வணக்கம் நண்பர்களே…
இந்தப்பகுதி முற்றிலும் ஒன்பதாவது தமிழ் சமச்சீர் புத்தகம் சசய்யுள் பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
ளகள்விகள் அடங்கிய சதாகுப்பாகும். விடடகளும் ஒவ்சவாரு பகுதியின் கீ ளே சகாடுக்கப்பட்டுள்ேன.
ஒரு சில வினாக்கள் மட்டும் புத்தகத்டத தாண்டி சவேியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டடவ.
எனளவ முதலில் நீங்கள் பாடப்புத்தகத்டத படித்து முடித்த பிறகு இந்தப்பகுதியில் உள்ே
வினாக்களுக்கு பதில் அேித்து பேகுமாறு ளகட்டுக்சகாள்கிளறன்.
ஒன்பதாவது தமிழ் புத்தகத்தில் இடம்சபற்றுள்ே சசய்யுள் பகுதிகள்:
1) வாழ்த்து

9) கலிங்கத்துப்பரணி

2) திருக்குறள்

10) உமர்கய்யாம் பாடல்கள்

3) சிறுபஞ்சமூலம்

11) மணிளமகடல

4) பாஞ்சாலி சபதம்

12) சபண்டம

5) ஓய்வும் பயனும்

13) இரட்சணிய யாத்திரிகம்

6) திருவிடேயாடற்புராணம்

14) புறநானூறு

7) இன்பம்

15) குறுந்சதாடக

8) முத்சதாள்ோயிரம்

அடனவரும் அடனத்து வினாக்களுக்கும் பதில் அேித்து பேகி சவற்றிப்சபற என் வாழ்த்துக்கள்

இப்படிக்கு
மீ ண்டும் உங்கள் ஆதரவுடன்
ளகா.பேனி முருகன்
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ஒன்பதாம் வகுப்பு – சசய்யுள் பகுதி
1) வாழ்த்து
1) உலகம் யாவும் தாமுே வாக்கலும் என்ற

B] அரசர்

பாடடல பாடியவர் யார்?
C] மக்கள்

A] கம்பர்

D] இடறவர்

B] கபிலர்

5) கம்பர் பிறந்த ஊர் யாது?

C] பரணர்

A] சபான்விடேந்த கேத்தூர்

D] ஒேடவயார்

B] ளதரழுந்தூர்

2) கம்பர் தம் பாடலில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில்

C] திருப்சபழுந்தூர்

யாடர நாம் அடடக்கலமாக பற்றுளவாம் என்று
கூறுகிறார்?

D] திருநாவலூர்

A] இயற்டக

6) கம்பர் இயற்றிய நூல்கேில் தவறானது எது?

B] மன்னன்

A] சடளகாபர் அந்தாதி

C] இடறவன்

B] சரசுவதி அந்தாதி

D] சபற்ளறார்

C] திருக்டக வழுக்கம்

3) உலகம் யாவும் தாமுே வாக்கலும் – என்ற

D] ஏர் எழுபது

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே உேவாக்கல் என்ற
சசால்லானது கீ ழ்க்கண்ட எந்த சசயடலக்

7) கம்பர் பிறந்த ஊரானது கீ ழ்க்கண்ட எந்த

குறிக்கிறது?

மாவட்டத்தில் அடமந்துள்ேது?

A] காத்தல்

A] நாகப்பட்டினம்

B] படடத்தல்

B] மயிலாடுதுடற

C] அேித்தல்

C] நாமக்கல்

D] நிடலசபறுத்தல்

D] கடலூர்

4) தடலவர் அன்னவர்க் ளகசரண் நாங்களே –

8) கம்பர் யாருடடய அடவயில்

என்றா வரியில் இடம்சபற்றுள்ே தடலவர்

அடவப்புலவராக விேங்கினார்?

என்ற சசால் குறிக்கும் சபாருள் யாது?

A] ஆதித்த ளசாேன்

A] புலவர்
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B] ராஜராஜ ளசாேன்

13) உலகம் யாவும் தாமுே வாக்கலும் – எனத்
சதாடங்கும் கம்பராமாயண பாடலானது

C] வர்ராஜன்
ீ
ளசாேன்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த காண்டத்தில் அடமந்துள்ேது?

D] குளலாத்துங்க ளசாேன்

A] பால காண்டம்

9) கம்படர ளபாற்றிய வள்ேல் யார்?

B] அளயாத்தியா காண்டம்

A] சந்திரன் சுவர்க்கி

C] யுத்த காண்டம்

B] சடடயப்ப வள்ேல்

D] ஆரணிய காண்டம்

C] சபருந்ளதவனார்

14) பால காண்டத்தில் உள்ே சமாத்த

D] சடடயப்ப புலவர்

படலங்கேின் எண்ணிக்டக யாது?

10) கம்பர் வாழ்ந்த நூற்றாண்டு எது?

A] 17 படலங்கள்

A] கி.பி.12 ஆம் நூற்றாண்டு

B] 22 படலங்கள்

B] கி.பி.11 ஆம் நூற்றாண்டு

C] 39 படலங்கள்

C] கி.பி.10 ஆம் நூற்றாண்டு

D] 12 படலங்கள்

D] கி.பி.13 ஆம் நூற்றாண்டு

15) கம்படர ஆதரித்த சடடயப்ப வள்ேடல
கம்பர் எத்தடன பாடல்களுக்கு ஒரு பாடல்

11) கம்பர் தான் இயற்றிய

வதம்
ீ
அவடர பாடி சிறப்பித்துள்ோர்?

கம்பராமாயணத்திற்கு இட்ட சபயர் யாது?

A] 150 பாடல்கள்

A] இராமகீ தம்

B] 100 பாடல்கள்

B] இராமவதாரம்

C] 1000 பாடல்கள்

C] இராமபிராயணம்

D] 500 பாடல்கள்

D] இராமனின்கடத

16) கம்பர் தான் இயற்றிய கம்பராமாயண

12) கம்பராமாயணத்தின் நூல் அடமப்பு யாது?

நூடல எங்கு அரங்ளகற்றினார்?

A] 6 காண்டம் + 110 படலம் + 10,500 பாடல்கள்

A] திருவழுந்தூர்

B] 5 காண்டம் + 110 படலம் + 10,450 பாடல்கள்

B] சிதம்பரம்

C] 6 காண்டம் + 115 படலம் + 10,600 பாடல்கள்

C] திருமடறக்காடு

D] 6 காண்டம் + 113 படலம் + 10,500 பாடல்கள்
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D] திருவரங்கம்

C] திரு.வி.க

17) கம்பர் என்சறாரு மானுடன் வாழ்ந்தது –

D] நாமக்கல் கவிஞர்

என தன்னுடடய சுயசரிடதயில் குறிப்பிட்ட

21) கீ ழ்க்கண்ட யாருடடய பாடலானது கம்படர

கவிஞர் யார்?

விருத்தம் என்னும் ஒண்பா பாடுவதில் மிகச்

A] பாரதியார்

சிறந்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறது?

B] பாரதிதாசன்

A] ளதசியவிநாயகம் பிள்டே

C] வாணிதாசன்

B] பலபட்டட சசாக்கநாத புலவர்

D] டவரமுத்து

C] திரு.வி.க

18) கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ்க் கம்பர்

D] நாமக்கல் கவிஞர்

பிறந்த தமிழ்நாடு – என பாடியுள்ேவர் யார்?

22) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் உேவுத் சதாேிடலயும்,

A] திரு.வி.க

உேவடரயும் பாராட்டி கம்பர் இயற்றிய
நூல்கள் எது?

B] பாரதிதாசன்

A] சரசுவதி அந்தாதி, மும்மணிக்ளகாடவ

C] பாரதியார்

B] சடளகாபர் அந்தாதி, சரசுவதி அந்தாதி

D] வண்ணதாசன்

C] ஏர் எழுபது, திருக்டக வேக்கம்

19) அம் புவியில் மக்கள் அமுதம் அருந்த
டவத்த கம்பர் கவிளய கவி – என குறிப்பிட்டு

D] சிடலசயழுபது, ஏர் எழுபது

பாடிய கவிஞர் யார்?

23) பன்னிரு ஆழ்வார்கேில் எந்த ஒருவர் மீ து

A] திரு.வி.க

கம்பர் சகாண்ட ஈடுபாட்டால் சடளகாபர்
அந்தாதி என்ற நூடல எழுதினார்?

B] கவிமணி ளதசியவிநாயகம் பிள்டே

A] காடரக்கால் அம்டமயார்

C] பாரதியார்

B] திருமங்டகயாழ்வார்

D] நாமக்கல் கவிஞர்

C] சபரியாழ்வார்

20) தமிழ்சமாேி தனக்கு ஒரு தவச்சிறப்டபத்
தந்தது கம்பரின் கவிச் சிறப்ளப – என பாடியவர்

D] நம்மாழ்வார்

யார்?

24) கம்பர் கம்பராமாயண நூடல

A] ளதசியவிநாயகம் பிள்டே

அரங்ளகற்றுவதற்கு முன்னர் கீ ழ்க்கண்ட எந்த
நூடல முதலில் பாடினார்?

B] பலபட்டட சசாக்கநாத புலவர்

4

A] சடளகாபர் அந்தாதி

C] ஏர் எழுபது

B] சரசுவதி அந்தாதி

D] மும்மணிக்ளகாடவ

விடடகள் – வாழ்த்து
1

A

2

C

3

B

4

D

5

B

6

C

7

A

8

D

9

B

10

A

11

B

12

D

13

A

14

B

15

C

16

D

17

A

18

C

19

B

20

D

21

B

22

C

23

D

24

A

2) திருக்குறள்
1) இகழ்வார் சபாறுத்தல் தடல – என்ற

D] அறிவுடடயார் சசய்யும் நன்டமகடே

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே தடல என்னும்

சபாறுத்துக் சகாள்வது

சசால்லின் சபாருள் யாது?

3) நல்ல குணங்கள் நம்டம விட்டு நீங்காமல்

A] சிரம்

இருக்க எவற்டற நாம் ளபாற்றி கடடபிடிக்க
ளவண்டும் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்?

B] சிறந்த பண்பு

A] சபாறுடம

C] ஓர் உருப்பு

B] வலிடம

D] மனிதன்

C] வறுடம

2) வள்ளுவர் வலிடமயுள் சிறந்த வலிடம
என்று கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எவற்டற

D] சபருடம

குறிப்பிடுகிறார்?

4) சான்ளறார்கள் யாடர சபான்ளபால் மதித்து

A] விருந்தினடர வரளவற்க இயலாது

மனதுக்குள் டவத்துக் சகாள்வர் என வள்ளுவர்

தவிர்க்கும் நிடல

கூறுகிறார்?

B] விருந்தினருக்கு உபசரிக்க இயலாத நிடல

A] பிறர் சசய்யும் தீங்டக மன்னிப்பவர்

C] அறிவற்றார் சசய்யும் தீங்குகடே

B] பிறர் சசய்யும் தீங்டக தண்டிப்பவர்

சபாறுத்துக் சகாள்வது

C] பிறர் சசய்யும் தீங்டக ஆதரிப்பவர்
D] பிறர் சசய்யும் தீங்டக சபாறுப்பவர்
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5) சபான்றும் துடணயும் – என்பதன் சபாருள்

B] ஈறுசகட்ட எதிர்மடற சபயசரச்சம்

யாது?

C] விடனயாலடணயும் சபயர்

A] தீடமகடே சபாறுப்பவர்

D] விடனசயச்சம்

B] ஒரு நாள்

9) அடனத்து நாட்டினரும் இனத்தினரும்

C] உலகம் உள்ேவடர

தமக்ளக உரிசயசதனக் சகாண்டாடும்
வடகயில் சபாதுவுடடமக் கருத்துகடேப்

D] தண்டித்தவர்

சகாண்ட நூடல படடத்தவர் – என்று
சிறப்பிக்கப்படுபவர் யார்?

6) திறனல்ல தற்பிறர் சசய்யினும் ளநாசநாந்(து)
– எனத் சதாடங்கும் குறேில் இடம்சபற்றுள்ே

A] வள்ளுவர்

தற்பிறர் என்னும் சசால்லின் இலக்கண குறிப்பு
யாது?

B] சதால்காப்பியர்

A] ஏோம் ளவற்றுடமத் சதாடக

C] கம்பர்

B] நான்காம் ளவற்றுடமத் சதாடக

D] வள்ேலார்

C] ஆறாம் ளவற்றுடமத் சதாடக

10) ‘வள்ளுவன் தன்டன உலகினுக்ளக தந்து
வான்புகழ் சகாண்ட தமிழ்நாடு’ – என்று

D] விடனயாலடணயும் சபயர்

திருவள்ளுவடர புகழ்ந்தவர் யார்?

7) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யார் பற்றற்ற

A] பாரதியார்

துறவியரினும் ளமலானவர் யார் என்று
வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்?

B] பாரதிதாசன்

A] பிறர் சசய்யும் தீங்டக சபாறுப்பவர்

C] ஜி.யூ.ளபாப்

B] வரம்பு கடந்து ளபசுளவாரின் தீயசசாற்கடே

D] பரிளமலேகர்

சபாறுத்துக் சகாள்பவர்

11) ‘வள்ளுவடன சபற்றதால் புகழ் சபற்றளத

C] அறிவற்றார் சசய்யும் தீக்குகடே

புகழ் டவயகளம – என்று திருவள்ளுவடர

சபாறுத்துக் சகாள்வது

புகேந்தவர் யார்?

D] விருந்தினடர வரளவற்க இயலாது

A] பாரதியார்

தவிர்க்கும் நிடல

B] பாரதிதாசன்

8) உண்ணாது – என்ற சசால்லின் இலக்கண

C] ஜி.யூ.ளபாப்

குறிப்பு யாது?

D] பரிளமலேகர்

A] விடனமுற்று
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12) திருக்குறள் நூலின் சிறப்பு சபயர்கேில்

D] 3 இயல்கள் + 70 அதிகாரங்கள்

தவறானது எது?

16) திருக்குறேின் கடடசி பிரிவான

A] உலகப் சபாதுமடற

காமத்துப்பால் பிரிவில் எத்தடன இயல்கள்
மற்றும் அதிகாரங்கள் உள்ேன?

B] வாயுடற வாழ்த்து

A] 3 இயல்கள் + 25 அதிகாரங்கள்

C] தமிழ்மடற

B] 2 இயல்கள் + 25 அதிகாரங்கள்

D] சதய்வ நூல்

C] 4 இயல்கள் + 38 அதிகாரங்கள்

13) வள்ளுவரின் சிறப்பு சபயர்கேில்
கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

D] 3 இயல்கள் + 70 அதிகாரங்கள்

A] சபாய்யா புலவர்

17) அறத்துப்பாலில் இடம்சபற்றுள்ே
இயல்கேில் தவறானது எது?

B] முதற்பாவலர்

A] பாயிரவியல்

C] சபருநாவலர்

B] இல்லறவியல்

D] சசந்நாப்ளபாதார்

C] அரசியல்

14) திருக்குறள் நூலில் முதல் பிரிவான
அறத்துப்பால் பிரிவில் எத்தடன இயல்கள்

D] துறவறவியல்

மற்றும் அதிகாரங்கள் உள்ேன?

18) சபாருட்பாலில் இடம்சபற்றுள்ே

A] 3 இயல்கள் + 38 அதிகாரங்கள்

இயல்கேில் தவறானது எது?

B] 2 இயல்கள் + 25 அதிகாரங்கள்

A] கேவியல்

C] 4 இயல்கள் + 38 அதிகாரங்கள்

B] அரசியல்

D] 3 இயல்கள் + 25 அதிகாரங்கள்

C] அங்கவியல்

15) இரண்டாம் பிரிவான சபாருட்பால் பிரிவில்

D] ஒேிபியல்

எத்தடன இயல்கள் மற்றும் அதிகாரங்கள்

19) திருக்குறேில் உள்ே பாடல்கடே ளபாற்றி

உள்ேன?

பாராட்டிய பாடல்கேின் சதாகுப்பு எது?

A] 2 இயல்கள் + 25 அதிகாரங்கள்

A] திருவள்ளுவர்மாடல

B] 3 இயல்கள் + 38 அதிகாரங்கள்

B] திருக்குறள்மாடல

C] 4 இயல்கள் + 70 அதிகாரங்கள்

C] திருவள்ளுவமாடல
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D] திருக்குறள்பாமாடல

C] உவடமயணி

20) திருக்குறளுக்கு உடர எழுதியவர்கேில்

D] வஞ்சிப்புகழ்ச்சியணி

யார் உடர சிறந்தது என்று தமிழ்ச்

24) கீ ழ்க்கண்ட எந்தப் பகுதியில் திருவள்ளுவர்

சான்ளறார்கோல் கூறப்படுகிறது?

எழுதிய திருக்குறள் நூலானது

A] திருமடலயர்

இடம்சபற்றுள்ேது?

B] மணக்குடவர்

A] எட்டுத்சதாடக

C] தாமத்தர்

B] பத்துப்பாட்டு

D] பரிளமலேகர்

C] பதிசனண்ளமற்கணக்கு

21) இங்கிலாந்து மகாராணியார் காடலயில்

D] பதிசனண்கீ ழ்க்கணக்கு

கண் விேித்ததும் முதலில் படித்த நூஎ எது?

25) சசல்வத்துள் எந்த சசல்வமானது மிகச்

A] திருக்குறள்

சிறந்தது என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்?

B] டபபிள்

A] கல்விச்சசல்வம்

C] இலியட்

B] ளகள்விச்சசல்வம்

D] ளதம்பாவணி

C] சகாடடச்சசல்வம்

22) அகழ்வாடரத் தாங்கும் நிலம்ளபாலத் –

D] படடச்சசல்வம்

எனத் சதாடங்கும் குறேில் அடமந்துள்ே

26) சசவி உணவாகிய ளகள்வியிடன

அணியிலக்கணம் எது?

உடடயவர்கள் யாருடன் ஒப்பப்படுவர் என்று

A] எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி

வள்ளுவர் கூறுகிறார்?

B] பிரிதுசமாேிதல் அணி

A] ளதவர்கள்

C] உவடமயணி

B] அந்தணர்கள்

D] வஞ்சிப்புகழ்ச்சியணி

C] மன்னர்கள்

23) இன்டமயுள் இன்டம விருந்சதாரால் –

D] முனிவர்கள்

எனத் சதாடங்கும் குறேில் அடமந்துள்ே அணி

27) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யார் அவி உணடவ

எது?

உட்சகாள்வர் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்?

A] எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி

A] முனிவர்கள்

B] பிரிதுசமாேிதல் அணி
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B] ளதவர்கள்

இடம்சபற்றுள்ே எடனத்தானும் என்ற
சசால்லின் சபாருள் யாது?

C] மன்னர்கள்

A] எவ்வேவு சபரியதாயினும்

D] மக்கள்

B] ளகட்ட அேவிற்கும்

28) கல்வி, ளகள்வி, பண்பு ஆகியவற்றில்
சிறந்தவர்கள் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வாறு

C] எவ்வேவு சிறிதாயினும்

அடேக்கப்படுகின்றனர்?

D] எந்த அேவிற்கும்

A] சான்ளறார்

32) இடேத்துணர்ந்து – என்ற சசால்லின்

B] சபரிளயார்

சபாருள் யாது?

C] ஆன்ளறார்

A] தவறாக ஆராய்ந்து

D] கடலஞர்

B] நுட்பமாக ஆராய்ந்து

29) அவியுணவு – என்பதன் இலக்கண குறிப்பு

C] ளமளலாட்டமாக ஆராய்ந்து

யாது?

D] அறியாடமயில் ஆராய்ந்து

A] விடனத்சதாடக

33) இழுக்கல் உடடயிேி ஊற்றுக்சகால் அற்ளற

B] பண்புத்சதாடக

– எனத் சதாடங்கும் குறேில் இடம்சபற்றுள்ே
அணியிலக்கணம் எது?

C] உருவகத்சதாடர்

A] எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி

D] இருசபயசராட்டுப் பண்புத்சதாடக

B] பிரிதுசமாேிதல் அணி

30) ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துடண – என்ற
குறேில் அடமந்துள்ே ஒற்கம் என்ற

C] உவடமயணி

சசால்லின் சபாருள் யாது?

D] வஞ்சிப்புகழ்ச்சியணி

A] தேர்ச்சி

34) சசவிக்குணவானது எதுசவன்று வள்ளுவர்

B] வேர்ச்சி

கூறுகிறார்?

C] ளவகம்

A] புகழ்

D] தவிப்பு

B] ளகள்வி

31) எடனத்தானும் நல்லடவ ளகட்க,

C] மகிழ்ச்சி

அடனத்தானும் – எனத் சதாடங்கும் குறேில்

D] வருத்தம்
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35) ஒழுக்கமுடடயார் வாய்ச்சசால்

D] ஆன்ளறாடர ளபச்டசக் ளகட்டல்

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எவற்டறக் குறிப்பதாக

39) எந்நத் துள்ேதூஉ மன்று

வள்ளுவர் கூறுகிறார்?

- என்ற

குறட்பாவில் இடம்சபற்றுள்ே உள்ேதூஉம்

A] ஊற்றுக்ளகால்

என்னும் சசால்லின் சபாருள் யாது?

B] அேவுக்ளகால்

A] சசால்லிடசயேசபடட

C] துலாக்ளகால்

B] நிடறயிடசயேசபடட

D] ஆன்றுக்ளகால்

C] இன்னிடசயேசபடட

36) திருக்குறேில் சமாத்தம் எத்தடன

D] சசய்யுேிடசயேசபடட

அதிகாரங்கேில் உடடடம என்னும் சபயரில்

40) வள்ளுவர் கூறிய சான்றான்டமக்கான

அடமந்துள்ேது?

தூண்கேில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது

A] ஒன்பது

எது?

B] எட்டு

A] அன்புடடடம

C] ஏழு

B] புறம் ளபசுதல்

D] பத்து

C] உயிர்கேிடத்து இரக்கம்

37) ஏழு என்னும் சபயரானது எத்தடன

D] பிறர்க்கு உதவுதல்

குறட்பாக்கேில் இடம்சபற்றுள்ேது என்று

41) அன்புநாண் ஒப்பரவு கண்ளணாட்டம்

கூறப்படுகிறது?

வாய்டமசயா(டு) – எனத் சதாடங்கும் குறேில்

A] ஒன்பது

இடம்சபற்றுள்ே கண்ளணாட்டம் என்னும்
சசால்லின் சபாருள் யாது?

B] எட்டு

A] உண்டம ளபசுதல்

C] ஏழு

B] நாணம்

D] பத்து

C] அன்புடடடம

38) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எது சான்ளறாற்கேின்
சபருடம என வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்?

D] உயிர்கேிடத்து இரக்கம்

A] நற்குணங்கேில் சிறந்திருத்தல்

42) பிற உயிர்கடே சகால்டலடமடய
வள்ளுவர் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எந்த சபாருோக

B] கடடமடய ஆற்றுதல்

கூறுகிறார்?

C] நாட்டட ளபணிக்காத்தல்
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A] ஒப்புரவு

B] சான்ளறார்

B] சால்பு

C] உடரகல்

C] தவம்

D] இனிடம

D] உண்டம

47) சான்றவர் – என்னும் சசால்லின்
இலக்கணகுறிப்பு யாது?

43) மாற்றார் – என்னும் சசால்லின் சபாருள்
யாது?

A] விடனயாலடணயும் சபயர்

A] படகவர்

B] விடனத்சதாடக

B] நன்பர்

C] இருசபயசராட்டு பண்புத்சதாடக

C] வலிடமயானவர்

D] பண்புத்சதாடக

D] சசயல் சசய்பவர்

48) அன்புநாண் ஒப்பரவு கண்ளணாட்டம்
வாய்டமசயா(டு) – எனத் சதாடங்கும் குறேில்

44) இன்டம – என்னும் சசால்லின் சபாருள்

இடம்சபற்றுள்ே அணி எது?

யாது?

A] பிறிதுசமாேிதல் அணி

A] தீடம

B] ஏகளதச உருவக அணி

B] நன்டம

C] எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி

C] வலிடம

D] வஞ்சிப்புகழ்ச்சி அணி

D] வறுடம

49) சகால்லா நலத்தது ளநான்டம பிறர்தீடம –

45) இருநிலம் – என்ற சசால்லின்

எனத் சதாடங்கும் குறேில் இடம்சபற்றுள்ே

இலக்கணகுறிப்பு யாது?

அணி எது?

A] உருவகம்

A] எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி

B] உரிச்சசாற்சறாடர்

B] உவடம அணி

C] உவடமயாகுசபயர்

C] எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி

D] அன்சமாேித்சதாடக

D] இல்சபாருள் உவடமயணி

46) ளதால்விடய ஒப்புக்சகாள்வளத

50) வள்ளுவர் கூறிய சான்றாண்டம தூண்கள்

சான்றாண்டமடய அேந்தறியும்_______ஆகும்?

சமாத்தம் எத்தடன?

A] திண்டம
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A] ஏழு

C] ஆறு

B] எட்டு

D] ஐந்து

விடடகள் – திருக்குறள்
1

B

2

C

3

A

4

D

5

C

6

A

7

B

8

D

9

A

10

A

11

B

12

C

13

A

14

C

15

D

16

B

17

C

18

A

19

C

20

D

21

A

22

C

23

A

24

D

25

B

26

A

27

B

28

C

29

D

30

A

31

C

32

B

33

C

34

B

35

A

36

D

37

B

38

A

39

C

40

B

41

D

42

C

43

A

44

D

45

B

46

C

47

A

48

B

49

C

50

D

3) சிறுபஞ்சமூலம்
1) கண்வனப்புக் கண்ளணாட்டம், கால்வனப்புச்

D] சபாய்டகயார்

சசல்லாடம – எனத் சதாடங்கும் பாடல்

3) கண்ணுக்கு அேகு எதுசவன்று

இடம்சபற்றுள்ே நூல் எது?

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது

A] சிறுபஞ்சமூலம்

எது?

B] இனியடவ நாற்பது

A] இரந்து சசல்லாடம

C] நாலடியார்

B] முடிடவ துணிந்துடரப்பது

D] நான்மணிக்கடிடக

C] இரக்கம் சகாள்ளுதல்

2) சிறுபஞ்சமூலம் என்ற நூடல இயற்றிய

D] பிறடர புகழ்வது

ஆசிரியர் யார்?

4) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எது ஆராய்ச்சிக்கு அேகு

A] கணிதளமதாவியார்

என்று ஆசிரியர் கூறுகிறார்?

B] காரியாசான்

A] பிறடர புகழ்ந்து உடரத்தல்

C] கபிலர்

B] குடிமக்கடே வருந்தாமல் காப்பது
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C] இரக்கம் சகாள்ளுதல்

8) சிறுபஞ்சம் நூலில் இடம்சபற்றுள்ே
பாடல்கேின் எண்ணிக்டக யாது?

D] முடிடவ துணிந்துடரப்பது

A] 97 சவண்பாக்கள்

5) காரியாசான் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்வற்றில்
யாருடடய மகன் என்று சிறப்புப்பாயிரம்

B] 97 ஆசிரியப்பாக்கள்

கூறுகிறது?

C] 97 கலிவிருத்தம்

A] மதுடர தமிோசிரியர் மாக்காயனாரின்

D] 97 வஞ்சிப்பாக்கள்

மாணாக்கர்

9) சிறுபஞ்சமூலம் நூலில் இடம்சபற்றுள்ே

B] தஞ்டச தமிோசிரியர் மாக்காயனாரின்

மூலிடககேில் தவறானது எது?

மாணாக்கர்

A] சிறுவழுதுடண

C] மதுடர தமிோசிரியர் மாக்காயனாரின்
மகனார்

B] சநருஞ்சி

D] தஞ்டச தமிோசிரியர் மாக்காயனாரின்

C] சிறுமல்லி

மகனார்

D] கண்டகத்தரி

6) காரியாசான் அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த

10) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் காரியாசடன ஒத்த

சமயத்டத சார்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது?

ஒருசாடல மாணாக்கர் யார்?

A] டசவம்

A] கண்ணன்ளசந்தனார்

B] சபேத்தம்

B] கணிதளமதாவியார்

C] சமணம்

C] பூதஞ்ளசந்தனார்

D] டவணவம்

D] சபாய்டகயார்

7) கீ ழ்க்கண்ட எந்தப் பகுதியில் காரியாசர்

11) சிறுபஞ்சமூலம் என்ற சசால்லில் உள்ே

எழுதிய சிறுபஞ்ச நூலானது அடமந்துள்ேது?

‘மூலம்’ என்ற வார்த்டதயின் அர்த்தம் யாது?

A] எட்டுத்சதாடக

A] நூல்

B] பத்துப்பாட்டு

B] ஐந்து

C] பதிசனண்ளமற்கணக்கு

C] ளவர்

D] பதிசனண்கீ ழ்க்கணக்கு

D] மருந்து
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12) ளதால்கன்டறக் காட்டி பசுடவக் கறக்கும்

B] இனியடவ நாற்பது

பேக்கம் சகாடியது என்று கூறும் நூல் எது?

C] கார் நாற்பது

A] சிறுபஞ்சமூலம்

D] பேசமாேி நானூறு

விடடகள் – சிறுபஞ்சமூலம்
1

A

2

B

3

C

4

D

5

B

6

C

7

D

8

A

9

B

10

B

11

C

12

A

4) பாஞ்சாலி சபதம்
1) பாண்டவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த மாநகடர

A] குந்தி

ஆண்டு வந்தனர் என்று ஆசிரியர்

B] சிகண்டி

குறிப்பிடுகிறார்?

C] பத்மாவதி

A] அஷ்தினாபுரம்

D] பாஞ்சாலி

B] விராடம்

4) மாநகர் மற்றும் தடந்ளதாள் என்னும்

C] இந்திர நகர்

சசால்லின் இலக்கண விேக்கம் யாது?

D] பாஞ்சலம்

A] உருவகம்

2) புதியதாக கட்டிய கட்டிடத்டத பார்ப்பதற்கு

B] உரிச்சசாற்சறாடர்

பாண்டவர்கடே அடேத்துவர திருதராட்டிரன்
யாடர தூதுவராக அனுப்பினார்?

C] விடனத்சதாடக

A] விதுரன்

D] விடனயாலடணயும் சபயர்

B] பீஷ்மர்

5) அடவி – என்னும் சசால்லின் சபாருள் யாது?

C] சகுனி

A] காடு

D] கர்ணன்

B] மடல

3) மடப்பிடி – என்று திருதராட்டினரால்

C] அருவி

கூறப்பட்டவள் யார்?

D] நகரம்
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6) மணிநகர் – என்னும் சசால்லானது

D] பீஷ்மர்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த சபாருடே குறிக்கிறது?

10) அரம்டபயர் – என்று ஆசிரியர் கீ ழ்க்கண்ட

A] சபரிய நகர்

யாடர குறிப்பிடுகிறார்?

B] வாணிப நகர்

A] அரசியர்கள்

C] வலிடமயுடடய நகர்

B] அரக்கமகேிர்

D] அேகிய நகர்

C] ளதவமகேிர்

7) அடவிமடல யாசரல்லாம் கடந்து ளபாகித் –

D] டவணவசபண்கள்

என்ற வரியில் அடவிமடலயாறு என்னும்

11) பதமலர் – என்னும் சசால்லின் இலக்கண

சசால்லின் சபாருள் யாது?

குறிப்பு யாது?

A] இரண்டாம் ளவற்றுடமத் சதாடக

A] உவடமத்சதாடர்

B] உருவகத்சதாடர்

B] உருவகம்

C] உம்டமத்சதாடக

C] உரிச்சசாற்சறாடர்

D] உரிச்சசாற்சறாடர்

D] விடனசயச்சம்

8) பண்ணவர்ளபால் மக்கசேலாம் பயிலு நாடு –

12) பாரதியார் இயற்றிய இலக்கிய நூல்கேில்

என்ற வரியில் பண்ணவர் என்னும் சசால்லின்

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

சபாருள் யாது?

A] பாஞ்சாலி சபதம்

A] மக்கள்

B] குயில் பாட்டு

B] ளதவர்

C] கண்ணன் பாட்டு

C] இடறவர்

D] ஞானரதம்

D] மன்னர்

13) பாரதியாரின் பிறப்பு – இறப்பு ஆண்டு யாது?

9) பாண்டவர்கள் வாழும் நாடு அேியும்
பாவச்சசயலுக்கு தானும் துடணபுரிய

A] 1882 - 1921

ளநர்ந்ததடன எண்ணி வருந்தியவன் யார்?

B] 1888 - 1922

A] விதுரன்

C] 1882 - 1922

B] கர்ணன்

D] 1888 – 1921

C] துளராணர்
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14) விதுரன் பாண்டவர்கடே அடேத்துவர

A] திரு.வி.க

இந்திர நகர் சசல்லும் காட்சியானது பாஞ்சாலி

B] பாரதிதாசன்

சபதம் காப்பியத்தில் கீ ழ்க்கண்ட எந்த
சருக்கத்தில் அடமந்துள்ேது?

C] பாரதியார்

A] அடிடமச்சருக்கம்

D] வள்ேலார்

B] சூதாட்டச்சருக்கம்

18) பாரதியார் பணியாற்றிய வார இதழ்கேில்
தவறானது எது?

C] சூழ்ச்சிச்சருக்கம்

A] கர்மளயாகி

D] சபதச்சருக்கம்

B] பாலபாரதா

15) அடனவரும் அறிந்த இதிகாசக் கடதடய
எேிய சசாற்கள், எேிய நடட, எேிய சந்தம்

C] இந்தியா

ஆகியவற்றுடன் கூடிய சபண்ணுரிடம

D] சூர்ளயாதயம்

காப்பியமாக தமிேில் பாரதி வடித்துத் தந்த
நூல் எது?

19) தமிழுக்கு சதாண்டுசசய்ளவான்
சாவதில்டல – என்று பாடியவர் யார்?

A] சந்திரிடகயின் கடத

A] திரு.வி.க

B] குயில் பாட்டு

B] பாரதிதாசன்

C] கண்ணன் பாட்டு

C] பாரதியார்

D] பாஞ்சாலி சபதம்

D] நாமக்கல் கவிஞர்

16) பாஞ்சாலி சபதத்தின் நூல் அடமப்பு யாது?

20) மதுர சமாேி என்பதன் சபாருள் யாது?

A] 6 சருக்கம் + 420 பாடல்கள்

A] ளபச்சு சமாேி

B] 5 சருக்கம் + 412 பாடல்கள்

B] வேக்கு சமாேி

C] 3 சருக்கம் + 431 பாடல்கள்

C] இனிய சமாேி

D] 5 சருக்கம் + 420 பாடல்கள்

D] தமிழ் சமாேி

17) பாட்டுக்சகாரு புலவன், நீடுதுயில் நீக்கப்
பாடிவந்த நிலா, தற்கால இலக்கியத்தின்
விடிசவள்ேி, மாக்கவி – என ளபாற்றப்படும்
கடலஞர் யார்?
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விடடகள் – பாஞ்சாலி சபதம்
1

C

2

A

3

D

4

B

5

A

6

D

7

C

8

B

9

A

10

C

11

B

12

D

13

A

14

C

15

D

16

B

17

C

18

A

19

B

20

C

5) ஓய்வும் பயனும்
1) ஓய்வாக இருக்டகயில் தமிபி – நீ ஓவியம்

D] இடசத்தமிழ் நூல்கள்

வடரந்து பேகு – என்று பாடியவர் யார்?

4) சபருஞ்சித்திரனாரின் இயற்சபயர் யாது?

A] தாராபாரதி

A] துடரச்சசல்வன்

B] நா.காமராசன்

B] இராசளகாபாலன்

C] சபருஞ்சித்திரனார்

C] துடரசாமிநாதன்

D] நாமக்கல் கவிஞர்

D] துடர.மாணிக்கம்

2) மருத்துவ நூல்களுடன் கவிஞர் கீ ழ்க்கண்ட

5) சபருஞ்சித்திரனார் பிறந்த ஊர் எது?

எந்த நூடலயும் ளசர்த்து கற்க ளவண்டும்
என்று கூறுகிறார்?

A] சமுத்திரம்

A] தமிழ்நூல்

B] கடலூர்

B] மனநூல்

C] சிதம்பரம்

C] இலக்கியநூல்

D] இடறயான்குடி

D] நாடகநூல்

6) சபருஞ்சித்திரனார் அவர்கேின் பிறப்பு இறப்பு
ஆண்டுகள் எது?

3) கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூல்கடே கற்றால் அதன்
சபாருட்டு தீடமயும் சபாய்ம்டமடயயும்

A] 1933 - 1997

விடுத்து நல்வாழ்வு வாேலாம்?

B] 1932 - 1996

A] தத்துவ நூல்கள்

C] 1933 - 1995

B] மருத்துவ நூல்கள்

D] 1935 – 1990

C] அறிவியல் ஆராய்ச்சி நூல்கள்
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7) சபருஞ்சித்திரனார் இயற்றிய நூல்கேில்

C] தமிழ்நிலம், சதன்சமாேி

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

D] தமிழ்ச்சிட்டு, சதந்தமிழ்

A] கனிச்சாறு

11) பள்ேிப்பறடவகள் என்னும் நூலில்

B] சகாய்யாக்கனி

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எந்த பிரிவு மட்டும்
இடம்சபறவில்டல?

C] பாவியக்சகாத்து

A] மணிசமாேிமாடல

D] பள்ேிச்சிறகுகள்

B] மும்மணிமாடல

8) சபருஞ்சித்தினார் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இதேில்
ஆசியராக பணியாற்றவில்டல?

C] குஞ்சுகளுக்கு

A] தமிழ்ச்சிட்டு

D] பறடவகளுக்கு

B] சதன்தமிழ்

12) ளவலூர் சிடறயில் இருந்தசபாழுது
சபருஞ்சித்திரனார் கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலின்

C] தமிழ்நிலம்

முதல் பகுதிடய எழுதினார்?

D] சதன்சமாேி

A] பாவியக்சகாத்து

9) ஓய்வாக இருக்டகயில் தமிபி – நீ ஓவியம்

B] சகாய்யாக்கனி

வடரந்து பேகு – எனத் சதாடங்கும்
பாடலானது சபருஞ்சித்திரனார் எழுதிய

C] ஐடய

கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலில் இடசபற்றுள்ேது?

D] நூறாசிரியம்

A] கனிச்சாறு

13) பல்ளவறு காலகட்டங்கேில் தாம் எழுதிய

B] சகாய்யாக்கனி

தமிழ் உணர்வுப்பாடல்கடே கி.பி.1979 ஆம்
ஆண்டு கீ ழ்க்கண்ட எந்த சபயரில் மூன்று

C] பாவியக்சகாத்து

சதாகுதிகேகோக சவேியிட்டார்?

D] பள்ேிப்பறடவகள்

A] கனிச்சாறு

10) பள்ேிப்பறடவகள் நூலில் இடம்சபற்றுள்ே

B] சகாய்யாக்கனி

பல பாடல்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இரு
இதழ்கேில் சவேிவந்தன?

C] நூறாசிரியம்

A] சதன்சமாேி, தமிழ்ச்சிட்டு

D] பள்ேிப்பறடவகள்

B] சதன்தமிழ், தமிழ்நிலம்
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விடடகள் – ஓய்வும் பயனும்
1
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10

A

11

B
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C
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A

6) திருவிடேயாடற்புராணம்
1) புலவர், தம்புலடமத் திறத்டத அறிய

4) சண்பக பாண்டியன் என அடேக்கப்பட்ட

இடறவடன ளவண்டிச் கீ ழ்க்கண்டவற்றில்

மன்னர் யார்?

எவற்டற சபற்றனர்?

A] வங்கிய ளசகரபாண்டியன்

A] சங்கப்பலடக

B] மாறவர்ம பாண்டியன்

B] வரம்
ீ

C] குணளசகர பாண்டியன்

C] அறிவு

D] சூடாமணி பாண்டியன்

D] சசல்வம்

5) டவடய நாடவன் மனக்க ருத்துணர்ந்(து) –

2) சங்கப்புலவர்கள் சமாத்தம் எத்தடன ளபர்?

என்ற வரியில் இடம்சபற்றுள்ே ‘டவடய
நாடவன்’ என்னும் சசால்லானது

A] 48

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யாடர குறிக்கிறது?

B] 49

A] ளசாேன்

C] 47

B] பாண்டியன்

D] 45

C] ளசரன்

3) மதுடரயில் இடறவனுக்கு சண்பகமாடல

D] பல்லவன்

சாத்தி வேிபடக்கருதி சண்பக நந்தவனத்டத
ஏற்படுத்திய மன்னன் யார்?

6) பண்டியரின் குலத் சதய்வமாக
கீ ழ்க்கண்டவற்றில் பரஞ்ளசாதி முனிவர்

A] வங்கிய ளசகரபாண்டியன்

யாடரக் குறிப்பிடுகிறார்?

B] மாறவர்ம பாண்டியன்

A] திந்தின ீஸ்வரர்

C] சூடாமணி பாண்டியன்

B] நடராசர்

D] குலளசகர பாண்டியன்

C] சுந்தர பாண்டியன்
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D] அருணாச்சலீஸ்வரர்

D] அந்தணன்

7) சகாங்குளதர் வாழ்க்டக – எனத் சதாடங்கும்

11) கண்டம் – என்னும் சசால்லின் சபாருள்

பாடடல இயற்றி சசாக்கநாதர் யாரிடம்

யாது?

சகாடுத்தார்?

A] காலம்

A] தருமி

B] கழுத்து

B] சண்பக பாண்டியன்

C] ளகாள்

C] நக்கீ ரர்

D] நிறம்

D] இடறவன்

12) நாளன குற்றம் கூறிளனன் – என்று

8) விபுதர் – என்னும் சசால்லின் சபாருள் யாது?

கூறியவர் யார்?

A] மக்கள்

A] புலவன்

B] மன்னர்

B] சசாக்கநாதர்

C] புதல்வர்

C] நக்கீ ரர்

D] புலவர்

D] மன்னர்

9) ஆய்ந்த சபாற்கிேி அறுக்கும் நம்பிடய –

13) சசாக்கநாதர் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இனிடம

என்ற வரியில் இடம்சபற்றுள்ே நம்பி என்ற

ளதான்ற இயற்றி தருமியிடம் சகாடுத்தார்?

சசால் குறிக்கும் சபாறுள் யாது?

A] சசால்லினிடம

A] தருமி

B] சபாருேினிடம

B] சண்பக பாண்டியன்

C] இடசயினிடம

C] நக்கீ ரர்

D] அணியினிடம

D] சசாக்கநாதர்

14) நக்கீ ரர் சசாக்கநாதர் இயற்றிய பாடலில்

10) பனவன் – என்னும் சசால்லின் சபாருள்

எந்த குற்றம் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்?

யாது?

A] சசால் குற்றம்

A] புலவன்

B] எழுத்து குற்றம்

B] அடமச்சன்

C] இடச குற்றம்

C] டவணவன்

D] சபாருள் குற்றம்
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15) மலர்கள் முதலியவற்றால் மணம்

D] மனத்துக்கம்

சாருளமயின்றி, இருடேசயாத்த கூந்தலுக்கு

19) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யார் உடல் முழுவதும்

இயற்டகயில் மணம் இல்டல – என்று

கண்கடே சகாண்டவர் என்று பரஞ்ளசாதி

கூறியவர் யார்?

முனிவர் குறிப்பிடுகிறார்?

A] தருமி

A] விஷ்ணு

B] சசாக்கநாதர்

B] பிரம்மன்

C] நக்கீ ரர்

C] ளசாமசுந்தரர்

D] சண்பக பாண்டியன்

D] இந்திரன்

16) ஞானப்பூங்ளகாடத – என அடேக்கப்பட்டவர்

20) உம்பரார் பதி – என்னும் சசால்லின்

யார்?

சபாருள் யாது?

A] பாண்டியமாளதவி

A] ளதவர் தடலவன்

B] உடமயம்டம

B] அரக்கன் தடலவன்

C] அந்தணர் சபண்கள்

C] அந்தணர் தடலவன்

D] அறிவுடடய சபண்கள்

D] சங்கப்பலடக தடலவன்

17) சவருவிலான் சலளம முற்றச் சாதித்தான்

21) பரஞ்ளசாதி முனிவர் பிறந்த ஊர் யாது?

விடேவு ளநாக்கான் – என வரியில்
இடம்சபற்றுள்ே சவருவிலான் என்னும்

A] திருவரங்கம்

சசால்லானது யாடரக் குறிக்கிறது?

B] திருமடறக்காடு

A] சசாக்கநாதர்

C] திருவஞ்சிக்கேம்

B] பரஞ்ளசாதி முனிவர்

D] திருவாரூர்

C] நக்கீ ரர்

22) பரஞ்ளசாதி முனிவர் கீ ழ்க்கண்ட எந்த இரு

D] தருமி

சமாேிகேில் புலடம சபற்று விேங்கினார்?

18) சலம் என்ற சசால்லின் சபாருள் யாது?

A] தமிழ், சமஸ்கிருதம்

A] மன கலக்கம்

B] தமிழ், சதலுங்கு

B] மன உறுதி

C] தமிழ், வடசமாேி

C] மன அடமதி

D] உருது, தமிழ்
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23) திருவிடேயாடற்புராண நூலின் நூல்

D] 22

அடமப்பு யாது?

27) கூடற்காண்டத்தில் இடம்சபற்றுள்ே

A] 3 காண்டம் + 62 உட்பிரிவு + 3363 பாடல்கள்

உட்பிரிவுகள் சமாத்தம் எத்தடன?

B] 2 காண்டம் + 63 உட்பிரிவு + 3363 பாடல்கள்

A] 18

C] 4 காண்டம் + 64 உட்பிரிவு + 3360 பாடல்கள்

B] 30

D] 3 காண்டம் + 64 உட்பிரிவு + 3363 பாடல்கள்

C] 16

24) திருவிடேயாடற்புராணத்தில் காணப்படும்

D] 22

காண்டங்கேில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது

28) பதிசணங்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கேில் எந்த

எது?

நூலில் இடறவன் தருமிக்கு எடுத்தருேிய

A] புகார்க்காண்டம்

சகாங்குளதர் வாழ்க்டக எனத் சதாடங்கும்
பாடலானது இடம்சபற்றுள்ேது?

B] மதுடரக்காண்டம்

A] அகநானூறு

C] திருவாலவாய்க்காண்டம்

B] ஐங்குறுநூறு

D] கூடற்காண்டம்

C] குறுந்சதாடக

25) மதுடரக்காண்டத்தில் அடமந்துள்ே
உட்பிரிவுகள் சமாத்தம் எத்தடன?

D] நற்றிடண

A] 18

29) இடறவனின் அறுபத்து நான்கு
திருவிடேயாடடல விேக்கி எழுந்த நூல்கேில்

B] 30

விரிவானதும் சிறப்பானதும் எனக் கூறப்படும்

C] 16

நூல் எது?

D] 22

A] சபரியபுராணம்

26) திருவாலவாய்க்காண்டத்தில்

B] திருவிடேயாடற்புராணம்

இடம்சபற்றுள்ே உட்பிரிவுகள் சமாத்தம்

C] கல்லாடம்

எத்தடன?

D] கந்தபுராணம்

A] 18

30) சதாடடநயமும், பக்திச்சுடவயும் மிக்க

B] 30

திருவிடேயாடற்புராண நூலுக்கு உடர

C] 16

எழுதிய புலவர் யார்?
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A] டவ.மு.ளகாபாலகிருஷ்ணசாமி

A] திருவிடேயாடற்காண்டம்

B] அடியார்க்கு நல்லார்

B] மதுடரக்காண்டம்

C] ந.மு.ளவங்கடசாமி

C] கூடற்காண்டம்

D] நமச்சிவாய முதலியார்

D] திருவாலவாய்க்காண்டம்

31) நம் பாடப்பகுதியில் இடம்சபற்றுள்ே
தருமிக்கு சபாற்கேி அேித்த படலமானது எந்த
காண்டத்தில் அடமந்துள்ேது?

விடடகள் – திருவிடேயாடற்புராணம்
1

A

2

B

3

C

4

D

5

B

6

C

7

A

8

D

9

A

10

D

11

B

12

C

13

A

14

D

15

C

16

A

17

C

18

B

19

D

20

A

21

B

22

C

23

D

24

A

25

A

26

C

27

B

28

C

29

B

30

C

31

D

7) இன்பம்
1) பேந்தமிழ் கற்றல் இன்பம் – எனத்

நூலில் கீ ழ்க்கண்ட எந்த தடலப்பில்

சதாடங்கும் பாடலானது சுரதாவின் கீ ழ்க்கண்ட

இடம்சபற்றுள்ேது?

எந்த நூலில் இடம்சபற்றுள்ேது?

A] இயற்டகசயேில்

A] ளதன்மடே

B] ளதன் துேிகள்

B] துடறமுகம்

C] ஆராய்ச்சி

C] சுவரும் சுண்ணாம்பும்

D] ளதன்சமாேி

D] சுரதாவின் கவிடதகள்

3) குேந்டதயின் தேிர்க்டக பட்ட – என்ற

2) பேந்தமிழ் கற்றல் இன்பம் – எனத்

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே தேிர்க்டக என்னும்

சதாடங்கும் பாடலானது ளதன்மடே என்னும்

சசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது?
A] உரிச்சசாற்சறாடர்
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B] உருவகம்

C] திரு.வி.க

C] உவடமத்சதாடக

D] நாமக்கல் கவிஞர்

D] பண்புத்சதாடக

8) சுரதாவின் எந்த நூலானது தமிேக அரசின்
தமிழ் வேர்ச்சித் துடற வேங்கும் சிறந்த

4) சுரதாவின் இயற்சபயர் யாது?

நூலுக்கான பரிடசப் சபற்றுள்ேது?

A] இராசளகாவிந்தன்

A] சாவின் முத்தம்

B] இராசராசன்

B] சுவரும் சுண்ணாம்பும்

C] இராசமாணிக்கம்

C] துடறமுகம்

D] இராசளகாபாலன்

D] ளதன்மடே

5) சுரதா பிறந்த ஊர் எது?

9) சுரதாடவ உவடமக் கவிஞர் என்று முதன்

A] திருவரங்கம்

முதலாக புகழ்ந்தவர் யார்?

B] படேயனூர்

A] பாரதிதாசன்

C] இரட்டடன

B] புலடமபித்தன்

D] துள்ேம்

C] சஜகசிற்பியன்

6) சுரதா பிறந்த ஊரானது கீ ழ்க்கண்ட எந்த

D] வண்ணதாசன்

மாவட்டத்தில் அடமந்துள்ேது?

10) சுரதா இயற்றிய ளதன்மடே என்னும்
கவிடத சதாகுப்பில் சமாத்தம் எத்தடன

A] நாடகப்பட்டினம்

பகுதிகள் இடம்சபற்றுள்ேன?

B] திருவள்ளூர்

A] 16

C] திருவாரூர்

B] 12

D] நாமக்கல்

C] 20

7) எந்த புலவர் மீ து சகாண்ட அதிக பற்றால்
இராசளகாபாலன் அவர்கள் தம் சபயடர

D] 18

சுப்புரத்தினதாசன் என மாற்றிக் சகாண்டார்?

11) சுரதாடவ கி.பி.1947 ஆம் ஆண்டு இவர்
பாரதிதாசன் பரம்படர கவிஞர் என அறிமுகம்

A] பாரதியார்

சசய்த இதழ் எது?

B] பாரதிதாசன்

A] சதன்றல்

24

B] சபான்னி

C] 1963

C] தமிழ்மாடல

D] 1969

D] தமிேர்நிலம்

13) சுரதா அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட யாரிடம் தமிழ்
இலக்கணங்கடே பயின்றார்?

12) எந்த ஆண்டின் ளபாது சுரதாவின்
ளதன்மடே என்னும் கவிடத நூலுக்கு தமிேக

A] இராமலிங்க பிள்டே

அரசின் பரிசு கிடடத்தது?

B] பாரதிதாசன்

A] 1957

C] சீர்காேி அருணாசல ளதசிகர்

B] 1991

D] கு.ச.கிருட்டிணமூர்த்தி

விடடகள் - இன்பம்
1

A

2

B

3

C

4

D

5

B

6

C

7

B

8

D

9

C

10

A

11

B

12

D

13

C

8) முத்சதாள்ோயிரம்
1) மல்லல் – என்னும் சசால்லின் சபாருள்

C] ளதவர்கள்

யாது?

D] தூயவர்கள்

A] வலிடம

3) வில்சலழுதி வாழ்வார் விசும்பு – என்ற

B] வேடம

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே விசும்பு என்னும்
சசால்லின் சபாருள் யாது?

C] சநருக்கம்

A] வலிடம

D] துன்பம்

B] வேடம

2) கீ ழ்க்கண்டவற்றில் யார் வாடாத மாடலடய
அணிபவர்கள் என ஆசிரியர் கூறுகிறார்?

C] சநருக்கம்

A] அரக்கர்கள்

D] வானம்

B] இடறவன்

4) மல்லல் சநடுமதில் – என்ற சசால்லின்
இலக்கண குறிப்பு யாது?
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A] உரிச்சசாற்சறாடர்

ஓடலகடேக்சகாண்டு சசல்வம் நிடறந்த
உலகசமல்லாம் எம் நாட்டுக்குரியது என

B] பண்புத்சதாடக

எழுதும் என ஆசிரியர் கூறுகிறார்?

C] விடனத்சதாடக

A] ளசர மன்னன்

D] உம்டமத்சதாடக

B] பாண்டிய மன்னன்

5) சநடுமதில் – என்ற சசால்லின் இலக்கண

C] ளசாே மன்னன்

குறிப்பு யாது?

D] பல்லவ மன்னன்

A] உரிச்சசாற்சறாடர்

9) மருப்பு – என்னும் சசால்லின் சபாருள் யாது?

B] பண்புத்சதாடக

A] தந்தம்

C] விடனத்சதாடக

B] எழுத்தாணி

D] உம்டமத்சதாடக

C] சநருப்பு

6) துடல என்பதன் சபாருள் யாது?

D] உலகம்

A] எடட

10) இடலளவல் – என்ற சசால்லின் இலக்கண

B] அறுத்து

குறிப்பு யாது?

C] தராசு

A] உருவகங்கள்

D] உடல்

B] உவடமத்சதாடக

7) சநருங்கி அடமந்த இடலளபான்ற

C] ஆறாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

வடிவிலான ளவடல உடடய மன்னன் யார்?

D] பண்புத்சதாடக

A] பாண்டிய மன்னன்

11) மருப்பூசி, மார்ளபாடல – ஆகியவற்றின்

B] ளசர மன்னன்

இலக்கண குறிப்பு எது?

C] ளசாே மன்னன்

A] இரண்டாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

D] கலிங்க மன்னன்

B] உம்டமத்சதாடக

8) எந்த நாட்டு மன்னனின் யாடன தன்

C] உருவகங்கள்

தந்டதகடே எழுத்தாணியாகவும், வரம்
ீ
சசறிந்த ளவற்படடடயயுடடய படக

D] விடனத்சதாடக

மன்னரின் அகன்ற மார்புகடே
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12) மாறன்கேிறு – என்னும் சசால்லின்

ளமற்ளகாள்கோக கிடடத்த பாடல்கள்

இலக்கணகுறிப்பு எது?

எத்தடன?

A] இரண்டாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

A] 22 சவண்பாக்கள்

B] விடனத்சதாடக

B] 108 சவண்பாக்கள்

C] உருவகங்கள்

C] 42 சவண்பாக்கள்

D] ஆறாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

D] 500 சவண்பாக்கள்

13) முத்சதாள்ோயிரம் நூலில் இடம்சபற்றுள்ே

15) வாடாத மாடலயணிந்த வானவர்களும்

பாடல்கேில் புறத்திரட்டு என்னும் நூல்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த வடிவத்டத எழுதி டவத்ளத

வாயிலாக கிடடத்த பாடல்கள் எத்தடன?

வானுலகில் வாழ்கின்றனர் என்று ஆசிரியர்
கூறுகிறார்?

A] 22 சவண்பாக்கள்

A] பாண்டியனின் மீ ன் வடிவம்

B] 108 சவண்பாக்கள்

B] பல்லவனின் சிங்கம் வடிவம்

C] 42 சவண்பாக்கள்

C] ளசாேனின் புலி வடிவம்

D] 500 சவண்பாக்கள்

D] ளசரனின் வில் வடிவம்

14) முத்சதாள்ோயிரம் நூலில் இடம்சபற்றுள்ே
பாடல்கேில் படேய உடர நூல்கேில்

விடடகள் – முத்சதாள்ோயிரம்
1

B

2

C

3

D

4

A

5

B

6

C

7

A

8

B

9

A

10

B

11

C

12

D

13

B

14

A

15

D
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9) கலிங்கத்துப்பரணி
1) நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குளம – என்ற

5) பரணிக்ளகார் சசயங்சகாண்டார் – என

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே நவ்வி என்னும்

புலவடர பாராட்டியவர் யார்?

சசால்லின் சபாருள் யாது?

A] குமரகுருபரர்

A] சிங்கம்

B] ளசரமான் சபருமாள் நாயர்

B] புலி

C] பலபட்டட சசாக்கநாதர்

C] மான்

D] குலளசகர ஆழ்வார்

D] சசந்நாய்

6) சசயங்சகாண்டார் இயற்றிய நூல்கேில்

2) காடிதடன – என்ற சசால்டல பிரித்சதழுதுக

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

A] காடு + இதடன

A] இடசயாயிரம்

B] காடு + அதடன

B] நூறாசிரியம்

C] காடிதி + இடண

C] உலாமடல்

D] காடு + இன்டம

D] கலிங்கத்துப்பரணி

3) கலிங்கத்துப்பரணிடய இயற்றிய புலவர்

7) ஆயிரக்கணக்கான யாடனகடேப் ளபாரில்

யார்?

சவன்ற வரடனப்
ீ
புகழ்ந்து பாடும்
இலக்கியத்திற்கு________என்று சபயர்?

A] குமரகுருபரர்

A] பரணி

B] ளசரமான் சபருமாள் நாயர்

B] தூது

C] பலபட்டட சசாக்கநாதர்

C] கலம்பகம்

D] சஜயங்சகாண்டார்

D] உலா

4) சஜயங்சகாண்டார் பிறந்த ஊர் எது?

8) பரணி இலக்கியங்களுள் தமிேில் ளதான்றிய

A] படேயனூர்

முதல் பரணி நூல் எது?

B] தீபங்குடி

A] திராவிடத்துப்பரணி

C] திருவாமூர்

B] தக்கயாகப்பரணி

D] சசங்கப்படுத்தான்காடு

C] கலிங்கத்துப்பரணி

28

D] வங்கத்துப்பரணி

C] பன்னிரு பாட்டியல்

9) கலிங்கத்துப்பரணி நூலானது முதல்

D] நவநீதபாட்டியல்

குளலாத்துங்க ளசாேனிடம் ளதாற்ற எந்த

13) எனக்கு மிக விருப்பமான இலக்கியம்

கலிங்க மன்னடன பற்றி பாடுகிறது?

ஒன்று உண்சடன்றால் அது

A] பீமன்

கலிங்கத்துப்பரணிளய என்று பாராட்டியவர்
யார்?

B] கங்களதவன்

A] பாரதிதாசன்

C] கருணாகர சதாண்டடமான்

B] நாமக்கல் கவிஞர்

D] அனந்தவர்மன்

C] சபரியார்

10) கலிங்கத்துப்பரணியில் அடமந்துள்ே
சமாத்த தாேிடசகள் எத்தடன?

D] அண்ணா

A] 599

14) கலிங்கத்துப்பரணி நூலானது கீ ழ்க்கண்ட
எந்த சதய்வத்டத பாடும் நூல் என்று

B] 593

கூறப்படுகிறது?

C] 595

A] சகாற்றடவ

D] 591

B] பிடாரி

11) கலிங்கத்துப்பரணிடய சதன்தமிழ்த்

C] பத்ரகாேி

சதய்வப்பரணி என்று புகழ்ந்து கூறியுள்ேவர்
யார்?

D] துர்க்டக

A] புகளேந்தி புலவர்

15) ளதாற்ளறாரால் சபயர் சபறும் ஒளர
சிற்றிலக்கிய நூல் எது?

B] ஒட்டக்கூத்தர்

A] ளகாடவ

C] மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்டே

B] பரணி

D] பரணர்

C] அந்தாதி

12) பரணிக்கு இலக்கணம் வகுத்த ‘ஆடன
ஆயிரம் அமரிடட சவன்ற’ – எனத் சதாடங்கும்

D] மடல்

வரி இடம்சபற்றுள்ே நூல் எது?

16) பரணி சமாத்தம் எத்தடன உறுப்புகோய்

A] சவண்பாபாட்டியல்

சகாண்டது?

B] வடரயறுத்தபாட்டியல்

A] 12
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B] 11

D] கடடத்திறப்பு

C] 13

18) தனிளய ஓர் ளபார் பற்றி எழுந்த சபரு நூல்
என்று கூறப்படும் சிற்றிலக்கியம் எது?

D] 15

A] பரணி

17) பரணி நூல்கேில் கீ ழ்க்கண்ட எந்த உறுப்பு
மட்டும் காமச்சடவ உடடயது?

B] தூது

A] அவதாரம்

C] கலம்பகம்

B] இராச பாரம்பரியம்

D] உலா

C] காடு பாடியது

விடடகள் – கலிங்கத்துப்பரணி
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B
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C
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A

15

B

16

C
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D

18
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10) உமர்கய்யாம் பாடல்கள்
1) யாரும் சிறியர்; யான்சபரியன் – எனத்

B] நுகராத

சதாடங்கும் பாடடல இயற்றியவர் யார்?

C] நஞ்சு

A] ளதசிக விநாயகப்பிள்டே

D] அமுதம்

B] கண்ணதாசன்

3) நீ கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலடக ஆளும்

C] உமறுப்புலவர்

அரசனாக விரும்பினால் கீ ழ்க்கண்டவற்றில்
எவ்வாறு இருக்க ளவண்டும் என கவிஞர்

D] அப்துல் ரகுமான்

கூறுகிறார்?

2) துவ்வா விடமும் அமுதமாகும் – என்ற

A] பிறரிடம் அன்பு சசலுத்துதல்

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே துவ்வா என்னும்
சசால்லின் சபாருள் யாது?

B] நான் சபரியவன் கருதுதல்

A] நுகர்ந்த

C] தன்னலத்டத மறந்திடல்
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D] ஏடேயாக வாழ்ந்திடல்

C] 1877 - 1955

4) உமர்கய்யாம் என்னும் பாரசீக கவிஞர்

D] 1878 – 1956

வாழ்ந்த காலம் எது?

8) உமர்கய்யாம் பாடல்கள் என்னும் நூலானது

A] கி.பி.10 நூற்றாண்டு

கீ ழ்க்கண்ட எவற்டற பற்றி எழுதிய
சசய்யுள்கேின் சதாகுப்பு ஆகும்?

B] கி.பி.15 நூற்றாண்டு

A] இம்டம இனிடம

C] கி.பி.12 நூற்றாண்டு

B] இனிடம துன்பம்

D] கி.பி.11 நூற்றாண்டு

C] துன்டம இனிடம

5) கவிமணி ளதசிக விநாயகம் பிள்டே
கீ ழ்க்கண்ட எந்த கல்வி முடறயில் சிறந்து

D] இம்டம மறுடம

விேங்கினார்?

9) நம் பாடப்பகுதியில் இடம்சபற்றுள்ே

A] அறிவியல், சமஸ்கிருதம்

பாடல்கடே உமர்கய்யாம் கீ ழ்க்கண்ட எந்த
தடலப்பில் எழுதினார்?

B] தமிழ், ளஜாதிடம்

A] ரூபாயத்

C] கணிதம், வானவியல்

B] மறுடம

D] தமிழ், கணிதம்

C] ருபாயத்

6) கவிமணி ளதசிக விநாயகம் பிள்டே
இயற்றிய நூல்கேில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில்

D] இனிடம

தவறானது எது?

10) உமர்கய்யாம் பாடல்கள் என்னும் நூலில்

A] குேந்டதச் சசம்மல்

இடம்சபற்றுள்ே பாடல்கேின் எண்ணிக்டக
யாது?

B] மலரும் மாடலயும்

A] 120

C] மருமக்கள்வேி மான்மியம்

B] 112

D] ஆசிய ளஜாதி

C] 115

7) கவிமணி ளதசிக விநாயகம் பிள்டேயின்
பிறப்பு இறப்பு ஆண்டுகள் எது?

D] 110

A] 1875 - 1953

11) ரூபாயத் என்பது கீ ழ்க்கண்ட எத்தடன
அடிச்சசய்யுள்கள் சகாண்டு இயற்றப்படுவது?

B] 1876 - 1954

A] இரண்டிச் சசய்யுள்
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B] நான்கடிச் சசய்யுள்

A] மருமக்கள் மான்மியம்

C] மூன்றடிச் சசய்யுள்

B] மலரும் மாடலயும்

D] ஐந்தடிச் சசய்யுள்

C] ஆசிய ளஜாதி

12) கவிமணி ளதசிக விநாயகம் பிள்டே

D] காந்தளூர் சாடல

இயற்றிய வரலாற்று நூல் எது?

விடடகள் – உமர்கய்யாம் பாடல்கள்
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11) மணிளமகடல
1) மணிளமகடலடய மணம் புரிய நிடனத்த

3) கீ ழ்க்கண்ட யாருடடய உதவியால்

அரசன்

மணிளமகடல அமுதசுரபிடய சபற்றாள்?

யார்?

A] அநபாய மன்னன்

A] ஆபுத்திரன்

B] உதயணன் மன்னன்

B] மணிளமகலா சதய்வம்

C] உதயகுமரன் மன்னன்

C] தீவதிலடக

D] உதயச்ளசரல் மன்னன்

D] ஆதிடர

2) மலர்வனத்தில் ஒேிந்து சகாண்டிருந்த

4) மணிளமகடல அமுதசுரபிடய சபற்றவுடன்

மணிளமகடலடய, மணிளமகலா சதய்வம்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த நகரத்டத அடடந்தாள்?

வான் வேியாக எங்கு அடேத்துச் சசன்றார்?

A] வஞ்சி நகரம்

A] மணிபல்லவத் தீவு

B] மதுடர நகரம்

B] மணிளமகலாத் தீவு

C] தஞ்டச நகரம்

C] உவவனத் தீவு

D] புகார் நகரம்

D] மலர்வனத் தீவு
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5) அறவணடிகள் அறிவுடரப்படி மணிளமகடல

9) ஆழ்நரகு – என்ற சசால்லின் இலக்கண

கீ ழ்க்கண்ட யாரிடம் முதன் முதலில்

குறிப்பு யாது?

பிச்டசளயற்றாள்?

A] இரண்டாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

A] ஆதிடர

B] அன்சமாேித்சதாடக

B] தீவதிலடக

C] பண்புத்சதாடக

C] அறவணடிகள்

D] விடனத்சதாடக

D] ஆபுத்திரன்

10) மூவுலகிலும் சமாத்தம் எத்தடன

6) மணிளமகடல அமுதசுரபிடய சபற்ற பின்

எண்ணற்ற உயிர்கள் வாழ்கின்றன என

கீ ழ்க்கண்ட எந்த பணிடய ளமற்சகாண்டாள்?

ஆசிரியர் கூறுகிறார்?

A] கல்வி கற்பிப்பது

A] ஆறு

B] பசிப்பிணி நீக்குவது

B] ஐந்து

C] சமயத்டத பரப்புவது

C] ஏழு

D] ளபார்பயிற்சி கற்பிப்பது

D] எட்டு

7) அமுதசுரபியானது முற்பிறவியில் யாரிடம்

11) உடலில் ளதான்றும் தீவிடனகேில்

இருந்ததாக மணிளமகடல அறிந்தாள்?

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

A] ஆதிடர

A] சகாடல

B] அறவணடிகள்

B] கடுஞ்ளசால்

C] தீவதிலடக

C] காமம்

D] ஆபுத்திரன்

D] கேவு

8) பிணிளநாய் – என்ற சசால்லின் சபாருள்

12) சசாற்கேில் ளதான்றும் தீவிடனகேில்

யாது?

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

A] சகாடிய ளநாய்

A] புறங்கூறுதல்

B] நீங்கும் ளநாய்

B] கடுஞ்ளசால்

C] நீங்கா ளநாய்

C] சமய்ளபசுதல்

D] பசி ளநாய்

D] பயனற்றசசால்
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13) சசாற்கேில் ளதான்றும் தீவிடனகள்

D] சபாய்ளபசுதல்

சமாத்தம் எத்தடன என்று அறவணடிகள்

17) தீவிடனகள் சமாத்தம் எத்தடன

கூறுகிறார்?

அறவணடிகள் கூறினார்?

A] நான்கு

A] 10

B] ஐந்து

B] 12

C] ஆறு

C] 11

D] மூன்று

D] 08

14) ஆய்சதாடி நல்லாய் – என்ற சசால்லின்

18) சவஃகல் – என்னும் சசால்லின் சபாருள்

இலக்கண குறிப்பு யாது?

யாது?

A] விடனத்சதாடக

A] மாயத் ளதாற்றம்

B] இரண்டாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

B] கடுஞ்சினம்

C] இரண்டாம் ளவற்றுடம உருபும் பயனும்

C] சபருவிருப்பம்

உடந்சதாக்கசதாடக

D] சபால்லாக்காட்சி

D] பண்புத்சதாடக

19) மன்னவன் மகற்கிவள் வருங்கூற்று

15) காமத்தீ – என்னும் சசால்லின்

என்குவர் – என்ற வரியில் இடம்சபற்றுள்ே

இலக்கணகுறிப்பு யாது?

கூற்று என்ற சசால்லின் சபாருள் யாது?

A] உவடம

A] மகள்

B] உருவகம்

B] அரசன்

C] அன்சமாேித்சதாடக

C] எமன்

D] உம்டமத்சதாடக

D] சசால்

16) உள்ேத்தில் ளதான்றும் குற்றங்கேில்

20) மணிளமகடல என்னும் நூடல

கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது?

இயற்றியவர் யார்?

A] மாயத்ளதாற்றம்

A] இேங்ளகாவடிகள்

B] கடுஞ்சினங்சகாள்ளுதல்

B] சீத்தடலச் சாத்தனார்

C] சபருவிருப்பம்

C] திருத்தக்களதவர்
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D] நாதகுத்தனார்

25) நம் பாடப்பகுதியில் அடமந்துள்ே
ஆபுத்திரன் நாடு அடடந்த காடதயானது

21) சீத்தடலச் சாத்தனாடர தண்டமிழ் ஆசான்,

மணிளமகடல நூலில் எத்தடனயாவது

சாத்தன் நன்னூற்புலவன் என்று பாராட்டியவர்

காடதயாக அடமந்துள்ேது?

யார்?

A] 27

A] இேங்ளகாவடிகள்

B] 20

B] சவண்ணாவலுடடயார்

C] 24

C] திருத்தக்களதவர்

D] 26

D] நாதகுத்தனார்

26) அருந்தவர்கடமந்த ஆசனம் – இவ்வடியில்

22) மணிளமகடல நூலின் ளவறு சபயர் யாது?

அருந்தவர் எனக் குறிப்பிடப்படுபவர் யார்?

A] மணிளமகடலத் தவம்

A] மணிளமகடல

B] மணிளமகடல பிரிவு

B] அறவணடிகள்

C] மணிளமகடலத் துறவு

C] அரசமாளதவி

D] மணிளமகடல சதய்வம்

D] ஆபுத்திரன்

23) மணிளமகடல நூலானது கீ ழ்க்கண்ட

27) மறுபிறப்பு உணர்ந்தவோக கருதப்படுபவள்

எம்மதத்டத சார்ந்த நூல் எனப்படுகிறது?

யார்?

A] சமணம்

A] சித்ராபதி

B] சபேத்தம்

B] அரசமாளதவி

C] டசவம்

C] மாதவி

D] டவணவம்

D] மணிளமகடல

24) மணிளமகடல நூலில் உள்ே காடதகள்

28) தமிேின் இரண்டாம் காப்பியம் என

சமாத்தம் எத்தடன?

அடேக்கப்படும் நூல் எது?

A] 32

A] சிலப்பதிகாரம்

B] 35

B] குண்டலளகசி

C] 24

C] மணிளமகடல

D] 30
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D] வடேயாபதி

A] 25

29) கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலானது சமயப்

B] 22

பூசலுக்கு வித்திட்ட நூல், துறவுக்கு முதன்டம

C] 24

சகாடுக்கும் நூல் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தக்
காப்பியம் என அடேக்கப்படும் நூல் எது?

D] 27

A] மணிளமகடல

33) ஆதிடரயின் வரலாற்டற மணிளமகடலக்கு
கூறியவர் யார்?

B] சீவகசிந்தாமணி

A] சிந்தாளதவி

C] சிலப்பதிகாரம்

B] காயசண்டிடக

D] குண்டலளகசி

C] அறவணடிகள்

30) மணிளமகடல நூலின் பாடல்கள்
அடனத்தும் எந்த பாவடகயால் ஆனது?

D] தீவதிலடக

A] சவண்பா

34) ஆபுத்திரனுக்கு அமுதசுரபிடயக் சகாடுத்தது
யார்?

B] ஆசிரியப்பா

A] ஆதிடர

C] கலிப்பால்

B] மணிளமகடல சதய்வம்

D] வஞ்சிப்பா

C] சிந்தாளதவி

31) மணிளமகடல நூலில் உள்ே
சமயக்கணக்கர்தம் திறம் ளகட்ட காடத மட்டும்

D] காயசண்டிடக

எந்த பாவடகயால் ஆனது?

35) அமுதசுரபிடய ளகாமுகியில் இட்டவன்

A] இடணக்குறள் ஆசிரியப்பா

யார்?

B] ளநரிடச ஆசிரியப்பா

A] ஆபுத்திரன்

C] நிடலமண்டில ஆசிரியப்பா

B] சிந்தாளதவி

D] அடிமறிமண்டில ஆசிரியப்பா

C] ஆதிடர

32) சமயக்கணக்கர்தம் திறம் ளகட்ட

D] மணிளமகடல

காடதயானது மணிளமகடல நூலில்

36) மணிளமகடல சமயவாதிகேிடம் உண்டம

எத்தடனயாவது காடதயாக

ளகட்ட ஊர் எது?

இடம்சபற்றுள்ேது?

A] பூம்புகார் நகரம்

36

B] வஞ்சி நகரம்

A] மணிளமகடல

C] காஞ்சிபுரம் நகரம்

B] சிலப்பதிகாரம்

D] மதுடர நகரம்

C] இரட்சணியமளனாகரம்

37) மணிளமகடல பூம்புகாரில் பூக்சகாய்ய

D] கம்பராமாயணம்

சசன்ற இடம் எது?

40) பிறசமாேி சசாற்கடே மிகுதியும்

A] களவரவனம்

தமிழ்ப்படுத்திய நூல் எது?

B] சம்பாதிவனம்

A] சபரியபுராணம்

C] உவவனம்

B] கம்பராமாயணம்

D] உய்யாவனம்

C] சீவகசிந்தாமணி

38) சபேத்த சமயத்தில் மதிப்புமிக்க எண் எது?

D] மணிளமகடல

A] 09

41) ‘உண்டிக்சகாடுத்ளதார் உயிர்சகாடுத்ளதாளர’ –
வரி இடம்சபற்றுள்ே சங்க இலக்கிய நூல்

B] 07

எது?

C] 12

A] அகநானூறு

D] 10

B] புறநானூறு

39) இரட்டடக் காப்பியத்துள் கிடேக்கடதகள்

C] நற்றிடண

மற்றும் பிறசமாேிக்கலப்பு மிகுந்த நூல் எது?

D] குறுந்சதாடக
விடடகள் – மணிளமகடல
1

C

2

A

3

C

4

D

5

A

6

B

7

D

8

C

9

D

10

A

11

B

12

D

13

A

14

C

15

B

16

D

17

A

18

C

19

C

20

B

21

A

22

C

23

B

24

D

25

C

26

B

27

D

28

C

29

A

30

B

31

A

32

D

33

B

34

C

35

A

36

B

37

C

38

B

39

A

40

D

41

B
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12) சபண்டம
1) சவ.இராமலிங்கனார் கூறிய சபண்டமயின்

D] ளமாகனூர்

பண்புகேில் தவறானது எது?

5) தமிேக அரசின் முதல் அரசடவக் கவிஞராக

A] அடமதி

திகழ்ந்தவர் யார்?

B] அன்பு

A] கண்ணதாசன்

C] ஆர்வம்

B] சவ.இராமலிங்கனார்

D] அடக்கம்

C] அறிஞர் அண்ணா

2) தாய், மடனவி, தமக்டக, தங்டக, மகள்

D] பாரதிதாசன்

எனப் சபண்டமக்கு பன்முகங்கள் உண்டு

6) சவ.இராமலிங்கனார் அவர்களுக்கு மத்திய

என்று சபண்டம என்னும் கவிடத மூலம்

அரசு கீ ழ்க்கண்ட எந்த விருடத அேித்து

எடுத்துக்காட்டிய புலவர் யார்?

சிறப்பித்துள்ேது?

A] பாரதியார்

A] பத்மஸ்ரீ

B] நாமக்கல் கவிஞர்

B] பத்மவிபூஷண்

C] பாரதிதாசன்

C] பத்மபூஷண்

D] கண்ணதாசன்

D] டாக்டர்

3) இன்ப சசாரூபம் – என்ற சசால்லின்

7) காந்தியக் கவிஞர் என தமிேக மக்கோல்

இலக்கண குறிப்பு யாது?

சபருடமயுடன் அடேக்கப்பட்டவர் யார்?

A] இரண்டாம் ளவற்றுடமத்சதாடக

A] சவ.இராமலிங்கனார்

B] உவடம

B] வள்ேலார்

C] உருவகம்

C] பாரதிதாசன்

D] எண்ணும்டம

D] திரு.வி.க

4) சவ.இராமலிங்கனார் பிறந்த ஊர் எது?

8) சவ.இராமலிங்கனாரின் பிறப்பு இறப்பு

A] படேயனூர்

ஆண்டுகள் எது?

B] கடலூர்

A] 1885 - 1971

C] இரட்டடண

B] 1888 - 1921
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C] 1886 - 1970

12) ‘தமிேன் என்று சசால்லடா தடலநிமிர்ந்து
நில்லடா’ மற்றும் ‘டகத்சதாேில் ஒன்டற

D] 1888 – 1972

கற்றுக்சகாள்’ – என்று பாடிய புலவர் யார்?

9) நம் பாடப்பகுதியில் சபண்டம என்னும்

A] நாமக்கல் கவிஞர்

தடலப்பில் இடம்சபற்றுள்ே பாடல்கோனது
நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் நூலில்

B] பாரதிதாசன்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த தடலப்பில்

C] வாணிதாசன்

இடம்சபற்றுள்ேது?

D] மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்டே

A] தமிழ்த்ளதன் மலர்

13) சவ.இராமலிங்கனாரின் கட்டுடர எழுதும்

B] திருநாள் மலர்

திறடமயும் ஓவியம் வடரயும் ஆற்றடலயும்

C] சமுதாய மலர்

பாராட்டி டபபிடேயும், கட்டுடர எழுவது
எப்படி என்ற ஒரு நூடலயும் பரிசாக தந்தவர்

D] பல்சுடவ மலர்

யார்?

10) நாமக்கல் கவிஞர் எழுதிய

A] கால்டுசவல்

கவிடதத்சதாகுப்புகள் சமாத்தம் எத்தடன?

B] எல்லீஸ் துடர

A] 12

C] எலியட் துடர

B] 10

D] ஐந்தாம் ஜார்ஜ்

C] 05

14) டில்லியில் நடடசபற்ற ஐந்தாம் ஜார்ஜ்

D] 07

மன்னரின் முடிசூட்டு விோவில் கலந்து

11) கத்தி யின்றி ரத்த மின்றி யுத்த சமான்று

சகாண்டு மன்னது ஓவியத்டத வடரந்து

வருகுது – என்ற பாடடல சவ.இராமலிங்கனார்

சகாடுத்து அவரிடமிருந்து தங்கப்பதக்கம்

கீ ழ்க்கண்ட எந்த ளபாராட்டத்தின் ளபாது

சவன்ற கவிஞர் யார்?

வேிநடடப் பாடலாக பாடி சசல்வதற்கு

A] வரமாமுனிவர்
ீ

இயற்றிக் சகாடுத்தார்?

B] தாயுமானவர்

A] டசமன் குழு எதிர்ப்பு

C] திரு.வி.க

B] ஒத்துடேயாடம இயக்கம்

D] நாமக்கல் கவிஞர்

C] சவள்டேயளன சவேிளயறு இயக்கம்
D] உப்புச் சத்தியாகிரகம்
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15) நாமக்கல் கவிஞர் கீ ழ்க்கண்ட யாடர

C] 1971

சந்தித்து பாடல் ஒன்டற பாடிக்காட்டி புலவன்

D] 1960

என பாராட்டப் சபற்றார்?

19) எந்த ஆண்டின் ளபாது நாமக்கல்

A] பாரதியார்

கவிஞருக்கு இந்திய அரசாங்கம் பத்ம பூஷண்

B] இராமலிங்க அடிகோர்

பட்டம் சகாடுத்து சிறப்பித்தது?

C] குன்றக்குடிகோர்

A] 1963

D] பாரதிதாசன்

B] 1954

16) எந்த ஆண்டின் ளபாது நாமக்கல் கவிஞர்

C] 1971

சசன்டன அரசாங்கத்தால் ஆஸ்தானக்

D] 1975

கவிஞராக நியமனம் சசய்யப்பட்டார்?

20) மாற்றான் ளதாட்டத்து மல்லிடகக்கும்

A] 1945

மணமுண்டு – என்று நாமக்கல் கவிஞடர

B] 1947

புகழ்ந்தவர் யார்?

C] 1949

A] அண்ணா

D] 1948

B] சபரியார்

17) எந்த ஆண்டின் ளபாது டில்லி சாகித்திய

C] குமாரசாமி

அகாடமியின் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினராக

D] கடலவாணர்

நியமனம் சசய்யப்பட்டார்?

21) ‘நாமக்கல் கவிஞர் ஓர் அரிய கடலஞர்;

A] 1952

தடலசிறந்த ளதசபக்தர்; ளதசத்துக்காக தியாகம்

B] 1954

பல சசய்தவர்; சிடறவாசம் புரிந்தவர்;
ஒழுக்கத்தில் உயர்ந்தவர்; நண்பர்கேின்

C] 1953

அன்டபக் கவர்ந்தவர்; கள்ேங்கபடம் அற்ற
உள்ேத்தினர்; புகழுக்கும் சபாருளுக்கும்

D] 1955

ஆடசப்படாதவர்; ஆடம்பரத்டத அடிளயாடு

18) எந்த ஆண்டின் ளபாது நாமக்கல் கவிஞர்

சவறுத்தவர்; ஆடு ராட்ளட சுேன்று ஆடு

சசன்டன அரசாங்கத்தால் எம்.எல்.சி.யாக

ராட்ளட’ – என்று நாமக்கல் கவிஞடர

நியமிக்கப்பட்டார்?

புகழ்ந்தவர் யார்?

A] 1956

A] அம்ளபத்கர்

B] 1954

B] எஸ்.இராதாகிருஷ்ணன்
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C] ஜவஹர்லால் ளநரு

24) நாமக்கல் எழுதிய நூல்கேில் தவறானது
எது?

D] அறிஞர் அண்ணா

A] தமிேின் இதயம்

22) நீர் ஒரு புலவன் ஐயமில்டல! நீர் எம்டம
ஓவியத்தில் தீட்டும்; நாம் உம்டமக்

B] தமிழ்த்ளதன்

காவியத்தில் தீட்டுளவாம்; - என்று கீ ழ்க்கண்ட

C] தமிழ்மலர்

யாருடடய திருவாயால் பாராட்டடப் சபற்றார்?

D] தமிழ்மணம்

A] பாரதிதாசன்

25) நாமக்கல் கவிஞர் வடரந்த முதல்

B] அப்துல் ரகுமான்

வடரபடம் எது?

C] பாரதியார்

A] விளவகானந்தர்

D] கண்ணதாசன்

B] இராமகிருஷ்ணர்

23) எந்த ஆண்டு நடடசபற்ற காங்கிரஸ்

C] பாரத்தாய்

மாநாட்டில் நாமக்கல் கவிஞருக்கு காங்கிரஸ்
புலவர் என்ற பட்டமும், தங்கப்பதக்கமும்

D] ஐந்தாம் ஜார்ஜ்

அேித்து சிறப்பித்தனர்?

26) நாமக்கல் கவிஞடர கி.பி.1949 ஆம் ஆண்டு

A] 1921

அரசடவக் கவிஞராக்கியவர் யார்?

B] 1919

A] இராஜாஜி

C] 1922

B] காமராசர்

D] 1924

C] கருணாநிதி
D] குமாரசாமி

விடடகள் – சபண்டம
1

A

2

B

3

C

4

D

5

B

6

C

7

A

8

D

9

C

10

B

11

D

12

A

13

B

14

D

15

A

16

C

17

B

18

A

19

C

20

A

21

B

22

C

23

D

24

C

25

B

26

D
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13) இரட்சணிய யாத்திரிகம்
1) ஏளராது மன்னனின் சகாடுடமயிலிருந்து

B] இசுளரல் மன்னன்

காப்பற்றும் சபாருட்டுத் தந்டதயாகிய

C] ஏளராது மன்னன்

ளசாசப்பும் தாய் மரியன்டனயும்
குேந்டதளயாடு எங்கு தப்பிச் சசன்றனர்?

D] பிலாத்து மன்னன்

A] சபத்லளகம்

5) ஈண்டினியான் – என்ற சசால்டல
பிரித்சதழுதுக?

B] இசுளரல்

A] ஈண்டி + இனி + ஆன்

C] எகிப்து

B] ஈண்டு + இனி + யான்

D] வாடிகன்

C] ஈண் + இண்டு + யான்

2) ஏளராத்து மன்னன் இறப்பிற்கு பிறகு
ளசாளசப்பு அவர்கள் வந்தடடந்த இடம் எது?

D] ஈண்டு + இனி + ஆன்

A] இசுளரல்

6) ளசவடி – என்னும் சசால்டல பிரித்சதழுதுக?

B] நாசளரத்

A] சசம்டம + அடி

C] சபத்லளகம்

B] சசழுடம + அடி

D] எகிப்து

C] சசம்ம் + அடி

3) இளயசு கீ ழ்க்கண்ட யாரிடம் திருமுழுக்கு

D] சசம் + அடி

சபற்றார்?

7) சவவ்விருப்பாணி – என்னும் சசால்டல

A] புனித ளயாவான்

பிரித்து எழுதுக

B] சூடசயப்பர்

A] சவவ்டம + இரும்பு + ஆணி

C] ஏளராது மன்னன்

B] சவம்டம + இருப்பு + ஆணி

D] பிலாத்து மன்னன்

C] சவம்டம + இரும்பு + ஆணி

4) இளயசு யூளதய மரபுகடே மீ றினார் எனப்

D] சவவ்டம + இருப்பு + ஆணி

சபாய்க் குற்றஞ் சாட்டி, அவருக்கு

8) குருசு – என்ற சசால்லின் சபாருள் யாது?

மரணதண்டடன விதித்த மன்னன் யார்?

A] சினம்

A] எகிப்து மன்னன்
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B] சிலுடவ

12) யூதர்கள் இளயசுவின் சிலுடவயில்
கீ ழ்க்கண்ட எந்த ஏேன சமாேிகடே

C] விேக்கம்

சிலுடவயில் எழுதினார்கள்?

D] இளயசுநாதர்

A] குன்றாத நசளரயன் சபத்லளகம் குலளவந்தன்

9) சசாற்றமடறத் திருவசனம் துலக்கமுறாச்

B] குன்றாத நசளரயன் எகிப்துக்கு குலளவந்தன்

சுருதிமுதல் – என்ற வரியில் இடம்சபற்றுள்ே
சுருதிமுதல் என்னும் சசால்லின் சபாருள்

C] குன்றாத நசளரயன் யூதருக்கு குலளவந்தன்

யாது?

D] குன்றாத நசளரயன் இஸ்ளரலுக்கு

A] சூடசயப்பர்

குலளவந்தன்

B] ஏளராத்து மன்னன்

13) என்றாக டியமான எழுத்திட்டார்
சிலுடவமிடச – என்ற வரியில்

C] பிலாத்து மன்னன்

இடம்சபற்றுள்ே ஆகடியம் என்னும் சசால்லின்

D] இளயசுநாதர்

சபாருள் யாது?

10) கனிவாய் – என்பதன் இலக்கண குறிப்பு

A] ஏேனம்

யாது?

B] மிக ளவண்டுதல்

A] பண்புத்சதாடக

C] பிேந்து

B] உவடமத்சதாடக

D] காப்பவர்

C] விடனத்சதாடக

14) இரட்சணிய யாத்திரிகம் – என்ற நூலின்

D] அன்சமாேித்சதாடக

ஆசிரியர் யார்?

11) வித்தகனுக் கடித்சதாழும்பர் எனத்தகுசமய்க்

A] தாயுமானவர்

கிறிஸ்தவர்மற் – என்ற வரியில்

B] வரமாமுனிவர்
ீ

இடம்சபற்றுள்ே வித்தகர் என்னும்
சசால்லானது கீ ழ்க்கண்ட யாடரக் குறிக்கிறது?

C] எச்.ஏ.கிருட்டினார்

A] ஆண்டவன்

D] ளவதநாயகம் சாஸ்திரி

B] இளயசு

15) எச்.ஏ.கிருட்டினார் பிறந்த ஊர் எது?

C] சூடசயப்பர்

A] சாயர்புரம்

D] படகவர்

B] வடலூர்
C] ளமாகனூர்
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D] கடரயிருப்பு

20) எச்.ஏ.கிருட்டிணர் பிள்டே தமிோசிரியாக
பணியாற்றிய இடம் எது?

16) எச்.ஏ.கிருட்டினார் அவர்கேின் பிறப்பு இறப்பு
ஆண்டுகள் யாது?

A] சாயர்புரம் பள்ேி

A] 1826 - 1901

B] கடரயிருப்பு பள்ேி

B] 1827 - 1900

C] சரட்டியார்பட்டி பள்ேி

C] 1828 - 1904

D] திருசநல்ளவலி பள்ேி

D] 1827 – 1902

21) கிறித்துவக் கம்பர் – என புகேப்பட்டவர்
யார்?

17) எச்.ஏ.கிருட்டினார் தமிேிலக்கியங்கடே
யாரிடம் கற்றார்?

A] ளவதநாயகம் பிள்டே

A] மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்டே

B] ளவதநாயகம் சாஸ்திரி

B] மாணிக்கவாசகர்

C] எச்.ஏ.கிருட்டிணர் பிள்டே

C] சங்கரநாராயணர்

D] வரமாமுனிவர்
ீ

D] பிலவண ளசாதிடர்

22) எச்.ஏ.கிருட்டிணர் பிள்டே இயற்றிய
நூல்கேில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில் தவறான நூல்

18) எச்.ஏ.கிருட்டினார் தமிழ் இலக்கணங்கடே

எது?

யாரிடம் கற்றார்?

A] இரட்சணிய பாலா ளபாதடன

A] இராமலிங்க அடிகோர்

B] இரட்சணிய சமய நிர்ணயம்

B] மாணிக்கவாசகர்

C] இரட்சணியக்குறள்

C] சங்கரநாராயணர்

D] இரட்சணிய மளனாகரம்

D] பிலவண ளசாதிடர்

23) கிறித்துவர்கேின் ளதவாரம் என

19) எச்.ஏ.கிருட்டினார் வடசமாேிடய

அடேக்கப்படும் நூல் எது?

கீ ழ்க்கண்ட யாரிடம் கற்றார்?

A] இரட்சணியக்குறள்

A] இராமலிங்க அடிகோர்

B] இரட்சணிய சமய நிர்ணயம்

B] மாணிக்கவாசகர்

C] இரட்சணிய யாத்திரிகம்

C] சங்கரநாராயணர்

D] இரட்சணிய மளனாகரம்

D] பிலவண ளசாதிடர்
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24) இரட்சணிய யாத்திரிகம் – என்னும்

B] ஜான் ராபர்ட்

சசால்லின் சபாருள் யாது?

C] ஜான் பன்யன்

A] உண்டமடய ளநாக்கி சசல்லும் பயணம்

D] அரவிந்த் குப்தா

B] இடறவடன ளநாக்கி சசல்லும் பயணம்

28) இரட்சணிய யாத்திரிகத்தின் நூல் அடமப்பு

C] உயிடர ளநாக்கி சசல்லும் பயணம்

யாது?

D] உறவினடர ளநாக்கி சசல்லும் பயணம்

A] 2 பருவம் + 45 படலங்கள் + 3620 பாடல்கள்

25) கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலின் சபயரானது

B] 3 பருவம் + 44 படலங்கள் + 3622 பாடல்கள்

‘ஆன்ம ஈளடற்றத்டத விரும்புவர்’ என்ற

C] 4 பருவம் + 45 படலங்கள் + 3615 பாடல்கள்

சபாருடே தருகிறது?

D] 5 பருவம் + 47 படலங்கள் + 3622 பாடல்கள்

A] இரட்சணியக்குறள்

29) இரட்சணிய சரிதமானது இரட்சணிய

B] ளபாற்றித் திருவருகல்

யாத்திரிக நூலில் எத்தடனயாவது படலமாக

C] இரட்சணிய யாத்திரிகம்

அடமந்துள்ேது?

D] இரட்சணிய மளனாகரம்

A] நான்காவது பருவம்

26) கீ ழ்க்கண்ட எந்த ஆங்கில நூடல

B] ஐந்தாவது பருவம்

எச்.ஏ.கிருட்டினார் வேிநூலாக தமிேில்

C] மூன்றாவது பருவம்

இரட்சணிய யாத்திரிகம் என்னும் சபயரில்
சமாேி சபயர்த்து இயற்றியுள்ோர்?

D] இரண்டாவது பருவம்

A] பில்கிரிம்ஸ் புளராகிரஸ்

30) சஹன்றி ஆல்பர்ட் தன் இயற்சபயடர
கீ ழ்க்கண்ட எந்த வயதின் ளபாது

B] பில்கரம்ஸ் புளராகிரஸ்

எச்.ஏ.கிருட்டிணர் என்று மாற்றிக் சகாண்டார்?

C] பில்கிரிம்ஸ் பிளராகிரஸ்

A] 25 வது வயது

D] பில்கரம்ஸ் பிளராகரஸ்

B] 22 வது வயது

27) பில்கிரிம்ஸ் புளராகிரஸ் – என்னும் நூடல

C] 30 வது வயது

எழுதிய ஆங்கில நூலாசிரியர் யார்?

D] 28 வது வயது

A] ஜான் பனியன்

45

விடடகள் – இரட்சணிய யாத்திரிகம்
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14) புறநானூறு
1) சசல்வத்துப் பயளன ஈதல் – என்ற வரி

B] பண்புசபயர்

இடம்சபற்றுள்ே புறநானூற்றுப் பாடடல

C] ஆகுசபயர்

இயற்றிய ஆசிரியர் யார்?

D] பண்புத்சதாடக

A] நக்கீ ரனார்

4) மதுடர கணக்காயர் மகனார் நக்கீ ரனார்

B] குடபுலவியனார்

பத்துப்பாட்டில் எழுதிய இரு நூல்கள் எது?

C] சபான்முடியார்

A] சபாருநராற்றுப்படட மற்றும்

D] கனியன் பூங்குன்றனார்

குறிஞ்சிப்பாட்டு

2) நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – என்ற

B] சிறுபாணாற்றுப்படட மற்றும்

வரியில் இடம்சபற்றுள்ே துஞ்சான் என்பதன்

முல்டலப்பாட்டு

சபாருள் யாது?

C] மடலபடுகடாம் மற்றும் மதுடரக்காஞ்சி

A] துயிலுதல்

D] திருமுருகாற்றுப்படட மற்றும்

B] துயிலான்

சநடுசநல்வாடட

C] சகாடுத்தல்

5) மதுடர கணக்காயர் மகனார் நக்கீ ரனார்
அவர்கள் கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலுக்கு உடர

D] சகாடுத்திலன்

எழுதியுள்ோர்?

3) உண்படவ நாேி உடுப்படவ இரண்ளட –

A] இலக்கண விேக்க உடர

என்ற வரியில் இடம்சபற்றுள்ே நாேி என்னும்
சசால்லின் இலக்கண குறிப்பு யாது?

B] இடறயனார் கேவியல் உடர

A] விடனத்சதாடக

C] நம்பியகப்சபருமாள் உடர
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D] யாப்சபருங்கல காரிடக

A] ஜி.யூ.ளபாப்

6) புறம் என்பது ஒருவரில் கீ ழ்க்கண்டவற்றில்

B] எல்லீஸ் துடர

எந்த சிறப்புகடே மட்டும் குறிக்காது?

C] வரமாமுனிவர்
ீ

A] கல்வி

D] கால்டுசவல்

B] சகாடட

9) தமிழ்க் கருவூலம் – என அடேக்கப்படும்

C] வரம்
ீ

சங்கஇலக்கிய நூல் எது?

D] புகழ்

A] குறுந்சதாடக

7) கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலில் உள்ே பாடல்கள்

B] நற்றிடண

மூலம் பண்டடய தமிழ் மன்னர்கேின்

C] புறநானூறு

ஆட்சிச்சிறப்பு, வரம்,
ீ
சகாடட, கல்வி
ஆகியவற்டற அறியலாம்?

D] பரிபாடல்

A] அகநானூறு

10) சதண்கடல் வோகம் சபாதுடம இன்றி –
எனத் சதாடங்கும் பாடலானது புறநானூற்று

B] குறுந்சதாடக

நூலில் எத்தடனயாவது பாடலாக

C] புறநானூறு

அடமந்துள்ேது?

D] கலித்சதாடக

A] புறநாணூறு 185

8) புறநானூற்றின் சில பாடல்கடே

B] புறநாணூறு 189

ஆங்கிலத்தில் சமாேி சபயர்த்த ஆங்கில

C] புறநாணூறு 190

கவிஞர் யார்?

D] புறநாணூறு 200

விடடகள் – புறநானூறு
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15) குறுந்சதாடக
1) நிலத்தினும் சபரிளத வானினும் உயர்ந்தன்று

D] அடியார்க்கு நல்லார்

– எனத் சதாடங்கும் பாடலானது கீ ழ்க்கண்ட

5) கீ ழ்க்கண்ட எந்த நூலின் வாயிலாக

எந்த நூலில் அடமந்துள்ேது?

பண்டடத்தமிேரின் இல்வாழ்க்டக, ஒழுக்கம்,

A] குறுந்சதாடக

மகேிர் மாண்பு, அறவுணர்வு முதலியவற்டற
அறியலாம்?

B] நற்றிடண

A] அகநானூறு

C] புறநானூறு

B] நற்றிடண

D] பரிபாடல்

C] புறநானூறு

2) நிலத்தினும் சபரிளத வானினும் உயர்ந்தன்று
– எனத் சதாடங்கும் பாடடல இயற்றிய புலவர்

D] குறுந்சதாடக

யார்?

6) குறுந்சதாடக பாடல்கேின் எண்ணிக்டக

A] இடறயனார்

யாது?

B] அம்மூவனார்

A] 401

C] ளதவகுலத்தார்

B] 501

D] கபிலர்

C] 301

3) குறுந்சதாடக நூலில் அடமந்துள்ே பாடல்

D] 601

வரிகேின் அடிவடரயடற யாது?

7) குறுந்சதாடகயில் எந்த இரு பாடல்கள்

A] சிற்சறல்டல 9 அடி, ளபசரல்டல 12 அடி

மட்டும் ளபசரல்டலயானது 9 அடிடய
சகாண்டது?

B] சிற்சறல்டல 3 அடி, ளபசரல்டல 6 அடி

A] 305, 388

C] சிற்சறல்டல 2 அடி, ளபசரல்டல 13 அடி

B] 307, 399

D] சிற்சறல்டல 4 அடி, ளபசரல்டல 8 அடி

C] 310, 377

4) குறுந்சதாடக நூடல சதாகுத்தவர் யார்?

D] 322, 395

A] சபருந்ளதவனார்

8) குறுந்சதாடக நூடல முதன் முதலில்

B] பூரிக்ளகா

பதிப்பித்தவர் யார்?

C] பதுமனார்

A] ஆறுமுக நாவலர்
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B] உ.ளவ.சாமிநாதர்

A] பாடல் எண் - 12

C] சி.டவ.தாளமாதரம் பிள்டே

B] பாடல் எண் - 3

D] டவ.மு.ளகாபாலகிருஷ்ணர்

C] பாடல் எண் - 22

9) குறுந்சதாடகயில் உள்ே முதல் 380

D] பாடல் எண் – 33

பாடல்களுக்கு உடர எழுதியவர் யார்?

12) தடலவி சகாண்ட நட்பானது கீ ழ்க்கண்ட

A] இடறயனார்

எடத விட சபரியது என்று ஆசிரியர்
கூறுகிறார்?

B] அடியார்க்கு நல்லார்

A] நிலம்

C] நச்சினார்க்கினியர்

B] வானம்

D] ளபராசிரியர்

C] கடல்

10) குறுந்சதாடக நூலில் உள்ே கடடசி 20
பாடல்களுக்கு உடர எழுதியவர் யார்?

D] உலகம்

A] இடறயனார்

13) குடறந்த அடியேவால் பாடப்சபற்ற
பாடல்கேின் சதாகுப்ளப____நூலாகும்?

B] அடியார்க்கு நல்லார்

A] புறநானூறு

C] நச்சினார்க்கினியர்

B] பதிற்றுப்பத்து

D] ளபராசிரியர்

C] குறுந்சதாடக

11) நிலத்தினும் சபரிளத வானினும்
உயர்ந்தன்று – எனத் சதாடங்கும் பாடலானது

D] நற்றிடண

குறுந்சதாடகயில் எத்தடனயாவது பாடலாக
அடமந்துள்ேது?

விடடகள் – குறுந்சதாடக
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நன்றி – பேனி முருகன்
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