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க்கம் ண்தர்களப… 

இந்ப்தகுி னற்நிலும் ட்டாது ிழ் சச்சீர் னத்கம் சசய்னேள் தகுிில் இனந்து டுக்கப்தட்ட 

ளகள்ிகள் அடங்கி சாகுப்தாகும். ிடடகலம் எவ்சான தகுிின் கீள சகாடுக்கப்தட்டுள்பண. 

என சின ிணாக்கள் ட்டும் னத்கத்ட ாண்டி சபிில் இனந்து டுக்கப்தட்டட.  

ணள னனில் ீங்கள் தாடப்னத்கத்ட தடித்து னடித் திநகு இந்ப்தகுிில் உள்ப 

ிணாக்கலக்கு தில் அபித்து தகுாறு ளகட்டுக்சகாள்கிளநன். 

ட்டாது ிழ் னத்கத்ில் இடம்சதற்றுள்ப சசய்னேள் தகுிகள்: 

1) ாழ்த்து                                      9) ினந்ிம் 

2) ினக்குநள்                                   10) ளம்தாி 

3) இணிட ாற்தது                           11) கம்தாாம் 

4) ிழ்ப்தசி                                    12) ிலதும் ளனம் 

5) ினள்லாடன                           13) ினனட்தா 

6) பசண்தா                                  14) ில்னிதாம் 

7) ிளகசிந்ாி                            15) ார் கிஞன் 

8) தாத்ாய்                                   16) னத்துக்குாசுாி திள்டபத்ிழ் 

அடணனம் அடணத்து ிணாக்கலக்கும் தில் அபித்து தகி சற்நிப்சதந ன் ாழ்த்துக்கள் 

 

 

 

                                                                            

                                                                             இப்தடிக்கு 

                                                                    ீண்டும் உங்கள் ஆவுடன் 

                                                                         ளகா.தணி னனகன்  
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ட்டாம் குப்ன ிழ் – சசய்னேள் 

1) ாழ்த்து 

1) ானோணர் திநந் ஊர் து? 

A] ளபாங்கண்ி 

B] ினடநக்காடு 

C] டநடனகர் 

D] இாானம் 

2) னத்ள தபள – ணத் சாடங்கும் 

தாடனாணது ானோணரின் நூனில் 

கீழ்க்கண்ட ந் டனப்தில் இனந்து 

இடம்சதற்றுள்பது? 

A] தாதக்கண்ி 

B] ந்ாட்கண்ி 

C] கிபிக்கண்ி 

D] ஆணந்க்கபிப்ன 

3) ானோணர் திநந் ஊாணது ிழ்ாட்டின் 

ந் ாட்டத்ில் உள்பது? 

A] ினதுகர் 

B] ினச்சி 

C] ாகப்தட்டிணம் 

D] இாானம் 

4) ானோணர் கீழ்க்கண்ட ாரிடம் 

திாற்நிணார்? 

A] ினச்சிட ஆண்ட குார் 

B] துட ஆண்ட சசாக்கா ாக்கர் 

C] துடட ஆண்ட இாிங்கம்ாள் 

D] ினச்சிட ஆண்ட ிஜ குா 

சசாக்கனிங்கர் 

5) கீழ்க்கண்டற்நில் ந் நூனாணாது 

சய்த் ிின் இணிடனேம் பிடனேம் 

சதானந்ி சசய்னேள் டடால் ஆணது? 

A] தாதக்கண்ி 

B] ானோணர் ினப்தாடல் ிட்டு 

C] கிபிக்கண்ி 

D] ஆணந்க்கபிப்ன 

6) கற்தார்க்கு ணத்தூய்டனேம், தக்ிச்சுட 

ஆகிற்டந ஊட்டும் நூல் து? 

A] ானோணர் ினப்தாடல் ிட்டு 

B] தாதக்கன்ி 

C] கிபிக்கண்ி 

D] ந்ாட்கன்ி 

7) இடநன் ானோணர் அர்கள் 

கீழ்க்கண்ட ந் டனீது 

லந்னபினேள்பார்? 

A] ினசல்ளி டனீது 

B] ினச்சசந்தூர் டனீது 

C] ினச்சி டனீது 

D] ிண்டுக்கல் டனீது 
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8) ானோணர் ிடணவு இல்னம் – கீழ்க்கண்ட 

ந் ாட்டத்ில் அடந்துள்பது? 

A] ாகப்தட்டிணம் 

B] ாக்கல் 

C] சசன்டண 

D] இாானம் 

9) ானோணர் அர்கள் ாரிடம் உதளசம் 

சதற்று துநநம் னண்டார்? 

A] ினனெனர் தில் ந் சபணகுன 

B] சம்தந்ர் தில் ந் சபணகுன 

C] இடநன் அனள் சதற்ந சபணகுன 

D] ானோணர் டத ளசர்ந் சபகுன 

10) ானோணர் அர்கள் துநநம் னண்ட 

ஆண்டு து? 

A] 1735 – 30 து அகட 

B] 1739 – 34 து அகட 

C] 1736 – 31 து அகட 

D] 1734 – 29 து அகட 

11) ானோணர் ினச்சி ஆண்ட ாக்கரிடம் 

ற்றும் அர் டணி இாி ீணாட்சி 

ஆட்சிிலும் ந் திட ளற்சகாண்டு 

இனந்ார்? 

A] அடச்சர் 

B] அசு கனவூன கானர் 

C] அசு கனவூன அலுனர் 

D] அசு அலுனர் 

12) ானோணர் ினப்தாடல் ிட்டு நூனில் 

உள்ப டனப்னகபில் கீழ்க்கண்டற்நில் 

நாண டனப்ன து? 

A] தாதக்கண்ி 

B] கிபிக்கண்ி 

C] ந்ாட்கண்ி 

D] ஆணந்த்ிப்ன 

13) ானோணர் ாழ்ந் கானம் ாது? 

A] 16 ஆம் நூற்நாண்டு 

B] 17 ஆம் நூற்நாண்டு 

C] 18 ஆம் நூற்நாண்டு 

D] 15 ஆம் நூற்நாண்டு 

14) ானோணர் ினப்தாடல் ிட்டு நூனின் - 

சிநப்ன சதர் ாது? 

A] ிழ் சாிின் ளாம் 

B] ிழ் சாிின் உதிடம் 

C] ிழ் சாிின் சய்த்ன்ட 

D] ிழ் சாிின் ளம் 

15) ானோணர் ினப்தாடல் ிட்டு – நூனின் 

நூல் அடப்ன ாது? 

A] 36 டனப்னக்கள் + 56 திரிவுகள் + 1452 

தாடல்கள் 

B] 36 டனப்னக்கள் + 52 திரிவுகள் + 1452 

தாடல்கள் 
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C] 34 டனப்னக்கள் + 52 திரிவுகள் + 1452 

தாடல்கள் 

D] 34 டனப்னக்கள் + 56 திரிவுகள் + 1452 

தாடல்கள் 

16) கீழ்க்கண்ட ானடட தாடல்கபில் 

உடகலம் தசாிகலம் ிகுிாக 

அனடட தாடல்கபில் ிடநந்து 

காப்தடும்? 

A] ள்பனார் 

B] தாிார் 

C] ாிக்காசகர் 

D] ானோணர் 

17) ானோணர் ிட்டு நூனில் 

இடம்சதற்றுள்ப தாடல்கபில் த்டண தாடல் 

கண்ிகபாகவும், சண்தாக்கபாகவும் 

உள்பண? 

A] 770 கண்ிகள் + 84 சண்தாக்கள் 

B] 773 கண்ிகள் + 81 சண்தாக்கள் 

C] 771 கண்ிகள் + 83 சண்தாக்கள் 

D] 771 கண்ிகள் + 82 சண்தாக்கள் 

18) ானோணர் லி தாடல்கபில் ந் 

டனப்தின் கீழ் அடந் தாடல்கள் ிகவும் 

னகலடடது? 

A] தாதக்கண்ி 

B] ந்ாட்கண்ி 

C] கிபிக்கண்ி 

D] ஆணந்க்கபிப்ன 

19) ள்பனானம், தாிானம் பி 

கிடகள் தாட னன்ளணாடிாகத் ிகழ்ந்ர் 

ார்? 

A] கடுசபிச் சித்ர் 

B] ானோணர் 

C] சபணகுன 

D] ளகடினிப்தர் 

20) ிில் சய்ப்சதானள் தற்நி னகழ்சதற்ந 

தாடல்கடப இற்நிர் ார்? 

A] தாிார் 

B] ள்பனார் 

C] ானோணர் 

D] தாிாசன் 

21) னத்ள தபள ற்றும் கண்ினேம் 

கண்ள கனத்ளசண் - ணத் சாடங்கும் 

கண்ிாணது தாதக்கண்ி ன்னும் 

நூனில் கீழ்க்கண்ட த்டணாது தாடனாக 

அடந்துள்பண? 

A] 1 ற்றும் 2 து கண்ிகள் 

B] 10 ற்றும் 11 து கண்ிகள் 

C] 20 ற்றும் 21 து கண்ிகள் 

D] 50 ற்றும் 51 து கண்ிகள் 

22) உதிடக் கனத்துக்கடப ிில் 

ிகுிாக சசான்ணர் ார்? 

A] ானோணர் 

B] இானிங்க ள்பனார் 
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C] ின.ி.க 

D] தாிாசன் 

23) ானோணர் ினப்தாடல் ிட்டு – நூனின் 

இடம்சதற்றுள்ப உட்திரிவுகள் சாத்ம் 

த்டண? 

A] 2 உட்திரிவுகள் 

B] 3 உட்திரிவுகள் 

C] 4 உட்திரிவுகள் 

D] 5 உட்திரிவுகள்

 

ிடடகள் – ாழ்த்து 

1 B 5 B 9 D 13 C 17 C 

2 A 6 A 10 C 14 B 18 A 

3 C 7 C 11 C 15 A 19 B 

4 D 8 D 12 D 16 D 20 C 

21 B 22 A 23 D 

 

2) ினக்குநள் 

1) கீழ்க்கண்ட ானடட ட்தாணது 

பர்திடநளதான ாலம் பனம் ண 

ினள்லர் கூறுகிநார்? 

A] அன்னடடர்  

B] அன்தில்னார் 

C] தண்னடடர் 

D] அநிவுடடர் 

2) ானடட ட்தாணது ளய்திடநளதான 

ாலம் ளனேம் ன்று ள்லர் கூறுகிநார்? 

A] அன்னடடர்  

B] அன்தில்னார் 

C] அநிினார் 

D] அநிவுடடார் 

3) ிடநீ ீர் ளகண்ட – ன்ந ரிில் 

ீர் ன்று ள்லர் ாட குநிப்திடுகிநார்? 

A] அன்னடடர்  

B] அன்தில்னார் 

C] தண்னடடர் 

D] அநிவுடடர் 

4) ல்ன நூல்கபின் சதானடப கற்ககற்க 

இன்தம்னட ளதான கீழ்க்கண்ட ானடட 

ட்தாணது தகப்தக இன்தம்னம் ன்று 

ள்லர் கூறுகிநார்? 

A] அன்னடடர்  
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B] அன்தில்னார் 

C] தண்னடடர் 

D] அநிவுடடர் 

5) அிி ணடீக்கி ஆறுய்த்து – ன்ந 

குநபில் ஆறு ன்ந சதானள் கீழ்க்கண்ட ந் 

சதானடப குநிக்கிநது? 

A] ல்ி  

B] ி 

C] இனகடகலக்கு டுில் தானேம் ீர் 

D] ஏர் ண் 

6) ட்னக்கு சிநந் ிடன - ன்று துசன்று 

ள்லர் கூறுகிநார்? 

A] அன்தாக இனத்ல்  

B] இலும்ளதாது உி சசய்ல் 

C] ண்தடண ல்ிப்தடுத்துது 

D] திநரிடம் ிட்டுக்சகாடுக்கால் இனப்தது 

7) ினக்குநபின் சதனடக்கும் சிநப்னக்கும் 

சான்நாக ிகலம் நூல் து? 

A] ினள்லர்ாடன  

B] ினக்குநள்ாடன 

C] ினள்லாடன 

D] ினக்குநள்தாாடன 

8) ந் ாட்டின் அணுதுடபக்கா கிசம்பின் 

ாபிடகில் உள்ப சுங்கப் தாதுகாப்னப் 

தட்டகத்ில் ினக்குநள் இடம்சதற்றுள்பது? 

A] இங்கினாந்து  

B] ஈான் 

C] கணடா 

D] இஷ்ா 

9) கீழ்க்கண்ட ந் ாட்டிலுள்ப 

அனங்காட்சிகத்ில் ினக்குநள், 

ிினித்துடன் டக்கப்தட்டுள்பது? 

A] இங்கினாந்து  

B] ஈான் 

C] கணடா 

D] இஷ்ா 

10) கீழ்க்கண்டற்நில் ள்லர் கூநி 

க்கள் ாழ்ில் அடடக்க 

உறுிப்சதானள்கபில் நாணது து? 

A] அநம்  

B] டீு 

C] இன்தம் 

D] சதானள் 

11) ினக்குநள் நூனில் ந்க் குநடப தடிக்கும் 

ளதாது உடுகள் எட்டும்; அன் சதானளபா 

இடநடண தற்நி ிற்கும்? 

A] குநள் 352 

B] குநள் 355 

C] குநள் 350 

D] குநள் 322 
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12) அநம், சதானள், இன்தம் – ண னப்தாலும் 

ப்தால் ந் குநள் து? 

A] குநள் 754 

B] குநள் 750 

C] குநள் 752 

D] குநள் 755 

13) ‘ள்லன் ன்டண உனகினுக்ளக ந்து 

ான்னகழ் சகாண்ட ிழ்ாடு’ – ன்று 

ினள்லட னகழ்ந்ர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] ஜி.னை.ளதாப் 

D] தரிளனகர் 

14) ‘ள்லடண சதற்நால் னகழ் சதற்நள 

னகழ் டகள – ன்று ினள்லட 

னகந்ர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] ஜி.னை.ளதாப் 

D] தரிளனகர்  

15) ினக்குநள் நூனின் சிநப்ன சதர்கபில் 

நாணது து? 

A] உனகப் சதாதுடந 

B] ானேடந ாழ்த்து 

C] ிழ்டந 

D] சய் நூல் 

16) கீழ்க்கண்ட ந்ப் தகுிில் ினள்லர் 

லி ினக்குநள் நூனாணது 

இடம்சதற்றுள்பது? 

A] ட்டுத்சாடக 

B] தத்துப்தாட்டு 

C] திசணண்ளற்கக்கு 

D] திசணண்கீழ்க்கக்கு 

17) ாரிடத்தும் பிடாக தகிணால் 

கீழ்க்கண்ட ந் ன்சணநிட அடடல் 

பிது ன்று ள்லர் குநிப்திடுகிநார்? 

A] அன்னடடட 

B] தண்னடடட 

C] தடிப்தநிவு 

D] ட்னடடட 

18) கீழ்க்கண்ட ந் இண்டட சகாண்டு 

திநனக்கு உவுல் ளண்டும் ன்று 

ள்லர் கூறுகிநார்? 

A] அன்ன, அநம் 

B] தண்ன, சசல்ம் 

C] ளர்ட, அநம் 

D] ளர்ட, அன்ன 

19) அம்ளதாலும் கூர்ட ளனும் – ன்ந 

குநபில் அம் ன்ந சசால்னின் சதானள் 

ாது? 

A] ாணம் 
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B] ாடபக் கூர்டாக்கும் கனி 

C] ர்ம் 

D] இிவு 

20) ஜி.னே.ளதாப் அர்கள் ினக்குநடப 

ஆங்கினத்ில் சாிசதர்த்து சபிிட்ட 

ஆண்டு து? 

A] 1900 

B] 1884 

C] 1882 

D] 1886 

21) ில்சாறும் நூல்ம் ளதாலும் 

தில்சாறும் – ணத் சாடங்கும் 

ினக்குநபில் கீழ்க்கண்ட ந் 

அிினக்கம் இடம்சதற்றுள்பது? 

A] உடி 

B] சசாற்சதானள் தின்னிடனி 

C] ளற்றுடி 

D] ஞ்சிப்னகழ்ச்சி அி 

22) னகக ட்தது ட்தன்று சஞ்சத்து – ணத் 

சாடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப 

அிினக்கம் து? 

A] உடி 

B] சசாற்சதானள் தின்னிடனி 

C] ளற்றுடி 

D] ஞ்சிப்னகழ்ச்சி அி 

 

ிடடகள் – ினக்குநள் 

1 D 6 B 11 C 16 D 21 A 

2 C 7 C 12 A 17 B 22 B 

3 D 8 D 13 A 18 C 

4 C 9 A 14 B 19 B 

5 A 10 B 15 C 20 D 
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3) இணிட ாற்தது 

1) ‘குி திிின்நி ாழ்ல் இணிள’ – 

ன்ந ரிில் குி ன்ந சசால்னின் 

சதானள் ாது? 

A] குந்ட 

B] க்கள் 

C] ல்சனண்ம் 

D] ளாய் 

2) ‘ரிக ல்னாய் ாண்னடடார்ச் ளசனம்’ – 

ன்ந ரிில் ரி ன்தன் சதானள் ாது? 

A] டனனடி 

B] க்கம் 

C] ளதசும் 

D] ஞ்சகர் 

3) சனடச் சாா – ன்ந ரிில் சனர் 

ன்தன் சதானள் ாது? 

A] ற்சநானர் 

B] துி துடப்தர் 

C] ிடனசதற்ந உிர் 

D] ஞ்சகர் 

4) ‘குி திிின்நி ாழ்ல் இணிள’ – 

ணத் சாடங்கும் இணிட ாற்தது தாடடன 

தாடி னனர் ார்? 

A] னஞ்ளசந்ணார் 

B] கதினர் 

C] எபடார் 

D] சதனந்ளணார் 

5) ‘னர்டன ஞானத்து ன்னுிக்சகல்னாம்’ – 

ன்ந ரி இடம்சதற்றுள்ப நூல் து? 

A] இன்ணா ாற்தது 

B] கார் ாற்தது 

C] கபட ாற்தது 

D] இணிட ாற்தது 

6) இணிட ாற்தது ன்னும் நூனில் 

சாத்ம் த்டண இணி சசாற்கள் 

கூநப்தட்டுள்பண? 

A] 122 

B] 123 

C] 124 

D] 126 

7) திசணண்கீழ்கக்கு நூல் சாகுப்தில் 40 

தாடல்கள் சகாண்ட ான்கு நூல்கபில் 

இணிட ாற்தது நூனாணது த்டணாது 

நூனாக அடந்துள்பது? 

A] னல் நூல் 

B] இண்டாது நூல் 

C] னென்நாது நூல் 

D] ான்காது நூல் 
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8) இணிட ாற்தது நூனில் ந் ான்கு 

சசய்னேள்கபில் ட்டும் ான்கு இணிச் 

சசாற்கள் சகாண்டு னடிகின்நண? 

A] 1, 2, 3, 4 

B] 2, 4, 6, 8 

C] 1, 3, 5, 7 

D] 1, 3, 4, 5 

9) ‘சதண்ட இிவுதடுத்ி ஞ்சாகக் கனதும் 

க்கத்ட னன் னனாகக் கூநி நூல் 

து? 

A] இன்ணா ாற்தது 

B] இணிட ாற்தது 

C] கபட ாற்தது 

D] கார் ாற்தது 

10) ‘னர்டன ஞானத்து ன்னுிக்சகல்னாம்’  

ணத் சாடங்கும் தாடனாணது இணிட 

ாற்தது நூனில் த்டணாது தாடனாக 

அடந்துள்பண? 

A] 15 து தாடல் 

B] 18 து தாடல் 

C] 20 து தாடல் 

D] 25 து தாடல் 

 

ிடடகள் – இணிட ாற்தது  

1 A 2 B 3 D 4 A 5 D 

6 C 7 B 8 D 9 B 10 C 

 

4) ிழ்ப்தசி 

1) ன்றும் ணக்கு இபட குடநா ிழ் 

ளண்டும் ன்று தாடி னனர் ார்? 

A] சாடன இபந்ிடன் 

B] சிற்தி 

C] க.சச்சிணாந்ன் 

D] தாிாசன் 

2) க.சச்சிணாந்ன் அர்கள் ிலக்கு உிாக 

ிபங்க கீழ்க்கண்ட ந் னனரின் கிட 

ளண்டும் ன்று கூறுகிநார்? 

A] கம்தன் 

B] கதினர் 

C] தாிார் 

D] எபடார் 

3) க.சச்சிணாந்ன் அர்கள் இனங்டகின் 

ாழ்ப்தா ாட்டத்ிலுள்ப ந் இடத்ில் 

திநந்ார்? 

A] னள்லக்காடு 
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B] தனத்ித்துடந 

C] னட்டுக்காடு 

D] ாழ்ப்தாத்துடந 

4) க.சச்சிணாந்ன் அர்கள் ஆழ்ந் னனட 

சதற்ந சாிகபில் நாண சாி து? 

A] ிழ் 

B] ஆங்கினம் 

C] சஸ்கினம் 

D] உனது 

5) ஆணந்த்ளன் ன்ந நூனாணது 

சபிிடப்தட்ட ஆண்டு து? 

A] 1955 

B] 1953 

C] 1954 

D] 1952 

6) ஆணந்த்ளன் ன்ந நூனாணாது கீழ்க்கண்ட 

ந் சாகுப்ன நூனாகும்? 

A] சசய்னேள் சாகுப்ன 

B] உடடடத் சாகுப்ன 

C] இனக்கத்சாகுப்ன 

D] கிடத்சாகுப்ன 

7) க.சச்சிணாந்ன் லி நூல்கபில் நாண 

நூல் து? 

A] ஆணந்த்ளன் 

B] அன்ணனி 

C] குநிஞ்சித்ளன் 

D] ாழ்ப்தாக் காிம் 

8) க.சச்சிணாந்ன் அர்கபின் ஆசிரிர் சதர் 

ாது? 

A] காித்ான் ீ கினட்டிண தாிார் 

B] காித்ான் ீ கினஷ்ன் 

C] காித்ான் சதாதி னனிார் 

D] காித்ான் ீம் திள்டப 

9) கீழ்க்கண்ட ானடட தாடல்கபில் 

கம்தணின் ிடுக்டகனேம், தாிின் 

சிணப்ளதாக்டகனேம் எனித்துக் கானாம்? 

A] க.சச்சிணாந்ன் 

B] தாிாசன் 

C] ாிாசன் 

D] ாக்கல் கிஞர் 

10) சனர் – ன்ந சசால்னின் ிர்ச்சசால் 

ாது? 

A] ண்தர் 

B] ல்னர் 

C] ஞ்சகர் 

D] தடகர் 
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ிடடகள் – ிழ்ப்தசி 

1 C 3 B 5 C 7 C 9 A 

2 A 4 D 6 D 8 A 10 B 

 

5) ினள்லாடன 

1) தடணபவு காட்டும் தடித்ால் – 

டணபகு ள்டபக் (கு) உநங்கும் 

பாடா! – ன்ந ரிில் கீழ்க்கண்ட ந் 

ினங்கு இடம்சதற்றுள்பது? 

A] தசு 

B] ஆடு 

C] ளகாி 

D] ாடண 

2) ‘ிடணபவு ளதாாச் சிறுனல்ீர் ீண்ட’ – 

ணத் சாடங்கும் தாடல் இடம்சதற்றுள்ப நூல் 

து? 

A] ினக்குநள் 

B] ினள்ல ாடன 

C] ினள்லர் உள்பம் 

D] ஆி உனா 

3) ினள்ல ாடன நூனில் 

இடம்சதற்றுள்ப ‘ிடணபவு ளதாா 

சிறுனல்ீர்’ ன்ந தாடனாணது ாால் 

இற்நப்தட்டது? 

A] கம்தர் 

B] கதினர் 

C] எபடார் 

D] னஞ்ளசந்ணார் 

4) கதினர் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

நூற்நாண்டில் ாந்ர் ன்று 

குநிப்திடப்தடுகிநது? 

A] கி.தி.னென்நாம் நூற்நாண்டு 

B] கி.தி.ட்டாம் நூற்நாண்டு 

C] கி.தி.ந்ாம் நூற்நாண்டு 

D] கி.தி.இண்டாம் நூற்நாண்டு 

5) ினள்லாடன நூனில் இடம்சதற்றுள்ப 

தாடல்கள் சாத்ம் த்டண? 

A] 54 

B] 55 

C] 53 

D] 51 

6) ினள்லாடன நூடன தாடி 

னனர்கள் சாத்ம் த்டண ளதர்? 

A] 54 

B] 55 

C] 53 

D] 51 
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7) ிடணபவு ளதாாச் சிறுனல்ீர் ீண்ட – 

ன்ந தாடனாணது ினள்லாடன நூனில் 

த்டணாது தாடனாக இடம்சதற்றுள்பது? 

A] 3 

B] 5 

C] 4 

D] 8 

8) ிடணபவு ளதாாச் சிறுனல்ீர் ீண்ட 

ன்ந தாடனாணது கீழ்க்கண்ட ன் 

அணுகுனடநடச் சார்ந்து? 

A] ிரின் அணுகுனடந 

B] ாழ்ில் அணுகுனடந 

C] அநிில் அணுகுனடந 

D] ண்ில் அணுகுனடந 

 

ிடடகள் – ினள்லாடன 

1 C 2 B 3 B 4 D 5 B 

6 C 7 A 8 C 

 

6) பசண்தா 

1) ண்ற்ந அக்கர்கடபக் சகான்று கடந 

தடிந் அம்னகடபக் கடல்ீரில் கலி 

ன்ணன் ார்? 

A] துகுனாட்டு ன்ணன் 

B] குனாட்டு ன்ணன் 

C] அந்ிாட்டு ன்ணன் 

D] அங்காட்டு ன்ணன் 

2) ிசும்ன – ன்தன் சதானள் ாது? 

A] கடல் 

B] டிக்கப்தட்ட அம்ன 

C] ாணம் 

D] தாம்ன 

3) கீழ்க்கண்ட ந் ாட்டில் ள்டபக்சகாடிகள் 

ிடந னிந்து கிடப்தாக னகளந்ி னனர் 

குநிப்திடிகிநார்? 

A] துகுனாட்டு ன்ணன் 

B] குனாட்டு ன்ணன் 

C] அந்ிாட்டு ன்ணன் 

D] அங்காட்டு ன்ணன் 

4) திள்டபக் குனகிங்கப் ளதப்னள் ானாட்டும் 

- ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப 

திள்டபக்குனகு ன்தன் சதானள் ாது? 

A] தாம்ன 

B] எனடக ீர்க்சகாடி 

C] னடக்கன்று 
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D] ாடக்குஞ்சு 

5) உப்தங்கிில் கீழ்க்கண்ட ந் னக்கள் 

னர்ாக னனர் குநிப்திடுகிநார்? 

A] னல்டனப் னக்கள் 

B] னப்னக்கள் 

C] சய்ல் னக்கள் 

D] குநிஞ்சி னக்கள் 

6) சூழ்ிி – ன்தன் ிர்ச்சசால் ாது? 

A] ல்ிடண 

B] ீிடண 

C] ாடன 

D] ற்சிந்டண 

7) கீழ்க்கண்டற்நில் எபிசீும் 

னத்துாடனட அிந் சற்நிளனணாக 

ார் குநிப்திடப்தடுகிநார்? 

A] ீாசன் 

B] கனிங்காட்டு ன்ணன் 

C] பன் 

D] ளர்கள் 

8) டாகு - ன்தன் சதானள் ாது? 

A] இடப தசு 

B] இபங்காடப 

C] காடப ாடு 

D] தசுங்கன்று 

9) ிடட - ன்தன் சதாடுள் ாது? 

A] இடப தசு 

B] இபங்காடப 

C] காடப ாடு 

D] தசுங்கன்று 

10) னகளந்ி னனர் திநந் ஊர் து? 

A] ளசாட்டின் சதான்ிடபந் கபத்தூர் 

B] ளசாாட்டின் சதான்ிடபந் கபத்தூர் 

C] தாண்டிாட்டின் சதான்ிடபந் கபத்தூர் 

D] சாண்டடாட்டின் சதான்ிடபந் 

கபத்தூர் 

11) னகளந்ி னனர் கீழ்க்கண்ட ந் 

ன்ணரின் அடப்னனாக சிநப்னற்நினந்ார்? 

A] ளசன் சசங்குட்டுன் 

B] கு தாண்டின் 

C] ஆித் ளசான் 

D] ளகாப்சதனஞ்ளசான் 

12) கீழ்க்கண்ட ந் நூற்நாண்டு கானத்ில் 

னகளந்ி னனர் ாழ்ந்ாக கூநப்தடுகிநது? 

A] கி.தி.தத்ாம் நூற்நாண்டு 

B] கி.தி.தன்ணிண்டாம் நூற்நாண்டு 

C] கி.தி.என்தாம் நூற்நாண்டு 

D] கி.தி.ட்டாம் நூற்நாண்டு 
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13) பசண்தாின் னப்சதனம் 

காண்டங்கபில் ந் காண்டாணது து 

தாடப்தகுிாக இடம்சதற்றுள்பது? 

A] சும் காண்டம் 

B] கனிீங்கு காண்டம் 

C] கனிசாடர் காண்டம் 

D] கனிக் காண்டம் 

14) னகளந்ி னனட ஆரித் ள்பல் ார்? 

A] சடடப்த ள்பல் 

B] சந்ின் சுர்க்கி 

C] கு தாண்டின் 

D] சடடப்த னனர் 

15) பணின் னாற்டநக் கூறும் ளறு நூல் 

து? 

A] டடம் 

B] சதனங்கட 

C] கார் ாற்தது 

D] ளணான்ிம் 

16) பசண்தா நூனின் நூல் அடப்ன ாது? 

A] 2 காண்டம் + 420 தாடல்கள் 

B] 3 காண்டம் + 423 தாடல்கள் 

C] 3 காண்டம் + 431 தாடல்கள் 

D] 2 காண்டம் + 430 தாடல்கள் 

17) னகளந்ி னனர் ம்ட ஆரித் 

ள்படப த்டண தாடல்கலக்கு என 

னடந தாடல் அடத்து ன் ள்படப 

சிநப்தித்து தாடினேள்பார்? 

A] நூல் னலதும் 

B] 1000 தாடல்கள் 

C] 150 தாடல்கள் 

D] 100 தாடல்கள்

 

ிடடகள் – பசண்தா 

1 A 2 C 3 B 4 D 5 C 

6 A 7 C 8 A 9 B 10 D 

11 B 12 B 13 A 14 B 15 A 

16 C 17 D 
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7) ிளகசிந்ாி 

1) ிங்கிள கிடந்டக் கண்டு – ன்ந 

ரிில் இடம்சதற்றுள்ப ிங்கி ன்தன் 

சதானள் ாது? 

A] ளன் 

B] ங்கி 

C] ால் 

D] ினவு 

2) சம்னின் கணி – ண குநிக்கப்தடுது? 

A] ாம்தக்கணி 

B] சல்னிக்கணி 

C] அத்ிப்தம் 

D] ாற்தம் 

3) ிளகசிந்ாி நூனில் ண்டாணது 

கீழ்க்கண்ட ற்கு உடாக 

கூநப்தடுகிநது? 

A] ாற்தம் 

B] ளன் 

C] ினவு 

D] சதண் 

4) தநந்து ண்டா, தா? இஃது ன்ண 

ித்டாக இனக்கிநள! – ன்தது ந் 

ாக்கிம்? 

A] சசய்ி ாக்கிம் 

B] கட்டடப ாக்கிம் 

C] உர்ச்சி ாக்கிம் 

D] ிணா ாக்கிம் 

 

ிடடகள் – ிளகசிந்ாி 

1 B 2 D 3 A 4 C 

 

8) தாத்ாய் 

1) ாய்டன் திநடண – ன்தட திரித்து 

லதுக? 

A] ாய்ட + அன்ன + திநடண  

B] ாய்ட + அன்தின் + டண 

C] ாய்ட + இன் + திநடண 

D] ாய்ட + அன்ன + டண 

2) அசனாம்திடக அம்டார் திநந் ஊர் து? 

A] இட்டட 

B] சதனங்கபத்தூர் 

C] கடலூர் 



17 
 

D] குடப 

3) அசனாம்திடக அம்டார் லி 

நூல்கபில் கீழ்க்கண்டற்நில் நாண நூல் 

து? 

A] ஆத்ிச்சூடி சண்தா 

B] ினகர் னாம் 

C] குந்டகள் திகம் 

D] காந்ி னாம் 

4) அசனாம்திடக அம்டாட இக்கான 

எபடார் – ன்று தாாட்டிர் ார்? 

A] அண்ா 

B] தார் 

C] சதரிார் 

D] ின.ி.க 

5) அசனாம்திடக அம்டார் ந் ஊரில் 

ாழ்ந்து சகாண்டினந் ளதாது 

இானிங்கசுாிகள் சரிம் ன்னும் நூடன 

இற்நிணார்? 

A] இட்டட 

B] டலூர் 

C] கடலூர் 

D] னதூர் 

6) இானிங்கசுாிகள் சரிம் ன்னும் 

நூனில் உள்ப தாடல்கள் சாத்ம் த்டண? 

A] 419 

B] 421 

C] 411 

D] 409 

7) அசனாம்திடக அம்டார் லி ந் 

நூனில் தாத்ாய் ன்னும் டனப்தனாண 

தாடல் இடம்சதற்றுள்பது? 

A] ினகர் னாம் 

B] ஆத்ிச்சூடி சண்தா 

C] காந்ினாம் 

D] குந்ட சுாிகள் திகம் 

8) காந்ினாம் – ன்ந நூனில் உள்ப 

தாடல்கள் சாத்ம் த்டண? 

A] ஈாித்து னப்தத்து ான்கு 

B] ஈாித்து இனதத்து னென்று 

C] ஈாித்து ாற்தத்து இண்டு 

D] ஈாித்து ம்தத்து ந்து 

9) அசனாம்திடக அம்டார் அர்கள் 

தனகானம் ந் ஊரில் ாழ்ந்து ந்ார்? 

A] டலூர் 

B] ினப்தாிரிப்னனினைர் 

C] இட்டட 

D] ினப்தாிரிகூடலூர் 

10) அசனாம்திடக அம்டார் கீழ்க்கண்ட 

ாட ாய்டன் திநடண ன்று 

குநிப்திடுகிநார்? 

A] தாத்ாய் 
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B] இானிங்கணார் 

C] சாண்டர்கள் 

D] காந்ிடிகள் 

 

ிடடகள் – தாத்ாய் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 B 

6 D 7 C 8 A 9 B 10 D 

 

9) ினந்ிம் 

1) டசத் ினனடநகபில் தத்ாது 

ினனடநாக அடந்துள்ப நூல் து? 

A] ினாசகம் 

B] ினக்ளகாட 

C] ளாம் 

D] ினந்ிம் 

2) ினந்ிம் – ன்னும் நூனின் ளறுசதர் 

ாது? 

A] ிழ் னொிம் 

B] ிழ் உதிடங்கள் 

C] ிழ் ளாம் 

D] சய்த்ன்ட சதற்ந நூல்கள் 

3) உடம்டத பர்த்ளன் உிர்பர்த் ளளண – 

ன்ந ரிக்சகாண்ட தாடனாணது ினந்ிம் 

நூனில் த்டணாது ந்ித்ில் 

இடம்சதற்றுள்பது? 

A] னல் ந்ிம் 

B] இண்டாது ந்ிம் 

C] னென்நாது ந்ிம் 

D] ான்காது ந்ிம் 

4) உடம்டத பர்க்கும் உதாம் அநிந்ள – 

ன்ந ரி சகாண்ட தாடனாணது னென்நாம் 

ந்ித்ில் த்டணாது தாடனாக 

அடந்துள்பது? 

A] 720 

B] 724 

C] 726 

D] 723 

5) ினந்ிம் நூனில் இடம்சதற்றுள்ப 

னகழ்சதற்ந சாடர் து? 

A] ான் சதற்ந இன்தம் சதறுக இவ்டககம் 

B] அன்னம் சினம் இண்சடன்த அநிினார் 

C] உடம்தார் அிின் உிார் அிர் 

D] என்ளந குனன் எனளண ளன் 

6) ினந்ிம் நூனின் நூல் அடப்ன ாது? 
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A] 9 ந்ிம் + 232 அிகாம் + 3000 தாடல்கள் 

B] 6 ந்ிம் + 233 அிகாம் + 3001 தாடல்கள் 

C] 8 ந்ிம் + 233 அிகாம் + 3001 தாடல்கள் 

D] 7 ந்ிம் + 230 அிகாம் + 3000 தாடல்கள் 

7) தன்ணின ினனடந ரிடசில் 1 னல் 9 

ட ரிடசில் இடம்சதற்ந ினனடந 

நூல்கள் கூறுது? 

A] ினந்ி சாஸ்ிம் 

B] ளாத்ிம் 

C] திதந்ம் 

D] னா டக 

8) தன்ணின ினனடந ரிடசில் 10 து 

ரிடசில் இடம்சதற்ந ினனடந நூனாணது 

டக் கூறுகிநது? 

A] ளாத்ிம் 

B] திதந்ம் 

C] ினந்ித்ின் சாஸ்ிம் 

D] னாடக சார்ந்து 

9) தன்ணின ினனடந ரிடசில் 11 து 

ரிடசில் இடம்சதற்ந ினனடந நூனாணது 

டக் கூறுகிநது? 

A] ளாத்ிம் 

B] திதந்ம் 

C] ினந்ித்ின் சாஸ்ிம் 

D] னாடக சார்ந்து 

10) தன்ணின ினனடந ரிடசில் 12 து 

ரிடசில் இடம்சதற்ந ினனடந நூனாணது 

டக் கூறுகிநது? 

A] ளாத்ிம் 

B] திதந்ம் 

C] ினந்ித்ின் சாஸ்ிம் 

D] னாடக சார்ந்து 

 

ிடடகள் – ினந்ிம் 

1 D 2 A 3 C 4 B 5 D 

6 A 7 B 8 C 9 B 10 D 
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10) ளம்தாி 

1) ீானணிரின் இற்சதர் ாது? 

A] கான்ஸ்டாண்டின் ளஜாசப் சதஸ்கி 

B] கான்ஸ்டாண்டின் ளதாசதஸ்கி 

C] சகாண்டம் ளதாசதஸ்கி 

D] ளஜாசப் கான்ஸ்டாண்டின் சதஸ்கி 

2) ீானணிர் திநந் ஊர் ாது? 

A] திான்சு 

B] இத்ானி 

C] இங்கினாந்து 

D] சஜர்ணி 

3) ீானணிர் கீழ்க்கண்ட ந் ின் 

ளதாது ிகம் ந்டடந்ார்? 

A] 19 

B] 30 

C] 25 

D] 28 

4) ீானணிர் இற்நி நூல்கபில் 

கீழ்க்கண்டற்நில் நாண நூல் து? 

A] ஞாளணாதளசம் 

B] சான்னூல் ிபக்கம் 

C] ினக்காலூர்க் கனம்தகம் 

D] சித்ளரிம்ாள் அம்ாடண 

5) ீானணிரின் ந் நூனாணது 

கிநித்துச் சத்ாரின் கடனக்கபஞ்சிம் 

ண அடக்கப்தடுகிநது? 

A] ஞாளணாதளசம் 

B] சான்னூல் ிபக்கம் 

C] ளம்தாி 

D] ளிர் எலக்கம் 

6) ளம்தாி ன்ந சசால்டன ளம்தா + 

அி ண திரித்ால் கீழ்க்கண்ட ந் சதானள் 

கிடடக்கிநது? 

A] ாடா ாடன 

B] ளன்ளதான்ந இணி தாடல்கபாண ாடன 

C] இனத்ீன் சாி சகாண்ட தாடல்கள் 

D] ாடா தாாடன 

7) ளம்தாி ன்ந நூடன கீழ்க்கண்டாறு 

வ்ாறு திரித்ால் அன் சதானள் 

ளன்ளதான்ந இணி தாடல்கபாண ாடன ண 

சதானள்தடும்? 

A] ளம்தா + அி 

B] ளன் + தா + அி 

C] ளன் + தாி 

D] ளன் + ப் (ஆ) + அி 

8) ளம்தாி நூனின் நூல் அடப்ன ாது? 

A] 3 காண்டங்கள் + 34 தடனங்கள் + 3615 

தாடல்கள் 
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B] 3 காண்டங்கள் + 36 தடனங்கள் + 3610 

தாடல்கள் 

C] 3 காண்டங்கள் + 36 தடனங்கள் + 3615 

தாடல்கள் 

D] 3 காண்டங்கள் + 33 தடனங்கள் + 3615 

தாடல்கள் 

9) டகசசய் ன்டி ணம்சதீ – ணத் 

சாடங்கும் ளம்தாி தாடனாணது 

கீழ்க்கண்ட ந் தடனத்ில் அடந்துள்பது? 

A] பன் சசணித் தடனம் 

B] கிழ்ிடணப் தடனம் 

C] கன் ளர்ந் தடனம் 

D] கனள் தடனம் 

10) கனள் தடனாணது ளம்தாி நூனில் 

த்டணாது காண்டத்ில் த்டணாது 

தடனாக இடம்சதற்றுள்பது? 

A] னற்தடனம் – 10 து தடனம் 

B] இண்டாம் தடனம் – 5 து தடனம் 

C] னென்நாம் தடனம் – 12 து தடனம் 

D] ான்காம் தடனம் – 10 து தடனம் 

11) ீானணினக்கு ிழ் கற்தித் னனர் 

ார்? 

A] சுப்ி கிார் 

B] சுப்ீதக் கிார் 

C] சந்ின் சுர்க்கி 

D] சுப்னத்ிண கிார் 

12) இளசு சதனாணின் பர்ப்னத் 

ந்டாகி சூடச ானணிட தாட்டுடடத் 

டனாக சகாண்டு ீானணிர் இற்நி 

நூல் து? 

A] ளம்தாி 

B] ள ிபக்கம் 

C] ினக்காலூர்க் கனம்தகம் 

D] சகாடுந்ிழ் இனக்கம் 

13) டரிாசாி – ன்தது கீழ்க்கண்ட ந் 

சாிச் சசால்னாகும்? 

A] ிழ்ச்சசால் 

B] உனதுச்சசால் 

C] டசாிச்சசால் 

D] இனத்ீன்சாிச்சசால் 

14) ீானணிர் அர்கள் ிகம் ந் 

ஆண்டு து? 

A] கி.தி.1701 

B] கி.தி.1710 

C] கி.தி.1747 

D] கி.தி.1713 

15) ீானணிர் அர்கள் இநந் இடாண 

அம்தனக்காடு உள்ப ாினம் து? 

A] ிழ்ாடு 

B] னதுச்ளசரி 

C] ஆந்ிா 
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D] ளகபா 

16) ிழ் இனக்கி இனக்கங்கடப கிட 

டிில் இனந்து உடடடாக ாற்நிர் 

னனர் ார்? 

A] ீானணிர் 

B] தாிார் 

C] சூரிாா சாஸ்ிரி 

D] ளளப்தார் 

17) ிில் அடந் காப்திங்கடபள, 

ிடத் ாய்சாிாக சகாள்பா 

சபிாட்டர் எனால் இற்நப்தட்ட நூல் 

து? 

A] ளணான்ிம் 

B] ளம்தாி 

C] சதுகாி 

D] சான்னூள் ிபக்கம் 

18) ினக்குநபின் ந் இன தாக்கடப 

ீானணிர் அர்கள் இனத்ீன் சாிில் 

சாி சதர்த்ார்? 

A] அநத்துப்தால் & சதானட்தால் 

B] அநத்துப்தால் & இன்தத்துப்தால் 

C] சதானட்தால் & இன்தத்துப்தால் 

D] சாி சதர்க்கில்டன 

19) ீானணிர் அர்கள் தார்த் குன 

கடட னன் னடநாக ந் ஆண்டு 

ங்கு அச்சிட்டு சபிிட்டார்? 

A] கி.தி.1710 - ிழ்ாடு  

B] கி.தி.1715 - அம்தனக்காடு 

C] கி.தி.1720 - சகாச்சி 

D] கி.தி.1728 - னதுட 

 

ிடடகள் – ளம்தாி 

1 A 5 C 9 D 13 C 17 B 

2 B 6 A 10 A 14 B 18 A 

3 B 7 B 11 B 15 D 19 D 

4 D 8 C 12 A 16 A 
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11) கம்தாாம் 

1) ாதுகு ளசாடன ளாறும் – ன்ந சசால்னில் 

ாது ன்தன் சதானள் ாது? 

A] கந்ம் 

B] னர் 

C] குபம் 

D] தாக்கு 

2) கீழ்க்கண்ட ந் ிாணது 

கந்ப்சதாடிகடபச் சிந்தும் ளசாடனகடப 

பப்தடுத்ினேம், சண்தக பங்கடபக் 

கடந்தும், கனகத்ளாட்டங்கபில் தாய்ந்தும் 

சசல்ாக கம்தர் கூறுகிநார்? 

A] கங்டக 

B] னடண 

C] சனே 

D] தி 

3) கனகம் ன்தது கீழ்க்கண்ட ந் த்டக் 

குநிக்கும் சசால்னாகும்? 

A] சண்தக ம் 

B] தாக்கு ம் 

C] ளக்கு ம் 

D] சந்ண ம் 

4) கம்தர் திநந் ஊர் ாது? 

A] சதான்ிடபந் கபத்தூர் 

B] ினாலூர் 

C] ினப்சதலந்தூர் 

D] ளலந்தூர் 

5) கம்தட ளதாற்நி ள்பல் ார்? 

A] சந்ின் சுர்க்கி 

B] சடடப்த ள்பல் 

C] சதனந்ளணார் 

D] சடடப்த னனர் 

6) கம்தர் இற்நி நூல்கபில் நாணது து? 

A] சடளகாதந்ாி 

B] சிடனசலதது 

C] ளகாி அந்ாி 

D] ினக்டக க்கம் 

7) கட ாந்ரின் டசசாற் சதர்கடபத் 

சால்காப்தி சநிப்தடி ிழ்ப்தடுத்ி 

சதனடக்குரிர் ார்? 

A] ீானணிர் 

B] கம்தர் 

C] ால்ீகி 

D] கதினர் 

8) ாதுகு ளசாடன ளாறும் – ன்ந 

ரிக்சகாண்ட தாடனாணது கம்தா 

நூனில் ந் காண்டத்ில் அடந்துள்பது? 

A] தானகாண்டம் 

B] அளாத்ி காண்டம் 
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C] ஆி காண்டம் 

D] சுந் காண்டம் 

9) சனே ி தற்நி தான காண்டத்ில் 

கீழ்க்கண்ட ந்ப் தடனத்ில் கம்தர் 

கூறுகிநார்? 

A] கப் தடனம் 

B] னாற்றுப் தடனம் 

C] அசிற் தடனம் 

D] ஆற்றுப்தடனம் 

10) தானகாண்டத்ில் காப்தடும் தடனங்கள் 

சாத்ம் த்டண? 

A] 24 தடனங்கள் 

B] 22 தடனங்கள் 

C] 13 தடனங்கள் 

D] 18 தடனங்கள் 

11) தானகாண்டத்ில் உள்ப 

ஆற்றுப்தடனாணது த்டணாது தடனாக 

அடந்துள்பது? 

A] 10 து தடனம் 

B] 22 து தடனம் 

C] 12 து தடனம் 

D] 01 து தடனம் 

12) சனே ிாணது ற்ளதாது இந்ிாின் 

ந் ாினத்ில் தானேம் ிாகும்? 

A] த்ிப்திளசம் 

B] ஆந்ிப்திளசம் 

C] உத்ிப்திளசம் 

D] அனாச்சன திளசம் 

 

 

ிடடகள் – கம்தாாம் 

1 A 2 C 3 B 4 D 5 B 

6 C 7 B 8 A 9 D 10 B 

11 D 12 C 
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12) ிலதும் ளனம் 

1) ிலதும் ளனம் ன்ந டனப்தின் கீழ் 

உள்ப தாடல்கடப இற்நி ஆசிரிர் ார்? 

A] தாிார் 

B] ின.ி.க 

C] தாிாசன் 

D] அப்துல் குான் 

2) ந்ட சதரிாரின் தகுத்நிவுச் 

சிந்டணகடபக் கிட டிில் ந் னனர் 

ார்? 

A] அண்ா 

B] ாக்கல் கிஞர் 

C] ன.ளத்ா 

D] தாிாசன் 

3) தாிாசன் இற்நி ந் நூனில் 

ிலதும் ளனம் ன்னும் டனப்தின்கீழ் ம் 

தாடப்தகுி தாடல் இடம்சதற்றுள்பது? 

A] அகின் சிரிப்ன 

B] ிிக்கம் 

C] கண்கி னட்சிக்காப்திம் 

D] குநிஞ்சித்ிட்டு 

4) தாிாசன் அர்கள் ந் ஆண்டின் ளதாது 

ாால் னட்சிக்கி ன்று அடக்கப்தட்டார்? 

A] அண்ா - 1946 

B] ஈ.ச.ாசாி - 1947 

C] ின.ி.க - 1923 

D] தாிார் - 1903 

 

ிடடகள் – ிலதும் ளனம் 

1 C 2 D 3 A 4 A 

 

13) ினனட்தா 

1) ாடி திடக் கண்டளதா சல்னாம் 

ாடிளணன் – ன்று தாடி னனர் ார்? 

A] ள்பனார் 

B] தாிாசன் 

C] தள்பிகம் .கந்சாி 

D] தாிார் 

2) ாடி திட கண்டளதா சல்னாம் – ன்ந 

தாடனாணது கீழ்க்கண்ட ந் டனப்தின் கீழ் 

இடம்சதற்றுள்பது? 

A] திள்டபச் சிறு ிண்ப்தம் 

B] திள்டபப் சதனிண்ப்தம் 

C] அனட்சதனஞ்ளசாி அகல் 
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D] அனட்சதனஞ்ளசாி அட்டகம் 

3) ினனட்தாில் இடம்சதற்றுள்ப 

தாடல்கபின் ண்ிக்டக ாது? 

A] 5820 

B] 5816 

C] 5818 

D] 5814 

 

(ினனட்தா நூல் ற்றும் ஆசிர் தற்நி குநிப்னம் ற்கணள ஆநாம் குப்தில் கூநினேள்ளபன்) 

ிடடகள் – ினனட்தா 

1 A 2 B 3 C 

 

14) ில்னிதாம் 

1) ான்சதற்ந ிகழ்ாள் – ன்ந 

ரிப்தாடல் இடம்சதற்றுள்ப நூல் து? 

A] தானதாம் 

B] கம்தாாம் 

C] ினனட்தா 

D] ில்னிதாம் 

2) ில்னிதாம் ன்ந நூடன லி னனர் 

ார்? 

A] ில்னினத்தூார் 

B] ிாசர் 

C] கம்தர் 

D] கதினர் 

3) ளன்கலம் துபசி ாடனனேம், சந்ணனம் 

அிப்சதற்ந ின் ினத்ளாள்கள் 

சகாண்டர் ார்? 

A] கண்ன் 

B] கன்ணன் 

C] ர்ர் 

D] ினாஷ்டின் 

4) துாய் அனங்கல் – ன்தன் சதானள் ாது? 

A] சந்ணம் ாடன 

B] காசு ாடன 

C] துபசி ாடன 

D] ளப்திடன ாடன 

5) கபதம் ன்தன் சதானள் ாது? 

A] அம்ன 

B] டச 

C] சந்ணம் 

D] துபசி 

6) தகி ன்தன் சதானள் ாது? 
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A] அம்ன 

B] ில் 

C] ஆி 

D] ளாள் 

7) ில்னினத்தூாட ஆரித் ன்ணர் ார்? 

A] சந்ின் சுர்க்கி 

B] க்கதாடகட ஆண்ட தி 

ஆட்சகாண்டான் 

C] க்கதாடகட ஆண்ட ிஜகுார் 

D] சடடப்த ள்பல் 

8) ில்னிதா நூனின் நூல் அடப்ன ாது? 

A] தத்து தனம் + 4300 தாடல்கள் 

B] தத்து தனம் + 4320 தாடல்கள் 

C] தத்து தனம் + 4350 தாடல்கள் 

D] தத்து தனம் + 4250 தாடல்கள் 

9) ான்சதற்ந ிகழ்ாள் ங்கப் 

சதற்ளநன் – ணத் சாடங்கும் தாடனாணது 

ில்னிதா நூனில் கீழ்க்கண்ட ந்ப் 

தனத்ில் இடம்சதற்றுள்பது? 

A] ஆண் தனம் 

B] துளா தனம் 

C] சல்னி தனம் 

D] கன்ண தனம் 

10) கன்ண தனாணது ில்னிதா நூனில் 

த்டணாது தனாக இடம்சதற்றுள்பது? 

A] ந்ாது தனம் 

B] ட்டாது தனம் 

C] ஆநாது தனம் 

D] ான்காது தனம் 

 

ிடடகள் – ில்னிதாம் 

1 D 2 A 3 A 4 C 5 C 

6 A 7 B 8 C 9 D 10 B 

 

15) ார் கிஞன்? 

1) ார் கிஞன் ன்ந டனப்தில் கிட 

லி னனர் ார்? 

A] தாிாசன் 

B] னடிசன் 

C] ாிாசன் 

D] துடாிக்கம் 

2) னடிசணின் இற்சதர் ாது? 

A] துடாிக்கம் 

B] துடாசு 
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C] துடத்ிணம் 

D] ாசுத்துட 

3) னடிசன் திநந் ஊர் ாது? 

A] சிநிகுபம் 

B] இட்டட 

C] சதரிகுபம் 

D] ினாவூர் 

4) னடிசன் இற்நி நூல்கபில் நாண 

நூல் து? 

A] னங்சகாடி 

B] காிப்தாட 

C] ீகாிம் 

D] னக்சகாடி 

5) னடிசனுக்கு கீழ்க்கண்ட ால் கிசு 

ன்ந தட்டம் அபிக்கப்தட்டது? 

A] அண்ா 

B] தாிாசன் 

C] குன்நக்குடி அடிகபார் 

D] சதரிார் 

6) தாிாசன் தம்தடத் டனனடநக் 

கிஞனள் னெத்க் கிஞர் ார்? 

A] னடிசன் 

B] தாிாசன் 

C] ாிாசன் 

D] ல்னிக்கண்ன் 

7) னடிசன் நூல்கபில் கீழ்க்கண்டற்நில் 

ந் நூனாணது ிக அசு ினது சதற்நது? 

A] காிப்தாட 

B] ீகாிம் 

C] னங்சகாடி 

D] னடிசன் கிடகள் 

8) ந் ஆண்டு னங்சகாடி நூனாணது ிக 

அசின் ினடப் சதற்நது? 

A] 1955 

B] 1963 

C] 1962 

D] 1966 

9) ானடட கிடகடப சாகித் அகடாி 

இந்ிிலும், ஆங்கினத்ிலும் சாிசதர்த்து 

சபிிட்டுள்பது? 

A] ல்னிக்கண்ன் 

B] னடிசன் 

C] ா.காாசன் 

D] குந்ட அ.ள்பிப்தா 
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ிடடகள் – ார் கிஞன் 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 C 

6 A 7 C 8 D 9 B 

 

16) னத்துக்குாசுாி திள்டபத்ிழ் 

1) னத்துக்குாசுாி திள்டபத்ிழ் 

ன்னும் நூடன லிர் ார்? 

A] எட்டக்கூத்ர் 

B] திள்டபப்சதனாள் ங்கார் 

C] குகுனதர் 

D] குன்நக்குடி அடிகபார் 

2) னத்துக்குா சதனான் அர்கள் 

கீழ்க்கண்ட ானடட கன் ன்று 

குகுனதர் கூறுகிநார்? 

A] கடனகள் 

B] டனகள் 

C] ினகள் 

D] ணகள் 

3) பங்கள் சதானந்ி டத்ீசுன் 

ளகாினில் கீழ்க்கண்ட ார் லந்னபிப்தாக 

னனர் குநிப்திடுகிநார்? 

A] சின் 

B] ிஷ்ணு 

C] கதி 

D] குர் 

4) அனகம் – ன்தன் சதானள் ாது? 

A] குபிர்ச்சிாண எபி 

B] அபில்னா எபி 

C] சப்தாண எபி 

D] அநிவு எபி 

5) தும் – ன்தன் சதானள் ாது? 

A] ளன் 

B] இணிட 

C] கடல் 

D] கின் 

6) கலவு துகபர் னலக சடி கனட 

சதனகு சனிள – ன்ந ரிில் 

இடம்சதற்றுள்ப கலவு துகபர் ன்தன் 

சதானள் ாது? 

A] ாசற்நர் 

B] குற்நனள்பர் 

C] குற்நற்நர் 

D] ாசுடட 

7) கின் ிதட்ட இடாக கீழ்க்கண்ட ந் 

இடம் குநிப்திடப்தடுகிநது? 

A] ினாப்னர் ளகாில் 
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B] டத்ீசுன் ளகாில் 

C] சிம்தம் டாசர் ளகாில் 

D] சல்டனப்தர் ளகாில் 

8) குகுனதர் திநந் ஊர் ாது? 

A] ினடகுண்டம் 

B] ளாண்ம் 

C] ளபாங்கண்ி 

D] சதம்தலூர் 

9) குகுனதர் இற்நி நூல்கபில் நாண 

நூல் து? 

A] கந்ர் கனிசண்தா 

B] துடக் கனம்தகம் 

C] ீிநூல்கபின் ிபக்கம் 

D] ினானொர் னம்ிக்ளகாட 

10) கீழ்க்கண்ட ந் இன இடங்கபில் 

குகுனதர் அர்கள் ம்சதால் டம் 

ிறுி உள்பார்? 

A] ினப்னர், காசி 

B] காசி, ினப்தணிந்ாள் 

C] ினடகுண்டம், ினப்தணிந்ாள் 

D] காசி, இாளஸ்ம் 

11) குகுனதர் அர்கள் இடநணடி ளசர்ந் 

இடம் து? 

A] ினடகுண்டம் 

B] ினப்தணிந்ாள் 

C] னள்பினக்குளலர் 

D] காசி 

12) உனகு குபி து ிில் எலகும் 

அன கிள – ணத் சாடங்கும் ம் 

தாடப்தகுி திள்டபத்ிழ் தாடனாணது 

கீழ்க்கண்ட ந்ப் தனத்ில் இடம்சதற்றுள்ப 

தாடனாகும்? 

A] காப்ன 

B] சசங்கீட 

C] சப்தாி 

D] னடக 

13) னடகப்தனாணது இனதாற் 

திள்டபத்ிலக்கும் சதாதுாக 

த்டணாது தனாக அடந்துள்பண? 

A] இண்டாம் தனம் 

B] ஆநாது தனம் 

C] ந்ாது தனம் 

D] ான்காது தனம் 

14) னடகப்தனாணது குந்டின் 

த்டணாது ிங்கபில் டடசதறும் 

தனாகும்? 

A] னென்நாம் ிங்கள் 

B] ாது ிங்கள் 

C] திசணான்நாம் ிங்கள் 

D] தினென்நாம் ிங்கள் 
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15) கீழ்க்கண்ட ந் தனாணது 

பர்டடிட்டு னம் குந்டின் 

சிநப்னகடபக் டுத்துக்கூநி ணங்குபி 

அடக்கும் தாடல்கபாக அடந்துள்பது? 

A] சசங்கீட  

B] னத்ம் 

C] னடக 

D] அம்னனி 

16) திள்டபத்ிில் காப்ன தனத்ில் 

சதனம்தாலும் ளண்டப்தடும் சய்ம் ாது? 

A] சின் 

B] ினால் 

C] திம்ன் 

D] குன் 

17) திள்டபத்ிின் இனதானனக்கும் 

சதாதுாக உள்ப தனங்கபில் கீழ்க்கண்ட 

ந் தனம் தாடுது கடிணம் ன்று 

கூநப்தடுகிநது? 

A] சசங்கீட  

B] னத்ம் 

C] னடக 

D] அம்னனி 

 

ிடடகள் – னத்துக்குாசுாி திள்டபத்ிழ் 

1 C 5 B 9 C 13 B 17 D 

2 B 6 C 10 B 14 D 

3 D 7 B 11 D 15 C 

4 A 8 A 12 D 16 B 
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