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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 6 

1. நமது மனதில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த ஆசைசை பெறவவண்டும் என்று 
இைற்சகைாகவவ வவரூன்றி நிற்கின்றது எது என்று மசறமசைைடிகள் கூறுகிறார்? 

அ) அழிைாச் கல்வி   ஆ) அழியொச் னெல்வம் 

இ) அழிைா வீரம்    ஈ) அழிைா எண்ணம் 

2. நாம் எல்வைாரும் அறிைாசம என்னும் இருளில் அகப்ெட்டு காைத்சத கழித்து 
வருகிவறாம் என்ெசத மசறமசைைடிகள் கூறிை ஊதாரணங்கள் கீழ்க்கண்டவற்றில் 
தவறானது எது? 

அ) முத்துச்சிப்பியில் உள்ள முத்தின் ஒளி  ஆ) ொசி மூடிை ெவளத்தின் நிறம் 

இ) சூரிய ஒளி கண்டு பனித்துளி   ஈ) மாசியில் மசறந்த மதியின் துைக்கம் 

3. கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் வொது வமற்கு திசையில் உள்ள சிறந்த நகரமாகிை பமசினாப் 
ெட்டினமானது நிை அதிரிச்சியினால் அழிந்து நீருக்கும் பநருப்ெக்கும் இசரைானது 

அ) 1907    ஆ) 1906 

இ) 1909    ஈ) 1908 

4. பதய்வச் சிதம்ெரத் வதவாஉன் சித்தந் திரும்பி விட்டாற் - என்ற ொடசை ொடிைவர் ைார்? 

அ) பட்டி த்துப் பிள்ளை  ஆ) திருஞானைம்ெந்தர் 

இ) திருநாவுக்கரைர்   ஈ) மாணிக்கவாைர் 

5. மன்னனும் மாைறக் கற்வறானுஞ் சீர்தூக்கின் – என்ற ொடல் மூைம் கல்வியின் சிறப்செ 
கூறிைவர் ைார்? 

அ) திருவள்ளுவர்   ஆ) ஔளவயொர் 

இ) கம்ெர்     ஈ) கபிைர் 
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6. மக்கள், விைங்குகசள விட உைர்ந்தவர்கள் என கீழ்க்கண்ட எந்த காரணத்தினால் 
கூறப்ெடுகிறது 

அ) உணசவ வதடுதல்   ஆ) உறங்கல் பதாழில் 

இ) அறிய பலநூல்கள் கற்றல்  ஈ) இன்புறுதல் 

7. இந்த உைகத்தில் கல்வி அறிவு உசடைவர்கவள கண்ணுசடைவர்கள் என்றும் மற்றவர்கள் 
எல்ைாம் முத்தில் இரண்டு புண்ணுசடைவர்கள் என்று கூறிைவர் ைார்? 

அ) வள்ளுவ ொர்   ஆ) வள்ளைார் 

இ) ொரதிதாைன்    ஈ) ஔசவைார் 

8. முதற்காைத்தில் கல்வியில் சிறந்த பெண்மணிகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில் ைார் 
தவறானவர்கள் 

அ) ஔசவைார்   ஆ) அமரொவதி 

இ) பெருந்வதவிைார்  ஈ) காசரக்காைம்சமைார் 

9. ‘பெருந்த டங்கட் பிசறநுத ைார்க்பகைாம்’ – என்று ைார் ொடிைொடல் மூைம் முற்காைத்தில் 
இருந்த பெண்மக்கள் எல்ைாருங் கல்வியில் வல்ைவர்களாய் இருந்தார்கள் என்ெசத 
விளக்குகிறது? 

அ) ஔசவைார்    ஆ) காசரக்காைம்சமைார் 

இ) கம்பர்     ஈ) ஒட்டக்கூத்தர் 

10. பவள்ளத்தால் அழிைாது பவந் தழைால் வவகாது – எனத் பதாடங்கும் ொடல் மூைம் 
கல்வியின் சிறப்செக் கூறும் ொடல் இடம்பொற்றுள்ள நூல்? 

அ) திருக்குறள்    ஆ) புறநானூறு 

இ) ெதிற்றுப்ெத்து   ஈ) விவவகசிந்தொமணி 
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11. மசறைடிகள் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் ‘கல்விவை அழிைாச் பைல்வம்’ – என்ற 
தசைப்பில் உசரநசட எழுதி கல்வியின் சிறப்செப் ெற்றிக் கூறுகிறார் ? 

அ) அறிவுளரக் னகொத்து  ஆ) அறிவுசரக் வகாசவ 

இ) உசரமணிக் வகாசவ  ஈ) தமிழர் மதம் 

12. இந்த உைகில் கீழ்க்கண்ட ைாருக்கு மிகுந்த பொறுசமயும் ஆழ்ந்த நுண்ணறிவும் 
வவண்டிைதற்காக கல்விைறிவு மிகவும் வதசவ என்று மசறமசைைடிகள் கூறுகிறார்? 

அ) ஆண்கள்   ஆ) ஆசிரிைர்கள் 

இ) குழந்சதகள்   ஈ) னபண்கள் 

13. ரஸம் – என்ற பைால்ைானது கீழ்க்கண்ட எந்த பமாழிச் பைால்? 

அ) தழிழ்ச் பைால்  ஆ) வடச் னெொல் 

இ) பிபரஞ்சு பைால்  ஈ) இைத்தீன் பைால் 

14. நாவினால் நுகரப்ெடும் சுசவ எத்தசன வசகப்ெடும் ? 

அ) நான்கு வசக  ஆ) ஐந்து வசக 

இ) ஆறு வளக   ஈ) எட்டு வசக 

15. பைாற்சுசவகள் எத்தசன வசகப்ெடும்? 

அ) இரண்டு வளக   ஆ) மூன்று வசக 

இ) நான்கு வசக   ஈ) ஒரு வசக 

16. பொருட்சுசவகள் எத்தசன வசகப்ெடும்? 

அ) ஏழு வசக    ஆ) ஆறு வசக 

இ) எட்டு வசக    ஈ) ஒன்பது வளக 
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17. பைவிைால் நுகரப்ெடும் சுசவ எத்தசன வசகப்ெடும்? 

அ) ஒன்ெது வசக   ஆ) பதின ொரு வளக 

இ) ெத்து வசக    ஈ) ென்னிரண்டு வசக 

18. கீழ்க்கண்ட எந்த சுசவைானது உள்ளத்வத எப்பொழுதும் நிசைபெற்று  இன்ெம் ெைக்கும் 
என்று கவிஞர் கூறுகிறார் ? 

அ) நாவினால் நுகரப்ெடும் சுசவ   ஆ) பொருட்களினால் ஏற்ெடும் சுசவ 

இ) னெவியொல் நுகரப்படும் சுளவ   ஈ) பைால்ைால் எற்ெடும் சுசவ 

19. பொருட்சுசவைானது பைவிைால் மட்டும் இன்றி கீழ்க்கண்ட எந்த உறுப்பின் 
வாயிைாகவும் நிகழாநிற்கும் என்று கூறப்ெடுகிறது ? 

அ) கண்   ஆ) மனம் 

இ) நாக்கு  ஈ) மூக்கு 

20. நாடக அரங்கில் ஒருவன் பித்தனாக நடிக்கும் வொதும் அவனது நடிப்புச் பைாற்கசளக் 
வகட்டுகும் வொதும் கீழ்க்கண்ட எந்த பொருட்சுசவ நிகழும் என்று கவிஞர் கூறுகிறார் ? 

அ) அவைம்   ஆ) பவகுளி 

இ) விைப்பு   ஈ) நளக 

21. பைவிைால் உணரப்ெடும் சுசவைானது திட்ெமுற உணரும் நுட்ெவுணர்வுசடைார்க்கன்றி 
ஏசனவைார்க்கு அந்த சுசவகள் உணர்தற்கரிைன என்று கூறிைவர் ைார் ? 

அ) னதொல்கொப்பியர்   ஆ) கம்ெர் 

இ) மவறாக்கத்து நப்ெல்சைைார் ஈ) வீரமாமுனிவர் 

22. ஒன்ெது பொருட்சுசவகளில் ைமனிசை என்னும் சுசவயின் பொருள் ைாது ? 

அ) ைந்தம்   ஆ) ெொந்தம் 
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இ) ெந்தம்   ஈ) நிகரானது 

23. கீழ்க்கண்ட பொருட்சுசவகளில் ஐம்பொறியும் அடங்கப்பெற்றுப் பிறர்சவயினும்  
வாழ்த்தினும் வாளாற்வொழியினும் தாளில் வணங்கினும் மனந்தறிைாது அவற்சறச் 
ைமமாக பகாண்டு நிற்கும் நிசைசம பகாண்ட சுசவ எது ? 

அ) நசக    ஆ) ைமனிசை 

இ) னவகுளி   ஈ) உவசக   

24. ஒன்ெது பொருட்சுசககளில் காப்பிைங்களில் ெயின்று வராத ஒவர ஒரு சுசவ எது ? 

அ) விைப்பு   ஆ) அவைம் 

இ) அச்ைம்   இ) ெமனிளல 

25. சுசவ என்ெதன் வவறு பெைர் ைாது ? 

அ) ைாந்தம்   ஆ) மணமானது 

இ) னமய்பொடு   ஈ) நடுநிசை 

26. பமய்ப்ொடு என்ெது உைகத்தார் உள்ள நிகழ்ச்சி ஆண்டு நிகழ்ந்தவாவற புறத்தார்க்குப் 
புைப்ெடுவவதாராற்றால் பவளிப்ெடுதல் – என்று கூறிைவர் ைார் ? 

அ) பதால்காப்பிைனார்    ஆ) வபரொசிரியர் 

இ) இசறைனார்     ஈ) இைக்குவனார் 

27. ஏறக்குசறை நாைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்ெட்ட கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் பமய்ப்ொடு 
பைய்யுளுறுப்புக்களுள் ஒன்றாக குறிக்கப்ெடுவவதாடு, தனிைாக ஓர் இைல் விரித்துசரக்கப் 
பெற்று உள்ளது ? 

அ) னதொல்கொப்பியம்    ஆ) ைங்க இைக்கிைம் 

இ) வெரிைக்கிை நூல்கள்   ஈ) சிற்றிைக்கிை நூல்கள் 
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28. பதால்காப்பிைர் ஒவ்பவாரு சுசவயும் வதான்றுவதற்கு மூைமான பொருள்களாக 
எத்தசன பொருள்கசள கூறுகிறார் ? 

அ) இரண்டு    ஆ) நொன்கு 

இ) ஆறு     ஈ) ஒன்ெது 

29. பதால்காப்பிைர் அவர்கள் வீரம் என்ற பைால்சை கீழ்க்கண்ட எந்த பைால்ைால் 
குறிப்பிடுகிறார் ? 

அ) ைாந்தம்   ஆ) பமய்ப்ொடு 

இ) னபருமிதம்   ஈ) நடுகல் 

30. கல்வி, தறுகண், இசை, பகாசட என்ற நான்கும் ெற்றி கீழ்க்கண்ட எந்த சுசவ பிறக்கும் 
என்று பதால்காப்பிைனார் கூறுகிறார் ? 

அ) அவைம்   ஆ) இழிப்பு 

இ) நசக    ஈ) னபருமிதம் 

31. பமல்ை வந்பதன் நல்ைடி பொருந்தி – எனத் பதாடங்கும் ொடல் மூைம் தன் 
வொர்வீரர்களுக்கு வீரத்சத ஊட்டிை மன்னன் ைார் ? 

அ) நலங்கிள்ளி   ஆ) ொரி  

இ) பநடுங்கிள்ளி   ஈ) அதிைமான்  

32. வொர் பதாடங்குமுன் வொர் வீரர்களுக்கு நைங்கிள்ளி மன்னன் வீரஉசர வழங்கிை 
‘பமல்ை வந்பதன் நல்ைடி பொருந்தி’ – என்ற ொடைானது இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ? 

அ) அகநானூறு    ஆ) புறநொனூறு 

இ) ெரிொடல்    ஈ) கலித்பதாசக 
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33. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒரு காைத்தில் ொரி என்னும் வள்ளசை ெறம்பு அரண்மசனயில் 
முற்றுசகயிடாதவர் ைார் ? 

அ) வைரர்     ஆ) வைாழர் 

இ) பல்லவர்    ஈ) ொண்டைர் 

34. ெறம்பு நாடானது பமாத்தம் எத்தசன ஊர்கசள பகாண்டு இருந்ததாக கவிஞர் 
கூறுகிறார் ? 

அ) இருநூறு    ஆ) ஐந்நூறு 

இ) நானூறு   ஈ) முந்நூறு 

35. ெறம்பு நாட்டிலுள்ள முந்நூறு ஊர்கசளயும் ஏற்கனவவ கீழ்க்கண்ட ைார் பெற்றதாக 
கவிஞர் ைார் ? 

அ) மருத்துவர்கள்  ஆ) வெரரைர்கள் 

இ) பரிசிலர்   ஈ) அசமச்ைர்கள் 

36. ெறம்பு நாட்சடயும் , ொரி வள்ளலின் பெருசமயும், அவரின் வீரத்சத ெற்றி ெறம்பு 
அரசண முற்றுசகயிடத் பதாடங்கிைவர்களிடம் கூறிை புைவர் ைார் ? 

அ) ெரணர்   ஆ) கபிலர் 

இ) கம்ெர்    ஈ) ஒட்டக்கூத்தர் 

37. கீழ்க்கண்ட எந்த இரண்டும் தமிழரின் தசை சிறந்த ெண்பு என கூறப்ெடுகிறது ? 

அ) கொதல், வீரம்   ஆ) கல்வி, பைல்வம் 

இ) பைல்வம், காதல்  ஈ) வீரம், பைல்வம் 

38. ெசகவசர பவகுண்டு வநாக்கிை கண் அவர் வவல்பகாண்டு எறியுமிடத்து இசமத்து 
விடுமாயினும் வீரருக்கு அதுவவ வதால்வி – என்று வீரத்தின் சிறப்செக் கூறிைவர் ைார் ? 
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அ) கபிைர்   ஆ) வள்ளுவர் 

இ) பதால்காப்பிைர்  ஈ) இசறைனார் 

39. வைாழன் கரிகாைவனாடு வொர் புரிந்த வொது தன் மாரிபிவை சதத்து உருவின புண்ணும் 
புறப்புண்ணாகும் என நாணி வாவளாடு வடக்கிருந்து உயிர் நீத்த மன்னன் ைார் ? 

அ) பைங்குட்டுவன்   ஆ) முதைாம் மவகந்திரவர்மன் 

இ) னபருஞ்வெரலொதன்  ஈ) பநடுஞ்பைழிைன் 

40. பெருஞ்வைரைாதன் என்ற மன்னன் கீழ்க்கண்ட எந்த நாட்சடச் வைர்ந்த மன்னன் ஆவான் 
? 

அ) வைாழன்    ஆ) ொண்டிைன் 

இ) ெல்ைவன்   ஈ) வெரன் 

41. வைாழன் கரிகாை மன்னனுக்கும் வைர மன்னம் பெருஞ்வைரைாதனுக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த 
இடத்தில் வொர் நசடபெற்றது ? 

அ) னவண்ணிப் பறந்தளல   ஆ) திருச்சி மசைக்வகாட்சட 

இ) பவண்ணிப்வொர்    ஈ) வந்தவாசி  

42. என் மகன் வொரிற் புறங்காட்டிைதும் உண்சமைாயின் அவன் ொலுண்ட என் அங்கத்சதச் 
சிசதத்திடுவவன் என்று வொர்க்களம் அசடந்ததும், மற்பறாரு வீரமகள் முதல் இரு 
நாள்கள் வொரிலும் தன் கணவன், தமைசனயும் இறந்த பிறகும் அடுத்த நாள் தன் மகசன 
வொருக்கு அனுப்பிை பைய்தியும் ஆகிை இரு பைய்திகள் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் 
கூறப்ெடுள்ளன ? 

அ) குறுந்பதாசக   ஆ) புறநொனூறு 

இ) கலித்பதாசக   ஈ) ெரிொடல் 

43. ெசகவர்வமற் பைய்யும் வன்கண்சமசை கீழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வாறு அசழப்ெர் ? 
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அ) பொருளாண்சம   ஆ) திறன்மின்சம 

இ) வபரொண்ளம   ஈ) பகாசடத்தன்சம 

44. ஒருவர்க்கு ஒரு தாழ்வு வந்தாயின் அது தீர்த்துக் பகாள்ளுதற் பொருட்டுக் 
கண்வணாட்டமுடன் உதவி பைய்தசை அவ்வாண்சமக்கு கூர்சம என்று கூறிைவர் ைார் ? 

அ) வள்ளைார்    ஆ) வெராசிரிைர் 

இ) பதால்காப்பிைார்   ஈ) வள்ளுவ ொர் 

45. அறத்தி னாைன்றி அமரர்க்கும் அரும்ெசக கடத்தல் – என்ற ொடசை ொடிை புைவர் ைார் ? 

அ) கம்பர்    ஆ) ெரணர் 

இ) இளங்வகாவடிகள்   ஈ) சீத்தசைச்ைாத்தனார் 

46. கண்ணகிக்கு சிசை பகாணர்தற் பொருட்டு வஞ்சிப்பூசவ சூடி வடதிசைக்குப் புறப்ெட்ட 
மன்னன் ைார் ? 

அ) பைங்வகாடன்   ஆ) னெங்குட்டுவன் 

இ) இராஜாராஜன்   ஈ) கரிகாை மன்னன் 

47. கண்ணகிக்கு சிசை எடுக்க புறப்ெடுவதற்கு முன் ‘கங்சகப்வெர் ைாற்றுக் கடும்புனல் 
நீத்தம்’ – எனத் பதாடங்கும் ொடல் மூைம் வீரர்களுக்கு வீரஉசர நிகழ்த்திைவர் ைார் ? 

அ) பைங்குட்டுவன்   ஆ) பநடுஞ்பைழிைன் 

இ) வில்லவன் வகொளத  ஈ) ஆதித்த வைாழன் 

48. வில்ைவன் வகாசத என்ெவர் வைர மன்னன் பைங்குட்டுவன் அசவயில் கீழ்க்கண்ட எந்த 
ெதவிசை வகித்து வந்தார் ? 

அ) நிமித்திரிகர்    ஆ) கணிகர் 

இ) அரைசவக் கவிஞர்   ஈ) அளமச்ெர் 
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49. ‘வகளிது நீயுங் காணக் கிளர்ந்தவகா ளரியின் வகழில்’ – என்று இரணிைன் பிரகாைசத 
ொர்த்து கூறிைதாக கூறும் இப்ொடசை இைற்றிைவர் ைார் ? 

அ) கபிைர்    ஆ) கம்பர் 

இ) பைங்கண்ணார்   ஈ) இசடக்காடனார் 

50. இராமனது வைசவயில் அமர்புரிந்து இறக்கவும் ஒருப்ெடாதத் தனது குசறசை நிசனந்து 
வருந்திைவன் ைார் ?  

அ) விபிஷ்ணன்    ஆ) ெரதன் 

இ) சுக்ரீவன்    ஈ) இராவணன் 

51. தமிழரின் ெசடமாட்சி ெற்றியும் வொர் பநறிகசளயும் விளக்கும் நூர் எது ? 

அ) பதால்காப்பிைம்    ஆ) நாைடிைார் 

இ) ெத்துப்ொட்டு     ஈ) திருக்குறள் 

52. குண, அைங்காரம் ஆகிை இரசுசவகளும் கீழ்க்கண்ட எந்த சுசவவசகசைச் ைார்ந்தது ? 

அ) னெொல்லொல் நுகரப்படும் சுளவ  ஆ) பொருளாள் நுகரப்ெடும் சுசவ 

இ) நாவினால் நுகரப்ெடும் சுசவ  ஈ) பைவிைால் நுகரப்ெடும் சுசவ 

53. தழிழ்நாட்டு காளத்தி மசையிவை பிறந்த காளத்தி வவடனின் பெைர் ைாது ? 

அ) கண்ணப்ென்   ஆ) குகன் 

இ) பரதன்    ஈ) கண்ணன் 

54. வடநாட்டுக் கங்சகக் கசரயிவை பிறந்த கங்சக வவடனின் பெைர் ைாது ? 

அ) கண்ணப்ெர்    ஆ) குகன் 

இ) அருகன்    ஈ) சிவன் 
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55. கண்ணப்ென் ஒப்ெவதார் அன்பின்சம கண்டபின் – எனத் பதாடங்கும் ொடல் மூைம் 
கண்ணப்ெனது பெருசம ொடிைவர் ைார் ? 

அ) குைவைகரைாழ்வார்   ஆ) வைரமான் பெருமாள் நாைனார் 

இ) மொணிக்கவொெகர்   ஈ) வைக்கிழார் 

56. வண்சட வநாக்கிப் ொடும் ொன்சமயில் கண்ணப்ெனது எல்சைைற்ற அன்பின் 
திறத்திசன விளக்கி ொடிைவர் ைார் ? 

அ) நாவுக்கரைர்    ஆ) வைக்கிழார் 

இ) சுந்தரர்    ஈ) மொணிக்கவொெகர் 

57. கண்ணப்ென் ஒப்ெவதார் அன்பின்சம – என்ற ொடல் மூைம் கண்ணப்ெரது பெருசம 
மாணிக்கவாைகர் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் ொடியுள்ளார் ? 

அ) திருவொெகம்   ஆ) திருக்வகாசவ 

இ) திருமந்திரம்   ஈ) திருவருட்ொ 

58. காளத்தி வவடன் கண்ணப்ெனது பெருசமசை மாணிக்கவாைகர் திருவாைக நூலில் 
கீழ்க்கண்ட எந்த ெதிகத்தில் ொடியுள்ளார் ? 

அ) திருச்ைதகம்    ஆ) திருக்வகொத்தும்பி 

இ) திருப்பொற்சுண்ணம்  ஈ) உருத்திரைன்மார் 

59. கீழ்க்கண்ட எந்த இரு நூல்களில் கண்ணப்ெனது பெருசம வெைப்ெடுவதால் சைவ 
ைமைத்சத நிசை நிறுத்திை நால்வருக்கும் முந்திைவன் என்ெது நன்கு விளங்குகின்றது ? 

அ) திருமந்திரம், திருவாைகம்   ஆ) வதவாரம், பெருமாள் திருபமாழி 

இ) திருவொெகம், வதவொரம்   ஈ) திருக்வகாசவ, திருவாைகம் 
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60. காளத்தி நாதசன வணங்கிை திருஞானைம்ெந்தர் கும்பிட்ட ெைன் காண்ொர் வொல் 
வவடர் பெருமானரிகிை கண்ணப்ெசனக் சக பதாழுதாபரன்று என்று அழகாக எழுதிப் 
ொடிைவர் ைார் ? 

அ) மாணிக்கவாைகர்    ஆ) சுந்தரர் 

இ) ெரஞ்வைாதி முனிவர்   ஈ) வெக்கிழொர் 

61. கீழ்க்கண்ட எந்த புைவர் குகன் இராமசனக் காணப் புறப்ெடும் வகாைமானது ஓர் அரைன் 
மற்வறார் அரைசனக் காண பைல்வது வொல் தன் கவிசதயில் எழுதியுள்ளார் ? 

அ) வொல்மீகி    ஆ) கம்ெர் 

இ) அடிைார்க்கு நல்ைார்  ஈ) உருத்திரைன்மார் 

62. குகன் இராமசனக் காணப் புறப்ெடும் வகாைமானது ஓர் அரைன் ஆண்டவசனக் காண 
பைல்வது வொல் தன் கவிசதநூலில் எழுதிை புைவர் ைார் ? 

அ) வால்மீகி    ஆ) கம்ெர் 

இ) அரும்ெத உசரகாரர்  ஈ) அடியொர்க்கு நல்லொர் 

63. குகன் இராமசன ொர்க்க பைன்ற வொது கீழ்க்கண்ட எந்த பொருள்கசள தன்னுடன் 
எடுத்துக் பகாண்டு பைன்றார் ? 

அ) கனிகளும், காய்களும்   ஆ) இசறசியும், வதனும் 

இ) வதனும், மீனும்    ஈ) ொலும், வதனும் 

64. அரிைதாம் உவப்பு உள்ளது அன்பினால் அசமந்த காதல் – என்ற வரிகள் மூைம் இராமன் 
கீழ்க்கண்ட ைாசர குறிப்பிடுகிறார் ? 

அ) இைக்குவணன்   ஆ) மாதவர் 

இ) சீசத     ஈ) குகன் 
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65. காளத்திநாதசன கீழ்க்கண்ட எந்த வவதிைர் முசறப்ெடி பூசை பைய்து வந்தார் ? 

அ) சிவவகொெரியொர்   ஆ) சிவவகாச்ைாரிைார் 

இ) ெட்டினத்தடிகள்   ஈ) சிவனடிைார் 

66. ‘அவனுசடை வடிபவல்ைாம் நம்ெக்கல் அன்பென்றும்’ – எனத் பதாடங்கும் ொடல் மூைம் 
கண்ணப்ெரது பெருசமசை கூறிைவர் ைார் ? 

அ) மாணிக்கவாைகர்    ஆ) வெக்கிழொர் 

இ) ெரஞ்வைாதி முனிவர்   ஈ) திருமூைர் 

67. முற்றத் துறந்தவர் என்று தமிழகம் வொற்றிப் புகழ்ெவர் ைார் ? 

அ) இளங்வகாவடிகள்    ஆ) நாமக்கல் கவிஞர் 

இ) பட்டி த்துப்பிள்ளை   ஈ) இராமலிங்கனார் 

68. ‘வாளால் மகவரிந்து ஊட்டவல்ை வைனல்வைன் மாது பைான்ன ’ – எனத் பதாடங்கும் 
ொடல் மூைம் ெட்டினத்தடிகள் கீழ்க்கண்ட ைாருசடை பெருசமசை கூறுகிறார் ? 

அ) குகன்   ஆ) சிவபெருமாசன 

இ) சிறு பதாண்டர்  ஈ) கண்ணப்பர் 

69. அந்வதா! காட்டில் வாழும் கழுகின் வவந்தனும் நாட்டில் வாழும் நல் வவடனும் காட்டிை 
அன்செ நான் காட்ட இைைாதவ நாயிவனன் – என்று இராமனிடம் கூறிைவர் ைார் ? 

அ) சுக்ரீவன்   ஆ) குகன் 

இ) அனுமன்   ஈ) ெரதன் 

70. சீசதசை இராவணன் கடித்தி பைன்றசத இராமனிடம் முதன் முதலில் கூறிைவர் ைார் ? 

அ) அனுமன்   ஆ) ெடொயு 
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இ) சுக்ரீவன்   ஈ) ெறசவகள் 

71. கானகத்தில் இருந்த சதைசை இைங்சக வவந்தன் வஞ்வசனைாற் கவர்ந்து மவனா 
வவனமாகச் பைல்லும் பொழுது, ஆதரவற்று அரற்றிை மங்சகயின் அழுகுரல் வகட்டு 
காற்றினுங் கடுகி வந்த காவைன் ைார் ? 

அ) இைட்சுமணன்   ஆ) கழுகின் தசைவன் 

இ) ெடொயு     ஈ) அனுமன் 

72. ‘ தன்னுயிர் புகழ்க்கு விற்றைடாயு ’ – என்ற ைடாயுபவௌ புகழ்ந்துசரத்தவர் ைார் ? 

அ) சுக்ரீவன்   ஆ) இைட்சுமணன் 

இ) விபிஷ்ணன்   ஈ) அனுமன் 

73. வவழ பநடும்ெசட கண்டுவி ைங்கிடும் வில்ைாவளா – என்ற வரியில் கீழ்க்கண்ட 
ைாருசடை ெசடசைக் குகன் குறிப்பிடுகிறான் ? 

அ) பரதன் பளட  ஆ) இராவணன் ெசட 

இ) சுக்ரீவன் ெசட  ஈ) இராமன் ெசட 

74. ஆழபந டுந்திசர ைாறுக டந்திவர் வொவாவரா – என்ற வரி மூைம் குகன் வவடன் 
கீழ்க்கண்ட ைாருக்கு தசடைாக நின்றான் ? 

அ) இராமன்    ஆ) பரதன் 

இ) எதிரி மன்னர்கள்   ஈ) அந்தணர்கள் 

75. கடந்வதார்க்கும் கடத்தைரிதாை மக்கட் ொைம் நீத்த ஒரு பதாண்டர் கீழ்க்கண்டவற்றில் ைார் 
? 

அ) திருநீைகண்டர்   ஆ) இைற்ெசக நாைனார் 

இ) பரஞ்வெொதி முனிவர்  ஈ) திருநாவுக்கரைர் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

76. மசனைாள் மீது ொைம் துறந்த சிவபதாண்டர் கீழ்க்கண்டவற்றில் ைார் ? 

அ) இைற்ெசக நாைனார்  ஆ) திருஞதனைம்ெந்தர் 

இ) ெரஞ்வைாதி முனிவர்  ஈ) திருநீலகண்ட னதொண்டர் 

77. கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்சை என்றறிந்ததும், ஈைன்ொல் சவத்த அன்பினால், இரு 
கண்கசளயும் ஈத்தளிக்க இசைந்த சிவபதாண்டர் ைார் ? 

அ) திருநீைகண்டர்   ஆ) கண்ணப்பர் 

இ) இைற்ெசகநாைனார்  ஈ) சிறுபதாண்டர் 

78. கீழ்க்கண்டவற்றில் ெட்டினத்து அடிகள் வொற்றிைவர்களில் தவறானவர் ைார் ? 

அ) திருநீைகண்டர்   ஆ) கண்ணப்ெர் 

இ) இயற்ளகநொய ொர்   ஈ) சிறுபதாண்டர் 

79. வடபமாழியில் ஆதிகாவிைம் என்று புகழப்பெறும் காவிைம் எது ? 

அ) இரொமொயணம்   ஆ) இராமனவதாரம் 

இ) கம்ெராமாைணம்   ஈ) இரதமபுராணம் 

80. கிவரக்கர்களின் ெழங்காப்பிைம் என அசழக்கப்ெடும் நூல் எது ? 

அ) ஒடிஸி   ஆ) இலியட் 

இ) ஈனிட்    ஈ) வர்ஜிஸ் 

81. கிவரக்கர்களின் ெழங்காப்பிைமான இலிைட் என்ற நூசை எழுதிைவர் ைார் ? 

அ) வர்ஜிஸ்   ஆ) வால்மீகி 

இ) வ ொமர்   ஈ) பெைன் 
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82. இலிை நாட்டு அரைன் கீழ்க்கண்ட எந்த அரைர் பெருமானின் அழகிை மசனவிைான 
பெைன் பெருமாட்டிசை சிசற எடுத்தான் ? 

அ) வர்ஜீஸ்   ஆ) ொரிஸ் 

இ) வொமர்   ஈ) னமல ஸ் 

83. பெைன் பெருமாட்டிசை சிசற எடுத்த இலிை நாட்டு அரைன் ைார் ? 

அ) பொரிஸ்   ஆ) வொமர்  

இ) பெைன்   ஈ) வர்ஜிஸ் 

84. இைத்தீன் பமாழியின் ெழங்காப்பிைம் எது  ? 

அ) இலிைட்   ஆ) ஈனிட் 

இ) ஒடிஸி   ஈ) ொனிஸ் 

85. உவராமப் வெரரசிசனத் வதாற்றுவித்த மன்னர் ைார்  ? 

அ) பெைன்   ஆ) ொரிஸ் 

இ) ஈனியஸ்   ஈ) வர்ஜிஸ் 

86. தமிழிைக்கிை வரைாற்றில் முதல் முதைாக காப்பிைம் எனச் சிறப்புறத் வதான்றிை நூல் 
எது  ? 

அ) மகாொரதம்    ஆ) இராமாைணம் 

இ) ைங்க இைக்கிைம்   ஈ) சிலப்பதிகொரம் 

87. வகாவைன் அவர்கள் சிைப்ெதிகார நூலில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்றின் ஒன்றாக 
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்சள ொர்சவயில் ொர்க்கப்ெடுகிறான்  ? 

அ) குடிமக்கள்    ஆ) வணிகர்கள் 
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இ) மன்னர்கள்    ஈ) புைவர்கள் 

88. பத.வொ. மீனாட்சி சுந்தரனார் ொர்சவயில் மாதவி கீழ்க்கண்ட ைாரில் ஒருத்தராக 
ொர்க்கப்ெடுகிறார்  ? 

அ) பெண் புைவர்கள்   ஆ) பரத்ளதயர் 

இ) அரசிைர்கள்    ஈ) ெணிவிசட பெண்கள் 

89. மூவரைர் வெராசைைால், முப்பெருந் துண்டாய் பவட்டுண்டு கிடக்கும் தழிழன்சன, 
கீழ்க்கண்ட ைாருசடை வாழ்க்சக வழிவை ஓர் உருவமாள் உயிர்பெற்று விளங்குகிறாள் ? 

அ) வகாவைன்    ஆ) மாதவி 

இ) கண்ணகி    ஈ) ஆதிசர 

90. கீழ்க்கண்டவற்றில் காப்பிைச் பெருஞ்சுசவகள் – எனக் கூறப்ெடும் கூற்றுகளில் 
தவறானது எது ? 

அ) காதல்    ஆ) அழுசக 

இ) வீரம்     ஈ) புகழ் 

91. மாதவியும் வகாவைனும் ஓருயிரும் ஈருடைமாக வாழ்கின்ற காதல் வாழ்வானது 
சிைப்ெதிகாரத்தில் எந்த காண்டத்தில் அசமந்துள்ளது  ? 

அ) புகொர் கொண்டம்   ஆ) மதுசரக் காண்டம் 

இ) வஞ்சிக் காண்டம்   ஈ) மாந்தர் காண்டம் 

92. அவைச் சுசவயின் ஆழத்சதக் காட்டும் கண்ணகிைானவள் கீழ்க்கண்ட எந்த 
காண்டத்தில் தன் கணவசன இழந்தாள் என்று கூறப்ெடுகிறது  ? 

அ) புகார் காண்டம்   ஆ) மதுளரக் கொண்டம் 

இ) வஞ்சிக் காண்டம்   ஈ) வந்திக் காண்டம் 
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93. கீழ்க்கண்ட எந்த காண்டத்தில் கண்ணகிக்காக எடுத்த கல்லிசன வடவரைர் தசைமீது 
ஏற்றிவந்த பைங்குட்டுவனது வீரத்சத ொடும் காண்டம் எது  ? 

அ) புகார் காண்டம்   ஆ) மதுசரக் காண்டம் 

இ) வஞ்சிக் கொண்டம்   ஈ) வைரக் காண்டம் 

94. கீழ்க்கண்டவற்றில் ைார் துறவறத்தின் முடிமணிைாக திகழ்கிறாள் என்று கவிஞர் 
கூறுகிறார்  ? 

அ) கண்ணகி    ஆ) வதவந்தி 

இ) மணிவமகசை   ஈ) மொதவி 

95. திருவள்ளுவர் தனது நூலில் உள்ள எந்த பிரிவில் குடிகளது சிறப்பிசன ெற்றிக் 
கூறியுள்ளார்  ? 

அ) னபொருட்பொல்   ஆ) அறத்துப்ொல் 

இ) இன்ெத்துப்ொல்   ஈ) காமத்துப்ொல் 

96. திருவள்ளுவர் தனது நூலின் பொருட்ொலில் குடிகளது சிறப்பிசன கீழ்க்கண்ட 
எத்தசன அதிகாரங்களில் கூறியுள்ளார்  ? 

அ) முதல் ெதிமூன்று அதிகாரங்கள்   ஆ) களடசி பதிமூன்று அதிகொரங்கள் 

இ) முதல் ெத்து அதிகாரங்கள்    ஈ) கசடசி ெத்து அதிகாரங்கள் 

97. திருக்குறளின் இரண்டாவது பிரிவான பொருட்ொலின் முடிமணிைாக விளங்கும் இைல் 
எது  ? 

அ) அங்கவிைல்    ஆ) அரசிைல் 

இ) ஒழிபியல்    ஈ) துறவறவிைல் 

98. வகாவைனுக்கு தவறான தண்டசன அளித்த மன்னன் ைார் ? 
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அ) ொண்டிைன் பநடுந்வைரைாதன்  ஆ) வரகுணப் ொண்டிைன் 

இ) அப்ராஜித்த ொண்டிைன்   ஈ) பொண்டிய னநடுஞ்னெழியன் 

99. ஈனிட் – எனும் இைத்தீன் பமாழியின் ெழங்காப்பிைத்சத ொடிைவர் ைார்   ? 

அ) வர்ஜீஸ்    ஆ) வேக்ஸ்பிைர் 

இ) இரசூல் கம்ைவதவ்   ஈ) வொமர் 

100. குடிமக்கள் இைக்கிைம் என்ற தசைப்பின் மூைம் சிைப்ெதிகார நூலின் பெருசமசை 
உசரநசடைாக எழுதிைவர் ைார்  ? 

அ) மீனாட்சி சுந்தரனார் உசரநசட  ஆ) னத.னபொ. மீ ொட்சி சுந்தர ொர் உளரநளட 

இ) பெரிைார் உசரநசட  ஈ) அறிஞர் அண்ணா உசரநசட 


