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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 2 

1. தமிழ் மொதின் இனிய உயர்நிலை என்று உைககொரொல் பொரொட்டப் னபறும் நூல் எது? 

அ. த ொல்கொப்பியம்     ஆ. திருக்குறள் 

இ. கம்பரொமொயணம்     ஈ. சிலப்பதிகொரம் 

2. திருக்குறளின் சிறப்பு யொது? 

அ. தபயரொகு தபயர்     ஆ. கருவியொகு தபயர் 

இ. அடையடுத்  ஆகுதபயர்   ஈ. முற்றுருவகம் 

3. திருக்குறள் நூலில் முதல் பிரிவொ  அறத்துப்பொல் பிரிவில் எத்தல  இயல்கள் 
மற்றும் அதிகொரங்கள் உள்ள ? 

அ. 4 இயல்கள் + 38 அதிகொரங்கள் ஆ. 4 இயல்கள் + 25 அதிகொரங்கள் 

இ. 3 இயல்கள் + 8 அதிகொரங்கள்  ஈ. 3 இயல்கள் + 25 அதிகொரங்கள் 

4. இரண்டொம் பிரிவொ  னபொருட்பொல் பிரிவில் எத்தல  இயல்கள் மற்றும் 
அதிகொரங்கள் உள்ள ? 

அ. 2 இயல்கள் + 25 அதிகொரங்கள்  ஆ. 3 இயல்கள் + 38 அதிகொரங்கள் 

இ. 4 இயல்கள் + 70 அதிகொரங்கள்  ஈ. 3 இயல்கள் + 70 அதிகொரங்கள் 

5. திருக்குறளின் கலடசி பிரிவொ  கொமத்துப்பொல் பிரிவில் எத்தல  இயல்கள் 
மற்றும் அதிகொரங்கள் உள்ள ? 

அ. 3 இயல்கள் + 25 அதிகொரங்கள்  ஆ. 2 இயல்கள் + 25 அதிகொரங்கள் 

இ. 4 இயல்கள் + 38 அதிகொரங்கள்  ஈ. 3 இயல்கள் + 70 அதிகொரங்கள் 

6. அறத்துப்பொலில் இடம்னபற்றுள்ள இயல்களில் தவறொ து எது? 

அ. பொயிரவியல்     ஆ. இல்லறவியல் 

இ. அரசியல்      ஈ. துறவியல் 
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7. னபொருட்பொவில் இடம்னபற்றுள்ள இயல்களில் தவறொ து எது? 

அ. களவியல்     ஆ. அரசியல் 

இ. அங்கவியல்     ஈ. ஒழிபியல் 

8. அணுலவத் துலளத்கதழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தறித்த குறள் – என்று 
திருக்குறலள புகழ்ந்தவர் யொர்? 

அ. கம்பர்      ஆ. தெங்கண்னொர் 

இ. இடைக்கைனொர்     ஈ. ஔலவயொர் 

9. ஆரிருள் – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. நரகம்      ஆ. தெொர்க்கம் 

இ. அைக்கம்      ஈ. கரும் இருள் 

10. அடங்கியொன், ஆற்றுவொன் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. விடனத்த ொடககள்    

ஆ. வில யொைலணயும் னபயர்கள் 

இ. வியங்ககொள் விடனமுற்றுகள்   

ஈ. ஆன் என்னும் வொய்ப்பொட்டு விடனதயச்ெம் 

11. அதனினூஉங்கு – என்ற ன ொல்லின் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. தெய்யுளிடெ அளதபடை   ஆ. தெொல்லிடெ அளதபடை 

இ. இன்னில  அளனபலட   ஈ. இயற்டக அளதபடை 

12. ஒருலமயுள் ஆலமகபொல் ஐந்தடக்க ைொற்றின் – எ த் னதொடங்கும் குறளில் ஐந்து 
என்ற ன ொல்ைொ து கீழ்க்கண்ட எந்த னபொருலள குறிக்கிறது? 

அ. ஐந்து என்ற எண்    ஆ. ஐந்து வடக நிலம் 

இ. ஐந்து வடக திடணகள்   ஈ. ஐம்னபொறிகள் 
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13. அடங்கல் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. னதொழிற்னபயர்     ஆ. ஆகுதபயர் 

இ. பண்புத்த ொடக     ஈ. விடனத்த ொடக 

14. கதங்கொத்துக் கற்றடங்க ைொற்றுவொன் ன வ்வி – என்ற குறளில் கீழ்க்கண்ட எந்த 
அடக்கத்லத பற்றி னதளிவொக கூறப்பட்டுள்ளது? 

அ. தமய் அைக்கம்     ஆ. தமொழி அைக்கம் 

இ. ம  அடக்கம்     ஈ. தெறி அைக்கம் 

15. இடனில்பருவம்- என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. இைநிடலக்கொலம்    ஆ. வறுலமயுற்றகொைம் 

இ. வறுடமயற்றகொலம்    ஈ. வலிடமயுற்றகொலம் 

16. ஒல்கொர்- என்பதன் இைக்கண குறிப்பு வலரக. 

அ. வில யொைலணயும் னபயர்    ஆ. ஆகுதபயர் 

இ. த ொழிற்தபயர்      ஈ. விடனத்த ொடக 

17. கட றிகொட்சி- என்பதன் இைக்கண குறிப்பு தருக? 

அ. விடனயொலடணயும் தபயர்    ஆ. ஆகுதபயர் 

இ. த ொழிற்தபயர்      ஈ. வில த்னதொலக 

18. பகல்னவல்லுங் கூலகலயக் கொக்லக; இகல்னவல்லும்- எ த் னதொடங்கும் 
குறளொ து கீழ்க்கண்டவற்றின் எந்த சிறப்லப பற்றிக் கூறுகிறது? 

அ. கொலமறி லின் சிறப்பு 

ஆ. கொைத்தது சிறப்புக் கூறப்பட்டது 

இ. கொலம் வொரொவழிச் தெய்யத் க்கது 

ஈ. கொலம் வொரொவழிக் கொத்திருப்ப ன் சிறப்பு 
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19. இகல் – என்னும் ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. இருள்      ஆ. இடெ 

இ. பலக      ஈ. பிணி 

20. ஊக்க முலடயொ ன ொடுக்கம் னபொருதகர்- என்ற குறளில் தகர் என்னும் 
ன ொல்ைொ து கீழ்க்கண்ட எந்த விைங்லக குறிக்கிறது? 

அ. புலிக்குட்டி    ஆ. உழுடவமொடு 

இ. பசுங்கன்று    ஈ. ஆட்டுக்கிடொய் 

21. னபய் ொகொடு – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. வில த்னதொலக    ஆ. ஆறொம் கவற்றுடமத்த ொடக 

இ. வியங்ககொள் விடனமுற்று   ஈ. உரிச்தெொற்தறொைர் 

22.  ொைமிகுத்து – என்ற ன ொல்லின் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. விடனத்த ொடக    ஆ. உரிச்ன ொற்னறொடர் 

இ. வியங்ககொள் விடனமுற்று   ஈ. இரண்ைொம் கவற்றுடம த ொடக 

23. வொழ்க்லக -  என்பதன் இைக்கண குறிப்பு எழுதுக? 

அ. பண்புத்த ொடக     ஆ. ஆகுதபயர் 

இ. னதொழிற்னபயர்     ஈ. விடனத்த ொடக 

24. திருக்குறளின் னபருலமலய உணத்தும் நூல் எது? 

அ. பழதமொழி ெொனூறு    ஆ. திருவள்ளுவமொலை 

இ. ெொல்வர் ெொன்மணிமொடல   ஈ. த ொைர்நிடலச் தெய்யுள் 

25. தீயி ொற் சுட்டபுண் உள்ளொறும் ஆறொகத – என்ற குறளில் இடம்னபற்றுள்ள அணி 
எது? 

அ. உவடமயணி     ஆ. கவற்றுலமயணி 
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இ. பிறிது தமொழி லணி    ஈ. த ொழிலுவடமயணி 

26. னகொக்னகொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் எ த் னதொடங்கும் குறளில் 
இடம்னபற்றுள்ள அணி எது? 

அ. உவடமயணி     ஆ. கவற்றுடமயணி 

இ. பிறிது தமொழி லணி    ஈ. னதொழிலுவலமயணி 

27. ஊருணி நீர் நிலறந்தற்கற உைகவொம்-எ த் னதொடங்கும் குறளில் இடம்னபற்றுள்ள 
அணி எது? 

அ. உவலமயணி     ஆ. கவற்றுடமயணி 

இ. பிறிது தமொழி லணி    ஈ. த ொழிலுவடமயணி 

28. பீலினபய்  ொகொடு மச்சிறு மப்பண்டஞ்- என்ற குறளில் இடம்னபற்றுள்ள அணி எது? 

அ. உவடமயணி     ஆ. கவற்றுடமயணி 

இ. பிறிது னமொழிதைணி    ஈ. த ொழிலுவடமயணி 

29. புத்கதள் உைகம் – என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. புதிய உலகம்    ஆ. கதவர் உைகம் 

இ. பிரம்மன் உலகம்    ஈ. புத் ர் உலகம் 

30. ன றுநர் – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. பலகவர்     ஆ. ெல்லவர் 

இ. உறவினர்     ஈ. ெண்பர் 

31. சீவகசிந்தொமணி என்னும் கொப்பியத்லத இயற்றி தமிழன்ல க்கு அணி ன ய்த 
புைவர் யொர்? 

அ. இளங்ககொவடிகள்    ஆ. திருத்தக்கத்கதவர் 

இ. சீத் டலச்ெொத் னொர்    ஈ. க ொலொதமொழித்க வர் 
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32. திருத்தக்ககதவர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நொட்லடச் க ர்ந்தவர்? 

அ. கெர ெொடு     ஆ. பொண்டிய ெொடு 

இ. க ொழ நொடு    இ. த ொண்டை ெொடு 

33. திருத்தக்கத்கதவர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த  மயத்லத க ர்ந்தவர்? 

அ. டெவச்ெமயம்    ஆ. டவணவச்ெமயம் 

இ. தபௌத் ச்ெமயம்    ஈ.  மணச் மயம் 

34. திருத்தக்ககதவர் எழுதிய கவறு நூல் யொது? 

அ. நரி விருத்தம்    ஆ. ெரஸ்வதி அந் ொதி 

இ. ெந்திக்கலம்பகம்    ஈ. ககொமதி அந் ொதி 

35. கீழ்க்கண்டவற்றில் சீவகசிந்தொமணியின் கவறு னபயர்களுள்  ரியொ து எது? 

அ. த ய்வநூல்     ஆ. மணநூல் 

இ. முக்தி நூல்     ஈ. குணநூல் 

36. சீவகசிந்தொமணி நூலில் உள்ள இைம்பகங்கள் னமொத்தம் எத்தல ? 

அ. 12       ஆ. 11 

இ. 13       ஈ. 14 

37. விருத்தம் என்னும் பொவி த்தொல் அலமந்த முதல் தமிழ்க் கொப்பியம் எ  
அலழக்கப்படும் நூல் எது? 

அ. சீவகசிந்தொமணி    ஆ. சிலப்பதிகொரம் 

இ. மணிகமகடல     ஈ. குண்ைலககசி 

38. சீவகசிந்தொமணி நூலுக்கு உலர கண்ட புைவர் யொர்? 

அ. உருத்திரென்மொர் 

ஆ. கப்பியொற்றுக் கொப்பியனொர் 
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இ. பொர ம் பொடிய தபருந்க வனொர் 

ஈ. உச்சிகமற் புைவர்னகொள் நச்சி ொர்க்கினியொர் 

39. சீவகன் பிறந்த னபொழுது அவன் தொய் வி லய எவ்வொறு அலழத்தொர்? 

அ. சீவ      ஆ. சீவகன் 

இ. சிந்தொமணிகய    ஈ. மணிகய 

40. கழலுகவகன் என்பவர் கீழ்க்கண்ட எந்த மலையிலுள்ள வித்தியொதர்ர் கவந்தன் 
ஆவொர்? 

அ. இமயமடல     ஆ. னவள்ளிமலை 

இ. கமருமடல     ஈ. குைகுமடல 

41. கொந்தருவத்லத என்பவர் கீழ்க்கண்ட யொருலடய மகள் ஆவொர்? 

அ. கழலுகவகன்     ஆ. சீ த் ன்  

இ. விெடய      ஈ. வித்தியொ ரர் 

42. கொந்தருவதத்லத என்பவளுக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் திருமணம் 
நலடனபறும் நலடனபறும் எ  நிமித்திகர் கூறி ொர்? 

அ. தவள்ளிமடல     ஆ. இரொமெொ புரம் 

இ. இரொ மொபுரம்     ஈ. கமருமடல 

43. சீதத்தன்- என்பவர் யொர்? 

அ. அரெர்     ஆ. நிமித்திகர் 

இ. அடமச்ெர்     ஈ. வணிகன் 

44. கழலுகவகன் கவந்தன் தன் மகள் கொந்தருவதத்லத கீழ்க்கண்ட எந்த கபொட்டியில் 
னவற்றி னபற்றவனுக்கு மணம்முடித்து னகொடுக்குமொறு சீதத்தனிடம் கூறி ொர்? 

அ. விற்கபொட்டி    ஆ. யொழ்கபொட்டி 
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இ. மல்யுத் ம்     ஈ. தெொற்கபொட்டி 

45. கொந்தருவதத்லத கீழ்க்கண்ட யொருடன் சீதத்தக ொடு இரொ மொபுரத்திற்கு வருலக 
புரிந்தொள்? 

அ. வீணொதிபதி    ஆ. லீணொபதி 

இ. வீணொபதி     ஈ. வீணொபத்தி 

46. கொந்தருவதத்லத யொழ்மீட்டு இல க்கும் கபொது கீழ்க்கண்ட எலவ னமய்மறந்து 
நின்ற  என்று கவிஞர் கூறுகிறொர்? 

அ. கின் ர மிது ங்கள்   ஆ. கண்களும் தமய்யும் 

இ. பருந்தும் நிழலும்    ஈ. கொற்றும் கைல் அடலயும் 

47. கொந்தருவதத்லத மற்றவர்கலள யொழ்கபொருக்கு அலழத்த பின் ர் எத்தல  
நொள்கள் வலர யொரும் தத்லதக்கு நிகரொக யொழ் இல க்க இயைொது மயங்கி ர்? 

அ. ஏழு ெொள்கள்     ஆ. இரண்டு வொரங்கள் 

இ. எட்டு ெொள்கள்     ஈ. ஆறு நொள்கள் 

48. நபுைன் – என்பவன் யொர்? 

அ. சீவகன் அடமச்ெர்    ஆ. சீவகன் ெண்பன் 

இ. சீவகன் தம்பி     ஈ. வீணொபதி கொ லன் 

49. யொழ் மீட்டிய சீவகன் இல யொ து கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்லற கபொன்று அவ து 
பொட்டும் யொழில யின் கூட்டும் ஒத்திருந்த  என்று புைவர் கூறுகிறொர்? 

அ. நீரும் தெருப்பும்    ஆ. பருந்தும் நிழலும் 

இ. இருளும் பகலும்    ஈ. இடியும் மின்னலும் 

50. சிலைத்னதொழிற் சிறுநுதற் னதய்வப் பொலவகபொற் – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள 
சிலை என்னும் ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. வில்       ஆ. அம்பு 
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இ. கற்சிடல      ஈ. இடெக்கடல 

51. கீழ்க்கண்டவற்றில் இல கயொடு ஒலிப்பதில் சிறந்த பறலவகள் எது? 

அ. பருந்து      ஆ. கின் ரமிது ம் 

இ. கிளி      ஈ. மரக ப்புறொ 

52. முலறலமயறிந்து கலைத்னதொழிலில் எத்தல  வலகயொகப் னபொருந்தப் 
பொடப்படுகிறது? 

அ. ஆறு      ஆ. ஏழு 

இ. எட்டு      ஈ. ஐந்து 

53. எயிறு –என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. கழுத்து      ஆ. கண்கள் 

இ. கண்ணம்      ஈ. பல் 

54. மிடறு – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. கழுத்து      ஆ. கண்கள் 

இ. கண்ணம்      ஈ.  டலமுடி 

55. விரிமைர்க் ககொலத பொட – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள ககொலத என்னும் 
ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. கண்ணகி    ஆ. கொந்தருவதத்லத 

இ. வீணொபதி    ஈ. க வெந்தி 

56. எழொல் வலக – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. இடெயின் கூறுபொடு    ஆ. இயற்டகயின் கூறுபொடு 

இ. யொழின் கூறுபொடு    ஈ. கடலயின் கூறுபொடு 
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57. எரிமைர் பவளச் ன வ்வொய் – என்ற வரியில் உள்ள ன வ்வொய் என்ற ன ொல்ைொ து 
கீழ்க்கண்ட யொலரக் குறிக்கிறது? 

அ. வீணொபதி      ஆ. சீவகன் 

இ. கபொட்டிக்கு வந்  அந் ணர்கள்   ஈ. கொந்தருவதத்லத 

58. விளங்னகொளி யிவுளித் திண்கடர் – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள இவுளி என்ற 
ன ொல்ைொ து கீழ்க்கண்ட எந்த விைங்லக குறிக்கிறது? 

அ. குதிலர      ஆ. குரங்கு 

இ. சிங்கம்      ஈ. புலி 

59. பிலண – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. ஆண்மொன்     ஆ. னபண்மொன் 

இ. ஆண்குரங்கு     ஈ. தபண்குரங்கு 

60. தடங்கண்ணொள் – என்று அலழக்கப்பட்ட னபண் யொர்? 

அ. இரொட       ஆ. வீணொபதி 

இ. தத்லத      ஈ. சீவகனின்  ொய் 

61. னநடுங்கண்ணொள் – என்று அலழக்கப்பட்டவர் யொர்? 

அ. இரொட       ஆ. வீணொபதி 

இ.  த்ட       ஈ. சீவகனின்  ொய் 

62.  நரம்பில் பிறந்த னபொல்ைொலம எ  கூறியவற்றில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து 
எது? 

அ. ன ந்தமிழ்     ஆ. ஆர்ப்பு 

இ. கூைம்      ஈ. அதிர்வு 

63. நரம்பில்  பிறந்த னபொல்ைொலமகளில் ஆர்ப்பு என்பது கீழ்க்கண்டவற்றில் 
எவற்லறக் குறித்த்து? 
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அ. இன்பமில் இடெ     ஆ. மழுங்கியிடெப்பது 

இ. சி றியுடரக்குெர் உச்ெரிப்பிடெ  ஈ. அளவிலறந்தில ப்பது 

64. நரம்பில் பிறந்த னபொல்ைொலமகளில் கூடம் என்ற னபொல்ைொலமயொ து 
கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்லறக் குறித்தது? 

அ. இன்பமில் இடெ     ஆ. மழுங்கியில ப்பது 

இ. சி றியுடரக்குெர் உச்ெரிப்பிடெ  ஈ. அளவிடறந்திடெப்பது 

65. நரம்பில் பிறந்த னபொல்ைொலமகளில் அதிர்வு என்ற னபொல்ைொலமயொ து 
கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்லறக் குறித்தது? 

அ. இன்பமில் இடெ     ஆ. மழுங்கியிடெப்பது 

இ. சிதறியுலரக்குநர் உச் ரிப்பில   ஈ. அளவிடறந்திடெப்பது 

66. நரம்பில் பிறந்த னபொல்ைொலமகளில் ன ம்பலக என்ற னபொைொலமயொ து 
கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்லறக் குறித்தது? 

அ. இன்பமில் இல      ஆ. மழுங்கியிடெப்பது 

இ. சி றியுடரக்குெர் உச்ெரிப்பிடெ   ஈ. அளவிடறந்திடெப்பது 

67. இல  ஒழுங்கொ து நரம்பின் குற்றமுலடயதொல் மொறுபடும். இவ்வொறு 
இல னயொழுங்கு மொறுபடுவது ________ எ ப்படும்? 

அ. யொழ்க்குற்றொ ல்     ஆ. இடெக்குற்றொ ல் 

இ. மரக்குற்றொதல்     ஈ. பண்குற்றொ ல் 

68. மரக்குற்றொ து எத்தல  வலககளொக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. 03       ஆ. 05 

இ. 04       ஈ. 06 

69. பண்கள் மயங்குவதற்கு கொரணமொக் கூறப்படும் மரக்குற்றொவதில் 
கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 
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அ. பொரிகல நிற்றல்     ஆ. நீரிகல நிற்றல் 

இ. தெருப்பிகல கவகு ல்    ஈ. கடலிகை மூழ்குதல் 

70. னதொழிக ஒண்னபொன் னுகுனகொடிகய – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள னகொடி 
என்னும் ன ொல்ைொ து கீழ்க்கண்ட யொலரக் குறித்தது? 

அ. வீணொபதி     ஆ.  த்ட  

இ. சீவகன்      ஈ. யொழ் இடெ 

71. கநொய்நொன்கு – எ  புைவர் கூறியவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. மிக்கதவயில்     ஆ. கடுங்கொற்று 

இ. சுடுதண்ணீர்     ஈ.  ண்தணன்றநிழல் 

72. பத்தர் – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. யொழியின் ஓர் உறுப்பு   ஆ. இடெயின் ஓர் உறுப்பு 

இ.  த்ட  இடெயின் ஒரு பகுதி  ஈ. சீவகன் இடெயின் ஒருபகுதி 

73. மொடகம் – என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. யொழ் கபொட்டி ெடைதபறும் இைம்  

ஆ. இடெப்கபொட்டி ெடைதபறும் ககொவில் 

இ. யொழ் நரம்லப இழுத்துக் கட்டும் கருவி 

ஈ. யொழில் கொணப்படும் குற்றமுடைய ெரம்பு 

74. எழீஇ- என்பதன் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. தெய்யுளிடெ அளதபடை  ஆ. ன ொல்லில  அளனபலட 

இ. இன்னிடெ அளதபடை   ஈ. இயற்டக அளதபடை 

75. சிறுநுதல், ன வ்வொய் – என்பதன் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. விடனத்த ொடககள்    ஆ. உரிச்தெொற்தறொைர்கள் 
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இ. ஆறொம் கவற்றுடமத் த ொடக  ஈ. அன்னமொழித்னதொலககள் 

76. சிலைத்னதொழில் – என்ற ன ொல்லின் இைக்கணக் குறிப்பு யொது? 

அ. விடனத்த ொடககள்    ஆ. உரிச்தெொற்தறொைர்கள் 

இ. ஆறொம் கவற்றுலமத் னதொலக  ஈ. அன்தமொழித்த ொடககள் 

77. கடிமிடறு, தடங்கண்- என்ற ன ொல்லின் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. உருவகத்த ொைர்    ஆ. உரிச்ன ொற்னறொடர் 

இ. ஆறொம் கவற்றுடமத்த ொடக  ஈ. பண்புத்த ொடக 

78. விடுகலண, வடிநுல , விளங்னகொளி- ஆகிய ன ொற்களின் இைக்கண குறிப்பு 
யொது? 

அ. வில த்னதொலககள்   ஆ. உரிச்தெொற்தறொைர்கள் 

இ. ஆறொம் கவற்றுடமத் த ொடக  ஈ. அன்தமொழித்த ொடககள் 

79. எரிமைர், கவற் கண்ணொள் – என்ற ன ொல்லின் இைக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. விடனத்த ொடக   ஆ. அன்தமொழித்த ொடக 

இ. உருவகத்த ொைர்    ஈ. உவலமத்னதொலக 

80. சீவக சிந்தொமணி நூலின் கீழ்க்கண்ட எந்த பொவி ம் பயின்று வருகிறது? 

அ. ஆசிரியவிருத் ம்    ஆ. கலிவிருத்தம் 

இ. தவண்பொவிருத் ம்    ஈ. வஞ்சிவிருத் ம் 

81. வீரர்களின் ஏறுதழுவுதல், சுறனவறிதல், புலி னகொல்ல்ல் முதலிய வீரச்ச் 
ன யல்களொல் கவரப்பட்டுதொன் முற்கொைத்தில் மகளிர் மொலையிட்ட்தொக கீழ்க்கண்ட 
எந்த நூல் கூறுகிறது? 

அ. புறெொனூறு     ஆ. பத்துப்பொட்டு 

இ. கலித்னதொலக     ஈ. ெற்றிடண 
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82. சீவகசிந்தொமணி நூலின் நூல் அலமப்பு யொது? 

அ. 13 இைம்பகம் + 3145 பொடல்கள்  ஆ. 13 இலம்பகம் + 3140 பொைல்கள் 

இ. 13 இலம்பகம் + 3135 பொைல்கள்  ஈ. 13 இலம்பகம் +3120 பொைல்கள் 

83. சீவகனின் ஆசிரியர் னபயர் யொது? 

அ. ெச்ெந் ன்      ஆ. கந்துக்கைன் 

இ. கழலுகவகன்     ஈ. அச் ணந்தி 

84. சீவகன் வளர்ப்புத் தந்லதயின் னபயர் யொது? 

அ. ெச்ெந் ன்      ஆ. கந்துக்கடன் 

இ. கழலுகவகன்     ஈ. அச்ெணந்தி 

85. சீவகன் தன் வொழ்க்லகயில் னமொத்தம் எத்தல  மங்லகயலர மணம் புரிந்தொன்? 

அ. 03      ஆ. 05 

இ. 08      ஈ. 04 

86. சீவகன் மன்ன்ன் சீறும் சிறப்புமொக எத்தல  ஆண்டுகள் நல்ைொட்சிபுரிந்தொன்? 

அ. 20 ஆண்டுகள்     ஆ. 0 ஆண்டுகள் 

இ. 25 ஆண்டுகள்     ஈ. 15 ஆண்டுகள் 

87.  திருத்தக்கத்கதவர் தம் நூலின் உட்பிரிவிற்கு கீழ்க்கண்ட எந்த னபயலர 
சூட்டி ொர்? 

அ. அந் ொதி      ஆ. பிரிவுகள் 

இ. பகுதிகள்      ஈ. இைம்பகம் 

88. சீவகசிந்தொமணி நூலில் இடம்னபற்றுள்ள இைம்பகங்களில் எத்தல யொவது 
இைம்பகம் மட்டும் மகளிர் னபயரில் இடனபறொமல் அலமயப்னபற்றுள்ளது? 

அ. மு ல் இலம்பகம்    ஆ. பதிமூன்றொவது இைம்பகம் 
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இ. எட்ைொவது இலம்பகம்   ஈ. பத் ொவது இலம்பகம் 

89. கீழ்க்கண்ட எந்த நூைொ து ன ல்வ நிலையொலம மற்றும் யொக்லக நிலையொலம 
பற்றிக் கூறுகிறது? 

அ. சிலப்பதிகொரம்     ஆ. கத்திய சிந் ொமணி 

இ. மணிகமகடல     ஈ. நரிவிருத்தம் 

90. தமிழ்க் கவிஞர்களுள் சிற்றர ர்- என்று திருத்தக்ககதவலர புகழ்ந்தவர் யொர்? 

அ. வீரமொமுனிவர்     ஆ. ஜியொர்ஜ் யூக்ககொ கபொப் 

இ. கொல்டுதவல்     ஈ. பொரதி ொென் 

91. சீவகசிந்தொமணி நூலுக்கு ஆசிரியர் இட்ட னபயர் யொது? 

அ. கத்திய சிந் ொமணி   ஆ. ஸ்ரீபுரொணம் 

இ. சிந்தொமணியின்  ரிதம்   ஈ. சீவகன் வரலொறு 

92. சீவகசிந்தொமணி நூைொ து கீழ்க்கண்ட எந்த வடனமொழி நூல்களில் தழுவி 
எழுதப்படவில்லை? 

அ. கத்திய சிந் ொமணி   ஆ.  த்திய சிந்தொமணி 

இ. ெத்திர சூைொமணி    ஈ. ஸ்ரீபுரொணம் 

93. சீவகசிந்தொமணி நூைொ து கீழ்க்கண்ட எந்த வடனமொழி நூலை முதன்லமயொக 
லவத்து தழுவி எழுதப்னபற்றது? 

அ. கத்திய சிந் ொமணி    ஆ. சிந் ொமணி ெரி ம் 

இ. ஸ்ரீபுரொணம்     ஈ.  த்திர சூடொமணி 

94. கீழ்க்கண்டவற்றில் சீவகனின் தம்பியரில் தவறொக கூறப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ. நந்தட்டன்     ஆ. சீ த் ன்  

இ. ெபுலன்      ஈ. விபுலன் 
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95. கட்டியங்கொரன் – என்பவர் சீவனுக்கு யொர்? 

அ. சீவகனின் அடமச்ெர்    ஆ. சீவகனின்  ந்ட  

இ. சீவகனின் மொமன்    ஈ. சீவகனின் வளர்ப்புத்  ந்ட  

96. சீவகசிந்தொமணி நூலில் கொந்தருவத்தத்லத இைம்பகமொ து எத்தல யொவது 
இைம்பகமொக இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. இரண்ைொவது இலம்பகம்    ஆ. ஆறொவது இலம்பகம் 

இ. ெொன்கொவது இலம்பகம்    ஈ. மூன்றொவது இைம்பகம் 

97. சீவகசிந்தொமணி நூலை இலியட் மற்றும் ஒடிஸி நூலுடன் ஒப்பிட்ட புைவர் யொர்? 

அ. வீரமொமுனிவர்     ஆ. ஜியொர்ஜ் யூக்களொ கபொப் 

இ. கொல்டுதவல்     ஈ. பொரதி ொென் 

98. கீழ்க்கண்டவற்றில் சீவகனுக்கு நண்ப ொக கூறப்பட்டவர்களில் தவறொ வர் யொர்? 

அ. நந்தட்டன்   `  ஆ. புத்திகென்ன் 

இ. புதுமகன்      ஈ. க வ த் ன் 

99. முடினபொருள் னதொடர்நிலைச் ன ய்யுள் – எ  அலழக்கப்படும் நூல் எது? 

அ. சிலப்பதிகொரம்     ஆ. மணிகமகடல 

இ. மகனொன்மணியம்    ஈ. சீவகசிந்தொமணி 

100. திருத்தக்க கதவர் அவர்கள் சீவகசிந்தொமணி நூலை கீழ்க்கண்ட எத்தல  
நொள்களில் எழுதி முடித்த்தொக இைக்கியங்களில் கூறப்படுகிறது? 

அ. ஆறு ெொள்கள்     ஆ. ஒரு வொரம் 

இ. எட்டு நொள்கள்     ஈ. எட்டு வொரங்கள் 


