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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 4 

1. கடவுளரைய ொ அைசரைய ொ பிறரைய ொ குழந்ரத ொகப் பொவித்து அவர்தம் 
குழந்ரதப் பருவத்ரதப் பத்துப் பருவங்களொகப் பகுத்துக் னகொண்டு பருவத்து பத்து 
ஆசிரி  விருத்தங்கள் அரை ப் பொடுவது _______ இலக்கி ைொகும்? 

அ. தூது இலக்கியம்    ஆ. பிள்ரளத்தமிழ் இலக்கி ம் 

இ. உலா இலக்கியம்    ஈ. அந்தாதி இலக்கியம் 

2.  முத்துக்குைொை சுவொமி பிள்ரளத் தமிழ் நூரல இ ற்றி வர்  ொர்? 

அ. குைைகுருபைர்    ஆ. அழகிய ச ாக்கநாத புலவர் 

இ. தஞ்ச  வவதநாயகம் பிள்சை  ஈ. வவதநாயக  ாஸ்திரியார் 

3. குைைகுருபைர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் பிறந்தொர்? 

அ. திருமசைக்காடு     ஆ. திருசவண்செய்நல்லூர் 

இ. திருரவகுண்டம்    ஈ. திருநள்ைாறு 

4. குைைகுருபர்ர் பிறந்த ஊைொ து கீழ்க்கண்ட எந்த நதிக்கரையிலுள்ள ஊரில் 
பிறந்தொர்? 

அ. வகாதண்டராம ஆறு    ஆ. சவசக 

இ. சிற்ைாறு      ஈ. தொமிைபைணி 

5. குைைகுருபைர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் உள்ள முருகப் னபருைொனின் 
அருளொல் யபசும் திறரைர ப் னபற்றொர்? 

அ. திருப்பரங்குன்ைம்     ஆ. திருத்தணி 

இ. திருச்னசந்தூர்      ஈ. குன்ைத்தூர் 

6. குைைகுருபைர் இ ற்றி  இலக்கி ங்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ  நூல் எது? 

அ. கந்தர் கலிசவண்பா    ஆ. ைதுரை கலினவண்பொ 

இ. மதுசரக் கலம்பகம்    ஈ. நீதிசநறி விைக்கம் 
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7. விைல் சுரவ யுண்டு கனிந்தமு தூறி  னைல்லிதழ் – எ த் னதொடங்கும் 
முத்துக்குைொைசுவொமி பிள்ரளத்தமிழ் பொடலொ து கீழ்க்கண்ட எந்த பருவத்தில் 
அரைந்துள்ளது? 

அ.  ப்பாணி      ஆ. காப்பு 

இ. னசங்கீரை     ஈ. வருசக 

8. னபொருள் தரி ொத ஒலிர க் குழந்ரத எழுப்பும் பருவத்ரதக் குறிக்கும் பருவம் எது? 

அ. காப்பு     ஆ. முத்தம் 

இ. ச ம்புலி     ஈ. னசங்கீரை 

9. னசங்கீரைப் பருவைொ து பிள்ரளத்தமிழின் எத்தர  ொவது பருவைொக 
அரைந்துள்ளது? 

அ. இைண்டொவது பருவம்     ஆ. முதல் பருவம் 

இ. மூன்ைாவது பருவம்     ஈ. நான்காவது பருவம் 

10. இளங்குழந்ரத ங்க ங்க என்று கூறக் அரதக் யகட்டுத்தொய் உக்க்கும் பருவம் எது? 

அ. சிற்றில்      ஆ. அம்மாசை 

இ. னசங்கீரை     ஈ. வருசக 

11. னதொட்டில் பிள்ரள தரலர யு ர்த்திக் ரக ொல் ஊன்றி உடம்ரப அரசத்தல் 
பருவைொ து பிள்ரளத்தமிழின் எத்தர  ொவது பருவைொகும்? 

அ. னசங்கீரை     ஆ. நீராடல் 

இ. சிறுபசை      ஈ.  தாள் 

12. அஞ்ச ம் – என்ற னசொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த னபொருரள குறிக்கிறது? 

அ. கண் புருவம்     ஆ. கண்ரை 

இ. சநற்றி      ஈ. சகவிரல் 

13. கண்ைலர் – என்ற னசொல்லின் இலக்கண குறிப்பு  ொது? 
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அ.உவசமத்சதாசக    ஆ. உரிச்ச ாற்சைாடர் 

இ. உருவகத்னதொடர்    ஈ. விசைத்சதாசக 

14. குைைகுருபைர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த வ து வரை யபசும் திற ற்றவைொக 
இருந்தொர்? 

அ. இரண்டு வயது     ஆ. மூன்று வயது 

இ. நான்கு வயது     ஈ. ஐந்து வ து  

15. னபத்தயலயகம் குறவஞ்சியில் உலொ வரும் ைன் ைொக கீழ்க்கண்டவற்றில்  ொர் 
குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. இய சு ைன் ர்     ஆ. சீவயான் மகள் 

இ. சிங்கன்      ஈ. நூவன் 

16. கீழ்க்கண்டவற்றில்  ொர் யதவயைொகினி ொக குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. இவயசு மன்ைர்     ஆ. சீய ொன் ைகள் 

இ. சிங்கன்      ஈ. மக்கள் 

17. கீழ்க்கண்டவற்றில்  ொர் உபயதசி ொக குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. சீவயான் மகள்     ஆ. மக்கள் 

இ. நூவன்      ஈ. குைத்தி 

18. னபத்தலயகம் குறவஞ்சி நூலில் பறரவகள் பிடிக்கும் வரலகளொக கீழ்க்கண்ட எது 
உருவகிக்கப்பட்டுள்ள ? 

அ. நூவன்     ஆ. இவயசு 

இ. குைவன்     ஈ. இரறவொக்கு 

19. னபத்தலயகம் குறவஞ்சி நூலின் தனிச்சிறப்பு  ொது? 

அ. அசடயடுத்த கருவியாகுசபயர்  ஆ. முற்றுருவகம் 
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இ. கருவியாகுசபயர்    ஈ. சபயசரடுத்த கருவியாகுசபயர் 

20. னபத்தலயகம் குறவஞ்சி நூரல இ ற்றி வர்  ொர்? 

அ.மாயூரம் வவதநாயகம் பிள்சை   ஆ. வீரமாமுனிவர் 

இ. தஞ்ரச யவதநொ க சொஸ்திரி ொர்  ஈ. மீைாட்சி சுந்தரம் பிள்சை 

21. யவதநொ க சொஸ்திரி ொர் அவர்களின் ஆசிரி ர் னப ர்  ொது? 

அ. சுவார்ட்ஸ்  ாஸ்திரியார்    ஆ. கவார்ட்ஸ் பாதிரியார் 

இ. சுவார்ட்ஸ் பிள்சை    ஈ. சுவொர்ட்ஸ் பொதிரி ொர் 

22. யவதநொ க சொஸ்திரி ொர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த அறிவுத்துரறகளில் 
கற்றத்துரறயபொகி  அறிஞைொக திகழவில்ரல? 

அ. வானியல்      ஆ.  மூகவியல் 

இ. னபொருளியி ல்     ஈ. இசையியல் 

23. யவதநொ க சொஸ்திரி ொர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட  ொருக்கு உற்ற நண்பைொக 
திகழ்ந்தொர்? 

அ. தஞ்ரச ஆண்ட சையபொஜி ைன் ர் 

ஆ. சிவகங்சகசய ஆண்ட  ரவபாஜி மன்ைர் 

இ. மதுசர ஆண்ட  ரசபாஜி மன்ைர் 

ஈ. சநல்சல ஆண்ட  ரவபாஜி மன்ைர் 

24. கீழ்க்கண்ட எந்த வ தின் யபொது யவதநொ க சொஸ்திரி ொர் அவர்கள் னபத்தலயகம் 
குறவஞ்சிர  இ ற்றி ொர்? 

அ. 26 வது வயது     ஆ. 25 வது வ து 

இ. 22 வது வயது     ஈ. 24 வது வயது 

25. குறவஞ்சி நூலொ து கீழ்க்கண்ட எந்த குறவஞ்சி நூலுக்கு நிகைொகப் இ ற்றி 
அழி ொப் புகழ் னபற்றது? 
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அ.  ரவபந்தர் குைவஞ்சி   ஆ. ஞாைக்குைவஞ்சி 

இ. குற்றொலக் குறவஞ்சி   ஈ. சமய்ஞாைக் குைவஞ்சி 

26. யவதநொ க சொஸ்திரி ொர் அவர்கள் வொழ்ந்த கொலம்  ொது? 

அ. 16 ம் நூற்ைாண்டு   ஆ. 17 ம் நூற்ைாண்டு 

இ. 12 ம் நூற்ைாண்டு   ஈ. 18ம் நூற்றொண்டு 

27. கீழ்க்கண்டவற்றில் யவதநொ க சொஸ்திரி ொர் எழுதி  நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. ஞாைத்தச் ன்     ஆ. ஞாைவுலா 

இ. ஞொ க்கீர்த்தர     ஈ. ஆரொதிந்தம் 

28. தற்பைன் – என்ற னசொல்லின் னபொருள்  ொது? 

அ. இரறவன்    ஆ. மக்கள் 

இ. கடல் அசலகள்    ஈ. முல்சல நிலத்தசலவர் 

29. யபய்க்கணங்கள்- என்பதன் இலக்கண குறிப்பு  ொது? 

அ. இரண்டாம் வவற்றுசமத்சதாசக ஆ. உவசமத்சதாசக 

இ. ஆறொம் யவற்றுரைத்னதொரக  ஈ. நான்காம் வவற்றுசமத்சதாசக 

30. பலபட்ரடச் னசொக்கநொத பிள்ரள எழுதி  ைற்னறொரு தூதுநூல் எது? 

அ. அன்ைம் விடுதூது   ஆ. னதன்றல் விடுதூது 

இ. முகில் விடுதூது    ஈ. தமிழ் விடுதூது 

31. ஆண்பொல் பிள்ரளத்தமிழுக்கும் னபண்பொல் பிள்ரளத் தமிழுக்கும் னபொதுவொ  
பருவங்கள் எத்தர ? 

அ. 7     ஆ. 6 

இ. 8     ஈ. 5 

32. ‘பண்ரடநலம் புதுப்புலரை பழம்னபருரை 
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 அத்தர யும் பரடப்பொய் இந்நொள்! னதொண்டு  

னசய்வொய் தமிழுக்குத் துரறயதொறுந்  

துரறயதொறுந் துடித்னதழுந்யத’ – என்று பொடி வர்  ொர்? 

அ. பாரதியார்      ஆ. சிற்பி.பாலசுப்ரமணியம் 

இ. திரு.வி.கலியாெசுந்தரம்   ஈ. பொைதிதொசன் 

33. பழரையின் னபருரைர  அடித்தளைொகவும் துரறயதொறும் முகிழ்க்கும் புதி  
களங்கரளப் பொடுனபொருளொகவும் னகொண்டு எழுந்த பொடல்கள் _______ எ ப்படும்? 

அ. சதாடர்நிசலச் ச ய்யுள் இலக்கியம்  ஆ. ைறுைலர்ச்சி இலக்கி ம் 

இ. வபரிலக்கியம்     ஈ. சிற்றிலக்கியங்கள் 

34. ைறுைலர்ச்சி இலக்கி த்தின் யவறு னப ர்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து 
எது? 

அ. சுசவபுதிது    ஆ. சபாருள்புதிது 

இ. புதுகவிரத    ஈ. நவகவிசத 

35. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த இலக்கி ைொ து ைொனிட்த்தின் விழுப்னபொருள்கரளயும் 
அவலங்கரளயும் புதி  யநொக்குடனும், புத்தம் புதி  கரலகரளத் திரசயதொறும் 
யதர்ந்து னசந்தமிழ்ச் யசர்க்கிறது? 

அ. வபரிலக்கியம்    ஆ. சிற்றிலக்கியம் 

இ. பக்தி இலக்கியம்    ஈ. ைறுைலர்ச்சி இலக்கி ம் 

36. பொைதிதொசன் அவர்கள் இளரையியலய  கீழ்க்கண்ட எந்த இருனைொழிகளில் சிறந்த 
புலரை னபற்றிருந்தொர்? 

அ. தமிழ், ஆங்கிலம்    ஆ. பினைஞ்சு, தமிழ் 

இ. தமிழ், வடசமாழி    ஈ. உருது, பிசரஞ்சு 

37. தமிழ்நொட்டின் இைசூல்கம்சயதவ் என்று பொைொட்டப்னபற்றவர்  ொர்? 
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அ. பொைதிதொசன்     ஆ. சுரதா 

இ. வாணிதா ன்     ஈ. வல்லிக்கண்ென் 

38. இைசூல்கம்சயதவ் என்பவர் கீழ்க்கண்ட எந்நொட்டின் ைக்கவிஞர் ஆவொர்? 

அ. இங்கிலாந்து     ஆ. அசமரிக்கா 

இ. உருசி       ஈ. ச ர்பியா 

39. ‘உயிரை உணர்ரவ வளர்ப்பது தமியழம்’ என்றும் ;இன்பத் தமிழ்க் கல்வி  ொவரும் 
கற்றவர் என்றரைக்கும் நிரல எய்தி விட்டொல் துன்பங்கள் நீங்கும் சுகம் வரும் 
னநஞ்சினில் தூய்ரை உண்டொகிடும் வீைம் வரும்’ – என்று எழுதி வர்  ொர்? 

அ. மீைாட்சி சுந்தரைார்   ஆ. திரு.வி.க 

இ. கவிமணி     ஈ. பொைதிதொசன் 

40. பொைதிதொசன் இ ற்றி  கொப்பி ங்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. குடும்ப விைக்கு    ஆ. பாண்டியன் பரிசு 

இ. குறிஞ்சிக்குறள்    ஈ. பிசிராந்சதயார் 

41. பொைதிதொசனின் எந்த நூலொ து சொகித்  அகொடமி விருது னபற்றது? 

அ. அழகின் சிரிப்பு    ஆ. பிசிைொந்ரத ொர் 

இ. வ ர தாண்டவம்    ஈ. தமிழச்சியின் கத்தி 

42. கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் யபொது பொைதிதொசன் எழுதி  நூலுக்கு சொகித்  
அகொடமி விருது வழங்கப்பட்டது? 

அ. 1969    ஆ. 1967 

இ. 1965     ஈ. 1970 

43. பொைதிதொசன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த வரியில் னதொடங்கும் பொடரல புதுரவ 
அைசொ து த து தமிழ்த்தொய் வொழ்த்தொக ஏற்றுக்னகொண்ட்து? 

அ. தமிழுக்கு அமுசதன்று சபயர்   



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

8 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

ஆ. புதியவதார் உலகம் ச ய்வவாம் 

இ. எங்சகங்கு காணினும்  க்தியடா   

ஈ. வொழ்வினில் னசம்ரைர ச் னசய்பவள் நீய  

44. பொைதிதொசன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இதரழ நடத்தி வந்தொர்? 

அ. நவ க்தி     ஆ. குயில் 

இ. சதன்ைல்     ஈ. குரல் 

45. பொயவந்தர் பொைதிதொசன் அவர்களின் பிறப்பு இறப்பு ஆண்டுகள்  ொது? 

அ. 1891-1964     ஆ. 1890-1963 

இ. 1892- 1961     இ. 1893-1964 

46. புத்தகசொரலயில் இருக்க யவண்டி பொைதிதொசன் கூறி  நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. கணிதம்     ஆ. வான் நூல்கள் 

இ. சித்தொந்த நூல்கள்   ஈ. சமய்த்திை நூல்கள் 

47. தமிழரின் கவிரதகள் கீழ்க்கண்ட எத்தர  னைொழிகளில் னைொழிக்கப்பட்டு 
அர வரும் படிப்பரத என் னசவி ொல் யதனூற யகட்கும் நொள் எதுனவன்று 
பொைதிதொசன் கூறுகிறொர்? 

அ. 500 சமாழிகள்    ஆ. 300 சமாழிகள் 

இ. 800 சமாழிகள்    ஈ. 1000 னைொழிகள் 

48. பகர்வொர் – என்பதன் இலக்கண குறிப்பு  ொது? 

அ. விர  ொலர யும் னப ர்  ஆ. இரண்டாம் வவற்றுசமசதாசக 

இ. அன்சமாழித்சதாசக   ஈ. உவசமத்சதாசக 

49. என் ருந் தமிழ்நொட் டின்கண் எல்யலொரும் கல்வி கற்றுப் – எ த் னதொடங்கும் 
பொடரல பொடி  புலவர்  ொர்? 
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அ. பாரதியார்    ஆ. பொைதிதொசன் 

இ. சுரதா    ஈ. கவிமணி 

50. பொைதிதொசன் பைம்பரையில் மூத்ததரலமுரறக் கவிஞர்  ொர்? 

அ. வல்லிக்கண்ென்   ஆ. நா.காமரா ன் 

இ. முடி ைசன்    ஈ. வாணிதா ன் 

51. முடி ைசனின் இ ற்னப ர்  ொது? 

அ. துசரமாணிக்கம்    ஆ. துரைைொசு 

இ. துசரரத்திைம்    ஈ. ராசுத்துசர 

52. முடி ைசன் பிறந்த ஊர்  ொது? 

அ. சிறியகுைம்    ஆ. இரட்டசெ 

இ. னபரி குளம்    ஈ. அரியலூர் 

53. தந்ரத னபரி ொரிடத்திலும், அறிஞர் அண்ணொ இடத்திலும் னநருங்கிப் பழகி  
புலவர்  ொர்? 

அ. அன்பழகன்    ஆ. சுப்புரத்திைதா ன் 

இ. இரா வகாபால்    ஈ. துரைைொசு 

54. பொைதிதொசய ொடு மிக னநருங்கி பழகி அவருரட  முற்யபொக்கு எண்ணங்கரள 
ஏற்றுப் பொடி வர்  ொர்? 

அ. முடி ைசன்    ஆ. கண்ெதா ன் 

இ. பாவலர் சபருஞ்சித்திரைார்  ஈ. கவிஞர் சுரதா 

55. கீழ்க்கண்டவற்றில்  ொர் சடங்குகரள ைறுத்து சொதி ைறுப்புத் திருைணஞ் னசய்து 
னகொண்டவர்? 

அ. இராமலிங்க வதவர்    ஆ. திரு.வி.க 
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இ. முடி ைசன்     ஈ. மு. வரதரா ைார் 

56. தைது ைரறவின் யபொது எச்சடங்கும் யவண்டொம் என்று கூறி அவ்வொயற னசய்த 
புலவர்  ொர்? 

அ. பாரதிதா ன்     ஆ. முடி ைசன் 

இ. இலக்குவைார்     ஈ. தந்சத சபரியார் 

57. முடி ைசன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எப்பள்ளியில் தமிழொசிரி ைொக பணிபுரிந்தொர்? 

அ. மதுசர மீ.சு.உயர்நிசலப் பள்ளி  

ஆ. திருச்சி மீ.சு.உயர்நிசலப்பள்ளி 

இ. சபரியகுைம் மீ.சு. உயர்நிசலப்பள்ளி 

ஈ. கொரைக்குடி மீ.சு. உ ர்நிரலப்பள்ளி 

58. முடி ைசன் இ ற்றி  நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. பூங்சகாடி     ஆ. காவியப்பாசவ 

இ. பூக்னகொடி     ஈ. வீரகாவியம் 

59. முடி ைசனின் கவிரதகரளக் கீழ்க்கண்ட எந்த நிறுவ ம் இந்தியிலும் 
ஆங்கிலத்திலும் னைொழினப ர்த்து னவளியிட்டுள்ளது? 

அ. தமிழக அரசு பதிப்புத்துசை ஆ. சொகித்தி  அகொனதமி 

இ. யுசைஸ்வகா நிறுவைம்  ஈ. தில்லி உயர்நிசல தமிழ் நிறுவைம் 

60. எந்த ஆண்டு பூங்னகொடி நூலொ து தமிழக அைசின் விருரதப் னபற்றது? 

அ. 1955     ஆ. 1963 

இ. 1962     ஈ. 1966 

61. முடி ைசனுக்கு கீழ்க்கண்ட  ொைொல் கவி ைசு என்ற பட்டம் அளிக்கப்பட்டது? 

அ. குன்ைக்குடி அடிகைார்   ஆ. பாரதிதா ன் 
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இ. குன்றக்குடி அடிகளொர்   ஈ. மு.வரதரா ைார் 

62. முடி ைசனுக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த ைரலயில் நடந்த விழொவில் கவி ைசு பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது? 

அ. வமரு மசல     ஆ. பறம்பு ைரல 

இ. விராலி மசல     ஈ. குன்ைத்தூர் மசல 

63. பூக்கின்ற ைலர்கனளல்லொம் பூக்கள் அல்ல – என்ற பொடரல பொடி  புலவர்  ொர்? 

அ. முடி ைசன்     ஆ. பாரதிதா ன் 

இ. சுரதா      ஈ. அப்துல் ரகுமான் 

64. அறிரவ ை க்கும் வரகயில் தற்யபொது உருவொகி வரும் புதுரை ொ து 
கீழ்க்கண்ட எதனுடன் உவரைப்படுத்து புலவர் கூறுகிறொர்? 

அ. மலர்கள்    ஆ. சூரியக்கதிர் 

இ. கொகிதப்பூ    ஈ. பனித்துளி 

65. னசங்கதிைொல் கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சிரிக்கும் என்று முடி ைசன் தன் கவிரதயில் 
கூறுகிறொர்? 

அ. அல்லி மலர்     ஆ. பயிர்கள் 

இ. அறிவு      ஈ. தொைரைகள் 

66. யசர்கள் நிரறந்திருக்கும் இடத்தில் கீழ்க்கண்ட எரவ சிரிக்கும் என்று முடி ைன் 
கூறுகிறொர்? 

அ. அல்லி ைலர்     ஆ. பயிர்கள் 

இ. அறிவு      ஈ. தாமசரகள் 

67. னபொய் ொத னைொழிக்குறளொல் கீழ்க்கண்ட எதி சிரிக்கும் என்று முடி ைசன் தன் 
கவிரதகளில் கூறுகிறொர்? 

அ. அல்லி மலர்     ஆ. பயிர்கள் 
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இ. அறிவு      ஈ. தாமசரகள் 

68. காகிதப்பூ- என்ை ச ால்லின் இலக்கெ குறிப்பு யாது? 

அ. மூன்றொம் யவற்றுரை உருபும் ப னும் உடன்னதொக்க னதொரக 

ஆ. இரண்டாம் வவற்றுசம உருபும் பயனும் உடன்சதாக்க சதாசக 

இ. நான்காம் வவற்றுசம உருபும் பயனும் உடன்சதாக்க சதாசக 

ஈ. இரண்டாம் வவற்றுசமத் சதாசக 

69. கவிஞர் கண்ணதொசன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நொரள விடுதரல நொளொக தம் 
கவிரத வரியில் கூறுகிறொர்? 

அ. வறுரையும் அச்சமும் நீங்கும் நொள் 

ஆ. அடிசமகள் ஒழிகின்ை நாள் 

இ. ஆதிக்க சவறியர்கள் ஒழிகின்ை நாள் 

ஈ.  ாதி, மதம் ஒழியும் நாள் 

70. விடுதரல விரளத்த உரிரை – என்ற தரலப்பில் எப்படிப்பட்ட இந்தி நிரல 
அரை  யவண்டும் என்று கவிரத ஒன்ரற எழுதி வர்  ொர்? 

அ. வாணிதா ன்    ஆ. கண்ணதொசன் 

இ. பாரதிதா ன்    ஈ. வல்லிக்கண்ென் 

71. கண்ணதொசன் கூறி  சிரறரவக்கும் னபொருள்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் 
தவறொ து எது? 

அ. காலம்      ஆ. உலகம் 

இ. கடவுள்      ஈ. புத்தகம் 

72. ைொற்றம் எ து ைொனிட்த் தத்துவம் – என்று பொடி  கவி ைசர்  ொர்? 

அ. பட்டுக்வகாட்சடயார்    ஆ. உடுமசல நாராயெகவி 
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இ. கண்ணதொசன்     ஈ. பரிதிமாற்கசலஞர் 

73. கண்ணதொசன் பிறந்த ஊர்  ொது? 

அ. சபரியகுைம்     ஆ. சிறுநுதல்பட்டி 

இ. ச ன்னிக்குைம்     ஈ. சிறுகூடற்பட்டி 

74. பழந்தமிழ் இலக்கி த்தின் உயிர்ச்சொைத்ரத தைது பொடல்களியல தந்த புலவர்  ொர்? 

அ. கண்ணதொசன்     ஆ. பட்டுக்வகாட்சடயார் 

இ. உடுமசல நாராயெகவி   ஈ. மருதகாசி 

75. கண்ணதொசன் அவர்கள்பிறந்த ஆண்டு எது? 

அ. 1925     ஆ. 1926 

இ. 1927     ஈ. 1928 

76. கண்ணதொசன் அவர்களின் இ ற்னப ர்  ொது? 

அ. கண்செயா     ஆ. துசரமாணிக்கம் 

இ. சபான்சையன்     ஈ. முத்ரத ொ 

77. கண்ணதொசன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இதழில் ஆசிரி ைொக விளங்கவில்ரல? 

அ. கண்ெதா ன்    ஆ.  ண்டமாருதம் 

இ. இரசத்தமிழ்    ஈ. சதன்ைல்திசர 

78. கண்ணதொசன் அவர்கள் இறந்த ஆண்டு எது? 

அ. 1980    ஆ. 1981   

இ. 1982     ஈ. 1983 

79. கண்ணதொசனின் கவிரதகளொ து கண்ணதொசன் கவிரதகள் என்ற னப ரில் 
னைொத்தம் எத்தர  னதொகுப்புகளொக னவளிவந்தது? 

அ. 6 னதொகுப்புகள்     ஆ. 5 சதாகுப்புகள் 
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இ. 4 சதாகுப்புகள்     ஈ. 3 சதாகுப்புகள் 

80. மிடிரை – என்ற னசொல்லின் னபொருள்  ொது? 

அ. ச ல்வம்    ஆ. வறுரை 

இ. சபருசம    ஈ. சகாடுசம 

81. கண்ணதொசனின் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலொ து சொகித்தி  அகானதமி விருது 
னபற்றுள்ளது? 

அ. இராஜ தண்டசை   ஆ. ஞாைாம்பிகா 

இ. யசைைொன் கொதலி    ஈ. அர்த்தமுள்ை இந்து மதம் 

82. கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் யபொது கண்ணதொசன் நூலுக்கு சொகித்தி  அகானதமி 
விருது அளிக்கப்பட்டது? 

அ. 1980    ஆ. 1981 

இ. 1982     ஈ. 1983 

83. கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின்யபொது கண்ணதொசன் அவர்கள் தமிழகத்தின் 
ஆஸ்தொ  (அைசரவ) கவிஞைொக பதவிய ற்றொர்? 

அ. 1972      ஆ. 1973 

இ. 1975      ஈ. 1978 

84. கண்ணதொசன் அவர்களின் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலொ து அவருக்கு புகரழ என்றும் 
நிரலநிறுத்துகிறது? 

அ. இய சு கொவி ம்    ஆ. அர்த்தமுள்ை இந்துமதம் 

இ. மாங்கனி     ஈ. வைவா ம் 

85. கண்ணதொசன் எழுதி  முதல் குறுங்கொவி ம் எது? 

அ. ஆட்டைத்தி ஆதிமந்தி   ஆ. ைொங்கனி 

இ. பாண்டிமாவதவி    ஈ. பஜவகாவிந்தம் 
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86. கீழ்க்கண்ட எந்த திரைப்படத்திற்கு கண்ணதொசன் அவர்கள் சிறந்த 
வச த்திற்கொ  யதசி  விருரத னபற்றொர்? 

அ. கண்ொயிரம்     ஆ. பாவமன்னிப்பு 

இ. குழந்ரதக்கொக     ஈ. மூன்ைாம்பிசை 

87. கம்பரின் னசய்யுள்களிலும், பொைதி ொரின் பொடல்களிலும் மிகுந்த ஈடுபொடு 
னகொண்டிருந்த புலவர்  ொர்? 

அ. பாரதிதா ன்     ஆ. முடியர ன் 

இ. சுரதா      ஈ. கண்ணதொசன் 

88. கண்ணதொசன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட  ொரை தன் ைொ சீக குருவொக ஏற்றொர்? 

அ. பொைதி ொர்     ஆ. பாரதிதா ன் 

இ. திரு.வி.க      ஈ. அறிஞர் அண்ொ 

89. கண்ணதொசன் அவர்கள் தொன் எழுதி  சு சரிரத நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் 
தவறொ து எது? 

அ. எைது சுய ரிதம்    ஆ. வைவா ம் 

இ. மைவா ம்     ஈ. யபொய் வருகியறன் 

90. கண்ணதொசன் அவர்கள் ச ைத்ரத பற்றி எழுதி  அர்த்தமுள்ள இந்துைத 
நூலொ து எத்தர  பொகங்கரளக் னகொண்டது? 

அ.8  பாகங்கள்     ஆ. 10 பொகங்கள் 

இ. 12 பாகங்கள்     ஈ. 6 பாகங்கள் 

91. கண்ணதொசன் எழுதி  நொடக நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. இரா  தண்டசை    ஆ. அைார்களி 

இ. அருய ொத ம்     ஈ. சிவங்சக சீசம 
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92. ‘கொட்டுக்கு இைொஜொ சிங்கம், கவிரதக்கு இைொஜொ கண்ணதொசன்’- என்று 
கண்ணதொசர  புகழ்ந்தவர்  ொர்? 

அ. அறிஞர் அண்ொ    ஆ. தந்சத சபரியார் 

இ. கசலஞர் கருொநிதி    ஈ. கொைைொசர் 

93. ‘கவிஞரின் யதொைரணர  விட அைசனின் யதொைரண தொன் அவிஞரிடம் 
இருக்கும்’ – என்று கண்ணதொசர  பற்றிக் கூறி வர்  ொர்? 

அ. னஜ கொந்தன்    ஆ. சஜகச்சிற்பியன் 

இ. காமரா ர்     ஈ. முடியர ன் 

94. வதிபர் – என்ற னசொல்லின் இலக்கண குறிப்பு  ொது? 

அ. சபயசரச் ம்     ஆ. விசைத்சதாசக 

இ. விர  ொலரணயும் னப ர்   ஈ. வியங்வகாள் விசைமுற்று 

95. கண்ணதொசன் எழுதி  கவிரத நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. கவிதாஞ் லி     ஆ. ஞொ ொம்பொலிகொ 

இ. தாய்ப்பாசவ     ஈ. கிருஷ்ெ காைம் 

96. கண்ணதொசன் அவர்கரள தமிழக அைசரவக் கழிஞைொக நி மித்த தமிழக 
முதல்வர்  ொர்? 

அ. காமரா ர்     ஆ. கசலஞர் கருொநிதி 

இ. இராஜாஜி     ஈ. எம்.ஜி.இைொைச்சந்திைன் 

97. நம்ரை எதுதொன் தரளப்படுத்துகிறது? சொதி ொ? ைதைொ? னைொழி ொ? நொடொ? – என்று 
இந்நொட்டின் அவலங்கரள தன் கவிரதகரள தரள என்னும் தரலப்பில் எழுதி  
கவிஞர்  ொர்? 

அ. சிற்பி பொலசுப்பிைைணி ம்   ஆ. நாமக்கல் கவிஞர் 

இ. மசைமசலயடிகள்    ஈ. தருமு சிவராமு 
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98. சிற்பி அவர்கள் தம் தரள என்னும் கவிரத பொடலில் கொரளயின் முன் ொல் 
கீழ்க்கண்டவற்றில் எரவ னதரிவதொக கூறுகிறொர்? 

அ. சநல்வயல்    ஆ. யசொளக்னகொல்ரல 

இ. தடித்த புல்     ஈ. பிண்ொக்குத் தண்ணீர் 

99. கொரளயின் பக்கத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எது இருப்பதொக கவிஞர் பொடுகிறொர்? 

அ. சநல்வயல்     ஆ. வ ாைக்சகால்சல 

இ. தடித்த புல்     ஈ. பிண்ொக்குத் தண்ணீர் 

100. யதொட்டத்து யவலிக்குள் கீழ்க்கண்டவற்றில் எது இருப்பதொக கொரள மூலம் 
கவிஞர் தம் கவிரதயில் கூறுகிறொர்? 

அ. முத்துக்சகாண்சட வ ாைக்சகால்சல 

ஆ. சுசவமிக்க பிண்ொக்குத் தண்ணீர் 

இ. பழுத்த சநல்வயல் 

ஈ. னகொழுக்கட்ரடப்புல் 


