
11th Tamil                                                                                                                   Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            1 

11th Tamil Book Back Questions With Answer 

இயல் - 1 என்னுயிர் என்பேன் 

1. யுகத்தின் ோடல் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. கடைகளின் உச்சம் ----------- 

(அ) கடே கூறுேல் (ஆ) ோட்டு (இ) நடனம் (ஈ) கவிடே 

2. பேச்சுத ாழிடயக் கவிடேயில் ேயன்ேடுத்துேவர்கள் -------------- வடகயினர் ஆவர். 

(அ) இரண்டு (ஆ) மூன்று (இ) நான்கு (ஈ) ஐந்து 

3. “புல்லின் இேழ்கள்” என்னும் நூடைப் ேடடத்ேவர் ------------- 

(அ) இன்குைாப் (ஆ) வால்ட் விட் ன் (இ) சிற்பி (ஈ)  ல்ைார்ப  

4. 1971ஆம் ஆண்டு இைக்கியத்திற்கான பநாேல் ேரிசிடனப் தேற்றவர் ----------------- 

(அ) ப த்ோ (ஆ) ோப்பைா தநரூடா (இ) கா ராஜ் (ஈ) வால்ட் விட் ன் 

5. 2011ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதேமியின் விருது தேற்றவர் ------------ 

(அ) கா. சிவத்ேம்பி (ஆ) இன்குைாப் (இ) இந்திரன் (ஈ) கா ராஜ் 

3. நன்னூல் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. (அ) முத்துலிங்கம் - யுகத்தின் ோடல் (ஆ) ேவணத்திமுனிவர் – நன்னூல் (இ) சு. வில்வரத்தினம் - 

ஆறாம் திடண (ஈ) இந்திரன் - பேச்சுத ாழியும் கவிடேத ாழியும். 

(i) அ, ஆ (ii) அ, ஈ (iii) ஆ, ஈ (iv) அ, இ 

2. ோயிரம் இல்ைது ---------------- அன்பற. 

(அ) காவியம் (ஆ) ேனுவல் (இ) ோடல் (ஈ) கவிடே 

3. நூலின் முகப்பில் கூறப்ேடுவது -------------- 

(அ) ேதிகம் (ஆ) அணிந்துடர (இ) புடனந்துடர (ஈ) முகவுடர 

4. நன்னூடை எழுதியவர் ------------- 

(அ) தகௌசிக முனிவர் (ஆ) அகத்திய முனிவர் 

(இ) ேவணந்தி முனிவர் (ஈ) விசுவாமித்திர முனிவர் 

5. ------------ என்னும் சிற்றரசன் பவண்டுபகாளுக்கிணங்க நன்னூல் இயற்றப்ேட்டது. 
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(அ) சீயகங்கன் (ஆ) பசரன் (இ) பசாழன் (ஈ) ோண்டியன் 

6. நன்னூல் --------- அதிகாரங்கள் உள்ளன. 

(அ) 4 (ஆ) 3 (இ) 2 (ஈ) 1 

7. நன்னூல் ------------- நூைாகும். 

(அ) இைக்கிய (ஆ) சார்பு (இ) முேல் (ஈ) வழி 

8. உங்கு, உங்ஙனம் போன்ற தசாற்கடள இன்றும் ேயன்ேடுத்துபவார் --------------- ேமிழர். 

(அ) இந்திய (ஆ) இைங்டக (இ) அத ரிக்க (ஈ) ஆஸ்திபரலிய 

9. த ாழிமுேல் எழுத்துகள் -------------- 

(அ) 12 (ஆ) 32 (இ) 42 (ஈ) 22 

10. “இங்ஙனம்” என்னும் தசால்லினில் “ஙனம்” என்ேேன் தோருள் ---------- 

(அ) முடற (ஆ) விேம் (இ) சரி (ஈ) ேன்ட  

இயல் - 2  ா டழ போற்றுதும் 

1. இயற்டக பவளாண்ட  

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. “ஒற்டற டவக்பகால் புரட்சி” என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் 

(அ) நம் ாழ்வார் (ஆ) ஆர்.எஸ். நாராயணன் (இ)  சானபு ஃபுபகாகா (ஈ) ோ யன் 

2. ேமிழகத்தின்  ாநிை  ரம் எது? 

(அ) அரச ரம் (ஆ) ேடன ரம் (இ) ஆை ரம் (ஈ) பவப்ே ரம் 

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இயற்டக உரம் எது? 

(அ) யூரியா (ஆ) தோட்டாசியம் (இ) சாணம் (ஈ) சல்பேட் 

4. ஏடழகளின் கற்ேக விருட்சம் எனப் போற்றப்ேடும்  ரம் எது? 

(அ) ேடன ரம் (ஆ) வாடழ  ரம் (இ) முருங்டக  ரம் (ஈ) தேன்டன  ரம் 

5. ேடன ------------- ஆண்டுகளில் ேயன் ேரும். 

(அ) நான்கு (ஆ) ஐந்து (இ) ஆறு (ஈ) ேதிபனார் 

6.  ண்ணுக்கு வளம் பசர்ப்ேன --------------- 

(அ)  ண்புழு (ஆ) ஊடுேயிர் (இ) இயற்டக உரங்கள் (ஈ) இடவ மூன்றும் 

7. கருப்ேட்டி, ேனங்கற்கண்டு போன்றடவ ------------- 
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(அ)  திப்புக் கூட்டுப்தோள்கள் (ஆ) பநரடிப்தோருள்கள் 

(அ) அ- ட்டும் சரி (ஆ) ஆ- ட்டும் சரி (இ) இரண்டும் சரி (ஈ) அ-ேவறு, ஆ-சரி 

8. பிடழயான தோடடரக் கண்டறிக: 

(அ) ேேநீரிலிருந்து ேனங்கற்கண்டு, கருப்ேட்டி போன்றவற்டறத் ேயாரிக்கின்றனர் 

(ஆ) ஏதிலிக் குருவிகள் என்ேடவ வாழ்வேற்கான சூழல் கிடடக்காே குருவிகள் ஆகும் 

(இ) குடறந்ே எட்டுத்தோடக அடிகடள ஐங்குறு நூல்கள் தகாண்டுள்ளன 

(ஈ) யாடனகளால் தவகு தோடைவில் உள்ள நீரிடன வாசடன மூைம் அறிய முடியும் 

2. ஏதிலிக்குருவிகள் (கவிடே) 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. தோருத்ே ான இைக்கிய வடிவம் எது? 

(அ) ஏதிலிக் குருவிகள் -  ரபுக்கவிடே (ஆ) திரு டை முருகன் ேள்ளு – சிறுகடே 

(இ) யாடன டாக்டர் - குறும் புதினம் (ஈ) ஐங்குறுநூறு – புதுக்கவிடே 

2. “வான் தோய்த்ேது” என்னும் தசாற்தறாடர் உணர்த்தும்  டறமுகப் தோருள் --------------- 

(அ) வானம் இடிந்ேது (ஆ)  டழ தேய்யவில்டை 

(இ) மின்னல் தவட்டியது (ஈ) வானம் என்ேது தோய்யானது 

3. உைகச் சிட்டுக்குருவி நாள் -------------- 

(அ) ஜனவரி-10 (ஆ) பிப்ரவரி-20 (இ)  ார்ச்சு-20 (ஈ) ஏப்ரல்-20 

4. அழகிய தேரியவனின் இயற்தேயர் ------------ 

(அ) பகாவிந்ேன் (ஆ) ோண்டுரங்கன் (இ) அரவிந்ேன் (ஈ) சம்ேந்ேன் 

3. காவியம் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. இறகுகளின் தோகுதிடய ------------- என்ேர். 

(அ) சிறகு (ஆ) இறக்டக (இ) ேறடவ (ஈ) அைகு 

2. சிவரா லிங்கம் என்ேது கவிஞர் பிரமிளின் -------------- 

(இ) புடனதேயர் (ஆ) இயற்தேயர் (இ) காரணப்தேயர் (ஈ) இடுகுறிப்தேயர் 

5. ஐங்குறுநூறு 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 
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1. தோருந்ோே ஒன்டறத் பேர்ந்தேடுக்க: 

(அ) காயா (ஆ) குறிஞ்சி (இ) பிடவம் (ஈ) தகான்டற 

2. முல்டைத்திடண ோடுவதில் வல்ைவர் ------------ 

(அ) ஓரம்போகியார் (ஆ) பேயனார் (இ) அம்மூவனார் (ஈ) கபிைர் 

3. ஐங்குறுநூறு – பிரித்து எழுதுக: 

(அ) ஐ + குறு + நூறு (ஆ) ஐங் + குறுநூறு 

(இ) ஐந்து + குறுட  + நூறு (ஈ) ஐந்து + நூறு 

4. ஐங்குறுநூற்டறத் தோகுப்பித்ேவர் ------------- 

(அ) யாடனக்கட்பசய்  ாந்ேரஞ்பசரல் இரும்தோடற (ஆ) தேருந்பேவனார்  

(இ) ோண்டியன் உக்கிரப்தேருவழுதி (ஈ) தேருந்பேவனார் 

5. “ஐந்குறுநூறு” என்னும் நூடைத் தோகுத்ேவர் ------------- 

(அ) ஓரம்போகியார் (ஆ) கூடலூர் கிழார் (இ) பசக்கிழார் (ஈ) கபிைர் 

6. “ஐந்குறுநூறு” ---------------- நூல்களுள் ஒன்றாகும். 

(அ) ேத்துப்ோட்டு (ஆ) எட்டுத்தோடக (இ) ேதிதனண்கீழ்க்கணக்கு (ஈ) சிற்றிைக்கியம் 

7. “ஐந்குறுநூறு” என்னும் நூல் --------------- அடிச்சிறுட யும் --------------- 

அடிப்தேருட யும் உடடய ோக்களால் ஆனது. 

(அ) மூன்று, ஆறு (ஆ) நான்கு, ஆறு (இ) ஆறு, மூன்று (ஈ) நான்கு, ஐந்து 

6. யாடன டாக்டர் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. யாடன டாக்டர் என்னும் புதினத்தின் ஆசிரியர் --------------- 

(அ) எஸ். இரா கிருஷ்ணன் (ஆ) தஜயப ாகன் (இ) சிவரா ன் (ஈ) சு. பவணுபகாோல் 

2. கடவுள் அவரது நல்ை  னநிடையில் ேடடத்திருக்கிறார் - எடே? 

(அ) பூடன (ஆ) நாய் (இ)  ாடு (ஈ) யாடன 

3. --------------  டையின் ஒரு யாடனக்குக் கால் வீங்கி அது காட்டில் அடைவோய்த் ேகவல் வந்ேது. 

(அ) யாடன (ஆ) நாக (இ) முது (ஈ)  ருே 

4. ேடரவாழ் விைங்குகளுள் அதிக நாள் வாழும் விைங்கு ------------- 

(அ)  ான் (ஆ) முயல் (இ) புலி (ஈ) யாடன 
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இயல்-3 பீடு தேற நில் 

1.  டை இடப்தேயர்கள் - ஓர் ஆய்வு 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. --------------- “ டைநிை  னிேர்கள்” என்று வழங்குகிறார், கமில் சுவைபில். 

(அ) ஆரியடர (ஆ)  ங்பகாலியடர (இ) ஆந்திர  க்கடள (ஈ) திராவிடர்கடள 

2. ------------ நிைம் சார்ந்ே சங்கப்ோடல்கள்  டைபயாடு இடயந்ே ேமிழர் ேம் சீரிய வாழ்டவப் 

பேசின. 

(அ) குறிஞ்சி (ஆ) முல்டை (இ)  ருேம் (ஈ) தநய்ேல் 

3. ோண்டிய  ன்னன் ஒருவன் ----------------- என்று வழங்கப்ேட்டான். 

(அ) ேரத்வாஜ் (ஆ) இரா ராஜ் (இ) தஜயராஜ் (ஈ)  ையத்துவஜ 

4. பகாட்டட என முடியும் 248 இடப்தேயர்களும் -------------- ோன் உள்ளன. 

(அ) ேமிழ்நாட்டில் (ஆ) பகரளாவில் (இ) ஆந்திராவில் (ஈ) கருநாடகத்தில் 

5. தகாற்டக, வஞ்சி, தோண்டி வளாகத்டே ஆய்வுைகின் கவனத்திற்குக் தகாண்டு வந்ேவர் ----------

--- 

(அ) இரா கிருஷ்ணன் (ஆ) பகாோைகிருஷ்ணன் 

(இ) ோைகிருஷ்ணன் (ஈ) பகாகுை கிருஷ்ணன் 

2. காவடிச் சிந்து 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. காவடிச்சிந்துவிற்குத் ேந்டே என்று அடழக்கப்ேடுேவர் யார்? 

(அ) ோரதிோசன் (ஆ) அண்ணா டையார் (இ) முருகன் (ஈ) ோரதியார் 

2. “காவடிச்சிந்து” -------------- என்னும் நூலின் ோக்கத்ோல் விடளந்ே நூைாகும். 

(அ) ேட்டினத்ோர் ோடல்கள் (ஆ) ேண்டோணி சுவாமிகள் ோடல்கள் 

(இ) திருப்புகழ் (ஈ) திருவாசகம் 

3. காவடிச்சிந்துப் ேகுதியிலுள்ள ோடல்கள் நான்கிலும் அட ந்துள்ள அணி ----------------- 

(அ)  டக்கணி (ஆ) உயர்வு நவிற்சி அணி  

(இ) இரட்டுற த ாழிேல் அணி (ஈ) ேற்குறிப்பேற்ற அணி 

3. குறுந்தோடக 
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சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. தோருத்துக: 

1. தவள்ளிவீதியார் அ. புறநானூறு 

2. அண்ணா டையார் ஆ. சி.சு. தசல்ைப்ோ 

3. வாடிவாசல் இ. குறுந்தோடக 

4. இளம்தேருவழுதி ஈ. காவடிச்சிந்து 

(அ) அ, ஆ, இ, ஈ (ஆ) ஆ, ஈ, அ, இ (இ) இ, ஈ, ஆ, அ (ஈ) இ, ஈ, அ, ஆ 

2. “இனிதேன”- இச்தசால்லின் அட ந்ே புணர்ச்சி விதிகடள வரிடசப்ேடுத்துக: 

(அ) உயிர்வரின் உக்குறள் த ய்விட்படாடும், உடல்ப ல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே 

(ஆ) ேனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும், உயிர்வரின் உக்குறள் த ய்விட்படாடும் 

(இ) உடல் ப ல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே 

(ஈ) உயிர்வரின் உக்குறள் த ய்விட்படாடும் 

(உ) இ, ஈ 

3. ந க்குப் ோட ாய் அட ந்ே குறுந்தோடக -------------- திடணடயச் சார்ந்ேது. 

(அ) குறிஞ்சி (ஆ) முல்டை (இ)  ருேம் (ஈ) ோடை 

4. “சிேவல்” என்னும் தசால்லின் தோருள் ------------ 

(அ) இடுப்பில் கட்டும் ஆடட (ஆ) போளில் இடும் துண்டு 

(இ) ேடைப்ோடக (ஈ) டகக்குட்டட 

4. புறநானூறு 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. “உண்டாைம் ” என்னும் புறநானூற்றுப்ோடடைப் ோடியவர் -------------- 

(அ) தவள்ளிவீதியார் (ஆ) ஒளடவயார்  

(இ) கடலுள்  ாய்ந்ே இளம்தேருவழுதி (ஈ) தசன்னிகுளம் அண்ணா டையார் 

2. புறநானூறு --------------- தோடக நூல்களுள் ஒன்று. 

(அ) ேத்துப்ோட்டு (ஆ) எட்டுத்தோடக 

(இ) ேதிதனண்கீழ்க்கணக்கு (ஈ) ஐம்தேருங்காப்பியம் 

3. ேமிழர் உண்டலும் இைபர – எடே? 
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(அ) உணடவ (ஆ) விருந்டே (இ)  ருந்டே (ஈ) அமிழ்டே 

4. “துஞ்சல்” என்ேேன் தோருள் -------------- 

(அ) தூக்கம் (ஆ) பசாம்ேல் (இ) தோங்குேல் (ஈ) வருந்ேல் 

5. புறநானூற்றில் உள்ள ோடல்கள் ----------------- 

(அ) 100 (ஆ) 200 (இ) 300 (ஈ) 400 

6. புறநானூற்றுப் ோடலில் “முயற்சி” என்னும் தோருள் ேடும்ேடி ேயன்ேடுத்ேப்ேட்டுள்ள தசால் ---------- 

(அ) வாள் (ஆ) ஆள் (இ) ோள் (ஈ) போள் 

5. வாடிவாசல் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. ேகுேே உறுப்புகளுள் இடம் தேறும் அடிப்ேடட உறுப்புகள் எடவ? 

(அ) ேகுதி, இடடநிடை, சந்தி, சாரிடய, விகுதி, விகாரம் 

(ஆ) ேகுதி, இடடநிடை, சாரிடய 

(இ) ேகுதி, சந்தி, விகாரம் 

(ஈ) ேகுதி, விகுதி 

2. ஒரு ேகுேேத்தில் தோருள் ேரும் உறுப்புகள் ---------------- 

(அ) ேகுதி, விகுதி, இடடநிடை (ஆ) ேகுதி, இடடநிடை, சாரிடய  

(இ) ேகுதி, விகுதி (ஈ) ேகுதி, சந்தி 

3. கண்ணன் என்ேது ----------- ேகுேேம் ஆகும். 

(அ) தோருட்தேயர் (ஆ) ேண்புப்தேயர் (இ) சிடனப்தேயர் 

4. இடடச்தசாற்கள் ------------ ேேம் ஆகும். 

(அ) ேகு (ஆ) ேகாப் (இ) விளி 

5.  துடரயான் ------------- தேயர்ப்ேகுேேம் ஆகும். 

(அ) தோருள் (ஆ) சிடன (இ) இடப் 

6. ேகுேேத்தில் குடறந்ேளவு இருக்க பவண்டிய உறுப்புகள் -------------- 

(அ) ேகுதி, சந்தி (ஆ) இடடநிடை, சாரிடய (இ) ேகுதி, விகுதி 

7. ஏவல் விடனயாய் அட வது -------------- ஆகும். 

(அ) தேயர்ப்ேகுேேம் (ஆ) விடனப்ேகுேேம் (இ) எதுவுமில்டை 
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 8. “இல்” என்னும் எதிர் டற இடடநிடை அட ந்துள்ள விடனச்தசால் --------------- 

(அ) பகாளான் (ஆ) வாரான் (இ) கண்டிைன் 

9. தசய்ோன் - இச்தசால்லில் அட ந்துள்ள இடடநிடை ----------------- 

(அ) இன் (ஆ) த் (ஈ) ட் 

10. ப ய்ந்ேன - இச்தசால்லில் உள்ள விகுதி ----------- 

(அ) உயர்திடண (ஆ) அஃறிடண 

11. எழுதினான் - இச்தசால்லில் அட ந்துள்ள இடடநிடை ------------- ஆகும். 

(அ) த் (ஆ) இன் (இ) ட் 

12. தகாண்ட - இச்தசால்லின் ேகுதி --------------- 

(அ) தகாண் (ஆ) தகாள் (இ) தகா 

13. தசய்யற்க - இச்தசால்லில் உள்ள எதிர் டற இடடநிடை -------------- 

(அ) அ (ஆ) அல் (இ) அற் 

14. ஒரு ேேத்தின் ேகுதிபயாடு பிற உறுப்புகடள இடணப்ேது -------------- ஆகும். 

(அ) சாரிடய (ஆ) இடடநிடை (இ) சந்தி 

தோருத்துக: 

அ. 

1. தோருட்தேயர்ப்ேகுேேம் - அ. தசன்டனயான் 

2. இடப்தேயர்ப்ேகுேேம் - ஆ. மூக்கன் 

3. காைப்தேயர்ப்ேகுேேம் - இ. தோன்னன் 

4. சிடனப்தேயர்ப்ேகுேேம் - ஈ. சித்திடரயான் 

விடட: 1-இ, 2-அ, 3-ஈ, 4-ஆ 

ஆ. 

 தசால் இடடநிடை 

1. வருவான் - அ. இறந்ேகாை இடடநிடை (த்) 

2. காணான் - ஆ. நிகழ்காை இடடநிடை (கிறு) 

3. ோர்த்ோன் - இ. எதிர்காை இடடநிடை (வ்) 

4. நடக்கிறான் - ஈ. எதிர் டற இடடநிடை (ஆ) 
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விடட: 1-இ, 2-ஈ, 3-அ, 4-ஆ 

7. திருக்குறள் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. உைபகாரால் திருக்குறள் ேமிழ் ாதின் ---------------- எனப் ோராட்டப்ேடுகிறது. 

(அ) உயிர்மூச்சு (ஆ) இனிய உயிர்நிடை (இ) இரு கண்கள் 

2. திருக்குறள் --------------- என்னும் தோடக நூடைச் சார்ந்ேது. 

(அ) ப ற்கணக்கு நூல்கள் (ஆ) ேதிதனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் (இ) ஐம்தேருங்காப்பியங்கள் 

3. திருக்குறள் --------------- தேரும் பிரிவுகடளக் தகாண்டது. 

(அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 7 

4. திருக்குறள் ------------- அதிகாரங்கடளக் தகாண்டது. 

(அ) 134 (ஆ) 133 (இ) 132 

5. திருக்குறளில் உள்ள த ாத்ே குறட்ோக்கள் ----------------- 

(அ) 1332 (ஆ) 1331 (இ) 1330 

6. தோருட்ோலில் அட ந்ே பிரிவுகள் -------------- 

(அ) களவியல், கற்பியல் (ஆ) அரசியல், அங்கவியல், ஒழிபியல் 

(இ) அரசியல், அங்கவியல், ஊழியல் 

7. உைகம் முழுவதும் ஒப்ேக்கூடிய சிறந்ே கருத்துகடளத் திருக்குறள் தகாண்டுள்ளோல், அஃது உைக ---

--------- எனப்ேடுகிறது. 

(அ) தோது டற (ஆ) அறநூல் (இ) கருத்துக்களஞ்சியம் 

8. “அணுடவத் துடளத்பேழ் கடடைப் புகட்டிக் குறுகத் ேறித்ே குறள்” எனத் திருக்குறடளப் போற்றிப் 

புகழ்ந்ேவர் ------------ 

(அ) இடடக்காடர் (ஆ) ஒளடவயார் (இ) பகாவூர்கிழார் 

9. அறிஞர் சிைர் திருவள்ளுவர் போன்றிய காைம் --------------- என்ேர். 

(அ) கி.மு.31 (ஆ) கி.பி.31 (இ) கி.மு.131 

10. திருக்குறளுக்கு வழங்கப்ேடும் தேயர்களுள் ஒன்று ---------------- 

(அ) சா  பவேம் (ஆ) அேர்வண பவேம் (இ) உத்ேர பவேம் 

11. “தோய்யில் புைவர்” என வழங்கப்ேடுேவர் ---------------- 
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(அ) கபிைர் (ஆ) திருவள்ளுவர் (இ) ஒளடவயார் 

12. “தேருநாவைர்” எனச் சிறப்புப்தேயரால் வழங்கப்ேடுேவர் --------------- 

(அ) தநடுஞ்தசழியன் (ஆ) பசா சுந்ேர ோரதியார் (இ) திருவள்ளுவர் 

13. யாகாவாராயினும் - இத்தோடரில் உள்ள “யா” என்ேேன் தோருள் ------------- 

(அ) எடே (ஆ) எவற்டற (இ) அவற்டற 

14. பீலிதேய் சாகாடு - இத்தோடரிலுள்ள “சாகாடு” என்ேேன் தோருள் ----------------- 

(அ) இறப்பு (ஆ)  டழ தேய்யாக் காடு (இ) வண்டி 

வினா விடட ேருக: 

1. “ டையினும்  ாணப் தேரிது” 

வினா:  ாண – தோருள் எழுதுக: 

விடட: மிகவும். 

2. “------------- உள்ளாறும் ஆறாபே 

நாவினால் சுட்ட வடு” 

வினா: நாவினால் சுட்ட – தோருள் ேருக: 

விடட: நாவினால் பிறர்  னம் புண்ேடும்ேடி பேசிய தசாற்கள். 

3. “ ருந்ோகித் ேப்ோ  ரத்ேற்றாற் தசல்வம் 

தேருந்ேடக யான்கட் ேடின்” 

வினா:  ருந்து  ரம் - எவ்வாறு? 

விடட: ேன் உறுப்புகளாகிய இடை, பூ, காய், கனி, ேட்டட முேலியவற்றால்  ரம்  ருந்ோகி. 

4. “----------- அப்ேண்டம் 

சாை மிகுத்துப் தேயின்” 

வினா: அப்ேண்டம் - எப்ேண்டம்? 

விடட:  யிற்பீலி. 

தோருத்துக: 

 அணி குறள் 

1. உவட யணி - அ. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாபே  

 நாவினாற் சுட்ட வடு 
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2. பிறிதுத ாழிேைணி - ஆ. ஊருணி நீர்நிடறந் ேற்பற உைகவாம்  

 பேரறி வாளன் திரு 

3. பவற்றுட யணி - இ. பீலிதேய் சாகாடு  ச்சிறு  ப்ேண்டஞ்  

 சாை மிகுத்துப் தேயின் 

விடட: 1-ஆ, 2-அ, 3-இ 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. ேடத்துக்குப் தோருத்ே ான திருக்குறடளக் கண்டுபிடிக்க: 

(அ) பவண்டிய பவண்டியாங்கு எய்ேைால் தசய்ேவம் 

ஈண்டு முயைப் ேடும் 

(ஆ) அளவறிந்து வாழாோன் வாழ்க்டக உளபோை 

இல்ைாகித் போன்றாக் தகடும் 

(இ) நிடையின் திரியாது அடங்கியான் போற்றம் 

 டையினும்  ாணப் தேரிது 

2. துன்ேப்ேடுேவர் ------------- 

(அ) தீக்காயம் ேட்டவர் (ஆ) தீயினால் சுட்டவர் 

(இ) தோருடளக் காக்காேவர் (ஈ) நாடவக் காக்காேவர் 

3. பின்வரும் நாைடியார் ோடலின் தோருளுக்குப் தோருத்ே ான திருக்குறடளக் கண்டறிக 

 டைமிடசத் போன்றும்  தியம்போல் யாடனத் 

ேடைமிடசக் தகாண்ட குடடயர் - நிைமிடசத்  

துஞ்சினார் என்தறடுத்துத் தூற்றப்ேட் டாரல்ைால் 

எஞ்சினார் இவ்வுைகத் தில். 

(அ) ஒன்றா உைகத்து உயர்ந்ே புகழல்ைால் 

தோன்றாது நிற்ேதோன்று இல் 

(ஆ) தநருநல் உளதனாருவன் இன்றில்டை என்னும் 

தேருட  உடடத்துஇவ் வுைகு 

(இ) அளவறிந்து வாழாோன் வாழ்க்டக உளபோை 

இல்ைாகித் போன்றாக் தகடும் 
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4. கீழ்காணும் புதுக்கவிடேக்குப் தோருந்தும் திருக்குறடளத் பேர்ந்தேடுக்க: 

பூக்களுக்கும் முள்களுக்கும் இடடயில் 

புழங்குகிறது பயாசடன 

ோசத்துக்கும் நியாயத்துக்கும் நடுவில் 

நசுங்குகிறது அறம் 

இன்ேத்துக்கும் பேராடசக்கும் நடக்கும் 

போராட்டத்தில் தவடிக்கின்றன 

தவளியில் குண்டுகளும் 

வீட்டில் சண்டடகளும்…………….. 

ஆடச அறுத்ேல் எளிேல்ை! 

முயன்று ோர்க்கைாம் வா! 

(அ) அருவிடன தயன்ே உளபவா கருவியான் 

காைம் அறிந்து தசயின் 

(ஆ) பீலிதேய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்ேண்டம் 

சாை மிகுத்துப் தேயின் 

(இ) இன்ேம் இடடயறாது ஈண்டும் அவாதவன்னும் 

துன்ேத்துள் துன்ேம் தகடின் 

5. ஒப்புரவு என்ேேன் தோருள் -------------- 

(அ) அடக்குமுடடயது (ஆ) ேண்புடடயது 

(இ) ஊருக்கு உேவுவது (ஈ) தசல்வமுடடயது 

தோருத்துக: 

அ. வாழ்ேவன் - 1. காத்திருப்ேவன் 

ஆ. வாழாேவன் - 2.  ருந்ோகும்  ர ானவன் 

இ. போன்றுேவன் - 3. ஒத்ேேறிேவன் 

ஈ. தவல்ை நிடனப்ேவன் - 4. புகழ் ேரும் ேண்புடடயவன் 

உ. தேரும் ேண்புடடயவன் - 5. இடசதயாழித்ேவன் 

- 6. வீழ்ேவன் 
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விடட: அ-3, ஆ-5, இ-4, ஈ-1, உ-2 

இைக்கணக்குறிப்புத் ேருக: 

(அ) சுடச்சுடரும் (ஆ) சுடச்சுடரும் தோன் (இ) சுடச்சுட 

விடட: (அ) சுடச்சுடரும் (சுடுவோல் ஒளிவிடும்) - மூன்றாம் பவற்றுட த்தோடக 

 (ஆ) சுடச்சுடரும்தோன் - விடனத்தோடக 

 (இ) சுடச்சுட – அடுக்குத்தோடர் 

விடரந்து தகடுேவன் யார்? 

(அ) பிறருடன் ஒத்துப்போனவன், ேன் வலிட  அறிந்ேவன், ேன்டன உயர்வாக நிடனப்ேவன் 

(ஆ) பிறருடன் ஒத்துப்போகாேவன், ேன் வலிட  அறியாேவன், ேன்டன உயர்வாக நிடனக்காேவன் 

(இ) பிறருடன் ஒத்துப்போனவன், ேன் வலிட  அறிந்ேவன், ேன்டன உயர்வாக நிடனக்காேவன் 

(ஈ) பிறருடன் ஒத்துப்போகாேவன், ேன் வலிட  அறியாேவன், ேன்டன உயர்வாக நிடனப்ேவன் 

9. பவளாண்ட  தசய்ேற்தோருட்டு – தோருள் கூறுக: 

விடட: உேவி தசய்வேற்காக. 

10. ேற்று நீங்கியவனுக்கு உண்டாவது – ேற்றற்றவடனப் ேற்றுவோல் உண்டாவது. 

(அ) ேற்றுகள் தேருகும் - தோருள்களின் இன்ேம் தேருகும் 

(ஆ) ேற்றுகள் அகலும் - தோருள்களின் துன்ேம் அகலும் 

(இ) தோருள்களின் துன்ேம் அகலும் - ேற்றுகள் அகலும் 

(ஈ) தோருள்களின் இன்ேம் தேருகும் - ேற்றுகள் தேருகும் 

இயல் - 4 பகடில் விழுச்தசல்வம் 

1. ேமிழகக் கல்வி வரைாறு 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. ஏடு, சுவடி, தோத்ேகம், ேனுவல் முேலிய தசாற்கள் ேரும் தோருள் --------------- 

(அ) நூல் (ஆ) ஓடை (இ) எழுத்ோணி (ஈ) ோள் 

2. ேள்ளி என்னும் தசால்லுக்குப் -------------- என்று தோருள். 

(அ) ேடுக்டக (ஆ) த ல்லுேல் (இ) கல்லுேல் (ஈ) அள்ளுேல் 

3. ேள்ளி என்னும் தசால்லுக்குப் ----------- என்று தோருள். 

 (அ) ேடுக்டக (ஆ) ேருக்டக (இ) கடுக்காய் (ஈ) உடுக்டக 
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4. “ேட்டி  ண்டேம்” என்ேது ச யக்கருத்துக்கள் ேற்றி விவாதிக்கும் இடம் என்று -------------- 

என்னும் நூலில் கட்டப்ேடுகின்றது. 

(அ) சிைப்ேதிகாரம் (ஆ) சீவகசிந்ோ ணி (இ)  ணிப கடை (ஈ) குண்டைபகசி 

5. “தேற்றிப்ேள்ளிகள்” என வழங்கப்ேட்டடவ --------------- 

(அ) திண்டணப்ேள்ளிகள் (ஆ) ோடசாடைகள் (இ)  க்ோபுகள் (ஈ)  ேரஸாக்கள் 

6. ச ய நூடையும் ேத்துவ நூடையும் கற்பிப்போம் ------------- 

(அ) குரவர் (ஆ) குறவர் (இ)  றவர் (ஈ) வீரர் 

7. --------------- முேன் முேலில் ேரங்கம்ோடியில் அச்சுக் கூடத்டே ஏற்ேடுத்தினர். 

(அ) ஆங்கிபையர் (ஆ) பிதரஞ்சுக்காரர் (இ) போர்ச்சுக்கீசியர் (ஈ) டச்சுக்காரர் 

3. நற்றிடண 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. 9 அடி சிற்தறல்டையும் 12 அடி பேதரல்டையும் தகாண்ட நூல் ----------------- 

(அ) நற்றிடண (ஆ) குறுந்தோடக (இ) அகநானூறு (இ) ஐங்குறுநூறு 

2. நற்றிடண ---------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

(அ) ேத்துப்ோட்டு (ஆ) எட்டுத்தோடக 

(இ) ேதிதனண்கீழ்க்கணக்கு (ஈ) ஐம்தேருங்காப்பியம் 

3. ந க்குப் ோட ாய் அட ந்துள்ள நற்றிடணப் ோடடைப் ோடியவர் ---------------- 

(அ) ஒளடவயார் (ஆ) கல்ைாடனார் (இ) நச்தசள்டளயார் (ஈ) போேனார் 

4. நற்றிடணடயத் தோகுப்பித்ேவன் -------------------- 

(அ) ேன்னாடு ேந்ே ோண்டியன்  ாறன் வழுதி 

(ஆ) பசாழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் 

(இ) தசல்வக்கடுங்பகா வாழியாேன் 

(ஈ) உப்பூரிகுடிகிழார்  கன் உருத்திரசன் ர் 

5.நற்றிடண கூறும் “ேத்துற்று” என்னும் தசால்லின் தோருள் ------------------ 

(அ) ோவி (ஆ) ஓடி (இ) ேறந்து (ஈ) வருந்தி 

6. அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டுணர்ந்ேனள் தகால் - இவ்வடியில் குறிப்பிடப்ேடுேவர் -------------- 

(அ) நற்றாய் (ஆ) தசவிலித்ோய் (இ) போழி (ஈ) ேடைவி 
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7. சிறுவிடளயாட்டி - இவ்வாறு யார் யாடரக் குறிப்பிட்டார்? 

(அ) தேற்ற ோய் ேடைவிடய (ஆ) தசவிலித்ோய் ேடைவிடய 

(இ) போழி ேடைவிடய (ஈ) ஊரார் ேடைவிடய 

8.தகாடுத்ே ேந்டே தகாழுஞ்பசாறு உள்ளாள் - இத்தோடரில் தகாழுஞ்பசாறு என்ேேன் தோருள் 

(அ) ேைபராடு உண்ணும் தேருட டய (ஆ) வள ான உணடவ 

(இ)  திய உணவிடன (ஈ) ேந்டேயின் தசல்வ நிடைடய 

9. சிறு துடகயபள - இத்தோடரில்  துடக என்னும் தசால்லின் தோருள் யாது? 

(அ)  னவலிட  (ஆ) உடல்வலிட  (இ) குடும்ேப்தேறுட  (ஈ) ேற்தேருட  

இயல் – 5 நாதளல்ைாம் விடனதசய் 

1. ஆனந்ேரங்கர் நாட்குறிப்பு 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. தோருந்ோேடேத் பேர்க: 

(அ) ஆனந்ேரங்கர் எழுதிய நாட்குறிப்புகள் ேன்னிரண்டு தோகுதிகளாக தவளிவந்துள்ளன 

(ஆ) ஒவ்தவாரு நாள் நிகழ்வுக்கும் ஆண்டு, திங்கள், நாள், கிழட , பநரம், நிகழ்விடம் ஆகியவற்டறக் 

குறிப்பிடா ல் தசய்திகடள எழுதியுள்ளார் 

(இ) ஆனந்ேரங்கரின் நாட்குறிப்பு 18ஆம் நூற்றாண்டின் ேமிழ்ச் சமூகத்டேப் ேடம் பிடித்துக் காட்டுவோக 

அட ந்துள்ளது 

(ஈ) ஐபராப்ோவிலிருந்து இந்தியாடவ அடடயக் கப்ேல்களுக்கு எட்டுத் திங்கள் பேடவப்ேட்டன 

(i) அ, ஆ (ii) ஆ, இ (iii) அ, இ (iv) ஆ, ஈ 

2. ஆனந்ேரங்கருக்குத் தோடர்பில்ைாே குறிப்பு எது? 

(அ) த ாழிதேயர்ப்ோளர் (ஆ) இந்தியாவின் தேப்பிசு 

(இ) ேடைட த் துவிோஷி (ஈ) உைக நாட்குறிப்பு இைக்கியத்தின் ேந்டே 

3. -------------  ன்னர் காைத்தில் நாட்குறிப்பு எழுேத் ேடட விதிக்கப்ேட்டது. 

(அ) ஒளரங்கசீப் (ஆ) ோேர் (இ) அக்ேர் (ஈ) அைாவுதீன் கில்ஜி 

4. வாஸ்பகாடகா ா ------------- எழுதும் ேழக்கம் உள்ளவர். 

(அ) கடே (ஆ) கவிடே (இ) நாட்குறிப்பு (ஈ) கட்டுடர 

5. ஆனந்ேரங்கர் பிதரஞ்சு ஆளுநர் துய்ப்பள காைத்தில் -------------- ஆகப் ேணியாற்றினார். 
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(அ) அட ச்சர் (ஆ) ேடடத்ேளேதி (இ) அந்ேரங்க ஆபைாசகர் (ஈ) ேடைட த் துவிோஷி 

6. ஐபராப்ோவிலிருந்து இந்தியாடவ அடடயக் கப்ேல்களுக்கு -------------- திங்கள் ஆனது. 

(அ) ஆறு (ஆ) ஏழு (இ) எட்டு (ஈ) ஒன்ேது 

7. ஆனந்ேரங்கர் காைத்தில் 480 காசு என்ேது ---------------- ரூோய் ஆகும். 

(அ) 4 (ஆ) 3 (இ) 2 (ஈ) 1 

8. புதுச்பசரியிலிருந்து  ணிைாவுக்குச் தசன்ற கப்ேலில் -------------- என்னும் ேமிழர்  ாலுமியாகப் 

ேணியாற்றினார். 

(அ) பவைப்ேன் (ஆ) அழகப்ேன் (இ) வள்ளியப்ேன் (ஈ) முருகப்ேன் 

2. சீறாப்புராணம் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. உறுேடக, இடன் ஆகிய தசாற்களுக்கு இைக்கணக்குறிப்பு: 

(அ) உரிச்தசால் தோடர், ஈற்றுப்போலி (ஆ) விடனத்தோடக, இடவாகுதேயர் 

(இ) விடனதயச்சம், விடனத்தோடக (ஈ) தேயதரச்சம், ேண்புத்தோடக 

2. சரியானடேத் பேர்ந்தேடுக்க: 

அ. வடர- டை ஆ. வதுடவ-திரு ணம் இ. வாரணம்-யாடன ஈ. புடவி-கடல் 

(i) அ, ஆ, இ – சரி; ஈ - ேவறு (ii) ஆ, இ, ஈ – சரி; அ – ேவறு 

(iii) அ, இ, ஈ – சரி; ஆ – ேவறு (iv) அ, ஆ, ஈ – சரி; இ - ேவறு 

3. புடவி என்ேேன் தோருள் ------------ 

(அ) கடல் (ஆ)  டை (இ) ஆறு (ஈ) பூமி 

4. “ டைவிைா ேருளிய வள்ளிபயார்” - இவ்வடியில் உள்ள வள்ளிபயார் எனப்ேடுேவர் ------------- 

(அ) புைவர் (ஆ)  ன்னன் (இ) வள்ளல்கள் (ஈ) இரவைர் 

5. தேண்டிடர - இடே எப்ேடிப் பிரிப்ேது? 

(அ) தேண் + டிடர (ஆ) தேண்ட  + திடர (இ) தேண்டி + டர (ஈ) தேண்டு + டர 

6. பநதரான்றாசிரியத்ேடள என்ேது ------------- 

(அ) காய் முன் பநர் (ஆ) காய் முன் நிடர (இ) கனி முன் நிடர (ஈ)  ா முன் பநர் 

7. யாப்பு என்னும் கடடைக் கடக்கப் ேயன்ேடும் நூல் ------------ 

(அ) நன்னூல் (ஆ) சிைப்ேதிகாரம் 
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(இ) ேன்னிரு ோட்டியல் (ஈ) யாப்ேருங்கைக்காரிடக 

8. ேமிழ்ச்தசய்யுள் வடிவங்கள் தேரும்ோலும் -------------- அடிப்ேடடயாய்க் தகாண்டடவ. 

(அ) ோளத்டே (ஆ) இராகத்திடன (இ) இடசடய (ஈ) எதுடக ப ாடனயிடன 

9. ---------------- ோக்களால் ஆன ோடல்கபள சங்க காைத் ேமிழில் மிகுதியாய் உள்ளன. 

(அ) தவண்ோ (ஆ) ஆசிரியப்ோ (இ) வஞ்சிப்ோ (ஈ) விருத்ேப்ோ 

10. ஆசிரியப்ோவில் இறுதி அடியின் இறுதி எழுத்து --------------- என்னும் எழுத்ோல் முடிவது சிறப்பு. 

(அ) ஆ (ஆ) ஓ (இ) ஏ (ஈ) ஊ 

புதிர்களுக்கான விடடகடளத் பேர்ந்தேடுத்து எழுதுக: 

(கம்பு, ட , வடள,  தி, இேழ், ஆழி) 

1. எலியும் நுடழயும்; எழிைரசி டகயும் நுடழயும் ------------ 

விடட: வடள. 

2. அடிக்கவும் தசய்யைாம்; பகாடடக்குக் கூழாகவும் குடிக்கைாம் ----------- 

விடட: கம்பு. 

3. கண்ணிலும் எழுேைாம்; தவண்ோளிலும் எழுேைாம் ----------- 

விடட: ட . 

4. அறிவின் தேயரும் அதுோன்; அம்புலியின் தேயரும் அதுபவோன் ----------- 

விடட:  தி. 

5. பூவின் உறுப்பும் நாபன; புன்னடகயின் பிறப்பிடமும் நாபன ------------ 

விடட: இேழ். 

6. வண்டிடயயும் இயக்கும்; தேரும் கப்ேடையும் ோங்கும் ----------- 

விடட: ஆழி. 

இயல் – 6 ேல்கடை நிறுவு 

1. காைத்டே தவன்ற கடை 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. ேஞ்டச பிரகதீஸ்வரர் ஆையம் --------------- வழங்கப்ேடுகிறது. 

(அ)  டைக்பகாவில் (ஆ) குடகக்பகாயில் (இ) தேரியபகாவில் (ஈ) சிறிய பகாவில் 

2. தேரிய பகாவிலின் வி ானத்தின் நிழல் விழாது என்ேது ----------------- 
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(அ) உண்ட  (ஆ) கட்டுக்கடே (இ) சிறிேளவு உண்ட  (ஈ) சிறிேளவு கட்டுக்கடே 

3. வி ானம் என்ேது -------------- அட க்கப்ேடுவது. 

(அ) பகாபுரத்தின் மீது (ஆ) சுற்றுச்சுவர் மீது (இ) அகநாழிடகமீது (ஈ) ேடரயின் மீது 

4. இராசசி ப ச்சுரம் என்று வழங்கப்ேடும் பகாவில் ------------ 

(அ) காஞ்சிபுரம் டகைாசநாேர் பகாவில் (ஆ) காஞ்சிபுரம் வரேராஜதேரு ாள் பகாவில் 

(இ) காஞ்சிபுரம் கா ாட்சியம் ன் பகாவில் (ஈ) காஞ்சிபுரம் சிவன் பகாவில் 

5. ேமிழக அரசின் இைச்சிடனயில் இடம் தேற்றுள்ள பகாபுரம் -------------- பகாவிடைச் பசர்ந்ேது. 

(அ) திருவரங்கம் (ஆ)  துடர (இ) திருவில்லிபுத்தூர் (ஈ) காஞ்சிபுரம் 

6. நான்கு புறங்களிலும் நான்கு பகாபுரங்கள் எழுப்பும்  ரபு ------------- காைத்தில் தோடங்கியது. 

(அ)  பகந்திரவர்  ேல்ைவன் (ஆ) இராசராச பசாழன் 

(இ) முேைாம் குபைாத்துங்கச் பசாழன் (ஈ) இரண்டாம் குபைாத்துங்கச் பசாழன் 

7. புகழ் தேற்ற பகாவில்கள் ேைவற்றிலும் மிகவுயர்ந்ே பகாபுரங்கடள எழுப்பியது ---------------- 

(அ) ோண்டியப் பேரரசு (ஆ) பசாழப்பேரரசு 

(இ) விஜயநகரப் பேரரசு (ஈ) பிற்காைச் பசாழப் பேரரசு 

8. தேரிய பகாவிலின் கல்தவட்டுகளில் தேயர் தோறிக்கப்ேட்டுள்ள கடைஞர்கள் --------------- 

(அ) தகால்ைர்கள் (ஆ) ேச்சர்கள் (இ) குயவர்கள் (ஈ) டகவிடனஞர்கள் 

2. ஆத் ாநாம் கவிடேகள் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. “ழ” என்னும் தேயரில் கவிஞர் ஆத் ாநா ால் தவளியிடப்ேட்டது; “கவிடேக் கிரீடம்” என்று 

போற்றப்ேடுவது ---------------- 

(அ) சிற்றிேழ், குற்றாைக் குறவஞ்சி (ஆ) கவிடே நூல், திருச்சாழல் 

(இ) நாளிேழ், நன்னகர் தவண்ோ (ஈ) கட்டுடர நூல், குற்றாைக் பகாடவ 

2. ஆத் ாநாம் என்ேது கவிஞரின் ------------ 

(அ) இயற்தேயர் (ஆ) புடனதேயர் (இ) காரணப்தேயர் (ஈ) குடும்ேப்தேயர் 

3. ஆத் ாநாம் நடத்திய சிற்றிேழின் தேயர் --------------- 

(அ) ஃ (ஆ) கசடேேற (இ) ழ (ஈ) வல்லினம் 

4. அணில்களின் டககள் எவற்டறப் போன்றடவ? 
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(அ) தேண்களின் டககள் (ஆ) ஆண்களின் டககள் 

(இ) முதிபயாரின் டககள் (ஈ) சிறுபிள்டளக் டககள் 

5. புளிய ரம் யாருடன் பேசுகிறது? 

(அ) சிறுவரிடம் (ஆ) தேரியவரிடம் (இ) ேன்னிடம் (ஈ) நம்மிடம் 

6. தேரிய புளிய ரத்தினடியில் தூங்கிய சிறுவருக்குப் புளிய ரம் அளித்ேது என்ன? 

(அ) புளியம்ேழம் (ஆ) கடும் தவயில் (இ) குளிர்ந்ே காற்று (ஈ) புளியங்காய் 

3. குற்றாைக் குறவஞ்சி 

தோருத்துக: 

அ. விரியன் 1. ேண்டட 

ஆ. திருகுமுருகு 2. காைாழி 

இ. நாங்கூழ்ப்புழு 3. சிைம்பு 

ஈ. குண்டைப்பூச்சி 4. ோடகம் 

(அ) 3, 4, 2, 1 (ஆ) 3, 1, 4, 2 (இ) 4, 3, 2, 1 (ஈ) 4, 1, 3, 2 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. ச ய நூல்கள் -------------- ோடின. 

(அ) அரசர்கடள (ஆ) வள்ளல்கடள (இ) கடவுளர்கடள (ஈ) வீரர்கடள 

2. குறவஞ்சி என்ேது ஒருவடகயான -------------- இைக்கிய வடிவம். 

(அ) நாடக (ஆ) இடச (இ) திறனாய்வு (ஈ) சிறுகடே 

3. குறவஞ்சி இைக்கியத்டே ---------------- எனக் கூறுவதுண்டு. 

(அ) பிள்டளப்ோட்டு (ஆ) ோண்ோட்டு (இ)  டைப்ோட்டு (ஈ) குறத்திப்ோட்டு 

4. குறவஞ்சியில் இடம் தேறும் ோத்திரங்கள் --------------- 

(அ) சிங்கன், சிங்சி (ஆ) ோங்கன், ோங்கி (இ) போழன், போழி (ஈ) உழவன், உழத்தி 

5. கவிடேக் கிரீடம் என்று போற்றப்ேடும் இைக்கியம் எது? 

(அ) தியாபகசர் குறவஞ்சி (ஆ) திதரௌேடே குறவஞ்சி 

(இ) தவள்டளப்பிள்டளயார் குறவஞ்சி (ஈ) குற்றாைக் குறவஞ்சி 

5. இடசத்ேமிழர் இருவர் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 
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1. சிம்தோனித் ேமிழர் என்று ோராட்டப் தேறுேவர் யார்? 

(அ) இடளயராஜா (ஆ) ஏ.ஆர். ரஹ் ான் (இ) பேவா (ஈ) ஹாரீஷ் தஜயராஜ் 

2. இடளயராஜா அறிமுக ான திடரப்ேடம் ------------------- 

(அ) நூறாவது நாள் (ஆ) அன்னக்கிளி (இ) இருவர் (ஈ) பராஜா 

3. புல்ைாங்குழல் கடைஞர் ஹரிபிரசாத் தசௌராஸியாவுடன் இடளயராஜா இடணந்து தவளியிட்ட 

இடசத்தோகுப்பு ------------- 

(அ) ராஜாவின் ர ண ாடை (ஆ) எப்ேடிப் தேயரிடுபவன்? 

(இ) இந்தியா 24  ணி பநரம் (ஈ) காற்டறத் ேவிர ஏதுமில்டை 

4. ஆரட்படாரிபயா என்னும் இடசவடிவில் இடளயராஜா இடசயட த்துள்ள இைக்கியம் ---------- 

(அ) பேவாரம் (ஆ) திருவாசகம் (இ) திருப்ோடவ (ஈ) திருதவம்ோடவ 

5. இடளயராஜா உருவாக்கிய கர்நாடகச் தசவ்வியல் இராகம் --------------- 

(அ) கல்யாணி (ஆ) இந்போளம் (இ) ேஞ்சமுகி (ஈ) போடி 

6. நூறாவது நாள் திடரப்ேடத்துக்குப் பின்னணி இடசயட க்க இடளயராஜா எடுத்துக்தகாண்ட நாள்கள் 

-------------- 

(அ) நூறு நாள்கள் (ஆ) ேத்து நாள்கள் (இ) ஒரு நாள் (ஈ) அடர நாள் 

7. சிறந்ே திடரப்ேடப் பின்னணி இடசக்கான ஆஸ்கர் விருதிடன ஏ.ஆர். இரஹ் ான் தேற்ற ஆண்டு ---

---------- 

(அ) 2008 (ஆ) 2009 (இ) 2010 (ஈ) 2011 

8. ஏ.ஆர். இரஹ் ான் திடரப்ேட இடசயட ப்ோளராக அறிமுக ான திடரப்ேடம் ------------- 

(அ) இருவர் (ஆ) உயிபர (இ) பராஜா (ஈ) இந்தியன் 

9. ஏ.ஆர். இரஹ் ானுக்கு ஆஸ்கார், பகால்டன் குபளாப், கிராமி ஆகிய விருதுகடள ஒருங்பக தேற்றுத் ேந்ே 

திடரப்ேடம் ----------- 

(அ) பராஜா (ஆ) ப ாபை (இ) இந்தியன் (ஈ) ஸ்ைம்டாக் மில்லியனர் 

10. ஏ.ஆர். இரஹ் ானின் ேந்டே ஆர்.பக. பசகர் ------------------ த ாழித் திடரப்ேடங்களின் 

இடசக்கடைஞர் ஆவார். 

(அ) ேமிழ் (ஆ)  டையாளம் (இ) இந்தி (ஈ) ஆங்கிைம் 

11. ஈறு போேல், முன்னின்ற த ய் திரிேல், ேனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர்வரின் இரட்டும், உடல்ப ல் உயிர் 

வந்து ஒன்றுேல் ஆகிய வரிடசயில் புணர்ந்ே தசால் -------------- 

(அ) மூதூர் (ஆ) தவற்றிடம் (இ) நல்ைாடட (ஈ) டேந்ேளிர் 
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இயல் – 7 டவயத் ேடைட  தகாள் 

1. காற்றில் கைந்ே பேபராடச 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. ஜனப்பிரளயம் என்னும் வடத ாழிச் தசால்லுக்குரிய ேமிழ்தசால் எது? 

(அ)  க்கள் அடை (ஆ) உயிர் அடை (இ)  க்கள் தவள்ளம் (ஈ)  க்கள் அடவ 

2. ஜீவா தசயல்ேட்ட இயக்கங்களின் வரிடச முடற ------------- 

(அ) காந்திய இயக்கம், தோதுவுடடட  இயக்கம், சுய ரியாடே இயக்கம் 

(ஆ) காந்திய இயக்கம், சுய ரியாடே இயக்கம், தோதுவுடடட  இயக்கம் 

(இ) தோதுவுடடட  இயக்கம், காந்திய இயக்கம், சுய ரியாடே இயக்கம் 

(ஈ) சுய ரியாடே இயக்கம், காந்திய இயக்கம், தோதுவுடடட  இயக்கம் 

3. எழுத்ோளர் சுந்ேரரா சாமி எந்ே த ாழியிலிருந்து இைக்கியங்கடள த ாழி தேயர்த்துள்ளார்? 

(அ) கன்னடம் (ஆ) தேலுங்கு (இ)  டையாளம் (ஈ) உருது 

2. புரட்சிக் கவி 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. அழகும் அறிவும் இளட யும் வாய்த்ேவன் - யார் யாரிடம் கூறியது? 

(அ) அட ச்சர் கவிஞரிடம் (ஆ)  ன்னர் அட ச்சரிடம் 

(இ) அட ச்சர்  ன்னரிடம் (ஈ)  ன்னர் அமுேவல்லியிடம் 

2.  க்களாட்சிக்கு முன்பு வடர சட்டம், நிருவாகம், நீதி ஆகியடவ குவிந்திருந்ேன. யாரிடத்தில்? 

(அ) அட ச்சர் (ஆ) அரசர் (இ) ேடடத்ேளேதி (ஈ) அரசியல் ஆபைாசகர் 

3.  க்களாட்சியின் அடிப்ேடடக் கூறுகள் ---------------- 

(அ) அரசு, ேடட, நிருவாகம் (ஆ) சுேந்திரம், ச த்துவம், சபகாேரத்துவம் 

(இ) சட்டம், நீதி, ேண்டடன (ஈ) உணவு, உடட, இருப்பிடம் 

4. அரசு என்ேது ------------- என்று கவிஞர்கள் இைக்கிய வடிவங்களின் மூைம் வலியுறுத்தி 

வருகின்றனர். 

(அ) அரசனுக்கானது (ஆ) அட ச்சர்களுக்கானது 

(இ)  க்களுக்கானது (ஈ) ேடகவர்களுக்கானது 
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5. உோரன் -------------- என்று அமுேவல்லி -------------- என்றும் தோய்யுடரக்கு ாறு 

அட ச்சர் கூறினார். 

(அ) தோழுபநாயாளி, ோர்டவயற்றவள் 

(ஆ) ோர்டவயற்றவன், தோழுபநாயாளி 

(இ) காது பகளாேவன்,  னநிடை சரியில்ைாேவள் 

(ஈ)  னநிடை சரியில்ைாேவன், காது பகாளேவள் 

4. சிந்ேடனப் ேட்டி ன்றம் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. இந்திய  க்கள் தோடகயில் இன்று சரிோதியாக இருப்ேவர்கள் --------------- 

(அ) குழந்டேகள் (ஆ) முதிபயார்கள் (இ) இடளஞர்கள் (ஈ) தேண்கள் 

2. இடளஞர் என்ேது இருோைடரயும் குறிக்கும் -------------- 

(அ) ேனிச்தசால் (ஆ) தோதுச்தசால் (இ) திடசச்தசால் (ஈ) வடதசால் 

3. ஒவ்தவாரு குழந்டேக்கும் முேல் ோடப்புத்ேக ாக விளங்குவது ----------- 

(அ) ோயின் முகம் (ஆ) ேந்டேயின் முகம் (இ) ஆசிரியரின் முகம் (ஈ) இடறவனின் முகம் 

4. “நல்ைதோரு குடும்ேம், ேல்கடைக்கழகம்”என்றவர் ------------- 

(அ) அறிஞர் அண்ணா (ஆ)  காகவி ோரதியார் 

(இ) ோபவந்ேர் ோரதிோசன் (ஈ) நா க்கல் கவிஞர் 

5. விட்டிற்பகார் புத்ேக சாடை பவண்டும் என்று கூறியவர் யார்? 

(இ) அறிஞர் அண்ணா (ஆ)  காகவி ோரதியார் 

(இ) ேட்டுக்பகாட்டட கலியாணசுந்ேரம் (ஈ) உடு டை நாராயண கவி 

இயல் – 8 யாடரயும்  தித்து வாழ் 

1. ோகூரின் கடிேங்கள் 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. நவீன நகரங்கள் சந்ேர்ேங்கடளத் ேருகின்றனபவ ேவிர இைட்சியங்கடளத் ேரவில்டை எனக் கூறியவர் 

------------ 

(அ) ோகூர் (ஆ) காந்தியடிகள் (இ) பநத்ோஜி (ஈ) ேபடல் 

2. கிழக்டகயும் ப ற்டகயும் இடணத்ே தீர்க்கேரிசி என வழங்கப்ேட்டவர் --------------- 
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(அ) காந்தியடிகள் (ஆ) பநரு (இ) ோகூர் (ஈ) அரவிந்ேர் 

3. ோகூர் ோம் எழுதிய -------------- என்னும் நூலிற்காக பநாேல் ேரிசிடனப் தேற்றார். 

(அ) கீோஞ்சலி (ஆ) கவிோஞ்சலி (இ) கவியமுது (ஈ)  ைரஞ்சலி 

4. ோகூர் நிறுவிய ேல்கடைக் கழகம் -------------- 

(அ) விஸ்வோரதி (ஆ) ோராோரதி (இ) கவிோரதி (ஈ) யுகோரதி 

5. ோகூடர அடனவரும் -------------- என அடழப்ேர். 

(அ) ேைபேவ (ஆ) குருபேவ் (இ) கவிபேவ் (ஈ) பேவ் ஆனந்து 

4.  பனான் ணீயம் 

அருஞ்தசாற்தோருள் அறிக: 

1. பூடஜ, வி யம், உேபயாகம் என்ேடவ முடறபய ------------ என்று ேமிழில் வழங்கப்ேடும். 

(அ) வழிோடு, தசய்தி, ேயன்ோடு (ஆ) ேயன்ோடு, வழிோடு, தசய்தி 

(இ) வழிோடு, ேயன்ோடு, தசய்தி (ஈ) வழிோடு, ேயன்ோடு, தசய்தி 

2. கூவும் குயிலும் கடரயும் காகமும் - தோடரில் இடம் தேற்ற  ரபு -------------- 

(அ) தேயர் ரபு (ஆ) விடன ரபு (இ) ஒலி ரபு (ஈ) இடவ மூன்றும் 

3. யாபரா உடனப்போல் அனுதினம் உடழப்போர்? - இஃது எவர் த ாழி? 

(அ) வாய்க்கால் (ஆ) நாங்கூழ் (இ) நடராசன் (ஈ) புல் 

4. ேமிழின் முேல் ோவடிவ நாடக நூல் ------------- 

(அ) இரகசிய வழி (ஆ)  பனான் ணீயம் 

(இ) நூல்தோடக விளக்கம் (ஈ) திருவிோங்கூர் அரசர் வரைாறு 

5. தசாற்கடள ஒழுங்குேடுத்திச் தசாற்தறாடராக்குக: 

(அ) நான் எழுதுவபோடு இன்று இைக்கிய ப டடகளிலும் இேழ்களில் பேசுகிபறன் 

(ஆ) இன்று நான் இேழ்களில் எழுதுவபோடு இைக்கிய ப டடகளிலும் பேசுகிபறன் 

(இ) இைக்கிய ப டடகளிலும் இன்று எழுதுவபோடு நான் இேழ்களில் பேசுகிபறன் 

(ஈ) இேழ்களில் பேசுகிபறன் நான் இன்று இைக்கிய ப டடகளிலும் எழுதுவபோடு 

6. சாைத் ேகும் - இைக்கணக்குறிப்புத் ேருக: 

(அ) உரிச்தசால் (ஆ) உரிச்தசால் தோடர் 

7. “இயக்குேற் கின்ேம் ேயக்குப ார் இைக்கு” என்னும் அடி ேயின்று வரும் நூல் ----------- 
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 (அ)  டறத ாழி (ஆ) பனான் ணீயம் (இ) பேம்ோவணி 

8.  பனான் ணீயத்டே இயற்றியவர் ------------- 

(அ) சுந்ேரம் பிள்டள (ஆ) சுந்ேரர் (இ) சுந்ேரமுனிவர் 

9.  பனான் ணீ ------------ 

(அ) குடிைன்  கள் (ஆ) சீவகன்  கள் (இ) சுந்ேரம்  கள் 

10. சீவகனுக்கு அட ச்சன் -------------- 

(அ) ேைபேவன் (ஆ) புருபடாத்ே ன் (இ) குடிைன் 

11. நடராசன் காேலி ------------- 

(அ) பவணி (ஆ) இராணி (இ) வாணி 

12. “நீராருங் கடலுடுத்ே -------------“ எனத் தோடங்கும் ேமிழ் வாழ்த்துப் ோடடை எழுதியவர் -----

------------- 

(அ) இரா லிங்கம் பிள்டள (ஆ) தே. சுந்ேரம் பிள்டள (இ) ோரதிோசன் 

13. இரகசியச் சுரங்க வழிடய அட க்கத் திட்டமிட்டவர் -------------- 

(அ) நடரசான் (ஆ) நாராயணன் (இ) சுந்ேர முனிவர் 

14. பூம்ேராகம் என்ேது -------------- 

(அ) பேன் (ஆ) பூங்தகாத்து (இ)  கரந்ேப்தோடி 

15. அயம் என்ேது ----------- 

(அ) ேசு (ஆ) எருது (இ) ஆடு 

16. நடராசன், இராப்ேகல்  றந்து நிரந்ேரம் உடழப்ேோய் எடேக் குறிப்பிடுகின்றான்? 

(அ) புல் (ஆ) சிறுவாய்க்கால் (இ) நாங்கூழ்ப்புழு 

17. “உன்ோடு ஓவாப் ோபட” என நடராசன் யாடரப் ோர்த்துக் கூறுகிறான்? 

(அ) புல் (ஆ) நாங்கூழ்ப்புழு (இ) சிறுவாய்க்கால்  

18. வாணாள் - இடே -------------- எனப் பிரிக்கைாம். 

(அ) வாண் + நாள் (ஆ) வாழ் + நாள் (இ) வாள் + நாள் 

19. எழிலி – தோருள் ----------- 

(அ) அழகு (ஆ) ப கம் (இ) தேண் 

20. எவர் எழுதிய எந்நூடைத் ேழுவி  பனான் ணீயம் ஆக்கப்ேட்டது? 
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(அ)  வுண்டு பேட்டன் பிரபு எழுதிய இரகசிய வழி (ஆ) லிட்டன் பிரபு எழுதிய இரகசிய வழி 

(இ) பசக்ஸ்பியர் எழுதிய இரகசிய வழி 

21. ஒன்டறயும் சிறுட யாய்ச் சிந்ேடன தசயாது - இஃது யார் யாடரப் ோர்த்துக் கூறியது? 

(அ) நடராசன் நாங்கூழ்ப்புழுவிடனப் ோர்த்துக் கூறியது 

(ஆ) நடராசன், புல்லிடனப் ோர்த்துக் கூறியது 

(இ) நடராசன் வாய்க்காலிடனப் ோர்த்துக் கூறியது 

22. முந்நீர்  டுவுள் கட்டிடும்  டைக்கு – யார் கட்டிடும்  டைக்கு? 

(அ) சுந்ேர முனிவர் (ஆ) காைத்ேச்சன் (இ) குடிைன் 

23. உடனப்போை அனுதினம் உடழப்போர் யார்? – “உடன” – எவடர அல்ைது எேடனக் குறிக்கும் 

தசால்? 

(அ) நாங்கூழ்ப்புழு (ஆ) சிறுவாய்க்கால் நீர் (இ) புல் 

24. உன் ோடு ஓவாப் ோபட - இக்கூற்று யாடர பநாக்கி யார் உடரத்ேது? 

(அ) சுந்ேர முனிவர் நடராசடனப் ோர்த்து (ஆ) நடராசன் நாங்கூழ்ப்புழுவிடனப் ோர்த்து 

(இ) நடராசன் நாராயணடனப் ோர்த்து 

5. தசல்வி 

சரியான விடடடயத் பேர்ந்தேடுக்கவும்: 

1. திருநங்டககள் தின ாயக் தகாண்டாடப்ேடும் நாள் ------------ 

(அ) ஜனவரி, 15 (ஆ)  ார்ச்சு, 15 (இ) ஏப்ரல், 15 

2. தேண்ட யும் ---------------- ஒன்பறாடு ஒன்று பிடணந்ேடவ. 

(அ) இடசயும் (ஆ) ேரேமும் (இ) பகாைக்கடையும் 

3. 11 வடகயான ஆடங்கடைகள் ேற்றிய குறிப்புகள் --------------- நூலில் உள்ளன. 

(அ) கம்ேரா ாயண (ஆ)  ணிப கடை (இ) சிைப்ேதிகார 

4. இந்தியாவின் முேல் திருநங்டக காவல் உேவி ஆய்வாளர் ------------ 

(அ) பிரித்திகா யாஷினி (ஆ) கிருத்திக யாஷினி 

(இ) ப ானிகா யாஷினி (ஈ) கார்த்திகா யாஷினி 

5. நர்த்ேகி நடராஜீக்கு  திப்புறு முடனவர் ேட்டம் வழங்கியது --------------- ேல்கடைக்கழகம். 

(அ) தசன்டன (ஆ) அண்ணா டை (இ)  துடர கா ராசர் (ஈ) தேரியார் 
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6. “அடுத்ே தஜன் த்தில் நான் ேமிழனாகப் பிறந்து திருக்குறள் ேடிக்க பவண்டும்” என்று ஆடசப்ேட்டவர் -

------------ 

(அ) பநரு (ஆ) காந்தி (இ) ேபடல் (ஈ) ோகூர் 

7. ------------- அவர்கள் ோம் “திருநங்டக” என்னும் தசால்டை அறிமுகப்ேடுத்தியவர். 

(அ) டவதஜயந்தி ாைா (ஆ) ைலிோ (இ) நர்த்ேகி நடராஜ் (ஈ) ருக் ணி 

8. “நதியடையில் விழுந்ே இடை போை, காற்றில் ேறக்கும் இறகு போை  னம் அேன் போக்கில் தசல்லும்” 

என்று கூறியவர் -------------- 

(அ) இன்குைாப் (ஆ) புதுட ப்பித்ேன் (இ) மீ. ராபசந்திரன் (ஈ) நர்த்ேகி நடராஜ் 
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