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1. வின்சுமலா என்பவரால் இயற்றப்பட்டது  

[A]சதுரேராதி          

[B]தேிழ் பசால்லேராதி 
[C]தேிழ்-ஆங்ேில  மபரேராதி  
[D]தேிழ்-தேிழ்  அேராதி 

2. 1937-ம் ஆண்டு பவளியிப்பட்ட அேராதி  
[A]பசந்தேிழ் பசாற்பிறப்பியல்  

[B]தேிழ் பசால்லேராதி 
[C]ேதுரர தேிழ் மபரேராதி  
[D]பசன்ரை பல்ேரலக்ேழே அேராதி 

3. தவறாைது 

[A]ேதுரர தேிழ் மபரேராதி        -பாவாைந்தம் 

[B]பசாற்பிறபியல் மபரேராதி    -ராேநாதன் 

[C]தேிழ் பசால்லேராதி            -ேதிரர மவலைார் 

[D]தேிழ்-தேிழ் அேரமுதலி        -மு.சண்முேம் 

4. தவறாைது 

[A]ஆலங்ோடு,மதயிரல மதாட்டம் 

[B]மசாளக்ோடு ,பூந்மதாட்டம்  

[C]பைங்ோடு, சவுக்கு மதாப்பு  

[D]பலா மதாப்பு,பதன்ைந்மதாப்பு 

5. அணியிலக்ேணம் குறித்த தேிழ் நூல்ேள் 

இரண்டு.  

1.தண்டியலங்ோரம் 2.ோறைலங்ோரம் 

இதில் முதல்  நூலின் ஆசிரியர் 

[A]தண்டின்    

[B]அேிர்த சாேரர் 

[C]பபருோள் ேவிராயர்  

[D]நாற்ேவிராச நம்பி 
6. குழந்ரதயின் பதிமூன்றாம்   திங்ேளில் 

நிேழ்வது 

[A]ோப்பு   

[B]பசங்ேீரர   

[C]தால்   

[D]வருரே 

7. சரியாை  வரிரச 

[A]அரும்பு,போட்டு,முரே,ேலர்,அலர் 

[B]அலர்,அரும்பு,ேலர்,முரே,போட்டு 

[C]அரும்பு, அலர்,ேலர்,முரே,போட்டு 

[D]அரும்பு,ேலர்,முரே, போட்டு, அலர் 

8. நிரலபோழி ேற்றும்  வருபோழியில் ோற்றம் 

ஏற்பட்டு   புணர்வது 

[A]விோர புணர்ச்சி    

[B]பண்புபபயர் புணர்ச்சி 
[C]இயல்பு புணர்ச்சி   

[D]திரச புணர்ச்சி 
9. பபாருத்துே 

[A]இரட+ அழகு - பேய் முன் பேய் 

[B]ேண் +அேல் - உயிர் முன் பேய் 

[C]ேிளி +மூக்கு - பேய் முன் உயிர் 

[D]ேரம் +ேிரள - உயிர் முன் உயிர் 

[A]1234    

[B]1324   

[C]3241    

[D]4321 

10. பபான்ைிரய தந்தவன்  -ேமவரன் 

பபான்ைி ேரர ேண்ட பூபதி -ேரிோலன் 

வில்லவரை பவன்றவன் -பராந்தேன் 

பபான் மவய்தவன்  - பசங்ோணன் 

ேரல நாடு பவன்றவன்  -ராஜராஜன் 

[A]3 4521    

[B]12435   

[C]12345    

[D]12345 

11. தவறாைது 

[A]சம்பு  -நாவல்      

[B]ேதியம்  -மதேம்  

[C]மசய்ரே  –தூரம்    

[D]மோது  -குற்றம் 

12. தவறாை இரண   

[A]நாடேவியல்        -பரிதிோற்ேரலஞர் 

[B]நாடே தேிழ்        -பம்ேல் சம்பந்தைார் 

[C]நாடே மேரட நிரைவுேள் -சம்பந்தைார் 

[D]நாடே தேிழ்        - பரிதிோற்ேரலஞர் 

13. வாடாத ோரல என்ற பபாருள் தரும் 

மதம்பாவணி இவ்வாறு பிரியும் 

[A]மதம்பா+அணி   

[B]மதன்+பாவைி 
[C]மதன்+பா+அணி   

[D]மதன்பா+அணி 
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14. சரியாை இரண 

[A]தேிழின் பதான்ரேரய உலேறிய பசய்தவர்-

மபாப் 

[B]தைி தேிழுக்கு வித்திட்டவர்-வரீோமுைிவர் 

[C]தேிரழ தரழக்ே பசய்தவர்-ேரறேரல 
அடிேள்  

[D]தேிரழ ஆபலை வளர்த்தவர்-ோல்டுபவல்  

15. பத்துப்பாட்டு,எட்டு பதாரே ேற்றும் பதிபைண் 

ேீழ்க்ேணக்கு நூல்ேள் ஆேிய மூன்று நூல் 

பதாகுப்புேளிலும் பாடல் பாடியவர் 

[A]முடத்தாே ேண்ணியார் 

[B]ேிரளேிழன் நல்மவட்டைார் 

[C]ேபிலர் 

[D]நக்ேீரர்  

16. உலேின் மதாற்றம் குறித்து கூறும் 

எட்டுத்பதாரே நூல் 

[A]புறநானூறு   

[B]பரிப்பாடல் 

[C]நற்றிரண   

[D]ஐங்குறுநூறு 

17. “தேிழ் ேருவூலம்” எை புலவர் பலரால் 

பாராட்டபட்ட எட்டுத்பதாரே நூல் 

[A]புறநானூறு   

[B]பரிப்பாடல் 

[C]நற்றிரண   

[D]ஐங்குறுநூறு 

18. குடமவாரல முரற குறித்து கூறும் 

எட்டுத்பதாரே நூல் 

[A]புறநானூறு   

[B] அேநானூறு 

[C]நற்றிரண   

[D]ஐங்குறுநூறு 

19. ஏறுதழுவுதல் குறித்து கூறும் எட்டுத்பதாரே 

நூல் 

[A]புறநானூறு   

[B]ேலித்பதாரே 

[C]நற்றிரண   

[D]ஐங்குறுநூறு 

20. இந்திரா விழா குறித்து கூறும் எட்டுத்பதாரே 

நூல் 

[A]புறநானூறு   

[B]ேலித்பதாரே 

[C]நற்றிரண   

[D]ஐங்குறுநூறு 

 

 

21. சான்மறார்ேள் பலரால் ேிகுதியாே மேற்மோள் 

ோட்டப்பட்ட எட்டுத்பதாரே நூல் 

[A]புறநானூறு   

[B]ேலித்பதாரே 

[C]குறுந்பதாரே   

[D]ஐங்குறுநூறு 

22. குேரகுருபரர் பிறந்த ஊர் 

[A]திருமோவிலூர்   

[B]ேதுரர 

[C]திருரவகுண்டம்  

[D]ரவதஸீ்வரன் மோவில்  

23. தைி பாடல் திரட்டில் உள்ள பாடிய புலவர்ேள் 

ேற்றும் பாடல்ேள் எண்ணிக்ரே முரறமய 

[A]120/1330  

[B]110/1113  

[C]111/1113  

[D]110/1112 

24. சலதி என்பதன் பபாருள் 

[A]ோடு  

[B]ேடல்   

[C]ஈரநிலம்   

[D]வாய்ோல்  

25. திருவாரூர் நான்ேணிோரல நூலில் உள்ள 

பசய்யுள்ேளின் எண்ணிக்ரே 

[A]10-பசய்யுள்ேள்    

[B]30-பசய்யுள்ேள் 

[C]60-பசய்யுள்ேள்    

[D]40-பசய்யுள்ேள் 

26. பருதிபுரி(ேதிரவன் வழிபட்ட இடம்) என்ற 

சிறப்ரப பபரும் மோவில் 

[A]சூரியைார் மோவில்  

[B]ேதுரர ேீைாட்சியம்ேன் 

[C]திருரவகுண்டம் குற்றாலநாதர் 

[D]ரவதஸீ்வரன் மோவில்  

27. திரிேடுேம் நூலில் உள்ள பவண்பாக்ேளின் 

எண்ணிக்ரே 

[A]80-பவண்பாக்ேள்  

[B]97-பவண்பாக்ேள் 

[C]81-பவண்பாக்ேள்  

[D]100-பவண்பாக்ேள் 

28. வில்லிபாரதம் நூலில் உள்ள பருவம் ேற்றும் 

பாடல்ேள் 

[A]20-பருவம்/ 4450-பாடல்ேள் 

[B]10-பருவம்/ 4350-பாடல்ேள் 

[C]30-பருவம்/ 4650-பாடல்ேள் 

[D]10-பருவம்/ 4750-பாடல்ேள் 
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29. தந்ரத பபரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தரைரய 

ேவிரத வடிவில் தந்தவர் 

[A]பாரதியார்   

[B]வாணிதாசன் 

[C]சுரதா    

[D]பாரதிதாசன் 

30. வான்பபற்ற நதி எை வில்லிபுத்துராரல் 

குறிக்ேபடும் நதி 
[A]ோவிரி  

[B]சரயு   

[C]ேங்ரே  

[D]ரவரே 

31. சறீாபுராணத்தில் உள்ள விருத்த பாக்ேளின் 

எண்ணிக்ரே 

[A]5026  

[B]5027   

[C]5028   

[D]5029 

32. சரியாை பபாருள் தருே 

மபாது    தாது 

[A]குற்றம்   - ேைிேம் 

[B]விழி      - வளம் 

[C]ேலர்   - ேேரந்தம் 

[D]ேைி   - சூரியன்  

33. திருவாசேத்தில் உள்ள பாடல்ேளின் 

எண்ணிக்ரே 

[A]668  

[B]658   

[C]648   

[D]670 

34. தள்ளு என்பது  

[A]குற்றியலுேரம்    

[B]குற்றியலிேரம் 

[C]முற்றியலுேரம்    

[D]எதுேில்ரல  

35. மதம்பாவணி நூலில் உள்ள 

ோண்டம்/படலம்/பாக்ேள்ளின் எண்ணிக்ரே 

[A]3-ோண்டம்/36-படலம்/3614-பாக்ேள்  

[B]3-ோண்டம்/46-படலம்/3616-பாக்ேள்  

[C]3-ோண்டம்/36-படலம்/3615-பாக்ேள்  

[D]3-ோண்டம்/46-படலம்/3613-பாக்ேள் 

36. வடபசாற்பபயர்ேரள பதால்ோப்பிய பநறி படி 

தேிழ் படுத்திய புலவர்  

[A]ேபிலர்    

[B]ேண்ணேைார்  

[C]ேம்பர்    

[D]ேவிேணி 
 

 

37. குடிப்பிறந்தார் என்பது 

[A]இரண்டா மவற்றுரே பதாரே  

[B]மூன்றாம் மவற்றுரே பதாரே 

[C]ஏழாம் மவற்றுரே பதாரே 

[D]ஐந்தாம் மவற்றுரே பதாரே 
38. பாஞ்சாலி சபதத்தில் உள்ள பாடல்ேளின் 

எண்ணிக்ரே 

[A]400  

[B]409   

[C]412   

[D]430 

39. ோந்தன் மதாற்றமும் தேிழர் ேரபும் என்ற 

ேட்டுரரரய பரடத்தவர் 

[A]ேரறேரல அடிேள்  

[B]ேணரவ முஸ்தபா 

[C]பாவாணர்   

[D]தாயுோைவர் 

40. நளபவண்பா நூலில் உள்ள பாடல்ேளின் 

எண்ணிக்ரே 

[A]400  

[B]409   

[C]431   

[D]430 

41. ேதுரர தேிழாசிரியர் ேேன் பூதஞ்மசந்தைார் 

வாழ்ந்த நூற்றாண்டு 

[A]ேி.பி- 1-ம் நூற்றாண்டு   

[B]ேி.பி- 2-ம் நூற்றாண்டு  

[C]ேி.பி- 3-ம் நூற்றாண்டு   

[D]ேி.பி- 4-ம் நூற்றாண்டு 

42. இைியரவ நாற்பது நூலில் உள்ள பாக்ேளின்  

எண்ணிக்ரே 

[A]10  

[B]100   

[C]97   

[D]40 

43. ோந்தி புராணத்தில் உள்ள பாடல்ேளின் 

எண்ணிக்ரே 

[A]2044  

[B]2054   

[C]2034   

[D]2044 

44. இராேலிங்ே சுவாேிேள் பதிேம் நூலில் உள்ள 

பாடல்ேளின் எண்ணிக்ரே 

[A]400  

[B]409   

[C]412   

[D]430 

45. வில்லித்புத்துரார் வாழ்ந்த நூற்றாண்டு  

[A]ேி.பி 14-ம் நூற்றாண்டு   

[B]ேி.பி 15-ம் நூற்றாண்டு  

[C]ேி.பி 16-ம் நூற்றாண்டு   

[D]ேி.பி 17-ம் நூற்றாண்டு 
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46. பத்துப்பாட்டில் உள்ள நூல்ேரள பாடிய 

புலவர்ேளின் எண்ணிக்ரே 

[A]8   

[B]9   

[C]10   

[D]37 

47. இதில்  வன்பதாடர் குற்றியலுேரம் எது 

[A]ோடு    

[B]பாலாறு   

[C]சுக்கு   

[D]போய்து 

48. இதில் மதவமநயப் பாவாணர் இயற்றிய நூல்ேள் 

I.தேிழ் வரலாறு  II.தேிழர் திருேணம் 

III.தேிழ் விரளயாட்டு IV.தேிழர் ேதம் 

[A]I,II  

[B]I,II,III   

[C]I,II,IV   

[D]I,II,III,IV 

49. தேிழே அரசின் பரிசு பபற்ற முடியரசன் ோவியம் 

[A]வரீோவியம்   

[B]ோவியப்பாரவ 

[C]பூங்போடி   

[D]பாரவ விளக்கு 

50. நீலவான் ேரறக்கும் ஆல்தான் ஒற்ரறக்ோல்  

[A]பாரதியார்    

[B]பாரதிதாசன்  

[C]ேவிேணி    

[D]திருவி.ே 

51. துழாய் அலங்ேல்  -பதாட்டு தடவி 
பேழி   -துளசி ோரல 

ரதரவத்து  -திரட்டிய பசல்வம் 

மதட்ரட   -மேன்ரே 

ேீட்சி   -அம்பு 

[A]21354   [B]54321   

[C]34251   [D]25134 

52. திராவிடம் என்னும் பசால் குறிப்பது 

[A]போழி      

[B]இைம்  

[C]ேதம்  

[D]வகுப்பு 

53. வானூர்தி வடிவமும் அதரை இயக்கும் 

பசயல்முரறரேயும் பற்றிய வாண்பயை 

பசய்திேள் எந்த நூலில் ோணப்படுேின்றது 

[A]சிலப்பதிோரம்   

[B]சவீேசிந்தாேணி 
[C]பபருங்ேரத   

[D] புறநானூறு 

 

 

54. உலேம் ஐம்பூதங்ேளால் ஆைது என்ற ேருத்ரத 

முன்ரவக்கும் இரண்டு நூல்ேள் 

[A]பதால்ோப்பியம்,அேத்தியம் 

[B]பதால்ோப்பியம்,பபருங்ேரத 

[C]பதால்ோப்பியம்,புறநானூறு 

[D]பதால்ோப்பியம்,நற்றிரண  

55. ஞாயிறு வட்டம் குறித்து கூறும் நூல் 

[A]சிலப்பதிோரம்   

[B]சவீேசிந்தாேணி 
[C]பபருங்ேரத   

[D] புறநானூறு 

56. இரறவன் திருவருரள பபறுவதற்ோே பாடிய 

பாடல் ேற்றும் இரறவைின் திருவருளால் 

பாடிய பாடல் எை புேழப்படும் பாடல் 

[A]திருவாசேம்   

[B]திருக்குறள் 

[C]திருவருட்பா   

[D]திருக்மோரவ  

57. அரசன் வந்தது என்பது 

[A]பால் வழு   

[B]எண் வழு 

[C]இட வழு    

[D]திரண வழு 

58. தவறாை பசாற்பறாடர்  

[A]நூரல மோத்து ஆரட பநய்தைர் 

[B]சுவரில் விளம்பரம் பசய்யாதரீ் 

[C]ேைதில் பட்டரத மநர்பட மபசு 

[D]குளத்திற்கு அருேில்  வடீு உள்ளது 

59. சரியாை ோல வரிரச 

[A]மதால் பாரவ - நிழல் பாரவ – ேரப்பாரவ – 

-பபாம்ேலாட்டம் 
[B]ேரப்பாரவ-பபாம்ேலாட்டம் - மதால் பாரவ 

-நிழல் பாரவ 

[C]நிழல் பாரவ – பபாம்ேலாட்டம்- ேரப்பாரவ- 

-மதால் பாரவ 

[D]மதால் பாரவ-ேரப்பாரவ-நிழல் பாரவ- 
-பபாம்ேலாட்டம் 

60.   நூற்றாண்டு   நிேழ்வு 

7th  நூற்றாண்டு -நாடே ேரலக்கு பதாண்டு 
11th நூற்றாண்டு - ேட்டியங்ோரன் பாடல்ேள் 

17th நூற்றாண்டு -சமுதாய சரீ்திருத்த நாடேம் 

18th நூற்றாண்டு -ேத்தவிலாசம் 

19th நூற்றாண்டு -ராஜா ராமஜஸ்வர நாடேம் 

20th நூற்றாண்டு -பநாண்டி நாடேம் 

[A]156321   [B]453261  

[C]456231   [D]345621 
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61. நாடேத்தின் ோட்சிக்கு ஏற்றவாறு திரரசரீல 
அரேக்கும் முரறரய தேிழ் நாடே உலேிற்கு 
அறிமுேப்படுத்தியவர்   

[A]சங்ேரதாஸ் சுவாேிேள்  

[B]ேந்தசுவாேி பிள்ரள 

[C]பம்ேல் சம்பந்தைார்  

[D]பரிதிோற்ேரலஞர் 

62. ஏசு பபருோைின் வளர்ப்பு தந்ரதயாேிய 
சூரசயப்பரர தரலவராே போண்டு பாடப்பட்ட 
நூல்  

[A]ஏசு ோவியம்   

[B]இரட்சின்ய யாத்திரிேம் 

[C]இரட்சின்ய ேமைாேரம்  

[D]மதம்பாவணி 
63. ேீழ்க்ேண்டவற்றில் பிரழேள் அற்ற 

பசாற்பறாடரர மதர்வு பசய் 

[A]ஒரு ோவட்டத்தில் ஓர் அரேச்சர் 
அவருரடய ேேமைாடு சுற்றுலா 
மேற்க்போண்டார்  
[B]ஒர் ோவட்டத்தில் ஒரு அரேச்சர் அவரது 
ேேமைாடு சுற்றுலா மேற்போண்டார்  
[C]ஒரு ோவட்டத்தில் ஓர் அரேச்சர் 
அவருரடய  ேேமைாடு சுற்றுலா 
மேற்போண்டார்  
[D]ஒரு ோவட்டத்தில் ஒரு அரேச்சர் 
அவருரடய ேேமைாடு சுற்றுலா 
மேற்க்போண்டார் 

64. மசாழைால் சிரறயில் அரடக்ேப்பட்ட மசரரை 
விடுவிக்ே பாடப்பட்ட நூல் எை எதரை 
கூறுவர் 

[A]ோர்நாற்பது    

[B]ேளவழி நாற்பது  

[C]இைியரவ நாற்பது   

[D]இன்ைா நாற்பது  
65. சங்கு - என்பது 

[A]இரடத்பதாடர்க் குற்றியலிேரம் 

[B]வன்பதாடர் குற்றியலுேரம் 

[C]பேன்பதாடர் குற்றியலுேரம் 

[D]பநடில்பதாடர்க் குற்றியலுேரம் 

66. “சுபாஷாபிோைம்” என்பதன் பபாருள் 

[A]தைிேைிதப் பற்று  

[B]தாய்நாட்டுப் பற்று 

[C]தாய்போழிப் பற்று  

[D]பதய்வப் பற்று 

 

 

67. சிரிக்ே பதரியாதவர்ேளுக்கு பேல் பபாழுதும் 
இருட்மட ஆகும் எை கூறியவர் 

[A]பண்டிதேணி    

[B]ேண்ணதாசன் 

[C]திருவள்ளுவர்   

[D]ஆன்ேிேச் பசல்வர் 

68. “வந்திலன்” என்பரத குறிக்கும் விரைமுற்று 

[A]எதிர்ேரற  

[B]ஏவல் 

[C]உடன்பாட்டு  

[D]இவற்றில் எதுவும் இல்ரல 

69. தேிழுக்கு பதாண்டு பசய்மவார் சாவதில்ரல " 
கூற்று யாருரடயது 

[A]ேோேவி    

[B]புரட்சி ேவிஞர் 

[C]ோந்தியக் ேவிஞர்  

[D]உவரேக் ேவிஞர் 

70. யாப்பில் “ஒற்று” எை குறிக்ேப்படும் எழுத்து 

[A]உயிர்பேய்பயழுத்து  

[B]பேய்பயழுத்து 

[C]உயிபரழுத்து   

[D]எதுவும் இல்ரல 

71. வரீரபிள்ரள தேிழ் என்ற நூரல இயற்றிவர் 

[A]வரீராேவர்   

[B]வில்லி புத்துரார் 

[C]அண்ணாேரலயார்  

[D]ஒட்டக்கூத்தர் 

72. ேீழ் ேண்டவற்றில் பிறபோழி பசாற்ேளற்ற 
பசால் 

[A]ஆைந்தம்  

[B]அசல்  

[C]அேங்ோரம்  

[D]ஐம்மபராயம் 

73. ோ,பலா,வாரழ-என்பது 

[A]மூன்றாம் மவற்றுரே  

[B]விரைத்பதாரே 

[C]உவரே பதாரே  

[D]உம்ரே பதாரே 

74. பதன்ைாட்டின் ஜான்சி ராணி எை 
ோந்தியடிேள் அவர்ேளால் அரழக்ேப்பட்டர் 

[A]அசலாம்பிரே   

[B]அஞ்சரலயம்ோள் 

[C]அம்புஜதம்ோள்   

[D]மூவலூர் ராோேிர்தம் 

 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Padasalai.Net



 

மேலும் பல  பயிற்சி மேள்வி தாள்ேள் [model test papers ] பபற பதாடர்பு போள்ே cell-  8807745010      
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75. ோந்தியடிேளால் தத்பதடுக்ேப்பட்ட ேேள் எை 
அரழக்ேப்பட்டர் 

[A]அசலாம்பிரே   

[B]அஞ்சரலயம்ோள் 

[C]அம்புஜதம்ோள்   

[D]மூவலூர் ராோேிர்தம் 

76. திரு.வி.ே அவர்ேளால் இக்ோல ஔரவயார் 
எை அரழக்ேப்பட்டர் 

[A]அசலாம்பிரே   

[B]அஞ்சரலயம்ோள் 

[C]அம்புஜதம்ோள்   

[D]மூவலூர் ராோேிர்தம் 

77. அறிஞர் அண்ணா அவார்ேளால் தேிழ்நாட்டின் 
அன்ைிபபசன்ட் எை அரழக்ேப்பட்டர் 

[A]அசலாம்பிரே   

[B]அஞ்சரலயம்ோள் 

[C]அம்புஜதம்ோள்   

[D]மூவலூர் ராோேிர்தம் 

78. பபான்விரளந்த ேளத்தூர் என்ற ஊரின் மூலம் 
அறியப்படும் இரண்டு புலவர்ேள் 

[A]வரீராேவர் ேற்றும் புேமழந்தி புலவர்  

[B]வில்லி புத்துரார் ேற்றும் புேமழந்தி புலவர் 

[C]அண்ணாேரலயார் ேற்றும் புேமழந்தி  

[D]ஒட்டக்கூத்தர் ேற்றும் புேமழந்தி புலவர் 

79. இரச ேருவிேள் பற்றி ேிகுதியாே தேவரல 
அளிக்கும் பத்துபாட்டு நூல் 

[A]ேதுரர ோஞ்சி    

[B]பட்டிைப்பாரல 

[C]ேரலபடுேடாம்  

[D]சிறுபாணாற்றுப்பரட 

80. பரம்பு ேரலயில் ேவியரசு பட்டம் பபற்றவர் 

[A]ேண்ணதாசன்    

[B]முடியரசன்  

[C]வாணிதாசன்    

[D]வண்ணதாசன் 

81. அறிவியல் சார்ந்த துரற வாரியாை ேரலச் 
பசாற்ேரள அேரமுதலியாே பவளியட்டவர் 

[A]சிங்ேர மவலைார்   

[B]ேணரவ முஸ்தபா 

[C]ேதிரர மவலைார்   

[D]பலவி பாட்டிஸ் 

82. இரணயம் என்ற பசால்லிற்கு வித்திட்டவர் 

[A]ஹாமவர்டு-ஜக்ேன்  

[B]ஜான் பாஸ்டல் 

[C]பிமளஸ் பாஸ்ேல்  

[D]பிம்பர் லீ 

83. ேல்லல் ேறுேில் ேடநா(கு)  

[A]இரளய பசு     

[B]அரச வதீி  
[C]இளங்ோரள     

[D]ேணோரல 
84. பவள்வாரலக் ோரளேீன் மேதிக் குலபேழுப்ப 

ேள்வார்த்த தாேரரயின் ோடுழக்ேி- இந்த அடி 
மூலம் குறிக்ேக்படும் நாடு 

[A]குரு நாடு   

[B]ேலிங்ே நாடு 

[C]அவந்தி நாடு   

[D]வள நாடு 

85. நாள் குறித்து ேன்ைன் மநரடியாே மபாரில்  
பங்மேற்பது  

[A]பவட்சி    

[B]வஞ்சி 
[C]உழிரஞ    

[D]தும்ரப 

86. ேழறும் அரவயஞ்சான் ேல்வி இைிமத –பபாருள் 

[A]ேயக்கும்    

[B]வரீம்    

[C]துணிவு    

[D]மபசும் 

87. ேன்ைித் தேிபழைக்கு மவணுமேயடா-உயிர்க் 

ேம்பன் ேவிபயனுக்கு மவணுமேயடா 

[A]பாரதி     

[B]பாரதிதாசன்  

[C]திரு.வி.ே   

[D]ஈழக் ேவிஞர் 

88. இவரின் பாடல்ேளில் ேம்பைின் ேிடுக்ரேயும் 

பாரதியின் சிைப்மபாக்ரேயும் ோணலாம் 

[A]பாரதி     

[B]பாரதிதாசன்  

[C]திரு.வி.ே  

[D]சச்சிதாைந்தம் 

89. உடல் ேண்ணுக்கு உயிர் தேிழுக்கு என்ற 

போள்ரேரயஉயிர் மூச்சாேப் பபற்று தேிழ்ச் 

பசால்லால் பாடல் இயற்றியவர் 

[A]பாரதி     

[B]பாரதிதாசன்  

[C]திரு.வி.ே    

[D]பட்டுக்மோட்ரடயார் 

90. தைக்குரிய ஒரு ோத்திரர அளவில் இருந்து 

குரறயாேல் ஒலிப்பது 

[A]சார்பு    [B]அரசு   

[C]ோடு    [D]பசு 
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91. எழுவாய்,பசயபடுப்பபாருள்,பயைிரல என்ற 

வரிரசயில் அரேவது 

[A]பசயப்பாட்டு வாக்ேியம்   

[B]பதாடர் வாக்ேியம் 

[C]பசய்விரை வாக்ேியம்     

[D]ேலரவ வாக்ேியம் 

92. நளன் வடிவில் வந்திருந்த மதவர்ேள் 

[A]4   

[B] 3    

[C]2   

[D]5 

93. நரேச்சுரவ ேளஞ்சியம் எை மபாற்றபடுவது  

[A]சபாபதி     

[B]குழந்ரத இலக்ேியம்   

[C]ேருேக்ேள் வழி ோன்ேியம் 
[D]பரோர்த்த குரு ேரத 

94. பபாருத்துே 

மபாது  -ேமுேம் 

பூேம்  -வலிரே 

திறல்  -இைிரே 

ேதுரம்  -ேலர் 

[A]1234 [B]1324  [C]3241  [D]4123 

95. பல சேய ேடவுள்ேரள புேழ்ந்து பல நூல்ேள் 
இயற்றியவர் 

[A]பாரதியார் 

[B]திரு.வி.ே 

[C]ேமைான்ேணியம்  

[D]ேரறேரல 

96. பற்றுே பற்றற்றான் பற்றரை அப்பற்ரற 

பற்றுே பற்று விடற்கு – இதில் பயின்று வருவது 

I.அடி எதுரே  II,அடிமோரை   

III.அடிஇரயபு 

IV.மேற்ேதுவாய் மோரை   

V.கூரழ மோரை VI.கூரழ  எதுரே 

[A]I,II,V   [B]I,II,V,VI  

[C]I,II,III      [D]II,III,VI 

97. பூமவாடு மசர்ந்த நார் மபால  -  உயர்வு 

நாண் அறுந்த வில் மபால  -  பயைின்ரே 

மேேம் ேண்ட ேயில் மபால  – ேேிழ்ச்சி 
தாரயக் ேண்ட மசரயப் மபால    -   ேேிழ்ச்சி 
சிறகு இழந்த பறரவ மபால   -  போடுரே 

ேரழ ோணாப் பயிர் மபால   – வறட்சி 
[A]123456  

[B]135254  

[C]356241  

[D]465321 

 

 

 

 

98. முதல் பசயல் திட்ட வரரவாளர் 

[A]ஹாமவர்டு-ஜக்ேன்  

[B]மலடி லவ்மலஸ் 

[C]பிமளஸ் பாஸ்ேல்  

[D]பிம்பர் லீ 

99. அறம்,பபாருள்,இன்பம்,வடீு என்னும் நான்கு 

பபாருட்ேளில் ஒன்மறா சிலமவா குரறந்து 

வந்து பதய்வம்,அரசன்,வள்ளல் குரு 

முதலிமயார் சிறப்பிரை ேற்பரை பசய்து 

பாடுவது 

[A]மபரிலக்ேியங்ேள்   

[B]பதாரே பசய்யுள்  

[C]தைிப்பாடல் திரட்டு   

[D]சிற்றிலக்ேியம் 

100. தேிழ் பசய்யுள் ேலம்பேம்  நூல் பதாகுப்ரப 

ஜி.யு.மபாப் எந்த நூலில் இருந்து 

ஆய்ந்பதடுத்தார் 

[A]புறநானுறு    

 [B]புறப்பபாருள் பவண்பா ோரல 

[C]திருவாசேம்    

[D]நீதிநூல்ேள் 
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ANSWER 
[1]C     [2]C     [3]B   [4]B    [5]A   [6]D     [7]A     [8]A    [9]D     [10]B [11]B  [12]D  [13]A   [14]C  

[15]C   [16]B  [17]A  [18]B  [19]B  [20]D  [21]C  [22]C  [23]B   [24]B  [25]D   [26]D  [27]D  [28]B  

[29]D  [30]C  [31]B  [32]C  [33]B   [34]C  [35]C   [36]C  [37]C  [38]C  [39]C  [40]C  [41]B  [42]D  

[43]C   [44]B  [45]A   [46]A  [47]C  [48]C  [49]C  [50]B  [51]D  [52]A  [53]C   [54]C  [55]D   [56]C  

[57]D  [58]C  [59]B  [60]C [61]C  [62]D  [63]C   [64]B  [65]C   [66]C  [67]C  [68]A  [69]B  [70]B 

[71]C  [72]D  [73]D   [74]B  [75]C   [76]A  [77]D  [78]A  [79]C  [80]B [81]B  [82]B  [83]A   [84]B  

[85]D   [86]D  [87]D  [88]D  [89]B  [90]D [91]C  [92]A  [93]C   [94]D  [95]B   [96]B  [97]A  [98]B  

[99]D  [100]D 
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