்கண் துக
- “்ப்
- சா்த்

[C] மளழ காணா் பயி்தபால

- வா்ை்

[D] கீ ிு் பா்ு் தபால

- ஒ்ுளம

80. கீ ்க்ைவ்ு் எு ஒுதபாு்ப்தமாழி ‘்ல
[A] உய்்ததா்கி
[C] நு ளமய்

[B] ுழி்தா்்ு

[D] மிளச ஞாயிு

[A] தபயதர்ச்

[C] வலி்த் விகார்

[B] விளனதய்ச்
[D] விைி்ததாை்

87. பிறதமாழி்தசா்கு்ுிய தமி்்தசா்

[A] “்மா்்க்தி் யா்திளர தச்ு்க்

[B] “்தவழியி் ுனித பயண் தச்ு்க்
[C] “்தவழியி் யா்திளர தச்ு்க்

[D] “்த வழியி் தகாயிு்ு தச்ு்க்

88. உிய தவ்ுளம உுளப “ளண்ு எுுக

81. பி்வுவனவ்ு் தபாு்தா ஒ்ளற் தத்க

நா் மளழயி் நளனவு பிி்ு்

[A] திு்ுறளை “ய்றியவ் யா் ? ’சிிய்

[A] ு

மாணவனிை் வினுவு - ‘றிவினா

[B] மாணவ்கதை ! உ்கு்ு சீுளை “்ளலதயா தகாை்வினா

[C] மன்பாை் தச்ுளை்பி்தாயா ? - ஏவ் வினா
[D] "“ு தச்வாயா" எ்ு வினவியதபாு, 'நீதய

[B] ’்

[C] ஐ

[D] “்

89. I.வைதமாழி எு்ளது் பிறதமாழி கல்ளபு்
து்தவ் யா் ?
II. உலகி் நாகரக் ு்ு் ‘ழி்ு வி்ைாு் ........
[A] கபில் / திராவிை சா்திி

தச்' எ்ு ூுவு - ஏவ் விளை

[B] க்ப்

82. "’ுவாயா" ?" எ்ு் வினாவியதபாு, 'பாுதவ்'
என ’ுவத்ு “னமான பாுவதளன
விளையாக்ூுவு

[C] க்ப்

[D] கபில்

/ ூியநாராயண சா்திி
/ கா்ுதவ்
/ வரமாுனிவ்
ீ

90. தீரா் காதல னாு் எ்ு குளணயி் மல்்த

[A] வினாஎதி்வினாத்விளை

க்ண் ‘ி்தகாி்ைு யா்

[B] மளறவிளை

[A] சிவ்

[C] உுவுூற்விளை

[C] ுக்

[D] “னதமாழிவிளை

[B] “ராம்

[D] தசா்லி் தச்வ்

91. விுநனி கிதத்றா் தம்உயி் ‘ளணயா

83. சியான விளசளய தத்க

[A] க்றா்்ு் க்லா்்ு் கைி்புு் கைி்தப
[B] க்லா்்ு் க்றா்்ு் கைி்புு் கைி்தப
[C] க்றா்்ு் கைி்புு் கைி்தப க்லா்்ு்

[D] க்லா்்ு் கைி்தப கைி்புு் க்றா்்ு்

84. 1.தபியுராண்தி்ு “உலதகலா்”எ்ு ‘ிதயு்ு
தகாு்தவ்____________________________________
2. ஒ்ுதகாலா்” பதிக் பாியவ் _______________

எ்ு ’்கிதலயு்ு “்ுவளமளய
எு்ு்கா்ைாக ூறியவ் யா் ?
[A] க்ப்

[C] ூியநாராயண சா்திி

[B] கபில்

[D] மி்ல்

92. விுநனி கிதத்றா் தம்உயி்
‘ளணயாு் ுுகின் தநுநாவா்
[A] விளரவாக

[B] தசு்தினா்

[C] தவகமாக

[D] நிு்தினா்

[A] தச்கிழா் / ‘்ூதியிக்
[B] திுநாு்கரச் / தி்ளலநைராச்

93. தழீ “ய (துவிய) “ல்கண் துக

[C] தி்ளலநைராச் / மு்நீ்கியா்

[A] விய்தகா்விளனு்ு

[D] மு்நீ்கியா் / தி்ளலநைராச்

[B] தசா்லிளச ‘ைதபளை

85. எ்ன ? எ்பி ? எ்ு ? ஏ் ? என வினாதம்
வினாளவ் தக்ு விளையறிய விு்ுகி்றவதன
சிற்த ‘றிவாைியாக ுிு் எ்ு ூறியவ்
[A] த்ளத தபியா் / ஹி்ல்
[B] த்ளத தபியா் / சா்ரி்

[C] த்ளத தபியா் / விதவகான்த்
[D] த்ளத தபியா் / பாரதியா்
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[C] “்னிளச ‘ைதபளை

[D] ஒ்ற்ைதபளை

94. தபியா் ூறாது :

[A] ’ு்ு தப் “ளை்பி்ளல

[B] தப்ணிு் ’ு் ’ணிு் தப்
[C] தப்கதை சூக்தி் க்க்

[D] ’்க் தப்களை பி்களவ்க தவ்ு்
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95. எைிளமயினா் ஒு தமிழ் பி்பி்ளல தய்றா்
“்ு்ை எ்லாு் நாணிைு்”
[A] பாரதிதாச்

[B] பாரதியா்

[C] ‘்தப்க்

[D] தபியா்

96. ச்தி்பிளழய்ற ததாை் எு ?

[A] கயிுக்ிலி் த்ளன மற்ு

[B] கயி்ு்க்ிலி் த்ளன மற்ு

[C] கயி்ுக்ிலி் த்ளன மற்ு
[D] “வ்ு் எுுமி்ளல

97. ஞான்க் - “ல்கண் துக
[A] உவளம்ததாளக
[C] உ்ளம்ததாளக

[B] உுவக்

[D] விளன்ததாளக

98. ளகதா் தளலளவ்ு் க்ண ீ் து்பி தவு்பி
உ்ை் - உ்ை் எ்பத்கான சியான தசா் எு ?
[A] மன்
[C] கன்

[B] மண்
[D] கண்

99. தந்ளச ‘்ு் சில்பதிகார் எ்ு பாியவ் __
[A] பாரதிதாச்
[C] பாரதியா்

[B] கவிமணி

[D] பாதவ்த்

100. ம்ளை் ுர்ளப உலு ததாு் மன்ுளகயி்
சிு்ளத எு். மன்ுளக “ல்கண் துக
[A] உவளம்ததாளக

[B] உுவக்

[C] உ்ளம்ததாளக

[D] ப்ு்ததாளக

அு்த வார் "பதின

(10th STD – TAMIL - ANSWER KEY)
1
C
11
C
21
A
31
C
41
D
51
B
61
B
71
B
81
B
91
C

2
B
12
B
22
B
32
D
42
D
52
D
62
B
72
D
82
D
92
B

3
D
13
A
23
C
33
D
43
A
53
A
63
D
73
D
83
B
93
B

4
C
14
D
24
A
34
A
44
A
54
B
64
A
74
D
84
C
94
B

5
A
15
C
25
C
35
D
45
B
55
C
65
C
75
C
85
B
95
A

6
D
16
D
26
A
36
B
46
B
56
B
66
A
76
D
86
D
96
B

7
A
17
B
27
A
37
A
47
A
57
A
67
C
77
C
87
B
97
A

8
A
18
A
28
D
38
D
48
D

9
C
19
B
29
C
39
D
49
B

58
C
68
C
78
C
88
A
98
A

59
D
69
B
79
C
89
A
99
C

ா்றா் வு்ு"

தமி் பதிவவ்ற் னெ்ய்பு் ___________
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10
A
20
A
30
B
40
A
50
A
60
D
70
A
80
D
90
C
100
B
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