க்கம் ண்தர்களப…
இந்ப்தகுி னற்நிறம் ாது ிழ் சச்சீர் னத்கம் சசய்னேள் தகுிில் இனந்து டுக்கப்தட்ட
ளகள்ிகள் அடங்கி சாகுப்தாகும். ிடடகறம் எவ்சான தகுிின் கீ ள சகாடுக்கப்தட்டுள்பண.
என சின ிணாக்கள் ட்டும் னத்கத்ட ாண்டி சபிில் இனந்து டுக்கப்தட்டட.

ாது ிழ் னத்கத்ில் இடம்சதற்றுள்ப சசய்னேள் தகுிகள்:
1) ாழ்த்து
2) ினகுநள்

7) (அ) ினானொர் ான்ிாடன
(ஆ) சய்ப்சதானள் கல்ி

3) னநானூறு

8) (அ) ர்னடண;

4) னதுசாிக்காஞ்சி

9) (அ) சதாங்கல் ிதாடு;

5) ணிப்தாடல் – (அ) இட்டுந சாில்

10) னக்கூடற்தள்ற

(ஆ) கல்ிக்கு ல்டன இல்டன
6) ிரிகடுகம்

(ஆ) அம்ாடண
(ஆ) உின் சிநப்ன

11) (அ) ங்கள் ிழ்
(ஆ) சீகசிந்ாி

அடணனம் அடணத்து ிணாக்கறக்கும் தில் அபித்து தகி சற்நிப்சதந ன் ாழ்த்துக்கள்

இப்தடிக்கு
ீ ண்டும் உங்கள் ஆவுடன்
ளகா.தணி னனகன்

ாது குப்ன ிழ் – சசய்னேள்
1) ாழ்த்து
1) ‘தண்ிடண இற்டக டத் தண்தளண
ளதாற்நி ளதாற்நி – ணத் சாடங்கும் தாடடன
தாடிர் ார்?

D] சசய்னைர்
5) காஞ்சினத்ிறள்ப துள்பம் ன்னும்
ஊாணது ற்ளதாது கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந்

A] இானிங்கணார்

சதாக அடக்கப்தட்டு னகிநது?

B] ாக்கல் கிஞர்

A] துண்டனம்

C] ாாதாி

B] ாகம்

D] ின.ி.க

C] ன்டபம்

2) தண் – ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?

D] ண்டனம்

A] இடச

6) ண்டனம் ன்ந ஊாணது சசன்டணக்கு

B] ாபம்
C] எழுக்கம்
D] இடநன்
3) ‘ண்டட உிரில் டத்’ – ன்ந
ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ‘ண்ட’ – ன்னும்

அடுத்துள்ப ந் ஊனக்கு ளற்ளக
அடந்துள்பது?
A] காஞ்சினம்
B] னினந்ல்னி
C] ளதானொர்

சசால்னின் சதானள் ாது?

D] ினப்சதனம்னத்தூர்

A] னிட

7) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் சாினாபர்

B] ஞ்சகம்
C] சகாடடத்ன்ட
D] பட
4) ின.ி.க அர்கள் திநந் ஊர் ாது?
A] ாங்கனம்
B] துள்பம்
C] அக்காடு

னனுக்கும் சதண்கள் னன்ளணற்நத்ிற்கும்
அாது தாடுதட்டார் ன்று கூநப்தடுகிநார்?
A] ின.ி.க
B] ஈ.ச.ாசாி
C] ன.ாசணார்
D] தாிாசன்

8) ின.ி.க அர்கபின் கீ ழ்க்கண்டற்நில்
ற்டந ளதாற்நி அட ிழ்த்சன்நல்
ணச் சிநப்திக்கின்நணர்?
A] சாிடட
B] ிழ்டட
C] உடடட
D] சசய்னேள்டட
9) ின.ி.க அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்ப்

D] 1888 – 1958
12) ‘தண்ிடண இற்டக டத் தண்தளண
ளதாற்நி ளதாற்நி’ – ணத் சாடங்கும்
தாடனாணது ின.ி.க இற்நி கீ ழ்க்கண்ட
ந் தனில் இடம்சதற்றுள்பது?
A] சதாதுடளட்டல்
B] சதண்ின் சதனட
C] னனகன் அல்னது அகு

தள்பிில் ிாசிரிாக திாற்நிணார்?

D] னதுட ளட்டல்

A] சசன்டண சகானக்குளதட்டட சஸ்னி

13) ாடு, ம், இணம், சாி, ிநம்

தள்பி

அடணத்டனேம் கடந்து உனகத்ட என

B] சசன்டண ண்ாப்ளதட்டட சஸ்னி

குடும்தாகக் கனதுள___ணப்தடும்?

தள்பி

A] சாி ளட்டல்

C] சசன்டண இாப்ளதட்டட சஸ்னி தள்பி

B] அனள் ளட்டல்

D] சசன்டண குளாம்ளதட்டட சஸ்னி தள்பி

C] சதாதுட ளட்டல்

10) ின.ி.கனிா சுந்ணார் இற்நி

D] னதுட ளட்டல்

தல்கபில் கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது து?
A] சதண்ின் சதனட
B] ணி ாழ்க்டகனேம் காந்ிடிகறம்
C] னனகன் அல்னது அகு
D] உரிடக் குநள்
11) ின.ி.க அர்கபின் திநப்ன இநப்ன
ஆண்டுகள் ாது?
A] 1882 - 1952
B] 1883 - 1953
C] 1885 - 1955

14) ‘தண்ிடண இற்டக டத் தண்தளண
ளதாற்நி ளதாற்நி’ – ணத் சாடங்கும்
தாடனாணது கீ ழ்க்கண்ட ந் டனப்தில்
இடம்சதற்றுள்பது?
A] ளதாற்நி
B] சய்ிச்சம்
C] தண்ன
D] சதாதுட

15) சதாதுட ளட்டல் ன்னும் தனில்

எனடப்தாட்டுர்வு உண்டாகும் ன்று

இடம்சதற்றுள்ப சாத் டனப்னகள்

கூநப்தடுகிநது?

த்டண?
A] 45
B] 43
C] 42
D] 44

A] சதாதுட ளட்டல்
B] னனகன் அனள் ளட்டல்
C] ினால் அனள் ளட்டல்
D] சிணனள் ளட்டல்
19) ‘ன் கடன் தி சசய்து கிடப்தள’ – ன்ந

16) சதாதுட ளட்டல் தனில்

ினாக்டக ன் ாழ்ாள் னழுதும்

இடம்சதற்றுள்ப சாத் தாடல்கபின்

கடடதிடித்து ாழ்ந்ர் ார்?

ண்ிக்டக ாது?
A] 440
B] 430
C] 420
D] 410

A] ினாவுக்கசர்
B] ின.ி.கனிாசுந்ணார்
C] கிி ளசிக ிாகம் திள்டப
D] துடாிக்கம்
20) ‘அன்ளத சிம்’ – ன்ந உண்டில்

17) ின.ி.க அர்கள் இற்நி கீ ழ்க்கண்ட

ாழ்க்டக ல்னாம் ிடபத்து ாழ்ந்து

ந் தனில் சய்ிச்சம் னல் ளதாற்நி

ந்ர் ார்?

ஈநாக அடந் டனப்னகபில் தாடல்கள்
அடந்துள்பண?
A] னதுட ளட்டல்
B] அனள் ளட்டல்
C] சதாதுட ளட்டல்
D] உரிட ளட்டக
18) ின.ி. கனிாசுந்ணார் இற்நி
கீ ழ்க்கண்ட ந் தடனக் கற்நால் கற்தார்க்கு
ாடு, ம், சாி, இண ளற்றுடகள்
ிறகும், சனா எற்றுட பனம், ணி
ளம் பனம், உனகம் ழுி

A] தாிார்
B] ன.ாசணார்
C] கல்கி
D] ின.ி.க
21) ின.ி.க அர்கபின் னன்ளணார்கள்
அடணனம் ளசா ாட்டின் கீ ழ்க்கண்ட ந்
ஊடச் ளசர்ந்ர்கள்?
A] ினாவூர்
B] ினப்தங்குன்நம்
C] ினானொர்

D] ினாறர்
22) ின.ி.க அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
கல்ினடநகடப ாரிடம் தின்நார் ன்று
சரிாக சதானத்துக
1) ிழ்க்கல்ி – னவூர் களச
சாஸ்ிரி;

25) ின.ி.க ாழ்ப்தாம் கிடளற்திள்டப
அர்கள் இநந் திநகு கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்
ிழ்க்கல்ிட தின்நார்?
A] தாம்தன் சுாிகள்
B] ஜஸ்டிஸ் சாசிாவ்
C] ிடன காித்ான் ிகாசன

2) ஆங்கினக்கல்ி – தாம்தன் சுாிகள்;

னனிார்

3) உதிடம் – சாசசிாவ்;

D] னவூர் களச சாஸ்ிரி

4) சிகீ ட – ா.கிடளற்திள்டப;
A] 4 3 2 1
B] 1 2 4 3
C] 2 1 3 4
D] 3 4 1 2
23) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதாது ின.ி.க
அர்கள் சஸ்னி தள்பிில் ிாசிரிர்
திில் ளசர்ந்ார்?
A] 1908
B] 1909
C] 1907
D] 1906
24) ின.ி.க அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

26) ின.ி.க ிடன ிகாசன
னனிாரிடம் கீ ழ்க்கண்ட ந் தடன
ட்டும் கற்கில்டன?
A] சிப்திகாசம்
B] இடசதணுக்கம்
C] சிஞாணளதாம்
D] ினனட்தன்
27) ின.ி.க அர்கள்
ாப்தினக்கங்கடபனேம் னாங்கடபனேம்
ாரிடம் கற்நார்?
A] ாழ்ப்தாம் கிடளற்திள்டப
B] ிடன ிகாசன னனிார்
C] னவூர் களச சாஸ்ிரி

இில் ஆசிரிாக திாற்நில்டன?

D] காித்ான் ீ ணாட்சி சுந்ணார்

A] ளசதக்ன்

28) ின.ி.க அர்கபின் அசில் குன ார்?

B] சக்ி

A] ளகாகளன

C] ிாிடன்

B] காந்ி

D] இந்ிா

C] ினகர்

D] ளாஜி

D] கல்கி

29) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘னி

31) இனக்கிங்கபில் ‘திாம்’ ன்னும்

உடடடின் ந்ட’, ‘ிழ்

சசால்றக்கு ‘சசனவு’ ன்னும் சசால்டன

ளடடப்ளதச்சின் ந்ட’ – ண

தன்தடுத்ி ினிச் சசய்ர் ார்?

ளதாற்நப்தடுகிநார்?

A] ின.ி.க

A] இா.கினஷ்னெர்த்ி

B] னடிசன்

B] ின.ி.க

C] சி.சு.சசல்னப்தா

C] தாிாசன்

D] ஆறுனக ானர்

D] அநிஞர் அண்ா

32) ‘ின.ி.க அர்கபின் உள்பம் த்டகது

30) ‘ிழ்ாட்டுக்கு காந்ிாகவும், ிழுக்கும்

ன்று என தனால் அநி ளண்டின், அது

ிழ் ழுத்ாபர்கறக்கு ந்டாகவும்,

சதாதுட ளட்டல் ன்னும் இந் தல்

சாினாபர்கறக்கு ாாகவும் ிபங்கிணார்’

ணனாம்’ – ன்று ின.ி.க தடன

– ன்று ின.ி.க அர்கடப தாாட்டிர்

சிநப்தித்துக் கூநிர் ார்?

ார்?

A] கிி

A] ந்ட சதரிார்

B] உ.ள.சா

B] அநிஞர் அண்ா

C] ன.ாசணார்

C] ன.ாசணார்

D] சுா

ிடடகள் – ாழ்த்து
1

D

8

B

15

D

22

A

29

B

2

A

9

C

16

B

23

B

30

D

3

C

10

D

17

C

24

D

31

A

4

B

11

B

18

A

25

C

32

C

5

D

12

A

19

B

26

B

6

C

13

C

20

D

27

A

7

A

14

A

21

C

28

C

2) ினக்குநள்
1) ள்றர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்டற்நில்

4) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘சுனங்கச்சசால்னி

ற்டந ாய்ட ணப்தடுகிநார்?

ிபங்க டப்தில் ல்னர்’ ன்று

A] ற்நனக்கு ீங்கு னம் சசல்கடப

ளதாற்நப்தடுகிநார்?

சசய்ல்

A] ின.ி.க

B] ற்நனக்கு ீங்கு ா சசாற்கடப

B] தாிார்

ளதசுல்
C] ற்நனக்கு ீங்கு னம் சசாற்கடப
ளதசுல்
D] ற்நனக்கு ீங்கு ா சசல்கடப
சசய்ல்
2) சதாய்டனேம் ாய்ட இடத் னடீர்ந் –
ணத் சாடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப
னம் ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?
A] குற்நம்
B] க்கம்
C] சதாய்
D] ாற்நம்
3) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ாணம் ம்
சசய்கிநர்கடபக் காட்டிறம்
உர்ந்ர்கபாக கனப்தடுான் ண
ள்றர் கூறுகிநார்?
A] ன்ணிடத்ில் ாய்டளாடு டப்தன்
B] ற்நர் இடத்ில் சதாய்ட ளதசுதன்

C] ள்றர்
D] கம்தர்
5) ள்றரின் சிநப்ன சதர்கபில்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது து?
A] சதாய்ா னனர்
B] னற்தானர்
C] சதனானர்
D] சசந்ாப்ளதாார்
6) ினக்குநள் தனில் னல் திரிாண
அநத்துப்தால் திரிில் த்டண இல்கள்
ற்றும் அிகாங்கள் உள்பண?
A] 3 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்
B] 2 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்
C] 4 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்
D] 3 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்
7) இண்டாம் திரிாண சதானட்தால் திரிில்
த்டண இல்கள் ற்றும் அிகாங்கள்

C] ற்நர் இடத்ில் ாய்ட ளதசுதன்

உள்பண?

D] ணளாடு ாய்ட ளதசுதன்

A] 2 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்
B] 3 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்

C] 4 இல்கள் + 70 அிகாங்கள்

C] ினக்குநள்

D] 3 இல்கள் + 70 அிகாங்கள்

D] கம்தாாம்

8) ினக்குநபின் கடடசி திரிாண

12) ிழ்சாிில் உள்ப அநதல்கனில்

காத்துப்தால் திரிில் த்டண இல்கள்

னன்டாண தல் து?

ற்றும் அிகாங்கள் உள்பண?
A] 3 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்
B] 2 இல்கள் + 25 அிகாங்கள்
C] 4 இல்கள் + 38 அிகாங்கள்
D] 3 இல்கள் + 70 அிகாங்கள்
9) அநத்துப்தானில் இடம்சதற்றுள்ப
இல்கபில் நாணது து?
A] தாிில்
B] இல்னநில்
C] அசில்
D] துநநில்

A] இடநணார் அகப்சதானறட
B] சால்காப்திம்
C] ானடிார்
D] ினக்குநள்
13) ினக்குநள் தனாணது சாத்ம் த்டண
தல்கபில் சாிசதர்க்கப் சதற்றுள்பது?
A] 107
B] 117
C] 106
D] 104
14) உனகம் ற்கும் கனத்துக்கடபக்

10) சதானட்தானில் இடம்சதற்றுள்ப

சகாண்டுள்பால் ினக்குநள்_______ண

இல்கபில் நாணது து?

ங்கப்தடுகிநது?

A] கபில்

A] னப்தால்

B] அசில்

B] உனகப் சதாதுடந

C] அங்கில்

C] உத்ளம்

D] எிதில்

D] சய்தல்

11) ணின் ணிணாக ா, ணின்

15) உடடன ீர் தூய்ட சசய்னேம்; உள்பத்

ணினுக்குக் கூநி அநவுட தல் து?

தூய்டட சபிப்தடுத்துது து?

A] சங்ககான தல்கள்

A] இணிச்சசால்

B] ீிதல்கள்

B] திச்சசால்

C] இன்ணாச்சசால்
D] ாய்ட
16) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ற்டந ள்றர்
அகினடபப் ளதாக்கும் ிபக்கு ன்று

19) ணிர்கறக்கு கீ ழ்க்கண்டற்நில் ட
இண்டும் இன கண்கள் ண ள்றர்
கூறுகிநார்?
A] கல்ினேம், சசல்னம்

குநிப்திடுகிநார்?

B] சசல்னம், னம்
ீ

A] சதாய்ளதசாட

C] இறம் இடசனேம்

B] னநங்கூநாட

D] ண்ணும் ழுத்தும்

C] திகூநாட

20) ண்ன்த டண ழுத்சன்த

D] ாய்டளதசாட
17) ‘சதாய்டனேம் ாய்ட இடத்_____’ ணத் சாடங்கும் குநபில் ிடுதட்ட இடத்ட
ிப்னக?
A] ாய்ட
B] சதாய்த்தின்
C] னடீர்ந்
D] ன்ட

இவ்ிண்டும் – ணத் சாடங்கும் குநபில்
இடம்சதற்றுள்ப ழுத்து ன்னும் சசால்னின்
சதானள் ாது?
A] இனக்க இனக்கிங்கள்
B] உடடடகள்
C] கிடகள்
D] கட்டுடகள்
21) ‘உடடார்னன் இல்னார்ளதால் க்கற்றும்
கற்நார்’ – ணத் சாடங்கும் குநபில்

18) ‘கற்க கசடநக் கற்தட கற்நதின்’ – ன்ந

இடம்சதற்றுள்ப உடடார் ன்னும்

குநபில் இடம்சதற்றுள்ப கசடு ன்னும்

சசால்னின் சதானள் ாது?

சதானள் ாது?
A] கல்ி
B] குற்நம்
C] கசப்ன
D] எழுக்கம்

A] ன்ணர்
B] கற்நர்
C] சசல்ந்ர்
D] அடச்சர்
22) கடடள கல்னா ர் – ன்று னடிந்
குநபில் இடம்சதற்றுள்ப கடடர் ன்னும்
சசால்னின் சதானள் ாது?
A] உர்ந்ர்

B] ாழ்ந்ர்

A] கல்ி

C] சசல்ந்ர்

B] சசல்ம்

D] ிகர்

C] ாட

23) ாடல்ன ற்நட ட – ண னடினேம்

D] கடட

குநபில் இடம்சதற்றுள்ப ாடு ன்னும்

25) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ள்றர் குநிப்திடும்

சசால்னின் சதானள் ாது?

அிாச் சசல்ம் து?

A] சதரி

A] சசல்ம்

B] உனகம்

B] ம்
ீ

C] கல்ி

C] கல்ி

D] சசல்ம்

D] னகழ்

24) எனடக்கண் ான்கற்ந________எனற்கு
ழுடனேம் ாப்ன உடடத்து – ன்ந குநபில்
ிடுதட்ட இடத்ட ிப்னக?

ிடடகள் – ினக்குநள்
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3) னநானூறு
1) ‘சல்றம் உின்ளந ீனம்உி ன்ளந’ –

B] சன்ளசா ாட்டிறள்ப ளாசி ன்னும்

ணத் சாடங்கும் தாடனாணது கீ ழ்க்கண்ட ந்

ஊர்

தனில் இடம்சதற்றுள்பது?
A] னநானூறு

C] சன்ளச ாட்டிறள்ப ளாசி ன்னும் ஊர்
D] சன்தாண்டி ாட்டிறள்ப ளாசி ன்னும்

B] அகானூறு

ஊர்

C] குறுந்சாடக

5) கீ ன் ன்தது கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந்

D] கனித்சாடக
2) ‘சல்றம் உின்ளந ீனம்உி ன்ளந’ –
ன்னும் னநானூற்றுப் தாடடன தாடிர்
ார்?
A] கம்தர்
B] எபடார்
C] ளாசிகீ ணார்
D] ளகாவூர்கிார்
3) ‘ளன்ிகு ாடண ளந்ற்குக் கடளண’ –
ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ாடண
ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?
A] கடட
B] தடட
C] அசன்
D] உிர்
4) ளாசிகீ ணார் அர்கள் ாழ்ந் ஊர் ாது?
A] சன்தல்ன ாட்டிறள்ப ளாசி ன்னும்
ஊர்

சதாக குநிப்திடப்தடுகிநது?
A] தண்னசதர்
B] ணிப்சதர்
C] குடிப்சதர்
D] ஊர்ப்சதர்
6) ளாசிகீ ணார் உடல் ளசார்ிணால்
னசுக்கட்டினில் உநங்கி ளதாது கரி சி
ீ
ன்ணன் ார்?
A] ளசான் சதனஞ்ளசல் இனம்சதாடந
B] ளசான் இபஞ்ளசல் இனம்சதாடந
C] தாண்டின் சடுஞ்சசின்
D] ளகாப்சதனஞ்ளசான்
7) ளாசிகீ ணார் அர்கள் தாடி
தாடல்கபாணது கீ ழ்க்கண்ட ந் தனில்
இடம்சதநில்டன?
A] அகானூறு
B] குறுந்சாடக
C] தரிதாடல்
D] ற்நிட

8) னநம் ன்தது_________________ணப்தடும்?

A] ற்நிட

A] ம் சசய்றம் னநம் சசய்றம்

B] அகானூறு

B] நம் சசய்றம் அநம் சசய்றம்

C] குறுந்சாடக

C] னள் சசய்றம் அனள் சசய்றம்

D] னநானூறு

D] அநம் சசய்றம் னநம்

10) ‘சல்றம் உின்ளந ீனம்உி ன்ளந’ –
ன்ந தாடனாணது னநானூற்று தனில்

9) கீ ழ்க்கண்ட ந் தல்கபின் தாடல்கள்

த்டணாது தாடனாக இடம்சதற்றுள்பது?

னெனம் தண்டட ிக ன்ணர்கபின்
அநவுர்வு, ம்,
ீ
சகாடட, ஆட்சிச் சிநப்ன,

A] னநம் 50 து தாடல்

கல்ிப் சதனட னனிற்டநனேம்

B] னநம் 154 து தாடல்

னனர்கபின் சதனிம், க்கபிடடள
ாகரிகம், தண்தாடு னனிற்டநனேம்

C] னநம் 156 து தாடல்

அநினாம்?

D] னநம் 186 து தாடல்

ிடடகள் – னநானூறு
1

A

2

C

3

B

4

D

5

C

6

A

7

C

8

B

9

D

10

A

4) னதுசாிக்காஞ்சி
1) னதுசாிக்காஞ்சி தனின் ஆசிரிர் ார்?
A] கூனாிகன் சீத்டனச் சாத்ணார்
B] னனத்துடந னற்நி கூடறர் கிார்
C] துட கூடறர் கிார்
D] ார்னடிச்ளசல் இபம்சதாடந

2) கடல் சூழ்ந் இவ்வுனக க்கள்
அடணர்க்கும் கற்நடன ிட து சிநந்து
ன்று ஆசிரிர் கூறுகிநார்?
A] சதாடநனேடடட
B] அன்னடடட
C] தண்னடடட
D] எழுக்கனடடட

3) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ற்டந கானில்
சிநந்ன்று ஆசிரிர் குநிப்திடுகிநார்?
A] கண்ஞ்சப் தடுல்
B] கற்நது நாட
C] எழுக்கனடடட
D] ாய்டனேடடட
4) அநிவு தட்தத்ட காட்டிறம்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் து சிநந்து ன்று
ஆசிரிர் குநிப்திடுகிநார்?
A] சதாய் ளதசாட
B] கற்நது நாட
C] ாய்டனேடடட
D] தண்னடடட
5) கீ ழ்க்கண்டற்நில் இபடடக் காட்டிறம்

D] அநிவு உடடாக
7) ‘ஆர்கனி உனகத்து க்கட் சகல்னாம்’ – ன்ந
ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ஆர்கனி ன்னும்
சசால்னின் சதானள் ாது?
A] ிடநந் ஏடசனேடட கடல்
B] ிடநந் ஏடசற்ந கடல்
C] அடனகள் அிகனள்ப கடல்
D] அடனகள் குடநாண கடல்
8) சய்திி இன்ட – ன்ந சசால்னில்
இடம்சதற்றுள்ப திி ன்தன் சதானள்
ாது?
A] உடம்ன
B] ளாய்
C] அன்ன

து சிநந்து ன்று ஆசிரிர் கூறுகிநார்?

D] சகாடட

A] அன்னடடட

9) கீ ழ்க்கண்டற்நில் உனகில்

B] ாய்டனேடடட
C] கற்நது நாட
D] சய்திி இன்ட
6) பாண ாழ்க்டகட காட்டிறம்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் ற்டந உடடாக
ாழ்ள உர்ந்து ன்று கூடறர் கிார்
குநிப்திடுகிநார்?

உண்டகடபத் சபிாக டுத்து இம்னம்
தல் து?
A] னதுசாிக்காஞ்சி
B] அநசநிச்சாம்
C] ான்ிக்கடிடக
D] துடக்காஞ்சி
10) னதுசாிக்காஞ்சி ன்னும் தனின் ளறு

A] எழுக்கம் உடடாக

சதர் ாது?

B] ாம் உடடாக

A] அநதல்

C] ாய்ட உடடாக

B] அநசநிச்சாம்

C] ஆசாக்ளகாட
D] அநவுடக்ளகாட
11) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணது தத்து அிகாம்,
எவ்சான அிகாத்ிறம் தத்து சசய்னேள்கள்

14) சிநந்து ணக் கூநப்தடும் தத்துப்
சதானடப ன்ணகத்ள
சகாண்டினப்தது______தத்து ணப்தடுகிநது?
A] ண்டாப் தத்து

ற்றும் தறு தாடல்கபால் ஆணது?

B] திாப் தத்து

A] னதுசாிாடன

C] அநிவுப் தத்து

B] னதுசாிக்காஞ்சி

D] சிநந் தத்து

C] னகுந்ாடன

15) னன்சதன கனின்தின் சிறுகாட சிநந்ன்று

D] துடக்காஞ்சி
12) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனில் உள்ப தாடல்கடப
தடித்ால் கற்ளதாரின் குற்நங்கடப ீக்கி,
அநம் சதானள் இன்தங்கடப அடடற்காண
ினடநகடப அநவுடகபாக கூநி
ல்ிப்தடுத்தும்?
A] ீிதல்கள்
B] சதனங்கட
C] னதுசாிக்காஞ்சி
D] னநானூறு
13) னதுசாிக்காஞ்சி தனில் உள்ப
எவ்சான திகனம் கீ ழ்க்கண்ட ந் வு
அடிளாடு சாடங்குகிநது?
A] ஆர்கனி உனகத்து க்கட் சகல்னாம்
B] னன்சதன கனின்தின் சிறுகாட சிநந்து
C] கிந்ளார் எிந்ளார்க்கு காட்டி
னடநட
D] கற்நனின் கற்நாட ிதடுல் சிநந்து

– ன்ந ரிாணது னதுசாிக்காஞ்சி தனில்
கீ ழ்க்கண்ட ந் திகத்ில் அடந்துள்பது?
A] ல்கூர்ந் தத்து
B] சதாய்ப் தத்து
C] சிநந் தத்து
D] அல்ன தத்து
16) ‘தநாம் சிறுதஞ்ச னெனம்; தறு ளசர்
னதுசாிக் காஞ்சி’ – ன்ந ரி னெனம்
னதுசாிக்காஞ்சி தனின் தாடல்கள்
சாத்ம் தறு ண்ிக்டக உடடது
ன்தடக் கூறும் ரிாணது கீ ழ்க்கண்ட ந்
தனில் இடம்சதற்றுள்பது?
A] திதந் ாடன
B] திதந் ீதிடக
C] இனக்க ிபக்கம்
D] இனக்கச் சூநாபி

17) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணது னெத்ளார்

18) ‘ஆத்ிச்சூடிின் னன்ளணாடி’ - ண

சசாற்கள் தனற்டநக் ளகார்த் ளகாட

அடக்கப்தடும் தல் து?

ன்று அடக்கப்தடுகிநது?

A] ன்னூல்

A] அநவுடக்ளகாட

B] னாி

B] ஆசாக்ளகாட

C] சிறுதஞ்சனெனம்

C] னெதுட

D] னதுசாிக்காஞ்சி

D] ன்னூல்

ிடடகள் – னதுசாிக்காஞ்சி
1

C

5

D

9

A

13

A

17

A

2

D

6

C

10

D

14

D

18

D

3

A

7

A

11

B

15

C

4

B

8

B
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5) ணிப்தாடல்
(அ) இட்டுநசாில்
1) ‘ஏடும் சுிசுத்ம் உண்டாகும் துன்ணனடச்

2) சபிந் சுினேடட, தடகடத்

சாடும்’ – ன்ந ணிப்தாடடன தாடி னனர்

ாக்கல்ன, அன்ளதாடு டன சாய்க்கும்

ார்?

குிடாணது ந் ன்ணன் ாட்டில்

A] காபளகப் னனர்
B] திள்டபப்சதனாள் ங்கார்
C] எபடார்
D] கதினர்

இனப்தாக காபளகப் னனர் குநிப்திடுகிநார்?
A] ிஜங்கான்
B] சிங்கனடணன்
C] ினடனான்
D] சசாக்கான்

3) காபளகப் னனர் ந் ிட ம்

7) கீ ழ்க்கண்ட ந் ளகாிடன ளசர்ந்

தாடல்கள் னெனம் குிடளாடு எப்திடுகிநார்?

ளாகாணாங்கி ன்தபிடம் காபளகப்னனர்

A] டடக
B] காிரி
C] சதாிடக
D] ண்சதானட
4) ‘ஏடும் சுிசுத்ம் உண்டாகும் துன்ணனடச்’

அர்கள் ஆடசக் சகாண்டு இனந்ார்?
A] ினாடணக்கா
B] ினங்கம்
C] ினாத்தூர்
D] ினானொர்

– ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப துன்ணனர்

8) காபளகப்னனர் அர்கள் ஆம்தத்ில்

ன்னும் சசால்னின் இன சதானள்கள் ாது?

கீ ழ்க்கண்ட ந் த்ட சார்ந்ாக

A] ல்னர் அகி னர்
B] சகாடிர், சிநி னர்
C] ீர், ாடி னர்
D] தடகர், அகி னர்
5) காபளகப்னனரின் இற்சதர் ாது?
A] சசாக்கன்
B] ன்
C] ாிக்கம்
D] துடாிக்கம்
6) காபளகப்னனர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
ளகாில் டடப்தள்பிில் சடல்காணாக
தினரிந்ார்?
A] ினப்சதம்தத்தூர்

இனந்ார்?
A] டசம்
B] சதபத்ம்
C] டம்
D] சம்
9) காபளகப்னனர் அர்கள் ளாகணாங்கி
ீ து சகாண்ட கானால் ட சத்ில்
இனந்து கீ ழ்க்கண்ட ந் சத்ிற்கு
ாநிணார்?
A] கிநித்தும்
B] டம்
C] சம்
D] டசம்
10) காபளகப்னனர் இற்நி தல்கபில்

B] ினில்னிப்னத்தூர்

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாண தல் து?

C] ினங்கம்

A] ினாடணக்கா உனா

D] ினாடணக்கா

B] ினங்கத்து அந்ாி

C] சஸ்ி ாடன

C] தாம்ன, ள்ற

D] தப்திம் ிபக்கம்

D] ாய், ளங்காய்

11) ‘ஏடும் சுிசுத்ம் உண்டாகும் துன்ணனடச்

12) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் இன சதானள்

சாடும் தரிாய்த் டனசாய்க்கும் – ாடநித்’ –

அட டகச்சுடனேடன் தாடும் ல்னர்

ணத் சாடங்கும் தாடனில் காபளகப்னனர்

ன்று தாாட்டப்தடுகிநார்?

அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந் இண்டட

A] இாச்சந்ிக் கிார்

சிளனடடாக அடத்துள்பார்?

B] இட்டடப்னனர்கள்

A] குிட, காிரி

C] அந்கக்கிார்

B] தாம்ன, ாடப்தம்

D] காபளகப்னனர்

ிடடகள் – ணிப்தாடல் – (அ) இட்டுநசாில்
1
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(ஆ) கல்ிக்கு ல்டன இல்டன
1) ‘கற்நதுடகம் ண்பவு கல்னா (து)

2) டகம்ண்பவு – ன்தது கீ ழ்க்கண்ட ன்

உனகபசன் (று)’ – ணத் சாடங்கும்

சதானபாக கனதுகின்நணர்?

தாடடன தாடிர் ார்?
A] கதினர்
B] எபடார்
C] காபளகப்னனர்
D] இாச்சந்ிக் கிார்

A] என சாண் அபவு
B] என னம் அபவு
C] என அடி சாண் அபவு
D] என அட சாண் அபவு

3) னனர் தனர், தல்ளறு சூழ்ிடனக்கு ற்த

6) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் தல்கபின்

அவ்ப்ளதாது தாடி தாடல்கபின்

தாடல்கடப கற்தணால், ிழ்சாிின்

சாகுப்ளத______ணப்தடும்?

சதனடனேம் னனர்கபின் னனடனேம்

A] ணிப்தாசுத்சாடக
B] சனறட
C] ணிப்தாடல் சாகுி
D] ணிப்தாடல் ிட்டு
4) ணிப்தாடல் ிட்டு ன்னும் தடன
ிழ்ாடு னழுதும் சசன்று ளடித்
சாகுத்ர் ார்?
A] இாான ன்ணர் சதான்னுசாி
B] சண்னகா கிாச தண்டிர்
C] சந்ிளசக கிாச தண்டிர்
D] இாான ன்ணர் குந்டசாி
5) ணிப்தாடல் ிட்டு ன்னும் தடன
சாகுப்தித்ர் ார்?
A] சந்ிளசக னனிார்

சசால்னின்தம் சதானபின்தம் கற்தடண இன்தம்
னனிற்டந சதநனாம்?
A] ணிப்தாடல்கள்
B] ணிப்தாசுத்சாடக
C] திதந்ாடன
D] டகக்கிடப
7) கீ ழ்க்கண்ட ந் னனர் ட்டும்
எபடார் கானத்ில் ாில்டன?
A] கம்தர்
B] எட்டக்கூத்ர்
C] இபங்ளகாடிகள்
D] னளகந்ிப்னனர்
8) ‘கற்நதுடகம் ண்பவு கல்னா (து)
உனகபசன் (று) – ணத் சாடங்கும் தாடல்
னெனம் எபடார் கீ ழ்க்கண்டற்நில்

B] இாான ன்ணர் சதான்னுசாி

ற்நின் சிநப்டத ிபக்குகிநார்?

C] சந்ிளசக கிாச தண்டிர்

A] உனகத்ின் சிநப்ன

D] ட்டன ன்ணர் சதான்னுசாி

B] கல்ிின் சிநப்ன
C] ண்ின் சிநப்ன
D] கடனகபின் சிநப்ன

ிடடகள் – (ஆ) கல்ிக்கு ல்டன இல்டன
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6) ிரிகடுகம்
1) ‘உண்சதாழுது ீாடி உண்டறம்
ன்சதநினும்’ – ன்ந ரிப்தாடல்
இடம்சதற்றுள்ப தல் து?
A] ினக்குநள்
B] கபி ாற்தது
C] னாி
D] ிரிகடுகம்
2) ீாடி தின் உண்ணுல், சதனம்தன்
கிடடத்ாறம் சதாய்ச்சாட்சி சசால்னால்
இனத்ல், உடல்ாடித் பர்ந்ளதாதும் அநிவு
எழுக்கங்கபில் குன்நாது இனத்ல் ஆகி
இம்னென்றும் ணம், சாி, சய்கள்
ஆகிட ானடட சசல்கள் ன்று
ல்னந்துணார் கூறுகிநார்?
A] அநிவு உடடரின் சசய்டககள்
B] தூய்ட உடடரின் சசய்டககள்
C] தண்னடடரின் சசய்டககள்

B] ில்னாட
C] உள்
D] உிர்
4) தூறு – ன்தன் சதானள் ாது?
A] அகு
B] ி
C] னர்
D] ிட
5) ிரிகடுகத்ின் ஆசிரிர் சதர் ாது?
A] ானணிகள்
B] க்கீ ர்
C] ல்னந்துணார்
D] ல்னாணார்
6) ல்னாணார் ந் ாட்டத்ில் உள்ப
ினத்து ன்னும் ஊரில் திநந்ார் ன்று

D] தூய்டற்நரின் சசய்டககள்

கூநப்தடுகிநது?

3) ில்னாட னேள்றம் சநிப்தாடும் – ன்ந

A] ினச்சிாப்தள்பி

ரிில் ி ன்னும் சதானள் னம் சசால்
து?
A] சநி

B] ினசல்ளனி
C] ினப்தங்குன்நம்

D] ினண்ாடன
7) ிரிகடுகம் ன்னும் தனாணது சாத்ம்
த்டண சண்தாக்கடப உடடது?

10) ந் தாடல்கபில் உள்ப னென்று
அநக்கனத்தும் கற்தாரின் ணத்ிறள்ப
அநிாடாகி ளாடப் ளதாக்கி, அடக்
குன்நின் ளனிட்ட ிபக்காகச் சனாத்ில்

A] 100 சண்தாக்கள்

ிபங்கச் சசய்னேம்?

B] 101 சண்தாக்கள்

A] ிடாடன ம்தது

C] 80 சண்தாக்கள்

B] சிறுதஞ்சனெனம்

D] 150 சண்தாக்கள்

C] னாி

8) கீ ழ்க்கண்ட ந் னென்று னந்துகபால் ஆண

D] ிரிகடுகம்

னந்துக்குப் சதர் ிரிகடுகம் ன்று
கூநப்தடுகிநது?

11) தால்தற்நிச் சசால்னா ிடுறம் –
இவ்டிில் தால்தற்நி ன்தன் சதானள்

A] இனங்கம், சிறுாற் ன, ிபகு

ாது?

B] சிறுல்னி, சதனல்னி, சனஞ்சில்

A] இணம்தற்நி

C] சுக்கு, ிபகு, ிப்தினி

B] தகுப்னப்தற்நி

D] சதனல்னி, இனங்கம், ிப்தினி

C] எனதக்கச் சார்னதற்நி

9) ந் தனின் தாடல்கபில் இடம்சதற்றுள்ப

D] ில்னாடப்தற்நி

னென்று கனத்துக்கறம் க்கபின்
ணக்கத்டப் ளதாக்கித் சபிட
ற்தடுத்துகின்நண?
A] னாி
B] ிரிகடுகம்
C] சிறுதஞ்சனெனம்
D] டகந்ிடன

12) ணப்ன – ன்னும் சசால்னின் சதானள்
ாது?
A] அகு
B] அநிவு
C] பட
D] ி
13) ான் ங்கும் ாட்டின்கண் உள்ப தன
சாிகட்கும் டனடாக உள்ப குினேம்,
அற்நிறம் ிக்க ளன்ட உடடதுாண
சாிள_______ணப்தடும்?
A] ணிசாி

B] உர்ணிச் சசம்சாி

D] ணிசாி

C] ிழ் சாி

15) ினந்ி தண்னம், சீர்ினத் ாகரிகனம்,
சதானந்ி தூய்சாி, னகல்_______ன்தது

D] சசம்சாி

கீ ழ்க்கண்ட ம்சாிின் இனக்கம் ன்று
தரிிாற்கடனஞர் கூறுகிநார்?

14) ான் ங்கும் ாட்டில் திறம் ற்டந
சாிகபின் உிின்நித் ணித்து

A] சசம்சாி

இங்கல்ன சாிள_______ணப்தடும்?

B] ிழ்சாி

A] ிழ் சாி

C] ணிசாி

B] உர் சசம்சாி

D] உர்சாி

C] உர்ணிச் சசம்சாி

ிடடகள் – ிரிகடுகம்
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7 - [அ] ினானொர் ான்ிாடன
1) ‘ன்திந் சன்கடன ஈசணார்

2) ினானொர் ான்ிாடன ன்னும்

னங்ளகாில்’ – ணத் சாடங்கும் தாடல்

தடன தாடி னனர் ார்?

இடம்சதற்றுள்ப தல் து?
A] ீ ணாட்சிம்ட திள்டபத்ிழ்
B] னத்துக்குாசுாி திள்டபத்ிழ்
C] ினானொர் ான்ிாடன
D] துடக்கனம்தகம்

A] ானணிகள்
B] குகுனதர்
C] ீ ணாட்சி சுந்ம் திள்டப
D] காபளகப்னனர்

3) ந் கிிக்காக இடநன் ண் சுந்து
ன்ணணிடம் அடிதட்டார்?
A] சகுந்னா
B] ளகாசடன
C] ந்ட
D] ந்ி
4) இடநன் கிிக்காக ண்சுந்து
கீ ழ்க்கண்ட ந் ன்ணணிடம் அடி ாங்கிணார்?
A] தாண்டின்
B] ளசான்
C] ளசன்
D] ாக்கர்கள்
5) ‘ன்திந் சன்கடன ஈசணார்
னங்ளகாில்’ – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப
சன்கடன ன்னும் சசால்னாணது
கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊடக் குநிக்கிநது?
A] ினப்சதனந்துடந

C] ினானொர்க் ளகாினின் அடிடம்
D] ினானொர்க் ளகாினின் சதர்
7) ‘னண்சுந்ளாம் ந்ி னடடத்சன்ணார்
னண்ிணார்’ – ன்ந ரிில்
இடம்சதற்றுள்ப னண்ிணார் ன்னும்
சசால்னாணது கீ ழ்க்கண்ட ாடக் குநித்து?
A] தாண்டி ன்ணன்
B] இடநன்
C] னணிர்கள்
D] ந்ிக் கிி
8) குகுனதர் அர்கள் திநந் ஊர் ாது?
A] ினப்சதனந்தூர்
B] ினசண்சய்ல்றர்
C] ினடகுண்டம்
D] ினாறர்
9) குகுனதர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
தற்நாண்டில் ாழ்ந்ார் ன்று

B] ினழுந்தூர்

கூநப்தடுகிநது?

C] ினானொர்

A] திளணாம் தற்நாண்டு

D] ினக்ளகாிறர்

B] திணாநாம் தற்நாண்டு

6) ‘ன்திந் சன்கடன ஈசணார்

C] திடணந்ாம் தற்நாண்டு

னங்ளகாில்’ – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப
னங்ளகாில் ன்னும் சசால்னாணது கீ ழ்க்கண்ட
டக் குநிப்தாக குகுனதர் கூறுகிநார்?
A] ினானொர்க் ளகாினின் ன்ட
B] ினானொர்க் ளகாினின் சிநப்ன

D] திசணட்டாம் தற்நாண்டு
10) ினானொர் ான்ிாடன – ன்னும்
தனில் கீ ழ்க்கண்ட ந் டகாண தாடல்கள்
ட்டும் இடம்சதநில்டன?
A] கட்டடபக் கனித்துடந

B] ஞ்சித்துடந

C] ினால்

C] சண்தா

D] ளளந்ின்

D] ஆசிரி ினத்ம்

13) குகுனதர் இற்நி தல்கபில்
கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது து?

11) ான்ிாடன ன்தது ிில்
ங்கும் கீ ழ்க்கண்டற்நில் ற்நில்

A] கந்ர் கனிசண்தா

ளசர்ந்து?

B] ீ ணாட்சிம்ட திள்டபத்ிழ்

A] சங்கஇனக்கிம்

C] துடப் திற்றுப்தத்ாந்ி

B] திசணண்கீ ழ்க்கக்கு

D] துடக்கனம்தகம்

C] காப்திம்

14) ினானொரில் ழுந்சனபினேள்ப

D] சிற்நினக்கிம்

இடநணின் சதர் ாது?

12) ண் சுந்ார் – ணக் குநிப்திடப்தடுதர்

A] ிந்ிளஸ்ர்

ார்?

B] ிாகாசர்

A] சிசதனான்

C] கதாலீஸ்ர்

B] ான்னகன்

D] டகனாசார்

ிடடகள் – (அ) ினானொர் ான்ிாடன
1

C

2

B

3

D

4

A

5

C

6

D

7

B

8

C

9

A

10

B

11

D

12

A

13

C

14

B

(ஆ) சய்ப்சதானள் கல்ி
1) ‘டனசீிப் தள்பிக்ளக ஏடு – ல் ங்கப்
ததுடாம் ளார்க ளபாடு’ – ன்ந தாடல்
னெனம் கல்ிின் சிநப்டத கூநி னனர்

B] ஆசிரிர்
C] அறனர்

ார்?

D] டனர்

A] ாிாசன்

5) ம் ாழ்க்டகில் து

B] தாிாசன்
C] ா.காாசன்
D] ல்னிக்கண்ன்
2) ங்கப் ததுடாம் ளார்க ளபாடு –
இவ்டிில் ததுட ன்னும் சசால்

உற்நத்துடாகவும் உறுதுடாகவும்
ிபங்குாக ாிாசன் கூறுகிநார்?
A] சசல்ம்
B] சதற்ளநார்
C] கல்ி

உர்த்தும் சதானள் து?

D] ம்
ீ

A] னதுட

6) ாிாசன் அர்கபின் இற்சதர் ாது?

B] தத்து

A] த்ிாசற

C] உனம்

B] துடாிக்கம்

D] அகுசிடன

C] அங்கான்

3) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ாட கிஞர்

D] இாகினஷ்ன்

கண்சகாடுப்தர் ன்று கூறுகிநார்?
A] கல்ிாபர்
B] டனடாணர்
C] கற்நடன ளகட்தர்
D] கற்திப்தர்கள்
4) கக்கார் உடிணில் இனசசி ளச –
ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப கக்கார்
ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?
A] கக்கர்

7) ாிாசன் அர்கள் திநந் ஊர் ாது?
A] சதுங்கப் தட்டிணம்
B] கூணிளடு
C] கானாதட்டு
D] ில்னினூர்
8) ‘கிளறு’, ‘தானர் ி’ - ஆகி சிநப்ன
தட்டங்கடப சதற்ந னனர் ார்?
A] தாிாசன்

B] ாிாசன்

B] ின.ி.க

C] னடிசன்

C] தாிாசன்

D] கண்ாசன்

D] ல்னிக்கண்ன்

9) ிகத்ின் ‘ளார்ட்ஸ்சார்த்’ ணப்

13) சாகித் அகாசி சபிிட்ட கீ ழ்க்கண்ட

னகப்தடுதர் ார்?

ந் சாகுப்ன தனில் ாிாசன்

A] கம்தாசன்
B] ண்ாசன்
C] ாிாசன்
D] தாிாசன்
10) கீ ழ்க்கண்ட ந் இன சாிகபில்

அர்கபின் கிட இடம்சதற்றுள்பண?
A] ிழ்க் கிடக் கபஞ்சிம்
B] னதுத்ிழ்க் கினர்கள்
C] குந்ட இனக்கிம்
D] ிளனாிம்

ாிாசணின் தாடல்கள் சாி

14) சன்சாிகள் னத்க சபிீட்டுக் ககம்

சதர்க்கப்தட்டுள்பது?

சபிிட்ட கீ ழ்க்கண்ட ந் சாகுப்ன தனில்

A] ஆங்கினம், உனசிம்
B] திசஞ்சு, ஆங்கினம்
C] இனத்ீன், உனசிம்
D] சறங்கு, கன்ணடம்
11) ாிாசன் அர்கள் திநப்ன – இநப்ன
ஆண்டுகள் ாது?
A] 1911 - 1970
B] 1914 - 1973
C] 1918 - 1977
D] 1915 – 1974
12) ாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ாரிடம்
சாடக்க கல்ி தின்நார்?
A] இனக்குணார்

ாிாசன் அர்கபின் கிடகள்
இடம்சதற்றுள்பண?
A] குந்ட இனக்கிம்
B] னதுத்ிழ்க் கிடக் கபஞ்சிம்
C] ாிாசன் கிட தல்கள்
D] ிழ்க் கிடக் கபஞ்சிம்
15) ‘ிழ் – திசஞ்சு டகக னனி’ட
சபிிட்டர் ார்?
A] ாிாசன்
B] தாிாசன்
C] சுா
D] ண்ாசன்

16) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ாிாசன்
அர்கறக்கு சசானிர் ினிடண
ங்கிர்?
A] திசஞ்சு கல்ி அடச்சர்
B] திசஞ்சு னல் அடச்சர்
C] திசஞ்சு குடிசுத் டனர்
D] திசஞ்சு தல்கடனக்ககத் டனர்
17) கீ ழ்க்கண்ட ந் இாணது தாிாசன்
அடிசாட்டி தாடி கிஞர்கடப ‘தாிாசன்
தம்தட’ ன்னும் டனப்தில்
அநினகப்தடுத்ிது?
A] காிம் இழ்
B] சதான்ணி இழ்
C] டனன் இழ்
D] ிண்ீ ன் இழ்
18) ‘ினாிாசர் என சதனம் உனகக்
கிஞர் ஆல் ளண்டும்’ – ன்று

C] ிடன சினத்து
D] ின.ி.க
20) ாிாசன் இற்நி ‘டனசீிப்
தள்பிக்ளக ஏடு – ல் ங்கப் ததுடாம்
ளார்க ளபாடு’ – ன்ந தாடனாணது கல்ி
னும் தகுிில் கீ ழ்க்கண்ட ந் டனப்தின்
கீ ழ் தாடப்தட்டுள்பது?
A] தள்பிச் சிறுர்
B] சய்ப்சதானள் கல்ி
C] கட்டாக் கல்ி
D] தடிக்க ளண்டும்
21) ‘ம் தாடப்தகுிின் தாடல் அடந்துள்ப
சய்ப்சதானள் கல்ி னும் தகுிாணது
ாிாசன் இற்நி கீ ழ்க்கண்ட ந்
தனினந்து டுக்கப்தட்டது?
A] குந்ட இனக்கிம்
B] இன்த இனக்கிம்

ாிாசட னகழ்ந்ர் ார்?

C] ிளனாிம்

A] அண்ா

D] ாிாசன் கிடகள்

B] ிடன சினத்து

22) ாிாசன் அர்கபின் ‘னடண சதர்’

C] தாிாசன்
D] ின.ி.க
19) ாிாசட ‘ிழ்ாட்டு ாகூர்’ – ண

ாது?
A] அங்க
B] சாி

அடத்ர் ார்?

C] ி

A] சதரிார்

D] ாசற

B] சுா

ிடடகள் – சய்ப்சதானள் கல்ி
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8 – (அ) ர்னடண
1) ‘ர்னடணக்கு ளரிங்ளக துவுள இல்டன’ –

3) தனீக்கிக் குிச்சு டப்ளதாம்

ன்ந தாடடன தாடிர் ார்?

னட்டுனட்டாக – ன்ந ரிில்

A] கண்ாசன்
B] தாிாசன்
C] அ.னகாசி
D] தட்டுக்ளகாட்டட கல்ாசுந்ம்
2) ‘ளசம்னந ாள்னழுதும் உடப்த ணாளன’ –
ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ளசம்
ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?
A] னம்
B] ட
C] ாடு
D] சற்நி

இடம்சதற்றுள்ப னட்டு ன்னும் சசால்னின்
சதானள் ாது?
A] ட
B] ாடு
C] டுப்ன
D] குில்
4) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘ிடக்கித்
ினகம்’ ண அடக்கப்தடுகிநார்?
A] கல்ாசுந்ம்
B] அ.னகாசி
C] கிி
D] தாிாசன்

5) கீ ழ்க்கண்டற்நில் து இந் உனகில்
ிகற்ந சாில் ன்று அ.னகாசி
கூறுகிநார்?
A] கல் உடடத்ல்
B] கற்தித்ல் சாில்
C] உர் சாில்
D] ினட்டு சாில்
6) உர்கள் கீ ழ்க்கண்டற்நில் ற்டந
சசல்ாக கனதுகின்நணர் ன்று அ.னகாசி
அர்கள் கூறுகின்நார்?
A] சற்கிர்கள்
B] ட
C] ினம்
D] ாடு
7) பர்ந்து ிட்ட சற்கிட அ.னகாசி
அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ற்ளநாடு
உிக்கிநார்?
A] சூரின்
B] னத்து
C] ிர்ட
D] தனப்சதண்
8) அ.னகாசி அர்கள் திநந் ஊர் து?
A] சங்கன் ளகாில்
B] ளனக்குடிக்காடு
C] டனக்ளகாட்டட

D] ாக்கன்தாடபம்
9) அ.னகாசி அர்கபின் திநப்ன – இநப்ன
ஆண்டுகள் ாது?
A] 1917 - 1986
B] 1919 - 1988
C] 1920 - 1989
D] 1921 – 1990
10) ‘ர்னடணக்கு ளரிங்ளக துவுள இல்டன’
– ணத் சாடங்கும் தாடனாணது ‘ிடக்கித்
ினகம் அ.னகாசி தாடல்கள்’ ன்னும்
தனில் கீ ழ்க்கண்ட ந் டனப்தின்கீ ழ்
இடம்சதற்றுள்பது?
A] சனெகம்
B] ணின்
C] ளசம்
D] ிசாி
11) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘சட்டுக்கு
ிடந்து தாடல் ழுதும் ஆற்நல்’ சதற்நர்
ன்று கூநப்தடுதர்?
A] உடுடன ாாகி
B] கிஞர் ானி
C] தட்டுக்ளகாட்டட கல்ாசுந்ம்
D] அ.னகாசி

12) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதாது

C] அ.னகாசி

அ.னகாசின் ிட இடசப் தாடல்கறம்

D] ாாகி

னத்கங்கறம் ிக அசிணால்
அசுடடாக்கப்தட்டண?

14) அ.னகாசி அர்கறக்கு ‘ிடக்கித்
ினகம்’ – ன்ந தட்டத்ட அபித்ர் ார்?

A] 2002

A] குடந்ட ாி ினாச சடதிணர்

B] 2007

B] கந்ட ிழ்ச்சங்க சடதிணர்

C] 2005

C] துட ிழ்ச்சங்க சடதிணர்

D] 2006

D] சசன்டண ிழ்ச்சங்க சடதிணர்

13) கீ ழ்க்கண்ட ந் கிஞர் தில்
இனக்கி இல்கடபனேம், ிழ் ண்ின்

15) அ.னகாசி அர்கபின் கீ ழ்க்கண்ட ந்

கனாச்சா சதனிங்கடபனேம்

தாடனாணது ிக அசின் தரிடசப் சதற்நது?

ிடப்தாடல்கபில் சபிப்தடுத் நா

A] ர்னடணக்கு ளர் இங்கு துவுில்டன

கிஞர்’ – ன்று தாாட்டப்தடுகிநார்?

B] சசம் உனாவும் இடள

A] தாிாசன்

C] னடன ாிள னனளகள

B] தட்டுக்ளகாட்டடார்

D] கடவுள் ன்னும் னனாபி

ிடடகள் – (அ) ர்னடண
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(ஆ) அம்ாடண
1) ‘அநிந்து சிடநஅனுக் காக்கிணன்காண்

4) சுாிா ளசிகர் அர்கபின் சிநப்ன

அம்ாடண’ – ன்ந தாடல் ரி

சதர் ாது?

இடம்சதற்றுள்ப தல் து?
A] ினங்கக் கனம்தகம்
B] ில்டனக் கனம்தகம்
C] துடக் கனம்தகம்
D] ினச்சசந்ிற் கனம்தகம்
2) ‘ஆங்கள் ான்கும் அநிளணா
அம்ாடண, அநிந்து சிடநஅனுக்
காக்கிணன்காண் அம்ாடண’ – ன்ந
ரிகபாணது ினச்சசந்ிற் கனம்தகத்ில்
கீ ழ்க்கண்ட ந் கனம்தக உறுப்தில்
அடந்துள்பது?
A] னகுப்ன
B] அம்ாடண
C] ங்கம்
D] டகக்கிடப
3) ினச்சசந்ிற் கனம்தகம் – ன்னும் தடன
ழுிர் ார்?
A] சுாிா ளசிகர்
B] னகளந்ி னனர்

A] டகனாசா ளசிகர்
B] ிளனறும் சதனாள்
C] ஈசாண ளசிகர்
D] சிடந் னணிர்
5) சுாிா ளசிகர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
ாரிடம் கல்ி தின்நார்?
A] ிளனறும் சதனாள்
B] சிஞாண னணிர்
C] சதாதி னனிார்
D] அம்தனா ளசிகர்
6) கீ ழ்க்கண்ட ானக்கு சுாிா ளசிகர்
அர்கள் சாண்டாக இனந்ார்?
A] குன்நக்குடி அடிகபார்
B] ில்டனாகப் சதனாள்
C] ிளனறும் சதனாள்
D] அம்தனா ளசிகர்
7) அம்தனா ளசிகர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
ந் இடத்ில் ஞாணளசிகாய்

C] தந்ி னணிர்

திாற்நிணார்?

D] சிஞாண னணிர்

A] ினானொர்
B] ினப்சதனம்தத்தூர்
C] ினாடுதுடந

D] ினள்பாறு
8) கனம்தகாணது சாத்ம் த்டண
உறுப்னகடபக் சகாண்டது?
A] திசணண் உறுப்னகள்
B] தன்ணிசண்டு உறுப்னகள்
C] திடணந்து உறுப்னகள்
D] திளணழு உறுப்னகள்
9) ‘எபிசதானந்ி சடி ளடன ந்ி
ன்’
ீ
- ன்று சுாிா ளசிகர் அர்கள்
கீ ழ்க்கண்ட ந் னனகப்சதனாடண

11) டநகடபப் தடடத்ணாகவும், டநட
அநிந்ணாகவும் இனந்தும் தி
சதானடப தற்நி அநிால் இனந்ார் – ன்று
கீ ழ்க்கண்டற்நில் ாடக் குநிப்திடுகிநார்?
A] ளர்கள்
B] ினால்
C] ான்னகன்
D] னனகன்
12) அம்ாடண ன்தது_______ிடபாடும்
ிடபாட்டு ஆகும்?

குநிப்திடுகிநார்?

A] சதண்கள்

A] திடன னனகன்

B] ஆண்கள்

B] ினச்சசந்தூர் னனகன்

C] குந்டகள்

C] ினப்தங்குன்ந னனகன்

D] ளர்கள்

D] சுாிடன னனகன்

13) அம்ாடணப் தாடனில் ளதாற்நப்தடும்

10) சதண்கள் னெர் ட்டாக உட்கார்ந்து
சகாண்டு கல்டன ளசனநிந்து
திடித்ாடுது____ிடபாட்டு ணப்தடும்?
A] ஏடாடுல்
B] டளனறுல்
C] னகுப்ன
D] அம்ாடண

சய்ம் து?
A] ான்னகன்
B] னனகன்
C] சின்
D] ினால்
14) னனகணால் சிடநினடப்தட்டர் ார்?
A] சின்
B] ினால்
C] ான்னகன்
D] னனகன்

ிடடகள் – (ஆ) அம்ாடண
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9)

- [அ] சதாங்கல் ிதாடு

1) ‘ீ ந் கணி இது, ீ ந் கனம்திது’ – ணத்
சாடங்கும் தாடடன தாடி னனர் ார்?
A] ல்னிக்கண்ன்
B] சுா
C] அப்துல் குான்
D] .திச்சனெர்த்ி
2) ‘ீன்நி ண்ணுண்ளடா, ிண்ணுண்ளடா,
எபினேண்ளடா, ினவுனண்ளடா’ – ன்ந ரி
னெனம் .திச்சனெர்த்ி அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட
ந்க் கடவுடப குநிப்திடுகிநார்?
A] இந்ின்
B] சூரின்
C] னன்
D] ானேதகான்
3) உனகில் ளான்நி உிர்கள்
அடணத்துக்கும் னல்ணாக
கீ ழ்க்கண்டற்நில் து ிபங்குாக
.திச்சனெர்த்ி அர்கள் கூறுகிநார்?
A] திம்ன்

B] சந்ின்
C] சூரின்
D] ினால்
4) இந் உனகில் காப்தடும் கணிடகறம்
கனம்னம் சற்கிர்கறம் கீ ழ்க்கண்ட ாால்
ிடபந்ட ன்று .திச்சனெர்த்ி அர்கள்
ம் கிடில் குநிப்திடுகிநார்?
A] சூரின்
B] ிசாி
C] இடநன்
D] ட
5) ார் இல்னால் இந் உனகில் ண்ணும்
ிண்ணும் எபினேம் ினவும் ீனில்டன
ன்று .திச்சனெர்த்ி அர்கள் குநிப்திடுகிநார்?
A] திம்ன்
B] சின்
C] இந்ின்
D] சூரின்

6) ‘கணகப் னிளல் கடுகிள ந்ிடு’ – ன்ந

10) .திச்சனெர்த்ி அர்கபின் திநப்ன இநப்ன

ரிில் இடம்சதற்றுள்ப கணகம் ன்னும்

ஆண்டுகள் ாது?

சசால்னின் சதானள் ாது?
A] சதான்
B] சசல்ம்
C] ண்
D] குிட

A] 1900 - 1975
B] 1901 - 1977
C] 1900 - 1976
D] 1908 – 1980
11) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டு னல் ந்

7) ‘கணகப் னிளல் கடுகிள ந்ிடு’ – ன்ந

ஆண்டு ட .திச்சனெர்த்ி அர்கள்

ரிில் இடம்சதற்றுள்ப னி ன்னும்

க்குடஞாக திாற்நிணார்?

சசால்னின் சதானள் ாது?
A] தசு
B] ாடண
C] குிட
D] ான்

A] 1918 - 1934
B] 1954 - 1976
C] 1938 - 1954
D] 1924 – 1938
12) கீ ழ்க்கண்ட ந் ஆண்டில் .திச்சனெர்த்ி

8) .திச்சனெர்த்ி அர்கபின் இற்சதர்

அர்கள் ளகாில் ிர்ாக அறனாக

ாது?

திாற்நிணார்?

A] ளங்கடத்ிணம்

A] 1924 - 1938

B] ளங்கடகானிங்கம்

B] 1938 - 1954

C] சங்கடாச்சனம்

C] 1942 - 1958

D] துடாிக்கம்

D] 1936 – 1942

9) .திச்சனெர்த்ி அர்கள் திநந் ஊர் ாது?

13) கீ ழ்க்கண்ட ானடட கிடகள்

A] கும்தளகாம்

இனதாம் தற்நாண்டின் இக்கான இனக்கித்
துடநக்குப் னி சிநப்னகடபச்

B] ில்னினூர்

ளசர்த்ினக்கின்நண?

C] இாானம்

A] டனத்து

D] ளாண்ம்

B] ன.ளத்ா

C] சி.சு.சசல்னப்தா
D] .திச்சனெர்த்ி
14) கீ ழ்க்கண்ட ானடட தடடப்னகள்
தாிக்குப் தின் கிட தில் ினப்தம்
ிடபித்ட ன்று கூநப்தடுகிநது?
A] இா.ீ ணாட்சி
B] னன.சிான
C] .திச்சனெர்த்ி
D] ா.காாசன்
15) ‘.திச்சனெர்த்ி கிடகள்’ - ன்னும்
தனில் உள்ப சாத் கிடகபின்
ண்ிக்டக ாது?
A] 83
B] 85
C] 82
D] 84
16) ‘ீ ந் கணி இது, ீ ந் கனம்திது’ – ணத்
சாடங்கும் தாடனாணது .திச்சனெர்த்ி ழுி
கிடகபில் கீ ழ்க்கண்ட ந் டனப்தில்
இடம்சதற்றுள்பது?
A] கிபிக்கூண்டு
B] சதாங்கல் ிதாடு
C] சகாம்னம் கிறும்
D] எபிின் அடப்ன

17) சதாங்கல் ிதாடு ன்னும் டனப்தில்
இடம்சதற்றுள்ப ‘ீ ந் கணி இது, ீ ந்
கனம்திது’ ணத் சாடங்கும் தாடனாணது
.திச்சனெர்த்ி ழுி கீ ழ்க்கண்ட ந் தனில்
இடம்சதற்றுள்பது?
A] ித்துடப
B] னக்காரி
C] கிபிக்குஞ்சு
D] .திச்சனெர்த்ி கிடகள்
18) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ‘னதுக்கிட
இக்கத்ின் ிடிசள்பி’ ன்று
அடக்கப்தடுகிநார்?
A] அப்துல் குான்
B] ஈளாடு ின்தன்
C] .திச்சனெர்த்ி
D] கனாப்ரிா
19) த்துார்த்ம் திடந் கட சசால்றம்
னடநிடண ிழுக்கு அநினகம் சசய்
னனர் ார்?
A] டனத்து
B] .திச்சனெர்த்ி
C] ன.ளத்ா
D] கிி

ிடடகள் – (அ) சதாங்கல் ிதாடு
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[ஆ] உின் சிநப்ன
1) ‘ளி திடிக்கும்டக ளல்ளந்ர்
ளாக்கும்டக’ – ணத் சாடங்கும் தாடடன
தாடி கிஞர் ார்?
A] னளகந்ி னனர்

C] ளாிம்
D] ளாடு
4) காக்கும் காபர் டக – ன்ந ரிில்
இடம்சதற்றுள்ப காாபர் ன்னும் சசால்

B] எபடார்

னெனம் கீ ழ்க்கண்ட ாடக் குநிப்திடுகிநார்?

C] கதினர்

A] உர்

D] கம்தர்

B] ன்ணர்

2) ‘ளி திடிக்கும்டக ளல்ளந்ர்

C] ஜீ ன்ார்

ளாக்கும்டக’ – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப
ளி ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?
A] ினம்
B] கனப்டத
C] ளடு
D] ட
3) ‘ஆி ரித்ள அனறம்டக’ – ன்ந ரிில்
இடம்சதற்றுள்ப ஆி ன்னும் சசால்னின்
சதானள் ாது?
A] கடாி
B] சினம்ன

D] ளர்கள்
5) ந் சாில் சசய்ளாரின் டககளப
ன்சநன்றும் உிர்கறக்கு அடடக்கனம்
அபிக்கின்ந டககபாம் ன்று கம்தர்
கூறுகிநார்?
A] அசாங்கம்
B] ளபாண்ட
C] கற்தித்ல்
D] சதாற்சகால்னன்

6) ானடட டககபாணது ட க்கபின்

10) ந் தற்நாண்டு கம்தர் ாழ்ந்

றுடத் துன்தாகி தசிப்திிடப்

தற்நாண்டாக கூநப்தடுகிநது?

ளதாக்கும் டககள் ன்று கம்தர்
குநிப்திடுகிநார்?
A] ன்ணரின் டககள்
B] னனர்கபின் டககள்
C] ாணர்ம் சசய்ரின் டககள்
D] உர் டககள்

A] திடணந்ாம் தற்நாண்டு
B] என்தாம் தற்நாண்டு
C] திசணான்நாம் தற்நாண்டு
D] தன்ணிண்டாம் தற்நாண்டு
11) ‘ளி திடிக்கும்டக ளல்ளந்ர்
ளாக்கும்டக’ – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப

7) கம்தர் திநந் ஊர் ாது?

ளந்ர் ன்னும் சசால்னின் சதானள் ாது?

A] ளழுந்தூர்

A] ன்ணர்

B] ினடநக்காடு

B] அடச்சர்

C] ினழுந்தூர்

C] ள்பல்

D] ினடுவூர்

D] உர்

8) கம்தட ஆரித் ள்பல் சதர் ாது?

12) ‘உனகம் ன்னும் ளனக்கு உளண

A] சந்ின்சுர்க்கி
B] சடடப்த ள்பல்
C] சீக்காி ள்பல்
D] ாடனாரிி ள்பல்
9) கம்தர் இற்நி தல்கபில் நாணது து?
A] சடளகாதந்ாி
B] சழுதது
C] சஸ்ி கனம்தகம்
D] ினக்டக ழுக்கம்

அச்சாி’ – ன்று உணின் சிநப்டதக்
கூநி னனர் ார்?
A] கம்தர்
B] ள்றர்
C] கதினர்
D] எட்டக்கூத்ர்
13) ‘ாட்டட ஆட்சி சசய்னேம் ன்ணரின்
சசங்ளகானால் உணின் டகில் இனக்கும்
ர் னடிக்கும் சிறுளகால் ான்’ – ன்று உின்
சிநப்டதக் கூநிர் ார்?
A] ள்றர்
B] கதினர்

C] கம்தர்
D] இபங்ளகாடிகள்

ிடடகள் – [ஆ] உின் சிநப்ன
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10) னக்கூடற்தள்ற
1) ‘த்தும் தாய்னணல் னத்ம் அடடக்கும்’ –

3) ந் ஊரில் ாய்க்கால்கபில்

ணத் சாடங்கும் தாடனாணது இடம்சதற்றுள்ப

த்ிச்சசல்றம் ீாணது னத்துகபால்

தல் து?

இடடநித்து அடடக்கப்தடும் ன்று னனர்

A] னதுசாிக்காஞ்சி
B] னக்கூடற்தள்ற
C] சிறுதஞ்சனெனம்
D] சீகசிந்ாி
2) ஊத்ம் னட ினம்தி சூடும் இடநன்
ார்?
A] ினால்
B] இந்ின்
C] சின்
D] கதி

குநிப்திடுகிநார்?
A] னவூர்
B] னத்தூர்
C] னத்தூர்
D] னதூர்
4) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ார் ட்டும் கனிப்ன
சாில் சசய்தர்கபில் நாணர்?
A] ளபாபர்
B] கனார்
C] சகால்னர்
D] ட்டார்

5) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ளான்த்ர் – ண
அடக்கப்தடுதர் ார்?

D] தூது
9) னக்கூடல் ன்னும் சிற்றூரில் கீ ழ்க்கண்ட

A] அனகன்

ந் னென்று ஆறுகள் என்நாக கனக்கின்நண?

B] திம்ன்

A] டடக, ண்சதானட, காளரி

C] சின்

B] காளரி, சதான்ணி, தானாறு

D] னத்ர்

C] ண்சதானட, சிற்நாறு, ளகாண்டா

6) ாடக தாங்கில் அடந் னக்கூடற்தள்ற

ஆறு

ன்னும் தனின் ஆசிரிர் ார்?

D] சிற்நாறு, குடந்ட ஆறு, சதான்ணி

A] ன்ணாிணர் னனர்

10) னக்கூடல் ன்னும் சிற்றூாணது

B] ன்ணிணாப் னனர்
C] கன்ணாிணாப் னனர்
D] ன்ணாிப் னனர்
7) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் ாட்டத்ட
ளசர்ந் ளதச்சு க்டக னக்கூடற்தள்ற

ினசல்ளனி ாட்டத்ின் ந் ிடசில்
அடந்துள்பது?
A] சன்கிக்கு
B] டகிக்கு
C] டளற்கு

ன்னும் தனில் ஆங்காங்ளக கானாம்?

D] சன்ளற்கு

A] ினச்சிாப்தள்பி

11) னக்கூடல் ன்னும் சிற்றூரின் ளறு சதர்

B] ினண்ாடன
C] ினச்சசந்தூர்
D] ினசல்ளனி
8) ீர் ிடநந் தள்பாண ளசற்றுினத்ில்
உவுத்சாில் சசய்து ாழும் தா
க்கபாகி தள்பர்கபின் ாழ்க்டகடச்
சித்ரித்துக் கூறுாக அடந் தல் து?

ாது?
A] ஆசூர் டகட ாடு
B] சீனங்டக சன்கட ாடு
C] னெதூர் டகட ாடு
D] னதூர் சன்கட ாடு
12) னக்கூடனின் சன்தால் தகுிில்
அடந்துள்ப தகுிாணது கீ ழ்க்கண்ட ந்

A] தள்ற

சதாக ங்கப்தடுகிநது?

B] கனம்தகம்

A] ஆசூர் டகட ாடு

C] அம்ாடண

B] ஆசூர் சன்கட ாடு

C] சீனங்டக சன்கட ாடு

B] னதூர்

D] சீனங்டக டகட ாடு

C] ஆசூர்

13) னதூரில் ற்நினக்கும்
ீ
இடநணின்

D] சீனங்டக

சதர் ாது?

16) கீ ழ்க்கண்ட ந் தடன கற்திணால்

A] ளகஸ்ன்

அக்கான க்கபின் உவுத்சாில் தற்நினேம்
அச்சனாத்டப் தற்நினேம் அநிந்து

B] ளான்த்ர்

சகாள்பனாம்?

C] னீஸ்ர்

A] னகுந்ாடன

D] னீசர்

B] னதுசாிக்காஞ்சி

14) இடநன் னீசரின் னெத் டணி

C] குநிஞ்சிப்தாட்டு

ஆணள் கீ ழ்க்கண்ட ந் ஊரில் சிப்தள்
ன்று கூநப்தடுகிநது?

D] னக்கூடற்தள்ற

A] னக்கூடல்

17) கீ ழ்க்கண்டற்நில் ந் தடன
கற்திணால் காடபகபின் தல்ளறு சதர்கள்,

B] னதூர்

ிடகபின் சதர்கள், ீ ன்டககள் ண

C] சீனங்டக

ன ினபம் தற்நி அநினாம்?

D] ினசல்ளனி

A] னத்சாள்பாிம்

15) இடநன் னீசரின் இடப டணி

B] ஆசாாக்ளகாட

ற்நினக்கும்
ீ
இடம் து?

C] னக்கூடற்தள்ற

A] னக்கூடல்

D] ினள்றாடன

ிடடகள் – னக்கூடற்தள்ற
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11) [அ] - ங்கள் ிழ்
1) ‘இணிடத் ிழ்சாி து – க்கு

4) ங்கள் ிழ் ன்னும் டனப்தில்

இன்தந் னம்தடி’ – ணத் சாடங்கும் தாடடன

தாிாசன் தாடி ‘ிழுண்டு ிழ்க்க

தாடி கிஞர் ார்?

றண்டு’ – ன்ந தாடனாணது அர் ழுி

A] சுா
B] தாிார்
C] தாிாசன்
D] கிி
2) ‘ிழுண்டு ிழ்க்க றண்டு – இன்தத்

கீ ழ்க்கண்ட ந் தனில் இடம்சதற்றுள்பது?
A] ளச ாண்டம்
B] குநிஞ்சித் ிட்டு
C] ிிக்கம்
D] தாிாசன் கிடகள்

ிழுக்கு ாறம்சசய் ளாம்ல்ன சாண்டு’ –

5) தாிாசன் அர்கபின் திநப்ன – இநப்ன

ன்று ிின் சதனடட தாடி கிஞர்

ஆண்டுகள் ாது?

ார்?
A] தாிாசன்
B] கண்ாசன்
C] ாக்கல் கிஞர்
D] தாிார்
3) ‘இணிடத் ிழ்சாி து – க்கு
இன்தந் னம்தடி ாய்த்ல் அனது’ – ணத்
சாடங்கும் தாடடன தாிாசன் அர்கள்

A] 1982 - 1963
B] 1891 - 1964
C] 1894 - 1965
D] 1891 – 1963
6) ிழ் ங்கள்________ன்று தாளந்ர்
தாிாசன் குநிப்திடுகிநார்?
A] உிர்

கீ ழ்க்கண்ட ந் டனப்தில் தாடினேள்பார்?

B] சாி

A] ிழ்த் சாண்டு

C] உநவு

B] ங்கள் ிழ்

D] உர்வு

C] ிடுடன ளட்டக

7) தாிாசன் இற்நி தல்கபில்

D] இணி ிழ்சாி

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது து?
A] தாண்டின் தரிசு
B] குடும்த ிபக்கு

C] குநிஞ்சிப்தாட்டு

D] ிகுி

D] அகின் சிரிப்ன

9) தாிாசன் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
சாிட அநிில்டன?

8) ‘ணினேண்டு ினேண்டு கால் – ிழ்’ –
ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ணி ன்னும்

A] ிழ்

சசால்னின் சதானள் ாது?

B] இனத்ீன்

A] உனகம்

C] திசஞ்சு

B] குி

D] ஆங்கினம்

C] துட

ிடடகள் – ங்கள் ிழ்
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[ஆ] சீகசிந்ாி
1) ‘ழ்ந்து
ீ
சண்ட ழும் ிண்ணுறு
சதனட சதனம்தாம்ன’ – ன்ந ரிப்தாடல்
இடம்சதற்றுள்ப தல் து?
A] சீகசிந்ாி
B] சினப்திகாம்
C] ிளகடன
D] டபாதி
2) சீகசிந்ாி – ன்னும் தடன

B] ினத்க்களர்
C] சீத்டனச்சாத்ணார்
D] ளானாசாித்ளர்
3) டனட ிட்டு சண்ளகம் கர்து
தாம்ன ளாறரிப்தடண ளதான்று இனக்கிநது –
ன்று ன் கிடட உடாக கூநி
னனர் ார்?
A] க்கீ ர்

ழுிர் ார்?

B] துட கூடறர் கிார்

A] இபங்ளகாடிகள்

C] இபங்ளகாடிகள்

D] ினத்க்களர்
4) கீ ழ்க்கண்டற்நில் து ளாறரிக்கப்தட்ட
தாம்ன ளதான்று இனப்தாக ினத்க்களர்

7) ினத்க்களர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்
அசர் குனத்ில் திநந்ர் ன்று
கூநப்தடுகிநார்?

ன் கிடில் குநிப்திடுகிநார்?

A] ளசர்

A] சண்ளகம்

B] ளசார்

B] அனி

C] தாண்டிர்

C] டன

D] கபப்திர்

D] ாணம்

8) ினத்க்களர் அர்கள் கீ ழ்க்கண்ட ந்

5) ‘ழ்ந்து
ீ
சண்ட ழும் ிண்ணுறு
சதனட சதனம்தாம்ன’ – ன்னும் சசால்னில்
இடம்சதற்றுள்ப ட ன்னும் சசால்னின்
சதானள் ாது?
A] டன
B] ாணம்
C] த்பம்
D] ளன்
6) ாழ்ந்து ழ்ந்ட
ீ
னின் தும்தின்
துகம் தாடச் – ன்னும் ரிில்
இடம்சதற்றுள்ப னவு ன்னும் சசால்னின்
சதானள் ாது?
A] ாணம்
B] டன
C] எபி
D] த்பம்

த்ட ளசர்ந்ர் ஆார்?
A] சம்
B] டசம்
C] டம்
D] சதபத்ம்
9) ினத்க்களர் தாடி ற்சநான தல்
து?
A] தரிினத்ம்
B] கரிினத்ம்
C] ரிினத்ம்,
D] கிபிினத்ம்
10) ‘ழ்ந்து
ீ
சண்ட ழும் ிண்ணுஞ்
சதனட சதனம்தாம்ன – ணத் சாடங்கும்
தாடனாணது சீகசிந்ாி தனில்
கீ ழ்க்கண்ட ந் கனம்தகத்ில்
இடம்சதற்றுள்பது?
A] ிடனார் இனம்தகம்
B] குாடனார் இனம்தகம்

C] ததுடார் இனம்தகம்
D] கணகாடனார் இனம்தகம்
11) கணகாடனார் இனம்தகாணது
சீகசிந்ாி ன்னும் தனில்
த்டணாது இனம்தகாக

14) ம்சதனங்காப்தி தல்கபில் கீ ழ்க்கண்ட
ந் காப்திாணது சத்ி சூடாி, சத்
சிந்ாி ன்னும் டசாி தல்கடப
ழுி ழுப்தட்டுள்பது?
A] ிளகடன

இடம்சதற்றுள்பது?

B] டபாதி

A] 6 து இனம்தகம்

C] குண்டனளகசி

B] 8 து இனம்தகம்

D] சீகசிந்ாி

C] 7 து இனம்தகம்

15) காப்திங்கபின் உட்திரிிற்கு இனம்தகம்

D] 10 து இனம்தகம்
12) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணது
ினத்ப்தாக்கபால் ஆண னல்
ிழ்க்காப்திம் ண அடக்கப்தடுகிநது?
A] சினப்திகாம்
B] சீகசிந்ாி
C] குண்டனளகசி
D] ரிினத்ம்

ண சதரிட்ட னனர் ார்?
A] ளானாசாித்ளர்
B] இபங்ளகாடிகள்
C] ினத்க்களர்
D] சீத்டனச்சாத்ணார்
16) ‘உனக ாழ்டள சதரிசண ம்தி
இடநடணக் கனார் ாழ்க்டக தணினா
ாழ்க்டக’ ன்னும் கனத்ட என ளா
தாட்டில் ினத்க்களர் இற்நி

13) ம்சதனங்காப்திங்கபில் ‘கானத்ால்

ரிினத்ம் ன்னும் தடன குநிப்திட்ட

னன்டாண காப்திம்’ ன்ந சதனடட

சக்குர் ார்?

சதற்றுள்ப தல் து?
A] சீகசிந்ாி
B] சினப்திகாம்
C] டபாதி
D] ிளகடன

A] ினஞாணசம்தந்ர்
B] ினாவுக்கசர்
C] சுந்ர்
D] ாிக்காசகர்

17) சீகசிந்ாி ன்னும் காப்திாணது

ன்று ினத்க்களரின் சிநப்திடண

கிளக்க சாிில் உள்ப இனிட், எடிசி

கூநிர் ார்?

காப்திங்கறக்கு இடாணது ண
இக்காப்தித்ட தாாட்டி சபிாட்டு

A] ந்ட சதரிார்

அநிஞர் ார்?

B] ன.ாசணார்

A] ஜி.னை.ளதாப்

C] அநிஞர் அண்ா

B] ானணிர்
ீ

D] ின.ி.க

C] கால்டுசல்

21) ினத்ம் – ன்தது கீ ழ்க்கண்ட த்டண

D] ல்லீஸ் துட
18) ினத்க்களட ‘ிழ்ப் னனர்கபில்

அடிகடபக் சகாண்டது?
A] ான்கு அடிகள்

டனட சான்நர்’ ண னகழ்ந்ர் ார்?

B] னென்று அடிகள்

A] டாக்டர்.கிசபல்

C] ட்டு அடிகள்

B] ஜி.னை.ளதாப்

D] ந்து அடிகள்

C] ானணிர்
ீ

22) சீகசிந்ாி தனின் ளறு சதர்கபில்

D] கால்டுசல்
19) கீ ழ்க்கண்ட ந் தனாணாது னன்
னனில் ினத்ம் ன்னும் னதுச்சசய்னேள்
டகில் ழுப்தட்டது?
A] ிளகடன
B] உகுாகாப்திம்
C] ரிினத்ம்
D] சீகசிந்ாி
20) ‘னொித்துக்கும் ளற்தட்ட தாட்டுக்கள்
சகாண்ட என சதனங்காப்தித்ட அந்
ினத்ம் ன்னும் னி சசய்னேள்
டகிளனள னழுதும் தாடி னடித்ார்’ –

கீ ழ்க்கண்டற்நில் நாணது து?
A] தல்
B] காதல்
C] குதல்
D] னடிசதானள் சாடர் ிடனச்சசய்னேள்
23) கீ ழ்க்கண்ட ந் னனர் சீகசிந்ாி
ன்னும் தடன னடிசதானள் சாடர்
ிடனச்சசய்னேள் – ன்று சிநப்ன சதர்
சகாண்டு அடத்ார்?
A] இபம்னணார்
B] ளதாசிரிர்
C] ச்சிணார்க்கிணிார்

D] அடிார்க்கு ல்னார்

25) ினத்க்களர் அர்கள் சீகசிந்ாி
ன்னும் தடன த்டண ாட்கபில் ழுி

24) ‘சிந்ாிிறம் ஏர் அகப்டத னகந்து

னடித்ாக கூநப்தடுகிநது?

சகாண்ளடன்’ – ன்று கூநி னனர் ார்?

A] 8 ாள்கள்

A] கதினர்

B] 12 ாள்கள்

B] கம்தர்

C] 13 ாள்கள்

C] தர்

D] 10 ாள்கள்

D] எட்டக்கூத்ர்

ிடடகள் – சீகசிந்ாி
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ன்நி – ளகா.தணி னனகன்

