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பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு - ரபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 6 

1. உரைநரையின் சிக்கனம் எதுவென்று சுைதா அெர்கள் கூறுகிறார்? 

அ) இலக்கியம்    ஆ) இலக்கணம் 

இ) கவிதை    ஈ) பாைல் 

2. உணர்ச்சிகளின் சிக்கனமாக கீழ்க்கண்ைெற்றில் எரதக் கெிஞர் கூறுகிறார்? 

அ) அடக்கம்    ஆ) அன்பு 

இ) நட்பு     ஈ) கல்ெி 

3. காதல் ெைவெற்பின் சிக்கனமாக கீழ்க்கண்ைெற்றில் சுைதா அெர்கள் எரதக் 
குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) காதலின் சிறப்பு   ஆ) பெண்ணின் நாணம் 

இ) ஆணின் கண்ணியம்  ஈ) காதலின் கெிரத 

4. கீழ்க்கண்ைெற்றில் சுைதா அெர்கள் எெற்ரற உரிரமகளின் சிக்கனமாக 
குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) சட்ை நூல்கள்   ஆ) நீதி நூல்கள் 

இ) பங்கீடு    ஈ) சட்டத்ைிட்டம் 

5. உணவுகளின் சிக்கனமாக கீழ்க்கண்ைெற்றில் எெற்ரறக் சுைதா அெர்கள் 
குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) நீதி நூல்கள்   ஆ) கெிரத 

இ) ெங்கீடு    ஈ) காதல் 

6. அைசியலின் சிக்கனம் எதுவென்று கெிஞர் சுைதா அெர்கள் குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) இரண்டு கட்சி   ஆ) ஒரு கட்சி 

இ) மூன்று கட்சி   ஈ) பல கட்சி 

7. வபவைாடும் புகவ ாடும் ொழ்ெதற்கு கீழ்க்கண்ைெற்றில் எது துரணபுரியும் என்று 
கெிஞர் கூறுகிறார்? 

அ) அன்பு    ஆ) வசல்ெம் 

இ) பெரறிவு    ஈ) நம்பிக்ரக 
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8. நாம் எல்வலாரும் சீவைாடும் சிறப்வபாடும் ொழ்ெதற்கு கீழ்க்கண்ைெற்றில் எது 
துரணபுரியும் என்று சுைதா தம் கெிரதயில் குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) சிக்கனம்    ஆ) வபைறிவு 

இ) புகழ்     ஈ) வசல்ெம் 

9. பகட்டு ொழ்க்ரகயானது கீழ்க்கண்ைெற்றில் எெற்ரற வபான்றது என்று சுைதா 
கூறுகிறார்? 

அ) நீருற்று    ஆ) கானல்நீர் 

இ) நீராவி    ஈ) வசயற்ரக மர  

10. ‘தித்திக்கும் தமி ிவல முத்து முத்தாய்ப் பாைல் வசய்தெர் திருெள்ளுெர்’ – என்ற 
இரசப்பாமரலரய திருெள்ளுெர்க்கு சூட்டியெர் யார்? 

அ) நாமக்கல் கெிஞர்   ஆ) பாைதிதாசன் 

இ) அப்துல் ைகுமான்   ஈ) சுரைா 

11. ‘ெிரனச் வசாற்கள் வெற்றுரமரய ஏற்பதில்ரல வெறும் பாட்ரைத் தமிழ்ச் சங்கம் 
வசர்ப்பதில்ரல’ – என்று பாடியெர் யார்? 

அ) முடியைசன்    ஆ) சுரைா 

இ) தாைாபாைதி    ஈ) ந.பிச்சமூர்த்தி 

12. ‘இைட்ரைக் கிளெி வபால் இரணந்வத ொழுங்கள் பிரிந்தால் வபாருளில்ரல’ – என்ற 
திருமணமக்கரள ொழ்த்தியெர் யார்? 

அ) தாைாபாைதி    ஆ) எத்திைாசுலு 

இ) துரைைாசு    ஈ) இராசபகாொல் 

13. ‘பாதம்பூ என்பரதவய நாவமால்வலாரும் பாம்வபன்று கூறுகின்வறாம்’ – என்று 
கூறியெர் யார்? 

அ) நாமக்கல் கெிஞர்   ஆ) திரு.ெி.க 

இ) சுரைா    ஈ) அண்ணா 

14. பாவெந்தர் பாைதிதாசன் அெர்களின் தரலமாணாக்கர் வபயர் யாது? 

அ) இராசபகாொலன்   ஆ) இைாமச்சந்திைன் 
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இ) எத்திைாசுலு    ஈ) துரைமாணிக்கம் 

15. சுைதா அெர்கள் பிறந்த ஊர் யாது? 

அ) இைட்ைரன    ஆ) ெதையனூர் 

இ) வசன்னிக்குளம்   ஈ) பைனூர் 

16. சுைதா அெர்களின் இயற்வபயர் யாது? 

அ) சுப்புைத்தினதாசன்   ஆ) இைாசமவகந்திைன் 

இ) இைாவேந்திைன்   ஈ) இராசபகாொல் 

17. சுைதா எழுதிய நூல்களில் கீழ்க்கண்ைெற்றில் தெறானது எது? 

அ) சுவரும் சித்ைிரமும்  ஆ) வதன்மர  

இ) துரறமுகம்    ஈ) சுைதாெின் கெிரதகள் 

18. சுைதா அெர்களின் கீழ்க்கண்ை எந்த நூலானது தமி க அைசின் தமி க 
ெளர்ச்சித்துரறப் பரிரசப் வபற்றுள்ளது? 

அ) சுைதாெின் கெிரதகள்  ஆ) பைன்மதை 

இ) துரறமுகம்    ஈ) சுெரும் சுண்ணாம்பும் 

19. தமி க அைசு ெ ங்கிய பாவெந்தர் நிரனவுப் பரிசிரனப் வபற்ற முதற்பாெலர் யார்? 

அ) முடியைசன்    ஆ) ொணிதாசன் 

இ) சுரைா    இ) ெண்ணதாசன் 

20. வசட்டு – என்பதன் வபாருள் யாது? 

அ) சிக்கனம்    ஆ) ொழ்க்ரக 

இ) வசல்ெம்    ஈ) அறிவு 

21. சட்ைதிட்ைம் – என்ற வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) ெிரனத்வதாரக    ஆ) ஆறாம் வெற்றுரமத் வதாரக 

இ) இைண்ைாம் வெற்றுரமத் வதாரக ஈ) உம்தமத்பைாதக 

22. நீதிநூல் – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) அன்வமா ித்வதாரக  
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ஆ) இரண்டாம் பவற்றுதம உருபும் ெயனும் உடன் பைாக்கபைாதக  

இ) ஏ ாம் வெற்றுரமத் வதாரக 

ஈ) ஒரு வபாருட்பன்வமா ி 

23. நீருற்று – என்ற வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) இைண்ைாம் வெற்றுரமத்வதாரக ஆ) தன்னிரல ஒருரம ெிரனமுற்று 

இ) ஆறாம் பவற்றுதமத் பைாதக  ஈ) பண்புத்வதாரக 

24. எந்த ஆண்டின் வபாது சுைதாெின் வதன்வமா ி என்ற நூலுக்கு தமி க அைசின் தமிழ் 
ெளர்ச்சித்துரறப் பரிசு வபற்றது? 

அ) 1972    ஆ) 1970 

இ) 1971     ஈ) 1969 

25. சுைதா அெர்கள் எழுதிய முதல் நூல் எது? 

அ) எச்சில் இைவு   ஆ) சாவின் முத்ைம் 

இ) உதட்டில் உதடு   ஈ) வதாைாத ொலிபம் 

26. சுைதா அெர்கள் கீழ்க்கண்ை யாரிைம் தமிழ் இலக்கணங்கரள பயின்று ெந்தார்? 

அ) சரீ்காைி அருணாச்சால பைசிகர் ஆ) மகாெித்ொன் சபாபதி முதலியார் 

இ) சீர்கா ி வகாெிந்தைாச முதலியார்  ஈ) பாைதிதாசன் 

27. தந்ரத வபரியார், கரலொணர் முன்னிரலயில் நரைவபற்ற பாவெந்தரின் 
புைட்சிக்கெி நாைகத்தில் அரமச்சர் வெைத்தில் நடித்தெர் யார்? 

அ) இலக்குெனார்    ஆ) சிற்பி 

இ) சண்முகனார்    ஈ) சுரைா 

28. ஆலத்தூர் வமாகனைங்கனின் கீழ்க்கண்ை எந்த கெிரத நூலானது தமி க அைசின் 
பரிசிரனப் வபற்றுள்ளது? 

அ) இதயம் இலலாதெர்கள்   ஆ) இமயம் எங்கள் காலடியில் 

இ) தாத்தாவுக்கு தாத்தா   ஈ) கெியைாயர் குடும்பம் 

29. மனித வநயம் என்ற தரலப்பில் ஆலந்தூர் வமாகனைங்கன் எழுதிய கெிரத 
வதாகுப்பானது கீழ்க்கண்ை எந்த நூலில் அரமந்துள்ளது? 
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அ) நல்ல உலகம் நாதை மலரும்  ஆ) நிரனத்தால் இனிப்பெவள 

இ) இதயம் இல்லாதெர்கள்    ஈ) பள்ளிப்பறரெகள் 

30. கன்றுகுைல் – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) ெிரனத்வதாரக    ஆ) இைண்ைாம் வெற்றுரமத் வதாரக 

இ) தன்ரம ஒருரம ெிரனமுற்று  ஈ) ஆறாம் பவற்றுதமத் பைாதக 

31. தரலகுனிந்து – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) பண்புத்வதாரக    ஆ) இரண்டாம் பவற்றுதமத் பைாதக 

இ) ஏ ாம் வெற்றுரமத் வதாரக  ஈ) பள்ளிப்பறரெகள் 

32. மனிதவநயம் – என்ற தரலப்பில் கெிரத எழுதிய புலெர் யார்? 

அ) ஆறுமுக நாெலர்    ஆ) தாைாபாைதி 

இ) ஆலத்தூர் பமாகனரங்கன்  ஈ) திரு.ெி.கல்யாணசுந்தைம் 

33. ‘வெறுங்ரக என்பது மூைதனம் – உன் ெிைல்கள் பத்தும் மூலதனம்’ – என்று 
இரளஞரை பார்த்து பாடியெர் யார்? 

அ) கெிமணி    ஆ) ைாராொரைி 

இ) வமாகனைங்கன்   ஈ) அப்துல் ைகுமான் 

34. கீழ்க்கண்ை எந்த ெிைரல ெிை இமயம் மிகவும் சிறியது என்று கெிஞர் தாைாபாைதி 
அெர்கள் கூறுகிறார்? 

அ) ஆள்காட்டி ெிைல்   ஆ) சுட்டு ெிைல் 

இ) கட்தட விரல்   ஈ) நடு ெிைல் 

35. ொனமானது கீழ்க்கண்ை எந்த ெிைலின் நகத்ரத ெிை சுருங்கியது என்று தாைாபாைதி 
கூறுகிறார்? 

அ) ஆள்காட்டி ெிைல்   ஆ) நடு ெிைல்  

இ) கட்ரை ெிைல்   ஈ) சுட்டு விரல் 

36. நம் உைலின் எந்தப் பகுதிரய தாைாபாைதி அெர்கள் வதா ிற்சாரல என்று 
குறிப்பிடுகிறார்? 

அ) பைாள்    ஆ) ரககள் 
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இ) கால்கள்    ஈ) கண்கள் 

37. கால்நகம் கீறிய வகாடுகள் ெ ிவய கீழ்க்கண்ை எந்த இரு நதிகள் ஓடிெரும் என 
கெிஞர் கூறுகிறார்? 

அ) தாமிைபைணி, சிற்றாறு   ஆ) காவெரி, ரெரக 

இ) கங்தக, சிந்து    ஈ) கங்ரக, யமுனா 

38. தாைாபாைதி அெர்கள் வெரலகளல்ல வெள்ெிகவள – என்னும் தரலப்பில் எழுதிய 
கெிரதயானது கீழ்க்கண்ை எந்த நூலில் அரமந்துள்ளது? 

அ) புதிய ெிடியல்கள்    ஆ) ெிைல் நுன வெளிச்சங்கள் 

இ) பூமிரய திறக்கும் வபான்சாெிகள் ஈ) இது எங்கள் கிைக்கு 

39. தாைாபாைதி அெர்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த ஊரில் பிறந்தார்? 

அ) வசன்னிகுளம்    ஆ) குவதை 

இ) அைெந்தாடு     ஈ) ஆலந்தூர் 

40. மலர்ச்வசாரல – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) முைண்வதாரை     

ஆ) முற்றும்ரம 

இ) ெிரனத்வதாரக     

ஈ) இரண்டாம் பவற்றுதம உருபும் ெயனும் உடன் பைாக்கபைாதக 

41. கங்ரகயும் சிந்துவும் – என்ற வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) எண்ணும்தம   ஆ) முற்றும்ரம 

இ) ெிரனத்வதாரக   ஈ) பண்புத்வதாரக 

42. வதற்கு ெைக்காய் – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) எண்ணும்ரம   ஆ) இைட்ரைக்கிளெி 

இ) அடுக்குத்வதாைர்   ஈ) முரண்பைாதட 

43. கெிஞாயிறு – என சிறப்பு வபயர் வகாண்டு அர க்கப்பட்ைெர் யார்? 

அ) கலாமணி    ஆ) கெிமணி 
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இ) ைாராொரைி    ஈ) பாைதிதாசன் 

44. ெிைல்கள் பத்தும், வதாள்களிைண்டும் – என்ற வசாற்களின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) ெிரனத்வதாரககள்    ஆ) முற்றும்தமகள் 

இ) இைண்ைாம் வெற்றுரமத் வதாரக  ஈ) உரிச்வசாற்வறாைர் 

45. தாைாபாைதி அெர்கள் கீழ்க்கண்ை எத்தரன ஆண்டு காலம் ஆசிரியைாக 
பணியாற்றினார்? 

அ) 34 ஆண்டுகள்     ஆ) 35 ஆண்டுகள் 

இ) 36 ஆண்டுகள்     ஈ) 33 ஆண்டுகள் 

46. கு ந்ரத வதா ிலாளர் வபறும் வபரும் குரறபாட்டிரன பற்றி அப்துல் ைகுமான் 
அெர்கள் எழுதிய தீக்குச்சிகள் என்னும் வதாகுதியானது கீழ்க்கண்ை எந்த நூலில் 
அரமந்துள்ளது? 

அ) வசாந்தச்சிறகுகள்   ஆ) வநயர் ெிருப்பம் 

இ) பால்ெதீி    ஈ) சுட்டுவிரல் 

47. கீழ்க்கண்ைெற்றில் யார் ‘மைபு கெிரதயின் வெர் பார்த்தெர்; புதுக்கெிரதயில் மலர் 
பார்த்தெர்’ – என்று பாைாட்ைப்பட்ைெர் யார்? 

அ) ஈவைாடு தமி ன்பன்   ஆ) அப்துல் ரகுமான் 

இ) இைாமலிங்க அடிகள்   ஈ) சி.சு. வசல்லப்பா 

48. கீழ்க்கண்ை எந்தக் கரலக்கல்லூரியில் அப்துல் ைகுமான் அெர்கள் 
தமிழ்ப்வபைாசிரியாக இருந்து ஓய்வு வபற்றார்? 

அ) வாணியம்ொடி இஸ்லாமிய கதலக்கல்லூரி  

ஆ) வசன்ரன அைசினர் கரலக்கல்லூரி 

இ) வெளாங்கண்ணி கிறித்துெர்கள் கரலக்கல்லூரி  

ஈ) வெலூர் அைசினர் கரலக்கல்லூரி 

49. அப்துல் இைகுமான அெர்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த நூலில் அரமந்துள்ளது? 

அ) வசாந்தச்சிறகுகள்    ஆ) பநயர் விருப்ெம் 

இ) பால்ெதீி     ஈ) சுட்டுெிைல் 
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50. கீழ்க்கண்ைெற்றில் யார் ‘மைபு கெிரதயின் வெர் பார்த்தெர்; புதுக்கெிரதயில் மலர் 
பார்த்தெர்’ – என்று பாைாட்ைப்பட்ைெர் யார்? 

அ) ஈவைாடு தமி ன்பன்   ஆ) அப்துல் ைகுமான் 

இ) இராமலிங்க அடிகள்   ஈ) சி.சு.வசல்லப்பா 

51. அப்துல் ைகுமான் அெரிகளுக்கு தமிழ் பல்கரலக்க கமானது கீழ்க்கண்ை எந்த 
ஆண்டின் வபாது தமிழ் அன்ரன ெிருரத அளித்தது? 

அ) 1985    ஆ) 1986 

இ) 1987     ஈ) 1989 

52. அப்துல் ைகுமான் அெர்களின் கீழ்க்கண்ை எந்த நூலானது சாகித்ய அகாைமி ெிருரத 
வபற்றது? 

அ) ஆலாெதன   ஆ) கரைகவள நதியாெதில்ரல 

இ) வநயர் ெிருப்பம்   ஈ) ெிலங்குகள் இல்லாத கெிரத 

53. அப்துல் ைகுமான் அெர்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த ஆண்டில் இருந்து எந்த ஆண்டு ெரை 
தமிழ்நாடு ெக்பு ொரியத் தரலெைாக பணியாற்றினார்? 

அ) 2011 – 2013    ஆ) 2008 – 2010 

இ) 2009 – 2011    ஈ) 2010 – 2012 

54. புல்நுனி – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) இைண்ைாம் வெற்றுரமத் வதாரக ஆ) ஆறாம் பவற்றுதமத் பைாதக 

இ) உருெகம்     ஈ) ெிரனத்வதாரக 

55. தீக்குச்சிகள், சிறுெிைல், வமல்லிய காம்பு – ஆகிய வசாற்களின் இலக்கணகுறிப்பு 
யாது? 

அ) ஒருவபாருட்பன்வமா ிகள்  ஆ) ெிரனத்வதாரககள் 

இ) உரிச்வசாற்வறாைர்கள்   ஈ) உருவங்கள் 

56. உெரமக்கெிஞர் எனப் பாைாட்ைப்பட்ைெர் யார்? 

அ) சுரைா     ஆ) சுப்ைமணிய பாைதி 

இ) கண்ணதாசன்     ஈ) அப்துல் ைகுமான் 
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57. வபாருத்துக: 

1. குயில்பாட்டு  – அப்துல் ைகுமான் 

2. அ கின் சிரிப்பு  - சுைதா 

3. துரறமுகம்  - பாைதியார் 

4. பால் ெதீி   - பாைதிதாசன் 

அ) 4, 1, 3, 2   ஆ) 3, 4, 2, 1 

இ) 2, 3, 4, 1   ஈ) 1, 2, 3, 4 

58. வபாருத்துக 

1. புத்தகசாரல  –  சுைதா 

2. தீக்குச்சிகள்  -  ொணிதாசன் 

3. சிக்கனம்  -  பாைதிதாசன் 

4. காடு    -  அப்துல் ைகுமான் 

அ) 4, 3, 2, 1   ஆ) 1, 2, 4, 3 

இ) 3, 4, 1, 2   ஈ) 2, 1, 3, 4 

59. வபாருத்துக 

1. சுெடி   -  சிக்கனம் 

2. வசய்வயான்   –  உள்ளம் 

3. வசட்டு   - கதிைென் 

4. சிந்ரத  - நூல்  

அ) 4, 3, 1, 2   ஆ) 1, 2, 3, 4 

இ) 2, 3, 4, 1   ஈ) 3, 1, 2, 4 

60. சுந்தைர் வதெைமானது பன்னிரு திருமுரறகளின் ரெப்பில் எத்தரனயாெது 
திருமுரறயாக ரெக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) முதல் திருமுரற    ஆ) ஐந்தாம் திருமுரற 

இ) ஆறாம் திருமுரற   ஈ) ஏைாம் ைிருமுதற 
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61. சுந்தைர் அெர்கள் பிறந்த ஊர் யாது? 

அ) ைிருநாவலூர்    ஆ) திருொதவூர் 

இ) திருவெண்வணய் நல்லூர்   ஈ) திருப்வபருந்துரற 

62. சுந்தைர் அெர்களின் இயற்வபயர் யாது? 

அ) நைசிங்க முரனயார்   ஆ) ொகிசீர் 

இ) நம்ெியாரூரர்    ஈ) சுவைந்திைர் 

63. சுந்தைர் அெர்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த சிற்றைசால் மகன்ரம வகாண்டு ெளர்க்கப்பட்ைார்? 

அ) நாசிங்க முதலியார்   ஆ) நரசிங்க முதனயதரயர் 

இ) சரையனார்     ஈ) சரையப்ப வதெனார் 

64. சிெவபருமான் இெரைத் தம் வதா ைாகக் வகாண்ைரமயால் கீழ்க்கண்ைெற்றில் 
எவ்ொறாக அர க்கப்பட்ைார்? 

அ) ைம்ெிரான் பைாைர்   ஆ) நம்பியாண்ைர் நம்பி 

இ) நம்பி ஆளுரையப் பிள்ரள  ஈ) நம்பியாரூைர் 

65. சுந்தைர் எழுதிய திருத்வதாண்ைத் வதாரக என்னும் நூரலவய முதனூலாக வகாண்டு 
திருத்வதாண்ைர் புைாணம் என்ற நூரல எழுதியெர் யார்? 

அ) பைஞ்வசாதி     ஆ) சம்பந்தர் 

இ) பசக்கிைார்     ஈ) நாவுக்கைசர் 

66. நம்பயிரூர் அெர்கரள சிெவபருமான் ஆட்வகாண்ை இைம் எது? 

அ) திருொரூர்     ஆ) திருநாெலூர் 

இ) திருப்வபருந்துரற    ஈ) ைிருபவண்பணய் நல்லூர் 

67. வசாற்பதம் – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) அன்வமா ித்வதாரக   ஆ) ஒருபொருட்ென்பமாைி 

இ) உெரெமத்வதாரக    ஈ) ெிரனத்வதாரக 

68. சுந்தைர் எழுதிய திருத்வதாண்ைத்வதாரக என்னும் நூலானது கீழ்க்கண்ை யாருரைய 
ெைலாற்ரறக் கூறுகிறது? 
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அ) 9 வதாரகயடியார்கள்    ஆ) சிெவபருமானின் ெைலாறு 

இ) 63 நாயன்மார்கள்     ஈ) ரசெமக்களின் ெைலாறு 

69. வதொை நூல்களில் வசந்துருத்திப்பண் வகாண்டு பாைல் பாடிய புலெர் யார்? 

அ) சுந்ைரர்      ஆ) சம்பந்தர் 

இ) நாவுக்கைசர்      ஈ) மாணிக்கொசகர் 

70. சுந்தைரை இரறென் ஆட்வகாண்ை உைன் சுந்தைர் அெர்கள் முதல் முதலில் பாடிய 
பதிகம் யாது? 

அ) ஒன்வற உலவகலாம்    ஆ) வகாடுகு வெஞ்சிரல 
ெடுகவெடுெர் 

இ) நீள நிரனத்தடிவயன்    ஈ) ெித்ைா ெிதற சூடி 

71. கீழ்க்கண்ை எந்த ஊரில் சுந்தைர் அெர்கள் தன் முதல் மரனெியான பைரெயாரை 
மணந்தார்? 

அ) திருநாெலூர்     ஆ) ைிருவாரூர்   

இ) திருவொற்றியூர்     ஈ) திருவெண்வணய்நல்லூர் 

72. சுந்தைர் அெர்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த ஊரில் சங்கிலியார் என்ற வபண்ரண மணந்து 
வகாண்ைார்? 

அ) திருநாெலூர்     ஆ) திருொரூர் 

இ) ைிருபவற்றியூர்     ஈ) திருவெண்வணய்நால்லூர் 

73. சுந்தைர் பின்பற்றிய அன்புவநறி எது? 

அ) சகமார்க்கம்     ஆ) சன்மார்க்கம் 

இ) தாசமார்க்கம்     ஈ) அற்புத்திைமார்க்கம் 

74. வபாருத்துக 

1. தாகமார்க்கம் – அன்பு வநறி 

2. அற்புத்திைமார்க்கம் – வதா ரம வநறி 

3. சன்மார்க்கம் – அடிரம வநறி 

4. சகமார்க்கம் – மகன்ரம வநறி 
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அ) 4, 3, 1, 2    ஆ) 3, 4, 1, 2 

இ) 2, 3, 4, 1    ஈ) 1, 2, 3, 4 

75. ஆழ்ொர்கள் பன்னிருெைால் அருளப்பட்ைது ………………………………… எனப்படும்? 

அ) நாச்சியார் திருவமா ி   ஆ) வபருமாள் திருவமா ி 

இ) நாலாயிரத்ைிவ்வியப் ெிரெந்ைம் ஈ) வதொைம் 

76. குலவசகை ஆழ்ொர் அெர்கள் பிறந்த ஊர் யாது? 

அ) திருொரூர்     ஆ) ைிருவஞ்சிக்கைம் 

இ) திருெல்லிக்வகணி   ஈ) திருொதவூர் 

77. குலவசகை ஆழ்ொர் எழுதிய பாைல்கள் அரனத்தும் கீழ்க்கண்ை எந்த வதாகுப்பு 
நூலில் இைம்வபற்றுள்ளது? 

அ) கண்ணின்நுண்சிறுதாம்பு   ஆ) வபரிய திருமைல் 

இ) வபரிய திருவமா ி   ஈ) பெருமாள் ைிருபமாைி  

78. வபருமாள் திருவமா ி – என்னும் நூலில் இைம்வபற்றுள்ள பாைல்கள் வமாத்தம் 
எத்தரன? 

அ) 115 பாைல்கள்    ஆ) 109 பாைல்கள் 

இ) 105 ொடல்கள்    ஈ) 119 பாைல்கள் 

79. வதனார்பூஞ் வசாரலத் திருவெங்கைச்சுரனயில் மீனாய் பிறக்கும் 
ெிதியுரைவயனாவெவன – என்ற ெரிப்பாைலானது வபருமாள் திருவமா ி நூலில் 
கீழ்க்கண்ை எந்த பத்தில் அரமந்துள்ளது? 

அ) நான்காம் ெத்து    ஆ) முதல் பத்து 

இ) இைண்ைாம் பத்து    ஈ) மூன்றாம் பத்து 

80. நாலாணிைத் திவ்ெிய பிைபந்த நூலுக்கு உரை எழுதிய புலெர் யார்? 

அ) வபாய்ரகயாழ்ொர்   ஆ) நம்மாழ்ொர் 

இ) பெரிய வாச்சான் ெிள்தை  ஈ) நாதமுனிகள் 

81. அைம்ரபயர்கள் – என்னும் வசால்லானது கீழ்க்கண்ைெற்றுள் யாரைக் குறிக்கிறது? 

அ) பைவமாைர்கள்    ஆ) ஆழ்ொர்கள் 
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இ) சிெனடியார்கள்    ஈ) ரெணெர்கள் 

82. தற்சூ  – என்பதன் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) பண்புத்வதாரக    ஆ) இரண்டாம் பவற்றுதமத் பைாதக 

இ) ெிரனத்வதாரக    ஈ) அன்வமா ித்வதாரக 

83. ‘ஆயிை ொைத் தா ியந் திருந்தடி நாொயிைமிவலன் ஏத்துெ வதெவனா’ – என்ற 
ெரிப்பாைல் மூலம் புத்தரை வபாற்றும் வசய்யுள் இைம்வபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) ெரளயாபதி    ஆ) குண்ைலவகசி 

இ) மணிபமகதல    ஈ) மவனான்மணியம் 

84. மணிவமகரல நூரல எழுதியெர் யார்? 

அ) சதீ்ைதலச்சாத்ைனார்   ஆ) இளங்வகாெடிகள் 

இ) திருத்தக்கத்வதெர்    ஈ) வதாலாவமா ித்வதெர் 

85. புைாணன் – என்ற வசால்லின் வபாருள் யாது? 

அ) சக்கைம்     ஆ) மயக்கம் 

இ) தூயன்     ஈ) மிகப்ெதையன் 

86. சீத்தரலச்சாத்தனார் அெர்கள் தன் வசய்யுள் பகுதியில் கூறிய குற்றங்களில் 
கீழ்க்கண்ைெற்றில் தெறானது எது? 

அ) காமம்     ஆ) பசற்றம் 

இ) வெகுளி     ஈ) மயக்கம் 

87. ஆைம் – என்ற வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) சக்கரக்கால்    ஆ) திருெடி 

இ) யாரனக்கால்    ஈ) புத்தர்கால் 

88. கீழ்க்கண்ை யாருரைய பாதத்தில் சகஸ்ைாை சக்கை வைரகயுண்டு என்று முதிவயார் 
கூறியுள்ளனர்? 

அ) இவயசுநாதர்    ஆ) இரறென் 

இ) புத்ைர்    ஈ) மகாெைீர் 
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89. உயர்ந்வதாய், வசறுத்வதாய் – ஆகிய வசாற்களின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) தன்ரம ஒருரம ெிரனமுற்று  ஆ) முன்னிதல விதனமுற்றுகள் 

இ) வபயவைச்சம்     ஈ) பண்புத்வதாரக 

90. புலென் தீர்த்தன் புண்ணியன் புைாணன் – எனத் வதாைங்கும் பாைலானது 
மணிவமகரல நூலில் கீழ்க்கண்ை எந்தக் காப்பியத்தில் இைம்வபற்றுள்ளது? 

அ) துயிவலழுப்பிய காரதய்   

ஆ) மலர்ெளம் புக்க காரத 

இ) மணிபெள்ளத்து துயருற்ற காரத  

ஈ) மணிபமகதல பைய்வம் வந்து பைான்றிய காதை 

91. மணிவமகரல வதய்ெம் ெந்து வதான்றிய காரதயானது மணிவமகரல நூலில் 
கீழ்க்கண்ை எத்தரனயாெது காரதயாக அரமந்துள்ளது? 

அ) 6 ெது காரத    ஆ) 5 வது காதை 

இ) 4 ெது காரத   ஈ) 7 ெது காரத 

92. ‘வபாங்கு சாமரை வயந்திப் புரைபுரை யியக்கர்நின் றிைட்ைச்’ – எனத் வதாைங்கும் 
பாைல் இைம்வபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) நீலபகசி    ஆ) குண்ைலவகசி 

இ) யவசாதைகாெியம்   ஈ) உதயகுமாைணகாெியம் 

93. அருகசமயப் வபண்துறறெியாகிய நீலவகசி வயன்பாள் அருகன் 
திருக்வகாெிரலயரைந்து அருகவதெரன எத்தரன திருப்வபயர்களால் 
பாடிப்பைப்பினாள்? 

அ) 1018     ஆ) 108 

இ) 1008     ஈ) 11181 

94. புரைபுரை யியக்கர்நின் ற்ைட்ைச் – என்ற ெரியில் இைம்வபற்றுள்ள இயக்கர் 
என்னும் வசால்லின் வபாருள் யாது? 

அ) வதெர்கள்    ஆ) கந்ைருவர் 

இ) இரறென்    ஈ) இயக்குபெர் 
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95. ஒளிமண்ைலங்களின் ெரககளில் கீழ்க்கண்ைெற்றில் தெறானது எது? 

அ) கனப்பிைரப   ஆ) பிைபாமூர்த்தி 

இ) ஆவலாகம்    ஈ) கனகப்ெிரதெ 

96. குரைகளின் ெரககளில் கீழ்க்கண்ைெற்றில் தெறானது எது? 

அ) சகசாலாொசனம்    ஆ) சந்திைாதித்தம் 

இ) சகலாபாசனம்    ஈ) நித்தெிவநாதம் 

97. மூன்று ஒளிமண்டிலங்களிலும், மூன்று குரைகளும் கீழ்க்கண்ை எந்த கைவுளுக்கு 
உரியரெ என்று நீலவகசி நூலில் கூறப்படுகிறது? 

அ) இவயசு     ஆ) புத்தர் 

இ) அருகன்     ஈ) நபிகள் 

98. வபாருத்துக 

1. சந்திைாதித்தம்  –  வபாற்குரை 

2. சகலாபாசனம்  –  மணிக்குரை 

3. நித்தெிவநாதம்  -  முத்துக்குரை 

அ) 3, 1, 2  ஆ) 1, 2, 3 

இ) 2, 3, 1  ஈ) 3, 1, 2 

99. கீழ்க்கண்ைெற்றில் அருகவதெனின் ஆதமங்களாக கூறியெற்றில் தெறானது எது? 

அ) பூர்ொகமம்    ஆ) புராணவாகமம் 

இ) அங்காகமம்   ஈ) பிைணகீர்ணொகமம் 

100. வபாங்கு தாமரை – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) விதனத்பைாதக   ஆ) ெியங்வகாள் ெிரனமுற்று 

இ) உரிச்வசால்வதாைர்  ஈ) பண்புத்வதாரக 

101. முக்குரை – என்பதன் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) தன்ரம ஒருரம ெிரனமுற்று  ஆ) அன்வமா ித்வதாரக 

இ) ெிரனத்வதாரக     ஈ) ெண்புத்பைாதக 
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102. கன்னி பாலனாய்க் காசினி தனிலெ தரித்து – எனத் வதாைங்கும் பாைல் 
இைம்வபற்றுள்ள நூல் எது? 

அ) இைட்சணிய மவனாகைம்   ஆ) இரட்சணிய யாத்ைிரிகம் 

இ) வபாற்றித்திருெகெல்   ஈ) வதம்பாெணி 

103. இைட்சணியம் – என்ற வசால்லின் வபாருள் யாது? 

அ) கைவுள் அரையும் பாரத   ஆ) யாத்திைம் வசல்லுதல் 

இ) இைக்கப்படுதல்     ஈ) ஆன்ம ஈபடற்றம் 

104. ோன் பனியன் எழுதிய பில்கிரிம்ஸ் பிைாகிைஸ் – என்ற நூலானது கீழ்க்கண்ை எந்த 
நூலின் ஆங்கில நூலாகும்? 

அ) இைட்சணிய யாத்ைிரிகம்   ஆ) இைட்சணிய மவனாகைம் 

இ) இைட்சணியக்குறள்    ஈ) வபாற்றித்திருெகெல் 

105. எச்.ஏ – என்பது கீழ்க்கண்ை எந்த வபயரின் சுருக்கமாகும்? 

அ) வென்றி ஆலன்     ஆ) வெலம் ஆைம்ஸ் 

இ) பென்றி ஆல்ெிரட்    ஈ) வெலன் ஆபிைகாம் 

106. இைட்சணிய யாத்திரிகம் என்ற நூரல எழுதியெர் யார்? 

அ) ெைீமாமுனிெர்     ஆ) எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்ெிள்தை 

இ) கால்டுவெல்     ஈ) வெதநாயகம் சாஸ்திரி 

107. கீழ்க்கண்ை எந்த நூல்களில் இரையிரைவய ‘வதொைம்’ என்னும் வபயரிலரமந்த 
இரசப்பாைல்கள் வநஞ்சுருகச் வசாய்யும் நீர்ரமயன? 

அ) இைட்சணியக்குறள்    ஆ) வபாற்றித்திருெகெல் 

இ) இைட்சணிய மவனாகைம்    ஈ) இரட்சணிய யாத்ைிரிகம் 

108. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் யார் கிறித்துெக்கம்பன் என வபரிவயார்களால் 
வபாற்றப்படுகிறார்? 

அ) எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்ெிள்தை   ஆ) ெைீமாமுனிெர் 

இ) எல்லீஸ் துரை     ஈ) வென்றி வபக்வகாைல் 

109. காசினி – என்ற வசால்லின் வபாருள் யாது? 
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அ) ெ ிபாடு    ஆ) இரறென் 

இ) உலகம்    ஈ) துறக்கம் 

110. கன்னிபாலன் – என்னும் வசால்லின் இலக்கணகுறிப்பு யாது? 

அ) உெரமத்வதாரக   ஆ) இைண்ைாம் வெற்றுரமத் வதாரக 

இ) ெிரனத்வதாரக   ஈ) நான்காம் பவற்றுதமத் பைாதக 

111. எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்பிள்ரள அெர்கள் பிறந்த ஊர் யாது? 

அ) குெரள    ஆ) கதரயிறுப்பு 

இ) வசன்னிகுளம்   ஈ) ெில்லியனூர் 

112. உமறுப்புலெர் அெர்கள் பிறந்த நாகலாபுைம் என்ற ஊைானது கீழ்க்கண்ை எந்த 
மாெட்ைத்தில் அரமந்துள்ளது? 

அ) தூத்துக்குடி    ஆ) திருவநல்வெலி 

இ) திருச்சி     ஈ) மதுரை 

113. உமறுப்புலெரின் ஆசிரியர் வபயர் யாது? 

அ) பனு அகமது மரைக்காயர்   ஆ) சீதக்காதி 

இ) ொரலொரிதி    ஈ) கடிதக முத்துப்புலவர் 

114. உமறுப்புலெர் அெர்கள் ொழ்ந்த காலம் யாது? 

அ) பதினாறாம் நூற்றாண்டு   ஆ) ெைிபனைாம் நூற்றாண்டு 

இ) பதிவனட்ைாம் நூற்றாண்டு  ஈ) பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டு 

115. உமறுப்புலெர் அெர்கள் கீழ்க்கண்ைெற்றுள் யார் வெண்டுவகாளுக்கு இணங்க 
சீறாப்புறணம் என்ற நூரல எழுதினார்? 

அ) வசய்கு அகமது முதலியார்  ஆ) அபுல் காசிம் 

இ) வள்ைல் சைீக்காைி   ஈ) கடிரக முத்துப்புலெர் 

116. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் யார் நபிகள் நாயகத்தின் ெைலாற்ரற முழுெதும் எழுதி 
முடித்தார்? 

அ) ெனு அகமது மதரக்காயர்   ஆ) வசய்கு அகமது முதலியார் 
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இ) உமறுப்புலெர்     ஈ) சீதக்காதி 

117. உமறுப்புலெர் எழுதிய நூல்களில் கீழ்க்கண்ைெற்றில் தெறானது எது? 

அ) சீறாப்புைாணம்    ஆ) முகுந்ைமாதல 

இ) சீதக்காதி வநாண்டி நாைகம்  ஈ) முதுவமா ிமாரல 

118. வமய்ப்வபாருள், சுெர்க்கபதி – என்னும் வசால்லின் வபாருள் யாது? 

அ) ெிரனத்வதாரக    ஆ) ெிரனயாலரணயும் வபயர்கள் 

இ) ெியங்வகாள் ெிரனமுற்று  ஈ) இருபெயபராட்டுப் ெண்புத்பைாதககள் 

119. சின்னச்சீறா என்ற நூரல எழுதியெர் யார்? 

அ) உமறுப்புலெர்    ஆ) ெனு அகமது மதரக்காயர் 

இ) குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு  ஈ) ெைீமாமுனிெர் 

120. இரறெரன ெ ிபடு வபாருளாக மட்டுமல்லாமல் ொழ்க்ரகப் வபாருளாகவும் 
வகாண்டு ொழ்ந்து காட்டியெர் சுந்தைர் – என்று கூறியெர் யார்? 

அ) குன்றக்குடி அடிகைார்   ஆ) மாணிக்கொசகர் 

இ) வசக்கி ார்     ஈ) வசைமான் வபருமாள் நாயனார் 

121. ‘நான் உங்களுக்கு இரளப்பாறுதரலத் தருவென்’ – என்ற ெரியானது கீழ்க்கண்ை 
எந்த நூலின் மரறவமா ியாகும்? 

அ) ரபபிள்     ஆ) இைட்சணிய மவனாகைம் 

இ) விவிலியம்    ஈ) பில்கிரிம்ஸ் 

122. வசய்யுட்பகுதியின் நிரறொக மங்கலங்கூறி நிரறவு வசய்ெதரன 
கீழ்க்கண்ைெற்றில் எவ்ொறு அர க்கின்றார்? 

அ) நமஸ்காைம்    ஆ) ைிருக்கதடக்காப்பு 

இ) பல்ச்சுருதி     ஈ) முடிவுரை 

123. உமறுப்புலெர் அெர்கள் பிறந்த ஊர் யாது? 

அ) நாகலாபுரம்    ஆ) அைெக்காடு 

இ) ஆலங்குளம்    ஈ) இைாமநாதபுைம் 
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124. நெியார் சுெர்க்கபதி நயினார் பதத்துரணரய – என்ற ெரியில் இைம்வபற்றுள்ள 
நெியார் என்ற வசால்லின் வபாருள் யாது? 

அ) நிரலயில்லாதெர்   ஆ) ெடிெிரனயுரையெர் 

இ) ஒளிவபாருந்தியெர்   ஈ) நெிகள் நாயகம் 


