தணிரண்டாம் குப்ன ிழ் தர்வு - 7
1.

நூதனத்தர்

[A] தாிார்

[C] ராடுாணம்

ன்ாணப் தநத பாக்

[B] ரதரிார்

[D] அண்ா

8.

தாடனாசிரிர் - "ா.னத்துகுார்" தற்நி சரிாணது
I. ங்

9.

தசி ினது ரதற்நர்

II. ினைட்டணின் னென்நாம் ிி ( ிதத் ராகுப்ன)
III.

ிாம்  ம் ா ம், தட்டாம்னச்சி ிற்தன்

( ிதத் ராகுப்ன)

IV.ஆணா ஆண்ா, ன்தண சந்ிக்

5.

[D] I, III, IV

[C]

ரபிந்துள்பது

[B] இா ாிம்

[C]

[D] அனட்ரசல்ம்

ாஞ்சரி

[A] சுா

[B] னடிசன்

[C] சுத்ாணந்தாிார்

[D] ரதனஞ்சித்ிணார்

தாிக்ர ாத்து, ண் சுத ன்தது,

[D] I, II, III, IV
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சவுந்ரி

12. "குந்த ழுத்ாபர் சங் ம்" ிறுிர் ார் ?
[A]

ாசி ஆணந்ன்

[B] இபங் ண்ன்

[D] னனதப்தித்ன்

தனப்தில் ழுிணார் அற்கு அர் தத்ப்ரதர்
[A]  ான்

[B] தாழ்ினம்

[C] சண ித ள்

[D]  ம்

- சி.சு ரசல்னப்தா

III. னதுதப்தித்ன் இற்ரதர்

- ினத்ாசனம்

[A] I,II,III,IV

[B] I, III, IV

IV. ஈதாடு ின்தன் இற்ரதர்- ிடிரள்பி

III. இழ் ள் - ரன்ராி, ிழ்ச்சிட்டு, ிழ் ினம்

[C] I, II, IV

ண

II. "தாண்டி தாி" - ன்தர் ல்னிக் ண்ன்

II. இற்நி நூல் ள் - ர ாய்ாக் ணி, த,

[B] I, II, III

-

I. ழுத்து இத டத்ிர்

I. இற்ரதர் - துத.ாிக் ம்

[A] I, III, IV

- இாதா - அன்ணனட்சுி

14. தின்னணற்றுள் சரிாணது து / த

"ரதனஞ்சித்ிணார்" தற்நி சரிாணதத் தர்

ன்ாணக் ிஞர்

- சாதன ிணார்தள்பி ாசல்

ிதத ழுி தாிார் " ாட்சி ள்" ன்ந

ம்தில்தன ன்நால் ம்ராினேம் அிந்து ததாகும்

ிஞர் ின ம்,

[D] சாதன.இபந்ிதன்

13. "னல்னின் இழ் ள்" ழுிர் "ால்ட்ிட்ன்" னதுக்

பக் த ள் ஆற்றுக்கு தண்டாம் ன்நால்

IV. சிநப்ன ரதர் ள் -

 த்ில் ஈடுதாடு

ட்சிில் ன்தண

[C] அ.ள்பிப்தா

லுக்கு ப்ரதான்றும் தண்டாம் ன்நால்

தள்பிப்தநத ள்

டதனேம்

[D] ஈத சரி,த
ீ
சரி,சுந்ின்இில் ழுினேள்பார்

இல் ராிக்கு இனக் னம் தண்டாம் ரதண்த

6.

[A] திநப்ன

[C] தணி

தின்னணற்றுள் "னனர் குந்த" ழுா நூல்
[A] ரனஞ்சிப்தம்

ாலும்

11. "சாதன இபந்ிதன்" தின்னணற்றுள்

ராி பில் ிதப்தடா

[D] சங்ர ானி

[D]

[B] ின.ி. ல்ாணசுந்ம்

.சச்சிாணந்ன்

[B] ரதற்தநார்

[C] ான் ள்

[B] ஊதன் த ாட்தட

[C] தனங்குடி ினிா

[A] ிழ் எபி

ன்ணடம், இந்ி, சிங் பம், ஆ ி ஆறு
[B] அனும் அலம்

[D] ரதரிாழ்ார்

[A] ஞாண-ா -னதானி ா

நாணது

[A] தனக் ள்பன்

ண்ாசன்

 திரின் " ண்ாசன்" ழுா நூதனத்தர்

ாக் ல்னார் ததடத் ந் னிணம் ிழ், ரலுங்கு,
தனாபம்,

[B]

ஈடுதடுத்ிக்ர ாண்டர் ார் ?

க் ம் ஆ ி நூல் தப ழுினேள்பார்
[C] I, IV

[A] குகுனதர்

பஞ்சிம்" - ரபிக்ர ார்ந்ர்

ர ாண்டர்,ரதாதுவுடதக்

னென்நில் , தச்தசப்தணில் இனந்து என ிழ்
[B] I, II, III

னல் "குந்தக்

தாடல் தபப்ததடத்ர் ிாிட

தார்ப்தன், அினாடும்

[A] I,II,III,IV

[D] ரதாங் ல் தரிசு

10. ஏதச ிடுக்கும் ராினம்

ணில்

ாத, சில்க் சிட்டி, தான ாண்டம், குந்த ள்
ிதநந் டு,
ீ தடிக்த

[B] ிதனாிம்

[C] தூன் ரதரிசாி

ீ ன் ள் தடத்ில் இடம்ரதற்ந "ஆணந் ாத

அத " தாடல் லக் ா

4.

[A] ரதான்த

னதணந்ர் ____________

ீ ட்டு ிநாய்" ற்றும் தசம் தடத்ில் "அத

3.

ிழ்ாட்டுத்ாகூர்"ாிாசன்" ழுா

ரதண் சனாத்த ழுச்சினேம், ற்நனம் ர ாண்ட

[C] தாிாசன்

2.

7.

[C] II, III, IV

[D] I, II, III

15. "ால்ட்ிட்ன்" அர் தப " ான்" ன்று தாிார்
ந்
[A]

ட்டுதில் குநிப்திட்டுள்பார் ___________________

ாட்சி ள்

[C] சண ித ள்

[B] தாழ்ினம்
[D]  ம்
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16. "னதுக் ித இட்தடர் ள்" ாரணத் தர்
(அதத்ர் - ல்னிக் ண்ன்)
[A] தாிார் & தாிாசன்

ம்சதவ்

னன்ந் னற்ததாக்கு

ிஞர் ள் ார் ? ____________________________

[B] ழுத்துப்தம்தத

[C] ாணம்தாடிக் ானம்

[D] ாட க் ானம்

18. "ன்தணப்ரதானத் த இனக் ி உப்தரித
ரசப்தணிடுதத னக் ிா

பில்

[A] ன.தத்ா
[C] ீ ா

[A] ன.தத்ா

[C] அம்ா அம்ா

- ிழ்ாடன்

[D] ிதன  பிர்

-

[B] என

ிாத்து ி & னனிாம்தி ா அந்ர் ஜணம்

[C] என

ிாத்து ி & சர்ப்தா ம்

ித ள்

ித

ராகுப்ன ன்ண ? (சா ித் அ ாரி தரிசுரதற்நது)
[B] ஆனாததண

[D] னதுக் ிதில் குநிீடு

23. தனத்து அர் பின் சா ித் அ ாரி
[A]

ள்பிக் ாட்டு இி ாசம்

[C] இன்ரணான தசி

[B]

ிாசன்

த

ீ ம்

[D] னென்நாம் உன ப்ததார்

24. " னாப்ரிா" இற்ரதர் ன்ண ?
[A]

ல்ாசுந்ம்

[C] சுந்ாசாி

ானர்)

[A] "ானர்"- ினாடுதுதந ஆிணத்ால் ங் ல்
[B] "சணதட த ந் ள்பனார்"தரிிாற் தனஞர்
[D] தாலும் ழுின்நி தார்சி.த.ாதாம்
அடி பார்" உததட நூல் னல்னாது
ண்ட ாச ம்

-

II. னிதும் தததும்

- உ.த.சாிான்

III. த ா ினாம்தாள்

- தநதனடி ள்

டிங் ள்

- ின.ி.
[B] II

[D] துவுில்தன

தரிசுரதற்நது

[A] ரசந்ிழும் ர ாடுந்ிழும்
[C] ிழ்ினந்து

[B] ிின்தம்
[D] ா
ீ
ர்

30. தின்னணற்றுள் ரதானத்ற்நது
[A] குபத்ங் த அசம் ரசான்ண
[B] னணர்ரஜன்ம்,

22. " ிக்த ா அப்துல்குான்" ணது ழுதுத ாதன

தரிசுரதற்நது

2

29. ா.தி.தசதுப்திள்தபின் சா ித் அ ாரி

ிாத்து ி & அக் ிணி சாட்சி

[C] ீதங் ள் ரிட்டும்

4 3 1

26. தின்னணற்றுள் நாணது (ஆறுன

[C] III

ாாசன்

ஆநாது ினா ப் ரதற்ந இர்ம் ாது

4 2 3 1

[D]

[A] I

தரிசுப்ரதற்ந இன நூல் ள் ாத _____________________

[A] தால்ி
ீ

3 4 1

IV. தசதக்ன், சக்ி

- னிசு

ிாத்து ி & தானசுப்ிம்

2

[B]

ிதசஞ்ரசட்டிார்

21. "சிற்தி தானசுப்ிம்" - சா ித் அ ாரி

[D] என

1

I. ண்ில் சிறுதர்

உள்பது

- ஸ்.தீஸ்ன்

2

28. தின்னணற்றுள் நாணது து ?

[D] னிசு

[A] உில்

4

[D] இற்த ச் ரசல்ங் ள்

[B] ிழ்ாடன்

[C] ீ ா

[C]

3

[C] உண்த ரநி ிபக் ம்

ார்டூன் லம் என ண் ஏினம்"

[A] என

ால்டுரல்

- ஜி.னே.ததாப்

[B] ஜீ ானி எழுக் ம்

[D] னிசு

[B] தாி ன ிநது

-

[A] னுனதந

[B] ிழ்ாடன்

ீ ழ் ண்டற்றுள் து நா

[C] ஞஸ்ாணம்

27. "இானிங்

னது ிதநன்"

கூநிர்

20.

ால்டுரல்

[C] னற் ான ிழ் உததடின் ந்த

உனவுத ிடச் சனா தட தாத தபச்

19. "ழு

-

[A]

17. உண்தனேம் உர்ச்சினேத இன சிந ாய்'க் ர ாண்டு

[A] ிக்ர ாடிக் ானம்

- ல்லீஸ்துத

[D] ானணிர்
ீ
னாறு

[D] .திச்சனெர்த்ி & கு.த.இாசத ாதால்

ித ாணத்ில் சஞ்சரிக்

[A] இங் ினாந்து தச சரித்ிம்
[B] ாதத்டா ம்

[B] தாிார் & ால்ட்ிட்ன்
[C] தாிாசன் & இசூல்

:

25. ரதானத்து

?

ாாதன

த - .த.சு

ால் கு.த.ாஜத ாதால்

[C] ினடன்  ன் ினடன் - ா.திச்சனெர்த்ி

[D] தசற்நிதன னர்ந் ரசந்ாத - சிம்தகுான்

31. ரதானத்து
[A]

:

ாந்ி  ான்

[B] தசான்

த

ானி

-

ண்ாசன்

- த .சி.ஸ். அனாசனம்

[C] அன்தணின் கூத்து

- அப்துல்குான்

[D] தால்ி
ீ

- ர ாத்ங் னம் சுப்ன

[A] 2
[C] 3

4

3

1 2

1

4

[B] 4

[D] 4

1 2

3

3

2

1

32. ‚தடுத்ினக்கும் ிணாக்குநி தல் ீ தச தத்
[B] ங் ான்

தாண்டிர் ள்‛ னி உதில் தடம்திடித்ர்

[D] தசாசுந்ம்
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[A]

ண்ாசன்

[C] ின.ி.

[B] ாக் ல்னார்
[D] சுா
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33. ரதானத்து

41. னநானூற்நின்

:

[A] 120

(1) னத் சாதன

- சுா

(2) ீக்குச்சி ள்

- ாிாசன்

(4)

- அப்துல்குான்

(3) சிக் ணம்
ாடு

[A] 4
[C] 4

1

2

2

3

1

34. ‚ரசந்ிழ்

[B] 3

1

1

2

4

3

[A]

- தாிார்

3 4 2

1

5

[C]

3 2 1

4

5

[A] தாிார்

45. ரதானத்து

- ாாதாி
[B]

1 2 3 4 5

[D]

2 3 4 5 1

[B] ணச்சிநகு

[C] ஆ ாத்துக்கு அடுத் டு
ீ

[D]

46.

‚ினக்குநள்‛ ீிநூனின் தாக் ம் ன்ண ____________
[A] சுனங் ச் ரசால்னி ிபங்

[D]

39.

ம்தன் ட்டுக்
ீ

ட்டு நினேம்
ட்டுத் நினேம்

ட்டுத் நினேம்

ிதாடும்

[A] ிதணத்ராத

ிதாடும்

[B] தர்

[D] தாார்

40. ‚ல்ன‛ ன்னும் அதடராி உதட அ நூல்

[B] குறுந்ராத
[D] னநானூறு
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[B] ிதணனற்று

[C] என ரதானட்தன்ராி

48.

[C]

- ரௌால்

துப்ன

- தாக்கும்

டி ள்

-  ள்

[D] னதும்

49.

[D] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

ீ ழ் ண்டற்றுள் து / த நாணது

[A] ாச்சிதநப்தநத
[B]

IV. ற்தநாால் னனதறு ணச் சிநப்திக் ப்தடு ிநார்

[C] அ ானூறு

I. 401 அ ற்தாக் பால் ஆணது

‚அ ானூறு‛

47. ‚னல்னார் னி ல்ிதந்து னட்டி ரடுந்தர்‛

ிப்தாடும்

ிதாடுில் ல்னர்

[A] ற்நித

ீ ழ் ண்டற்றுள் சரிாணதத் தர்

3 4

[D] I, II, III, ற்றும் IV று

III. ந்த ிழ்ச்சங் த்ில்‘ஆசிரிர்’தட்டம் ரதற்நர்

[C] ஞ்தசப்திள்தப

[D] 1 2

2

[B] I, II, ற்றும் III, IV சரி

ிதாடும்

I.ரலுங்த னேம் டராிதனேம் ன்கு அநிந்ர்

[A] எட்டக்கூத்ர்

1 2

3 4

[C] I, II, று III, IV சரி

ீ ழ்ர ாடுக் ப்தட்டற்றுள் ார் ணத் தர்

II.ிதந்து

[B] 1

[A] I, று II, III, IV சரி

ீ ழ் ண்டற்றுள் சரிாணதத் தர்
ம்தன் ட்டுக்
ீ

(4) கூடலூர் ிார்

4

IV. ராகுப்தித்ன் தாண்டின் உக் ிப்ரதனழுி

ான தம் ற்றும் சடங்கு தப தற்நிது

ம்தன் ட்டு
ீ

3 2

III. னென்று திரிவு தபக் ர ாண்டது

[C] தங் ான தபாண்த னதநத கூறு ிநது

ட்டுத் நினேம்

(3) னரிக்த ா

II. அ ம்,அ ப்தாட்டு,ரடுந்ராத , அதக் ப்தடு ிநது

தத்ல்

[B] னாற்று ரசய்ி தப கூறு ிநது

ம்தன் ட்டு
ீ

(2) ல்னன்தூணார்

னித்ராத

[C] 3 4

ண் ீர் னக் ள்

ித பின் தாக் ம் ன்ண ________

(1) ரரிில்தன

[C] ங்குறுநூறு
[A] 1

[B] தாிாசன்

:

[B] குறுந்ராத
[D]

ிஞர் ______________
[D] சுா

[A] ற்நித

36. ன.தத்ாின் சா ித்ி அ ாரி தரிசுரதற்ந நூல்
[A] ஊர்னம்

ங் ி னட்சிக்

[C] ாிாசன்

- தாிாசன்

[5] னிிடில் ள்
[A]

ர ாதடா

- சுா

[4] ப்தர்

[C]

[D] னல்தன

44. ‚சத்ினத்ப்னனர் ாட த்த‚ ிழுக்கு

[3] துதநன ம்

[B]

[B] ரய்ல்

[C] குநிஞ்சி

:
- ரஜதா ன்

[A]

[D] குறுந்ராத

[A] தாதன

[D] சுா

[2] அ ின்சிரிப்ன

38.

[B] ற்நித

[C] ான்ிக் டித

[B] தாிார்

[1] குில்தாட்டு

[D] சங்

னித்ராத

நூல் லள் ரதானத்ற்நது

43. அ ானூற்நில் 10, 20 ண னண ________________

[C] ாிாசன்

37. ‚தைக்கூ‛

[D] 65

42. ட்டுத்ராத

ானர்‛

[A] தாிாசன்

35. ரதானத்து

4

[D] 2

[B] 180

[C] 100

- தாிாசன்

3

ண் அதந் துதந ள் ____________

- ததம்

ீ ழ்ர ாடுக் ப்தட்டுள்ப

[A] குநிஞ்சி
[B] னம்

[C] னல்தன
[D] தாதன

[E] ரய்ல்

னப்ரதானபில் நாணது

- சுதணீர், அனிீர்
-

ாட்டாறு

-

ான்ாறு

- உர்க் ி

- ீர் ற்நி சுதண
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50. னநத்ித ள் -12, அ த்ித -7 இற்நில் இடம்
ரதநா ரசய்ி ள் த்ிதணில் உள்பது
[A] ரதாதுில்

59. கூற்று :

ாம் : [R] அம் + சின + ஏி = அஞ்சிதனாி

[B] ரட்சி

[C] ரதனந்ித

அ ி சினா ி கூந்ல் ன்தது ரதானள், சின

[D] தாடான்

51. இநவுப்னநம், சுநவுக்த ாடு,

ரதானட் தப சிநப்திக்கும் ரதானட்டு

[A] [A] சரி [A] க்கு [R] சரிாண ிபக் ம்

பிற்று னப்ன, ன்தது

[C] ாம் தற்றுதத் ராத

[B] [A] சரி [R] சரி [A]க்கு [R] சரிாண ிபக் ல்ன
[C] [A] சரி [R] சரி

ள்

[D] ான் ாம் தற்றுதத்ராத

[B] ிழும் உனதும்

‘ால்’ ன்தது ந் நூதனக் குநிக் ிநது
[A]

[D] அதணத்தும்

53.

61.

னந்து ழுதுது

[C] ங்ங் ணம்

[A]

- ி ப்ரதரி அபவு

ிி

63. நற்

[C] சின்ண + ாள்

ாசற்நார் த ண்த துநற்

[A] தண்னத்ராத

- இனக் ம்

[A] 4 அடி னல் 8 அடி த

[B] 13 அடி னல் 31 அடி த

64.

[C] 3 அடி னல் 6 அடி த

[D] 9 அடி னல் 12 அடி த

[D] னொஉ

ீ ழ்ர ாடுத்துள்ப இனக் க் குநிப்தில் நாணது

[A] ரசய்ால்

– ிதணரச்சம்

[B] த னம் ாண னம்
[C] துநற்

57. ‚ னங் ாக்த ‛ ன்தற்கு சரிாண இனக் ம்
[A] ஆநாம் தற்றுத
[B] 2 - ம் தற்றுத
[C] ன்ராத

[D] தண்னத்ராத

58. "ான் தண்டித ிதநதறுாணால் இன்ணது
ததடப்ததன்" - ன்று தண்டிக்ர ாள்லல்
[A] தனிக் டன்
[B] தாாய்க் டன்
[C] உடன்ததாக்கு

டதக் டன்
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- ண்டம்த

– ிர்தந ிங்த ாள் ிதணனற்று

[D] ர ான்நார் – ிதணானதனேம் ரதர்

[B] சிதணப்ரதர்

[D] தண்னத்ராத

ாண்

[B] ராிற்ரதர்

[C] சிதணப்ரதர்

55. ற்நிதப் தாக் பின் அடி ததந

[B] ஜான்தன்ன்

[D] னிட்டன் தின

துன்தத்துள் துப்தாார் ட்ன

[D] சிறுத + ாள்

[D]

- ினவுன ம்

[C] ட்ின் அர்ணால்ட்

[B] சின + ாள்

[C] னொஉ ராி

- ிண்டன ம்

62. ‚தனட் ஆப் சிா ‚ ஆசிரிர்

[A] சி + ாள்

[A] ரதானட்ரதர்

- ண்டன ம்

[D] ிதண

[D] தடூஉம்

54. ‚சின்ணாள்‛ – திரித்து ழுது

56. ‚ஆந்த‛ இனக் ம் ன

[A] த ம்
[C] ஞானம்

[B] ரசலீஇ

[D] B & C

ீ ழ் ண்ட ரசாற்ரதானபில் நாண இத

[B] ாண ம்

ீ ழ் ண்டற்றுள் இதசிதநபரததடதத் தர்

[A] டுப்ததூஉம்

[B] ானடிார்

ம்தாாம்

[C] ினக்குநள்

னந்து ழுதுது

னந்து ழுதுது

[C] ிழும் ரலுங்கும்

[D] [A] று [R] சரி

60. தகு ிழ்ச் ரசால்னனத ‚ானிண்டில்‛ இில்

52. ‚ிப்திாபதட‚ ன்தது ___________________
[A] ிழும் சஸ் ினனம்

ிஞர் ள்

உன ங் தபனேம் உததனேம் ற்நி கூறுர்

[A] 2 - ம் தற்றுத உனனம் தனும் உடன் ராக்
[B] ஆநாம் தற்றுதத் ராத

[A] அஞ்சிதனாி

65.

ீ ழ் ண்டற்றுள் ரதானந்ாது (உரிப்ரதானள்)

[A] குநிஞ்சி

[B] னல்தன
[C] னம்

[D] ரய்ல்
[E] தாதன

–

ாடும்

ாடு சார்ந் இடனம்

– இனத்லும் இனத்ல்ிித்னம்
– ஊடலும் ஊடல் ிித்னம்
– இங் லும் இங் ல் ிித்னம்
- திரிலும் திரில் ிித்னம்

66. ‚ாழ்ிணிற் ரசம்ததச் ரசய்தள் ீத‚ ன்ந
தாடதனத் ிழ்ாய் ாழ்த்ா
[A] ிழ்ாட்டு அசு

ற்றுக்ர ாண்டது

[B] னதுத அசு
[C] திஞ்சு அசு

[D] துவுில்தன
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67. ிழ்ாட்டின் ‘ரல்னிாசன்‘
[A] தாிார்

77. இனக் க் குநிப்தில் ரதானந்ா என்று

[B] தாிாசன்

[C] அண்ா

[A] ஈன்ந குி

[D] ாிாசன்

– ிதணத்ராத

[B] தாள்

- உரிச்ரசாற்ரநாடர்

[C] ிதநி

[D] ண்குதட

68. ‚ாநிந் ராி பிதன ிழ்ராிததால் இணிா
ரங்குங்

ாதாம்‚ ித உன நிச் ரசய்ர்

[A] தாிார்
[C]

[B] தாிாசன்
[D] தாார்

ம்தர்

[A] இானிங் ம்

[B] தர்

[C] னடிசன்

ிஞர்

ரசப்தட்டார் சால்தின் தத்து – அிதத் தர்
[A] ரசால்தின்ன ிதனி

[B] ரசாற்ரதானட் தின்ன ிதனி

[C] உி ன்னும் ரசால் ந்துள்பால் உன அி
[D] ரதானட்தின்ன ிதனி

[III]

[C] னற்றுதாதண

[D] கூததாதண

74. உதிதடிட்ட தாட்டுதடச் ரசய்னேதப இற்நி
தச இபசர், (த ா,தந்ன்,ன்ணன்) ார் ?

[B] இபங்த ாடி ள்
[D] ரடுஞ்ரசின்

75. சினப்தி ாத்ில் இடம்ரதற்ந ஆர்குனத்த

[C]

76.

________________

ண் ி

[B] ாி
[D] ாரி

வுந்ிடி ள்

ீ ழ் ண்டற்றுள் சரிாணதத் தர்ந்ரடு

[A] ன்
[B] ன்

[C] ன்

[D] ன்

ன்

ள்ன் அல்ன

ன்

ள்ன் அன்று

ன்

ள்ணல்னன்

ன்

ள்ணா

[B] அநிவுதடர்

[C] தக்ினேதடர்

[D] தற்றுதடர்
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[B] இனத்ீன்
[D]

னனர் ள்
(1)

ம்தாாம்

[B]
[C]
[D]

4

3 2

1

2 3 4

3

4 1 2

3

4 2

ம்தர்

(2) ினள்லர்

[IV] ினக்குநள்
[A]

ிதக் ம்

:

[II] தம்தாி

[B] ரதாிப்னதாதண

[A]

[A] அஞ்சாத

[I] இனண்டடு
ீ

[A] இதணதாதண

ாண்

பிடம்

[D] அதன டல்

நூல் ள்

[D] 3 இல் ள்

தசர்ந்ர் ார் ணக்

ாஷ்ீ ர்

80. ர ான்ஸ்டான் இத்ானி ராிச்ரசால்லுக்கு ிில்

82. ரதானத்து

[B] 9 இல் ள்

ரி ானன்

[B]

[C] ஈப்ன

73. உள்லதா றுள்லதா றுள்பம் உனக்குத

[C]

79. ிதணத்ராத ில் ரதானத்ற்நது

[A] ஆங் ினம்

72. ினக்குநபில் அதந்துள்ப இல் ள்

[A] ரசங்குட்டுன்

[D]

ராிப்ரதர்த்ார் ______________________________________

[D] ரசய்ாத

ள்லர் ாய் ராி ாண்ன

[C] உத்ிதிதசம்

அி ாங் தப ானணிர்
ீ
ம்ராிில்

[B] எறுத்ார்

[C] 4 இல் ள்

[B] ாதஸ்ம்

81. ினக்குநபின் அநத்துப்தால், ரதானட்தால் ஆ ி (108)

71. ‘ிதணானதனேம் ரதர்‘ நாணது

[A] 8 இல் ள்

உள்பது ___________________

[C] த த்னம்

70. உி தத்ன் றுி உி

[C] தாற் ிற்தர்

ம்தாாத்ில் இடம்ரதற்ந ‚அதசா ணம்‛ ங்கு

[A] ராய் ல்

[D] தாிாசன்

[A] ீங் ாத

78.

– தண்னத்ராத

[A] இனங்த

69. ஆன்ீ ிடுதன,ரதண்ிடுதன,சனாிடுதன
ாட்டு ிடுதனத ிதந் ிடுதனக்

- ிதணத்ராத

(3) தாிாசன்
(4) ானணிர்
ீ

1

1

83. தாதந்ர் தாிாசன் னக் ங் பில் நாணது
[A] ிழுக்கும் அனரன்று ததர் !
[B] சங்த

னங்கு !

[C] ணி எனனுக்கு உில்தன ணில் ….
[D] உள்தப ராட்டால் உசிரில் இணிக்கும் !

84. ‚அஷ்டதிதந்ம்

ற்நன் அத தண்டின்‛ ன்னும்

தராிக்கு ற்த உர்ந்ா க்
[A] அற்னத்ினந்ாி

னப்தடுது

[B] ினத்ராண்டர் ினந்ாி
[C] ினதங் டத்ந்ாி
[D] ரதரி ினந்ாி
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85. ‚இனக்கு ஆம்‛- சரிாண இனக் ம் ன

94. ‚தா ம் தின்று அநிவு ரதற்நர் ள்‛

[A] ிர்தந ிதணரச்சம்

[A] ஆழ்ார் ள்

[B] ிர்தந ரதரச்சம்

[C] ான்ார் ள்

[C] இனரதராட்டுப் தண்னத்ராத

சிறு த ரன்தண ம் ன்று கூநிர்
[A] குனசாி

ீ ழ் ண்டற்றுள் சரிாணதத் தர்
ிண்த

[A] னித

[B] ரன்த
[C] சுத

[D] னித

87. ‚ர ாள்த

ின்த

ண்த

ீத

பம்

ர டுல்

ர ாதட

ீன்

னம்

ர ாடுத

தல

ரசல்ம்‛, ‚எழுக் ம் இல்னா

ாதன

[D] ன.ாசணார்

88. ரன்தாடி, டதாடி, குடி, ாட்தட, னும் கூத்து
ள் ந் ாட்டில் தடரதற்நது

[A] தனசிா

[B] சிங் ப்னர்

[C] இனங்த

[D] திணாங்குத்ீவு

89. தனசிாின் னல் சிறு த து ?
[A] ச

ிர்தலு

[D]

தடசிப் தந்ிின்

ங் ாி ஆண

த

ண் ீர்

91. ி த்ில் இன்று

ீ ன்

[B] ச்சிற்தக் தன

[D] ரசப்னப்தடிக் தன

[A] த டு டந் கூழ்
[B] ாழ்

[D] ின்த ா ரினு ிங்த

98. ரதானத்து

2 1 4

[C]

2 1

1

3

2

1

2

ற் பில் ரசதுக்கும் சிற்தம் __________

[C] சிற்தக் தன

93. என சிநந் ஏிணா
[A] தசன்ணன்

[C] தாண்டின்ணன்

[B] ரசப்னத்ினதணி
[D] ஏிக் தன

ி ழ்ந் ‚த ந்ிர்ன்‛

[B] தசான்ணன்

1

- இற்த

அநிவு

- ரௌத்ிதுர்க்த
[B]

3

1 2

4

[D]

2 3 4

1

:

[D] ரன்ணாட்டு ரதர்ணாட்சா

4

[A] னதடப்னச்சிற்தம்

3 4

[C] ரன்ணாட்டு ததாஸ்

1

தர்ந்ரடுத்துச்

3

[B] ரன்ணாட்டு ாகூர்

3

ாட்சி தபனேம், சினாக் ாட்சி,

னித்ராத

:

[A]

[D]

92. இாாக்

–

- ாதுதாிணி
ீ

[C]

[D] திள்தபார்தட்டி

– ரால் ாப்திம்

[B] தன்ராிப்தாத

3

[C] ால்னனம்

– சம்ந்ர்

- துசணி

[B]

[B] ததணதன

- ானடிார்

[A] ாினும் ன்ராிால்

(தாண்டிர்

ழுகுதன

அந்ர் ாணர் ஆிணம்

[C] த ா ணித ீ ட்டணன்

குதடதக்த ாினில் ி வும் தததாணது
[A]

இபம்ரதண்

ீ ழ் ண்டற்றுள் ரதானத்ற்நது

[A]

ாப்தடும்

ானத்த)

ம்

[A] ரற் ாசிாின் சாக்டிஸ்

சிற்தக் தனஉள்பது
[C] ந்சிற்தக் தன

ீ ன்

ம்

99. ரதானத்து

90. ரசட்டிாட்டார் டு
ீ
பில் வ்த
[A] ஏிக் தன

ர ாடி

[C] இபம்ரதண்

[D] ரிசிணக்ர ாற்நத

[B] த ாகுன ினாசம்

இபம்ரதண்

[B] இபம்ரதண்

[C] அநம்பர்த்ால்

ா ஞ்சரி

[C]

97.

ாதப

ாழ்வு

[D] ீ ன்

[B]  ாத்ா ாந்ி

[C] ரதரிார்

ாத

[A] ீ ன்

னத்து

[A] தநதனடி ள்

[D] சுந்னெர்த்ி

96. தின்னம் எனி தறுதாட்டில் சரிாணதத் தர்

ல்ி, ணசாட்சி

இல்னா  ிழ்ச்சி‛ ானதட

[B] இாஜாஜி

[C] இனக்குணார்

இல்னா அசில், உதப்ன இல்னா

ஆட்ட த

[D] சர் ள்

95. னிணம், னபி ரன்நால் ;

[D] எனரதானட் தன்ராி

86.

[B] சித்ர் ள்

4

4

(1) ரங் டி
(2) அண்ாதுத
(3) ஈ.த.ாசாி
(4) தர்

2

2
3

4

100. ீ ழ் ண்டற்றுள் ரதானத்ற்நதத் தர்

I.ரால் ாப்திம் –அி ாம்-3 இல் ள்-27 தாக் ள்1610
II.சீநாப்னாம் –

III.சினப்தி ாம் –

ாண்டம்-3 தடனம்-92 தாடல் ள்-5027
ாண்டம்-3

ாத-30 தாடல் ள்-5001

IV.சீ சிந்ாி – இனம்த ம்-13 தாடல் ள்- 3145
[A] I

[C] III

[B] II

[D] துவுில்தன

[D] தல்னன்ணன்
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ஞாிறு ாலை "ாதிரித் ததர்வு" (200)
வினாக்கள் ககாண்ட வினாத்தாள்
பதிதவற்றம் கெய்ப்படும்.,

(12th STD – TAMIL - ANSWER KEY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A D B B A C D
11 12 13 14 15 16 17 18 19
D C C A D D C C B
21 22 23 24 25 26 27 28 29
A B A D B C D D B
31 32 33 34 35 36 37 38 39
B D B A A C A D C
41 42 43 44 45 46 47 48 49
D C B B B A C B C
51 52 53 54 55 56 57 58 59
B A D B D C D B A
61 62 63 64 65 66 67 68 69
D C B A A B A A A
71 72 73 74 75 76 77 78 79
A B C B D C A A C
81 82 83 84 85 86 87 88 89
B C C C C A B C A
91 92 93 94 95 96 97 98 99
D A D B B C C C B
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10
A
20
B
30
C
40
B
50
A
60
B
70
B
80
A
90
B
100
D
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