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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 5 

1. சிற்பி பொலசுப்ரமணியம் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் பிறந்தொர்? 

அ. னபொள்ளொச்சி     ஆ. தென்காசி 

இ. தெரியகுளம்     ஈ. இராமநாெபுரம் 

2. சிற்பி பிறந்த ஊரொ து கீழ்க்கண்ட எந்த மொவட்ட்த்தில் அமமந்துள்ளது? 

அ. திருச்சி      ஆ. ககொமவ 

இ. மதுரர      ஈ. விருதுநகர் 

3. கருத்கதொவியங்கமள வடிவமமக்கும் ன ொல்கலருழவர் – என்று சிறப்பிக்கப்படுபவர் 
யொர்? 

அ. ந. பிச்சமூர்த்தி     ஆ. வல்லிக்கண்ணன் 

இ. சிற்பி பொலசுப்ரமணியம்   ஈ. கவிமணி 

4. ன ொல்மலத் கதர்ந்து ன துக்கித் தமிழ்ப்பொடல் ஆக்கும் சிற்பி – என்று 
பொரொட்டப்படுபவர் யொர்? 

அ. உடுமரை நாராயணகவி    ஆ. மருெகாசி 

இ. கண்ணொசன்      ஈ. சிற்பி பொலசுப்ரமணியம் 

5. சிற்பி அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த பல்கமலக் கழகத்தின் தமிழ்த்துமற தமலவரொக 
பணியொற்றி ொர்? 

அ. பொரதியொர் பல்கமலக்கழகம்  ஆ. காமராசர் ெல்கரைக்கழகம் 

இ. ொரதிொசன் ெல்கரைக்கழகம்  ஈ. அண்ணா ெல்கரைக்கழகம் 

6. சிற்பி பொலசுப்ரமணியம் அவர்கள் எழுதிய கவிமத நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. சிரித்ெ முத்துக்கள்    ஆ. இலக்கியச் சிந்தம  

இ. ஒளிப்ெறரவ     ஈ. சர்ப்ெயாகம் 
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7. சிற்பி பொலசுப்ரமணியம் எழுதிய உமரநமட நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. மரையாளக் கவிரெ    ஆ. அரையும் சுவடும் 

இ. நிலவுப்பூ      ஈ. ஒருகிராமத்து நதிக்கரரயில் 

8. சிற்பி எழுதிய கீழ்க்கண்ட எந்த நூலொ து  ொகித்திய அகொனதமி விருது னபற்றது? 

அ. சிரித்ெ முத்துக்கள்    ஆ. ஒளிப்ெறரவ 

இ. அரையும் சுவடும்    ஈ. ஒரு கிரொமத்து நதிக்கமர 

9. கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின்கபொது சிற்பி எழுதிய நூலுக்கு  ொகித்திய அகொனதமி 
விருது வழங்கப்பட்ட்து? 

அ. 2002    ஆ. 2001 

இ. 1996     ஈ. 1998. 

10. கீழ்க்கண்ட ந்த ஆண்டின் கபொது சிற்பி பொலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு தமிழக 
அரசின் பொகவந்தர் பரிசு வழங்கப்பட்டது? 

அ. 1990    ஆ. 1991 

இ. 1992     ஈ. 1993 

11. தமள – என்ற தமலப்பின் கவிமதமய சிற்பி பொலசுப்ரமணியம் அவர்கள் 
கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் எழுதி உள்ளொர்? 

அ. சர்ப்ெயாகம்    ஆ. சிரித்ெ முத்துக்கள் 

இ. ஒளிப்பறமவ    ஈ. சூரிய நிழல் 

12. கண்- என்ற தமலப்பில் கவிமத எழுதிய புலவர் யொர்? 

அ. ந.பிச்சமூர்த்தி     ஆ. நொ. கொமரொ ன் 

இ. வல்லிக்கண்ணன்    ஈ. அப்துல் ரகுமான் 

13. இந்த உலகில் பகல் பூக்களொக இருப்பமவ எதுனவன்று கவிஞர் தன் கவிமதயில் 
கூறுகிறொர்? 
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அ. கண்கள்      ஆ. கண் இரம 

இ. கண்புருவம்     ஈ. கண் கருவிழி 

14. னகொட்டொவி நொட்டியத்தின் நட்டுவ ொர் – என்று கீழ்க்கண்ட எவற்மற நொ. கொமரொ ன் 
அவர்கள் கூறுகிறொர்? 

அ. கண்புருவம்     ஆ. கண்கள் 

இ. கண் இமம     ஈ. கண் கருவிழி 

15. கீழ்க்கண்ட எவற்மற நொ. கொமரொ ன் அவர்கள் ஊமம வண்டுகள் என்று 
கூறுகிறொர்? 

அ. புரெயல்      ஆ. தென் 

இ. கருவண்டுகள்     ஈ. கண்கள் 

16. பூக்களொ து தொயின் கருப்மபயொகிய க ொமலயில் கீழ்க்கண்ட எத்தம யொவது 
மொதமொகிய வ ந்த கொலத்தில் னமொட்டொகி மலர்கிறது? 

அ. மூன்றாவது மாெம்    ஆ. ஐந்தொவது மொதம் 

இ. நான்காவது மாெம்    ஈ. ஆறாவது மாெம் 

17. ஆன்மொவின் னமொழிமய கபசுபமவயொக கீழ்க்கண்டவற்றில் எமவ இருப்பதொக 
கவிஞர் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. தமௌனம்     ஆ. பூ பூக்கும் தமாட்டுகள் 

இ. கண்ணீர்துளிகள்   ஈ. சிரிப்ெரை 

18. குருட்டுக்கு னபொட்டுமவத்த ககொல ஒப்பம கள் – என்று கவிஞர் யொமர 
குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. பொர்மவயற்றவரின் விழிகள்  ஆ. ொர்ரவயுள்ளவர்களின் விழிகள் 

இ. அறிவுரையார்களின் விழிகள்  ஈ. அறிவற்றவர்களின் விழிகள் 
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19. ம நொட்டின் தூதுவர்கள் –என்று நொ. கொமரொ ன்  கீழ்க்கண்ட எவற்மற 
குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. பூக்கள்     ஆ. பிரெஞ்சம் 

இ. மனம்     ஈ. கண்கள் 

20. இந்த உலகத்தின் மூச்சுக்கொற்றின்றி அமையும் விளக்கு எதுனவன்று நொ. 
கொமரொ ன் அவர்கள் தன் படிமக் கவிமதயொல் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ. வாய்     ஆ. கண் 

இ. இெயம்     ஈ. ரகவிளக்கு 

21. நொ. கொமரொ ன் அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு எது? 

அ. 1943     ஆ. 1941 

இ. 1942     ஈ. 1944 

22. நொ. கொமரொ ன் அவர்கள் பிறந்த ஊர் எது? 

அ. தொடிக்கநாயனூர்   ஆ. தொடி- காமாட்சிபுரம் 

இ. திருவாரனக்கா    ஈ. கபொடி- மீ ொட்சிபுரம் 

23. கிரொமிய  ந்தங்களுடன் புதுப்பொர்மவ திகழ படிமக் கவிமதகள் பலவற்மற 
எழுதியவர் யொர்? 

அ. நொ. கொமரொ ன்    ஆ. வாணிொசன் 

இ. சிற்பி ொைசுப்ரமணியம்   ஈ. திரு.வி.க 

24. நொ. கொமரொ னின் எந்த நூலொ து கவிமத உலகில் ஒரு திருப்பத்மத 
உருவொக்கியனத  அறிஞர்கள் புகழ்ந்த ர்? 

அ. சூரியகாந்தி       

ஆ. கறுப்பு மலர்கள் 

இ. சகாராரவ ொண்ைாெ ஒட்ைகங்கள்    
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ஈ. ொஜ்மகாலும் தராட்டித்துண்டுகளும் 

25. கறுப்பு மலர்கள் – என்ற நூலொ து கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் கபொது 
னவளிவந்த்து? 

அ. 1970    ஆ. 1973 

இ. 1971     ஈ. 1974 

26. உருவகம் என்ற வழக்கு புதுக்கவிமதகளிகல _____ என்று வழங்கப்படும்? 

அ. உவரம     ஆ. உைகம் 

இ. கற்ெரன     ஈ. படிமம் 

27. புதுக் கவிமதகளுக்கு உயிர்ப்பும் வொழ்வும் வழங்குவது எது? 

அ. படிமங்கள்   ஆ. கவிரெகள் 

இ.  தசாற்கள்    ஈ. காட்சிகள் 

28. ன ொல்லுக்குள் ஆழ்ந்து கிடக்கும் இருண்மமயும் துலக்கமும் கீழ்க்கண்டவற்றில் 
எதன் வொயிலொகத் கதொன்றி கதொன்றி மமறயும்? 

அ. கவிரெகள்   ஆ. படிமங்கள் 

இ. தசாற்கள்    ஈ. காட்சிகள் 

29. கவித்துவக் கொட்சிகமள விவரிக்கும் ன ொல்லொட்சிககள _____ எ ப்படும்? 

அ. இைக்கியங்கள்     ஆ. காட்சிகள் 

இ. படிமங்கள்     ஈ. ஓவியங்கள் 

30. பகல்பூக்கள்  - என்ற ன ொல்லின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 

அ. இரண்ைாம் தவற்றுரமத்தொரக  ஆ. மூன்றாம் தவற்றுரமத்தொரக 

இ. ஆறாம் தவற்றுரமத்தொரக   ஈ. ஏழொம் கவற்றுமமத்னதொமக 

31.  ம ப்பறமவ, புருவக்னகொடி – ஆகிய ன ொற்களின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

அ. உவரமகள்     ஆ. உருவகங்கள் 

இ. மரபுத்தொைர்கள்   

ஈ. இரண்ைாம் தவற்றுரம உருபும் ெயனும் உைன்தொக்கத்தொரக 

32. தண்ணீர்வங்கிகள் – என்ற தமலப்பில் நீரின் அருமமமய கவிமதயொக கூறிய 
புலவர் யொர்? 

அ. ந. கருைொநிதி     ஆ. ந. பிச்சமூர்த்தி 

இ.வல்லிக்கண்ணன்    ஈ. ொரதிொசன் 

33. ந. கருைொநிதி அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இட்த்தில் பிறந்தொர்? 

அ. கள்ளக்குறிச்சி    ஆ. சிதம்பரம் 

இ. திருக்தகாவிலூர்    ஈ. திருநள்ளாறு 

34. அண்ைொமமலப் பல்கமலக்கழகத்தில் புலவர்பட்டத் கதர்வில் முதல் வகுப்பில் 
கதர்ச்சி னபற்றவர் யொர்? 

அ. ந. பிச்சமூர்த்தி     ஆ. ஈதராடு ெமிழன்ென் 

இ. ந. கருைொநிதி     ஈ. சி.சு.தசல்ைப்ொ 

35. ந. கருைொநிதி அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலின் முழுமமக்கும் உமர 
எழுதியுள்ளொர்? 

அ. திருக்குறள்     ஆ. சிைப்ெதிகாரம் 

இ. மணிதமகரை     ஈ. னதொல்கொப்பியம் 

36. ந. கருைொநிதி அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் தண்ணீர் வங்கிகள் என்ற 
கவிமதமய எழுதியுள்ளொர்? 

அ. நட்புக்குள் மைரட்டும் நல்லிணக்கம் 

ஆ. மக்களுக்குள் மைரட்டும் நல்லிணக்கம் 

இ. நமக்குள் மலரட்டும் நல்லிைக்கம் 
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ஈ. மனதுக்குள் மைரட்டும் நல்லிணக்கம் 

37. ந. கருைொநிதி அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் கபொது பிறந்தொர்? 

அ. 1937     ஆ. 1939 

இ. 1936     ஈ. 1938 

38. வொன்மமழ – என்றன ொல்லின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 

அ. ஐந்தொம் கவற்றுமம உருபும் பயனும் உடன்னதொக்கத்னதொமக 

ஆ. நான்காம் தவற்றுரம உருபும் ெயனும் உைன்தொக்கத்தொரக 

இ. மூன்றாம் தவற்றுரம உருபும் ெயனும் உைன்தொக்கத்தொரக 

ஈ. ஏழாம் தவற்றுரம உருபும் ெயனும் உைன்தொக்கத்தொரக 

39. நொமொர்க்கும் குடியல்கலொம் நமம  யஞ்க ொம்- என்ற வரித்னதொடங்கும் பொடமலப் 
பொடியவர் யொர்? 

அ. திருஞானசம்ெந்ெர்   ஆ. திருநொவுக்கர ர் 

இ. மாணிக்கவாசகர்    ஈ. சுந்ெர்ர் 

40. திருநொவுக்கர ர் பிறந்த ஊர் யொது? 

அ. திருவொமூர்     ஆ. திருவாெவூர் 

இ. திருப்தெருந்துரற    ஈ. திருநாவலூர் 

41. நொவுக்கர ர் அவர்களுக்கு னபற்கரொர் இட்ட னபயர் யொது? 

அ. வாகீசர்     ஆ. அப்ெர் 

இ. மருள்நீக்கியொர்    ஈ. ொண்ைகதவந்ெர் 

42. ‘என் கடன் பணி ன ய்து கிடப்பகத’ – என்னும் திருவொக்மக அளித்தவர் யொர்? 

அ. தசக்கிழார்     ஆ. சம்ெந்ெர் 

இ. சுந்ெரர்      ஈ. அப்பர் 
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43. நொவுக்கர ர் அவர்கள் வொழ்ந்த கொலம் எதுனவன்று கூறப்படுகிறது? 

அ. கி.பி. ஐந்ொம் நூற்றாண்டு   ஆ. கி.பி. ஏழொம் நூற்றொண்டு 

இ. கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டு   ஈ. கி.பி. எட்ைாம் நூற்றாண்டு 

44. ‘நொமொர்க்கும் குடியல்கலொம் நமம  யஞ்க ொம்’- எ த் னதொடங்கும் பொடலொ து 
கீழ்க்கண்ட எந்த மன் ம  எதிர்த்து திருநொவுக்கர ர் பொடி ொர்? 

அ. ொண்டிய மன்னன்     ஆ. தசர மன்னன் 

இ. பல்லவ மன் ன்     ஈ. தசாழ மன்னன் 

45. ‘நொமொர்க்கும் குடியல்கலொம்’- எ த் னதொடங்கும் பொடலொ து கீழ்க்கண்ட எந்த 
திருமுமறயில் அமமந்துள்ளது? 

அ. ஆறொம் திருமுமற    ஆ. ஐந்ொம் திருமுரற 

இ. நான்காம் திருமுரற    ஈ. ஏழாம் திருமுரற 

46. நொவுக்கர ர் பொடிய ‘நொமொர்க்கும் குடியல்கலொம் நமம  யஞ்க ொம்’- என்ற 
வரிப்பொடமல கீழ்க்கண்ட எந்த தொண்டகத்தில் பொடியுள்ளொர்? 

அ. நின்ற திருத்ொண்ைகம்   ஆ. ெனித் திருத்ொண்ைகம் 

இ. மறுமொற்றத் திருத்தொண்டகம்  ஈ. திருவினாத் திருத்ொண்ைகம் 

47. நொவுக்கர ர் அவர்கள்  மை  மயத்தில் இமைந்த பிறகு கீழ்க்கண்ட எந்த 
னபயரில் அமழக்கப்பட்டொர்? 

அ. அப்ெர்     ஆ. ொண்ைகதவந்ெர் 

இ. வாகீசர்     ஈ. கதவக  ன் 

48. னகொய்மலர் – என்ற ன ொல்லின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 

அ. விம த்னதொமக   ஆ. அன்தமாழித்தொரக 

இ. உருவகத்தொைர்    ஈ. உருபு மயக்கம் 

49. நடமல – என்பதன் னபொருள் யொது? 
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அ. நரகம்     ஆ. இறப்பு 

இ. சூரள தநாய்    ஈ. துன்ெம் 

50. இடர்ப்பகடொம் – என்ற ன ொல்லின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 

அ. ஏழம் தவற்றுரமத்தொரக  ஆ. ஐந்ொம் தவற்றுரமத்தொரக 

இ. ஏழொம் கவற்றுமம விரி   ஈ. இரட்டுறதமாழிெல் 

51. ‘ஆழிமமலக் கண்ைொ ஒன்று நீ மககரகவல்’ – என்ற பொடமல பொடியவர் யொர்? 

அ. நம்மாழ்வார்     ஆ. குைதசகர ஆழ்வார் 

இ. ஆண்டொள்     ஈ. திருமங்ரகயாழ்வார் 

52. ‘ஆழிமமலக் கண்ைொ ஒன்று நீ மககரகவல்’- எ த் னதொடங்கும் பொடலொ து 
கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. தெருமாள் திருதமாழி    ஆ. திருப்பொமவ 

இ. சிறிய திருமைல்     ஈ. நாச்சியார் திருதமாழி 

53. ‘ஆழிமமலக் கண்ைொ ஒன்று நீ மககரகவல்’ – எ த் னதொடங்கும் பொடலொ து 
திருப்பொமவ என்னும் நூலில் எத்தம யொவது பொடலொக இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. முெல் ொைல்    ஆ. இரண்ைாம் ொைல் 

இ. நொன்கொம் பொடல்    ஈ. ஐந்ொம் ொைல் 

54. பக்திக் கொலத்தில் எழுதப்னபற்ற உயரிய பக்தி இலக்கியம் எது? 

அ. தெரிய திருவந்ொதி     ஆ. திருவாசிரியம் 

இ. திருவிருத்ெம்      ஈ. திருப்பமவ 

55. கீழ்க்கண்ட எந்த நூலொ து ஆழ்வொர்களொல் வொதம் அம த்திற்கும் வித்து என்று 
புகழப்படுகிறது? 

அ. திருப்பொமவ    ஆ. நாச்சியார் திருதமாழி 
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இ. திருகுறுந்ொண்ைகம்   ஈ. கண்ணின்நுண்சிறுத்ொம்பு 

56. நொலொயிரத் திவ்விய பிரபந்த னதொகுப்பில் திருப்பொமவ நூலொ து எத்தம வொது 
பிரபந்தமொக மவக்கப்பட்டிருக்கிறது? 

அ. இரண்ைாவது பிரெந்ெம்   ஆ. மூன்றொவது பிரபந்தம் 

இ. முெைாவது பிரெந்ெம்   ஈ. நான்காவது பிரெந்ெம் 

57. பொமவ- என்பது கீழ்க்கண்ட வமககளில் ஒன்றொக கூறப்படுகிறது? 

அ. காப்பியங்கள்     ஆ. தெரிலியக்கங்கள் 

இ. சிற்றிலக்கியங்கள்    ஈ. ெக்தி இைக்கியங்கள் 

58. பொமவ – என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட எந்த படிமத்மதக் குறிக்கிறது? 

அ. தெண்ரம     ஆ. அழகு 

இ. கற்ெரன      ஈ. னபொம்மம 

59. பொமவ – என்ற ன ொல்லின் சிறப்பு யொது? 

அ. கருவியாகு தெயர்    ஆ. இருமடியொகுனபயர் 

இ. அரையடுத்ெ கருவியாகுதெயர்  ஈ. தசால்ைாகுதெயர் 

60. திருப்பொமவ நூல்களில் னமொத்தம் எத்தம  பொடல்கள் இடம்னபற்றுள்ள ? 

அ. 30 பொடல்கள்     ஆ. 100 ொைல்கள் 

இ. 150 ொைல்கள்     ஈ. 70 ொைல்கள் 

61.திருப்பொமவ அருளிய ஆண்டொள் கீழ்க்கண்டவற்றில் யொருமடய வளர்ப்பு மக்ள் 
ஆவொர்? 

அ. திருமங்ரகயாழ்வார்    ஆ. நம்மாழ்வார் 

இ. னபரியொழ்வொர்     ஈ. குைதசகரயாழ்வார் 

62. கீழ்க்கண்ட யொமர மமழக்கு அதிபதியொக ஆண்டொள் கூறுகிறொர்? 
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அ. இந்திரன்     ஆ. வருணன் 

இ. பிரம்மன்     ஈ. பர்ஜன்யன் 

63. ஊழி முதல்வன் உருவம் கபொல் னமய்கறுத்துப் – என்ற வரியில் இடம்னபற்றுள்ள 
ஊழி முதல்வன் என்ற ன ொல்லொ து கீழ்க்கண்ட யொமரக் குறிக்கிறது? 

அ. கண்ைபிரொன்    ஆ. இராமபிரான்  

இ. நரசிம்மர்     ஈ. தெரியாழ்வார் 

64.  ொர்ங்கம் – என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. சக்கரம்     ஆ. வில் 

இ. கைல்     ஈ. மரழ 

65. ஆழிகபொல் மின்னி, வலம்புரிகபொல் நின்றதிரிந்து – என்ற வரியில் 
இடம்னபற்றுள்ள ஆழி என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. கைல்    ஆ. வில் 

இ.  க்கரம்    ஈ. மரழ 

66. மூவொத முதலவம  முதுசுருதி னமொழிப்னபொருமள – என்ற வரித் னதொடங்கும் 
பொடமலப் பொடியவர் யொர்? 

அ. வீரமாமுனிவர்     ஆ. எச். ஏ.கிருஷ்ைபிள்மள 

இ. தவெநாயக சாஸ்திரியார்   ஈ. ஜி.யூ.தொப் 

67. எச். ஏ..கிருஷ்ைப்பிள்மள அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் பிறந்தொர்? 

அ. தொன்னாகரம்     ஆ. தொள்ளாச்சி 

இ. கமரயிருப்பு     ஈ. சங்கரன்தகாவில் 

68. எச்.ஏ.கிருஷ்ைப்பிள்மள அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு யொது? 

அ. 1827     ஆ. 1825 
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இ. 1823      ஈ. 1824 

69. எச்.ஏ.கிருஷ்ைப்பிள்மள அவர்கள் இயற்றிய நூல்களில் தவறொ து எது? 

அ. தொற்றித் திருவகவல்  ஆ. இரட் ணிய கபொதம கள் 

இ. இரட்சணிய மதனாகரம்  ஈ. இரட்சணிய யாத்திரிகம் 

70. எச்.ஏ.கிருஷ்ைப்பிள்மள அழுதிய எந்த இரு நூல்கள் தற்கபொது 
கிமடக்கவில்மல? 

அ. தொற்றித்திருவகவல், இரட்சணிய மதனாகரம் 

ஆ. இரட்சணிய யாத்திரிகம், இரட்சணியக் குறள் 

இ. இரட் ணியக் குறள், இரட் ணிய பொல கபொதம கள் 

ஈ. இரட்சணிய ொை தொெரனகள், தொற்றித் திருவகவல் 

71. மூவொத முதலவம  முதுசுருதி னமொழிப்னபொருமள – எ த் னதொடங்கும் 
பொடலொ து கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. இரட்சணிய யாத்திரிகம்  ஆ. இரட்சணிய குறள் 

இ. தொற்றித் திருவகவல்  ஈ. இரட் ணிய மக ொகரம் 

72. இரட் ணிய மக ொகரம் நூலில் உள்ள பொடல்களொ து கீழ்க்கண்ட எந்த 
பொவமகயொல் ஆ து? 

அ. தவண்ொவிருத்ெம்    ஆ. கலிவிருத்தம் 

இ. ஆசிரியவிருத்ெம்    ஈ. வஞ்சிவிருத்ெம் 

73. எச்.ஏ.கிருஷ்ைப்பிள்மள அவர்களின் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலொ து கல் 
ம த்மதயும் கமரயச் ன ய்யும் பக்திப் பொடல்களின் னதொகுப்பொகும்? 

அ. இரட் ணிய மக ொகரம்  ஆ. இரட்சணிய ொை தொெரனகள் 

இ. இரட்சணிய யாத்திரிகம்   ஈ. இரட்சணியக் குறள் 
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74. இரட் ணிய மக ொகரம் நூலின் னபரும்பகுதியொ து கீழ்க்கண்ட எந்த 
நூலிலிருந்து எடுத்துத் னதொகுக்கப்பட்ட்து? 

அ. இரட்சணியக் குறள்   ஆ. இரட் ணிய யொத்திரிகம் 

இ. தொற்றித் திருவகவல்   ஈ. இரட்சணிய ொை தொெரனகள் 

75. விடொப்படியொக ஒரு ன யமல முன்னின்று நட்த்திக்கொட்டுதலுக்கு வழங்கப்படும் 
வட்டொர வழக்கின் னபயர் யொது? 

அ. ெசங்கட்டுெல்     ஆ. ெநுதவடுத்ெல் 

இ. து ங்கட்டுதல்     ஈ. ெலிதவடுத்ெல் 

76. அருள்வீற் றிருந்த திருநிழல் கபொதி – என்ற வரியொ து கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் 
இடம்னபற்றுள்ளது? 

அ. வீரக ொழியம்    ஆ. தெருங்கரெ 

இ. நாைடியார்     ஈ. குண்ைைதகசி 

77. ஐந்திலக்கைம் கூறும் இலக்கை நூல் எது? 

அ. மாறனைங்காரம்    ஆ. வீரக ொழியம் 

இ. தண்டியலங்கொரம்   ஈ. மகாொரெம் 

78. வீரக ொழியம் என்ற நூமல எழுதியவர் யொர்? 

அ. நக்கீரர்      ஆ. னபருங்கடுங்ககொன் 

இ. புத்தமித்திரர்     ஈ. நல்லுருத்திரான் 

79. வீரக ொழியம் – என்ற நூலுக்கு உமர எழுதியவர் யொர்? 

அ. உச்சிதமற்புைவர் நச்சினார்க்கினியார் 

ஆ. சிற்பி ொைசுப்ரமணியம் 

இ. அடியொர்க்கு நல்லொர் 
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ஈ. ொரெம் ொடிய தெருந்தெவனார் 

80. ஓங்குநீர்- என்ற ன ொல்லின் னபொருள் யொது? 

அ. ஊற்றுநீர்    ஆ. கைல் 

இ. நதி     ஈ. தகணி 

81. நிழல் கபொதி – என்ற ன ொல்லின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 

அ. இரண்ைாம் தவற்றுரம உருபும் ெயனும் உைன் தொக்கத் தொரக  

ஆ. தன்மம பன்மம விம முற்று 

இ. விரனத்தொரக 

ஈ. உருவகத்தொைர் 

82. விம ப்பிணி – என்ற ன ொல்லின் இலக்கை குறிப்பு யொது? 

அ. விரனத்தொரக   ஆ. ெண்புத்தொரக 

இ. உருவகத்தொைர்    ஈ. உவமமத்னதொமக 

83. னபொருத்துக. 

 1) முதல் மூன்று கதவொரம் – ஆண்டொள் 

 2) 4, 5, 6 ஆம் திருமுமறகள் – சுந்தரர் 

 3) ஏழொம் திருமுமற- திருஞொ  ம்பந்தர் 

 4) திருப்பொமவ – திருநொவுக்கர ர் 

அ. 2 3  1 4      ஆ.  4 2 3 1  

இ. 1 2 3 4      ஈ. 3 4 2 1 

84. னபொருத்துக.  

 1) கிறித்துவக் கம்பன் – அப்பர் 
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 2) மருள் நீக்கியொர் – ஆண்டொள் 

 3) னபரியொழ்வொர் வளர்ப்பு மகள் - புத்தமித்திர்ர் 

 4) வீரன ொழியம் பொடியவர் – கிருஷ்ை பிள்மள 

அ. 4 1 2 3      ஆ. 1 2 3 4 

இ.  3 4 1 2      ஈ. 2 3 4 1 

85. முப்பமக எ  கூறிய னபொருள்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொ து எது? 

அ. காமம்     ஆ. இன்பம் 

இ. தவகுளி     ஈ. மயக்கம் 


