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பதின ொன்றொம் வகுப்பு - னபொதுத்தமிழ் பொடக்குறிப்புகள் பகுதி – 7 

1. வேலைவே இல்லை, நாளெல்ைாம் ோொவிருக்கிறான், ஓய்வு அல்ை அது – அதன் ளெேர் 
எதுளேன்று அண்ணா கூறுகிறார் ? 

அ) னகொடுமை    ஆ) வ ாம்ெல் 

இ) வ ார்வு    ஈ) ஒய்ோரம் 

2. வேலை இருக்கிறது, வேலை ள ய்ோமல் ோொவிருக்கிறான், ஓய்வு அல்ை – அதன் 
ளெேர் எதுளேன்று அண்ணா கூறுகிறார்  ? 

அ) ள ாடுலம    ஆ) ச ொம்பல் 

இ) வ ார்வு    ஈ) ஒய்ோரம் 

3. வேலை இருக்கிறது வேலை ள ய்த அலுப்பினால் வேலை வநரம் முடிந்ததும்  ட்லை 
வொைக் கீவே விழுகிறான், தூங்கிவிடுகிறான் – இந்த ள ேலின் ளெேர் எதுளேன்று 
அண்ணா கூறுகிறார் ? 

அ) ள ாடுலம    ஆ) வ ாம்ெல் 

இ) ச ொர்வு    ஈ) ஒய்ோரம் 

4. ஒரு வேலையும் ள ய்ே வேண்டிே நிலையில் இல்லை, எப்வொதும் சும்மா இருக்கிறான் 
இதுவும் ஓய்வு அல்ை – இந்த ள ேல் எதுளேன்று அண்ணா கூறுகிறார் ? 

அ) ள ாடுலம   ஆ) வ ாம்ெல் 

இ) வ ார்வு   ஈ) ஒய்யொரம் 

5. ஓய்வு என்ெது உரிலம ள ய்தேன் தன் அலுப்லெப் வொக்கிக் ள ாண்டு, இேந்த 
உற் ா த்லத மீண்டும் ளெற்று, மறுெடியும் வேலையில் ஈடுெடுேதற் ான மாருந்து என்று 
கூறிேேர் ோர் ? 

அ) அறிஞர் அண்ணொ  ஆ) ஈ.ளே.ராம ாமி 
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இ)  ாமரா ர்    ஈ) வதசி  விநாே ம் பிள்லெ 

6. வேலை ள ய்த அலுப்ெப்வொ  அேன் தூங்கி எழுத்திருப்ெது கீழ்க் ண்ை எலதப் 
வொன்றது என்று அண்ணா கூறுகிறார்  ? 

அ) ெைமணிவநரம் ஓடிக்ள ாண்டிருந்த  டி ாரத்லத சிை ளநாடி நிறுத்தி லேப்ெது 
வொன்றது. 

ஆ) ெைமணிவநரம் ஓடிக்ள ாண்டிருந்த இேந்திரத்லத சிைமணிவநரம் நிறுத்தி லேப்ெது 
வொன்றது. 

இ) ெைமணிவநரம் ஓடிக்ள ாண்டிருப்ெேன் சிைமணிவநரம் ஓய்ளேடுப்ெது வொன்றது 

ஈ) பலணிசேரம் ஓடிக்னகொண்டிருக்கும் இதயம் சிலனேொடிகள் நிற்பது சபொன்றது. 

7. உலேத்தால் ஏற்ெட்ை உைற்வ ார்வு வொ  அண்ணா கூறிேேற்றில் கீழ்க் ண்ை எது மட்டும் 
தேறான வேலத ? 

அ) உண்டி   ஆ) உலறயுள் 

இ) களிப்பு   ஈ) உறக் ம் 

8. உள்ெத்தால் ஏற்ெட்ை உள்ெச்வ ார்வு வொ  கீழ்க் ண்ை எந்த இரண்டும் வதலே என 
அண்ணா கூறுகிறார் ? 

அ) உண்டி, உறக் ம்   ஆ) உலறயுள், ஓய்வு 

இ) உறக் ம்,  ளிப்பு   ஈ) ஓய்வு, னபொழுது சபொக்கு 

9. ொட்ைாளி ஓய்வு ளெறுேது,  மூ  நீதியில் ஒன்று அது அடிப்ெலை நீதி என்று கூறிேேர் 
ோர் ? 

அ) அறிஞர் அண்ணொ   ஆ)  விமணி 

இ) நாமக் ல்  விஞர்    ஈ) ொரதிதா ன் 
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10. ஒரு  மூ த்தின் நிலைலே அறிோெர ள் கீழ்க் ண்ைேற்றில் எேற்லறக் ள ாண்டு 
மதிப்பிடுகிறார் ள் ? 

அ) வேலை வநரம், வேலையின் தன்லம   ஆ) ஓய்வு சேரம், ஓய்வின் 
தன்மை 

இ)  ல்வி வநரம்,  ல்வியின் தன்லம    ஈ) உறக்  வநரம், வேலையின் 
தன்லம 

11. வராம் நாட்ைேர் ள் ஓய்வு வநரத்லத எவ்ோறு ள ைவிட்ைனர் ? 

அ) நாை ங் ள் ொர்ப்ெது   ஆ) முரட்டுக்  ாலெயுைன் வொரிடுேது 

இ) ைற்சபொர் வொட்சபொர் ன ய்வது  ஈ) வ ாழிச் ண்லை,  ரடிச் ண்லை 

12. அறிவுச் ள ல்ேத்லதப் ளெற்றுத் தி ழ்ந்த கிவரக் ர் ள் ஓய்வு வநரத்லத எவ்ோறு 
ள ைவிட்ைனர் ? 

அ) வ ாழிச்  ண்லை,  ரடிச் ண்லை   

ஆ) மற்வொர், ோட்வொர் ள ய்ேது 

இ) ஏறு தழுவுதல், மற்வொர் வொன்ற வீரவிலெோட்டு 

ஈ) கொப்பியம் என்ற தரம் னபற்ற புதிய ேொடகங்கள் கொண்பது 

13. ஸ்ளெயின் நாட்ைேர் ள் தன் ஓய்வு வநரத்தின் ளெரும்ெகுதிலே கீழ்க் ண்ை எதன் மூைம் 
ள ைவிட்ைனர் ? 

அ) முரட்டுக் கொமையுடம் சபொரிடுவது   

ஆ) வ ாழிச்  ண்லை,  ரடிச் ண்லை நைத்துேது 

இ) ஏறு தழுவுதல், மறுவொர் வொன்ற வீரவிலெோட்டு 

ஈ) மற்வொர் மற்றும் ோட்வொர் மற்றேருைன் வொரிடுேது 
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14. ெேந்தமிேர் தமது ஓய்வு வநரத்லத கீழ்க் ண்ை எேற்றில் அதி மா  ள ைவிட்ைனர் ? 

அ)  ாப்பிேம் என்ற தரம் ளெற்ற புதிே நாைங் ள்  ாண்ெது 

ஆ) ஏறு தழுவுதல், ைற்சபொர் சபொன்ற வீரவிமையொட்டு 

இ) வ ாழிச்  ண்லை,  ரடிச் ண்லை நைத்துேது 

ஈ) மற்வொர் மற்றும் ோட்வொர் மற்றேருைன் வொரிடுேது 

15. இங்கிைாந்து நாட்ைேர் மூன்று நூற்றாண்டு ளுக்கு முன்பு ேலரயில் கீழ்க் ண்ை 
எேற்றில் ஓய்வுவநரத்லத ள ைவிட்ைனர் ? 

அ)  ாப்பிேம் என்ற தரம் ளெற்ற புதிே நாை ங் ள்  ாண்ெது 

ஆ) ஏறு தழுவுதல், மற்வொர் வொன்ற வீரவிலெோட்டு 

இ) சகொழிச்  ண்மட, கரடிச் ண்மட ேடத்துவது 

ஈ) மற்வொர் மற்றும் ோட்வொர் மற்றேருைன் வொரிடுேது 

16. குத்துச் ண்லை  ண்டு  ளிப்ெதலன, எழுச்சி தரத்தக்  ளொழுது வொக் ா க் 
ள ாண்டுள்ெ கீழ்க் ண்ை எந்த நாட்டில் இதற்ள ன ளெரும்ெணம் ள ைவிைப்ெட்டு 
ேருகிறது ? 

அ) ஜப்ொன்   ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இத்தாலி   ஈ) அனைரிக்கொ 

17. க்வெ என்ற குத்துச் ண்லை வீரன் தன்னுைன் வொட்டிக்கு நின்ற கீழ்க் ண்ை எந்த வீரலன 
எதிர்த்து குத்துச் ண்லையில் ளேற்றி ளெற்றான் ? 

அ) விஸ்டன்    ஆ) லிஸ்ைன் 

இ) திஸ்ைன்    ஈ) கிஸ்ைன் 

18. க்வெ மற்றும் விஸ்ைன் இருேருவம ………………………….. ஆோர் ள் ? 
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அ) அளமரிக் ர் ள்   ஆ) நீக்சரொக்கள் 

இ) துருக்கிேர் ள்   ஈ) ஸ்ொனிேர் ள் 

19. வ ாலையிவை புகுவேன் மரங் ள் கூப்பிடும் – என்று ொடிேேர் ோர்  ? 

அ)  பிைர்   ஆ) முடிேர ன் 

இ) திரு.வி.க   ஈ)  விமணி 

20. ‘ என்நிேல் நைஞ்ள ய்யும் என் பூவின் குணங் லெச் ள ால்கிவறன் ோ ’– என்று 
கீழ்க் ண்ை எது கூப்பிடும் என்று திரு.வி.  கூறுகிறார் ? 

அ) ஆைமரம்   ஆ) விழுது 

இ) வேம்பு   ஈ) சவம்பு 

21. மன்னேனும் நீவோ ேெநாடும் உன்னவதா உலனேறிந்வதா தழிலே ஓதிவனன் என்று 
சினந்து கூறிேேன் ோர் ? 

அ) கம்பன்   ஆ)  ாெவம ப்புைேர் 

இ) ெரணர்   ஈ) ஒட்ைக்கூத்தர் 

22. இந்திரன் முதலிே இலறேேர் ெதங் ளும் அந்தமிழ் இன்ெத்து அழிவில் வீடும் 
ளநறிேறிந்து எய்துதற்குரிே இைக் ண ேல யில் மாந்தர்க்கு உறுதிளேன உேர்ந்வதார் 
உலரக் ப்ெட்ை ேல  ளில் கீழ்க் ண்ைேற்றில் தேறானது ோது  ? 

அ) ஒழுக் ம்   ஆ) விழுப்பம் 

இ) ேேக்கு   ஈ) தண்ைம் 

23. நிைத்தின்  டினத்தன்லமலே இெக்கி ளநகிேச்ள ய்து ெேன்ெடு ளொருள் ளின் 
விலெவுக்குத் தகுதிோக்குேது கீழ்க் ண்ைேற்றில் எவ்ோறா  அலேக் ப்ெடுகிறது ? 

அ) உழவு    ஆ)  மேம் 
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இ)  லமத்தல்   ஈ) உயிர் ள் 

24. மனித உள்ெங் லெ இன்ெ அன்பின் விலெ நிைமா த்தகுதிப்ெடுத்திப் ெக்குேப் 
ெடுத்தும் தத்துேத்திற்கு ோழ்க்ல  முலறக்கு ……………………… என்று ளெேர்  ? 

அ) உேவு    ஆ)  ையம் 

இ)  லமத்தல்   ஈ) உயிர் ள் 

25.  மேத்தின் வநாக் மா   ருதப்ெடுேது எது  ? 

அ)  மேத்லத மக் ளிைவே ெரப்புேது 

ஆ)  மேத்லத ளேவ்வேறு இைங் ளில் ளதாைங்குேது 

இ) ைனித வொழ்க்மகமய  மைத்து பக்குவப்படுத்துவது 

ஈ) மனித ோழ்க்ல யில்  மேத்லத ெரப்புேது 

26. ‘ ொ ப் ெழிமுதல் ெறிப்ொர் வொை ’ – என்று கூறிேேர் ோர் ? 

அ) ெரஞ்வ ாதி முனிேேர்   ஆ) வ ரமான் ளெருமாள் நாேனார் 

இ) திருஞான ம்ெந்தர்    ஈ) ச க்கிழொர் னபருைொன் 

27. இன்ெத்திலன தந்து ோே லேக்கும் குணங் ளில் மி  மி  சிறந்த குணம் எது ? 

அ) அன்பு   ஆ)  ல்வி 

இ) நட்பு   ஈ) ள ல்ேம் 

28. கீழ்க் ண்ைேற்றில் எது துன்ெ வநாய்க்கு மருந்தா வும், இன்ெ விலெவுக்கு ஊற்றுக் 
 ண்ணா வும் விெங்குகிறது ? 

அ) ள ல்ேம்   ஆ) அன்பு 

இ) உேவு    ஈ)  ல்வி 
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29. உேகின் ொேத்லதத் தமது ள ந்நீரால் தழுவிேேர் ோர் ? 

அ) விஷ்ணு   ஆ) நபி ள் நாே ம் 

இ) இசயசு பிரொன்  ஈ) புத்தர் பிரான் 

30. ஒருேலரளோருேர் அன்பு ள ாண்டு ஒழுகு ங் ள் ெல லம ொராட்ைாதீர் ள் 
மன்னிக்கும் குணத்திலனப் ளெறுங் ள் எல்வைாருக்கும் எப்ளொழுதும் அன்பு  ாட்டுங் ள் 
– என்று லேே த்லத ேழி நைத்திேேர் ோர் ? 

அ) ம ாவீரர்   ஆ) நபி ள் நாே ம் 

இ) புத்தர்பிரான்   ஈ) இசயசுபிரொன் 

31. ‘  ருலண உள்ெேர் ள் ொக்கிேோன் ள் அேர் ள் மீது  ருலண ளொழிேப்ெடும் ’ – 
என்ெது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலின் அறவுலர ஆகும்  ? 

அ) விவிலியம்   ஆ) ொரதம்  

இ) ெ ேத்கீலத   ஈ) திருக்குரான் 

32. ‘ இலறோ நான் அன்பு விலதலே விலதப்வெனா !, என்றும் மக் ள் என்னிைம் அன்பு 
ள லுத்துேதற்கு முன், நான் அேர் ளிைம் அன்பு  ாட்டுவேனா  ’ – என்று கூறிேேர் ோர் ? 

அ) இவேசுபிரான்   ஆ) அர்ச் ஃபிரொன்ஸிஸ் 

இ) மு மது  ாவ பின்   ஈ) ம ாவீரர் 

33. ‘ பிறர் அன்பு ொராட்ைாமலும் பிறர் அன்புக்குப் ொத்திரமா ாமலும் இருப்ெேனிைம் 
நற்குணங் ள் இரா ’ – என்ெது கீழ்க் ண்ை ோருலைே அருள்ோக்கு ? 

அ) புனித குர்ஆன்   ஆ) அர்ச்  ஃபிரான்சிஸ் 

இ) முகைது  ொசகபின்   ஈ) இவோசுபிரான் 
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34. மாந்தர் குைம் ஒன்வற என்ெதும் அேர் ள் அலனேரும் ஒரு குைமா  ோேக் 
 ைலமப்ெட்டிருக்கின்றனர் என்ெது கீழ்க் ண்ை எேற்றின் உெவத ம் என்று கூறப்ெடுகிறது  ? 

அ) ெ ேத்கீலத    ஆ) விவிலிேம் 

இ) இலிேட்    ஈ) புனிதகுரொன் 

35. இசுைாமிே மதத்தின் இலணேற்ற ள ாள்ல  எது  ? 

அ) உலகத்தில் யொரொல் அதிக இன்பம் கிமடக்கிறசதொ அவர்கமைசய அதிகைொக 
சேசிக்கிறொர் 

ஆ) அல்ைா மிகுந்த தலேயுள்ெேர்  ருலணக் ைம் கிருஆ  முத்திரம் ெரம தோளு 

இ)  ைவுள் ெலைப்பில் அலனேரின் இன்ெத்துன்ெங் லெயும் தனதா   ருதுகிறாவனா 
அேன் ஸுபி 

ஈ) மக் ள் அன்பு ள லுத்துேதற்கு முன் அேர் ளிைம் நான் அன்பு ள லுத்துவேன் 

36. ஆசிோவில் ொரதத்திற்கு இலணோன ஆன்மீ  ேெமிக்  ஞானி ள் பிறந்த நிைம் எது ? 

அ) வநொெம்    ஆ) சீ  ேொடு 

இ) தாய்ைாந்து    ஈ) இத்தாலி 

37. சீன வத த்தில் கீழ்க் ண்ை எந்த ஞதனி ெை நூற்றாண்டு ள் ஒரு  மே ஞானிோ  
ொராட்ைப்ெட்ைார் ? 

அ)  ான்சிஸ்ெர்    ஆ) மு மது  வ பின் 

இ) கன்பூஷீயஸ்   ஈ) நிம்ெந்தஸீட் 

38 கீழ்க் ண்ைேற்றில் எது ோழ்க்ல யின் மூைத்தத்துேம் என்று  ன்பூஷீேஸ் கூறுகிறார் ? 

அ) ள ல்ேம்   ஆ)  ல்வி 

இ) உேவு    ஈ) அன்பு 
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39. ‘ உனக்கு பிடிக் ாத ஒன்லற நீ பிறக்குப் பிடிக்குளமன்று நிலனந்து ள ய்ோவத! ’ – என்று 
கூறிேேர் ோர் ? 

அ) மு மது  வ பின்    ஆ) அர்ச் ஃபிரான்சிஸ் 

இ) கன்பூஷீயஸ்    ஈ) ேர்ஜீஸ் 

40. சுன்ஜீ – என்ெது  ன்பூஷிேஸ் கூறிே ஐந்து நற்குணங் ளுள் எத்தலனோேது நற்குணம் 
ஆகும் ? 

அ) ஐந்தாேது நற்குணம்   ஆ) முதைாேது நற்குணம் 

இ) மூன்றாேது நற்குணம்   ஈ) இரண்டொவது ேற்குணம் 

41. தாய் தன் உயிர்க்கு ஆெத்து ேருேலதயும்  ருதாது, தன் ஒவர பிள்லெலேப் ொது ாப்ெது 
வொை மனிதன் எல்ைா உயிர் ளுைமும் எல்லைேற்ற அன்பு ள ாண்டிருக்  வேண்டும் 
என்றும் தங்கு தலையின்றி ெல வோ விவராதவமா இல்ைாமல் மனிதர் தமக்கு வமலும் 
கீழும், அங்கும் இங்கும், அகிை உைகினிைம் எல்லைேற்ற அன்பு ள ாண்டு ோே வேண்டும் 
என்று புத்த  மே வேதமாகிே எந்த வேதம் ளெருலமயுைன் கூறுகிறது ? 

அ) பீடகம்   ஆ) விொஷங் ள் 

இ) ஹீனாயினம்  ஈ) ம ாோனம் 

42. தலேவே தர்மத்தின் வேர் – என்று கூறிே  மேம் எது ? 

அ) இந்து  மேத்தின் புராணங் ள்   ஆ)  ைண  ையத்தின் புரொணங்கள் 

இ) ளெௌத்த  மேத்தின் புராணங் ள்   ஈ) கிறித்துே  மேத்தின் புராணங் ள் 

43. தர்மத்தின் இறுதி எல்லைோயிருப்ெது  ருலண என்று கூறிேேர் ோர் ? 

அ) ம ாவீரர்    ஆ) ெர் ேநாதர் 

இ) ஜீச ந்திர சதவன்   ஈ) நா ர்ஜீனா 
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44. ெல ேவனா நண்ெவனா விவராதிவோ வேண்டிேேவனா எல்ைா உயிர் லெயும் எல்ைா 
மனிதர் லெயும் ஒன்றுவொல் மதித்து எல்வைாலரயும தாமா க்  ருதுதவை அகிம்ல  
என்று கூறிேேர் ோர் ? 

அ) ஜீவனந்திர வதேன்   ஆ) ெர் ேநாதர் 

இ) ெத்ரொகு    ஈ) ைகொவீரர் 

45. இந்து வேதங் ளுள் மி வும் ெேலமோகிே வேதம் எது ? 

அ) ரிக் சவதம்    ஆ) ேஜீர் வேதம் 

இ)  ாம வேதம்    ஈ) அதர்ேண வேதம் 

46. எல்ைா மாந்தரும் இணக் மாய் ோழ்ந்து ேருோர் ொ , அலனேர் உள்ெங் ளிலும் 
ஒற்றுலம உணர்வு நிைவுட்டும், நீங் ள் எல்வைாரும் ஒருேர் மற்றேருக்கு உதவிக் ள ாண்டு 
ோழ்வீர் ொ  – என்று கீழ்க் ண்ை எந்த வேதமானது ேழிநைத்திகிறது ? 

அ)  ாம வேதம்    ஆ) ரிக் சவதம் 

இ) ேஜீர் வேதம்    ஈ) அதர்ேண வேதம் 

47. தமிே த்தில் கீழ்க் ண்ை எந்த ளநறிோனது அன்பிலனவே எல்ைாமா  
எடுத்துக் ாட்டிேது ? 

அ) ல ேளநறி    ஆ)  மணளநறி 

இ) சிவனேறி    ஈ) அரு ளநறி 

48. ெரம்ளொருலெ அன்வெ! அன்வெ! ளேன்று அழுது அரற்றினால் அலைேைாம் என்றும் 
அன்வொடு உருகி அ ம் குலேந்தால் இலறேலன எளிதிற் ளெற்று அனுெவிக் ாைம் என 
குறிப்பிட்ைேர் ோர் ? 

அ)  ம்ெந்தர்    ஆ) நாவுக் ர ர் 

இ) சுந்தரர்   ஈ) திருமூலர் 
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49. அன்பும் சிேமும் இரண்ளரன்ெர் அறிவிைார் என்ற ொைலை ொடிேேர் ோர் ? 

அ) திருமூலர்    ஆ) திருஞான ம்ெந்தர் 

இ) திருநாவுக் ர ர்   ஈ) மாணிக் ோ  ர்  

50. இலறயின்ெத்லத ஈரமுலைேேர் வெ அனுெவிக்  முடியும் என்று கூறிேேர் ோர் ? 

அ) மாணிக் ோ  ர்   ஆ) திருமூலர்    

இ) ோகிசீர்    ஈ) இேற்ெல நாேனார் 

51.  மே ோழ்க்ல  நிேதி ள் ஒழுக் ங் ளெனத் கீழ்க் ண்ை எந்த நூல் ேகுத்து உலரக்கும் 
ள ய்தி ொேன ? 

அ) திருோ  ம்    ஆ) திருக்வ ாலே 

இ) திருைந்திரம்    ஈ) திருேருட்ொ 

52. திருமூைர் எடுத்துக்  ாட்டும்  மே ேழிெட்ை  ைலம ள் ளமாத்தம் எத்தலன ? 

அ) இரண்டு    ஆ) ஐந்து 

இ) மூன்று    ஈ) ேொன்கு 

53. திருமூைர் கூறிே  ைலம ளில் எத்தலன  ைலம ள் உயிரினங் ள் மாட்டு அன்பு 
ள ய்ேலதக் கூறுகிறது ? 

அ) மூன்று கடமைகள்    ஆ) ஒரு  ைலம 

இ) இரண்டு  ைலம ள்    ஈ) நான்கு  ைலம ள் 

54. திருமூைர் கூறிே  ைலம ளில் எத்தலன  ைலம ளில்  ைவுளுக்கு ள ய்யும் 
ேழிொட்லைக் கூறப்ெடுகிறது ? 

அ) மூன்று  ைலம ள்    ஆ) ஒரு கடமை 
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இ) நான்கு  ைலம ள்    ஈ) இரண்டு  ைலம ள் 

55. கீழ்க் ண்ை ோர் ளதளிோ  உறுதிோ  எவ்வுயிர்க்கும் அன்ொ  இருப்ெவத ஈ னுக்கு 
அன்ொகும் என்று கூறினார் ? 

அ) ெரஞ்வ ாதி முனிேர்   ஆ)  ண்ணப்ெர் 

இ) திருமூலர்     ஈ) மாணிக் ோ  ர் 

56. ல ே உை த்தின் ள ஞ்ஞாயிறு எனத் தி ழ்ெேர் ோர் ? 

அ) திருமூைர்     ஆ) வ க்கிோர் 

இ)  ம்ெந்தர்     ஈ) அப்பரடிகள் 

57. எல்ைார் மாட்டும் அன்பு ள ய்ோதேர் ள்  மேக்  ைங்கு ொகிே  ங்ல ,  ாவிரி முதலிே 
புண்ணிே ஆறு ளில் மூழ்கினாலும் உரிே ெேலனப் ளெற முடிோது என்று கூறிேேர் ோர் 
? 

அ) ைருள்நீக்கியொர்    ஆ) மாணிக் ோ  ர் 

இ) திருஞான ம்ெந்தர்    ஈ) வ க்கிோர் 

58. ளநஞ்சில் ஓடும் ேஞ் லன ஆறு, ேற்றினாவைவே திருேருட்புனல் ளொங்கி ேழியும் 
என்ெது கீழ்க் ண்ை ோருலை  ருத்து ? 

அ) திருமூைர்     ஆ) தொண்டகசவந்தர் 

இ) ெரஞ்வ ாதி முனிேர்   ஈ) நக்கீரர் 

59. தமிழ் மலறதந்த திருமூைர் ெரம்ளொருொகிே சிேத்லத …………………… என்று குறிப்பிடுகிறார் ? 

அ) உருேமற்றேன்    ஆ) இலறேன் 

இ) அன்பு     ஈ) அழிப்ெேன் 
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60. வ ாவில் பிர ாரத்லதச் சுற்றுேரும்வொது  ருங் ற் சுேர் ளின் வமன் ேரில  
ேரில ோ  சிற்றுளி ள ாண்டு  ல்தச் ர் ொல் ளொறிக் ப்ெட்ை எழுத்துக் ள் ……………………. 
எனப்ெடுகின்றன ? 

அ) கல்னவட்டுகள்    ஆ)  ருப்பு எழுத்துக் ள் 

இ) வேதங் ள்     ஈ) புராணங் ள் 

61.  ல்ளேட்டு ளின் வேறு ளெேர் ோது ? 

அ)  ற்சிலை ள்    ஆ) சிலொ ொ  ங்கள் 

இ) சிைா ானங் ள்    ஈ)  ருேலற எழுத்துக் ள் 

62. வ ாவில் உள்ெ கீழ்க் ண்ை எேற்லற வதேர் ள் தம் ளதய்ே ளமாழியில் முற் ாைத்தில் 
ேலரந்து லேத்தலேோதல் வேண்டும் என்று மக் ள் கூறி ேந்தனர் ? 

அ)  ருேலற    ஆ) வ ாவில் மாைம் 

இ) கல்னவட்டுகள்   ஈ)  ற்சிலை ள் 

63. முற் ாைத்தில்  ல்ளேட்டு ளில் இருந்த ளமாழி நம் தாய்ளமாழிோகிே தமிழில் எழுதப் 
ளெற்றலே வெ என்ெலத நன்குணர்ந்து நமக்கு அறிவுறுத்திே வமல்நாட்டு 
வெரறிஞர் ளில் கீழ்க் ண்ை குறிப்பிைத்தக் ேர் ளில் தேறானேர் ோர் ? 

அ) இராெர்ட் சிளேல்   ஆ) ைாக்ைர். ஷீல்ட்ஸ் 

இ) ைாக்ைர்.கீைஹார்ன்   ஈ) டொக்டர்.கர் ல் 

64. கீழ்க் ண்ை எந்த நூற்றாண்டிற்கு பிறகுதான் இந்திே அர ாங் னத்திரும் 
 ல்ளேட்டிைா வும் புலதளொருள் ஆராய்ச்சி இைா விம் நிறுவி ெலேே ேரைாறு லெ 
ஆராய்ந்து ளேளியிடுமாறு ள ய்தனர் ? 

அ) பத்னதொன்பதொம் நூற்றொண்டு   ஆ) ெதிளனட்ைாம் நூற்றாண்டு 

இ) ெதிவனோம் நூற்றாண்டு    ஈ) ெதினாறாம் நூற்றாண்ை 
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65. ெல ேர் முன்னின்று ஆற்றவைாடு வொர்புரிந்து உயிர் துறந்த வீரர் லெ நிலனவு 
கூர்தற் ளொருட்டு அேர் ள் இறந்த இைங் ளிைாதல் கீழ்க் ண்ை எலத அலமத்து விோ 
நைத்தி ொராட்டி ேந்தனர் ? 

அ)  ற்சிலை   ஆ) ேடுகல் 

இ) ளமய்ப்ொடு   ஈ)  ற்தூண் 

66. முற் ாைத்தில் தமிழ் மக் ள் நடு ல் ேணங்கும் ேேக்  முலற ள ாண்டிருந்தலத கூறும் 
நூல் எது? 

அ)  ங்  இைக்கிேம்   ஆ) ெதிற்றுப்ெத்து 

இ) னதொல்கொப்பியம்   ஈ) அ த்திேம் 

67. நடு ல் அலமக்கும் முலறோனது ளதால் ாப்பிே நூலில் கீழ்க் ண்ை எந்த திலண 
மூைம் கூறப்ெட்டுள்ெது? 

அ)  ரந்லத திலண   ஆ) ேஞ்சித் திலண 

இ) ொைாண் திலண   ஈ) னவட்சித் திமண 

68. நடு ல்லின் வமல் வொர்க் ெத்தில் இறந்த வீரரின் கீழ்க் ண்ை எந்த இரண்டும் 
ேலரேப்ெடும் ேேக் ம் ெண்லைக்  ாைத்தில் இருந்துது ? 

அ) ளெேரும், ஊரும்   ஆ) ேேதும், வொர் குணமும் 

இ) னபயரும், னபருமையும்  ஈ) ெதவியும், ளெேரும் 

69. ‘ நல்ேழிக் ள ாடுத்த நாணுலை மறேர் ’ – என்ற ொைல் இைம்ளெற்றுள்ெ நூல் எது ? 

அ) ைமலபடுகடொம்   ஆ) புறநானூறு 

இ) நாைடிோர்    ஈ) மனுமுலற ண்ை ோ  ம் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

15 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

70. ெட்வைார் ளெேரும் ஆற்றலும் எழுதி நட்ை  ல்லும் மூதூர் நத்தமும் – என்ற ொைல் 
இைம்ளெற்றுள்ெ நூல் எது  ? 

அ) மலைெடு ைாம்    ஆ) திருவொரூர் மும்ைணிக்சகொமவ 

இ) திருோரூர் நான்மணிமாலை  ஈ) திருச்சிற்றம்ெைக்வ ாலை 

71. ெட்வைார் ளெேரும் ஆற்றலும் எழுதி – எனத் ளதாைங்கும் ொைலை ொடிேேர் ோர் ? 

அ) சுந்தரமூர்த்தி நாேனார்   ஆ) குைவ  ர ஆழ்ோர் 

இ) ச ரைொன் னபருைொள் ேொய ொர்  ஈ) நாதமுனி ள் 

72. வ ரமான் ளெருமாள் நாேனார் கீழ்க் ண்ை ோருலைே உற்ற நண்ெர் என்று 
கூறப்ெடுகிறார் ? 

அ) திருமழில  ஆழ்ோர்   ஆ) நம்மாழ்ோர் 

இ) அப்ெரடி ள்     ஈ) சுந்தரமூர்த்தி ேொய ொர் 

73. கீழ்க் ண்ை ோருலைே  ல்ளேட்டு லெ மலைப்ெலற ளிலும் குன்று ளிலும் 
குல  ளிலும் ொர்க் ைாம் ? 

அ)  ைணர்கள்     ஆ) ளெௌத்தர் ள் 

இ) ல ேர் ள்     ஈ) லேணேர் ள் 

74.  மணர் ளின்  ல்ளேட்டு லெ ள ாண்ை திருநாதர் குன்று அலமந்துள்ெ இைம் எது ? 

அ) திருளநல்வேலி    ஆ) ன ஞ்சி 

இ) திருச்சிராப்ெள்ளி    ஈ) திருோரூர் 

75. ஆலனமலை  ல்ளேட்ைானது தமிழ்நாட்டில் கீழ்க் ண்ை எந்த மாேட்ைத்தில் 
அலமந்துள்ெது ? 

அ) மதுலர    ஆ) திருச்சிராப்ெள்ளி 
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இ) திருனேல்சவலி   ஈ) திருேண்ணாமலை 

76. கி.பி ஏோம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்ெதாம் நூற்றாண்டு முடிே நம் தமிழ்நாட்டில் 
கீழ்க் ண்ை ோர் ஆட்சி புரிந்த  ாைத்தில் முதலில் வ ாயில் ள் அலமத்துனர் ? 

அ) வ ார்     ஆ) வ ாேர் 

இ) ொண்டிேர்    ஈ) பல்லவர்கள் 

77. வ ாே மன்னர் ள் கீழ்க் ண்ை எந்த  மேத்தில் ஈடுொடுலைேேர் ொய் இருந்ததால் 
தமிே த்தில் அதி   ருங்வ ாவில் லெ எழுப்பி பு ழ் ளெற்றனர் ? 

அ) ம வ ையம்   ஆ) லேணே மேம் 

இ)  மண மேம்    ஈ) ளெௌத்த மேம் 

78. ளொதுோ   ல்ளேட்டு லெ ொர்க்கும் வொது முதலில் கீழ்க் ண்ை எந்த மங் ை ோ  ம் 
இைம்ளெற்றிருக்கும் ? 

அ) நமஸ்வத நம    ஆ) ஸ்வஸ்திஸ்ரீ 

இ) ென்மாவ ஸ்ேர ரலஷ  ஈ) ஸ்ரீ லேஷ்ணேரலஷ 

79.  ல்ளேட்டு ள் இறுதியில் இது ென்மாவ ஸ்ேர ரலஷ அறமறேற்  அறமல்ைது 
துலணயில்லை – எனக் கூறப்ெடுேது கீழ்க் ண்ைேற்றில் எவ்ோறா  அலமக் ப்ெடுகிறது ? 

அ) மங் ை ோ  ம்   ஆ)  ாைக்குறிப்பு 

இ) ஓம்பமடக்கிைவிகள்  ஈ)  ல்ளேட்டுச் ள ய்தி ள் 

80. முதன் முதலில் ளமய்க்கீர்த்தி அலமத்து ஆட்சிோண்டு ேரும் முலறோனது கீழ்க் ண்ை 
எந்த அர னால் ளதாைங் ப்ெட்ைது ? 

அ) முதைாம் இராவ ந்திர வ ாேன்   ஆ) முதைாம் ஆதித்த வ ாேன் 

இ) இரொ ைசகந்திர ச ொழன்    ஈ) முதைாம் இராஜராஜ வ ாேன் 
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81. கீழ்க் ண்ை எந்த ஆண்டின் வொது முதன் முதலில் ளமய்க்கீர்த்தி அலமத்து ஆட்சி ஆளும் 
முலறோனது ளதாைங் ப்ெட்ைது ? 

அ) கி.பி. 893    ஆ) கி.பி. 895 

இ) கி.பி. 898    ஈ) கி.பி. 892 

82.  ணேன் மலனவி என்ற இருேரின் ளதாைர்லெ ேள்ெைார் அேர் ள் கீழ்க் ண்ை எந்த 
குறள் மூைம் விெக்குகிறார்  ? 

அ) உடம்னபொ டுயிரிமட யன்  ைற்றன்   

ஆ) வெராண்லம ளேன்ெ தறு ண் ஒன்றுற்றக் ால் 

இ) கூற்றுைன்று வமல்ேரினும் கூடி ளேதிர்நிற்கும் 

ஈ)  ண்ணுலைே ளரன்ெர்  ற்வறார் மு த்திரண்டு 

83.  ணேலன இேந்த மலனவியின் ோழ்க்ல  ேறண்டு விடுேலதக் கூறும் ‘ நீரின் 
றலமோ வுை ம் வொைத் ’ – எனத் ளதாைங்கும் ொைைானது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் 
இைம்ளெற்றுள்ெது ? 

அ) திருக்குறள்    ஆ) ேற்றிமண 

இ) நாைடிோர்    ஈ) புறநானூறு 

84. ள ல்ேம் ள ாழிக்கும் அரசியின் ோழ்வும்  ணேனிறக்  ேறண்டுவிடுேலத கூறும் ‘ 
 ணேலன யிேந்வதார்க்கு  ாட்டுே தில்ளைன்று ’ – என்ற ேரிப்ொைல் இைம்ளெற்றுள்ெ 
நூல் எது ? 

அ) நற்றிலண    ஆ) புறநானூறு 

இ) சிலப்பதிகொரம்   ஈ) மணிவம லை 

85. கீழ்க் ண்ை எந்த மன்னரின் மலனவி அறிஞர் ள் தடுத்துன் உைன்  ட்லைவேறத் 
துணிந்தார்  ? 
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அ) வ ரன் ள ங்குட்டுேனின் மலனவி 

ஆ) வ ாேன் நல்லுருத்திரனின் மலனவி 

இ) ொண்டிேன் ளநடுஞ்ள ழிேைாதனின் மலனவி 

ஈ) பொண்டியன் பூதப்பொண்டியனின் ைம வி 

86. கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் மலனவி தான்  லமத்தலத இனிது! இனிது! இனிது! எனக் 
 ணேன் சுலேத்துண்ெலதக்  ண்டு அம்ம ள் மட்டிைா மகிழ்ச்சிேலையும் ள ய்திோனது 
கூறப்ெட்டுள்ெது ? 

அ) குறுந்னதொமக   ஆ) புறநானூறு 

இ)  லித்ளதால    ஈ) ெரிொைல் 

87. ளெருஞ்சித்திரானாரின் மலனவியின் ம ன் இேற்ல  உணவின்லம  ாரணமா  
ள ேற்ல  உணோகிே வ ாற்றிலன நாடிச்ள ன்ற அக்குேந்லத ளேற்றுக்  ைலன  ண்டு 
ெசிோல் அே, அவ்ேழுல லே நிருத்த உன் தந்லத எப்ெடி வ ாெத்தில் சினங்குோர்  ாட்டு 
என்று நலைளெறும்  ாட்சிோனது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் இைம்ளெற்றுள்ெது ? 

அ) குறுந்ளதால    ஆ) புறேொனூறு 

இ)  லித்ளதால    ஈ) ெரிொைல் 

88. ள ல்ேக் குடிோதல் குேந்லத என்று ெசியின்றி உண்ண மறுத்து 
 ாற்சிைம்ெதிரத்வதாட்ைப்ெந்தலின் முன்னும் பின்னுமா  ஓடிோடும்  ாட்சிோனது 
இைம்ளெற்றுள்ெ நூல் எது ? 

அ) ஐங்குறுநூறு   ஆ) புறநானூறு 

இ) நாைடிோர்    ஈ) ேற்றிமண 

89. பிறப்வொரன்ன வுைன் ேயிற்றுள்ளும் – எனத் ளதாைங்கும் ேரிப்ொைல் இைம்ளெற்றுள்ெ 
நூல் எது ? 
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அ) ெத்துப்ொட்டு   ஆ) ெரிொைல் 

இ) புறேொனூறு    ஈ)  லித்ளதால  

90. கீழ்க் ண்ை எந்த புைேர் விருந்வதாம்ெைானது வீட்ைாராகிே தலைேன் தலைவிேர்க்கு 
இலையில் ஊைல் தீர்க்கும் ோயில் ளுள் ஒன்றா  கூறிேேர் ோர் ? 

அ) ேள்ளுேனார்    ஆ) ஔலேோர் 

இ) இலறேனார்     ஈ) னதொல்கொப்பியர் 

91. திலனப்புனங் ாத்த  ன்னிளோருத்தி தன் இன்னில ோல் மத ரியும் மேங்கி உேங் ச் 
ள ய்தாள் என்ற ள ய்திோனது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் கூறப்ெட்டுள்ெது ? 

அ) அகேொனூறு   ஆ) புறநானூறு 

இ) குறுந்ளதால    ஈ)  லித்ளதால  

92. சிறுேர் குெக் லரயிலுள்ெ உேர்ந்த மரத்தின் உச்சியில் ஏறி நீரில் வீழ்ந்து குெத்தின் 
அடிேலர ொயிந்து அடிமண் ள ாண்டு  லர வ ர்ந்து ளேற்றி மகிழ்ேர் என்ற 
ள ய்திோனது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ெது  ? 

அ) அ நானூறு    ஆ) புறேொனூறு 

இ) நாைடிோர்    ஈ) நற்றிலண 

93. சிறுமிேர் கீழ்க் ண்ை எந்த இைத்தில் ொலே விலெோட்லை விலெோடுேர் ? 

அ) நதிக் லரமணல்   ஆ)  ைற் லரமணல் 

இ) ஆற்றங்கமரைணல்  ஈ) குெக் லரமணல் 

94. சிறுமிேர்  ைற் லரயில் நண்டு லெப் பிடித்தாட்டும் விலெோட்டின் ளெேர் ோது ? 

அ) ொலே விலெோட்டு   ஆ) மணல் வீடு  ட்ைல் 

இ) கிள்ளிப்ெறித்தல்    ஈ) அலவன் ஆட்டு 
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95.  ங்  ாைத்திே ளெண் ள் வீட்டில் மாலையில் மல்லில  மைர்ந்ததும் விெக்கிலனவே 
ளநல்லும் மைருந்தூவி ேழிெட்ைனளரன கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் கூறப்ெட்டுள்ெது ? 

அ) னேடுனேல்வொமட    ஆ) மதுலரக் ாஞ்சி  

இ) குற்றாைக்குறேஞ்சி   ஈ) ளெரும்ொணாற்றுப்ெலை 

96. அம்ெொனது மார்பு ேழிச் ள ன்று முதுல த் துலெத்தாலும் அலத விழுப்புண்ணா  
 ருதாமல் புறப்புண்ணா வே எண்ணி ேைக்கிருந்து உயிர் துறந்த வ ரன் 
ளெருஞ்வ ரைாதனின் ளெருலமலே ொடிே ளெண்ொற்புைேர் ோர் ? 

அ) ஔலேோர்    ஆ) னவண்ணிகுயத்தியொர் 

இ) வ ாப்ளெருந்வதவி   ஈ) ளேள்ளிவீதிோர் 

97. திருமணத்திற்கு பிறகு எக் ாரணத்தாவைா  ணேனது ளொருள்ேெம் சுருங்கிவிைத் 
தந்லத ள ாடுத்தனுப்பிே ள ாழுஞ்வ ாற்லறயும் ள ாள்ெ விரும்ொது, தற்ள ாண்ைான் 
ேெத்திற்வ ற்ெ நாளுக்கு ஒரு வேலெ உணவே உண்ணும் நிலை  ண்டு ள விலித்தாய் 
அேலெ ொராட்டும் நி ழ்ச்சிோனது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் கூறப்ெட்டுள்ெது ? 

அ) நாைடிோர்   ஆ) நான்மணிக் டில  

இ) ேற்றிம    ஈ) நெளேன்ொ  

98. கீழ்க் ண்ைேற்றில் ோருலைே அரிே ோழ்ோனது தனி ோழ்க்ல  தானா வே 
அலமந்துவிட்ை  ன்னிப் ளெண்டிரும் தேங் ாது ளதாண்ைாற்ற முன்ேரைாம் என்ெலதக் 
 ாட்டுகிறது ? 

அ)  ண்ணகி    ஆ) மாதவி 

இ) ளேண்ணிகுேத்திோர்  ஈ) ைணிசைகமல 

99. ஆைேலரப்வொல் முதுகுடி ம ளிர்க்கும் மறமாகிே வீரவுணர்ச்சி உண்டு என்ெலத கூறும் 
‘அைல்வேல் ஆைேர்க்  ன்றியும் அவ்வில் ’ – எனத் ளதாைங்கும் ொைைானது கீழ்க் ண்ை 
எந்த நூலில் இைம்ளெற்றுள்ெது ? 
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அ) மூதின்முல்மல     ஆ) முதுளமாழிக் ாஞ்சி 

இ) முத்ளதாள்ொயிரம்    ஈ) அ நானூறு 

100. வீட்டிலும் நாட்டிலும் பு ழுைன் ளொலியும் ம ளிர் தமக்கு மலனவிேராய் ோய்ப்ெலதவே 
ளெரும் வெறா க்  ருதினர் ஆைேர் என்னும்  ருத்தானது கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் 
கூறப்ெட்டுள்ெது ? 

அ) ெரிொைல்     ஆ) குறுந்னதொமக 

இ) புறநானூறு     ஈ) ெத்துப்ொட்டு 

101. ெேங் ாைத்தில் சிறுேர் சிறுமிேர் கீழ்க் ண்ை எந்த துலற ளில் சிறந்து 
விெங் வில்லை என்று  ங் ப்ொைல் ள் கூறுகின்றன ? 

அ) ஓவிேம் தீட்ைல்    ஆ)  ாவிேம் புலனதல் 

இ) பொடல் இயற்றல்    ஈ) ஆைல் ொைல்  

102.  ணேனும் தலமேனும்  ெத்தில் இறக் , லமந்தலனப் வொர்க்வ ாைம் 
புலனவித்துப்வொருக்கு அனுப்பிே தாயின் வீரமும், நலர மூதாட்டி தன் முதுலமப்ெருேத்து 
அருலமோய் ளெற்ற ஒரு தனி ம னும் வொரிலிறக்  ேருந்தாது, ஈன்றஞான்றினும் 
ளெரிதும் மகிழ்ந்த தாயின் வீரம் ஆகிேலே கீழ்க் ண்ை எந்த நூலில் கூறப்ெட்டுள்ென ? 

அ) ெரிொைல்    ஆ)  லித்ளதால  

இ) குறுந்ளதால    ஈ) புறேொனூறு 

103. கீழ்க் ண்ைேற்றில் ோர் ஆைல் ொைல் திறன்,  லைத் திறனுக்வ ாற் மலைச்சி ரம் எனக் 
கூறப்ெடுகிறார் ? 

அ)  ைொதவி    ஆ) மணிவம லை 

இ) மாதிரி    ஈ)  ண்ணகி 

104] ஒரு நாள்  ழிந்தது - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 
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1] புதுமைப்பித்தன்   2] மு.ேரதரா னார்  

3] விந்தன்    4] சுந்தரராம ாமி  

105] வதங் ாய்த் துண்டு ள் - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] புதுலமப்பித்தன்  2] மு.வரதரொ  ொர் 

3] விந்தன்    4] சுந்தரராம ாமி  

106] மறுமணம் - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] புதுலமப்பித்தன்   2] மு.ேரதரா னார்  

3] விந்தன்   4] சுந்தரராம ாமி  

107] ள ங் மைமும் ஒரு வ ாப்பும் - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] புதுலமப்பித்தன்   2] மு.ேரதரா னார்  

3] விந்தன்    4] சுந்தரரொை ொமி 

108] ஒரு பிரமு ர் - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] னெயகொந்தன்   2] நீை.ெத்மநாென்   

3] சுஜாதா    4] சிே ங் ரி  

109] மண்ணின் ம ன்  - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] ளஜே ாந்தன்   2] நீல.பத்ைேொபன் 

3] சுஜாதா    4] சிே ங் ரி  

110] அனுமதி - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] ளஜே ாந்தன்   2] நீை.ெத்மநாென்   

3] சுெொதொ   4] சிே ங் ரி  
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111] விழிப்பு - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] ளஜே ாந்தன்   2] நீை.ெத்மநாென்   

3] சுஜாதா    4] சிவ ங்கரி 

112] அனந்த ேனம்  ாைனி - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] சதொப்பில் முகைது மீரொன் 2] மு.ேரதரா னார்  

3] விந்தன்     4] சுந்தரராம ாமி  

113]  லரயும் உருேங் ள் - என்ற  லதநூலின் ஆசிரிேர் ோர்? 

1] வண்ணநிலவன்   2] மு.ேரதரா னார்  

3] விந்தன்    4] சுந்தரராம ாமி 


