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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 3 

1. சீறத் – என்பது எந்த ன ொழிச் ன ொல்லொகும்? 

அ. தமிழ் ம ொழி     ஆ. வடம ொழி 

இ. அரபு ன ொழி     ஈ. இலத்தின் ம ொழி 

2. சீறொ- என்பதன் னபொருள் யொது? 

அ. கொப்பியம்       ஆ. வொழ்க்கக 

இ. வரலொறு      ஈ. பதிகம் 

3. சீறொப்புரொண நூலின் நூல் அக ப்பு யொது? 

அ. 3 பிரிவு + 5027 விருத்தப்பொக்கள்   

ஆ. 3 பிரிவு + 5025 விருத்தப்பொக்கள் 

இ. 2 பிரிவு + 5027 விருத்தப்பொக்கள் 

ஈ. 3 பிரிவு + 5030 விருத்தப்பொக்கள் 

4. னபரு  ொர் பிறந்ததும், இளக  நிகழ்வுகளும் திரு ணமும் கீழ்க்கண்ட எந்த 
பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள ? 

அ. நுபுவத்துக் கொண்டம்    ஆ. ஹிஜ்ரத்துக் கொண்டம் 

இ. விலொத்துக் கொண்டம்    ஈ. விலொத்த்துக் கொண்டம் 

5. வொ வர் ஜிப்றொயில் மூலம் திரு கறநபிகள் னபரு ொ ருக்கு அருளப்பட்ட்தும் 
அதன்பின்  க்கத்தில் நடந்தகவயும் கீழ்க்கண்ட எந்த பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள ? 

அ. நுபுவத்துக் கொண்டம்    ஆ. ஹிஜ்ரத்துக் கொண்டம் 

இ. விலொத்துக் கொண்டம்    ஈ. விலொத்த்துக் கொண்டம் 

6.  க்கத்கத விட்டுப் னபரு  ொர்  தீ ம் ன ன்றதும் தீன் நிகல நிறுத்தற்கொக 
நிகழ்ந்த பபொர்களும் பிறவும் கீழ்க்கண்ட எந்த பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள ? 
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அ. நுபுவத்துக் கொண்டம்    ஆ. ஹிஜ்ரத்துக் கொண்டம் 

இ. விலொத்துக் கொண்டம்    ஈ. விலொத்த்துக் கொண்டம் 

7.னபொருத்துக 

1) விலொத்த்துக் கொண்டம்  - ன லவியற்கொண்டம் 

2) நுபுவத்துக் கொண்டம் - பிறப்பியற்கொண்டம் 

3) ஹிஜ்ரத்துக் கொண்டம் – ன ம்னபொருட்கொண்டம் 

அ. 1 2 3     ஆ.  3 1  2 

இ. 2 3 1     ஈ. 1 3 2 

8. நபிகள் னபரு ொ ொரின் தூய திருவொழ்வு முழுக யும் பொடிமுடித்த புலவர் யொர்? 

அ. உ றுப்புலவர்    ஆ. கடிகக முத்துப்புலவர் 

இ. சீதக்கொதி     ஈ. பனு அக து  கரக்கொயர் 

9. யொர் பவண்டுபகொளின்படி உ றுப்புலவர் அவர்கள் சீறொபுரொணத்கத எழுதத் 
னதொடங்கி ொர்? 

அ. கடிகக முத்துப்புலவர்  ஆ. ன ய்கு அப்துல் கொதிர்  கரக்கொயர் 

இ. எட்டயப்புர  ன்னர்  ஈ. அபுல் கொசீம் 

10. சீதக்கொதி வள்ளல் இறந்த பிறகு சீறொப்புரொணம் எழுத உ றுப்புலவருக்கு உதவி 
புரிந்த வள்ளல் யொர்? 

அ. கடிகக முத்துப்புலவர்  ஆ. மெய்கு அப்துல் கொதிர்  கரக்கொயர் 

இ. எட்டயப்புர  ன்னர்  ஈ. அபுல் கொசீம் 

11. உ றுப்புலவர் அவர்கள் சீறொப்புரொணம் நூலில் கீழ்க்கண்ட யொகர நூலின் பல 
இடங்களில் நிக வு கூர்ந்து பபொற்றி இருக்கிறொர்? 

அ. கடிகக முத்துப்புலவர்  ஆ. மெய்கு அப்துல் கொதிர்  கரக்கொயர் 
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இ. எட்டயப்புர  ன்னர்  ஈ. அபுல் கொசீம் 

12. உ றுப்புலவர் இயற்றிய பவறுநூல் எது? 

அ. நொன் ணி ொகல   ஆ. முதுன ொழி ொகல 

இ. நபிகள் அந்தொதி    ஈ. முகுந்த ொகல 

13. முதுன ொழி ொகல- என்ற நூலொ து கீழ்க்கண்ட எத்தக  பொக்ககளக் னகொண்ட 
நூலொகும்? 

அ. எழுபது பொக்கள்    ஆ. நூற்கைம்பது பொக்கள் 

இ. எழுபத்கதந்து பொக்கள்   ஈ. எண்பது பொக்கள் 

14. உ றுப்புலவர் வொழ்ந்த கொலம் எது? 

அ. பதினொைொம் நூற்ைொண்டு   ஆ. பதிமனட்டொம் நூற்ைொண்டு 

இ. பதிப ழொம் நூற்றொண்டு   ஈ. பத்மதொன்பதொம் நூற்ைொண்டு 

15. பககவர்களுக்குப் புலப்படொவொறு நபிகள் னபரு ொ ொர் அபூபக்கர் என்ற தம் 
துகணவபரொடு எந்த  கலக்குககயில் தங்கியிருந்தொர்கள்? 

அ. மவள்ளி  கலக்குகக   ஆ. னதௌர்  கலக்குகக 

இ. தளர்  கலக்குகக   ஈ. இ ய கலக்குகக 

16.  கறநபி தியிலொ நின்ற கலமுகழ யதனின் கண்பண- என்ற வரியில் முகழ 
என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. பொம்பு      ஆ.  கல 

இ. குகக      ஈ. புற்று 

17. உரகம், பணி, பொந்தள், பன் கம், பணி, அரவு- என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட 
எந்த னபொருகளத் தருகிறது? 

அ. பொம்பு      ஆ. துன்பம் 

இ. குகக      ஈ.  ணம் 
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18. நகற- என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. கல்     ஆ. பதன் 

இ. பொம்பு     ஈ. பபமரொளி 

19. துயிலொநின்ற – என்ற ன ொல்கல பிரித்னதழுதுக? 

அ. துயில்+ஆ+நின்ை    ஆ. துயி+ஆநின்+அ 

இ. துயிலொ+ஆனின்+அ    ஈ. துயில்+ஆநின்று+அ 

20.  கலமுகழ – என்ற ன ொல்லின் இலக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. ஆைொம் பவற்றுக த்மதொகக   ஆ. ஏழொம் பவற்றுக த்மதொகக 

இ. இரண்டொம் பவற்றுக த்மதொகக  ஈ. நொன்கொம் பவற்றுக த்னதொகக 

21.  திமுகம்,  லர்த்தொள் – என்ற ன ொல்லின் இலக்கணக் குறிப்பு யொது? 

அ. பண்புத்மதொகக     ஆ. விக த்னதொகக 

இ. உவக த்மதொகக    ஈ. உரிச்மெொற்மைொடர் 

22. கடிநகற – என்ற ன ொல்லின் இலக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. அன்ம ொழித்மதொகக   ஆ. இருமபயமரொட்டு பண்புத்மதொகக 

இ. உவக த்னதொகக   ஈ. உரிச்மெொற்மைொடர் 

23. சின் ச்சீறொ என்றகழக்கப்படும் நூகல இயற்றியவர் யொர்? 

அ. அபுல் கொசீம்    ஆ. பனு அக து  கரக்கொயர் 

இ. சீதக்கொதி வள்ளல்   ஈ. கடிகக முத்துப்புலவர் 

24. பொடப்பகுதியில் உள்ள விடமீட்ட படல ொ து கீழ்க்கண்ட எந்த கொண்ட்த்தில் 
இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. விலொத்த்துக்கொண்டம்    ஆ. நுபுவத்துக்கொண்டம் 

இ. ஹிஜ்ரத்துக்கொண்டம்    ஈ. பிைப்பியற்கொண்டம் 
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25. விடமீட்ட படல ொ து இரண்டொவது பொகத்தில் எத்தக யொவது படல ொக 
அக ந்துள்ளது? 

அ. நொன்கொவது படலம்    ஆ.  முதல் படலம் 

இ. இரண்டொவது படலம்    ஈ. மூன்ைொவது படலம் 

26. சீறொப்புரொண நூலில் அக ந்துள்ள ன ொத்தப்படலங்கள் எத்தக ? 

அ. 97 படலங்கள்     ஆ. 96 படலங்கள் 

இ. 91 படலங்கள்     ஈ. 93 படலங்கள் 

27. விலொதத்துக் கொண்ட்த்தில் இடம்னபற்றுள்ள படலங்கள் ன ொத்தம் எத்தக ? 

அ. 22 படலங்கள்     ஆ. 23 படலங்கள் 

இ. 21 படலங்கள்     ஈ. 24 படலங்கள் 

28. நுபுவத்துக் கொண்ட்த்தில் இடம்னபற்றுள்ள படலங்கள் ன ொத்தம் எத்தக ? 

அ. 22 படலங்கள்    ஆ. 23 படலங்கள் 

இ. 21 படலங்கள்    ஈ. 24 படலங்கள் 

29. எட்டயப்புர அர கவயில் கடிகக முத்துப்புலவகர வொதிற்கு அகழத்தவர் யொர்? 

அ. எட்டயப்புர தகலக க் கவிஞர்   ஆ. உ றுப்புலவர் 

இ. பனு அக து  கரக்கொயர்    ஈ. வொகல வொரிதி 

30. எட்டயப்புர அர கவயில் உ றுப்புலவரொல் பதொற்கடிக்கப்பட்ட புலவர் யொர்? 

அ. வொகல வொரிதி     ஆ. கடிகக முத்துப்புலவர் 

இ. அபுல் கொசீம்     ஈ. அப்துல் கொதிர்  கரக்கொயர் 

31. நொடக்க் கொப்பியங்களொல் சிறப்புப் னபற்று விளங்கும் வடன ொழிக்கு ஈடொக நடிப்புச் 
ன வ்வியும் இலக்கியச் ன வ்வியும் ஒருங்பக அக யப் னபற்ற நூல் எது? 

அ. சிலப்பதிகொரம்    ஆ.  ப ொன் ணீயம் 
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இ.  ணிப ககல    ஈ. சீவகசிந்தொ ணி 

32.  ப ொன் ணீயம் – என்ற நூலொ து கீழ்க்கண்ட எந்த ஆங்கில நூலின் தழுவலொக 
அக ந்தது? 

அ.  ஓத்மதல்பலொ    ஆ. ப ொட்ெபயணம் 

இ. இரகசிய வழி    ஈ. இலியட் 

33. இரகசிய வழி என்ற ஆங்கில நூகல எழுதியவர் யொர்? 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. கொனிங் பிரபு 

இ. ஜி.யூ. பபொப்    ஈ. லிட்டன் பிரபு 

34. னபருங்கொப்பிய நூல்களுக்குரிய இயற்கக வண்ணக , கற்பக னயழில், 
தத்துவச்ன றிவு, உலகியல் உண்க  முதலிய கருத்துக்கள் அக ய எழுதப் 
னபற்றிருப்பினும் ன ய்யுளில் நகடயில் மிடுக்குடனும் நொடகத்தன்க க்பகற்ற 
உகரயொடற் சிறப்பு னபற்ற நூல் எது? 

அ. சிலப்பதிகொரம்    ஆ. குண்டலபகசி 

இ.  ப ொன் ணீயம்   ஈ.கம்பரொ ொயணம் 

35. அங்கங்ககளயும் கொட்சிககளயும் அக த்து எழுதுவது கீழ்க்கண்ட எதன்  ரபொக 
கூறப்படுகிறது? 

அ. கொப்பிய நன்னூல்  ரபு   ஆ. நொடக நன்னூல்  ரபு 

இ. சிறுககத நன்னூல்  ரபு  ஈ. கவிகத நன்னூல்  ரபு 

36.  ப ொன் ணீயம் நூலொ து எத்தக  அங்கங்ககளயும் எத்தக  
கொட்சிககளயும் னகொண்டது? 

அ. 5 அங்கங்கள் + 20 கொட்சிகள் 

ஆ.  5 அங்கங்கள் + 30 கொட்சிகள் 

இ. 4 அங்கங்கள் + 20 கொட்சிகள் 
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ஈ. 4 அங்கங்கள் + 30கொட்சிகள் 

37.  ப ொன் ணீயம் நூலில் இடம்னபற்றுள்ள துகணக் ககதயின் னபயர் யொது? 

அ. சிவகொமி ெபதம்    ஆ. சிவகொமி ெரித்திரம் 

இ. சிவகொமி  ரிதம்    இ. சிவகொமி ெகொப்தம் 

38.  ப ொன் ணீயம் – என்ற நூகல எழுதியவர் யொர்? 

அ. திருவொவடுதுகை மீனொட்சி சுந்தரம் பிள்கள 

ஆ. பபரொசிரியர் னப. சுந்தரம் பிள்கள 

இ. பகொடக நல்லூர் சுந்தர சுவொமிகள் 

ஈ. ெொமிநொதப் பிள்கள 

39. பபரொசிரியர் னப.சுந்தரம் பிள்கள அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் பிறந்தொர்? 

அ. ஆலப்புகழ     ஆ. திருவனந்தபுரம் 

இ. பகொட்டயம்     ஈ. மகொச்சி 

40. னப. சுந்தரம் பிள்கள அவர்கள் பபரொசிரியரொக பணியொற்றிய இடம் எது? 

அ. மகொச்சி அரசினர் கல்லூரி  ஆ. பகொட்டயம் அரசினர் கல்லூரி 

இ. ஆலப்புகழ அரசினர் கல்லூரி ஈ. திருவ ந்தபுரம் அரசி ர் கல்லூரி 

41. னப.சுந்தரம் பிள்கள அவர்கள் கல்லூரியில் கீழ்க்கண்ட எந்த பொட்த்திற்கு 
பபரொசிரியரொக பணிபுரிந்தொர்? 

அ. தமிழ்ப்பொடம்    ஆ. தத்துவப்பொடம் 

இ. வொனவில் பொடம்    ஈ. மபொறியியல் பொடம் 

42. பபரொசிரியர் னப.சுந்தரம் பிள்கள அவர்கள் கீழ்க்கண்ட யொகர தன் 
ஞொ ொசிரியரொக னகொண்டொர்? 

அ. மீனொட்சி சுந்தரம் பிள்கள   



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

8 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

ஆ. உ.பவ.ெொமிநொதப்பிள்கள 

இ. பகொடக நல்லூர் சுந்தர சுவொமிகள்   

ஈ. பகொடக நல்லூர் மீனொட்சி சுவொமிகள் 

43. பபரொசிரியர் இயற்றிய நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. நூல் மதொகக விளக்கம்   

ஆ. திருஞொனெம்பந்தர் கொல ஆரொய்ச்சி 

இ. திருவிதொங்கூர் பண்கட  ன்னர்கொல ஆரொய்ச்சி 

ஈ. திருநொவுக்கர ர் கொல ஆரொய்ச்சி 

44. தமிழக அரசின் தமிழ்த்தொய் வொழ்த்துப்பொடலொ  நீரொருங்கடலுட்த்த பொடகல 
இயற்றியவர் யொர்? 

அ. பொரதிதொென்     ஆ. னப. சுந்தரம் பிள்கள 

இ. மீனொட்சி சுந்தரம் பிள்கள   ஈ.  ொயூரம் பவதநொயகம் பிள்கள 

45. ஜீவகன்  ன் னின் உள்ள ொ து கீழ்க்கண்ட எவற்றிற்கு உவக யொக 
கூறப்பட்டுள்ளது? 

அ. பனித்துளி     ஆ. முத்துச்சிற்பி 

இ. பளிங்குபபொல     ஈ. பதகனப்பபொல 

46. ஜீவகன்  ன் னின் பழம்பதி ஊர் எது? 

அ.  துகர     ஆ. திருமநல்பவலி 

இ. திருச்சிரொப்பள்ளி    ஈ. சிதம்பர 

47. ஜீவகன்  ன் ன் தன் பழம்பதி ஊகர விட்டு கீழ்க்கண்ட எந்த இட்த்தில் 
பகொட்கடயக த்து தங்கி ொன்? 

அ.  துகர    ஆ. திருனநல்பவலி 
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இ. திருச்சிரொப்பள்ளி   ஈ. சிதம்பரம் 

48. புதிய பகொட்கட வலிக யற்றதொக இருப்பதக யும் பககவர் வந்து 
தொக்குவொரொயின் விகரவில் வீழ்ந்து விடும் என்பதக யும் உணர்ந்து கீழ்க்கண்ட யொர் 
த க்கு ஓர் அகறகய பவண்டி னபற்றவர் யொர்? 

அ. ஜீவகன்     ஆ. குடிலன் 

இ. பலபதவன்    ஈ. சுந்தர முனிவர் 

49. ஜீவகனின்  களொ   ப ொன் ணி கீழ்க்கண்ட யொகர தன் க வில் கண்டு கொதல் 
வயப்பட்டொள்? 

அ. பொண்டிய  ன்னர் பலபதவன்  ஆ. ப ர  ன் ர் புருபடொத்த ன் 

இ. பெொழ  ன்ன்ன் மதொண்கட ொன் ஈ. பல்லவ  ன்ன்ன்  பகந்திரவர் ன் 

50. பபொர்க்குறி – என்பதன் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ. விகனத்மதொகக      

ஆ. அன்ம ொழித்மதொகக 

இ. ஏழொம் பவற்றுக  உருபும் பயனும் உடந்னதொக்கத் னதொகக 

ஈ.வியங்பகொள் விகனமுற்று 

51. சுந்தரம் பிள்களகயப் பபொற்று முக ொகத் தமிழக அரசு நிறுவியது ? 

அ. பல்ககலக்கழகம்    ஆ. அரெகவக்கவிஞர்பணி 

இ. அைக்கட்டகள     ஈ. கல்விக்கூடம் 

52. எந்த ஆண்டின்பபொது  ப ொன் ணீயம் நூலொ து னப. சுந்தரம் பிள்களயொல் 
னவளியிடப்பட்டது? 

அ. 1890   ஆ. 1892 

இ. 1891    ஈ. 1893 
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53.  ப ொன் ணீயத்தில் இடம்னபற்றுள்ள  தமிழ்த்தொய் பொடலொ  நீரொருங் கடலுடுத்த 
என்ற பொடலொ து தமிழ்நொடு அரசி ொல் எந்த ஆண்டு தமிழ்த்தொய் 
வொழ்த்துப்பொடலொக அறிவிக்கப்பட்ட்து? 

அ. 1965    ஆ. 1971  

இ. 1969     ஈ. 1970 

54. தமிழ்நொட்டின் தமிழ்த்தொய் வொழ்த்துப்பொடலொ  நீரொருங் கடலுடுத்த பொடலொ து 
னப.சுந்தரம் பிள்களயின் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. நூல் மதொகக விளக்கம்   

ஆ.  ப ொன் ணீயம் 

இ. திருவிதொங்கூர் பண்கட  ன்னர்கொல ஆரொய்ச்சி 

ஈ. திருஞொனெம்பந்தர் கொல ஆரொய்ச்சி 

55. கீழ்க்கண்டவற்றில் யொர் ன ன்க   ொகொண அரசின் ரொவ்பகதூர் விருகத 
னபற்றொர்? 

அ. னப.மீ ொட்சி சுந்தரம்பிள்கள  ஆ. மீனொட்சி சுந்தரனொர் 

இ. பொரதிதொென்    ஈ. பவதநொயகம்பிள்கள  

56. ‘பொட்டிக ப்பபொல் ஆச் ரியம் பொரின் மிக  இல்கலயடொ!’ – என்று வியந்தவர் 
யொர்? 

அ. பொரதிதொென்     ஆ. முடியரென் 

இ. பொரதியொர்      ஈ. சுரதொ 

57. பொரதியொர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இரு இதழ்ககள னவளியிட்டு 
கட்டுகரகளொலும் கருத்துப் படங்களொலும் ஆங்கிபலய ஆட்சியொளர்ககளத் திணறச் 
ன ய்தொர்? 

அ. இந்தியொ, விஜயொ    ஆ. பொலபொரதம், சூர்பயொதயம் 

இ. ெக்கரவர்த்தினி, சுபதசிமித்ரன்  ஈ. கர் பயொகி, இந்தியொ 
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58. பொரதியொர் எழுதிய கவிகத எழுதிய நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. பொஞ்ெொலி ெபதம்     ஆ.  ந்திரிககயின் ககத 

இ. கண்ணன்பொட்டு     ஈ. குயில்பொட்டு 

59. பொரதியொர் எழுதிய உகரநகட நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. ஞொனரதம்     ஆ. ெந்திரிககயின் ககத 

இ. தரொசு     ஈ. பொரதியொர் நூல்கள் 

60. கீழ்க்கண்ட யொருகடய வ   கவிகதகளொ து வொல்ட்விட் ன் கலீல் கிப்ரொன் 
முதலிய கவிஞர்களின் கவிகதகபளொடு ஒப்பிடப்படுகிறது? 

அ. பொரதியொர்      ஆ. பொரதிதொென் 

இ. திரு.வி.க       ஈ. நொ.கொ ரொென் 

61. கொ ப் பறகவ கலகனலனு ப ொக யிலும் – எ த் னதொடங்கும் பொடகலப் பொடிய 
புலவர் யொர்? 

அ. திவ்விய கவி      ஆ. பதசியக்கவி 

இ. மதய்வக்கவி      ஈ. அரெக்கவி 

62. கொ ப் பறகவ கலகனலனு ப ொக யிலும்- எனும் பொடலொ து பொரதியொரின் 
கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் உள்ளது? 

அ. கண்ணன் பொட்டு     ஆ. பொஞ்ெொலி ெபதம் 

இ. தரொசு      ஈ. குயில்பொட்டு 

63. கொ ப்பறகவ- என்னும் ன ொல்லின் இலக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. இரண்டொம் பவற்றுக  உருபும் பயனும் உடன் மதொக்கத்மதொகக 

ஆ. ஏழொம் உருபும் பயனும் உடன் னதொக்கத்னதொகக 

இ. உரிச்மெொற்மைொடர் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

12 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

ஈ. உவக த்மதொகக 

64. வகளக்கரங்கல் – என்ற ன ொல்லின் இலக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. இரண்டொம் பவற்றுக  உருபும் பயனும் உடன் னதொக்கத்னதொகக 

ஆ. ஏழொம் உருபும் பயனும் உடன் மதொக்கத்மதொகக 

இ. உரிச்மெொற்மைொடர் 

ஈ. உவக த்மதொகக 

65. பகொற்னறொடியொர் – எ  கீழ்க்கண்டவற்றில் பொரதியொர் யொகரக் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. புல்லொங்குழல்     ஆ. ஆழக்கடல் 

இ. னபண்கள்     ஈ. குயிலின் இகெ 

66. பொரத நொடு பழம்னபரும் நொடு நீரதன் புதல்வீர் இந்நிகவவற்றொதீர் – என்ற பொடியவர் 
யொர்? 

அ. நொ க்கல் கவிஞர்     ஆ. வள்ளலொர் 

இ. திரு.வி.க       ஈ. பொரதியொர் 

67. ஆரிய பூமியில் நொரியரும் – என்று பொடியவர் யொர்? 

அ. பொரதிதொென்     ஆ. பொரதியொர் 

இ. முடியரென்      ஈ. நொ. கொ ரொென் 

68. சிற்றூரும் வரப்னபடுத்த வயலும் ஆறு பதக்கியநல் வொய்க்கொலும் வககப்படுத்தி – 
என்று வரிப்பொடல்ககள பொடிய புலவர் யொர்? 

அ. அப்துல் ரகு ொன்     ஆ. சிற்பி பொலசுப்ர ணியம் 

இ. பொரதிதொ ன்     ஈ. நொ க்கல் கவிஞர் 

69. அதிய ொனின் தூதரொக ஔகவ ன ன்றகத கீழ்க்கண்ட எந்த நூல் 
னதரிவிக்கிறது? 
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அ. புறநொனூறு     ஆ. குறுந்மதொகக 

இ. அகநொனூறு     ஈ. கலித்மதொகக 

70. தூதின் இலக்கணம் கூறும் நூல் எது? 

அ. மதொல்கொப்பியம்    ஆ. இலக்கண விளக்க பொட்டியல்நூல் 

இ. தண்டியலங்கொரம்   ஈ.  ொைனலங்கொரம் 

71. தூது இலக்கிய ொ து கீழ்க்கண்ட எந்த னவண்பொல் பொடப்னபற பவண்டும்? 

அ. பநரிகெ கலிமவண்பொ    ஆ. ஒத்தொழிகெக் கலிமவண்பொ 

இ. னவண்டகள விரவிய கலினவண்பொ  ஈ. மகொச்ெக்கலிமவண்பொ 

72. கீழ்க்கண்ட எந்த  கலயில் பகொயில் னகொண்டிருக்கு அழகரிடத்து பலபட்கடச் 
ன ொக்கநொத பிள்கள என்ற புலவர் கிகளகயத் தூதுவிடுவதொக அக த்து 
பொடியிருக்கிறொர்? 

அ. திரு கல     ஆ. திருமவண்மணய்நல்லூர் 

இ. திருச்சிரொப்பள்ளி    ஈ. திரு ொலிருஞ்ப ொகல 

73. அழகர் கிள்களவிடுதூது நூலொ து ஏறக்குகறய எத்தக  ஆண்டுகளுக்கு 
முந்கதய நூலொக கூறப்படுகிறது? 

அ. 200 ஆண்டுகள்    ஆ. 250 ஆண்டுகள் 

இ. 300 ஆண்டுகள்    ஈ. 400 ஆண்டுகள் 

74. அழகர் கிள்களவிடு தூது நூலின் நூல் அக ப்பு யொது? 

அ. 1 கொப்பு மவண்பொ+ 230 கண்ணிகள்   

ஆ. 2 கொப்பு மவண்பொ+ 237 கண்ணிகள் 

இ. 1 கொப்பு னவண்பொ+ 239 கண்ணிகள் 

ஈ. 3 கொப்பு மவண்பொ+ 235 கண்ணிகள் 
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75. கண்ணி – என்பது கீழ்க்கண்ட எவற்கறக் குறிப்பது? 

அ. பொட்டின் மூன்று அடிகள் பொடுவது   

ஆ. பொட்டின் நொன்கு அடிகள் பொடுவது 

இ. பொட்டின் ஆைடிகள் பொடுவது 

ஈ. பொட்டின் இரண்டடிகள் பொடுவது 

76. பலபட்கடச் ன ொக்க்நொத பிள்கள அவர்கள் இயற்றிய பவறுநூல்களில்  ரியொ து 
எது? 

அ.  துகர மும் ணிக்பகொகவ, னதன்றல் விடுதூது 

ஆ. ய கவந்தொதி, பதகவயுலொ 

இ. பூகவ விடு தூது, இலம்பகயுலொ 

ஈ. நொன் ணிக்பகொகவ,  லர் விடு தூது 

77. அர ன் – என்னும் ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. விஷ்ணு      ஆ. சிவன் 

இ. அரக்கன்      ஈ. சிங்கம் 

78. வகரத் தடந் பதொளவுணன் வன்கொயங் கூட்டி – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள 
அவுணன் என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. திரு ொல்      ஆ. சிவன் 

இ. இரணியன்     ஈ. பிரகலொதன் 

79. அரிவடிவு  ொய்ப்பின்  ரன்வடிவு  ொகிப் – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள அரி 
என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட யொகரக் குறிக்கிறது? 

அ. திரு ொல்      ஆ. சிவமபரு ொன் 

இ. இரணியன்     ஈ. சிங்கம் 
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80. பொதவத்கத – என்னும் ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த  ரங்ககள குறிக்கிறது? 

அ.  ருத  ரங்கள்     ஆ. முல்கல  ரங்கள் 

இ. மநல்கல  ரங்கள்    ஈ. குறிஞ்சி  ரங்கள் 

81. பண்ணுந் னதொழிகலப் பககத்துநிலக் கொப்பு ணிந் – என்ற வரியில் 
இடம்னபற்றுள்ள பண்ணும் என்னும் ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த னதொழிகலக் 
குறிக்கிறது? 

அ. பகடத்தல் மதொழில்     ஆ. அழித்தல்மதொழில் 

இ. கொத்தல் னதொழில்     ஈ. உழவுத்மதொழில் 

82. னகொல்கலக் னபண்க க் குதிகரயொக்குந் திருப்புயத்தொன் – என்ற வரியில் 
இடம்னபற்றுள்ள னபண்கண என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த  ரத்கத 
குறித்தது? 

அ. மதன்கன  ரம்     ஆ. பக   ரம் 

இ. வொகழ ரம்     ஈ. மகொடி ரம் 

83. புயவழககக் கண்டு  களிர்  டபலறுவர் என்ற கருத்தொ து கீழ்க்கண்ட எந்த நூல் 
மூலம் நொம் அறியலொம்? 

அ. சிறிய திரு டல்      ஆ. மபரிய திரும ொழி 

இ. மபரு ொள் திரும ொழி    ஈ. னபரிய திரு டல் 

84. அழகர் கிள்களவிடு தூதில் கவிக்கு னபொருட்டொக கீழ்க்கண்ட யொருகடய 
 ொணக்கரொ  கணிகண்ணகர ன ொக்கநொதப் பிள்கள அவர்கள் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. நம் ொழ்வொர்      ஆ. திரு ழிக யொழ்வொர் 

இ. மபொய்ககயொழ்வொர்     ஈ. திரு ங்ககயொழ்வொர் 

85. பொம்புப் படுக்கககயத் பதொளில் தூக்கிக் னகொண்டு கீழ்க்கண்ட யொருகடய 
பின் ொல் திரு ொல் ன ன்றதொக ன ொக்கநொதப் பிள்கள அவர்கள் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. திரு ழிகெயொழ்வொர்     ஆ. முதலொம் பரொந்தகன் 
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இ. கணிக்கண்ணொர்     ஈ. திரு ங்ககயொழ்வொர் 

86. கீழ்க்கண்ட எந்த கொட்கட ன ொக்கநொதப் பிள்கள அவர்கள் வன்கொ கம் என்று 
குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. கொண்டவ வனம்    ஆ. தண்டகொரணியம் 

இ. தொருகொவனம்    ஈ. சுபவதொரண்யம் 

87. ப ய்க , அணியன், என் சிந்கதயுள் நின்ற ொயந் ஆகிய ன ொற்கள் கீழ்க்கண்ட 
யொருகடய பொசுரங்கள் ஆகும்? 

அ. திரு ங்ககயொழ்வொர்    ஆ. திரு ழிகெயொழ்வொர் 

இ. குலபெகரயொழ்வொர்    ஈ. நம் ொழ்வொர் 

88.  லர்க்கொல் – என்ற ன ொல்லின் இலக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. பண்புத்மதொகக     ஆ. விகனத்மதொகக 

இ. உவக த்னதொகக    ஈ. உரிச்மெொற்மைொடர் 

89. பபொர் முக யில் யொகர னகொன்று னவற்றி னகொண்ட விரகரப் பொடுவகத பரணி 
என்று கூறி ர்? 

அ.  ன்னர்கள்     ஆ. குதிகரகள் 

இ. யொக கள்     ஈ. பபொர்வீரர்கள் 

90. பரணியின் இலக்கணம் கூறும் நூல் எது? 

அ. இலக்கண விளக்கச் சூைொவளி   

ஆ. இலக்கண விளக்கப் பொட்டியல்நூல் 

இ. மதொல்கொப்பிய நூல் 

ஈ. சிற்றிலக்கண இலக்கணம் 
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91. பரணி என்ற நொள்மீன் கொளிகயயும் ய க யும் தன் னதய்வ ொகப் னபற்றது 
என்ன்றும் அந்நொள் மீ ொல் வந்த னபயபர நூலுக்கும் னபயரொக வந்தது என்று 
கூறியவர் யொர்? 

அ. திரு.வி.க     ஆ. சுரதொ 

இ. அப்துல் ரகு ொன்    ஈ. உ.பவ. ொமிநொத ஐயர் 

92. பரணி நூலொ து கீழ்க்கண்ட யொருகடய னபயரொல் வழங்கப்படுகிறது? 

அ. ஆசிரியர் மபயரொல்   ஆ. பபொரில் மவற்றி மபற்ைவர் மபயரொல் 

இ. பபொரில் பதொற்றவர் னபயரொல்  ஈ. நூகல மவளியிட்டவர் மபயரொல் 

93. தமிழில் முதன் முதலில் எழுந்த  பரணிநூல் எது? 

அ. மகொப்பத்துப்பரணி    ஆ. கலிங்கத்துப்பரணி 

இ. ப ொகவகதப்பரணி    ஈ. தக்ககயொப்பரணி 

94. கலிங்கத்துப்பரணியொ து கீழ்க்கண்ட எத்தக  தொழிக ககளக் னகொண்டது? 

அ. 599 தொழிக கள்    ஆ. 509 தொழிகெகள் 

இ. 519 தொழிகெகள்    ஈ. 559 தொழிகெகள் 

95. கலிங்கத்துப்பரணிகய ‘னதந்தமிழ் னதய்வப்பரணி’ - என்று சிறப்பித்தவர் யொர்? 

அ. அறிஞர் அண்ணொ   ஆ. ஒட்டக்கூத்தர் 

இ. உ.பவ.ெொமிநொதர்    ஈ. பலபட்கட மெொக்கநொதப் புலவர் 

96. கலிங்கத்துப்பரணிகய பொடியவர் யொர்? 

அ. கபிலர்     ஆ. பலபட்கட மெொக்கநொதர் 

இ. ஒட்டக்கூத்தர்    ஈ. ன யங்னகொண்டொர் 

97. ன யங்னகொண்டொர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த  ன்ன்னிடம் அகவக்களப் 
புலவரொகத் திகழ்ந்தொர்? 
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அ. முதலொம் இரொஜரொஜபெொழன்  ஆ. முதலொம்  பகந்திரவர் ன் 

இ. முதற் குபலொத்துங்க ப ொழன்  ஈ. முதலொம் பரொந்தக பெொழன் 

98. ன யங்னகொண்டொர் புலவகர ‘பரணிக்பகொர் ன யங்னகொண்டொர்’ – எ  புகழ்ந்து 
பொடியவர் யொர்? 

அ. ஒட்டக்கூத்தர்    ஆ. பலபட்கட ன ொக்கநொதப் புலவர் 

இ. ஔகவயொர்    ஈ.  பைொக்கத்து நப்பல்கெயொர் 

99. கலிங்கத்துப்பரணி நூலில் கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதியில் இருந்த பொடல்களொ து 
ந து பொடப்பகுதியொக இடம்னபற்றுள்ள ? 

அ.கொடு பொடியது    ஆ. பபய்ப்பொடியது 

இ. இரொெ பொரம்பரியம்   ஈ. கொளிக்கு கூளி கூறியது 

100. கலிங்க நொட்டிலிருந்து வந்த பபய் கொளிபதவிக்குக் கூறிய பபொரின் 
னவம்க யொ  தன்க கள் பலவும் கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதியில் கூறப்படுகின்ற ? 

அ. கொளிக்கு கூளி கூறியது  ஆ. களம் பொடியது 

இ. பபய்ப்பொடியது    ஈ. பபொர்ப்பொடியது 

101. இந்தியொவின் இன்கறய எந்த  ொநில ொ து முற்கொலத்தில் கலிங்கம் எ  
அகழக்கப்பட்ட்து? 

அ. பொட்னொ     ஆ. வங்கொளம் 

இ. ஒடி ொ     ஈ. ஹரியொனொ 

102. கலிங்க நொட்டின் மீது பபொர் னதொடுக்க முதற் குபலொத்துங்க ப ொழன் கீழ்க்கண்ட 
யொகர அனுப்பி ொன்? 

அ. அனந்தவன் ன்    ஆ. கருணொகரத் னதொண்கட ொன் 

இ. இள ொைன்    ஈ. ஆரியபதவன் 
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103. அகரக்கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கனரல்லொம் – என்ற வரியில் முதலில் வந்த 
கலிங்கம் என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த னபொருகள குறித்தது? 

அ. கலிங்க வீரர்கள்    ஆ. பெொழ வீரர்கள் 

இ.  கல     ஈ. ஆகட 

104. பவட்த்தொல் குகறயொது முந்நூல்ஆக – என்ற வரியில் அக ந்துள்ள முந்நூல் 
என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த னபொருகள குறித்தது? 

அ. பவத நூல்கள்    ஆ. முந்கதய நூல்கள் 

இ. முப்பரி நூலொ  பூணூல்  ஈ. மூன்று பழக யொன நூல்கள் 

105.  யத்தம்பம்- என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. மகொடித்தூண்     ஆ. னவற்றித்தூண் 

இ. நிகனவுத்தூண்     ஈ. கற்பொகைத்தூண் 

106. வய ொ – என்பது கீழ்க்கண்ட எந்த விலங்கக குறிக்கிறது? 

அ.  தயொகன     ஆ. பபய்கள் 

இ. சிங்கம்      ஈ. குதிகர 

107. ன யங்னகொண்டொர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட யொகர வண்கடயர்பகொன் எ  தன் 
கலிங்கத்துப்பரணி நூலில் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. முதலொம் குபலொத்துங்க பெொழன்  ஆ. அனந்தவன் ன் 

இ. கருணொகரத்னதொண்ட ொன்   ஈ. கலிங்க வீரர்கள் 

108. கடற்கலிங்கம் – என்ற ன ொல்லின் இலக்கண குறிப்பு யொது? 

அ. இரண்டொம் பவற்றுக த்மதொகக 

ஆ. இரண்டொம் பவற்றுக  உருபும் பயனும் உடன் னதொக்கத்னதொகக 

இ. விகனமயச்ெங்கள் 
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ஈ. இகடக்குகை 


