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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 9 

1] இனிமைத் தமிழ்பைாழி எைது – எைக்கு; இன் ந் தரும் டி வாய்த்தநல் அமுது ; 
கனிமைப் பிழிந்திட்ட சாறு – எங்கள்; கதியில் உைர்ந்திடைாம் ப ற்ற ப று ! - இந்த 
 ாடல் வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- இப் ாடல்  ாரதிதாசன் கவிமதகள் என்னும் கவிமதத் பதாகுதியில் எங்கள் 
தமிழ் என்னும் தமைப்பில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

2] தனிமைச் சுமவயுள்ள பசால்மை – எங்கள் ; தமிழினும் பவபறங்கும் ைாங்கண்ட 
தில்மை ; நனியுண்டு நனியுண்டு காதல் – தமிழ்; நாட்டினர் ைாவர்க்கு பைதமிழ் மீதில் 
( இனிமைத் )  - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- இப் ாடல்  ாரதிதாசன் கவிமதகள் என்னும் கவிமதத் பதாகுதியில் எங்கள் 
தமிழ் என்னும் தமைப்பில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 
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3] தமிழ் எங்கள் உயிர்என்  தாபை – பவல்லுந்; தரமுண்டு தமிழருக் கிப்புவி பைபை; 
தமிழ்என்னில் எம்முயிர்ப் ப ாருளாம் – இன் த்; தமிழ்குன்று பைல்தமிழ் நாபடங்கும் 
இருளாம் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- இப் ாடல்  ாரதிதாசன் கவிமதகள் என்னும் கவிமதத் பதாகுதியில் எங்கள் 
தமிழ் என்னும் தமைப்பில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

4] தமிழுண்டு தமிழ்ைக்க ளுண்டு – இன் த்; தமிழுக்கு நாளும்பசய் பவாம்நல்ை 
பதாண்டு; தமிழ்என்று பதாள்தட்டி ஆடு – நல்ை; தமிழ்பவல்க பவல்க என்பற 
தினம் ாடு ( இனிமைத் ) - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- இப் ாடல்  ாரதிதாசன் கவிமதகள் என்னும் கவிமதத் பதாகுதியில் எங்கள் 
தமிழ் என்னும் தமைப்பில் இடம்ப ற்றுள்ளது. 

 

5] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 
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1] கதி –  மக 

2] பபறு – சசல்வம் 

3] நனி – மிகுதி (மிக்க) 

4] தரம் – தகுதி 

குறிப்பு :- கதி – துமை 

 

6] சுப்புரத்தினம் என்னும் இைற்ப ைர் உமடை கவிஞர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

குறிப்பு :- சுப்புரத்தினம்,  ாரதிைார்மீது பகாண்ட  ற்றினால்  ாரதிதாசன் எனத் 
தன்ப ைமர ைாற்றி அமைத்துக்பகாண்டார்.  

 

7]  ாரதிதாசன் அவர்களின் ப ற்பறார் ப ைர் என்ன? 

1] சவங்கட்ராமன் - அம்மணியம்மாள்  

2] சாத்தப்பன் - விசாலாட்சி  

3] அய்யாதுரர - மிளகாயிஅம்மாள்  

4] கனகசம  - இைக்குமி அம்ைாள்  
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8] இந்த கூற்று ைாருடன் பதாடர்புமடைது? 

தமிழ், பிபரஞ்சு, ஆங்கிைம் ஆகிைவற்றில் புைமை மிக்கவர். குடும்  விளக்கு, 
 ாண்டிைன்  ரிசு, பசர தாண்டவம்,இருண்ட வீடு, தமிழச்சியின் கத்தி, பிசிராந்மதைார், 
குறிஞ்சி திட்டு, அழகின் சிறப்பு, தமிழிைக்கம் முதலிைன. 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] வாணிதாசன்  

4] நாமக்கல் கவிஞர்  

 

9]  ாரதிதாசன் அவர்களின் காைம்? 

1] 29.04.1891 – 21.04.1964 

2] 29.04.1892 – 21.04.1965 

3] 29.04.1893 – 21.04.1966 

4] 29.04.1894 – 21.04.1967  

 

10] வீழ்ந்து பவண்ைமழ தவழும் விண்ணுறு ப ருவமர; ப ரும் ாம்பு ஊழ்ந்து 
பதாலுரிப்  னப ால் ஒத்த ைற்றவற் றருவி; - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 
ைற்றும் ஆசிரிைர் ப ைர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்பகாவடிகள்  

2] மணிபமகரல, சீத்தரலச்சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாைணி, திருத்தக்கபதவர் 
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4] கம்பராமாயணம், கம்பர்  

 

11] தாழ்ந்து வீழ்ந்தமவ முழவின் ததும்பின் ைதுகரம்  ாடச்  சூழ்ந்து ைாையி ைாடி 
நாடகம் துளக்குறுத் தனபவ - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் ைற்றும் 
ஆசிரிைர் ப ைர்? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்பகாவடிகள்  

2] மணிபமகரல, சீத்தரலச்சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாைணி, திருத்தக்கபதவர். 

4] கம்பராமாயணம், கம்பர்  

 

12] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] விண் – வானம் 

2] வரர – மரல 

3] முழவு – காடு 

4] மதுகரம் – பதன் உண்ணும் வண்டு 

குறிப்பு :- முழவு – ைத்தளம் 

 

13] திருத்தக்கபதவர் ------------------- அரச குைத்தில் பிறந்தவர். 

1] பசரர் 

2] பசாழர் 
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3] பாண்டியர்  

4] பல்லவர்  

 

14] திருத்தக்கபதவர் ----------------------- சைைத்மதச் சார்ந்தவர். 

1] சைைம் 

2] புத்தம்  

3] கிறித்துவம் 

4] ச ாராஸ்டிரியம்  

 

15] திருத்தக்கபதவர் அவர்களின் காைம்? 

1] கி.பி. ஒன்பதாம்  நூற்றாண்டு 

2] கி.பி.  த்தாம் நூற்றாண்டு 

3] கி.பி. பதிசனான்றாம்  நூற்றாண்டு 

4] கி.பி. பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு 

 

16] நரி விருத்தம் - என்ற நூலின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] இளங்பகாவடிகள்  

2] சீத்தரலச்சாத்தனார்  

3] திருத்தக்கபதவர் 

4] கம்பர்  
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17] ----------------- நூல்களுள் ஒன்று சீவகசிந்தாைணி. 

1] எட்டுத்சதாரக  

2] பத்துப்பாட்டு  

3] ஐம்ப ரும் காப்பிைங்கள்  

4] ஐம்சிறும் காப்பியங்கள்  

 

18] கீழ்க்கண்ட நூல்களுள் 'ைைநூல்' - என வழங்கப் டும் நூல் எது? 

1] சிலப்பதிகாரம் 

2] மணிபமகரல 

3] சீவகசிந்தாைணி 

4] கம்பராமாயணம் 

 

19] திருத்தக்கபதவர் இைற்றிை பவறு நூல்? 

1] கரி விருத்தம்  

2] நரி விருத்தம் 

3] பரி விருத்தம்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல   

 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

8 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

20] காண் வமரக் கவர்ந்திழுத்து உள்ளங்கமளத் தன்வைப் டுத்தும் உைர்ந்தகமை ------
------? 

1] பபச்சுக்கரல 

2] நடிப்புக்கரல 

3] ஓவிைக்கமை  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

 

21] தமிழ்நாட்டில் சங்க காைத்திற்கு முன்னபர ஓவிைங்கள் வமரைப் ட்டன. தாம் 
வமரந்த ஓவிைங்கமள முதலில் கண்பைழுத்து என்பற வழங்கியுள்ளனர். தமிழ் 
இைக்கிைத்தில் எழுத்து என் தற்கு ஓவிைம் எனப் ப ாருள் இருந்ததமன ---------------- 
ைற்றும் ----------------- பசய்யுள் அடிகள் பதளிவு டுத்துகின்றன. 

1]  ரி ாடல், குறுந்பதாமக 

2] புறநானூறு, அகநானூறு  

3] நற்றிரண, கலித்சதாரக  

4] ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து  

 

22] ------------- பைாழியிலும் எழுத்துகள் உருவங்களாக உள்ளன. 

1] எகிப்து  

2] சீன  

3] ஆப்பிரிக்க  

4] ஆங்கில  
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23] ஓவிைம் வமரவதற்கு பநர்பகாடு, பகாைக்பகாடு, வமளபகாடு முதலிைன 
அடிப் மடைாகும். இவ்வாறு வமரைப் டு மவ ------------------------ எனப் டும். 

1] காலஓவியங்கள்  

2] ரகஓவியங்கள்  

3] பகாட்படாவிைங்கள் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

குறிப்பு:- அவ்வமர பகாடுகளின்பைல் சிவப்பு, கருப்பு, ைஞ்சள், நீைம், முதலிை 
வண்ைங்கள் பூச, அழகிை ஓவிைங்களாக உருபவடுக்கும். 

 

24] --------------------- நடுகல் வைக்கம்  ற்றிக் கூறுகிறது. 

1] அகத்தியம்  

2] பதால்காப்பிைம்  

3] திருக்குறள்  

4] இராமாயணம்  

குறிப்பு :- நடுகல்லில் ப ாரில் வீரைரைம் எய்திை வீரனது உருவம், ப ைர், 
ப ருமைக்குரிை பசைல் முதலிைனவற்மறப் ப ாறிக்கும்  ழக்கம் இருந்தது. சிற்பி, 
தான் பசதுக்கவிருக்கும் உருவத்மத முதலில் வமரந்து  ார்த்த பின்னபர, 
அவ்பவாவிைத்மதக்பகாண்டு கல்லில் உருவம் அமைத்தல் ைரபு. இதன் டி ஆராய்ந்து 
பநாக்கினால் பசதுக்குவதற்கு ஓவிைம் துமை புரிந்ததமனயும், ஓவிைம் முன்னபர 
வளர்ந்திருந்ததமனயும் உைர முடிகின்றது. 
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25] கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ாருந்தாதது எது? ஓவிைக்கமை ஓவு, ஓவம், ஓவிைம், 
சித்திரம்,  டம்,  ாடம்,  டாம், வட்டிமகச்பசய்தி எனப்  ை ப ைர்களால் 
வழங்கப்ப ற்றது.  

1] படம் 

2]  ாடம் 

3] படாம் 

4] வட்டிரகச்சசய்தி 

 

26] கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ாருந்தாதது எது? 

ஓவிைக் கமைஞர் ஓவிைர், ஓவிைப்புைவன், ஓவிை விசித்திரன், கண்ணுள் 
விமனஞன், சித்திரக்காரர், வித்தக விமனஞன், வித்தகர், கிளவி வல்பைான் என 
அமழக்கப் ட்டார். 

1] ஓவியப்புலவன் 

2] ஓவிை விசித்திரன் 

3] கண்ணுள் விரனஞன் 

4] சித்திரக்காரர் 

 

27] ஓவிைர் எண்ைங்களின் எழுச்சிமைப்  ை வண்ைங்களின் துமைபகாண்டு 
எழுதுபவாராதலின் ----------------------- எனப் புகழ்ப ற்றார். 

1] ஓவியப்புலவன் 

2] ஓவிய விசித்திரன் 
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3] கண்ணுள் விமனஞர்  

4] சித்திரக்காரர் 

 

28] --------------- என் வர், தம் உமரயில் ஓவிைருக்கு, 'பநாக்கினார் கண்ணிடத்பத தம் 
பதாழில் நிறுத்துபவார்' என இைக்கைம் வகுத்திருப் து எத்துமைப் ப ாருத்தம் 
 ார்த்தீர்களா? 

1] கம்பர்  

2] சரடயப்ப வள்ளல்  

3] நச்சினார்க்கினிைர் 

4] உமறுப்புலவர்  

 

29] ஓவிை நூலின் நுணுக்கத்மத நன்கு கற்றுப் புைமைப ற்ற ஆசிரிைர் ------------------ 
எனப் ப ாற்றப் ட்டார். 

1] ஓவிய விசித்திரன் 

2] ஓவியக் கவி  

3] ஓவியச் சக்கரவர்த்தி  

4] ஓவிைப் புைவன் 

 

30] ஓவிைக் கமைஞர் குழுமவ ----------------- என்றமழத்தனர்.  

1] ஓவிய தாசர்கள்  
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2] ஓவிய சித்திரர்கள்  

3] ஓவிய குருக்கள்  

4] ஓவிை ைாக்கள் 

 

31] ஆண் ஓவிைர் ------------------------ என அமழக்கப்ப ற்றார். 

1] சித்திராங்கதன் 

2] சிம்ம சித்திரன்  

3] சித்திர தாசன்  

4] சித்திர விரனஞன்  

 

32] ப ண் ஓவிைர் ------------------------ என அமழக்கப்ப ற்றார். 

1] சித்திரபசனா 

2] ஓவியா 

3] விசித்திரரக  

4] விசித்திரா  

 

33] ஆடல் ைகள் ைாதவி, 'ஓவிைச் பசந்நூல் உமர நூற்கிடக்மகயும் கற்றுத்துமற 
ப ாகப் ப ாற்பறாடி ைடந்மதைாக இருந்தனள்' என ----------------- நூல் கூறுகிறது. 

1] மணிபமகரல  

2] சீவகசிந்தாமணி  
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3] சிைப் திகாரம்  

4] சபரியபுராணம்  

 

34]  ல்வமகக் காட்சிகள், உருவகங்கள் வமரை ஓவிைர் அக்காைத்தில்  ல்வமகக் 
கருவிகமளப்  ைன் டுத்தினர். வண்ைந்தீட்டும் பகால் தூரிமக, துகிலிமக, 
வட்டிமக எனப் ட்டது. வண்ைங்கள் குழப்பும்  ைமகக்கு -------------------- எனப் 
ப ைரிட்டிருந்தனர். 

1] வட்டிரக புத்தகம்  

2] வட்டிரக இடம்  

3] வட்டிரக தூண்  

4] வட்டிமகப்  ைமக 

 

35] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

அக்காைத்தில் ஓவிைங்கள் வமரவதற்பகன்று தனிபை இடங்கள் அமைந்து 
இருந்தன. இங்கனம் ஓவிைம் வமரைப் ட்ட இடங்கள் சித்திரக்கூடம், சித்திமரச் 
சாமை, சித்திரைாடம், எழுதுநிமை ைண்ட ம், எழுபதழில் அம் ைம் என 
வழங்கப் ட்டன.  

1] சித்திரக்கூடம் 

2] சித்திமரச் சாமை 

3] சித்திரமாடம் 

4] எழுதுநிரல மண்டபம் 
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36] அக்காைத்தில் நடனம் புரிவதற்பக -------------- ஒன்றமன ஏற் டுத்தியுள்ளனர். 

1] நடன புரி 

2] நடனச் சாரல  

3] சித்திர சம  

4] நடனக் கூடம்  

 

37] ----------------- நூலில், 'ஓவத்தமனை இடனுமட வனப்பு' என வீட்டின் அழமக 
ஓவிைத்திற்கு ஒப்  மவத்துக் கவிஞர் ப ாற்றுகிறார். 

1] சிலப்பதிகாரம்  

2] சீவகசிந்தாமணி  

3] புறநானூறு 

4] கலித்சதாரக  

 

38] சுடுைண் சுவர்மீது பவண்சுமத பூசிச் பசஞ்சாந்து பகாண்டு ஓவிைங்கள் தீட்டினர். - 
இங்கு 'பவண்சுமத' என் து எதமனக் குறிக்கிறது? 

1] களிமண்  

2] வண்டல் மண்  

3] சுண்ைாம்பு 

4] சசங்கல்  
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39] ைரப் ைமக, துணிச்சீமை, திமரச்சீமைகளில் ஓவிைம் எழுதினர். 
நாடகபைமடகளில்  ை வண்ைங்களில் கவின்மிகு காட்சிகள் தீட்டப் ட்ட 
திமரச்சீமைகள் பதாங்கினவற்மற ---------------- பகாண்டு அறிகிபறாம். 

1] நாடகக் காட்சிகள்  

2] முன்பனார் கரதகள்  

3] ஓவிை எழினி 

4] பாரறகள் 

 

40] வண்ைங்கைவாைல் கரித்துண்டுகளால் வடிவம் ைட்டும் வமரவதமன ------------------ 
என்றமழத்தனர். 

1] பகாட்படாவியம்  

2] சுவபராவியம்  

3] புமனைா ஓவிைம் 

4] வண்ண ஓவியம்    

குறிப்பு - வண்ைங்கைவாைல் கரித்துண்டுகளால் வடிவம் ைட்டும் வமரவதமனப் 
புமனைா ஓவிைம் என்றமழத்தனர். இன்றும், இது பைன்பகாட்டு ஓவிைைாக 
நமடமுமறயில் இருப் து குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

41] கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ாருந்தாதது எது? 
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இைற்மகக் காட்சிகள், நிமனவுகள், கற் மனக் காட்சிகள், சமுதாை வாழ்க்மக 
முமறமை, இதிகாச புராைக்கமதகள் என் ன ஓவிைத்திற்குரிை 
கருப்ப ாருள்களாயின.  

1] இயற்ரகக் காட்சிகள் 

2] நிமனவுகள் 

3] கற்பரனக் காட்சிகள் 

4] சமுதாய வாழ்க்ரக முரறரம 

 

42] ஓவிைர்கள் பசாதிடக்கமை, வானநூல், கமதகள் முதலிைவற்மறக் கற்றுைர்ந்து 
பசவ்வபன சித்திரம் தீட்டினர். ஆடு முதைான  ன்னிரண்டு இராசிகமளயும், 
விண்மீன்கமளயும் வமரந்த பசய்தி -------------------- என்னும் சங்க நூல் தரும் அரிை 
பசய்திைாகும்.  

1] பரிபாடல்  

2] பதிற்றுப்பத்து  

3] கலித்சதாரக  

4] பநடுநல்வாமட 

குறிப்பு :- ஓவிைங்களில் நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல் ஆகிை ைனித இைல்புகமளயும் 
வீரம், அமைதி, சினம், விைப்பு, உவமக முதலிை பைய்ப் ாடுகமளயும் உத்தைம், 
ைத்திைம், அதைம் ைற்றும் தசதாளம், நவதாளம்,  ஞ்சதாளம் முதலிை அளவுகமளயும் 
வலியுறுத்துவது தமிழருக்பக உரிை ஓவிை ைரபுகளாக விளங்குகின்றன.     
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43] சங்க காைத்தில் பசழித்திருந்த ஓவிைக்கமை இமடக்காைத்தில் சிமதந்து 
ைமறந்து ப ாகத் பதாடங்கிைது. ைமறந்து பகாண்டிருந்த ஓவிைக்கமைக்கு மீண்டும் 
புத்துயிர் ஊட்டிைவர்கள் ----------------- ப ரரசர்களாவர். 

1] பசரர் 

2] பசாழர்  

3] பாண்டியர்  

4]  ல்ைவர் 

 

44] ----------------- ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்மத ஆண்ட முதைாம் ைபகந்திரவர்ை 
 ல்ைவன், கமைைார்வம்  மிக்கவன்.  

1] கி.பி. 7 

2] கி.பி. 8 

3] கி.பி. 9 

4] கி.பி. 10 

 

45] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த ைன்னமனப்  ற்றிைது? 

இவர் காைத்தில் ஓவிைக்கமை எழுச்சியுற்று உைர்நிமைமை எட்டிைது. இம்ைன்னபன 
சிறந்த ஓவிைனாகப் புகழ்ப ற்றிருந்தான். கல்பவட்டுகள் இம்ைன்னமனச் 
சித்திரக்காரப்புலி எனப் புகழ்கின்றன. தட்சிைசித்திரம் என்னும் ஓவிை நூலுக்கு 
இம்ைன்னன் உமர எழுதியுள்ளான்.  

1] முதைாம் ைபகந்திரவர்ைன் 
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2] இரண்டாம் மபகந்திரவர்மன் 

3] முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

4] இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

 

46]  னைமை, திருைமை, ைாைல்ைபுரக் குமகக்பகாவில், ைாைண்டூர், காஞ்சிக் 
மகைாசநாதர் பகாவில் முதலிை இடங்களில் ---------------------- காை ஓவிைங்கள் சிமதந்த 
பதாற்றத்துடன் காைப் டுகின்றன. 

1] பசரர் 

2] பசாழர் 

3] பாண்டியர் 

4]  ல்ைவர் 

குறிப்பு :-  ார்வதி உருவம், கின்னரர், கின்னரி, கந்தர்வர் ஓவிைங்கள் காண்ப ாமர 
ைைக்குவன. 

 

47] திருநந்திக்கமரயில் --------------- காை ஓவிைங்கள் கிமடத்துள்ளன. 

1] பசரர் 

2] பசாழர் 

3] பாண்டியர் 

4] பல்லவர் 
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48] புதுக்பகாட்மடக்கு அருபக சித்தன்னவாசல் என்னும் குமகக்பகாவில் 
ஓவிைங்கள், ஓவிைக் கருவூைங்களாக மவத்துப் ப ாற்றத்தகுந்தன. ------------------------- 
அவனி  பசகர ஸ்ரீவல்ை ன் என்ற  ாண்டிை ைன்னன் காைத்தில், ைதுமர ஆசிரிைர் 
இளம்பகௌதைன் இவ்பவாவிைங்கமள வமரந்தார் எனக் கல்பவட்டுச் பசய்தி 
அறிவிக்கின்றது. அங்குள்ள தாைமரத்தடாகம், ஆடல் அைங்குகள், அரசன், அரசி 
ஓவிைங்கள் நம் கண்மைக் கவர்வன. 

1] கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டில் 

2] கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் 

3] கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டில் 

4] கி.பி. ஒன் தாம் நூற்றாண்டில் 

 

49] --------------- காை வனப்பு மிக்க ஓவிைங்கமளத் தஞ்மசப் ப ரிை பகாவிலில் கண்டு 
ைகிழைாம். அவற்றிலுள்ள கவின்மிகு கயிமைக்காட்சி கண்களுக்கு விருந்தளிப் ன. 
பசரைான், சுந்தரர் கயிமைபசல்லும் காட்சி, சிவப ருைான் முப்புரம் எரித்த காட்சி, 
சுந்தரமரத் தடுத்தாளும் பகாைம், நாட்டிை ைகளிர், ைாைன்னன் இராசராசன், 
கருவூர்த்பதவர் முதலிை ஓவிைங்கள் வரைாற்றுச் சிறப்ம  உைர்த்துவன. 

1] பசரர் 

2] பசாழர் 

3] பாண்டியர் 

4] பல்லவர்  

 

50] திருவரங்கம், திருப் தி, தில்மை, திருவாரூர், குடந்மத, ைதுமர, காஞ்சி முதலிை 
 ை இடங்களில் -------------- ைன்னர்களின் ஓவிைங்கள் காைப் டுகின்றன.  
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1] பசாழர்  

2] மராட்டியர்  

3] விசைநகர நாைக்கர் 

4] பல்லவர்  

 

51] -------------------- நூற்றாண்டின் பதாடக்கத்தில் தஞ்மசமை ஆண்ட ைராட்டிை ைன்னர்கள் 
காைத்தில் ஓவிைக்கமை நன்கு வளர்ச்சி ப ற்றது. ஓமைகளிலும், 
கண்ைாடிகளிலும், தந்தங்களிலும் ஓவிைங்கள் தீட்டப்ப ற்றன. வண்ைங்களின் 
வனப்புக்பகற்  இரத்தினங்கள்  திக்கப்ப ற்றன.  

1] கி.பி. பதினான்கு  

2] கி.பி. பதினாறு  

3] கி.பி.  திபனட்டு 

4] கி.பி. பத்சதான்பது  

 

52] பகாமடக்குைம் - என்ற கமதயின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] ரா ம் கிருஷ்ணன்  

2] சி.சு.சசல்லப்பா  

3] பி.எம்.முத்து  

4] கழனியூரன் 
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53] பதாயும் பவண்டயிர் ைத்பதாலி துள்ளவும்; ஆை பவள்வமள வாய்விட் டரற்றவும்; 
பதயும் நுண்ணிமட பசன்று வைங்கவும்; ஆை ைங்மகைர் அங்மக வருந்துவார் - 
இந்த  ாடலில்  யின்று வந்துள்ள அணி? 

1] ஏகபதச உருவக அணி  

2] பவற்றுரம அணி  

3] இல்சபாருள் உவரம அணி  

4] இைல்பு நவிற்சிைணி 

குறிப்பு :-  இைல்பு நவிற்சிைணி:- ஒரு ப ாருளின் இைல்ம  உள்ளது உள்ளவாறு 
கூறுவது இைல்பு நவிற்சிைணி எனப் டும். 

 

54] உைரைான ைமைமை “விண்மைத் பதாடும் ைமை என வருணித்தல், உைரைான 
மவக்பகால் ப ாமர “வாமன முட்டும் மவக்பகால்ப ார்” என உைர்த்திக் கூறுதல் - ------
---------- அணிைாகும். 

1] ஏகபதச உருவக அணி  

2] பவற்றுரம அணி  

3] இல்சபாருள் உவரம அணி  

4] உைர்வு நவிற்சிைணி 

குறிப்பு :- உைர்வு நவிற்சிைணி:- ஒருப ாருளின் தன்மைமை மிமகப் டுத்திக் 
கூறுவது உைர்வு நவிற்சிைணி எனப் டும். 

 

55]  ை ப ாருள்கமளத் பதாடர்ந்து பசால்லும்ப ாது, ஒவ்பவான்றின் பின்னும் ------------
- இடுதல் பவண்டும்.  
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1] காற்புள்ளி 

2] அரரப்புள்ளி 

3] முக்காற்புள்ளி   

4] முற்றுப்புள்ளி  

 

56] ஓர் எழுவாய்,  ை  ைனிமைகமளக் (விமனமுற்றுகமள) பகாண்டு 
முடியும்ப ாழுது, ஒவ்பவாரு  ைனிமைக்குப் பின்னரும் -------------- இடுதல் பவண்டும். 

1] காற்புள்ளி  

2] அமரப்புள்ளி 

3] முக்காற்புள்ளி   

4] முற்றுப்புள்ளி  

 

57] ஓர் எழுத்மதபைா பசால்மைபைா பசாற்பறாடமரபைா தனிபை குறிக்கும் 
இடத்திலும், ஒரு பசாற்பறாடரில் நூலின் ப ைர்,  ழபைாழி முதலிைன 
வருமிடத்திலும் --------------------- இடுதல் பவண்டும். 

1] ஒற்மற பைற்பகாள் குறி (' ') 

2] அரரப்புள்ளி  

3] முக்காற்புள்ளி   

4] முற்றுப்புள்ளி  

குறிப்பு :- வண்ைமிடும்ப ாதும், தடித்த எழுத்துகளில் எழுதும்ப ாதும், அடிக்பகாடு 
இடும்ப ாதும் இக்குறி இடத்பதமவயில்மை.  
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58] ஒருவர் கூறிைதமன பநர்கூற்றாகக் கூறும்ப ாதும், ஒரு பதாடமர பைற்பகாளாகக் 
கூறும்ப ாதும் -------------------- இடுதல் பவண்டும்.   

1] இரட்மட பைற்பகாள் குறி (" ") 

2] ஒற்ரற பமற்பகாள் குறி (' ') 

3] முக்காற்புள்ளி (;)   

4] முற்றுப்புள்ளி (.) 

 

59] 1901 ஆம் ஆண்டு பசப்டம் ர்த் திங்கள்  தினான்காம் நாள் 
ஞாயிற்றுக்கிழமைைன்று (14.09.1901) பிற் கலில் ைதுமரயிலுள்ள பசது தி 
உைர்நிமைப்  ள்ளியில் ------------------- தமிழ்ச்சங்கத்மத பதாற்றுவித்தார்,  ாண்டித்துமர. 

1] இரண்டாம்  

2] மூன்றாம்  

3] நான்காம் 

4] ஐந்தாம்  

 

60] "தமிழுக்குத் பதாண்டு பசய்பவான் சாவதில்மை" - என்ற கூற்று ைாருமடைது? 

1] பாரதியார்  

2]  ாரதிதாசன் 

3] திரு.வி.க 
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4] மரறமரலயடிகள்  

 

61] கல்லும் ைமையும் குதித்து வந்பதன் - ப ருங்; காடும் பசடியும் கடந்து வந்பதன்; 
எல்மை விரிந்த சைபவளி - எங்கும் நான்; இறங்கித் தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்பதன் - 
இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன் 

3] திரு.வி.க 

4] கவிைணி பதசிக விநாைகம் பிள்மள 

 

62] காயும் நிைத்தழல் ஆற்றிவந்பதன்-அதில்; கண்குளிரப்  யிர் கண்டுவந்பதன்!; 
ஆயும் ைைர்ப்ப ாழில் பசய்துவந்பதன்-அங்பகன்; ஆமச தீரவிமள ைாடிவந்பதன் - 
இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன் 

3] திரு.வி.க 

4] கவிைணி பதசிக விநாைகம் பிள்மள 

 

63] ஏறாத பைடுகள் ஏறிவந்பதன்- ை; ஏரி குளங்கள் நிரப்பிவந்பதன்; ஊறாத 
ஊற்றிலும் உட்புகுந்பதன்-ைைல்; ஓமடகள் ப ாங்கிட ஓடிவந்பதன் - இந்த  ாடல் 
வரியின் ஆசிரிைர் ைார்? 
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1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன் 

3] திரு.வி.க 

4] கவிைணி பதசிக விநாைகம் பிள்மள 

 

64] முல்மைக்பகாடியின் பகாழுபகாம்பு ப றாத திமகப்ம க் கண்ைால் கண்டபின், 
தன் பசல்வநிமையும், வாழ்வும் ைறந்து, அதற்கு உதவுதபை உைர்வாய்த் தான் 
ஊர்ந்து வந்த பதமர அங்கு அதற்கு உரிைதாக நிறுத்தி வந்தான்  ாரி என்னும் 
வள்ளல் - இந்த கூற்று ைாருமடைது? 

1] பாரதிதாசன், பாண்டியன் பரிசு  

2] மு.வரதராசனார் , தமிழ் பநஞ்சம் 

3] திரு.வி.க, மனித வாழ்க்ரகயும் காந்தியடிகளும்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்ரல  

 

65] கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளுள் தவறானது எது? 

1] இரவைர்க்குக் குதிமரகமள வழங்கி நாட்மடயும் நல்கிைவன் ராபேந்திர பசாழன் 
என்னும் வள்ளல் 

2] நீலநிறப் பட்டாரடரய ஆலமர் சசல்வனுக்குக் சகாடுத்து பவண்டிய 
சபாருள்கரளயும் ஊர்கரளயும் வந்தவர்க்கு எல்லாம் வழங்கி, எல்லாம் இழந்தவன் ஆய் 
என்னும் வள்ளல்  
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3] சபறுதற்கு அரிதாய் வாழ்நாள் வளர்ச்சிக்கு உரியதாய் சபற்ற சநல்லிக்கனிரயயும் 
தான் உண்ணக் கருதாமல், புலவர் சநடிது வாழ விரழந்து சகாடுத்து மகிழ்ந்தவன் 
அதியமான் 

4] நண்பர்தம் இல்லறம் நடத்தற்கு பவண்டுவன நல்கிப் புகழ் சபற்றவன் நள்ளி. கூத்தர் 
தம் கரல வாழ அவர்க்கு நாடு சகாடுத்துக் களித்தவன் ஓரி  

குறிப்பு :- இரவைர்க்குக் குதிமரகமள வழங்கி நாட்மடயும் நல்கிைவன் காரி என்னும் 
வள்ளல் 


