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பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு - ரபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 2 

1. எட்டுத்த ொகை நூல்ைளில் மு லொவ ொை அகையப்தெற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) நற்றிணை    ஆ) குறுந்த ொகை 

இ) அைநொனூறு    ஈ) புறநொனூறு 

2. நற்றிகை நூலில் உள்ள ெொடல்ைளின் அடிவகையகற யொது? 

அ) 4 அடி மு ல் 8 அடி வகை  ஆ) 13 அடி மு ல் 31 அடி வகை 

இ) 9 அடி முதல் 12 அடி வணை  ஈ) 12 அடி மு ல் 40 அடி வகை 

3. ைீழ்க்ைண்ட எந்  நூலொனது அைப்தெொருள் ெற்றிய ெொடல்ைள் எனினும் அவற்றுள் 
புறப்தெொருள் தெய் ிைளும்  ைிழை வைலொற்றுக் குறிப்புைளும் இடம்தெற்றுள்ளன? 

அ) அைநொநூறு    ஆ) குறுந்த ொகை 

இ) ஐங்குறுநூறு   ஈ) நற்றிணை 

4. நற்றிகை நூகல த ொகுப்ெித் வன் யொர்? 

அ) ெொண்டியன் உக்ைிைப்தெருவழு ி    

ஆ) பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி 

இ) உப்பூரிகுடிைிழொர் ைைனொர் உருத் ிைென்ைொர் 

ஈ) செைைொன் ைடுங்சைொசெைலொ ன் 

5. நற்றிகை நூலில் இடம்தெற்றுள்ள ‘இறவுப்புறத்  ன்ன ெிைர்ெடு  டவுமு ற்’ – என்ற 
ெொடகல ெொடிய புலவர் யொர்? 

அ) நக்கண்ணையார்   ஆ) ஔகவயொர் 

இ) நரிதவரூஉத்  கலயொர்  ஈ) ைதுகை ைள்ளனொர் 

6. ச ொழி  கலவன் இடத் ில்  கலவிகய விகைந்து ைைஞ்தெய்து தைொள்ளுைொறு 
கூறுவது ……………………. எனப்ெடும்? 

அ) ெயந்ச ொர் ெழிச்தெொல்   ஆ) ெயந்ச ொர்ச் தெொல் 

இ) வணைவுகடாதல்    ஈ) ெைொய்க்ைடன் உகைத் ல் 

7. நக்ைண்கையொர் அவர்ைள் ைீழ்க்ைண்ட யொகை ைைக்ை விரும்ெினொர்? 
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அ) ென்னொடு  ந்  ைொறன்வழு ி   ஆ) ஆமூர் ைல்லன் 

இ) வகீைசவண்ைொன் தவளியன்  ித் ன்  ஈ) பபாைணவக் பகாப்பபருநற்கிள்ளி 

8. சைொப்தெருநற்ைிள்ளி என்ெவன் ைீழ்க்ைண்ட யொருகடய ைைன் ஆவொர்? 

அ) சைொப்தெருஞ்செைலிரும் தெொகற  ஆ) வணீைபவண்மான் பவளியன் 
தித்தன் 

இ) ஆமூர் ைல்லன்     ஈ) உக்ைிைப்தெருவழு ி 

9. வகீைசவண்ைொன் தவளியன்  ித் ன் அவர்ைள் ைீழ்க்ைண்ட எந்  ஊகை ஆட்ெி 
புரிந் ொர்? 

அ) புைொர்    ஆ) வஞ்ெி 

இ) உணறயூர்   ஈ) ைதுகை 

10. செொைகவக் சைொப்தெருநற்ைிள்ளி அவர்ைள் வறுகையிலும் புல்லரிெிக் கூழுண்டு 
வருந் ியிருந்  செொ ிலும் ைீழ்க்ைண்ட யொகை செொரில் தவற்றி தெற்றொன்? 

அ) ஆமூர் மல்லன்   ஆ) ஆ ித்  செொழன் 

இ) அப்ைொஜி  ெொண்டியன்  ஈ) இளஞ்செைலிரும்தெொகற 

11. நக்ைண்கையொர் அவர்ைள் ைீழ்க்ைண்டவற்றில் எவ்வொறொை ெிறப்புற்று 
அகழக்ைப்ெடுைிறொர்? 

அ) தெருஞ்ெொைொல் ைைள் நக்ைண்கையொர்   

ஆ) ைொநொய்க்ைன் ைைள் நக்ைண்கையொர் 

இ) பபருங்பகாழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார் 

ஈ) தெறுங்சைொழி நொய்க்ைன் ைைள் நக்ைண்கையொர் 

12. நக்ைண்கையொர் அவர்ைள் சைொப்தெருநற்ைிள்ளி என்ற ைன்னகன ைைந்து தைொள்ள 
விரும்ெியக  ைீழ்ைண்ட எந்  நூல் அறிைிசறொம்? 

அ) நற்றிகை    ஆ) புறநானூறு 

இ) குறுந்த ொகை   ஈ) அைநொனூறு 

13. நக்ைண்கையொர் என்ற தெண்புலவர் சைொப்தெருநற்ைிள்ளி என்ற ைன்னகன ைைந்து 
தைொள்ள விரும்ெியக  புறநொனூற்று நூலில் ைீழ்க்ைண்ட எந்  ெொடல்மூலம் நொம் 
அறியவில்கல? 
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அ) 83    ஆ) 84 

இ) 85    ஈ) 86 

14. ைீழ்க்ைண்டவற்றில் முைத் ில் நீண்டு தைொம்பு செொன்ற முள் தைொண்ட ைீன் எது? 

அ) சுறா மீன்    ஆ) இறொ ைீன் 

இ) ஆைல் ைீன்    ஈ) வஞ்ெிைம் ைீன் 

15. ைருப்பு – என்ெ ன் தெொருள் யொது? 

அ) ஆண்யொகன   ஆ) தெண்ைொன் 

இ) ை யொகன    ஈ) தந்தம் 

16. உகழ – என்ெ ன் தெொருள் யொது? 

அ) ஆண்ைொன்    ஆ) பபண்மான் 

இ) ஆண்யொகன   ஈ) தெண்யொகன 

17. உைவு – என்ற தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) வலிகையுகடய ைடல்நீர்   ஆ) உைம் 

இ) வலிணம     ஈ) வளகை 

18. விழவுக்ைளங் ைைழும் உைவுநீர்ச் செர்ப்ெ என்ற வரியில் இடம்தெற்றுள்ள செர்ப்ெ 
என்ற தெொல்லொனது ைீழ்க்ைண்ட யொகைக் குறிக்ைிறது? 

அ) முல்கல நிலத்  கலவன்  ஆ) பநய்தல் நிலத் தணலவன் 

இ) ைரு நிலத்  கலவன்   ஈ) குறிஞ்ெி நிலத்  கலவன் 

19. ெின்னொள் – என்ெ ன் தெொருள் யொது? 

அ) சிலநாள்     ஆ) ெிறியநொள் 

இ) ெிறுநொள்     ஈ) ெினைொன ஆள் 

20. இறவுப்புறம், சுறவுக்சைொடு, ைளிற்று ைருப்பு – ஆைிய தெொற்ைளின் இலக்ைைகுறிப்பு 
யொது? 

அ) விகனத்த ொகைைள்   ஆ) இைண்டாம் பவற்றுணமத்பதாணக 

இ) ஆறொம் சவற்றுகைத்த ொகை  ஈ) விகனயொலகையும் தெயர்ைள் 
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21. முள்ளிகல – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) ஏழொம் சவற்றுகைத்த ொகை    

ஆ) உரிச்தெொல்த ொடர் 

இ) இைண்டாம் பவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க பதாணக 

ஈ) உவகைத்த ொகை 

22. தெலீஇய – என்ற தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) இன்னிகெயளதெகட   ஆ) இயற்கை அளதெகட 

இ) தெய்யுளிகெ அளதெகட   ஈ) பசால்லிணச அளபபணட 

23. குறுந்த ொகை நூலில் உள்ள ெொடல்ைளின் அடிவகையகற யொது? 

அ) 4 அடி முதல் 8 அடி வணை  ஆ) 9 அடி மு ல் 12 அடி வகை 

இ) 13 அடி மு ல் 31 அடி வகை  ஈ) 3 அடி மு ல் 40 அடிவகை 

24. குறுந்த ொகை நூலில் இடம்தெற்றுள்ள ெொடல்ைளின் எண்ைிக்கை யொது? 

அ) 400     ஆ) 404 

இ) 402     ஈ) 403 

25. யொரு ைில்கல  ொசன ைள்வன் – என்ற ெொடகல ெொடிய புலவர் யொர்? 

அ) ெைைர்   ஆ) கபிலர் 

இ) ஔகவயொர்  ஈ) ைம்ெர் 

26. ைெிலகை ‘வொய்தைொழிக் ைெிலன்’ – எனப் ெொைொட்டியவர் யொர்? 

அ) நக்கீைர்   ஆ) தெருங்குன்றூர்ைிழொர் 

இ) இளங்ைீைனொர்  ஈ) ைசறொக்ைத்து நப்ெெகலயொர் 

27. ‘நல்லிகெக் ைெிலன்’ – என ைெிலகை ெொைொட்டியவர் யொர்? 

அ) நக்ைீைர்   ஆ) பபருங்குன்றூர்கிழார் 

இ) இளங்ைீைனொர்  ஈ) ைசறொக்ைத்து நப்ெெகலயொர் 

28. ‘தவறுத்  சவள்வி விளங்கு புைழ்க் ைெிலன்’ – என ெொைட்டியவர் யொர்? 
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அ) நக்ைீைர்   ஆ) தெருங்குன்றூர்ைிழொர் 

இ) இளங்கீைனார்  ஈ) ைசறொக்ைத்து நப்ெெகலயொர் 

29. ைெிலகை ‘புலனழுக்ைற்ற அந் ைொளன்’, ‘தெொய்யொ நொவிற் ைெிலன்’ – என புைழ்ந் வர் 
யொர்? 

அ) நக்ைீைர்   ஆ) தெருங்குன்றூர்ைிழொர் 

இ) இளங்ைீைனொர்  ஈ) மபறாக்கத்து நப்பசணலயார் 

30. ைெிலர் அவர்ைள் ெிறந்  ஊர் யொது? 

அ) திருவாதவூர்  ஆ)  ிருக்சைொவிலூர் 

இ)  ிருவள்ளுர்   ஈ)  ிருவொரூர் 

31. ைெிலர் அவர்ைள் ைீழ்க்ைண்ட யொரிடம் அகவக்ைளப் புலவைொை விளங்ைினொர்? 

அ) ஓரி    ஆ) செைன் 

இ) பாரி    ஈ) நல்லியக்சைொடன் 

32. நொகையொனது ைீழ்க்ைண்ட எந்  ைீனுக்ைொை ைொத்துக்தைொண்டிருந்  ொை  கலவி  ன் 
ச ொழியிடம் கூறிய ொை ைெிலர்  ன் ைவிக யில் கூறுைிறொர்? 

அ) இறொல் ைீன்    ஆ) ஆைல் மீன் 

இ) சுறொ ைீன்    ஈ) தைளுத் ி ைீன் 

33. ஒழுகுநீர் – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) உருவைத்த ொடர்   ஆ) விகனயொலகையும் தெயர் 

இ) ெண்புத்த ொகை   ஈ) விணனத்பதாணக 

34. குறுந்த ொகை நூலுக்கு ைடவுள் வொழ்த்து ெொடகல ெொடியவர் யொர்? 

அ) பபருந்பதவனார்   ஆ) வைந் ருவொர் 

இ) ைெிலர்    ஈ) தெருங்குன்றூர்க் ைிழொர் 

35. ஐங்குறு நூற்றில் உள்ள ெொடல்ைளின் அடிவகையகற யொது? 

அ) 4 அடி மு ல் 8 அடி வகை   ஆ) 3 அடி முதல் 6 அடி வணை 

இ) 9 அடி மு ல் 12 அடி வகை   ஈ) 13 அடி மு ல் 31 அடி வகை 
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36. ஐங்குறு நூற்றில் உள்ள ெொடல்ைளொனது ைீழ்க்ைண்ட எந்   ிகை வரிகெ 
முகறயில் அகைக்ை ெட்டுள்ளது ? 

அ) குறிஞ்ெி, முல்கல, ைரு ம், தநய் ல், ெொகல 

ஆ) முல்கல, தநய் ல், ெொகல, ைரு ம், குறிஞ்ெி 

இ) மருதம், பநய்தல், குறிஞ்சி, பாணல, முல்ணல 

ஈ) ெொகல, ைரு ம், தநய் ல், முல்கல, குறிஞ்ெி 

37. தெொருத்துை 

1. ைரு த் ிகை    -    அம்மூவனொர் 

2. தநய் ல் ிகை  -  ைெிலர் 

3. குறிஞ்ெித் ிகை -   ஓ லொந்க யொர்  

4. ெொகலத் ிகை - செயனொர்  

5. முல்கலத் ிகை - ஓைம்செொைியொர் 

அ) 1, 2, 3, 4, 5    ஆ) 5, 1, 2, 4, 3 

இ) 3, 4, 5, 1, 2    ஈ) 5, 1, 2, 3, 4 

38. ஐங்குறுநூறு நூகல த ொகுத் வர் யொர்? 

அ) ெொண்டியன் உக்ைிைப்தெருவழு ி   

ஆ) உப்பூரிகுடிைிழொர் ைைனொர் உருத் ிைென்ைொர் 

இ) புலத்துணற முற்றிய கூடலூர் கிழார் 

ஈ) சைொச்செைைொன் யொகனக்ைண்செய் ைொந் ைஞ்செைல் இரும்தெொகற 

39. ஐங்குறுநூறு நூகல த ொகுப்ெித் வர் யொர்? 

அ) ெொண்டியன் உக்ைிைப்தெருவழு ி 

ஆ) பகாச்பசைமான் யாணனக்கண்பசய் மாந்தைஞ்பசைல் இரும்பபாணற 

இ) ெொை ம் ெொடிய தெருந்ச வனொர் 

ஈ) உப்பூரிகுடிைிழொர் ைைனொர் உருத் ிைென்ைொர் 

40. ‘ைறுவில் தூவிச் ெிறுைருங் ைொக்கை’ – எனத் த ொடங்கும் ெொடகல ெொடியவர் யொர்? 
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அ) ஓதலாந்ணதயார்   ஆ) ைெிலர் 

இ) செயனொர்    ஈ) ஓைம்செொைியொர் 

41. ‘ைறுவில் தூவிச் ெிறுைருங் ைொக்கை’ – எனத் த ொடங்கும் ெொடலொனது ஐங்குறுநூறு 
நூலில் ைீழ்க்ைண்ட எந்   ிகையில் அகைந்துள்ளது? 

அ) குறிஞ்ெித் ிகை   ஆ) பாணலத்திணை 

இ) முல்கலத் ிகை   ஈ) தநய் ல் ிகை 

42. ெொகலத் ிகையில் ‘ைறுவில் தூவிச் ெிறுைருங் ைொக்கை’ – எனத் த ொடங்கும் ெொடல் 
ைீழ்க்ைண்ட எந்  ெத் ில் அகைந்துள்ளது? 

அ) வகைவு உகைத் ப்ெத்து   ஆ) இளசவனிற்ெத்து 

இ) முன்னிகலப்ெத்து    ஈ) மறுதைவுப்பத்து 

43. உடன் செொக்கு நிைழ்த் ிய  கலவனும்  கலவியும் ைீண்டு வருவ ற்ைண் நிைழும் 
கூற்கறப் ெொடு தெொருளொை ெத்துப்ெொடல்ைளின் த ொகு ி ைீழ்க்ைண்ட எந்  ெகு ியொை 
அகழக்ைப்ெடுைிறது? 

அ) தெலவழுங்ைப்ெத்து   ஆ) முன்னிகலப்ெத்து 

இ) மறுதைவுப்பத்து    ஈ) இளசவனிற்ெத்து 

44.  ொன் சவண்டியகவ நிகறசவறுைொனொல் இன்னது ெகடப்சென் என்று 
ைடவுளகைசயொ, ெிறவற்கறசயொ சவண்டிப்ெது ……………………….. எனப்ெடும்? 

அ) பைாய்க்கடன் உணைத்தல்   ஆ) ெயந்ச ொர் ெழிச்தெொல் 

இ) வகைவுக்ைடொ ல்    ஈ) நற்றொய் உகைத் ல் 

45. ைறுவில் தூவிச் ெிறுைருங் ைொக்கை – என்ற வரியில் இடம்தெற்றுள்ள ைறு என்னும் 
தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) இறகு    ஆ) குற்றம் 

இ) ைச்ெம்    ஈ) சுற்றம் 

46. தூவி – என்ெ ன் தெொருள் யொது? 

அ) ைலர்     ஆ) சுற்றம் 

இ) இறகு    ஈ) ெசுகை 
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47. அஞ்ெிசலொ ி – என்ற தெொல்கல ெிரித்து எழுதுை? 

அ) அஞ்ெி + ஓ ி   ஆ) அஞ்ெலம் + ஓ ி 

இ) அஞ்சு + ஓ ி   ஈ) அம் + சில + ஓதி 

48. வல்ெி – எனும் தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ)  கெ     ஆ) உைவு 

இ) தைொழுப்பு    ஈ) சுற்றம் 

49. தெொலம்புகன – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) மூன்றாம் பவற்றுணமத் பதாணக  ஆ) விகனத்த ொகை 

இ)  ன்கை ஒருகை விகனமுற்று   ஈ) உவகையொகுதெயர் 

50. புகனைலம் – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) இைண்டொம் சவற்றுகைத் த ொகை  ஆ) அன்தைொழித்த ொகை 

இ) ெண்புத்த ொகை     ஈ) விணனத்பதாணக 

51. சவற்ைொகள – என்ெ ன் இலக்ைை குறிப்பு யொது? 

அ) உவகைத்த ொகை     

ஆ) மூன்றொம் சவற்றுகைத் த ொகை 

இ) இைண்டாம் பவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க பதாணக 

ஈ) விகனயொலகையும் தெயர் 

52. தெொருத்துை 

1. குறிஞ்ெி  -  வயலும் வயல் ெொர்ந்  இடமும் 

2. முல்கல  -  ைடலும் ைடல் ெொர்ந்  இடமும் 

3. ைரு ம்  -  ைொடும் ைொடுெொர்ந்  இடமும் 

4. தநய் ல்  -  ைகலயும் ைகலெொர்ந்  இடமும் 

அ) 1, 2, 3, 4   ஆ) 4, 3, 1, 2 

இ) 3, 4, 2, 1   ஈ) 2, 1, 4, 3 
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53. குறள் என்ெது ைீழ்க்ைண்ட எவற்கற உைர்த்துவ ொல்  ிருக்குறளொனது ஆகுதெயர் 
என கூறப்ெடுைிறது? 

அ) குறட்ெொக்ைகள   ஆ) நூல் ஆெிரியகை 

இ) திருக்குறள் நூணல  ஈ) நூல் த ொகுப்ெித் வகை 

54.  ிருக்குறளின்  னிச்ெிறப்பு யொது? 

அ) அணடயடுத்த ஆகுபபயர்  ஆ) முற்றுருவைம் 

இ) ைருவியொகுதெயர்   ஈ) தெதயடுத்  ைருவியொகுதெயர் 

55.  ிருக்குறள் நூலில் மு ல் ெிரிவொன அறத்துப்ெொல் ெிரிவில் எத் கன இயல்ைள் 
ைற்றும் அ ிைொைங்ைள் உள்ளன? 

அ) 3 இயல்ைள் + 38 அ ிைொைங்ைள்  ஆ) 4 இயல்ைள் + 25  அ ிைொைங்ைள் 

இ) 4 இயல்கள் + 38 அதிகாைங்கள்  ஈ) 3 இயல்ைள் + 25 அ ிைொைங்ைள் 

56. இைண்டொம் ெிரிவொன தெொருட்ெொல் ெிரிவில் எத் கன இயல்ைள் ைற்றும் 
அ ிைொைங்ைள் உள்ளன? 

அ) 2 இயல்ைள் + 25 அ ிைொைங்ைள்  ஆ) 3 இயல்ைள் + 38  அ ிைொைங்ைள் 

இ) 4 இயல்ைள் + 70 அ ிைொைங்ைள்  ஈ) 3 இயல்கள் + 70 அதிகாைங்கள் 

57.  ிருக்குறளின் ைகடெி ெிரிவொன ைொைத்துப்ெொல் ெிரிவில் எத் கன இயல்ைள் ைற்றும் 
அ ிைொைங்ைள் உள்ளன? 

அ) 3 இயல்ைள் + 25 அ ிைொைங்ைள்  ஆ) 2 இயல்கள் + 25  அதிகாைங்கள் 

இ) 4 இயல்ைள் + 38 அ ிைொைங்ைள்  ஈ) 3 இயல்ைள் + 70 அ ிைொைங்ைள் 

58. அறத்துப்ெொலில் இடம்தெற்றுள்ள இயல்ைளில்  வறொனது எது? 

அ) ெொயிைவியல்   ஆ) இல்லறவியல் 

இ) அைசியல்    ஈ) துறவறவியல் 

59. தெொருட்ெொலில் இடம்தெற்றுள்ள இயல்ைளில்  வறொனது எது? 

அ) களவியல்   ஆ) அைெியல் 

இ) அங்ைவியல்   ஈ) ஒழிெியல் 
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60. ‘தெந் ளிர்க் ைற்ெைத் ின் த ய்வத்  ிருைலர்செொன்ைம் ைன்புலவன் வள்ளுவன்வொய்ச் 
தெொல்’ – என்று  ிருக்குறளின் தெருகைகய  ிருவள்ளுைொகல நூலில் ெொடியவர் யொர்? 

அ) ைெிலர்   ஆ) இணறயனார் 

இ) செைொெிரியர்   ஈ) இகடக்ைொடனொர் 

61.  ிருக்குறள் ச ொன்றியகையொல்  ைிழ்நொடு புைழ்தெற்றது என்ெக  ‘வள்ளுவன் 
 ன்கன உலைினுக்சை  ந்து வொன்புைழ் தைொண்ட  ைிழ்நொடு’ – எனப் ெொடியவர் யொர்? 

அ) ெொை ி ொென்   ஆ) ைொந் ி 

இ)  ிரு.வி.ை   ஈ) பாைதியார் 

62. வள்ளுவகை தெற்ற ொல் இந்  உலைசை புைழ்தெற்றது என்ெக  ‘வள்ளுவகனப் 
தெற்ற ொற் தெற்றச  புைழ் கவயைசை’ – எனப் ெொடியவர் யொர்? 

அ) நொைக்ைல் ைவிஞர்   ஆ) முடியைென் 

இ) பாைதிதாசன்   ஈ) ைவிைைி 

63.  ிருக்குறளுக்கு எழு ிய ெ ின்ைர் உகைைளில் ைீழ்க்ைண்ட யொருகடய உகைசய 
ெிறந் து எனக் ைற்சறொர் புைழ்வர்? 

அ) பரிபமலழகர்   ஆ) ைைக்குடவர் 

இ)  ிருைகலயர்   ஈ) ைொளிங்ைர் 

64. துகடத் வர், தைொன்றொர் – என்ற தெொற்ைளின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) விகனத்த ொகைைள்   ஆ) விணனயாலணையும் பபயர்கள் 

இ) வியங்சைொள் விகனமுற்றுைள்  ஈ) உவகைத்த ொகைைள் 

65. நன்றி ைறப்ெது – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) நொன்ைொம் சவற்றுகைத் த ொகை ஆ) அன்தைொழித்த ொகை 

இ) குறிப்பு விகனமுற்று   ஈ) இைண்டாம் பவற்றுணமத் பதாணக 

66. ‘உ வி வகைத் ன் று வி உ வி’ – எனத் த ொடங்கும் குறளில் இடம்தெற்றுள்ள 
அைி எது? 

அ) உவகையைி   ஆ) பசாற்பபாருட்பின்வருநிணலயைி 

இ) சவற்றுகையைி   ஈ)  ற்குறிப்செற்ற அைி 
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67. இன்கை – என்ற தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) வறுணம    ஆ) துயைம் 

இ) தெொருகை    ஈ) துன்ெம் 

68. ‘அைழ்வொகைத்  ொங்கும் நிலம்செொலத்  ம்கை’ – எனத் த ொடங்கும் குறளில் 
இடம்தெற்றுள்ள அைி எது? 

அ) சவற்றுகையைி   ஆ) எடுத்துக்ைொட்டு உவகையைி 

இ) உவணமயைி   ஈ) தெொறிதெொருட்ெின்வருநிகலயைி 

69. செொற்றி – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) விகனயொலகையும் தெயர்  ஆ) த ொழிற்தெயர் 

இ) தெயதைச்ெம்     ஈ) விணனயபயச்சம் 

70.  ற்ெிறர் – என்னும் தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) ஏழாம் பவற்றுணமத் பதாணக  ஆ) ஆறொம் சவற்றுகைத் த ொகை 

இ) விகனத்த ொகை    ஈ) ெண்புத்த ொகை 

71. ‘இன்கையு ளின்கை விருந்த ொைொல் வன்கையுள்’ – எனத் த ொடங்கும் குறளில் 
இடம்தெற்றுள்ள அைியிலக்ைைம் யொது? 

அ) உவகையைி   ஆ) எடுத்துக்காட்டு உவணமயைி 

இ) வஞ்ெிப்புைழ்ச்ெியைி  ஈ) சவற்றுகையைி 

72. அைழ்வொர், இைழ்வொர், தெொறுத் ொர் தெய் ொகை, துறந் ொர் – ஆைிய தெொற்ைளின் 
இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) ெண்புத்த ொகைைள்    ஆ) விகனத்த ொகைைள் 

இ) விணனயாலணையும் பபயர்கள் ஈ) எ ிர்ைகறவிகனதயங்ைள் 

73. செக கை – என்ெ ன் தெொருள் யொது? 

அ) அறிவின்ணம   ஆ) அறிவுகடயொர் 

இ) அழிவுகடயொர்   ஈ) அழிவற்றவர் 

74. ஒரீஇ,  ழீஇ – என்ெ ன் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 
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அ) இன்னிகெ அளதெகட  ஆ) இயற்கைநிகற அளதெகட 

இ) தெய்யுளிகெ அளதெகட  ஈ) பசால்லிணச அளபபணட 

75. அறிவொர்த ொழில் – என்ெ ன் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) இைண்டொம் சவற்றுகைத் த ொகை  ஆ) ஆறாம் பவற்றுணமத் பதாணக 

இ) விகனயொலகையும் தெயர்   ஈ) த ொழிற்தெயர் 

76. விகனத் ிட்ெம் – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) விகனயொலகையும் தெயர்    

ஆ) இைண்டொம் சவற்றுகைத் த ொகை 

இ) ஆறொம் சவற்றுகைத் த ொகை    

ஈ) நான்காம் பவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்க பதாணக 

77. ைனத் ிட்ெம் – என்ற தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) விகனயொலகையும் தெயர்  ஆ) இைண்டொம் சவற்றுகைத் த ொகை 

இ) ஆறாம் பவற்றுணமத் பதாணக  ஈ) நொன்ைொம் சவற்றுகைத் த ொகை 

78. தெொருத்துை 

1.  ிகன  -  ெற்றுக்சைொடு 

2. ெகன  -  நிகறெண்பு 

3. ெொல்பு  -  ைிைச்ெிறிய அளவு 

4. துப்பு  -  ஒரு செைளவு 

அ) 3, 4, 2, 1  ஆ) 4, 3, 2, 1 

இ) 2, 4, 1, 3  ஈ) 1, 2, 3, 4 

79. தெொருத்துை 

1. ைடவொர் - அ) நீக்கு ல் 

2. ஒைொல்  - ஆ) அழியும் 

3. தெொன்றும் - இ) பு ிய ொய் வந் வர் 
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4. விருந்து  - ஈ) அறிவிலிைள் 

அ) 1, 2, 3, 4   ஆ) 4, 1, 2, 3 

இ) 3, 4, 2, 1   ஈ) 2, 1, 4, 3 

80. தெொருத்துை 

1. தெறுவொர் - அறிவுகடகை 

2. ஒட்ெம்  - தெலுத்துவது 

3. உய்ப்ெது - அறிவுஇன்கை 

4. செக கை - ெகைவர் 

அ) 1, 2, 3, 4  ஆ) 2, 1, 4, 3 

இ) 3, 4, 1, 2  ஈ) 4, 1, 2, 3 

81. தெொருத்துை 

1. ஒல்ைொகை - துன்ெம் 

2. விழுைம் - வலியர் 

3.  ிண்ைியர் - ெிறப்பு 

4. வறீு  -  ளைொகை 

அ) 1, 2, 3, 4  ஆ) 3, 4, 1, 2 

இ) 4, 1, 2, 3  ஈ) 2, 3, 4, 1 

82. ‘ ிகனயளவு செொ ொச் ெிறுபுல் நீர் நீண்ட ெகனயளவு ைொட்டும் ெடித் ொல்’ – என்று 
 ிருக்குறளின் தெருகைகய ெொடியவர் யொர்? 

அ) கபிலர்    ஆ) ெைைர் 

இ) ைொங்குடி ைரு னொர்  ஈ) ைவிைைி 

83. ‘வள்ளுவரும்  ம் குறள் ெொவடியொல் கவயத் ொர் உள்ளுவத ல்லொம் அளந் ொர் 
ஓர்ந்து’ – என்ற ெொடல் மூலம்  ிருக்குறளின் தெருகைகய கூறியவர் யொர்? 

அ) ைொங்குடி ைரு னொர்  ஆ) ச னிக்குடி ைீைனொர் 

இ) ைவிைைி    ஈ) பைைர் 
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84. ‘நீ ித் ிருக்குறகள தநஞ்ெொைத்  ம் வொழ்வில் ஓ ித்த ொழுது எழுை ஓர்ந்து’ – என்ற 
ெொடல் மூலம்  ிருக்குறளின் தெருகைகய கூறியவர் யொர்? 

அ) நக்ைீைர்   ஆ) ைொங்குடி ைரு னொர் 

இ) கவிமைி   ஈ) ைெிலர் 

85. ‘தெந் ைிழ்ச் தெல்வத்  ிருக்குறகள தநஞ்ெசை ெிந் கன தெய்வொய்  ினம்’ – என்ற 
ெொடல் மூலம்  ிருக்குறள் நூலின் தெருகைகய கூறியவர் யொர்? 

அ) ெொை ி ொென்   ஆ) கவிமைி 

இ) ெொை ியொர்   ஈ) ைண்ை ொென் 

86. ‘த ய்வத்  ிருவள் ளுவர்தெய்  ிருக்குறளொல் கவயத்து வொழ்வொர் ைனத்து’ – என்ற 
வரிமூலம்  ிருகுறளின் தெருகைகய கூறியவர் யொர்? 

அ) பதனிக்குடி கீைனார்  ஆ) முடியைென் 

இ) இகடக்ைொடனொர்   ஈ) செைொெிரியர் 

87. முத் ைிழ்க்ைொப்ெியம், உகையிகடயிட்ட ெொட்டுகடச் தெய்யுள், நொடைக் ைொப்ெியம் 
என்று ெல்சவறு ெிறப்புப் தெயர்ைளொல் ெொைட்டப்ெட்ட நூல் எது? 

அ) ைைிசைைகல   ஆ) குண்டலசைெி 

இ) வகளயொெ ி   ஈ) சிலப்பதிகாைம் 

88. ெிலப்ெ ிைொை நூலின் நூல் அகைப்பு யொது? 

அ) 3 ைொண்டம் + 30 ைொக ைள் + 5000 ெொடல்ைள் 

ஆ) 3 ைொண்டம் + 30 ைொக ைள் + 4395 ெொடல்ைள் 

இ) 3 காண்டம் + 30 காணதகள் + 5001 பாடல்கள் 

ஈ) 3 ைொண்டம் + 32 ைொக ைள் + 5000 ெொடல்ைள் 

89. ைதுகைக்ைொண்டத் ில் இடம்தெற்றுள்ள தைொத்  ைொக ைள் எத் கன? 

அ) 03 ைொக ைள்   ஆ) 13 காணதகள் 

இ) 10 ைொக ைள்   ஈ) 07 ைொக ைள் 

90. புைொர் ைொண்டத் ில் இடம்தெற்றுள்ள ைொக ைள் தைொத் ம் எத் கன? 

அ) 03 ைொக ைள்   ஆ) 13 ைொக ைள் 
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இ) 10 காணதகள்   ஈ) 07 ைொக ைள் 

91. வஞ்ெிக் ைொண்டத் ில் இடம்தெற்றுள்ள ைொக ைள் தைொத் ம் எத் கன? 

அ) 04 ைொக ைள்   ஆ) 13 ைொக ைள் 

இ) 10 ைொக ைள்   ஈ) 07 காணதகள் 

92. இளங்சைொவடிைள் வொழ்ந்  ைொலம் யொது? 

அ) கி.பி இைண்டாம் நூற்றாண்டு  ஆ) ைி.ெி. நொன்ைொம் நூற்றொண்டு 

இ) ைி.ெி ஐந் ொம் நூற்றொண்டு  ஈ) ைி.ெி. மூன்றொம் நூற்றொண்டு 

93. ெிலப்ெ ிைொை நூலுக்கு விரிவுகையொை உகை எழு ியவர் யொர்? 

அ) அரும்ெ  உகைைொைர்     ஆ) அடியார்க்கு நல்லார் 

இ) உப்பூரிகுடிைிழொர் ைைனொர் உருத் ிைென்ைொர்  ஈ) ந.மு. சவங்ைடெொைி நொட்டொர் 

94. ெிலப்ெ ிைொை நூலில் உள்ள அரும்ெ ங்ைளுக்கு உகை எழு ியவர் யொர்? 

அ) ந.மு. சவங்ைடெொைி நொட்டொர்  ஆ) ெீத் கலச்ெொத் னொர் 

இ) அடியொர்க்கு நல்லொர்   ஈ) அரும்பத உணைகாைர் 

95. ைீழ்க்ைண்ட யொருகடய உகையொனது ெிலப்ெ ிைொை நூல் முழுகைக்கும் 
ைிகடக்ைவில்கல? 

அ) அடியார்க்கு நல்லார்   ஆ) அரும்ெ  உகைைொைொர் 

இ) ந.மு.சவங்ைடெொைி மு லியொர்  ஈ) ச ொலொதைொழிந்ச வர் 

96. இந்  ைொலத் ில் யொர் எழு ிய உகையொனது ெிலப்ெ ிைொை நூல் முழுகைக்கும் 
ைிகடத்துள்ளது? 

அ)  ிரு.வி.ைல்யொைசுந் ைனொர்  ஆ) உ.சவ.ெொைிநொ  அய்யர் 

இ) த .தெொ.ைீனொட்ெி சுந் ைனொர்  ஈ) ந.மு. பவங்கடசாமி நாட்டார் 

97. ‘அப்தெண்ைின் வைலொற்கற யொனறிசவன்’ – என்ற கூற்கற கூறியவர் யொர்? 

அ) செைன் தெங்குட்டுவன்  ஆ) சதீ்தணலச்சாத்தனார் 

இ) இளங்சைொவடிைள்   ஈ) ைகலவொழ் ைக்ைள் 
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98. ‘இக்ைக கய ெிலப்ெ ிைொைம் என்னும் தெயைொல் யொம் இயற்றுசவொம்’ – என்ற 
கூற்கற கூறியவர் யொர்? 

அ) ச ொலொதைொழித்ச வர்   ஆ) ெீத் கலச்ெொத் னொர் 

இ) இளங்பகாவடிகள்    ஈ) அடியொர்க்கு நல்லொர் 

99. ‘அடிைள் நீசை அருளுை’ – எனக் கூறியவர் யொர்? 

அ) சதீ்தணலச்சாத்தனார்   ஆ) செைன் தெங்குட்டுவன் 

இ) இளங்சைொவடிைள்    ஈ) ைகலவொழ் ைக்ைள் 

100. ‘தநஞ்கெயள்ளும் ெிலப்ெ ிைொைம் என்சறொர் ைனியொைம் ெகடத்   ைிழ்நொடு’ – என்று 
ெிலப்ெ ிைொை நூகல செொற்றியவர் யொர்? 

அ) சுை ொ    ஆ) ைீனொட்ெி சுந் ைனொர் 

இ) ெொை ி ொென்   ஈ) பாைதியார் 

101. ெிலப்ெ ிைொை நூகல, ‘ச னிசல ஊறிய தெந் ைிழன் சுகவ ச ொறும் ெிலப்ெ ிைொைம்’ – 
என்று ெொைொட்டியவர் யொர்? 

அ) முடியைென்    ஆ) கவிமைி 

இ) ெொை ி ொென்    ஈ) உ.சவ.ெொ 

102. ைொ வி ைீழ்க்ைண்ட எந்  நைைத் ில்  கலக்சைொகலவரி என்னும் ெட்டத்க  தெற்று 
இருந் ொள்? 

அ) ைதுகை நைர்   ஆ) உகறயூர் நைர் 

இ) புகார் நகர்    ஈ) புறஞ்செரி நைர் 

103. இந் ிைவிழொவின் செொது ைொ வி அவர்ைள் ைீழ்க்ைண்ட எந்  ெொடகல ெொடிய ொல் 
சைொவலன் ைொ விகய விட்டு ெிரிந் ொன்? 

அ) ஆற்று வரி    ஆ) ஊெல் வரி 

இ) சவட்டுவ வரி   ஈ) கானல் வரி 

104. ைீழ்க்ைண்ட யொர் துகையுடன் சைொவலன் ைற்றும் ைண்ைைி இருவரும் ைதுகைகய 
அடுத்  புறஞ்செரி என்னும் ஊகை அகடந் னர்? 

அ) ச வந் ி    ஆ) கவுந்தியடிகள் 
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இ) வயந் ைொகல   ஈ) ைசறொக்ைத்து 

105. ைதுகை நைரில் ைவுந் ியடிைள் அவர்ைள் ைீழ்க்ைண்ட யொரிடம் சைொவலன் ைற்றும் 
ைண்ைைி ஆைிய இருவகையும் ஒப்ெகடத் ொர்? 

அ) மாதரி   ஆ) ைொ வி 

இ) ைொ ிரி   ஈ) ஆ ிகை 

106. ஆயர்முதுைைள் ைொ ிரி வடீ்டில் இருந் வர்ைள் ைீழ்க்ைண்ட எந்  நிைழ்ச்ெிகய 
நிைழ்த் ி  ிருைொகல வழிெட்டனர்? 

அ)  ிருைொல் கூத்து   ஆ) ெொகவக் கூத்து 

இ) குைணவக் கூத்து    ஈ) ஆயர் கூத்து 

107. நம் ெொடப்ெகு ியில் இடம்தெற்றுள்ள ஊர்சூழ்வரி ெகு ியொனது ைீழ்க்ைண்ட எந்  
ைொண்டத் ில் அகைந்துள்ளது? 

அ) புைொர் ைொண்டம்   ஆ) உகறயூர் ைொண்டம் 

இ) வஞ்ெிக்ைொண்டம்   ஈ) மதுணைக்காண்டம் 

108. ெட்சடன், ெடொ  துயைம், ெடுைொகல – என்ற வரியில் இடம்தெற்றுள்ள ெடுைொகல 
என்னும் தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) ைொகலக்ைொலம்   ஆ) மாணலக்காலம் 

இ) நண்ெைல்ைொலம்   ஈ) இைவுக்ைொலம் 

109. தைொண்ட தைொழுநர் உறுகுகற  ொங்குறூஉம் – என்ற தெொல்லில் இடம்தெற்றுள்ள 
தைொழுநர் என்னும் தெொல்லொனது ைீழ்க்ைண்ட யொகை குறிக்ைிறது? 

அ) கண்ைகியின் கைவன்   ஆ) ெொண்டிய ைன்னன் 

இ) ஆயிர் ைக்ைள்    ஈ) தெொற்தைொள்ளன் 

110. ஈர்வகள – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) ெண்புத்த ொகை    ஆ) விணனத்பதாணக 

இ) ஏழொம் சவற்றுகைத் த ொகை  ஈ) உவகைத்த ொகை 

111. கைசயந் ி – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) அன்தைொழித்த ொகை   ஆ) இைண்டொம் சவற்றுகைத் த ொகை 
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இ) ஏழாம் பவற்றுணமத் பதாணக  ஈ) உரிச்தெொல்த ொடர் 

112. ைொற்ெிலம்பு – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) வியங்சைொள் விகனமுற்று   

ஆ) விகனத்த ொகை 

இ) மூன்றொம் சவற்றுகைத் த ொகை 

ஈ) ஏழாம் பவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்கபதாணக 

113. தெொற்ெிலம்பு – என்னும் தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) மூன்றாம் பவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்கபதாணக 

ஆ) உரிச்தெொல்த ொடர் 

இ) விகனயொலகையும் தெயர் 

ஈ) ெண்புத்த ொகை 

114. ைொைதுகை, ைல்லல் ைதுகை, ைொஞொலம், கவவொள் – என்னும் தெொற்ைளின் 
இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) விகனத்த ொகை    ஆ) உவகைத்த ொகை 

இ) உருவைத்த ொடர்    ஈ) உரிச்பசால்பதாடர் 

115. வகளக்கை – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) விகனத்த ொகை   

ஆ) ஏழொம் சவற்றுகை உருபும் ெயனும் உடன்த ொக்ைத ொகை 

இ) இைண்டாம் பவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்கபதாணக 

ஈ) அன்தைொழித்த ொகை 

116. ெிலப்ெ ிைொைத் ின் உட்ெிரிவு யொது? 

அ) காணத   ஆ) ெடலம் 

இ) இயல்   ஈ) ைொண்டம் 

117. வரி – என்ெது ………………………. வகையொனது? 

அ) ெந் ப்ெொடல்   ஆ) இணசப்பாடல் 
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இ) ைலிப்ெொடல்   ஈ) வஞ்ெிப்ெொடல் 

தெொருத்துை 

1. இளங்சைொவடிைள் - ைைிசைைகல 

2.  ிருத் க்ைச வர் - ெிலப்ெ ிைொைம் 

3. நொ குத் னொர்  - ெீவைெிந் ொைைி 

4. ெீத் கலச்ெொத் னொர் - குண்டலசைெி 

அ) 1, 2, 3, 4   ஆ) 3, 4, 1, 2 

இ) 2, 3, 4, 1   ஈ) 4, 1, 2, 3 

118. ைண்ைைி – என்னும் தெொல்லின் தெொருள் யொது? 

அ) கண்களால் நகுபவள்   ஆ) தைன்கையொன ைொல்ைகள உகடயவள் 

இ) அ ிைொ  செெொ வள்   ஈ) ஆறிஞர் உற்றவள் 

119. நிகறை ி – என்ற தெொல்லின் இலக்ைைகுறிப்பு யொது? 

அ) அன்தைொழித்த ொகை   ஆ) உவகைத்த ொகை 

இ) ெண்புத்த ொகை    ஈ) விணனத்பதாணக 

120. ைீழ்க்ைண்டவற்றில் எந்  நூலொனது  ைிழறிஞர்ைளொல் ைிைவும் ஆய்வுக்குட்ெட்ட 
நூல் என கூறப்ெடுைிறது? 

அ) ைம்ெைொைொயைம்   ஆ) சிலப்பதிகாைம் 

இ) ைைிசைைகல   ஈ) ெீவைெிந் ொைைி 


