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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
TN History Culture Part 1 Revision Test in Tamil 

 
Portion: அலகு – VII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் 

இயக்கங்கள்: தமிழ் சமுதாய வரலாறு, அது ததாடர்பான ததால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், சங்க 
காலம் முதல் இக்காலம் வரரயிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. 

1. கூற்று 1: பண்படு என்ற வேர்ச்ச ொல்லிலிருந்து வேொன்றியவே பண்பொடு ஆகும். 

கூற்று 2: பண்பொடு என்ற ச ொல்லைத் ேமிழில் முேன் முேலில் அறிமுகப்படுத்தியேர் ே.உ.சிேம்பரனொர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 

B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

(குறிப்பு: பண்படு என்பதற்குச் சீர்படுத்துதல், சசம்மைப்படுத்துதல் என்பது சபொருள். பண்பொடு என்ற 
சசொல்மைத் தமிழில் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் டி.கக.சிதம்பரநொதனொர்.) 

2. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு. 

1. உைகம் என்பது உயர்ந்வேொர் வேற்வற - சேொல்கொப்பியம் 

2. பண்சபனப்படுேது பொடறிந்து ஒழுகுேல் – கலித்சேொலக 

3. பண்புலடயொர்ப் பட்டுஉண்டு உைகம் – திருக்குறள் 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2  ரி 

C) 2, 3  ரி 

D) 1, 3  ரி 

(குறிப்பு: நல்ை வழிமுமறகமைப் பின்பற்றி வொழ்வகத சிறந்தது என்பமத பண்சபனப்படுவது 
பொடறிந்து ஒழுகுதல் என்ற வரி கூறுகிறது. இவ்வுைகம் பண்புமடயவர்கைொல் ைட்டுகை வொழ்ந்து 
சகொண்டிருக்கிறது என்பமத 'பண்பு உமடயொர்ப் பட்டுஉண்டு உைகம்’ என்ற வரி உணர்த்துகிறது.) 

3. ேமிழர் வேொற்றம் பற்றிய நொன்கு கருதுவகொள்களில் எது ேேறொனது? 

A) ேமிழர் குேரிக் கண்டத்தில் ேொழ்ந்து ேந்ேொர்கள் 

B) சேன் இந்தியொவின் பழங்குடிகள் 

C) ஆதியில் ஆப்பிரிக்கொவிலிருந்து அவரபிய கடல் ேழியொகத் சேன்னிந்தியொ ேந்வேொரின் 
ேழித்வேொன்றல்கள். 

D) ைத்திய ஐகரொப்பொவிலிருந்து கொைப்கபொக்கில் சதன் இந்தியொ வந்தனர். 
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(குறிப்பு: ைத்திய ஆசியொ, வட இந்தியொ நிைப்பரப்புகளில் இருந்து கொைப்கபொக்கில் சதன்இந்தியொ 
வந்தனர்.) 

4. கூற்று 1: பண்பொடு என்பது ேொந்ேனது அகவுணர்வு ேளர்ச்சிலயயும் சீர்லேலயயும் குறிப்பது. 

கூற்று 2: நொகரிகம் என்பது ேொந்ேனது புறத்வேொற்ற ேளர்ச்சியின் ச ம்லேலயக் குறிப்பது 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 
C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

5. பொண்டியர்களின் ேலைநகரேொகிய ேதுலரயின் சிறப்லபயும், லேலய ஆற்றின் சிறப்லபயும், 
திருேொல், முருகன் வபொன்ற சேய்ேங்கலள ேழிபட்ட முலறகலளயும் பொடும் நூல் 
A) ேதுலரக் கொஞ்சி 

B) பட்டினப்பொலை 

C) பரிபொடல் 

D) நற்றிலண 

(குறிப்பு: தமிழகப் பண்பொட்டின் சதொன்மைமய அறிந்து சகொள்வதற்குப் சபரிதும் துமணபுரிபமவ 
இைக்கண நூைொகிய சதொல்கொப்பியமும் சங்க இைக்கியங்களுைொகும்.) 

6. வ ர ேன்னர்களின் ேணிகமுலற, ஆட்சிச் சிறப்பு, வபொர்த்திறம், சகொலடத்திறம் முேைொனேற்லறப் 
பற்றி ______ விரிேொக விளக்குகிறது. 

A) ேதுலரக் கொஞ்சி 
B) பட்டினப்பொலை 
C) பரிபொடல் 
D) பதிற்றுப்பத்து 

(குறிப்பு: சங்க இைக்கியங்கைொகிய எட்டுத்சதொமகயும் பத்துப்பொட்டும் அக்கொை ைக்களின் சமூக, 
சபொருைொதொர வொழ்க்மகமயப் படம் பிடித்து கொட்டுகின்றன. இமவ அகவொழ்க்மகமய குறிஞ்சி, 
முல்மை, ைருதம், சநய்தல், பொமை என அன்பின் ஐந்திமணயொக பகுத்துள்ைன) 

7. ேேறொன சேொடலர வேர்ந்சேடு. 

A) எட்டுத்சதொமகயில் நொன்கு நூல்கள் ஆற்றுப்பமட நூல்கைொகும். 

B) குறிஞ்சிப்பொட்டும் முல்லைப்பொட்டும் நிைேளம், கொேலின் சிறப்பு ஆகியேற்லறப் பற்றி வபசுகின்றன. 

C) சநடுசநல்ேொலட கொேலையும், வீரத்லேயும் ஒரு வ ரப் வபசுகிறது. 
D) ேதுலரக் கொஞ்சி பொண்டியன் சநடுஞ்ச ழியனின் சிறப்லபக் கூறுகிறது. 

( குறிப்பு: பத்துப்பொட்டில் ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்பமட நூல்கைொகும்.) 
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8. ஆற்றுப்பலட நூல்களுக்கு இைக்கணேொன, 

'ஆற்றிலடக் கொட்சி உறழத் வேொன்றிப் 

சபற்ற சபருேளம் சபறொஅர்க்கு அறிவுறீஇச் 

ச ன்று பயன்எதிரச் ச ொன்ன பக்கமும்’ 

என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) நற்றிலண 

B) பதிற்றுப்பத்து 

C) சதொல்கொப்பியம் 

D) நன்னூல் 

(குறிப்பு: சதொல்கொப்பியம் புறத்திமணயியலில் இப்பொடல் அமைந்துள்ைது. இதன் மூைம் தம்மை 
கபொன்று வறுமையில் வொடும் பிறரும் வைம் சபற்று வொழ்வதற்கொன வழிமுமறகமை கூறுகின்ற 
சபருைனம் பமடத்தவர்கைொக புைவர்கள் திகழ்ந்தனர் என ஆற்றுப்பமட நூல்கள் 
புைப்படுத்துகின்றன.) 

9. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ேணிவேகலையின் லேயக் கருத்து எது? 

A) கடுலேயொன ேண்டலனகலள ேழங்குேேன் மூைவே குற்றச் ச யல்கலள ேடுக்க முடியும் 

B) ேரிகலள குலறப்பேன் மூைவே குற்றச் ச யல்கலள ேடுக்க முடியும் 

C) பசிப்பிணிலய வபொக்குேேன் மூைவே குற்றச் ச யல்கலள ேடுக்க முடியும் 

D) பல்கவறு குற்றங்களுக்கொன அடிப்பமடக் கொரணங்கமை ஆரொய்வதன் மூைகை குற்றச் 
சசயல்கமை தடுக்க முடியும். 

(குறிப்பு: பசிமயப் பிணியொக உருவகம் சசய்து, அமதப் கபொக்க கவண்டிய அவசியத்மதயும் 
கூறுகின்ற புரட்சிக் கொப்பியம் ைணிகைகமை ஆகும்.) 

10.  ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்சேடு. 

A) ேரக்கொணம் – வ ொபட்ேொ 

B) புதுச்வ ரி – சபொதுவக 

C) ேசூலிப்பட்டினம் – ேவ ொலியொ 

D) சகொச்சி – சகொல்சொய் 

(குறிப்பு: கசரநொட்டு துமறமுகப் பட்டினங்கைொன சதொன்டிமய திண்டிஸ் என்றும், முசிறிமய 
முஸிரிஸ் என்றும், சபொற்கொட்மடப் பகரி என்றும் குைரிமய சகொைொரி என்றும் கரொைர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ைனர். கைலும் சகொற்மகமய சகொல்சொய் என்றும் நொகப்பட்டினத்மத நிகொைொ என்றும் 
குறிப்பிட்டுள்ைனர்.) 

11. மிளலக ‘இந்திய ேருந்து' என்று குறிப்பிட்டேர் யொர்? 
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A) அகஸ்டஸ் 

B) பிளினி 

C) ஹிப்பொகிகரட்டஸ் 

D) ஸ்டிரொவபொ 

(குறிப்பு: ஹிப்பொகிகரட்டஸ் என்ற கிகரக்க ைருத்துவர் சபொ.ஆ.மு.ஐந்தொம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந்தவர். 
பண்மடய தமிழகத்திலிருந்து ைஸ்லின் துணியும், ஏைக்கொய், இைவங்கம் கபொன்ற நறுைணப் 
சபொருள்களும் ஏற்றுைதியொயின.) 

12. ேண்டகப்பட்டு, ேவகந்திரேொடி, திருச்சி, பல்ைொேரம், ேொேல்ைபுரம், ேளேொனூர் வபொன்ற இடங்களில் 
யொருலடய கல்சேட்டுகள் கிலடத்துள்ளன? 

A) வ ொழர்கள் 

B) வ ரர்கள் 

C) பொண்டியர்கள் 

D) பல்ைர்கள் 

(குறிப்பு: கொஞ்சிக் ககொயில்களில் கொணப்படும் கல்சவட்டுகளில், பல்ைவர் கொை வரைொற்மற அறிய 
முடிகிறது.) 

13. ேஞ்ல , திருசேொற்றியூர், வேைப்பழுவூர், சிேம்பரம், திருேொரூர், ேதுலர, கன்னியொகுேரி வபொன்ற 
இடங்களில் கொணப்படும் வகொயில்களில் யொருலடய கல்சேட்டுகள் கொணப்படுகின்றன? 

A) கசொழர்கள் 
B) வ ரர்கள் 
C) பொண்டியர்கள் 
D) பல்ைர்கள் 

(குறிப்பு: பரொந்தகச் கசொழனின் உத்திரகைரூர்க் கல்சவட்டு, கசொழர் கொை கிரொை ஆட்சி முமறமயத் 
சதளிவொக எடுத்துக்கொட்டுகிறது. இக்கல்சவட்டில் கிரொை உறுப்பினர்களின் தகுதிகள், 
கதர்ந்சதடுக்கப்படும் முமற ஆகியமவ பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன.) 

14. சபொன், ச ம்பு ஆகிய உவைொகத் ேகடுகளின் மீது எழுத்துகள் சபொறிக்கப்பட்ட பட்டயங்கள் கீழ்க்கண்ட 
எந்ே சேொழிகளில் கொணப்படுகின்றன? 

1. பிரொகிருேசேொழி       2. ேடசேொழி 

3. ேமிழ்          4. பொலி சேொழி 

A) 1, 2, 4    B) 2, 3, 4   C) 1, 2, 3    D) 1 , 3, 4 
(குறிப்பு: கவள்விக்குடிப் பட்டயம், தைவொய்புரச்சசப்கபடு, சின்னைனூர்ச் சொசனம், சிவகொசிச் 
சசப்கபடுகள் முதலிய பொண்டியர் கொைப் பட்டயங்களும், திருவொைங்கொட்டுப் பட்டயங்கள், கரந்மதச் 
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சசப்கபடுகள், அன்பில் பட்டயங்கள், சைய்டன் பட்டயங்கள் கபொன்ற கசொழர் கொைப் பட்டயங்கள் 
குறிப்பிடத்தக்கமவ.) 

15. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு 

A)  ங்க கொைத்தில் ச ப்பு நொணயங்கள் ேழக்கில் இருந்ேன. 

B) நொணயத்தின் ஒரு புறத்தில் யொலனயும், ேறுபுறத்தில் இரட்லட மீன்களும் கொணப்பட்டன. 

C) சசப்பு நொணயங்கள் வட்ட வடிவில் அமைந்திருந்தன. 
D) யேனர்கள் ேமிழகத்தில் ேதுலர, புகொர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து, ேங்க நொணயங்கலள 

சேளியிட்டனர். 

(குறிப்பு: சசப்பு நொணயங்கள் சதுர வடிவில் அமைந்திருந்தன. பல்ைவர் கொைத்தில் சவளியிடப்பட்ட 
நொணயங்களில் இரட்மட மீன், கப்பல், நந்தி கபொன்ற சின்னங்கள் கொணப்படுகின்றன.) 

16. யொருலடய கொைத்தில் சேளியிடப்பட்ட நொணயங்களில், புலியும் அேனருகில் இரட்லட மீன் சகொண்ட 
ேடிேங்களும் கொணப்படுகின்றன? 

A) முேைொம் இரொவேந்திரன் 

B) முதைொம் இரொஜரொஜன் 

C) முேைொம் ேரகுணன் 

D) இரண்டொம் ேரகுணன் 

(குறிப்பு: இதன் மூைம் முதைொம் இரொஜரொஜன் பொண்டியர்கமை அடக்கி வலிமை சபற்றவனொக 
வொழ்ந்தொன் என சவளிப்படுகிறது. இரண்டொம் வரகுணனின் தங்க நொணயம் கிரந்த எழுத்தில் 
அவனுமடய சபயருடன் கொணப்படுகிறது.) 

17. யொருலடய கல்சேட்டில் அழியக்கூடிய சபொருள்களொன ேரம், ச ங்கல், ேண், சுண்ணொம்பு சகொண்டு 
பை வகொயில்கள், ங்க கொைத்திலும் அேலனத் சேொடர்ந்து களப்பிரர் கொைத்திலும் கட்டப்பட்டேொகக் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ? 

A) முேைொம் இரொவேந்திரன் 

B) முேைொம் இரொேரொேன் 

C) இேயேரம்பன் சநடுஞ்வ ரைொேன் 

D) ைககந்திரவர்ைன் 

(குறிப்பு: பல்ைவரது கொைம் முதற்சகொண்டு ககொயில்கள் கற்கமைக் சகொண்டு அமைக்கப்பட்டதொல் 
அமவ இன்றும் நிமைத்து நின்று, தமிழரின் பண்பொட்மட சவளிப்படுத்துகின்றன.) 

18. மூன்று ேமிழ்ச்  ங்கங்கலள ேளர்த்ேேர்களில் ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்வேடு. 

1. முேற் ங்கம் – கொய்சினேழுதி முேல் கடுங்வகொன் ேலர 

2. இலடச் ங்கம் – வேண்வடர்ச்ச ழியன் முேல் முடத்திருேொறன் ேலர 

3. கலடச் ங்கம் - முடத்திருேொறன் முேல் உக்கிரப் சபருேழுதி ேலர 
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A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2  ரி 

C) 1, 3  ரி 

D) 2, 3  ரி 

(குறிப்பு: முதற் சங்கம் – சதன்ைதுமர 

இமடச்சங்கம் – கபொடபுரம் 

கமடச்சங்கம் - இன்மறய ைதுமர) 

19. ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்சேடு 

1. சபருந்திலண - சபொருந்ேொக் கொேல் 

2. லகக்கிலள - ஒரு ேலைக்கொேல்  

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1 ேட்டும்  ரி 

C) 2 ேட்டும்  ரி 

D) இரண்டும் ேேறு 

(குறிப்பு: அகத்திமண குறிஞ்சி, முல்மை, ைருதம், சநய்தல், பொமை என ஐந்து வமகப்படும். 
மகக்கிமை, சபருந்திமண ஆகிய இரண்மடயும் கசர்த்து புற ஒழுக்கத்மத ஏழு திமணகைொக 
கூறுவர். அகத்திமண புறத்திமன சொர்ந்த சசய்திகமைத் சதொல்கொப்பியப் சபொருைதிகொரம் 
விரிவொக விைக்குகிறது.) 

20. கூதிர், முன்பனி ஆகியேற்லற சபரும்சபொழுதுகளொக சகொண்ட திலணயின் உரிப்சபொருள் 

A) புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் 

B) இருத்ேலும் இருத்ேல் நிமித்ேமும் 

C) ஊடலும் ஊடல் நிமித்ேமும் 

D) பிரிேலும் பிரிேல் நிமித்ேமும் 

(குறிப்பு: குறிஞ்சித்.திமண 

நிைம் - ைமையும் ைமை சொர்ந்த இடமும் 

சிறுசபொழுது – யொைம்) 

21. புறத்திலணகலள சேொல்கொப்பியம் _______ எனவும்,புறப்சபொருள் சேண்பொேொலை _______ என 
பகுத்துள்ளது. 

A) 5, 7    B) 7, 10    C) 10, 12   D) 7, 12 
(குறிப்பு: சவட்சி, கரந்மத, வஞ்சி, கொஞ்சி, உழிமை, சநொச்சி, தும்மப, வொமக ஆகிய எட்டுப் 
புறத்திமணகள் கபொருக்கொன கொரணங்கமையும் கபொர் நமடசபறும் முமறகமையும் கூறுகின்றன. 
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ைன்னனின் வீரம், சகொமட, புகழ் முதைொனவற்மறச் சிறப்பித்து பொடுவது பொடொண் திமண, 
கைற்கண்ட ஒன்பது திமணகளில் கூறொதனவற்மற சபொதுவியல் திமணயில் அடக்கி கூறுவர்) 

22. ‘விருந்வே ேொனும் புதுேது புலனந்ே யொப்பின் வேற்வற’ என்ற சேொல்கொப்பிய நூற்பொவில் 
இடம்சபற்றுள்ள 'விருந்து’ என்னும் ச ொல் _______ என்ற சபொருளில் லகயொளப்பட்டுள்ளது. 

A) விருந்தினர் 

B) உப ரிப்பு 

C) புதியது 

D) சுற்றத்ேொர் 

(குறிப்பு: இதன் அடிப்பமடயில் கதொன்றிய ‘விருந்தினர்’ என்ற சசொல்லும் அறிந்தவர், 
சதரிந்தவரொகிய சுற்றத்தொர் அல்ைது முன்பின் அறியொதவர்கள், வீடு கதடி வருகவொமரயும் 
குறிப்பதொகும். இவர்கமை வரகவற்று உணவளித்து உபசரிக்கும் பண்கப விந்கதொம்பைொகும்.) 

23. ‘சேொல்வைொர் சிறப்பின்’ என்று விருந்துக்கு அலட சகொடுத்துக் கூறியேர் யொர்? 

A) சேொல்கொப்பியர் 

B) திருேள்ளுேர் 

C) இைங்ககொவடிகள் 

D) பரஞ்வ ொதி முனிேர் 

(குறிப்பு: தமிழரின் சதொன்மையொன பழக்கம் விருந்கதொம்பல் என்பமத இக்கூற்று விைக்குகிறது) 

24. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - வகொேைர் 

ேழவிலடப் பூட்டிய குழொஅய்த் தீம்புளிச் 

ச விஅலடதீரத் வேக்கிலைப் பகுக்கும் 

புல்லி நல்நொட்டு” 

என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) புறநொனூறு 

B) நற்றிமண 

C) குறுந்சேொலக 

D) அகநொனூறு 

(குறிப்பு: சங்க கொைத் தமிழர்கள் பசிசயன்று வருபவர்கமை வரகவற்க, வீட்டு வொயிலில் 
கொத்திருப்பர். இரவில் வொயில் கதமவ அமடக்கும் முன் விருந்தினர் யொகரனும் உள்ைனரொ என்று 
பொர்ப்பர், அவ்வொறு இருப்பின் வரகவற்று உணவளிப்பர் என்பமத இப்பொடல் உணர்த்துகிறது.) 

25. கூற்று 1: பழந்ேமிழர் இைக்கியத்தில் உணவு  லேக்கும் முலறகலள 'ேலடநூல் ‘ குறிப்பிடுகிறது. 
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கூற்று 2: உணவு பற்றிய ச ய்திகள் சிறுபொணொற்றுப்பலட, சபருங்கலே, ேணிவேகலை வபொன்ற 
நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 

C) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

(குறிப்பு: ஒரு நொள் சசன்றொலும், இரு நொள் சசன்றொலும் பைநொள் பைகரொடு சசன்றொலும் முதல் நொள் 
கபொன்கற இன்முகத்துடன் வரகவற்று விருந்கதொம்பினர் என்பமத ஒைமவயொர் பொடல் மூைம் 
அறியைொம்.) 

26. ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்சேடு (குறுநிை ேன்னர்கள் - ஆட்சி ச ய்ே பகுதி) 

A) திருமுடிக்கொரி – ேலையேொ நொடு 

B) ஆய் அண்டிரன் - சபொதிய ேலை 

C) நள்ளி – சகொல்லிைமை 

D) அதியேொன் – ேகடூர் 

(குறிப்பு: 

கபகன் - பழனி ைமை, பொரி - பரம்பு ைமை, நள்ளி - கண்டீரைமை, வல்வில் ஓரி - சகொல்லிைமை) 

27. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு (குறுநிை ேன்னர்கள் - ேள்ளல் ேன்லே) 

A) திருமுடிக்கொரி - குதிலரகலள பரி ொக ேழங்கியேர் 

B) ஆய் அண்டிரன் – நீை நொகத்தின் உலடலய இலறேனுக்கு வபொர்த்தி ேகிழ்ந்ேேர் 

C) நள்ளி - யொழ் மீட்டும் பொணர்களுக்குப் பரிசு வழங்கியவர் 

D) பொரி - முல்லைக் சகொடி படர்ேேற்குத் ேம் வேலரவய ேந்ேேர் 

(குறிப்பு: கபகன் - ையிலுக்குப் கபொர்மவ தந்தவர், 

அதியைொன் – அரிய சநல்லிக்கனிமய ஒைமவக்கு தந்தவர், 

நள்ளி - ைமைவொழ் ைக்களுக்கு அமனத்துப் சபொருள்கமையும் வழங்கியவர், 

வல்வில் ஓரி – யொழ் மீட்டும் பொணர்களுக்கு பரிசு வழங்கியவர்) 

28. “பிறப்வப குடிலே ஆண்லே ஆண்வடொடு 

உருவு நிறுத்ே கொே ேொயில் 

நிலறவய அருவள உணர்சேொடு திருசேன 

முலறயுறக் கிளந்ே ஒப்பினது ேலகவய” 

என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) நன்னூல் 
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B) சதொல்கொப்பியம் 

C) குறுந்சேொலக 

D) கலித்சேொலக 

(குறிப்பு: ைனசைொத்த இருவருக்கிமடகய கதொன்றும் கொதல், நிமைகபறு உமடயதொக அமையும் என 
இப்பொடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.) 

29. "நின்ற ச ொல்ைர் நீடு சேொன்று இனியர் 

என்றும் என்வேொள் பிரிவு அறியைவர 

ேொேலரத் ேண்ேொது ஊதி மீமில ச் 

 ொந்தில் சேொடுத்ே தீந்வேன் வபொைப் 

புலரய ேன்ற, புலரவயொர் வகண்லே” 

என்ற நற்றிலண பொடல் உணர்த்துேது 

A) விருந்வேொம்பல் 

B) ேொய்லே நிலறந்ே நட்பு 

C) ேமிழர்களின் ேணிகம் 

D) உயர்ந்த அன்பின் தூய்மையும் கைன்மையும் 

(குறிப்பு: ைருத நிைத்தில் வொழும் தமைவியின் கொதமை குறிஞ்சி நிைத் தமைவன் பொதுகொத்து 
மவக்கும் சநறிமய இப்பொடல் கூறுகிறது) 

30. " - - - - - - - - - யொக்லகக்கு 

உயிர் இலயந்து அன்ன நட்பின்” என்று கூறும் நூல் 

A) திருக்குறள் 

B) நற்றிமண 

C) குறுந்சேொலக 

D) புறநொனூறு 

(குறிப்பு: உள்ைத்தொல் ஒன்றியவர்களுக்கிமடயில் கதொன்றும் அன்பின் உறகவ நட்பொகும். 
அத்தமகய நட்பின் இயல்பு குறித்து இப்பொடல் குறிப்பிடுகிறது.) 

31. "புலிபசித் ேன்ன சேலிவி லுள்ளத் 

துரனுலடயொளர் வகண்லே வயொடு 

இலயந்ே லேகல் உளேொகி யவரொ” என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) பதிற்றுப்பத்து 
B) நற்றிலண 
C) குறுந்சேொலக 
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D) புறநொனூறு 

(குறிப்பு: எலிமயப் கபொல் சிறிய முயற்சி உமடயவகரொடு நட்புக் சகொள்வதினும் புலிமயப் கபொன்ற 
வலிமையும் முயற்சியும் உமடயவருடன் நட்புக் சகொள்வகத சொைச் சிறந்தது என இப்பொடல் அடிகள் 
உணர்த்துகின்றன.) 

32. "உயர் நிலை உைகம் அமிழ்சேொடு சபறினும் 

சபொய்வ ண் நீங்கிய ேொய்நட் பிலனவய” என்ற பொடைடியில் ேொய்லே நிலறந்ே நட்வப சிறந்ேது என்று 
கூறியேர் 

A) பொண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் 

B) ைொங்குடி ைருதனொர் 

C) ஒளலேயொர் 

D) கணிவேேொவியொர் 

(குறிப்பு: இப்பொடைடிகள் ைதுமரக் கொஞ்சியில் இடம் சபற்றுள்ைது.) 

33. "பிறர்வநொயும் ேம்வநொய்வபொல் வபொற்றி அறன்அறிேல் 

 ொன்றேர்க்கு எல்ைொம் கடன்” என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) நற்றிலண 

B) திருக்குறள் 

C) கலித்சதொமக 

D) புறநொனூறு 

(குறிப்பு: இப்பொடைடி, பிறர் துன்பத்மதத் தம் துன்பைொகக் கருதி உதவுதல் பற்றி நல்ைந்துவனொர் 
கலித்சதொமகயில் பொடியது.) 

34.  ொன்வறொர் ச ல்ேம் என்பது வ ர்ந்வேொர் புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் சேன்கட் ச ல்ேம் என்பதுவே 
என்று கூறும் நூல் 

A) கலித்சேொலக 

B) புறநொனூறு 

C) குறுந்சேொலக 

D) நற்றிமண 

(குறிப்பு: உண்மையொன சசல்வம் என்பது, பிறர் துன்பம் தீர்ப்பது தொன் என்கிறொர் நல்கவட்டனொர்) 

35. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு 

A) சபொய்யொச் ச ந்நொ – புறநொனூறு 

B) சபொய்படுபு அறியொ ேயங்குச ந் நொவின் – பதிற்றுப்பத்து 

C) நிைம்புலட சபயர்ேது ஆயினும் கூறிய 
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       ச ொற்புலட சபயர்ேவைொ இைவர – நற்றிலண 

D) நிைம்திறம் சபயரும் கொமை ஆயினும்  
       கிைந்த சசொல்நீ சபொய்ப்பு அறியமைகய – கலித்சதொமக 

(குறிப்பு: நிைம்திறம் சபயரும் கொமை ஆயினும்  
             கிைந்த சசொல்நீ சபொய்ப்பு அறியமைகய – பதிற்றுப்பத்து 

                       நிைம் சபயரினும் நின்சசொற் சபயரல் - புறநொனூறு 

கைற்கண்ட பொடல் வரிகள் அமனத்தும் வொய்மைமயச் சிறந்த அறைொக கபசுகின்றன.) 

36. விருந்தினருக்கு உணேளிக்க ஏதுமில்ைொ நிலையில் விலேத்திலனலய உரலில் இட்டு,, இடித்து 
உணேளித்ே ச ய்தி எந்நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ? 

A) அகநொனூறு 

B) பதிற்றுப்பத்து 

C) கலித்சேொலக 

D) புறநொனூறு 

(குறிப்பு: விருந்தினருக்கு உணவளிக்க, வரகிமனக் கடனொகப் சபற்று வருவமதயும், 
உணவிடுவதற்கொக ஒருவன் தன் வீரவொமையும் ஈடுமவத்த சசய்தியும் புறநொனூற்றில் 
இடம்சபற்றுள்ைது.) 

37. "அல்லில் ஆயினும் விருந்துேரின் உேக்கும் 

முல்லை  ொன்ற கற்பின் 

சேல்இயற் குறுேகள் உலறவின் ஊவர” என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) பதிற்றுப்பத்து 
B) நற்றிமண 
C) குறுந்சேொலக 
D) புறநொனூறு 

(குறிப்பு: வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்கமை முகம் ககொணொது வரகவற்று உபசரிப்பது தமிழர்களின் 
உயரிய பண்பொகும் என்று இப்பொடல் உணர்த்துகிறது.) 

38. "விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்ேொ ேொழ்க்லக'’ என்ற புறநொனூற்று அடிகலள இயற்றியேர் 

A) பொண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் 
B) ேொங்குடி ேருேனொர் 
C) ஒளலேயொர் 
D) சபருங்குன்றூர்க்கிழொர் 

39. "ேயக்குறு ேக்கலள இல்வைொர்க்குப் 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 12 of 28 

பயக்குலற இல்லை ேொம்ேொழும் நொவள” என்ற புறநொனூற்று பொடல் உணர்த்துேது 

A) கல்வி 

B) விருந்வேொம்பல் 

C) ைக்கட்கபறு 

D) நட்பின் சிறப்பு 

(குறிப்பு: ைக்கட் கபற்மறயும் சமூக கடமையொககவ சங்க கொை ைகளிர் கருதினர். ஒைமவயொர், 
நச்சசள்மையொர், நன்முல்மையொர், ஆதிைந்தியொர், நப்பசமையொர், முடத்தொைக்கண்ணியொர், 
கொக்மகப்பொடினியொர், ஒக்கூர் ைொசொத்தியொர், சபொன்முடியொர் முதைொகனொரின் பொடல்கள் மூைம் சங்க 
கொை ைகளிர் கல்வி நிமையில் கைம்பட்டு விைங்கியது சதரிகிறது.) 

40. " ஆவும் ஆனியிற் பொர்ப்பன ேொக்களும் 

சபண்டிரும் பிணியுலடயீரும் வபணித் 

சேன்புை ேொழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும் 

சபொன்வபொற் புேல்ேர்ப் சபறொஅ தீரும் 

எம்ேம்புக் கடிவிடுதும் நும்ேரண் வ ர்மின் " என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) பதிற்றுப்பத்து 
B) நற்றிலண 
C) குறுந்சேொலக 
D) புறநொனூறு 

(குறிப்பு: இப்பொடலின் மூைம் பசுக்களும், பொர்ப்பனரும், சபண்களும், கநொயுற்றவர்களும், 
ைக்கட்கபறு இல்ைொதவர்களும் பொதுகொப்பொன இடங்களுக்கு சசன்றுவிடுைொறு கபொர் 
சதொடங்குவதற்கு முன்னர் அறிவுறுத்தினர் என்ற சசய்தி புைப்படுகிறது.) 

41. ஆய் அண்டிரன் என்னும் குறுநிை ேன்னன், ேன்லன நொடி ேந்ே புைேர்களுக்கு ேொரி ேழங்கிய 
யொலனகளின் எண்ணிக்லக ‘ேொன்மீன் பை பூப்பினும் ஆனொது ேன்வன’ என்று புகழ்ந்ே புைேர் 

A) நப்ப லையொர் 

B) ஒளலேயொர் 

C) சபருங்குன்றூர் கிழொர் 

D) முடகைொசியொர் 

(குறிப்பு: வீரத்தில் சிறந்து விைங்கிய ைன்னர்கள், சகொமட வள்ைல்கைொகவும் 
திகழ்ந்தனர்.இவ்வள்ைல் தன்மைமயப் பொடொண்திமனப் பொடொண்திமணப் பொடல்கள் 
விைக்குகின்றன.) 

42. " - - - - - - - ேொசுஇல் 
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கொம்புச ொலித் ேன்ன அறுலே உடீஇப் 

பொம்பு சேகுண் டன்ன வேறல் நல்கிக் 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
பனுேலின் ேழொஅப் பல்வேறு அடிசில் 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
இளங்கதிர் ஞொயிறு எள்ளுந் வேொற்றத்து 

விளங்குசபொற்கைத்தில் விரும்புேன வபணி 

ஆனொ விருப்பின் ேொன் நின்று ஊட்டி” 

என்று ேன்னர்களின் விருந்வேொம்பலை கூறும் பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) புறநொனூறு 

B) ேலைபடுகடொம் 

C) சிறுபொணொற்றுப்பமட 

D) சபரும்பொணொற்றுப்பலட 

(குறிப்பு: அரசர்கள் தம்மை நொடி வந்த புைவர், பொணன், பொடினி, கூத்தர், விறலி கபொன்கறொருக்குப் 
சபொருள் சகொடுப்பகதொடு நின்றுவிடொைல், உடுக்க உமடயும் உண்ண உணவும் சகொடுத்து 
ைகிழ்ந்தனர்.) 

43. பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் கொணப்படும் அற நூல்களின் எண்ணிக்லக 

A) 6    B) 1    C) 8    D) 11 
(குறிப்பு: பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஆறு நூல்கள் அகப்சபொருள் சொர்ந்தும், ஒரு நூல் 
ைட்டும் புறப்சபொருள் சொர்ந்தும் அமைந்துள்ைன.) 

44. சபொறொலே, வபரொல , சினம், இன்னொச்ச ொல் ஆகிய நொன்கலனயும் தீயசேனக் கருதி புறந்ேள்ளி 
ேொழ்ேவே __________ என ேள்ளுேர் குறிப்பிடுகிறொர். 

A) இல்ேொழ்க்லக 

B) இன்பம் 

C) ஒழுக்கம் 

D) அறம் 

(குறிப்பு:  

“அழுக்கொறு அவொசவகுளி இன்னொச்சசொல் நொன்கும் 

இழுக்கொ இயன்றது அறம்" என்னும் குறள் இதமன விைக்குகிறது) 

45. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கொ ______ 

வநொற்பொரின் வநொன்லே உலடத்து 

A) அழுக்கொறு 
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B) இன்னொச்ச ொல் 

C) இல்வொழ்க்மக 

D)  ொந்துலணயும் 

(குறிப்பு: இல்ைறத்தில் வொழ்பவர்கள் அறசநறிகமை பின்பற்றி வொழ்ந்தொல் அவ்வொழ்க்மக 
துறவறத்தினும் சிறந்தது என இக்குறள் விைக்குறது.) 

46. திருக்குறளுக்கு அடுத்ே நிலையில் லேத்து ேதிக்கப்படும் நீதிநூல் ________. 

A) சிைப்பதிகொரம் 

B) ேணிவேகலை 

C) நொைடியொர் 

D) நற்றிலண 

(குறிப்பு: 'நொலும் இரண்டும் சசொல்லுக்குறுதி’ என்ற பழசைொழி, நொைடியொர் திருக்குறகைொடு ஒத்த 
சபருமையுமடய நூல் என்பமத விைக்கும். இந்நூல் சைண முனிவர்கள் பைரொல் பொடப்பட்டுப் 
'பதுைனொர்’ என்பவரொல் சதொகுக்கப்பட்டது.) 

47. “களர்நிைத்துப் பிறந்ே உப்பிலனச்  ொன்வறொர் 

விலளநிைத்து சநல்லின் விழுமிேொக் சகொள்ேர் 

கலடநிைத்வேொரொயினும் கற்றறிந்வேொலர 

ேலைநிைத்து லேக்கப் படும்” 

என்ற பொடல் இடம்சபற்றுள்ள நூல் 

A) நற்றிலண 

B) நொைடியொர் 

C) பதிற்றுப்பத்து 

D) ேணிவேகலை 

(குறிப்பு: இப்பொடலின் சபொருள் கைர் நிைத்திகை விமைந்தொலும் உப்மப, நல்ை விமைநிைத்தில் 
பிறந்த சநல்லுக்கு இமணயொககவ கருதுவர். பிறப்மபக் சகொண்டு ைட்டும் ஒருவமர 
உயர்ந்தவரொககவொ, தொழ்ந்தவரொககவொ கருதிவிடக் கூடொது. எங்குப் பிறந்தவரொயினும் 
கற்றறிந்தவகர சிறந்தவர்.) 

48. கூற்று 1: சேொல்கொப்பியத்தின் ேழி நூைொக விளங்கும் இைக்கண நூல், பேணந்தி முனிேரொல் 
இயற்றப்பட்ட நன்னூல். 

கூற்று 2: நன்னூலில் எழுத்து, ச ொல் என இரு அதிகொரங்கள் உள்ளன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 
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C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

(குறிப்பு: இந்நூலின் சபொதுப்பொயிரம், நூமைப்பற்றியும் நல்ைொசிரியர், நல்ைொசிரியர் ஆகொதவர், 
நல்ை ைொணொக்கர் ஆகொதவர் இயல்புகள் பற்றியும் கூறியுள்ைது. கைலும் ஆசிரியர், நூமை 
ைொணொக்கர்க்குக் கற்பித்தல், ைொணொக்கர் கற்றுக் சகொள்ைல் ஆகியன குறித்தும் விைக்கியுள்ைது.) 

49. ''ஒழுக்கத்தின் எய்துேர் வேன்லே இழுக்கத்தின் 

எய்துேர் எய்ேொப்பழி" 

என்ற குறளுக்கு இைக்கணேொக திகழும் இரு கொப்பியங்கள் 

A) ேலளயொபதி, குண்டைவகசி 

B) ேலளயொபதி, சீேக சிந்ேொேணி 

C) சிைப்பதிகொரம், ேலளயொபதி 

D) சிைப்பதிகொரம், ைணிகைகமை 

(குறிப்பு: தனிைனித ஒழுக்கக்ககடு சமுதொயத்மத சீர்குமைக்கும் என ககொவைனின் பொத்திரம் 
உணர்த்துகிறது. ைணிகைகமை ஒழுக்கத்தின் உயர்வினொல் தன்மனயும் சவன்று, நொட்மடயும் 
நல்வழிப்படுத்திச் சொன்கறொர் கபொற்றும் கொப்பியத் தமைவி என்னும் உயர் நிமைமய அமடகிறொள்.) 

50. 'கணிலகேகள்’ எனச் வ ொழ ேன்னனொல் குறிக்கப்சபற்றேர் _______. 

A) கண்ணகி 

B) ேொேவி 

C) ைணிகைகமை 

D) கண்ணுக்கினியொள் 

(குறிப்பு: ைணிகைகமை கொப்பியம் அரசன் நீதி வழங்கும் முமறமயப் பற்றி கபசுகிறது.) 

51. ‘வகொேைன் ச ய்ந்நன்றி ேறேொப் பண்பினன்’ என்பலே எக்கூற்று புைப்படுத்துகிறது ? 

A) யொலனயிடமிருந்து முதியேலரக் கொத்ே கருலண ேறேன் 

B) கணேனுக்கும் ேலனவிக்கும் சபரும் சபொருள் சகொடுத்து இல்ைற ேொழ்வில் இலணத்து லேத்ே 
ச ல்ைொச் ச ல்ேன் 

C) ‘ைணிகைகைொ’ என்ற சதய்வத்தின் நிமனவொகத் தன் ைகளுக்கு ைணிகைகமை என்று சபயர் 
சூட்டினொன் 

D) ேலைேலன இழந்து ேடுேொறும் குடும்பத்ேொலரயும் அேர்ேம் சுற்றத்ேொலரயும் ஆறுேல் கூறி 
அரேலணத்ே இல்வைொர் ச ம்ேல் 

(குறிப்பு: ககொவைனுக்கும் ைொதவிக்கும் பிறந்த சபண் குழந்மதக்கு சபயர் சூட்டும் கபொது ‘ஒரு 
சையம் என் மூதொமதயர் ஒருவர் நடுக்கடலில் சசன்றகபொது ைரக்கைம் உமடந்து அமை கடலில் 
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தவிக்க, ைணிப் பல்ைவத்தீவில் வொழும் சபண் சதய்வம் கமர கசர்த்தது.ஆதைொல், என் 
முன்கனொமரக் கொப்பொற்றிய ‘ ைணிகைகைொ’ என்ற சதய்வத்தின் நிமனவொக ைணிகைகமை 
என்னும் சபயமர சூட்டுக’ என ககொவைன் கூறினொன்.) 

52. “ ஆய கலைகள் அறுபத்து நொன்கலனயும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்லே” என்று ேமிழகத்தில் 
அறுபத்து நொன்கு கலைகள் இருந்ேன என்பலே யொருலடய கூற்று சேரிவிக்கின்றது? 

A) இளங்வகொேடிகள் 

B) சீத்ேலை  ொத்ேனொர் 

C) கம்பர் 

D) வில்லிப்புத்தூரொர் 

(குறிப்பு: கமைகள் ஒரு நொட்டின் பன்முகப் பண்பொட்டு அமடயொைங்கைொகத் திகழ்கின்றன. 
ைக்களின் பழக்க வழக்கம், வொழ்வியல் முமற ைற்றும் சபருைொதொர நிமைமய சவளிப்படுத்தும் 
விதைொக கமைகள் அமைகின்றன) 

53. கட்டடக்கலை, சிற்பக்கலை, ஓவியக்கலை, இல க்கலை, கொவியக்கலை என அழகுக் கலைகலள 
ஐந்ேொக ேலகப்படுத்திக் கூறியேர் 

A) சபருஞ்சித்திரனொர் 

B) ையிமை சீனி. கவங்கடசொமி 

C) கதிவர னொர் 

D) டி.வக.சிேம்பரனொர் 

(குறிப்பு: கமைகள் சபொதுக் கமைகள், அழகுக் கமைகள் என இரண்டு வமகப்படும். கொட்சி இன்பம், 
ககள்வி இன்பம் தருவன அழகுக் கமைகள்.) 

54. கூற்று 1:  ங்ககொைம் சேொட்வட முலறயொகக் கட்டடங்கலள அழகுற அலேப்பேற்கொன ‘ேலன நூல்கள்' 
இருந்ேன. 

கூற்று 2: ‘நூவைொர் சிறப்பின் முகில் வேொய் ேொடம்’ என்று இளங்வகொேடிகள் கூறுகின்றொர் 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 
C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

(குறிப்பு: ககொயில்ககை கொைத்மதக் கடந்து தமிழரின் கட்டடக் கமைக்குச் சொன்றுகைொக இன்றைவும் 
திகழ்கின்றன) 

55. கூற்று 1: பழங்கொைத்தில் வகொயில்கள் ேரத்தினொல் கட்டப்பட்டன. 
கூற்று 2: இேற்கு  ொன்றொக சிேம்பரம் நடரொ ர் வகொயிலில் உள்ள  பொநொயகர் ேண்டபம் உள்ளது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 17 of 28 

B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 
C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

(குறிப்பு: ைரக்கட்டடங்கள் இயற்மகயினொல் அழிந்துவிடும் தன்மை உமடயன. அதனொல் இதன் 
கைற்பகுதி சசம்பு, சவள்ளி, சபொன் தகடுகைொல் கவயப்பட்டன.) 

56. ________ என்பேர் விழுப்புரம் ேொேட்டத்தில் உள்ள ேண்டகப்பட்டு என்னுமிடத்தில் முேல் 
குலடேலரக் வகொயிலை அலேத்ேொர். 

A) முேைொம் இரொேரொேன் 

B) நரசிம்ேேர்ேன் 

C) ைககந்திரவர்ை பல்ைவன் 

D) முேைொம் இரொவேந்திரன் 

(குறிப்பு: முற்கொைப் பொண்டியர்கள் அமைத்த முதல் குமடவமரக்ககொயில் பிள்மையொர்பட்டி 
குமடவமரக் ககொயில் ஆகும்.) 

57. கருங்கற்கலள ஒன்றின்வேல் ஒன்றொக அடுக்கிச் சுண்ணம் வ ர்க்கொேல் கட்டப்படும் கட்டடங்களுக்கு 

________ என்று சபயர். 

A) குலடேலரக் வகொயில்கள் 

B) ச ங்கல் கட்டடங்கள் 

C) பொலறக் வகொயில்கள் 

D) கற்றளிகள் 

(குறிப்பு: கி.பி ஏழொம் நூற்றொண்டில் நரசிம்ைவர்ைன் கொைத்தில் கற்றளி அமைக்கும் முமற ஏற்பட்டது. 
ைொைல்ைபுரம், கொஞ்சிபுரம், பனைமை ஆகிய ஊர்களில் கொணப்படும் கற்றளிகள் கொைத்தொல் 
முந்தியமவ.) 

58. இந்தியக் வகொயில் கட்டிடக்கலை எத்ேலன ேலகப்படும்? 

A) 2     B) 3    C) 4     D) 5 
(குறிப்பு: நொகரம், கவசரம், திரொவிடம் ஆகியமவ மூன்று வமகயொன இந்திய ககொயில் கட்டிடக்கமை 
ஆகும்.) 

59. ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்சேடு (ஷடங்க விேொனத்தின் ஆறு உறுப்புகள் - உடலின் உறுப்புகள்) 
A) அதிட்டொனம் – பொேம் 

B) பித்தி – கொல் 

C) ஸ்தூபி – ேகுடம் 

D) பிஸ்தரம் – தமை 

(குறிப்பு: பிஸ்தரம் - கதொள், கண்டம் - கழுத்து, சிகரம் - தமை) 
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60. ________ ஆட்சிக் கொைத்தில் மிக உயர்ந்ே வகொபுரங்கள் அலேக்கத் சேொடங்கினர். 

A) இரொேசிம்ேன் 

B) இரண்டொம் நரசிம்ேேர்ேன் 

C) கிருஷ்ணகதவரொயர் 

D) இரொேரொேன் 

(குறிப்பு: கிருஷ்ண கதவரொயர் கொஞ்சிபுரம், திருவண்ணொைமை, சிதம்பரம் கபொன்ற இடங்களில் 
சபரிய ககொபுரங்கமை அமைத்தொர். பிற்கொைத்தில் இமவ ‘இரொஜககொபுரம்’ என்று 
அமழக்கப்பட்டன.) 

61. கழுகுேலையில் உள்ள சேட்டுேொன் வகொயில் _______ உலடய ஒற்லறக் கற்றளிக்கு  ொன்றொகும். 
A) வ ரர் 

B) வ ொழர் 

C) பொண்டியர் 

D) பல்ைேர் 

(குறிப்பு: இது ைமையின் கைலிருந்து கீழ்கநொக்கிக் குமடந்து அமைக்கப்பட்டுள்ைது.இது 

‘சதன்னகத்து எல்கைொரொ’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.)  
62. கீழ்க்கண்டேற்றுள் பொண்டியர் கொை குலடேலர வகொயில் கொணப்படும் இடங்களில் ேேறொனது எது? 

A) திருேயம் 

B) குன்றக்குடி 

C) பிரொன்ேலை 

D) சீயைங்கைம் 

(குறிப்பு: பிள்மையொர்பட்டி, ைமையடிக்குறிச்சி, ஆமனைமை, திருப்பரங்குன்றம், குன்றக்குடி, 
திருையம், குடிமியொன்ைமை, சித்தன்னவொசல், ைகிபொைன்பட்டி, பிரொன்ைமை, அழகிய பொண்டியபுரம், 
மூவமர சவன்றொன் கபொன்ற ஊர்களில் பொண்டியர்கள் கொைக் குமடவமரக் ககொயில்கள் உள்ைன) 

63. கீழ்க்கண்ட எந்ே வகொயிலின் சேளிச்சுேர்  துர ேடிவிலும் உட்சுேர் ேட்ட ேடிவிலும் அலேந்துள்ளது? 

A) பிள்லளயொர்பட்டி வகொயில் 

B) ேஞ்ல ப் சபரிய வகொயில் 

C) நொர்த்தொைமை 

D) கங்லக சகொண்ட வ ொழபுரம் 

(குறிப்பு: புதுக்ககொட்மட ைொவட்டம் நொர்த்தொைமைக் ககொயில் விஜயொைய கசொழனொல் கட்டப்பட்டது.) 

64. ________ என்பேர் கொவிரி ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் ஏரொளேொன கற்வகொயில்கலளக் கட்டினொர். 

A) விேயொைய வ ொழன் 
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B) பரொந்ேக வ ொழன் 

C ) முேைொம் இரொவேந்திரன் 

D) ஆதித்த கசொழன் 

(குறிப்பு: கசொழர் கொைக் கட்டடக் கமையில் ‘சசம்பியன்ைொகதவியின்’ பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.) 

65. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு (வகொயில்கள் - விேொனத்தின் உயரம்) 

1. ேஞ்ல ப் சபரிய வகொயில் – 216 அடி உயரம் 

2. கங்லகசகொண்ட வ ொழபுரம் - 170 அடி உயரம் 

3. திரிபுேனம் கம்பகவரசுேரர் வகொயில் - 126 அடி உயரம் 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2  ரி 

C) 2, 3  ரி 

D) 1, 3  ரி 

(குறிப்பு: தஞ்மசப் சபரிய ககொயில் - முதைொம் இரொஜரொஜ கசொழன் 

கங்மக சகொண்ட கசொழபுரம் - முதைொம் இரொகஜந்திர கசொழன் 

திரிபுவனம் கம்பககரசுவரர் ககொயில் - மூன்றொம் குகைொத்துங்க கசொழன்) 

66. ேமிழகத்தில் கட்டடக்கலை ேற்றும் சிற்பக் கலைலயப் பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி எங்கு 
அலேந்துள்ளது? 

A) திருச்சி 

B) ேஞ் ொவூர் 

C) ைொைல்ைபுரம் 

D) கன்னியொகுேரி 

(குறிப்பு: சுமத என்பது சுண்ணொம்மப நன்கு அமரத்து கரும்புச்சொறு, சவல்ைச் சொறு, சநல்லிக்கொய் 
சொறு முதலியவற்மற கைந்து அமரத்து வச்சிரம் கபொல் சசய்து அமதக் சகொண்டு உருவங்கள் 
சசய்வது என அ.தட்சிணொமூர்த்தி குறிப்பிடுகிறொர்.) 

67. கூற்று 1: ஒவ்வு என்ற விலனச்ச ொல்லில் இருந்து வேொன்றியவே ஓவியம். 

கூற்று 2: ஒவ்வு என்பேற்கு ஒன்லறப் பற்று அல்ைது ஒன்லறப் வபொைவே இருத்ேல் என்று சபொருள். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 
C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேேறு 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 20 of 28 

(குறிப்பு: ஓவியத்மத வட்டிமகச் சசய்தி, சித்திரச் சசய்தி என்று இைக்கியங்கள் பதிவு சசய்துள்ைன. 
பழங்கொைத்தில் சுவர் ஓவியங்ககை சபரிதும் கொணப்பட்டன.) 

68. கூற்று 1: ேக்கள் கூட்டத்லேக் கொட்டும் ஒவியங்கள் படிலே எனப்படுகின்றன. 

கூற்று 2: சேய்ே ேடிேங்கலளக் கொட்டும் ஓவியங்கள் பிரதிலே எனப்படுகின்றன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 
B) கூற்று 1 ேேறு, கூற்று 2  ரி 
C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 ேேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு : ைக்கள் கூட்டத்மதக் கொட்டும் ஒவியங்கள் பிரதிமை எனப்படுகின்றன. சதய்வ 
வடிவங்கமைக் கொட்டும் ஓவியங்கள் படிமை எனப்படுகின்றன.) 

69. திருப்பரங்குன்ற வகொயில் ேண்டபத்தில் "எழு சேொழில் அம்பைம்” என்ற சபயரில் ஒவியச்  ொலை 
இருந்ே ச ய்தியிலன எந்ே நூல் மூைம் அறியைொம்? 

A) ேட்சினச்சித்திரம் 

B) நொைடியொர் 

C) புறநொனூறு 

D) பரிபொடல் 

(குறிப்பு: உதயனின் பள்ளியமறச் சுவர்களில் ஓவியங்கள் வமரயப்பட்டிருந்த கொட்சிமயப் 
சபருங்கமதயில் கொணைொம்.) 

70. ஆநிலரகலள வேய்க்கும் ஒருேன் குமிழேரக் சகொம்புகலள வில்ைொக ேலளத்து அதில் ேரல் 
நொரிலன நரம்பொகக் கட்டி வில்யொழ் அலேத்து குறிஞ்சி பண்லண ேொசித்ேொன் என்று கூறும் நூல் 

A) குறுந்சேொலக 

B) நற்றிலண 

C) சபரும்பொணொற்றுப்பமட 

D) சிறும்பொணொற்றுப்பலட 

(குறிப்பு: இந்த வில்யொமழ அடிப்பமடயொக சகொண்டு கபரியொழ், ைகரயொழ், சககொடயொழ், 
சசங்ககொட்டியொழ் ஆகியமவயும் சபருங்கைம் என்னும் ஆதியொழும் அமைக்கப்சபற்றன.) 

71. ‘பஞ் ேரபு’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் ______. 

A) ப.சுந்ேவர னொர் 

B) சபருஞ்சித்திரனொர் 

C) அறிவனொர் 

D) அறிேழ்கனொர் 
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(குறிப்பு: ப.சுந்தகரசனொர் என்பவர் இந்நூமை உமரகயொடு சவளியிட்டுள்ைொர்.) 

72. வேேொரங்களுக்கு பண் ேகுக்கப்பட்ட கொைத்தில் நிைவிய இல யும் வ க்கிழொர் கொைத்தில் நிைவிய 
இல யும் ' ொரங்கவேேர்' குறிக்கும் வேேொரப் பண்களின் இல யும் இலடக்கொைத்தில் வேொன்றிய 
இல ேரபு என்று கூறியேர் 

A) ேயிலை.சீனி.வேங்கட ொமி 

B) பரிவேைழகர் 

C) சவள்மைவொரணர் 

D) அருணொச் ைக் கவிரொயர் 

(குறிப்பு: கீர்த்தமனகள் என்ற இமசப் பொடல் வடிவம் பிற்கொைத்தில் கதொன்றின. ககொபொைகிருஷ்ண 
பொரதியொர், அருணொசைக் கவிரொயர் முதலிகயொரொல் எழுதப்பட்ட கீர்த்தமனகள் 
குறிப்பிடத்தகுந்தமவ ஆகும்.) 

73. அடியொர்க்கு நல்ைொர் கருத்துப்படி கூத்து எத்ேலன ேலகப்படும்? 

A) 2    B) 3     C) 4    D) 5 
(குறிப்பு: சசொக்கம், சைய்க்கூத்து, அபிநயம், நொடகம் என்பன நொன்கு வமக கூத்து. 

சசொக்கம் - இமசயுடன் கூடிய நடனம் 

சைய்க்கூத்து - இமசயுடன் கூடிய அகம் சொர்ந்த நடனம், 

அபிநயம் - இமசயுடன் கைந்த பொடலுக்கு ஏற்ற நடனம், 

நொடகம் - இமசயுடன் கமத தழுவி வரும் பொட்டிற்கொன நடனம்) 

74. ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்சேடு.(ஆடல் ேலக) 

A) அல்லியம் – கண்ணன் யொலனயின் ேந்ேத்லே ஒடித்ேலேக் கொட்டும் ஆடல் 

B) குமடக்கூத்து - கண்ணன் தன் கபரனொன அநிருத்தமன அசுரரிடமிருந்து மீட்பதற்கொகக் 
குடத்மத மவத்து சகொண்டு ஆடிய ஆடல் 

C) ேல்லியம் – கண்ணன் ேொணன் என்னும் அசுரருடன் வபொர் ச ய்ேலேக் கொட்டும் கூத்து. 
D) பொலே - அசுரலர சேல்ை திருேகள் ஆடிய ஆடல் 

(குறிப்பு: குமடக்கூத்து - முருகன் அவுணமர சவன்ற கபொது ஆடிய ஆடல், 

சகொடிசகொட்டி - சிவசபருைொன் முப்புரத்மத எரித்த சபொழுது சவற்றியில் மக சகொட்டி ஆடிய ஆடல், 

குடக் கூத்து - கண்ணன் தன் கபரனொன அநிருத்தமன அசுரரிடமிருந்து மீட்பதற்கொகக் குடத்மத 
மவத்து சகொண்டு ஆடிய ஆடல், 

பொண்டரங்கம் - சிவசபருைொன் முப்புரத்மத எரித்த பின்னர் நொன்முகன் கொணும்படி ஆடிய ஆடல், 

துடி -சூரபதுைமன சவன்ற பிறகு கடலிமன கைமடயொகக் சகொண்டு முருகன் ஆடியமதக் கூறும் 
கூத்து, 

ைரக்கொல் - சகொற்றமவ தன்மன எதிர்த்து பொம்பு, கதைொக வந்த அசுரமர சகொல்ை ஆடிய ஆடல், 
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கமடயம் - இந்திரன் ைமனவி அயிரொணி உழத்தி உருவத்கதொடு ஆடியது) 

75. இந்தியொவில் ஒவர கல்ைொல் ஆன மிகப் சபரிய நந்தியின் சிற்பம் அலேந்துள்ள இடம் 

A) கங்லகசகொண்டவ ொழபுரம் 

B) திருேதிலக 

C) சைபொக்ஷி  
D) ேஞ்ல ப்சபரிய வகொவில் 

(குறிப்பு: ஆந்திரொவில் உள்ை அனந்தப்பூர் ைொவட்டத்தில் சைபொஷி அமைந்துள்ைது.) 

76. முல்லை நிை ேக்கள் பொல் சுரக்கும் ேரேொன வேப்ப ேரத்லேத் ேொய்த் சேய்ேேொக உருேகித்து 
ேழிபட்டலே எந்ே நூல் கூறுகிறது? 

A) புறநொனூறு 

B) அகநொனூறு 

C) பரிபொடல் 

D) நொைடியொர் 

(குறிப்பு: கொடும் கொடு சொர்ந்த நிைப்பகுதியும் முல்மை நிைம் ஆகும். முல்மை நிைக்கடவுள் 

'ைொகயொன்’ ஆவொர்) 

77. கீழ்க்கொண்பனேற்றுள் சபொருந்ேொே இலண எது? 

A) சிேரொத்திரி – ல ே ேயத் திருவிழொ 

B) திருகவொணம் – மசவசையத் திருவிழொ 

C) ஆருத்ரொேரி னம் – ல ே ேயத் திருவிழொ 

D) கொேன் பண்டிலக - ல ே  ேயத் திருவிழொ 

(குறிப்பு: திருைொலின் பிறந்தநொைொன ஆவணி ைொதம் முழுநிைவு நொளில் சகொண்டொடப்படும் விழொ 
திருகவொணம். இது ஒரு மவணவத் திருவிழொ ஆகும்.) 

78. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு. 

1. நகரங்களில் சிறந்ேது கொஞ்சி என்று கவிஞர் கொளிேொ ர் கூறுகிறொர். 

2. கல்வியில் கலரயிைொே கொஞ்சி என்று திருநொவுக்கர ர் புகழ்ந்துள்ளொர். 

3. புத்ேகயொ,  ொஞ்சி வபொன்ற ஏழு இந்தியப் புனிேத் ேைங்களுள் கொஞ்சியும் ஒன்று என யுேொன் சுேொங் 
குறிப்பிடுகிறொர். 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2  ரி 

C) 2, 3  ரி 

D) 1, 3  ரி 
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(குறிப்பு: சதொண்மட நொட்டில் மிகப் பழமையொன நகரம் கொஞ்சியொகும். தர்ைபொைர், கஜொதிபொைர், 
சுைதி, கபொதிதர்ைர் கபொன்ற சொன்கறொர்கள் கொஞ்சியில் பிறந்து வொழ்ந்தவர்கள்.) 

79. கீழ்க்கண்டேற்றுள் பொண்டிய நொடு அல்ைொேது எது? 

A) தூத்துக்குடி 

B) திருசநல்வேலி 

C) சிேகங்லக 

D) கன்னியொகுைரி 

(குறிப்பு: ைதுமர, இரொைநொதபுரம், சிவகங்மக, தூத்துக்குடி, திருசநல்கவலி உள்ளிட்ட சதன் 
ைொவட்டங்கள் பொண்டிய நொடு ஆகும்) 

80. ேேறொன இலணலயத் வேர்ந்சேடு 

A) கீழடி - சிேகங்லக 

B) ஆதிச் நல்லூர் – தூத்துக்குடி 

C) சபொருந்தல் – கரூர் 

D) லபயம்பள்ளி – வேலூர் 

(குறிப்பு: சபொருந்தல் - திண்டுக்கல், சகொடுைணல்- ஈகரொடு. கைற்கண்ட இடங்கள் யொவும் 
சபருங்கற்கொை/இரும்புக்கொை சதொல்வியல் ஆய்வு நமடசபறும் இடங்கள்) 

81. நிை ேரியொனது ‘கொணிக்கடன்’ என யொருலடய கொைத்தில் அலழக்கப்பட்டது 

A) வ ரர்கள் 

B) கசொழர்கள் 

C) பொண்டியர்கள் 

D) பல்ைேர்கள் 

(குறிப்பு: ைகசூலில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரியொக வசூலிக்கப்பட்டது. இவ்வரி சபரும்பொலும் 
தொனியைொககவ வசூல் சசய்யப்பட்டது.) 

82. ேேறொனக் கூற்லறத் வேர்ந்சேடு 

A) சேொன்லேயொன பொலி ேற்றும்  ேஸ்கிருே இைக்கியங்கள் ேமிழ் ேற்றும் சேன்னிந்திய பகுதிகலள 
திரொமிளொ ேற்றும் திரொவிட என்ற ச ொற்களொல் குறிப்பிட்டன. 

B) ேொமூைனொர் வபொன்ற  ங்ககொைப் புைேர்கள் கி.மு நொன்கொம் நூற்றொண்டில் ேொழ்ந்ே நந்ேர்கள் 
ேற்றும் சேௌரியர்களின்  ேகொைத்ேேர்கள். 

C) கி.மு.500 முதல் கி.பி 1300 வமர தமிழ் நொட்டின் அரசியல் வரைொறு நொன்கு பகுதிகைொக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

D) ேலை  ொர்ந்ே நொடுகலள ஆட்சி ச ய்ே குறுநிை ேன்னர்கள் வேளிர் எனப்பட்டனர். 
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(குறிப்பு: கி.மு.500 முதல் கி.பி 1300 வமர தமிழ்நொட்டின் அரசியல் வரைொறு மூன்று பகுதிகைொக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. அமவ சங்ககொைம், கைப்பிரர் கொைம், தமிழ்ப் கபரரசுகளின் கொைம்.) 

83. ேேறொன  சேொடலரத் வேர்ந்சேடு 

A) பல்ைேர் கொைத்தில் பக்தி இயக்கம் சிறப்பொன இடத்லேப் பிடித்ேது. 

B) வ ொழர் ஆட்சியின் இறுதியில் முருக ேழிபொடு புகழ் சபற்றது. 

C) கணியன் என்பேர் ேொனவியல் ேற்றும் வேொதிடவியலில் ேல்ைேரொேொர். 

D) பல்ைவர்கள் கொைத்தில் சைஸ்கிருதத்மத கற்பிக்கும் பிரொைணர்களுக்கு நிைங்கள் தொனைொக 
அளிக்கப்பட்டு வரி வசூலிக்கப்பட்டன. 

(குறிப்பு: பல்ைவர்கள் கொைத்தில் சைஸ்கிருதத்மத கற்பிக்கும் பிரொைணர்களுக்கு வரிவிைக்கு 
அளிக்கப்பட்ட நிைங்கள் தொனைொக அளிக்கப்பட்டன.) 

84. புகொர் துலறமுகத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருந்ே சுங்க அதிகொரிகள் பற்றி எந்நூல் குறிப்பிடுகிறது? 

A) ேதுலரக்கொஞ்சி 

B) பதிற்றுப்பத்து 

C) பட்டினப்பொமை 

D) பரிபொடல் 

(குறிப்பு: சங்ககொை ஆட்சியில் அரசருக்கு உதவியொக சபரும்திரைொன அதிகொரிகள் இருந்தனர். 
அவர்கள் அமைச்சர்கள், அந்தணர்கள், பமடத்தமைவர்கள், தூதுவர்கள், ஒற்றர்கள் என ஐந்து 
குழுக்கைொக பிரிக்கப்பட்டனர்.) 

85. ேேறொன சேொடலரத் வேர்ந்சேடு 

A) நொன்கு ேலக  ொதிகளொன அர ர், அந்ேணர், ேணிகர், வேளொளர் குறித்து சேொல்கொப்பியம் 
கூறுகிறது. 

B) சங்க கொை சமுதொயத்தின் கைல்ைட்டத்தில் சதி என்ற உடன்கட்மடகயறும் வழக்கம் 
கொணப்படவில்மை 

C) பைொ, மிளகு இரண்டுக்கும் வ ர நொடு புகழ் சபற்றேொகும். 
D) உலறயூரில் உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட பருத்தியொலடகளுக்கு வேலை நொடுகளில் சபரும் வேலே 

கொணப்பட்டது. 

(குறிப்பு: சங்க கொை சமுதொயத்தின் கைல்ைட்டத்தில் சதி என்ற உடன்கட்மடகயறும் வழக்கம் 
பின்பற்றப்பட்டது) 

86. ________க்கு எதிரொக வேற்சகொண்ட கடற்பலடசயடுப்வப முேைொம் ரொேரொேனின் இறுதி 
பலடசயடுப்பொகும். 

A) இைங்லக 
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B) ஸ்ரீவிேயம் 

C) ைொைத்தீவுகள் 

D) கடொரம் 

(குறிப்பு: இந்தப் கபொரில் ைொைத்தீவு மகப்பற்றப்பட்டது. இரொஜரொஜ கசொழன் நொகப்பட்டினத்தில் புத்த 
ைடொையம் கட்டுவதற்கும் உதவி வழங்கினொர்.) 

87. வ ொழர் ஆட்சியில் கிரொே லப உறுப்பினரொேேற்கொன ேகுதிகளில் ேேறொனது எது? 

A) குலறந்ே பட் ம் கொல்வேலி நிைேொேது ச ொந்ேேொக இருக்க வேண்டும். 

B) முப்பது ேயதுக்கு வேலும் எழுபது ேயதுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும் 

C) வேேங்கள் குறித்ே அறிலே சபற்றிருக்க வேண்டும் 

D) கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் சதொடர்ந்து கிரொைசமபயில் உறுப்பினரொக பணியொற்றி இருக்க 
கவண்டும் 

88. நொயன்ேொர்கள் இயற்றிய வேேொரமும், ஆழ்ேொர்கள் இயற்றிய நொைொயிர திவ்ய பிரபந்ேமும் _______ 
கொை பக்தி இைக்கியங்கள். 

A) வ ரர் 

B) வ ொழர்கள் 

C) பொண்டியர்கள் 

D) பல்ைவர்கள் 

(குறிப்பு: கொஞ்சிக் கடிமக மிகவும் சிறப்பு வொய்ந்த கல்விக் கூடைொகும்.கடம்ப குைத்தின் 
நிறுவனரொன ையூரசர்ைன் கொஞ்சிக்கு வந்து கவதங்கமைக் கற்றொன்.) 

89.  ங்க கொைத்திய கட்டி ேடிவிைொன ேங்கம், சேள்ளி வபொன்ற ேதிப்புமிக்க உவைொகங்கள் _______ என்று 
அலழக்கப்பட்டன. 
A) அணி புலடப்பு ேணிகள 

B) வகமிவயொ 

C) புல்லியன் 

D) சபவரனிவக 

(குறிப்பு: சதொடக்க கொைத்தில் இந்தியொவில் முத்திமர சபொறித்த நொணயங்ககை 
பயன்படுத்தப்பட்டன. சபரும்பொலும் சவள்ளியில் சசய்யப்பட்ட அவற்றில் எண்ணற்ற குறியீடுகள் 
முத்திமரகைொக சபொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.) 

90. ேேறொன இலணலய வேர்ந்சேடு (கூரிய அறிவும் முதுலேயும் உலடய சபண்களுக்கொன 
அலடசேொழிகள் ) 

A) ச ம்முது சபண்டிர் - நற்றிலண 

B) முதுேொய் சபண்டிர் – அகநொனூறு 
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C) வபரில் சபண்டு – புறநொனூறு 

D) சதொன்முது சபண்டிர் – அகநொனூறு 

(குறிப்பு: சசம்முது சபண்டு – புறநொனூறு 

சசம்முது சசவிலியர் – அகநொனூறு, சசம்முகச் சசவிலியர் - சநடுநல்வொமட, முதுசசம்சபண்டிர் -

அகநொனூறு, சபருமுது சபண்டிர் - முல்மைப்பொட்டு, சதொன்முது சபண்டிர் - ைதுமரக் கொஞ்சி) 

91. பரிசில் ேொழ்லே விடவும் ேன்ேொனம் சபரிது என்று அதியனிடம் ஒளலே முழங்குேலே ______ 
கொட்டுகிறது. 

A) புறநொனூறு 

B) பரிபொடல் 

C) ேதுலரக்கொஞ்சி 

D) பட்டினப்பொலை 

92. "நறுவிலர துறந்ே நொறொ நலரத்ேலைச்  
சிறுேர் ேொவய வபரிற் சபண்வட” என்ற புறநொனூற்றுப் பொடல் உணர்த்துேது 

A) ேந்லே ேழி  மூகத்தின் சிறப்பு 

B) தொய் வழி சமூகத்தின் சிறப்பு 

C) ஆண்களின் வீரம் 

D) சபண்களின் சகொலடத் ேன்லே 

(குறிப்பு: தொய் வழி நிற்றல் என்பகத சதொல்குடிச் சமூக அமைப்பின் நியதியொக இருந்தமத 
புறநொனூறு குறிப்பிடுகிறது) 

93. நடுகல் ேழிபொட்டில் எத்ேலன நிலைகலள பற்றி இைக்கியங்கள் கூறுகின்றன? 

A) 2    B) 3    C) 4    D) 5 
(குறிப்பு: இரண்டு நிமைகள் -1. நடுகல் எடுத்தல், 2. நடுகல் வழிபொடு. நடுகல் எடுக்கும் முமறகமை 
பற்றியும் நடுகல் வழிபொடு பற்றியும் சதொல்கொப்பியம், சிைப்பதிகொரம், புறப்சபொருள் சவண்பொைொமை 
ஆகியன கபசுகின்றன.) 

94. ‘இந்திரர் அமிழ்ேம் இலயே ேொயினும் 

இனிசேனத் ேமியர் உண்டலும் இைவர ‘ - இப்புறநொனூற்றுப் பொடல் உணர்த்தும் கருத்து 

A) அமிழ்ேம் மிகவும் இனிது 

B) அமிழ்ேம் இந்திரர்க்குரியது 

C) அமிழ்தைொயினும் பகிர்ந்துண்ணும் பண்பு 

D) அமிழ்ேத்லேத் ேனித்துண்ணும் பண்பு 

95. ‘ மூங்கிலின் உர லிலும் கற்களின் உரொய்விலும் சநருப்பு மூட்டக் கற்றனர்' - இக் கூற்றொல் 
சேொல்குடியினரின் _______சேளிப்படுகிறது. 
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A) பகுத்தறியும் திறன் 

B) அச் வுணர்வு 

C) பண்பொட்டுச் சிறப்பு 

D) இயற்லக ேழிபொடு 

(குறிப்பு: சதொல்குடி அறிவு என்பது, நிகழ்வுகமைக் கூர்ந்து கநொக்கி கண்ணொல் கண்ட 
சபொருள்கமையும் சசயல்கமையும் பகுத்தொரொய்வதன் விமைவொல் உருவொனதொகும்.) 

96. புல்ைொல் வேயப்பட்ட குடில களில் ேொழ்ந்ே எளிய ேக்களின் விருந்வேொம்பலை _______ வியந்து 
வபசுகிறது. 

A) புறநொனூறு 

B) சபரும்பொணொற்றுப்பலட 

C) ைமைபடுகடொம் 

D) நொைடியொர் 

(குறிப்பு: விருந்கதொம்பல் என்பதன் அடிப்பமடகய பசி கபொக்கல் என்பதொகத்தொன் உள்ைது. 
அமனத்மதயும் அமனவருக்குைொனதொகப் பகிர்ந்தளிக்கும் சபொது பண்மபகய விருந்கதொம்பைொக 
சங்கப்பொடல்கள் சிறப்பிக்கின்றன.) 

97. சிறுேனொன கரிகொல் ேளேன், முதியவேடம் பூண்டு தீர்ப்பு ேழங்கியலே ேக்கள் ஏற்றுக் சகொள்ளக் 
கொரணம் 

A) சிறுேனொக இருந்ேொலும் கரிகொல் ேளேன் நொட்டின் அர ன் 

B) அர ணுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பது அக்கொை ேழக்கம் 

C) கரிகொல் ேளேலனத் ேவிர வேறு யொரும் தீர்ப்பு ேழங்க முன்ேரவில்லை. 

D) முதியவர்கள் கூறும் தீர்ப்பு, எப்கபொதும் சரியொனதொககவ இருக்கும் 

(குறிப்பு: சதொல்குடி சமூகத்தில் மூத்கதொர், சசல்வைொகக் கருதப்பட்டனர். அவர்களின் அறிவும் 
அனுபவமும் அச்சமூகத்திற்குப் பயன்பட்டன.) 

98. ஆதிச் நல்லூர் சேொல்லியல் களத்துக்கு அடுத்து, இந்தியத் சேொல்லியல் ஆய்வு நிறுேனத்ேொல் 
ேமிழ்நொட்டில் வேற்சகொள்ளப்படும் சபரிய அளவிைொன அகழொய்வு_________ 

A) சபொருந்ேல் 

B) லபயம்பள்ளி 

C) கீழடி 

D) சகொடுேணல் 

(குறிப்பு: தமிழ்நொட்டில் ைதுமரக்குத் சதன்கிழக்கில் 12 கி.மீ சதொமைவில் சிவகங்மக ைொவட்டத்தில் 
கீழடி அமைந்துள்ைது.) 
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99. கங்கொவேவி எழுதிய நூலின் சபயர் _______. 

A) ைதுரொ விஜயம் 

B) அர்த்ே ொத்திரம் 

C)  ொகுந்ேைம்  

D) இண்டிகொ 

(குறிப்பு: கங்கொகதவி தம் நூலில் தமிழ்நொட்மட திரொவிட கதசம் என்றும், தமிழ் ைன்னர்கமை ‘திரமிை 
ரொஜொக்கள்’ என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைொர்.) 

100. வபரிலக, படகம், இடக்லக, உடுக்லக, ேத்ேளம், சிறுபலற, சபரும் பலற, நொழிலகப்பலற என வேொல் 
கருவிகள் முப்பது உள்ளேொக யொருலடய உலர கூறுகிறது? 

A) கதிவர னொர் 

B) அடியொர்க்கு நல்ைொர் 

C) ந.மு.வேங்கட ொமி நொட்டொர் 

D) ேலறேலை அடிகளொர் 

(குறிப்பு: அதிகைொக பயன்படுத்தப்பட்ட கதொல் கருவி ைத்தைம் ஆகும்.சதொல்கொப்பியர் கூறும் கதொல் 
இமசக்கருவிகளில் ஒன்று பமற. இது கதொல் இமசக்கருவிகளின் தொயொக கருதப்படுகிறது.) 
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