க்கம் ண்தர்களப…
இந்ப்தகுி னற்நிலும் தத்ாது ிழ் சச்சீர் னத்கம் சசய்னேள் தகுிில் இனந்து டுக்கப்தட்ட
ளகள்ிகள் அடங்கி சாகுப்தாகும். ிடடகலம் எவ்சான தகுிின் கீ ள சகாடுக்கப்தட்டுள்பண.
என சின ிணாக்கள் னத்கத்ட ாண்டி சபிில் இனந்து டுக்கப்தட்டட.
ணள னனில் தாடப்னத்கத்ட தடித்து னடித் திநகு இந்ப்தகுிில் உள்ப ிணாக்கலக்கு தில்
அபித்து தகுாறு ளகட்டுக்சகாள்கிளநன்.
தத்ாது ிழ் னத்கத்ில் இடம்சதற்றுள்ப சசய்னேள் தகுிகள்:
1) ாழ்த்து

9) சதரினாம்

2) ினக்குநள்

10) ிழ் ிடு தூது

3) னாி

11) ளாம்

4) சினப்திகாம்

12) சீநாப்னாம்

5) ிழ் பர்ச்சி

13) கனித்சாடக

6) கம்தாாம்

14) ந்ிக்கனம்தகம்

7) ற்நிட

15) ானாித்ிவ்ி திதந்ம்

8) னநானூறு

16) ிற்க ளில்டன

அடணனம் அடணத்து ிணாக்கலக்கும் தில் அபித்து தகி சற்நிப்சதந ன் ாழ்த்துக்கள்

இப்தடிக்கு
ீ ண்டும் உங்கள் ஆவுடன்
ளகா.தணி னனகன்
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தத்ாது ிழ் – சசய்னேள்
1) ாழ்த்து
1) சய்ான் அனம்தி ிிர்ிிர்த் துன்ிட

B] ினான்டனைர்

ார்கற்சகன் – ணத் சாடங்கும்

C] ினாவூர்

ாழ்த்துப்தாடனாணது ந் னனால்
இற்நப்தட்டது?

D] ினானெர்

A] ானோணர்

5) ாிக்காசகர் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்
டனடடச்சாகப் திாற்நிணார்?

B] ாிக்காசகர்

A] அரிர்த்ண தாண்டின்

C] கம்தர்

B] கு தாண்டின்

D] ள்பனார்

C] அரிர்த்ண தாண்டின்

2) கல் – ன்தன் சதானள் ாது?

D] அிர்த்ண தாண்டின்

A] குந்ட கானில் அினேம் அிகனன்

6) கீ ழ்க்கண்ட ானக்காக ாிக்காசகர்

B] இடநன் கானில் அினேம் அிகனன்

குிட ாங்க சசன்நார்?

C] சதண்கள் கானில் அினேம் அிகனன்

A] ளசர்

D] ஆண்கள் கானில் அினேம் அிகனன்

B] ளசார்

3) சய்ான் அனம்தி ிிர்ிிர்த் துன்ிட

C] தாண்டிர்

ார்கற்சகன் – ன்ந ரிில் கல் ன்ந
சசால்னாணது ஆகுசதாய் கீ ழ்க்கண்ட

D] தல்னர்

ானடட ினடிடக் குநிக்கிநது?

7) குிட ாங்க சசன்ந ளதாது கீ ழ்க்கண்ட

A] குந்டின் ினடி

ந் இடநன் ினனபால் ாிக்காசகர்
ஆட்சகாள்பப்தட்டார்?

B] இடநணின் ினடி

A] ினாவூர்

C] சதண்கபின் ினடி

B] ினானெர்

D] ஆண்கபின் ினடி

C] ினாலூர்

4) ாிக்காசகர் திநந் ஊர் து?

D] ினப்சதனந்துடந

A] ினாலூர்
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8) ‘அலது அடிடடந் அன்தர்’ – ன்று

A] ட்டாம் தற்நாண்டு

அடக்கப்தட்டர் ார்?

B] ாம் தற்நாண்டு

A] அப்தர்

C] என்தாம் தற்நாண்டு

B] சுந்ர்

D] தத்ாம் தற்நாண்டு

C] ாிக்காசகர்

13) டசத்ினனடநகபில் த்டணாது

D] ாவுக்கசர்

ினனடநாக ாிக்காசகரின் தல்கள்
டக்கப்தட்டுள்பண?

9) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ாிக்காசகர்
இற்நி தல்கள் து?

A] ான்காது ினனடந

A] ளாம், ினந்ிம்

B] ஆநாது ினனடந

B] ினாசகம், ினக்ளகாட

C] என்தாது ினனடந

C] திதந்ாடன, ினனடநகள்

D] ட்டாது ினனடந

D] ினிடபாடற்னாம், ினப்னகழ்

14) ினாசகம் தனிலுள்ப தாடல்கள்
சாத்ம் த்டண?

10) ாிக்காசகர் லப்தி ஆவுடடார்
ளகாினாணது ற்ளதாது ங்கு அடந்துள்பது?

A] அநதற்று ம்தத்சட்டுப் தாடல்கள்

A] ினப்சதனந்துடந

B] அநதற்று அறுதத்சட்டுப் தாடல்கள்

B] ினான்டனைர்

C] அநதற்று ண்தத்சட்டுப் தாடல்கள்

C] ினாவூர்

D] அநதற்று லதத்சட்டுப் தாடல்கள்

D] ினானெர்

15) ினாசகத்ட ஆங்கினத்ில்
சாிசதர்த்ர் ார்?

11) ஆவுடடார் ளகாினாணது ிகத்ின்
ந் ாட்டத்ில் உள்பது?

A] சகான்ஸ்டான் ள ாசப் சதஸ்கி

A] ாக்கல்

B]

B] இாானன்

C] ட்ின் அர்ணால்ட்

C] ினாச்சனம்

D] ட்ர்ட் ஆனன்ளதா

D] னதுக்ளகாட்டட
12) ாிக்காசகர் ாழ்ந் கானம் ாது?
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ிார்ஜ் னைகிளபா ளதாப்

16) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணது

C] 54 திகங்கள்

கல்சஞ்சத்டனேம் கசிந்துனகச் சசய்னேம்

D] 53 திகங்கள்

ன்று கூநப்தடுகிநது?

19) உனக னாற்நிளனள ளடாண

A] ினக்ளகாட

ாிக்காசகடிடப் னனட, உடப்ன,

B] ினந்ிம்

துன்தத்டப் சதாறுத்ல், இடடநாிடனாண
தக்ி ஆகிற்றுடன் ம் ணத்டக்

C] ினனட்தா

கர்கின்நணர் ானம் இல்டன – ன்று

D] ினாசகம்

ாிக்காசகர் தற்நி கூநிர் ார்?

17) சய்ான் அனம்தி ிிர்ிிர்த் துன்ிட

A] ானணிர்
ீ

ார்கற்சகன் – ணத் சாடங்கும் தாடனாணது

B] அண்ாதுட

ினாசகத்ின் கீ ழ்க்கண்ட ந் தகுிின்
னற்தாடனாக அடந்துள்பது?

C]

ி.னை.ளதாப்

A] ினச்சகம்

D] சபணி

B] ினம்ாடண

20) ாிக்காசகர் திநந் ஊாண
ினாவூாணது கீ ழ்க்கண்ட ந்

C] ினப்சதாற்சுண்ம்

ாட்டத்ின் அனகில் உள்பது?

D] ினவுந்ிார்

A] ினச்சி

18) ாிக்காசகர் லி ினாசக

B] னதுக்ளகாட்டட

தனாணது சாத்ம் த்டண திகங்கடப
சகாண்டது?

C] ளலூர்

A] 52 திகங்கள்

D] துட

B] 51 திகங்கள்

ிடடகள் – ாழ்த்துப்தகுி
1

B

5

A

9

B

13

D

17

A

2

D

6

C

10

A

14

A

18

B

3

B

7

D

11

D

15

B

19

C

4

C

8

C

12

C

16

D

20

D
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2) ினக்குநள்
1) ம்னடநில் ஆாய்ந்து தார்த்ாலும்

D] தண்னடடட

கீ ழ்க்கண்ட து ட்டுள க்கு ல்ன

5) சதாநாட உடடணிடம் து

துடாக னம் ன்று ள்லர்

ிடனக்காது ன்று ள்லர் கூறுகிநார்?

கூறுகிநார்?

A] கல்ி

A] ட்ன

B] சசல்ம்

B] அன்ன

C] கடட

C] எலக்கம்

D] சதாறுட

D] தண்ன

6) அலக்காறு – ன்தன் சதானள் ாது?

2) காக்க – ன்தன் இனக்க குநிப்ன ாது?

A] எலக்கனடடர்

A] சதசச்சம்

B] எலக்கில்னார்

B] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

C] சதாறுட

C] ிடணசச்சம்

D] சதாநாட

D] ிடணத்சாடக

7) எல்கார் – ன்தன் சதானள் ாது?

3) தரிந்து – ன்தன் சதானள் ாது?

A] ினகுளார்

A] சிநப்ன

B] ினகாட்டார்

B] தாசம் சகாள்லல்

C] ணனிடற்ளநார்

C] உர்குடி

D] ணனிடனேடடளார்

D] ினம்தி

8) உளார் – ன்தன் சதானள் ாது?

4) எனனுடட எலக்கம் குடநந்ால்
அனுடட கீ ழ்க்கண்டற்நில் து

A] ினகுளார்

அிந்துளதாகும் ன்று ள்லர் கூறுகிநார்?

B] ினகாட்டார்

A] குடிப்திநப்ன

C] ணனிடற்ளநார்

B] கல்ி

D] ணனிடனேடடளார்

C] ட்ன
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9) உளார் – ன்தன் இனக்கம் குநிப்ன

C] திநனக்கு உவும் சசடன ளற்சகாள்து

ாது?

D] ற்நர்கபிடம் அன்ன சசலுத்துது

A] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

13) ஊக்கம் உடடான் எடுக்கம் சதானகர் –

B] ிடணானடனேம் சதர்

ன்ந குநபில் இடம்சதற்றுள்ப சதானகர்
ன்ந சசால்னாணது கீ ழ்க்கண்ட ந்

C] ிடணத்சாடக

ினங்டக குநிப்திடுகிநது?

D] உரிச்சசாற்சநாடர்

A] ாடண

10) உனகத்ளா சடாட்ட எலகல், தனகற்றும் –

B] ஆட்டுக்கடா

ணத் சாடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப
உனகம் ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?

C] காடப

A] னி

D] ான்

B] எலக்கனடடளார்

14) கீ ழ்க்கண்ட ாட காணும் ளதாது திாக
இனத்ல் ளண்டும் ன்று ள்லர்

C] உர்ந்ளார்

கூறுகிநார்?

D] ணனிடனேடடளார்

A] ஆசிரிர்

11) தகல்சல்லும் கூடகடக் காக்டக,

B] எலக்கனடடர்

இகல்சல்லும் – ணத் சாடங்கும் குநபாணது
கீ ழ்க்கண்ட ந்ச் சிநப்டதக் கூறுகின்நது?

C] தடகர்

A] உிின் சிநப்ன

D] சதரிர்கள்

B] தடகரின் தண்ன

15) சசறுர் – ன்தன் சதானள் ாது?

C] அன்னடடின் சிநப்ன

A] உநிணர்

D] கானநினின் சிநப்ன

B] ண்தர்கள்

12) கீ ழ்க்கண்ட ந் சசனாணது எனனுக்கு

C] ஊணனற்ளநார்

சசல்த்ட ீங்கால் ிற்குாறு கட்டும்

D] தடகர்

கிநாகும் ன்று ள்லர் கூறுகிநார்?

16) கூம்னம் – ன்தன் சதானள் ாது?

A] கானத்ிற்கு சதானந்ி சசடன
ளற்சகாள்து

A] கூர்டனேடட

B] எலக்கத்ின் தடி டப்தது

B] கூர்டற்ந
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C] ாய்ப்தற்ந

20) இல்னா ில்டன இடில்டன
னப்தாலுக்கிந் ினத்ள – ன்று ினக்குநடப

D] ாய்ப்னடட

ளதாற்நிர் ார்?

17) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ‘திநப்சதாக்கும் ல்னா

A] தாிார்

உிர்க்கும்’ – ன்னும் சதாதுசநி காட்டி
னனர் ார்?

B] தாிாசன்

A] சால்காப்திர்

C] கிி

B] ினள்லர்

D] சுா

C] அகத்ிர்

21) டனத்துசன் கன் ஞாணப்திகாசம்
அர்கள் ினக்குநள் தடன னன்னனில்

D] இபங்ளகாடிகள்

ந் ஆண்டு திப்தித்து சபிிட்டார்?

18) ிக அசு கீ ழ்க்கண்ட ந் ாடப

A] 1812

ினள்லர் ாபாக அநிித்து சகாண்டாடி
னகிநது?

B] 1814

A] டத்ிங்கள் னல் ாள்

C] 1816

B] டத்ிங்கள் இண்டாம் ாள்

D] 1818

C] டத்ிங்கள் னென்நாம் ாள்

22) ஊக்கம் உடடான் எடுக்கம் சதானகர் –
ணத் சாடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப

D] டத்ிங்கள் ான்காம் ாள்

அிினக்கம் து?

19) கீ ழ்க்கண்ட க்காங்கபால்

A] டுத்துக்காட்டு உடி

ினக்குநபாணது உனகப்சதாதுனடந ண
ளதாற்நப்தடுகிநது?

B] இல்சதானள் உடி

A] ளன்டாண கனத்துக்கடப

C] உடி

குநள்சண்தாக்கபால் கூறுால்

D] உனக அி

B] ஈடிகபில் ிரிாண சதானடபத்

23) சகாக்கசகாக்க கூம்னம் தனத்து ற்நன் –

னால்

ணத்சாடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப

C] ாடு, ம், சாி, இணம், கானம்

அி து?

ஆகிற்டந கடந்து ிற்தால்

A] டுத்துக்காட்டு உடி

D] உனகசாிகபில் தனற்நிலும் இந்தல்

B] ஞ்சிப்னகழ்ச்சி அி

சாிசதர்க்கப்தட்டால்
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C] ளற்றுடி

B] சிநந் சதானள்

D] உடி

C] அரிாய் கிடடக்கும் சதானள்

24) உநாஅட – ன்தன் சதானள் ாது?

D] சிநப்தற்ந சதானள்

A] துன்தம்

28) ிநணநிந்து ளர்ந்து சகாள்ப ளண்டிர்
ார் ன்று ள்லர் குநிப்திடுகிநார்?

B] துன்தம் ால்

A] அன்னள்ப சதற்ளநார்

C] தூக்கம் ாட

B] ஆர்னள்ப ண்தர்

D] ஆாய்ந்து

C] னெத் அநிவுடடார்

25) எனர் சதநளண்டி அரி ளதறுகலள்
ல்னாம் அரி ளதறு துசன்று ள்லர்

D] கல்ி கற்திக்கும் ஆசிரிர்

கூறுகிநார்?

29) அரிற்றுள் ல்னாம் அரிது_____ளதித்

A] அநிநிந்ர்கபிடம் கல்ி கற்தது

ாக் சகாபல்

B] அநிநிந் சதரிளார்கடப ிப்தது

A] சிநிர்

C] அநிநிந் சதரிளார்கடப உநாக்கி

B] சதரிர்

சகாள்து

C] உநிணர்

D] அநிநிந்ர்கபிடம் எலக்கலடன் டப்தது

D] ண்தர்

26) சிநந் சதானடப ல்ிில் ிகுிாக

30) னனினார்க்கு______இல்டன ன்று

ஈட்டிர்க்கு, ற்டந ந் இனசதானள்கள்

ள்லர் குநிப்திடுகிநார்?

எனளசக் டககூடும் பி சதானள்கள் ன்று
ள்லர் குநிப்திடுகிநார்?

A] ஊிம்

A] அநம், சசல்ம்

B] ட்ன

B] சசல்ம், ம்
ீ

C] தடக

C] அநம், டு
ீ

D] அன்ன

D] இன்தம், அநம்

31) ினக்குநள் என குப்தார்க்ளகா என
த்ார்க்ளகா என ிநத்ார்க்ளகா என

27) ண்சதானள் – ன்தன் சதானள் ாது?

சாிார்க்ளகா என ாட்டார்க்ளகா

A] இல்தாய் கிடடக்கும் சதானள்

உரின்று. அது ன்தடக்கு – உனகுக்கு
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சதாது – ன்று ினக்குநடப ளதாற்நிர்

B] சசால் தின்னிடனி

ார்?

C] டுத்துக்காட்டு உடி

A] தாிாசன்

D] இல்சதானள் உடி

B] காித்ான் ீ ணாட்சிசுந்ம்

35) அனசபன்னும் அன்தீன் குி

C] ின.ி.கனிாசுந்ம்

சதானசபன்னுஞ் – ன்ந குநபில்
இடம்சதற்றுள்ப அி து?

D] கி.ஆ.சத.ிசுாம்

A] உனக அி

32) ினக்குநள் ளான்நாிட்டால், ின்
ன்னும் ஏர் இணம் இனப்தாக

B] சசால் தின்னிடனி

உனகத்ார்க்குத் சரிந்ினக்காது. ினக்குநள்

C] டுத்துக்காட்டு உடி

ன்னும் என தல் ளான்நாிட்டால்,
ிழ்சாி ன்னும் என சாி இனப்தாக

D] ஞ்சிப்னகழ்ச்சிி

உனகத்ார்க்குத் சரிந்ினக்காது – ன்று

36) அனள் ன்னும் குந்டாணது கீ ழ்க்கண்ட

ினக்குநடப ளதாற்நிர் ார்?

ந் ாால் சதநப்தட்டால் ன்று ள்லர்

A] கி. 
ீ ாணந்ம்

கூறுகிநார்?

B] காித்ான் ீ ணாட்சிசுந்ம்

A] சசல்ம்

C] ின.ி.கனிாசுந்ம்

B] சதானள்

D] கி.ஆ.சத.ிசுாம்

C] கல்ி

33) னனினார்க்(கு) ஊி ில்டன,

D] அன்ன

டனாம் – ணத் சாடங்கும் குநபில்

37) அனள் ன்னும் குந்டாணது கீ ழ்க்கண்ட

அடந்துள்ப அிினக்கம் ாது?

ந் பர்ப்னத்ாால்

A] உடி

ளதிப்தாதுகாக்கப்தடுகிநாள் ன்று ள்லர்
கூறுகிநார்?

B] ளற்றுடி

A] சசல்ம்

C] டுத்துக்காட்டு உடி

B] சதானள்

D] உனக அி

C] கல்ி

34) சதானபல் னடப் சதானபாகச் சசய்னேம் –
ன்ந குநபில் இடம்சதற்றுள்ப அி து?

D] அன்ன

A] உடி
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38) சதானசபன்னும் சதாய்ா ிபக்கம்

B] சசால் தின்னிடனி

இனபனக்கும் – ணத்சாடங்கும் குநபில்

C] எனனங்கு உனக அி

இடம்சதற்றுள்ப அிினக்கம் து?

D] ஞ்சிப்னகழ்ச்சிி

A] உடி

ிடடகள் – ினக்குநள்
1

C

9

B

17

B

25

C

33

C

2

B

10

C

18

B

26

D

34

B

3

D

11

D

19

C

27

A

35

A

4

A

12

A

20

B

28

C

36

D

5

B

13

B

21

A

29

B

37

B

6

D

14

C

22

C

30

A

38

C

7

B

15

D

23

D

31

C

8

D

16

C

24

B

32

D

3) னாி
1) ங்கி ிசாலகி ாண்டார்சசால்

D] சதபத் சம்

சகாண்டு – ணத் சாடங்கும் தாடடன

3) ச சத்ிற்ளக உரி உரி

இற்நி னனர் ார்?

அநக்கனத்து து?

A] கிளாிார்

A] கல்னாட

B] னென்டநடணார்

B] சகால்னாட

C] காரிாசன்

C] கபாட

D] அிா
ீ
தாண்டிர்

D] ர்த்ின் ன்ட

2) கிளாிர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

4) கிளாிர் இற்நி ளறு தல்

சத்ட சார்ந்ர் ஆார்?

து?

A] டச சம்

A] கபி ாற்தது

B] ட சம்

B] ிடாடன ம்தது

C] ச சம்
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C] ிடாடன லதது

D] இனங்கம்

D] ிடாடன தற்டநம்தது

8) கீ ழ்க்கண்ட ந் தடன தடிக்கும் ளதாது
அன் ற்கனத்துக்கபாணது, கற்ளதாரின்

5) னாி தனில் இடம்சதற்றுள்ப தாடல்கள்

அநிாடட அகற்றும் ன்று

சாத்ம் த்டண?

கூநப்தடுகிநது?

A] 80 சண்தாக்கள்

A] சிறுதஞ்சனெனம்

B] 81 சண்தாக்கள்

B] கார் ாற்தது

C] 82 சண்தாக்கள்

C] ிரிகடுகம்

D] 83 சண்தாக்கள்

D] னாி

6) னாி தனில் ான்கடிகபில் கீ ழ்க்கண்ட

9) ங்கி ிசாலகி ாண்டார்சசால்

த்டண அனங்கனத்துக்கடப கூறுகிநது?

சகாண்டு – ன்ந தாடனாணது னாி தனில்

A] ான்கு அனங்கனத்துக்கள்

த்டணாது தாடனாக அடந்துள்பது?

B] ந்து அனங்கனத்துக்கள்

A] 55 து தாடல்

C] ஆறு அனங்கனத்துக்கள்

B] 59 து தாடல்

D] னென்று அனங்கனத்துக்கள்

C] 52 து தாடல்

7) னாி தனில் இடம்சதற்றுள்ப ஆறு

D] 57 து தாடல்

அனனந்துகபில் னன்டாக ிபங்கும்

10) கிளாிாரின் கானம் ாது?

னந்து து?

A] கி.தி. னென்நாம் தற்நாண்டு

A] னம்

B] கி.தி. ான்காம் தற்நாண்டு

B] சுக்கு

C] கி.தி. ந்ாம் தற்நாண்டு

C] ிப்தினி

D] கி.தி. ஆநாம் தற்நாண்டு

ிடடகள் – னாி
1

A

3

B

5

B

7

A

9

B

2

C

4

D

6

C

8

D

10

C

11

4) சினப்திகாம்
1) கீ ழ்க்கண்டற்நில் காளரிப்னம்தட்டிணத்ட

C] கவுந்ிடிகள்

ளசர்ந் ார் கடனனேர்வும் நிளார்க்கு

D] சகபசிகன்

உவும் ற்தண்னம் ிக்காக ிபங்கிணார்?

5) கவுந்ிடிகள் – ன்தர் கீ ழ்க்கண்ட ந்

A] ாசாத்துான்

சத்ட ளசர்ந் துநி ார்?

B] ளகானன்

A] சதபத்ம்

C] ாாகன்

B] டசம்

D] கண்கி

C] டம்

2) ாி கீ ழ்க்கண்ட ந் ிாின் ளதாது

D] சம்

காணல்ரிப் தாடல்கடப தாடிணாள்?

6) கவுந்ிடிகள் அர்கள் துட

A] ளகாில்ிா

கர்ப்னநத்ில் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம் ளகானன்

B] சூரிிா

ற்றும் கண்கிட எப்தடடத்ார்?

C] தபிா

A] ாி

D] இந்ிிா

B] ாரி

3) ாிகம் சசய்ற்சதானட்டு கண்கினேடன்

C] ாடனன்

ளகானன் சசன்ந இடம் து?

D] ாிரி

A] னம்னகார்

7) ‘தீநிட்டு லம் குனி எலகும் திடர்டன

B] துட

தீடத்ில்’ நி இபங்சகாடிள் ார்?

C] ளசாாடு

A] தத்காபி

D] ளசாடு

B] துர்க்டக

4) ாிகம் சசய்னேம் சதானட்டு ளகானன்,

C] சகாற்நட

கண்கி கிபம்தி ளதாது அர்கலடன்

D] காபி

ித்துடாக சசன்நர் ார்?

8) கன்ணிர் லனள் இடபள் ார்?

A] சந்ாடன

A] திடாரி

B] ாங்காட்டு டநளான்

B] தத்காபி
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C] துர்க்டக

ளசர்ந்ர்கள் ன்று இபங்ளகாடிகள்
கண்கி னெனம் சரிிக்கிநார்?

D] சகாற்நட

A] னம்னகார் கம்

9) கீ ழ்க்கண்டற்நில் இடநடணள
டாணடச் சசய்ள் ார்?

B] உடநனைர் கம்

A] திடாரி

C] துட கம்

B] சகாற்நட

D] னகார் கம்

C] துர்க்டக

13) கடண இந்ளார்க்குக் காட்டு
ில்சனன்று இடடி – ன்ந சாடட

D] தத்காபி

கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் கூநிணார்?

10) ானகன் ன்ந அசுணின் தந் ார்டத

A] ளகாப்சதனந்ளி

திபந்ள் ார்?

B] கண்கி

A] திடாரி

C] தாண்டி ன்ணன்

B] தத்காபி

D] ஊர் க்கள்

C] துர்க்டக

14) சகாற்நம் - ணதன் சதானள் ாது?

D] சகாற்நட

A] கறுவு

11) ன் உள்பத்ில் கறுவு சகாண்டாள்
ளதாலும், ிக்க சிணம் சகாண்டாள் ளதானவும்

B] அச ீி

ிபங்குதள் ார் ன்று இபங்ளகாடிகள்

C] ஆம்

கூறுகிநார்?

D] சகால்லுல்

A] துர்க்டக

15) டக்சகாடி – ன்தன் இனக்க குநிப்ன

B] கண்கி

ாது?

C] காபி

A] உரிச்சசாற்சநாடர்

D] தத்காபி

B] ிடணத்சாடக

12) னநாின் துன்தத்ட ளதாக்கி சிதி

C] அன்சாித்சாடக

ன்ணன், தசுின் தும் ளகட்டு ன் கடண
ளர்சக்கத்ில் இட்டு சகான்ந னுீிளசான்

D] ிடானடணனேம் சதர்

ஆகி சதனடிகுந் ன்ணர்கள் ந் கட
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16) டக்டக – ன்தன் இனக்கக்குநிப்ன

20) ‘ாநிந் னனரிளன கம்தடணப்ளதால்

ாது?

ள்லர்ளதால் இபங்ளகாடப்ளதால்
னிணில் ாங்கணுள திநந்ில்டன;

A] உரிச்சசாற்சநாடர்

உண்ட சறும் னகழ்ச்சிில்டன’ – ணப்

B] ிடணத்சாடக

னகந் னனர் ார்?

C] அன்சாித்சாடக

A] தாிார்

D] ிடானடணனேம் சதர்

B] தாிாசன்

17) சதண்கு – ன்ந சசால்டன திரித்து

C] கிி

லதுக?

D] னடிசன்

A] சதண் + அகு

21) சினப்திகா தனின் தல் அடப்ன ாது?

B] சதண் + அங்கு

A] 3 காண்டம் + 30 காடகள் + 5000 தாடல்கள்

C] சதண் + அங்கு

B] 3 காண்டம் + 30 காடகள் + 4395 தாடல்கள்

D] சதண்ண் + அங்கு

C] 3 காண்டம் + 30 காடகள் + 5001 தாடல்கள்

18) இபங்ளகாடிகள் இபடிளனள

D] 3 காண்டம் + 32 காடகள் + 5000 தாடல்கள்

துநநம் னண்டு ந் இடத்ில் ங்கி
இனந்ார்?

22) துடக்காண்டத்ில் இடம்சதற்றுள்ப
சாத் காடகள் த்டண?

A] ாிற்ளகாட்டம்

A] 03 காடகள்

B] குிற்ளகாட்டம்

B] 13 காடகள்

C] குாிற்ளகாட்டம்

C] 10 காடகள்

D] குற்ளகாட்டம்

D] 07 காடகள்

19) இபங்ளகாடிகள் ாழ்ந் கானம் ாது?

23) னகார் காண்டத்ில் இடம்சதற்றுள்ப

A] கி.தி. னென்நாம் தற்நாண்டு

காடகள் சாத்ம் த்டண?

B] கி.தி. ான்காம் தற்நாண்டு

A] 03 காடகள்

C] கி.தி. ந்ாம் தற்நாண்டு

B] 13 காடகள்

D] கி.தி. இண்டாம் தற்நாண்டு

C] 10 காடகள்
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D] 07 காடகள்

C] தாிாசன்

24) ஞ்சிக் காண்டத்ில் இடம்சதற்றுள்ப

D] தாிார்

காடகள் சாத்ம் த்டண?

28) ன் கன் கள்ன் அல்னன் ண

A] 04 காடகள்

கண்கி தாண்டி ன்ணணிடம் னடநிடும்
ிகழ்ச்சிாண க்குட காடாணது

B] 13 காடகள்

சினப்திகா தனில் ந் காண்டத்ில்

C] 10 காடகள்

அடந்துள்பது?

D] 07 காடகள்

A] துடக் காண்டம்

25) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணது

B] னகார்க் காண்டம்

உடிடடிட்ட தாட்டுடடச் சசய்னேள் ண

C] ஞ்சிக் காண்டம்

அடக்கப்தடுகிநது?

D] துவும் இல்டன

A] சீகசிந்ாி

29) க்குட காடாணது துட

B] சினப்திகாம்

காண்டத்ின் த்டணாது காடாக

C] ிளகடன

அடந்துள்பது?

D] கம்தாாம்

A] 03 காட

26) சினப்திகாத்ட ளதாற்நி னகந்

B] 07 காட

சதர்கபில் கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது

C] 10 காட

து?

D] 13 காட

A] னற் காப்திம்

30) கீ ழ்க்கண்ட க்காங்கபால்

B] குடிக்கள் காப்திம்

சினப்திகாம், ிளகடன ன்ந
இனதல்கள் இட்டடகாப்திம் ண

C] ாட்டிக் காப்திம்

அடக்கப்தடுகிநது?

D] எற்றுடக் காப்திம்

A] கானத்ாலும் தாடகாலும்

27) ‘சஞ்டசள்லம் சினப்திகாம் ன்ளநார்

என்றுதட்டால்

ணிாம் தடடத் ிழ்ாடு’ – ன்று

B] கடத்சாடர்தாலும் தாடகாலும்

சினப்திகா தடன ளதாற்நிர் ார்?

என்றுதட்டால்

A] சுா

C] சாடர்ச்சி கடாக என்றுதட்டால்

B] ீ ணாட்சி சுந்ணார்
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D] கானத்ாலும் கடாலும் தாடகாலும்

A] ளானாசாித்ளர்

என்றுதட்டால்

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

31) சினப்திகா கடின் உனம் து?

C] இபங்ளகாடிகள்

A] இடச ாடகம்

D] அடிார்க்கு ல்னார்

B] ாடகக் கடடிம்

35) ‘அடிகள் ீள அனலக’ – ணக் கூநிர்

C] இடச ாட்டிம்

ார்?

D] இடசப் தாடல்

A] ளசன் சசங்குட்டுன்

32) ‘ளங்டக த்ின்கீ ழ் என

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

சதண்சய்த்ட தார்த்ளாம்’ – இக்கூற்டந

C] இபங்ளகாடிகள்

கூநிர் ார்?

D] டனாழ் க்கள்

A] ளசன் சசங்குட்டுன்

36) சினப்திகாம் உர்த்தும் உண்டகபில்

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது து?

C] இபங்ளகாடிகள்

A] அசில் திடத்ளார்க்கு அங் கூற்நாகும்

D] டனாழ் க்கள்

B] உடசால் தத்ிணிட உர்ந்ளார் த்துர்

33) ‘அப்சதண்ின் னாற்டந ாணநிளன்’ –

C] அசில் திடத்ளார்க்கு அநங் கூற்நாகும்

ன்ந கூற்டந கூநிர் ார்?

D] ஊழ்ிடண உனத்துந்து ஊட்டும்

A] ளசன் சசங்குட்டுன்

37) இபங்ளகாடிகள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

ாட்டடச் ளசர்ந்ர்?

C] இபங்ளகாடிகள்

A] ளசா ாடு

D] டனாழ் க்கள்

B] ளச ாடு

34) ‘இக்கடட சினப்திகாம் ன்னும்

C] தாண்டி ாடு

சதால் ாம் இற்றுளாம்’ – ன்ந கூற்டந
கூநிர் ார்?

D] தல்ன ாடு
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ிடடகள் – சினப்திகாம்
1

B

9

D

17

B

25

B

33

B

2

D

10

C

18

C

26

C

34

C

3

B

11

B

19

D

27

D

35

B

4

C

12

D

20

A

28

A

36

A

5

D

13

A

21

C

29

C

37

B

6

B

14

A

22

B

30

D

7

C

15

C

23

C

31

A

8

A

16

A

24

D

32

D

5) ிழ் பர்ச்சி
1) ிழ் தல்கடப பி டடில் லதுல்

3) தல்ளறு துடநதல்கடபப் திநர்

ளண்டும் ன்றும் உனகின் னி ஆய்வுச்

துடின்நி ல்ளனானம் தடித்நிந்து

சிந்டணகடப ிழ்ப்தடுத்ி ிபக்கப்

சகாள்லம் டகில், ிில் சபிடல்

தடங்கலடன் தல்கபாக்கிச் சசந்ிடச்

ளண்டும் ன்று கூநி னனர் ார்?

சசலந்ிாய்ச் சசய்ல் ளண்டும் – ன்று

A] ாிாசன்

ன் தாடல்கள் னெனம் கூநி னனர் ார்?

B] அப்துல் குான்

A] காகி தாிார்

C] ாக்கல் கிஞர்

B] தாளந்ர் தாிாசன்

D] தாிாசன்

C] உடக்கிஞர் சுா

4) கீ ழ்க்கண்ட ந் இடத்ில் ிக அசு

D] கிி ளசிகிாகம்

தாிாசன் சதரில் தல்கடனக்ககம்

2) பிடிணால் எனின் தடிப்தில்டன

அடத்து சிநப்தித்துள்பது?

சன்நால் இங்குள்ப ல்ளனானம் ாிடவும்

A] ினச்சிாப்தள்பி

ளண்டும் – ன்று கூநிர் ார்?

B] துட

A] தாளந்ர்

C] ாக்கல்

B] உடக்கிஞர்

D] ஞ்சாவூர்

C] கிப்ளதசு

5) தாிாசன் திநந் ாள் து?

D] னட்சித்துநி

A] 1891 – திப்ரி 29
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B] 1891 – ப்ல் 29

A] ீங்காட

C] 1891 – ார்ச் 29

B] அிக்கூடி

D] 1891 –

C] றுட

ணரி 29

6) கத்கா – ன்ந சசால் னெனம் தாளந்ர்

D] அிக்காட

கூறும் னி சசால்னாக்கத்ட ந் சசால்

8) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

து?

தடன எள இில் லி னடித்ார்?

A] எபிிகுந்

A] இனண்ட டு
ீ

B] அகுக்கூடி

B] ிக்கம்

C] சிநப்னிகுந்

C] அகின் சிரிப்ன

D] அரிசதானள்

D] குடும்திபக்கு

7) சாய்க்காட – ன்தன் சதானள் ாது?

ிடடகள் – ிழ் பர்ச்சி
1

B

2

A

3

D

6

C

7

D

8

B

4

A

5

6) கம்தாாம்
1) டகளகின் ணத்ட ஞ்சக உடகபால்

B] உடத்சாடக

கடனத்ள் ார்?

C] இண்டாம் ளற்றுடத்சாடக

A] ாட

D] அன்சாித்சாடக

B] ாிரி

3) ீர்னகில் – ன்ந சசால்னின்

C] ந்ட

இனக்கக்குநிப்ன ாது?

D] ந்ிட

A] உனகம்

2) கல்ிள் – ன்தன் இனக்கக்குநிப்ன

B] உடத்சாடக

ாது?

C] இண்டாம் ளற்றுடத்சாடக

A] உனகம்
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B

D] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

8) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் திடநினவு ளதான்ந

உடன்சாக்கத்சாடக

சற்நினேடடர் – ன்று கம்தர் கூறுகிநார்?

4) குகன் ாலம் இடம் து?

A] சீட

A] சினங்கிளதம்

B] இனக்குன்

B] கங்டககட

C] குகன்

C] ளாித்துடந

D] இான்

D] சினங்கிணானூர்

9) ணம் – ன்தன் சதானள் ாது?

5) ளகாண்டம் ன்னும் ில்ளனந்ிர் ார்?

A] ினவு

A] இனக்குன்

B] சற்நி

B] குகன்

C] துன்தம்

C] இான்

D] கண்கள்

D] சின்

10) ிடுணி கடிது – ன்று இான் கீ ழ்க்கண்ட
ாரிடம் கூநிணார்?

6) குரிசில் – ன்தன் சதானள் ாது?

A] குகன்

A] ினவு

B] சீட

B] டனன்

C] இனக்குன்

C] தரிசில்

D] அந்ர்

D] சற்நி

11) இான் தடடக சசலுத்து ன்நவுடன்

7) கீ ழ்க்கண்ட ார் ாடடனர் ளதான்ந

குகன் வ்ாறு ிடாக தடடக

கண்கடப உடடர் ன்று கம்தர்

சசலுத்ிட கீ ழ்க்கண்ட ந் உடால்

கூறுகிநார்?

கம்தர் ிபக்குகிநார்?

A] இனக்குன்

A] ில்னினந்து னநப்தட்ட அம்னளதான

B] சீா அன்டண

B] உடனில் ளகாக ஏடும் குனிளதான

C] இான்

C] உிரின் லுக்கு சய்சசல்தடுது
ளதான

D] குகன்
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D] சூரி எபிடக்கண்டு தணித்துபி

16) கம்தர் கீ ழ்க்கண்ட ந் ன்ணர் கானத்ில்

உனகுதுளதான

ாழ்ந்ர்?

12) டங்கிிலம் அடனகடபனேடட

A] னல் குளனாத்துங்கன்

கங்டகாற்நில் குகன் சசலுத்ி தடகாணது

B] இண்டாம் ிக்கிளசான்

வ்ாறு சசல்ாக கிஞர் கூறுகிநார்?

C] இண்டாம் குளனாத்துங்கன்

A] சகாக்கு

D] னனாம் தாந்கன்

B] ீர்க்ளகாி

17) ம்ட ஆரித் சடடப்த ள்படப

C] ாடன ீ ன்

கீ ழ்க்கண்ட த்டண தாடல்கலக்கு என

D] இபம் அன்ணம்

தாடல் ம்
ீ
கம்தர் தாடிச் சிநப்தித்து உள்பார்?

13) ணிகடிது – ன்ந சசால்னின்

A] 1000 தாடல்கள்

இனக்கக்குநிப்ன ாது?

B] 100 தாடல்கள்

A] தண்னத்சாடக

C] 10 தாடல்கள்

B] உனகத்சாடர்

D] 500 தாடல்கள்

C] உரிச்சசாற்சநாடர்

18) கம்தர் இற்நி தல்கபில் நாணது

D] ிடணத்சாடக

து?

14) அனன் – ன்தன் சதானள் ாது?

A] சசுி அந்ாி

A] குற்நனடடன்

B] ினக்டக க்கம்

B] குற்நற்நன்

C] சடளகாதந்ாி

C] அன்தற்நன்

D] ளகாி அந்ாி

D] அன்னடடன்

19) கம்தர் ாம் இற்நி தலுக்கு கீ ழ்க்கண்ட
ந் சதட சூட்டிணார்?

15) கம்தர் திநந் ஊர் ாது?

A] கம்தாாம்

A] ினப்சதனந்துடந

B] ால்ீ கி ாாம்

B] ினாலவூர்

C] இாாம்

C] ளலந்தூர்

D] கம்தர் ாாம்

D] ினாவூர்
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20) கம்தாாத்ின் தல் அடப்ன ாது?

B] இண்டாது காண்டம்

A] 6 காண்டம் + 118 தடனங்கள் + 10589

C] னென்நாது காண்டம்

தாடல்கள்

D] ான்காது காண்டம்

B] 6 காண்டம் + 116 தடனங்கள் + 10009

24) அளாத்ிா காண்டத்ில் காப்தடும்

தாடல்கள்

தடனங்கள் சாத்ம் த்டண?

C] 6 காண்டம் + 118 தடனங்கள் + 10009

A] 10 தடனங்கள்

தாடல்கள்

B] 12 தடனங்கள்

D] 6 காண்டம் + 116 தடனங்கள் + 10589
தாடல்கள்

C] 13 தடனங்கள்

21) ினக்கித்ில் காப்தி பர்ச்சிாணது

D] 11 தடனங்கள்

கீ ழ்க்கண்ட ானடட தடடப்திணால்

25) குகப்தடனாணது அளாத்ிா

உச்சிடனட அடடந்து?

காண்டத்ில் த்டணாது தடனாக

A] இபங்ளகாடிகள்

அடந்துள்பது?

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

A] 6 து தடனம்

C] ால்ீ கி

B] 5 து தடனம்

D] கம்தர்

C] 1 து தடனம்

22) ‘ிலக்கு கி’ – ன்று கீ ழ்க்கண்ட ந்

D] 7 து தடனம்

இனதல்கடப சதரிளார் குநிப்திடுகின்நணர்?

26) சதானத்துக

A] கம்தாாம், ானடிார்

1) இடர் – ினவு

B] ினக்குநள், ினாசகம்

2) ாாய் – துன்தம்

C] ினக்குநள், கம்தாாம்

3) இடந – தடகு
4) இந்து – டனன்

D] ினந்ிம், ினக்ளகாட

A] 2 3 4 1

23) கம்தாாத்ில் அளாத்ிா
காண்டாணது த்டணாது காண்டாக

B] 1 2 3 4

அடந்துள்பது?

C] 3 1 4 2

A] னனாது காண்டம்

D] 4 1 2 3
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27) சால்காப்தி சநி ின்ந னனர் ார்?

காினம் இனந்ால் ளதாதும்; ீ ண்டும்
அடணப் னதுப்தித்துிடனாம் – ன்று

A] ால்ீ கி

கூநிர் ார்?

B] சால்காப்திர்

A]

C] கம்தர்

ிார்ஜ் னைக்ளபா ளதாப்

B] கால்டுசல்

D] இபங்ளகாடிகள்

C] ானணிர்
ீ

28) உனகிணில் ாகரிகம் னற்றும்

D] ளளப்தாார்

அிந்துிட்டாலும் ினக்குநலம், கம்தன்

ிடடகள் – கம்தாாம்
1

C

7

C

13

C

19

C

25

D

2

B

8

A

14

B

20

A

26

A

3

D

9

D

15

C

21

D

27

C

4

A

10

A

16

C

22

C

28

B

5

C

11

C

17

A

23

B

6

B

12

D

18

D

24

C

7) ற்நிட
1) அரிகால் ாநி அங்கண் அகல்ல் –

A] தடணளாடன

ணத் சாடங்கும் ற்நிப் தாடடன தாடி

B] சன்டணளாடன

னனர் ார்?

C] ஈச்சளாடன

A] எபடார்

D] ஈளாடன

B] கதினர்

3) அரி – ன்தன் சதானள் ாது?

C] ிடபகிான் ல்ளட்டணார்

A] ிஷ்ணு

D] சண்ிக்குித்ிார்

B] ல்

2) தங்கானத்ில் கீ ழ்க்கண்ட ந்ப்
சதட்டிில் ிட சகாண்டுசசன்று ஈனள்ப

C] சற்கிர்

அந்ினத்ில் ிடத்ணர்?

D] அசன்
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4) ிடபகிான் ல்ளட்டணார் ற்நிடில்

D] 4 அடிச்சிற்நடன 40 அடிப்ளதடன

சாத்ம் த்டண தாடல்கடப தாடினேள்பார்?

8) ற்நிடப் தாடல்கடபத் சாகுத்ர்

A] 01

ார்?

B] 02

A] தாம் தாடி சதனந்ளணார்

C] 03

B] இபம்சதனலி

D] 04

C] உக்கிப்சதனலி

5) ட்டுத்சாடக தல்கபில் ல் ண

D] தன்ணாடு ந் ாநன் லி

அடடசாி சகாடுத்து ளதாற்நப்தடும் தல்

9) ற்நிட தல்கபில் இடசதற்றுள்ப

து?

தாடல்கள் சாத்ம் த்டண?

A] ற்நிட

A] 400

B] குறுந்சாடக

B] 401

C] னநானூறு

C] 250

D] அகானூறு

D] 275

6) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனில் ஏநிவு

10) ற்நிட தல்கபில் இடம்சதற்றுள்ப

உிர்கடபனேம் ினம்னம் உரி தண்ன,

தாடல்கடப சாத்ம் த்டண னனர்கள்

ினந்ளாம்தல், அநிில், சதானப ீட்டல்

தாடினேள்பணர்?

னனி ிர்ம் உர் தண்னகடபத்
சள்பத்சபிாக டுத்துக்கூறும் தல் து?

A] 250

A] ானடிார்

B] 275

B] குறுந்சாடக

C] 280

C] ான்ிக்கடிடக

D] 235

D] ற்நிட

11) ிடபகிான் ல்ளட்டணார்
குறுந்சாடகில் சாத்ம் த்டண

7) ற்நிட தல்கபின் அடிடடந ாது?

தாடல்கடப தாடினேள்பார்?

A] 4 அடிச்சிற்நடனனேம் 8 அடிப்ளதடன

A] 01

B] 9 அடிச்சிற்நடனனேம் 12 அடிப்ளதடன

B] 02

C] 3 அடிச்சிற்நடனனேம் 6 அடிப்ளதடன
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C] 03

A] 220

D] 04

B] 215

12) அரிகால் ாநி அங்கண் அகல்ல் –

C] 210

ணத் சாடங்கும் ிடபகிான்

D] 225

ல்ளட்டணார் லி தாடனாணது ற்நி
தனினில் த்டணாது தாடனாக
அடந்துள்பது?

ிடடகள் – ற்நிட
1

C

2

A

3

C

4

D

5

A

6

D

7

B

8

D

9

A

10

B

11

A

12

C

8) னநானூறு
1) சதான்னும் துகினம் னத்தும் ன்ணி –

D] குறுந்சாடக

ணத்சாடங்கும் னநானூற்றுப் தாடடன

3) சாடட – ன்தன் சதானள் ாது?

தாடி னனர் ார்?

A] தபம்

A] எபடார்

B] அி

B] கண்கணார்

C] உடனில் என உறுப்ன

C] ிடபகிான் ல்ளட்டணார்

D] ாடன

D] கதினர்

4) கண்கணார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

2) சான்ளநார் தானர் ஆத சானார் சானார்

அசனடட அசடில் அடக்கபப்

தானார் ஆகுதள – ன்ந ரி இடம்சதற்றுள்ப

னனர்கலள் எனாக ிகழ்ந்ார்?

தல் து?

A] ளகாப்சதனஞ்ளசான்

A] ானடி ானூறு

B] அரித்ண தாண்டின்

B] அணானூறு

C] க்கதாடக ஆண்ட குப்தாண்டின்

C] னநானூறு
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D] னனாம் குளனாத்துங்க ளசான்

A] குறுந்சாடக

5) சங்ககான க்கபின் ாழ்க்டகிடன,

B] அகானூறு

ன்ணர்கபின் ம்,
ீ
னகழ், சகாடட, சற்நிகள்

C] னநானூறு

தற்நி தல்ளறு சசய்ிகடபக் கூறும் தல்
து?

D] ற்நிட

A] குறுந்சாடக

7) சதான்னும் துகினம் னத்தும் ன்ணி –
ணத் சாடங்கும் தாடனாணது னநானூற்நின்

B] னநானூறு

த்டணாது தாடனாக அடந்துள்பது?

C] ானடிார்

A] 215 து தாடல்

D] ற்நிட

B] 216 து தாடல்

6) ிரின் னாற்டந அநிவும், தண்தாட்டு

C] 217 து தாடல்

உர்ட உவும் சதரிதும் உவும் தல்
து?

D] 218 து தாடல்

ிடடகள் – னநானூறு
1

B

2

C

6

C

7

D

3

D

4

A

5

B

9) சதரினாம்
1) அப்னிடிகள் திநந் ஊர் து?

A] சின்

A] ிங்கலர்

B] அப்னிடிகள்

B] ங்கலர்

C] ினாவுக்கசர்

C] ினாலூர்

D] சம்ந்ர்

D] துட

3) உறுளணில் – ன்தன் இனக்கக்குநிப்ன
ாது?

2) கபவு, சதாய், காம், சிணம் னனி
குற்நங்கடப ீக்கி பிகு ாழ்ட

A] உடத்சாடக

ாழ்ந்ர் ார்?

B] உனகம்
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C] உரிச்சசாற்சநாடர்

D] துன்தம்

D] ிடணத்சாடக

8) அா – ன்தன் சதானள் ாது?

4) ந்ானசீன் – ன்தன் சதானள் ாது?

A] தாம்ன

A] குபிர்ந் ீர்

B] ம்

B] குபிர்ந் இபந்சன்நல் காற்றுடன் கூடி

C] ிக னந்ி

ீர்

D] உள்பங்டக

C] கணீர்

9) கீ ழ்க்கண்ட ாட ஆசிரிர் ான்டந

D] அலக்கு ீர்

கற்று ாய்ட நார் ன்று ாடக்
குநிப்திடுகிநார்?

5) சூடன – ன்தன் சதானள் ாது?

A] சம்தந்ர்

A] சகாடி ணளாய்

B] ாவுக்கசர்

B] சகாடி இளாய்

C] அப்னிடிகள்

C] சகாடி னதுகுனிளாய்

D] அசர்

D] சகாடி ிற்றுளாய்

10) அவ்வுட ளகட்ட ளதாள அங்கர்

6) ினாவுக்கசனக்கு அறுசுட உட

அனபால் அன்தர் – ன்ந ரிில்

தடடக்க ன் னெத்கடண அடத்து

இடம்சதற்றுள்ப அங்கர் ன்தன் சதானள்

கீ ழ்க்கண்ட ந் இடனட அரிந்து னாறு

ாது?

அப்னிடிகள் கூநிணார்?

A] சற்நிக்கண் உடட சின்

A] ாட இடன

B] சூடன ளாால் தாிக்கப்தட்ட ாவுக்கசர்

B] டிாண ாடஇடன

C] அப்னிடிகள்

C] ாடக்குனத்து

D] சம்தந்ர்

D] கீ ழ்ப்தகுி ாடஇடன

11) அங்கர் – ன்தன் இனக்கம் குநிப்ன

7) எல்டன – ன்தன் சதானள் ாது?

ாது?

A] பாண

A] ிடணத்சாடக

B] ிடவு

B] ிடணானடனேம் சதர்

C] பாண
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C] இனசதசாட்டுத் தண்னத்சாடக

16) ளசக்கிார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்
டனட அடச்சாய் திாற்நிணார்?

D] அன்சாித்சாடக

A] அதாச்ளசான்

12) ிம் ீக்க சிசதனாடண ளாக்கி
‘என்றுசகனாம்’ ணத் சாடங்கும் திகத்ட

B] அதாச்ளசான்

தாடிர் ார்?

C] அணதாச்ளசான்

A] அப்தர்

D] க்கதாடகட ஆண்ட குப்தாண்டின்

B] ளசக்கிார்

17) ளசக்கிார் சதற்ந சிநப்ன சதர் ாது?

C] ாிக்காசகர்

A] அனள்சாித்ளர்

D] அப்னிார்

B] உத்ளசாப் தல்னர்

13) சதரினாத்ட இற்நிர் ார்?

C] உத்ச்ளசாப் தாண்டிர்

A] ளசக்கிார்

D] அதாச்ளசான்

B] தஞ்ளசாி னணிர்

18) கீ ழ்க்கண்டற்நில் சாண்டர்சீர் தவுார்

C] கனிக்காணாணார்

ன்று அடக்கப்தடுதர் ார்?

D] சுந்ர்

A] தஞ்ளசாி னணிர்

14) ளசக்கிார் திநந் ஊர் து?

B] ினாவுக்கசர்

A] ினப்ளதானொர்

C] ளசக்கிார்

B] குன்நக்குடி

D] ிவ்ிக்கி

C] குன்நத்தூர்

19) சதரினாத்ில் சாத்ம் த்டண
சிணடிார்கபின் னாறு கூநப்தட்டுள்பது?

D] ினல்னிக்ளகி

A] ணிடிார்க அறுதது + சாடகடிார்

15) ளசக்கிாரின் இற்சதர் ாது?

ல

A] அனள்சாித்ளர்

B] ணிடிார் அறுதத்ிண்டு +

B] அனண்சாித்ளர்

சாடகடிார் ட்டு

C] அறுள்சாித்ளர்

C] ணிடிார் அறுதத்ான்கு +
சாடகடிார் என்தது

D] அனடத்ளர்
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D] ணிடிார் அறுதத்துனென்று +

A] ாக்கல் கிஞர்

சாடகடிார் என்தது

B] ானணிர்
ீ

20) சதரினா தலுக்கு ளசக்கிார் இட்ட

C] காித்ான் ீ ணாட்சி சுந்ணார்

சதர் ாது?

D] ின.ி.கல்ாசுந்ணார்

A] ினத்சாண்டர் திகம்

24) சதரினாத்ின் தல் அடப்ன ாது?

B] ினத்சாண்டர் னாம்

A] 2 காண்டம் + 13 சனக்கங்கள் + 4286

C] ினத்சாண்டர் னாறு

தாடல்கள்

D] ினத்சாண்டர் ினந்ாி

B] 3 காண்டம் + 12 சனக்கங்கள் + 4286

21) ில்டன டாசப்சதனாள் கீ ழ்க்கண்ட

தாடல்கள்

ந் ார்த்டட அடிசடுத்துக் சகாடுக்க

C] 3 காண்டம் + 13 சனக்கங்கள் + 4280

சதரினாம் தாடப்சதற்நாக

தாடல்கள்

கூநப்தடுகிநது?

D] 2 காண்டம் + 12 சனக்கங்கள் + 4280

A] உனசகனாம்

தாடல்கள்

B] என்றுசகனாம்

25) சதரினா தடன கீ ழ்க்கண்டற்நில்

C] சதானள்சகனாம்

ந் தடன னல் தனாக சகாண்டு
ளசக்கிார் இற்நிணார்?

D] அன்னடடார்

A] ினத்சாண்டர் ினந்ாி

22) ளசக்கிார் சதனாடண ‘தத்ிச் சுடணி
சசாட்டச் சசாட்டப் தாடி கி ன’ – ணப்

B] ினத்சாண்டர் திகம்

னகழ்ந்ர் ார்?

C] ினத்சாண்டத்சாடக

A] கிி

D] ினத்சாண்டர் னாறு

B] அகி சசாக்கா னனர்

26) ‘திள்டப தாி; னாம் தாி’ – ன்று

C] காித்ான் ீ ணாட்சி சுந்ணார்

ளதாற்நப்தடும் சதரினாத்ில் திள்டப தாி
ன்தது கீ ழ்க்கண்ட ானடட னாற்டந

D] தாிாசன்

குநிக்கிநது?

23) ‘உனகம், உிர், கடவுள் ஆகி னென்டநனேம்

A] ஆலடடப்திள்டப

எனங்ளக காட்டும் காிந்ான்,
சதரினாம்’ ன்று கூநிர் ார்?

B] ஆலடட அசு
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C] ஆலட ம்தி

29) சதரினாத்ின் இண்டாம் காண்டத்ில்
சாத்ம் த்டண சனக்கங்கள்

D] சாடகடிார்கள்

இடம்சதற்றுள்பண?

27) சதரினா தனில் சம்தந்ரின் னாறு

A] ஆறு

ட்டும் சாத்ம் த்டண தாடல்கபில்
கூநப்தட்டுள்பது?

B] ந்து

A] 1250

C] ல

B] 1254

D] ட்டு

C] 1256

30) சதரினா தடன தற்நி குநிப்திடத்க்க
டகில் ஆாய்ச்சி சகாண்டு

D] 1230

ாட்டுடடடாக்கப்தட்ட எள தனாண

28) சதரினாத்ின் னல் காண்டத்ில்

சதரினா ஆாய்ச்சி தடன லிர்

சாத்ம் த்டண சனக்கங்கள்

ார்?

இடம்சதற்றுள்பண?

A] காித்ான் ீ ணாட்சி சுந்ணார்

A] ஆறு

B] இாசாிக்கணார்

B] ந்து

C] துடாிக்கம்

C] ல

D] சசல்க்ளகச னனிார்

D] ட்டு

ிடடகள் – சதரினாம்
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10) ிழ்ிடு தூது
1) ால்டகப்தாடகலம் லுக்கு துாக

5) ிலக்கு ிட ிடத் திநகு

அடந்துள்பாக னனர் குநிப்திடுகிநார்?

ிடபசதானள்காக கிடடத்ட ட?

A] ப்னகள்

A] சண்தா, ஆசிரிப்தா, ஞ்சிப்தா, கனிப்தா

B] டடகள்

B] அநம், சதானள், இன்தம், டு
ீ

C] ர்கள்

C] ணம், னத்ி, சித்ம், அகங்காம்

D] ிடகள்

D] டனப்தம், சகபடம், தாஞ்சனம், ாகம்

2) ிலக்கு டடகபாக இனப்தட ட?

6) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ாற்கங்கள் ண
அடக்கப்தடுது து?

A] சண்தா, ஆசிரிப்தா, ஞ்சிப்தா, கனிப்தா

A] சண்தா, ஆசிரிப்தா, ஞ்சிப்தா, கனிப்தா

B] துடந, ாிடச, ினத்ம்

B] துடந, ாிடச, ினத்ம்

C] ணம், னத்ி, சித்ம், அகங்காம்

C] ணம், னத்ி, சித்ம், அகங்காம்

D] டனப்தம், சகபடம், தாஞ்சனம், ாகம்

D] டனப்தம், சகபடம், தாஞ்சனம், ாகம்

3) ிலக்கு கீ ழ்க்கண்டற்நில் ல்ன ர்கபாக
அடது து ன்று னனர் கூறுகிநார்?

7) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ன்சணநிகள் துசன்று
னனர் கூறுகிநார்?

A] சண்தா, ஆசிரிப்தா, ஞ்சிப்தா, கனிப்தா

A] சண்தா, ஆசிரிப்தா, ஞ்சிப்தா, கனிப்தா

B] துடந, ாிடச, ினத்ம்

B] துடந, ாிடச, ினத்ம்

C] ணம், னத்ி, சித்ம், அகங்காம்

C] ணம், னத்ி, சித்ம், அகங்காம்

D] டனப்தம், சகபடம், தாஞ்சனம், ாகம்

D] டனப்தம், சகபடம், தாஞ்சனம், ாகம்

4) ிலக்கு ிடகபாக அடது து?

8) ளதானிப்னனர்கள் கூட்டம் சதனகால்

A] சண்தா, ஆசிரிப்தா, ஞ்சிப்தா, கனிப்தா

இனக்க ளதானிப்னனர்கபின் டனில்

B] துடந, ாிடச, ினத்ம்

குட்டிர் ார்?

C] ணம், னத்ி, சித்ம், அகங்காம்

A] அிா
ீ
தாண்டின்

D] டனப்தம், சகபடம், தாஞ்சனம், ாகம்

B] ில்னினத்தூன்
C] எட்டக்கூத்ர்
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D] னகளந்ி னனர்

12) சீத்டர் – ன்தன் சதானள் ாது?

9) ளதானிப்னனர்கள் கூட்டம் சதனகால்

A] கீ ாணர்

இனக்க ளதானிப்னனர்கபின் சசிட

B] ளனாணர்

அறுத்ர் ார்?

C] ற்சதனட சகாண்டர்

A] அிா
ீ
தாண்டின்

D] துவுில்டன

B] ில்னினத்தூன்

13) கத்ளர் – ன்தட திரித்து லதுக

C] எட்டக்கூத்ர்

A] கம் + ளர்

D] னகளந்ி னனர்

B] கம் + ர்

10) ளதானிப்னனர்கபின் கூட்டம் சதனகால்
இனக்க ளதானிப்னனர்கபின் டனட

C] கத்து + ர்

சட்டிர் ார்?

D] கத்து + ளர்

A] அிா
ீ
தாண்டின்

14) கீ ழ்க்கண்ட ந் தாடகால்

B] ில்னினத்தூன்

உர்ிடப் சதானடபளா
அஃநிடப்சதானடபளா தூது

C] எட்டக்கூத்ர்

அனுப்னாகப் தாடுது தூது இனக்கிம்

D] னகளந்ி னனர்

ணப்தடுகிநது?

11) சதானத்துக

A] சண்தா

1) டனப்தம் – சித்ிக்கி

B] ஆசிரிப்தா

2) சகபடம் – ித்ாக்கி

C] ஞ்சிப்தா

3) தாஞ்சானம் – ஆசுகி

D] கனிப்தா

4) ாகம் - துகி

15) ாபிளகம் – ன்தன் சதானள் ாது?

A] 1 2 3 4

A] தடண

B] 2 3 4 1

B] சன்டண

C] 4 1 3 2

C] ப்ன

D] 3 4 1 2

D] டடகள்
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ிடடகள் – ிழ்ிடு தூது
1

A

4

D

7

D
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C

13

C
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B
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B

8
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11

D

14

D

3

C

6

C

9

B

12

A

15

B

11) ளாம்
1) ‘ாார்க்கும் குடில்ளனாம் டண

A] ாண்டகளந்ர்

அஞ்ளசாம்’ – ன்ந தாடடன தாடி னனர்

B] னளசணர்

ார்?

C] ன ீக்கிார்

A] ினஞாணச்சம்தந்ர்

D] ாகீ சர்

B] ினாவுக்கசர்

5) ாவுக்கசர் கீ ழ்க்கண்ட ற்நில் எனாக

C] சுந்ர்

ிபங்குகிநார்?

D] ாிக்காசகர்

A] ான்ார்கள்

2) திி – ன்தன் சதானள் ாது?

B] ஆழ்ார்கள்

A] துன்தம்

C] டர்கள்

B] ன்

D] டச சக் குர்

C] தாதுகாப்ன

6) ாவுக்கசர் ாழ்ந் கானம் ாது?

D] ளாய்

A] கி.தி. ஆநாம் தற்நாண்டு

3) ினாவுக்கசர் திநந் ஊர் து?

B] கி.தி. ாம் தற்நாண்டு

A] ினானெர்

C] கி.தி. ட்டாம் தற்நாண்டு

B] ினாவூர்

D] கி.தி. என்தாம் தற்நாண்டு

C] ினாலூர்

7) அப்தர் திநந் ஊாணது ிழ்ாட்டின் ந்

D] ினிடக

ாட்டத்ின் அனகில் உள்பது?

4) ினாவுக்கசனக்கு சதற்ளநாற் இட்டசதர்

A] துட

ாது?

B] ினச்சி
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C] ளலூர்

D] ள + வ் + ஆம்

D] கடலூர்

10) ‘ாார்க்கும் குடில்ளனாம் டண
அஞ்ளசாம்’ – ணத்சாடங்கும் தாடனாணது

8) ளாம் ன்னும் சசால்னாணது

ளாம் தனில் ினாவுக்கசர் தாடி

கீ ழ்க்கண்டாறு வ்ாறு திரித்ால்

த்டணாது ினனடநில்

சய்த்ன்டனேடட இடசப்தாடல்கள்

அடந்துள்பது?

ன்று சதானள்தடும்?

A] ான்காது ினனடந

A] ள + ஆம்

B] ந்ாம் ினனடந

B] ளா + அம்

C] ஆநாம் ினனடந

C] ள + ாம்

D] னென்நாம் ினனடந

D] ள + வ் + ஆம்

11) ‘ாார்க்கும் குடில்ளனாம்’ ன்னும்

9) ளாம் ன்னும் சசால்னாணது

தாடனாணது கீ ழ்க்கண்ட ாால் ’அச்சில்டன

கீ ழ்க்கண்டாறு வ்ாறு திரித்ால்

அச்சில்டன’ ன்ந தாடனாக தாடத்

சய்த்ிற்கு சூட்டப்தட்ட தாாடன ன்று

தூண்டிது?

சதானள்தடும்?

A] தாிாசன்

A] ள + ஆம்

B] சுா

B] ளா + அம்

C] கிி

C] ள + ாம்

D] தாிார்

ிடடகள் – ளாம்
1

B

4

C

7

D

10

C

2

D

5

D

8

C

11

D

3

A

6

B

9

A
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12) சீநாப்னாம்
1) டக்கரி – ன்தன் சதானள் ாது?

A] ாடண

A] ாடண

B] ான்

B] ான்

C] னனி

C] னனி

D] சிங்கம்

D] சிங்கம்

6) னனி னங்கிடும் ஏடசிடணக் ளகட்ட
அபில் கீ ழ்க்கண்ட ந் ிபங்காணது ணது

2) உலட – ன்தன் சதானள் ாது?

திபந் தாங்கடப சகாண்டு ஏடிது ன்று

A] ாடண

உறுப்னனர் கூறுகிநார்?

B] ான்

A] தன்நி

C] னனி

B] ாடண

D] சிங்கம்

C] கடி

3) னண்ட சள்சபி நினங்கிட ாய்னனால்

D] சிங்கம்

க – ன்ந ரிில் னனால் ன்தன்

7) கீ ழ்க்கண்ட ந் ினங்காணது அடர்ந்

சதானள் ாது?

னடிகள் சகாண்டு னனிகள் னக்கம் ளகட்டு

A] சனப்ன

டுக்கம் ளகட்டு ஏடிாக கூறுகிநார்?

B] சண்ிந தற்கள்

A] தன்நி

C] காடு

B] ாடண

D] இடநச்சி

C] கடி

4) ள்லகிர் – ன்தன் சதானள் ாது?

D] சிங்கம்

A] கூர்டாண கம்

8) ளகல் – ன்தன் சதானள் ாது?

B] சிங்கம்

A] ான்

C] ம் சதானந்ி ாடண

B] தன்நி

D] ந்ம்

C] கடி

5) டங்கல் – ன்தன் சதானள் ாது?

D] ாடண
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9) ண்கு – ன்தன் சதானள் ாது?

B] ள்பல் சீக்காி

A] னட

C] ாடன ாரிி

B] ாடண

D] அனல்காசிம் டக்கார்

C] சிங்கம்

14) கீ ழ்க்கண்ட ாரின் உிால்
சீநாப்னாம் ன்ந தனாணது னலதுாக

D] கடி

ிடநவுற்நது?

10) னபகிம் – ன்தன் சதானள் ாது?

A] ாடன ாரிி

A] கிழ்ச்சி

B] ள்பல் சீக்காி

B] டன

C] கடிடக னத்துப்னனர்

C] ளகசரி

D] அனல்காசிம்

D] அகு

15) உறுப்னனர் இற்நி ளறு தல் து?

11) சீநாப்னாத்ட இற்நிர் ார்?

A] னதுசாிக்காஞ்சி

A] சசய்கும்தி தானர்

B] திகள் ளதாற்நிகனிசண்தா

B] தச்டச இப்ாகிம் னனர்

C] னதுசாிாடன

C] குங்குடி ஸ்ான்

D] னகுந்ாடன

D] உறுப்னனர்

16) உறுப்னனர் ாழ்ந் கானம் து?

12) சீநாப்னாத்ின் ஆசிரிர் சதர் ாது?

A] திணாநாம் தற்நாண்டு

A] கடிடக னத்துப்னனர்

B] திளணாம் தற்நாண்டு

B] ள்பல் சீக்காி

C] திசணட்டாம் தற்நாண்டு

C] அப்துல் டக்கார்

D] திணாநாம் தற்நாண்டு

D] அனல்காசிம் டக்கார்

17) சீநாப்னா தனின் தல் அடப்ன ாது?

13) கீ ழ்க்கண்ட ார் ளண்டுளகாபின்தடி

A] 3 திரிவு + 5027 ினத்ப்தாக்கள்

உறுப்னனர் அர்கள் சீநாப்னாத்ட
தடடத்ார்?

B] 2 திரிவு + 5025 ினத்ப்தாக்கள்

A] கடிடக னத்துப்னனர்

C] 3 திரிவு + 5025 ினத்ப்தாக்கள்
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D] 2 திரிவு + 5027 ினத்ப்தாக்கள்

C] 21 தடனங்கள்

18) னனி சணித் தடனாணது

D] 24 தடனங்கள்

சீநாப்னாத்ில் ந் காண்டத்ில்

21) தனவ்த்துக் காண்டத்ில் இடம்சதற்றுள்ப

அடந்துள்பது?

தடனங்கள் சாத்ம் த்டண?

A] ினாத்துக் காண்டம்

A] 22 தடனங்கள்

B] தனவ்த்துக் காண்டம்

B] 23 தடனங்கள்

C] ஹிஜ்த்துக் காண்டம்

C] 21 தடனங்கள்

D] சசம்சதானட்திநப்திற் காண்டம்

D] 24 தடனங்கள்

19) சீநாப்னா தனில் அடந்துள்ப

22) சதானத்துக

சாத்ப்தடனங்கள் த்டண?

1) கான் – கடி;

A] 97 தடனங்கள்

2) உலட

– சிங்கம்

B] 96 தடனங்கள்

3) டங்கல் – னனி;

C] 91 தடனங்கள்

காடு

D] 93 தடனங்கள்

A] 4 2 3 1

20) ினாத்துக் காண்டத்ில் இடம்சதற்றுள்ப

B] 3 1 2 4

தடனங்கள் சாத்ம் த்டண?

4) ண்கு –

C] 1 2 3 4

A] 22 தடனங்கள்

D] 4 3 2 1

B] 23 தடனங்கள்

ிடடகள் – சீநாப்னாம்
1

A

6

A

11

D

16

B

21

C

2

C

7

C

12

A

17

A

22

D

3

D

8

B

13

B

18

A

4

A

9

D

14

D

19

C

5

D

10

A

15

C

20

B
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13) கனித்சாடக
1) ஆற்றுல் ன்ததுஎன்று அனந்ர்க்கு

5) சனக்கம் ணப்தடுது ாது?

உவுல் – ன்ந கனித்சாடக தாடடன

A] சகாடுத் ாக்டக காத்து ிற்தது

தாடிர் ார்?

B] திநர் அநிாது டநசதானள் காத்ல்

A] ளசான்ல்லுனத்ின்

C] எனதால் ளகாடாது எறுத்ல்

B] ல்லுந்துணார்

D] அன்னடடளாட திரிாது ாழ்ல்

C] சதனங்கடுங்ளகான்

6) ிடநவு ணப்தடுது ாது?

D] னணிபாகன்

A] சகாடுத் ாக்டக காத்து ிற்தது

2) தண்சதணப்தடுது – ன்தது ாது?

B] திநர் அநிாது டநசதானள் காத்ல்

A] சுற்நம் லி ாழ்ல்

C] எனதால் ளகாடாது எறுத்ல்

B] ட்ன சகாண்டு ாழ்ல்

D] அன்னடடளாட திரிாது ாழ்ல்

C] சான்ளநார் ிஅநிந்து ாழ்ல்

7) ீினடநட ணப்தடுது ாது?

D] அன்னடடளாட திரிாது ாழ்ல்

A] சகாடுத் ாக்டக காத்து ிற்தது

3) அன்சதணப்தடுது – ன்தது ாது?

B] திநர் அநிாது டநசதானள் காத்ல்

A] சுற்நம் லி ாழ்ல்

C] எனதால் ளகாடாது எறுத்ல்

B] அநிார் சசால் சகாண்டு ாழ்ல்

D] இகழ்ாடனேம் சதாறுத்துக் சகாள்பல்

C] சான்ளநார் ி அநிந்து ாழ்ல்

8) ல்னந்துணார் அர்கள் கனித்சாடகில்

D] அன்னடடளாட திரிாது ாழ்ல்

கீ ழ்க்கண்ட ந்ப்தகுிட தாடினேள்பார்?

4) அநிசணப்தடுது – து ன்று கிஞர்

A] குநிஞ்சிக்கனி

கூறுகிநார்?

B] னல்டனக்கனி

A] சுற்நம் லி ாழ்ல்

C] தாடனக்கனி

B] அநிவுடடார் சசால் ளகட்டல்

D] சய்ற்கனி

C] சான்ளநார் ிஅநிந்து ாழ்ல்

9) சய்ற்கனிில் இடம்சதற்றுள்ப தாடல்கள்

D] அநிினார் சசால் சதாறுத்ல்

சாத்ம் த்டண?
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A] 33

D] 150

B] 29

12) கீ ழ்க்கண்ட ந் தடன தடிக்கும் சதாலது
கனத்ானம், ஏடசின்தனம் ம்

C] 27

உள்பத்ிடணக் சகாள்டப சகாள்லம் ன்று

D] 31

ிழ்ச்சான்ளநார் கூறுகின்நணர்?

10) கனித்சாடகட சாகுத் னனர் ார்?

A] ங்குறுதறு

A] ளசான்ல்லுனத்ின்

B] திற்றுப்தத்து

B] கதினர்

C] கனித்சாடக

C] ல்னந்துணார்

D] ற்நிட

D] னணிபாகன்

13) ‘ளதாற்நாடப் சதாறுத்ல்’
ன்தது______ணப்தடும்?

11) கனித்சாடகில் உள்ப தாடல்கள்
சாத்ம் த்டண?

A] சதாடந

A] 148

B] னடந

B] 200

C] ிடந

C] 160

D] குடந

ிடடகள் – கனித்சாடக
1

B

2

C

3

A

4

D

5

A

6

B

7

C

8

D

9

A

10

C

11

D

12

C

13

A
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14) ந்ிக் கனம்தகம்
1) கிடக – ன்தன் சதானள் ாது?

4) கனம்தக தல்கபில் னல் தல் து?

A] ட

A] ினங்க கனம்தகம்

B] குடட

B] துடக் கனம்தகம்

C] சசல்ம்

C] ந்ிக் கனம்தகம்

D] ீர்

D] ில்டனக் கனம்தகம்

2) ந்ிக்கனம்தகம் ன்னும் தனில் கீ ழ்க்கண்ட

5) தனடகப் சதானள்கடபப் தற்நிப்

ந் ன்ணடண தாட்டுடடத் டனணாக

தனடகப் தாடல்கடபக் கனந்து இற்நப்தடும்

சகாண்டு தாடப்சதற்றுள்பது?

தல்___ணப்தடும்?

A] னனாம் ந்ிர்ன்

A] உனா

B] இண்டாம் ந்ிர்ன்

B] உனா

C] னென்நாம் ந்ிர்ன்

C] அந்ாி

D] ான்காம் ந்ிர்ன்

D] கனம்தகம்

3) ந்ிக்கனம்தக தனின் கானம் ாது?

6) தட – ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?

A] கி.தி. ட்டாம் தற்நாண்டு

A] னெங்கில்

B] கி.தி. ஆநாம் தற்நாண்டு

B] ஆல்

C] கி.தி. ாம் தற்நாண்டு

C] அசு

D] கி.தி. என்தாம் தற்நாண்டு

D] ம்

ிடடகள் – ந்ிக்கனம்தகம்
1

B

3

D

5

D

2

C

4

C

6

A
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15) ானாித் ிவ்ிப் திதந்ம்
1) ீ ன்ளாக்கும் ீள்ல்சூழ் ித்துக்ளகாட் –

5) குனளசகர் டசாிில் இற்நி தல்

ணத்சாடங்கும் தாடடன தாடிர் ார்?

து?

A] ானணிகள்

A] சதனாள் ினசாி

B] ஆண்டாள்

B] னகுந்ாடன

C] குனளசக ஆழ்ார்

C] ந்ாடன

D] அகி சசாக்காப்திள்டப

D] னதுசாிாடன

2) குனளசக ஆழ்ார் திநந் ஊர் து?

6) ினங்கத்ின் த்டணாது ிலுக்கு
குனளசகன் ி
ீ ன்னும் சதர்

A] ளகாட்டம்

டக்கப்தட்டுள்பது?

B] ினஞ்டசக்கபம்

A] னல் ில்

C] ினானெர்

B] இண்டாது ில்

D] ினணந்னம்

C] னென்நாது ில்

3) குனளசக ஆழ்ார் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்

D] கடடசி ில்

ிகுிாக தத்ி சகாண்டினந்ார்?

7) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணது ீந்ிழ்ப்

A] ம்ாழ்ார்

தனுல் ண அடக்கப்தடுகிநது?

B] சங்கணார்

A] சதனாள் ினசாி

C] ிஷ்ணு

B] சதரிினசாி

D] இாதிான்

C] னகுந்ாடன

4) குனளசக ஆழ்ார் அர்கள் ிில்

D] ானாித் ிவ்ிப் திதந்ம்

இற்நி தல் சதர் ாது?

8) குனளசகர் இற்நி சதனாள் ினசாி

A] சதனாள் ினசாி

தனாணது ானாித் ிவ்ிப் திதந்த்ில்

B] னகுந்ாடன

த்டணாது சாகுப்தில் உள்பது?

C] ந்ாடன

A] னல் ஆிம்

D] னதுசாிாடன

B] இண்டாது ஆிம்
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C] னென்நாது ஆிம்

A] இனனூற்டநந்து

D] ான்காது ஆிம்

B] தற்டநந்து

9) சதனாள் ினசாி தனில் உள்ப

C] தறு

தாசுங்கள் சாத்ம் த்டண?

D] இனதறு

ிடடகள் – ானாித் ிவ்ிப் திதந்ம்
1

C

2

B

3

D

4

A

6

C

7

D

8

A

9

B

5

B

16) ிற்க ளில்டன
1) சீக்கிம் சசல்க ளர்ிில் – ணத்

B] இடன

சாடங்கும் தாடடன இற்நிர் ார்?

C] ளர்

A] சாடன.இபந்ிடன்

D] ண்டு

B] சானிணி.இபந்ிடன்

4) கீ ழ்க்கண்ட ந் ககத்ில் ிழ்த்துடந

C] க.சச்சிணாந்ன்

ிரிவுடாபாகி தின் ிழ்த்துடந
டனாணார்?

D] ஆனந்தூர் ளாகணங்கன்

A] இந்ி தல்கடனக்ககம்

2) சசல்லும் ிில் னன்ளணநிச் சசல்ற்கு
கீ ழ்க்கண்ட ந் இண்டும் துடாக

B] ில்னிப் தல்கடனக்ககம்

இனப்தாக னனர் குநிப்திடுகிநார்?

C] உனகத் ிழ் தண்தாட்டு இக்கம்

A] இண்டு டககள்

D] னம்டத தல்கடனக்ககம்

B] இண்டு கால்கள்

5) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் சங்கம் ளான்நக்

C] கண்கள், காதுகள்

சாடன.இபந்ிடன் காாக
அடில்டன?

D] கால்கள், ணஉறுி

A] உனகத்ிழ் ஆாய்ச்சிக் ககம்

3) சசடிின் சற்நி கீ ழ்க்கண்டற்நில் ில்
இனப்தாக கிஞர் குநிப்திடுகிநார்?

B] உனகத் ிழ் தண்தாட்டுக் ககம்

A] ன

C] சசன்டணத் ிழ் ஆாய்ச்சிக் ககம்
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D] ில்னித் ிழ் லத்ாபர் சங்கம்

D] கால் துப்தாக்கி

6) சாடன.இபந்ிடன் அர்கள் ந்

8) சாடன.இபந்ிடன் லி ந்

ஆண்டின் ளதாது ிக அசின் தாளந்ர்

இனதல்கபாணது ிக அசின் சிநந்

ினது சதற்நார்?

தலுக்காண தரிசுகள் சதற்றுள்பண?

A] 1990

A] கால் துப்தாக்கி, ளகள்ிகள் ஆிம்

B] 1991

B] னட்சி னக்கம், உட ச்சு
ீ

C] 1992

C] ாிம் ரிடனகள், ிலக்காக

D] 1993

D] னி கல்ிக்சகாள்டக, சனப்டத
பர்க்கிநார்கள்

7) ிற்க ளில்டன – ன்ந டனப்தில்
சாடன.இபந்ிடன் லி கிடாணது

9) சிறுில் ன் குடும்தத்ால் சசாக்கன்

கீ ழ்க்கண்ட ந் சாகுப்தில் இனந்து

ண அடக்கப்தட்ட னனர் ார்?

டுக்கப்தட்டது?

A] னடிசன்

A] னத்து ானுடம்

B] சுா

B] னட்சி னக்கம்

C] க.சச்சிணாந்ன்

C] உட ச்சு
ீ

D] சாடன.இபந்ிடன்

ிடடகள் – ிற்க ளில்டன
1

A

3

A

5

C

7

A

2

C

4

B

6

B

8

B

9

D

ன்நி – தணி னனகன்

42

