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பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு - ரபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 3 

1. கம்பர் பிறந்த ஊர் யாது? 

அ) திருப்பபருந்துறற    ஆ) திருவாழுதவூர் 

இ) தேரழுந்தூர்    ஈ) திருவாதவூர் 

2. கம்பர் கீழ்க்கண்ட எந்த மன்னர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்? 

அ) முதல் குலலாத்துங்கன்   ஆ) இரண்டாம் குத ாத்துங்கன் 

இ) இரண்டாம் விக்கிரல ாழன்  ஈ) முதலாம் பராந்தகன் 

3. தம்றம ஆதரித்த  றடயப்ப வள்ளறள கீழ்க்கண்ட எத்தறன பாடல்களுக்கு ஒரு 
பாடல் வதீம் கம்பர் பாடிச்  ிறப்பித்து உள்ளார்? 

அ) 1000 பாடல்கள்   ஆ) 100 பாடல்கள் 

இ) 10 பாடல்கள்   ஈ) 500 பாடல்கள் 

4. கம்பர் இயற்றிய நூல்களில் தவறானது எது? 

அ)  ரசுவதி அந்தாதி   ஆ) திருக்றக வழக்கம் 

இ)  டலகாபரந்தாதி   ஈ) தகாமேி அந்ோேி 

5. கம்பர் தாம் இயற்றிய நூலுக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த பபயறர சூட்டினார்? 

அ) கம்பராமாயணம்   ஆ) வால்மீகி ராமாயணம் 

இ) இராமவோரம்   ஈ) கம்பர் ராமாயணம் 

6. கம்பராமாயத்தின் நூல் அறமப்பு யாது? 

அ) 6 காண்டம் + 118 பட ங்கள் + 10589 பாடல்கள் 

ஆ) 6 காண்டம் + 116 படலங்கள் + 10009 பாடல்கள் 

இ) 6 காண்டம் + 118 படலங்கள் + 10009 பாடல்கள் 

ஈ) 6 காண்டம் + 116 படலங்கள் + 10589 பாடல்கள் 

7. தமிழலக்கியத்தில் காப்பிய வளர்ச் ியானது கீழ்க்கண்ட யாருறடய பறடப்பினால் 
உச் நிறலறய அறடந்தது? 

அ) இளங்லகாவடிகள்    ஆ)  ீத்தறலச் ாத்தனார் 
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இ) வால்மீகி     ஈ) கம்பர் 

8. வரமிகு கம்பன் ப ான்ன வண்ணக் கணக்கீடுகள் பமாத்தம் எத்தறன? 

அ) 96    ஆ) 96 

இ) 95    ஈ) 92 

9. கம்பராமாயணத்தின் ஏழாங்காண்டமாக உத்தரகாண்டத்றத இயற்றியவர் யார்? 

அ) கம்பர்   ஆ) கபிலர் 

இ) ஒட்டக்கூத்ேர்  ஈ) வால்மீகி 

10. கம்பராமாயன நூலில் ஐந்தாவது காண்டமாக விளங்குவது எது? 

அ) அலயாத்தியகாண்டம்   ஆ) யுத்தகாண்டம் 

இ) ஆரண்யகாண்டம்    ஈ) சுந்ேரகாண்டம் 

11. கம்பராமாயண காப்பியத்தின் முடிமணியாக விளங்கும் காண்டம் எது? 

அ) பாலகாண்டம்   ஆ) சுந்ேரகாண்டம் 

இ) ஆரண்யகாண்டம்   ஈ) உத்தரகாண்டம் 

12. சுந்தரகாண்டம் முழுவதும் கீழ்க்கண்ட யாருறடய ப யல்கள் அதிகம் 
ப ால்லப்படுகின்றன? 

அ) அனுமன்   ஆ) இராமன் 

இ)  ீறத    ஈ) இராவணன் 

13. சுந்தரகாண்டத்தில் கீழ்க்கண்டவற்றில் யார்  ிறிய திருவடி என்று 
அறழக்கப்படுகிறார்? 

அ) இராமன்   ஆ)  ீறத 

இ) இராவணன்   ஈ) அனுமன் 

14. கீழ்க்கண்டவற்றில் யாருக்கு சுந்தரன் என்ற லவறுபபயரும் உண்டு என்று கம்பர் தன் 
காப்பியத்தில் கூறுகிறார்? 

அ) இராவணன்    ஆ) லமகநாதன் 

இ) அனுமன்    ஈ) சுக்ரீவன் 
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15. அனுமன்  ீறதயிடம் இராமனின் அறடயாளமாக கீழ்க்கண்டவற்றில் எறத 
காட்டினான்? 

அ) கணையாழி   ஆ) சூடாமணி 

இ) வறளயல்    ஈ) காப்புச் க்கரம் 

16.  ீறத இராமனிடம் பகாடுக்க ப ால்லி கீழ்க்கண்ட எவற்றற அனுமனிடம் 
பகாடுத்தாள்? 

அ) கறணயாழி    ஆ) சூடாமைி 

இ) வறளயல்    ஈ) குண்டலங்கள் 

17. எய்தினன் அனுமனும்; எய்தி ஏந்தல்தான் – என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள ஏந்தல் 
என்னும் ப ால்லானது கீழ்க்கண்டவற்றில் யாறரக் குறிக்கிறது? 

அ) இராமபிரான்   ஆ) சுக்ரீவன் 

இ) இராவணன்    ஈ) அனுமன் 

18. முளரி – என்ற ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட எந்த மலறர குறிக்கிறது? 

அ) முல்றல   ஆ) ோமணர 

இ)  ாமந்தி   ஈ) அல்லி 

19. ஓதி – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) அறல   ஆ) பாடி 

இ) வள்ளல்   ஈ) கூந்ேல் 

20. பவற்பு – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) மகள்    ஆ) அறல 

இ) மண    ஈ) பவருப்பு 

21. அலங்கல் – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) பதய்வம்   ஆ) அற தல் 

இ) மறல   ஈ) மாண  

22. கனகம் – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 
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அ) பபான்   ஆ) பபண் 

இ) பதய்வம்   ஈ) கடல் 

23. அணங்கு – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) ஆனந்தம்   ஆ) இராமன் 

இ) பேய்வம்   ஈ) அற தல் 

24. வாங்கிய ஆழி தன்றன வஞ் ர்ஊர் வந்த தாபமன் – என்ற வரியில் ஆழி என்னும் 
ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) கடல்   ஆ) தமாேிரம் 

இ) தூரம்   ஈ) பள்ளம் 

25. மாமணிக்கரசு – என்ற ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட எந்த பபாருறள குறிக்கிறது? 

அ) சூடாமைி   ஆ) கறணயாழி 

இ) மாணிக்கம்   ஈ) ஆழி 

26. பமாய்கழல், அறலகடல், விரிநகர், வஙீ்குநீர் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு 
யாது? 

அ) குறிப்பு விறனமுற்று   ஆ) வியங்லகாள் விறனமுற்று 

இ) பண்புத்பதாறக    ஈ) விணைத்போணக 

27. கழல் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) பபயராகுபபயர்   ஆ) ோைியாகுபபயர் 

இ) கருவியாகுபபயர்   ஈ) இடவாகுபபயர் 

28. தடந்லதாள், மாமணி – என்னும் ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) பண்புத்பதாறக   ஆ) உவறமயாகுபபயர் 

இ) உரிச்ப ால்போடர்  ஈ) விறனத்பதாறக 

29. இற்பிறப்பு – என்னும் ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) ஏழாம் தவற்றுணமத் போணக  ஆ) அன்பமாழித்பதாறக 

இ) விறனத்பதாறக    ஈ) உருவகம் 
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30. பபான்னடி, மலரடி – என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) முன்னிறல தன்றம விறனமுற்று  ஆ) உரிச்ப ால்பதாடர் 

இ) உருவகத்பதாடர்     ஈ) உவணமத்போணக 

31. பபாலங்குறழ – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) இரண்டாம் லவற்றுறமத் பதாறக   

ஆ) மூன்றாம் தவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன் போக்கபோணக 

இ) பதாழிற்பபயர் 

ஈ) பண்புத்பதாறக 

32. வண்ண லமாதிரம் – என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) இரண்டாம் லவற்றுறமத் பதாறக 

ஆ) மூன்றாம் லவற்றுறம உருபும் பயனும் உடன்பதாக்கபதாறக 

இ) இரண்டாம் தவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன் போக்கபோணக 

ஈ) ஏழாம் லவற்றுறமத் பதாறக 

33. றகத்தலம் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) இருபபயபராட்டுப் பண்புத்போணக  ஆ) விறனத்பதாறக    

இ) அன்பமாழித்பதாறக    ஈ) உரிச்ப ாற்பறாடர் 

34.  ீதாப்பிராட்டி தன்றன மீட்டுச்ப ல்ல லவண்டி விதித்த காலம் யாது? 

அ) ஒரு நாள்    ஆ) ஓராண்டு 

இ) ஒரு ேிங்கள்   ஈ) ஒரு வாரம் 

35. நம் பாடப்பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ள அனுமன் இராமனுக்கு  ீறதயின் நிறலறய 
குறிப்பால் உணர்த்தும் பகுதியானது சுந்தரகாண்டத்தில் எந்த படலத்தில் 
அறமந்துள்ளது? 

அ) சூடாமணி படலம்   ஆ) ேிருவடி போழுே பட ம் 

இ) பபாழில் இறுத்த படலம்  ஈ) இலங்றக எரீயூட்டுப் படலம் 
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36. கமபராமயணத்தின் சுந்தரகாண்டமானது பமாத்தம் எத்தறன படலங்கறள 
பகாண்டது? 

அ) பேிைான்கு பட ங்கள்  ஆ) பன்னிபரண்டு படலங்கள் 

இ) பதினாறு படலங்கள்  ஈ) பதிமூன்று படலங்கள் 

37. சுந்தரகாண்டத்தில் உள்ள திருவடி பதாழுத படலம் முழுவதும் யார் கூற்றாக 
தரப்பட்டுள்ளது? 

அ)  ீறத    ஆ) இராமன் 

இ) இலட்சுமன்   ஈ) அனுமன் 

38. ‘கண்லடன் கண்லடன் கண்லடன்  ீறதறயக் கண்லடன் இராகவா’ – எனத் பதாடங்கும் 
பாடலானது கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் இடம்பபற்றுள்ளது? 

அ) கம்பராமாயணம்  ஆ) இராமநாடகக் கீர்த்ேணை 

இ) இராமவதாரம்  ஈ) இராவணநாடகக் கீர்த்தறன 

39. ‘நாள்வட்டத் தளிம நளினத் பதாடுந்துத்தி’ – என்ற வரிப்பாடறல பாடியவர் யார்? 

அ) தாராபாரதி   ஆ) திரு.வி.க 

இ) குமரகுருபரர்  ஈ) குன்றக்குடி அடிகளார் 

40. பபாருத்துக 

1. மண்  - அறல 

2. மருகி  - மகள் 

3. தனறய -  த ரதன் 

4. திறர  - மருமகள் 

அ) 1, 2, 3, 4   ஆ) 4, 1, 2, 3 

இ) 2, 3, 4, 1   ஈ) 3, 4, 2, 1 

41. வரீமாமுனிவர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நாட்டிலிருந்து இலயசு  றபயின் குருவாகி 
கத்லதாலிக்க  மயம் பரப்ப தமிழ்நாடிற்கு வந்தார்? 

அ) இத்ோ ி   ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) இங்கிலாந்து  ஈ) இரஷ்யா 
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42. வரீமாமுனிவரின் இயற்பபயர் யாது? 

அ) கான்ஸ்டாண்டின் லபாபபஸ்கி   ஆ) கான்ஸ்டாண்டின் த ா ப் 
பபஸ்கி 

இ) பகாண்டம் லபாபபஸ்கி    ஈ) ல ா ப் கான்ஸ்டாண்டின் பபஸ்கி 

43. வரீமாமுனிவர் கீழ்க்கண்ட எந்த வயதின் லபாது தமிழகம் வந்தறடந்தார்? 

அ) 19     ஆ) 28 

இ) 25     ஈ) 30 

44. வரீமாமுனிவர் இயற்றிய நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறான நூல் எது? 

அ) ஞாதைாபதே ம்   ஆ) பதான்னூல் விளக்கம் 

இ) திருக்காவுலூர்க் கலம்பகம் ஈ)  ித்லதரியம்மாள் அம்மாறன 

45. வரீமாமுனிவரின் எந்த நூலானது கிறித்துவச்  மயத்தாரின் கறலக்களஞ் ியம் என 
அறழக்கப்படுகிறது? 

அ) ஞாலனாபலத ம்   ஆ) பதான்னூல் விளக்கம் 

இ) தேம்பாவைி   ஈ) லவதியர் ஒழுக்கம் 

46. லதம்பாவணி என்ற ப ால்றல லதம்பா + அணி என பிரித்தால் கீழ்க்கண்ட எந்த 
பபாருள் கிறடக்கிறது? 

அ) வாடாே மாண     

ஆ) லதன்லபான்ற இனிய பாடல்களான மாறல 

இ) இலத்தீன் பமாழி பகாண்ட பாடல்கள் 

ஈ) வாடாத பாமாறல 

47. லதம்பாவணி என்ற நூறல கீழ்க்கண்டவாறு எவ்வாறு பிரித்தால் அதன் பபாருள் 
லதன்லபான்ற இனிய பாடல்களான மாறல என பபாருள்படும்? 

அ) லதம்பா + அணி   ஆ) தேன் + பா + அைி 

இ) லதன் + பாவணி   ஈ) லதன்+ப் (ஆ) + ஆணி 

48. லதம்பாவணி நூலின் நூல் அறமப்பு யாது? 

அ) 3 காண்டங்கள் + 34 படலங்கள் + 3615 பாடல்கள் 
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ஆ) 3 காண்டங்கள் + 36 படலங்கள் + 3610 பாடல்கள் 

இ) 3 காண்டங்கள் + 36 பட ங்கள் + 3615 பாடல்கள் 

ஈ) 3 காண்டங்கள் + 33 படலங்கள் + 3615 பாடல்கள் 

49. வரீமாமுனிவர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் லபாது தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார்? 

அ) 1711   ஆ) 1715 

இ) 1712    ஈ) 1710 

50. வரீமாமுனிவர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எத்தறன ஆண்டுகள்  மயப்பணியும் தமிழ்ப் 
பணியும் ஆற்றி வந்தார்? 

அ) 35    ஆ) 37   இ) 39   ஈ) 36 

51. வரீமாமுனிவர்கள் அவர்கள் இயற்றக எழுதிய ஆண்டு எது? 

அ) 1747   ஆ) 1741  இ) 1739  ஈ) 1745 

52. கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் வரீமாமுனிவர் இறந்தார்? 

அ) அருவங்குறிச் ி  ஆ) அரவக்காடு இ) இலட்சுமிபுரம்  ஈ) 
அம்ப க்காடு 

53. லதம்பாவணி நூலானது கீழ்க்கண்ட யாறர பாட்டுறடத் தறலவராக பகாண்டு நறட 
பயில்கிறது? 

அ) இலயசு பபருமான்   ஆ) சூண  மாமுைிவர் 

இ) தாவதீு மன்னன்   ஈ) பிலாத்து மன்னன் 

54. கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் கத்லதாலிக்கத்திருச் றபயின் பகாள்றககளும் 
அறிவுறரகளும் கறத வடிவமாக இடம்பபற்றுள்ளது? 

அ) பபத்தலலகம் குறவஞ் ி   ஆ) லவதியர் ஒழுக்கம் 

இ) தேம்பாவைி    ஈ) திருக்காவலூர்க் கலம்பகம் 

55. வரீமாமுனிவர் அவர்கள் திருக்குறளில் பமாத்தம் எத்தறன குறட்பாக்கறள 
இலத்தீன் பமாழியில் பபயர்த்துள்ளார்? 

அ) 1080    ஆ) 1330 

இ) 950     ஈ) 1120 
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56. கீழ்க்கண்ட எந்த பமாழியின் கருத்தின்படி வளங்கறள வளரச் ப ய்பவன் என்னும் 
பபாருளுக்கு சூற  என்று பபயர் வழங்கப்பட்டது? 

அ) வடபமாழிச்ப ால்   ஆ) உரு ிய ப ால் 

இ) இலத்தீன் ப ால்   ஈ) எபிதரயச் ப ால் 

57. லதம்பாவணி நூலில் வளன் ப னித்த படலமானது எத்தறனயாவது காண்டத்தில் 
இடம்பபற்றுள்ளது? 

அ) இரண்டாம் காண்டம்   ஆ) முேற்காண்டம் 

இ) நான்காம் காண்டம்   ஈ) மூன்றாவது காண்டம் 

58. நம் பாடப்பகுதியில் இடம்பபற்றுள்ள வளன் ப னித்த படலமானது 
முதற்காண்டத்தில் எத்தறனயாவது படலமாக அறமக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) முதல் படலம்    ஆ) பத்தாவது படலம் 

இ) மூன்றாவது பட ம்   ஈ) பன்னிபரண்டாவது படலம் 

59. கீழ்க்கண்ட எந்த நாட்டில்  வுல் என்ற மன்னன் ஆட் ி புரிந்து வந்தான்? 

அ) யூதேயா நாடு   ஆ) எபிலரயா நாடு 

இ) ப ருல லம் நாடு   ஈ) இத்தாலி நாடு 

60. ‘நும்மில் ஒருவன் என்லனாடு லபார்புரிந்து பவற்றிபபற வருக. எம் இருவர்க்கு 
மட்டுலம லபார் நிகழட்டும். லதாற்றவர் பவன்றவர்க்கு அடிறமயாக லவண்டும்’ – என்று 
அறறகூவல் விடுத்தவன் யார்? 

அ) சூற  மாமுனிவர்   ஆ) தாவதீு 

இ)  வுல் மன்னன்   ஈ) தகா ியாத்து 

61. ‘இவ்வரக்கறன லபாரில் பவல்வானுக்கு என் மகறள மணஞ்ப ய்து தருகிலறன்’ – 
என்று அறிவித்தவர் யார்? 

அ) லகாலியாத்து   ஆ)  வுல் மன்ைன் 

இ) எபிலரய மன்னன்   ஈ) தாவதீு 

62. லகாலியாத்து அறறகூவல் விடுத்து எத்தறன நாள்கள் வறர அவறன எதிர்த்து 
லபாரிட யாரும் முன்வரவில்றல? 

அ) நாற்பது நாள்கள்   ஆ) முப்பது நாள்கள் 
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இ) இருபது நாள்கள்   ஈ) இருபத்றதந்து நாள்கள் 

63. ‘பவற்று உடல் வலிறம பகாண்டவனுக்கு நாம் அஞ்சுவதா? பதய்வத்தின் 
வல்லறமலய வலிறமயாகக் பகாண்டு நாலன அவறன பவல்லவன்’ – என்று 
சூளுறரத்தவன் யார் 

அ)  வுல் மன்னன்   ஆ) தாவதீன் அண்ணன்மார்கள் 

இ) லகாலியாத்து   ஈ) ோவேீன் 

64. லகாலியாத்றத எதிர்க்க தாவதீு என்ற  ிறுவன் கீழ்க்கண்ட எந்த பபாருள்கறள 
எடுத்துச் ப ன்றான்? 

அ) வாள் மற்றும் லகடயம்   ஆ) ஒரு கவன் ஐந்து கற்கள் 

இ) ஈட்டி மற்றும் வில்அம்பு   ஈ) யூலதய நாட்டின் பறடவரீர்கள் 

65. லகாலியாத்து கவனிலுள்ள உள்ள கல் பட்டு கீலழ விழுந்தறத ஆ ிரியர் அவர்கள் 
கீழ்க்கண்ட எந்த உவறமயுடன் ஒப்பிடுகிறார்? 

அ) இடிவிழுந்தவன் லபால   ஆ) பபரியமறல லபால 

இ) கருதமகம் தபா     ஈ) சூரியன் மறறவது லபால 

66. ‘பதய்வ வல்லறமறய நிந்தறன ப ய்லவாருக்கு இன்னபடிலய லநருமன்று காண்பரீ்’ 
என்று தாவதீு தறலறய பகாய்தவன் யார்? 

அ) ோவேீன்    ஆ) பிலித்றதயர்கள் 

இ)  வுல் மன்னன்   ஈ) யூலதய நாட்டு வரீர்கள் 

67. மாலி யாற்கது விடாத்திரு நகபரலாம் நடுங்க – என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள 
மாலி என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) ஒளிக்கதிர்    ஆ) பநருப்பு 

இ) சூரியன்    ஈ) மறழ நீர் 

68. ஆலி – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) கடல் நீர்    ஆ) தூய்றமயான நீர் 

இ) கழிவு நீர்    ஈ) மணழ நீர் 

69. பதாழும்பர் – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 
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அ) பறட வரீர்கள்   ஆ) அடிணமகள் 

இ)  வுல் மன்னர்   ஈ) மக்கள் 

70. கல்பநடுங்குவடு – என்ற ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட எந்த பபாருறள குறிக்கிறது? 

அ) மண ச் ிகரம்   ஆ) பபரியமறல 

இ) கருலமக லதாற்றம்   ஈ) நீண்டமறலத்பதாடர் 

71. நீங்கு வாபரன நிருபனும் அயருதன் பனஞ் ிற்கு – என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள 
நிருபன் என்ற ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட யாறரக் குறிக்கிறது? 

அ) அடிறமகள்    ஆ) லகாலியாத்து 

இ) தாவதீு     ஈ) அர ன் 

72. விளி – என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) ஒளி    ஆ)  ாவு 

இ) காற்றின் ஓற   ஈ) லதாள்வலிறம 

73. றகவயம் – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) தவவலிறம  ஆ) உடல்வலிறம 

இ) தோள்வ ிணம  ஈ)  ிறனவலிறம 

74. பமய்வயம் – என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) தவவலிறம  ஆ) உடல்வ ிணம 

இ) லதாள்வலிறம  ஈ)  ிறனவலிறம 

75. ஓறத – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) ஓண     ஆ) தறல 

இ) கற்கள்   ஈ) கவன் 

76. ஒல்றல – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) கதிபராளி   ஆ) இடுப்பு 

இ) லமகம்   ஈ) விணரவு 

77.  ிறலநுதல் – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 
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அ) கூரிய கண்கள்   ஆ) கல்தபான்ற பநற்றி 

இ) தடிமனான கன்னம்  ஈ) நீண்ட றககள் 

78. உருமு, அ னி – ஆகிய ப ாற்களின் பபாருள் யாது? 

அ) மின்னல்    ஆ) மறழ 

இ) இடி    ஈ) வானம் 

79. அகல்முகில், மதம்பபாழி கரி, பபாழிமறற – ஆகிய ப ாற்களின் இலக்கணகுறிப்பு 
யாது? 

அ) விணைத்போணக    ஆ) பண்புத்பதாறக 

இ) விறனயாலறணயும் பபயர்  ஈ) உம்றமத்பதாறக 

80. றகவயம், பமய்வயம் – என்ற ப ாற்களின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) இரண்டாம் லவற்றுறமத் பதாறக  ஆ) விறனத்பதாறக 

இ) பண்புத்பதாறக     ஈ) ஆறாம் தவற்றுணமத் போணக 

81. றவலவல், நாமலவல் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) உவறமத்பதாறக     ஆ) உரிச்ப ாற்பறாடர் 

இ) ஏவல் விறனமுற்று    ஈ) விறனத்பதாறக 

82. பகான்ஸ்டான் என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) அஞ் ாேவன்   ஆ) பகான்றவன் 

இ) லவற்றுநாட்டவன்   ஈ) பகாடுங்லகாலன் 

83. வரீமாமுனிவர் பதாகுத்த அகராதி எது? 

அ) ப ந்தமிழ் அகராதி   ஆ) அரும்பத அகராதி 

இ) லபரகராதி    ஈ)  துரகராேி 

84. திருக்குறளின் அறத்துப்பால் பபாருட்பால் ஆகியவற்றற வரீமாமுனிவர் 
பமாழிபபயர்த்துத் தந்தது? 

அ) ஆங்கில பமாழியில்  ஆ) வடபமாழியில் 

இ) இ த்ேின் பமாழியில்  ஈ) உரு ிய பமாழியில் 
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85. லதம்பாவணி நூலானது எந்த ஆண்டின் லபாது மதுறரக் தமிழ்ச் ங்கத்தில் 
அரங்லகற்றப்பட்டது? 

அ) 1726   ஆ) 1724  இ) 1723  ஈ) 1725  

86. லதம்பாவணி நூலின்  ிறப்றப உணர்ந்து மதுறரச் தமிழ்ச் ங்கமானது எந்த 
பட்டத்றத அளித்தது? 

அ) கவிக்லகா   ஆ) ரா ரிஷி 

இ) புரட் ியாளர்   ஈ)  ிந்தறனயாளர் 

87. வரீமாமுனிவருக்கு தமிழ் கற்பித்த ஆ ிரியர் யார்? 

அ) இராமனு க் கவிராயர்   ஆ) மகாவித்வான்  பாபதி முதலியார் 

இ) இராமச் ந்திரக் கவிராயர்   ஈ) மதுணர சுப்ரேீபக் கவிராயர் 

88. றதரியநாத ாமி என்ற பபயறர எந்த தமிழ்ச் ங்கம் வரீமாமுனிவர் என்று பபயர் 
மாற்றியது? 

அ) கரந்றத தமிழ்ச் ங்கம்    ஆ) மதுணர ேமிழ்ச் ங்கம் 

இ) தஞ்ற த் தமிழ்ச் ங்கம்    ஈ) லகாறவ தமிழ்ச் ங்கம் 

89. கீழ்க்கண்ட எந்த நூலானது தமிறழ தாய்பமாழியாக பகாண்ட பவளிநாட்டவரால் 
இயற்றப்பட்ட பபருறமறய பபற்றது? 

அ) பபத்லலகம் குறவஞ் ி    ஆ) மலனான்மணியம் 

இ) தேம்பாவைி     ஈ) குண்டலலக ி 

90. லதம்பாவணி நூலில் பமாத்தம் எத்தறன  ந்தவறககள் இடம்பபற்றுள்ளன? 

அ) 90  ந்ேவணககள்    ஆ) 80  ந்தவறககள் 

அ) 85  ந்தவறககள்    அ) 95  ந்தவறககள் 

91. பாண்டியன் பரிசு என்ற நூறல இயற்றிய புலவர் யார்? 

அ) கண்ணதா ன்   ஆ) வாணிதா ன் 

இ) பாரதியார்    ஈ) பாரேிோ ன் 

92. பாலவந்தர் பாரதா ன் அவர்களின் பிறப்பு – இறப்பு ஆண்டுகள் யாது ? 

அ) 1891 – 1964   ஆ) 1890 – 1963 
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இ) 1892 – 1961   ஈ) 1893 – 1964 

93. பாரதிதா னுக்கு அவர்கள் பபற்லறார் கீழ்க்கண்ட எந்த பபயறர சூட்டினர்? 

அ) சுப்புரத்தினதா ன்    ஆ) சுப்ரமைியம் 

இ) சுப்புரத்தினம்    ஈ) சுப்புராயன் 

94. பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இரு பமாழிகளில்  ிறந்து விளங்கினார்? 

அ) ேமிழ், பிபரஞ்சு   ஆ) கன்னடம், பதலுங்கு 

இ) தமிழ், மறலயாளம்  ஈ) பிபரஞ்சு, உருது 

95. ‘தன் இனத்றதயும் பமாழிறயயும் பாடாத கவிறத லவரில்லாத மரம்; கூடில்லாத 
பறறவ – என்று பாடியவர் யார்? 

அ)  ி.யூ.லபாப்    ஆ) கால்டுபமல் 

இ) பாரதிதா ன்    ஈ) இரசூல் கம் தேவ் 

96. பாரதிதா ன் எழுதிய நூல்களில் தவறானது எது? 

அ) தமிழச் ியின் கத்தி   ஆ) இணைஞர் இயக்கம் 

இ) குறிஞ் ித்திட்டு     ஈ) அழகின்  ிரிப்பு   

97. பாரதிதா னின் எந்த நூலானது  ாகித்ய அகாடமி விருது பபற்றது? 

அ) அழகின்  ிரிப்பு   ஆ) ல ரதாண்டவம் 

இ) பி ிராந்ணேயார்   ஈ) தமிழச் ியின் கத்தி 

98. கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் லபாது பாரதிதா ன் எழுதிய நூலுக்கு  ாகித்ய அகாடமி 
விருது வழங்கப்பட்டது? 

அ) 1969   ஆ) 1967 

இ) 1965    ஈ) 1970 

99. பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த வரியில் பதாடங்கும் பாடறல புதுறவ 
அர ானது தனது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக ஏற்றுக்பகாண்டது? 

அ) தமிழுக்கு அமுபதன்று பபயர்  ஆ) புதியலதார் உலகம் ப ய்லவாம் 

இ) எங்பகங்கு காணினும்  க்தியடா ஈ) வாழ்விைில் ப ம்ணமணயச் ப ய்பவள் 
நீதய 
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100. பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த இதறழ நடத்தி வந்தார்? 

அ) நவ க்தி   ஆ) குயில் 

இ) பதன்றல்   ஈ) குரல் 

101. ‘எறனயீன்ற தந்றதக்கும் தாய்க்கும் மக்கள்’ – என்ற பதாடங்கும் வரிப்பாடலானது 
பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலில் பாடியுள்ளார்? 

அ) ல ரதாண்டவம்   ஆ) குடும்ப விளக்கு 

இ) பாண்டியன் பரிசு   ஈ) தமிழியக்கம் 

102. ‘பதாண்டு ப ய்வாய் தமிழுக்குத் துறறலதாறுந் துறறலதாறுந் துடித்பதழுந்லத’ – 
என்று தமிழர்கறள தட்டிபயழுப்பிய கவிஞர் யார்? 

அ) பாரேிோ ன்   ஆ) பாரதியார் 

இ) நாமக்கல் கவிஞர்   ஈ) திரு.வி.க 

103. கதிர்நாட்றட ஆண்ட மன்னன் பபயர் யாது? 

அ) வரீப்பன்   ஆ) நரிக்கண்ணன் 

இ) கதிர்லவலன்   ஈ) கேிணரதவ ன் 

104. கதிறரலவலன் – கண்ணுக்கினியாள் ஆகிய இருவருக்கும் பிறந்த மகள் பபயர் 
யாது? 

அ) நீலி    ஆ) அன்ைம் 

இ) கண்ணம்மாள்  ஈ) கயல்விழி 

105. கதிர்நாட்டின் பறடத்தறலவனின் பபயர் யாது? 

அ) லவலன்   ஆ) வரீப்பன் 

இ) நரிக்கண்ைன்  ஈ) கதிர்லவலன் 

106. கதிர்நாட்டின் மீது பறடபயடுத்த மன்னன் யார்? 

அ) தவழ மன்ைன்   ஆ) ல ர மன்னன் 

இ) பாண்டிய மன்னன்   ஈ) ல ாழ மன்னன் 

107. கதிறரலவலனுக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த மன்னன் கதிர்நாட்றட பரி ாக வழங்கினான்? 
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அ) ல ாழ மன்னன்   ஆ) பல்லவ மன்னன் 

இ) ல ர மன்னன்   ஈ) பாண்டிய மன்ைன் 

108. கதிர்நாட்டு அரண்மறனயிலிருந்த லபறழயில் கீழ்க்கண்ட எந்த பபாருள் 
இருக்கவில்றல? 

அ) மணிமுடி    ஆ) துைிமைிகள் 

இ) உறடவாள்    ஈ) பாண்டிய மன்னன் எழுதிய பட்டயம் 

109. நரிக்கண்ணன் அரண்மறனயிலிருந்த லபறழறகக் றகப்பற்றி கீழ்க்கண்ட யாரிடம் 
ஒப்பறடத்து மறறத்து றவக்கப் பணிந்தான்? 

அ) பபான்னப்பன்   ஆ) நீலன் 

இ) வரீப்பன்    ஈ) லவலன் 

110. கண்ணுக்கினியாள் என்ற அர ியின் லதாழி பபயர் யாது? 

அ) ஆத்ோக்கிழவி   ஆ) நீலி 

இ) அன்னம்    ஈ) லதவந்தி 

111. ஆத்தாக்கிழவியின் கணவன் பபயர் யாது? 

அ) நீலன்    ஆ) லவலன் 

இ) நரிக்கண்ணன்   ஈ) வரீப்பன் 

112. ஆத்தாக்கிழவியின் மகன் பபயர் யாது? 

அ) முருகன்    ஆ) தவ ன் 

இ) பபான்னப்பன்   ஈ) வரீப்பன் 

113. அன்னத்றத லபணிக்காத்த ப விலி யார்? 

அ) ஆத்ோக்கிழவி   ஆ) கண்ணுக்கினியாள் 

இ) நீலி     ஈ) வயந்தமாறல 

114. அன்னமும் கீழ்க்கண்டவற்றில் யாரும் ல ர்ந்து படகில் ப ல்லும் லபாது புயற்காற்று 
வ ீியது? 

அ) நரிக்கண்ணன்   ஆ) வரீப்பன் 
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இ) நீ ி     ஈ) லவலன் 

115. அன்னத்றதயும் அவள் லதாழி நீலியும் புயற்காற்றிலிருந்து காப்பாற்றியவன் யார்? 

அ) பபான்னப்பன்   ஆ) வரீப்பன் 

இ) நீலன்    ஈ) தவ ன் 

116. முரசுக்கு வாய்ஓயாக் குறட்டில் மன்னர் – என்ற வரியில் குறடு என்னும் 
ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) வடீ்டு முற்றம்   ஆ) அரண்மணை முற்றும் 

இ) நதியின் முற்றம்   ஈ) முர ின் ஒலி முற்றம் 

117. என்மகள் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) இரண்டாம் லவற்றுறமத் பதாறக  ஆ) விறனயாலறணயும் பபயர் 

இ) நான்காம் லவற்றுறமத் பதாறக   ஈ) முன்ைிண  விணைமுற்று 

118. ‘எறனஈன்ற தந்றதக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம்ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும்’ – 
என்ற பதாடங்கும் வரிப்பாடறல பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட யாரின் மூலம் 
கூறுகிறார்? 

அ) அன்ைம்   ஆ) லவலன் 

இ) நரிக்கண்ணன்  ஈ) ஆத்தாக்கிழவி 

119. கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் தமிழக அரசு பாரதிதா ன் பபயரில் பல்கறலக்கழகம் 
அறமத்து  ிறப்பித்துள்ளது? 

அ) நாமக்கல்   ஆ) மதுறர 

இ) ேிருச் ிராப்பள்ைி  ஈ) தஞ் ாவூர் 

120. பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த நூறல ஒலர இரவில் எழுதி முடிந்தார்? 

அ) இருண்ட வடீு   ஆ) ேமிழக்கம் 

இ) அழகின்  ிரிப்பு   ஈ) தமிழச் ியின் கத்தி 

121. பாரதிதா ன் அவர்களின் பாண்டியன் பரிசு நூலின் முதற் பதிப்பானது கீழ்க்கண்ட 
எந்த ஆண்டில் பவளியிடப்பட்டது? 

அ) 1941    ஆ) 1945 
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இ) 1969     ஈ) 1943 

122. பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட யாருறடய தீவிர பதாண்டராக இருந்தார்? 

அ) ேந்ணே பபரியார்   ஆ) அறிஞர் அண்ணா 

இ) திலகர்    ஈ) ரா ா ி 

123. புதுச்ல ரியின்  ட்டமன்ற உறுப்பினராக பாரதிதா ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த 
ஆண்டின் லபாது  நியமிக்கப்பட்டார்? 

அ) 1949    ஆ) 1951 

இ) 1954     ஈ) 1956 

124. பாரதிதா ன் அவர்கறள புரட் ிக்கவி – என்று அறழத்தவர் யார்? 

அ) தந்றத பபரியார்   ஆ) அறிஞர் அண்ைா 

இ) பாரதியார்    ஈ) கண்ணதா ன் 

125. எந்த ஆண்டு முதல் பாரதிதா ன் அவர்கள் புரட் ிக்கவி என்று அறழக்கப்பட்டார்? 

அ) 1949   ஆ) 1951 

இ) 1948    ஈ) 1946 

126. பாரதிதா னின் நூல்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ஆண்டின் லபாது தமிழக அர ினால் 
நாட்டுறமயாக்கப்பட்டன? 

அ) 1990    ஆ) 1992 

இ) 1993     ஈ) 1995 

127. ‘கடறம புரிந்தான் இவலன’ – என்று லவலறன பார்த்து இவ்வரிறயக் கூறியவர் 
யார்?  

அ) நரிக்கண்ணன்   ஆ) அன்னம் 

இ) நீலி     ஈ) ஆத்ோக்கிழவி 

128. பிரபந்தம் – என்ற வடப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) நன்கு பாடப்பட்டது  ஆ) நன்கு கட்டப்பட்டது 

இ) நன்கு கூறப்பட்டது  ஈ) நன்கு அறமக்கப்பட்டது 
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129.  ிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கணத்றத விளக்கி கூறும் நூல் எது? 

அ) பாட்டியல் நூல்கள்  ஆ) இலக்கண சூறாவளி 

இ) பதால்காப்பியம்   ஈ) மாறனலங்காரம் 

130. பாட்டியல் நூல்களில் குறிப்பிட்டு ப ால்லக்கூடிய நூல் எது? 

அ) பிரபந்த பாட்டியல்   ஆ) இலக்கண விளக்கம் 

இ) பன்னிரு பாட்டியல்  ஈ) வச் ைந்ேிமாண  

131. வரீமாமுனிவர் தான் இயற்றிய எந்த நூலில் பிரபந்தம் பதாண்ணூற்றாறு எனக்கூறி 
அவற்றின் பபயர்கறளயும் குறிப்பிட்டுள்ளார்? 

அ) லவதியர் ஒழுக்கம்   ஆ) திருக்காவலூர் கலம்பகம் 

இ)  துரகராேி    ஈ) ப ந்தமிழ் இலக்கணம் 

132. கீழ்க்கண்டவற்றில் யாருறடய  ிறப்புகறள எடுத்துக் கூறும் லநாக்கில் 
 ிற்றிலக்கியங்கள் எழுதப் பபறவில்றல? 

அ) தேவர்கள்    ஆ) இறறவன் 

இ) மன்னன்    ஈ) மக்களுள்  ிறந்லதார் 

133. காலந்லதாறும் தமிழ்த்தாய் புதுப்புது அணிகறளப் புறனந்து வந்திருக்கிறாள் 
என்பதற்கு  ான்றுகளாய் கீழ்க்கண்ட எந்த இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன? 

அ) லபரிலக்கியங்கள்   ஆ) பதிபணண்லமற்கணக்கு நூல்கள் 

இ)  ிற்றி க்கியங்கள்  ஈ) பதிபணண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

134. உலா – என்பதன் லவறு பபயர் யாது? 

அ) தவழ்ந்துவரல்   ஆ) பார்றவஇடல் 

இ) வதீிவரல்    ஈ) பவைிவரல் 

135. தறலவன் வதீியில் உலாவர, அவறன எத்தறன வறகப் பருவ மகளில் கண்டு 
காதல் பகாள்வறத கூறுவது உலா என்னும்  ிற்றிலக்கியம் என கூறப்படுகிறது? 

அ) ஏழுவணக    ஆ) ஐந்துவறக 

இ) ஆறுவறக    ஈ) எட்டுவறக 

136. உலா இலக்கியத்தின் – லவறு பபயர் யாது? 
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அ) உலாவரல்    ஆ) உ ாப்புறம் 

இ) உலாஅகம்    ஈ) பவனிவரல் 

137. உலா இலக்கியத்தில் பாட்டுறடத்தறலவன்  ிறப்பு, நீராடல், ஒப்பறன ப ய்தல் 
பரிவாரங்கள் புறட சூழத் தன் ஊர்தியில் ஏறி உலா வரல் ஆகியறவ கீழ்க்கண்ட  
எந்த பகுதியில் கூறப்படுகிறது? 

அ) உலாவின் பின்னிறல  ஆ) உலாவின் முகப்பில் 

இ) உலாவின் இறடயில்  ஈ) உ ாவின் முன்ைிண  

138. உலாவரும் தறலவறனக் கண்டு காதல் பகாண்ட ஏழு பருவ மகளிறர 
தனித்தனியாக கூறுவது பகுதியானது உலா இலக்கியத்தின் எந்த பகுதியில் 
அறமந்துள்ளது? 

அ) உலாவின் இறடயில்   ஆ) உலாவின் முகப்பில்  

இ) உ ாவின் பின்ைிண    ஈ) உலாவின் முன்னிறல 

139.  ிற்றிலக்கியங்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த பாக்களால் இயற்றப்படுகிறது? 

அ) கலிவிருத்தப்பா   ஆ) க ிபவண்பா 

இ) ஆ ிரியவிருத்தம்    ஈ) விருத்தப்பா 

13. பபாருத்துக 

1.பபதும்றப - 26 – 32 

2. அரிறவ - 12 – 13 

3. மங்றக - 20 – 25 

4. பதரிறவ - 8 – 11 

அ) 4, 3, 2, 1    ஆ) 1, 2, 3, 4 

இ) 2, 3, 4, 1    ஈ) 3, 1, 2, 4 

140. இரா ரா  ல ாழனுலாறவ பாடிய ஆ ிரியர் யார்? 

அ) கபிலர்    ஆ) ல ரமான் பபருமாள் நாயனார் 

இ) ஒட்டக்கூத்ேர்   ஈ) கம்பர் 
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141. ஒட்டக்கூத்தர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த மன்னர் அறவயில் ப ல்வாக்லகாடு 
விளங்கவில்றல? 

அ) விக்கிரம ல ாழன்   ஆ) முே ாம் மதகந்ேிரவர்மன் 

இ) இரண்டாம் குலலாத்துங்கன் ஈ) இரண்டாம் இரா ரா ன் 

142. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒட்டக்கூத்தர் இயற்றிய லவறு நூல்களில் தவறானது எது? 

அ) மூவருலா    ஆ) குலலாத்துங்கன் பிள்றளத்தமிழ் 

இ) தக்கயாகப்பரணி   ஈ)  டதகாபரந்ோேி 

143. ஒட்டக்கூத்தர் வாழ்ந்த காலம் எது? 

அ) பன்ைிரண்டாம் நூற்றாண்டு  ஆ) பத்தாம் நூற்றாண்டு 

இ) பதிபனான்றாம் நூற்றாண்டு  ஈ) ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

144. ‘சுழியிட்ட காவிரிக்குச் ல ாணாடு வாழ’ – என்ற வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) தக்கயாகப்பரணி   ஆ) விக்கிரம ல ாழனுலா 

இ) இரா ரா  த ாழனு ா  ஈ) குலலாத்துங்கன் பிள்றளத்தமிழ் 

145. பதற்றி – என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) நிலா முற்றம்   ஆ) பலகணி 

இ) பநருங்கி    ஈ) ேிண்ணை 

146. மயங்கி மறுகிற் பிணங்கி வணங்கி – என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள பிணங்கி 
என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) விலகி    ஆ) பநருங்கி 

இ) மனம் வருந்தி   ஈ) மறல பவட்டி 

147. தற்லகாடி ஓரிரண்டு – என்ற வரியில் தன் என்ற ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட எந்த 
பபாருறள குறித்தது? 

அ) வில்    ஆ) மறழ 

இ) வானம்   ஈ) மின்னல் 

148. வட்ட மலகாததி லவவ பவாருவாளி என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள மலகாததி 
என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 
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அ) வில் முறன    ஆ) கடல் 

இ) கற்கள்     ஈ) மறழ 

149. இலங்றகக்கு ல து அறண கட்ட வருணன் வழிவிடாத லபாது  ினந்து அம்பு 
எய்தியவர் யார்? 

அ) இந்திரன்    ஆ) இராவணன் 

இ) இலட்சுமணன்   ஈ) இராமன் 

150. வானத்தில் நிறலபகாண்டு அறலந்த ஊர்கறள பவன்ற ல ாழ மன்னன் யார்? 

அ) கரிகாற்ல ாழன்   ஆ) பநடுஞ்ல ரலாதன் 

இ) ப ம்பியன்    ஈ) விக்கிரமல ாழன் 

151. கடற்பகாள்றளயர்கறள பவன்று, அவர்களின் காவல் மரமாகிய கடம்ப மரத்றத 
பவட்டி முரசு ப ய்த ல ாழ மன்னன் யார்? 

அ) இரா ாரா  ல ாழன்  ஆ) இமயவரம்பன் பநடுஞ்த ர ாேன் 

இ) குலலாத்துங்க ல ாழன்  ஈ) ஆதித்த ல ாழன் 

152. கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரில் பபரிய மதில் இருந்ததாக ஒட்டக்கூத்தர் கூறுகிறார்? 

அ) வஞ் ி    ஆ) புகார் 

இ) தஞ்ற     ஈ) மதுறர 

153.  ரதம் – என்னும் ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) கீரிடம்    ஆ) ஆயுதம் 

இ) தூய்றம    ஈ) வாய்ணம 

154.  ரத பவித்ர வி யப் பறட – என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள வி யப் பறட என்னும் 
ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட எந்த பபாருறளக் குறிக்கிறது? 

அ) குதிறரப்பறட   ஆ) ஆயுேப்பணட 

இ) யாறனப்பறட   ஈ) காலாட்பறட 

155. மூபவழுகால் – என்ற ப ால்லின் பபாருள் யாது? 

அ) மூன்று தறலமுறற  ஆ) ஏழு தறலமுறற 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

23 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

இ) இருபத்தோரு ேண முணற ஈ) பதிலனழு தறலமுறற 

156. பரசுராமர் தாம் பவன்ற நாடுகறளயும் அந்நாட்டு அர ர் முடிகறளயும் கீழ்க்கண்ட 
யாருக்கு அளித்தார்? 

அ) கா ிபர்    ஆ) இராமர்பிரான் 

இ)  னகர்    ஈ) காளிங்கர் 

157. இருபத்லதாரு தறலமுறற அர ர்கறள பவன்ற முனிவர் யார்? 

அ) கா ிபர்   ஆ) துர்வா ர் 

இ) பகௌதமர்   ஈ) பரசுராமர் 

158. ஆயிரங்கண் பரப்புபமாரு லவங்றக – என்பது கீழ்க்கண்ட யாருறடய பகாடிறயக் 
குறிக்கிறது? 

அ) திருமாலாகிய புலிக்பகாடி   ஆ) இந்ேிரைாகிய பு ிக்பகாடி 

இ) பாண்டர்களுறடய புலிக்பகாடி   ஈ) லதவர்களுறடய புலிக்பகாடி 

159. கீழ்க்கண்ட எந்த மன்னர்கள் புலிபயனக் பகாடியில் இந்திரறன றவத்தனர்? 

அ) பல்லவர்கள்   ஆ) ல ரர்கள் 

இ) த ாழர்கள்    ஈ) பாண்டியர்கள் 

160. பபரும்பபருமா பளவ்லவந்து முன்லபாப் பின்பு – என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள 
பபருமாள் என்னும் ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட யாறரக் குறிக்கிறது? 

அ) இரா ரா  த ாழன்   ஆ) திருமால் 

இ) லதவர்கள்     ஈ) மக்கள் 

161. கூடம் பபாருவுங் குறடபாரீர் – கூடற் என்ற வரியில் இடம்பபற்றுள்ள ‘கூடல்’ 
என்னும் ப ால்லானது கீழ்க்கண்ட எந்த பட்டினத்றத குறிக்கிறது? 

அ) பதாண்டிப்பட்டினம்   ஆ) உறறயூர்கட்டினம் 

இ) காதவரிப்பூம்பட்டிைம்   ஈ) பூம்புகார்பட்டினம் 

162. மதிபயறிந்து, வாபனறிந்து – ஆகிய ப ாற்களின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) விறனத்பதாறக    ஆ) இரண்டாம் தவற்றுணமத் போணக 

இ) விறனபயச் ங்கள்    ஈ) விறனத்பதாறக 
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163. லபார் முரசும் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) விறனயாலறணயும் பபயர்   

ஆ) வியங்லகாள் விறனமுற்று 

இ) இரண்டாம் லவற்றுறம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கபதாறககள் 

ஈ) ஏழாம் தவற்றுணம உருபும் பயனும் உடன் போக்கபோணககள் 

164. ஓங்கியுயர் – என்னும் பபாருளின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) ஒருபபாருட் பன்பமாழி   ஆ) விறனத்பதாறக 

இ) பபயபரச் ம்     ஈ) இரண்டாம் லவற்றுறமத் பதாறக 

165. கீழ்க்கண்டவற்றில்  ிற்றிலக்கியங்களின் வறககள் 96 என்று கூறும் இரு நூல்கள் 
யாது? 

அ) நவநீத பாட்டியல், பவண்பா பாட்டியல் 

ஆ) வறரயறுத்த பாட்டியல்,  ம்பந்தப் பாட்டியல் 

இ) பிரபந்ே மரபியல், பிரபந்ே ேீபிணக 

ஈ) பன்னிரு பாட்டியல்,  ிதம்பர பாட்டியல் 

166. உயரண்டம் – என்ற ப ால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) பண்புத்பதாறக   ஆ) அன்பமாழித்பதாறக 

இ) உவறமத்பதாறக   ஈ) விணைத்போணக 


