GROUP – II

11/11/2018
“

GENERAL TAMIL
ANSWER KEY (TENTATIVE)

நமதுஇலக்குவெற்றிஒன்றே”

GENERAL TAMIL
1. அடித ோறும் நோன்கு சீர்களைப் பெற்று வருவது
a) குறைடி

b) சிந் டி

c) பநடிலடி

d) தநரடி

a) c
2.

b) d

c) a

d) b

ளையின் வளகயறிக:

கோய்முன் நிளர வருவது
- எத் ளை வளகயின்ெோற்ெடும் என்று கண்டறிக.
a) பவண்சீர் பவண்டளை

b) ஒன்றிய வஞ்சித் ளை

c) ஒன்றோ

d) கலித்தளை

வஞ்சித் ளை

3. “பசந் ைிர்க் கற்ெகத் ின் ப ய்வத்

ிருமலர் தெோன்ம்

மன்புலவன் வள்ளுவன்வோய்ச் பசோல்” – என்ற பசய்யுள் ப ோடர் அளமந்துள்ை
நூல் எது?
a)

b) ஏலோ ி

ிருமந் ிரம்

c) திருவள்ளுவமாளல
4.

ீரோ இடும்ளெ

d) த வோரம்

ருவது எது?

a) ஆராயாளம, ஐயப்படுதல்

b) குணம், குற்றம்

c) பெருளம, சிறுளம

d) நோடோளம, தெணோளம
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5. பெோருந் ோ

இளணயிளைக் கண்டறிக.

a) இரோசரோச தசோழனுலோ - ஒட்டக்கூத் ர்
b)

ிருதவங்கடத் ந் ோ ி – ெிள்ளைப் பெருமோள் ஐயங்கோர்

c) மதுளரக் கலம்ெகம் - குமரகுருெரர்
d) முக்கூடற்பள்ளு – நாத குத்தனார்
6. ‘உலகப் பெோதுமளற’ எைப்தெோற்றப்ெடும் நூல் எது?
a)

ிரிகடுகம்

c) திருக்குறள்

b)

ிருவள்ளுவமோளல

d)

ிருவிளையோடற்புரோணம்

7. கடிளக முத்துப் புலவரின் மோணவர் யோர்?
a) அப்துல் கோ ர்

b) உமறுப்புலவர்

c) அகமது மளரக்கோயர்

d) அபூெக்கர்

8. தெரோசிரியர். பெ. சுந் ரம் ெிள்ளை அவர்கள் யோளர ஞோைோசிரியரோகக்
பகோண்டு ஒழுகி வந் ோர்?
a) சுந்தர சுவாமிகள்

b) சுந் ரோச்சோரியோர்

c) சுசீந் ிர முைிவர்

d) பெருமோள் ெிள்ளை

9. ‘ ட்சிண தமரு’ என்று இரோசரோசைோல் அளழக்கப்ெட்ட தகோவில் எது?
a) தஞ்ளை பபரிய ககாவில்

b) கோஞ்சி ளகலோச நோ ர் தகோவில்

c) மகோெலிபுரம் கடற்களரக் தகோவில்

d) ெளைமளலக் தகோவில்

10.

மிழ் ஆட்சி பமோழியோகத்

ிகழும் நோடுகள்

a) இலங்ளக, ைிங்கப்பூர், மகலைியா
b) ப ன் அபமரிக்கோ, கைடோ, ெிரிட்டன்
c) ெிைோங்கு, ெிஜீத் ீவுகள், ெிரிட்டன்
d) மதலசியோ, கைடோ, ெிரிட்டன்
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11.

ன்ளமயின் அடிப்ெளடயில் அளமந்

நிலத் ின் பெயர் எது?

a) குறிஞ்சி நிலம்

b) பசம்மண் நிலம்

c) உவர் நிலம்

d) கைர் நிலம்

12. பகோல்ளலயிதல வோளழ, ெலோ, மோங்கைிகள் குலுங்கும்.
இவ்விளடக்தகற்ற விைோவிளை எழுதுக?
a) எது குலுங்கும்?
b) எதுகள் குலுங்கும்?
c) பகால்ளலயிகல குலுங்குவன யாளவ?
d) எதுவும் குலுங்கவில்ளல
13. ‘பகோக்பகோக்க கூம்பும் ெருவத்து’ – இவ்வுவளமயோல் விைக்கப்ெடும் பெோருள்
யோது?
a) பகோக்ளகப் தெோன்ற பவள்ளை உள்ைம்
b) கோலமறிந்து விளரந்து பசயல்ெடு ல்
c) பபாறுளமகயாடு இருத்தல்
d) எள யும் கண்டுபகோள்ைோமல் இருத் ல்
14. கீ ழ்க்கண்டவற்றில் ெிறவிளைத் ப ோடளரக் குறிப்ெிடுக.
a) ெோத் ிமோ

மிழ் கற்றோள்

b) பாத்திமா தமிழ் கற்பித்தாள்
c) ெோத் ிமோ மோணவர்கைிடம் கூறிைோள்
d) ெோத் ிமோவிடம் மோணவன்

ோன் மதுளரக்குச் பசல்வ ோகக் கூறிைோன்

15. ெிசிரோந்ள யோர், நட்புக்கு இலக்கணமோகத்

ிகழ்கிறோர். எவ்வளகத் ப ோடர்?

a) உணர்ச்சித் ப ோடர்

b) விைோத் ப ோடர்

c) கட்டளைத் ப ோடர்

d) பைய்தித் பதாடர்
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16. சயங்பகோண்டோரின் சமகோலப் புலவர் யோர்?
a) கம்ெர்

b) நக்கீ ரர்

c) ஒட்டக்கூத்தர்

d) ெிள்ளைப் பெருமோள் ஐயங்கோர்

17.

மிழ்விடு தூ ில் அளமந்துள்ை கண்ணிகைின் எண்ணிக்ளக

a) 268
18.
a)

b) 628

c) 228

d) 618

ிருமளல முருகன் ெள்ளு நூலின் ஆசிரியர் குறிப்ெிடுக
ிரிகூடரோசப்ெ கவிரோயர்

b) அழகிய பெரியவன்

c) பபரியவன் கவிராயர்

d) இவர்கைில் யோருமிலர்

19. நீலதகசி எப்ெோவோல் எழு ப்ெட்டது?
a) வஞ்சிப்ெோ

b) விருத்தப்பா

c) பவண்ெோ

d) கலிப்ெோ

20. முக்கூடற் ெள்ளுக்குரிய ெோவளக
a) ைிந்துப்பா
21.

b) ஆசிரியப்ெோ

ில்ளலயோடி வள்ைியம்ளமயின்

c) வஞ்சிப்ெோ

d) பவண்ெோ

ியோகத்ள ப் ெற்றி, கோந் ியடிகள் எந்

இ ழில் எழு ியுள்ைோர்?
a) இந் ியன் தெோஸ்ட்
c) இந்தியன் ஒப்பீனியன்

b) ப ன்ைோப்ெிரிக்கச் சத் ியோக்கிரகம்
d) இந் ியன் ெிரண்ட்

22. “யவைர்கள்” எ ளைச் சுமந்து வந்து அ ற்கு ஈடோக எள
a) சர்க்களர, பெோன்

b) பபான், மிைகு

c) ெட்டு, மிைகு

d) முத்து, இஞ்சி

ஏற்றி பசன்றைர்.

23. ‘மீ தூண் விரும்தெல்’ – இவ்வடியின் பெோருள்
a) குளறவோை உணவு உட்பகோள்ளு ல் கூடோது
b) வயிறு புளடக்க உண்ணுதல் கநாய்க்கு இடம் அைிக்கும்
c) மிக அ ிகமோக உண்ண தவண்டும்
d) கோளலயிலும், இரவிலும் குளறவோகவும் ம ியம் அ ிகமோகவும் உண்ண
தவண்டும்
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24. இரோமலிங்க அடிகைோரின் சிறப்புப் பெயர்
a) திருவருட்பிரகாை வள்ைலார்

b)

c) அடியோர்க்கு நல்லோர்

d) சிவஞோை முைிவர்

ிருஞோைசம்ெந் ர்

25. அவன் பெோன்ைன்- எவ்வளகப் பெயர்
a) பபாருட் பபயர்

b) இடப் பெயர்

c) கோலப் பெயர்

d) ப ோழில் பெயர்

26. ஒரு பெயர்ச்பசோல்லின் பெோருளைச் பசயல்ெடு பெோருைோக தவறுெடுத்துவது
a) இரண்டாம் கவற்றுளம

b) மூன்றோம் தவற்றுளம

c) நோன்கோம் தவற்றுளம

d) ஐந் ோம் தவற்றுளம

27. பகோடுக்கப்ெட்ட ப ோடரில் பெயபரச்சத் ப ோடளரத் த ர்வு பசய்க.
a) வந்து
c)

b) ளதத்த ைட்ளட

ந் ோன்

ங்ளக தகட்டோள்

d) பசன்று ெோர்த் ோன்

28. குழல் தகட்டு மகிழ்ந் ோன்
இது – எவ்வளக ஆகுபெயர்?
a) கோரியவோகுபெயர்

b) கருவியாகுபபயர்

c) கருத் ோகுபெயர்

d)

ோைியோகுபெயர்

29. ெருப்பு உள்ை ோ? எை வணிகரிடம் விைவும் விைோ வளக எது?
a) பகாைல் வினா
c) ஐய விைோ

b) அறியோ விைோ
d) ஏவல் விைோ

30. பெோருைறிந்து பெோருத்துக:
a) ஒல்ளல

1. சிவன்

b) ஈறு

2. எருளம

c) தம ி

3. எல்ளல

d) அங்கணர்

4. விளரவு
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A

B

C

D

a)

1

2

3

4

b)

2

3

4

1

c)

3

4

1

2

d)

4

3

2

1

31. குருசு என்ெ ன் பெோருள்
a) ஏைைம்

b) ைிலுளவ

c) சிைம்

d) அடியோர்

32. கிறித்துவக் கம்ெர் என்றளழக்கப்ெட்டவர்
a) கம்ெர்

b) வரமோமுைிவர்
ீ

c) எச்.ஏ. கிருஷ்ணப்பிள்ளை

d) உமறுப்புலவர்

33. ெிள்ளைப் பெருமோள் ஐயங்கோர் யோருளடய அளவயில் அலுவலரோய்
ெணிபுரிந் ோர்?
a) இரோசரோசன்

b) திருமளல நாயக்க மன்னர்

c) மதகந் ிரவர்மன்

d) குதலோத்துங்கன்

34. ‘மோணிக்கவோசகர் வரலோறும் கோல ஆரோய்ச்சியும்’ என்ற ஆரோய்ச்சி நூளல
எழு ியவர் யோர்?
a) க.ெ. சந்த ோஷம்

b) மளறமளல அடிகள்

c) வ.உ.சி

d) பசல்வக் தகசவரோய மு லியோர்

35. யோர் கோப்ெோர் என்று

மிழன்ளை ஏங்கிய தெோது நோன் கோப்தென் என்று

எழுந் ோர் ஒருவர். அவர் யோர்?
a) உ.கவ. ைாமிநாதர்.

b) மீ ைோட்சி சுந் ரைோர்

c) கல்யோண சுந் ரைோர்

d) சுந் ரம் ெிள்ளை

36. த வதநயப் ெோவோணர் எத் ளை நூல்களைப் ெளடத்துள்ைோர்?
a) 40

b) 72

c) 43

d) 52

37. ‘ஞோைக்கண்ணோடி’ என்ற சமய நூளல எழு ியவர் யோர்?
a) வரமாமுனிவர்
ீ
c) தெோப்

b) கோல்டுபவல்
d) தவ

நோயகம் ெிள்ளை
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38. கிலி, கிழி, கிைி தெோன்ற பசோற்களுக்குச் சரியோை பெோருள் தவறுெோட்ளடத்
த ர்வு பசய்க?
a) பயம், கிழித்தல், ஒரு பறளவ

b) கிழித் ல், ஒரு ெறளவ, ெயம்

c) கிழித் ல், ெயம், ஒரு ெறளவ

d) ஒரு ெறளவ, ெயம், கிழித் ல்

39. அரசளைக் குறிக்கும் ஓபரழுத்து ஒரு பமோழி
a) பூ

b) ககா

c) கோ

d) ஆ

40. பெற்றோன் – தவர்ச் பசோல்ளலக் கண்டறிந்து எழுதுக.
a) பெற்ற

b) பெற்று

c) பபறு

d) தெறு

41. வோ என்ற பசோல்லின் பெயபரச்சம் குறிப்ெிடுக.
a) வந் ோன்

b) வந்து

c) வரு ல்

d) வந்த

42. அகர வரிளசப் ெடி அளமந்துள்ைள க் கண்டறிக
a) பசப்பு, பசன்ளை, பசல்வம், பசடி
b) பைடி, பைப்பு, பைல்வம், பைன்ளன
c) பசப்பு, பசல்வம், பசன்ளை, பசடி
d) பசடி, பசல்வம், பசப்பு, பசன்ளை
43. கோலங்கைில் ப ருவில் மளழ ளவக்கோ ீர் கோளல – பசோற்களை
ஒழுங்குெடுத் ி பசோற்பறோடர் உருவோக்குக.
a) மளழக்கோலங்கைில் ளவக்கோ ீர் கோளல ப ருவில்
b) ப ருவில் ளவக்கோ ீர் கோளல மளழக்கோலங்கைில்
c) மளழக்காலங்கைில் பதருவில் காளல ளவக்காதீர்
d) ளவக்கோ ீர் கோளல கோலங்கைில் மளழக் ப ருவில்
44. நோட்டுப்புறப்ெோடலின் வளககள்
a) 7

b) 5

c) 6

d) 8
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45. உலகம், உயிர், உடவுள் ஆகிய மூன்ளறயும், ஒருங்தக கோட்டும் கோவியம்
எது?
a) பபரிய புராணம்

b) கம்ெ இரோமயோணம்

c) சிலப்ெ ிகோரம்

d) மணிதமகளல

46. சுந் ரன் என்னும் பெயரோல் இரோமோயணத் ில் வழங்கப்ெடுெவர் யோர்?
a) அனுமன்

b) இரோவணன்

c) இலக்குவன்

d) இரோமன்

47. சிலப்ெ ிகோரத் ிற்கு வழங்கும் சிறப்புப் பெயர்கைில் ஒன்று
a) கண்ணகி கோள

b) சிலப்ெ ிகோரம்

c) உளரயிளடயிட்ட பாட்டுளடச் பைய்யுள்

d) இரோமகோள

48. அளரவயிற்றுக் கஞ்சிக்கு அல்லற்ெடும் ஊளமகைின் உறுப்ெிைைோக நோன்
தெசுகிதறன் என்று கூறியவர் யோர்?
a) கோந் ி

b) ெோர ியோர்

c) அம்கபத்கார்

d)

ிரு.வி.க

49. பெண்கள் உரிளம பெற்றுப் புது உலளகப் ெளடக்க தவண்டும் என்று
விரும்ெியவர் யோர்?
a) ெோர ியோர்

b) ெோர ி ோசன்

50. நிலமடந்ள

c) பபரியார்

d) அம்தெத்கோர்

உளழத்துப் பெறு! உரிய தநரத் ில் பெறு! முயற்சி பசய்து

பெறு! எை ஆளணயிடுவ ோக கூறியவர் யோர்?
a) ெோர ியோர்

b) ெோர ி ோசன்

c) வோணி ோசன்

d) அண்ணா

51. ெிளழயோை கூற்ளறக் கண்டறிக.
a) உம்ளமத் ப ோளகயில் வரும் வல்லிைம் மிகோது
b) இரட்ளடக் கிைவியில் வல்லிைம் மிகோது
c) விளைத் ப ோளகயில் வரும் வல்லிைம் மிகோது
d) வன்பறாடர்க் குற்றியலுகரத்தின் பின்வரும் வல்லினம் மிகாது
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52. பெோருத் மோைவற்ளறத் த ர்ந்ப டுக்க
a) பசல்வி ெோடிைோள் –

ிளண வழு b) என் மோமோ வந் து –

c) நோன் வந்த ன் – இட வழு

ிளண வழோ நிளல

d) நாய் கத்தும் – மரபு வழு

53. ெிளழயோை ப ோடளரக் கண்டறிக?
a) சுட்படழுத்துகளுக்குப் ெின் வல்லிைம் மிகும்
b) ஓபரழுத்து ஒருபமோழிக்குப் ெின் வல்லிைம் மிகும்
c) உவளமத் ப ோளகயில் வல்லிைம் மிகும்
d) இரட்ளடக் கிைவியில் வல்லினம் மிகும்
54. பெோருத்துக
ஆங்கிலம்

மிழ்

a) பசக்

1. கடவுச் சீட்டு

b) ளெல்

2. நுளழவு இளசவு

c) விசோ

3. தகோப்பு

d) ெோஸ்தெோர்ட்

4. கோதசோளல

A

B

C

D

a)

4

3

2

1

b)

4

3

1

2

c)

3

1

4

2

d)

2

4

3

1

55. பெோருத்துக:
a) துஞ்சல்

1. முயற்சி

b)

மியர்

2. வலிளம

c)

ோள்

3. தசோம்ெல்

d) தநோன்ளம

4.

ைித் வர்
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A

B

C

D

a)

2

3

4

1

b)

3

4

1

2

c)

3

4

2

1

d)

1

2

4

3

56. புறநோனூற்றில் சில ெோடல்களை ஆங்கிலத் ில் பமோழி பெயர்த் வர்
a) கோல்டுபவல்
57.

b) பெஸ்கி

c) ஜி.யு. கபாப்

d) பசல்லி

ிவ்வியப் ெிரெந் த் ிற்கு உளர வழங்கியவர்

a) அடியோர்க்கு நல்லோர்

b) அரும்ெ

c) ெிள்ளைப் பெருமோள் ஐயங்கோர்

d) பபரியவாச்ைான் பிள்ளை

உளரகோரர்

58. “பெருஞ் சூளலயிைோல், ஆட்பகோள்ை, அளடந்துய்ந்

ப ருளும்

சிறுளமதயன் யோன் என்றோர்” – இவ்வடிகள் யோளர

உணர்வில்லோ
குறிப்ெிடுகிறது?
a) சம்ெந் ர்

b) சுந் ரர்

59. முற்கோலத்து இளசத்
a) பபருநாளர

c) மோணிக்கவோசகர்

மிழ் நூல்கைில் ஒன்று எது?

b) சிலப்ெ ிகோரம் c) பெரியபுரோணம்

60. ெம்மல் சம்ெந்

d) நாவுக்கரைர்

மு லியோர் மு ன் மு லோக எழு ி நடித்

d) கந் புரோணம்
நோடகத் ின்

பெயர் என்ை?
a) அமு வல்லி

b) புஷ்பவல்லி

c) மரக வல்லி

d) குமு வல்லி

61. இயற்பெயர் கண்டறிக
a) ெோர ியோர்

1. ரோஜ தகோெோலன்

b) ெோர ி ோசன்

2. அரங்கசோமி

c) சுர ோ

3. சுப்புரத் ிைம்

d) வோணி ோசன்

4. சுப்ெிரமணியன்

Page 9 of 16
Chennai | Puducherry | Madurai | Trichy | Salem | Coimbatore |
Erode | Namakkal |Tanjore| Tirunelveli | Trivandrum |
Ernakulam|Bengaluru | Chandigarh| Vellore
7601808080 / 9043303030

www.RACEInstitute.in

CH-G2-18-MT01
A

B

C

D

a)

3

4

2

1

b)

2

1

4

3

c)

1

3

2

4

d)

4

3

1

2

62. ெிரித்து எழுதுக?
தவறில்ளல
a) தவ + இல்ளல

b) தவற்று + இல்ளல

c) கவறு + இல்ளல

d) தவற்றி + இல்ளல

63. உடன்ெோட்டு விளைளய எ ிர்மளற விளையோக மோற்றுக.
வந் ோன்
a) வருவோன்

b) வந்திலன்

c) வருகிறோன்

d) வருகின்றோன்

64. குறிஞ்சி, முல்ளல, மரு ம், பநய் ல், இல்லம் – பெோருந் ோ

பசோல்ளலக்

கண்டறிக.
a) பநய் ல்

b) முல்ளல

c) இல்லம்

d) குறிஞ்சி

65. அகநோனூற்றில் 6, 16, 26 எை ஆறோம் எண்ணில் வரும் ெோடல்கள் ெின்வரும்
ிளணளயச் சோர்ந் ை?
a) குறிஞ்சி

b) மருதம்

c) முல்ளல

d) பநய் ல்

66. கலித்ப ோளகளயத் ப ோகுத் வர்
a) உக்கிரப் பெருவழு ி

b) ெோண்டியன் மோறன் வழு ி

c) நல்லந்துவனார்

d) நன்ைன் தசய் நன்ைன்

67. “முந்ள

இருந்து நட்தடோர் பகோடுப்ெின் நஞ்சும் உண்ெர் நைிநோ கரிகர்”

a) குறுந்ப ோளக

b) நற்றிளண

c) ஐங்குறுநூறு

d) கலித்ப ோளக

68. ‘பகோண்மூ’ பெோருள் கூறுக?
a) கமகம்

b) தெோர்

c) சுற்றம்

d) வோைம்
Page 10 of 16

Chennai | Puducherry | Madurai | Trichy | Salem | Coimbatore |
Erode | Namakkal |Tanjore| Tirunelveli | Trivandrum |
Ernakulam|Bengaluru | Chandigarh| Vellore
7601808080 / 9043303030

www.RACEInstitute.in

CH-G2-18-MT01
69. ‘ஜீவைோம்சம்’ என்ற நூளல எழு ியவர் யோர்?
a) பஜயகோந் ன்

b) புதுளமப்ெித் ன்

c) அழ. வள்ைியப்ெோ

d) ைி.சு. பைல்லப்பா

70. ‘முள்ளும் தரோஜோவும்’ என்ற சிறுகள யின் ஆசிரியர் யோர்?
a) சி.சு. பசல்லப்ெோ

b) லோ.ச. ரோமோமிரு ம்

c) ந. பிச்ைமூர்த்தி

d)

ி. ஜோைகி ரோமன்

71. ெரி ிமோற் களலஞருக்கு ‘ ிரோவிட சோஸ் ிரி’ என்ற ெட்டத்ள

வழங்கியவர்

யோர்?
a) ஜி.யு. தெோப்

b) ைி.ளவ. தாகமாதரனார்

c) ஆறுமுக நோவலர்

d) மு.சி. பூர்ணலிங்கம்

72. ஆைந்

ரங்கர் எழு ிய நோட்குறிப்புகள் எத் ளை ப ோகு ிகள்?

a) 10

b) 12

c) 14

73. “உடல் மண்ணுக்கு, உயிர்

d) 16

மிழுக்கு” என்ற பகோள்ளகளய உயிர்மூச்சோய்ப்

பெற்றவர் – யோர்?
a) ெோர ியோர்

b) பாரதிதாைன்

74. ‘அளடயடுத்

c) சுர ோ

d) கவிமணி

ஆகு பெயர்’ என்ற இலக்கணக் குறிப்ெிற்குப் பெோருத் மோை

நூல் எது?
a) நோலடியோர்

b) சீவக சிந் ோமணி

c) திருக்குறள்

d) சிறுெஞ்சமூலம்

75. ெோசிளல – ெிரித்து எழுதுக.
உரிய விளடளயக் குறிப்ெிடுக.
a) ெோசு + இளல

b) ளெசு + இளல

c) பசுளம + இளல

d) ெோசி + இளல
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76. ெ ிபைண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று
a) புறநோனூறு

b) நற்றிளண

c) நாலடியார்

d) ெரிெோடல்

77. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் பெோருந் ோ ள த் த ர்வு பசய்க.
a) கம்ெரோமோயணத் ிற்கு கம்ெர் இட்ட பெயர் இரோமோவ ோரம்
b) கம்ெரோமோணத் ின் பெரும் ெிரிவிற்கு ‘கோண்டம்’ என்று பெயர்
c) கம்பராமாயணத்தின் உட்பிரிவு ‘காளத’ என அளழக்கப்படுகிறது
d) கம்ெரோமோயணம் ஒரு வழிநூல் ஆகும்
78. கம்ென் பசோன்ை வண்ணங்கள் எத் ளை?
a) 96

b) 95

c) 94

d) 97

79. ஐங்குறுநூற்ளறத் ப ோகுத் வர் யோர்?
a) உருத் ிரசன்மர்

b) உக்கிரப் பெருவழு ி

c) பூரிக்தகோ

d) புலத்துளற முற்றிய கூடலூர் கிழார்

80. “நமக்குத் ப ோழில் கவிள

நோட்டிற்குளழத் ல்”

என்று முழக்கமிட்டவர்
a) ைி. சுப்பிரமணிய பாரதியார்
c) உ.தவ.சோ. ஐயர்
81. ‘ெகுத் றிவுக் கவிரோயர்’ எைத்

b) ெோர ி ோசைோர்
d) கவிமணி த சிக விநோயகம் ெிள்ளை
மிழ் மக்கைோல் அளழக்கப்ெடுெவர் யோர்?

a) ஈ.தவ.இரோ.

b) உ.தவ.சோ.

c) உடுமளல நாராயணகவி

d) மு.வ.

82. ‘மக்கள் கவிஞர்’ எை அளழக்கப்ெடுெவர் யோர்?
a) பட்டுக்ககாட்ளட கல்யாணசுந்தரம்

b) அழ. வள்ைியப்ெோ

c) ெோர ி ோசன்

d) ெோர ியோர்
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83. ‘புரட்சி முழக்கம்’ என்னும் நூளல எழு ியவர் யோர்?
a) ெரி ிமோற் களலஞர்

b) மளறமளலயடிகள்

c) த வதநயப்ெோவோணர்

d) ைாளல இைந்திளரயன்

84. பெோருத்துக
a) குறிஞ்சி

1. துடி

b) முல்ளல

2. ப ோண்டகம்

c) மரு ம்

3. ஏறுதகோட்ெளற

d) ெோளல

4. மணமுழோ

A

B

C

D

a)

4

3

1

2

b)

3

4

2

1

c)

2

4

3

1

d)

2

3

4

1

85. பெோருத்துக
பெரும் பெோழுது

மோ ம்

a) கோர்கோலம்

1. மோர்கழி, ள

b) முன்ெைிக்கோலம்

2. ஆவணி, புரட்டோசி

c) முதுதவைிற்கோலம்

3. ஐப்ெசி, கோர்த் ிளக

d) குைிர்கோலம்

4. ஆைி, ஆடி

A

B

C

D

a)

4

3

1

2

b)

2

1

4

3

c)

3

2

1

4

d)

2

4

3

1

86. உற்றறி ல் + சுளவத் ல் + நுகர் ல் –
இம் மூன்றும் எவ் உயிர்களுக்கு உரியது
a) சிப்ெி – நத்ள

b) களரயான் - எறும்பு

c) ெறளவ – விலங்கு

d) நத்ள

- நண்டு
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87.

ிருக்குறளுக்கும் ______________ என்னும் எண்ணுக்கும் பெரிதும்

ப ோடர்புள்ைது.
a) மூன்று

b) எட்டு

c) ஏழு

d) ஐந்து

88. ெல கற்றும் கல்லோ வரோக கரு ப்ெடுவர் யோர்?
a) அறிவுள்ைவர்
b) அறிவில்லோ ோர்
c) கற்கோ வர்
d) உயர்ந்தாகராடு பபாருந்தி வாழும் கல்விளயக் கல்லாதவர்
89.

ிருக்குறைின் அறத்துப்ெோல், பெோருட்ெோல் இரண்ளடயும் இலத் ீன்

பமோழியில் பமோழிபெயர்த் வர் யோர்?
a) ஜி.யு. தெோப்

b) வரமாமுனிவர்
ீ

c) ெவணந் ி முைிவர்

d) கோல்டுபவல்

90. “ஆறு கிடந் ன்ை அகல் பநடுந்ப ருவில்” – இத்ப ோடர் இடம்பெற்ற நூல்
a) புறநோனூறு

b) ெட்டிைப்ெோளல

c) கலித்ப ோளக

d) மதுளரக் காஞ்ைி

91. சிறுெஞ்சமூலம் என்ற நூளல இயற்றிய ஆசிரியரின் சமயம்
a) இந்து சமயம்

b) ைமண ைமயம்

c) கிருத்துவ சமயம்

d) பெௌத்

சமயம்

92. ‘தவலி’ என்னும் சிறுகள யின் ஆசிரியர் யோர்?
a) இந்தும ி

b) சிவசங்கரி

c) இராஜம் கிருஷ்ணன்

d) பஜயகோந் ன்

93. ‘பசப்புத்

ிருதமைிகைின்’ பெோற்கோலம் என்று அளழக்கப்ெட்ட கோலம் எது?

a) கைாழர் காலம்

b) தசரர் கோலம்

c) ெோண்டியர் கோலம்

d) நோயக்கர்கள் கோலம்
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94. ‘உலகம் உருண்ளட’ என்ற கருத்து எவ்வறிவியல் இயலின் ெோற்ெடும்?
a) விண்ணியலறிவு

b) பெோறியியல் அறிவு

c) மண்ணியல் அறிவு

d) அணுவியல் அறிவு

95. சுெோஷோெிமோைம் – பெோருள் கூறுக.
a)

ோய் நோட்டுப் ெற்று

b) தாய் பமாழிப் பற்று

c)

ோயின் மீ து ெற்று

d) சதகோ ரப் ெற்று

96. உருவ வழிெோடு பசய்யோமல் பவட்ட பவைிளயக் கடவுைோக வழிெட்ட சித் ர்
a) கடுபவைிச்ைித்தர்

b) ெோம்ெோட்டிச் சித் ர்

c) கு ம்ளெச் சித் ர்

d) அழுகுணிச் சித் ர்

97. கடம்–இச்பசோல்லின் பெோருள்
a) குடம்

b) ெோம்பு

c) தவம்பு

d) உடம்பு

98. அடியோர்க்கு உணவைித் ளலச் சிவபநறி எவ்வோறு குறிப்ெிடுகின்றது?
a) சிவபூளச

b) மதகசுவர பூளச

c) திருத்பதாண்டு

d) மோத வன் ப ோண்டு

99.
a)

ிருநோவுக்கரசர் ெிறந்

b) திருவாமூர்

ிங்களூர்

100.

ஊர்
c)

ிருவழுந்தூர்

d)

ிருவோ வூர்

மிழுக்குத் ப ோண்டு பசய்தவோன் சோவ ில்ளல – இது யோர் கூற்று?

a) ெோர ியோர்

b) பாரதிதாைன்

c) கண்ண ோசன்

d) வோணி ோசன்

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