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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 2 

1] பெல்லும் உயிரன்றே நீரும்உயி ரன்றே; மன்னன் உயிர்த்றத மலர்தலல உலகம் - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 

3] புேொனூறு, றமாசிகீரனார் 

4] சிறுபஞ்சமூலம், காரியாசான்   

 

2] அதனால் யான்உயிர் என் து அறிலக; றவன்மிகு தாலன றவந்தற்குக் கடறன - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 

3] புேொனூறு, றமாசிகீரனார் 

4] சிறுபஞ்சமூலம், காரியாசான்   

 

3] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] அறிகக – அறிதல் வேண்டும் 

2] தாகன – பகை 

3] கைவன – கைகம 

4] றகண்லம -  லகலம  
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குறிப்பு :- றகண்லம - ெட்பு  

 

4] உடல் ற ார்வினால் அரசுக்குரிய முரசுக் கட்டிலில் உேங்கியற ாது, ------------------------- 
என்ே அர னால் கவரிவீ ப் ப ற்ே ப ருலமக்குரியவர், றமாசிகீரனார்.  

1] வசைன் மசங்குட்டுேன்  

2] இமயேைம்பன் மநடுஞ்வசைலாதன் 

3] மபருமாள் பாஸ்கை ைவிேர்மா 

4] ற ரமான் ப ருஞ்ற ரல் இரும்ப ாலே 

குறிப்பு :- வமாசிகீைனார், மதன்பாண்டி நாட்டிலுள்ள வமாசி என்னும் ஊரில் ோழ்ந்தேர். 
கீைன் என்பது குடிப்மபயைாகக் குறிப்பிைபடுகிைது. இேர் பாடிய பாைல்கள் அகநானூறு, 
குறுந்மதாகக, நற்றிகை ஆகியேற்றுள் உள்ளன. 

 

5] புேொனூறு ---------------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] எட்டுத்பதாலக 

2] பத்துப்பாட்டு  

3] ஐம்மபரும் காப்பியங்கள்  

4] ஐம்சிறும் காப்பியங்கள் 

குறிப்பு :- புைம் என்பது மைம் மசய்தலும் அைம் மசய்தலும் ஆகும். இந்நூலில் உள்ள 
பாைல்கள் பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு இைங்களில் ோழ்ந்த புலேர்களாலும் 
மன்னர்களாலும் பாைப்மபற்ைகே. புைநானூற்றுப் பாைல்கள் மூலம் பண்கைய தமிழக 
மன்னர்களின் அை உைர்வு, வீைம், மகாகை, ஆட்சிச் சிைப்பு, கல்விப் மபருகம 
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முதலியேற்கையும், புலேர்களின் மபருமிதம், மக்களுகைய நாகரிகம், பண்பாடு 
முதலியேற்கையும் அறியலாம். 

 

6] கீழ்க்கண்டவற்றுள் அர லனக் குறிக்காத ப யர் எது? 

1] மன்னன் 

2] வேந்தன்  

3] அமரன் 

4] வகா  

 

7] ஆர்கலி உலகத்து மக்கட் பகல்லாம்; ஓதலில் சிேந்தன்(று) ஒழுக்கம் உலடலம;  
காதலில் சிேந்தன்று கண்ணஞ் ப்  டுத்தல் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 

3] புைநானூறு, வமாசிகீைனார் 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி, மதுலரக் கூடலூர்கிழார் 

 

8] றமலதயில் சிேந்தன்று கற்ேது மேவாலம; வண்லமயில் சிேந்தன்று வாய்லம 
யுலடலம - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

4 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] புைநானூறு, வமாசிகீைனார் 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி, மதுலரக் கூடலூர்கிழார் 

 

9] இளலமயில் சிேந்தன்று பமய்பிணி இன்லம; ெலனுலட லமயின் ொணுச் 
சிேந்தன்று - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 

3] புைநானூறு, வமாசிகீைனார் 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி, மதுலரக் கூடலூர்கிழார் 

 

10] குலனுலட லமயின் கற்புச் சிேந்தன்று; கற்ேலின் கற்ோலர வழி டுதல் 
சிேந்தன்று - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  

2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 

3] புைநானூறு, வமாசிகீைனார் 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி, மதுலரக் கூடலூர்கிழார் 

 

11] ப ற்ோலரச் ப றுத்தலில் தற்ப ய்லக சிேந்தன்று; முன்ப ரு கலின்பின் 
சிறுகாலம சிேந்தன்று - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
ப யர் என்ன? 

1] நான்மணிக்கடிகக, விளம்பிநாகனார்  
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2] பழமமாழி நானூறு,  முன்றுகை அகையனார் 

3] புைநானூறு, வமாசிகீைனார் 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி, மதுலரக் கூடலூர்கிழார் 

 

12] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] ஆர்கலி – நிகைந்த ஓகசயுகைய கைல் 

2] காதல் – அன்பு, விருப்பம் 

3] வமகத – அறிவு நுட்பம் 

4] வண்லம – தீலம 

குறிப்பு :- வண்லம – ஈலக, பகாலட 

 

13] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] பிணி – வநாய் 

2] மமய் – உைம்பு 

3] நாைம் – மசய்யக் கூைாதகனச் மசய்ய அச்சப்படுதல் 

4] றகண்லம - தீலம  

குறிப்பு :- றகண்லம - ெட்பு  

 

14] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாலரப் ற்றியது? 
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இவர் பிேந்த ஊர் கூடலூர். இவர்தம்  ாடல்கலள ெச்சினார்கினியர் முதலிய 
ெல்லுலரயாசிரியர்கள் றமற்றகாள்களாகக் லகயாண்டுள்ளார்கள். இவர்  ங்க 
காலத்துக்குப்பின் வாழ்ந்தவர். 

1] விளம்பிநாகனார்  

2] முன்றுகை அகையனார் 

3] வமாசிகீைனார் 

4] மதுலரக் கூடலூர்கிழார் 

 

15] முதுபமாழிக்காஞ்சி என் து ------------------திலணயின் துலேகளுள் ஒன்று.  

1] ேஞ்சி  

2] மநாச்சி  

3] தும்கப  

4] காஞ்சி  

 

16] முதுபமாழிக்காஞ்சி ----------------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1]  திபனண்கீழ்க்கணக்கு 

2] பதிமனண் வமல்க்கைக்கு 

3] ஐம்மபரும் காப்பியங்கள்  

4] ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள்  
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17] --------------------------- நூல், அேவுலரக்றகாலவ எனவும் வழங்கப் டுகிேது. 

1] நான்மணிக்கடிகக  

2] பழமமாழி நானூறு 

3] புைநானூறு 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி 

 

18] முதுபமாழிக்காஞ்சி நூலில் -------------------  ாடல்கள் உள்ளன.  

1] 10     2] 40    3] 80     4] 100 

குறிப்பு :- முதுமமாழிக்காஞ்சி நூலில் பத்து அதிகாைங்கள் உள்ளன. ஒவ்வோர் 
அதிகாைத்திலும் பத்துச் மசய்யுள்கள் உள்ளன. இந்நூல் நூறு பாைல்களால் ஆனது. 

 

19] --------------------------- நூல் கற்ற ாரின் குற்ேங்கலள நீக்கி, அேம், ப ாருள், இன் ங்கலள 
அலடவதற்கான வழிமுலேகலள அேவுலரகளாகக் கூறி ெல்வழிப் டுத்தும். 

1] நான்மணிக்கடிகக  

2] பழமமாழி நானூறு 

3] புைநானூறு 

4] முதுபமாழிக்காஞ்சி 

 

20] யார் காப் ர் என்று தமிழன்லன ஏங்கிய ற ாது ொன் காப்ற ன் என்று எழுந்தார் 
ஒருவர் அவர்தாம் ----------------. 
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1] திரு.வி.க  

2] மகைமகலயடிகள்  

3] உ.றவ. ாமிொதர் 

4] பாோைர்  

 

21] கீழ்க்கண்டவர்களுள் யார் தமிழ்த்தாத்தா என்று அலழக்கப் டுகிோர்? 

1] திரு.வி.க  

2] மகைமகலயடிகள்  

3] உ.றவ. ாமிொதர் 

4] பாோைர்  

 

22] கீழ்க்கண்டவர்களுள் யார் மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனாரின் மாணவர்? 

1] திரு.வி.க  

2] மகைமகலயடிகள்  

3] உ.றவ. ாமிொதர் 

4] பாோைர்  

 

23] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புலடயது? 

இவர், ெயமும் சுலவயும் மிக்க  ாடல்கலள இயற்றிப் புதுப்புது நூல்கலளப் 
 லடத்தளித்தார். தமிழ்ப் ாடம் ப ால்லிச்ப ால்லி மாணவர்கலளத் தமிழின் ால் 
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ஈர்த்தார். அதனால், மாணவர்கள் தமிழின்மீது தீராக்காதல் பகாண்டு தமிலழ 
ஈடு ாட்டுடன் கற்ோர்கள். அம்மாணவர்கள் றதமதுரத் தமிலழ உலபகலாம்  ரவச் 
ப ய்தார்கள். 

1] வேங்கை மகாலிங்கம்   

2] மகைமகலயடிகள்  

3] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் 

4] பாோைர்  

 

24] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் அவர்கள் பிேந்த ஆண்டு? 

1] 06.04.1805 

2] 04.06.1815 

3] 06.04.1815 

4] 04.06.1850 

 

25] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் அவர்கள் பிேந்த ஊர்?  

1] திண்டுக்கல் மாேட்ைத்கதச் வசர்ந்த ேத்தலக்குண்டு  

2] தூத்துக்குடி மாேட்ைத்கதச் வசர்ந்த நாகலாபுைம்  

3] திருோரூர் மாேட்ைத்கதச் வசர்ந்த நீைாமங்கலம்  

4] திருச்சி மாவட்டத்லதச் ற ர்ந்த எண்பணய்க்கிராமம் 
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26] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் அவர்கள் ப ற்றோர் ப யர்? 

1] முத்கதயா - விசாலாட்சி 

2] மேங்கட்ைாமன் - அம்மணி அம்மாள்  

3] சிதம் ரம் – அன்னத்தாச்சியார் 

4] இேர்களில் யாருமில்கல  

 

27] மீனாட்சிசுந்தரனார் திருமணம் ப ய்துபகாண்டு குடும் த்துடன் -------------------- ஊரில் 
வாழ்ந்தார். 

1] கசதாப்வபட்கை (கசகத) 

2] மன்னார்குடி (மன்கன) 

3] மயிலாடுதுகை (மயிகல) 

4] திரிசிரபுரத்தில் ( திருச்சிராப் ள்ளி )  

குறிப்பு :- மீனாட்சிசுந்தரனார் திருமணம் ப ய்துபகாண்டு குடும் த்துடன் 
திரிசிரபுரத்தில் ( திருச்சிராப் ள்ளி ) வாழ்ந்தார். அதனால், அவலரத் திரிசிரபுரம் 
மீனாட்சிசுந்தரனார் என்றே அலழத்தனர். அவரிடம், கற்க றவண்டும் என்ே றவட்லக 
தணியாததாக இருந்தது. 

 

28] மீனாட்சிசுந்தரனார் எப்ப ாழுதும் நூல்கலளப்  டித்துக்பகாண்றட இருப் ார். 
அவர் தமிழ் இலக்கியத்திலும் -------------  மய நூல்களிலும் ஆர்வம் பகாண்டிருந்தார். 

1] ல வம்  

2] கேைேம்  
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3] மபௌத்தம் 

4] சமை  

 

29] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாலரப் ற்றியது? 

இவர், தமிழ் கற்கறவண்டுபமன்று விரும்பியவர்களுக்பகல்லாம் கற்றுக் பகாடுத்து 
வந்தார்;  ாதி,  மயம்  ாராது அலனவருக்கும் கல்வி கற்பித்து வந்தார். இவர், ப ருஞ் 
ப ல்வராக இல்லல என்ோலும், மாணவர் சிலருக்கு உண்டியும் உலேயுளும் 
அளித்துக் கற்பித்திருக்கிோர். அதன் காரணமாக அவருலடய புகழ் எங்கும்  ரவியது. 
குலாம்காதர் ொவலர்,  வரிராயலு, தியாகரா ர்,  ாமிொதர் ஆகிறயார், அவர்களுள் 
குறிப்பிடத்தக்க மாணவர்கள். 

1] வேங்கை மகாலிங்கம்   

2] மகைமகலயடிகள்  

3] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் 

4] பாோைர்  

 

30] ------------------- என்ே ஊரில் ஆதீன வித்துவானாக இருக்க றவண்டும் என்று  ஆதீனத் 
தலலவர், மீனாட்சிசுந்தரனாருக்கு அலழப்பு விடுத்தார். மீனாட்சிசுந்தரனார் 
அப் தவியில் சிலகாலம் இருந்து அரும் ணி ஆற்றினார்.  

1] திருத்துகைப்பூண்டி  

2] திருச்மசந்தூர்  

3] திருத்தணி  

4] திருவாவடுதுலே 
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31] ------------------- என்ே ஊரில் வாழ்ந்த காலத்தில் தான் உ.றவ. ாமிொதருக்கு ஆசிரியராக 
இருந்தார், மீனாட்சிசுந்தரனார். 

1] திருத்துகைப்பூண்டி  

2] திருச்மசந்தூர்  

3] திருத்தணி  

4] திருவாவடுதுலே 

 

32] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புலடயது? 

 இவர், தம்வாழ்வின் ப ரும் குதிலய, மாணவர்களுக்குக் கற்பிப் திறலறய 
ப லவழித்தார். கற்பித்ததால் அவருலடய அறிவும் வளந்தது. மாணவர்களுக்குப் 
 ாடம் ப ால்லும் ற ாது அவர் ஏடுகலளப்  ார்க்கறவ மாட்டார். அவற்றிலுள்ள 
அலனத்தும் அவருக்கு மனப் ாடமாகறவ இருந்தன. 

1] வேங்கை மகாலிங்கம்   

2] மகைமகலயடிகள்  

3] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் 

4] பாோைர்  

 

33] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார், -------------------- க்கும் றமற் ட்ட நூல்கலள 
இயற்றியுள்ளார். தமிழகத்திலுள்ள  ல்றவறு றகாவில்களுக்கு ெலடப் யணம் றமற் 
பகாண்டு அக்றகாவில்கலளப்  ற்றித் தலபுராணங்கள்  ல இயற்றியுள்ளர். அத்தல 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

13 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

புராணங்களில் றகாவில் வரலாறு, சிேப்புகள், இலேவனின் ப ருலமகள் முதலியன 
இடம்ப ற்றுள்ளன. 

1] 80  

2] 800 

3] 1800  

4] 8000 

 

34] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புலடயது? 

ஒருமுலே இவருலடய ெண் ர் ஆறுமுகம் என் வர், தம்முலடய குடும் த் 
பதாடர் ாகக் கும் றகாணத்தில் ஒருவருக்குப்  த்திரம் ஒன்று எழுதிக் பகாடுத்தார். 
அதில்,  ாட்சிக் லகபயாப் மிட வந்த ஒருவருலடய இருப்பிடம் 
கும் றகாணத்திலுள்ள சுண்ணாம்புக்காரன் பதரு என் து. அதலன நீற்றுக்காரத் 
பதரு எனவும் வழங்குவர். இந்த இரண்டில் எதலனப் ப யருக்கு முன்னால் 
ற ர்க்கலாம் என்று அவர் றகட்டப ாழுது , --------------- என் வர் இரண்டும் றவண்டாம், 
மூன்ோவது பதரு என்று ற ாட்டுவிடும் என்று ப ான்னார். மூன்ோவது என் து 
சுண்ணாம்ல க் குறிக்கும் ஒரு ப ால்லாகும். (பவற்றிலல +  ாக்கு +சுண்ணாம்பு ) 

1] வேங்கை மகாலிங்கம்   

2] மகைமகலயடிகள்  

3] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் 

4] பாோைர் 

 

35] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புலடயது? 
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ஒருொள் இவர், காய்ச் லுற்றுத் துன்புற்ோர். அப்ப ாழுது மாணவர் ஒருவலர நூல் 
முழுவதலனயும் பதாடர்ந்து  டிக்குமாறு றகட்டார். உடல்நிலல  ரியில்லாதற ாது 
 ற்று ஓய்பவடுத்தால் ெல்லபதன்று மற்ேவர் கூே, றொய்க்கு மருந்து இலக்கியம் 
என்ோர். 

1] வேங்கை மகாலிங்கம்   

2] மகைமகலயடிகள்  

3] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் 

4] பாோைர் 

 

36] மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார் அவர்கள் மலேந்த வருடம்? 

1] 01.02.1786 

2] 10.12.1886 

3] 10.02.1786 

4] 01.02.1876 

 

37] "பதாப்புள்பகாடி உேவுகள் அறுந்து ற ாகாமல் காப் து தாய்பமாழி மாத்திரறம. பிே 
பமாழிகள் பிலழ தற்கு; தாய் பமாழி ஒன்றே வாழ்வதற்கு! - என்ே  ாடல் வரியின் 
ஆசிரியர் யார்? 

1] ோல்ட் விட்மன்  

2] வசக்சுபியர்  

3] ஜி.யு.வபாப் 
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4] உருசிய கவிஞர் ரசூல் கம் றதவ்  

 

38] ொலள என் பமாழி  ாகுமானால் இன்றே ொன் இேந்து விடுறவன்!" - என்ே  ாடல் 
வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] ோல்ட் விட்மன்  

2] வசக்சுபியர்  

3] ஜி.யு.வபாப் 

4] உருசிய கவிஞர் ரசூல் கம் றதவ் 

 

39] ப ால்லத் துடிக்குது மனசு - என்ே நூலின் ஆசிரியர் யார்?  

1] ைாஜம் கிருஷ்ைன்  

2] சுஜாதா 

3] வீ.றக.டி.  ாலன் 

4] நேநீதன்  

 

40] அேம் ப ருகும் தமிழ்  டித்தால்! அகத்தில் ஒளி ப ருகும்! திேம் ப ருகும்! உரம் 
ப ருகும்! தீலமக் பகதிர் நிற்கும்! - என்ே  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாவலறரறு ப ருஞ்சித்திரனார் 

2] தாைா பாைதி  

3] ோணிதாசன்  
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4] அப்துல் ைகுமான் 

 

41] அேம் ப ருகும் ஆண்லம வரும் ; மருள் விலகிப் ற ாகும்! புேம் ப யரும் 
ப ாய்லம எலாம்! புதுலம ப ரும் வாழ்றவ - என்ே  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1]  ாவலறரறு ப ருஞ்சித்திரனார் 

2] தாைா பாைதி  

3] ோணிதாசன்  

4] அப்துல் ைகுமான் 

 

42] ெற்றிலண, குறுந்பதாலக, புேொனூறு, திருவள்ளுவமாலல ஆகியவற்றில் 
றகாவூர்கிழார் அவர்களின் ------------------- ாடல்கள் இடம்ப ற்றுள்ளன. 

1] 8   2] 10    3] 18   4] 20 

 

43]  னம்பூ மாலல ---------- என் வருடன் பதாடர்புலடயது. 

1] ற ரர் 

2] வசாழர்  

3] பாண்டியர் 

4] பல்லேர்  

 

44] றவப் ம்பூ மாலல ---------- என் வருடன் பதாடர்புலடயது. 
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1] வசைர்  

2] வசாழர்  

3]  ாண்டியர் 

4] பல்லேர் 

 

45] ஆத்திமாலல  ---------- என் வருடன் பதாடர்புலடயது. 

1] வசைர்  

2] ற ாழர் 

3] பாண்டியர் 

4] பல்லேர் 

 

46] இளந்தத்தனாலரச் சிலே மீட்ட ப ம்மல் யார்? 

1] நச்சினார்க்கினியர்  

2] ேள்ளல் சீதக்காதி  

3] றகாவூர்கிழார் 

4] இேர்களில் யாருமில்கல  

 

47] இந்த கூற்று எந்த எழுத்துடன் பதாடர்புலடயது? 
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 அஃறகனம், முப்புள்ளி, முப் ாற்புள்ளி, தனிநிலல, ஆய்தம் - என்று கூேப் டும் 
எழுத்து. ஒரு ப ால்லின் இலடயில் மட்டுறம வரும். அவ்பவழுத்தின் முன் குறிலும் 
அதன்பின் வல்லின உயிர்பமய்க் குறிலும் வரும். 

1] ஈ   2] ஊ   3] ஓ  4] ஃ 

 

48] ற ாழர்களின் தலலெகராக விளங்கிய உலேயூர், திருச்சிக்கு அருகில் 
அலமந்துள்ள  ண்லடய ெகரமாகும். இவ் உலேயூர் முற்காலத்தில் ----------------- என்று 
அலழக்கப் ட்டது. 

1] மகாங்கு மண்ைலம்  

2] றகாழிமாெகரம் 

3] வசாழமண்ைலம்  

4] இேற்றில் ஏதுமில்கல  

 

49] தாயுமானவருக்கு ஞானபெறி காட்டியவர்? 

1] நச்சினார்க்கினியர்  

2] வபாகர்  

3] காலங்கிநாதர் 

4] பமௌனகுரு 

 

50] தமிழின் முதல் சிறுகலத எழுத்தாளர்? 

1] மஜயகாந்தன்  
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2] சுஜாதா  

3] ைாஜம் கிருஷ்ைன்  

4] வ.றவ.சுப்பிரமணியம் 

 

51] ஈன்று புேந்தருதல் என் தலலக் கடறன;  ான்றோன் ஆக்குதல் தந்லதக்குக் 
கடறன; - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 

1] சீேகசிந்தாமணி  

2] மணிவமககல  

3] புேொனூறு  

4] அகநானூறு  

 

52] றவல் வடித்துக் பகாடுத்தல் பகால்லற்குக் கடறன; ென்னலட ெல்கல் றவந்தற்குக் 
கடறன, - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 

1] சீேகசிந்தாமணி  

2] மணிவமககல  

3] புேொனூறு  

4] அகநானூறு  

 

53] ஒளிறு வாள் அருஞ்  மம் முருக்கி, களிறு எறிந்து ப யர்தல் காலளக்குக் கடறன - 
இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல்? 
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1] சீேகசிந்தாமணி  

2] மணிவமககல  

3] புேொனூறு  

4] அகநானூறு 


