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6)

TAMIL QUESTIONS (10 th Based) – 100 QUE.
TOTAL MARKS

– 150 (1 X 1 ½ Marks)

TIME DURATION

– 1 ½ HOURS

1)

8)

ிள்வை

“அச்ெமில்வல அச்ெமில்வல” என்ற
எழுச்ெி

திருக்குறுந்தோண்டகம்/ திருநநடுந்தோண்டகம்

[A] ஆளுவடய

[B] குலபெகர ஆழ்ைோர்

9)

[C] இரோமலிங்க அடிகைோர்

ோடல்

ிள்வை

[C] நம் ி ஆரூரர்

[A] மோணிக்கைோெகர்

[B] ஆளுவடயரசு
[D] அருள்ைோெகர்

“உலகில் நோகரிகம் முற்றும் அழிந்து ைிட்டோலும்
திருக்குறளும், கம் ன் கோைியமும் இருந்தோல்

[D] திருநோவுக்கரெர்

ப ோதும் மீ ண்டும் அதவனப் புதுப் ித்து ைிடலோம்”

“எைிவமயினோல் ஒரு தமிழன்

எனக் கூறியைர்

டிப் ில்வல

நயன்றோல் இங்குள்ை எல்லோரும் நோணிடவும்
ோடியைர்

[A]

ரிதிமோற்கவலஞர்

[B] கைிமணி

[C]

ோரதிதோென்

[D]

ோரதியோர்

“நெறுநவரக் கோணின் சுமக்க இறுைவர
கோணின் கிழக்கோம் தவல” என்ற குறைில்
நெறுநர் என் ைர்

[A] Rebel
[C] Friend

[B] Rival
[D] Relation

திருநைோற்றியூரில் உள்ை திருநைோற்றீெர் மீ து

10)

[A] ெீகன் ோல்கு

[B] ைரமோமுனிைர்
ீ

[C] ஜியூப ோப்

[D] கோல்டுநைல்

“முருகு ந ோருநரோறு
இத்நதோடரில்

ோணிரண்டு முல்வல”

ோணிரண்டு என்றநதோடரோல்

குறிப் ிடப் டும் நூல்கள் எவை
[A] அகநோனூறு, புறநோனூறு
[B] முல்வல ோட்டு, குறிஞ்ெிப் ோட்டு
[C] ெிறு ோனோற்றுப் வட, ந ரும் ோனோற்றுப் வட
[D] ெிறு ோனோற்றுப் வட, ந ோருநரோற்றுப் வட

11) ஆண்

ோற் கூற்றும் ந ண் ோற் கூற்றும் இடம்

இரோமலிங்க அடிகள் ோடியது

ந ற்ற திவணகள்

[A] எழுத்தறியும் ந ருமோன் மோவல

[A] நைட்ெி, கோஞ்ெி

[B] நதய்ைமணிமோவல

[B] நைட்ெி, கரந்வத

[C] ைடிவுவட மோணிக்க மோவல

[C] நநோச்ெி, உழிவஞ

[D] திருநைோற்றியூர் திருச்ெதக மோவல

[D] வகக்கிவை, ந ருந்திவண
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ோரதியோரின்

ோடலுக்கு முன்பனோடியோக அவமந்தது

__________________ -ன்

ோடல்கவை

இயற்றியைர்

5)

“தனிப் ோசுரத்நதோவக”

[D] நோ. சுந்தரமூர்த்தி அடிகைோர்

என்னும் நெய்யுள் ைவக

4)

[D] முதுநமோழிக்கோஞ்ெி

[C] மவறமவலயடிகள்

ோைினங்கள்

பைண்டும்” என்று

[C] திரிகடுகம்

[B] ஜோர்ஜ் யுக்பைோ ப ோப்

ோக்கள்

[C] நோன்கு நநறிகள்

3)

[B] ஏலோதி

[A] ரோ. கிருட்டிணப்

[B] நோற்கரணங்கள்

2)

[A] திருக்குறள்

ஆங்கிலத்தில் நமோழிந யர்த்தோர்.

ப ோக்கோக தமிழ் ைிடு தூது குறிப் ிடுகிறது

[D] நோலுைவக

ோடலிலும் ஆறு கருத்துக்கள் இடம்

ரிதிமோற்கவலஞர் இயற்றிய இந்நூவல யோர்

கீ ழ்க்கண்ட எவை தமிழ் ையலின் மவடப்
[A] நோல்ைவகப்

ஒவ்நைோரு

ந ற்றுள்ை நூல்

7)

ப ொதுத் தமிழ்
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12) ந
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ோருத்துக

18) கீ ழ்க்கண்ட

ந ோருள்

1. ைஞ்ெி

(b) அதிரப்ந ோருைது

2. நநோச்ெி

(c) ைட்கோர் பமற்நெல்ைது

3. தும்வ

(d) எயில் கோத்தல்

4. கோஞ்ெி

[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

4
1
3
4

1
2
1
3

3
3
4
1

2
4
2
2

13) கீ ழ்க்கண்ட

“மருட் ோ”

திவண

(a) எதிரூன்றல்

[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு

[B] ெிலப் திகோரமும், ெீைகெிந்தோமணியும்

[B]

த்நதோன் தோம் நூற்றோண்டு

[C] ெிலப் திகோரமும், மணிபமகவலயும்
[D] வெை மற்றும் வைணை இலக்கியங்கள்

20)

[D] இரு த்நதோன்றோம் நூற்றோண்டு
ோைித்து தோலோட்டுப்

ோடியைர்
[A] ந ரியோழ்ைோர்

[B] மதுரகைியோழ்ைோர்

[C] குலபெகரோழ்ைோர்

[D] திருப் ோணோழ்ைோர்

திவணக்குரிய ந ரும்ந ோழுதுகள்

நமோத்தம் எத்தவன?

ோட்டு ________________

[A] கந்துக ைரி

[B] கோனல் ைரி

[C] அம்மோவன ைரி

[D] பைட்டுை ைரி

21) அபயோத்திதோெர்

“ஆதிபைதம்” என்னும் நூவல

எழுத எந்நூவலச் ெோன்றோக நகோள்ைைில்வல
[A] மச்ெமுனிைர் ஞோனம்
[B] நதோன்னூல் ைிைக்கம்
[C] நோயனோர் திரிகுறள்
[D] வைரோக்கிய ெதகம்
ோடல்களுக்கு ெிறப்பு தந்தும் வெை,

வைணை நநறிகவையும்

[B] மூன்று ந ரும்ந ோழுதுகள்

ோடிய ெமணநூல்

[A] ெிலப் திகோரம்

[C] ஆறு ந ரும்ந ோழுதுகள்

[B] ைவையோ தி

[D] கோர்கோலம் மட்டும்

[C] ெீைகெிந்தோமணி

கீ ழ்க்கண்டைற்றில் ந ோருந்தோத ஒன்வற பதர்க
[A] இரங்கல்

[B] துலங்கல்

[C] மோதங்கி

[D] ஊெல்

தோக்கத்திற்கு ப ருந் தவகத்து” என்ற குறைில்
வகவயத் தோக்குைதற்கு

[D] உதயணகுமோர கோைியம்

23) தக்பகோலம்/

உவடயோன் ஒடுக்கம் ந ோருதகர்
ின்

ைோங்கும் தன்வமவய கீ ழ்க்கண்ட எந்த
உயிரிபயோடு ஒப் ிடுகிறோர்
[A] ெிங்கம்

[B] ெிறுத்வதப்புலி

[C] ஆட்டுக்கடோ

[D] கோட்டுப்பூவன
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ோவல நில மக்கைின்

22) நோட்டுப்புறப்

[A] இரண்டு ந ரும்ந ோழுதுகள்

ைள்ளுைர்

என அவழக்கப் டும் இரு நூல்கள்

[A] திருக்குறளும், கம் ரோமோயணமும்

திநனட்டோம் நூற்றோண்டு

17) ஊக்கம்

B: நைண் ோைில் முடிய பைண்டும்

[D] கூற்று இரண்டுபம ெரி

[C] இரு தோம் நூற்றோண்டு

16)

கூற்று

19) தமிழுக்குக்கதி

[A]

15) குறிஞ்ெி

A: ஆெிரியப் ோைில் நதோடங்க பைண்டும்

[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி

எந்த நூற்றோண்வடத் தமிழின்

குழந்வதயோக

கூற்று

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு

மறுமலர்ச்ெிக் கோலம் என அறிஞர் ப ோற்றுைர்

14) இரோமவன

ைோக்கியங்கவை கைனித்து பதர்க

நோகபகெரம் என் வை முவறபய

[A] இலைங்கம்/ ஏலம்

[B] திப் ிலி

[C] சுக்கு/ மிைகு

[D] ெிறுநோைற்பூ

24) முகுந்தமோவல

மற்றும் முதுநமோழிமோவல

என்னும் நூல்கவை

வடத்தைர்கள் முவறபய

[A] ந ரியோழ்ைோர் மற்றும் அபுல்கோெிம்
[B] அபுல்கோெிம் மற்றும் ந ரியோழ்ைோர்
[C] குலபெகரயோழ்ைோர் மற்றும் உமறுப்புலைர்
[D] உமறுப்புலைர் மற்றும் குலபெகரயோழ்ைோர்
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25) ந
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ோருத்துக

30) இலக்கண

நோயன்மோர்கள்

ிறந்த இடம்

(a) திருஞோனெம் ந்தர்

1. திருைோதவூர்

(b) திருநோவுக்கரெர்

2. திருநோைலூர்

(c) சுந்தரர்

3. திருைோமூர்

(d) மோணிக்கைோெகர்

4. ெீர்கோழி

[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

4
2
3
4

1
1
4
3

3
3
1
2

2
4
2
1

26) மோணிக்கைோெகர்

குறிப்புத் பதர்க:

[A] இரண்டோம் பைற்றுவம உருபும்

யனும்

உடன்நதோக்கநதோவகயும்
[B] மூன்றோம் பைற்றுவம உருபும்

யனும்

உடன்நதோக்கநதோவகயும்
[C] நோன்கோம் பைற்றுவம உருபும்

யனும்

உடன்நதோக்கநதோவகயும்
[D] ஐந்தோம் பைற்றுவம உருபும்

யனும்

உடன்நதோக்கநதோவகயும்

31) உங்களுவடய

தருமமும் கருமுபம உங்கவைக்

கோக்கும் என்று முத்தோய்ப் ோய் நம் உள்ைத்தில்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில்

நறுந்பதவனப் ந ய்ைித்தைர்

உள்ை திருைருைோல் ஆட்நகோள்ைப் ட்டோர்

[A] உ.பை.சுைோமிநோத ஐயர்

[A] திருப்புகழுர் ெிைந ருமோன்

[B] அபயோத்திதோெ

[B] திருநைண்நணய்நல்லூர் ெிைந ருமோன்

[C] இரோமலிங்க அடிகள்

[C] திருைோடுதுவற ெிைந ருமோன்

[D] நதோண்டர்ெீர்

[D] திருப்ந ருந்துவற ெிைந ருமோன்

27) சுைடன்
ீ

“நீர்முகில்”

நோட்வட பெர்ந்த எழுத்தோைர் ப ர்

32) பெரநோட்டு

ண்டிதர்
ரவுைோர்

மன்னர் மர ில் ைந்த வைணைர்

[A] குலபெகரோழ்ைோர்

லோகர்க்ைிஸ்ட் [Pär Fabian Lagerkvist]

[B] திருமழிவெயோழ்ைோர்

ெிறுகவதகவை தமிழில் நமோழிந யர்த்தைர்

[C] திருமங்வகயோழ்ைோர்

[A] எஸ்.ஆபரோக்கிய ெோமி [B] ஜி.குப்புெோமி

[D] திருப் ோணோழ்ைோர்

[C] நோ.முத்துெோமி

[D] என்.ரோமெோமி

28) நெழுஞ்பெோவகைின்

இவடபய அழகுற நடந்து

33) “இபதோ

ஒர் உத்தம மனிதர் ப ோகிறோர்” என்று

ைள்ைலோவர

ோர்த்துக் கூறியைர்

நெல்லும் கோைிரியோற்வற தனது இவெப் ோட்டோல்

[A] ெிதம் ரச்ெோமியோர்

[B] தில்வலச்ெோமியோர்

ைோழ்த்துைது

[C] திகம் ரெோமியோர்

[D] ஏகோம் ரெோமியோர்

[A] ெீைகெிந்தோமணி
[C] மத்தைிலோெப்

[B] கம் ரோமோயணம்
ிரகோெம்

ெிலப் திகோர

[D] ெிலப் திகோரம்

29) ந

[A]

(a) ஐகோரக் குறுக்கம்

1. தவலைன்

(b) ஒைகோரக் குறுக்கம்

2. நைைைோல்

(c) ஆய்தக்குறுக்கம்

3. ப ோன்ம்

(d) மகரக்குறுக்கம்

4. முஃடீது

[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

4
2
1
2

1
1
2
1

3
3
4
4

2
4
3
3
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பகோறல் கடுங்பகோல் அன்று” என்ற
ோடலில் யோர் யோரிடம் கூறியது

ோண்டிய மன்னன் கண்ணகியிடம் கூறியது

[B] கண்ணகி

ோருத்துக

[A]
[B]

34) “கள்ைவனக்

ோண்டிய மன்னனிடம் கூறியது

[C]

ோண்டிமோபதைி

[D]

ோண்டிய மன்னன் தனக்குள் கூறியது

35) “அகர

டர்க்வகயோய்க் கூறியது

முதல எழுத்நதல்லோம் ஆதி

கைன் முதற்பற உலகு”- இக்குறட் ோ
[A] ஒரு ைிகற் த்தோன் ைந்த குறள் நைண் ோ
[B] ஒரு ைிகற் த்தோன் ைந்த ெிந்தியல் நைண் ோ
[C] இருைிகற் த்தோன் ைந்த குறள் நைண் ோ
[D] இருைிகற் த்தோன் ைந்த

ஃநறோவட நைண் ோ
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36) ந

Excel your Knowledge for Comp. Exam

ோருத்துக

42)

நெறிநோலு

குலபெகர ஆழ்ைோர்

ற்றிய கீ ழ்க்கண்ட

கூற்றுகைில் ெரியோனவை

கைி

(a) வைதருப் ம்

1. ஆசுகைி

I. திருைரங்கத்தில் மூன்றோம் மதிவலக் கட்டியைர்

(b) நகைடம்

2. ெித்திரகைி

II. நகோல்லிக்கோைலன், கூடல்நோயகன் என்ற பைறு

(c)

ோஞ்ெோலம்

(d) மோகதம்
[A]
[B]
[C]
[D]

4. ைித்தோரக்கைி

(a)

(b)

(c)

(d)

4
2
3
1

1
1
4
3

3
3
1
2

2
4
2
4

37) மோர்கழி

ந யர்களும் உண்டு

3. மதுரகைி

மோதத்தில் வெைர்கைோல்

III. நகைத்துைமணியின் அம்ெமோக

ிறந்தைர்

IV. ந ருமோள் திருநமோழிவய இயற்றியைர்
[A] II & III மட்டும் ெரியோனவை
[B] I, II & III மட்டும் ெரியோனவை
[C] I, III & IV மட்டும் ெரியோனவை
[D] இவை அவனத்தும் ெரியோனவை
ோடப் டும்

43) “Aesthetic” என்

தன் தூயதமிழ்ச் நெோல்

மோணிக்கைோெகர் இயற்றிய திருப் ோடல்கள்

[A] இயற்வக அறிவு

[B] இயற்வக ைனப்பு

[A] திருப் ோவை

[B] திருநைம் ோவை

[C] இயற்வக ஒழுங்கு

[D] இயற்வக ைோழ்வு

[C] திருைோெிரியம்

[D] திருைோய்நமோழி

38) ெமூகத்தின்

மோற்றத்திற்கு ெிந்தவன

44) நுகர்ந

ோருள் கண்டு ிடித்த நோவை தீ ோைைி

திருநோைோக நகோண்டோடும் நோடு

ைிவதகவைத் தூவுகின்ற புரட்ெியோைர்கைோபலபய

[A] ெப் ோன்

[B] ெீனோ

இந்த வையகம் ைோழ்கிறது எனக் கூறியைர்

[C] தோய்லோந்து

[D] நகோரிய நோடுகள்

[A] மகோத்மோ கோந்தியடிகள்
[B] தந்வத ஈ. பை. இரோமெோமி
[C] டோக்டர் அம்ப த்கோர்
[D] புரட்ெிக்கைி

39) “நோட்டுதும்

ோரதிதோென்

யோம் ஒர்

ோட்டுவடச்நெய்யுள்” என்று

45) “ஒருவமத்

பதோற்றத்து ஐபைறு ைனப் ின்

இலங்குகதிர் ைிடூஉம் நலங்நகழு மணிகளும்”
என்னும் ெிலம்புைின் ஊர்கோண் கோவதயில்
கூறும் கருத்தின் அடிப் வடயில்
ின் ைருைனைற்றில் எவதக் குறிக்கும்

ைிைம் ியைர்?

[A] மண்ணியல்அறிவு

[A] பெரன் நெங்குட்டுைன் [B] திருத்தக்கபதைர்

[B] கனிமைியல்அறிவு

[C] ெீத்தவலச்ெோத்தனோர்

[C] ந ோறியியல்அறிவு

40) நெவ்ைழிப்

[D] இைங்பகோைடிகள்

ண் எந்த திவணக்குரியது

[A] குறிஞ்ெி திவணக்குரியது
[B] முல்வல திவணக்குரியது
[C] நநய்தல் திவணக்குரியது
[D]

ோவல திவணக்குரியது

41) அடிகள்

பதோறும் நோற்ெீர்கள் நகோண்ட

அைைடிகைோக ைருைது

[D] ைிண்ணியல்அறிவு

46) “மதியிலி

அரெர் நின் மலரடி

ணிகிலர்

ைோனகம் ஆள்ைோபர”
-------இப் ோடலுக்குரியஅரென்------------[A] இரோஜரோஜபெோழன்

[B] நந்திைர்மன்

[C] நரெிம்மைர்மன்

[D] சுந்தர ோண்டியன்

47) அறுைர்க்கு

இவைய நங்வகயோன ெோமுண்டி

[A] பநரிவெ ஆெிரியப் ோ

பதைி ெிலப் திகோரப்

[B] இவணகுறள் ஆெிரியப் ோ

குறிப் ிடப் டுகிறோள்

[C] நிவலமண்டில ஆெிரியப் ோ

[A]

ிரோம்மி

[B]

ிடோரி

[D] அடிமறிமண்டில ஆெிரியப் ோ

[C] நகோற்றவை

[D]

த்ரகோைி
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48) ெதகம்

Excel your Knowledge for Comp. Exam

ற்றி கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகைில்

54) ந

ெரியோனவை

ோருத்துக

(a) ந ோன்னன்

1. குணம்

(b) நல்லன்

2. கோலம்

II. நீதிக்கருத்துக்கள் மிகுந்த ெிற்றிலக்கியம் ெதகம்

(c) ெித்திவரயோன்

3. ெிவன

III. ெதகம் ஆெிரிய ைிருத்தத்தில்

(d) கண்ணன்

4. ந ோருள்

I. ெதகம் என் து நூறு

ோடல்கவை நகோண்டது

ோடப் டும்

IV. முதன் முதலில் திருைோெகத்தில் திருச்ெதகம்
என்ற நெோல்லோட்ெி ைருகிறது

[A]
[B]
[C]

[A] II & III மட்டும் ெரியோனவை
[B] I, II & III மட்டும் ெரியோனவை
[C] I, III & IV மட்டும் ெரியோனவை
[D] இவை அவனத்தும் ெரியோனவை

49) “புள்உறு

[D]

(c)

(d)

4
2
3
4

1
1
4
3

2
3
1
2

3
4
2
1

ஒன்வறபய குறிக்பகோைோக நகோண்டு

ப ோர் நெய்பைோர் அணியும் மோவல

புன்கண் தீர்த்பதோன்” பமற்க்கண்ட

ோண்டிய மன்னன் நநடுஞ்நெழியன்

56)

[B] மனுநீதிச்பெோழன்

(b)

55) நைற்றி

ைரிகைில் தீர்த்பதோன் எனக் குறிப் ிடப் டு ைர்
[A]

(a)

[A] ைோவகப்பூ

[B] உழிவஞப்பூ

[C] கரந்வதப்பூ

[D] தும்வ ப்பூ

ின்ைரும் இலக்கண குறிப்புக்குப் ந ோருந்தோத

[C] ெி ிச்ெக்கரைர்த்தி

நதோடவரக் கண்டறிக?

[D] பெரன் நெங்குட்டுைன்

ைிவனத் நதோவக

50) நோட்டுப்புறப்

ோடல் ைடிைங்களுக்கு

இடங்நகோடுத்துப்

ோடிய நோயன்மோர்

[A] திருஞோனெம் ந்தர்

[B] திருநோவுக்கரெர்

[C] சுந்தரர்

[D] மோணிக்கைோெகர்

51) “அரெின்

அவனத்துத் துவறகைிலும் ந ண்கள்

ணியோற்றும் ப ோது நம் ெமுதோயத்தில் புரட்ெி
ஏற் டும்” என்றைர்
[A] திரு.ைி.கல்யோண சுந்தரனோர்
ோரதிதோென்

[D] ப ரறிஞர் அண்ணோத்துவர

52) ெீறோப்புரோணத்தில்

தீர்க்க தரிெனத்வத கூறுைது

[A] நுபுைத்துக் கோண்டம்

[D] ஈன்குழைி

57) புதுவம

இன் ம் பூணும் நன்னோள் எனந ோங்கற்

புதுநோைின் மோண் ிவன ப ோற்று ைர்
[A] சுப்பு ரத்தினதோென்
[B] நதன்னோட்டு ந ர்னோட்ஷோ
[C] கைிஞர் துவரரோஜ்
[D] வ ந்தமிழ்

ோைலன்
முல்வலக்கலியின் ஆெிரியர்

யோர்?
[A] ந ருங்கடுங்பகோ
[B] பெோழன் நல்லுருத்திரன்
[C] நல்லந்துைனோர்

59) பதன ீனும்

[C] ஹிஜ்ரத்துக் கோண்டம்

இனிய தீந்தமிழ்ப்

னுைல் என்று

அவழக்கப் டுைது

[D] இவை அவனத்தும்
ரியபுரோணத்துள் குறிப் ிடப் டும்

நதோவக அடியோர்கைின் எண்ணிக்வக யோது?
[A] 9 அடியோர்கள்

[B] 63 அடியோர்கள்

[C] 8 அடியோர்கள்

[D] 3 அடியோர்கள்
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[C] நெய்நகோல்லன்

[D] மருதனிைநோகனோர்

[B] ைிலோத்துக் கோண்டம்

53) ந

[B] ைோர்கண்

58) கலித்நதோவகயில்

[B] தந்வத ந ரியோர்
[C] புரட்ெிக்கைி

[A] நீர்கிபலன்

[A] நோலோயிரதிவ்ய

ிர ந்தம்

[B] மோணிக்கைோெகர் எழுதிய திருைோெகம்
[C] மூைர் எழுதிய பதைோரம்
[D] கம் ரோமோயணம்
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60) ஆெிரியப்

Excel your Knowledge for Comp. Exam

ோைின் ந ோது இலக்கணம்

ற்றி

கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகைில் ெரியோனவை

I. ந ரும் ோலும் ஏகோரத்தில் முடியும்
II. இதன் ைவககள் நமோத்தம் நோன்கு
IV. நிவரநடுைோகிய ைஞ்ெி உரிச்ெீர்(கருைிைங்கனி,
யின்று ைரும்

(a) அறிவு

1. கூறியது மறோஅவம

(b) அன்பு

2. ப வதயர் நெோல் பநோன்றல்

ண்பு

(c)

[A]
[B]
[C]

[A] II & III மட்டும் ெரியோனவை
[B] I, II & III மட்டும் ெரியோனவை

[D]

[C] I, III & IV மட்டும் ெரியோனவை

3. தன்கிவை நெறோஅவம
4.

ோடறிந்து ஒழுகல்

(a)

(b)

(c)

(d)

2
1
3
4

3
2
1
3

4
3
4
1

1
4
2
2

67) ஈற்றடியின்

[D] இவை அவனத்தும் ெரியோனவை

61) மருதநிலத்தில்

ோருத்துக

(d) நெறிவு

III. அகைபலோவெ ந ற்று ைரும்
கூைிைங்கனி)

66) ந

ஈற்றுச்ெீரோனது ஓரவெ

ைோய்ப் ோடுகளுள் ஒன்று நகோண்டு முடியும்
ைவக

கோணப் டுைது

[A] மவனக்கிணறும், ந ோய்வகயும்

[A] ைஞ்ெிப் ோ

[B] கலிப் ோ

[B] சுவனநீரும், கோட்டோறும்

[C] நைண் ோ

[D] ஆெிரியப் ோ

[C] மணற்கிணறும், மவனக்கிணறும்

68) “என்றுமுை

[D] உைர்க்கழியும், மணற்கிணறும்

62) ைள்ைலோர்
[A]

நதன்தமிழ்” என்னும் நதோடவர

இயம் ியைர் யோர்

திப் ித்த நூல் எது?

ோண்டி மண்டல ெதகம்

[B] அறப் ை ீச்சுரெதகம்

[A] கம் ர்

[B]

[C]

[D] ைள்ைலோர்

ோரதிதோென்

69) மகோத்மோ

[C] நகோங்குமண்டலெதகம்

ோரதியோர்

கோந்தியடிகள் ெிறுைனோக இருந்த ப ோது

“இன்னோ நெய்யோவம” [அஹிம்வெ] என்னும்

[D] நதோண்வடமண்டல ெதகம்

63)

கருத்திவன அைருல் ைிவதத்தது

திநனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள்

நெய்யுைோல்

[A] அரிச்ெந்திர நோடகம்

( ோைோல்) ந யர் ந ற்ற ஒபர நூல்

[B] ெரைண

[A] திரிகடுகம்

[B] ஏலோதி

[C] கிறிஸ்துைின் மவழநெோற்ந ோழிவு நூல்

[C] இனியவைநோற் து

[D] திருக்குறள்

[D] குஜரோத்தி

64) “

ண்ணைன் ைருக என்னப்

ரிைினன் ைிவரைில்

புக்கோன்” என்ற கம் ரோமோயணப்
ண்ணைன்,

ோ

ோடலில்

ரிைினன் என் ன முவறபய எைர்க

ிதுர் த்தி நோடகம்

70) திருைள்ளுைர்

ோடல்
பதோன்றியிரோைிட்டோல் தமிழன்

என்னும் ஒர் இனம் இருப் தோக உலகத்தோர்க்கு
நதரிந்திருக்கோது என்று கூறியைர்

வைக் குறிக்கும்

[A] முத்தமிழ் கோைலர்

[B]

[A] இரோமன், குகன்

[C] முதுந ரும்புலைர்

[D] நெோல்லின் நெல்ைர்

[B] குகன், இரோமன்

71) தமிழ்த்தோயின்

[C] இலக்குைன், குகன்

[A] இலக்கணப ோலி நவட

திருநோவுக்கரெர் நல்கிய

[B] மருஉ கலந்த நவட
[C] மணிப் ிரைோை நவட

நன்நனறி எது?
[A] நதோண்டு நநறி

[B] மகன்வம நநறி

[C] ெமத்துை நநறி

[D] பதோழவம நநறி
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எழில் மிகுந்த உடம் ிற்கு

கீ ழ்க்கண்ட எந்த நவட எரிச்ெவலத் தருைது

[D] குகன், இலக்குைன்

65) கீ ழ்க்கண்டைற்றுள்

ண்டிதமணி

[D] மரபு கலந்த நவட
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72) கீ ழ்க்கண்ட

Excel your Knowledge for Comp. Exam

ைோக்கியங்கவை கைனி

79) நெோற்நறோடர்

கூற்று A: மு.ெி. பூர்ணலிங்கம் நதோடங்கி வைத்த

“நோள்பதோறும் உடற் யிற்ெி நெய்ய பைண்டும்”

ஞோனெோகரம் என்னும் இதவழப்

கூற்று

ரிதிமோற்கவலஞர் நடத்தினோர்

(A): கட்டவைச் நெோற்நறோடர்

கோரணம் (R): இவை நதோழில் நிகழ்த்துைவத

கூற்று B: மதுவரயில் நோன்கோம் தமிழ்ச்ெங்கம்
நிறுை முயன்றைர்களுள்

உணர்த்துைதோல் கட்டவைச்

ரிதிமோற்

நெோற்நறோடர் என ைழங்கப் டுகிறது

கவலஞரும் ஒருைர்

[A] (A)-ெரி, ஆனோல் (R)- தைறு

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு

[B] (A) – மற்றும் (R) – இரண்டும் ெரி, பமலும்

[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி

(R) – என் து (A)- ைிற்கு ெரியோன ைிைக்கம்

[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு

[C] (A) தைறு, ஆனோல் (R)- ெரி

[D] கூற்று இரண்டுபம ெரி

[D] (A) – மற்றும் (R)- இரண்டும் தைறு

73) குடிமக்கள்

ஒவ்நைோருைருக்கும் முழுவமயோன

80) தமிழர்கைிவடபய

ரைியுள்ை ந ருபநோய் என்று

ப ச்சுரிவம, எழுத்துரிவம உண்டு என கூறும்

தந்வத ந ரியோர் குறிப் ிடுைது

இந்திய அரெியலவமப்பு ைிதி

[A] ந ண்நெோத்துரிவம இல்லோவம

[A] ஷரத்து`16 (1)

[B] ஷரத்து 17 (1)

[B] ந ண்கல்ைி ந றோவம

[C] ஷரத்து 18 (1)

[D] ஷரத்து 19 (1)

[C] குழந்வத மணம்

74) ந

ரியபுரோணத்தில் யோருவடய ைரலோறு ைிரிைோக

81) அபயோத்திதோெரின்

[D] மணக்நகோவட

ஒரு வ ெோத் தமிழன் என்ற

இதழ் நென்வனயில் எந்த இடத்தில் இருந்து

கூறப் ட்டுள்ைது

75)

அறிக

[A] திருஞோனெம் ந்தர்

[B] திருநோவுக்கரெர்

புதன்பதோறும் 4

[C] மோணிக்கைோெகர்

[D] சுந்தரர்

[A] பதனோம்ப ட்வட

[B] ரோயபுரம்

[C] ரோயப்ப ட்வட

[D] ரோணிப்ப ட்வட

ிரித்நதழுதுக: “பகோறல்”
ெரியோக

ிரித்த நதோடவரக் கண்டு ிடிக்க

82) கண்ணகியின்

க்கங்கைோக நைைிைந்தது

கோற்ெிலம்பு ___________

[A] நகோல் + தல்

[B] பகோல் + தல்

நகோண்டது

[C] பகோல் + அல்

[D] நகோல் + அல்

[A] மோணிக்க

[B] முத்துப்

[C] பகோபமதக

[D] மரகத

76) ஒழுக்கத்தின்

ஒல்கோர் உரபைோர் இழுக்கத்தின்

………………………………………………………………………………..
[A] எய்துைர் எய்தோப்
[B] ஏதம்
[C]

[A]

[C] வகக்கிவைத் திவண

84)
[B] ந ோதுைியல் திவண
[D] ந ருந்திவண

ச்ெின் கூறுகள் எத்தவன?

[A] இரண்டு

[B] மூன்று

[C] நோன்கு

[D] ஐந்து
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[D] கிட்கிந்தோ கோண்டம்

ஆண்மகனின் ஒழுக்கோறுகள்

ோடோண் திவண

78) பமவடப்ப

[C] ஆரண்ய கோண்டம்

ிறப் ோய் ைிடும்

ற்றிக் கூறும் திவண

ோல கோண்டம்

[B] அபயோத்தியோ கோண்டம்

ிறப்ந ோழுக்கங் குன்றக் நகடும்

77) கீ ழ்க்கண்டைற்றுள்

டலம் கம் ரோமோயணத்தில் எந்த

கோண்டத்தில் ைருகிறது

ழி

டு ோக் கறிந்து

[D] இழிந்த

[A]

83) குகப்

ரல்கவை

கு த உறுப் ிலக்கணம் அவமப்புப் டி
ின்ைரும் நெோற்கைில் தைறோன

ிரித்தறிதவல

கண்டறிக
[A] உவரயோர் - உவர +

ய் + (ஆ) + ஆர்

[B] தீண்டிற்று - தீண்டு + இன் (ற்) + று
[C] நிவறந்த – நிவற + த் (ந்) + த
[D] தைர்ந்து - தைர் + த் (ந்) + த் + உ
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85) “
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கல்நைல்லும் கூவகவயக் கோக்வக, இகல்-

நைல்லும்

90) கீ ழ்க்கண்ட
கூற்று A:

ல ைவக

பைந்தர்க்கும் பைண்டும் ந ோழுது”

ோக்கவையும் கலந்து

ோடுைது கலம் கம்

இக்குறட் ோ நதரிைிப் து

கூற்று B: புறைகுப்பு, ெம் ிரதோயம், ந ருந்திவண

[A] கோலமறிதலின் ெிறப்வ க் கூறுகிறது

முதலிய 18 உறுப்புகவைக் நகோண்டது

[B] கோலம் ைரும்ப ோது ைிவரந்து நெய்யும்

கலம் கம்

நெயவல

ற்றி கூறுகிறது

[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு

[C] கோத்திருத்தவலயும் நெயல் டுதவலயும்

[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி

உைவமைழி கூறல்
[D]

[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு

வகவர எதிர்நகோள்ளும் முவற

86) ைட்டத்நதோட்டி

என்ற அவமப்வ

ற்றி

ஏற் டுத்தியைர்

[D] கூற்று இரண்டுபம ெரி

91) கம்

ர் ெமகோலத்து புலைர்களுள் அல்லோதைர்

[A] ரெிகமணி டி.பக.ெிதம் ர ிள்வை

[A] புகபழந்தி

[B] ஒட்டக்கூத்தர்

[B]

[C] இைங்பகோைடிகள்

[D] ெயங்நகோண்டோர்

ிரபைெ ோல

ண்டிதர் பைங்கிடெோமிநோட்டோர்

[C] மூதறிஞர் ரோஜோஜி
[D]

ோைபலறு ந ருஞ்ெித்திரனோர்

87) நதன்னிந்தியச்

ெமூகச் ெீர்திருத்தத்தின் தந்வத

எனப் டு ைர்
[B] இரட்வடமவல ெீனிைோென்
[C]

ோைபலறு

92) பகோப்ந

ோலசுந்தரனோர்

[D] அபயோத்திதோெ

புலைர்களுள் ஒருைர்
[A] உருத்திரங்கண்ணனோர் [B] கண்ணகனோர்

ண்டிதர்

93) கீ ழ்க்கண்ட

ட்டம் ைழங்கியைர்

[D] புல்லங்கோடனோர்

ைோக்கியங்கவை கைனி

கூற்று A: அருள், அன்பு, புகழ் என் வை
இயற்வக ைிைக்கம்
கூற்று B: அவை கோட்டலோகோப் ந ோருள் என் ோர்

ரிதிமோற்கவலஞருக்கு “திரோைிட ெோஸ்திரி”
என்ற

ருஞ்பெோழனின் அவைக்கைப்

[C] மருதநிலநோகனோர்

[A] த.ந ரியோண்டைன்

88)

ைோக்கியங்கவை கைனிக்க

நதோல்கோப் ியர்
[A] கூற்று A ெரி. ஆனோல் கூற்று B தைறு

[A] ெி.வை. தோபமோதரனோர்

[B] கூற்று A தைறு. ஆனோல் கூற்று B ெரி

[B] ந. மு. பைங்கிடெோமி நோட்டோர்

[C] கூற்று இரண்டுபம தைறு

[C] மவறமவலயடிகள்

[D] கூற்று இரண்டுபம ெரி

[D]

ன்நமோழிப் புலைர் கோ.அப் ோத் துவர

89) கீ ழ்க்கண்டைற்றுள்

ஆறோம் பைற்றுவமத் நதோவக

ைவகக்குள் அடங்கு வை

I. நூல்பநோக்கி
II. என்னுயிர்
III. நெறுநர் நெறுக்கு

94) ைடநமோழி

எழுத்வதயும்

ிற நமோழிக்

கலப்வ யும் தடுத்தைர்
[A] குமருகுரு ரர்

[B] இைங்பகோைடிகள்

[C] அருணகிரிநோதர்

[D] கம் ர்

95) துறவை

பமல் நநறி என்று உச்ெத்தில் வைத்துப்

வடக்கப் ட்டவை எவை

IV. பைந்தன் ந ோருள்

[A] ெங்க இலக்கியங்கள்

[B] அற இலக்கியங்கள்

[A] (I) மற்றும் (II) அடங்கு வை

[C]

[D] கோப் ியங்கள்

[B] (I), (II) மற்றும் (III)அடங்கு வை
[C] (II), (III) மற்றும் (IV) அடங்கு வை
[D] இவை அவனத்தும் அடங்கு வை
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க்தி இலக்கியங்கள்

96) அண்ணல்

அம்ப த்கர் மக்கள் கல்ைிக் கழகத்வத

எந்த ஆண்டு பதோற்றுைித்தோர்

[A] 1944
[C] 1946

[B] 1945
[D] 1947
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ோருத்துக
நெோற்கள்

பைற்றுவமத்நதோவக

(a) கோர்குலோம்

1. ஏழோம்

(b) நின்பகள்

2. ஆறோம்

(c) பூதி ெோத்த

3. நோன்கோம்

(d) குன்பறறி

4. இரண்டோம்

[A]
[B]
[C]
[D]

98) வெை

(a)

(b)

(c)

(d)

4
2
3
4

1
3
1
3

3
4
4
1

2
1
2
2

ெமய ெந்தோனக் குரைர்கள் நமோத்தம்

நோலு ப ர். வெை ெமயக் குரைர்கள் நமோத்தம்
[A] அறு த்து மூன்று ப ர் [B] நோலு ப ர்
[C] அறு த்து நோன்கு ப ர் [D] ஒன் து ப ர்

99)

ஞ்ெமர்

ள்ைிகள் என் து ___________________

[A] ந ைத்த

ிக்குகைின் மடோலயங்கள்

[B] ெமுதோய இலைெக் கல்ைி கூடங்கள்
[C]

ஞ்ெ ோண்ைர்கைின் ரதங்கள்

[D] அைெரக்கோல மருத்துைக் கூடங்கள்

100)

இவணயோக இல்லோதவத எழுதுக:
[A]

ல்பைறு

குதிகைில் நடக்கும் நிகழ்ச்ெி -

நெய்திப்

டம்

[B] ஒரு நிகழ்வை மட்டும் ைிைக்குைது –
ைிைக்கப்

டம்

[C] கருத்துக்கணிப்பு நெய்யப் டுைது கருத்துப்

டம்

[D] கல்ைி கற் ிப் தற்நகன உருைோனது கல்ைிப்

டம்

______________________________________________________

ALL THE BEST
கேள்விக்ேொன தரவுேள்

 80% பகள்ைிகள்

த்தோம் ைகுப்பு ெமச்ெீர்கல்ைிப்

ோடப் புத்தகம்

 10% பகள்ைிகள் தமிழ்இலக்கிய தகைல்கைஞ்ெியம்
- முவனைர் பதைிரோ

 10% பகள்ைிகள் முந்வதய ப ோட்டித்பதர்வுத்தோள்கள்
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DATE:

TARGET TNPSC
FACEBOOK EDUCATIONAL GROUP

MOCK TEST -13
NAME

:

ROLL NO:

TIME:

MARKS:

1:30 hrs

OMR COADING SHEET

/100 QUESTIONS
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MOCK TEST -13 (ANSWER KEY)
1

D

11

D

21

B

31

B

41

C

51

B

61

A

71

C

81

C

91

C

2

D

12

D

22

A

32

A

42

D

52

A

62

D

72

B

82

A

92

B

3

C

13

B

23

D

33

C

43

B

53

A

63

D

73

D

83

B

93

D

4

B

14

C

24

C

34

A

44

A

54

A

64

C

74

A

84

C

94

D

5

A

15

A

25

D

35

A

45

B

55

D

65

A

75

A

85

A

95

B

6

B

16

B

26

D

36

D

46

B

56

A

66

A

76

B

86

A

96

C

7

B

17

C

27

B

37

B

47

B

57

C

67

C

77

A

87

D

97

B

8

B

18

C

28

D

38

C

48

D

58

B

68

A

78

B

88

A

98

B

9

D

19

A

29

C

39

D

49

C

59

A

69

D

79

D

89

C

99

B

10

C

20

D

30

A

40

C

50

D

60

B

70

A

80

D

90

A

100

C
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