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7th Tamil Unit 3 Questions - New Book 

1) நாட்டைக் காக்க ப ாக்களம் செல்வடை ைம் முைன்டைக் கைடைகளுள் ஒன்றாகக் கருதியவர்கள் யார்? 

A) ஆங்கிபேயர்கள்  

B) ைராத்தியர்கள் 

C) ைமிழர்கள்  

D) இந்தியர்கள் 

விளக்கம்: ைமிழர்கள்  ழங்காேம் முைபே கல்வியிலும் வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கினர். அவர்கள் ைம் நாட்டைக் 

காக்க ப ார்க்களம் செல்வடைத் ைம் முைன்டையான கைடைகளுள் ஒன்றாகக் கருதினர். 

2) “சிற்றில் நற்றூண்  ற்றி நின்ைகன்_______” எனத் சைாைங்கும்  ாைடேப்  ாைடேப்  ாடியவர் யார்? 

A) ஒளடவயார்; 

B) காக்டக  ாடினியார் 

C) ைங்டகயர்கரசியார்  

D) காவற்ச ண்டு 

விளக்கம்: “சிற்றில் நற்றூண்  ற்றி நின்ைகன் 

யாண்டு உளபனா எனவினவுதி என்ைகன்  

யாண்டுஉளன் ஆயினும் அறிபயன் ஒரும்  

புலிபெர்ந்து ப ாகிய கல்அடன ப ாே  

ஈன்ற வயிபறா இதுபவ 

பைான்றுவன் ைாபைா ப ாரக்களத் ைாபன” 

       - காவற்ச ண்டு 

3) “புலி ைங்கிய குடக” எனும்  ாைலில் ைம் ைகன் எங்கு இருக்கக்கூடும் என புேவர் கூறுகிறார்? 

A) அரெடவ  

B) ப ார்க்களம் 

C) புனித்ைேம் 

D) ஆழ்கைல். 

விளக்கம்: “புலி ைங்கிய குடக” எனும்  ாைலில் ைம் ைகன் ப ார்க்களத்தில் இருக்கக்கூடும் என புேவர் கூறுகிறார். 

4) ைவறானடைத் பைர்க. 

A) சிற்றில்   - குடிடெ 

B) யாண்டு   -  எங்பக 

C) கல் அடள   - கற்குடக 

D) ஈன்ற வயிறு  - ச ற்சறடுத்ை வயிறு 
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விளக்கம்: சிற்றில் என் ைன் ச ாருள் “சிறுவீடு” ஆகும். 

சிற்றில்   - சிறுவீடு 

யாண்   - எங்பக 

கல் அடள  - கற்குடக 

ஈன்ற வயிறு  - ச ற்சறடுத்ை வயிறு 

5) பொழ ைன்னன் ப ாரடவக் பகாப்ச ரு நற்கிள்ளியின் செவிலித்ைாயாக விளங்கியவர் யார்? 

A) ஒளடவயார் 

B) காக்டக  ாடினியார் 

C) ைங்டகயர்கரசியார் 

D) காவற்ச ண்டு 

விளக்கம்: காவற்ச ண்டு ெங்க காேப் ச ண் ாற்புேவர்களுள் ஒருவர். பொழ ைன்னன் ப ாரடவக் பகாப்ச ரு 

நற்கிள்ளியின் செவிலித்ைாயாக விளங்கியவர் என் ர். 

6) காவற்ச ண்டு  ாடிய “புலி ைங்கிய குடக”  ாைலின் கருப்ச ாருள் என்ன? 

A) ெங்ககாேம் 

B) ெங்க காே ைக்களின்  ண் ாடு 

C) ெங்ககாே ைக்களின் வீரம் 

D) எதுவுமில்டே 

விளக்கம்: ெங்க காே ைக்களின் வீரத்டைக் கட்டுப் ாடுகளாகக் சகாண்டு “புலி ைங்கிய குடக” என்னும்  ாைடே 

காவற்ச ண்டு  ாடினார். 

7)  காவற்ச ண்டு  ாடிய ஒபர ஒரு  ாைல் எதில் இைம்ச ற்றுள்ளது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C)  திற்றுப் த்து 

D)  ரி ாைல் 

விளக்கம்: காவற்ச ண்டு  ாடிய ஒபர ஒரு  ாைோன “புலி ைங்கிய குடக” புறநானூற்றில் இைம்ச ற்றுள்ளது. இது 

புறநானூற்றில் 86-ஆம்  ாைோக இைம்ச ற்றுள்ளது. 

8)  ண்டைக்காேத் ைமிழ் ைக்களின் வாழ்க்டக முடற நாகரீகம்,  ண் ாடு, வீரம் முைலியவற்டற சவளிப் டுத்தும் 

நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) ஐங்குறுநூறு 

C) அகநானூறு 

D) முல்டேப் ாட்டு 
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விளக்கம்: புறநானூறு எட்டுத்சைாடக நூல்களுள் ஒன்று. இந்நூல்  ண்டைக்காேத் ைமிழ் ைக்களின் 

வாழ்க்டகமுடற, நாகரீகம்,  ண் ாடு, வீரம் முைலியவற்டற சவளிப் டுத்தும் நூோக விளங்குகிறது. 

9) “யாண்டு” என்னும் சொல்லின் ச ாருள் என்ன? 

A) எனது 

B) எங்கு 

C) எவ்வளவு 

D) எது 

விளக்கம்: “யாண்டு” என்னும் சொல்லின் ச ாருள் “எங்கு” என் ைாகும். 

10) “யாண்டுளபனா?” என்னும் சொல்டேப் பிரித்து எழுதுக? 

A) யாண்டு+உளபனா? 

B) யாண்+உளபனா? 

C) யா+உளபனா? 

D) யாண்டு+உபனா? 

விளக்கம்: யாண்டு+உளபனா? = யாண்டுளபனா? யாண்(ட்+உ)+உளபனா? என் தில் “உயிர்வரின் உக்குரல் 

சைய்விட்பைாடும்” என்னும் விதிப் டி ‘உ’சகட்ைது. பின் “உைல்பைல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்ப ” எனும் 

விதிப் டி யாண்ட்+உளபனா? என் து யாண்டுளபனா? என்றானது. 

11) “கல்+அடள” பெர்த்சைழுதுக 

A) கல்ேடள 

B) கல்அடள 

C) கேேடள 

D) கல்லுடள 

விளக்கம்: கல்+அடள=கல்ேடள எனப் புணரும் 

12) ெமூகத்டைப்  ற்றிய கடைடயக் கூறும்  ாைல் எது? 

A) கடைப் ாைல் 

B) ெமூகக்கடைப் ாைல் 

C) வரோற்றுக்கடைப் ாைல் 

D) புராணக்கடைப் ாைல் 

விளக்கம்: ைமிழ்நாட்டில்  ே வடகயான நாட்டுப்புற இேக்கியங்கள் வழங்கி வருகின்றன. அவற்றுள் கடைப் ாைல் 

என் து கடை ைழுவிய நிடேயில் அடையும்  ாைல் ஆகும். இதில் ெமூகத்டைப்  ற்றி  ாடும்  ாைல் ெமூகப் ாைல் 

ஆகும். 

13) “ ாஞ்டெ வளம்” என் து எவ்வடக கடைப் ாைல் 

A) வரோற்றுக்கடைப்  ாைல் 
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B) புராணக் கடைப் ாைல் 

C) ெமூகக்கடைப் ாைல் 

D) எதுவுமில்டே 

விளக்கம்: “ ாஞ்டெ வளம்” என் து வீர ாண்டிய கட்ைச ாம்ைனின் வரோற்டறக் கூறுவைால் இது 

“வரோற்றுக்கடைப்  ாைல்” ஆகும். 

14) ச ாருத்துக 

அ. சூரன்   - 1. மிகுதி 

ஆ. ச ாக்கிஷிம்  - 2. செல்வம் 

இ. ொஸ்தி  - 3. ச ரும் ரப்பு 

ஈ. விஸ்ைாரம்  - 4. வீரன் 

A) 4231 

B) 4321 

C) 1432 

D) 4213 

விளக்கம்: சூரன் - வீரன் 

ச ாக்கிஷம் - செல்வம் 

ொஸ்தி  - மிகுதி 

ொஸ்திரம் - ச ரும் ரப்பு 

15) ச ாருத்துக. 

அ. வாரணம்  - 1. குதிடர 

ஆ.  ரி  - 2.  ாக்கு 

இ. சிங்காரம் - 3. யாடன 

ஈ. கழுகு - 4. அழகு 

A) 4123 

B) 4321 

C) 3142 

D) 3124 

விளக்கம்: வாரணம்  -  யாடன   

 ரி    - குதிடர  

சிங்காரம்   -  அழகு  

கமுகு    -   ாக்கு 
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16) கட்ைச ாம்ைன் ஆட்சி செய்ை ஊர் எது? 

A) சிவகங்டக 

B) பைனி 

C) ைதுடர 

D)  ாஞ்ொேகுறிச்சி 

விளக்கம்: குடறயில்ோை வீரனாகிய கட்ைச ாம்ைன் ஆட்சி செய்ை ஊர்  

 ாஞ்ொேங்குறிச்சி 

17) ச ாருத்துக 

அ. யாடன - 1. கூவும் 

ஆ. குதிடர - 2. அகவும்  

இ. ையில்  - 3. கூைம்  

ஈ. குயில் - 4. சகாட்டில் 

A) 3421 

B) 4321 

C) 3412 

D) 4312 

விளக்கம்: யாடன - கூைம்  

குதிடர - சகாட்டில்  

ையில்  -  அகவும்  

குயில்  -  கூவும் 

18) “ ாஞ்டெ வளம்” எனும்  ாைலில், நாட்டின் வளத்டைக் கூறி விடளயாடுவது எது? 

A) ையில்  

B) முயல் 

C) குயில்  

D)  சு 

விளக்கம்: “பொடேயில் ைாங்குயில் கூப்பிடுைாம் - வளம் சொல்லி ையில் விடளயாடுைாம்” என்ற வரிகள் நாட்டின் 

வளத்டைக் கூறி விடளயாடுவது ையில் என்கிறது. 

19) “ ஞ்டெ வளம்” எனும்  ாைலில், முயோனது ைன்டனப் பிடிக்கவரும் எந்ை விேங்டக விரட்டிவிடும்? 

A) ையில்  

B) புலி 

C) குயில் 
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D) நாய் 

விளக்கம்: “முயல் நாடய விரட்டிடுைாம் – நல்ே முடனப்புள்ள  ாஞ்ொே நாட்டினிபே” என்னும் வரிகள். வீரம் 

மிகுந்ை நாைாகிய  ாஞ்ொேங்குறிச்சியில் உள்ள முயோனது ைன்டனப் பிடிக்கவரும் பவட்டை நாடய எதிர்த்து 

விரட்டிவிடும். 

20) எடவ நீர்நிடேயின் ஒபர துடறயில் நின்று நீர்க் குடிக்கும் என்று “ ாஞ்டெ வளப்” ாைல் கூறுகிறது? 

A) முயல், குயில் 

B) முயல், நாய் 

C)  சு, புலி 

D) எதுவுமில்டே 

விளக்கம்: “ சுவும் புலியும் ஒரு துடறயில் - வந்து  ால்குடிக்குந் ைண்ணீர் ைான் குடிக்கும்”  அைாவது,  சுவும் 

புலியும் நீர்நிடேயின் ஒபர துடறயில் நின்று  ால்ப ான்ற ைண்ணீடரக் குடிக்கும். 

21) ைன்னன் கட்ைச ாம்ைனின் ச யடரச் சொன்னால் கநற்து டவத்ை  ாடேக்கூை எது குடிக்காது என “ ாஞ்டெ 

வளம்”  ாைல் கூறுகிறது? 

A) குயில் 

B) ையில் 

C) காகம் 

D) நாய் 

விளக்கம்: ைன்னன் கட்ைச ாம்ைனின் ச யடரச் சொன்னால் கறந்து டவத்ை  ாடேக்கூைக் காகம் குடிக்காது. 

“கறந்து  ாடேயுங் காகங் முடியாது – எங்கள் கட்ைச ாம்மு துடர ப ரு சொன்னால்” 

22) “ ாஞ்டெ வளம்”எனும் வரோற்றுக் கடைப் ாைல் எந்ை நூலிலிருந்து எடுக்கப் ட்டுள்ளது? 

A) வீர ாண்டிய கட்ைச ாம்மு கடைப் ாைல் 

B) வானைாைாடேக் கடைப் ாைல் 

C) வீர ாண்டியார் கடைப் ாைல் 

D) எதுவுமில்டே 

விளக்கம்: கட்ைச ாம்ைன் கடைப் ாைல்  ே வடிவங்களில் வழங்கி வருகின்றன. எனினும் “ ாஞ்டெவளம்” எனும் 

கடைப் ாைல் வீர ாண்டிய கட்ைச ாம்மு கடைப் ாைல் என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ைது. 

23) “வீர ாண்டிய கட்ைச ாம்மு கடைப் ாைல்” என்னும் நூடேத் சைாகுத்ைவர் யார்? 

A) கட்ைச ாம்ைன் 

B)  ாரதியார் 

C)  ாரதிைாென்  

D) நா. வனைாைடே 
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விளக்கம்: “வீர ாண்டிய கட்ைச ாம்மு கடைப்  ாைல்”  என்னும் நூடேத் சைாகுத்து சவளியிட்ைவர்  நா. 

வானைடே 

24) ஊர்வேத்தின் முன்னால் எது அடெந்து வந்ைது? 

A) பைாரணம்  

B) வானரம் 

C) வாரணம்  

D) ெந்ைனம் 

விளக்கம்: ஊர்வேத்தின் முன்னால் பைாரணம் அடெந்து வந்ைது. 

25) சைத்டை வீடு என்று குறிபிைப் டுவது எது? 

A) சைத்டை விரிக்கப் ட்ை வீடு 

B)  டுக்டகயடற உள்ள வீடு 

C) பைட்டுப்  குதியிலுள்ள வீடு 

D) ைாடி வீடு 

விளக்கம்: “வீட்டிலுள்ள ைணிபைடைகளாம் – சைத்டை வீடுகளா ைதிபோடை களாம்” இதில் சைத்டை வீடு என் து 

ைாடி வீட்டைக் குறிக்கும். 

26) “பூட்டுக்கைவுகள்” பிரித்சைழுதுக 

A) பூட்டு+கைவுகள் 

B) பூட்டும்+கைவுகள் 

C) பூட்டின்+கைவுகள் 

D) பூட்டி+கைவுகள் 

விளக்கம்: பூட்டுங்கைவுகள்=பூட்டு+கைவுகள் எனப் புணரும் 

27) ‘பைாரணபைடை’-பிரித்சைடுதுக 

A) பைாரணம்+பைடை 

B) பைாரணூ+பைடை 

C) பைாரணம்+ஒடை 

D) பைாரணம்=ஓடை 

விளக்கம்: பைாரணபைடை=பைாரணம்+பைடை எனப் பிரியும் 

28) வாெல்+அேங்காரம் பெர்த்சைழுதுக 

A) வாெல்அேங்காரம் 

B) வாெேங்காரம் 

C) வாெேயங்காரம் 
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D) வாெலிங்காரம் 

விளக்கம்: வாெல்+அேங்காரம்=வாெேேங்காரம் எனப்புணரும் 

29) பைசியம் உைல், சைய்வீகம், உயிர் எனக் கருதி ைக்கள் சைாணடு செய்ைவர் யார்? 

A)  சும்ச ான் உ. முத்துராைலிங்கர் 

B) ஈ.சவ.ரா. ச ரியார் 

C) உக்கிர  ாண்டித்பைவர் 

D) சு ாஷ் ெந்திரப ாஸ் 

விளக்கம்: பைசியம் - உைல், சைய்வீகம் - உயிர் எனக் கருதி ைக்கள் சைாண்டு செய்ைவர்  சும்ச ான் உ. 

முத்துராைலிங்கபைவர். இவர் ‘வீரப்ப ச்ொல்’ எத்ைடனபயா தியாகிகடளயும் விபவகப்ப ச்ொல் எத்ைடனபயா 

அறிவாளிகடளயும் உண்ைாக்கியவர். 

30) “சுத்ைத் தியாகி” எனப் ப ாற்றப் ட்ைவர் யார்? 

A) ச ரியார் 

B) உக்கிரப்  ாண்டித்பைவர் 

C)  சும்ச ான்  

D) மு.வ 

விளக்கம்: ‘சுத்ைத் தியாகி’ எனப் ப ாற்றப் ட்ைவர்   சும்ச ான் உ. முத்துராைலிங்கத்பைவர் 

31) ‘சுத்ைத் தியாகி’ எனப்  சும்ச ான்னாடர  ாராட்டியவர் யார்? 

A) மு.வ 

B) திரு.வி.க 

C) பநைாஜி 

D) ச ரியார் 

விளக்கம்: சுத்ைத் தியாகி எனப்  சும்ச ான்னாடர  ாராட்டியவர் ைந்டை ச ரியார். ஏசனனில் உண்டைடய 

ைடறக்காைல் சவளியிடுவதில் ைனித்துணிச்ொல் ச ற்றவர்  சும்ச ான்னார். 

32) முத்துராைலிங்கத்பைவர் எப்ப ாது பிறந்ைார்? 

A) 1905 

B) 1908 

C) 1909 

D) 1916 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவர் கி.பி(ச ா.ஆ) 1908 ஆம்ஆண்டு அக்பைா ர் திங்கள் 30-ஆம் நாள் பிறந்ைார் 

33) முத்துராைலிங்கத்பைவர் எந்ை ஊரில் பிறந்ைார்? 

A) ைதுடர 

B) கமுதி 
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C) பவலூர் 

D) இராைநாைபுரம் 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவர் கி.பி(ச ா.ஆ) 1908-ஆம் அண்டு அக்பைா ர் 30- ஆம் நாள் இராைநாைபுரம் 

ைாவட்ைத்தில்  சும்ச ான் என்னும் ஊரில் செல்வச் செழிப்பு மிகுந்ை குடும் த்தில் பிறந்ைார். 

34) முத்துராைலிங்கத்பைவரின் ச ற்பறார் யார்? 

A) உக்கிர  ாண்டியத்பைவர் - இந்திராணி அம்டையார் 

B) சவங்கைாெேம் - இந்திராணி அம்டையார் 

C) சுப்புரத்தினம் - கண்ணம்ைாள் 

D) உக்கிர  ாண்டித்பைவர் - ைங்டகயர்கரசியார் 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவரின் ச ற்பறார் உக்கிர  ாண்டித்பைவர்- இந்திராணி அம்டையார் ஆவார். இவர் 

இடளடையிபேபய அன்டனடய இழந்ைவரால் இசுோமியர் ைாய் ஒருவரால்  ாலூட்டி வளர்க்கப் ட்ைார். 

35) முத்துராைலிங்கத்பைவர் ைன் சைாைக்கக் கல்விடய எங்கு  யின்றார்? 

A) கமுதி  

B) ைதுடர 

C) இராைநாைபுரம் 

D)  சுடை 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவர் ைன் சைாைக்கக்கல்விடயக் கமுதியிலும், உயர்நிடேக் கல்விடய ைதுடர 

 சுைடேப்  ள்ளியிலும், இராைநாைபுரத்திலும்  யின்றார். 

36) முத்துராைலிங்கத்பைவர், இராைநாைபுரத்தில்  டித்துக்சகாண்டிருக்கும் அங்கு என்ன பநாய்  ரவியது? 

A) H1N1 

B) HIV 

C) பிபளக் 

D) அம்டை பநாய் 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத் பைவர், இராைநாைபுரத்தில்  டித்துக் சகாண்டிருக்கும் ப ாது அவ்வூரில் பிபளக், பநாய் 

 ரவியது. அவரது  டிப்பும்  ாதியில் நின்றது. பின் ைாைாகபவ நிடறய நூல்கடளப்  டித்துத் ைைது அறிடவயும் 

ஆற்றடேயும் வளர்த்துக் சகாண்ைார். 

37) முத்துராைலிங்கத் பைவர் எந்ை இருசைாழிகளில் சொற்ச ாழிவு ஆற்றும் திறன் ச ற்றிருந்ைார்? 

A) ைமிழ், ெைஸ்கிருைம் 

B) ைமிழ், இந்தி 

C) ைமிழ், சைலுங்கு 

D) ைமிழ், ஆங்கிேம் 
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விளக்கம்:  சும்ச ான்னார் ைமிழ் ைற்றும் ஆங்கிேம் ஆகிய இரு சைாழிகளிலும் சொற்ச ாழிவு ஆற்றும் திறன் 

ச ற்றிருந்ைார். 

38) ெரியான கூற்டறத் பைர்க. 

1. முத்துராைலிங்கத்பைவர் இளடையிபேபய அரசியலில் ஆர்வம் சகாண்டிருந்ைார். 

2. பைலும், அவர் சிேம் ம், குதிடர ஏற்றம், துப் ாக்கிச் சுடுைல், பொதிைம், ைருத்துவம் ப ான்றவற்றில் ஆற்றல் 

உடையவர். 

A) 1 ைட்டும் ெரி 

B) 2 ைட்டும் ெரி 

C) இரண்டும் ெரி 

D) இரண்டும் ைவறு 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவர், சிேம் ம், குதிடர ஏற்றம், துப் ாக்கிச் சுடுைல், பொதிைம், ைருத்துவம் ப ான்ற 

 ே துடறகளிலும் ஆற்றல் உடையவராக விளங்கினார். பைலும் இவர் இளடையிபேபய அரசியலில் ஆர்வம் 

சகாண்டிருந்ைார். 

39) சைன்னாட்டில் “வாய்ப்பூட்டுச் ெட்ைத்திற்கு” ஆட் டுத்ைப் டும் ைடேவர் யார்? 

A)  ாரதி 

B) சுப்பிரைணி  ாரதியார் 

C) அண்ணா 

D) முத்துராைலிங்கத் பைவர் 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவர் இந்திய விடுைடேப் ப ாராட்ைத்தில் தீவிரைாக  ங்பகற்றார். இைனால் ஆங்கிே 

அரசு, இவருக்கு வாய்ப்பூட்டு ெட்ம் ப ாட்டு பைடைகளில் அரசியல் ப ெ ைடை விதித்ைது. 

40) வை இந்தியாவில் “வாய்ப்பூட்டு ெட்ைத்திற்கு” ஆட் டுத்ைப் ட்ை ைடேவர் யார்? 

A) பகாகபே 

B) திேகர் 

C) காந்தி 

D) சு ாஷ் ெந்திர ப ாஸ் 

விளக்கம்: சுைந்திர ப ாராட்ை தீவிரவாதிகளின் ைடேவரான  ே கங்காைர திேகருக்கு ஆங்கிே அரசு 

வாய் ப்பூட்டுச் ெட்ைம் ப ாட்ைது. 

41) பைசியம் காத்ை  செம்ைல் எனப் டு வர் யார்? 

A) காந்தி 

B)  சும்ச ான்னார் 

C) திேகர் 

D) சு ாஷ் ெந்திர ப ாஸ் 
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விளக்கம்: பைசியம் காத்ை செம்ைல் எனப்  ாராட்ைப் ட்ைவர்  சும்ச ான் முத்துராைலிங்கத் பைவர். 

42) பைசியம் காத்ை செம்ைல் என முத்ைராைலிங்கத் பைவடர  ாராட்டியவர் யார்? 

A) மு.வ 

B) திரு.வி.க 

C) ஆனந்ைரங்கன் 

D)  ாரதியார் 

விளக்கம்:  சும்ச ான் முத்துராைலிங்கத் பைவரின் விடுைடே பவட்டகடய அறிந்ை திரு.வி.கலியாணசுந்ைனார் 

அவடர பைசியம் காத்ை செம்ைல் என்று  ாராட்டியுள்ளார். 

43) வங்கச் சிங்கம் என்று ப ாற்றப் ட்ைவர் யார்? 

A) பநைாஜி 

B) ைாகூர் 

C) பைபவந்திரநாத் ைாகூர் 

D) எவருமில்டே 

விளக்கம்: வங்கச் சிங்கம் என்று ப ாற்றப் ட்ைவர் பநைாஜி சு ாஷ் ெந்திர ப ாஸ் 

44)  சும்ச ான்னாரின் அரசியல் குரு யார்? 

A) பநைாஜி 

B) இராஜாஜி 

C) திேகர் 

D) காந்தி 

விளக்கம்: பநைாஜி சு ாஷ் ெந்திரப ாஸ்-டய  சும்ச ான் முத்துராைலிங்கத்பைவர் ைம் அரசியல் குருவாக ஏற்றுக் 

சகாண்ைார். 

45) பநைாஜி எப்ப ாது ைதுடரக்கு வந்ைார்? 

A) 1934 

B) 1936 

C) 1939 

D) 1942 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கத்பைவரின் அடழப்ட  ஏற்றுக் கி.பி(ச ா.ஆ) 1939-ஆம் ஆண்டு செப்ைம் ர்த் திங்கள் 6-

ஆம்நாள் பநைாஜி ைதுடரக்கு வருடகத் ைந்ைார். 

46) இந்திய பைசிய இராணும் யாரால் சைாைங்கப் ட்ைது? 

A) சு ாஷ் ெந்திரப ாஷ் 

B)  சும்ச ான்னார் 

C) திேகர் 
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D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பநைாஜி சு ாஷ் ெந்திரப ாஸ், இந்திய பைசிய இராணுவத்டை துவங்கினார். முத்துராைலிங்கத் பைவரின் 

முயற்சியால் ஏராளைான ைமிழர்கள் அதில் இடணந்ைனர். 

47) ‘பநைாஜி’ என்னும் ச யரில் வார இைடழ நைத்தியவர் யார்? 

A) சு ாஷ் ெந்திரப ாஸ் 

B)  சும்ச ான்னார் 

C) திேகர் 

D) ைாகூர் 

விளக்கம்: விடுைடேக்குப்பின் முத்துராைலிங்கத்பைவர் “பநைாஜி” என்னும் ச யரில் வார இைழ் ஒன்டற 

நைத்தினார். 

48)  சும்ச ான்னார் ொயல்குடி என்னும் ஊரில் எந்ை ைடேப்பில் 3 ைணிபநரம் உடரயாற்றினார்? 

A) ச ருந்ைடேவர் காைராெர் 

B) விடுைடே பவட்டக 

C) விபவகானந்ைரின் ச ருடை 

D) பநைாஜியின் ச ருடை 

விளக்கம்: ைைது ப ச்ொற்றோல் அடனவடரயும் கவர்ந்ை முத்துராைலிங்கத்பைவர் முைன் முைலில் ொயல்குடி 

என்னும் ஊரில் விபவகானந்ைரின் ச ருடை எனும் ைடேப்பில் 3 ைணிபநரம் உடரயாற்றினார். 

49)  சும்ச ான்னார் ொயல்குடியில் முைன் முைலில் உடரயாற்றில் ப ாது அவருைன் இருந்ை ச ருந்ைடேவர் யார்? 

A) விபவகானந்ைர் 

B) பநைாஜி 

C) இராஜாஜி  

D) காைராெர் 

விளக்கம்:  சும்ச ான் முத்துராைலிங்கத் பைவர் முைன் முைலில் ொயல்குடியில் உடரயாற்றும் ப ாது அவருைன் 

ச ருந்ைடேவர் காைராெர் உைன் இருந்ைார். 

50) “இது ப ான்ற ஒரு ப ச்டெ இதுவடர நான் பகட்ைதில்டே முத்துராைலிங்கரின் ப ச்சு விடுைடேப் ப ாருக்கு 

மிகவும் உைவும்”  என்று புகழ்ந்ைவர் யார்? 

A) விபவகானந்ைர் 

B) பநைாஜி 

C) இராஜாஜி  

D) காைராெர் 

விளக்கம்: ொயல்குடியில் முைன் முைலில்  சும்ச ான்னார் ஆற்றிய உடரடய பகட்டு பைற்கண்ைவாறு கூறி 

காைராெர் ைகிழ்ந்ைார். 
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51)  சும்ச ான்னாருக்கு எப்ப ாது இந்திய அரொல் ை ால் ைடே சவளியிைப் ட்ைது? 

A) 1995 

B) 2006 

C) 1999 

D) 1994 

விளக்கம்:  சும்ச ான்னாரின் நிடனவிைத்தில் அவர் பைான்றி ைடறந்ை அக்பைா ர் 30-ஆம் நாள் ஆண்டுபைாறும் 

ைமிழக அரசின் ொர்பில் அரசு விழா எடுக்கப் டுகிறது. ைமிழக ெட்ைைன்றத்தில் அவரது திருவுருவப் ைம் திறந்து 

டவக்கப் ட்டுள்ளது. சென்டனயில் அரசு ொர் ாகச் சிடே அடைக்கப் ட்டுள்ளது. இந்திய நாைாளுைன்ைத்திலும் 

சிடே டவக்கப் ட்டுள்ளது. 

52) “சைன்னாட்டு சிங்கம்” என்று அடழக்கப் டு வர் யார்? 

A) அண்ணா 

B) ச ரியார் 

C) பநைாஜி 

D) முத்துராைலிங்கத்பைவர் 

விளக்கம்: “சைன்னாட்டு சிங்கம்” என்று அடழக்கப் டு வர்  சும்ச ான் முத்துராைலிங்கத்பைவர் 

53) முத்துராைலிங்கத்பைவரின் ப ச்சு, சிங்கத்தின் முழக்கம் ப ாேபவ இருந்ைது என்று கூறியவர்? 

A) அறிஞர் அண்ணா 

B) ச ரியார் 

C) இராஜாஜி 

D) வை இந்திய இைழ்கள் 

விளக்கம்: “சைன்னாட்டுச் சிங்கம்” என்று பைவடரச் சொல்லுகிறார்கபள, அது ொேப்ச ாருந்தும் என அவரது 

பைாற்றத்டைப்  ார்த்ை உைபனபய நிடனத்பைன். அவர் ப ெத் சைாைங்கியதும் சிங்கத்தின் முழக்கம் ப ாேபவ 

இருந்ைது என்று அறிஞர் அண்ணா உடரத்ைார். 

54) “முத்துராைலிங்கத்பைவர் ப ச்சு உள்ளத்தில் இருந்து சவளிவருகிறது. உைடுகளிலிருந்து அல்ே” என்று 

உடரத்ைவர் யார்? 

A) அறிஞர் அண்ணா 

B) ச ரியார் 

C) இராஜாஜி 

D) வை இந்திய இைழ்கள் 

விளக்கம்: “முத்துராைலிங்கரின் ப ச்சு உள்ளத்தில் இருந்து சவளிவருகிறது. உைடுகளிலிருந்து அல்ே. உள்ளைால் 

எதிலும்  ற்றற்று உண்டைசயனப் ட்ைடை ைடறக்காைல் அப் டிபய ப சிவிடுவது அவர் வழக்கம்” என்று 

மூைறிஞர் இராஜாஜி  ாராட்டியுள்ளார். 
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55) “முத்துராைலிங்கர்  ாராளுைன்றத்தில் ஆங்கிேத்தில் ப சிய ப ச்சு சவள்டளயர் காேத்தில் விட்ைல்  ாய், 

வல்ே ாய்  பைல் ப ான்றவர்களின் ப ச்டெப் ப ால் இருந்ைது” எனக் கூறியது யார்? 

A) அறிஞர் அண்ணா 

B) ச ரியார் 

C) இராஜாஜி 

D) வை இந்திய இைழ்கள் 

விளக்கம்:  ாராளுைன்றத்தில் முத்துராைலிங்கர் ஆங்கிேத்தில் ப சிய ப ச்சு சவள்டளயர் காேத்தில் விட்ைல் ால், 

வல்ே ாய்  ட்பைல் ப ானற் பைடைகள் ப சிய ப ச்டெப் ப ால் இருந்ைைாக வைஇந்திய இைழ்கள்  ாராட்டின. 

56) சைாைர்ந்து 5 முடற பைர்ைலில் சவற்றி ச ற்றவர் யார்? 

A) பநைாஜி 

B) ச ரியார் 

C) இராஜாஜி 

D) முத்துராைலிங்கத்பைவர் 

விளக்கம்: ைக்களின் ப ராைரவு ச ற்ற ைடேவராக விளங்கியவர்  சும்ச ான் முத்துராைலிங்கத்பைவர். இவர், 

சைாைர்ந்து 5 முடற 1937, 1946, 1952, 1957, 1962 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைச ற்ற பைர்ைல்களில் சவற்றி 

ச ற்றார். 

57) எந்ை ஆண்டு நடைச ற்ற பைர்ைலில் முத்துராைலிங்கத் பைவர் ப ாட்டியின்றி சவற்றிச ற்றார்? 

A) 1937 

B) 1946 

C) 1957 

D) 1962 

விளக்கம்: 1946-ல் நடைச ற்ற பைர்ைலில், முத்துராைலிங்கத் பைவர் ப ாட்டியின்றி சவற்றி ச ற்றார். 

58) குற்றப் ரம் டரச் ெட்ை எதிர்ப்பு ைாநாட்டை முத்துராைலிங்கத்பைவர் எப்ப ாது, எங்கு நைத்தினார் 

A) 1934, கமுதி 

B) 1934, இராைநாைபுரம் 

C) 1932, கமுதி 

D) 1932, இராைநாைபுரம் 

விளக்கம்: ஆங்கிே ஆட்சியில் ைக்கடள ஒடுக்குவைற்காகக் சகாண்டு வரப் ட்ைது குற்றப் ரம் டரச் ெட்ைம் ஆகும். 

பிறப் ாபேபய ஒருவடரக் குற்றவாளியாகக் கருதும் அச்ெட்ைத்டை நீக்க 1934, பை 12, 13 ஆகிய பைதிகளில் 

கமுதியில் குற்றப் ரம் டரச் ெட்ை எதிர்ப்பு ைாநாட்டை நைத்தினார். 

59) குற்றப் ரம் டரச் ெட்ைம் எப்ப ாது நீக்கப் ட்ைது? 

A) 1934 
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B) 1938 

C) 1939 

D) 1948 

விளக்கம்: 1934, பை 12, 13 ஆகிய பைதிகளில் கமுதியில் குற்றப் ரம் டரச் ெட்ை எதிர்ப்பு ைாநாட்டை 

முத்துராைலிங்கத்பைவர் நைத்தியடை அடுத்து 1948-ல் அச்ெட்ைம் நீக்கப் ட்ைது. 

60) “இந்து புத்ைெைய பைடை” என அடழக்கப் ட்ைவர் யார்? 

A) முத்துராைலிங்கத்பைவர் 

B) இராஜாஜி 

C) பநைாஜி 

D) சு ாஷ் ெந்திர ப ாஸ் 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்கரின் பவறு ச யர்கள்: பைசியம் காத்ை செம்ைல், வித்யா  ாஸ்கர், பிரணவ பகெரி, 

ென்ைார்க்க ெண்ைைாருைம், இந்து புத்ைெையம் பைடை. 

61) ைதுடர டவத்தியநாை ஐயர் பகாவில் நுடழவுப் ப ாராட்ைம் எப்ப ாது நைத்ை முத்துராைலிங்கர் திட்ைமிட்ைார்? 

A) 1934 

B) 1938 

C) 1939 

D) 1942 

விளக்கம்: அக்காேத்தில் ைதுடர மீனாட்சியம்ைன் பகாவிலுக்குள் செல்ே ஒரு ொராருக்குத் ைடை இருந்ைது. 

அத்ைடைடய எதிர்த்து 1939 ஆம் ஆண்டு ஜுடேத் திங்கள் 8-ம் நாள் ைதுடர டவத்தியநாை ஐயர் பகாவில் 

நுடழவுப் ப ாராட்ைம் நைத்ை திட்ைமிட்ைார். 

62) முத்துராைலிங்க பைவர் ைைக்கு சொந்ைைாக எத்ைடன சிற்றூர்களில் இருந்ை விடளநிேங்கடள 

உழு வர்களுக்பக  ங்கிட்டுக் சகாடுத்ைார்? 

A) 30 

B) 31 

C) 32  

D) 36 

விளக்கம்: விவொயிகளின் பைாழராக விளங்கும் முத்துராைலிங்க பைவர், ஜமீன் விவொயிகள் ெங்கம் ஏற் டுத்தி 

விவொயிகளின் துயர்துடைக்கப்  ாடு ட்ைார். உழு வர்களுக்பக நிேம் என்றார். 

63)  ாரைைாை கூட்டுறவுப்  ண்ைகொடே  சும்ச ான்னரால் எைற்காக நிறுவப் ட்ைது? 

1. விவொய உற் த்திடய அதிகரிக்க 

2. விவொயிகளின் விடளச ாருள்களுக்குச் ெரியான விடே கிடைக்கச் செய்ைால் 

A) 1 ைட்டும் ெரி 
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B) 2 ைட்டும் ெரி 

C) இரண்டும் ெரி   

D) இரண்டும் ைவறு 

விளக்கம்: கமுதியில் வியா ாரிகள் விவொய உற் த்திப் ச ாருள்களாக் குடறந்ை விடேக்கு வாங்கியைால் 

விவொயிகள்  ாதிக்கப் ட்ைனர்.  ாரைைாை கூட்டுறவுப்  ண்ைகொடேடய ஏற் டுத்தி விவொயிகளின் 

விடளச ாருள்களுக்குச் ெரியான விடே கிடைக்கச் செய்ைார் முத்துராைலிங்க பைவர். 

64) எந்ைக் காேகட்த்தில் ைதுடரயில் 23 சைாழிோளர் ெங்கங்களின் ைடேவராகத் பைவர் திகழ்ந்ைார்? 

A) 1934 

B) 1936 

C) 1938 

D) 1942 

விளக்கம்: 1938 காேகட்ைத்தில் ைதுடரயில் 23 சைாழிோளர் ெங்கங்களின் ைடேவராகத் பைவர் திகழ்ந்ைார். 

65) ைதுடரயில் நூற்பு ஆடே ஒன்றில் பவடேசெய்ை சைாழிோளர்களின் உரிடைக்காகத் பைவர் யாருைன் 

இடணந்து ப ாராட்ைம் நைத்தினார்? 

A) சிவராைன் 

B) கிருட்டிணன் 

C) ராஜாஜி 

D)  ா. ஜீவானந்ைம் 

விளக்கம்: ைதுடரயிலிருந்ை நூற்பு ஆடே ஒன்றில் பவடேசெய்ை சைாழிோளர்களின் உரிடைக்காகத் பைாழர் 

 .ஜீவானந்ைத்துைன் இடணந்து 1938-ஆம் ஆண்டு ப ாராட்ைம் நைத்தினார் பைவர். அைற்காக 7 ஆண்டுகள் 

சிடறச் சென்றார். 

66) முத்துராைலிங்கபைவர்  ற்றிய ைவறான கூற்டறத் பைர்க. 

A) 1934-ல் குற்றப் ரம் டரச் ெட்ை எதிர்ப்பு ைாநாடு நைத்தினார் 

B) 1939-ல் ஜுன் 8-ல் ைதுடர டவத்தியநாை ஐயர் பகாவில் நுடழவுப் ப ாராட்ைம் நைத்ை திட்ைம் 

C) 1938-ல் சைாழிோளர் ெங்கங்களின் ைடேவராக திகழந்ைார் 

D) ச ண் சைாழிோளர்களுக்கு ைகப்ப று காேத்தில் ஊதியத்துைன் கூடிய விடுப்பு பவண்டி ப ாராட்ைம் 

நைத்தினார் 

விளக்கம்: 1939-ல் ஜுடே 8-ஆம் நாள் ைதுடர டவத்தியநாை ஐயர் பகாவில் நுடழவுப்ப ாராட்ைம் நைத்ை பைவர் 

திட்ைமிட்ைார். 

67) 2-ம் உேகப்ப ாரின் ப ாது, ைத்திய பிரபைெத்தின் எந்ை சிடறயில் அடைக்கப் ட்ைார் பைவர்? 

A) இந்தூர் இராணுவச்சிடற 

B) ைாபன இராணுவச்சிடற 
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C) அலிப்பூர் இராணுவச்சிடற 

D) ைாபைா இராணுவச்சிடற 

விளக்கம்: 2-ம் உேகப்ப ாரின் ப ாது பைவர் ைத்தியப் பிரபைெத்திலுள்ள ைாபை என்னும் நகரிலுள்ள 

இராணுவச்சிடறயில் அடைக்கப்டும் ப ார் முடிந்ை பிறகுைான் விடுைடேச் செய்ய ட்ைார். 

68) ைன் வாழ்நாளின் 5-ல் 1  ங்கிடனச் சிடறயில் கழித்ை தியாகி யார்? 

A) காந்தி 

B) திேகர் 

C) பகாகபே 

D) பைவர் 

விளக்கம்:  சும்ச ான் முத்துராைலிங்க பைவர், இம்ைண்ணுேகில் வாழ்ந்ை நாட்கள் - 20, 075 சிடறயில் கழித்ை 

நாட்கள் - 4000 இவர் சுைந்திரப் ப ாரட்ைத்தில் மிகத்தீரவிைாக ஈடு ட்ைைால் டகது செய்யப் ட்டு அலிப்பூர், 

அைராவதி, ைாபைா, கல்கத்ைா, சென்டன, பவலூர் ப ான்ற சிடறகளில் சிடறடவக்கப் ட்டிருந்ைார். 

69) எந்ை ஊரில் புத்ை பிட்சுகளில் உயர்ந்ைவர்களுக்குப் ச ண்கள் ைங்கள் கூந்ைடே நிடேயானைாக விரித்து 

வரபவற்பு அளிப் து வழக்கம்? 

A) சீனா 

B) பீகார் 

C)  ர்ைா 

D) பந ாள் 

விளக்கம்: பைவர் 1936, 1955 ஆகிய ஆண்டுகளில் 2 முடற  ர்ைா சென்றிருந்ைார். அப்ப ாது,  ச ண்கள் ைங்கள் 

கூந்ைடே நடை ாடையாக முன்டவத்ைார். ஆனால், அது ச ண்கடள இழிவு டுத்துவைாக உள்ளது எனக் கூறி 

பைவர் அவ்வரபவற்ட  ைறுத்துவிட்ைார். 

70) சைன் ாண்டிச் சீடையின் முடிசூைா ைன்னராக திகழ்ந்ைவர் யார்? 

A) ச ரியார் 

B) அண்ணா 

C) மு.வ 

D) பைவர் 

விளக்கம்: ச ாதுத்சைாண்டுக்கு இடையூறாக இருக்கும் எனக் கருதித் திருைணம் செய்துசகாள்ளாைல் தியாக 

வாழ்வு வாழ்ந்ைார் பைவர். அவர் சைன் ாண்டிச் சீடையின் முடிசூைா ைன்னரா, நீதிவழுவா பநர்டையாளராக 

புேடையில் கபிேராக, வலிடையில் கரிகாேனாக, சகாடையில் கர்ணணாக,  க்தியில்  ரைஹம்ெராக, இந்திய 

ைாயின் நன் ைகனாக விளங்கினார். 

71) யார் விபவகானந்ைரின் தூைவராக பநைாஜின் ைள தியாக விளங்கினார்? 

A) திரு.வி.க 

B) மு.வ 
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C) பைவர் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: பைவர், விபவகானந்ைரின் தூைராகவும், பநைாஜியின் ைள தியாகவும், ெத்தியசீேராகவும், 

முருகப் க்ைராகவும், ஆன்மீகப் புத்திரராகவும், ைமிழ் ாடும் சித்ைராகவும் விளங்கினார். 

72) முத்துராைலிங்க பைவர் எப்ப ாது ைடறந்ைார்? 

A) 1963 அக்பைா ர் 30 

B) 1964 அக்பைா ர் 30 

C) 1959 அக்பைா ர் 30 

D) 1953 அக்பைா ர் 30 

விளக்கம்: முத்துராைலிங்க பைவர் கி.பி(ச ா.ஆ) 1963 ஆம் ஆண்டு அக்பைா ர் திங்கள் 30-ஆம் நாளில் 

இவ்வுேடக விட்டு நீக்கி ைக்கள் ைனதில் நீங்கா இைம் ச ற்றார். 

73) தூத்துக்குடி நகரின் ச ருடைடயத் ைம் ச ருடையாக்கிக் சகாண்ைவர் யார்? 

A)  ாரதியார்  

B) வ.உ.சி 

C)  ாரதிைாென் 

D) பைாகனரங்கன் 

விளக்கம்: வ.உ.சிைம் ரனார் ைன்னேம் துறந்து, இறுைாந்திருந்ை ஆங்கிபேயர் ச ாறி கேங்கி, சநறிையங்கக் 

கப் போட்டிய ைமிழர் இவபர. 

74)  ாண்டியனுடைய துடறமுகம் எது? 

A) சகாற்டக 

B) சைாண்டி  

C) முசிறி 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சகாற்டக துடறமுகபை  ாண்டியனுடைய துடறமுகம் ஆகும். சகாற்டக கைல் முத்துவளம் சகாழித்ைது. 

 ழங்குடிகளாகிய  ரைவர் ைரக்கே வணிகத்ைாேை வளம்ச ற்றது. ைாைைளிடகயில் வாழ்ந்தார்கள். 

75)  ாண்டியர்களின் சகாடியில் என்ன உருவம் ச ாறிக்கப் ட்டிருக்கும்? 

A) வில் 

B) அம்பு 

C) புலி 

D) மீன் 

விளக்கம்: பெரரின் சகாடி  - வில், அம்பு உருவம்  

பொழரின் சகாடி   - புலி உருவம்  
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 ாண்டியரின் சகாடி   - மீன் உருவம் 

76) சுபைெக் கப் ல் கம்ச னியின் ைடேவர் யார்? 

A)  ாரதியார் 

B) வ.உ.சி 

C)  ான்டித்துடறயார் 

D)  ாரதிைாென் 

விளக்கம்:  ழங்காேப்  ாண்டியடரப் ப ாே ைதுடர ைாநகரிபே ைமிழ்ச் ெங்கம் அடைத்துப் புேவர்  ாடும் புகழ் 

உடையவராய் விளங்கிய  ாண்டித்துடரயார், சுபைெக் கப் ல் கம்ச னியின் ைடேவர் ஆவார். 

77) சவள்பளாட்ைம்  ார்ப் ைற்காக சுபைசி கப் ல் தூத்துக்குடியிலிருந்து எந்ை துடறடய பநாக்கி புறப் ட்ைது? 

A) மும்ட  

B) சகால்கத்ைா 

C) சகாச்சின் 

D) சகாழும்பு 

விளக்கம்: சவள்பளாட்ைம்  ார்ப் ைற்காக சுபைசி கப் ல் தூத்துக்குடியிலிருந்து சகாழும்புத் துடறடய பநாக்கிப் 

புறப் ட்ைது. 

78) சுபைசிக் கம்ச னி பவடேயினின்று வ.உ.சி விேகிச் சகாண்ைால் எவ்வளவு ரூ ாய் டகயைக்கம் ைருவைாக 

ஆங்கிபேயர் ைடறமுகைாகக் கூறினார்? 

A)  த்ைாயிரம் 

B) ஐம் ைாயிரம் 

C) அறு ைாயிரம் 

D) நூறாயிரம் 

விளக்கம்: சுபைசிக் கம்ச னி பவடேயினின்று வ.உ.சிைம் ரனார் விேகிக் சகாண்ைால் நூறாயிரம் ரூ ாய் 

டகயைக்கம் ைருவைாக ஆங்கிபேயர் ைடறமுகைாக உடரத்ைனர். 

79) சுபைசிக் கப் ல் கம்ச னியின் செயோளர் யார்? 

A)  ாண்டித்துடரயார் 

B) திரு.வி.க 

C) உ.பவ.ொ 

D) வ.உ.சி 

விளக்கம்: ெபைெக் கப் ல் கம்ச னியின் ைடேவர் -  ாண்டித்துடறயார் 

சுபைெக் கப் ல் கம்ச னியின் செயோளர் - வ.உ.சி 

80) “வந்பை ைாைரம்” என்ற சுபைெ ைந்திரம் எங்கு பிறந்ைது? 

A) ைராட்டியம் 
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B) ைமிழ்நாடு 

C) குஜராத் 

D) வங்காளம் 

விளக்கம்: வந்பை ைாைரம் என்ற சுபைெ ைந்திரம் வங்க நாட்டிபே பிறந்ைது. காட்டுக்கனல் ப ால் எங்கு  ரவிற்று. 

81) “சுைந்திரம் எனது பிறப்புரிடை, அடை அடைந்பை தீருபவன்” என்று முழங்கியவர் யார்? 

A) திேகர் 

B) பகாகபே 

C) பநைாஜி 

D) வ.உ.சி 

விளக்கம்: “சுைந்திரம் எனது பிறப்புரிடை அடை அடைந்பை தீருபவன்” என்று வைநாட்டிபே ைார்ைட்டி நின்றார். 

ைராட்டிய வீரர்  ாேகங்காைர திேகர் 

82) “வந்பைா ைாைரம் என்ப ாம், எங்கள் ைாநிேத்;ைாடய வணங்குதும் என்ப ாம்” என்று  ாடியவர் யார்? 

A)  ாரதிைாென் 

B)  ாரதியார் 

C) வ.உ.சி 

D) சகாடிகாத்ை குைரன் 

விளக்கம்:  ாரதியார் அஞ்ொை சநஞ்சினர். செஞ்சொற்கவிஞர். இவடர வ.உ.சி நாவீறுடைய நண ர் எனப் 

புகழ்கிறார். 

83) “சிைம் ரனாரின் பிரெங்கத்டையும்,  ாரதியாரின்  ாட்டையும் பகட்ைால் செத்ை பிணம் உயிர்ச ற்ற எழும். புரட்சி 

ஓங்கும். அடிடைப் ட்ை நாடு ஐந்பை நிமிைங்களில் விடுைடே ச றும்” என்றுக் கூறியவர் யார்? 

A) ஹியும் 

B) பின்பஹ 

C) பநைாஜி 

D) காந்தி 

விளக்கம்: சிைம் ரனாருக்கு இரட்டை வாழ்நாள் சிடறத்ைண்ைடன வழங்கிய நீதி தி பின்பஹ இவ்வாறு 

கூறினார். 

84) சிைம் ரனார், பகாடவச் சிடறயிலும் கண்ணூர்ச் சிடறயிலும் எத்ைடன ஆண்டுகள் சகாடும் ணி செய்ைார்? 

A) 4 

B) 5 

C) 6  

D) 8 
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விளக்கம்: சிைம் ரனாருக்கு விதிக்கப் ட்ை இரட்டைத் தீவாந்ைர ைண்ைடன, அப்பீல் பகார்ட்டிபே சிடறத் 

ைண்ைடனயாக 6 ஆண்டுகளுக்கு ைாற்றப் ட்ைது. 

85) சிடறச்ொடேடய ைவச்ொடேயாக கருதி, டகவருந்ை சைய் வருந்ைச் செய்ை  ணிகள் எல்ோம் ைாய்நாட்டின் 

விடுைடேக்காகப் புரிந்ை அருந்ைவம் என்று எண்ணி உள்ளம் ைகிழ்ந்ைவர் யார்? 

A)  ாரதி 

B) வ.உ.சி 

C) காைராெர் 

D) திேகர் 

விளக்கம்: சிடறச்ொடேடய ைவச்ொடேயாக கருதினார். வ.உ.சி  டகவருந்ை சைய் வருத்ைச் செய்ை  ணிகள் 

எல்ோம் ைாய்நாட்டின் விடுைடேக்காகப் புரிந்ை அருந்ைவம் என்று எண்ணி ைகிழ்ந்ைார். 

86) வக்கீல் பவடே  ார்த்து வளமுடற வாழ்ந்ை நாளில் யாபராடு உறவு சகாண்டு ைமிழ் நூல்கடளக் கற்றார் 

வ.உ.சி? 

A)  ாரதி 

B) இராஜாஜி 

C) அண்ணா 

D)  ாண்டித்துடர 

விளக்கம்: வக்கீல் பவடே  ார்த்து வளமுற வாழ்ந்ை நாளில் வள்ளல்  ாண்டித்துடரபயாடு உறவு சகாண்டு ைமிழ் 

நூல்கடளக் கற்றார் வ.உ.சி. 

87) “சிடறச்ொடேயில் டகத்பைால் உரியக் கடும் ணி புரிந்ை ப ாது என் கண்ணீடர ைாற்றியது கன்னித் 

ைமிழன்பறா?” என உடரத்ைவர் யார்? 

A) வ.உ.சி 

B)  ாரதி 

C)  ாரதிைாென் 

D) காைராெர் 

விளக்கம்: சிடறச்ொடேயில் செக்கிழுத்ை துயரத்டை ைாற்றியது என் செந்ைமிழன்பறா? டகத்பைால் உரியக் 

கடும் ணி புரிந்ைப ாது என் கண்ணீடர ைாற்றியது கன்னித் ைமிழன்பறா? என்று  ாடியவர் வ.உ.சி. 

88) எடைப்  டித்துப்  டித்து வ.உ.சி ைன் சைால்டே எல்ோம் ைறந்ைார்? 

A) இன்னிடே  

B) சைால்காப்பியம் 

C) ைனம் ப ால் வாழ்வு 

D) சைய்யறிவு, சைய்யறம் 

விளக்கம்: சைால்காப்பியத்டைப்  டித்துப்  டித்து என் சைால்டேசயல்ோம் ைறந்பைன். இன்னிடேடயக் கற்று 

கற்று என் இன்னல்கடளசயல்ோம் சவன்பறன் என்றார் சிைம் ரனார். 
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89) ஆங்கிேத்தில் “ஆேன்” என் வர் இயற்றிய அறிவு நூல்களில் ஒன்றான எடை வ.உ.சி. ைமிழில் 

சைாழிச யர்த்ைார்? 

A) இன்னிடே 

B) சைால்காப்பியம் 

C) ைனம்ப ால் வாழ்வு 

D) சைய்யறிவு, சைய்யறம் 

விளக்கம்: ஆங்கிேத்தில் ஆேன் எழுதிய “ைனம் ச ால் வாழ்வு” என்னும் நூடே வ.உ.சி ைமிழில் 

சைாழிச யர்த்ைார். 

90) வ.உ.சி எந்ை நூடே ைமிழ்த்ைாயின் திருவடிகளில் டகம்ைாறாக டவத்ைார்? 

A) இன்னிடே 

B) சைால்காப்பியம் 

C) ைனம்ப ால் வாழ்வு 

D) சைய்யறிவு, சைய்யறம் 

விளக்கம்: உயர்ந்ை நூல்களில் கண்ை உண்டைகடள இடளஞரும் எளிதில் அறிந்து சகாள்ளுைாறு சைய்யறிவு, 

சைய்யறம் என்ற சிறு நூல்கடள இயற்றினார் வ.உ.சி. இவற்டற ைமிழ்ைாயின் திருவடிகளில் டகயுடறயாக 

டவத்ைார். 

91) “ ாயக் காண் து சுைந்திரசவள்ளம் 

 ணியக் காண் து சவள்டளயர் உள்ளம்” எனப்  ாடியவர் யார்? 

A) வ.உ.சி 

B)  ாரதி 

C)  ாரதிைாென் 

D) திருப்பூர் குைரன் 

விளக்கம்:  ாயக்கண்ைது சுைந்திரசவள்ளம்  

 ணியக் காண் து சவள்டளயர் உள்ளம் என வ.உ.சி உருக்கைாகப் ப சினார். 

92) சொல்லின் செல்வர் எனப் ப ாற்றப் டு வர் யார்? 

A) இரா.பி.பெதுபிள்டள 

B) சைௌலி 

C) அகிேன் 

D) சஜயகாந்ைன் 

விளக்கம்: இரா.பி.பெதுபிள்டள ைமிழறிஞர், எழுத்ைாளர், வழக்குடரஞர், பைடைப்ப ச்ொளர் எனப்  ன்முகத் திறன் 

ச ற்றவர். இவடரச் சொல்லின் செல்வர் எனப் ப ாற்றுவர். 

93) எதுடக, பைாடன ப ான்ற நயங்கடள உடரநடையில் புகுத்தியவர் யார்? 
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A) இரா.பி.பெதுபிள்டள 

B) சைௌலி 

C) அகிேன் 

D) சஜயகாந்ைன் 

விளக்கம்: செய்யுளுக்பக உரிய எதுடக, பைாடன என் வற்டற உடரநடைக்குள் சகாண்டு வந்ைவர் 

இரா.பி.பெதுபிள்டள ஆவார். 

94) இந்திய அரசின் ொகித்ய அகாைமி விருது ச ற்ற முைல் நூல் எது? 

A) ைமிழ் விருந்து 

B) ைமிழகம்-ஊரும் ப ரும் 

C) ைமிழின் ம்  

D) ஆற்றங்கடரயினிபே 

விளக்கம்: இரா.பி.பெதுப்பிள்டள இயற்றிய ைமிழின் ம் என்னும் நூல் இந்திய அரசின் ொகித்ய அகாசைமி விருது 

ச ற்ற முைல் நூோகும். 

95) வ.உ.சி. ப சுவைாக அடைந்ை ‘கப் போட்டிய ைமிழர்’ என்ற  ாைப் குதி எந்ை நூலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ைது? 

A) ைமிழ் விருந்து 

B) ைமிழின் ம் 

C) கைற்கடரயினிபே 

D) ஆற்றங்கடரயினிபே 

விளக்கம்: வ.உ.சிைம் ரனார் ப சுவைாக அடைந்ை கப் போட்டிய ைமிழர் என்ற  ாைப் குதி இரா.பி.பெதுப்பிள்டள 

இயற்றிய ‘கைற்கடரயினிபே’ என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ைது. ைமிழின் ம், ஆற்றங்கடரயினிபே, 

கைற்கடரயினிபே, ைமிழ் விருந்து, ைமிழகம்-ஊரும் ப ரும், பைடைப்ப ச்சு உள்ளிட்ை  ே நூல்கடள இவர் 

எழுதியுள்ளார். 

96) நம் முன்பனார் எந்சைந்ைச் சொற்கடள என்னப் ச ாருளில்  யன் டுத்தினார்கபளா, அச்சொற்கடள அவ்வாபற 

 யன் டுத்துவடை__________என் ர்? 

A) இைக்கரைக்கல் 

B) குழுஉக்குறி 

C) ைங்கேம் 

D) வழக்கு 

விளக்கம்: எழுத்திலும் ப ச்சிலும் சொற்கடளப்  யன் டுத்தும் முடற வழக்கு என் ர். 

97) வழக்கு எத்ைடன வடகப் டும்? 

A) 2 

B) 3 
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C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: வழக்கு இயல்பு வழக்கு, ைகுதி வழக்கு என இரு வடகப் டும். 

98) இயல்பு வழக்கு என் து எத்ைடன வடகப் டும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: ஒரு ச ாருடள அைற்பக உரிய இயல் ான சொற்களால் குறிப்பிடுவது இயல்பு வழக்கு ஆகும். இது 

இேக்கணமுடையது, இேக்கணப்ப ாலி, ைரூஉ என 3 வடகப் டும். 

99) ைவறானடைத் பைர்க. 

A) இேக்கண முடறப் டி முடறயாக அடைந்ை சொல் இேக்கணமுடையது 

B) இேக்கண முடறப் டி அடையாவிடினும், இேக்கணமுடையது ப ாே ஏற்றுக் சகாள்ளப் டுவது 

இேக்கணப்ப ாலி 

C) இேக்கணப்ப ாலி முன்பின்னாகத் சைாக்க ப ாலி எனவும் குறிப்பிடுவர் 

D) இேக்கண சநறியிலிருந்து பிறழ்ந்து, சிடைந்து வழங்கும் சொற்கள் குழுஉக்குறி எனப் டும் 

விளக்கம்: இேக்கண சநறியிலிருந்து பிறழ்ந்து, சிடைந்து வழங்கும் சொற்கள் ைரூஉ எனப் டும். 

100) ைாறு ட்ைடைத் பைர்க 

A) முன்றில் 

B) நுனிக்கிடள 

C) புறநகர் 

D) வாெல் 

விளக்கம்: முன்றில், நுனிக்கிடள, புறநகர், கால்வாய், ைடெ, கடைக்கண் ஆகியடவ இேக்கணப் ப ாலி. 

வாயில் என் து இேக்கணப் ப ாலி. வாெல் என் து ைரூஉ. 

101) ைவறானடைத் பைர்க. 

A) நிேம், ைரம், வான், எழுது - இேக்கணமுடையது 

B) ைஞ்டெ, சநல்டே, பகாடவ, குழந்டை, எந்டை, ப ாது, பகாணாடு - ைரூஉ 

C) இல்முன், கிடளநுனி - முன்பின்னாகத் சைாக்க ப ாலி 

D) கால் கழுவி வந்ைான் - இைக்கரைக்கல் 

விளக்கம்: இல்முன், கிடளநுனி ஆகியடவ  இேக்கணமுடையது. அடை முன்றில், நுனிக்கிடள என ைாற்றி 

எழுதினார் ைட்டுபை எது முன்பின்னாகத் சைாக்க ப ாலி ஆகும் 

102) ைகுதி வழக்கு எத்ைடன வடகப் டும்? 
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A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: ஏபைனும் ஒரு காரணத்தினால் பிறிைம் சொல்ேத் ைகுதியற்ற சொற்கடளத் ைகுதியான பவறு 

சொற்களால் குறிப்பிடுவது ைகுதி வழக்கு ஆகும். இது 3 வடகப் டும். அடவ இைக்கரைக்கல், ைங்கேம், குழுஉக்குறி 

103) பிறரிைம் சவளிப் டையாகச் சொல்ேத் ைகாை சொற்கடளத் ைகுதியுடைய பவறு சொற்களால் கூறுவது எது? 

A) இைக்கரைக்கல் 

B) ைங்கேம் 

C) ைரூஉ 

D) குழுஉக்குறி  

விளக்கம்: பிறரிைம் சவளிப் டையாகச் சொல்ேத் ைகாை சொற்கடளத் ைகுதியுடைய பவறு சொற்களால் கூறுவது 

இைக்கரைக்கல். ஆகும். (எ.கா) குழந்டை சவளிபய ப ாய்விட்ைது, ஒன்றுக்கு ப ாய் வந்பைன். 

104) ைவறானடைத் பைர்க 

A) ஓடே  - திருமுகம் 

B) கறுப்பு ஆடு  - சவள்பளாடு 

C) சுடுகாடு  - நன்காடு 

D) செத்ைார்  - இறந்ைார் 

விளக்கம்: ைங்கேமில்ோை சொல்லுக்கு இடணயாக வழுப்ச றும் ைங்கேச் சொல் ைரப் ட்டுள்ளது. எனினும் 

செத்ைார் என் ைற்கு இடணயாக ைங்கேச் சொல் “துஞ்சினார்” அல்ேது “இயற்டக எய்தினார்” என் ைாகும். 

105) ஒரு குழுவினர் ஒரு ச ாருள் அல்ேது செயடேக் குறிக்கத் ைைக்குள்  யன் டுத்திப் டுத்திக்சகாள்ளும் 

சொற்கள் எவ்வாறு அடழக்கப் டும்? 

A) இைக்கரைக்கல் 

B) ைங்கேம் 

C) குழுஉக்குறி 

D) எதுவுமில்டே 

விளக்கம்:  ேர் கூடியிருக்கும் இைத்தில் சிேர் ைட்டும் ைைக்குள் சிே செய்திகடளப்  கிர்ந்துசகாள்ள விரும்பினால் 

ைற்றவர்கள் புரிந்துசகாள்ள இயோை வடகயில் சொற்கடளப்  யன் டுத்துவர். இது குழுஉக் குறி எனப் டும்.  

(எ.கா) ச ான்டனப்  றி எனல் 

 ஆடைடயக் காடர எனல் 

106) ப ாலி எத்ைடன வடகப் டும்? 

A) 2 
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B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சொல்லின் முைலிபயா, இடையிபோ, இறுதியிபோ இயல் ாக இருக்க பவண்டிய ஓர் எழுத்திற்குப் 

 திோக பவறு ஓர் எழுத்து இைம்ச ற்று அபை ச ாருள் ைருவது ப ாலி எனப் டும். ப ாலி என்னும் சொல்  “ப ாே 

இருத்ைல்” என் திலிருந்து பைான்றியது. இது முைற்ப ாலி, இடைப்ப ாலி , கடைப்ப ாலி என 3 வடகப் டும். 

107) ைாறு ட்ைடைத் பைர்க. 

A) ட ெல் 

B) டைஞ்சு 

C) டையல் 

D)  கல் 

விளக்கம்:  ெல் என் து ெரியான சொல். ட ெல், டைஞ்சு, டையல், ஆகியடவ முைற்ப ாலி ஆகும்.  

ெரியான சொல்  - முைற்ப ாலி 

1.  ெல்   - ட ெல் 

2. ைஞ்சு  -   டைஞ்சு 

3. ையல்  - டையல் 

108) ைாறு ட்ைடைத் பைர்க 

A) அடைச்சு 

B) இடேஞ்சி 

C) அடரயர் 

D) நிேன் 

விளக்கம்: அடைச்சு, இடேஞ்சி, அடரயர் - இடைப்ப ாலி 

நிேன்   -  கடைப்ப ாலி 

ெரியான சொல் - இடைப்ப ாலி 

அைச்சு  - அடைச்சு 

இேஞ்சி  - இடேஞ்சி 

அரயர்  - அடரயர் 

109) ைவறானடைத் பைர்க 

A) அகம்-அகன் 

B) நிேம்-நிேன் 

C) முகம்-முகன் 
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D)  ந்ைல்-ட ந்ைல் 

விளக்கம்:  

ெரியான சொல்  - கடைப்ப ாலி 

அகம்   - அகன் 

நிேம்   - நிேன் 

முகம்   - முகன் 

 ந்ைல்   -   ந்ைர் 

ொம் ல்   - ொம் ர் 

110) அஃறிடணப் ச யர்களின் இறுதியில் நிற்கும் ைகர எழுத்திற்குப்  திோக எது கடைப்ப ாலியாக வரும்? 

A) னகரம் 

B) ேகரம் 

C) ரகரம் 

D) வகரம் 

விளக்கம்: அஃறிடணப் ச யர்களின் இறுதியில் நிற்கும் ைகர எழுத்திற்குப்  திோக னகரம் கடைப்ப ாலியாக 

வரும். அபைப ால், ேகர எழுத்திற்குப்  திோக ரகரம் வரும். 

(எ.கா)   அகம் - அகன் 

    ந்ைல் -  ந்ைர் 

111) ஒரு சொல்லில் இயல் ாக அடைந்து எழுத்திற்குப்  திோக எழுத்துக்கள் அடனத்தும் பவறு ட்ைாலும் ச ாருள் 

ைாறாைல் இருப் து எவ்வடகப் ப ாலி? 

A) முைற்ப ாலி 

B) இடைப்ப ாலி 

C) கடைப்ப ாலி 

D) முற்றுப்ப ாலி 

விளக்கம்: ெரியான சொல்  -  முற்றுப்ப ாலி 

   ஐந்து  - அஞ்சு 

112) ெரியானடைத் பைர்க. 

1. இைக்கரைக்கல், ைங்கேம், குழுஉக்குறி, மூன்றும் ஒரு சொல்லுக்கு ைாற்றாக பவறு சொல்டேப்  யன் டுத்தும் 

முடறகளாகும் 

2. நாகரிகம் கருதி ைடறமுகைாக குறிப்பிடுைல் இைக்கரைக்கல் 

A) 1 ைட்டும் ெரி 

B) 2 ைட்டும் ெரி 

C) இரண்ைாம் ெரி 
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D) இரண்டும் ைவறு 

விளக்கம்: இைக்கரைக்கல் - நாகரிகம் கருதி ைடறமுகைாக குறிப்பிடுைல் 

 ைங்கேம் - ைங்கேைற்ற சொற்கடள ைாற்றி ைங்கேச் சொற்களால் குறிப்பிடுைல் 

 குழுஉக்குறி - பிறர் அறியாைல் ஒரு குழுவுக்கும் ைட்டும் புரியும் வடகயில் குறிப்பிடுவது 

113) ச ாருத்துக. 

அ.  ந்ைர் - 1. முைற்ப ாலி 

ஆ. டைஞ்சு  - 2. முற்றுப்ப ாலி 

இ. அஞ்சு - 3. இடைப்ப ாலி 

ஈ. அடரயர் - 4. கடைப்ப ாலி  

A) 4, 1, 2, 3 

B) 4, 1, 3, 2 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்:  ந்ைர் - கடைப்ப ாலி 

டைஞ்சு - முைற்ப ாலி 

அஞ்சு  - முற்றுப்ப ாலி 

அடரயர் -  இடைப்ப ாலி 

114) ஒரு சைாைரில் எத்ைடனப்  குதிகள் இைம்ச றும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: ஒரு சைாைரில் எழுவாய்,  யனிடே, செயப் டுச ாருள் என 3  குதிகள் உள்ளன. 

115) ஒரு சைாைரில் யார்? எது? எடவ? என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக அடைவது எது? 

A) எழுவாய் 

B)  யனிடே 

C) செயப் டுச ாருள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்:  ாரி  ாைத்டைப்  டித்ைான் 

இதில்  ாரி - எழுவாய் 

 ாைம் - செயப் டுச ாருள் 
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 டித்ைான் -  யனிடே 

116) ச ாருத்துக 

அ. யார்? எது? எடவ? என்ற பகள்விக்கு  திேளிப் து    - 1. செயப் டுச ாருள் 

ஆ. விடன, வினா, ச யர் ஆகிய ஏபைனும் ஒன்டறக் சகாண்டு முடிவது  - 2. எழுவாய் 

இ. யாடர, எடை, எவற்டற, என்ற பகள்விக்குப்  திோக   - 3.  யனிடே 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 1, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 3, 2, 1 

விளக்கம்: ஒரு சைாைரில் 

யார்? எது? எடவ? என்ற பகள்விக்கு  திேளிப் து   - எழுவாய் 

விடன, வினா, ச யர் ஆகிய ஏபைனும் ஒன்டறக் சகாண்டு முடிவது -   யனிடே  

யாடர, எடை, எவற்டற, என்ற பகள்விக்குப்  திோக   - செயப் டுப்ச ாருள் 

117) Sacrifice என்ைன் ைமிழ்ச் சொல் என்ன? 

A) துணிவு 

B) தியாகம் 

C) கடைப் ாைல் 

D) அரசியல் பைடை 

விளக்கம்: Carage -  துணிவு 

Sacrifice - தியாகம் 

Ballad   -  கடைப் ாைல் 

Polutial Genius - அரசியல் பைடை 

118) Elocution ைமிழ்ச் சொல் என்ன? 

A) ஒற்றுடை 

B) முழக்கம் 

C) ெைத்துவம் 

D) ப ச்ொற்றல் 

விளக்கம்: ப ச்ொற்றல் - Elocution 

ஒற்றுடை - Unity 

முழக்கம் - Slogan 

ெைத்துவம் - Equality 
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119) திருக்குறள் எத்ைடனப்  ால்கடளக் சகாண்ைது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: திருக்குறள் அறத்து ால், ச ாருட் ால், இன் த்துப் ால் என முப் ால் சகாண்ை நூோகும். 

120) ைமிழ் இேக்கணம் எத்ைடன வடகப் டும்? 

A) 4 

B) 5 

C) 6  

D) 7 

விளக்கம்: எழுத்து, சொல், ச ாருள், யாப்பு, அணி என ைமிழ் இேக்கணம் ஐந்து வடகப் டும். 
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