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பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு - ரபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 5 

1. த ொன்று த ொட்டு பலர் கூறும்  மிழ் தமொழியின் பிரிவுகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில் 
 வறொனது எது? 

அ) இயல்    ஆ) இசை 

இ) நொடகம்    ஈ) நாட்டியம் 

2. இயற்றமிழ் என்பது கீழ்க்கண்ட எந்  இரு நூல்களின் த ொகு ி என 
பரி ிமொற்கசலஞர் கூறுகிறொர்? 

அ) வசனமும் சசய்யுளும்  ஆ) கவிச யும் உசைநசடயும் 

இ) இலக்கணமும் இலக்கியமும் ஈ) தைய்யுளும் துசணப்பொடமும் 

3. தைந் மிழ் நிலத்ச  சைர்ந்  எத் சன குறுநிலங்களும் தகொடுந் மிழ் நொட்சடச் 
சைர்ந் ன? 

அ) ப ிதனொன்று   ஆ) பத்து 

இ) பன்னிரண்டு   ஈ) ப ிமூன்று 

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் இசைத்  மிழில் அடங்கொ  வசக எது? 

அ) ஆனந் க் களிப்பு    ஆ) குலவவப்பாடல்கள் 

இ) கீர்த் னங்களும் வரிப்பொடல்களும் ஈ) த ம்பொங்கு 

5. முற்கொலத் ில் ச ொன்றிய இசைத் மிழ் நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது 
எது? 

அ)  ொளவசகசயொத்து    ஆ) தபரு நொசை 

இ) இசை நுணுக்கம்    ஈ) கந்தபுராணக் கீர்த்தவன 

6. இசடக்கொலத் ில் ச ொன்றிய இசைத் மிழ் நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில் ைரியொனது 
எது? 

அ) ைங்கீ  ைந் ிரிசக    ஆ) தபரியபுைொண கீர்த் சன 

இ) ததவாரம்     ஈ) தபருங்குருகு 

7. இக்கொலத் ில் ச ொன்றிய இசைத் மிழ் நூல்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது 
எது? 
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அ) இவச நுணுக்கம்    ஆ) தபரியபுைொண கீர்த் சன 

இ) ைங்கீ  ைந் ிரிசக    ஈ) கந் புைொணக் கீர்த் சன 

8. இசைத் மிழ் இன்றி நொடகத் மிழ் தவளிப்படொது என்ப  பரி ிமொற்கசலஞர் அவர்கள் 
கீழ்க்கண்ட எந்  உ ொைணத்துடம் ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறொர்? 

அ) கொற்று இன்றி பூக்கள் வொடுவது சபொல  

ஆ) ஆவடயின்றி நங்வக சவளிவராமல் இருப்பது தபால 

இ) தைொற்கள் இன்றி வொர்த்ச  அசமவது சபொல 

ஈ)  ண்ணிரின்றி மீன்கள் வொழ்வது சபொல 

9. நொடகத் மிழொனது கீழ்க்கண்ட எந்  இரு  மிழும் இசணந்து அசமவது என்று 
ஆைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ) தைந் மிழ், இசைத் மிழ்   ஆ) தைந் மிழ், தகொடுந் மிழ் 

இ) இவசத்தமிழ், இயற்றமிழ்  ஈ) தகொடுந் மிழ், இயற்றமிழ் 

10. சகயில் நூதலடுத்துப் படித் ற்குரிய அவகொைமில்லொ  சவசலக்கொைர்களுக்கும் 
படிக்கத் த ரியொ ர்களுக்கும் நல்லறிவு புகட்டும் சநொக்கத்ச ொடு வகுக்கப்பட்ட  மிழ் 
எது? 

அ) இயற்றமிழ்     ஆ) தகொடுந் மிழ் 

இ) இசைத் மிழ்    ஈ) நாடகத்தமிழ் 

11. கீழ்க்கண்டவற்றில் உலகத் ின் இயல்பிசன உள்ளச  உள்ளவொசற புசனந்து 
கொட்டுவது எது? 

அ) தைந் மிழ்     ஆ) இசைத் மிழ் 

இ) நாடகத்தமிழ்    ஈ) தகொடுந் மிழ் 

12. ைரியொன விசடசயக் கூறுக 

கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  இரு  மிழொனது சகள்வியின்பம் மட்டிசல பயப்பனவொய் 
நிற்கின்றன? 

1. இசைத் மிழ்   2. தகொடுத் மிழ் 

3. இயற்றமிழ்   3. இயற்றமிழ் 
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அ) 1 மற்றும் 3   ஆ) 2 மற்றும் 3 

இ) 1 மற்றும் 4   ஈ) 3 மற்றும் 4 

13. கீழ்க்கண்டவற்றில் சகள்வியின்பம் பயப்பச யன்றிக் கொட்ைி யின்பமும் 
உடன்பயக்கும்  மிழ்வசக எது? 

அ) தகொடுந் மிழ்   ஆ) நாடகத்தமிழ் 

இ) இசைத் மிழ்    ஈ) இலக்கணத் மிழ் 

14. சுச ைொபிமொனம் – என்ற வடதைொல்லிம்  மிழ் தபொருள் யொது? 

அ)  ொய்தமொழிப்பற்று    ஆ) அயல்நொட்டு தமொழிப்பற்று 

இ) அயல்நொட்டுப்பற்று    ஈ) தாய்நாட்டுப்பற்று 

15. சுபொஷொபிமொனம் – என்ற தைொல்லின்  மிழ்ப்தபொருள் யொது? 

அ) தாய்சமாழிப்பற்று   ஆ) அயல்நொட்டு தமொழிப்பற்று 

இ) அயல்நொட்டுப்பற்று    ஈ)  ொய்நொட்டுப்பற்று 

16.  ொன் வழங்கும் நொட்டிங்கண் உள்ள தமொழிகளுக்கு  சலசமயும் அவற்றினும் மிக்க 
ச  கவுசடசமயுமுள்ள தமொழிசய ……………………. எனப்படும்? 

அ) உயர் னிச் தைம்தமொழி   ஆ)  னி தமொழி 

இ) உயர் சமாழி    ஈ) தைம்தமொழி 

17.  ொன் வழங்கும் நொட்டிற் பயிலும் மற்சறய தமொழிகளின் உ வியின்றித்  னித்து 
இயங்கவல்ல ஆற்றல் ைொன்றச  ……………………… எனப்படும்? 

அ) உயர் னிச் தைம்தமொழி   ஆ) தனி சமாழி 

இ) தைம்தமொழி     ஈ)  மிழ் தமொழி 

18.  ிருந் ிய பண்புஞ் ைீர் ிருத்  நொகரிகமும் தபொருந் ிய தூய்தமொழி புகல் 
தைம்தமொழியொம் யொர்? 

அ) ச வசநயப்பொவணொர்   ஆ) மசறமசலயடிகள் 

இ)  ிரு.வி.கல்யொணசுந் ைனொர்  ஈ) பரிதிமாற்கவலஞர் 
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19. இடர்பட்ட தைொன்முடிபகளும் தபொருண்முடிபகளும் இன்றி தைொல்லயவன் கரு ிய 
தபொருசள சகட்பவன் த ள்ளி ினுணை வல்ல ொய் பசழயன கழிந்தும் பு ியன 
புகுந்தும்  ிருத்  தமய் ி நிற்றசல  ிருந் ிய பண்தபனப்படுவது என்று கூறியவர் யொர்? 

அ) சவ ொச்ைலம்    ஆ) ச வசநயப்பொவொணர் 

இ) சூரியநாராயண சாஸ்திரி  ஈ) ஆறுமுக நொவலொர் 

20. அலமொரி, சபனொ, கடு ொைி – ஆகிய தைொற்களொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நொட்டின் தமொழி 
தைொல்லொகும்? 

அ) தபார்ச்சுகீசியம்    ஆ) இந்துஸ் ொனி 

இ) பிதைஞ்சு    ஈ) பொர்ஸி 

21. குல்லொ, பஜொர் – ஆகிய வொர்த்ச களொனது கீழ்க்கண்ட எந்  தமொழிச்தைொல்லொகும் ? 

அ) த லுங்கு    ஆ) உருது 

இ) பிதைஞ்சு    ஈ) பார்ஸி 

22. எக்கச்ைக்கம் – என்ற தைொல்லொனது கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  தமொழி தைொல்லொகும்? 

அ) ஜப்பொனி    ஆ) உருது 

இ) சதலுங்கு    ஈ) டச்சு 

23. பரி ிமொற்கசலஞர் அவர்கள் வடதமொழிசய கீழ்க்கண்ட யொரிடம் கற்றொர்? 

அ) இைொமச்ைந் ிை கவிைொயர்   ஆ) மீனொட்ைி சுந் ைனொர் 

இ) கொஞ்ைி ைபொப ி மு லியொர்  ஈ) தகாவிந்த சிவன் 

24. பரி ிமொற்கசலஞர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட யொரிடம்  மிசழ பயின்றொர்? 

அ) கொஞ்ைி மகொவித்வொன் ைபொப ி மு லியொர் 

ஆ) மதுவர சபாபதி முதலியார் 

இ) சகொவிந்  ைிவன் 

ஈ)  ிருவொவடுதுசற மீனொட்ைி சுந் ைனொர் 

25. பரி ிமொற்கசலஞசை ‘ ிைொவிட ைொஸ் ிரி’ என அசழத் வர் யொர்? 

அ) சி.வவ.தாதமாதரம் பிள்வள  ஆ) மு.ைி.பூர்ணலிங்கம் பிள்சள 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

5 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

இ) ைொ.பி.சைதுப்பிள்சள   ஈ)  ிரு.வி.க 

26.  மிழ்நொட்டில் ஆங்கிசலயர் ஆட்ைி சமற்பட்ட பின்னர்  ொய்தமொழியொகிய  மிசழ 
அ ன் வழிதமொழியொகிய த லுங்கு, கன்னடம், மசலயொளம் துளு ஆகிய 
தமொழிகசளொடு அடக்கி …………….. என வசகப்படுத் ி இருந் னர்? 

அ) தைம்தமொழிகள்    ஆ) உயர் னிச்தைம்தமொழி 

இ) உள்நாட்டு சமாழிகள்   ஈ)  னி தமொழிகள் 

27. இனொம் – என்ற தைொல்லொனது எந்  தமொழிச் தைொல்லொகும்? 

அ) த லுங்கு     ஆ) உருது 

இ) பிதைஞ்சு     ஈ) பொர்ஸி 

28. மனி ன் ைமைைத்ச  பற்றி சபசுவ ிலும் அச  நசடயில் தகொணை முயல்வச  
…………………………. ஆகும். 

அ) பண்புசடசம    ஆ) அறிவுவடவம 

இ) அன்புசடசம    ஈ) ஒழுக்கமுசடசம 

29.  ிரு.வி.க அவர்கள் கூறய வொழ்விற்கு இசடயூறொக அசமந்துள்ள தகொடுசமகளில் 
கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது எது? 

அ) நொடு      ஆ) தமொழி 

இ) ைமயதநறி     ஈ) சசல்வம் 

30. எல்லொ தமொழிகட்கும் அடிப்பசட கீழ்க்கண்டவற்றில் எதுதவன்று  ிரு.வி.க அவர்கள் 
கூறுகிறொர்? 

அ) ஒலி      ஆ) ஒளி 

இ) இசை     ஈ) நொடகம் 

31. எல்லொக் தகொடுசமயிலும்  சலயொயக் தகொடுசமயொக கீழ்க்கண்டவற்றில் எச  
 ிரு.வி.க அவர்கள் கூறுகிறொர்? 

அ) நொடு      ஆ) தமொழி 

இ) சாதி      ஈ) ைமயதநறி 

32. ‘எச்ைசப தபொதுதவன இயம்பினர் அறிஞர்கள் அச்ைசப இடங்தகொளும் 
அரு‘தடப்ருஞ்சைொ ி’ – என்று அருளியச் சுவொமிகள் யொர்? 
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அ) இராமலிங்க அடிகள்   ஆ) இைொமச்ைந் ிை அடிகள் 

இ) இைொமனுஜ அடிகள்   ஈ) இைொமநொ  அடிகள் 

33. ைொ ியும் ம முஞ் ைமயமுந்  விர்த்ச ன் ைொத் ிைக் குப்சபயுந்  ணந்ச ன் – என்று 
பொடியவர் யொர்? 

அ) த ய்வக்கவி    ஆ) பொசவந் ர் 

இ) வள்ளலார்     ஈ) புைட்ைிக்கவி 

34. ைிலர் கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்சற மு ற்தகொண்டு ைமைைத்துக்கு சகடு சூழ்வ ொக 
 ிரு.வி.க அவர்கள் கூறுகிறொர்? 

அ) நொடு     ஆ) சமாழி 

இ) கல்வி    ஈ) ைொ ி 

35. கீழ்க்கண்ட எந்  தபருங்தகொசலயொனது நமது நொட்டில் நீண்டகொலமொக நிகழ்ந்து 
வருவ ொக  ிரு.வி.க கூறுகிறொர்? 

அ) நொடுகளில் ைமயதநறிசய பைப்புவது  

ஆ) ைொ ி ம த்ச  வளர்ப்பது 

இ) குழந்ச கள்  ிருமணம்     

ஈ) சபரிதயார் கூறிய அறிவுவரகவள புவதப்பது 

36. சமசலநொட்டு அறிஞைொன ஜொன்ஸனிடத் ில் ‘கவிச  யொது’? என்ற சகொள்விசய 
சகட்டவர் யொர்? 

அ) பாஸ்சவல்     ஆ) சகொலரிட்ஜ் 

இ) சவொர்ட்ஸ்தவொர்த்    ஈ) கீட்ஸ் 

37. ‘கவிச  இது அல்ல, இது அல்ல, என எளி ில் கூறிவிடலொம் ஆனொல், இன்னது 
 ொன் கவிச  என்று வசையறுத் ல் எளி ல்ல’ – என்று கவிச க்கு வசையசற 
கூறியவர் யொர்? 

அ) சகொலரிட்ஜ்     ஆ) ஜான்ஸன் 

இ) பொஸ்தவல்     ஈ) சவொர்ட்ஸ்தவொர்த் 
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38. ‘தைொற்கசளச் ைிறந்  முசறயில் சவப்பது வைனம் என்றும் ைிறந்  தைொற்கசள 
ைிறந்  முசறயில் சவப்பது கவிச ’ – என்று கவிச க்கு வசையசற வகுத் வர் 
யொர்? 

அ) பொை ியொர்     ஆ) கீட்ஸ் 

இ) சவொர்ட்ஸ்தவொர்த்    ஈ) தகாலரிட்ஜ் 

39. ‘ஆற்றல் நிைம்பிய தைொற்கள்  ொமொகப் தபொங்கி வழிவது  ொன் கவிச ’ – என்று 
கவிச க்கு வசையசற வகுத் வர் யொர்? 

அ) கீட்ஸ்     ஆ) கொல்டுதவல் 

இ) தவார்ட்ஸ்சவார்த்   ஈ) சகொலரிட்ஜ் 

40. முன்பு கிளர்ந்  ஓர் உணர்ச்ைிப் தபருக்சக மீண்டும் வரும்சபொது  ொன் கவிச  
ச ொன்றுகிறது – என்று கூறியவர் யொர்? 

அ) தவார்ட்ஸ்சவார்த்   ஆ) பொஸ்தவல் 

இ) சகொலரிட்ஜ்     ஈ) ஜொன்ஸன் 

41. ‘கொல்வொய் இல்லொ  இடத் ில் தபய்  ஒளிமசழசய கவிச ’ – என்று கவிச க்கு 
வசையசற கூறியவர் யொர்? 

அ) கொல்டுதவல்    ஆ) இைொபர்ட் பட்டன் 

இ) கீட்ஸ்     ஈ) சகொலரிட்ஜ் 

42. ‘கவிச  என்பது ஆற்றலின் ைிகைம் என்றும் ஆற்றல்  னது வலப்புயத் ில  சல 
ைொய்த்துப் பொ ி உறங்கிக் தகொண்டிருக்கும் நிசல’ – என்று கவிச சய வசையறுத்  
அறிஞர் யொர்? 

அ) ஜொன்ஸன்     ஆ) கீட்ஸ் 

இ) ஜொன் ைஸ்கின்    ஈ) சகொலரிட்ஜ் 

43. ‘ைீரிய உணர்ச்ைிக்குரிய கொைணங்கசள பொவனொைக் ியொல் குறிப்பிடுவச  கவிச ’ – 
என்று கவிச க்கு வசையசற கூறிய அறிஞர் யொர்? 

அ) இைொபர்ட் பட்டன்    ஆ) சகொலரிட்ஜ் 

இ) கீட்ஸ்     ஈ) ஜான் ரஸ்கின் 

44. ‘பல்வசகத்  ொதுவின் உயிர்க்குடல் சபொற்பல’ – என்ற பொடசல பொடியவர் யொர்? 
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அ) பவணந்தி     ஆ) கம்பர் 

இ) கபிலர்     ஈ) பைணர் 

45. கவிச யொனது அறிவு தநறியினின்று விலகி சபத் ிய தநறியில் கூட நிற்கும் 
என்பச  விள்ளக்குவ ற்கொக ‘பித் ர் தைொன்னவும் சபச யர் தைொன்னவும் பத் ர் 
தைொன்னவுன் பன்னப் தபறுபசவொ?’ – என்று வரிமூலம் கூறியவர் யொர்? 

அ) பைணர்     ஆ) கபிலர் 

இ) கம்பர்     ஈ) ஔசவயொர் 

46. ைமீபத் ில் கீழ்க்கண்ட எந்  கவிஞர் எல்லொ கவிஞர்களும் சபத் ியக்கொைர்கசள 
என்று விசநொ  முடிவுக்கு வந்  ொக சபைொைிரியர் சவயொபுரிப்பிள்சள அவர்கள் 
கூறுகிறொர்? 

அ) பொஸ்தவல்     ஆ) இராபர்ட் பட்டன் 

இ) கீட்ஸ்     ஈ) ஜொன் ைஸ்கின் 

47. கவிச யின்  சலயொய சநொக்கமொக கீழ்க்கண்டவற்றில் எச க் கவிஞர் 
குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ) ஆன்மொவின் இயல்பு   ஆ) பொவனைக் ியின் இயல்பு 

இ) தைய்யுள் வடிவ அசமத் ல்   ஈ) இன்பம் விவளத்தல் 

48. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  இயல்சப தவளிப்படுத்தும் கவிச கசள ைிறந்  கவிச கள் 
என்று சபைொைிரியர் சவயொபுரிப்பிள்சள அவர்கள் குறிப்பிடுகிறொர்? 

அ) ஆன்மாவின் இயல்பு    ஆ) உண்சமயின் இயல்பு 

இ) தைய்யுளின் இயல்பு    ஈ) இயற்சகயின் இயல்பு 

49. கவிச  எழுதுவ ற்கு உணர்ச்ைி இருத் ல் சவண்டும் என்று கூற ‘உள்ளத் ில் 
உண்சமதயொளி உண்டொயின் ஒளி உண்டொகும்’ – என்ற வரிமூலம் கூறிய கவிஞர் 
யொர்? 

அ) பொை ி ொைன்     ஆ) வொணி ொைன் 

இ) பாரதியார்     ஈ) முடியைைன் 

50. கவிச குரிய நல்லியல்புகள் பலவற்சற உணர்ந்து தைய்யுள் வடிவில் இருக்க 
சவண்டும் என்பச க் கூற ‘புவியினுக் கணியொய் ஆன்ற தபொருள்  ந்  புலத் ிற்றொகி’ – 
என்ற பொடசல பொடியவர் யொர்? 
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அ) இளங்கீைனொர்    ஆ) பவணந் ி முனிவர் 

இ) ஒட்டக்கூத் ர்    ஈ) கம்பர் 

51. பொை ி ொைனின் கீழ்க்கண்ட எந்  நூலொனது ‘சவட்டுவ தபண்கள் விசளயொட 
சபொவதுண்டு’ – என்று பொடுகிறது? 

அ) இசளஞர் இலக்கியம்   ஆ) சஞ்சவீிபர்வத்தின் சாரல் 

இ)  மிழியக்கம்    ஈ) மொனுடம் சபொற்று 

52. ஒளிசய நொம் அறிசவொம் ஆனொல் அது இன்னத ன்று தைொல்வது எளி ல்ல. 
இதுசபொலசவ  ொன் கவிச யும் – என்று கவிச க்கு வசையசற  ந்  கவிஞர் யொர்? 

அ) ஜான்ஸன்     ஆ) சவொர்ட்ஸ்தவொர்த் 

இ) கீட்ஸ்     ஈ) ஜொன் ைஸ்கின் 

53. ‘தைய்யுள் தநறியில் இயற்றப்படுவச  கவிச ’ என்று கீழ்க்கண்ட எந்  சபைகொை ி 
கூறுவ ொக சபைொைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ)  மிழ் சபைகைொ ி    ஆ) பிதைஞ்சு சபைகைொ ி 

இ) ஆங்கில தபரகராதி   ஈ) இலத் ீன் சபைகைொ ி 

54. முற்கொலத் ில் மக்கள் ஒருவசைொதடொருவர் அன்பினொல் அளவளொவி மகிழ்வ ற்கும், 
பிறருக்கும் நன்சம தைய்வற்கும் இழ்வொழ்க்சகசய வை ியொக இருந் து என்று கூறம் 
‘முயல்வொரு தளல்லொந்  சல’ – என்ற வரியொனது கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  நூலில் 
இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ) நொலடியொர்     ஆ) திருக்குறள் 

இ) பழதமொழி நொனூறு    ஈ) புறநொனூறு 

55. அக்கொலத்து மக்களின் ைிறந்  தகொள்சககள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களில் 
 வறொனது எது? 

அ) யொசைொடும் இனிசமயொக சபசு ல்  

ஆ) நடுவு நிசலசமயொக இருத் ல் 

இ) பிறருக்கு உ வி தைய் ல்   

ஈ) பிறர் சசய்த நன்வமவய மறத்தல் 

56. மசலப்பக்கங்களில் இருப்பவர்கள் தைய்யும் சவசலகளில்  வறொனது எது? 
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அ) ச தனடுப்பது    ஆ) வரகு விவளப்பது 

இ)  ிசன விச ப்பது    ஈ) கிழங்கு அகழ்வது 

57. கொட்டு நிலங்களில் இருப்பவர்கள் தைய்யும் சவசலகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில் 
 வறொனது எது? 

அ) வைகு விசளப்பது    ஆ) நிசை சமய்ப்பது 

இ) உப்பு விவளப்பது    ஈ) பொல் கசடவது 

58. வயல் இடங்களில் இருப்பவர்களில் தைய்யும் சவசலகளில்  வறொனது எது? 

அ) திவன விவதப்பது   ஆ) உழவு தைய்வது 

இ) நகைசமப்பது    ஈ) ஆட்ைி புரிவது 

59. ‘முந்நச  இருந்து நட்சடொர் தகொடுப்பின் நஞ்சும் உண்பர் நனிநொ கரிகர்’ – என்ற 
பொடல் இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) கலித்த ொசக    ஆ) அகநொனூறு 

இ) நற்றிவண     ஈ) பரிபொடல் 

60. கற்றவர்கள் எந்  சவற்றுசமயுங் கரு ொமல், ம ிக்கப்பட்டு வந் னர் என்று கூறும் 
‘பிறப்புஓர் அன்சன உடன்வயிற் றுள்ளும் ைிறப்பின் பொலொல்  ொயும் மனந் ிரியும்’ – 
எனத் த ொடங்கும் பொடலொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூலில் இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ) குறுந்த ொசக    ஆ) புறநானூறு 

இ) ப ிற்றுப்பத்து    ஈ) ஐங்குறுநூறு 

61. கல்வியறிவின் மொட்ைிசமக்கு எந்  கொலம் ைிறந்  ைொன்றொக  ிகழ்கின்றது என்று 
ஆைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ) முற்கொலம்     ஆ) இசடக்கொலம் 

இ) பிற்கொலம்     ஈ) சங்க காலம் 

62. அக்கொல மக்கள் கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்சற இழிவொகக் கரு ினர்? 

அ) கல்வி கற்றல்    ஆ) உ வி தைய் ல் 

இ) இரத்தல்     ஈ) ம சவறுபொடு 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

11 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

63. முற்கொலத்து மக்கள் பிறர் தபொருளுக்கு மற்றவர்கள் விரும்பமொட்டொர்கள் என்று 
கூறும் ‘உள்ளது ைிச ப்சபொர் உளதைனப் படொஅர்’ – என்ற வரியொனது இடம்தபற்றுள்ள 
நூல் எது? 

அ) குறுந்சதாவக    ஆ) புறநொனூறு 

இ) அகநொனூறு     ஈ) பரிபொடல் 

64. ‘ைிறப்பில் ைி டும் உறுப்பில் கூனும் குறளும் ஊமும் தைவிடும் மொவும் மருளும் 
உளப்பட’ – என்ற வரியொனது கீழ்க்கண்ட எந்  வரியில் இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ) கலித்த ொசக    ஆ) புறநானூறு 

இ) களவழி நொற்பது    ஈ)  ிசணமொசல ஐம்பது 

65. ‘கொணொர், சகளொர், கொல்முடப்பட்சடொர், சபணொ மக்கள், சபைொர், பிணிசயொர்’ – எனத் 
த ொடங்கும் பொடல் இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) வசளயொப ி    ஆ) குண்டலசகைி 

இ) ைிலப்ப ிகொைம்    ஈ) மணிதமகவல 

66.  ொன் தைல்லும் விசையினொர்  னது இடப்பக்கத் ில் வழீ்ந்து கிடக்கும் பன்றிசயச் 
ைிறுதும் கண்தணடுத்துப் பொைொமல் மருநொள் தபரிய யொசனசயொடு சபொரிட்டு அ சன 
வலப்பக்கத் ில் வழீ்த் ி உணவொக தகொள்கின்ற ஒரு புலிசய சபொன்ற தபரு 
முயற்ைியுசடய மக்கசள அவர்கள் ம ித்து பொைொட்டினர் – என்ற தைய் ியொனது 
கீழ்க்கண்ட எந்  நூலில் இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ) ைிலப்ப ிகொைம்    ஆ) மணிசமகசல 

இ) புறநானூறு     ஈ) முதுதமொழிக்கொஞ்ைி 

67. ‘உலகம் நொடொகொவது இருக்கட்டும்; கொடொகொவது இருக்கட்டும்; எங்சக 
நல்லவர்களிருக்கின்றொர்கசளொ அங்சக அதுவும் நல்ல ொக இருக்கும்’ – என்ற 
கருத்துகளொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூலில் உள்ளது? 

அ) புறநானூறு     ஆ) குறுந்த ொசக 

இ) பரிபொடல்     ஈ) கொர் நொற்பது 

68. தநல்லிக்கொய்,  ொன்றிகொய், சுடுகொய் ஆகிய மூன்று ைைக்குகள் தகொண்டது ………………….. 
எனப்படும்? 

அ)   ிரிகடுகம்    ஆ) திரிபவல 
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இ)  ிரிகனிகள்    ஈ)  ிரிகசல 

69.  மிழிசைகளில் உள்ள இசைமுசறகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது எது? 

அ) ஆயபொசல    ஆ) வட்டபொசல 

இ)  ிரிசகொணபொசல   ஈ) சதுரங்கபாவல 

70. கடற்கசையில் இருப்பவர்கள் தைய்யும் சவசலகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது 
எது? 

அ) ஆட்சி அவமப்பது    ஆ) முத்துக்குளிப்பது 

இ) உப்பு விசளப்பது    ஈ) மைக்கலத் ிசலறி வொணிகம் தைய்வது 

71. மக்கள் நொகரிகமொனது தமொத் ம் எத் சன நிசலகள் உசடய ொக 
ச வசநயப்பொவணொர் கூறுகிறொர்? 

அ) இைண்டு நிசலகள்     ஆ) மூன்று நிசலகள் 

இ) நான்கு நிவலகள்     ஈ) ஐந்து நிசலகள் 

72. மக்கள் நொகரிகங்களில் கீழ்க்கண்ட எந்  நிசலகளிசலசய  மிழர்க்கு அல்லது 
 மிழரின் முன்சனொர்க்கு ஆத் த ொடர்பு இருந் ிருப்ப ொக கூறப்படுகிறது? 

அ) குறிஞ்சி நிவலகள்    ஆ) முல்சல நிசலகள் 

இ) மரு  நிசலகள்    ஈ) நகை நிசலகள் 

73. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  நிலத் ிலுள்ள மக்கள் ஆட்சடயும் மொட்சடயும 
தபரிவொரியொய் வளர்த்து அவற்றின் ஊசனயும் பொசலயும் உண்டு வொழ்ந் னர்? 

அ) நகைம்     ஆ) குறிஞ்ைி 

இ) மரு ம்     ஈ) முல்வல 

74. ஆ என்னும் தபயர்  ற்கொலத் ில் எந் ப் பொசல குறிப்ப ொக ஆைிரியர் கூறுகிறொர் 

அ) ஆண் பொல்     ஆ) சபண் பால் 

இ) தபொது பொல்     ஈ) இவற்றில் யொருமில்சல 

75. ஆ என்னும் தபயைொனது சகைச் ைொரிசய தபற்று கீழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வொறொக 
நிற்கும்? 

அ) ஆன்      ஆ) ஆல் 
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இ) ஆற்      ஈ) ஆள் 

76. ஆன் என்ற தைொல்லொனது கீழ்க்கண்ட எந்  தபொருசளக் குறிக்கிறது? 

அ) மொன்      ஆ) பசு 

இ) யொசன     ஈ) எருவம 

77. மொ என்பது விலங்கு தபொதுப் தபயைொயும் மற்றும் கீழ்க்கண்ட எந்  விலங்சகயும் 
குறிப்ப ொக கூறப்படுகிறது? 

அ) யொசன     ஆ) குதிவர 

இ) எருசம     ஈ) மொன் 

78. மக்களுக்கு முல்சல நிலத் ிசலசய உழவு ச ொன்றி கீழ்க்கண்ட எந்  நிலத் ில் 
ைிறப்பசடந்  ொக ஆைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ) பொசல    ஆ) தநய் ல் 

இ) மருதம்    ஈ) குறிஞ்ைி 

79. மொடு இருநிலத் ொருக்கும் உ வியதுடன் உழு ிசறத்து உ வும் என்று கூறும் ‘பகடு 
நடந்  கூழ்’ என்ற வரியொனது எந்  நூலில் இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ) ஐங்குறுநூறு   ஆ) புறநொனூறு 

இ) நற்றிசண    ஈ) நாலடியார் 

80. கொசள, விடசல என்னும் தபயர்கள் உவசமயொகு தபயைொக கீழ்க்கண்ட யொருக்கு 
வழங்கி வந்  ொக ஆைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ) மந் ிரி, மன்னர்    ஆ) மறவர், குறும்பரசர் 

இ) புலவர், ைிற்றைர்    ஈ) மன்னர், பசடத் சலவர் 

81. இசளஞரின் வலிசமசய அறிவ ற்கு கீழ்க்கண்டவற்றில் எது அளசவயொக 
தகொள்ளப்பட்டது? 

அ) ஏறுதழுவுதல்    ஆ) மடசலறு ல் 

இ) ஆ ழுவு ல்     ஈ) சூசையொடு ல் 

82. கீழ்க்கண்ட எந்  நிசலத் ிலுள்ள மக்கள் ஏறு ழுவின இசளஞர்க்சக தபண் 
தகொடுத்து வந் னர் என்று கூறப்படுகிறது? 
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அ) குறிஞ்ைி     ஆ) தநய் ல் 

இ) மரு ம்     ஈ) முல்வல 

83. ‘முனிவரும் பொர்ப்பொரும் ஆனிசையும் மசழயும் முடியுசட சவந் ரும் உலகும்’ – 
என்று வரிப்பொடலொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூலில் இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ)  ிருக்குறள்     ஆ) புறநொனூறு 

இ) சதால்காப்பியம்    ஈ) மணிசமகசல 

84. ‘முனிவரும் பொர்ப்பொரும் ஆனிசையும் மசழயும் சவந் ரும் உலகும்’ – என்னும் 
அறுவசை வொழ்த் ல் என்று உசைத் வர் யொர்? 

அ) சபைொைிரியர்     ஆ) நச்சினார்க்கினியார் 

இ) இளம்பூைனொர்    ஈ) ந.மு.சவங்கடைொமி நொட்டொர் 

85. ‘வொழ்க அந் ணர் வொனவர் ஆனினம்’ – என்ற பொடிய புலவர் யொர்? 

அ) சம்பந்தர்     ஆ) நொவுக்கைைர் 

இ) மொணிக்கவொைகர்    ஈ) சுந் ைர் 

86. ஆ – வின் சவறு தபயர் யொது? 

அ) சைொ      ஆ) மீ 

இ) மொ       ஈ) தகா 

87. ‘ ொதவன் கிளவி ஒப்சபொன் கூற்சற’ – என்ற வரி இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ)  ிருக்குறள்     ஆ) சதால்காப்பியம் 

இ) நொலடியொர்     ஈ) நொன்மணிக்கடிசக 

88.  ொன் – என்னும் விசனச் தைொல்லொனது இந் ியில் எவ்வொறு வழங்கப்படுகிறது? 

அ) சகொ      ஆ) ச ொ 

இ) ததவ்      ஈ) சைொ 

89.  ொ – என்னும் விசனச் தைொல்லொனது இலத் ீனில் எவ்வொறு வழங்கப்படுகின்றது? 

அ) ததா     ஆ) சகொ 

இ) சபொ     ஈ) ச வ் 
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90. ‘சகொவ னிசை மீட்டனன்’ – என்ற வரி இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) த ொல்கொப்பியம்   ஆ) மணிசமகசல 

இ) ைிலப்ப ிகொைம்   ஈ) சவீகசிந்தாமணி 

91. சகொனொர் – என்பது கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  தபயைொய்த் த ொன்றுத ொட்டுத் 
 மிழகத் ில் வழங்குகின்றது? 

அ) விசனப்தபயர்   ஆ)  னிப்தபயர் 

இ) குடிப்சபயர்    ஈ) த ொழிற்தபயர் 

92. கீழ்க்கண்ட எந்  ைமயத்ச  சைர்ந்  ஆைிரியர் ஆங்கிலத் ில் சமய்ப்பவர் (Shepherd) 
என அசழக்கப்படுகின்றனர்? 

அ) இந்து ைமய ஆைிரியர்  ஆ) கிறித்துவ சமய ஆசிரியர் 

இ) இஸ்லொமிய ைமய ஆைிரியர் ஈ) தபௌத்  ைமய ஆைிரியர் 

93. சகொவன் – ைிவன் என்ற தபொருளொலொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூலில் 
இடம்தபற்றுள்ளது? 

அ) அகநானூறு   ஆ) ஐங்குறுநூறு 

இ) குறுந்த ொசக   ஈ) கலித்த ொசக 

94. ஆமொ என்னும்  மிழ்ச் தைொல்லொனது கீழ்க்கண்ட எந்  தபொருசளக் குறிக்கிறது? 

அ) வடீ்டுப்பசு    ஆ) கொட்டுப்பூசன 

இ) கொட்டு யொசன   ஈ) காட்டுப்பசு 

95. ஆமொ – என்னும்  மிழ்ச்தைொல்லொனது வடதமொழியில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வொறு 
குறிக்கப்படுகிறது? 

அ) ஆன்மொ    ஆ) ஆத்மா 

இ) ஆம்மொ    ஈ) ஆநமொ 

96. ஆத்மொ – என்னும் வடதைொல்லின் தபொருள் யொது? 

அ) தைல்     ஆ) உயிர் 

இ) உடம்பு    ஈ) உயில் 
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97. சகொ என்னும் குசறச் தைொல் அைைசனயுந்  ந்ச சயயுங் குறிப்ப ொக கூறும் 
‘நின்சகொ வரினு மிங்சக’ – என்ற வரியொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூலில் உள்ளது? 

அ) கலித்சதாவக   ஆ) பரிபொடல் 

இ) குறுந்த ொசக   ஈ) மணிசமகசல 

98. கீழ்க்கண்ட எந்  நீசை ைொத் முது என்று சவணவர் மைபில் கூறுகின்றனர்? 

அ) ஏலக்கொ நீர்    ஆ) சைொம்பு நீர் 

இ) மிளகு நீர்    ஈ) கடுகு நீர் 

99.  ிருமணம் மு லிய மங்கல நிகழ்ச்ைிகளுக்குக் கீற்று சவய்வ சனக் தகொட்டசக 
என்று கீழ்க்கண்ட எந்  மைபு கூறுகிறது? 

அ) சைவ ைமய மைபு    ஆ) ைமண மைபு 

இ) சவணவ மைபு    ஈ) சசட்டி நாட்டு மரபு 

100. ஆைிரியசை ஐயர் என்சற அசழப்பது கீழ்க்கண்ட எந்  வட்டத் ொர் மைபொக 
கூறப்படுகிறது? 

அ) கொசைக்குடி நொட்டு மைபு   ஆ) ஆம்பூர் மரபு 

இ) ைீைங்கம் சகொவில் மைபு   ஈ) கிருஷ்ணகிரி மைபு 

101. அமிழ் த்ச  உப்புச்ைொறு என்பது கீழ்க்கண்ட எந்  மைபின் சகொவிலொக 
கூறப்படுகிறது? 

அ)  ஞ்சை சகொவிலின் மைபு   ஆ) மதுசை சகொவிலின் மைபு 

இ) சரீங்கம் தகாவில் மரபு   ஈ) சவலூர் சகொவிலின் மைபு 

102. தபொருத்துக: 

1. அங்கயற்கண்ணி  - கட்கசநத்ரி 

2. எரிைனக் தகொற்றசவ -  தைௌத் ிை துர்க்சக 

3. வொள்தநடுங்கண்ணி  - தைொர்ணபுரீச்சுவர் 

4. தைம்தபொன்பள்ளியொர் - மீனொட்ைி 

அ) 4, 2, 1, 3   ஆ) 1, 3, 4, 2 

இ) 2, 4, 3, 1   ஈ) 3, 1, 2, 4 
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103. தபொருத்துக 

1. ச ன்தமொழிப்பொசவ - விைொலொட்ைி 

2. பழமசலநொ ர்  - மதுைவைனி 

3. நீள்தநடுங்கண்ணி  - பஞ்ைந ீசுவொர் 

4. ஐயொறப்பர்   - விருத் கிரீச்சுைர் 

அ) 4, 2, 3, 1   ஆ) 1, 3, 4, 2 

இ) 2, 4, 1, 3   ஈ) 3, 1, 2, 4 

104. அறநூலொன  ிருக்குறசள ‘கடுசகத் துசளத்து ஏழ்கடசலப் புகட்டிக் குறுகத் றித்  
குறள்’ – என பொைொட்டியவர் யொர்? 

அ) பரிசமலழகர்    ஆ) இசறயனொர் 

இ)  ர்மத் ர்     ஈ) இவடக்காடனார் 

105. தைல்வம் நிசலசபறுசடய ன்று அது அழிந்து சபொகும்  ன்சம தகொண்டது என்று 
கருத்ச க் கூறும் ‘அறுசுசவ யுண்டி அமர்ந் ில்லொள் ஊட்ட’ – என்ற பொடலனொது 
இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) நற்றிசண     ஆ) நாலடியார் 

இ)  ிருக்குறள்     ஈ)  ிருவொைகம் 

106. ‘அறுசுசவ யுண்டி அமர்ந் ில்லொள் ஊட்ட’ – என்ற வரியில் இடம்தபற்றுள்ள 
அமர்ந்து என்ற தைொல்லின் தபொருளின் யொது? 

அ) தைல்வம்     ஆ) உறவினர்கள் 

இ) மவனவி     ஈ) மகள்கள் 

107. ‘சபொற்றிசய சபொற்றிசய தயன்று புதுச்தைல்வம் ச ொன்றியொர் கண்தணலொம்’ – எனத் 
த ொடங்கும் பொடலொனது இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) அறசநறிச்சாரம்    ஆ) நொலடியொர் 

இ) முதுதமொழிக்கொஞ்ைி   ஈ) மதுசைக்கொஞ்ைி 

108. ‘கைப்பவர்க்கு யொங்தகொளிக்குங் தகொல்சலொ, இைப்பவர்’ – எனத் த ொடங்கும் குறள் 
மூலம்  ிருவள்ளுவர் கீழ்க்கண்ட எந் க் கருத்ச  கூறுகிறொர்? 
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அ) தைல்வம் நிசலயற்றது அழிந்து சபொகும்  ன்சமயுசடயது 

ஆ) கீழ்மக்கசள  ம்பட்டம் என்ற பசறக்கு ஒப்பொக கூறு ல் 

இ) இைத் சலயும் ஒரு த ொழிலொக கரு ி தைய்வது 

ஈ) இல்வலசயன்று ஒருவர் சசால்லவும், இரப்பவர்க்கு உயிர் தபாகிறது 

109. ‘அசறபசற யன்னர் கயவர் ொங் சகட்ட’ – எனத் த ொடங்கும் குறள் மூலம் 
வள்ளுவர் கீழ்க்கண்ட எந்  கருத்ச க் கூறுகிறொர்? 

அ) தைல்வம் நிசலயற்றது அழிந்து சபொகும்  ன்சமயுசடயது 

ஆ) கீழ்மக்கவள தம்பட்டம் என்ற பவறக்கு ஒப்பாக கூறுதல் 

இ) இைத் சலயும் ஒரு த ொழிலொக கரு ி தைய்வது 

ஈ) இல்சலதயன்று ஒருவர் தைொல்லவும் இைப்பவர்க்கு உயிர் சபொகிறது 

110. அறதநறிச்ைொைம் – என்ற நூசல எழு ிய ஆைிரியர் யொர்? 

அ) இளங்கீைனொர்   ஆ) மூன்சறயனொர் 

இ) முவனப்பாடியார்   ஈ) விளம்பி நொகனொர் 

111. உலகம் முன்சனறுகிறது என்றொல் கீழ்க்கண்ட எந்  இைண்டும் மொறு ல் 
அசடகின்றன என்பது கருத்து என்று மு.வ கூறுகிறொர்? 

அ) மவலயும், காடும்    ஆ) நீலமும், நீரும் 

இ) மக்களும், விலங்கும்   ஈ) வொனமும், பூமியும் 

112. ஒரு நொட்சட ஆள்வ ற்கு  கு ி உசடயவசைத் ச ர்ந்த டுக்க சவண்டும் என்றும், 
அவ்வொறு ச ர்ந்த டுப்ப ற்கு வழி வகுக்க சவண்டும் என்ற முயற்ைியொல் ஏற்பட்டது 
 ொன் ……………….. முசற என்று மு.வ கூறுகிறொர்? 

அ) அைைியல் முசற    ஆ) ஆட்ைி முசற 

இ) ததர்தல் முவற    ஈ) அடிசமகள் முசற 

113. முற்கொலத் ில் நடந்  ச ர் ல் முசறகசள பின்பற்றி முடியும் சகொலும் 
தபற்றிருந்து தைல்வொக்சக  ற்சபொது எந்  இரு கருவிகள் தபற்று விட்ட ொக மு.வ 
அவர்கள்  ன் உசையில் கூறுகிறொர்? 

அ) ஆட்ைியும் அைைியரும்   ஆ) தைல்வொக்கும், கல்வியும்  
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இ) கல்வியும் தைல்வமும்   ஈ) சசல்வமும் சசல்வாக்கும் 

114. மக்கள் பழங்கொலத் ில் பசடகசளயும் பசடக்கருவிகசளயும் கண்டு மயங்கியது 
சபொல இன்சறய மக்கள் கீழ்க்கண்ட எந்  இைண்சட கண்டு மயங்குகிறொர்கள் என்று 
கூறப்படுகிறது? 

அ) த ொசலக்கொட்ைியும், பத் ிரிக்சககளும்  

ஆ) பத்திரிக்வகக்ளும், தமவடப்தபச்சுகளும் 

இ) கட்ைியும், கட்ைி த ொண்டர்கசளயும்   

ஈ) தைல்வொக்கும், தைல்வ நிசலயும் 

115. மனி  வொழ்வில் உண்சமயொக அடிப்பசடயொக கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  இைண்டும் 
இருப்ப ொக மு.வ கூறுகிறொர்? 

அ) தைல்வொக்கு, அ ிகொைம்    ஆ) அைைியரும், ஆட்ைியும் 

இ) கல்வி, தைல்வம்     ஈ) கூட்டுறவு, உவழப்பு 

116. கூட்டுறவுக்கு இசடயூறு வந் ொல், அச தவல்ல ………………… சவண்டும் என்று ஆைிரியர் 
கூறுகிறொர்? 

அ) அசம ிப்பசட    ஆ) அறப்பவட 

இ) சபொர்ப்பசட     ஈ)  சைப்பசட 

117. பொஸ்சபொர்ட் – என்ற ஆங்கில தைொல்லின்  மிழொக்கம் யொது? 

அ) கடவுச்சடீ்டு    ஆ) நுசழவுச்ைீட்டு 

இ) கொண்புச்ைீட்டு    ஈ) பற்றுச்ைீட்டு 

118. விைொ – என்னும் ஆங்கில தைொல்லின்  மிழொக்கம் யொது? 

அ) நுசழவுத் ொள்    ஆ) நுசழவுபத் ிைம் 

இ) நுசழவுச்ைீட்டு    ஈ) நுவழவுஇவசவு 

119. விைிட்டிங் கொர்டு – என்னும் தைொல்லின்  மிழொக்கம் யொது? 

அ) ஒப்புச்ைீட்டு     ஆ) பற்றிச்ைீட்டு 

இ) காண்புச்சடீ்டு    ஈ) கடவுச்ைீட்டு 

120. புசைொட்சடொ கொல் – என்னும் ஆங்கில தைொல்லின்  மிழொக்கம் யொது? 
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அ) மைபியல்     ஆ) மரபுத்தகவு 

இ) மைத் கவியல்    ஈ) மைபினம் 

121. கீழ்க்கண்டவற்றில் எக்கசல மற்றும் மிகமிகப் பழங்கொலம் மு சல  மிழகத் ில் 
ைிறப்புப் தபற்று விளங்கி இருக்கவில்சல? 

அ) கட்டடக்கசல   ஆ) ைிற்பக்கசல 

இ) நாட்டியக்கவல   ஈ) ஓவியக்கசல 

122. ைில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எந்  நகரில் நசடதபற்ற அகழ்வொய்வில் புத்  விகொைம் 
ஒன்றும் தபொருள்கள் ஏற்றும ி, இறக்கும ி தைய்யப்படும் முகத்துவொைக் கட்டடமும் 
அகழ்வொய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) தகொற்சக    ஆ) பூம்புகார் 

இ) உசறயூர்    ஈ) கொசவரி பூம்பட்டினம் 

123. தகொற்சக மற்று உசறயூர் தைய்  அகழ்வொய்வில் கீழ்க்கண்ட எந்  நூற்றொண்சட 
சைர்ந்  கட்டடப்பகு ிகள் கிசடத் ன? 

அ) கி.பி 11 – 12 ஆம் நூற்றாண்டு  ஆ) கி.பி. 10 – 11 ஆம் நூற்றொண்டு 

இ) கி.பி. 8 – 10 ஆம் நூற்றொண்டு  ஈ) கி.பி. 13 – 14 ஆம் நூற்றொண்டு 

124. அண்சமயில்  மிழ்நொடு அைசு த ொல்தபொருள் ஆய்வுத் துசறயொல் கங்சக தகொண்ட 
சைொழபுைத் ின் பகு ியொன உள்சகொட்சடயில் கீழ்க்கண்ட எந்  மன்னனின் அைண்மசன 
பகு ி கண்டறியப்பட்டுள்ளது? 

அ) மு லொம் கரிகொல சைொழன்  ஆ) மு லொம் குசலொத்துங்க சைொழன் 

இ) மு லொம் இைொஜைொஜ சைொழன்  ஈ) முதாம் இராதசந்திர தசாழன் 

125. கீழ்க்கண்ட எந்  நூற்றொண்டிலிருந்து சகொவில்களின் கட்டிடக்கசலசய பற்றி 
நம்மொல் கூற முடியும் என்று ஆைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ) கி.பி 7 ஆம் நூற்றொண்டு   ஆ) கி.பி 6 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ) கி.பி 8 ஆம் நூற்றொண்டு   ஈ) கி.பி. 10 ஆம் நூற்றொண்டு 

126.  மிழ்நொட்டில் இன்று கொணப்தபறும் மிகப்பழசமயொன குசடவசைக் சகொவில் 
அசமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) தைஞ்ைிக்சகொட்சட    ஆ) மசலக்சகொட்சட 
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இ) பிள்வளயார்பட்டி    ஈ) குமைக்குன்றம் 

127.  மிழ்நொட்டின் மிகப்பழசமயொன கொணப்படும் பிள்சளயொர்பட்டி குசடவசைக் 
சகொவிலொனது கீழ்க்கண்ட யொருசடய பசடப்பொகும்? 

அ) பாண்டியர்    ஆ) சைொழர் 

இ) சைைர்     ஈ) பல்லவர் 

128. பிள்சளயொர்பட்டி குசடவசைக் சகொவிலொனது  ற்சபொது  மிழ்நொட்டின் எந்  
மொவட்டத் ில் அசமந்துள்ளது? 

அ)  ிருவண்ணொமசல  ஆ) சவலூர் 

இ) கன்னியொகுமரி   ஈ) இராமநாதபுரம் 

129. பல்லவர்கள், பொண்டியர்கள், அ ியர், முத் சையர் ஆகிசயொர் அசமத்  
குசடவசைக்சகொவில்களின் பணியொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூற்றொண்சடொடு 
முடிவுற்றது? 

அ) கி.பி 10 ஆம் நூற்றொண்டு  ஆ) கி.பி 8 ஆம் நூற்றொண்டு 

இ) கி.பி 9 ஆம் நூற்றாண்டு  ஈ) கி.பி 7 ஆம் நூற்றொண்டு 

130.  னித் னி குன்றுகசளச் தைதுக்கிக் சகொவிலொக்கும் முசறயொனது கீழ்க்கண்ட எந்  
இரு மன்னர்கள் கொலத் ில் இருந்  ொக கூறப்படுகிறது? 

அ) பாண்டியர், பல்லவர்  ஆ) சைைர், சைொழர் 

இ) பொண்டியர், சைைர்   ஈ) சைொழர், பல்லவர் 

131.  னித் னி குன்றுகசளச் தைதுக்கக் சகொவிலொக்கும் முசறயொனது கீழ்க்கண்ட எந்  
நூற்றொண்டிசலசய நின்றுவிட்டது? 

அ) கி.பி. 10 ஆம் நூற்றொண்டு  ஆ) கி.பி. 8 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ) கி.பி. 9 ஆம் நூற்றொண்டு   ஈ) கி.பி. 7 ஆம் நூற்றொண்டு 

132. கற்கசள ஒன்சறொடு ஒன்றொக அடுக்கி அசமக்கும் சகொவில் பணியொனது 
கீழ்க்கண்ட எந்  அைைர்கள் கொலந்த ொட்டு ஏற்பட்டு இந்நொள் வசை த ொடர்ந்து நிலவி 
வருவ ொக ஆைிரியர் கூறுகிறொர்? 

அ) பல்லவர், சைொழர்   ஆ) சைைர், சைொழர் 

இ) பொண்டியர், சைைர்   ஈ) பல்லவர் பாண்டியர் 
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133. கீழ்க்கண்ட எந்  சகொவிலொனது பொண்டியர் கொலத்து ைிறந்  சகொவிலொனது 
பொண்டியர் கொலத்து ைிறந்  சகொவிலொக கொட்டப்படுகிறது? 

அ) கொஞ்ைிபுைம் சகலொைநொ ர் சகொவில்   

ஆ) திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் தகாவில் 

இ) நொர்த் ொமசல விையொலய சைொழீச்சுைம்   

ஈ)  ொைொசுைம் ஐைொவச சுவைர் சகொவில் 

134. சைொழர் கொலத் ின் ைிறந்  சகொவில்களொக கூறப்பட்ட சகொவில்களில் 
கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது யொது? 

அ) காஞ்சிபுரம் வகலாயநாதர் தகாவில்   

ஆ)  ிரிபுவனம்  ிரிபுவன வசீைச்சுைம் 

இ) கங்சக தகொண்ட சைொழீச்சுைம்    

ஈ) நொர்த் ொமசல  ிருத் ளிநொ ர் 

135. யொசனயின் உருவத்ச  தைதுக்குவ ில் கீழ்க்கண்ட எந்  மன்னர் கொலத்து ைிற்பிகள் 
சகத்ச ர்ந் வர்களொக விளங்கியிருக்கின்றனர்? 

அ) சைைர்    ஆ) சைொழர் 

இ) பொண்டியர்   ஈ) பல்லவர் 

136. சகொவில்களில் இைொமயணக் கொட்ைிகசளயும், ைிவபுைொணக் கொட்ைிகசளயும் 
ச ர்ந்த டுத்து ைிறுைிறு புசடப்புச் ைிற்பங்களொக தைதுக்கியிருப்ப  கீழ்க்கண்ட 
யொருசடய கொலத்து ைிற்பக்கசலககு ைிறந்  எடுத்துக்கொட்டுகளொக கூறப்படுகின்றன? 

அ) பொண்டியர்   ஆ) தசாழர் 

இ) பல்லவர்   ஈ) களப்பிைர் 

137. கடவுளர்களது உருவங்களொயினும் அைை, அைைியர்கள் உருவங்களொயினும் அவற்றில் 
கொணப்தபறும் உருவ அசமப்பு, முகப்தபொலிவு, கடவுள்  ன்சம, விழிசயொட்டம், புருவ 
தநளிவு, சக அசைவு ஆகியசவ பல்லவர் கொலத்து ைிற்பிகசள விட யொருசடய 
கொலத்து ைிற்பிகள் ஒருபடி சமலும் ச ர்ச்ைி தபற்றவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது? 

அ) தசாழர்   ஆ) பல்லவர் 

இ) சைைர்    ஈ) பொண்டியர் 
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138. கீழ்க்கண்ட எந்  நொயக்கர் கொலத் ில் ைிற்பக்கசலயிர் மனி த்  ன்சமக்கும் 
உடற்கூறுகளுக்கும் முக்கியத்துவம்  ைப்பட்டன? 

அ)  ஞ்சை நொயக்கர்   ஆ) தைவ்வப்ப நொயக்கர் 

இ) விசயநகர நாயக்கர்  ஈ) தைஞ்ைி நொயக்கர் 

139. இன்சறக்கு சுமொர் எத் சன ஆண்டுக்கு முன்பிருந்ச   மிழ்நொட்டில் 
தைப்புப்படிமக்கசல மிக உன்ன  நிசலயில் வளர்ச்ைி தபற்றிருக்கிறது? 

அ) 2500    ஆ) 2700 

இ) 2600     ஈ) 2800 

140. தைப்புப்படிமக்கசலக்கு ைிறந்  எடுத்துக்கொட்டொக கூறுப்படும் ஆ ிச்ைநல்லூரில் 
கிசடத்துள்ள தைப்புத்  ிருசமனியொனது  மிழ்நொட்டில் எந்  மொவட்டத் ில் 
அசமந்துள்ளது? 

அ) திருசநல்தவலி    ஆ)  ிருச்ைிைொப்பள்ளி 

இ)  ிருப்பொ ிரிப்புலியூர்   ஈ)  ிருவொரூர் 

141. பல்லவர் கொலத்து தைப்புத்  ிருசமனிகளுக்கு எமுத்துக்கொட்டொக கூறப்பட்ட 
சகொவில்களில் கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொனது எது? 

அ) கூைம் நடைொைர்    ஆ) திந்திதனஸ்வரர் தகாவில் 

இ) தகொடுமுடி  ிரிபுைொந் கர்   ஈ)  ிரிபுைசுந் ரி 

142. தைப்புத் ிருசமனிகளின் தபொற்கொலம் என யொருசடய கொலம் அசழக்கப்படுகிறது? 

அ) சைைர்      ஆ) பொண்டியர் 

இ) தசாழர்     ஈ) பல்லவர் 

143. கீழ்க்கண்ட யொருசடய கொலத் ிய தைப்புத் ிருசமனிகளொனது கசல அழகும் கடவுள் 
 ன்சமயும் தபொருந் ியசவயொக கூறப்படுகிறது? 

அ) பொண்டியர்     ஆ) சைைர் 

இ) களப்பிைர்     ஈ) தசாழர் 

144. தைப்புப் படிமக்கசலயொனது கீழ்க்கண்ட யொருசடய கொலத் ில் இருந்து ைிறப்பிழந்து 
கொணப்பட்ட ொக கூறப்படுகிறது? 

அ) தைவப்ப நொயக்கர்    ஆ) விசயநகர நாயக்கர் 
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இ) மதுசை நொயக்கர்    ஈ) தைஞ்ைி நொயக்கர் 

145. ‘எவ்வசகச் தைய் ியும் உவமங்கொட்டி’ – என்ற வரி இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) மதுவரக்காஞ்சி    ஆ) ைிலப்ப ிகொைம் 

இ) மணிசமகசல    ஈ) ைீவகைிந் ொமணி 

146. ‘சமயறு படிவத்து வொனவர் மு வொ எவ்வசகயுயிர்களும் உவமங் கொட்டி’ – என்ற 
வரி இடம்தபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) மதுசைக்கொஞ்ைி    ஆ) ைிலப்ப ிகொைம் 

இ) மணிதமகவல    ஈ) ைீவகைிந் ொமணி 

147. ஏறக்குசறய கீழ்க்கண்ட எந்  நூற்றொண்டின் த ொடக்கத் ிலிருந்து ஓவியங்கள் 
கொணப்படுகின்றன? 

அ) கி.பி 6 ஆம் நூற்றொண்டு   ஆ) கி.பி 8 ஆம் நூற்றொண்டு 

இ) கி.பி 9 ஆம் நூற்றொண்டு   ஈ) கி.பி 7 ஆம் நூற்றாண்டு 

148. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்  சகொவில் மண்டபத் ில் கொணப்படும் எழிலொர்ந்  ஆடல் 
மகளின் ஓவியமொனது மிகச் ைிறப்பு வொய்ந்  ொக கூறப்படுகிறது? 

அ) மொமண்டூர் குசகக்சகொவில்  ஆ)  ஞ்சை தபருவுசடயொர் சகொவில் 

இ) பனமவலக் தகாவில்   ஈ) கொஞ்ைிபுைம் சகலொைநொ ர் சகொவில் 

149. மைச்ைிற்பக்கசலயொனது கீழ்க்கண்ட எந்  நூற்றொண்டில் இருந்ச  கொணப்படுகிறது? 

அ) கி.பி 12 ஆம் நூற்றொண்டு   ஆ) கி.பி 16 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ) கி.பி 15 ஆம் நூற்றொண்டு   ஈ) கி.பி 11 ஆம் நூற்றொண்டு 

150.  ந் ச் ைிற்பக்கசலயொனது கீழ்க்கண்ட யொருசடய கொலங்களில் ைிறப்புப் 
தபற்றிருந் து? 

அ) நாயக்கர் காலம்    ஆ) பல்லவர் கொலம் 

இ) முகத் ியர் கொலம்    ஈ) களப்பிைர் கொலம் 

151. கீழ்க்கண்ட எந்  சகொவில்களில்  ந் ச் ைிற்பங்கள் நிைம்ப இருக்கின்றன என்று 
ஆைிரிய கூறுகிறொர்? 

அ) குற்றொலத் ில் உள்ள ைிவன் சகொவில்   
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ஆ) ைி ம்பைத் ில் உள்ள நடைொைர் சகொவில் 

இ) மதுவரக்கு அருகிலுள்ள அழகர் தகாவில்  

ஈ) தநல்சலயில் உள்ள தநல்சலயப்பர் சகொவில் 

152. ‘தகொள்சக இல்லொ  அைைியல், உசழப்பு இல்லொ  தைல்வம், சநர்சம இல்லொ  
வணிகம், ஒழுக்கம் இல்லொ  கல்வி, மனைொட்ைி இல்லொ  மகிழ்ச்ைி, மனி  சநயம் 
இல்லொ  அறிவியல்,  ியொகம் இல்லொ  வழிபொடு இசவ தகொடிய பொவங்கள்’ – என்பது 
கீழ்க்கண்ட யொருசடய கருத்து என்று கூறப்படுகிறது? 

அ) ைர்வபள்ளி இைொ ொகிருஷ்ணன்   ஆ) இைொஜொஜி 

இ) ஜவர்ஹொல் சநரு     ஈ) காந்திஜி 

153. சகொவில்களில் சகொபுைம் அசமத் ல் பணியொனது பல்லவர் கொலத் ில் த ொடங்கி 
கீழ்க்கண்ட எந்  மன்னர்கள் கொலத் ில் மிகவும் உன்ன  நிசலசய எய் ியொக 
கூறப்படுகிறது? 

அ) நொயக்கர் மன்னர்கள்    ஆ) விசயநகர மன்னர்கள் 

இ) பல்லவ மன்னர்கள்    ஈ) பொண்டிய மன்னர்கள் 

154. பொல்வண்ணம் பிள்சள  - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] புதுசமப்பித் ன் 

2] வல்லிக்கண்ணன்  

3] தஜயகொந் ன்   

4] ைொஜம் கிருஷ்ணன் 

155. மூக்கப்பிள்சள வடீ்டு விருந்து - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] புதுசமப்பித் ன் 

2] வல்லிக்கண்ணன்  

3] தஜயகொந் ன்   

4] ைொஜம் கிருஷ்ணன் 

156. ைட்சட - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] புதுசமப்பித் ன் 
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2] வல்லிக்கண்ணன் 

3] தஜயகொந் ன்  

4] ைொஜம் கிருஷ்ணன்  

157] சவலி - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] புதுசமப்பித் ன் 

2] வல்லிக்கண்ணன் 

3] தஜயகொந் ன்   

4] ைொஜம் கிருஷ்ணன் 

158] மகன் - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] பொ.தையப்பிைகொைம் 

2] நொஞ்ைில் நொடன்  

3] வண்ண ொைன்  

4] கந் ர்வன் 

159] கிழிைல் - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] பொ.தையப்பிைகொைம்  

2] நொஞ்ைில் நொடன் 

3] வண்ண ொைன்  

4] கந் ர்வன் 

160] ஓர் உல்லொைப் பயணம் - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] பொ.தையப்பிைகொைம்  

2] நொஞ்ைில் நொடன் 

3] வண்ண ொைன் 
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4] கந் ர்வன் 

161 ஒவ்தவொரு கல்லொய் - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] பொ.தையப்பிைகொைம்  

2] நொஞ்ைில் நொடன் 

3] வண்ண ொைன் 

4] கந் ர்வன் 

162] மண் - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] அய்க்கண் 

2] மு.வை ைொைனொர்  

3] விந் ன்  

4] சுந் ைைொமைொமி  

163] பழிக்குப்பழி  - என்ற கச நூலின் ஆைிரியர் யொர்? 

1] வண்ணநிலவன்  

2] மு.வை ைொைனொர்  

3]  .நொ.சைனொ ிப ி 

4] சுந் ைைொமைொமி 


