க்கம் ண்தர்களப…
இந்ப்தகுி னற்நிறம் தன்ணிரண்டாட ிழ் சச்சீர் னத்கம் ரசய்னேள் தகுிில் இனந்ட
டுக்கப்தட்ட ளகள்ிகள் அடங்கி ராகுப்தாகும். ிடடகறம் எவ்ரான தகுிின் கீ ள
ரகாடுக்கப்தட்டுள்பண. என சின ிணாக்கள் னத்கத்ட ாண்டி ரபிில் இனந்ட டுக்கப்தட்டட.
தன்ணிரண்டாட ிழ் னத்கத்ில் இடம்ரதற்றுள்ப ரசய்னேள் தகுிகள்:
1) ாழ்த்டப்தகுி

5) சிற்நினக்கிங்கள்

(அ) இடந ாழ்த்ட

(அ) இாசாச ளசானுனா

(ஆ) ராி ாழ்த்ட

(ஆ) ினளங்கடந்ந்ாி

(இ) ாட்டு ாழ்த்ட

(இ) டடக்கனம்தகம்;

2) ராடக டைல்கள்

6) றுனர்ச்சி தாடல்கள்

(அ) னநானூறு;
(இ) ற்நிட

(ஆ) அகானூறு

(ஈ) னக்கூடற்தள்ற

(அ) ாடனக்கான னடண;

(ஈ) குறுந்ராடக

(இ) காடு

(ஈ) சிக்கணம்

3) அந இனக்கிம் – ினக்குநள்

(உ) ணி ளம்;

4) ராடர்ிடன ரசய்னேள்கள்

(ஊ) ளடனகள்ப ளள்ிகளப;

(அ) சினப்திகாம்

(ஆ) னத்கசாடன

() ீக்குச்சிகள்

7) ிதாட்டு டைல்கள்

(ஆ) கம்தாாம்

(அ) சிரதனான்;

(ஆ) ினால்

(இ) ளம்தாி

(இ) னத்ர் திான்;

(ஈ) இளசுதிான்

(ஈ) தாண்டின் தரிசு

(உ) திகள் ாகம்

அடணனம் அடணத்ட ிணாக்கறக்கும் தில் அபித்ட தகி ரற்நிப்ரதந ன் ாழ்த்டக்கள்

இப்தடிக்கு
ீ ண்டும் உங்கள் ஆவுடன்
ளகா.தணி னனகன்
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தன்ணிரண்டாட ிழ் ரசய்னேள் தகுி
1) ாழ்த்டப்தகுி
(அ) இடந ாழ்த்ட
1) ‘என்ளந ரன்ணின் என்ளநாம்’ – ன்ந

4) கம்தாா டைறக்கு அன் ஆசிரிாண

ரித் ராடங்கும் தாடடன தாடி னனர்

கம்தர் இட்ட ரதர் ாட?

ார்?

A] இாாம்

A] கதினர்

B] இானாம்

B] கம்தர்

C] இாாாம்

C] எபடார்

D] கம்தாாம்

D] எட்டக்கூத்ர்

5) கம்தர் திநந் ஊர் ட?

2) என்ளந ரன்ணின் என்ளநாம் – ணத்

A] ினறேந்டெர்

ராடங்கும் தாடனாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்
டைனில் அடந்டள்பட?

B] ினாவூர்

A] கம்தாாம்

C] ினப்ரதனந்டடந

B] சினப்திகாம்

D] ினானொர்

C] ிளகடன

6) கம்தட ஆத்ட ள்பல் ார்?

D] ினக்குநள்

A] ினாடுடடந கூடறர் சடடப்த ள்பல்

3) என்ளந ரன்ணின் என்ளநாம் – ணத்

B] ினப்ரதனந்டடந ல்றர் சடடப்த

ராடங்கும் தாடனாணட கம்தாா டைனில்

ள்பல்

உள்ப ந் காண்டத்ின் கடவுள் ாழ்த்டப்

C] ினரண்ரய் ரல்றர் சடடப்த

தாடனாக அடந்டள்பட?

ள்பல்

A] தானகாண்டம்

D] ினரண்ரய் ல்றர் சடடப்த

B] அளாத்ிகாண்டம்

ள்பல்

C] சுந்காண்டம்

7) கம்தர் ாழ்ந் கானம் ாட?

D] னேத்காண்டம்

A] கி.தி.11 ஆம் டேற்நாண்டு
B] கி.தி.12 ஆம் டைற்நாண்டு
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C] கி.தி.10 ஆம் டைற்நாண்டு

A] தடகு

D] கி.தி.14 ஆம் டைற்நாண்டு

B] கனட

8) கம்தர் இற்நி ளறு டைல்கபில்

C] இடநன்

நாணட ட?

D] உனம்

A] சசுி கனம்தகம்

10) ாழ்க்டக – ன்ந ரசால்னின் இனக்க

B] சடளகாதந்ாி

குநிப்ன ாட?

C] சிடனரறேதட

A] ிடணத்ராடக

D] ினக்டக க்கம்

B] ிடணானடனேம் ரதர்

9) ன்ளந ம்தி குடிாழ்க்டக – ன்ந ரிில்

C] அன்ராித்ராடக

உள்ப ம்தி ன்னும் ரசால்னின் ரதானள்

D] ராிற்ரதர்

ாட?

ிடடகள் – (அ) இடந ாழ்த்ட
1

B

2

A

3

D

4

C

5

A

6

D

7

B

8

A

9

C

10

D

(ஆ) ராி ாழ்த்ட
1) ண்ட ிபடப் தனத்ி ளனனல்

ிபடப் தனத்ி ளனனல் – ணத்

ாட டசத்ராி – ணத் ராடங்கும்

ராடங்கும் தாடடன இற்நினேள்பார்?

தாடடன இற்நிர் ார்?

A] குற்நானக்குநஞ்சி

A] அ.ஞ்டசப் திள்டப

B] கன ீக னாம்

B] தள்பிகம் .கந்சாி திள்டப

C] ிசி குநஞ்சி

C] ர.ரதா.ீ ணாட்சி சுந்ம் திள்டப

D] கனாக னாம்

D] உ.ள.சாிாப் திள்டப

3) ிசி குநஞ்சி டைனில் இடம்ரதற்றுள்ப

2) ாங்கனம் அ.ஞ்டசப் திள்டப

தாட்டுடடத் டனன் ார்?

அர்கள் ான் றேி ந் டைனில் ண்ட

A] ினப்தங்குன்ந னனகன்
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B] சுாிடன னனகன்

7) கந்டத் ிழ்ச்சங்கத்ில் ார்
டனடில் ஞ்டசப் திள்டப

C] ினச்ரசந்டெர் னனகன்

அர்கள் ‘ங்கத்ளாடா’ தரிசாகப் ரதற்நார்?

D] குன்நத்டெர் னனகன்

A] குன்நக்குடி அடிகபார்

4) ஞ்டசப் திள்டப அர்கள்

B] ச்சிா னனிார்

இபடில் ிழ் ராிளாடு கீ ழ்க்கண்ட
ந் இனராிடனேம் ன்கு அநிந்ட

C] ச்சிாப் திள்டப

இனந்ார்?

D] ிளள் உாளகசுணார்

A] கன்ணடம், ரறங்கு

8) அ.ஞ்டசப் திள்டப அர்கள் ார்

B] ஆங்கினம், டனாபம்

ளகட்டுக் ரகாண்டற்கு இங்க ிசி
குநஞ்சி ன்ந டைடன றேிணார்?

C] இனத்ீன், திரஞ்சு

A] ிளள் உாளகசுணார்

D] ரறங்கு, டராி

B] ச்சிா னனிார்

5) கீ ழ்க்கண்ட ந் ிழ்ச் சங்கத்ில்
அ.ஞ்டசப்திள்டப அர்கள் ஆசிரிர்

C] ஞாணிாடிகள்

ன்ந சிநப்ன தட்டத்ட ரதற்நார்?

D] குன்நக்குடி அடிகபார்

A] கந்ட ிழ்ச்சங்கம்

9) ஞ்டசப் திள்டப அர்கள்

B] ஞ்டச ிழ்ச்சங்கம்

கீ ழ்க்கண்ட ார் டனடில் ாம் இற்நி
ிசி குநஞ்சிட கந்ட

C] டட ிழ்ச்சங்கம்

ிழ்ச்சங்கத்ில் அங்ளகற்நிணார்?

D] ினாடுடடந ிழ்ச்சங்கம்

A] ச்சிா னனிார்

6) கற்ளநாால் ‘னனளறு’ ண

B] குன்நக்குடி அடிகபார்

சிநப்திக்கப்தட்டர் ார்?

C] உாளகசுணார்

A] ரதனச்சித்ிணார்

D] ஞாணிாடிகள்

B] தாிாசன்

10) ிசி குநஞ்சி டைனாணட கந்டத்

C] அ.ஞ்டசப்திள்டப

ிழ்ச்சங்கத்ின் ந் ிாின் ளதாட
ஞாணிாடிகள் டனடில்

D] தள்பிகம் .கந்சாிப்திள்டப

அங்ளகற்நப்தட்டட?
A] 25 – ட ஆண்டு ிா
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B] 50 – ட ஆண்டு ிா

A] உடத்ராடக

C] 75 – ட ஆண்டு ிா

B] ிடணத்ராடக

D] 100 – ட ஆண்டு ிா

C] அன்ராித்ராடக

11) அ.ஞ்டசப் திள்டப அர்கபின்

D] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

திநப்ன – இநப்ன ஆண்டு ாட?

14) அடிாழ்த்டம் – ன்ந ரசால்னின்

A] 1876 - 1955

இனக்க குநிப்ன ாட?

B] 1878 - 1957

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

C] 1877 - 1956

B] ன்ட தன்ட ிடணனற்று

D] 1875 – 1954

C] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

12) ண்ம் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

D] ாம் ளற்றுடத் ராடக

ாட?

15) அடிாழ்த்டம் – ன்னும் ளகாடிட்ட

A] ரசம்ராி

ரசால்னின் இனக்க குநிப்ன ாட?

B] ாய்த்

A] ிடணானடனேம் ரதர்

C] கிட்டி

B] ிடணத்ராடக

D] ஏடச

C] ன்ட தன்ட ிடணனற்று

13) ினந்டராி – ன்ந ரசால்னின்

D] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ிடடகள் – (ஆ) ராி ாழ்த்ட
1

A

2

C

3

B

4

D

5

A

6

C

7

B

8

A

9

D

10

A

11

C

12

D

13

B

14

A

15

C
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(இ) ாட்டு ாழ்த்ட
1) இந்ி ாடிட ன்னுடட ாளட – ன்ந

C] கானூர்

தாடடன தாடிர் ார்?

D] ளனூர்

A] தாிார்

5) ாக்கல் கிஞர் திநந் ஆண்டு ட?

B] தாிாசன்

A] 1886

C] ின.ி.க

B] 1888

D] ாக்கல் ர.இானிங்கணார்

C] 1885

2) கிஞர் சத்ிாக்கிகத் ராண்டர்கள்

D] 1884

தாடுற்கு ன்று இற்நி சின தாடல்கள்
ாக்கல் கிஞர் தாடல்கள் ன்னும் டைனில்

6) ர.ானிங்கணார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட

கீ ழ்க்கண்ட ந் டனப்தில்

ந்க் கடனில் சிநந்ட ிபங்கிணார்?

இடம்ரதற்றுள்பட?

A] டிப்னக்கடன

A] ளசி னர்

B] இடசக்கடன

B] சனா னர்

C] ளதச்சுக்கடன

C] காந்ி னர்

D] ஏிக்கடன

D] சிறுகாப்தி னர்

7) ர.இானிங்கணார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட

3) இந்ி ாடிட ன்னுடட ாளட – ன்ந

ந் ளதாாட்டத்ில் கனந்ட ரகாண்டால்

தாடனாணட ளசி னர் தகுிில் கீ ழ்க்கண்ட

சிடந ண்டடண ரதற்நார்?

ந் டனப்தில் இடம்ரதற்றுள்பட?

A] ரள்டபளண ரபிளறு இக்கம்

A] ம் ாடு

B] ீனன் சிடன அகற்றும் ளதாாட்டம்

B] ன் ளசம்

C] உப்னச்சத்ிாக்கிகம்

C] ன்னுடட ாடு

D] எத்டடாட இக்கம்

D] ம் ிழ் ாடு

8) ர.இானிங்கணார் அர்கள்

4) ாக்கல் கிஞர் அர்கள் திநந் ஊர் ட?

உப்னச்சத்ிாக்கிகத்ில் கனந்ட ரகாண்டால்
கீ ழ்க்கண்ட த்டண ஆண்டுகானம்

A] ளாகனூர்

சிடநத்ண்டடண ரதற்நார்?

B] சிறுடேல்தட்டி
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A] ஏாண்டு சிடநத்ண்டடண

D] 1946

B] ஈாண்டு சிடநத்ண்டடண

12) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதாட ாக்கல்
கிஞர் அர்கள் சாகித் அகாடிின்

C] னென்நாண்டு சிடநத்ண்டடண

ிர்ாக இக்குாக ிிக்கப்தட்டார்?

D] ான்காண்டு சிடநத்ண்டடண

A] 1954

9) ‘கத்ி ின்நி த் ின்நி’ – ணத்

B] 1957

ராடங்கும் தாடடன ர.ானிங்கணார்
அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் ளதாாட்டத்

C] 1955

ராண்டர்கபின் ிடடப் தாடனாக

D] 1958

தாடுற்காக இற்நிணார்?

13) கீ ழ்க்கண்ட ந் இண்டு ஆண்டுகபில்

A] ண்டி ாத்ிடத் ராண்டர்கள்

ாக்கல் ர.இானிங்கணார் அர்கள்

B] ரள்டபளண ரபிளறு இக்கத்

சட்டளனட உறுப்திணாக ிிக்கப்தட்டு

ராண்டர்கள்

இனந்ார்?

C] எத்டடாட இக்கத் ராண்டர்கள்

A] 1954, 1960

D] உப்னச்சத்ிாகிகத் ராண்டர்கள்

B] 1957, 1961

10) ிகத்ின் னல் அசடக்கிஞாக

C] 1955, 1963

ரதாறுப்ளதற்ந கிஞர் ார்?

D] 1956, 1962

A] கண்ாசன்

14) ாக்கல் கிஞனக்கு ந் ஆண்டின்

B] ாக்கல் கிஞர்

ளதாட த்ி அசால் ‘தத்னண்’ ினட
ங்கி ளதாற்நிட?

C] தாிாசன்

A] 1972

D] ளசிக ிாகம் திள்டப

B] 1971

11) ாக்கல் கிஞர் அர்கள் ிகத்ின்
னல் ஆஸ்ாண (அசடக்) கிஞாக

C] 1970

ிிக்கப்தட்ட ஆண்டு ட?

D] 1969

A] 1948

15) ாக்கல் கிஞர் ர.ானிங்கணார்

B] 1947

அர்கள் இநந் ஆண்டு ட?

C] 1949

A] 1971
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B] 1975

19) ர.இானிங்கணார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
ானடட ணடக்குந் ளார் ண

C] 1972

கூநப்தடுகிநார்?

D] 1973

A] தாிார்

16) ாக்கல் கிஞர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட

B] இாஜாஜி

ானடட ீிா இக்கத்ால் அிகம்
ஈர்க்கப்தட்டார்?

C] ினகர்

A] அிந்ர் ளகாஷ்

D] காந்ி

B] தானகங்காத் ினகர்

20) ாக்கல் கிஞட தார்த்ட ‘ாற்நான்
ளாற்நத்ட ல்னிடகக்கும் ம் உண்டு’ –

C] இாஷ்திகாரி ளதாஷ்

ன்று னகாம் சூட்டிர் ார்?

D] ளகாகளன

A] காகி தாிார்

17) ாக்கல் கிஞர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட

B] காாசர்

ானடட ரகாள்டகால் அிகம்
ஆட்ரகாள்பப்தட்டார்?

C] ந்ட ரதரிார்

A] காந்ி

D] அநிஞர் அண்ா

B] தாிார்

21) ர.இானிங்கணார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
ாரிடம் என தாடடன தாடி ‘னனன்’ ன்ந

C] ினகர்

தாாட்டடப் ரதற்நார்?

D] ளகாகளன

A] காகி தாிார்

18) ில்னிில் ாக்கல் கிஞர் அர்கள்

B] தாளந்ர் தாிாசன்

கீ ழ்க்கண்ட ானடட தடத்ட டந்ட
ங்கத்ட தரிசாக ரதற்நார்?

C] கிஞர் சுா

A] னிட்டட கணார்

D] கிி ளசிகிாகம் திள்டப

B] ிளகாணந்ர்

22) ாக்கல் கிஞரின் கீ ழ்க்கண்ட ந்ப்
தற்டநப் ளதாற்றும் டகில் ிக ாின

C] ந்ாம் ஜார்ஜ் ன்ணர்

அசு இட அசடக் கிஞாகவும்,
தின்ணர் ிக சட்டசடத ளனட

D] இாகினஷ்ர்

உறுப்திணாகவும் ிித்ட சிநப்தித்ட?
A] கடனப்தற்று
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B] ராிப்தற்று

24) ரதானத்டக

C] ாட்டுப்தற்று

1) கம்தர் – ளாகனூர்;

D] தித்ிநட

2) ஞ்டசப்திள்டப – ினறேந்டெர்

23) ந்ர், ளதாணர் – ஆகி ரசாற்கபின்

3) ர.இானிங்கணார் – ளாங்கனம்;

இனக்க குநிப்ன ாட?

A] 2 3 1

A] எனட தன்ட ிடணனற்றுகள்

B] 3 1 2

B] ிடானடணனேம் ரதர்கள்

C] 1 2 3

C] ிடணத்ராடககள்

D] 1 3 2

D] அன்ராித்ராடக

ிடடகள் – ாட்டு ாழ்த்ட
1

D

2

A

3

C

4

A

5

B

6

D

7

C

8

A

9

D

10

B

11

C

12

A

13

D

14

B

15

C

16

B

17

A

18

C

19

B

20

D

21

A

22

C

23

B

24

A

2) ராடக டைல்கள்
(அ) னநானூறு
1) சங்க கானப் தாடல்கள் தனவும் தந்ிழ்

2) கீ ழ்க்கண்ட ந் இண்டும் குநிப்னப்ரதானள்

இனக்காகி கீ ழ்க்கண்ட ந் டைறக்கு

உத்ி ண அடக்கப்தடுகிநட?

இனக்கிங்கபாய் ிகழ்கின்நண?

A] அசணின் ீி, கந்ட

A] அகத்ி டைல்

B] ளதார்ரநி, அநராறேக்கம்

B] ரால்காப்தி டைல்

C] டுகல், ரதனிம்

C] திரண்கீ ழ்க்கக்கு டைல்

D] உள்றடந உட, இடநச்சி

D] றுனர்ச்சி டைல்கள்
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3) ரபிப்தடடாக ரரினேம் ரதானளபாடு

6) னடினேடட ளந்ர்கள், சிற்நசர்கள்,

திநிரான ரதானள் னனப்தடுாறு அடக்கும்

அடச்சர்கள், ளசடணத் டனர்கள், ர்கள்,
ீ

உத்ிாணட கீ ழ்க்கண்ட ற்நில் வ்ாறு

கடடரறே ள்பல்கள், கடடச்சங்கப்

அடக்கப்தடுகிநட?

னனர்கள் ண தனனடட னாற்றுக்
குநிப்னகடபனேம் அக்கான க்கபின் ாழ்க்டக

A] இடநச்சி

னடந னனிற்டநனேம் கீ ழ்க்கண்ட ந்

B] இடநன்ட

டைல் னெனம் ாம் அநினாம்?

C] உள்றடந உட

A] அகானூறு

D] தந்ளார் ரசால்

B] னநானூறு

4) கூநந் ரதானள் ரபிப்தடடாக இனக்க,

C] ற்நிட

அடண உர்த் ளரநான ரதானள்

D] திரண்கீ ழ்க்கக்கு டைல்கள்

ரபிப்தடடாக ிற்கும் உத்ிக்கு ரதர்
ாட?

7) னநானூறு டைனில் அடந்டள்ப ிடகள்
ற்றும் டடநகள் ராத்ம் த்டண?

A] இடநச்சி

A] 11 ிடகள் + 66 டடநகள்

B] உள்றடந

B] 12 ிடகள் + 65 டடநகள்

C] இடநவுட

C] 12 ிடகள் + 66 டடநகள்

D] தந்ளார் திச்ரசால்

D] 11 ிடகள் + 65 டடநகள்

5) உள்றடந, இடநச்சி - ஆகிற்நில்
கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானபாணட

8) னநானூற்று தாடல்கள் சினற்டந

உிக்கப்தடுகிநட?

ஆங்கினத்ில் ராி ரதர்த் ஆங்கின
கிஞர் ார்?

A] ளாி எிந் கிப்ரதானபாக இனத்ல்
ளண்டும்

A] ஜி.னை.ளதாப்

B] டனன் எிந் கிப்ரதானபாக இனத்ல்

B] கால்டுரல்

ளண்டும்

C] ானணிர்
ீ

C] ரய்ம் எிந் கிப்ரதானபாக இனத்ல்

D] ல்லீஸ்டட

ளண்டும்

9) ிரின் உரி ாழ்ில்

D] ரதற்ளநார் எிந் கிப்ரதானபாக

சிந்டணகடபக் கனவூனாகக் ரகாண்டு

இனத்ல் ளண்டும்

ிபங்கும் டைல் ட?
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A] ானடிார்

13) கீ ழ்க்கண்ட ந் ன்ணன் ரிரனொஉத்
டனார் ன்ந னனால் தாடப்தட்டான்?

B] ற்நிட

A] கபங்காய்க் கண்ி ார்னடிச்ளசல்

C] னநானூறு

B] கடல் திநக்ளகாட்டி ரசங்குட்டுன்

D] ங்குறுடைறு

C] ளசான் கனவூளநி எள்ாட்

10) தல்சான் நீள தல்சான் நீள – ணத்

ளகாப்ரதனஞ்ளசனினம் ரதாடந

ராடங்கும் தாடடன தாடி னனர் ார்?

D] கடூர் நிந் இபஞ்ளசனினம் ரதாடந

A] கதினர்

14) ரிரனொஉத் டனார் இற்நி

B] ரிரனொஉத் டனார்

தாடல்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்

C] எபடார்

இடம்ரதநில்டன?

D] காபளகப்னனர்

A] குறுந்ராடக

11) டநிாகி ரய்னேர்ந்ளார் கண்ட

B] அகானூறு

ரதானள் ‘இடரண அன் இல்டத

C] னநானூறு

உர்த்ிட______ன்னும் டடநாகும்?

D] ினள்றாடன

A] குநள்ரண்ரசந்டடந

15) கன்னள் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

B] கனித்டடந

ாட?

C] ஞ்சித்டடந

A] கணிாணனள்

D] ரதானண்ராிக்காஞ்சி டடந

B] கடிகானள்

12) ‘ரிந்ி னங்கு சடடனடி னணிர் னரிந்ட

C] கரினள்

கண்ட ரதானள்ராிந் ன்று’ – ன்று டடந
ிபக்கம் தற்நி கூறும் ரிப்தாடனாணட

D] ீ ன்னள்

கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில் இடம்ரதற்றுள்பட?

16) ிடகவுள் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

A] னநப்ரதானள் ரண்தாாடன

ாட?

B] இனக்கிபக்கம்

A] சுனக்கங்கறடட ளாள்

C] னநானூறு

B] சுனக்கங்கபற்ந கன்ணம்

D] ரால்காப்திம்

C] சுனக்கங்கறடட கன்ணம்
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D] சுனக்கங்கபற்ந ளாள்

B] ிடணனற்று

17) கிச்சி – ன்தன் ரதானள் ாட?

C] ிடணத்ராடக

A] றோனேம்

D] அன்ராித்ராடக

B] கூரி ஆனேம்

21) தடூஉம் – ன்ந ரசால்னின் இனக்க
குநிப்ன ாட?

C] கரிஆனேம்

A] இடசிடநபரதடட

D] ளனானேம்

B] ரசால்னிடசபரதடட

18) கிச்சிக் கூர்ம்தடட கடுந்ிந ரனானன் –
ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப எனன் ன்ந

C] இற்டக அபரதடட

ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்டற்நில் ாடக்

D] இன்ணிடசபரதடட

குநிக்கிநட?

22) ல்னட ரசய் னாற்நீ ாினும் அல்னட

A] சான்ளநாட

ரசய் ளனாம்னி ணடான் – ன்ந ரி

B] ன்

இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

C] சுனங்கி கன்ணம் ரகாண்டட

A] ினள்றாடன

D] கூரி ஆனேம் ரகாண்டட

B] னநானூறு

19) கன்னள் – ன்ந ரசால்னின் இனக்க

C] னடராிக்காஞ்சி

குநிப்ன ாட?

D] ன்னூல்

A] னன்ணிடன தன்ட ிடணனற்று

23) ரிரனொஉத் டனார் அர்கள் றேி

B] இண்டாம் ளற்றுடத்ராடக

தல்சான்நீள தல்சான்நீள தாடனாணட
னநானூற்று டைனினி த்டணாட

C] ிடணத்ராடக

தாடனாக இடம்ரதற்றுள்பட?

D] ஆநாம் ளற்றுடத்ராடக

A] னநம் 192

20) ிடகவுள் – ன்னும் ரசால்னின் இனக்க

B] னநம் 185

குநிப்ன ாட?

C] னநம் 182

A] உடத்ராடக

D] னநம் 195
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ிடடகள் – னநானூறு
1

B

2

D

3

C

4

A

5

C

6

B

7

D

8

A

9

C

10

B

11

D

12

A

13

C

14

B

15

D

16

C

17

A

18

B

19

D

20

C

21

A

22

B

23

D

(ஆ) அகானூறு
1) அகானூற்று தாடல்கபின் அடிடடந

4) அகானூறு டைனாணட த்டண

ாட?

திரிவுகடபக் ரகாண்டட?

A] 13 அடிச்சிறுட 31 அடிப்ரதனட

A] 02

B] 9 அடிச்சிறுட 13 அடிப்ரதனட

B] 03

C] 3 அடிச்சிறுட 6 அடிப்ரதனட

C] 04

D] 4 அடிச்சிறுட 40 அடிப்ரதனட

D] 05

2) அகானூற்று டைனில் உள்ப தாடல்கள்

5) அகானூறு டைனில் உள்ப கபிற்றுாடண

அடணத்டம் கீ ழ்க்கண்ட ாால்

திரிில் ராத்ப்தாடல்கபின் ண்ிக்டக

ராகுக்கப்தட்டட?

ாட?

A] ளசான் ரசல்க்கடுங்ளகா ாிான்

A] 120 தாடல்கள்

B] உப்னரிகுடிகிார் கணார் உனத்ிசன்ார்

B] 100 தாடல்கள்

C] தாண்டின் உக்கிப் ரதனறேிான்

C] 180 தாடல்கள்

D] இனம்திடர்த்டனன்

D] 150 தாடல்கள்

3) அகானூற்று டைடன ராகுப்தித்ன் ார்?

6) ிிடடப்தபப் திரிில் உள்ப
தாடல்கபின் ண்ிக்டக ாட?

A] உப்னரிகுடிகிார் கணார் உனத்ிசன்ார்

A] 120 தாடல்கள்

B] ளசான் ரசல்க்கடுங்ளகா ாிான்

B] 100 தாடல்கள்

C] தாம் தாடி ரதனந்ளணார்

C] 180 தாடல்கள்

D] தாண்டின் உக்கிப்ரதனறேி
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D] 150 தாடல்கள்

C] ரய்ல் ிட

7) ித்ினக்ளகாட திரிில் உள்ப

D] குநிஞ்சித் ிட

தாடல்கபின் ண்ிக்டக ாட?

11) அகானூற்நில் 4, 14 ண னம் தாடல்கள்

A] 120 தாடல்கள்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ிடடகடச்
சார்ந்ட?

B] 100 தாடல்கள்

A] குநிஞ்சித் ிட

C] 180 தாடல்கள்

B] னல்டனத் ிட

D] 150 தாடல்கள்

C] னத் ிட

8) ரடுந்ராடக – ண அடக்கப்தடும் டைல்
ட?

D] ரய்ல் ிட

A] னநானூறு

12) அகானூற்நில் 6, 16 ன்று னம்தாடல்கள்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ிடடகடச்

B] ற்நிட

சார்ந்ட?

C] தரிதாடல்

A] தாடனத் ிட

D] அகானூறு

B] னல்டனத் ிட

9) அகானூற்நில் 1, 3, 5 ண எற்டநப்தடட

C] னத் ிட

ண்கபாக னம் தாடல்கள் ந் டகத்
ிடப் தாடல்கபாகும்?

D] குநிஞ்சித் ிட

A] தாடனத் ிட

13) அகானூற்நில் 10, 20 ண னம்தாடல்கள்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் வ்டக ிடடச்

B] னல்டனத் ிட

சார்ந்ட?

C] னத் ிட

A] ரய்ல் ிட

D] குநிஞ்சித் ிட

B] னத் ிட

10) அகானூற்நில் 2, 8 ன்று னம்தாடல்கள்

C] தாடனத் ிட

கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ிட டகடச்
சார்ந்ட?

D] னல்டனத் ிட

A] தாடனத் ிட

14) ‘தடசதடு தச்டச ரய்ளாய்த் ன்ண’ –
ணத் ராடங்கும் தாடனாணட அகானூற்று

B] னல்டனத் ிட
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டைனில் கீ ழ்க்கண்ட ந் ிடில்

C] கறேகு

இடம்ரதற்றுள்பட?

D] ரபால்

A] குநிஞ்சித்ிட

18) கடப்ன – ன்தன் ரதானள் ாட?

B] னத்ிட

A] கூந்ல்

C] தாடனத்ிட

B] குபிர்தம்

D] னல்டனத்ிட

C] னல்டன னர்கள்

15) ‘தடசதடு தச்டச ரய்ளாய்த் ன்ண’ –

D] கள்

ணத் ராடங்கும் னல்டனத்ிட
தாடனாணட அகானூற்று டைனின் ந்

19) கடிகள் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

திரிில் இடம்ரதற்றுள்பட?

A] டனகள்

A] ிிடடதபம்

B] ினகள்

B] கபிற்றுாடண ிட

C] கள்

C] ித்ினக்ளகாட

D] டனகள்

D] ித்ினப்தாட

20) ரடுந்ளர் ஊர்ி ன – ன்ந ரிில்

16) ‘தடசதடு தச்டச ரய்ளாய்த் ன்ண’ –

இடம்ரதற்றுள்ப ன ன்னும் ரசால்னின்

ன்ந தாடடன தாடிர் ார்?

ரதானள் ாட?

A] ரிரனொஉத் டனார்

A] அசடக் கானன்

B] டட ள்பணார்

B] ளர்ப்தாகன்

C] டட னள்பணார்

C] ாடணப்தாகன்

D] தர்

D] குிடப்தாகன்

17) ளசனேர் சிடண ாச்சிடநப் தநட –

21) சிடநப்தநட – ன்னும் ரசால்னின்

ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ாச்சிடநப்தநட ன்னும் ரசால்னாணட

A] ிடணத்ராடக

கீ ழ்க்கண்ட ந் தநடட குநிக்கிநட?

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ங்ரகாத்ி

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

B] ீர்க்ளகாி
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D] இண்டாம் ளற்றுட உனனம்தனும்

B] உனகத்ராடர்

உடன்ராக்க ராடக

C] உடத்ராடக

22) தகறடந – ன்தன் இனக்ககுநிப்ன

D] எனரதானட்தன்ராி

ாட?

26) உர்சிடண – ன்ந ரசால்னின்

A] ிடணத்ராடக

இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ிடணானடனேம் ரதர்

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

B] ிடணத்ராடக

D] இண்டாம் ளற்றுட உனனம்தனும்

C] உடத்ராடக

உடன்ராக்க ராடக

D] அன்ராித்ராடக

23) கடிகள் – ன்தன் இனக்க குநிப்ன
ாட?

27) தடசதடு தச்டச ரய்ளாய்த் ன்ண – ன்ந
ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப தச்டச ன்ந

A] உரிச்ரசால் ராடர்

ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] எனரதானட்தன்ராி

A] ளால்

C] ிடணத்ராடக

B] ிநம்

D] உடத்ராடக

C] இடன

24) னல்னார் – ன்ந ரசால்னின்

D] தநட

இனக்ககுநிப்ன ாட?

28) அகப்ரதானள் டைல்கள் ிில் தன

A] ிடணத்ராடக

இனப்தினும் ‘அகம்’ ன்ளந ரதர் அடந்

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

எள என தந்ிழ் இனக்கி டைல் ட?

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

A] அகத்ிம்

D] அன்ராித்ராடக

B] அநஇனக்கிம்

25) ல்ிடந்ட – ன்ந ரசால்னின்

C] அகப்ரதானள் இனக்கம்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] அகானூறு

A] உரிச்ரசால் ராடர்
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ிடடகள் – அகானூறு
1

A

2

B

3

D

4

B

5

A

6

C

7

B

8

D

9

A

10

D

11

B

12

C

13

A

14

D

15

A

16

B

17

D

18

A

19

C

20

B

21

D

22

C

23

A

24

B

25

D

26

B

27

A

28

D

(இ) ற்நிட
1) ட்டுத்ராடக டைல்கபில் னனாாக

C] ந்குறுடைறு

அடப்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

D] ற்நிட

A] ற்நிட

4) ற்நிட டைடன ராகுப்தித்ன் ார்?

B] குறுந்ராடக

A] தாண்டின் உக்கிப்ரதனறேி

C] அகானூறு

B] தன்ணாடு ந் ாநன் றேி

D] னநானூறு

C] உப்னரிகுடிகிார் கணார் உனத்ிசன்ார்

2) ற்நிட டைனில் உள்ப தாடல்கபின்

D] ளசான் கடுங்ளகாளசனான்

அடிடடந ாட?

5) ற்நிட டைனில் இடம்ரதற்றுள்ப

A] 4 அடினல் 8 அடிட

‘இநவுப்னநத் ன்ண திர்தடு டவுனற்’ –

B] 13 அடினல் 31 அடிட

ன்ந தாடடன தாடி னனர் ார்?

C] 9 அடினல் 12 அடிட

A] க்கண்டார்

D] 12 அடினல் 40 அடிட

B] எபடார்

3) கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனாணட அகப்ரதானள்

C] ரிரனொஉத் டனார்

தற்நி தாடல்கள் ணினும் அற்றுள்

D] டட ள்பணார்

னநப்ரதானள் ரசய்ிகறம் ிக னாற்றுக்
குநிப்னகறம் இடம்ரதற்றுள்பண?

6) ளாி டனன் இடத்ில் டனிட
ிடந்ட ஞ்ரசய்ட ரகாள்றாறு

A] அகானூறு

கூறுட____ணப்தடும்?

B] குறுந்ராடக

A] தந்ளார் திச்ரசால்
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B] தந்ளார்ச் ரசால்

A] ஆனெர் ல்னன்

C] டவுகடால்

B] ஆித் ளசான்

D] தாய்க்கடன் உடத்ல்

C] அப்ாஜி தாண்டின்

7) க்கண்டார் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட

D] இபஞ்ளசனினம்ரதாடந

ாட க்க ினம்திணார்?

11) க்கண்டார் அர்கள்

A] தன்ணாடு ந் ாநன்றேி

கீ ழ்க்கண்டற்நில் வ்ாநாக சிநப்னற்று
அடக்கப்தடுகிநார்?

B] ஆனெர் ல்னன்

A] ரதனஞ்சால் கள் க்கண்டார்

C] டளண்ான்
ீ
ரபின் ித்ன்

B] ாாய்க்கன் கள் க்கண்டார்

D] ளதாடக் ளகாப்ரதனற்கிள்பி

C] ரதனங்ளகாி ாய்கன் கள்

8) ளகாப்ரதனற்கிள்பி ன்தன் கீ ழ்க்கண்ட

க்கண்டார்

ானடட கன் ஆார்?

D] ரதறுங்ளகாி ாய்க்கன் கள்

A] ளகாப்ரதனஞ்ளசனினம் ரதாடந

க்கண்டார்

B] டளண்ான்
ீ
ரபின் ித்ன்

12) க்கண்டார் அர்கள்
ளகாப்ரதனற்கிள்பி ன்ந ன்ணடண ந்ட

C] ஆனெர் ல்னன்

ரகாள்ப ினம்திட கீ ழ்கண்ட ந் டைல்

D] உக்கிப்ரதனறேி

ாம் அநிகிளநாம்?

9) டளண்ான்
ீ
ரபின் ித்ன்

A] ற்நிட

அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊட ஆட்சி
னரிந்ார்?

B] னநானூறு

A] னகார்

C] குறுந்ராடக

B] ஞ்சி

D] அகானூறு

C] உடநனைர்

13) க்கண்டார் ன்ந ரதண்னனர்
ளகாப்ரதனற்கிள்பி ன்ந ன்ணடண ந்ட

D] டட

ரகாள்ப ினம்திட னநானூற்று டைனில்

10) ளதாடக் ளகாப்ரதனற்கிள்பி அர்கள்

கீ ழ்க்கண்ட ந் தாடல் னெனம் ாம்

றுடிறம் னல்னரிசிக் கூறேண்டு

அநிில்டன?

னந்ிினந் ளதாிறம் கீ ழ்க்கண்ட ாட

A] 83

ளதாரில் ரற்நி ரதற்நான்?

18

B] 84

18) ிவுக்கபங் கறேம் உவுீர்ச் ளசர்ப்த –
ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப ளசர்ப்த ன்ந

C] 85

ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட ாடக் குநிக்கிநட?

D] 86

A] னல்டன ினத் டனன்

14) கீ ழ்க்கண்டற்நில் னகத்ில் ீண்டு

B] ரய்ல் ினத் டனன்

ரகாம்ன ளதான்ந னள் ரகாண்ட ீ ன் ட?

C] னினத் டனன்

A] சுநா ீ ன்

D] குநிஞ்சி ினத் டனன்

B] இநா ீ ன்

19) சின்ணாள் – ன்தன் ரதானள் ாட?

C] ஆல் ீ ன்

A] சினாள்

D] ஞ்சிம் ீ ன்

B] சிநிாள்

15) னப்ன – ன்தன் ரதானள் ாட?

C] சிறுாள்

A] ஆண்ாடண

D] சிணாண ஆள்

B] ரதண்ான்

20) இநவுப்னநம், சுநவுக்ளகாடு, கபிற்று னப்ன

C] ாடண

– ஆகி ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] ந்ம்

A] ிடணத்ராடககள்

16) உட – ன்தன் ரதானள் ாட?

B] இண்டாம் ளற்றுடத்ராடக

A] ஆண்ான்

C] ஆநாம் ளற்றுடத்ராடக

B] ரதண்ான்

D] ிடணானடனேம் ரதர்கள்

C] ஆண்ாடண

21) னள்பிடன – ன்ந ரசால்னின்

D] ரதண்ாடண

இனக்ககுநிப்ன ாட?

17) உவு – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

A] ாம் ளற்றுடத்ராடக

A] னிடனேடட கடல்ீர்

B] உரிச்ரசால்ராடர்

B] உம்

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்
உடன்ராக்க ராடக

C] னிட

D] உடத்ராடக

D] பட
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22) ரசலீஇ – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

B] இற்டக அபரதடட

ாட?

C] ரசய்னேபிடச அபரதடட

A] இன்ணிடசபரதடட

D] ரசால்னிடச அபரதடட

ிடடகள் – ற்நிட
1

A

2

C

3

D

4

B

5

A

6

C

7

D

8

B

9

C

10

A

11

C

12

B

13

D

14

A

15

D

16

B

17

C

18

B

19

A

20

B

21

C

22

D

(ஈ) குறுந்ராடக
1) குறுந்ராடக டைனில் உள்ப தாடல்கபின்

A] தர்

அடிடடந ாட?

B] கதினர்

A] 4 அடினல் 8 அடிட

C] எபடார்

B] 9 அடினல் 12 அடிட

D] கம்தர்

C] 13 அடினல் 31 அடிட

4) கதினட ‘ாய்ராிக் கதினன்’ – ணப்

D] 3 அடினல் 40 அடிட

தாாட்டிர் ார்?

2) குறுந்ராடக டைனில் இடம்ரதற்றுள்ப

A] க்கீ ர்

தாடல்கபின் ண்ிக்டக ாட?

B] ரதனங்குன்றூர்கிார்

A] 400

C] இபங்கீ ணார்

B] 404

D] ளநாக்கத்ட ப்தசடனார்

C] 402

5) ‘ல்னிடசக் கதினன்’ – ண கதினட

D] 403

தாாட்டிர் ார்?

3) ான ில்டன ாளண கள்ன் – ன்ந

A] க்கீ ர்

தாடடன தாடி னனர் ார்?

B] ரதனங்குன்றூர்கிார்
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C] இபங்கீ ணார்

B] ளதகன்

D] ளநாக்கத்ட ப்தசடனார்

C] தாரி

6) ‘ரறுத் ளள்ி ிபங்கு னகழ்க் கதினன்’ –

D] ல்னிக்ளகாடன்

ண தாாட்டிர் ார்?

10) ாடாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் ீ னுக்காக

A] க்கீ ர்

காத்டக்ரகாண்டினந்ாக டனி ன்
ளாிிடம் கூநிாக கதினர் ன்

B] ரதனங்குன்றூர்கிார்

கிடில் கூறுகிநார்?

C] இபங்கீ ணார்

A] இநால் ீ ன்

D] ளநாக்கத்ட ப்தசடனார்

B] ஆல் ீ ன்

7) கதினட ‘னனணறேக்கற்ந அந்ாபன்’,

C] சுநா ீ ன்

‘ரதாய்ா ாிற் கதினன்’ – ண னகழ்ந்ர்
ார்?

D] ரகறத்ி ீ ன்

A] க்கீ ர்

11) எறேகுீர் – ன்ந ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] ரதனங்குன்றூர்கிார்

A] உனகத்ராடர்

C] இபங்கீ ணார்

B] ிடணானடனேம் ரதர்

D] ளநாக்கத்ட ப்தசடனார்

C] தண்னத்ராடக

8) கதினர் அர்கள் திநந் ஊர் ாட?

D] ிடணத்ராடக

A] ினாவூர்

12) குறுந்ராடக டைனிக்கு கடவுள் ாழ்த்ட

B] ினக்ளகாிறர்

தாடடன தாடிர் ார்?

C] ினள்றெர்

A] ரதனந்ளணார்

D] ினானொர்

B] ந்னார்

9) கதினர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்

C] கதினர்

அடக்கபப் னனாக ிபங்கிணார்?

D] ரதனங்குன்றூர்க் கிார்

A] ஏரி
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ிடடகள் – குறுந்ராடக
1

A

2

C

3

B

4

A

5

B

6

C

7

D

8

A

9

C

10

B

11

D

12

A

(உ) ங்குறு டைறு
1) ங்குறு டைற்நில் உள்ப தாடல்கபின்

4) தாடனத்ிட – ளதணார்;

அடிடடந ாட?

5) னல்டனத்ிட – ஏம்ளதாகிார்;

A] 4 அடினல் 8 அடிட

A] 1, 2, 3, 4, 5

B] 3 அடினல் 6 அடிட

B] 5, 1, 2, 4, 3

C] 9 அடினல் 12 அடிட

C] 3, 4, 5, 1, 2

D] 13 அடினல் 31 அடிட

D] 5, 1, 2, 3, 4

2) ங்குறு டைற்நில் உள்ப தாடல்கபாணட

4) ங்குறுடைறு டைடன ராகுத்ர் ார்?

கீ ழ்க்கண்ட ந் ிட ரிடச னடநில்
அடக்க தட்டுள்பட?

A] தாண்டின் உக்கிப்ரதனறேி

A] குநிஞ்சி, னல்டன, னம், ரய்ல்,

B] உப்னரிகுடிகிார் கணார் உனத்ிசன்ார்

தாடன

C] னனத்டடந னற்நி கூடறர் கிார்

B] னல்டன, ரய்ல், தாடன, னம்,

D] ளகாச்ளசான் ாடணக்கண்ளசய்

குநிஞ்சி

ாந்ஞ்ளசல் இனம்ரதாடந

C] னம், ரய்ல், குநிஞ்சி, தாடன,

5) ங்குறுடைறு டைடன ராகுப்தித்ர் ார்?

னல்டன

A] தாண்டின் உக்கிப்ரதனறேி

D] தாடன, னம், ரய்ல், னல்டன,
குநிஞ்சி

B] ளகாச்ளசான் ாடணக்கண்ளசய்
ாந்ஞ்ளசல் இனம்ரதாடந

3) ரதானத்டக

C] தாம் தாடி ரதனந்ளணார்

1) னத்ிட – அம்னெணார்;

D] உப்னரிகுடிகிார் கணார் உனத்ிசன்ார்

2) ரய்ல்ிட – கதினர்;
3) குநிஞ்சித்ிட – ஏனாந்டார்;
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6) ‘றுில் டெிச் சிறுகனங் காக்டக’ – ணத்

B] னன்ணிடனப்தத்ட

ராடங்கும் தாடடன தாடிர் ார்?

C] றுவுப்தத்ட

A] ஏனாந்டார்

D] இபளணிற்தத்ட

B] கதினர்

10) ான் ளண்டிட ிடநளறுாணால்

C] ளதணார்

இன்ணட தடடப்ளதன் ன்று கடவுபடளா,
திநற்டநளா ளண்டிப்தட_______ணப்தடும்?

D] ஏம்ளதாகிார்

A] தாய்க்கடன் உடத்ல்

7) ‘றுில் டெிச் சிறுகனங் காக்டக – ணத்
ராடங்கும் தாடனாணட ங்குறுடைறு டைனில்

B] தந்ளார் திச்ரசால்

கீ ழ்க்கண்ட ந் ிடில் அடந்டள்பட?

C] டவுக்கடால்

A] குநிஞ்சித்ிட

D] ற்நாய் உடத்ல்

B] தாடனத்ிட

11) றுில் டெிச் சிறுகனங் காக்டக – ன்ந

C] னல்டனத்ிட

ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப று ன்னும்
ரசால்னின் ரதானள் ாட?

D] ரய்ல்ிட

A] இநகு

8) தாடனத்ிடில் ‘றுில் டெிச்
சிறுகனங் காக்டக’ – ணத் ராடங்கும் தாடல்

B] குற்நம்

கீ ழ்க்கண்ட ந் தத்ில் அடந்டள்பட?

C] ச்சம்

A] டவு உடத்ப்தத்ட

D] சுற்நம்

B] இபளணிற்தத்ட

12) டெி – ன்தன் ரதானள் ாட?

C] னன்ணிடனப்தத்ட

A] னர்

D] றுவுப்தத்ட

B] சுற்நம்

9) உடன் ளதாக்கு ிகழ்த்ி டனனும்

C] இநகு

டனினேம் ீ ண்டு னற்கண் ிகறேம்
கூற்டநப் தாடு ரதானபாக தத்டப்தாடல்கபின்

D] தசுட

ராகுி கீ ழ்க்கண்ட ந் தகுிாக

13) அஞ்சிளனாி – ன்ந ரசால்டன திரித்ட

அடக்கப்தடுகிநட?

றேடக?

A] ரசனறேங்கப்தத்ட

A] அஞ்சி + ஏி
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B] அஞ்சனம் + ஏி

D] ிடணத்ராடக

C] அஞ்சு + ஏி

17) ளற்காடப – ன்தன் இனக்க குநிப்ன
ாட?

D] அம் + சின + ஏி

A] உடத்ராடக

14) ல்சி – னும் ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] னென்நாம் ளற்றுடத் ராடக

A] டச

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

B] உவு

உடன்ராக்க ராடக

C] ரகாறேப்ன

D] ிடணானடனேம் ரதர்

D] சுற்நம்

18) ரதானத்டக

15) ரதானம்னடண – ன்ந ரசால்னின்

1) குநிஞ்சி – றம் ல் சார்ந்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

இடனம்;

A] னென்நாம் ளற்றுடத் ராடக

2) னல்டன – கடறம் கடல் சார்ந்
இடனம்

B] ிடணத்ராடக
C] ன்ட எனட ிடணனற்று

3) னம் – காடும் காடுசார்ந் இடனம்;

D] உடாகுரதர்

4) ரய்ல் – டனனேம் டனசார்ந்
இடனம்

16) னடணகனம் – ன்ந ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] 1, 2, 3, 4

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

B] 4, 3, 1, 2

B] அன்ராித்ராடக

C] 3, 4, 2, 1

C] தண்னத்ராடக

D] 2, 1, 4, 3

ிடடகள் – ங்குறுடைறு
1

B

2

C

3

D

4

C

5

B

6

A

7

B

8

D

9

C

10

A

11

B

12

C

13

D

14

B

15

A

16

D

17

C

18

B
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3) ினக்குநள்
1) குநள் ன்தட கீ ழ்க்கண்ட ற்டந

B] 3 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்

உர்த்டால் ினக்குநபாணட ஆகுரதர்

C] 4 இல்கள் + 70 அிகாங்கள்

ண கூநப்தடுகிநட?

D] 3 இல்கள் + 70 அிகாங்கள்

A] குநட்தாக்கடப

5) ினக்குநபின் கடடசி திரிாண

B] டைல் ஆசிரிட

காத்டப்தால் திரிில் த்டண இல்கள்

C] ினக்குநள் டைடன

ற்றும் அிகாங்கள் உள்பண?

D] டைல் ராகுப்தித்ட

A] 3 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்

2) ினக்குநபின் ணிச்சிநப்ன ாட?

B] 2 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்

A] அடடடுத் ஆகுரதர்

C] 4 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்

B] னற்றுனகம்

D] 3 இல்கள் + 70 அிகாங்கள்

C] கனிாகுரதர்

6) அநத்டப்தானில் இடம்ரதற்றுள்ப
இல்கபில் நாணட ட?

D] ரதரடுத் கனிாகுரதர்

A] தாிில்

3) ினக்குநள் டைனில் னல் திரிாண
அநத்டப்தால் திரிில் த்டண இல்கள்

B] இல்னநில்

ற்றும் அிகாங்கள் உள்பண?

C] அசில்

A] 3 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்

D] டநநில்

B] 4 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்

7) ரதானட்தானில் இடம்ரதற்றுள்ப இல்கபில்

C] 4 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்

நாணட ட?

D] 3 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்

A] கபில்

4) இண்டாம் திரிாண ரதானட்தால் திரிில்

B] அசில்

த்டண இல்கள் ற்றும் அிகாங்கள்

C] அங்கில்

உள்பண?

D] எிதில்

A] 2 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்
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8) ‘ரசந்பிர்க் கற்தகத்ின் ரய்த்

11) ினக்குநறக்கு றேி தின்ர்

ினனர்ளதான்ம் ன்னனன்

உடகபில் கீ ழ்க்கண்ட ானடட உடள

ள்றன்ாய்ச் ரசால்’ – ன்று

சிநந்ட ணக் கற்ளநார் னகழ்ர்?

ினக்குநபின் ரதனடட ினள்றாடன

A] தரிளனகர்

டைனில் தாடிர் ார்?

B] க்குடர்

A] கதினர்

C] ினடனர்

B] இடநணார்

D] காபிங்கர்

C] ளதாசிரிர்

12) டடடத்ர், ரகான்நார் – ன்ந

D] இடடக்காடணார்

ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

9) ினக்குநள் ளான்நிடால் ிழ்ாடு

A] ிடணத்ராடககள்

னகழ்ரதற்நட ன்தட ‘ள்றன் ன்டண
உனகினுக்ளக ந்ட ான்னகழ் ரகாண்ட

B] ிடணானடனேம் ரதர்கள்

ிழ்ாடு’ – ணப் தாடிர் ார்?

C] ிங்ளகாள் ிடணனற்றுகள்

A] தாிாசன்

D] உடத்ராடககள்

B] காந்ி

13) ன்நி நப்தட – ன்ந ரசால்னின்

C] ின.ி.க

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] தாிார்

A] ான்காம் ளற்றுடத் ராடக

10) ள்றட ரதற்நால் இந் உனகள

B] அன்ராித்ராடக

னகழ்ரதற்நட ன்தட ‘ள்றடணப்

C] குநிப்ன ிடணனற்று

ரதற்நாற் ரதற்நள னகழ் டகள’ – ணப்
தாடிர் ார்?

D] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ாக்கல் கிஞர்

14) ‘உி டத்ன் றுி உி’ – ணத்
ராடங்கும் குநபில் இடம்ரதற்றுள்ப அி

B] னடிசன்

ட?

C] தாிாசன்

A] உடி

D] கிி

B] ரசாற்ரதானட்தின்னிடனி
C] ளற்றுடி
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D] ற்குநிப்ளதற்ந அி

19) ‘இன்டனே பின்ட ினந்ராால்
ன்டனேள்’ – ணத் ராடங்கும் குநபில்

15) இன்ட – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

இடம்ரதற்றுள்ப அிினக்கம் ாட?

A] றுட

A] உடி

B] டம்

B] டுத்டக்காட்டு உடி

C] ரதானட

C] ஞ்சிப்னகழ்ச்சிி

D] டன்தம்

D] ளற்றுடி

16) ‘அகழ்ாடத் ாங்கும் ினம்ளதானத்

20) அகழ்ார், இகழ்ார், ரதாறுத்ார்,

ம்ட’ – ணத் ராடங்கும் குநபில்

ரசய்ாட, டநந்ார் – ஆகி ரசாற்கபின்

இடம்ரதற்றுள்ப அி ட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] ளற்றுடி

A] தண்னத்ராடககள்

B] டுத்டக்காட்டு உடி

B] ிடணத்ராடககள்

C] உடி

C] ிடணானடனேம் ரதர்கள்

D] ரசாற்ரதானட்தின்னிடனி

D] ிர்டநிடணரங்கள்

17) ளதாற்நி – ன்ந ரசால்னின்

21) ளதடட – ன்தன் ரதானள் ாட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] அநிின்ட

A] ிடணானடனேம் ரதர்

B] அநிவுடடார்

B] ராிற்ரதர்

C] அிவுடடார்

C] ரதரச்சம்

D] அிற்நர்

D] ிடணரச்சம்

22) எரீஇ, ீ இ – ன்தன் இனக்ககுநிப்ன

18) ற்திநர் – ன்னும் ரசால்னின்

ாட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] இன்ணிடசஅபரதடட

A] ாம் ளற்றுடத் ராடக

B] இற்டகிடநஅபரதடட

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] ரசய்னேபிடசஅபரதடட

C] ிடணத்ராடக

D] ரசால்னிடசஅபரதடட

D] தண்னத்ராடக
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23) அநிார்ராில் – ன்தன்

B] 4, 3, 2, 1

இனக்ககுநிப்ன ாட?

C] 2, 4, 1, 3

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

D] 1, 2, 3, 4

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

27) ரதானத்டக

C] ிடணானடனேம் ரதர்

1) டார் – ீக்குல்;

D] ராிற்ரதர்

2) எால் – அினேம்;

24) ிடணத்ிட்தம் – ன்ந ரசால்னின்

3) ரதான்றும் – னிாய் ந்ர்;

இனக்ககுநிப்ன ாட?

4) ினந்ட – அநிினிகள்;

A] ிடணானடனேம் ரதர்

A] 1, 2, 3, 4

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

B] 4, 1, 2, 3

C] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] 3, 4, 2, 1

D] ான்காம் ளற்றுட உனனம் தனும்
உடன்ராக்க ராடக

D] 2, 1, 4, 3

25) ணத்ிட்தம் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

28) ரதானத்டக

ாட?

1) ரசறுார் – அநிவுடடட;

A] ிடணானடனேம் ரதர்

2) எட்தம் – ரசறத்டட;

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

3) உய்ப்தட – அநிவுஇன்ட;

C] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

4) ளதடட – தடகர்;

D] ான்காம் ளற்றுடத் ராடக

A] 1, 2, 3, 4

26) ரதானத்டக

B] 2, 1, 4, 3

1) ிடண – தற்றுக்ளகாடு;

C] 3, 4, 1, 2

2) தடண – ிடநதண்ன;

D] 4, 1, 2, 3

3) சால்ன – ிகச்சிநி அபவு

29) ரதானத்டக

4) டப்ன – என ளதபவு;

1) எல்காட – டன்தம்;

A] 3, 4, 2, 1
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2) ிறேம் – னிர்;

32) ‘ீித்ினக்குநடப ரஞ்சாத் ம்
ாழ்ில் ஏித்ராறேட றேக ஏர்ந்ட’ – ன்ந

3) ிண்ிர் – சிநப்ன;

தாடல் னெனம் ினக்குநபின் ரதனடட
கூநிர் ார்?

4) று
ீ – பாட;
A] 1, 2, 3, 4

A] க்கீ ர்

B] 3, 4, 1, 2

B] ாங்குடி னணார்

C] 4, 1, 2, 3

C] கிி

D] 2, 3, 4, 1

D] கதினர்

30) ‘ிடணபவு ளதாாச் சிறுனல் ீர் ீண்ட

33) ‘ரசந்ிழ்ச் ரசல்த் ினக்குநடப

தடணபவு காட்டும் தடித்ால் – ன்று

ரஞ்சள சிந்டண ரசய்ாய் ிணம்’ – ன்ந

ினக்குநபின் ரதனடட தாடிர் ார்?

தாடல் னெனம் ினக்குநள் டைனின்
ரதனடட கூநிர் ார்?

A] கதினர்

A] தாிாசன்

B] தர்

B] கிி

C] ாங்குடி னணார்

C] தாிார்

D] கிி

D] கண்ாசன்

31) ‘ள்றனம் ம் குநள் தாடிால்
டத்ார் உள்றரல்னாம் அபந்ார்

34) ‘ரய்த் ினள் றர்ரசய்

ஏர்ந்ட’ – ன்ந தாடல் னெனம் ினக்குநபின்

ினக்குநபால் டத்ட ாழ்ார் ணத்ட’ –

ரதனடட கூநிர் ார்?

ன்ந ரினெனம் ினகுநபின் ரதனடட
கூநிர் ார்?

A] ாங்குடி னணார்

A] ளணிக்குடி கீ ணார்

B] ளணிக்குடி கீ ணார்

B] னடிசன்

C] கிி

C] இடடக்காடணார்

D] தர்

D] ளதாசிரிர்
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ிடடகள் – ினக்குநள்
1

C

2

A

3

C

4

D

5

B

6

C

7

A

8

B

9

D

10

C

11

A

12

B

13

D

14

B

15

A

16

C

17

D

18

A

19

B

20

C

21

A

22

D

23

B

24

D

25

C

26

A

27

B

28

D

29

C

30

A

31

D

32

C

33

B

34

A

4) ராடர்ிடனச் ரசய்னேள்
(அ) சினப்திகாம்
1) னத்ிழ்க்காப்திம், உடிடடிட்ட

B] 13 காடகள்

தாட்டுடடச் ரசய்னேள், ாடகக் காப்திம் ன்று

C] 10 காடகள்

தல்ளறு சிநப்னப் ரதர்கபால் தாட்டப்தட்ட
டைல் ட?

D] 07 காடகள்

A] ிளகடன

4) னகார் காண்டத்ில் இடம்ரதற்றுள்ப
காடகள் ராத்ம் த்டண?

B] குண்டனளகசி

A] 03 காடகள்

C] டபாதி

B] 13 காடகள்

D] சினப்திகாம்

C] 10 காடகள்

2) சினப்திகா டைனின் டைல் அடப்ன ாட?

D] 07 காடகள்

A] 3 காண்டம் + 30 காடகள் + 5000 தாடல்கள்

5) ஞ்சிக் காண்டத்ில் இடம்ரதற்றுள்ப

B] 3 காண்டம் + 30 காடகள் + 4395 தாடல்கள்

காடகள் ராத்ம் த்டண?

C] 3 காண்டம் + 30 காடகள் + 5001 தாடல்கள்

A] 04 காடகள்

D] 3 காண்டம் + 32 காடகள் + 5000 தாடல்கள்

B] 13 காடகள்

3) டடக்காண்டத்ில் இடம்ரதற்றுள்ப

C] 10 காடகள்

ராத் காடகள் த்டண?

D] 07 காடகள்

A] 03 காடகள்
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6) இபங்ளகாடிகள் ாழ்ந் கானம் ாட?

10) இந் கானத்ில் ார் றேி உடாணட
சினப்திகா டைல் னறேடக்கும்

A] கி.தி. இண்டாம் டைற்நாண்டு

கிடடத்டள்பட?

B] கி.தி. ான்காம் டைற்நாண்டு

A] ின.ி.கல்ாசுந்ணார்

C] கி.தி. ந்ாம் டைற்நாண்டு

B] உ.ள.சாிா அய்ர்

D] கி.தி. னென்நாம் டைற்நாண்டு

C] ர.ரதா.ீ ணாட்சி சுந்ணார்

7) சினப்திகா டைறக்கு ிரிவுடாக உட

D] .ன.ளங்கடசாி ாட்டார்

றேிர் ார்?

11) ‘அப்ரதண்ின் னாற்டந ாணநிளன்’ –

A] அனம்த உடகார்

ன்ந கூற்டந கூநிர் ார்?

B] அடிார்க்கு ல்னார்

A] ளசன் ரசங்குட்டுன்

C] உப்னரிகுடிகிார் கணார் உனத்ிசன்ார்

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

D] .ன.ளங்கடசாி ாட்டார்

C] இபங்ளகாடிகள்

8) சினப்திகா டைனில் உள்ப

D] டனாழ் க்கள்

அனம்தங்கறக்கு உட றேிர் ார்?

12) ‘இக்கடட சினப்திகாம் ன்னும்

A] .ன.ளங்கடசாி ாட்டார்

ரதால் ாம் இற்றுளாம்’ – ன்ந கூற்டந

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

கூநிர் ார்?

C] அடிார்க்கு ல்னார்

A] ளானாராித்ளர்

D] அனம்த உடகார்

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

9) கீ ழ்க்கண்ட ானடட உடாணட

C] இபங்ளகாடிகள்

சினப்திகா டைல் னறேடக்கும்

D] அடிார்க்கு ல்னார்

கிடடக்கில்டன?

13) ‘அடிகள் ீள அனறக’ – ணக் கூநிர்

A] அடிார்க்கு ல்னார்

ார்?

B] அனம்த உடகாார்

A] சீத்டனச்சாத்ணார்

C] .ன.ளங்கடசாி னனிார்

B] ளசன் ரசங்குட்டுன்

D] ளானாராித்ளர்

C] இபங்ளகாடிகள்
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D] டனாழ் க்கள்

B] ஊசல் ரி

14) ‘ரஞ்டசள்றம் சினப்திகாம் ன்ளநார்

C] ளட்டு ரி

ணிாம் தடடத் ிழ்ாடு’ – ன்று

D] காணல் ரி

சினப்திகா டைடன ளதாற்நிர் ார்?

18) கீ ழ்க்கண்ட ார் டடனேடன் ளகானன்

A] சுா

ற்றும் கண்கி இனனம் டடட

B] ீ ணாட்சி சுந்ணார்

அடுத் னநஞ்ளசரி ன்னும் ஊட
அடடந்ணர்?

C] தாிாசன்

A] ளந்ி

D] தாிார்

B] கவுந்ிடிகள்

15) சினப்திகா டைடன, ‘ளணிளன ஊநி
ரசந்ிின் சுட ளாறும் சினப்திகாம்’ –

C] ந்ாடன

ன்று தாாட்டிர் ார்?

D] ளநாக்கத்ட

A] னடிசன்

19) டட கரில் கவுந்ிடிகள் அர்கள்

B] கிி

கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம் ளகானன் ற்றும்
கண்கி ஆகி இனடனேம் எப்தடடத்ார்?

C] தாிாசன்

A] ாரி

D] உ.ள.சா

B] ாி

16) ாி கீ ழ்க்கண்ட ந் கத்ில்
டனக்ளகாடனரி ன்னும் தட்டத்ட ரதற்று

C] ாிரி

இனந்ாள்?

D] ஆிட

A] டட கர்

20) ஆர்னடகள் ாிரி ட்டில்
ீ

B] உடநனைர் கர்

இனந்ர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் ிகழ்ச்சிட
ிகழ்த்ி ினாடன ிதட்டணர்?

C] னகார் கர்

A] ினால் கூத்ட

D] னநஞ்ளசரி கர்

B] தாடக் கூத்ட

17) இந்ிிாின் ளதாட ாி அர்கள்
கீ ழ்க்கண்ட ந் தாடடன தாடிால்

C] குடக் கூத்ட

ளகானன் ாிட ிட்டு திரிந்ான்?

D] ஆர் கூத்ட

A] ஆற்று ரி
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21) ம் தாடப்தகுிில் இடம்ரதற்றுள்ப

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

ஊர்சூழ்ரி தகுிாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்

D] உடத்ராடக

காண்டத்ில் அடந்டள்பட?

25) டகளந்ி – ன்ந ரசால்னின்

A] னகார் காண்டம்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] உடநனைர் காண்டம்

A] அன்ராித்ராடக

C] ஞ்சிக்காண்டம்

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

D] டடக்காண்டம்

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

22) தட்ளடன், தடா டம், தடுகாடன – ன்ந

D] உரிச்ரசால்ராடர்

ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப தடுகாடன ன்னும்
ரசால்னின் ரதானள் ாட?

26) காற்சினம்ன – ன்ந ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] காடனக்கானம்

A] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

B] ாடனக்கானம்

B] ிடணத்ராடக

C] ண்தகல்கானம்

C] னென்நாம் ளற்றுடத் ராடக

D] இவுக்கானம்

D] ாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

23) ரகாண்ட ரகாறேர் உறுகுடந ாங்குறூஉம்

உடன்ராக்கராடக

– ன்ந ரசால்னில் இடம்ரதற்றுள்ப ரகாறேர்
ன்னும் ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட ாட

27) ரதாற்சினம்ன – ன்னும் ரசால்னின்

குநிக்கிநட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] கண்கிின் கன்

A] னென்நாம் ளற்றுட உனனம் தனும்
உடன்ராக்கராடக

B] தாண்டி ன்ணன்

B] உரிச்ரசால்ராடர்

C] ஆர் க்கள்

C] ிடணானடனேம் ரதர்

D] ரதாற்ரகாள்பன்

D] தண்னத்ராடக

24) ஈர்டப – ன்ந ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

28) ாடட, ல்னல் டட, ாஞானம்,
டாள் – ன்னும் ரசாற்கபின்

A] தண்னத்ராடக

இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] ிடணத்ராடக

A] ிடணத்ராடக
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B] உடத்ராடக

3) ாகுத்ணார் – சீகசிந்ாி;

C] உனகத்ராடர்

4) சீத்டனச்சாத்ணார் – குண்டனளகசி;

D] உரிச்ரசால்ராடர்

A] 1, 2, 3, 4

29) டபக்டக – ன்ந ரசால்னின்

B] 3, 4, 1, 2

இனக்ககுநிப்ன ாட?

C] 2, 3, 4, 1

A] ிடணத்ராடக

D] 4, 1, 2, 3

B] ாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

33) கண்கி - ன்னும் ரசால்னின் ரதானள்

உடன்ராக்கராடக

ாட?

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

A] கண்கபால் குதள்

உடன்ராக்கராடக

B] ரன்டாண கால்கடப உடடள்

D] அன்ராித்ராடக

C] அிா ளதசாள்

30) சினப்திகாத்ின் உட்திரிவு ாட?

D] ஆஞர் உற்நள்

A] காட

34) ிடநி – ன்ந ரசால்னின்

B] தடனம்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

C] இல்

A] அன்ராித்ராடக

D] காண்டம்

B] உடத்ராடக

31) ரி – ன்தட______டகாணட?

C] தண்னத்ராடக

A] சந்ப்தாடல்

D] ிடணத்ராடக

B] இடசப்தாடல்

35) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் டைனாணட

C] கனிப்தாடல்

ிநிஞர்கபால் ிகவும் ஆய்வுக்குட்தட்ட
டைல் ண கூநப்தடுகிநட?

D] ஞ்சிப்தாடல்

A] கம்தாாம்

32) ரதானத்டக

B] சினப்திகாம்

1) இபங்ளகாடிகள் – ிளகடன;

C] ிளகடன

2) ினத்க்களர் – சினப்திகாம்;

D] சீகசிந்ாி

34

ிடடகள் – சினப்திகாம்
1

D

2

C

3

B

4

C

5

D

6

A

7

B

8

D

9

A

10

D

11

B

12

C

13

A

14

D

15

B

16

C

17

D

18

B

19

A

20

C

21

D

22

B

23

A

24

B

25

C

26

D

27

A

28

D

29

C

30

A

31

B

32

C

33

A

34

D

35

B

(ஆ) கம்தாாம்
1) கம்தர் திநந் ஊர் ாட?

C] 10 தாடல்கள்

A] ினப்ரதனந்டடந

D] 500 தாடல்கள்

B] ினாறேவூர்

4) கம்தர் இற்நி டைல்கபில் நாணட ட?

C] ளறேந்டெர்

A] சசுி அந்ாி

D] ினாவூர்

B] ினக்டக க்கம்

2) கம்தர் கீ ழ்க்கண்ட ந் ன்ணர் கானத்ில்

C] சடளகாதந்ாி

ாழ்ந்ர்?

D] ளகாி அந்ாி

A] னல் குளனாத்டங்கன்

5) கம்தர் ாம் இற்நி டைறக்கு கீ ழ்க்கண்ட

B] இண்டாம் குளனாத்டங்கன்

ந் ரதட சூட்டிணார்?

C] இண்டாம் ிக்கிளசான்

A] கம்தாாம்

D] னனாம் தாந்கன்

B] ால்ீ கி ாாம்

3) ம்ட ஆரித் சடடப்த ள்படப

C] இாாம்

கீ ழ்க்கண்ட த்டண தாடல்கறக்கு என

D] கம்தர் ாாம்

தாடல் ம்
ீ
கம்தர் தாடிச் சிநப்தித்ட உள்பார்?

6) கம்தாாத்ின் டைல் அடப்ன ாட?

A] 1000 தாடல்கள்
B] 100 தாடல்கள்
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A] 6 காண்டம் + 118 தடனங்கள் + 10589

D] ால்ீ கி

தாடல்கள்

10) கம்தாா டைனில் ந்ாட

B] 6 காண்டம் + 116 தடனங்கள் + 10009

காண்டாக ிபங்குட ட?

தாடல்கள்

A] அளாத்ிகாண்டம்

C] 6 காண்டம் + 118 தடனங்கள் + 10009

B] னேத்காண்டம்

தாடல்கள்

C] ஆண்காண்டம்

D] 6 காண்டம் + 116 தடனங்கள் + 10589
தாடல்கள்

D] சுந்காண்டம்

7) ினக்கித்ில் காப்தி பர்ச்சிாணட

11) கம்தாா காப்தித்ின் னடிிாக

கீ ழ்க்கண்ட ானடட தடடப்திணால்

ிபங்கும் காண்டம் ட?

உச்சிடனட அடடந்ட?

A] தானகாண்டம்

A] இபங்ளகாடிகள்

B] சுந்காண்டம்

B] சீத்டனச்சாத்ணார்

C] ஆண்காண்டம்

C] ால்ீ கி

D] உத்காண்டம்

D] கம்தர்

12) சுந்காண்டம் னறேடம் கீ ழ்க்கண்ட

8) ிகு கம்தன் ரசான்ண ண்க்

ானடட ரசல்கள் அிகம்

கக்கீ டுகள் ராத்ம் த்டண?

ரசால்னப்தடுகின்நண?

A] 96

A] அனுன்

B] 93

B] இான்

C] 95

C] சீட

D] 92

D] இான்

9) கம்தாாத்ின் ாங்காண்டாக

13) சுந்காண்டத்ில் கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார்

உத்காண்டத்ட இற்நிர் ார்?

சிநி ினடி ன்று அடக்கப்தடுகிநார்?

A] கம்தர்

A] இான்

B] கதினர்

B] சீட

C] எட்டக்கூத்ர்

C] இான்
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D] அனுன்

A] இாதிான்

14) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ானக்கு சுந்ன் ன்ந

B] சுக்ரீன்

ளறுரதனம் உண்டு ன்று கம்தர் ன்

C] இான்

காப்தித்ில் கூறுகிநார்?

D] அனுன்

A] இான்

18) னபரி – ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

B] ளகான்

ந் னட குநிக்கிநட?

C] அனுன்

A] னல்டன

D] சுக்ரீன்

B] ாட

15) அனுன் சீடிடம் இாணின்

C] சாந்ி

அடடாபாக கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட
காட்டிணான்?

D] அல்னி

A] கடாி

19) ஏி – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] சூடாி

A] அடன

C] டபல்

B] தாடி

D] காப்னச்சக்கம்

C] ள்பல்

16) சீட இாணிடம் ரகாடுக்க ரசால்னி

D] கூந்ல்

கீ ழ்க்கண்ட ற்டந அனுணிடம்

20) ரற்ன – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

ரகாடுத்ாள்?

A] கள்

A] கடாி

B] அடன

B] சூடாி

C] டன

C] டபல்

D] ரனப்ன

D] குண்டனங்கள்

21) அனங்கல் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

17) ய்ிணன் அனுனும்; ய்ி ந்ல்ான் –

ாட?

ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப ந்ல்
ன்னும் ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்டற்நில்

A] ரய்ம்

ாடக் குநிக்கிநட?

B] அடசல்
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C] டன

D] ஆி

D] ாடன

26) ராய்கல், அடனகடல், ிரிகர்,ங்குீ
ீ
ர்
– ன்ந ரசால்னின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

22) கணகம் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

A] குநிப்ன ிடணனற்று

A] ரதான்

B] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

B] ரதண்

C] தண்னத்ராடக

C] ரய்ம்

D] ிடணத்ராடக

D] கடல்

27) கல் – ன்ந ரசால்னின் இனக்ககுநிப்ன

23) அங்கு – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

ாட?

ாட?

A] ரதாகுரதர்

A] ஆணந்ம்

B] ாணிாகுரதர்

B] இான்

C] கனிாகுரதர்

C] ரய்ம்

D] இடாகுரதர்

D] அடசல்

28) டந்ளாள், ாி – ன்னும் ரசால்னின்

24) ாங்கி ஆி ன்டண ஞ்சர்ஊர் ந்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ாரன் – ன்ந ரிில் ஆி ன்னும்
ரசால்னின் ரதானள் ாட?

A] தண்னத்ராடக

A] கடல்

B] உடாகுரதர்

B] ளாிம்

C] உரிச்ரசால்ராடர்

C] டெம்

D] ிடணத்ராடக

D] தள்பம்

29) இற்திநப்ன – ன்னும் ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

25) ாிக்கசு – ன்ந ரசால்னாணட
கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானடப குநிக்கிநட?

A] ாம் ளற்றுடத் ராடக

A] சூடாி

B] அன்ராித்ராடக

B] கடாி

C] ிடணத்ராடக

C] ாிக்கம்

D] உனகம்
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30) ரதான்ணடி, னடி – ன்னும் ரசால்னின்

D] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

ரதானள் ாட?

34) சீாப்திாட்டி ன்டண ீ ட்டுச்ரசல்ன

A] னன்ணிடன ன்ட ிடணனற்று

ளண்டி ிித் கானம் ாட?

B] உரிச்ரசால்ராடர்

A] என ாள்

C] உனகத்ராடர்

B] ஏாண்டு

D] உடத்ராடக

C] என ிங்கள்

31) ரதானங்குட – ன்ந ரசால்னின்

D] என ாம்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

35) ம் தாடப்தகுிில் இடம்ரதற்றுள்ப

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

அனுன் இானுக்கு சீடின் ிடனட
குநிப்தால் உர்த்டம் தகுிாணட

B] னென்நாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

சுந்காண்டத்ில் ந் தடனத்ில்

உடன் ராக்கராடக

அடந்டள்பட?

C] ராிற்ரதர்

A] சூடாி தடனம்

D] தண்னத்ராடக

B] ினடி ராறே தடனம்

32) ண் ளாிம் – ன்னும் ரசால்னின்

C] ரதாில் இறுத் தடனம்

ரதானள் ாட?

D] இனங்டக ரீனைட்டுப் தடனம்

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

36) கதாத்ின் சுந்காண்டாணட

B] னென்நாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

ராத்ம் த்டண தடனங்கடப ரகாண்டட?

உடன் ராக்கராடக

A] திணான்கு தடனங்கள்

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்
உடன் ராக்கராடக

B] தன்ணிரண்டு தடனங்கள்

D] ாம் ளற்றுடத் ராடக

C] திணாறு தடனங்கள்

33) டகத்னம் – ன்ந ரசால்னின்

D] தினென்று தடனங்கள்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

37) சுந்காண்டத்ில் உள்ப ினடி ராறே

A] இனரதராட்டுப் தண்னத்ராடக

தடனம் னறேடம் ார் கூற்நாக
ப்தட்டுள்பட?

B] ிடணத்ராடக

A] சீட

C] அன்ராித்ராடக
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B] இான்

B] ின.ி.க

C] இனட்சுன்

C] குகுனதர்

D] அனுன்

D] குன்நக்குடி அடிகபார்

38) ‘கண்ளடன் கண்ளடன் கண்ளடன் சீடடக்

40) ரதானத்டக

கண்ளடன் இாகா’ – ணத் ராடங்கும்

1) ன் – அடன;

தாடனாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்
இடம்ரதற்றுள்பட?

2) னகி – கள்;

A] கம்தாாம்

3) ணட – சன்;

B] இாாடகக் கீ ர்த்டண

4) ிட – னகள்;

C] இாாம்

A] 1, 2, 3, 4

D] இாாடகக் கீ ர்த்டண

B] 4, 1, 2, 3

39) ‘ாள்ட்டத் பி பிணத் ராடுந்டத்ி’ –

C] 2, 3, 4, 1

ன்ந ரிப்தாடடன தாடிர் ார்?

D] 3, 4, 2, 1

A] ாாதாி

ிடடகள் – கம்தாாம்
1

C

9

C

17

A

25

A

33

A

2

B

10

D

18

B

26

D

34

C

3

A

11

B

19

D

27

B

35

B

4

D

12

A

20

C

28

C

36

A

5

C

13

D

21

D

29

A

37

D

6

A

14

C

22

A

30

D

38

B

7

D

15

A

23

C

31

B

39

C

8

A

16

B

24

B

32

C

40

D
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(இ) ளம்தாி
1) ானணிர்
ீ
அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

D] சித்ளரிம்ாள் அம்ாடண

ாட்டினினந்ட இளசு சடதின் குனாகி

5) ானணிரின்
ீ
ந் டைனாணட

கத்ளானிக்க சம் தப்த ிழ்ாடிற்கு

கிநித்டச் சத்ாரின் கடனக்கபஞ்சிம்

ந்ார்?

ண அடக்கப்தடுகிநட?

A] இத்ானி

A] ஞாளணாதளசம்

B] திான்ஸ்

B] ரான்னூல் ிபக்கம்

C] இங்கினாந்ட

C] ளம்தாி

D] இஷ்ா

D] ளிர் எறேக்கம்

2) ானணிரின்
ீ
இற்ரதர் ாட?

6) ளம்தாி ன்ந ரசால்டன ளம்தா +

A] கான்ஸ்டாண்டின் ளதாரதஸ்கி

அி ண திரித்ால் கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானள்
கிடடக்கிநட?

B] கான்ஸ்டாண்டின் ளஜாசப் ரதஸ்கி

A] ாடா ாடன

C] ரகாண்டம் ளதாரதஸ்கி

B] ளன்ளதான்ந இணி தாடல்கபாண ாடன

D] ளஜாசப் கான்ஸ்டாண்டின் ரதஸ்கி

C] இனத்ீன் ராி ரகாண்ட தாடல்கள்

3) ானணிர்
ீ
கீ ழ்க்கண்ட ந் ின்
ளதாட ிகம் ந்டடந்ார்?

D] ாடா தாாடன

A] 19

7) ளம்தாி ன்ந டைடன கீ ழ்க்கண்டாறு
வ்ாறு திரித்ால் அன் ரதானள்

B] 28

ளன்ளதான்ந இணி தாடல்கபாண ாடன ண

C] 25

ரதானள்தடும்?

D] 30

A] ளம்தா + அி

4) ானணிர்
ீ
இற்நி டைல்கபில்

B] ளன் + தா + அி

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாண டைல் ட?

C] ளன் + தாி

A] ஞாளணாதளசம்

D] ளன் + ப் (ஆ) + அி

B] ரான்னூல் ிபக்கம்

8) ளம்தாி டைனின் டைல் அடப்ன ாட?

C] ினக்காறர்க் கனம்தகம்
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A] 3 காண்டங்கள் + 34 தடனங்கள் + 3615

D] 1745

தாடல்கள்

12) கீ ழ்க்கண்ட ந் இடத்ில் ானணிர்
ீ

B] 3 காண்டங்கள் + 36 தடனங்கள் + 3610

இநந்ார்?

தாடல்கள்

A] அனங்குநிச்சி

C] 3 காண்டங்கள் + 36 தடனங்கள் + 3615

B] அக்காடு

தாடல்கள்

C] இனட்சுினம்

D] 3 காண்டங்கள் + 33 தடனங்கள் + 3615
தாடல்கள்

D] அம்தனக்காடு

9) ானணிர்
ீ
அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

13) ளம்தாி டைனாணட கீ ழ்க்கண்ட ாட

ஆண்டின் ளதாட ிழ்ாட்டிற்கு ந்ார்?

தாட்டுடடத் டனாக ரகாண்டு டட
தில்கிநட?

A] 1711

A] இளசு ரதனான்

B] 1715

B] சூடச ானணிர்

C] 1712

C] ாட
ீ ன்ணன்

D] 1710

D] தினாத்ட ன்ணன்

10) ானணிர்
ீ
அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
த்டண ஆண்டுகள் சப்தினேம் ிழ்ப்

14) கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்

தினேம் ஆற்நி ந்ார்?

கத்ளானிக்கத்ினச்சடதின் ரகாள்டககறம்
அநிவுடகறம் கட டிாக

A] 35

இடம்ரதற்றுள்பட?

B] 37

A] ரதத்னளகம் குநஞ்சி

C] 39

B] ளிர் எறேக்கம்

D] 36

C] ளம்தாி

11) ானணிர்கள்
ீ
அர்கள் இற்டக

D] ினக்காறர்க் கனம்தகம்

றேி ஆண்டு ட?

15) ானணிர்
ீ
அர்கள் ினக்குநபில்

A] 1747

ராத்ம் த்டண குநட்தாக்கடப இனத்ீன்

B] 1741

ராிில் ரதர்த்டள்பார்?

C] 1739

A] 1080
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B] 1330

19) கீ ழ்க்கண்ட ந் ாட்டில் சவுல் ன்ந
ன்ணன் ஆட்சி னரிந்ட ந்ான்?

C] 950

A] னைளா ாடு

D] 1120

B] திளா ாடு

16) கீ ழ்க்கண்ட ந் ராிின் கனத்ின்தடி
பங்கடப பச் ரசய்தன் ன்னும்

C] ரஜனளசனம் ாடு

ரதானறக்கு சூடச ன்று ரதர்

D] இத்ானி ாடு

ங்கப்தட்டட?

20) ‘டேம்ில் எனன் ன்ளணாடு ளதார்னரிந்ட

A] டராிச்ரசால்

ரற்நிரதந னக. ம் இனர்க்கு ட்டுள

B] உனசி ரசால்

ளதார் ிகட்டும். ளாற்நர் ரன்நர்க்கு
அடிடாக ளண்டும்’ – ன்று அடநகூல்

C] இனத்ீன் ரசால்

ிடுத்ன் ார்?

D] திளச் ரசால்

A] சூடச ானணிர்

17) ளம்தாி டைனில் பன் ரசணித்

B] ாட
ீ

தடனாணட த்டணாட காண்டத்ில்
இடம்ரதற்றுள்பட?

C] சவுல் ன்ணன்

A] இண்டாம் காண்டம்

D] ளகானிாத்ட

B] னற்காண்டம்

21) ‘இவ்க்கடண ளதாரில் ரல்ானுக்கு
ன் கடப ஞ்ரசய்ட னகிளநன்’ – ன்று

C] ான்காம் காண்டம்

அநிித்ர் ார்?

D] னென்நாட காண்டம்

A] ளகானிாத்ட

18) ம் தாடப்தகுிில் இடம்ரதற்றுள்ப பன்

B] சவுல் ன்ணன்

ரசணித் தடனாணட னற்காண்டத்ில்
த்டணாட தடனாக

C] திள ன்ணன்

அடக்கப்தட்டுள்பட?

D] ாட
ீ

A] னல் தடனம்

22) ளகானிாத்ட அடநகூல் ிடுத்ட

B] தத்ாட தடனம்

த்டண ாள்கள் ட அடண ிர்த்ட
ளதாரிட ானம் னன்ில்டன?

C] னென்நாட தடனம்

A] ாற்தட ாள்கள்

D] தன்ணிரண்டாட தடனம்
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B] னப்தட ாள்கள்

26) ‘ரய் ல்னடட ிந்டண
ரசய்ளானக்கு இன்ணதடிள ளனன்று

C] இனதட ாள்கள்

காண்தீர்’ ன்று ாட
ீ டனட ரகாய்ன்

D] இனதத்டந்ட ாள்கள்

ார்?

23) ‘ரற்று உடல் னிட ரகாண்டனுக்கு

A] ான்
ீ

ாம் அஞ்சுா? ரய்த்ின் ல்னடள

B] தினித்டர்கள்

னிடாகக் ரகாண்டு ாளண அடண
ரல்ளன்’ – ன்று சூறடத்ன் ார்

C] சவுல் ன்ணன்

A] சவுல் ன்ணன்

D] னைள ாட்டு ர்கள்
ீ

B] ான்
ீ
அண்ன்ார்கள்

27) ானி ாற்கட ிடாத்ின கரனாம்
டுங்க – ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப ானி

C] ளகானிாத்ட

ன்னும் ரசால்னின் ரதானள் ாட?

D] ான்
ீ

A] எபிக்கிர்

24) ளகானிாத்ட ிர்க்க ாட
ீ ன்ந

B] ரனப்ன

சிறுன் கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானள்கடப
டுத்டச் ரசன்நான்?

C] சூரின்

A] ாள் ற்றும் ளகடம்

D] ட ீர்

B] என கன் ந்ட கற்கள்

28) ஆனி – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

C] ஈட்டி ற்றும் ில்அம்ன

A] கடல் ீர்

D] னைள ாட்டின் தடடர்கள்
ீ

B] டெய்டாண ீர்

25) ளகானிாத்ட கணிறள்ப உள்ப கல் தட்டு

C] கிவு ீர்

கீ ள ிறேந்ட ஆசிரிர் அர்கள்

D] ட ீர்

கீ ழ்க்கண்ட ந் உடனேடன் எப்திடுகிநார்?

29) ராறேம்தர் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

A] இடிிறேந்ன் ளதான

ாட?

B] ரதரிடன ளதான

A] தடட ர்கள்
ீ

C] கனளகம் ளதான

B] அடிடகள்

D] சூரின் டநட ளதான

C] சவுல் ன்ணர்

44

D] க்கள்

D] சிடணனிட

30) கல்ரடுங்குடு – ன்ந ரசால்னாணட

34) ரய்ம் – ன்னும் ரசால்னின் ரதானள்

கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானடப குநிக்கிநட?

ாட?

A] டனச்சிகம்

A] னிட

B] ரதரிடன

B] உடல்னிட

C] கனளக ளாற்நம்

C] ளாள்னிட

D] ீண்டடனத்ராடர்

D] சிடணனிட

31) ீங்கு ாரண ினதனும் அனன்

35) ஏட – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

ரணஞ்சிற்கு – ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப

A] ஏடச

ினதன் ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட
ாடக் குநிக்கிநட?

B] டன

A] அடிடகள்

C] கற்கள்

B] ளகானிாத்ட

D] கன்

C] ாட
ீ

36) எல்டன – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

D] அசன்

A] கிராபி

32) ிபி – ன்னும் ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] இடுப்ன

A] எபி

C] ளகம்

B] சாவு

D] ிடவு

C] காற்நின் ஏடச

37) சிடனடேல் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்
ாட?

D] ளாள்னிட

A] கூரி கண்கள்

33) டகம் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்
ாட?

B] கல்ளதான்ந ரற்நி

A] னிட

C] டிணாண கன்ணம்

B] உடல்னிட

D] ீண்ட டககள்

C] ளாள்னிட
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38) உனன, அசணி – ஆகி ரசாற்கபின்

42) ரகான்ஸ்டான் ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

ரதானள் ாட?

ாட?

A] ின்ணல்

A] அஞ்சான்

B] ட

B] ரகான்நன்

C] இடி

C] ளற்றுாட்டன்

D] ாணம்

D] ரகாடுங்ளகானன்

39) அகல்னகில், ம்ரதாி கரி, ரதாிடந –

43) ானணிர்
ீ
ராகுத் அகாி ட?

ஆகி ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] ரசந்ிழ் அகாி

A] ிடணத்ராடக

B] அனம்த அகாி

B] தண்னத்ராடக

C] ளதகாி

C] ிடணானடனேம் ரதர்

D] சடகாி

D] உம்டத்ராடக

44) ினக்குநபின் அநத்டப்தால் ரதானட்தால்

40) டகம், ரய்ம் – ன்ந ரசாற்கபின்

ஆகிற்டந ானணிர்
ீ

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ராிரதர்த்டத் ந்ட?

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ஆங்கின ராிில்

B] ிடணத்ராடக

B] டராிில்

C] தண்னத்ராடக

C] இனத்ீன் ராிில்

D] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

D] உனசி ராிில்

41) டளல், ாளல் – ன்ந ரசால்னின்

45) ளம்தாி டைனாணட ந் ஆண்டின்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ளதாட டடத் ிழ்ச்சங்கத்ில்
அங்ளகற்நப்தட்டட?

A] உடத்ராடக

A] 1726

B] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

B] 1724

C] ல் ிடணனற்று

C] 1723

D] ிடணத்ராடக

D] 1725
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46) ளம்தாி டைனின் சிநப்டத உர்ந்ட

B] டட ிழ்ச்சங்கம்

டடச் ிழ்ச்சங்காணட ந் தட்டத்ட

C] ஞ்டசத் ிழ்ச்சங்கம்

அபித்ட?

D] ளகாட ிழ்ச்சங்கம்

A] கிக்ளகா

49) கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனாணட ிட

B] ாஜரிி

ாய்ராிாக ரகாண்ட ரபிாட்டால்

C] னட்சிாபர்

இற்நப்தட்ட ரதனடட ரதற்நட?

D] சிந்டணாபர்

A] ரதத்னளகம் குநஞ்சி

47) ானணினக்கு
ீ
ிழ் கற்தித்

B] ளணான்ிம்

ஆசிரிர் ார்?

C] ளம்தாி

A] இானுஜக் கிார்

D] குண்டனளகசி

B] காித்ான் சதாதி னனிார்

50) ளம்தாி டைனில் ராத்ம் த்டண

C] இாச்சந்ிக் கிார்

சந்டககள் இடம்ரதற்றுள்பண?

D] டட சுப்ீதக் கிார்

A] 90 சந்டககள்

48) டரிாசாி ன்ந ரதட ந்

B] 80 சந்டககள்

ிழ்ச்சங்கம் ானணிர்
ீ
ன்று ரதர்

C] 85 சந்டககள்

ாற்நிட?

D] 95 சந்டககள்

A] கந்ட ிழ்ச்சங்கம்
ிடடகள் – ளம்தாி
1

A

11

A

21

B

31

D

41

B

2

B

12

D

22

A

32

B

42

A

3

D

13

B

23

D

33

C

43

D

4

A

14

C

24

B

34

B

44

C

5

C

15

A

25

C

35

A

45

A

6

A

16

D

26

A

36

D

46

B

7

B

17

B

27

C

37

B

47

D

8

C

18

C

28

D

38

C

48

B

9

D

19

A

29

B

39

A

49

C

10

B

20

D

30

A

40

D

50

A
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(ஈ) தாண்டின் தரிசு
1) தாண்டின் தரிசு ன்ந டைடன இற்நி

D] திரஞ்சு, உனட

னனர் ார்?

5) ‘ன் இணத்டனேம் ராிடனேம் தாடா

A] கண்ாசன்

கிட ளரில்னா ம்; கூடில்னா தநட
– ன்று தாடிர் ார்?

B] ாிாசன்

A] ஜி.னை.ளதாப்

C] தாிார்

B] கால்டுரல்

D] தாிாசன்

C] தாிாசன்

2) தாளந்ர் தாிாசன் அர்கபின் திநப்ன –
இநப்ன ஆண்டுகள் ாட?

D] இசூல் கம்சளவ்

A] 1891 - 1964

6) தாிாசன் றேி டைல்கபில் நாணட
ட?

B] 1890 - 1963

A] ிச்சிின் கத்ி

C] 1892 - 1961

B] இடபஞர் இக்கம்

D] 1893 – 1964

C] குநிஞ்சித்ிட்டு

3) தாிாசனுக்கு அர்கள் ரதற்ளநார்
கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதட சூட்டிணர்?

D] அகின் சிரிப்ன

A] சுப்னத்ிணாசன்

7) தாிாசணின் ந் டைனாணட சாகித்
அகாடி ினட ரதற்நட?

B] சுப்ிம்

A] அகின் சிரிப்ன

C] சுப்னத்ிணம்

B] ளசாண்டம்

D] சுப்னான்

C] திசிாந்டார்

4) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் இன
ராிகபில் சிநந்ட ிபங்கிணார்?

D] ிச்சிின் கத்ி

A] ிழ், திரஞ்சு

8) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதாட
தாிாசன் றேி டைறக்கு சாகித்

B] கன்ணடம், ரறங்கு

அகாடி ினட ங்கப்தட்டட?

C] ிழ், டனாபம்
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A] 1969

12) ‘ராண்டு ரசய்ாய் ிறேக்குத்
டடநளாறுந் டடநளாறுந் டடித்ரறேந்ள’ –

B] 1967

ன்று ிர்கடப ட்டிரறேப்தி கிஞர்

C] 1965

ார்?

D] 1970

A] தாிாசன்

9) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

B] தாிார்

ரிில் ராடங்கும் தாடடன னடட

C] ாக்கல் கிஞர்

அசாணட ணட ிழ்த்ாய் ாழ்த்ாக
ற்றுக்ரகாண்டட?

D] ின.ி.க

A] ிறேக்கு அனரன்று ரதர்

13) கிர்ாட்டட ஆண்ட ன்ணன் ரதர் ாட?

B] னிளார் உனகம் ரசய்ளாம்

A] ப்தன்
ீ

C] ங்ரகங்கு காினும் சக்ிடா

B] ரிக்கண்ன்

D] ாழ்ிணில் ரசம்டடச் ரசய்தள் ீள

C] கிர்ளனன்

10) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

D] கிடளனன்

இட டத்ி ந்ார்?

14) கிடளனன் – கண்டக்கிணிாள் ஆகி

A] சக்ி

இனனக்கும் திநந் கள் ரதர் ாட?

B] குில்

A] ீனி

C] ரன்நல்

B] அன்ணம்

D] குல்

C] கண்ம்ாள்

11) ‘டணீன்ந ந்டக்கும் ாய்க்கும் க்கள்’

D] கல்ிி

– ன்ந ராடங்கும் ரிப்தாடனாணட

15) கிர்ாட்டின் தடடத்டனணின் ரதர்

தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்

ாட?

தாடினேள்பார்?

A] ளனன்

A] ளசாண்டம்

B] ப்தன்
ீ

B] குடும்த ிபக்கு

C] ரிக்கண்ன்

C] தாண்டின் தரிசு

D] கிர்ளனன்

D] ிிக்கம்
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16) கிர்ாட்டின் ீ ட தடடரடுத் ன்ணன்

D] ளனன்

ார்?

20) கண்டக்கிணிாள் ன்ந அசிின் ளாி

A] ள ன்ணன்

ரதர் ாட?

B] ளச ன்ணன்

A] ஆத்ாக்கிி

C] தாண்டி ன்ணன்

B] ீனி

D] ளசா ன்ணன்

C] அன்ணம்

17) கிடளனனுக்கு கீ ழ்க்கண்ட ந்

D] ளந்ி

ன்ணன் கிர்ாட்டட தரிசாக ங்கிணான்?

21) ஆத்ாக்கிிின் கன் ரதர் ாட?

A] ளசா ன்ணன்

A] ீனன்

B] தல்ன ன்ணன்

B] ளனன்

C] ளச ன்ணன்

C] ரிக்கண்ன்

D] தாண்டி ன்ணன்

D] ப்தன்
ீ

18) கிர்ாட்டு அண்டணினினந்

22) ஆத்ாக்கிிின் கன் ரதர் ாட?

ளதடில் கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானள்
இனக்கில்டன?

A] னனகன்

A] ினடி

B] ளனன்

B] டிிகள்

C] ரதான்ணப்தன்

C] உடடாள்

D] ப்தன்
ீ

D] தாண்டி ன்ணன் றேி தட்டம்

23) அன்ணத்ட ளதிக்காத் ரசினி ார்?

19) ரிக்கண்ன் அண்டணினினந்

A] ஆத்ாக்கிி

ளதடடக் டகப்தற்நி கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்

B] கண்டக்கிணிாள்

எப்தடடத்ட டநத்ட டக்கப் திந்ான்?

C] ீனி

A] ரதான்ணப்தன்

D] ந்ாடன

B] ீனன்
C] ப்தன்
ீ
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24) அன்ணனம் கீ ழ்க்கண்டற்நில் ானம்

D] னன்ணிடன ிடணனற்று

ளசர்ந்ட தடகில் ரசல்றம் ளதாட னற்காற்று

28) ‘டணஈன்ந ந்டக்கும் ாய்க்கும் க்கள்

சிட?
ீ

இணம்ஈன்ந ிழ்ாடு ணக்கும்’ – ன்ந

A] ரிக்கண்ன்

ராடங்கும் ரிப்தாடடன தாிாசன்
அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ாரின் னெனம்

B] ப்தன்
ீ

கூறுகிநார்?

C] ீனி

A] அன்ணம்

D] ளனன்

B] ளனன்

25) அன்ணத்டனேம் அள் ளாி ீனினேம்

C] ரிக்கண்ன்

னற்காற்நினினந்ட காப்தாற்நின் ார்?

D] ஆத்ாக்கிி

A] ரதான்ணப்தன்

29) கீ ழ்க்கண்ட ந் இடத்ில் ிக அசு

B] ப்தன்
ீ

தாிாசன் ரதரில் தல்கடனக்ககம்

C] ீனன்

அடத்ட சிநப்தித்டள்பட?

D] ளனன்

A] ாக்கல்

26) னசுக்கு ாய்ஏாக் குநட்டில் ன்ணர் –

B] டட

ன்ந ரிில் குநடு ன்னும் ரசால்னின்

C] ினச்சிாப்தள்பி

ரதானள் ாட?

D] ஞ்சாவூர்

A] ட்டு
ீ
னற்நம்

30) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

B] அண்டண னற்நம்

டைடன எள இில் றேி னடித்ார்?

C] ிின் னற்நம்

A] இனண்ட டு
ீ

D] னசின் எனி னற்நம்

B] ிக்கம்

27) ன்கள் – ன்ந ரசால்னின்

C] அகின் சிரிப்ன

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] ிச்சிின் கத்ி

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

31) தாிாசன் அர்கபின் தாண்டின் தரிசு

B] ிடணானடனேம் ரதர்

டைனின் னற் திப்தாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்

C] ான்காம் ளற்றுடத் ராடக

ஆண்டில் ரபிிடப்தட்டட?
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A] 1941

C] தாிார்

B] 1945

D] கண்ாசன்

C] 1969

35) ந் ஆண்டு னல் தாிாசன் அர்கள்
னட்சிக்கி ன்று அடக்கப்தட்டார்?

D] 1943

A] 1949

32) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
ானடட ீி ராண்டாக இனந்ார்?

B] 1951

A] ந்ட ரதரிார்

C] 1948

B] அநிஞர் அண்ா

D] 1946

C] ினகர்

36) தாிாசணின் டைல்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
ஆண்டின் ளதாட ிக அசிணால்

D] ாஜாஜி

ாட்டுடாக்கப்தட்டண?

33) னடச்ளசரிின் சட்டன்ந உறுப்திணாக

A] 1990

தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
ஆண்டின் ளதாட ிிக்கப்தட்டார்?

B] 1992

A] 1949

C] 1993

B] 1951

D] 1995

C] 1954

37) ‘கடட னரிந்ான் இளண’ – ன்று
ளனடண தார்த்ட இவ்ரிடக் கூநிர்

D] 1956

ார்?

34) தாிாசன் அர்கடப னட்சிக்கி –

A] ரிக்கண்ன்

ன்று அடத்ர் ார்?

B] அன்ணம்

A] ந்ட ரதரிார்

C] ீனி

B] அநிஞர் அண்ா

D] ஆத்ாக்கிி

52

ிடடகள் – தாண்டின் தரிசு
1

D

9

D

17

D

25

D

33

C

2

A

10

B

18

B

26

B

34

B

3

C

11

C

19

C

27

C

35

D

4

A

12

A

20

A

28

A

36

A

5

D

13

D

21

D

29

C

37

D

6

B

14

B

22

B

30

B

7

C

15

C

23

A

31

D

8

A

16

A

24

C

32

A

5) சிற்நினக்கிங்கள்
(அ) இாசாச ளசானுனா
1) திதந்ம் – ன்ந டரசால்னின் ரதானள்

B] இனக்க ிபக்கம்

ாட?

C] தன்ணின தாட்டில்

A] ன்கு தாடப்தட்டட

D] ச்சந்ிாடன

B] ன்கு கட்டப்தட்டட

4) ானணிர்
ீ
ான் இற்நி ந் டைனில்

C] ன்கு கூநப்தட்டட

திதந்ம் ராண்டற்நாறு ணக்கூநி
அற்நின் ரதர்கடபனேம் குநிப்திட்டுள்பார்?

D] ன்கு அடக்கப்தட்டட

A] ளிர் எறேக்கம்

2) சிற்நினக்கிங்கபின் இனக்கத்ட
ிபக்கி கூறும் டைல் ட?

B] ினக்காறர் கனம்தகம்

A] தாட்டில் டைல்கள்

C] சடகாி

B] இனக்க சூநாபி

D] ரசந்ிழ் இனக்கம்

C] ரால்காப்திம்

5) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ானடட சிநப்னகடப
டுத்டக் கூறும் ளாக்கில் சிற்நினக்கிங்கள்

D] ாநணனங்காம்

றேப் ரதநில்டன?

3) தாட்டில் டைல்கபில் குநிப்திட்டு

A] ளர்கள்

ரசால்னக்கூடி டைல் ட?

B] இடநன்

A] திதந் தாட்டில்
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C] ன்ணன்

B] உனாப்னநம்

D] க்கறள் சிநந்ளார்

C] உனாஅகம்

6) கானந்ளாறும் ிழ்த்ாய் னடப்னட

D] தணில்

அிகடபப் னடணந்ட ந்ினக்கிநாள்

10) உனா இனக்கித்ில் தாட்டுடடத்டனன்

ன்தற்கு சான்றுகபாய் கீ ழ்க்கண்ட ந்

சிநப்ன, ீாடல், எப்தடண ரசய்ல்,

இனக்கிங்கள் ிகழ்கின்நண?

தரிாங்கள் னடட சூத் ன் ஊர்ிில் நி

A] ளதரினக்கிங்கள்

உனா ல் ஆகிட கீ ழ்க்கண்ட ந்
தகுிில் கூநப்தடுகிநட?

B] திரண்ளற்கக்கு டைல்கள்

A] உனாின் தின்ணிடன

C] சிற்நினக்கிங்கள்

B] உனாின் னகப்தில்

D] திரண்கீ ழ்க்கக்கு டைல்கள்

C] உனாின் இடடில்

7) உனா - ன்தன் ளறு ரதர் ாட?

D] உனாின் னன்ணிடன

A] ழ்ந்டல்

11) உனானம் டனடணக் கண்டு கால்

B] தார்டஇடல்

ரகாண்ட றே தன கபிட ணித்ணிாக
கூறுட தகுிாணட உனா இனக்கித்ின்

C] ில்
ீ

ந் தகுிில் அடந்டள்பட?

D] தணில்

A] உனாின் இடடில்

8) டனன் ிில்
ீ
உனா, அடண
த்டண டகப் தன கபிர் கண்டு கால்

B] உனாின் னகப்தில்

ரகாள்ட கூறுட உனா ன்னும்

C] உனாின் தின்ணிடன

சிற்நினக்கிம் ண கூநப்தடுகிநட?

D] உனாின் னன்ணிடன

A] றேடக

12) சிற்நினக்கிங்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

B] ந்டடக

தாக்கபால் இற்நப்தடுகிநட?

C] ஆறுடக

A] கனிினத்ப்தா

D] ட்டுடக

B] கனிரண்தா

9) உனா இனக்கித்ின் - ளறு ரதர் ாட?

C] ஆசிரிினத்ம்

A] உனால்

D] ினத்ப்தா
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13) ரதானத்டக

B] குளனாத்டங்கன் திள்டபத்ிழ்

1) ரதடம்டத – 26 - 32;

C] க்காகப்தி

2) அரிட – 12 - 13;

D] சடளகாதந்ாி

3) ங்டக – 20 - 25;

17) எட்டக்கூத்ர் ாழ்ந் கானம் ட?

4) ரரிட – 8 - 11;

A] தன்ணிண்டாம் டைற்நாண்டு

A] 4, 3, 2, 1

B] தத்ாம் டைற்நாண்டு

B] 1, 2, 3, 4

C] திரணான்நாம் டைற்நாண்டு

C] 2, 3, 4, 1

D] என்தாம் டைற்நாண்டு

D] 3, 1, 2, 4

18) ‘சுிிட்ட காிரிக்குச் ளசாாடு ா’ –
ன்ந ரி இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

14) இாசாச ளசானுனாட தாடி ஆசிரிர்
ார்?

A] க்காகப்தி

A] கதினர்

B] ிக்கி ளசானுனா

B] ளசான் ரதனாள் ாணார்

C] இாசாச ளசானுனா

C] எட்டக்கூத்ர்

D] குளனாத்டங்கன் திள்டபத்ிழ்

D] கம்தர்

19) ரற்நி – ன்னும் ரசால்னின் ரதானள்
ாட?

15) எட்டக்கூத்ர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
ன்ணர் அடில் ரசல்ாக்ளகாடு

A] ினா னற்நம்

ிபங்கில்டன?

B] தனகி

A] ிக்கி ளசான்

C] ரனங்கி

B] னனாம் ளகந்ிர்ன்

D] ிண்ட

C] இண்டாம் குளனாத்டங்கன்

20) ங்கி றுகிற் திங்கி ங்கி – ன்ந

D] இண்டாம் இாசாசன்

ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப திங்கி ன்ந
ரசால்னின் ரதானள் ாட?

16) கீ ழ்க்கண்டற்நில் எட்டக்கூத்ர் இற்நி
ளறு டைல்கபில் நாணட ட?

A] ினகி

A] னெனனா

B] ரனங்கி
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C] ணம் னந்ி

B] ரடுஞ்ளசனான்

D] டன ரட்டி

C] ரசம்தின்

21) ற்ளகாடி ஏரிண்டு – ன்ந ரிில் ன்

D] ிக்கிளசான்

ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்

25) கடற்ரகாள்டபர்கடப ரன்று,

ரதானடப குநித்ட?

அர்கபின் கால் ாகி கடம்த த்ட

A] ில்

ரட்டி னசு ரசய் ளசா ன்ணன் ார்?

B] ட

A] இாஜாாஜ ளசான்

C] ாணம்

B] இம்தன் ரடுஞ்ளசனான்

D] ின்ணல்

C] குளனாத்டங்க ளசான்

22) ட்ட ளகாி ள ரானாபி – ன்ந

D] ஆித் ளசான்

ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப ளகாி ன்னும்

26) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊரில் ரதரி ில்

ரசால்னின் ரதானள் ாட?

இனந்ாக எட்டக்கூத்ர் கூறுகிநார்?

A] ில் னடண

A] ஞ்சி

B] கடல்

B] னகார்

C] கற்கள்

C] ஞ்டச

D] ட

D] டட

23) இனங்டகக்கு ளசட அட கட்ட னன்

27) சம் – ன்னும் ரசால்னின் ரதானள்

ிிடா ளதாட சிணந்ட அம்ன ய்ிர்

ாட?

ார்?

A] கீ ரிடம்

A] இந்ின்

B] ஆனேம்

B] இான்

C] டெய்ட

C] இனட்சுன்

D] ாய்ட

D] இான்

28) ச தித் ிசப் தடட – ன்ந ரிில்

24) ாணத்ில் ிடனரகாண்டு அடனந்

இடம்ரதற்றுள்ப ிசப் தடட ன்னும்

ஊர்கடப ரன்ந ளசா ன்ணன் ார்?

ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானடபக்

A] கரிகாற்ளசான்

குநிக்கிநட?
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A] குிடப்தடட

32) ஆிங்கண் தப்னரான ளங்டக –
ன்தட கீ ழ்க்கண்ட ானடட ரகாடிடக்

B] ஆனேப்தடட

குநிக்கிநட?

C] ாடணப்தடட

A] ினானாகி னனிக்ரகாடி

D] கானாட்தடட

B] இந்ிணாகி னனிக்ரகாடி

29) னெரறேகால் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

C] தாண்டர்கறடட னனிக்ரகாடி

ாட?

D] ளர்கறடட னனிக்ரகாடி

A] னென்று டனனடந

33) கீ ழ்க்கண்ட ந் ன்ணர்கள் னனிரணக்

B] றே டனனடந

ரகாடிில் இந்ிடண டத்ணர்?

C] இனதத்ளான டனனடந

A] தல்னர்கள்

D] திளணறே டனனடந

B] ளசர்கள்

30) தசுார் ாம் ரன்ந ாடுகடபனேம்

C] ளசார்கள்

அந்ாட்டு அசர் னடிகடபனேம் கீ ழ்க்கண்ட
ானக்கு அபித்ார்?

D] தாண்டிர்கள்

A] காசிதர்

34) ரதனம்ரதனா ரபவ்ளந்ட னன்ளதாப்
தின்ன – ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப

B] இார்திான்

ரதனாள் ன்னும் ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

C] ஜணகர்

ாடக் குநிக்கிநட?

D] காபிங்கர்

A] இாசாச ளசான்

31) இனதத்ளான டனனடந அசர்கடப

B] ினால்

ரன்ந னணிர் ார்?

C] ளர்கள்

A] காசிதர்

D] க்கள்

B] டர்ாசர்

35) கூடம் ரதானவுங் குடடதாரீர் – கூடற் ன்ந
ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப ‘கூடல்’ ன்னும்

C] ரகபர்

ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் தட்டிணத்ட

D] தசுார்

குநிக்கிநட?
A] ராண்டிப்தட்டிணம்
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B] உடநனைர்தட்டிணம்

A] எனரதானட் தன்ராி

C] காளரிப்னம்தட்டிணம்

B] ிடணத்ராடக

D] னம்னகார்தட்டிணம்

C] ரதரச்சம்

36) ிரநிந்ட, ாரணநிந்ட – ஆகி

D] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

39) கீ ழ்க்கண்டற்நில் சிற்நினக்கிங்கபின்

A] ிடணத்ராடக

டககள் 96 ன்று கூறும் இன டைல்கள் ாட?

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ீ தாட்டில், ரண்தா தாட்டில்

C] ிடணரச்சங்கள்

B] டறுத் தாட்டில், சம்தந்ப் தாட்டில்

D] ிடணத்ராடக

C] திதந் தில், திதந் ீதிடக

37) ளதார் னசும் – ன்ந ரசால்னின்

D] தன்ணின தாட்டில், சிம்த தாட்டில்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

40) உண்டம் – ன்ந ரசால்னின்

A] ிடணானடனேம் ரதர்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

A] தண்னத்ராடக

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

B] அன்ராித்ராடக

உடன் ராக்கராடககள்

C] உடத்ராடக

D] ாம் ளற்றுட உனனம் தனும் உடன்

D] ிடணத்ராடக

ராக்கராடககள்
38) ஏங்கினேர் – ன்னும் ரதானபின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

ிடடகள் – இாசாச ளசானுனா
1

B

9

B

17

A

25

B

33

C

2

A

10

D

18

C

26

A

34

A

3

D

11

C

19

D

27

D

35

C

4

C

12

B

20

B

28

B

36

B

5

A

13

A

21

A

29

C

37

D

58

6

C

14

C

22

B

30

A

38

A

7

D

15

B

23

D

31

D

39

C

8

A

16

D

24

C

32

B

40

D

(ஆ) ினளங்கடத்ந்ாி
1) அந்ம் ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

A] திள்டபப்ரதனாள் அய்ங்கார்

A] னாறு

B] ளசான் ரதனாள் ாணார்

B] னல்

C] சுந்னெர்த்ி ாணார்

C] இறுி

D] குனளசக ஆழ்ார்

D] இடட

5) திள்டபப்ரதனாள் அய்ங்கார் அர்கள்
ாழ்ந் கானம் ாட?

2) எவ்ரான தாடனிறம் உள்ப இறுி
றேத்ளா, அடசளா, சீளா, அடிளா அற்கு

A] திடணந்ாம் டைற்நாண்டு

அடுத்ட னம் தாடனின் னனாக னம்தடி

B] திரணட்டாம் டைற்நாண்டு

அடத்ட தாடுட________ணப்தடும்?

C] திளணாம் டைற்நாண்டு

A] திள்டபத்ிழ்

D] திணான்காம் டைற்நாண்டு

B] உனா

6) ‘அகி ாபாசர்’ – ன்று

C] கனம்தகம்

அடக்கப்தட்டர் ார்?

D] அந்ாி

A] ளசான் ரதனாள் ாணார்

3) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட ரசாற்ரநாடர்ிடன

B] திள்டபப்ரதனாள் அய்ங்கார்

ண ங்கப்தடுகிநட?

C] குனளசகாழ்ார்

A] தி

D] குதண்டிர்
ீ

B] அந்ாி

7) ‘ிவ்ிகி’ – ன்று அடக்கப்தட்டர்

C] திள்டபத்ிழ்

ார்?

D] கனம்தகம்

A] ளசான் ரதனாள் ாணார்

4) ினளங்கடத்ந்ாி டைடன தாடிர்

B] ளாகம் திள்டப

ார்?
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C] ினங்டகாழ்ார்

அர்கள் டடட ஆண்ட ினடன
ாக்க ன்ணரின் அடில் ஏர்

D] திள்டபப்ரதனாள் ங்கார்

அறனாய் திாற்நிணார்?

8) திள்டபப்ரதனாள் ங்கார் அர்கள்

A] 1624 - 1660

றேி ட்டு டைல்கபின்
ராகுி_____ணப்தடும்?

B] 1621 - 1649

A] அஷ்டதிதந்ம்

C] 1623 - 1659

B] ினங்க கனம்தகம்

D] 1625 – 1661

C] ினளங்கடந்ந்ாி

12) கடத்டம்தி – ன்ந ரசால்னாணட
கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ரதானடப

D] ினங்க ாகர் ஊசல்

உர்த்ிட?

9) கீ ழ்க்கண்ட ந் டைடன கற்நன் அடப்

A] ாடண

தண்டின் ண ரதரிார்கபால் தராி
கூநப்தட்டட?

B] னடன

A] அகர் அந்ாி

C] ினால்

B] அஷ்டதிதந்ம்

D] கறேகு

C] ினளங்கட ாடன

13) சிற்நன்டண – ன்ந ரசால்னாணட
கீ ழ்க்கண்ட ாடக் குநித்ட?

D] ினளங்கடந்ந்ாி

A] சுித்ட

10) கீ ழ்க்கண்ட ானடட தாடல்கபில்
ரசால்ளாக்கும் ரதானள்ளாக்கும்

B] சீட

ராடடளாக்கும் டடளாக்கும் ரகாண்டு

C] ளகாசடன

எபிர்கின்நண ன்று கூநப்தடுகிநட?

D] டகளகி

A] ஆண்டாள்

14) கல் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] காடக்கால் அம்டார்

A] அிகனன்

C] குகுனதர்

B] ினடி

D] திள்டபப்ரதனாள் ங்கார்

C] அகு

11) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டினினந்ட ந்
ஆண்டு ட திள்டபப்ரதனாள் ங்கார்

D] சினம்ன
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15) ாடன ிக்குஞ்சி ஈசனும் ளதானும்

D] காடு

ாசனும் – ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப

19) ஞ்சம் – ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

குஞ்சி ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

ந் னடக் குநிக்கிநட?

A] கடல்

A] ளம்ன னர்

B] இந்ின்

B] அல்னி னர்

C] டனிர்

C] ாட னர்

D] தின்

D] திடர்வு னர்

16) ளதான் – ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

20) ாழ் திநப்ன, உடந ளங்கடம் – ன்னும்

ந் கடவுடபக் குநிக்கிநட?

ரசால்னின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] சின்

A] தண்னத்ராடக

B] ினால்

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] இந்ின்

C] உடத்ராடக

D] தின்

D] ிடணத்ராடக

17) ாசன் – ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

21) ால் கல் – ன்ந ரசால்னின்

ாடக் குநித்ட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] ினால்

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

B] இந்ின்

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] தின்

C] ிடணத்ராடக

D] னனகன்

D] ாணிாகுரதர்

18) ளடன ிக்கும் ரதனான் – ன்ந

22) கல் – ன்ந ரசால்னின் இனக்ககுநிப்ன

ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப ளடன ன்னும்

ாட?

ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதானடபக்
குநிக்கிநட?

A] உனகத்ராடர்

A] கடல்

B] ாம் ளற்றுடத் ராடக

B] சாஸ்ிம்

C] ாணிாகுரதர்

C] ாடன

D] தண்னத்ராடக
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23) ாடனி – ன்னும் ரசால்னின்

C] உனகம்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] அன்ராித்ராடக

A] ாம் ளற்றுட உனனம் தனும் உடன்

27) கி னடணந்ளாம் – ன்னும் ரசால்னின்

ராக்கராடக

ரதானள் ாட?

B] ாம் ளற்றுடத் ராடக

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

C] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

D] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

C] உடத்ராடக

உடன் ராக்கராடக

D] உம்டத்ராடக

24) ிக்குஞ்சி – ன்ந ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

28) இனக்கு ஆம் – ன்ந ரசால்னின்
ரதானள் ாட?

A] ாம் ளற்றுட உனனம் தனும் உடன்
ராக்கராடக

A] ிடணத்ராடக

B] ாம் ளற்றுடத் ராடக

B] தண்னத்ராடக

C] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] இனரதராட்டுப் தண்னத்ராடக

D] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

D] கனிாகுரதர்

உடன் ராக்கராடக

29) அங்கு – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

25) அந்ி காடன – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

ாட?

ாட?

A] டனகள்

A] அன்ராித்ராடக

B] ினகள்

B] உம்டத்ராடக

C] கடனகள்

C] உனகத்ராடர்

D] குகள்

D] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

30) ான் – ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

26) டகம்டன, ிிபக்கு – ன்ந ரசால்னின்

ாடக் குநிக்கிநட?

ரதானள் ாட?

A] தசின்

A] தண்னத்ராடக

B] னன்

B] உம்டத்ராடர்

C] இந்ின்
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D] ினால்

ிடடகள் – ினளங்கடத்ந்ாி
1

C

7

D

13

D

19

C

25

B

2

D

8

A

14

B

20

D

26

C

3

B

9

B

15

C

21

B

27

A

4

A

10

D

16

D

22

C

28

C

5

C

11

C

17

B

23

A

29

B

6

B

12

A

18

A

24

D

30

D

(இ) டடக் கனம்தகம்
1) தனடக உறுப்னம் தனடகப் தாவும்

A] தன்ணிரண்டு

தாிணங்கறம் தனடகப் ரதானறம் கனந்ட

B] திணான்கு

ரசய்ப்ரதறும் சிற்நினக்கி
டகாணட_______ணப்தடும்?

C] திணாறு

A] கனம்தகம்

D] திரணட்டு

B] அந்ாி

4) ிில் ளான்நி னல் கனம்தக டைல்
ட?

C] திள்டபத்ிழ்

A] ினங்க கனம்தகம்

D] தி

B] டடக் கனம்தகம்

2) கம்தம் ன்ந ரசால்ளன கனம்தகம் ன்று
ிரிந்ாகக் கூநிர் ார்?

C] ந்ிக் கனம்தகம்

A] ின.ி.க

D] ினாத்டெர் கனம்தகம்

B] உ.ள.சா

5) டடக்கனம்தக டைனின் தாட்டுடடத்
டனன் ார்?

C] கிி

A] சுாிடனான்

D] ாதி.ளசடப்திள்டப

B] ரசாக்கான்

3) கனம்தகத்ில் காப்தடும் உறுப்னகள்
ராத்ம் த்டண?

C] டகினாான்
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D] ில்டனான்

D] ஆறுனக ானர்

6) டடக் கனம்தக டைடன இற்நிர்

10) ாிப் திஞ்சுிட ளர்குிற் குஞ்சுனிர்

ார்?

– ன்ந ரி இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

A] ரதரிாழ்ார்

A] கந்ர் கனிரண்தா

B] ளசக்கிார்

B] ீிரநி ிபக்கம்

C] ளசான் ரதனாள் ாணார்

C] காசிக் கனம்தகம்

D] குகுனதர்

D] டடக்கனம்தகம்

7) குகுனதர் இற்நி டைல்கபில்

11) ரற்ன – ன்ந ரசால்னாணட கீ ழ்க்கண்ட

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணட ட?

ந் ரதானடபக் குநிக்கிநட?

A] சகனகனாாடன

A] ளனடன

B] கந்ர் கனிரண்தா

B] ரதாிில் டன

C] ீிரநி ிபக்கம்

C] இடன

D] னத்டக்குாசுாி திள்டபத்ிழ்

D] டகினாடன

8) குகுனதர் ரசய்னேட்கபின் ணிச்சிநப்ன

12) ம் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

அற்நின்_________ஆகும்?

A] சந்ணம்

A] ரய்த்ன்ட

B] டன

B] இன்ளணாடச

C] ரதான்

C] னற்றுனகம்

D] ளன்ட

D] அடடடுத் கனிாகுரதர்

13) னாசனம் – ன்ந ரசால்னாணட

9) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ிடனேம்

கீ ழ்க்கண்ட ந் டனடக் குநிக்கிநட?

ரய்த்டனேம் ம் இன கண்கபாக ரகாண்டு

A] கினாடன

ாழ்ந் டநி ார்?

B] ரதாிில் டன

A] ானணிர்
ீ

C] இடன

B] திள்டபப்ரதனாள் ங்கார்

D] ளனடன

C] குகுனதர்
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14) ிப்திஞ்சு – ன்னும் ரசால்னின் ரதானள்

B] ிடணத்ராடக

ாட?

C] உரிச்ரசால் ராடர்

A] திடந ினா

D] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

B] னறே ினா

17) ாி – ன்ந ரசால்னின் இனக்ககுநிப்ன

C] தாி ினா

ாட?

D] அகு ினா

A] ிடணத்ராடக

15) உனகப் னகழ் ரதற்ந ளக சந்ளசம்

B] உரிச்ரசால் ராடர்

ன்னும் டைடன இற்ரிர் ார்?

C] உடத்ராடக

A] ிசாகத்ர்

D] னென்நாம் ளற்றுடத் ராடக

B] ரகஸ்ணிஸ்

18) இடளர் – ன்னும் ரசால்னின்

C] காபிாசன்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] டநடனடிகள்

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

16) ிப்திஞ்சு – ன்ந ரசால்னின்

B] தண்னத்ராடக

இனக்ககுநிப்ன ாட?

C] ிடணத்ராடக

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

D] அன்ராித்ராடக

ிடடகள் – டடக்கனம்தகம்
1

A

5

B

9

C

13

B

17

B

2

B

6

D

10

D

14

A

18

A

3

D

7

A

11

A

15

C

4

C

8

B

12

C

16

D
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(ஈ) னக்கூடற்தள்ற
1) ‘தள்’ – ன்தட கீ ழ்க்கண்ட ந் ினங்கபில்

B] ரான்ட

ரசய்ப்தடும் உிடணக் குநிப்தாகும்?

C] னனன்

A] னன்ரசய் ினம்

D] இடன

B] ன்ரசய் ினம்

5) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ஆறு ட்டும்

C] கபர் ினம்

னக்கூடனில் கனப்தில்டன?

D] உர் ினம்

A] டடக

2) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் சிற்நினக்கி

B] ண்ரதானட

டகாணட உரின் தாட்டுக்கு ரதாக

C] சிற்நாறு

ந்டள்பட?

D] ளகாண்டா ஆறு

A] தள்ற

6) ண்ரதானட, சிற்நாறு, ளகாண்டா

B] அந்ாி

ஆறு ஆகி னென்று ஆறுகறம் கனக்கும்

C] டெட

சிற்றூாண னக்கூடல் ஊாணட
கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ாட்டத்ில்

D] உனா

அடந்டள்பட?

3) ‘ளசரி ராிாற் ரசவ்ிிற் கிபந்ட

A] ிண்டுக்கல்

ளர்ல் ளண்டாட குநித்ட ளான்நிற்’ –
ன்று தள்ற இனக்கி டகட கூறும்

B] டட

தாடல் இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

C] ினச்சிாப்தள்பி

A] சங்க இனக்கிம்

D] ினரல்ளனி

B] னநப்ரதானள் ரண்தாாடன

7) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் டைனாணட டச

C] இடநணார் அகப்ரதானள்

டங்கடப எனங்கிடக்கும்
இனட்சிங் ரகாண்ட டைனாக அடந்டள்பட?

D] ரால்காப்திம்

A] ினடனப் தள்ற

4) ரால்காப்திர் குநிப்திடும் ட்டு இனக்கி
ணப்னகபில் கீ ழ்க்கண்ட ந் ணப்தாணட

B] னக்கூடற்தள்ற

தள்ற இனக்கித்ிற்கு ரதானந்டம் ன்கிநார்?

C] குனகூர்ப் தள்ற

A] அம்ட

D] தள்ற திதந்ம்
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8) உர்கபின் ாழ்க்டக ிகழ்ச்சிகடபச்

D] ான்சுி ரள்பம்

சுட ரதநச் ரசால்றம் சிற்நினக்கி டக

12) சாக் கண்டட – கீ ழ்க்கண்டற்நில்

ட?

டரன்று னனர் கூறுகிநார்?

A] கனம்தகம்

A] காய்க்குடனச் ரசந்ரல்

B] உனா

B] ாதர் உள்பம்

C] தள்ற

C] சந்ணம்

D] அந்ாி

D] ாிடக ாம்

9) கீ ழ்க்கண்ட ந் சிற்நினக்கி டகில்

13) ணிப்தக் கண்டட – ன்தட

சிந்டம் ினத்னம் தி தாடப்தடுகிநட?

கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட குநிப்தாக னனர்

A] தள்ற

குநிப்திடுகிநார்?

B] டெட

A] ாிடக ாம்

C] கனம்தகம்

B] ாதர் உள்பம்

D] உனா

C] ான்சுி ரள்பம்

10) ‘காக் கண்டட சூரி காந்ி; கனங்கக்

D] சந்ணம்

கண்டட ரண்ிர்க் கண்டம்’ – ன்ந

14) றுகுல் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

ரிப்தாடல் இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

ாட?

A] ளகாி அந்ாி

A] றுத்ல்

B] ினக்டக க்கம்

B] டம்னறல்

C] ந்ிக்கனம்தகம்

C] ித்ல்

D] னக்கூடற்தள்ற

D] சுறல்

11) ாக் கண்டட – கீ ழ்க்கண்டற்நில்

15) ாிடக ாம் – ன்ந ரசால்னின்

டரன்று கிஞர் கூறுகிநார்?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] காய்க்குடனச் ரசந்ரல்

A] உம்டத்ராடக

B] சூரி காந்ி

B] உடத்ராடக

C] ாிடக ாம்

C] தண்னத்ராடக
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D] ிடணத்ராடக

D] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

16) ாதர் உள்பம் – ன்னும் ரசால்னின்

18) கிச் சக்கர்த்ி, கிாட்சசன்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ன்ரநால்னாம் னகப்தடுதர் ார்?

A] ிடணத்ராடக

A] இபங்ளகாடிகள்

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

B] எபடார்

C] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] கம்தர்

D] உம்டத்ராடக

D] எட்டக்கூத்ர்

17) சுிரள்பம் – ன்னும் ரசால்னின்

19) னக்கூடற் தள்றக்குரி தாடக ட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] ரண்தா

A] உடத்ராடக

B] ஆசிரிப்தா

B] ிடணத்ராடக

C] சிந்டப்தா

C] உனகம்

D] ஞ்சிப்தா

ிடடகள் – னக்கூடற்தள்ற
1

B

5

A

9

A

13

B

17

B

2

A

6

D

10

D

14

D

18

D

3

D

7

B

11

C

15

A

19

C

4

C

8

C

12

A

16

C

6) றுனர்ச்சிப்தாடல்கள்
(அ) ாடனக்கான னடண
1) றுனர்ச்சிப் தாடல்கபின் உிர்ாடி ட?

D] சனெக அனங்கடப ளாறரிப்தட

A] ானுடம் தாடுல்

2) ம் தாடப்தகுிில் இடம்ரதற்றுள்ப
ாடனக்கான னடண தகுிாணட

B] னி தாடும் ரதானபில் தாடுட

கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில் இடம்ரதற்றுள்பட?

C] இனக்கிம் ாட்டி உத்ி னிட

A] டடக்காந்ி
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B] ிக்கம்

A] அடிடச்சனக்கம்

C] தாஞ்சானி சதம்

B] சதச்சனக்கம்

D] காதாம்

C] சூாட்டச்சனக்கம்

3) தாஞ்சானி சதம் ன்ந டைடன றேிர்

D] அடப்னச்சனக்கம்

ார்?

7) ‘க்குத் ராில் கிட

A] னடிசன்

ாட்டிற்குடத்ல்’ – ன்னும் ரகாள்டக
னக்கிட்ட னனர் ார்?

B] கண்ாசன்

A] தாிாசன்

C] தாிாசன்

B] தாிார்

D] தாிார்

C] அப்டல் குான்

4) தாஞ்சானி சதத்ில் தாிார் அர்கள்
தாண்டர்கடப கீ ழ்க்கண்ட ற்றுடன்

D] ஆறுனக ானர்

எப்திடுகிநார்?

8) தாிாரின் இற்ரதர் ாட?

A] தாத்ாய்

A] சுப்னத்ிணம்

B] தா க்கள்

B] சுப்தான்

C] ரள்டபர்

C] சுப்திின்

D] ிாிகள்

D] சுப்னத்ிணாசன்

5) தாஞ்சானி சதம் டைனில் உள்ப சனக்கங்கள்

9) ‘ிழ் ாட்டில் ிழ்ப்னனன் எனன்

ராத்ம் த்டண?

இல்டனரனும் டச ீங்க’ – ந்ட

A] றே சனக்கம்

ளான்நி னனன் ார்?

B] ஆறு சனக்கம்

A] காக்கி

C] ந்ட சனக்கம்

B] ிவ்ிக்கி

D] ான்கு சனக்கம்

C] னட்சித்டநி

6) ாடனக்கான னட தகுிாணட

D] ரய்க்கி

தாஞ்சானி சதத்ில் கீ ழ்க்கண்ட ந்

10) தண்டிர்கபின் கடுனடாண டடில்

சனக்கத்ில் அடந்டள்பட?

ளங்கி கிடந் ிட தனனம் தடித்நினேம்
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டகில் பி தாக்கபாக டித்ட

C] ின.ி.க

உனிட்டர் ார்?

D] தாிார்

A] ாக்கல் கிஞர்

14) னகில் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] தாிாசன்

A] ீர்ிடன

C] சிற்தி தானசுப்ிம்

B] ளகம்

D] தாிார்

C] சூரின்

11) ‘ரனரல்னாம் ிழ் னக்கம் ரசிக்கச்

D] அகு

ரசய்ர்’
ீ ணவும் ‘ளடத் ிளாடச
உனகரல்னாம் தவும் டக ரசய்ல்

15) தடர்னகில், சுடராபி – ன்ந ரசால்னின்

ளண்டும்’ ணவும் ிழ்ராி திட

ரதானள் ாட?

ிடந் ிழ்ப் னனர் ார்?

A] உடத்ராடக

A] ாிாசன்

B] அன்ராித்ராடக

B] னடிசன்

C] ிடணத்ராடக

C] தாிார்

D] தண்னத்ராடக

D] கண்ாசன்

16) ங்கத்ீவு, ரதாற்கட, ங்கத் ிினங்கம் –

12) தாிார் உள்படக்கி ாட்டு

ன்ந ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

ிடுடனில் கீ ழ்க்கண்ட ந்

A] உனகங்கள்

ிடுடனாணட இடம்ரதநில்டன?

B] அன்ராித்ராடக

A] ிர் ிடுடன

C] உடத்ராடர்கள்

B] ஆன்ீ க ிடுடன

D] ிடணத்ராடக

C] ரதண் ிடுடன

17) ‘ரிந்ிடுந் ங்கத் ீவுகள்! தாடி! ீனப்

D] சனா ிடுடன

ரதாய்டககள்’ – ன்ந ரி இடம்ரதற்றுள்ப

13) இனதாம் டைற்நாண்டின் இனக்கி

டைல் ட?

றுனர்ச்சிக்கு ித்ிட்ட னனர் ார்?

A] டடக்கனம்தகம்

A] ஆறுனக ானர்

B] தாண்டின் தரிசு

B] சுா

C] ிசி குநஞ்சி
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D] தாஞ்சானி சதம்

ிடடகள் – ாடனக்கான னடண
1

A

2

C

3

D

4

B

5

C

6

D

7

B

8

C

9

A

10

D

11

C

12

A

13

D

14

B

15

C

16

A

17

D

(ஆ) னத்க சாடன
1) னத்க சாடன ன்னும் தகுிாணட

அரின் கீ ழ்க்கண்ட ந் உர்வு

தாிாசணின் கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்

ரபிப்தடுகிநட?

இடம்ரதற்றுள்பட?

A] ிறேர்வு

A] அகின் சிரிப்ன

B] சனா உர்வு

B] தாிாசன் கிட ராகுி

C] இணவுர்வு

C] குடும்த ிபக்கு

D] ராண்டுர்வு

D] தாண்டின் தரிசு

4) ‘ங்கள் தடகர் ங்ளகா டநந்ார்

2) னணிம் ரதற்று க்கள் னடடாண ாழ்வு

இங்குள்ப ிர்கள் என்நால் கண்ளட’ –

ளண்டும் ணில் ாடு னறேடம்

ன்ந ரி னெனம் தாிாசணின் கீ ழ்க்கண்ட

கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட ளண்டும் ன்று

ந் உர்ாணட ரபிப்தடுகிநட?

தாிாசன் கூறுகிநார்?

A] ராண்டுர்வு

A] கல்ி

B] ிறேர்வு

B] ட்ன

C] இணவுர்வு

C] அன்ன

D] சனா உர்வு

D] னத்க சாடன

5) ‘உறுி உறுி என்ளந சனெகம் ன்று

3) ‘தாிாசன் அர்கள் ‘ளரணாக்கும்

ண்ார்க்கு இறுி இறுி’ – ன்று

ரசந்ிள! ீ கணி! ான் கிபி! ளரநன்ண

தாாிாசன் தாடுன் னெனம் அரின் ந்

ளண்டும் இணி?’ – ன்று கூறுன் னெனம்

உர்ணட ரபிப்தடுகிநட?
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A] ராண்டுர்வு

9) ‘பிடிணால் என ின் தடிப்தில்டன
ன்நால் இங்குள்ப ல்ளனானம் ாிடவும்

B] ிறேர்வு

ளண்டும்’ – ன்று கூநிர் ார்?

C] இணவுர்வு

A] அப்டல் இகுான்

D] சனா உர்வு

B] தாிாசன்

6) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் னனர் இற்நி

C] ல்னிக்கண்ன்

டைல்கள் ாடு, ராி, இணம், சனாச்
சீர்ினத்ம், இற்டக னனாணற்டந தாடு

D] சிற்தி தானசுப்ிம்

ரதானபாக ரகாண்டு இற்நி டைல்கள்

10) சர்கனா சாடன – ன்ந ரசால்னின்

இநா இன்தக்கபஞ்சிங்கள் ணப்தடுகின்நண?

ரதானள் ாட?

A] தாிார்

A] ன்ணனம் ளதடல்

B] தாிாசன்

B] டைனகம்

C] ின.ி.க

C] டைல் ிடனம்

D] கனாிி

D] தல்கடனக்ககம்

7) ன்ணனந்ிழ் ாட்டின்கண் ல்னானங்

11) அன்னரநி – ன்தன் இனக்ககுநிப்ன

கல்ி கற்க ளண்டும் ண ிடந்ர் ார்?

ாட?

A] ல்னிக்கண்ன்

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

B] .திச்சனெர்த்ி

B] இனரதராட்டுப் தண்னத்ராடக

C] தாிாசன்

C] ிடணத்ராடக

D] கண்ாசன்

D] தண்னத்ராடக

8) ‘ல்னார்க்கும் ல்னாம் ன்று இனப்தாண

12) சுடிச்சாடன – ன்னும் ரசால்னின்

இடம் ளாக்கி டக்கின்நட இந் டம்’ –

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ன்று தாடி னனர் ார்?

A] ிடணத்ராடக

A] தாளந்ர்

B] உம்டத்ராடக

B] காக்கி

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

C] ரய்க்கி

உடன் ராக்கராடக

D] .திச்சனெர்த்ி
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D] ாம் ளற்றுடத் ராடக

B] குில்

13) உர் ண்ம் – ன்னும் ரசால்னின்

C] ரன்நல்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] சக்ி

A] ிடணத்ராடக

15) ‘ாழ்ிணிற் ரசம்டடச் ரசய்தன்

B] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

ீள’ – ன்ந தாடடன ிழ் ாழ்த்ாக
ற்றுக் ரகாண்டுள்ப அசு ட?

C] ிடணானடனேம் ரதர்

A] ிழ்ாடு அசு

D] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

B] ளதாப அசு

14) தாிாசன் ரபிிட்ட இழ் ட?

C] திரஞ்சு அசு

A] ளன்ட

D] னடட அசு

ிடடகள் – னத்கசாடன
1

B

4

C

7

C

10

D

13

A

2

D

5

D

8

A

11

B

14

B

3

A

6

B

9

B

12

C

15

D

(இ) காடு
1) காட்டிறள்ப னிர் ங்கபின்

2) காட்டில் உள்ப கள்பிப் னரல்னாம்

தட்டடாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் ினங்கின்

கீ ழ்க்கண்டற்நின் ந் ாத்ட ளதான்று

உடனின் ண்ம் ளதான்று இனப்தாக

உள்பாக கிஞர் குநிப்திடுகிநார்?

ாிாசன் அர்கள் கூறுகிநார்?

A] ரற்னர்

A] னடன

B] அனகம்னல்

B] ான்

C] திண்டட

C] குிட

D] ளசாடனகள்

D] ாடண

3) காடு – ன்னும் டனப்தில் கிட
ராகுப்ன தாடடனப் தாடினேள்ப கிஞர் ார்?
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A] தாிாசன்

A] ிழ்க் கிடக் கபஞ்சிம்

B] ாிாசன்

B] னடத்ிழ்க் கினர்கள்

C] னடிசன்

C] குந்ட இனக்கிம்

D] சுா

D] ிளனாிம்

4) ாிாசன் அர்கபின் இற்டக ரதர்

8) ரன்ராிகள் னத்க ரபிீட்டுக் ககம்

ாட?

ரபிிட்ட கீ ழ்க்கண்ட ந் ராகுப்ன டைனில்
ாிாசன் அர்கபின் கிடகள்

A] டடாிக்கம்

இடம்ரதற்றுள்பண?

B] சுப்ின்

A] குந்ட இனக்கிம்

C] டடாசு

B] னடத்ிழ்க் கிடக் கபஞ்சிம்

D] த்ிாசற

C] ாிாசன் கிட டைல்கள்

5) ாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்

D] ிழ்க் கிடக் கபஞ்சிம்

ராடக்க கல்ி தின்நார்?

9) ‘ிழ் – திரஞ்சு டகக னனி’ட

A] இனக்குணார்

ரபிிட்டர் ார்?

B] ின.ி.க

A] ாிாசன்

C] தாிாசன்

B] தாிாசன்

D] ல்னிக்கண்ன்

C] சுா

6) ாிாசன் அர்கபின் திநப்ன – இநப்ன

D] ண்ாசன்

ஆண்டுகள் ாட?

10) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ாிாசன்

A] 1910 - 1970

அர்கறக்கு ரசானிர் ினிடண

B] 1911 - 1971

ங்கிர்?

C] 1914 - 1973

A] திரஞ்சு கல்ி அடச்சர்

D] 1915 - 1974

B] திரஞ்சு னல் அடச்சர்

7) சாகித் அகாரி ரபிிட்ட கீ ழ்க்கண்ட

C] திரஞ்சு குடிசுத் டனர்

ந் ராகுப்ன டைனில் ாிாசன்

D] திரஞ்சு தல்கடனக்ககத் டனர்

அர்கபின் கிட இடம்ரதற்றுள்பண?
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11) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘கிஞளறு’,

D] உரிச்ரசால்ராடர்

‘தானர் ி’ னனி தட்டங்கறம்

15) ரய்ளான் ிங்கள் – ன்ந ரசால்னின்

ங்கப்தட்டுள்பண?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] ரதனஞ்சித்ிணார்

A] அன்ராித்ராடக

B] கண்ாசன்

B] உம்டத்ராடக

C] தாிாசன்

C] இனரதராட்டு தண்னத்ராடக

D] ாிாசன்

D] ிடணத்ராடக

12) ‘ிகத்ின் ளார்ட்ஸ்ரார்த்’ – ண

16) கள்பிப்னர் – ன்னும் ரசால்னின்

அடக்கப்தட்டர் ார்?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] .திச்சனெர்த்ி

A] உடத்ராடக

B] ாிாசன்

B] தண்னத்ராடக

C] ல்னிக்கண்ன்

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

D] தாிார்

D] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

13) ாிாசன் றேி காடு ன்னும்

17) உர்ம், னிர்ம் – ன்னும் ரசால்னின்

கிட ராகுப்தாணட ந் டைனில்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

இடம்ரதற்றுள்பட?

A] ிடணத்ராடக

A] ிளனாிம்

B] தண்னத்ராடக

B] குந்ட இனக்கிம்

C] உனகத்ராடர்

C] ிச்சி

D] அன்ராித்ராடக

D] இன்த இனக்கிம்

18) கீ ழ்க்கண்ட ந் இாணட தாிாசன்

14) னட்னர் – ன்னும் ரசால்னின்

அடிராட்டி தாடி கிஞர்கடப ‘தாிாசன்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

தம்தட’ ன்னும் டனப்தில்

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

அநினகப்தடுத்ிட?

B] உடத்ராடக

A] காிம் இழ்

C] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

B] ரதான்ணி இழ்

உடன் ராக்கராடக
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C] டனன் இழ்

D] ின.ி.க

D] ிண்ீ ன் இழ்

20) ாிாசட ‘ிழ்ாட்டு ாகூர்’ – ண
அடத்ர் ார்?

19) ‘ினாிாசர் என ரதனம் உனகக்
கிஞர் ஆல் ளண்டும்’ – ன்று

A] ரதரிார்

ாிாசட னகழ்ந்ர் ார்?

B] சுா

A] அண்ா

C] ிடன சினத்ட

B] ிடன சினத்ட

D] ின.ி.க

C] தாிாசன்

ிடடகள் – காடு
1

A

5

C

9

A

13

A

17

A

2

C

6

D

10

C

14

C

18

B

3

B

7

A

11

D

15

B

19

D

4

D

8

B

12

B

16

D

20

C

(ஈ) சிக்கணம்
1) உடடடின் சிக்கணம் டரன்று சுா

C] ட்ன

அர்கள் கூறுகிநார்?

D] கல்ி

A] இனக்கிம்

3) கால் ளற்தின் சிக்கணாக

B] இனக்கம்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் சுா அர்கள் டக்
குநிப்திடுகிநார்?

C] கிட

A] கானின் சிநப்ன

D] தாடல்

B] ரதண்ின் ாம்

2) உர்ச்சிகபின் சிக்கணாக
கீ ழ்க்கண்டற்நில் டக் கிஞர் கூறுகிநார்?

C] ஆின் கண்ிம்

A] அடக்கம்

D] கானின் கிட

B] அன்ன

4) கீ ழ்க்கண்டற்நில் சுா அர்கள் ற்டந
உரிடகபின் சிக்கணாக குநிப்திடுகிநார்?
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A] சட்ட டைல்கள்

டடனரினேம் ன்று சுா ம் கிடில்
குநிப்திடுகிநார்?

B] ீி டைல்கள்

A] சிக்கணம்

C] தங்கீ டு

B] ளதநிவு

D] சட்டத்ிட்டம்

C] னகழ்

5) உவுகபின் சிக்கணாக கீ ழ்க்கண்டற்நில்
ற்டநக் சுா அர்கள் குநிப்திடுகிநார்?

D] ரசல்ம்

A] ீி டைல்கள்

9) தகட்டு ாழ்க்டகாணட கீ ழ்க்கண்டற்நில்
ற்டந ளதான்நட ன்று சுா கூறுகிநார்?

B] கிட

A] ீனற்று

C] தங்கீ டு

B] காணல்ீர்

D] கால்

C] ீாி

6) அசினின் சிக்கணம் டரன்று கிஞர்
சுா அர்கள் குநிப்திடுகிநார்?

D] ரசற்டக ட

A] இண்டு கட்சி

10) ‘ித்ிக்கும் ிிளன னத்ட னத்ாய்ப்
தாடல் ரசய்ர் ினள்றர்’ – ன்ந

B] என கட்சி

இடசப்தாடனட ினள்றர்க்கு

C] னென்று கட்சி

சூட்டிர் ார்?

D] தன கட்சி

A] ாக்கல் கிஞர்

7) ளதளாடும் னகளாடும் ாழ்ற்கு

B] தாிாசன்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட டடனரினேம் ன்று

C] அப்டல் குான்

கிஞர் கூறுகிநார்?

D] சுா

A] அன்ன

11) ‘ிடணச் ரசாற்கள் ளற்றுடட

B] ரசல்ம்

ற்தில்டன ரறும் தாட்டடத் ிழ்ச் சங்கம்

C] ளதநிவு

ளசர்ப்தில்டன’ – ன்று தாடிர் ார்?

D] ம்திக்டக

A] னடிசன்

8) ாம் ல்ளனானம் சீளாடும் சிநப்ளதாடும்

B] சுா

ாழ்ற்கு கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட

C] ாாதாி
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D] .திச்சனெர்த்ி

D] தனூர்

12) ‘இட்டடக் கிபி ளதால் இடந்ள

16) சுா அர்கபின் இற்ரதர் ாட?

ாறேங்கள் திரிந்ால் ரதானபில்டன’ – ன்ந

A] சுப்னத்ிணாசன்

ினக்கடப ாழ்த்ிர் ார்?

B] இாசளகந்ின்

A] ாாதாி

C] இாளஜந்ின்

B] த்ிாசுற

D] இாசளகாதால்

C] டடாசு

17) சுா றேி டைல்கபில்

D] இாசளகாதால்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணட ட?

13) ‘தாம்ன ன்தடள ாரால்ளனானம்

A] சுனம் சித்ினம்

தாம்ரதன்று கூறுகின்ளநாம்’ – ன்று கூநிர்
ார்?

B] ளன்ட

A] ாக்கல் கிஞர்

C] டடநனகம்

B] ின.ி.க

D] சுாின் கிடகள்

C] சுா

18) சுா அர்கபின் கீ ழ்க்கண்ட ந்
டைனாணட ிக அசின் ிக

D] அண்ா

பர்ச்சித்டடநப் தரிடசப் ரதற்றுள்பட?

14) தாளந்ர் தாிாசன் அர்கபின்

A] சுாின் கிடகள்

டனாாக்கர் ரதர் ாட?

B] ளன்ட

A] இாசளகாதானன்

C] டடநனகம்

B] இாச்சந்ின்

D] சுனம் சுண்ாம்னம்

C] த்ிாசுற

19) ிக அசு ங்கி தாளந்ர்

D] டடாிக்கம்

ிடணவுப் தரிசிடணப் ரதற்ந னற்தானர்

15) சுா அர்கள் திநந் ஊர் ாட?

ார்?

A] இட்டடண

A] னடிசன்

B] தடனூர்

B] ாிாசன்

C] ரசன்ணிக்குபம்

C] சுா
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D] ண்ாசன்

24) ந் ஆண்டின் ளதாட சுாின்
ளன்ராி ன்ந டைறக்கு ிக அசின்

20) ரசட்டு – ன்தன் ரதானள் ாட?

ிழ் பர்ச்சித்டடநப் தரிசு ரதற்நட?

A] சிக்கணம்

A] 1972

B] ாழ்க்டக

B] 1970

C] ரசல்ம்

C] 1971

D] அநிவு

D] 1969

21) சட்டிட்டம் – ன்ந ரசால்னின்

25) சுா அர்கள் றேி னல் டைல் ட?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] ச்சில் இவு

A] ிடணத்ராடக

B] சாின் னத்ம்

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] உட்டில் உடு

C] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

D] ராடா ானிதம்

D] உம்டத்ராடக

26) சுா அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம் ிழ்

22) ீிடைல் – ன்னும் ரசால்னின்

இனக்ககங்கடப தின்று ந்ார்?

இனக்ககுநிப்ன ாட?

A] சீர்காி அனாச்சன ளசிகர்

A] அன்ராித்ராடக

B] காித்ான் சதாதி னனிார்

B] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்
உடன் ராக்கராடக

C] சீர்காி ளகாிந்ாச னனிார்

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

D] தாிாசன்

D] எனரதானட்தன்ராி

27) ந்ட ரதரிார், கடனார்
னன்ணிடனில் டடரதற்ந தாளந்ரின்

23) ீனற்று – ன்ந ரசால்னின்

னட்சிக்கி ாடகத்ில் அடச்சர் ளடத்ில்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

டித்ர் ார்?

A] இண்டாம் ளற்றுடத்ராடக

A] இனக்குணார்

B] ன்ணிடன எனட ிடணனற்று

B] சிற்தி

C] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

C] சண்னகணார்

D] தண்னத்ராடக
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D] சுா

ிடடகள் – சிக்கணம்
1

C

7

C

13

C

19

C

25

B

2

A

8

A

14

A

20

A

26

A

3

B

9

C

15

B

21

D

27

D

4

D

10

D

16

D

22

B

5

C

11

B

17

A

23

C

6

A

12

D

18

B

24

D

(உ) ணி ளம்
1) ஆனந்டெர் ளாகணங்கணின் கீ ழ்க்கண்ட ந்

A] ிடணத்ராடக

கிட டைனாணட ிக அசின் தரிசிடணப்

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

ரதற்றுள்பட?

C] ன்ட எனட ிடணனற்று

A] இம் இல்னார்கள்

D] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

B] இம் ங்கள் கானடிில்

4) டனகுணிந்ட – ன்னும் ரசால்னின்

C] ாத்ாவுக்கு ாத்ா

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] கிார் குடும்தம்

A] தண்னத்ராடக

2) ணி ளம் ன்ந டனப்தில் ஆனந்டெர்

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

ளாகணங்கன் றேி கிட ராகுப்தாணட
கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில் அடந்டள்பட?

C] ாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ல்ன உனகம் ாடப னனம்

D] ன்ட தன்ட ிடணனற்று

B] ிடணத்ால் இணிப்தளப

5) ணிளம் – ன்ந டனப்தில் கிட
றேி னனர் ார்?

C] இம் இல்னார்கள்

A] ஆறுனக ானர்

D] தள்பிப்தநடகள்

B] ாாதாி

3) கன்றுகுல் – ன்னும் ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

C] ஆனந்டெர் ளாகணங்கன்
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D] ின.ி.கல்ாசுந்ம்

ிடடகள் – ணி ளம்
1

B

2

A

3

D

4

B

5

C

(ஊ) ளடனகபல்ன ளள்ிகளப!
1) ‘ரறுங்டக ன்தட னெடணம் – உன்

D] சுட்டு ில்

ில்கள் தத்டம் னெனணம்’ – ன்று

4) ம் உடனின் ந்ப் தகுிட ாாதாி

இடபஞட தார்த்ட தாடிர் ார்?

அர்கள் ராிற்சாடன ன்று

A] கிி

குநிப்திடுகிநார்?

B] ாாதாி

A] ளாள்

C] ளாகணங்கன்

B] டககள்

D] அப்டல் குான்

C] கால்கள்

2) கீ ழ்க்கண்ட ந் ிடன ிட இம்

D] கண்கள்

ிகவும் சிநிட ன்று கிஞர் ாாதாி

5) கால்கம் கீ நி ளகாடுகள் ிள

அர்கள் கூறுகிநார்?

கீ ழ்க்கண்ட ந் இன ிகள் ஏடினம் ண

A] ஆள்காட்டி ில்

கிஞர் கூறுகிநார்?

B] சுட்டு ில்

A] ாிதி, சிற்நாறு

C] கட்டட ில்

B] காளரி, டடக

D] டு ில்

C] கங்டக, சிந்ட

3) ாணாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் ினின்

D] கங்டக, னணா

கத்ட ிட சுனங்கிட ன்று ாாதாி

6) ாாதாி அர்கள் ளடனகபல்ன

கூறுகிநார்?

ளள்ிகளப – ன்னும் டனப்தில் றேி

A] ஆள்காட்டி ில்

கிடாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்
அடந்டள்பட?

B] டு ில்

A] னி ிடில்கள்

C] கட்டட ில்
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B] ில் டேணி ரபிச்சங்கள்

A] ண்டம்ட

C] னிட ிநக்கும் ரதான்சாிகள்

B] இட்டடக்கிபி

D] இட ங்கள் கிக்கு

C] அடுக்குத்ராடர்

7) ாாதாி அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊரில்

D] னண்ராடட

திநந்ார்?

11) கிஞாிறு – ண சிநப்ன ரதர் ரகாண்டு

A] ரசன்ணிகுபம்

அடக்கப்தட்டர் ார்?

B] குடப

A] கனாி

C] அந்ாடு

B] கிி

D] ஆனந்டெர்

C] ாாதாி

8) னர்ச்ளசாடன – ன்னும் ரசால்னின்

D] தாிாசன்

இனக்ககுநிப்ன ாட?

12) ில்கள் தத்டம், ளாள்கபிண்டும் – ன்ந

A] னண்ராடட

ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] னற்றும்ட

A] ிடணத்ராடககள்

C] ிடணத்ராடக

B] னற்றும்டகள்

D] இண்டாம் ளற்றுட உனனம் தனும்

C] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

உடன் ராக்கராடக

D] உரிச்ரசாற்ரநாடர்

9) கங்டகனேம் சிந்டவும் – ன்ந ரசால்னின்

13) ாாதாி அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட த்டண

இனக்ககுநிப்ன ாட?

ஆண்டு கானம் ஆசிரிாக திாற்நிணார்?

A] ண்டம்ட

A] 34 ஆண்டுகள்

B] னற்றும்ட

B] 35 ஆண்டுகள்

C] ிடணத்ராடக

C] 36 ஆண்டுகள்

D] தண்னத்ராடக

D] 33 ஆண்டுகள்

10) ரற்கு டக்காய் – ன்னும் ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?
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ிடடகள் – ளடனகபல்ன ளள்ிகளப!
1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

D

7

B

8

D

9

A

10

D

11

C

12

B

13

A

() ீக்குச்சிகள்
1) குந்ட ராினாபர் ரதறும் ரதனம்

C] ளபாங்கண்ி கிநித்டர் கடனக்கல்றரி

குடநதாட்டிடண தற்நி அப்டல் குான்

D] ளறர் அசிணர் கடனக்கல்றரி

அர்கள் றேி ீக்குச்சிகள் ன்னும்
ராகுிாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் டைனில்

4) அப்டல் இகுான் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட

அடந்டள்பட?

ந் ஆண்டின் ளதாட ிக அசின்
‘தாிாசன் ினட’ ரதற்நார்?

A] ரசாந்ச்சிநகுகள்

A] 1988

B] ளர் ினப்தம்

B] 1989

C] தால்ி
ீ

C] 1987

D] சுட்டுில்

D] 1990

2) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘ன கிடின்
ளர் தார்த்ர்; னடக்கிடில் னர்

5) கீ ழ்க்கண்ட ந் தல்கடனக்ககாணட

தார்த்ர்’ – ன்று தாாட்டப்தட்டர் ார்?

அப்டல் குானுக்கு ‘ிழ் அன்டண ினட’
ங்கிட?

A] ஈளாடு ின்தன்

A] டட ிழ்ப் தல்கடனக்ககம்

B] அப்டல் குான்

B] ரசன்டண ிழ்ப் தல்கடனக்ககம்

C] இானிங்க அடிகள்

C] ஞ்டச ிழ்ப் தல்கடனக்ககம்

D] சி.சு.ரசல்னப்தா

D] கந்ட ிழ்ப் தல்கடனக்ககம்

3) கீ ழ்க்கண்ட ந்க் கடனக்கல்றரிில்
அப்டல் குான் அர்கள் ிழ்ப்ளதாசிரிாக

6) அப்டல் குான் அர்கறக்கு ிழ்

இனந்ட ஏய்வு ரதற்நார்?

தல்கடனக்ககாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்
ஆண்டின் ளதாட ிழ் அன்டண ினட

A] ாிம்தாடி இஸ்னாி கடனக்கல்றரி

அபித்ட?

B] ரசன்டண அசிணர் கடனக்கல்றரி

A] 1985
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B] 1986

A] எனரதானட்தன்ராிகள்

C] 1987

B] ிடணத்ராடககள்

D] 1989

C] உரிச்ளசாற்ரநாடர்கள்

7) அப்டல் குான் அர்கபின் கீ ழ்க்கண்ட

D] உனகங்கள்

ந் டைனாணட சாகித் அகாடி ினட

11) உடக்கிஞர் ணப் தாாட்டப்தட்டர்

ரதற்நட?

ார்?

A] ஆனாதடண

A] சுா

B] கடகளப ிாில்டன

B] சுப்ி தாி

C] ளர் ினப்தம்

C] கண்ாசன்

D] ினங்குகள் இல்னா கிட

D] அப்டல் குான்

8) அப்டல் குான் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

12) ரதானத்டக:

ஆண்டில் இனந்ட ந் ஆண்டு ட
ிழ்ாடு க்ன ாரித் டனாக

1) குில்தாட்டு – அப்டல் குான்;

திாற்நிணார்?

2) அகின் சிரிப்ன – சுா;

A] 2011 - 2013

3) டடநனகம் – தாிார்;

B] 2008 - 2010

4) தால் ி
ீ – தாிாசன்;

C] 2009 - 2011

A] 4, 1, 3, 2

D] 2010 – 2012

B] 3, 4, 2, 1

9) னல்டேணி – ன்னும் ரசால்னின்

C] 2, 3, 4, 1

இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] 1, 2, 3, 4

A] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

13) ரதானத்டக

B] ஆநாம் ளற்றுடத் ராடக

1) னத்கசாடன – சுா;

C] உனகம்

2) ீக்குச்சிகள் – ாிாசன்;

D] ிடணத்ராடக

3) சிக்கணம் – தாிாசன்;

10) ீக்குச்சிகள், சிறுில், ரல்னி காம்ன –
ஆகி ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

4) காடு – அப்டல் குான்;
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A] 4, 3, 2, 1

3) ரசட்டு – கின்;

B] 1, 2, 4, 3

4) சிந்ட – டைல்;

C] 3, 4, 1, 2

A] 4, 3, 1, 2

D] 2, 1, 3, 4

B] 1, 2, 3, 4

14) ரதானத்டக:

C] 2, 3, 4, 1

1) சுடி – சிக்கணம்;

D] 3, 1, 2, 4

2) ரய்ளான் – உள்பம்;

ிடடகள் – ீக்குச்சிகள்
1

D

4

B

7

A

10

D

13

C

2

B

5

C

8

C

11

A

14

A

3

A

6

D

9

B

12

B

7) ிதாட்டுப் தாடல்கள்
(அ) சிரதனான்
1) சுந்ர் ளாணட தன்ணின

C] ினரண்ரய் ல்றர்

ினனடநகபின் டப்தில் த்டணாட

D] ினப்ரதனந்டடந

ினனடநாக டக்கப்தட்டுள்பட?

3) சுந்ர் அர்கபின் இற்ரதர் ாட?

A] னல் ினனடந

A] சிங்க னடணார்

B] ந்ாம் ினனடந

B] ாகிசீர்

C] ஆநாம் ினனடந

C] ம்திானொர்

D] ாம் ினனடந

D] சுளந்ிர்

2) சுந்ர் அர்கள் திநந் ஊர் ாட?

4) சுந்ர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

A] ினாறர்

சிற்நசால் கன்ட ரகாண்டு

B] ினாவூர்

பர்க்கப்தட்டார்?
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A] சிங்க னனிார்

8) ரசாற்தம் – ன்னும் ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

B] சிங்க னடணடர்

A] அன்ராித்ராடக

C] சடடணார்

B] எனரதானட்தன்ராி

D] சடடப்த ளணார்

C] உடத்ராடக

5) சிரதனான் இடத் ம் ளாாகக்
ரகாண்டடால் கீ ழ்க்கண்டற்நில்

D] ிடணத்ராடக

வ்ாநாக அடக்கப்தட்டார்?

9) சுந்ர் றேி ினத்ராண்டத்ராடக

A] ம்திான் ளார்

ன்னும் டைனாணட கீ ழ்க்கண்ட ானடட
னாற்டநக் கூறுகிநட?

B] ம்திாண்டார் ம்தி

A] 9 ராடகடிார்கள்

C] ம்தி ஆறடடப் திள்டப

B] சிரதனாணின் னாறு

D] ம்திானொர்

C] 63 ான்ார்கள்

6) சுந்ர் றேி ினத்ராண்டத் ராடக
ன்னும் டைடனள னனூனாக ரகாண்டு

D] டசக்கபின் னாறு

ினத்ராண்டர் னாம் ன்ந டைடன

10) ளா டைல்கபில் ரசந்டனத்ிப்தண்

றேிர் ார்?

ரகாண்டு தாடல் தாடி னனர் ார்?

A] தஞ்ளசாி

A] சுந்ர்

B] சம்தந்ர்

B] சம்தந்ர்

C] ளசக்கிார்

C] ாவுக்கசர்

D] ாவுக்கசர்

D] ாிக்காசகர்

7) ம்திானொர் அர்கடப சிரதனான்

11) சுந்ட இடநன் ஆட்ரகாண்ட உடன்

ஆட்ரகாண்ட இடம் ட?

சுந்ர் அர்கள் னன் னனில் தாடி

A] ினானொர்

திகம் ாட?

B] ினாறர்

A] என்ளந உனரகனாம்

C] ினப்ரதனந்டடந

B] ரகாடுகு ரஞ்சிடன டுகளடுர்

D] ினரண்ரய் ல்றர்

C] ீப ிடணத்டிளன்
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D] தித்ா திடந சூடி

14) சுந்ர் தின்தற்நி அன்னரநி ட?

12) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊரில் சுந்ர் அர்கள்

A] சகார்க்கம்

ன் னல் டணிாண தடாட

B] சன்ார்க்கம்

ந்ார்?

C] ாசார்க்கம்

A] ினாறர்

D] அற்னத்ிார்க்கம்

B] ினானொர்

15) ரதானத்டக:

C] ினராற்நினைர்

1) ாசார்க்கம் – அன்ன ரநி;

D] ினரண்ரய்ல்றர்

2) அற்னத்ிார்க்கம் – ளாட ரநி;

13) சுந்ர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊரில்
சங்கினிார் ன்ந ரதண்ட ந்ட

3) சன்ார்க்கம் – அடிட ரநி;

ரகாண்டார்?

4) சகார்க்கம் – கன்ட ரநி;

A] ினாறர்

A] 4, 3, 1, 2

B] ினானொர்

B] 3, 4, 1, 2

C] ினராற்நினைர்

C] 2, 3, 4, 1

D] ினரண்ரய்ல்றர்

D] 1, 2, 3, 4

ிடடகள் – சிரதனான்
1

D

4

B

7

D

10

A

13

C

2

A

5

A

8

B

11

D

14

A

3

C

6

C

9

C

12

B

15

B
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(ஆ) ினால்
1) ஆழ்ார்கள் தன்ணினால்

C] 105 தாடல்கள்

அனபப்தட்டட____________ணப்தடும்?

D] 119 தாடல்கள்

A] ாச்சிார் ினராி

5) ‘ளணார்னஞ் ளசாடனத் ினளங்

B] ரதனாள் ினராி

கடச்சுடணில் ீ ணாய் திநக்கும் ிினேடடள
ணாளளண’ – ன்ந ரிப்தாடனாணட ரதனாள்

C] ானாித்ிவ்ிப் திதந்ம்

ினராி டைனில் கீ ழ்க்கண்ட ந் தத்ில்

D] ளாம்

அடந்டள்பட?

2) குனளசக ஆழ்ார் அர்கள் திநந் ஊர்

A] ான்காம் தத்ட

ாட?

B] னல் தத்ட

A] ினானொர்

C] இண்டாம் தத்ட

B] ினஞ்சிக்கபம்

D] னென்நாம் தத்ட

C] ினல்னிக்ளகி

6) ானாித் ிவ்ி திதந் டைறக்கு உட

D] ினாவூர்

றேி னனர் ார்?

3) குனளசக ஆழ்ார் றேி தாடல்கள்

A] ரதாய்டகாழ்ார்

அடணத்டம் கீ ழ்க்கண்ட ந் ராகுப்ன டைனில்

B] ம்ாழ்ார்

இடம்ரதற்றுள்பட?

C] ரதரி ாச்சான் திள்டப

A] கண்ின்டேண்சிறுாம்ன

D] ானணிகள்

B] ரதரி ினடல்

7) அம்டதர்கள் – ன்னும் ரசால்னாணட

C] ரதரி ினராி

கீ ழ்க்கண்டற்றுள் ாடக் குநிக்கிநட?

D] ரதனாள் ினராி

A] ளார்கள்

4) ரதனாள் ினராி – ன்னும் டைனில்

B] ஆழ்ார்கள்

இடம்ரதற்றுள்ப தாடல்கள் ராத்ம்
த்டண?

C] சிணடிார்கள்

A] 115 தாடல்கள்

D] டர்கள்

B] 109 தாடல்கள்

8) ற்சூ – ன்தன் இனக்ககுநிப்ன ாட?
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A] தண்னத்ராடக

C] ிடணத்ராடக

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

D] அன்ராித்ராடக

ிடடகள் – ினால்
1

C

2

B

3

D

6

C

7

A

8

B

4

C

5

A

(இ) னத்திான்
1) ‘ஆி ாத் ாிந் ினந்டி ாா

D] ிகப்தடன்

ிிளனன் த்ட ரளணா’ – ன்ந

4) சீத்டனச்சாத்ணார் அர்கள் ன் ரசய்னேள்

ரிப்தாடல் னெனம் னத்ட ளதாற்றும்

தகுிில் கூநி குற்நங்கபில்

ரசய்னேள் இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணட ட?

A] டபாதி

A] காம்

B] குண்டனளகசி

B] ரசற்நம்

C] ிளககடன

C] ரகுபி

D] ளணான்ிம்

D] க்கம்

2) ிளகடன டைடன றேிர் ார்?

5) ஆம் – ன்ந ரசால்னின் இனக்ககுநிப்ன

A] சீத்டனச்சாத்ணார்

ாட?

B] இபங்ளகாடிகள்

A] சக்கக்கால்

C] ினத்க்கத்ளர்

B] ினடி

D] ளானாராித்ளர்

C] ாடணக்கால்

3) னான் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

D] னத்ர்கால்

A] சக்கம்

6) கீ ழ்க்கண்ட ானடட தாத்ில் சகஸ்ா
சக்க ளடகனேண்டு ன்று னிளார்

B] க்கம்

கூநினேள்பணர்?

C] டென்

A] இளசுார்
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B] இடநன்

A] டிரனறேப்தி காடய்

C] னத்ர்

B] னர்பம் னக்க காட

D] கார்
ீ

C] ிதள்பத்ட டனற்ந காட

7) உர்ந்ளாய், ரசறுத்ளாய் – ஆகி

D] ிளகடன ரய்ம் ந்ட ளான்நி

ரசாற்கபின் இனக்ககுநிப்ன ாட?

காட

A] ன்ட எனட ிடணனற்று

9) ிளகடன ரய்ம் ந்ட ளான்நி
காடாணட ிளகடன டைனில்

B] னன்ணிடன ிடணனற்றுகள்

கீ ழ்க்கண்ட த்டணாட காடாக

C] ரதரச்சம்

அடந்டள்பட?

D] தண்னத்ராடக

A] 6 ட காட

8) னனன் ீர்த்ன் னண்ின் னான் –

B] 5 ட காட

ணத் ராடங்கும் தாடனாணட ிளகடன

C] 4 ட காட

டைனில் கீ ழ்க்கண்ட ந்க் காப்தித்ில்
இடம்ரதற்றுள்பட?

D] 7 ட காட

ிடடகள் – னத்ர்
1

C

3

D

5

A

7

B

2

A

4

B

6

C

8

D

9

B

(ஈ) அனகன்
1) ‘ரதாங்கு சாட ளந்ிப் னடடனடட

2) அனகசப் ரதண்டநிாகி ீனளகசி

ிக்கர்ின் நிட்டச்’ – ணத் ராடங்கும்

ரன்தாள் அனகன் ினக்ளகாிடனடடந்ட

தாடல் இடம்ரதற்றுள்ப டைல் ட?

அனகளடண த்டண ினப்ரதர்கபால்
தாடிப்தப்திணாள்?

A] ீனளகசி

A] 1018

B] குண்டனளகசி

B] 108

C] ளசாகாிம்

C] 1008

D] உகுாகாிம்
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D] 1118

C] அனகன்

3) னடடனடட ிக்கர்ின் ற்ட்டச் – ன்ந

D] திகள்

ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப இக்கர் ன்னும்

7) ரதானத்டக:

ரசால்னின் ரதானள் ாட?

1) சந்ிாித்ம் – ரதாற்குடட;

A] ளர்கள்

2) சகனாதாசணம் – ிக்குடட;

B] கந்னர்

3) ித்ிளாம் – னத்டக்குடட

C] இடநன்

A] 3, 1, 2

D] இக்குதர்

B] 1, 2, 3

4) எபிண்டனங்கபின் டககபில்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணட ட?

C] 2, 3, 1

A] கணப்திடத

D] 3, 1, 2

B] திதானெர்த்ி

8) கீ ழ்க்கண்டற்நில் அனகளணின்
ஆகங்கபாக கூநிற்நில் நாணட ட?

C] ஆளனாகம்

A] னர்ாகம்

D] கணகப்திடத

B] னாாகம்

5) குடடகபின் டககபில் கீ ழ்க்கண்டற்நில்
நாணட ட?

C] அங்காகம்

A] சகசானாதாசணம்

D] திகீ ர்ாகம்

B] சந்ிாித்ம்

9) ரதாங்கு ாட – ன்னும் ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

C] சகனாதாசணம்

A] ிடணத்ராடக

D] ித்ிளாம்

B] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

6) னென்று எபிண்டினங்கபிறம், னென்று
குடடகறம் கீ ழ்க்கண்ட ந் கடவுறக்கு

C] உரிச்ரசால்ராடர்

உரிட ன்று ீனளகசி டைனில்

D] தண்னத்ராடக

கூநப்தடுகிநட?

10) னக்குடட – ன்தன் இனக்ககுநிப்ன

A] இளசு

ாட?

B] னத்ர்
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A] ன்ட எனட ிடணனற்று

C] அன்ராித்ராடக

B] ிடணத்ராடக

D] தண்னத்ராடக

ிடடகள் – அனகன்
1

A

3

B

5

A

7

D

9

A

2

C

4

D

6

C

8

B

10

D

(உ) இளசுரதனான்
1) கன்ணி தானணாய்க் காசிணி ணின ரித்ட –

C] இட்சிக்குநள்

ணத் ராடங்கும் தாடல் இடம்ரதற்றுள்ப டைல்

D] ளதாற்நித்ினகல்

ட?

4) ச். – ன்தட கீ ழ்க்கண்ட ந் ரதரின்

A] இட்சி ளணாகம்

சுனக்காகும்?

B] இட்சி ாத்ிரிகம்

A] ரென்நி ஆனன்

C] ளதாற்நித்ினகல்

B] ரெனன் ஆடம்ஸ்

D] ளம்தாி

C] ரென்நி ஆல்திட்

2) இட்சிம் – ன்ந ரசால்னின் ரதானள்

D] ரெனன் ஆதிகாம்

ாட?

5) இட்சி ாத்ிரிகம் ன்ந டைடன

A] கடவுள் அடடனேம் தாட

றேிர் ார்?

B] ாத்ிம் ரசல்றல்

A] ானணிர்
ீ

C] இக்கப்தடுல்

B] ச்..கினஷ்ப்திள்டப

D] ஆன் ஈளடற்நம்

C] கால்டுரல்

3) ஜான் தணின் றேி தில்கிரிம்ஸ்

D] ளாகம் சாஸ்ிரி

திாகிஸ் – ன்ந டைனாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்
டைனின் ஆங்கின டைனாகும்?

6) கீ ழ்க்கண்ட ந் டைல்கபில் இடடிடடள
‘ளாம்’ ன்னும் ரதரினடந்

A] இட்சி ாத்ிரிகம்

இடசப்தாடல்கள் ரஞ்சுனகச் ரசய்னேம்

B] இட்சி ளணாகம்

ீர்டண?
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A] இட்சிக்குநள்

C] உனகம்

B] ளதாற்நித்ினகல்

D] டநக்கம்

C] இட்சி ளணாகம்

9) கன்ணிதானன் – ன்னும் ரசால்னின்
இனக்ககுநிப்ன ாட?

D] இட்சி ாத்ிரிகம்

A] உடத்ராடக

7) கீ ழ்க்கண்டற்றுள் ார் கிநித்டக்கம்தன்
ண ரதரிளார்கபால் ளதாற்நப்தடுகிநார்?

B] இண்டாம் ளற்றுடத் ராடக

A] ச்..கினஷ்ப்திள்டப

C] ிடணத்ராடக

B] ானணிர்
ீ

D] ான்காம் ளற்றுடத் ராடக

C] ல்லீஸ் டட

10) ச்..கினஷ்ப்திள்டப அர்கள் திநந்
ஊர் ாட?

D] ரென்நி ரதக்ளகால்

A] குடப

8) காசிணி – ன்ந ரசால்னின் ரதானள் ாட?

B] கடிறுப்ன

A] ிதாடு

C] ரசன்ணிகுபம்

B] இடநன்

D] ில்னினூர்

ிடடகள் – இளசுதிான்
1

B

3

A

5

B

7

A

9

D

2

D

4

C

6

D

8

C

10

B

(ஊ) திகள் ாகம்
1) உறுப்னனர் அர்கள் திநந் ாகனானம்

D] டட

ன்ந ஊாணட கீ ழ்க்கண்ட ந் ாட்டத்ில்

2) உறுப்னனரின் ஆசிரிர் ரதர் ாட?

அடந்டள்பட?

A] தனு அகட டக்கார்

A] டெத்டக்குடி

B] சீக்காி

B] ினரல்ளனி

C] ாடனாரிி

C] ினச்சி
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D] கடிடக னத்டப்னனர்

D] னடராிாடன

3) உறுப்னனர் அர்கள் ாழ்ந் கானம்

7) ரய்ப்ரதானள், சுர்க்கதி – ன்னும்

ாட?

ரசால்னின் ரதானள் ாட?

A] திணாநாம் டைற்நாண்டு

A] ிடணத்ராடக

B] திளணாம் டைற்நாண்டு

B] ிடணானடனேம் ரதர்கள்

C] திரணட்டாம் டைற்நாண்டு

C] ிங்ளகாள் ிடணனற்று

D] தத்ரான்தாம் டைற்நாண்டு

D] இனரதராட்டுப் தண்னத்ராடககள்

4) உறுப்னனர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்டற்றுள்

8) சின்ணச்சீநா ன்ந டைடன றேிர் ார்?

ார் ளண்டுளகாறக்கு இங்க சீநாப்னம்

A] உறுப்னனர்

ன்ந டைடன றேிணார்?

B] தனு அகட டக்கார்

A] ரசய்கு அகட னனிார்

C] குங்குடி ஸ்ான் சாகின

B] அனல் காசிம்

D] ானணிர்
ீ

C] ள்பல் சீக்காி

9) இடநடண ிதடு ரதானபாக

D] கடிடக னத்டப்னனர்

ட்டுல்னால் ாழ்க்டகப் ரதானபாகவும்

5) கீ ழ்க்கண்டற்றுள் ார் திகள் ாகத்ின்

ரகாண்டு ாழ்ந்ட காட்டிர் சுந்ர் – ன்று

னாற்டந னறேடம் றேி னடித்ார்?

கூநிர் ார்?

A] தனு அகட டக்கார்

A] குன்நக்குடி அடிகபார்

B] ரசய்கு அகட னனிார்

B] ாிக்காசகர்

C] உறுப்னனர்

C] ளசக்கிார்

D] சீக்காி

D] ளசான் ரதனாள் ாணார்

6) உறுப்னனர் றேி டைல்கபில்

10) ‘ான் உங்கறக்கு இடபப்தாறுடனத்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணட ட?

னளன்’ – ன்ந ரிாணட கீ ழ்க்கண்ட ந்
டைனின் டநராிாகும்?

A] சீநாப்னாம்

A] டததிள்

B] னகுந்ாடன

B] இட்சி ளணாகம்

C] சீக்காி ராண்டி ாடகம்
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C] ிினிம்

B] அக்காடு

D] தில்கிரிம்ஸ்

C] ஆனங்குபம்

11) ரசய்னேட்தகுிின் ிடநாக ங்கனங்கூநி

D] இாானம்

ிடநவு ரசய்டண கீ ழ்க்கண்டற்நில்

13) ிார் சுர்க்கதி ிணார்

வ்ாறு அடக்கின்நணர்?

தத்டடட – ன்ந ரிில்

A] ஸ்காம்

இடம்ரதற்றுள்ப ிார் ன்ந ரசால்னின்
ரதானள் ாட?

B] ினக்கடடக்காப்ன

A] ிடனில்னார்

C] தல்ச்சுனி

B] டிிடணனேடடர்

D] னடிவுட

C] எபிரதானந்ிர்

12) உறுப்னனர் அர்கள் திநந் ஊர் ாட?

D] திகள் ாகம்

A] ாகனானம்

ிடடகள் – (ஊ) திகள் ாகம்
1

A

4

C

7

D

10

C

2

D

5

A

8

B

11

B

3

B

6

B

9

A

12

A

13

D

ன்நி – ளகா.தணி னனகன்
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