மாம் யகுப்ன தநிழ் ததர்வு - 3
1.

9.

நணில்யத் தீயின் இயபசி ான்ிகக்கும்

[A] 1,2,3 திருஞாசம்நந்தர் ததயாபம்

[A] தசபர்ள்

[B] தசாமர்ள்

[C] 7, சுந்தபர் ததயாபம்

[C] ாண்டினர்ள்

[D] ல்யர்ள்

[B] 4,5,6 திருாவுக்பசர் ததயாபம்

[D] 8, நாணிக்யாசர் க்தி ாைல்ள்

10. சம்நந்தர் ாைல்லக்கு ற் னாழ் யாசித்தயர் ______

“னதாம் நதந்திபயர்நன்“ ற்ி சரினாது

[A] திரு ீண்ை னாழ்ாணர்

I. அப்பால் கசய சநனம் யந்தகைந்தான்
II. திருயதினில் சியானத்கத ட்டிான்

III. குகையகபக் தானில்ள் அகநப்தில் சிந்தயன்
IV. "நாநல்ன்" நண்ைப்ட்டு ல்வயட்டு கூறுிது

3.

4.

[A] I,II,III,IV

[B] I, II, III

[C] I, IV

[D] I, III, IV

ல்யர்ா குகையகபக் தானில்ள் அல்ாதது
[A] திருச்சிபாப்ள்ி

[B] நதந்திபயாடி

[C] ல்ாயபம்

[D] தஞ்சாவூர்

இனற்ின ாானிப திவ்யினிபந்தனம் க்ாத்தில்
[A] ானக்ர்ாம்

[B] ாண்டினர்ள்

[C] தசாமர்ாம்

[D] ல்யர்ாம்

"டுயன் னல்ிக் யர் தாநான்" ன்று

ப்ிபர்க ற்ி கூறும் தல் __________________
[C] னானூறு

6.

[B] அானூறு

[D] நணிதநக

வாண்ைகநந்த கமன னுயல் ______________________
[A] திருனருாற்றுப்கை
[C] சிறுாணாற்றுப்கை

[B] ட்டிப்ாக
[D] திருயாசம்

[A] சம்நந்தர்

[B] அப்ர்

[C] சுந்தபர்

[D] நாணிக்யாசர்

13. ன்ிரு திருனககப் கைத்தயர்ள்
த்தகதர்
[A] 4

[B] 9

[C] 3

[D] 27

14. சுந்தபர் 'ததயாபம்' ின்யருயயற்றுள் து/கய சரி
I. சுந்தபர் அருின மாம் திருனக 'திருப்ாட்டு'

I. கசயத்தின் னதல் தத்துய தா ருதப்டுிது

II. இயர் ாைல்ில் ிகந, கச்சுகய,

கூறுிது

III. ஆறுள், தானில் ண்ைாபங்ள், இகச, ைம்,

இனற்க்க யர்ணக ஆின நிிரும்

III. என்து தந்திபங்ா குக்ப்ட்டுள்து

ஆின குிப்னக இயர் ாைல்ில் ாண னடினேம்

கயக்ப்ட்டுள்து

யன்வதாண்ைர்,யாதவூபார்,தசபநான் ததாமர், சிப்ன

IV. னென்ானிபம் ாைல்ள் த்தாயது திருனகனில்
[A] I, III, IV

[C] II, III, IV

து / கய சரிவனத்ததர்
[D] I, II, III, IV

ந்த திருனகனில் கயக்ப்ட்டுள்து ____________
[C] 12

[B] 11

[D] 10

யந்து ரிதனாடு வனரும்” __________________________
[C] ரிாைல்

[B] அானூறு

[D] ட்டிப்ாக
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[A] I,II,III,IV

[B] I, III, IV

[C] II, III, IV

[D] I, II, III

15. னன்ம் அயனுகைன ாநம் தட்ைாள் !

னெர்த்தி அயன் இருக்கும் யண்ணம் தட்ைாள் !
ின்யருயயற்றுள் சரினா இகனன ததர்

“னயணர் தந்த யிகநாண் ன்ம் வான்வாடு
[A] னானூறு

IV. தம்ிபான் ததாமர்,

வனர்ால் அகமக்ப்டுிது

[B] I, II, III

“னதல் உா” – தல் "திருக்னிான ஞா உா"
[A] 9

8.

[D] திருநங்கனாழ்யார்

வும் அகமப்துண்டு

"திருநந்திபம்" ற்ி உங்ள் ருத்து ன் ?
II. ாவுக்பசருக்கு னற்ட்ையர்  யபாறு

7.

[C] குதசபாழ்யார்

12. ன் ைன் ணி வசய்து ிைப்தத - வாள்க ________

ானன்நார்ள் இனற்ின ததயாபனம், ஆழ்யார்ள்

[A] நத்தயிாசம்

[B] திருப்ாணாழ்யார்

11. தநிமில் ாட்டுப்னப்ாைல் யடியங்கப் வரிதும்

ததான்ினது __________________________________________

5.

ததயாபத்கத அகமக்ப்டுிது _______________________

தசாம இயபசன் எருயனுக்கும் ிந்த
யமித்ததான்ல்

2.

"மம் நபிகசக் ஞ்சினம்" ன்று னாருகைன

[A] னன்ம்

- னெர்த்தி

[B] ாநம்

- யண்ணம்

[C] தட்ைாள்

- தட்ைாள்

[D] அயன்

- அயனுகைன
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16. "ாகய ாடின யானால் எரு தாகய ாடு" ன்று
சியன் தட்டுக் வாண்ைதற்ிணங் யாதவூபார்

ாடினது ___________________________________________________________
[A] திருயாசம்

[B] திருக்தாகய

[C] வசந்தநிழ்திம்

17. 96 - யக சிற்ிக்ினங்லள் என்ா தாகய

யககன னதில் ததாற்றுயித்தயர் _______________
[B] இபட்கைனர்ள்

[C] குநபகுருபர்

[D] நாணிக்யாசர்

18. பகய ன்னுவநன் ாதிக்கும் க்கும் ற்ா

உள் வருநாத - ன்று சுந்தபர் னாகப வருநாத
ன்று குிப்ிடுிார் _________________________________
[A] சம்நந்தர்

[B] சியவருநான்

[C] ாண்டினன்

[D] வருநாள்ானார்

19. திருநந்திபத்தில் இைம்வாத என்கத் ததர் !

[A] உள்ம் வருங் தானில் ஊன் உைம்ன ஆனம்
[B] ான் வற் இன்ம் வரு இவ்கயனம்

[C] ன்க ன்ா இகயன் கைத்தன் தன்க
ன்ாத் தநிழ்வசய்னே நாத

[D] சத்திி ாதம் எத்திடுங் ாத்துச் சுத்த சற்குரு

[A] திதாபாம் திருனக

[B]

[C]

4

3 2

1

2

3 4 1

- ட்டித்தடிள்
4

2 3 1

4 3 1

[D]

2

26. ஆடி நாதம், னச ட்சத்திபம், னநள் அம்சம்
வாருந்தின ஆழ்யார் னார் ?
[A] வரினாழ்யார்

[B] ஆண்ைாள்

[C] னதத்தாழ்யார்

[D] தனாழ்யார்

27. ஆழ்யார்ில் இைம்வற் எதப தசப அபசன் னார் ?
[A] திருநங்கனாழ்யார்
[C] வரினாழ்யார்

[B] வரினாழ்யார்

[D] குதசபாழ்யார்

28. ம்நாழ்யார் ாடின ாசுபங்ில் தயாது து ?
I. திருயிருத்தம் 100 ாசுபங்ள்
II. ரியிருத்தம் 87 ாசுபங்ள்

III. திருயாசிரினம் 7 ாசுபங்ள்

- ரிக் தயதம்

- னசூர் தயதம்
- சாந தயதம்

IV. திருயாய்வநாமி 1000 ாசுபங்ள் - அதர்யணதயதம்
[A] I

[B] II

[D] IV

[D] னிதயதினார்

[B] ஆழ்யார்ள்

[C] பாசபாசன்

[D] தசக்ிமார்

23. "ாானிப திவ்யின ிபந்தம்" - உள் ிபந்தங்ள்

த்தக உள்து _______________________________________
[B] 4000

[D] ிங்ம்
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[A] 100
[C] 300

[B] 200

[D] 400

31. ின்யருயயற்றுள் வாருத்தநற்து
[A] ஊன்

[B] அடிசில்

[C] அனிி

[D] வாம்நல்

[A] அறுசுகய உண்டி அநர்ந்தில்ாள்

வசங்ானுக்கும் தார் கைவற் இைம் ___________
[B] ழுநம்

"வரினாழ்யார்" த்தகப் ாைல்ள் ண்ணகப்

32. வாருத்து :

[D] 4

24. தசபநான் ணுக்ாிரும்வாகக்கும், தசாமன்

ிள்கத்தநிழுக்கு யமிாட்டினா யிங்ினயர்
ற்ி ாடினேள்ார் ?

எழுங்குடுத்தினயர் னார் ? ____________________________
[A] ம்ினாண்ைார் ம்ி

[B] குதசபாழ்யார்

[D] நதுபயினாழ்யார்

30. ண்ணக குமந்கதனாப் ாயித்து

[B] ஐகயனார்

22. 11 - ஆம் திருனகனில் உள் ாைல்க

[C] நதுகப

[A]

[C] திருநிமிகசனாழ்யார்

21. "இகயால் அம்கநதன  அகமக்ப்ட்ையர்"

[A] கநக

- வருநாள்ானார்

[A] ஆண்ைாள்

[D] அற்னத திருயந்தாதி

[C] 24

[D] னென்ாம் திருயந்தாதி

வதய்யநாவும் யமிட்ையர், "ருைாழ்யாரின் யம்சம்"

[C] ாானிப திவ்யின ிபந்தம்

[A] 9

- தனாழ்யார்

29. ம்நாழ்யாகபக் குருயாக் வாண்ைததாடு, அயகபத்

[B] திருநந்திபம்

[C] அதிபாஅடிள்

- தசக்ிமார்

[B] தானில் ான்நணிநாக

[C] III

20. "ிபந்த நாக" - ன்று அகமக்ப்டுயது

[A] ஆண்ைாள்

[A] வான்யண்ணத்தந்தாதி
[C] வரினனபாணம்

[D] துவுநில்க

[A] நீ ாட்சி சுந்தபம்

25. வாருத்து :

[B] வாக் வாக் கூழுகை
[C] உப்ிிப் னழுக்ல்

(1) ாடினார்

(2) நகடுைாம்
(3) னானூறு

[D] இடிப் வாம்நல் வறுகுயர்ீ

(4) சீயசிந்தாநணி

[C]

[D]

[A]

1

3

3

4

2

2

4

1

[B]

1

1

3

2

4

3

2

4
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33. "னந்தூய்கந ீபா கநனேம் அந்தூய்கந

39. ாடும் ாைல் - இத்வதாைரில் ாைல் ன்து __________

யாய்கநனாற் ாணப் டும்" வ்யக அணி

[A] ிகவநாமி

[B] டுத்துக்ாட்டு உயகநனணி

வசாற்வாமியாற்ி தநிமன்கக்கு சிப்ன வசய்தயர்

[D] யஞ்சப்னழ்ச்சி அணி

[A] இன்வசால்
[B] ஈதல்

[D] அம்
[A]
[C]

1

3

3

4

2

2

[A] னடினபசன்

[C] ததயதனப்ாயாணர்
(1) யிகிம்
(3) யிகத

4

(4) திர்

1

[B]

[D]

1

3

2

4

3

2

4

[III] யம் + தல்

= யதல் - வடுதல் யிாபம்

[A] I

= ண்நர் - இனல்ன யிாபம்
= னட்வசடி - திரிதல் யிாபம்

[C] IV

சீகைக் ாச் சிதட்டு ணனம்"-யரி இைம்வற் தல்
[A] ம்பாநானணம்

[B] II

[D] துவுநில்க

42. "னென்டி னன்தாக்ிச் வசல்யதற்கு ஆடித்

வதாகவு ின்தாக்ி வசல் தயண்டுநா" ? தார்

[B] சிதகை

னகனில் ின்யாங்க் கூைாதல்யா ? ___________

[C] ாபதிதாசன் யிகதள்

[A] நாத்நாாந்தி

[D] நருநக்ள்யமி நான்நினம்

[B] ஜயஹர்ால்தரு

36. உகு குிப நது நதினில் எழுகும் அனத ிபணதந
இவ்யரி இைம்வற் ருயம் ________________________
[C] அம்னி

= ட்டுச்தசாறு - ததான்ல்யிாபம்

[IV] னள் + வசடி

35. "ஆகந யகைக்ாய் அகபஞான் ணனம்

[A] வசங்ீ கப

[D] சுப்னபத்திதாசன்

[I] ட்டு + தசாறு
[II] ண் + நர்

1

[B] ாபதிதாசன்

41. ின்யருயயற்றுள் வாருத்தநற்து

(2) உபம் (ரு)

[C] யாய்கந

[D] வாதுவநாமி

40. "நாந்தன் ததாற்னம் தநிமர் நபனம்"

[C] தயற்றுகநனணி

34. வாருத்து :

[B] யருவநாமி

[C] திவநாமி

[A] உயகநனணி

[B] தால்

[C] னடினபசன்

[D] ய.சு.நாணிக்ம்

43. ின்யருயயற்றுள் வாருத்தநில்ாதது

[D] யருக

[A] சுமன்றும் ர்ின்து உம் .... - திருக்குள்
[B] வசஞ்ஞானிற்றுச் வசவும் அஞ்ஞானிற்றுயள்லயம்

37. ின்யருயயற்றுள் து / கய சரி

[i] இக்ினச்சுகயில் நிவும் தட்நாதுகச்சுகய
[ii] ள்ல், இகந, அினாகந, நைகந, ஆின

[C] நாதர் னம்தால் எியிை ... - திருயள்லயர்
[D] யயன் யா யானூர்தி .......... - னானூறு

44. யள்ார் நம் கதத்ததற்ா ாபணம் னாது ?

ான்கு ாபணங்ால் கச்சுகய ததான்றும் வதால்ாப்ினர்

[A] ீரின்ி யாடின னிகபக் ண்ைதாது

யிையிலம் கச்சுகயக்ாகைக்ப்ட்ையர்ள்

[C] உைலும் உள்னம் கந்த கமகக் ண்டு

[B] உணயின்ி உைல் வநிந்த யிதனாகபக் ண்டு

[iii] கூத்துில் தாநாிலம், அபசகயில்
[iv] கச்சுகயனேணர்வு இல்ாதயர்லக்குப் லும்
இருாத் ததான்றும் - யள்லயர்
[A] i, ii சரி

[C] i, iii சரி

45. ண்ிான் வற் வருஞ்வசல்யம் ன்ால்

[B] iii, iv சரி

............ .............. ....... யிடுட்ைகத டுத்வதழுது

[D] i, iv சரி

[A] லும்ாற் ட்ைன் ிருள்

[B] நக்ட்ண்(ன) இல்ா தயர்

38. தாடிட்ை இைத்கத ிபப்ன _________________________

I. யான் வற் தி ___________________________________

II. துமாய் அங்ல் ன்தன் வாருள் _______________
III. மி ன்தன் வாருள் ________________________
IV. ாசுக்குப் ாடுயன் _______________________ அல்ன்
[A] னனக, நணநாக, ைல், னயன்
[B] ாயிரி, நாக, ஆமி, ஏயினன்

[C] வண்கண, டிநாக, யில், யிஞன்
[D] ங்க, துசி நாக, அம்ன, யிஞன்
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[D] தீபாத வாடின ிணினால் இருந்தயகபக் ண்டு

[C] ண்வாத்தல் எப்தாம் எப்ன
[D] ந்தீகந னால்திரிந் தற்று

46. வாருத்து :

[A] தாகனப்தாப் ிள்க

[B] ஆடிப்ட்ைம் ததடி யிகத

[C] கத ிந்தால் யமி ிக்கும்
[D] நண் குதிகபகன ம்ி ,,,,,,,,
[A]
[C]

1

3

3

4

2

2

4

1

(1) அிவுகப
(2) ம்ிக்க
(3) உவுனக
(4) உமவு

[B]

[D]

1

1

3

2

4

3

2

4
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47. தந்கத வரினாரின் குத்திவுச் சிந்தககக்

யிகத யடியில் தந்தயர் ______________________________
[A] திரு.யி.

[C] ாதயந்தர்

[B] னடினபசன்

[C] கு

[B] ஆல்

[B] அமின் சிரிப்ன

[D] குடும் யிக்கு

[D] னதாம் இபாசபாசன் உா

58. நரின் ழுயகப் ருயங்க யரிகசப்டுத்து
II.அரும்ன

[A] II,III,IV,I,V,VI,VII

VI. ய ீ

III. வநாட்டு

[D] னம் - ாக்குநபம்

IV. னக

VII. அர்

[B] II,I,IV,III,V,VII,VI

[C] II,III,IV,I,VII,VI,V

[C] வாய்க - அருயி

[D] I,II,III,IV,V,VI,VII

59. Green Proof - சரினா தநிழ்ச்வசால்கத் ததர்

51. "ிச்சுகயநிக் தல்க அள்ிக்ற்ிைதயண்டும்"
[B] ண்ணதாசன்

[D] சச்சிதாந்தன்

52. தநிமில் னதல் அபனதி "சதுபபாதி" ந்த ஆண்டு
வயினிைப்ட்ைது ___________________________________
[C] ி.ி 1532

[C] இபண்ைாம் இபாசபாசன் உா

V. வசம்நல்

[B] தாது - நர்

[A] ி.ி 1632

[B] இபண்ைாம் குதாத்துங்ன் உா

I. நர்

[A] தாது - நபந்தம்

[C] யாணிதாசன்

57. வயப்த் தடுத்து தயமங்ள் ஆனிபனம் வாப்த்
[A] யிக்ிபநதசாமன் உா

50. ின்யரும் வசாற்ில் வாருத்தநற்து

[A] ாபதிதாசன்

[D] இபாநாநிர்தம்

வதாருிற்ால் வாண்தைானும் - தகத் ததர்

[D] இன்

டுக்ப்ட்ைது ___________________________________________
[C] தநிமினக்ம்

[B] அஞ்சகனம்நாள்

[C] அம்னஜத்தம்நாள்

[D] சுபதா

49. ாதயந்தரின் "யிழுதும் தயரும்" ந்த தில் இருந்து
[A] ாண்டினன் ரிசு

னதல் வண்நணி _______________________________________
[A] தயலு ாச்சினார்

48. ருயி, ருத்தா ஆின வாருள்ில் __ உருன யரும்
[A] 

56. ஆங்ிதனகப திர்த்து ஆனேதம் ந்திப் தாபாடின

[B] வசய்தித்தாள் யடியகநப்ன
[C] சிப்னச்வசய்தி இதழ்
[D] தகனங்ம்

60. தாய் னதா ாபணங்ால் உைம்ன அமினேநானின்
உனிரும் அமினேம் அவ்யாறு அமிந்தால் உறுதிதரும்

[B] ி.ி 1732

வநய்னிகய அகைனனடினாது ன்று கூினயர்

[D] ி.ி 1832

[A] திருனெர்

[B] நங்ம்நாள்

[C] இந்திருநான்

53. ின்யருயயற்றுள் வாருத்தநற்து

[A] ிண்டுில் மகநனாது - தசந்தன் தியாபம்

[B] ிண்டுில் சிந்தது - சூைாநணி ிண்டு

[D] ாபதிதாசன்

61. ின்யருயயற்றுள் தயா என்கத் ததர்

[A] ாைம் உ ிழ்ச்சிக ாட்டும் ண்ணாடி

[C] தநிழ்க் கக்ஞ்சினங்ின் னன்தாடி -

[B] ாைம் தயறு வனர் 'எனிாட்ைம்'அகமக்ப்டுிது

அிதா சிந்தாநணி

[D] அபாதி ன்னும் வசால் இைம்வற்து திருநந்திபம்

54. ‘தநிழ்யர்ச்சிக்மம் வயினிட்ையற்றுள்வாருந்தாதது
[A] குமந்கதள் கக்ஞ்சினம்

[C] வதால்ாப்ினம் ாைங்லக்குஇக்ணம்கூறுிது
[D] "கூத்தாட்ைகயக்குமாத் தற்த" - யள்லயம்

62. வசாற்வாைரில் அகநத்து ழுது

[A] ாைம், தநிமின் வதான்கநனா க யடியம்

[B] ாைக் கக்ஞ்சினம்

[B] ாைம், வதான்கநனா தநிமின் க யடியம்

[C] இசுாநின கக்ஞ்சினம்

[C] தநிமின் வதான்கநனா க யடியம் ாைம்

[D] அியினல் சார்ந்த கக்ஞ்சினம்

[D] தநிமின் வதான்கநனா க யடியம் ாைம்

55. திரு.யி.யால் 'இக்ா ஐகயனார்' ன்று ாபாட்ைப்
வற் அசாம்ிக த்துகனில் யல்யர்

[A] திருத்தப்ைாத அச்சுப்டி

63. சுயாநி யினாந்தர் ழுதின நதங் சூாநணினேம்

[A] சிந்த ழுத்தார்

நகநகனடிள் ழுதின சாகுந்தனம்

[C] சிந்த த்திரிக்கனார்

[A] ாை னெ தல்

[B] சிந்த இக்ினயாதி
[D] சிந்த தச்சார்
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ாைத்கதப்ற்ின ___________________________________
[C] யபாற்று தல்

[B] ஆபாய்ச்சிதல்

[D] ாை இக்ணம்
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64. கூற்று :

[A] எரு கதகனத்தழுயி தயைம் னகந்து

ஆடுயது ாைம்.

ாபணம் : [R] திப்ாைல்லக்கு வநய்ப்ாடு ததான்
ஆடுயகத ாட்டினம் ன்ர்.

[A] [A] சரி [A] க்கு [R] சரினா யிக்ம்

[D] [A] தயறு [R] சரி

[B] ததசக்தி

[C] ததசினக்வாடி

[D] அகத்தும்

[D] ஆகுவனர்

67. னவமின் உனிரும் வாடுக்குயர் மிவனின்

[D] வதால்ாப்ினம்

68. அன்னகைகந ஆன் குடிப்ித்தல் இவ்யிபண்டும்

ண்னகைகந ன்னும் யமக்கு. "ஆன்" வாருள் தரு
[A] தநன்கந

[B] உனர்ந்த

[C] தாழ்ந்த

ஆய்வு வசய்து ிறுயின தநிழ்ப்வருங்ாயர்

[B] திரு.யி.

[D] ாயாணர்

- அிவு

2. உதனம்

- ைல்

4. னயம்

- உம்

3. சதி

[B] 2
[C] 1

[D] 1

1

3

3

- திபயன்
1

3

4

4

2

2

76. "யயாய் தசிாள்" - வ்யக இக்ணம்
[A] யிகத்வதாக

[A] சீயசிந்தாநணி

[C] யிதயசிந்தாநணி

[B] உயகநத்வதாக

[D] உம்கநத்வதாக

[B] சிகப்வனர்
[D] உருயம்

4
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[B] நம் தர்ந்த யண்டு
[D] ாபதத்தாய்

79. "யிக்ிகத் வதாட்ை ிள்க வயடுக்வக்
குதித்தகதப் தால்"
[A] னார் யிஞன்

1. நதி, (னந்தி)

[D] இபட்கைக்ியி

இருக்ிதத ! யரி இைம்வற் தகத் ததர்

னெனம் தயரும் தநிழ்: ன்று யாழ்ாள் னழுயதும்

71. வாருத்து :

[B] வாருாகுவனர்

78. ந்தது யண்ைா, மநா ? இஃது ன் யிந்கதனா

70. உ னதன்வநாமி தநிழ். இந்தின வநாமிலக்கு

2

[C] உணர்ச்சி யாக்ினம்

[C] ண்ணும்கந

[D] ஏட்டுர் இல்ா யாவூர்தி

3

[A] அடுக்குத்வதாைர்

[A] உயகநத்வதாக

[C] யானூர்தி யடியம், இனக்கும் னகள்

[A] 4

[D] ண்ணா யா ! ன்து - யிித்வதாைர்

தாள்நர் ணியதத தயநாம்" - இக்ணம் தரு

[B] இபாயணன் வசலுத்தின னட் யிநாம்

[C] ண்ணதாசன்

[C] கூடிப் தசிர் ன்னும் வதாைர் -வனவபச்சத்வதாைர்

77. "தாய்கநனன் ிக னீன்ா பதத்தாய்

கூறுயது

[A] யான்யமி னணங்லம், குிப்னலம்

[A] .ிச்சனெர்த்தி

[B] சாப்சித்தது ன்து - உரிச்வசால்

[C] அன்வநாமித்வதாக

[D] அயற்

69. ின்யருயயற்றுள் "வருங்கத"

[D] சிவு

அச்சம், அயம் ஆின வாருள் ாபணநா யருயது

[B] அானூறு

[C] திருக்குள்

[B] சுயரில்

[C] நதில்

75. ிரித்தால் வாருள் தபாது, யிகபவு, வயகுி, உயக,

உகுைன் வினும் வாள்ர் - தகத் ததர்
[A] னானூறு

[A] ாட்ள்

[A] நற்றுப்ி ன்னும் வதாைரில் "நற்று"-வனர்ச்வசால்

[B] சிகப்வனர்

[C] வதாமிற்வனர்

[C] சங்பதாசுசுயாநிள்

74. ின்யரும் இக்ணத்தில் வாருத்தநற்து

66. "வயற்ிக ட்ைான்" வ்யக இக்ணம்
[A] வாருட்வனர்

[B] ஐகயசண்னம்

73. தச்சு யமக்ில் வாருந்தாத என்று :

65. யிடுதகப்தாபாட்ைக் ாத்தில் ததான்ின ாைம்
[A] தரின் வயற்ி

[A] ம்நல் சம்நந்தம்

[D] ரிதிநாற்கஞர்

[B] [A] சரி [R] சரி [A]க்கு [R] சரினா யிக்நல்
[C] [A] சரி [R] சரி

72. ின்யருயயற்றுள் வாருந்தாத என்கத் ததர்

[C] ாபதத்தாய்

யரி இைம்வற் தல்

[B] குடும் யிக்கு
[D] அமின் சிரிப்ன

80. திகனவு தாதாச் சிறுனல்ீர் ீண்ை கணனவு
ாட்டும் டித்தால் - இவ்யரிகன ழுதினயர்
[A] ஐகயனார்
[C] ிர்

[B] ம்ர்

[D] தாநதத்தர்

81. ற்கய ற்கும்டி யள்லயர் வசான்டி ற்த்தான்
தயண்டும் அப்டிக் ல்ாதயர் யாழ்யவதப்டி !
[A] னடினபசன்
[C] ாயாணர்

[B] ாபதினார்

[D] ாபதிதாசன்
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82. தயலுாச்சினார் வற்தாகபத் ததர்
[A] னத்து யடுாதர்
[B] னத்து யபப்ன்
ீ

89. "கூன்சங்ின் ிள்க வாடிப்யக் தாடிைித்
ததன்மினில்"

- நீ ாட்சி

[A] குிஞ்சி ன

- சின் னத்தம்நாள்

[C] வசல்னத்து

[C] நருதம் ன

- சக்ந்தி னத்தாத்தாள்

[D] வசாக்ாதன்

- நங்ம்நாள்

83. ின்யருயயற்க சரினா ரு யரிகசனில் ழுது
I. அம்னி

II.யருக

V.தால்

[A] II,III,IV, V,VI,VII, I

III. சப்ாணி

VI.வசங்ீ கப

IV.னத்தம்
VII.ாப்ன

[B] நன்ம்,நாந்திர்,வநன்கந,தநன்கந, ட்ைம்,ாைம்
[C] ட்ைம்,ாைம்,நன்ம்,நாந்திர், வநன்கந,தநன்கந

[D] வநன்கந,தநன்கந,ட்ைம்,ாைம், நன்ம்,நாந்திர்

85. வதன் தநிழ்ாட்டில் "மம்தி" ன்றுஅகமக்ப்டுயது
[B] திருக்குற்ாம்
[D] தநநக

[C] ண்டிதநணி ன.திதபசன் வசட்டினார்
[D] யினபசன் னடினபசன்

92. ததம்ாயணி, ாயலூர் ம்ம் _______________
ாட்சி அிக்ிது, வதான்னூல் ______________

இங்குிது, சதுபபாதி __________________ நிிர்ிது,
யபநானியர்
ீ
தநிழ் னியர்லள் எருயபா

யிங்குிார்  பா.ி தசதுப்ிள்க னழ்ிார்
[A] தம்நாக, னத்தாபநா, வான்னூா

[B] வஹயார்டுஜக்ன்

[D] தடிவ்தஸ்

[B] வான்தா, தம்நாக, னத்தாபாநா

[C] னத்தாபநா, தம்நாக, வான்தாா

[D] தம்நாகனா, வான்தா, னத்தாபாநா

87. வயண்ாயில் அகநந்துள் வயண்ாக்ள்

ண்ணிக்க ___________________________________________
[C] 431

[B] யிநணி ததசி யிானம் ிள்க

யிடுட்ை வசால்க ிபப்ன

86. "னதல் வசனல்திட்ை யகபயார்" தாற்ப்டுயர்

[A] 430

[D] ம்ர்

[A] நகநகனடிள்

[A] ாைம்,ட்ைம்,நாந்திர்,நன்ம், வநன்கந,தநன்கந

[C] ஜான் ாஸ்ைல்

[B] லீிதனாிி

ீாம்ிககன அகமத்தயர் னார் ?

84. அபயரிகசனில் அகநத்து ழுது

[A] சார்ஸ் ாப்தஜ்

நித்வதியாக் ாட்டும்" னாருகைன சிந்தகனில்

91. "ருப்ானி சாறு வாண்டு யா" - ன்று

[D] VII,VI,V,III,IV,II,I

[C] வாடுனடி

[D] வய்தல் ன

உருயத்கதப் னல் தினில் ததங்ின சிறுித்துி

[C] ிர்

[C] II,III,IV,I,VII,VI,V

[B] னல்க ன

90. "வடுந்வதாகயிலுள் வரின கநபத்தின்

[A] திருயள்லயர்

[B] II,I,IV,III,V,VII,VI

[A] அஸ்தினர்நக

னத்த நர்ள் து ?

[B] 4350

93. "ாங்ள் யிபாசர்ள்" ன்று வசருக்குைன் கூடின
னயர்ின் வசருக்க அைக்ினயர் னார் ?
[A] ாபதிதாசன்

[D] 5618

[C] ாதநப்னயர்

88. ின்யருயயற்ில் து / கய சரினா உள்து

னாருக்கு யமங்ப்ட்ைது

I. ிப்ன - திருனகப்ாடி ாடு வான்யிகந்த
த்தூர், (ாஞ்சினபம் (ந) வருங்த்தூர்)

[A] அஞ்சகனம்நாள்

III. ாம் - ன்ிபண்ைாம் தற்ாண்டு, (ம்ரும் -

[C] அசாம்ிக

[B] அம்னஜத்தாம்நாள்

II. சிப்ன - யபகுண ாண்டினின் அகயப்னயர்
எட்ைக்கூத்தரும் இயர்ாத்தில் யாழ்ந்தயர்ள்

IV. வயண்ானாப்ில் ாப்ினப்வாருகத் வதாைர்
"வயண்ாயிற்கு" னதமந்தி ப் தாற்ப்டுிார்
[A] I தயறு II, III, IV சரி
[B] I சரி II, III, IV தயறு

[C] I II III நற்றும் IV சரி
[D] I, II, III சரி IV தயறு
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[D] ிர்

94. 1964 - ஆம் ஆண்டு தாநகபத்திரு (த்நவ) யிருது

(னதமந்திப்னயர்)

ிகச் வசய்னேள்ாாய்ப் ாடின சிப்ிால்

[B] ம்ர்

[D] ாந்திநதினம்நாள்

95. "கவசய் தன்கநனி ம்வமீ இத் தாய்த்துள்"

ததம்ாயணினில் ப்ைத்தில் இைம்வற்றுள்து
[A] யாஞ்கசப்த்து
[B] நருயப்த்து

[C] வதாண்டித்து
[D] நயருள்
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96. இந்தின சீப் தாரின் தாது தார் கைவற்

இைத்திற்கு வசன்று வசய்திகனத் திபட்டின இதழ்

(8th STD – TAMIL - ANSWER KEY)

[A] ண்ைன் கைம்ஸ்

[B] இன்டினன் க்ஸ்ிபஸ்
[C] தி வஹபால்டு

[D] வைக்ான் ிபாிக்ல்

97. "ாயிரி வதன்வண்கண ாாறு - தநிழ் ண்ைததார்
கயகன வாருகதி" - தநிம திக தநிமில்
இைம்வச்வசய்தயர் னார் ?
[A] நகநகனடிள்
[C] ாபதினார்

[B] ட்டித்தடிள்
[D] சுபதா

98. "ல்வாழுக்ம் என்த - வண்தண ல் ிக

தசர்க்கும்" - இவ்யரினில் இைம்வற் யிித்வதாைர்
[A] எழுக்ம்

[B] என்த

[C] வண்தண

[D] ல்

99. நது இரு ண்ாக் ருதப்டுயது னாது ?
ன்று ாபதினார் கூறுயது
[A] டிப்னம், கனேம்
[B] வதய்யம், தநிழ்

[C] ததசினனம், தநிழும்
[D] ாடும், வநாமினேம்

100. ின்யருயயற்றுள் வாருத்தநற்து (ஜி.னே.தாப்)
[A] 1885 to 1906 - இங்ிாந்து கப்ணி

[B] 1886 -திருக்குள் ஆங்ி வநாமிவனர்ப்ன வயினீடு

1
D
11
D
21
D
31
A
41
D
51
D
61
B
71
C
81
D
91
C

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

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

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

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

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

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

8
B
18
B
28
B
38
D
48
B
58
C
68
B
78
C
88
A
98
C

9
A
19
D
29
D
39
B
49
B
59
A
69
C
79
D
89
D
99
D

[C] 1900 - திருயாசம் ஆங்ி வநாமிவனர்ப்ன

[D] 1908, Feb -11 இன்னுனிர் ீத்து யிகைவற்ார்

அடுத்த வாரம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ்
பதிவவற்றம் செய்யப்படும் _______________
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10
A
20
A
30
B
40
C
50
C
60
A
70
D
80
C
90
C
100
A
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