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பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு - ரபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 4 

1. அந்தம் என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) வரலொறு    ஆ) முதல் 

இ) இறுதி    ஈ) இடை 

2. ஒவ்சவொரு  ொைலிலும் உள்ள இறுதி எழுத்ததொ, அட தயொ,  ீதரொ, அடிதயொ அதற்கு 
அடுத்து வரும்  ொைலின் முதலொக வரும் டி அடைத்து  ொடுவது …………………….. எனப் டும்? 

அ)  ிள்டளத்தைிழ்   ஆ) உலொ 

இ) கலம் கம்    ஈ) அந்தாதி 

3. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது ச ொற்சறொைர்நிடல என வழங்கப் டுகிறது? 

அ)  ரணி    ஆ) அந்தாதி  

இ)  ிள்டளத்தைிழ்   ஈ) கலம் கம் 

4. திருதவங்கைத்தந்தொதி நூடல  ொடியவர் யொர்? 

அ) பிள்ளைப்பபருமாள் அய்யங்கார்  ஆ) த ரைொன் ச ருைொள் நொயனொர் 

இ) சுந்தரமூர்த்தி நொயனொர்    ஈ) குலத கர ஆழ்வொர் 

5.  ிள்டளப்ச ருைொள் அய்யங்கொர் அவர்கள் வொழ்ந்த கொலம் யொது? 

அ)  தினனந்தொம் நூற்றொண்டு   ஆ)  திசனட்ைொம் நூற்றொண்டு 

இ) பதினேழாம் நூற்றாண்டு    ஈ)  தினொன்கொம் நூற்றொண்டு 

6. ‘அழகிய ைணவொளதொ ர்’ – என்று அடழக்கப் ட்ைவர் யொர்? 

அ) த ரைொன் ச ருைொள் நொயனொர்   ஆ) பிள்ளைப்பபருமாள் அய்யங்கார் 

இ) குலத கரயொழ்வொர்     ஈ) குணவரீ ண்டிதர் 

7. ‘திவ்வியகவி’ – என்று அடழக்கப் ட்ைவர் யொர்? 

அ) த ரைொன் ச ருைொள் நொயனொர்   ஆ) தவதநொயகம்  ிள்டள 

இ) திருைங்டகயொழ்வொர்    ஈ) பிள்ளைப்பபருமாள் ஐயங்கார் 

8.  ிள்டளப்ச ருைொள் ஐயங்கொர் அவர்கள் எழுதிய எட்டு நூல்களின் சதொகுதி ………………. 
எனப் டும்? 
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அ) அஷ்டபிரபந்தம்     ஆ) திருவரங்க கலம் கம் 

இ) திருதவங்கைந்தந்தொதி    ஈ) திருவரங்க நொயகர் ஊ ல் 

9. கீழ்க்கண்ை எந்த நூடல கற்றவன் அடரப்  ண்டிதன் என ச யொர்களொல்  ழசைொழி 
கூறப் ட்ைது? 

அ) அழகர் அந்தொதி     ஆ) அஷ்டபிரபந்தம் 

இ) திருதவங்கை ைொடல    ஈ) திருதவங்கைந்தொதி 

10. கீழ்க்கண்ை யொருடைய  ொைல்களில் ச ொல்தநொக்கும் ச ொருள்தநொக்கும் 
சதொடைதநொக்கும் நடைதநொக்கும் சகொண்டு ஒளிர்கின்றன என்று கூறப் டுகிறது? 

அ) ஆண்ைொள்     ஆ) கொடரக்கொல் அம்டையொர் 

இ) குைரகுரு ரர்    ஈ) பிள்ளைப்பபருமாள் ஐயங்கார் 

11. கீழ்க்கண்ை எந்த ஆண்டிலிருந்து எந்த ஆண்டு வடர  ிள்டளப்ச ருைொள் ஐயங்கொர் 
அவர்கள் ைதுடர ஆண்ை திருைடல நொயக்க ைன்னரின் அடவயில் ஓர் அலுவலரொய் 
 ணியொற்றினொர்? 

அ) 1624 – 1660   ஆ) 1621 – 1649 

இ) 1623 – 1659   ஈ) 1625 – 1661 

12. கைத்தும் ி – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை எந்த நூடல கற்றவன் அடரப் 
 ண்டிதன் என ச ரியொர்களொல்  ழசைொழி கூறப் ட்ைது? 

அ) யாளே   ஆ) முதடல 

இ) திருைொல்   ஈ) கழுகு 

13.  ிற்றன்டன – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை யொடரக் குறித்தது? 

அ) சுைித்டர   ஆ)  ீடத 

இ) தகொ டல   ஈ) ளகனகயி 

14. கழல் – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) அணிகலன்   ஆ) திருவடி 

இ) அழகு   ஈ)  ிலம்பு 
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15. ைொடல ைதிக்குஞ் ி ஈ னும் த ொதனும் வொ வனும் – என்ற வரியில் இைம்ச ற்றுள்ள 
குஞ் ி என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) கைல்    ஆ) இந்திரன் 

இ) தளைமயிர்   ஈ)  ிரைன் 

16. த ொதன் – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை எந்த கைவுடளக் குறிக்கிறது? 

அ)  ிவன்   ஆ) திருைொல் 

இ) இந்திரன்   ஈ) பிரமன் 

17. வொ ன் – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை யொடரக் குறித்தது? 

அ) திருைொல்   ஆ) இந்திரன் 

இ)  ிரைன்   ஈ) முருகன் 

18. தவடல ைதிக்கும் ச ருைொன் – என்ற வரியில் இைம்ச ற்றுள்ள தவடல என்னும் 
ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை எந்த ச ொருடளக் குறிக்கிறது? 

அ) கடல்   ஆ)  ொஸ்திரம் 

இ) ைொடல   ஈ) கொடு 

19. தஞ் ம் – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை எந்த ைலடரக் குறிக்கிறது? 

அ) தவம்பு ைலர்  ஆ) அல்லி ைலர் 

இ) தாமளர மைர்  ஈ)  ிைர்வு ைலர் 

20. தொழ்  ிறப்பு, உடற தவங்கைம் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ)  ண்புத்சதொடக   ஆ) ஆறொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

இ) உவடைத்சதொடக   ஈ) விளேத்பதாளக 

21. ைொல் கழல் – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) இரண்ைொம் தவற்றுடைத் சதொடக ஆ) ஆறாம் னவற்றுளமத் பதாளக 

இ) விடனத்சதொடக    ஈ) தொனியொகுச யர் 

22. கழல் – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) உருவகத்சதொைர்    ஆ) ஏழொம் தவற்றுடைத் சதொடக 
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இ) தாேியாகுபபயர்    ஈ)  ண்புத்சதொடக 

23. ைொடலைதி – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) ஏழாம் னவற்றுளம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கபதாளக 

ஆ) ஏழொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

இ) இரண்ைொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

ஈ) இரண்ைொம் தவற்றுடை உருபும்  யனும் உைன் சதொக்கசதொடக 

24. ைதிக்குஞ் ி – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) ஏழொம் தவற்றுடை உருபும்  யனும் உைன் சதொக்கசதொடக 

ஆ) ஏழொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

இ) ஆறொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

ஈ) இரண்டாம் னவற்றுளம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கபதாளக 

25. அந்தி கொடல – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) அன்சைொழித்சதொடக   ஆ) உம்ளமத்பதாளக 

இ)  உருவகத்சதொைர்    ஈ) உரிக்ச ொற்சறொைர் 

26. டகம்ைடல, ைதிவிளக்கு – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ)  ண்புத்சதொடக   ஆ) உம்டைத்சதொைர் 

இ) உருவகம்    ஈ) அன்சைொழித்சதொடக 

27. கவி புடனந்ததொம் – என்னும் ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) இரண்டாம் னவற்றுளமத் பதாளக  ஆ) ஆறொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

இ) உவடைத்சதொடக     ஈ) உம்டைத்சதொடக 

28. இருக்கு ஆரணம் – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) விடனத்சதொடக     ஆ)  ண்புத்சதொடக 

இ) இருபபயபராட்டுப் பண்புத்பதாளக  ஈ) கருவியொகுச யர் 

29. அணங்கு – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 
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அ) ைடலைகள்     ஆ) திருமகள் 

இ) கடலைகள்     ஈ) குணைகள் 

30. ைொயவன் - என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை யொடரக் குறிக்கிறது? 

அ)  ரை ிவன்     ஆ) வருணன் 

இ) இந்திரன்     ஈ) திருமால் 

31.  லவடக உறுப்பும்  லவடகப்  ொவும்  ொவினங்களும்  லவடகப் ச ொருளும் கலந்து 
ச ய்யப்ச றும்  ிற்றிலக்கிய வடகயொனது ……………………. எனப் டும்? 

அ) கைம்பகம்   ஆ) அந்தொதி 

இ)  ிள்டளத்தைிழ்  ஈ)  ரணி 

32. கதம் ம் என்ற ச ொல்தல கலம் கம் என்று திரிந்ததொகக் கூறியவர் யொர்? 

அ) திரு.வி.க   ஆ) உ.னவ.சா 

இ) கவிைணி   ஈ) ரொ ி.த துப் ிள்டள 

33. கலம் கத்தில் கொணப் டும் உறுப்புகள் சைொத்தம் எத்தடன? 

அ)  ன்னிசரண்டு  ஆ)  தினொன்கு 

இ)  தினொறு   ஈ) பதிபேட்டு 

34. தைிழில் ததொன்றிய முதல் கலம் க நூல் எது? 

அ) திருவரங்க கலம் கம்   ஆ) ைதுடரக் கலம் கம் 

இ) நந்திக் கைம்பகம்    ஈ) திருவொைத்தூர் கலம் கம் 

35. ைதுடரக்கலம் க நூலின்  ொட்டுடைத் தடலவன் யொர்? 

அ) சுவொைிைடலநொதன்   ஆ) பசாக்கநாதன் 

இ) டகயிலொநொதன்    ஈ) தில்டலநொதன் 

36. ைதுடரக் கலம் க நூடல இயற்றியவர் யொர்? 

அ) ச ரியொழ்வொர்    ஆ) த க்கிழொர் 

இ) த ரைொன் ச ருைொள் நொயனொர்  ஈ) குமரகுருபரர் 

37. குைரகுரு ரர் இயற்றிய நூல்களில் கீழ்க்கண்ைவற்றில் தவறொனது எது? 
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அ) சகைகைாமாளை    ஆ) கந்தர் கலிசவண் ொ 

இ) நீதிசநறி விளக்கம்    ஈ) முத்துக்குைொரசுவொைி  ிள்டளத்தைிழ் 

38. குைரகுரு ரர் ச ய்யுட்களின் தனிச் ிறப்பு அவற்றின் ……………… ஆகும்? 

அ) சதய்வத்தன்டை   ஆ) இன்னோளச 

இ) முற்றுருவகம்   ஈ) அடையடுத்த கருவியொகுச யர் 

39. கீழ்க்கண்ைவற்றில் தைிடழயும் சதய்வத்டதயும் தம் இரு கண்களொக சகொண்டு 
வொழ்ந்த துறவி யொர்? 

அ) வரீைொமுனிவர்   ஆ)  ிள்டளப்ச ருைொள் ஐயங்கொர் 

இ) குமரகுருபரர்   ஈ) ஆறுமுக நொவலர் 

40. ைொைதிப்  ிஞ்சுைிடர ததர்குயிற் குஞ்சுமுயிர் – என்ற வரி இைம்ச ற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) கந்தர் கலிசவண் ொ  ஆ) நீதிசநறி விளக்கம் 

இ) கொ ிக் கலம் கம்   ஈ) மதுளரக்கைம்பகம் 

41. ஏைசவற்பு – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை எந்த ச ொருடளக் குறிக்கிறது? 

அ) னமருமளை    ஆ) ச ொதியில் ைடல 

இ) இையைடல    ஈ) டகயிலொயைடல 

42. ஏைம் – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ)  ந்தனம்    ஆ) ைடல 

இ) பபான்    ஈ) தைன்டை 

43. ைலயொ லம் – என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ை எந்த ைடலடயக் குறிக்கிறது? 

அ) கயிலொயைடல   ஆ) பபாதியில் மளை 

இ) இையைடல    ஈ) தைருைடல 

44. ைதிப் ிஞ்சு – என்னும் ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) பிளற நிைா   ஆ) முழு நிலொ 

இ)  ொதி நிலொ    ஈ) அழகு நிலொ 

45. உலகப் புகழ் ச ற்ற தைக  ந்தத ம் என்னும் நூடல இயற்ரியவர் யொர்? 
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அ) வி ொகத்தர்    ஆ) சைகஸ்தனிஸ் 

இ) காைிதாசன்    ஈ) ைடறைடலயடிகள் 

46. ைதிப் ிஞ்சு – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) இரண்ைொம் தவற்றுடைத் சதொடக  ஆ) விடனத்சதொடக 

இ) உரிச்ச ொல் சதொைர்    ஈ) ஆறாம் னவற்றுளமத் பதாளக 

47. ைொைதி – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) விடனத்சதொடக     ஆ) உரிச்பசால் பதாடர் 

இ) உவடைத்சதொடக     ஈ) மூன்றொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

48. இடரததர் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) இரண்டாம் னவற்றுளமத் பதாளக  ஆ)  ண்புத்சதொடக 

இ) விடனத்சதொடக     ஈ) அன்சைொழித்சதொடக 

49. ‘ ள்’ – என் து கீழ்க்கண்ை எந்த நிலங்களில் ச ய்யப் டும் உழவிடனத் 
குறிப் தொகும்? 

அ) புன்ச ய் நிலம்   ஆ) நன்பசய் நிைம் 

இ) களர் நிலம்    ஈ) உவர் நிலம் 

50. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த  ிற்றிலக்கிய வடகயொனது உழவரின்  ொட்டுக்கு ச யரொக 
வந்துள்ளது? 

அ) பள்ளு    ஆ) அந்தொதி 

இ) தூது     ஈ) உலொ 

51. ‘த ரி சைொழியொற் ச வ்விதிற் கிளந்து ததர்தல் தவண்ைொது குறித்தது ததொன்றிற்’ – 
என்று  ள்ளு இலக்கிய வடகடய கூறும்  ொைல் இைம்ச ற்றுள்ள நூல் எது? 

அ)  ங்க இலக்கியம்   ஆ) புறப்ச ொருள் சவண் ொைொடல 

இ) இடறயனொர் அகப்ச ொருள் ஈ) பதால்காப்பியம் 

52. சதொல்கொப் ியர் குறிப் ிடும் எட்டு இலக்கிய வனப்புகளில் கீழ்க்கண்ை எந்த 
வனப் ொனது  ள்ளு இலக்கியத்திற்கு ச ொருந்தும் என்கிறொர்? 

அ) அம்டை    ஆ) சதொன்டை 
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இ) புைன்    ஈ) இடழபு 

53. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த ஆறு ைட்டும் முக்கூைலில் கலப் தில்டல? 

அ) ளவளக    ஆ) தண்ச ொருடந 

இ)  ிற்றொறு    ஈ) தகொதண்ைரொை ஆறு 

54. தண்ச ொருடந,  ிற்றொறு, தகொதண்ைரொை ஆறு ஆகிய மூன்று ஆறுகளும் கலக்கும் 
 ிற்றூரொன முக்கூைல் ஊரொனது கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த ைொவட்ைத்தில் 
அடைந்துள்ளது? 

அ) திண்டுக்கல்    ஆ) ைதுடர 

இ) திருச் ிரொப் ள்ளி   ஈ) திருபநல்னவைி 

55. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த நூலொனது ட வ டவணவங்கடள ஒருங்கிடணக்கும் 
இலட் ியங் சகொண்ை நூலொக அடைந்துள்ளது? 

அ) திருைடலப்  ள்ளு   ஆ) முக்கூடற்பள்ளு 

இ) குருகூர்ப்  ள்ளு   ஈ)  ள்ளு  ிர ந்தம் 

56. உழவர்களின் வொழ்க்டக நிகழ்ச் ிகடளச் சுடவ ச றச் ச ொல்லும்  ிற்றிலக்கிய 
வடக எது? 

அ) கலம் கம்    ஆ) உலொ 

இ) பள்ளு    ஈ) அந்தொதி 

57. கீழ்க்கண்ை எந்த  ிற்றிலக்கிய வடகயில்  ிந்தும் விருத்தமும்  ரவிவர 
 ொைப் டுகிறது? 

அ) பள்ளு    ஆ) தூது 

இ) கலம் கம்    ஈ) உலொ 

58. ‘கொயக் கண்ைது சூரிய கொந்தி; கலங்கக் கண்ைது சவண்தயிர்க் கண்ைம்’ – என்ற 
வரிப் ொைல் இைம்ச ற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) தகொைதி அந்தொதி    ஆ) திருக்டக வழக்கம் 

இ) நத்திக்கலம் கம்    ஈ) முக்கூடற்பள்ளு 

59. ைொயக் கண்ைது – கீழ்க்கண்ைவற்றில் எதுசவன்று கவிஞர் கூறுகிறொர்? 
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அ) கொய்க்குடலச் ச ந்சநல்   ஆ) சூரிய கொந்தி 

இ) நாழிளக வாரம்    ஈ) வொன்சுழி சவள்ளம் 

60.  ொயக் கண்ைது – கீழ்க்கண்ைவற்றில் எதுசவன்று புலவர் கூறுகிறொர்? 

அ) காய்க்குளைச் பசந்பநல்   ஆ) தொ தர் உள்ளம் 

இ)  ந்தனம்    ஈ) நொழிடக வொரம் 

61. தனிப் ப் கண்ைது – என் து கீழ்க்கண்ைவற்றில் எடத குறிப் தொக புலவர் 
குறிப் ிடுகிறொர்? 

அ) நொழிடக வொரம்   ஆ) தாபதர் உள்ைம் 

இ) வொன்சுழி சவள்ளம்  ஈ)  ந்தனம் 

62. ைறுகுதல் – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) ைறுத்தல்    ஆ) தைம்புரளுதல் 

இ) தணித்தல்    ஈ) சுழலுதல் 

63. நொழிடக வொரம் – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) உம்ளமத்பதாளக   ஆ) உவடைத்சதொடக 

இ)  ண்புத்சதொடக   ஈ) விடனத்சதொடக 

64. தொ தர் உள்ளம் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) விடனத்சதொடக   ஆ) இரண்ைொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

இ) ஆறாம் னவற்றுளமத் பதாளக ஈ) உம்டைத்சதொடக 

65. சுழிசவள்ளம் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) உவடைத்சதொடக   ஆ) விளேத்பதாளக 

இ) உருவகம்    ஈ) உரிச்ச ொற்சறொைர் 

66. கவிச்  க்கரவர்த்தி, கவிரொட்  ன் என்சறொல்லொம் புகழப் டு வர் யொர்? 

அ) இளங்தகொவடிகள்   ஆ) ஔடவயொர் 

இ) கம் ர்    ஈ) ஒட்டக்கூத்தர் 

67. முக்கூைற்  ள்ளுக்குரிய  ொவடக எது? 
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அ) சவண் ொ    ஆ) ஆ ிரியப் ொ 

இ) சிந்துப்பா    ஈ) வஞ் ிப் ொ 

68. ைறுைலர்ச் ிப்  ொைல்களின் உயிர்நொடி எது? 

அ) மானுடம் பாடுதல்    ஆ) புதிய  ொடும் ச ொருளில்  ொடுவது 

இ) இலக்கியம் நொட்டிய உத்தி புதிது ஈ)  மூக அவலங்கடள ததொலுரிப் து 

69. நம்  ொைப் குதியில் இைம்ச ற்றுள்ள ைொடலக்கொல வருணடன  குதியொனது 
கீழ்க்கண்ை எந்த நூலில் இைம்ச ற்றுள்ளது? 

அ) ைதுடரக்கொந்தி    ஆ) தைிழக்கம் 

இ) பாஞ்சாைி சபதம்    ஈ) ைகொ ொரதம் 

70.  ொஞ் ொலி   தம் என்ற நூடல எழுதியவர் யொர்? 

அ) முடியர ன்     ஆ) கண்ணதொ ன் 

இ)  ொரதிதொ ன்     ஈ) பாரதியார் 

71.  ொஞ் ொலி   தத்தில்  ொரதியொர் அவர்கள்  ொண்ைவர்கடள கீழ்க்கண்ை எவற்றுைன் 
ஒப் ிடுகிறொர்? 

அ)  ொரதத்தொய்     ஆ) பாரத மக்கள் 

இ) சவள்டளயர்    ஈ) ைிதவொதிகள் 

72.  ொஞ் ொலி   தம் நூலில் உள்ள  ருக்கங்கள் சைொத்தம் எத்தடன? 

அ) ஏழு  ருக்கம்    ஆ) ஆறு  ருக்கம் 

இ) ஐந்து சருக்கம்    ஈ) நொன்கு  ருக்கம் 

73. ைொடலக்கொல வருடண  குதியொனது  ொஞ் ொலி   தத்தில் கீழ்க்கண்ை எந்த 
 ருக்கத்தில் அடைந்துள்ளது? 

அ) அடிடைச் ருக்கம்    ஆ)   தச் ருக்கம் 

இ) சூதொட்ைச் ருக்கம்    ஈ) அளழப்புச்சருக்கம் 

74. ‘நைக்கு சதொழில் கவிடத நொட்டிற்குடழத்தல்’ – என்னும் சகொள்டக முழக்கைிட்ை 
புலவர் யொர்? 

அ)  ொரதிதொ ன்     ஆ) பாரதியார் 
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இ) அப்துல் ரகுைொன்    ஈ) ஆறுமுக நொவலர் 

75.  ொரதியொரின் இயற்ச யர் யொது? 

அ) சுப்புரத்தினம்    ஆ) சுப் ரொயன் 

இ) சுப்பிரமணியன்    ஈ) சுப்புரத்தினதொ ன் 

76. ‘தைிழ் நொட்டில் தைிழ்ப்புலவன் ஒருவன் இல்டலசயனும் வட  நீங்க’ – வந்து 
ததொன்றிய புலவன் யொர்? 

அ) மகாகவி     ஆ) திவ்வியக்கவி 

இ) புரட் ித்துறவி    ஈ) சதய்வக்கவி 

77.  ண்டிதர்களின் கரடுமுரைொன நடையில் ததங்கி கிைந்த தைிடழ  லரும்  டித்தறியும் 
வடகயில் எளிய  ொக்களொக வடித்து உலவவிட்ைவர் யொர்? 

அ) நொைக்கல் கவிஞர்    ஆ)  ொரதிதொ ன் 

இ)  ிற் ி  ொலசுப் ிரைணியம்  ஈ) பாரதியார் 

78. ‘சதருசவல்லொம் தைிழ் முழக்கம் ச ழிக்கச் ச ய்வரீ்’ எனவும் ‘ததைதுரத் தைிதழொட  
உலகசைல்லொம்  ரவும் வடக ச ய்தல் தவண்டும்’ எனவும் தைிழ்சைொழி  ரவிை 
விடழந்த தைிழ்ப் புலவர் யொர்? 

அ) வொணிதொ ன்   ஆ) முடியர ன் 

இ) பாரதியார்    ஈ) கண்ணதொ ன் 

79.  ொரதியொர் உள்ளைக்கிய நொட்டு விடுதடலயில் கீழ்க்கண்ை எந்த விடுதடலயொனது 
இைம்ச றவில்டல? 

அ) தமிழர் விடுதளை   ஆ) ஆன்ைீக விடுதடல 

இ) ச ண் விடுதடல   ஈ)  முதொய விடுதடல 

80. இரு தொம் நூற்றொண்டின் இலக்கிய ைறுைலர்ச் ிக்கு வித்திட்ை புலவர் யொர்? 

அ) ஆறுமுக நொவலர்   ஆ) சுரதொ 

இ) திரு.வி.க    ஈ) பாரதியார் 

81. முகில் – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) நீர்நிடல    ஆ) னமகம் 
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இ) சூரியன்    ஈ) அழகு 

82.  ைர்முகில், சுைசரொளி – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) உவடைத்சதொடக   ஆ) அன்சைொழித்சதொடக 

இ) விளேத்பதாளக   ஈ)  ண்புத்சதொடக 

83. தங்கத்தீவு, ச ொற்கடர, தங்கத் திைிலங்கம் என்ற ச ொற்களின் இலக்கணகுறிப்பு 
யொது? 

அ) உருவங்கள்   ஆ) அன்சைொழித்சதொடக 

இ) உவடைத்சதொைர்கள்  ஈ) விடனத்சதொடக 

84. ‘எரிந்திடுந் தங்கத் தீவுகள்!  ொரடி! நீலப் ச ொய்டககள்’ – என்ற வரி இைம்ச ற்றுள்ள 
நூல் எது? 

அ) ைதுடரக்கலம் கம்   ஆ)  ொண்டியன்  ரிசு 

இ) தைிழர ி குறவஞ் ி  ஈ) பாஞ்சாைி சபதம் 

85. புத்தக  ொடல என்னும்  குதியொனது  ொரதிதொ னின் கீழ்க்கண்ை எந்த நூலில் 
இைம்ச ற்றுள்ளது? 

அ) அழகின்  ிரிப்பு   ஆ) பாரதிதாசன் கவிளத பதாகுதி 

இ) குடும்  விளக்கு   ஈ)  ொண்டியன்  ரிசு 

86. புனிதம் ச ற்று ைக்கள் புதுடையொன வொழ்வு தவண்டும் எனில் நொடு முழுவதும் 
கீழ்க்கண்ைவற்றில் எடவ தவண்டும் என்று  ொரதிதொ ன் கூறுகிறொர்? 

அ) கல்வி    ஆ) நட்பு 

இ) அன்பு    ஈ) புத்தக சாளை 

87. ‘ ொரதிதொ ன் அவர்கள் ‘ததசனொக்கும் ச ந்தைிதழ! நீ கனி! நொன் கிளி! தவசறன்ன 
தவண்டும் இனி?’ – என்று கூறுவதன் மூலம் அவரின் கீழ்க்கண்ை எந்த உணர்வு 
சவளிப் டுகிறது? 

அ) தமிழுணர்வு   ஆ)  முதொய உணர்வு 

இ) இனவுணர்வு   ஈ) சதொண்டுணர்வு 

88. ‘எங்கள்  டகவர் எங்தகொ ைடறந்தொர் இங்குள்ள தைிழர்கள் ஒன்றொதல் கண்தை’ – 
என்ற வரி மூலம்  ொரதிதொ னின் கீழ்க்கண்ை எந்த உணர்வொனது சவளிப் டுகிறது? 
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அ) சதொண்டுணர்வு   ஆ) தைிழுணர்வு 

இ) இேவுணர்வு   ஈ)  முதொய உணர்வு 

89. ‘உறுதி உறுதி ஒன்தற  மூகம் என்று எண்ணொர்க்கு இறுதி இறுதி’ – என்று 
 ொரதிதொ ன்  ொடுவதன் மூலம் அவரின் எந்த உணர்வனது சவளிப் டுகிறது? 

அ) சதொண்டுணர்வு   ஆ) தைிழுணர்வு 

இ) இனவுணர்வு   ஈ) சமுதாய உணர்வு 

90. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எந்த புலவர் இயற்றிய நுல்கள் நொடு, சைொழி, இனம்,  முதொயச் 
 ீர்திருத்தம், இயற்டக முதலொனவற்டற  ொடு ச ொருளொக சகொண்டு இயற்றிய நூல்கள் 
இறவொ இன் க்களஞ் ியங்கள் எனப் டுகிறன்றன? 

அ)  ொரதியொர்    ஆ) பாரதிதாசன் 

இ) திரு.வி.க    ஈ) கருணொநிதி 

91. என்னருந்தைிழ் நொட்டின்கண் எல்லொருங் கல்வி கற்க தவண்டும் என விடழந்தவர் 
யொர்? 

அ) வல்லிக்கண்ணன்   ஆ) ந. ிச் மூர்த்தி 

இ) பாரதிதாசன்   ஈ) கண்ணதொ ன் 

92. ‘எல்லொர்க்கும் எல்லொம் என்று இருப் தொன இைம் தநொக்கி நைக்கின்றது இந்த 
டவயம்’ – என்று  ொடிய புலவர் யொர்? 

அ) பானவந்தர்    ஆ) ைகொக்கவி 

இ) சதய்வக்கவி   ஈ) ந. ிச் மூர்த்தி 

92. ‘எளிடையினொல் ஒரு தைிழன்  டிப் ில்டல என்றொல் இங்குள்ள எல்தலொரும் 
நொணிைவும் தவண்டும்’ – என்று கூறியவர் யொர்? 

அ) அப்துல் இரகுைொன்  ஆ) பாரதிதாசன் 

இ) வல்லிக்கண்ணன்   ஈ)  ிற் ி  ொலசுப்ரைணியம் 

93.  ர்வகலொ  ொடல – என்ற ச ொல்லின் ச ொருள் யொது? 

அ) தன்னலம் த ணுதல்  ஆ) நூலகம் 

இ) நூல் நிடலயம்   ஈ) பல்களைக்கழகம் 
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94. அன்புசநறி – என் தன் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) இரண்ைொம் தவற்றுடைத் சதொடக ஆ) இருபபயபராட்டுப் பண்புத்பதாளக 

இ) விடனத்சதொடக    ஈ)  ண்புத்சதொடக 

95. சுவடிச் ொடல – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) விடனத்சதொடக      

ஆ) உம்டைத்சதொடக 

இ) இரண்டாம் னவற்றுளம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கபதாளக 

ஈ) ஏழொம் தவற்றுடைத் சதொடக 

96. உயர் எண்ணம் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) விளேத்பதாளக    ஆ) உரிச்ச ொற்சறொைர் 

இ) விடனயொலடணயும் ச யர்  ஈ) வியங்தகொள் விடனமுற்று 

97.  ொரதிதொ ன் சவளியிட்ை இதழ் எது? 

அ) ததன்ைடழ    ஆ) குயில் 

இ) சதன்றல்    ஈ) நவ க்தி 

98. ‘வொழ்வினிற் ச ம்டைடயச் ச ய் வன் நீதய’ – என்ற  ொைடல தைிழ் வொழ்த்தொக 
ஏற்றுக் சகொண்டுள்ள அரசு எது? 

அ) தைிழ்நொடு அரசு   ஆ) தந ொள அரசு 

இ)  ிசரஞ்சு அரசு   ஈ) புதுளவ அரசு 

99. கொட்டிலுள்ள முதிர் ைரங்களின்  ட்டையொனது கீழ்க்கண்ை எந்த விலங்கின் உைலின் 
வண்ணம் த ொன்று இருப் தொக வொணிதொ ன் அவர்கள் கூறுகிறொர்? 

அ) பநற்புதர்    ஆ) அருகம்புல் 

இ)  ிரண்டை    ஈ) த ொடலகள் 

100. கொட்டில் உள்ள கள்ளிப் புதசரல்லொம் கீழ்க்கண்ைவற்றின் எந்த தொவரத்டத த ொன்று 
உள்ளதொக கவிஞர் குறிப் ிடுகிறொர்? 

அ) சநற்புதர்    ஆ) அருகம்புல் 
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இ) பிரண்ளட    ஈ) த ொடலகள் 

101. கொடு – என்னும் தடலப் ில் கவிடத சதொகுப்பு  ொைடலப்  ொடியுள்ள கவிஞர் யொர்? 

அ)  ொரதிதொ ன்    ஆ) வாணிதாசன் 

இ) முடியர ன்    ஈ) சுரதொ 

102. வொணிதொ ன் அவர்களின் இயற்டக ச யர் யொது? 

அ) துடரைொணிக்கம்   ஆ) சுப்ரைணியன் 

இ) துடரரொசு    ஈ) எத்திராசலு 

103. வொணிதொ ன் அவர்கள் கீழ்க்கண்ை யொரிைம் சதொைக்க கல்வி  யின்றொர்? 

அ) இலக்குவனொர்   ஆ) திரு.வி.க 

இ) பாரதிதாசன்   ஈ) வல்லிக்கண்ணன் 

104. வொணிதொ ன் அவர்களின்  ிறப்பு – இறப்பு ஆண்டுகள் யொது? 

அ) 1910 – 1970    ஆ) 1911 – 1971 

இ) 1914 – 1973    ஈ) 1915 – 1974 

105.  ொகித்ய அகொசதைி சவளியிட்ை கீழ்க்கண்ை எந்த சதொகுப்பு நூலில் வொணிதொ ன் 
அவர்களின் கவிடத இைம்ச ற்றுள்ளன? 

அ) தமிழ்க் கவிளதக் கைஞ்சியம்  ஆ) புதுத்தைிழ்க் கவிைலர்கள் 

இ) குழந்டத இலக்கியம்   ஈ) எழிதலொவியம் 

106. சதன்சைொழிகள் புத்தக சவளியீட்டுக் கழகம் சவளியிட்ை கீழ்க்கண்ை எந்த சதொகுப்பு 
நூலில் வொணிதொ ன் அவர்களின் கவிடதகள் இைம்ச ற்றுள்ளன? 

அ) குழந்டத இலக்கியம்   ஆ) புதுத்தமிழ்க் கவிளதக் கைஞ்சியம் 

இ) வொணிதொ ன் கவிடத நூல்கள்  ஈ) தைிழ்க் கவிடதக் களஞ் ியம் 

107. ‘தைிழ் –  ிசரஞ்சு டகயகர முதலி’டய சவளியிட்ைவர் யொர்? 

அ) வாணிதாசன்   ஆ)  ொரதிதொ ன் 

இ) சுரதொ     ஈ) வண்ணதொ ன் 
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108. கீழ்க்கண்ைவற்றில் யொர் வொணிதொ ன் அவர்களுக்கு ச வொலியர் விருதிடன 
வழங்கியவர்? 

அ)  ிசரஞ்சு கல்வி அடைச் ர்  ஆ)  ிசரஞ்சு முதல் அடைச் ர் 

இ) பிபரஞ்சு குடியரசுத் தளைவர்  ஈ)  ிசரஞ்சு  ல்கடலக்கழகத் தடலவர் 

109. கீழ்க்கண்ைவற்றில் யொர் ‘கவிஞதரறு’, ‘ ொவலர் ைணி’ முதலிய  ட்ைங்களும் 
வழங்கப் ட்டுள்ளன? 

அ) ச ருஞ் ித்திரனொர்    ஆ) கண்ணதொ ன் 

இ)  ொரதிதொ ன்     ஈ) வாணிதாசன் 

110. ‘தைிழகத்தின் தவொர்ட்ஸ்சவொர்த்’ – என அடழக்கப் ட்ைவர் யொர்? 

அ) ந. ிச் மூர்த்தி    ஆ) வாணிதாசன் 

இ) வல்லிக்கண்ணன்    ஈ)  ொரதியொர் 

111. வொணிதொ ன் எழுதிய கொடு என்னும் கவிடத சதொகுப் ொனது எந்த நூலில் 
இைம்ச ற்றுள்ளது? 

அ) எழினைாவியம்    ஆ) குழந்டத இலக்கியம் 

இ) தைிழச் ி     ஈ) இன்  இலக்கியம் 

112. முட்புதர் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) இரண்ைொம் தவற்றுடைத் சதொடக   

ஆ) உவடைத்சதொடக 

இ) இரண்டாம் னவற்றுளம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கபதாளக 

ஈ) உரிச்ச ொல்சதொைர் 

113. சவய்தயொன் திங்கள் – என்ற ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) அன்சைொழித்சதொடக   ஆ) உம்ளமத்பதாளக 

இ) இருச யசரொட்டு  ண்புத்சதொடக ஈ) விடனத்சதொடக 

114. கள்ளப்புதர் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) உவடைத்சதொடக    ஆ)  ண்புத்சதொடக 
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இ) ஏழொம் தவற்றுடைத் சதொடக  ஈ) ஆறாம் னவற்றுளமத் பதாளக 

115. உயர்ைரம், முதிர்ைரம் – என்னும் ச ொல்லின் இலக்கணகுறிப்பு யொது? 

அ) விளேத்பதாளக    ஆ)  ண்புத்சதொடக 

இ) உருவகத்சதொைர்    ஈ) அன்சைொழித்சதொடக 

116. கீழ்க்கண்ை எந்த இதழொனது  ொரதிதொ ன் அடிசயொட்டி  ொடிய கவிஞர்கடள 
‘ ொரதிதொ ன்  ரம் டர’ என்னும் தடலப் ில் அறிமுகப் டுத்தியது? 

அ) கொவியம் இதழ்    ஆ) பபான்ேி இதழ் 

இ) தடலவன் இதழ்    ஈ) விண்ைீன் இதழ் 

117. ‘திருவொணிதொ ர் ஒரு ச ரும் உலகக் கவிஞர் ஆதல் தவண்டும்’ – என்று 
வொணிதொ டர புகழ்ந்தவர் யொர்? 

அ) அண்ணொ     ஆ) ையிடல  ிவமுத்து 

இ)  ொரதிதொ ன்     ஈ) திரு.வி.க 

118. வொணிதொ டர ‘தைிழ்நொட்டு தொகூர்’ – என அடழத்தவர் யொர்? 

அ) ச ரியொர்     ஆ) சுரதொ 

இ) மயிளை சிவமுத்து   ஈ) திரு.வி.க 


