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11th Tamil Questions - Part 1 [New Book] 

1. “கலைகளின் உச்சம் கவிலை அக்கவிலையிலை இயன்றவலை பேசுவது பேோல் எழுதுவதுைோன் உத்ைமம். 
அதுபவ மோனுடத்துக்கு எழுத்ைோளர்கள் சசய்யும் கடலம”  என்று கூறியவர் 
அ] ேோைதிைோசன்  ஆ] இந்திைன்  இ] பாரதி  ஈ] வில்வைத்திைம்  

2. “சமோழிசயன்ற ஒன்று பிறந்ைவுடன் ‘உைகம்’ என்ேதும் ‘நோன்’  என்ேதும் ைனித்ைனியோக பிரிந்து 
ைங்கலள ைனித்துவமோக நிலை நிறுத்தி சகோள்கின்றை” என்றவர் 
அ] எர்னஸ்ட் காசிரர்   ஆ] இந்திைன் 
இ] வோல்ட் விட்மன்    ஈ] ேோப்பைோ சநரூபி 

3. சமோழிவழியோக ஒன்லற சேயரிட்டு அலைக்க சைோடங்கியவுடன் அந்ை சேோருளின் மீது ________ 
வருகிறது எை இந்திைன் கூறுகிறோர் 
அ] இறக்கம்    ஆ] அதிகாரம் 
இ] உணர்ச்சி    ஈ] சமௌைம் 

4. கீழ்க்கண்ட எந்ை உடம்பின் சசயல்ேோடுகள் சமோழி சவளிப்ேோட்டின் ேகுதியோக உள்ளை. 
1.  லககோல் அலசவுகள்   2. ைலசநோர் சுருக்க அபிநயங்கள் 
3. உைட்டின் அலசவுகள்   4. விைல் அலசவுகள் 
அ] அலைத்தும்    ஆ] 3 மட்டும் 
இ] 1 மட்டும்     ஈ] 1, 2 

5. கீழ்க்கண்டவற்றின் சரியோை இலணலய பைர்ந்சைடு. 
1. திைவ நிலை – அச்சிடப்ேட்ட கவிலை 
2. ேனிக்கட்டி (திட நிலை) – எழுத்து சமோழி 
3.  பிருந்து பேோய்விட்ட சேோருள் - பேச்சு சமோழி 
அ]1  ஆ] 2,3  இ] 2  ஈ] அலைத்தும் 

6. எழுத்து சமோழிலய கோட்டிலும் ______ உணர்ச்சிக்கு மிக அருகில் உள்ளது. 
அ] பபச்சு ம ாழி    ஆ] கவிலை 
இ] உடல் அலசவுகள்   ஈ] லசலககள் 

7. கவிஞனுலடய கவிலை சமோழி, அதிக சவளிப்ேோட்டு சக்தி சகோண்டைோக எப்பேோது மோறுகிறது? 
அ] பேச்சு சமோழிலய லகவிட்டு இைக்கிய வைக்கிற்கு திரும்பும் பேோது 
ஆ] பேச்சு சமோழிலய லகவிட்டு இைக்கண வைக்கிற்கு திரும்பும் பேோது 
இ] இைக்கிய வைக்லக லகவிட்டு இைக்கண வைக்கிற்கு திரும்பும் பேோது 
ஈ] இலக்கிய வழக்கக ககவிட்டு பபச்சு ம ாழிக்கு திரும்பும் பபாது 

8. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆைோய்க. 
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1. பேச்சு சமோழி எழுத்து சமோழிலய விட அதிக உணர்ச்சி சவளிப்ேோடு உலடயது 
2. எழுத்து சமோழியில் பேச்லச பகட்க எதிைோளி என்கிற ஒருவன் கிலடயோது 
3. எழுத்து என்ேது ைைக்குத்ைோபை பேசிக் சகோள்கிற பேச்சு 
4. எழுத்து என்ேது ைன்லை திறந்து சகோள்கிற ஒரு சசயல்ேோடு 
அ] அலைத்தும் சரி   ஆ] 1, 2 , 3  ைவறு 
இ] 1, 2, 4 சரி    ஈ] 1, 2, 3 சரி 

9. பேச்சு சமோழியின் பேோது நமது உடம்பின் சவளிப்ேோடுகள் நன்லம ________ என்னும் நீரில் முன்பைோக்கி 
நகைச் சசய்கின்றை. 
அ] ம ாழி  ஆ] அலசவுடன் இ] எழுத்து  ஈ] கவிலை 

10. எதிரிலிருக்கும் வோசகனுடன் பேசுவது பேோல் அலமயும் கவிலை________ 
அ] பேச்சு சமோழி    ஆ] எழுத்து சமோழி 
இ] பேரடி ம ாழி    ஈ] மலறமுக வழி 

11.  “பநைடி சமோழிைோன் ஒரு கவிஞலை நிகழ்கோைத்ைவைோ அல்ைது இறந்ை கோைத்ைவைோ என்ேலை 
நிர்ணயிக்கிறது “ என்று கூறியவர் 
அ] வோல்ட் விட்மன்   ஆ] மல்ைோர்பம 
இ] இந்திைன்    ஈ] ஆற்றூர் ரவிவர் ா 

12. பநைடி சமோழி ேற்றிய ஆற்றூர் ைவிவர்மோவின் கூற்றுகலள ஆைோய்க. 
1. பநைடி சமோழி என்னும் பேச்சு சமோழிக்கு ஒரு பேோதும் ேைலம ைட்டுவதில்லை 
2. அது பவற்றுசமோழி ஆவதில்லை 
3. எப்பேோதும் உயிர்ப்புடனும் மோறிக்சகோண்டும் இருக்கிறது 
4. கவிஞலை நிகழ்கோைத்ைவைோ அல்ைது இறந்ை கோைத்ைவைோ எை நிர்ணயிக்கிறது. 
அ] அகனத்தும் சரி   ஆ] 1, 3, 4 சரி 
இ] 1,2,4 சரி     ஈ] அலைத்தும் ைவறு 

13.  __________ சமோழியில் கவிலை சசய்யப்ேடுகிறபேோது அது உடம்பின் பமல் பைோல்பேோல் இருக்கிறது. 
அ] எழுத்து சமோழி    ஆ] பபச்சு ம ாழி 
இ] பநைடி சமோழி    ஈ] மலறமுக வரி 

14. _________ சமோழியில் கவிலை சசய்யப்ேடுகிற பேோது சசோற்கள் கவிலையின் உணர்லவ உணர்ச்சியற்ற 
ஆலடபேோல் பேோர்த்தி மூடிவிடுகின்றன். 
அ] எழுத்து ம ாழி   ஆ] பேச்சு சமோழி 
இ] பநைடி சமோழி    ஈ] மலறமுக சமோழி 

15. பேச்சு சமோழிலய கவிலையில் ேயன்ேடுத்துேவர்களில் எத்ைலை வலகயிைர் உள்ளைர் 
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அ] 2  ஆ] 3  இ] 4  ஈ] 5 
16. எந்ைசவோரு சசோல்லு மற்சறோரு சசோல்லை விட முக்கியமோகி விடோைேடி கவிலை இயற்றுேவர்கள் 

யோலை பேோன்றவர்கள் 
அ] வால்ட் விட் ன்   ஆ] மல்ைோர்பம 
இ] ேோப்பைோ சநரூபி   ஈ] யோருமில்லை 

17. “மக்கள் பைோற்றத்திலும் அன்பே, அன்பேைோன் அவர் சமோழியும்” இவ்வரிகள் யோருலடயது 
அ] வால்ட் விட் ன்   ஆ] மல்ைோர்பம 
இ] ேோப்பைோ சநரூபி   ஈ] யோருமில்லை 

18.  “புத்ைகங்களிசைல்ைோம் ேடித்துவிட்படன்  
நோன் ைப்பிப் பேோகத்ைோன் பவண்டும் அங்பக  
ஆைோல் உடபைோ பசோகத்தில்”  யோருலடய வரிகள் 
அ] வோல்ட் விட்மன்   ஆ]  ல்லார்ப  
இ] ேோப்பைோ சநரூடோ   ஈ] ஸ்ரீ ைோம் 

19. வோல்ட் விட்மலை பேோன்றவர்களின் கவிலைகளின் இயல்பு 
1. இவற்றில் சசோற்கள் ைங்களுக்கு ைோங்கபள பேசிக் சகோள்கின்றை 
2. ைனிப்ேட்ட ஒவ்சவோரு சசோல்லும் பிறிசைோன்லற பசசுவபைோடு மட்டுமல்ைோமல் ைன்லைபய பேசிக் 
சகோள்கிறது 
3. எந்ைசவோரு சசோல்லும் மற்சறோரு சசோல்லைவிட முக்கியமோைைோகி விடுவதில்லை 
4. எழுத்தின் சசோற்களில் கலைவது பேோை, சசோற்கள் கவிலைகளில் கலைந்து பேோகின்றை. 
அ] 1,3, 4 சரி     ஆ] 1, 3, சரி    
இ] 3, 4 சரி     ஈ] அலைத்தும் சரி 

20. இறுக்கி சுற்றப்ேட்ட கம்பிச் சுருலள பேோன்று அல்ைோமல் பேச்சு சமோழிக்பக உரிய ைளர்பவோடு 
கட்டப்ேட்டலவ யோருலடய கவிலைகள் 
அ] வால்ட் விட் ன்   ஆ] மல்ைோர்பம 
இ] ேோப்பைோ சநரூடோ   ஈ] யோருமில்லை 

21. புதுக்கவிலை இயக்கத்லை பைோற்றுவித்ைவர் யோர்? 
அ]வால்ட் விட் ன்   ஆ] ேோைதி 
இ] ேோப்பைோ சநரூடோ   ஈ] மல்ைோர்பம 

22. கீழ்க்கண்டவற்றில் வோல்ட் விட்மன் எழுதிய நூல் 
அ] ேறலவகள் ஒரு பவலள தூங்க பேோயிருக்கைோம் 
ஆ] புல்லின் இதழ்கள் 
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இ] முப்ேட்லட     
ஈ] நவீை ஓவியம் 

23. கிழ்க்கண்டவற்றுள் வோல்ட் விட்மன் ஈடுேட்ட துலறகள் எது/எலவ? 
1. கவிஞர்  2. கட்டுலையோளர்  3. உலைநலடயோசிரியர்  4. இைைோைர் 
அ]அலைத்தும்  ஆ] 1, 2, 3  இ] 1,2,4   ஈ] 1,3,4 

24. “பைோற்கோை சேருநகைம் ஒன்று கண்படன் நண்ேர்கள் நகைம் 
என்சறோரு புதுநகைம் வந்ைது என் கைவில்” யோருலடய கவிலை 
அ] மல்ைோர்பம    ஆ] ேோப்பைோ சநரூடோ 
இ] வால்ட் விட் ன்   ஈ] இந்திைன் 

25. பேச்சு என்ேது மூடிய நிலையில் சசயல்ேடுவது யோருலடய கவிலைகளில்  
அ]  ல்லார்ப     ஆ] வோல்ட் விட்மன் 
இ] ேோப்பைோ சநரூடோ   ஈ] எர்ைஸ்ட் கோசிைர் 

26. சரியோை இலணலய கண்டறி 
1. வோல்ட் விட்மன்  - பிைோன்ஸ் 
2. மல்ைோர்பம  - அசமரிக்கோ 
3. ேோப்பைோ சநரூடோ - சிலி 
அ] அலைத்தும்  ஆ] 1,2  இ] 1,3  ஈ] 3  ட்டும் 

27. “குறியீடுகளின் கூட்டம் ஒரு முலையிலும் சமோழி மறுமுலையிலும் இருக்லகயில் கவிலையின் பேச்சு 
இலடயில் இருக்கும் சவளியில் புைங்குவது” யோருலடய கவிலைகளில் 
அ] வோல்ட் விட்மன்   ஆ]  ால்லார்ப  
இ] ேோப்பைோ சநரூடோ   ஈ] இந்திைன் 

28. ஸ்சடஃேோன் மல்ைோர்பம குறித்ை கூற்றுகலள ஆைோய்க. 
1. பிைோன்சு நோட்லட பசர்ந்ைவர் 
2. ஆங்கிை ஆசிரியைோக ேணியோற்றிைோர் 
3. இவலை புரிந்து சகோள்வைன் மூைபம குறியீட்டியத்லையும் புரிந்து சகோள்ள முடியும் 
அ] அகனத்தும் சரி  ஆ] 2,3 சரி  இ] 1.,3 சரி  ஈ] அலைத்தும் ைவறு 

29. ேோப்பைோ சநரூடோ பேோன்றவர்களின் கவிலை எவ்வோறோக இருக்கும்? 
அ] எந்தவித முன்கூட்டி திட்டப ா, ஒழுங்கக திபயா இன்றி ஒன்கை சுட்டுவது பபால காட்டி உடபன 
எகதயும் சுட்டா ல் முடிந்துபபாகிைது  
ஆ] எந்ைவிை சசோல்லும் மற்சறோரு சசோல்லை விட முக்கியமோைைோகி விடுவதில்லை 
இ] சசோற்கள் ைங்களுக்கு ைோங்கபள பேசிக் சகோள்வதில்லை 
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ஈ] ைனிப்ேட்ட ஒவ்சவோரு சசோல்லும் பிரிசைோன்லற பேசுவபைோடு மட்டுமல்ைோமல் ைன்லைபய பேசிக் 
சகோள்கிறது 

30. குறியீட்டு கவிலை என்ேது யோது? 
அ] சேோருலள ேதிவு சசய்வது; நிலைவுக் கூறத்ைக்க ைருணங்கலள ேதிவு சசய்வைன்று 
ஆ] மபாருகை பதிவு மசய்வதன்று; நிகனவுக்கூைத்தக்க தருணங்ககை பதிவு மசய்வது 
இ] சேோருள் மற்றும் நிலைவுக்கூறத்ைக்க ைருணங்கலள ேதிவு சசய்வது 
ஈ] நிலைவுக்கூறத்ைக்க ைருணம் மற்றும் சசோற்கலள ேதிவு சசய்வது 

31. “தூங்கும் பேோது நோன் நோைோக இல்லைசயனில் விழித்சைழுந்ை பின் நோன் யோர்? என்ற வரிகள் 
யோருலடயது? 

அ] வோல்ட் விட்மன்   ஆ] மல்ைோர்பம 

இ] பாப்பலா மேரூடா   ஈ] எர்ைஸ்ட் கோசிைர் 

32.  ேோப்பைோ சநரூடோ இைக்கியத்திற்கோை பநோேல் ேரிசு சேற்ற ஆண்டு? 
அ] 1971  ஆ] 1972  இ] 1973  ஈ] 1991 

33. ‘ேோப்பைோ சநரூடோ குறித்ை கூற்றுகளில் சரியோைலவ எது/எலவ? 
1.சைன் ஆப்பிரிக்கோவிலுள்ள சிலி நோட்டில் பிறந்ைோர் 
2. இைத்தீன் அசமரிக்கோவின் மிகச்சிறந்ை கவிஞர்  
3. 1971 ல் இைக்கியத்துக்கோை பநோேல் ேரிசு சேற்றவர் 
அ] அலைத்தும்  ஆ] 2,3   இ] 1, 2   ஈ] 2, 3 

34. அறியப்ேட்டிைோைலை பநோக்கி நகர்கிற அபை பநைத்தில் விரிந்த்ைோகவும் லமயத்லை பநோக்கி 
நகர்வைோகவும் உள்ள கவிலை யோருலடயது? 
அ, வோல்ட் விட்மன்   ஆ] மல்ைோர்பம 
இ] பாப்பலா மேரூடா   ஈ] இந்திைன் 

35. “கலளத்துப்பேோை உம் கத்திரிக்பகோைோல் கோைத்லை சவட்ட முடியோது” என்றவர் 
அ] வோல்ட் விட்மன்   ஆ] மல்ைோர்பம 
இ] பாப்பலா மேரூடா   ஈ] இந்திைன் 

36.  கவிலை என்ேது யோது? என்ற பகள்விக்கு கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியோைது? 
1. கவிலை என்ேது ஒரு சேோருளன்று. அது சமோழிக்குள் உைலகயும் உைகிற்குள் சமோழிலயயும் 
முழுவதுமோக நுலைத்துவிட முயலும் ேலடப்பு சசயல்ேோடு 
2. கவிலை என்ேது சமோழியன்று அது ஒரு சேோருள் 
3. கவிலைக்குள் உைவும் சமோழியின் ைர்க்கம் கவிலைக்கோை உைலக கட்டிசயழுப்புகிறது. 
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அ] அலைத்தும்  ஆ] 1,2  இ] 1, 3  ஈ] 2, 3 
37. ைமிழின் கவிலையியல் என்ற நூலின் ஆசிரியர்_______ 

அ] வோல்ட் விட்மன்   ஆ] இந்திைன் 
இ] சிவத்தம்பி    ஈ] செயைோமன் 

38. “கவிலைகள் பகட்பேோைோல், வோசகர்களோல் உள்வோங்கப்ேட்டு ைசிக்கப்சேறும் முலறயில், கோைத்துக்கு 
கோைம் அழுத்ை பவறுேோடுகள் ஏற்ேடுவது வைக்கம்” என்ற வரி இடம்சேற்றுள்ள நூல் 
அ] புல்லின் இைழ்கள்   ஆ] தமிழின் கவிகதயியல் 
இ] முப்ேட்லட நகைம்   ஈ] நவீை ஓவியம் 

39.  ஓரிய சமோழிக் கவிஞர் மபைோைமோ பிஸ்வோஶின் “ேறலவகள் ஒருபவலள தூங்ை பேோயிருக்கைோம்” 
என்னும் நூல் யோருலடய சமோழிப் சேயர்ப்பு 
அ] செயைோமன்    ஆ] இந்திரன் 
இ] சவங்கடோசைேதி   ஈ] ஸ்ரீைோம் 

40. கீழ்க்கண்டலவகளில்  2011 ஆம் ஆண்டு சோகித்ய அகோசைமி விருது சேற்றவர் யோர்? 
அ] வில்வைத்திைம்   ஆ, இராபசந்திரன் 
இ] முத்துலிங்கம்    ஈ] சிவத்ைம்பி 

41. கவிஞர் இந்திைனின் இயற்சேயர்_________ 
அ] இந்திபைசன்    ஆ] இைோசலிங்கம் 
இ] இராபசந்திரன்    ஈ] இைோசமோணிக்கம் 

42. கவிஞர் இந்திைன் நடத்திய இைழ்கள் யோலவ? 
1. சவளிச்சம்  2. ைமிழ்நிைம்  3. சைன்றல்  4. நுண்கலை 
அ] 1, 4  ஆ] 1,2  இ] 2,4  ஈ] 3,4 

43. ைவறோை இலணலய பைர்ந்சைடு. 
1. சோம்ேல் வோர்த்லைகள் - கவிலை சைோகுப்புகள் 
2. நவீன் ஓவியம்  - கட்டுலை நூக் 
3. சவளிச்சம்   - இைழ் 
4. ைமிழ் அைகியல்  - கட்டுலை நூல் 
அ] 2, 4  ஆ] 2,3  இ] 3, 4  ஈ] எதுவுமில்கல 

44. இைோபசந்திைன் குறித்ை கூற்றுகளில் எது/எலவ ைவறோைலவ? 
1. இவர் கலைவிமர்சகர், கவிஞர், சமோழிசேயர்ப்ேோளர், ஓவியர் மற்றும் சிறந்ை நடிகர் 
2. இவைது “ேறலவகள் ஒருபவலள தூங்க பேோயிருக்கைோம்” என்னும் நூல் 2001 ல் சோகித்ய அகோசைமி 
விருதி சேற்றது. 
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3. சவளிச்சம், நுண்கலை ஆகிய இைழ்கலள நடத்திைோர் 
4. முப்ேட்லட நகைம் என்னும்  கட்டுலை நூலை எழுதியுள்ளோர் 
அ] 3 மட்டும்  ஆ] 1, 3, 4  இ] 1, 2, 4  ஈ] 2 மட்டும் 

45. சேோருத்துக. 
1. வோல்ட் விட்மன்  1. இைத்தீன் அசமரிக்க கவி 
2. மபைோைமோ டிஸ்வோஸ் 2. பிைோன்சு 
3. மல்ைோர்பம  3. ஒரிய சமோழி கவி 
4. ேோப்பைோ சநரூடோ 4. அசமரிக்கோ 
 1 2 3 4 
அ] 4 3 2 1 
ஆ] 3 4 2 1 
இ]  4 3 1 2 
ஈ]  4 2 1 3 

46. வோல்ட் விட்மனின் கவிலைலய ஆங்கிைத்திலிருந்து ைமிழில் சமோழிப் சேயர்த்ைவர் 
அ] சவங்கடோசைேதி   ஆ] ஸ்ரீைோம் 
இ] மெயரா ன்    ஈ] இந்திைன் 

47. ேோப்பைோ சநரூடோவின் கவிலைலய ஆங்கிைத்திலிருந்து ைமிழில் சமோழிப்சேயத்ைவர் 
அ] மவங்கடாசலபதி   ஆ] ஸ்ரீைோம் 
இ] செயைோமன்    ஈ] இந்திைன் 

48. மல்ைோர்பமவின் கவிலைலய பிசைஞ்சு சமோழியிலிருந்து ைமிழில் சமோழி சேயர்த்ைவர் 
அ] சவங்கடோசைேதி   ஆ] ஸ்ரீராம் 
இ] செயைோமன்    ஈ] இந்திைன் 

49. “யுகத்தின் ேோடல்” என்னும் கவிலை யோருலடயது 
அ] இந்திைன்    ஆ] வில்வரத்தினம் 
இ] சிவைம்பி    ஈ] செயைோமன் 

50. ஒரு இைத்தின் லமயப்புள்ளியோகவும், ஆதி அலடயோளமோகவும் விளங்குவது எது? 
அ] கலை  ஆ] இைக்கியம்  இ] இைக்கணம் ஈ] ம ாழி 

51. “உைக்கு ேல்ைோண்டு ேல்ைோண்டு ேல்ைோயிைத்ைோண்டு ேோடத்ைோன் பவண்டும்” என்று ேோடியவர் 
அ] வில்வரத்தினம்   ஆ] சேரியவன் கவிைோயர் 
இ] இந்திைன்    ஈ] அைகிய சேரியவன் 
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52. “வழி வழி நிலைடி சைோழுைவர், உழுைவர், விலைத்ைவர், வியர்த்ைவர்க்சகல்ைோம் நிலறமணி ைந்ைவபள” 
என்ற ேோடைடி கீழ்க்கண்ட எதில் இடம்சேற்றுள்ளது 
அ] நன்னூல்    ஆ] யுகத்தின் பாடல் 
இ] ைமிழ் அைகியல்   ஈ] திருமலை முருகன் ேள்ளு 

53. மைபு சோர்ந்ை சசய்யுள்களின் கட்டுப்ேோடுகளில் இருந்து ைன்லை விடுவித்துக் சகோண்ட கவிலைகலள 
________ என்ேர். 
அ] பநைடி சமோழி    ஆ] வசைக் கவிலை 
இ] புதுக்கவிகத    ஈ] மைபுக்கவிலை 

54. புதுக்கவிலை குறித்ை கூற்றுகலள ஆைோய்க. 
1. ேடிப்பேோரின் ஆழ்மைதில் ைோக்கத்லை ஏற்ேடுத்துவது முைன்லமயோைது 
2. ேடிப்பேோரின் சிந்ைலைக்கு ஏற்ே விரிவலடயும் ேன்முகத்ைன்லம சகோண்டது 
3. மைபு சோர்ந்ை சசய்யுள்களில் கட்டுப்ேோடுகளில் இருந்து ைன்லை விடுவித்துக் சகோண்டது 
அ] அலைத்தும் ைவறு   ஆ] 1, 2 சரி 
இ] 2, 3 சரி     ஈ] அகனத்தும் சரி 

55. யோழ்ப்ேோணத்தில் உள்ள புங்குடுத்தீவில் பிறந்ைவர் 
அ] வில்வரத்தினம்   ஆ] ஆறுமுக நோவைர் 
இ] முத்துலிங்கம்    ஈ] இந்திைன் 

56. வில்வைத்திைம் கவிலைகள் 2001ல் _________ என்ற ைலைப்பில் சைோகுக்கப்ேட்டது. 
அ] உயிர்த்சைழும் உைகத்துக்கோக  ஆ] உயிர்த்மதழும் காலத்துக்காக 
இ] உயிர்த்சைழும் உரிலமக்கோக  ஈ] உயிர்த்சைழும் சமோழிக்கோக 

57. “ைன் இைத்லையும் சமோழிலயயும் ேோடோை கவிலை, பவரில்ைோை மைம், கூடில்ைோை ேறலவ” என்றவர் 
அ] வில்வைத்திைம்    ஆ] வோல்ட் விட்மன் 
இ] ேோைதிைோசன்    ஈ] இரசூல் கம்சபதவ் 

58. கவிஞர் வில்வைத்திைம் குறித்ை ைகவல்களில் சரியைது எது/ எலவ? 
1. இவர் யோழ்ப்ேோணம் சகோக்குவில் கிைோமத்தில் பிறந்ைோர் 
2. இவைது கவிலை சைோகுப்பு “உயிர்த்சைழும் சமோழிக்கோக” என்ற ைலைப்பில் 2001ல் சைோகுக்கப்ேட்டது 
3. சிறப்ேோக ேோடும் திறனும், கவிலை இயற்றும் திறனும் உள்ளவர். 
அ] அலைத்தும்  ஆ] 1, 3  இ] 2, 3  ஈ] 3  ட்டும் 

59.  “கேோடபுறங்கலள கோவு சகோண்ட பின்னும் 
கோைத்ைோல் சோகோை சைோல்கனிமங்களின் 
உைசமைோம் பசைர் 
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ேோடத்ைோன் பவண்டும்” என்ற வரி யோருலடயது. 
அ] யுகத்தின் ேோடல் - முத்துலிங்கம் 
ஆ] ஆறோம் திலண - வில்வைத்திைம் 
இ] யுகத்தின் பாடல் - வில்வரத்தினம் 
ஈ] ஆறோம் திலண  - முத்துலிங்கம் 

60. “திலசகளின் சுவசைல்ைோம் எழுைத்ைோன் பவண்டும் 
எழுகின்ற யுகத்திபைோர் ேோடலை” என்று ேோடியவர் 
அ] வில்வரத்தினம்   ஆ] முத்துலிங்கம் 
இ] அைகிய சேரியவன்   ஈ] ேவைந்தி முனிவர் 

61. சைோல்கோப்பியத்லையும் அைன் உலைகலளயும் பின்ேற்றி எழுைப்ேட்ட நூல்________ 
அ] நோைோயிை திவ்ய பிைேந்ைம்  ஆ] நோன்மணிக்கடிலக 
இ] நோைடியோர்    ஈ] ேன்னூல் 

62. நன்னூல் விளக்கப்ேடும் ேோயிைங்கள் எலவ? 
1. சேோதுப்ேோயிைம்    2. சமோழிப்ேோயிைம் 
3. சிறப்பு ேோயிைம்    4. எழுத்து ேோயிைம் 
அ] 1,4  ஆ] 1,3  இ] 1,2  ஈ] 2, 4 

63. “கோைம் களபை கோைணம் என்று இம் 
மூவலக ஏற்றி சமோழிநரும் உளபை” என்னும் அைகர் இடம்சேற்ற நூல் 
அ] ேன்னூல்    ஆ] ஐங்குறுநூறு 
இ] சைோல்கோப்பியம்   ஈ] திருமலை முருகன் ேள்ளு 

64. சேோருத்துக. 
அ]  ேோல்   1. வலக 
ஆ] இயல்பு 2. ேண்பு 
இ] மோடம்  3. மூங்கில் 
ஈ]  அலம  4. மோளிலக 
 அ ஆ இ ஈ 
அ]  1 2 3 4  
ஆ] 1 2 4 3 
இ]  2 1 4 3 
ஈ]  2 1 3 4 

65.  ேோயிைத்திற்கு உரிய சேயர்களில் சேோருந்ைோது 
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1. ேதிகம்  2. அணிந்துலை  3. அகவுலை  4. நூன்முகம் 
அ] எதுவுமிலை  ஆ] 1, 3  இ] 3, 4  ஈ] 3 

66. நூலில் சசோல்லிய சேோருள் அல்ைோைவற்லற நூலின் புறத்திபை சசோல்வது 
அ] அகவுலை    ஆ] புைவுகர 
இ] ைந்துலை    ஈ] ேதிகம் 

67. நூலில் சசோல்லிய சேோருள் அல்ைோைவற்லற ைந்து சசோல்வது 
அ] அகவுலை    ஆ] புறவுலை 
இ] தந்துகர    ஈ] ேதிகம் 

68. நூலின் சேருலம முைலியவற்லற அைங்கரித்து சசோல்வது 
அ] முகவுலை    ஆ] நோன்முகம் 
இ] ேதிகம்     ஈ] புகனந்துகர 

69. ேதிகம் என்ேது ________ சேோதுவும் ______ சிறப்புமோகிய ேைவலக சேோருள்கலளயும் சைோகுத்து 
சசோல்வது. 
அ] 5, 16  ஆ] 5, 11  இ] 6, 11  ஈ] 6, 12 

70. நூலுக்கு முன் சசோல்ைப்ேடுவது எது? 
அ] நோன்முகம்    ஆ] முகவுகர 
இ] அணிந்துலை    ஈ] ேதிகம் 

71.  ேோயிைத்திற்கு உரிய சேயர்கள் சமோத்ைம் எத்ைலை 
அ] 6  ஆ] 8  இ] 7  ஈ] 9 

72. சேோதுப்ேோயிைம் சமோத்ைம் எத்ைலை சசய்திகலள கூறுகிறது 
அ] 6  ஆ] 7  இ] 5  ஈ] 8 

73. சேோதுப்ேோயிைம் கூறும் சசய்திகளில் ைவறோைது 
1. நூலின் இயல்பு    2. நூலின் சேயர் 
3. நூல் பின்ேற்றிய வழி   4. நூைோசிரியர் சேயர் 
அ] 1 மட்டும்  ஆ] 12,    இ] 1, 4, 3   ஈ] 2, 3, 4 

74. சிறப்ேோயிைத்தின் இைக்கணம் கூறும் சசய்திகள் சமோத்ைம் எத்ைலை 
அ] 7  அ] 3  இ] 8  ஈ] 11 

75. கீழ்க்கண்டவற்றில் சிறப்பு ேோயிைத்தின் இைக்கணத்தில் கூறப்ேடுேலவ. 
1. நூைோசிரியர் சேயர்   2.  நூல் இயற்றப்ேட்ட கோைம் 
3. அைங்பகற்றப்ேட்ட அலவக்களம் 4. இயற்றப்ேட்டைற்கோை கோைணம் 
அ] அகனத்தும்  ஆ] 2, 4  இ] 1, 2, 4  ஈ] 3, 4 
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76. சிறப்பு ேோயிைத்தின் 8 இைக்கண சசய்திகலளயும் சைரிவிக்கும் ேோடல் எவ்வலகலய சோர்ந்ைது 
அ] அகவற்ேோ  ஆ] நூற்பா  இ] சிந்துப்ேோ  ஈ] ஆசிரியப்ேோ 

77. “ஆயிைம் முகத்ைோன் அகன்றது ஆயினும் 
ேோயிைம் இல்ைது ேனுவல் அன்பற”  இடம்சேற்றுள்ள நூல் 
அ] நோைடியோர்    ஆ] சைோல்கோப்பியம் 
இ] ேன்னூல்    ஈ] ஐங்குறுநூறு 

78. நன்னூல் முைன்முைலில் ேதிக்கப்ேட்ட ஆண்டு 
அ] 1934  ஆ] 1937  இ] 1837  ஈ] 1834 

79. அலைத்து வலகயோை நூல்களிலும் இடம்சேறும் சிறப்பு ேோயிை இைக்கணத்தின் சசய்திகள் சமோத்ைம் 
எத்ைலை? 
அ] 3  ஆ] 11  இ] 8  ஈ] 5 

80. சேோருத்துக. 
அ] மோடங்கள் 1. பகோபுைங்கள் 
ஆ] மோநகர்  2. சித்திைம் 
இ] மகளிர்  3. அணிந்துலை 
ஈ] நூல்கள்  4. அணிகைன்கள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ]  1 2 3 4 
ஆ] 2 1 3 4 
இ]  2 1 4 3 
ஈ]  2 4 1 3 

81. இைக்கணக் குறிப்பு ைருக.  பகட்பேோர், கோட்டல் 
அ] விலையோைலணயும் சேயர், உரிச்சசோற்சறோடர் 
ஆ] விலையோைலையும் சேயர், அலீற்று விலைமுற்று 
இ] விலையோைலையும் சேயர், விலைசயச்சம் 
ஈ] விகனயாலகணயும் மபயர், மதாழிற்மபயர் 

82. ‘மோநகர்’ என்ேைன் இைக்கணக் குறிப்பு 
அ] உரிச்மசாற்மைாடர்   ஆ] விலைமுற்று 
இ] சேயர்ச்சசோல்    ஈ] சைோழிற்சேயர் 

83. சரியோை இலணலய கண்டறி 
1. ஐந்தும் - முற்றும்லம 

http://www.winmeen.com/


11th Tamil Questions                                                                    Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 12 of 26 

2. பகோடல் -  சைோழிற்சேயர் 
3. மோநகர் - உரிச்சசோற்சறோடர் 
4. பகோடல் - விலைசயச்சம் 
அ] அலைத்தும் சரி  ஆ] 2, 3, 4  இ] 1, 2, 3  ஈ] 1, 3, 4 

84. லவத்ைோர் என்ேைன் ேகுேை உறுப்பிைக்கணம் 
அ] லவத்து+ஆர்    ஆ] லவ+ ைோர்   
இ] லவ+த்+ஆர்    ஈ] கவ+த்+த்+ஆர் 

85. லவ+த்+த்+ஆர்= லவத்ைோர் என்ேதில் “ஆர்” என்ேது. 
அ] ஆண்ேோல் விலைமுற்று விகுதி ஆ] விலைமுற்று விகுதி 
இ] பலர்பால் விகனமுற்று  ஈ] ஒன்றன்ேோல் விலைமுற்று 

86. ‘அணிந்துலை’ என்ேைன் சரியோை புணர்ச்சி விதி வரிலசலய பைர்ந்சைடு. 
அ] அணிந்து+ உலை → அணிந்+ உலை → அணிந்துலை 
ஆ] அணிந்து+ உலை →  அணி + உலை →  அணிந்துலை 
இ] அணிந்+துலை → அணிந்து + உலை→ அணிந்துலை 
ஈ] அணிந்து+ உகர→ அணிந்த்+உகர → அணிந்துகர 

87. சேோது + சிறப்பு = சேோதுச்சிறப்பு என்ேதில் இடம்சேறும் புணர்ச்சி  
அ] இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன் கசடைற மிகும் 
ஆ] இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர்முன் கசதப மிகும் 
இ] இைமிகல் விதி 
ஈ] உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே 

88. அணிந்து + உலை →அணிந்த்+ உலை இதில் இடம்சேறும் புணர்ச்சி விதி 
அ] உடல்பமல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே 
ஆ] இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன் கசைே மிகும் 
இ] உயிர்வரின் உக்குைள் ம ய்விட்படாடும் 
இ] இைமிகல் 

89. சைோல்கோப்பியத்லை முைல் நூைோக சகோண்ட வழி நூல் எது? 
அ] நோைடியர்    ஆ] ேன்னூல் 
இ] திருக்குறள்    ஈ] ஐங்குறுநூறு 

90. ேவணந்தி முனிவர் நன்னூலை இயற்றிய கோைம் 
அ] கி.பி. 13  ஆ] கி.மு. 13  இ] கி.பி. 12  ஈ] கி.மு. 12 

91. நன்னூலில் உள்ள அதிகோைங்களின் எண்ணிக்லக? 
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அ] 3  ஆ] 4  இ] 2  ஈ] 1 
92. நன்னூலில் உள்ள அதிகோைங்கள் யோலவ? 

அ] எழுத்ைதிகோைம், சேயரில் அதிகோைம் 
ஆ] எழுத்ததிகாரம், மசால்லதிகாரம் 
இ] சேோதுப்ேோயிைம், சிறப்புப்ேோயிைம் 
ஈ] எழுத்தியல், ேைவியல் 

93. எழுத்ைதிகோைம் மற்றும் சசோல்ைதிகோைம் எத்ைலை ேகுதிகலள சகோண்டுள்ளை. 
அ] 6, 6  ஆ . 8, 3  இ] 5, 11  ஈ] 5 , 5 

94. ேவணந்தி முனிவர் யோர் பவண்டுபகோளுக்கிணங்க நன்னூலை இயற்றிைோர் 
அ] சீவகன்     ஆ] சைோல்கோப்பியர் 
இ] சீயகங்கன்    ஈ] பசக்கிைோர் 

95. நன்னூலின் சசோல்ைதிகோைத்தில் உள்ள ேகுதிகளில் அல்ைோைலவ. 
1. சேோதுவியல்  2. இலடயியல் 
3. உயிரியியல்  4. சேயரியல்  5. விலையியல் 
அ] 2, 3  ஆ] 3  ட்டும்  இ] 1, 3  ஈ] எதுவுமில்லை 

96. நன்னூலின் எழுத்ைதிகோைத்தில் இடம்சேற்றுள்ள ேகுதி 
அ] இலடயில்    ஆ] சேோதுவியல் 
இ] சேயரியல்    ஈ] பதவியல் 

97. கீழ்க்கண்டவற்றில் நன்னூலின் எழுத்ைதிகோைத்தில் இடம்சேறோைது எது? 
1.எழுத்தியல்  2. உயிரீற்று புணரியல்  3. சமய்யீற்று புணரியல் 
4. ேைவியல்  5. உருபுப் புணரியல் 
அ] 2, 4  ஆ] 4, 2   இ] 15,   ஈ] எதுவுமில்கல 

98. நன்னூலின் சசோல்ைதிகோைத்தில் இடம்சேறும் ேகுதி எது 
அ] பதவியல்    ஆ] ேைவியியல் 
இ] ேதிவுயியல்    ஈ] ேோைவியல் 

99. தீர்த்ைங்கைர்களில் சந்திைபிைேோ என்ேவர் எத்ைலையோவது தீர்த்ைங்கைர் 
அ] 7  ஆ] 6  இ] 9  ஈ] 8 

100. தீர்த்ைங்கைைோை சந்திைபிைேோவின் பகோவில் உள்ள இடம் 
அ] பமட்டுக் குப்ேம் - ஈபைோடு 
ஆ] பமட்டுக் குப்ேம் - திருப்பூர் 
இ] ப ட்டுப்புதூர்  - ஈபராடு 
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ஈ] பமட்டுப்புதூர்  - திருப்பூர் 
101. ேவணந்தியோரின் உருவச்சிற்ேம் யோருலடய பகோவிலில் உள்ளது 

அ] சந்திர பிரபா    ஆ] சந்திைகுப்ைர் 
இ] சந்திை ேோைதி    ஈ] சமுத்திை பிைேோ 

102.  ேவணந்தியோரின் உருவச் சிற்ேம் உள்ள இடம் 
அ] பமட்டுக்குப்ேம் – ஈபைோடு 
ஆ] பமட்டுக்குப்ேம் – திருப்பூர் 
இ] ப ட்டுப்புதூர் - ஈபராடு 
ஈ] பமட்டுப்புதூர் - திருப்பூர் 

103. நன்னூலுக்கு முைல் உலை சசய்து ேதிப்பித்ைவர் 
அ] விசோக நோயைோர்   ஆ] விசாகப் மபரு ாவிையர் 
இ] சீயகங்கள்    ஈ] விசோகநோைர் 

104.  எட்டோம் தீர்த்ைங்கோைைோை சந்திை பிைேோவின் பகோவில் உள்ள பமட்டுப்புதூர் உள்ள மோவட்டம் 
அ] பகோலவ ஆ] திருப்பூர்  இ] மதுலை  ஈ] ஈபராடு 

105.  “நூபை, நுவல்பவோன் நூவலும் திறபை 
சகோள்பவோன் பகோடல் கூற்றோம் ஐந்தும் 
எல்ைோ நூற்கும் இலவ சேோதுப்சேயைோம்”  
என்னும் ேோடல் நன்னூலில் இடம்சேற்றுள்ளை. நூ.எண் 
அ] 2  ஆ] 3   இ] 14  ஈ] 47 

106.  “கோைம் களபை கோைணம் என்றுஇம் 
மூவலக ஏற்றி சமோழிநரும் உளபை” என்னும் ேோடல் நன்னூலில் இடம்சேற்றுள்ள நூ.எண். 
அ] 47  ஆ] 49   இ] 54  ஈ] 48 

107.  “ஆயிைம் முகத்ைோன் அகன்றது ஆயினும் 
ேோயிைம் இல்ைது ேனுவல் அன்பற” 
எனும் ேோடல் நன்னூலில் இடம்சேற்றுள்ள நூ.எண் 
அ] 47  ஆ] 49   இ] 54  ஈ] 48 

108.  “ஆறோம் திலண” என்ேதின் ஆசிரியர் 
அ] வில்வைத்திைம்   ஆ] முத்துலிங்கம் 
இ] சேரியவன் கவிைோயர்   ஈ] அைகிய சேரியவன் 

109. இைங்லகயில் கைவைம் நடந்ைைோக ஆறோம் திலணயில் குறிப்பிடப்ேடும் ஆண்டு 
அ] 1956  ஆ] 1959  இ] 1958   ஈ] 1957 
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110. “ைோபின்சன் குரூபசோ” என்ற நூலை எழுதியவர் 
அ] மல்ைோர்பம    ஆ] ேோப்பைோ சநரூடோ 
இ] எர்ைஸ்ட் கோசிைர்   ஈ] படனியல் டிஃபபா 

111. சேோருள் பைடப் பேோவைோல் புைம் சேயர்வது ______ எைப்ேடும். 
அ] கோல்வழி பிரிவு   ஆ] ைலை வழிப்பிரிவு 
இ] கடல் வழிப்பிரிவு   ஈ] சேோருள் வயின்பிரிவு 

112.  ‘சவஞ்சிை பவந்ஹன் ேலக அலைக்கைங்கி,  
வோழ்பவோர், பேோகிய பேர் ஊர்ப் ேோழ்” என்ற ேோடைடி இடம்சேற்றுள்ள  
நூல் 
அ] நன்னூல்    ஆ] ேற்றிகன 
இ] யுகத்தின் ேோடல்   ஈ] நோைடியோர் 

113.  அைசனின் துன்புறுத்ைலை ைோங்க முடியோமல் குடிசேயர்ந்ை மக்களின் கலை ேற்றி நற்றிலணயின் 
எத்ைலையோவது ேோடல் கூறுகிறது. 
அ] 152  ஆ] 153   இ] 154   ஈ] 155 

114.  திருக்குறலளயும் திருவோசகத்லையும் ஆங்கிைத்தில் சமோழிப்சேயர்த்ைவர் 
அ] கோல்டுசவல்    ஆ] ஆறுமுக நோவைர் 
இ] உ.பவ.சோ    ஈ] ஜி.யு.பபாப் 

115.  திருக்குறலள ஆங்கிைத்தில் சமோழிப்சேயர்த்ைவர் ஜி.யு.பேோப். பிறந்ை நோடு 
அ] அசமரிக்கோ    ஆ] இங்கிைோந்து 
இ] ைஷ்யோ     ஈ] கனடா 

116. ைமிழ் அகதிகள் கைடோவுக்கு குடிசேயைத் சைோடங்கிய ஆண்டு 
அ] 1958  ஆ] 1938  இ] 1982   ஈ] 1983 

117.  “யோழ்நகரில் என் லேயன் 
சகோழுப்பில் என் சேண்டோட்டி 
…………………….. 
………………………… 
நோபைோ வழித்ைவறி அைோஸ்கோ 
வந்துவிட்ட ஒட்டகம் பேோல் ஓஸ்பைோவில்! 
என்ற வரிகலள எழுதியவர் 
அ] மல்ைோர்பம    ஆ] ஜி.யு. பேோப் 
இ] வ.ெ.ச. மெயபாலன்   ஈ] செயேோைதி 
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118.  “கடல்புறோ” என்ற நூலின் ஆசிரியர் 
அ] படனியல் டிஃபேோ   ஆ] முத்துலிங்கம் 
இ] வில்வைத்திைம்    ஈ] சாண்டியன் 

119.  ஓர் இைத்லை அழிக்க அவர்களது நூல்கலள எரித்ைோல் பேோதும் அவர்கள் அறிவு பமலும் வளை 
முடியோமல் நின்று விடும் என்றுகூறும் நூல் 
அ] ஃேோைன்ஹீட் 145   ஆ] ஃபாரன்ஹீட் 451 
இ] ஃேோைன் ஹீட் 541   ஈ] ஃேோைன் ஹீட் 415 

120.   உைக முழுவதுமுள்ள ைமிைர்களின் எண்ணிக்லக 
அ] 6 பகோடி  ஆ] 7 பகோடி  இ] 8 பகாடி  ஈ] 10 பகோடி 

121.   நியுசிைோந்திலிருந்து அைோஸ்கோ வலை ேைந்து பேோய் புைம்சேயர்ந்ை ைமிைர்களின் எண்ணிக்லக 
அ] 8 பகோடி  ஆ] 3 ைட்சம்  இ] 10 லட்சம்  ஈ] 7 ைட்சம் 

122.  கைடோவில் உள்ள ைமிைர்களின் எண்ணிக்லக 
அ] 8 பகோடி  ஆ] 7 பகோடி  இ] 3 லட்சம்  ஈ] 10 ைட்சம் 

123. ெைவரி 14 ைமிைர் ேோைம்ேரிய நோள் எை பிைகடைப்ேடுத்ைப்ேட்ட ஆண்டு 
அ] 2012  ஆ] 2013  இ] 2010   ஈ] 2011 

124.  உைகின் 2 வது சேரிய பைசமோை கைடோவில் உள்ள புதிய வீதிக்கு இடப்ேட்ட ைமிழ் சேயர் 
அ] சசன்னி வீதி    ஆ] வன்னி வீதி 
இ] பசோைர்வீதி    ஈ] ைமிழ்வீதி 

125. எந்ை ஒரு ைமிைைோலும் மறக்க முடியோை நோள் 
அ] 1981-ப  31  ஆ] 1980- பம 31  இ] 1981-பம 30  ஈ] 1980-பம 30 

126. ஐவலக நிைத்திற்கும் ஒவ்சவோரு நூறு ேோடைோக ஐந்நூறு  ேோடல்கலள சகோண்ட நூல் 
அ] அகநோனூறு    ஆ] நற்றிலை 
இ] பைவோைம்    ஈ] ஐங்குறுநூறு 

127.  கோகத்தின் ேறக்கும் எல்லை தூைம் எவ்வளவு எை முத்துலிங்கம் ஆறோம் திலணயில் கூறுகிறோர். 
அ] 2 க ல்  ஆ] 3 லமல்  இ] 4 லமல்  ஈ] எல்லை கிலடயோது 

128. ஆறுமணிக்குருவியின் ேறக்கும் எல்லை தூைம் 
அ] 2 லமல்   ஆ] 3 லமல்  இ] 4 லமல்  ஈ] எல்கல கிகடயாது 

129.  ஆறோம் திலண எை முத்துலிங்கம் குறிப்பிடும் ேகுதி 
அ] பனியும் பனிசார்ந்த நிலமும்  ஆ] ேனியும் கோடு சோர்ந்ை நிைமும் 
இ] வயலும் ேனி சோர்ந்ை நிைமும்  ஈ] கோற்றும் கோற்று சோர்ந்ை நிைமும் 

130.  இைங்லக யோழ்ேோணத்துக்கு அருகிலுள்ள சகோக்குவில் கிைோமத்தில் பிறந்ைவர் 
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அ] வில்வைத்திைம்   ஆ] முத்துலிங்கம் 
இ] ஆறுமுக நோவைர்   ஈ] எம்.ஜி.ஆர் 

131.  எழுத்ைோளர் முத்துலிங்கம் ைமிழ்நோடு  அைசின் முைல் ேரிலச சேற்றது எந்நூலுக்கோக 
அ]வடக்கு வீதி    ஆ] திகடச்சக்கைம் 
இ] வம்சவிருத்தி    ஈ] ையில் வண்டி 

132.  வம்சவிருத்தி என்னும் நூலுக்கோக முத்துலிங்கம் ைமிைக அைசின் முைல் ேரிலச சேற்ற ஆண்டு 
அ] 1994  ஆ] 1995  இ] 1996   ஈ] 1997 

133.  எழுத்ைோளர் முத்துலிங்கம் அவர்களின் எந்ை நூல் இைங்லக அைசின் சோகித்ய ேரிலச சேற்றது 
அ] வடக்கு வீதி    ஆ] திகடச்சக்கைம் 
இ] வம்சவிருத்தி    ஈ] ையில் வண்டி 

134. எழுத்ைோளர் முத்துலிங்கம் அவர்களின் சிறுகலை சைோகுப்புகளில் அல்ைோைது. 
அ] உயிர்த்மதழும் காலத்துக்காக ஆ] திகடச்சக்கைம் 
இ] மகோைோெோவின் ையில் வண்டி  ஈ] அக்கோ 

135.  வடக்கு வீதி என்னும் நூலுக்கோக முத்துலிங்கம் இைங்லக அைசின் சோகித்ய ேரிலச சேற்ற ஆண்டு 
அ] 1996  ஆ] 1999  இ] 1997   ஈ] 1993 

136.  இைங்லகயில் பிறந்ை எழுத்ைோளர் முத்துலிங்கம் ைற்பேோதுள்ள நோடு 
அ] நியுசிைோந்து    ஆ] அைோஸ்கோ 
இ] அசமரிக்கோ    இ] கனடா 

137.  சசோற்கள் ஒலிப்ேைற்கு இனிலமயோகவும் எளிலமயோகவும் இருக்க கோைணம்  
அ] சசோல்லின் இலடயில் உள்ள எழுத்சைோலிகள் 
ஆ] மசால்லின் முதலிலும் இறுதியிலும் உள்ை எழுத்மதாலிகள் 
இ] சசோல்லில் உள்ள அலைத்து எழுத்சைோலிகள் 
ஈ] சசோல்லில் உள்ள உயிசைழுத்சைோலிகள் 

138.  பிறசமோழி சசோற்கலள கண்டறி. 
1. கோவிரி  2. டமோைம்  3. சறக்லக 4. ேோலவ 5. ைோக்கி 
அ] 2, 1, 3  ஆ] 1, 2, 5  இ] 2, 3, 5  ஈ] 1, 4, 5 

139.  ைமிழ்சமோழி (ம) பிறசமோழிக்கு உரிய சசோற்கலள பிரித்ைறிய உைவுவது எது 
அ] சசோற்களின் வருலக   ஆ] எழுத்துக்களின் வருகக 
இ] எழுத்துகளின் ஒலிப்பு முலற  ஈ] நூல்கள் 

140. சமோழி முைல் எழுத்துகள் (ம) சமோழி இறுதி எழுத்துகள் எத்ைலை 
அ] 22, 26  ஆ] 21, 24  இ] 22, 21  ஈ] 22, 24 
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141.  சமோழி முைல் எழுத்துகளில் உயிசைழுத்துகள் வரும் இடம் 
அ] இறுதியில்  ஆ] நடுவில்  இ] முதலில்  ஈ] எதுவுமில்லை 

142.   சமோழி முைல் எழுத்துகளில் சமய்சயழுத்தின் எத்ைலை வரிலசகள் உயிர்சமய் வடிவங்களோக 
சசோல்லின் முைலில் வரும். 
அ] 10  ஆ] 9  இ] 8  ஈ] முைலில் வைோது 

143.  சமோழி முைல் எழுத்துகளில் சமய்சயழுத்தின் எத்ைலை வரிலசகள் உயிர்சமய் வடிவங்களோக 
சசோல்லின் முைலில் வருவதில்லை. 
அ] 10  ஆ] 9  இ] 8  ஈ] 7 

144.  சமோழி முைல் எழுத்துகளில் ஆய்ை எழுத்து வரும் இடம் 
அ] இறுதி  ஆ] இலட  இ] முைல்  ஈ] வராது 

145.  குறள் என்னும் சசோல்லின் முைலில் வரும் சமோழி முைல் எழுத்து 
அ] க்  ஆ] கு   இ] உ   ஈ] ற 

146.  சமோழி முைல் எழுத்துகளில் கீழ்க்கண்ட எந்ை வரிலச சசோல்லின் முைலில் வரும் 
அ] க, ங, ச, ஞ, த, ே, ப,  , ய, வ  ஆ] க, ங, ச ஞ, ட, ை, ந, ே, ம, வ 
இ] க. ங, ச, ட, ை, ந, ே, ம, ய, வ  ஈ] க, ங, ச, ட, ை, ந, ே, ம, ை, ை 

147.  சமோழி முைல் எழுத்தின் கீழ்க்கண்ட எந்ை வரிலச சசோல்லின் முைலில் வைோது 
அ] ட, ண, ை, ை, ை, ை, ள, ை  ஆ] ட, ண, ர, ல, ழ, ை, ை, ன 
இ] ட, ண, ை, ை, ை, ே, ற, ை   ஈ] ங, ட, ை, ை, ை, ை, ள, ற 

148.   ‘ங்’ என்னும் சமல்லிை சமய் ‘ஙைம்’ என்னும் சசோல்லில் கீழ்க்கண்ட எந்ை சேோருளில் வரும் 
அ]  வீைம்  ஆ] விதம்  இ] அங்கு  ஈ] இங்கு 

149. கீழ்க்கண்டவற்றில் சுட்சடழுத்துகள் எது? 
அ] அ, இ, எ  ஆ] இ, எ, யோ  இ] அ, இ, உ  ஈ] எ, யோ 

150. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்ை சசோல் ைமிைகத்தில் வைக்கில் இல்லை 
அ] அங்ஙைம் ஆ] இங்ஙைம்  இ] உங்ஙனம்  ஈ] எங்ஙைம் 

151.  உங்கு, உங்ஙைம் என்ற சசோற்கலள ைற்பேோது எங்கிருக்கும் ைமிைர்கள் ேயன்ேடுத்துகின்றை 
அ] இலங்கக ஆ] கைடோ  இ, நியுசிைோந்து ஈ] மபைசியோ 

152.  சமோழி இறுதி எழுத்துகளில் உயிசைழுத்துக்கள் வரும் இடம் 
அ] இறுதி  ஆ] இலட  இ] முைல்  ஈ] வைோது 

153.  சமோழி இறுதி எழுத்துகளில் எத்ைலை சமய்சயழுத்துகள் இடம்சேறும் 
அ] 10  ஆ] 11  இ] 12  ஈ] 18 

154. சமோழி இறுதி எழுத்துகளில் இடம்சேறோை சமல்லிை சமய் 
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அ] ங்  ஆ] ஞ்  இ.ண்  ஈ] ந் 
155.  ேலைய இைக்கண நூைோர் சமோழி இறுதி குற்றியலுகை எழுத்லை கீழ்க்கண்ட எதில் பசர்த்துள்ளைர் 

அ] சமோழி முைல் எழுத்து   ஆ] ம ாழி இறுதி எழுத்து 
இ] இைண்டிலும்    ஈ] எதுவுமில்லை 

156. ேலைய இைக்கிய வைக்கில் சசோல்லின் இறுதி எழுத்ைோக வந்து ைற்பேோது வைக்கில் இல்ைோை எழுத்துகள் 
அ] ஞ், ந், வ் ஆ] ஞ், ண், ந்  இ] ஞ், ண், ன்  ஈ] ஞ், ன், ழ் 

157.  சமோழி இறுதி எழுத்துகளில் கீழ்க்கண்ட எந்ை வரிலச சசோல்லில் இறுதியில் வரும் 
அ] ஞ், ண், ந், ம், ன், ய், ர், ல், வ், ழ், ள்  ஆ] ஞ், ண், ந், ம், ன், ங், ர், ல், ழ், ள் 
இ] ஞ், ண், ந், ம், ன், க், ச், ல், ழ், ள், வ்  ஈ] ஞ், ண், ந், ம் , ன், க், ச், ட், த், ப், ர் 

158.   சமோழி இறுதி எழுத்துகளில்  கீழ்க்கண்ட எந்ை வரிலச சசோல்லின் இறுதியில் வோைோது 
அ] க்,ச், ட், த், ப், ற், ஞ்   ஆ] க், ச், ட், த், ப், ற்,ண் 
இ] க், ச், ட்,த், ப், ற், ங்   ஈ] க். ச், ட், த், ப், ற், ழ் 

159.  சமோழி இறுதி எழுத்தில் வரும் உயிசைழுத்து , சமய்சயழுத்து, குற்றியலுகைம் ஆகியவற்றின் சரியோை 
எண்ணிக்லகலய பைர்ந்சைடு. 
அ] 12, 1, 11  ஆ] 12, 7, 1  இ] 12, 11, 1  ஈ] 11, 1, 24 

160. நோட்டுப்ேண் என்ேலை எவ்வோறு பிரிக்கைோம் 
அ] நோட்டு+ேண்  ஆ] ோடு +பண்  இ] நோட்+ேண்  ஈ] நோ+ேண் 

161.   நிலைசமோழியும் வருசமோழியும் இலணவது ____ எைப்ேடும். 
அ] புணர்ச்சி  ஆ] உயிரீறு   இ] சமய்யீறு  ஈ] உயிசைழுத்து 

162.  புணர்ச்சிக்கு உரிய எழுத்துலவ எலவ 
அ] உயிசைழுத்தும் சமய்சயழுத்தும் 
ஆ] உயிர்சமய்சயழுத்து 
இ] நிகலம ாழி இறுதி எழுத்தும் வரும ாழி முதமலழுத்தும் 
ஈ] நிலைசமோழி முைல் எழுத்தும் வருசமோழி இறுதிஎழுத்தும் 

163.  நிலைசமோழியின் இறுதி எழுத்து உயிர்சமய்யோக இருந்ைோல் அது _______ எைப்ேடும். 
அ] உயிரீறு  ஆ] சமய்யீறு  இ] உயிர்முைல்  ஈ] சமய்முைல் 

164.  சரியோை விலடலய பைர்ந்சைடு. 
மணிபமகலை, சேோன்வண்டு 
அ] சமய்யீறு, உயிரீறு   ஆ] உயிரீறு, ம ய்யீறு 
இ] சமய்யீறு, உயிர்சமய்யீறு  ஈ] உயிரீறு, உயிர்சமய்யீறு 

165.  வருசமோழியின் முைசைழுத்து உயிர்சமய்யோக இருந்ைோல் அது _________ எைப்ேடும். 
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அ] உயிர்சமய் முைல்   ஆ] உயிர்முைல் 
இ] ம ய் முதல்    ஈ] சமய்யீறு 

166.  வருசமோழியின் முைல் எழுத்லை சகோண்டு சரியோை விலடலய பைர்ந்சைடு. 
வோலையிலை, ைமிழ்நிைம் 
அ] உயிர்முதல், ம ய்முதல்  ஆ] சமய்முைல், உயிர்முைல் 
இ] உயிரீறு, சமய்யீறு   ஈ] சமய்யீறு, உயிரீறு 

167.  சசோர் புணர்ச்சியில் நிலைசமோழி – இறுதி எழுத்தும் வருசமோழி முைசைழுத்தும் சந்திக்கும் முலற 
எத்ைலை வலகப்ேடும் 
அ] 2  ஆ] 3  இ] 4  ஈ] 5 

168. சேோருத்துக. 
அ] உயிர் + உயிர் 1. மலை + அருவி  ஆ] ம ய் + உயிர் 2. மதன்கன +  ரம் 
இ] உயிர் +  சமய் 3. பைன் + மலை  ஈ] சமய் + சமய் 4. ைமிழ் + அன்லை 
 அ ஆ இ ஈ 
அ 2 4 1 3 
ஆ] 1 4 2 3 
இ]  4 1 2 3 
ஈ]  3 2 4 1 

169.  இைக்கண வலகயில் சசோற்கள் எத்ைலை வலகப்ேடும் 
அ] 2  ஆ] 4   இ] 6   ஈ] 8 

170. புணர்ச்சி குறித்ை கூற்றுகலள கவனி 
1. நிலைசமோழியும் வருசமோழியும் இலணவது புணர்ச்சி 
2. நிலைசமோழியின் இறுதி எழுத்தும் வருசமோழியின் முைசைழுத்தும் புணர்ச்சிக்கு உரியலவ 
3. புணர்ச்சி எழுத்துக்களின் சந்திப்ேோகவும் , சசோற்களின் சந்திப்ேோகவும் அலமகிறது 
4. எழுத்துகளும் சசோற்களும் ஒலிக்கூறுகளோகவும் சேோருள் கூறுகளோகவும் சந்திக்கும் நிகழ்வு புணர்ச்சி 
அ] 1, 2 சரி  ஆ] 1, 2, 3 சரி  இ] 1, 3, 4 சரி  ஈ] அகனத்தும் சரி 

171. சேோருத்துக, 
அ] சேயர் + சேயர்  1. ைமிழ் + ேடி 
ஆ] சேயர் + விலை  2. கனி + சோறு 
இ] விலை + விலை  3. நடந்து + சசல் 
ஈ] விலை + சேயர்  4. ேடித்ை + நூல் 
 அ ஆ இ ஈ 
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அ]  1 2 3 4 
ஆ] 2 1 4 3 
இ]  2 4 1 3 
ஈ]  2 1 3 4 

172. சோர்சேழுத்துகளுள் சசோல்லின் முைலிபைோ இறுதியிபைோ வைோை எழுத்து _______ 
அ] உயிர்சமய்  ஆ] ஆய்தம்  இ] உயிைளசேலட  ஈ] ஒற்றளசேலட 

173. குற்றியலுகைமும், குற்றியலிகைமும் சசோல்லின் எப்ேகுதியில் வைோது. 
அ] இலட   ஆ] கலட  இ] முதல்   ஈ] எதுவுமில்லை  

174. குற்றியலுகை ஈற்றுடன் வரும் நிலைசமோழி _________ எைப்ேடும். 
அ] குற்றியலுகை ஈறு   ஆ] குற்றியலுகை நிலைசமோழி 
இ] இரண்டும்    ஈ] இைண்டுமில்லை 

175.  குற்றியலுகைத்தின் 6 வலககளும் சசோல்லின் எப்ேகுதியில் வரும் 
அ] இலட  ஆ] கலட  இ] முதல்  ஈ] எதுவுமில்லை 

176. சேோருத்துக. 
அ] வீடில்லை  1. உயிர்த்சைோடர் குற்றியலுகைம் 
ஆ] முைட்டுக்கோலள 2. சநடில் சைோடர் குற்றியலுகைம் 
இ] அச்சுப்ேோலை  3. சமந்சைோடர் குற்றியலுகைம் 
ஈ] ேஞ்சுப்சேோதி  4. வன்சைோடர் குற்றியலுகைம் 
உ. மோர்புக் கூடு  5. இலடத்சைோடர் குற்றியலுகைம் 
 அ ஆ இ ஈ உ 
அ]  1 2 3 4 5 
ஆ] 2 1 3 5 4 
இ]  2 1 4 3 5 
ஈ]  1 2 3 5 4 

177.  ைவறோை இலணலய பைர்ந்சைடு 
அ] சமோழியோளுலம – உயிர் + உயிர் ஆ] கடலகல – உயிர் + ம ய் 
இ] ைமிழுணர்வு – சமய் + உயிர்  ஈ] மண்வளம் – சமய் + சமய் 

178. சசன்லை மோகோணத்துக்கு ைமிழ்நோடு என்று சேயர் மோற்றம் சசய்ை முைல்வர் 
அ] கருணோநிதி    ஆ] கோமைோசர் 
இ] அண்ணா    ஈ] எம்.ஜி.ஆர் 

179. சைோழிைோளர்களின் ைந்லை எை அலைக்கப்ேடுேவர் 
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அ] அண்ணோ  ஆ] திரு.வி.க.  இ] ேோைதிைோசன்  ஈ] ேோைதி 
180. “உயிலை உைர்லவ வளர்ப்ேது ைமிபை” எை ேோடியவர் 

அ] அண்ணோ  ஆ] திரு.வி.க  இ] பாரதிதாசன்  ஈ] ேோைதி 
181. சேோதுவுலடலமக் சகோள்லகயின் முன்பைோடிகளுள் ஒருவர் 

அ]  அண்ணோ  ஆ] சோமி  இ] சேரியோர்   ஈ] ஜீவானந்தம் 
182.  சரியோை எழுத்து வைக்கு சசோற்சறோடலை பைர்ந்சைடு 

அ] முயற்சி சசஞ்சோ அதுக்பகத்ை ேைன் வைோம பேோவோது 
ஆ] காகலயில் எழுந்து படித்தால் ஒரு மதளிவு கிகடக்கும் 
இ] கோைத்துக்பகத்ை மோரி புதுசு புதுசோ சமோழி வடிவத்ை மோத்ைனும் 
ஈ] பைர்சவழுை பவகமோய் பேோங்க, பநைங்கழிச்சி பேோைோ ேைட்டமோவிடும் 

183.  “குைங்குக்குட்டி” சரியோை புணர்ச்சி விதிலய பைர்ந்சைடு. 
அ] உயிர்வரின் உக்குறள் சமய்விட்படோடும் 
ஆ] இைமிகல் விதி 
இ] இயல்பினும் விதியினும் நின்ை உயிர்முன் கசதப  மிகும் 
ஈ] இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன் கசடைேற மிகும் 

184.  சேோருந்ைோைலை பைர்ந்சைடு 
1. அ] முத்துலிங்கம்  - யுகத்தின் ேோடல் 
2. ேவைந்தி முனிவர் - நன்னூல் 
3. சு. விஸ்வைத்திைம்   – ஆறோம் திலண  
4. இந்திைன்    – பேச்சுசமோழியும் எழுத்து சமோழியும் 
அ] 1, 2  ஆ] 1, 4  இ] 2, 4  ஈ] 1, 3 

185.  “கேோடபுைங்கலள கோவு சகோண்ட பின்னும் 
கோைத்ைோல் சோகோை சைோல் கனிமங்கள் “ – அடி பமோலைலய பைர்ந்சைடு 
அ] கேோடபுைங்கலள – கோவுசகோண்ட 
ஆ] கோைத்ைோல் – கனிமங்கள் 
இ] கபாடபுரங்ககை – காலத்தால் 
ஈ] கோைத்ைோல் – சோகோை 

186. ேோயிைம் இல்ைது _______ அன்பற. 
அ] கோவியம்  ஆ] பனுவல்  இ] ேோடல்  ஈ] கவிலை 
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187. ஒரு திைவ நிலையில், நோன் விரும்பும் வலகயில் என்னிடம் கீழ்ப்ேடிந்து நடந்து சகோள்ளும் எைது 
சமோழி, எழுத்துசமோழியோக ேதிவு சசய்யப்ேடுகிறபேோது வலளந்து பேோை ேனிக்கட்டிலயப் பேோன்ற திட 
நிலைலய அலடகிறது. இவ்வரிகள் உணர்த்தும் கருத்து 
அ] சமோழி என்ேது திைவ, திட நிலையில் இருக்கும் 
ஆ] பேச்சு சமோழி, எழுத்து சமோழிலய திட, திைவ சேோருளோக உருவகப்ேடுத்ைவில்லை 
இ] எழுத்து ம ாழிகய விட பபச்சு ம ாழி எளிக யானது 
ஈ] பேச்சு சமோழிலய கோட்டிலும் எழுத்து சமோழி எளிலமயோைது 

188.  ைமிழ் இைக்கிய வைைோற்றில் “புைலமக் கதிைவன்” எை ைமிைறிஞர்கள் பேோற்றிய ைமிழ்சமோழிப் 
சேரும்புைவர் 
அ] உ.பவ.சோ    ஆ] மீனாட்சி சுந்தரனார் 
இ] திருவள்ளுவர்    ஈ] இளங்பகோவடிகள் 

189.  மீைோட்சி சுந்ைைைோர் பிறந்ை ஊர் எது? 
அ] அதவத்தூர் – திருச்சி   ஆ] அைவத்தூர் – கரூர் 
இ] அைவத்தூர் – திருசநல்பவலி  ஈ] அைவத்தூர் – ைஞ்லச 

190. மீைோட்சி சுந்ைைைோர் கீழ்க்கண்டவர்களில் யோரிடம் ேோடம் கற்றோர். 
1. சுப்பிைமணிய பைசிகர்   2. சசன்லை ைோண்டவைோயர் 
3. உ.பவ.சோ.     4. திருத்ைனிலக விசோக சேருமோள் 
அ] அலைத்தும் சரி  ஆ] 2, 3, 4  இ] 1, 2, 4  ஈ] 1, 3, 4 

191.  ைை புைோணங்கள் ேோடுவதில் சிறந்ைவர் 
அ] உ.சவ.சோ    ஆ] மீனாட்சி சுந்தரனார் 
இ] இளங்பகோ    ஈ] கம்ேர் 

192.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் மீைோட்சி சுந்ைைைோர் ேோடோைது எது? 
1. யமக அந்ைோதி    2. சவண்ேோ அந்ைோதி 
3. திரிேந்ைோதி    4. பசக்கிைோர் பிள்லளத்ைமிழ் 
அ] 1, 2  ஆ] 13,   இ] 1, 4  ஈ] எதுவுமில்கல 

193. கீழ்க்கண்டவர்களில் மீைோட்சி சுந்ைைைோரின் மோணவர்கள் யோர்? 
1. உ.பவ.சோ     2. தியோகைோசர் 
3. குைோம்கோத்து நோவல்   4. ஆறுமுக நோவைர் 
அ] 1, 2  ஆ] 1, 2, 3  இ] 1, 2, 4   ஈ] 1, 3, 4 

194. விலடக்பகற்ற  விைோலவ அலமக்க 
விலட: மீைோட்சி சுந்ைைைோர் ைைபுைோணங்கள் ேோடுவதில் வல்ைவர் 
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அ] மீைோட்சி சுந்ைைைோர் எப்ேோடல் ேோடுவோர்? 
ஆ] தலப்புராணங்கள் பாடுவதில் வல்லவர் யார்? 
இ] ைைப்புைோணங்கலள யோர் நன்றோக ேோடுவோர்? 
ஈ] மீைோட்சி சுந்ைைைோர் எப்ேோடலை நன்றோக ேோடுவோர்? 

195.  “இனிலமயும் நீர்லமயும் ைமிசைைல்” எை கூறும் நூல் 
அ] திருக்குறள்    ஆ] பிங்கல நிகண்டு 
இ] சிைப்ேதிகோைம்    ஈ] சைோல்கோப்பியம் 

196.  “ைமிழ்” என்ற சசோல்லின் சேோரூல் அல்ைோைது 
அ] இனிலம    ஆ] ேண்ேோடு 
இ] அகப்சேோருள்    ஈ] ம ாழிஞாயிறு 

197.  “அதூஉம் சோலும் நற்றமிழ் முழுைறிைல்” என்ற ேோடைடி இடம்சேற்றுள்ள நூல் 
அ] பிங்கை நிகண்டு   ஆ] திருக்குறள் 
இ] புைோனூறு    ஈ] பைவோைம் 

198. “ைமிழ்க்சகழு கூடல்” என்ற இடத்தில் ைமிழ்- சேோருளில் ஆளப்ேட்டுள்ளது 
அ] இயற்லக    ஆ] ககலப்புலக  
இ] அைகு     ஈ] இனிலம 

199. ‘அதூஉம் சோலும் நற்றமிழ் முழுைறிைல்’  என்ை புறநோனூற்று ேோடலில் ‘ைமிழ்’ என்ற சசோல் எந்ை 
சேோருளில் ஆளப்ேட்டுள்ளது. 
அ] பல்ககலப் புலக    ஆ] இயற்லக 
இ] அைகு     ஈ] இனிலம 

200.  “ைமிழ் ைழீஇய சோயைவர்” எைப் ேோடியவர் 
அ] கம்பன்     ஆ] இளங்பகோவடிகள் 
இ] பசக்கிைோர்    ஈ] ஆண்டோள் 

201.  கம்ேன் “ைமிழ் ைழீஇய சோயைவர்” என்ற இடத்தில் ைமிழ் என்ேைற்கு கூறும் சேோருள் 
அ] இயற்லக, சமன்லம   ஆ] அைகு, இயற்லக 
இ] அழகு, ம ன்க    ஈ] கலை, அைகு 

202.  பைவோைோம் பேோன்ற ேக்தி இைக்கியங்களில் “ைமிழ்” எந்ை சேோருளில் ஆளப்ேடுகிறது 
அ] ேல்கலைப்புைலம   ஆ] பாட்டு 
இ] இயற்லக    ஈ] அைகு 

203.  “ைமிழ் இலவ ேத்துபம” என்று கூறியவர் 
அ] கம்ேம்     ஆ] ஆண்டோள் 
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இ] ஞானசம்பந்தர்   ஈ] நோவுக்கைசர் 
204.  முப்ேது ேோட்டுகளோல் ஆை திருப்ேோலவக்கு ஆண்டோள் குறிப்பிடும் சேயர் 

அ] ைமிழ் முப்ேது    ஆ] ைமிழ் அைகு 
இ] தமிழ்  ாகல    ஈ] ைமிழ் மலை 

205.  “ேண்ேோட்டு அலசவுகள்” என்னும் நூலை எழுதியவர் 
அ]திரு.வி.க    ஆ] கம்ேர்   
இ] மதா. பர சிவன்   ஈ] இந்திைன் 

206.  வந்ைோன் என்ற விலைமுற்றின் பவர்ச்சசோல் 
அ] வந்ை  ஆ] வந்து  இ] வா  ஈ] வந்ைைர் 

207. “அங்கு வந்ை பேருந்தில் அலைவரும் ஏறிைர்”  
இத்சைோடரிலுள்ள “வந்ை” என்னும் சசோல்லின் இைக்கண குறிப்பு 
அ] விலைசயச்சம்   ஆ] மபயமரச்சம் 
இ] விலையோைலணயும் சேயர்  ஈ] விலைமுற்று 

208.  “கருணோகைன் பமலடயில் வந்து நின்றோர்” இதில் ‘வந்து’ என்னும் சசோல்லின் இைக்கணக் குறிப்பு 
அ] விகனமயச்சம்   ஆ] சேயசைச்சம் 
இ] விலையோைலணயும் சேயர்  ஈ] விலைமுற்று 

209.   “என்லை ேோர்க்க வந்ைவர் என் ைந்லையின் நண்ேர்” இதில் ‘வந்ைவர்’ என்ேதின் இைக்கணக் குறிப்பு 
அ] விலைசயச்சம்   ஆ] சேயசைச்சம் 
இ] விகனயாலகணயும் மபயர்  ஈ] விலைமுற்று 

210. சேோருத்துக. 
அ] Aesthetic 1. ைத்துவ ஞோனி 
ஆ] Journalist 2. புைம் சேயர்ைல் 
இ] Art Critic 3. கலை விமர்சகர் 
ஈ] Migration 4. இைைோளர் 
உ] Philosopher 5. அைகியல் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ]  1 2 4 3 5 
ஆ] 5 4 3 2 1 
இ]  4 5 3 2 1 
ஈ]  5 4 3 1 2 

211.  ‘ைம் அப்ேன்’ என்ேதின் திருந்ை வடிவம் 
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அ] தகப்பன்  ஆ] ைமப்ேன்   இ] ைந்லை  ஈ] அப்ேோ 
212. சேோருத்துக. 

அ] நோடற்றவன்    1. மீைோட்சி சுந்ைைைோர் 
ஆ] நல்ை ைமிழ் எழுை பவண்டுமோ? 2. முத்துலிங்கம் 
இ] உயிர்சைழும் கோைத்துக்கோக  3. வில்வைத்திைம் 
ஈ] யமக அந்ைோதி    4. அ. கி. ேைந்ைோமைோர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ] 2 4 3 1 
ஆ] 4 2 3 1 
இ]  4 3 2 1 
ஈ]  3 4 1 2 

213.  சேோருத்துக. 
அ] சம்ேளம்  1. நுலைவு இலசவு 
ஆ] விசோ   2. ஊதியம் 
இ] ேோஸ்பேோர்ட்  3. கடவுச்சீட்டு 
ஈ] பேோலிஸ்  4. மகிழ்ச்சி 
உ. சந்பைோஷம்  5. கோவைர் 
 அ ஆ இ ஈ உ 
அ]  2 1 4 3 5 
ஆ] 2 1 3 5 4 
இ]  1 2 3 4 5 
ஈ]  3 2 1 5 4 

214. “மலை முகடுகலள கடந்து சசல் எை சசல்லுபமோர் ேோடலை” என்ற ேோடைடி இடம்சேற்ற கவிலை 
அ] ஆறோம் திலண   ஆ] யுகத்தின் பாடல் 
இ] ஏதிலிக் குருவிகள்   ஈ] சிைப்ேதிகோைம் 
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