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1. ஊழி பலநூறு கண்டதுவாம்,அறிவு ஊற்தறனும் நூல் பல ககாண்டதுவாம் ..என்னும் பாடல் 
வரியில் ஊழி என்று கபருஞ்சித்திரனார் குறிப்பது 

[A]கடல் தகாள்        [B]உலகம்  

[C]நீண்ட காலம்        [D]கடல் பகுதி 
2. கபாய்யகற்றும் என்னும் கசால்லல பிரித்தால் கிலடப்பது 

[A]கபாய்+அகற்றும்       [B]கபாய்+கற்றும்  

[C]கபாய்ய+கற்றும்       [D]கபாய்+யகற்றும் 

3. கபாருத்துக  

இயல்தமிழ்   -உள்ளத்லத மகிழ்விப்பது 

இலசத்தமிழ்   -உணர்வில் கலந்து வாழ்லவ நல்வழி படுத்துதல் 

நாடகத்தமிழ்   -எண்ணத்லத கவளிப்படுத்தல் 

[A]123   [B]231   [C]312   [D]121 

4. நிலம்,நீர்,கநருப்பு,காற்று,ஆகாயம் என்னும் ஐந்தும் கலந்தது தான் இவ்வுலகம் என்னும் அறிவியல் 
உண்லமலய எடுத்து கூறிய நூல் 

[A]அகத்தியம்        [B]திருக்குறள்  

[C]நல்னூல்        [D]கதால்காப்பியம்  

5. தவறான இலனலய ததர்க 

i.கநடு கவல்ளூசி கநடு வாசி பரந்த வடு-பதிற்றுப்பத்து 

ii.நிலம் தீ நீர் வளி விசும்தபாடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகின் ஆதலின்-கதால்காப்பியம் 

iii.கடல்நீர் முகந்த கமஞ்சூழ் எழிலி –கார்நாற்பது 

    iv.தகாட்சுறா எறிந்கதன சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதிர் பரதவர்-குறுந்கதாலக 

[A]i,iii,iv   [B] I  [C] i,ii    [D] iv 

6. சரியான இலனலய ததர்க 

I.திங்கள்-சூரியன்      II.திகிரி-கருலண 

III.ககாங்கு-மகரந்தம்     IV.அளி-அச்சம் 

[A]iii   [B] I   [C] i,ii    [D] iv 

7. பறலவ இனங்கள் ‘வலலச தபாதல்’ என்னும் நிகழ்லவ தமற்ககாள்வது 

[A]உணவு,இருப்பிடம்     [B]தட்பகவப்ப நிலல மாற்றம் 

[C]இனகபருக்கம்      [D]இலவ அலனத்தும் 

8. பறலவ இனங்கள் வலலச தபாதல் நிகழ்வு பற்றி 1500 ஆண்டிற்கு முன்தப ‘நாராய்,நாராய்,கசங்கல் 
நாராய்’ என்னும் பாடல் வரி மூலம் குறித்தவர்  

[A]குழந்லத புலவர்      [B]சத்திமுத்து புலவர்  

[C]மருது புலவர்       [D]அடியார் அடிகள் 

9. தன் வாழ்க்லக வரலாறு பற்றிய நூலுக்கு ‘சிட்டுக்குருவியின் வழீ்ச்சி’ [THE FALL OF SPARROW] என்று 
கபயரிட்டவர் 

[A] பறலவயியல் ஆய்வளர் முகமது அலி    [B] பறலவயியல் ஆய்வளர் சலீம் அலி    

[C] பறலவயியல் ஆய்வளர்  அகமது அலி  [D] பறலவயியல் ஆய்வளர்  மஸ்தான் அலி 
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10. எர்கனஸ்ட் கெமிங்தவ எழுதிய கிழவனும் கடலும் நூல் தநாபல் பரிசு கபற்ற ஆண்டு 

[A]1955   [B]1977   [C]1987    [D]1954 

11. ஒருவருக்கு சிறந்த அணியாக விளங்குவது 

[A]மாலல          [B]காதணி  

[C]இன்கசால்         [D]வன்கசால் 

12. தம்லம ஒத்த அலலநீளத்தில் சிந்திப்பவர் என்று அப்துல கலாம் அவர்களால் பாராட்டப்பட்டவர்  

[A]மயில்சாமி அண்ணாதுலர       [B]சிவன்  

[C]கநல்லல.சு.முத்து       [D]வளர்மதி 
13. சந்திர மண்டலத்தியால் கண்டு கதளிதவாம்-  

[A]பாரதியார்         [B]பாரதிதாசன்  

[C]வாணிதாசன்         [D]வண்ணதாசன்  

14. இல்லாது+இயங்கும் என்பலத தசர்த்து எழுதும் கபாழுது கிலடப்பது 

[A] இல்லாதுஇயங்கும்       [B] இல்லாஇயங்கும்  

[C]இல்லாதியங்கும்        [D] இல்லதியங்கும் 

15. ஐநா சலப முதன்முதலாக உயிரற்ற ஒரு கபாருளுக்கு புதுலமகளின் கவற்றியாளர் என்னும் 
பட்டத்லத வழங்கியது 

[A]தமக்ஸ்யன்  என்னும் தராதபா     [B] ொசன்  என்னும் தராதபா 

[C] டீப் புளு  என்னும் தராதபா     [D] தசாபியா என்னும் தராதபா 

16. கீழ்க்கண்ட பிறகமாழி கசாற்களில் தமிழில் ஒலி கபயர்த்த கசால்லில் தவறானது 

[A]ரம்பன்          [B]டாமாரம்    

[C]கடன்மார்க்         [D]கடன்டிஸ்ட் 

17. சர்.சி.வி ராமன் அவர்கள் தநாபில் பரிசு கபற காரணமாக அலமந்த தகள்வி  

[A]கடல் நீர் ஏன் கருப்பாக காட்சி அளிக்கிறது   

[B] கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக இல்லல  

[C] கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக  காட்சி அளிக்கிறது   

[D] கடல் நீர் ஏன் உப்பாக உள்ளது 

18. மாணவர்கள் நூலிலன எவ்வாறு கற்க தவண்டும் என  மூதுலர கதளிவுபடுத்துகிறது  

[A]தமதலாட்டமாக        [B]மாசுற  

[C]மாசற          [D]மயக்கமுற 

19. எளிய தமிழில் சமூக சீர்திருத்த கருத்துகலள வலியுறுத்தி பாடியவர் 

[A]பட்டுதகாட்லட கலியாணசுந்தரனார்    [B]திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார் 

[C]நாமக்கல் கவிஞர்     [D]பாரதிதாசன் 

20. கன்னியாகுமரியில் காமராசர் அவர்களுக்கு மணிமண்டபம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு 

[A]02.11.2000       [B] 02.10.2000 

[C] 02.09.2000       [D] 02.08.2000 

21. ஆசியா கண்டத்தில் மிகப்கபரிய நூலகம் அலமந்துள்ள நாடு  

[A]இந்தியா         [B]ககாரியா    

[C]ஜப்பான்          [D]சீனா 
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22. சரியான தமிழ் கசால்லல கண்டறிக 

[A]நூலகம் முழுவதும் குளிர்சாதன வசதி கசய்யப்பட்டுள்ளது   

[B] நூலகம் முழுவதும் குளிரூட்டி  வசதி கசய்யப்பட்டுள்ளது   

[C] நூலகம் முழுவதும் குளிர்பதன  வசதி கசய்யப்பட்டுள்ளது   

[D] நூலகம் முழுவதும் குளிர்இயக்க  வசதி கசய்யப்பட்டுள்ளது 

23. சரியாக அலமந்த இன எழுத்து இலணகலள கண்டறி 
[A]ந்ப்        [B]ங்ஞ்    

[C]ஞ்ச்        [D]ன்ந் 

24. நல் ஒழுக்கங்களின் கதாகுப்பு என அறியப்படும் நூல் 

[A]திருக்குறள்        [B]ஆசாரதகாலவ  

[C]ஆத்திசூடி        [D]மூதுலர 

25. கபாருத்துக 

தமிழ்நாடு   -தலாரி 

ஆந்திரா   -உத்ராயண் 

பஞ்சாப்   -மகரசங்கராந்தி  

குஜராத்   -கபாங்கல்   

     [A]1234   [B]4321    [C]3214   [D]4213 

26. குடவலர தகாவில்,கட்டுமான தகாவில்,ஒற்லற கல் தகாவில் மற்றும் புலடப்பு சிற்பம் ஆகிய 
நான்கு வலக சிற்பங்களும் காணப்படும் ஒதர இடம் 

[A]தஞ்சாவூர்        [B]பூம்புகார்  

[C]மாமல்லபுரம்        [D]குடந்லத 

27. ஆராயும் அறிவு உலடயவர் எவ்வலக கசாற்கலள தபசமாட்டார்கள்  

[A]உயர்வான        [B]பயன் உலடய  

[C]பயன் தராத        [D]விலல மதிப்பற்ற 

28. திராவிட நாட்டின் வானம்பாடி என புகழப்பட்டவர்  

[A]வண்ணதாசன்        [B]வாணிதாசன்  

[C]முடியரசன்        [D]வணங்காமுடி 

29. மாநிலத்தில் முல்லல மருதம் குறிஞ்சி கநய்தல் நானிலத்லத கண்ட நாகரிக மாந்தன் அவன்-
என்னும் தமிழரின் கபருலமலய தபாற்றியவர்   

[A]வண்ணதாசன்        [B]வாணிதாசன்  

[C]முடியரசன்        [D]வணங்காமுடி  

30. வாய்கமாழி இலக்கியம் என்னும் கபாருளால் குறிக்கப்படுவது 

[A]பழகமாழி நானுறு       [B]நாட்டுப்புற பாடல்  

[C]நன்நூல்        [D]திருக்குறள்   

31. வணிகர்கள் வண்டிகளில் கபாருட்கள் ஏற்றி கவளியூர் கசல்லும் கபாழுது குழுவாக 
கசல்வர்.இக்குழுவின் கபயர் 

[A]வணிகசாத்து        [B]வணிக கூட்டலமப்பு  

[C]வணிக கலலஞர்கள்        [D]வணிக தபாற்றி 
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32. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வணிகம் கதாடர்பான தகவல்களில் சரியான ஒன்லற ததர்க 

I.உமணர் தபாகலும்    -அகநானுறு  

II.பாதலாடு வந்து கூகழாடு கபயரும்  -நற்றிலண  

III.கபான்தனாடு வந்து கறிதயாடு கபயரும்  –குறுந்கதாலக  

IV.நடுவு நின்ற நன்தனஞ்சியார்   -பட்டினப்பாலல   

 [A]i,iii,iv   [B] I   [C] i,ii   [D] iv 

33. வணிகர்கள் தங்கள் கதாழில்களில் தநர்லமலய கலடபிடிக்க தவண்டும் என்னும் கருத்லத கூறும் 
நூல் 

[A]குறுந்கதாலக        [B]அகநானுறு 

[C]நன்நூல்         [D]திருக்குறள் 

34. பாடுபட்ட ததடிய  பணத்லத புலதத்து லவக்காதீர் என இன்லறய கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக 
அன்தற கருத்து கூறிய அறிஞர் 

[A]திருவள்ளுவர்         [B]கம்பர்  

[C]ஔலவயார்         [D]பாரதிதாசன் 

35. அ,இ,உ என்னும் , சுட்டு எழுத்துகளில் தற்காலம் பயன்பாட்டில் இல்லாத சுட்டு எழுத்து 

[A] அ         [B] இ    

[C] உ         [D] ஏதுமில்லல  

36. காளிதாசரின் ததனிலச பாடல்கள் எதிகராலிக்கும் இடமாக தாராபாரதியால் குறிப்பிடப்படுவது 

[A]காவிரி கலர         [B]வலக கலர  

[C]கங்லக கலர         [D]யமுலன கலர  

37. ராஜாஜி அவர்களால் தமிழ்நாட்டின் கசாத்து என காந்தி முன்னிலலயில் புகழப்பட்டவர்  

[A]திருப்பூர் குமரன்        [B]கசம்பகராமன்  

[C]துலரராசு         [D]பாரதியார்  

38. காந்தியடிகள் உலட அணிவதில் மாற்றத்லத ஏற்படுத்திய ஊர்  

[A]கசன்லன         [B]மதுலர  

[C]திருச்சி          [D]தஞ்சாவூர் 

39. இலக்கன அடிப்பலடயில் கசாற்கள் எத்தலன வலககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது 

[A]1         [B]2   

[C]3         [D]4 

40. வரீமங்லக தவலுநாச்சியார் அவர்கள் அறிந்த கமாழிகளில் தவறானது 

[A]தமிழ்          [B]ஆங்கிலம்  

[C]உருது          [D]லத்தின்  

41. கசம்லமயருக்கு ஏவல் என்று கசய்தவன் பராபரதம –எனும் வரிகளில் அடிதகாடிட்ட கசால் 
குறிக்கும் கபாருள் 

[A]ஏலழ மக்கள்         [B]அரசன்  

[C]வணிகன்         [D]சான்தறார் 

42. திருச்சிலய ஆண்ட விசயரகுநாத கசாக்கலிங்கரிடம் கபருங்கணக்கராக பணியாற்றியவர்  

[A]தாயுமானவர்         [B]சுந்தரம்பிள்லள  

[C]உமறு புலவர்         [D]கபருஞ்சித்திரனார் 
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43. கலபனான் நாட்லட தசர்ந்த கலீல் ஜிப்ரன் எழுதிய நாவலல ‘நீங்கள் நல்லவர்’ என்ற தலலப்பில் 
கமாழிகபயர்ப்பு கசய்தவர் 

[A]கவிஞர் முடியரசு        [B] கவிஞர் புவியரசு  

[C] கவிஞர் குடியரசு        [D] கவிஞர் தமிழரசு 

44. தகாமுகி கபாய்லக (தகா-பசு.முகி-முகம்.பசுவின் முகம் தபான்று அலமந்துள்ள குளம்) குறித்த 
விளக்கம் இடம்கபற்ற நூல் 

[A]சிலப்பதிகாரம்         [B]சீவகசிந்தாமணி  

[C]மணிதமகலல         [D]குண்டலதகசி 
45. மணிதமகலலயின் லகயில் இருந்த அமுத சூரபியில் உணவு இட்ட கபண் 

[A]சித்திலர         [B]ஆதிலர  

[C]காயசண்டிலக         [D]தீவதிலலக 

46. பறலவ என்பது 

[A]இடுகுறி கபாதுகபயர்        [B]இடுகுறி சிறப்பு கபயர்  

[C]காரண கபாது கபயர்        [D]காரண சிறப்பு கபயர் 

47. புத்தரின் வாழ்க்லக வரலாற்லற கூறும் நூல் 

[A]ஜவீதஜாதி         [B]ஆசிய தஜாதி  

[C]நவதஜாதி         [D]ஜவீன் தஜாதி  

48. குழந்லதகலள கதாழிலாளர்களாக மாற்றுவது மனித தன்லமக்கு எதிரான குற்றம்.உலகத்லத 
குழந்லதகளின் கண் ககாண்டு பாருங்கள்.உலகம் அழகானது  

[A]ராதஜந்தர் சிங்         [B]யூகசாப் மலாலா  

[C]லகலாஷ் சத்தியார்த்தி       [D]அன்லன கதரசா 

49. கபண்கல்வி,லகம்கபண் மறுமணம்,கபாதுவுடலம,பகுத்தறிவு முதலிய புரட்சிகர கருத்துகலள 
தனது கவிலத மூலம் எடுத்துலரத்தவர்  

[A]வண்ணதாசன்         [B]வாணிதாசன்  

[C]பாரதிதாசன்          [D]வணங்காமுடி 

50. கபருஞ்சித்திரனார் எழுதிய கனிசாறு நூலில் இடம்கபற்ற கதாகுதிகளின் எண்ணிக்லக  

[A]2          [B]3 

[C]5          [D]8 
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ANSWERS 

 

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

 

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

 

27[C] 28[C] 29[C] 30[B] 31[A] 32[D] 33[D] 34[C] 35[C] 36[A] 37[D] 38[B] 39[D] 

  

40[D] 41[D] 42[A] 43[B] 44[C] 45[B] 46[C] 47[B] 48[C] 49[C] 50[D] 
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