
1.அன்புக்குரிலரின் துன்பத்தைப் 
பார்த்ைதும ன்ன வலளிப்படும் 
அ)உதவி 
ஆ)உணய 
இ)கண்ணீர் 
ஈ)நிதி 
விடை : இ)கண்ணீர் 
 
2.அன்பியார் ல்யாம் ைக்குரிலர் 
அன்புதைார்-------உரிலர் பிமர்க்கு 
அ)ஊனும்  
ஆ)ன்பும் 
இ)கண்ணும்  
ஈ)பொருளும் 
விடை : ஆ)ன்பும் 
 
3.அன்பகத்து இல்யா உயிர்லாழ்க்தக 
லன்லாற்கண் ன்ம திருக்குமளின் அடுத்ை 
அடிானது 
அ)அபி தட அம் 
ஆ)அகத்துறுப்பு அன்பி யர்க்கு 
இ)ன்புததொல் தொர்த்த உைம்பு 
ஈ)யற்ல் நபம் தளிர்த்தற்று 
விடை : ஈ)யற்ல் நபம் தளிர்த்தற்று 
 
4.ந்ை ம் வெஞ்சில் அன்பு இல்யாை 
னிைர்மபாய ைளிர்க்கிமது ன லள்ளுலர் 
கூறுகிமார்? 
அ)துறுப்பு நபம் 
ஆ)யற் நபம் 
இ)யொடக நபம் 
ஈ)புங்டக நபம்  
விடை : ஆ)யற் நபம் 
 
5.ன்புமைால் மபார்த்ை உைம்பு 
ாருதைது? 
அ)அன்புடைனயர் 
ஆ)அன்பில்ொதயர் 
இ)பிணியுடைனயர் 
ஈ)யறினயர் 

விடை : ஆ)அன்பில்ொதயர் 
 
6.அகனர்ந்து ஈைலின் ென்மம முகனர்ந்து 
ன்ம திருக்குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)இன்ப ொன் ஆகப் பொறின் 
ஆ)இன்ப ொல் லிதத அம் 
இ)இன்புறூஉம் இன்ப ொ யர்க்கு 
ஈ)அணினல் நற்றுப் பி 
விடை : அ)இன்ப ொன் ஆகப் பொறின் 
 
7.ாருதை வ ாற்கள் இன்வ ாற்கள் ன 
லள்ளுலர் வபாருந்ைதக கூறுகிமார்? 
அ)கைவுட கண்ையர்கள் 
ஆ)யணிகர்கள் 
இ)பநய்ப்பொருள் கண்ையர்கள் 
ஈ)புயர்கள் 
விடை : இ)பநய்ப்பொருள் கண்ையர்கள் 
 
8.இனி உரலாக--------கூமல் கனியிருப்பக் 
காய்கலர்ந் ைற்று 
அ)இன்ப ொல் 
ஆ)ண்பின்  
இ)யன்ப ொல் 
ஈ)இன்ொத 
விடை : ஈ)இன்ொத 
 
9.ெல்யதல ொடி இனி வ ால்லின்  
அ)ொயங்கள் ததயும் 
ஆ)அம் யர்ந்து பருகும் 
இ)சிறுடந நீங்கும் 
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
10.இன்வ ால் மபசுலைால் விதரயும் 
ென்தாக லள்ளுலர் றுலது 
அ)துன்ம் தரும் யறுடந அணுகொது 
ஆ)அம் யர்ந்து பருகும் 
இ)நறுபிவிக்கும் இப்பிவிக்கும் இன்ம் 
தரும் 
ஈ)இடய அடத்தும் 



விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
11.லாய்த னப்படுல(து) ாவைனின் 
ாவைான்றும் ------ இயாை வ ாயல் 
அ)ண்பு 
ஆ)ன்டந 
இ)தீடந 
ஈ)கனிவு 
விடை : இ)தீடந 
 
12.வபாய்யும் ப்மபாது உண்தாக 
கருைப்படும் ன வைய்லப்புயலர் கூறுகிமார் 
அ)தன் பஞ் தந தன்ட யருத்தும் 
தொது 
ஆ)ப ல்யம் மிக்க ன் தருநொயின் 
இ)குற்நற் ன்டந தருநொயின் 
ஈ)பநய் யருத்தம் தரும்தொது 
விடை : இ)குற்நற் ன்டந தருநொயின் 
 
13.வபாய்ாத அன்ன புகழ் இல்தய 
ய்ாத ல்யா ---- ைரும் 
அ)ப ல்யமும்  
ஆ)னும் 
இ)ண்பும் 
ஈ)அமும் 
விடை : ஈ)அமும் 
 
14.னத்வைாடு லாய்த வாழியின் 
ைலத்வைாடு ன்ம குமளின் ற்ம 
அடிானது 
அ)தொம்ப ய் யொரின் தட 
ஆ)ல்ொ அமும் தரும் 
இ)யொய்டநயின் ல் பி 
ஈ)ன்டந னக்கு பநனின் 
விடை : அ)தொம்ப ய் யொரின் தட 
 
15.உைதய நீர் தூய்த வ ய்யும் உள்ரத் 
தூய்த வலளிப்படுத்துலது 
அ)இன்ொச் ப ொல் 
ஆ)யொய்டந 

இ)ழிச்ப ொல் 
ஈ)கனியொ ப ொல் 
விடை : ஆ)யொய்டந 
 
16.உலப்பத் ைதயகூடி உள்ரப் பிரித்ல் 
அதனத்மை---- வைாழில் 
அ)அப ர் 
ஆ)அடநச் ர் 
இ)புயர் 
ஈ)அதயொர் 
விடை : இ)புயர் 
 
17.உதைார்முன் இல்யார்மபால் க்கற்றும் 
கற்மார் ன்ம குமளின் இண்ைாம் 
அடிானது 
அ)புண்உடைனொர் கல்ொ தயர் 
ஆ)கடைனதப கல்ொ தயர் 
இ)கொமுறுயர் கற்றிந் தொர் 
ஈ) ொந்துடணயும் கல்ொத யொறு 
விடை : ஆ)கடைனதப கல்ொ தயர் 
 
18.இனி இலத ப்வபாழுது காண்மபாம் 
ன ண்ணிப் பிரிலது ாருதை 
இல்பாக திருலள்ளுலர் கூறுகிமார்? 
அ)தடவி 
ஆ)யடபவின் நகளிர் 
இ)புயர் 
ஈ)அடநச் ர் 
விடை : இ)புயர் 
 
19.திருலள்ளுலர் ாத ைாழ்ந்ைலர் ன 
சுட்டுகிமார்? 
அ)கவு ப ய்தயொர் 
ஆ)பகொட பதொழில் புரிதயொர் 
இ)இபக்மில்ொதயர் 
ஈ)ணிந்து கல்ொதயர் 
விடை : ஈ)ணிந்து கல்ொதயர் 
 
20.இனிலரும் பிமவிகளுக்கும் பாதுகாப்தபத் 
ைரும் ன லள்ளுலர் கூறுலது 



அ)ஆன்மீகம் 
ஆ)தினொம் 
இ)க்தி 
ஈ)கல்வி 
விடை : ஈ)கல்வி 
 
21.நிதமநீர் நீலர் மகண்த பிதமதிப் 
பின்நீ ---- ெட்பு 
அ)புயர் 
ஆ)அப ர் 
இ)தடதனொர் 
ஈ)பூடயனர் 
விடை : இ)தடதனொர் 
 
22.இதைர் இலர் க்கு இன்னம்ாம் 
ன்று ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)புடயினும் புல்பண்ணும் ட்பு 
ஆ)இடுக்கண் கடயதொம் ட்பு 
இ)அல்ல் உமப்தொம் ட்பு 
ஈ)அகக ட்து ட்பு 
விடை : அ)புடயினும் புல்பண்ணும் 
ட்பு 
 
23.ாருதை ெட்பானது பறகப்பறக 
இன்பம் ைரும் 
அ)ப ல்யமுடைனொரின் 
ஆ)ண்புடைனொரின் 
இ)புகழ்யுடைனொரின் 
ஈ)தவியுடைனொரின் 
விடை : ஆ)ண்புடைனொரின் 
 
24.து ெட்பாகாது ன லள்ளுல 
வபருந்ைதக றுகிமார்? 
அ)உள்ம் நகிழும்டி ட்புக் பகொள்யது  
ஆ)அன்ொக ட்புக்பகொள்யது  
இ)முகம் நட்டும் நரும் டி ட்புக் 
பகொள்யது 
ஈ)துன்த்திலிருந்து கொப்து 
விடை : இ)முகம் நட்டும் நரும் டி 
ட்புக் பகொள்யது 

 
25.து ெட்புரிதத வகாடுக்குவன 
ைமிறர் ைந்தை திருலள்ளுலர் கூறுகிமார்? 
அ)இருயர் த ர்ந்திருத்தல் 
ஆ)பருங்கிப் மகுதல் 
இ)இருயர்தம் ஒத்த நவுணர்வு 
ஈ)இருயர் ப ல்யம் 
விடை : இ)இருயர்தம் ஒத்த நவுணர்வு 
 
26.ெதகயுள்ரம் இன்னாது இகழ்ச்சி 
பதகயுள்ளும் ன்ம திருக்குமளின் அடுத்ை 
அடிானது 
அ)ண்புொ பொட்டும் உகு 
ஆ)ண்புைடந ன்னும் யமக்கு 
இ)ண்புள் ொைறியொர் நொட்டு 
ஈ)ண்பொத்தல் ஒப்தொம் ஒப்பு 
விடை : இ)ண்புள் ொைறியொர் நொட்டு 
 
27.பண்புதைார்ப் பட்டுண்டு..... 
அதுலன்மமல் ண்புக்கு ாய்லது ன் 
அ)உகம்  
ஆ)ஊர் 
இ)ொடு  
ஈ)ஆட்சி 
விடை : அ)உகம்  
 
28. ார் வபற்ம வபருஞ்வ ல்லானது 
பாத்தித்தின் ைன்தால் ெல்ய பாய 
திரிலது வபான்மது ன திருக்குமள் 
கூறுகிமது? 
அ)கல்வினற்யன் 
ஆ)புகமற்யன் 
இ)ப ல்யமிொதயன் 
ஈ)ண்பில்ொதயன் 
விடை : ஈ)ண்பில்ொதயன் 
 
29.பிமமாடு பறகி மபசிச் சிரித்து கிற 
இயாைலருக்கு மிகப்வபரி இல்வுயகம்  
அ)யண்ை நிநொக ததொன்றும்  
ஆ)நபநற் கொைொக ததொன்றும்  



இ)கலிலும் இருொக ததொன்றும் 
ஈ)யொழ்வு துன்நொக ததொன்றும் 
விடை : இ)கலிலும் இருொக ததொன்றும் 
 
30.பண்பியான் வபற்ம ெனபால் கயந்தீத 
ால்திரிந்ை ைற்று 
அ)அபசு  
ஆ)பரும்டை 
இ)பருஞ்ப ல்யம் 
ஈ)பரும்கல்வி 
விடை : இ)பருஞ்ப ல்யம் 
 
31.அகழ்லாதத் ைாங்கும் நியம்மபாயத் 
ைம்த இகழ்லார்ப் ---- ைதய 
அ)பொறுத்தல்  
ஆ)நத்தல் 
இ)இபத்தல் 
ஈ)சித்தல்  
விடை : அ)பொறுத்தல்  
 
32.வபாறுத்ைல் இமப்பிதன ன்னும் 
அைதன ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)யன்டந நையொர்ப் பொட 
ஆ)நத்தல் அதனினும் ன்று 
இ)தொற்றி ஒழுகப் டும் 
ஈ)பொன்னும் துடணயும் புகழ் 
விடை : ஆ)நத்தல் அதனினும் ன்று 
 
33.வ ருக்கினால் தீத வ ய்ைாத ைன் 
மூயம் அலத வலற்றி வகாள்ர 
மலண்டுவன குமள் கூறுகிமது? 
அ)வீபம் 
ஆ)அறிவு 
இ)நன்னிப்பு 
ஈ)பொறுடந 
விடை : ஈ)பொறுடந 
 
34.பற்மற்ம துமவிரினும் மயானலர் ன 
ாத திருலள்ளுலர் கூறுகிரார்? 

அ)ஆன்மீகம் தசி நக்களின் புகடமப் 
பற்யர் 
ஆ)தயதம் ஒதி பூட  ப ய்து 
யழிடுயர் 
இ)கல்வி  கற்றிந்தயர் 
ஈ)யபம்பு கைந்து தசுதயொரின் தீன 
ப ொற்கடயும் பொறுத்துக் பகொள்யர் 
விடை : ஈ)யபம்பு கைந்து தசுதயொரின் 
தீன ப ொற்கடயும் பொறுத்துக் 
பகொள்யர் 
 
35.உண்ைாமொன்பு இருக்கும் 
வபரிலர்கதர விைத் ைம்த இகழ்மலாரின் 
தீ வ ாற்கதரப் வபாறுத்துக் வகாள்பலம 
அ)தொழ்தயர் 
ஆ)கற்யர் 
இ)யலியுடைனயர் 
ஈ)தநொயர் 
விடை : ஈ)தநொயர் 
 
36.வ வியுைர்வின்---- உதைார் 
அவியுைர்வின் ஆன்மாமா வைாப்பர் 
நியத்து 
அ)அறிவு 
ஆ)கல்வி 
இ)தகள்வி 
ஈ)ப ல்யம் 
விடை : இ)தகள்வி 
 
37.இழுக்கல் உதையுழி ஊற்றுக்மகால் 
அற்மம ------ உதைார்லாய்ச் வ ால் 
அ)ண்பு 
ஆ)ஒழுக்கம் 
இ)கல்வி 
ஈ)தநன்டந 
விடை : ஆ)ஒழுக்கம் 
 
38.மகட்பினும் மகராத் ைதகமல 
மகள்விால் ன்ம குமளின் அடுத்ை 
அடிானது 



அ)தீண்டின தகள்வி னயர் 
ஆ)ததொட்கப் ைொத ப வி 
இ)யொயின் பொதல் அரிது 
ஈ)அவியினும் யொழினும் ன் 
விடை : ஆ)ததொட்கப் ைொத ப வி 
 
39.நுட்பாாகி மகள்விறிவு இல்யாைலர்  
அ)தகள்வினொல் துடக்கப்ைொத 
ப வியுடைனயர் 
ஆ)ல்பொழுக்ககம் உடைனயர் 
இ)ததயர்களுக்கு ஒப்ொயர் 
ஈ)ணியொ ப ொற்கடப் தசுயதில்ட 
விடை : ஈ)ணியொ ப ொற்கடப் 
தசுயதில்ட 
 
40.ந்ை க்கள் இமந்ைாலும் ன்ன? 
லாழ்ந்ைாலும் ன்ன? ன லள்ளுலர் 
றுகிமார்? 
அ)தகள்வியின் யொயிொகச் ப விச்சுடய 
உணபொதயர் 
ஆ)உணவின் யொயிொக யொய்ச்சுடய 
நட்டும் உணருயர் 
இ)ஆய்ந்தறிந்த தகள்வி அறிவுடைனதனொர்  
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
41. -----  ான்மமார் ெயமன பிமெயம் 
ந்ெயத் துள்ரதூஉ ன்று 
அ)நம் 
ஆ)உைல்ம் 
இ)குணம் 
ஈ)கல்வி ம் 
விடை : இ)குணம் 
 
42. ால்பிற்குக் கட்ைதர ாவைனின் 
மைால்வி ன்ம குமளின் இடுத்ை அடிானது 
அ)துடனொல்ொர் கண்ணும் பகொல்  
ஆ)நொற்ொடப நொற்றும் டை 
இ)ப ொல்ொ த்தது  ொல்பு 
ஈ)ந்த் துள்தூஉ நன்று 

விடை : அ)துடனொல்ொர் கண்ணும் 
பகொல்  
 
43.இலற்றில் தை  ான்மாண்ததத் 
ைாங்கும் தூண் ன திருக்குமள் 
கூறுகிமாது? 
அ)அன்புடைடந ஞொம் 
ஆ)பிர்க்கு உதவுதல் 
இ)உயிர்களிைத்து இபக்கம்,உண்டந 
தசுதல் 
ஈ)இடய அடநத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடநத்தும்  
 
44.இலற்றில்  ரிான கூற்று து? 
அ)தயபநன்து பி உயிர்கடக் 
பகொல்ொடந 
ஆ) ொல்பு ன்து பிர் குடகடச் 
ப ொல்ொடந  
இ)ற்குணங்கொல் சிந்திருத்தத  
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
45.இன்த எருலருக்கு 
அ) ொல்ன்று 
ஆ)திண்டநனன்று 
இ)இழியன்று 
ஈ)யொய்டநனன்று 
விடை : இ)இழியன்று 
 
46.இழிக்குடியினர் ன ாத 
திருலள்ளுலர் சுட்டுகிமார்? 
அ)ப ல்யம் இல்ொதயடப 
ஆ)கல்வி இல்ொதயடப  
இ)ஒழுக்கம் இல்ொதயடப 
ஈ)யலிடந இல்ொதயடப 
விடை : இ)ஒழுக்கம் இல்ொதயடப 
 
47.எழுக்கமுதைத குடித இழுக்கம் 
ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)பிப்பொழுக்கங் குன்க் பகடும் 



ஆ)இழிந்த பிப்ொய் விடும் 
இ)ஒழுக்கம் இொன்கண் உனர்வு 
ஈ)ய்துயர் ய்தொப் ழி 
விடை : ஆ)இழிந்த பிப்ொய் விடும் 
 
48.ென்றிக்கு வித்ைாகும் ெல்வயாழுக்கம் 
தீவாழுக்கம் ன்றும் ----ைரும் 
அ)கயட 
ஆ)ண்ட 
இ)இடும்ட 
ஈ)யலிடந 
விடை : இ)இடும்ட 
 
49.எழுக்கம் குதமந்ைால் 
அ)குடிப்பிப்பின் சிப்பு அழிந்துதொகும்  
ஆ)உனர்வு இருக்கொது 
இ)அடைனக்ைொத ழிடன அடையர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
50.இத்திருக்குமள்களில் எழுக்கத்தின் 
விதரதலக் கூறும் குமள் து? 
அ)ஒழுக்கத்தின் ய்துயர் தநன்டந 
இழுக்கத்தின் ய்துயர் ய்தொப் ழி 
ஆ)ஒழுக்கம் உடைனயர்க் பகொல்ொதய 
தீன யழுக்கியும் யொனொற் ப ொல் 
இ)ன்றிக்கு வித்தொகும் ல்பொழுக்கம் 
தீபனொழுக்கம் ன்றும் இடும்ட தரும் 
ஈ)உகத்ததொ பைொட்ை 
ஒழுக்கல்,கற்றும் கல்ொர் அறிவிொ 
தொர்  
விடை : இ)ன்றிக்கு வித்தொகும் 
ல்பொழுக்கம் தீபனொழுக்கம் ன்றும் 
இடும்ட தரும் 
 
51.பகற்வபாழுதில் வலல்யக்கூடி பமதல 
து ன லள்ளுலர் கூறுகிமார் 
அ)கொக்டக 
ஆ)தகொட்ைொன் 
இ)டக 

ஈ)புொ 
விடை : அ)கொக்டக 
 
52.ஞாயம் கருதினுங் தககூடும் காயம் 
ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது  
அ)கொம் அறிந்து ப யின் 
ஆ)ஞொம் கருது யர் 
இ)கருதி இைத்தொற் ப யின் 
ஈ)ப ய்தற் கரின ப னல் 
விடை : இ)கருதி இைத்தொற் ப யின் 
 
53.ஊக்கம் உதைான் எடுக்கம் வபாருைகர் 
ைாக்கற்குப் மபருந் ைதகத்து ன்ம குமளில் 
கூமப்பட்டுள்ர வியங்கு து? 
அ)நொடு 
ஆ)ொய் 
இ)ஆடு 
ஈ)ரி 
விடை : இ)ஆடு 
 
54.வ றுெதக் காணின் சுக்க ன்ம குமள் 
அடியின் வபாருள் 
அ)டகயடபக் கொணும்தொது ணியொக 
இருத்தல் தயண்டும் 
ஆ)டகயர்களுக்கு முடிவுக்கொம் யரும் 
இ)டகயர் நிடடந தடகீமொய் 
நொறிவிடும் 
ஈ)இயற்றில் துவுமில்ட 
விடை : அ)டகயடபக் கொணும்தொது 
ணியொக இருத்தல் தயண்டும் 

55.வகாக்வகாக்க கூம்பும் ---- ற்மைன் 
குத்வைாக்க சீர்த்ை இைத்து 
அ)உகத்து 
ஆ)ொள்ததொறும் 
இ)ருயத்து 
ஈ)கொட 
விடை : இ)ருயத்து 
 



56.அமனறிந்து மூத்ை அறிவுதைார் 
மகண்த திமனறிந்து மைர்ந்து வகாரல் 
ன்ம குமளில் மகண்த ன்பைன் 
வபாருள் ன்ன? 
அ)புகழ் 
ஆ)அறிவு 
இ)அன்பு 
ஈ)ட்பு 
விடை : ஈ)ட்பு 
 
57.ைக்கார் இனத்ைனாய்த் ைாவனாழுக 
லல்யாதனச் வ ற்மார் வ க்கிைந்ை தில் 
ன்ம குமளில் ைக்கார் ன ாத 
சுட்டுகிமது? 
அ)டகயர் 
ஆ)தன் இத்தொர் 
இ)தகுதியுடைன பரிதனொர் 
ஈ)தகுதினற்ற் அப ர்  
விடை : இ)தகுதியுடைன பரிதனொர் 
 
58.பயதப் பதகத்துக் வகாள்லைதனவிை 
பன்ைங்கு தீதயுதைது து? 
அ)முதலீடு இல்ொத யணிகம் 
ஆ)பரிதனொரின் ொதுொப்டத் 
ததடிக்பகௌ;ொத அப ன் 
இ)சிந்த பரிதனொடப உவிபொய் ற்று 
பகொள்ொதயர் 
ஈ)ல்யர் ஒருயரின் ட்டக் 
டகவிடுயது 
விடை : ஈ)ல்யர் ஒருயரின் ட்டக் 
டகவிடுயது 
 
59.பல்யார் தகவகரலிற் பத்ைடுத்ை 
தீதத்மை ---- வைாைர்தக விைல் 
அ)அல்ொர் 
ஆ)தீனொர் 
இ)ல்ொர் 
ஈ)கல்ொர் 
விடை : இ)ல்ொர் 
 

60.இடிப்பாத இல்யாை ா ன்னன் 
வகாடுப்பார் இயானுங் வகடும் ன்ம 
குமளில் ா ன்பைன் வபாருள்? 
அ)அறிவுடப றும்  
ஆ)ொதுகொயல் இல்ொத 
இ)ற்று ைத்தல் 
ஈ)ட்ொக்கிக் பகொள்ளுதல் 
விடை : ஆ)ொதுகொயல் இல்ொத 
 
61.இல்யாத ல்யாரும் ள்ளுலர் 
வ ல்லத  
ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)பொருல் தில்ட பொருள் 
ஆ)ல்ொரும் ப ய்யர் சிப்பு 
இ)ண்ணின ததனத்து ப ன்று 
ஈ)தீதின்றி யந்த பொருள் 
விடை : ஆ)ல்ொரும் ப ய்யர் சிப்பு 
 
62.அமனீனும் ---- ஈனும் திமனறிந்து 
தீதின்றி லந்ை வபாருள் 
அ)பொருளும் 
ஆ)ண்பும் 
இ)இன்மும் 
ஈ)கல்வியும் 
விடை : இ)இன்மும் 
 
63.அருவராடும் அன்பவபாடும் லாாப் 
வபாருராக்கம்.  

புல்யார் புர விைல் ன்ம குமளில் புல்யார் 
ன்பைன் வபாருள்? 
அ)யறினொர் 
ஆ)ற்ொர் 
இ)யலினொர் 
ஈ)யணிகர் 
விடை : ஆ)ற்ொர் 
 
64.அருவரன்னும் அன்பீன் குறவி ன்பதில் 
குறந்தை ார்? 
அ)அருள் 
ஆ)அன்பு 



இ)இபண்டும் 
ஈ)துவுமில்ட 
விடை : அ)அருள் 
 
65.ைன் தகப்வபாருள் வகாண்டு எருலன் 
வ ய்யும் வ யானது 
அ)ஃகதனிற் ரின தில்  
ஆ)றுண்ைொக்ச் ப ய்யொன் விட 
இ)குன்தறி னொடப்தொர் கண்ைற்ொல் 
ஈ)ல்ொரும் ப ய்யர் சிப்பு 
விடை : இ)குன்தறி னொடப்தொர் 
கண்ைற்ொல் 
 
66.அைக்கம் அருள் உய்க்கும் 
அைங்காத ---- உய்த்துவிடும் 
அ)ஆரிருள் 
ஆ)அதனினும் 
இ)ழுடநயும் 
ஈ)நடயினும் 
விடை : அ)ஆரிருள் 
 
67.நிதயயிற் றிரிா ைைங்கிான் மமாற்மம் 
ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)நடயினும் நொணப்பரிது 
ஆ)ப ல்யர்க்தக ப ல்யந்த தடகத்து 
இ)ழுடநயும் நொப் புடைத்து 
ஈ)நின்ொகதொகி விடும் 
விடை : அ)நடயினும் நொணப்பரிது 
 
68.தீயினமர் சுட்ைபுண் உள்ராறும் ஆமாமை-
--- சுட்டு லடு 
அ)தீயிொல்  
ஆ)ொவிொற் 
இ)தகொலிொல் 
ஈ)நபத்திொல் 
விடை : ஆ)ொவிொற் 
 
69.ஊருணி நீர்நிதமந் ைற்மம உயகலாம் 
மபறி லாரன் ----- 
அ)நறு  

ஆ)கரு 
இ)திரு 
ஈ)பொரு 
விடை : இ)திரு 
 
70.இைனில் பருலத்தும் எப்புவிற் 
வகால்கார் கைனறி காட்சி லர் ன்ம 
குமளில் காட்சிலர் ார்? 
அ)பொருளுடைனயர் 
ஆ)அருளுடைனயர் 
இ)கல்வியுடைனயர் 
ஈ)அறிவுடைனயர் 
விடை : ஈ)அறிவுடைனயர் 
 
71.விதனலலியுந் ைன்லலியு ாற்மான் 
லலியுந் துதைலலியுந்---- 
அ)தொக்கி ப னல் 
ஆ)தூக்கிச் ப னல் 
இ)தொற்றி ப னல் 
ஈ)ர்ந்து ப னல் 
விடை : ஆ)தூக்கிச் ப னல் 
 
72.பீலிவபய்  ாகாடு ச்சிறு ப்பண்ைஞ் 
 ாய மிகுத்துப் வபயின் 
அ)சுடுகொடு 
ஆ)இைர்தகொடு 
இ)யண்டி 
ஈ)வீடு 
விடை : இ)யண்டி 
 
73.காயத்தின் னாற்வ ய்ை ென்றி 
சிறிவைனினும் ---- ாைப் வபரிது 
அ)யொழ்வின் 
ஆ)உயிரின் 
இ)ஞொத்தின் 
ஈ)ொட்டின் 
விடை : இ)ஞொத்தின் 
 
74.மலற்க ா ற்மார் ---- துமலற்க 
துன்பத்துள் துப்பாார் ெட்பு 



அ)ஒழுக்கம் 
ஆ)ப ல்யம் 
இ)தகண்டந 
ஈ)யொய்டந 
விடை : இ)தகண்டந 
 
75.வகான்மன்ன இன்னா வ யினும் அலர் 
வ ய்ை ன்ம குமளின் கதைசி அடிானது  
அ)விழுநந் துடைத்தயர் ட்பு 
ஆ)தன்தநப்து ன்று 
இ)ஒன்றுன்றுள்க் பகடுமு; 
ஈ)ப ய்ன்றி பகொன்நகற்கு 
விடை : இ)ஒன்றுன்றுள்க் பகடுமு; 
 
76.இன்னதயு ளின்த விருந்வைாால் 
லன்தயுள் ைலர்ப் வபாதம 
அ)தகண்டந 
ஆ)பநன்டந 
இ)யன்டந 
ஈ)ன்டந 
விடை : இ)யன்டந 
 
77.------ தூய்த யுதைர் இமந்ைார்லாய் 
இன்னார்வ ால் மொற்கிற் பலர் 
அ)பரிதனொரின் 
ஆ)துந்தொரின் 
இ)நந்தொரின் 
ஈ)பொருந்தொரின் 
விடை : ஆ)துந்தொரின் 
 
78.திைாக் காக்கும் அறிவினார்க் அதி 
லருலமைார் மொய் ன்ம திருக்குமள் ந்ை 
அதிகாத்திய உள்ரது? 
அ)அறிவுடைடந 
ஆ)யலி  
இ)பொட 
ஈ)விடத்திட்ம் 
விடை : அ)அறிவுடைடந 
 

79.விதனத்திட்பம் ன்ப வைாருலன்----- 
ற்தம ல்யம் பிம 
அ)விடத்திட்ம் 
ஆ)நத்திட்ம் 
இ)பொருட்திட்ம் 
ஈ)உயிர்திட்ம் 
விடை : ஆ)நத்திட்ம் 
 
80.துன்பம் உமலரினும் வ ய்க துணிலாற்p 
ன்ம குமளின் அடுத்ை அடிானது 
அ)கச் ொணி னன்ொர் உடைத்து 
ஆ)தூக்கங் கடிந்து ப னல் 
இ)திண்ணினர் ஆகப்பொறின்  
ஈ)இன்ம் னக்கும் விட 
விடை : ஈ)இன்ம் னக்கும் விட 
 
81.இலற்றில் ைலமான கூற்று து? 
அ)ொடினொர் திபன்கீழ்க்கணக்கு 
நூலில் ஒன்று 
ஆ)சிப்புப் பனர் ொடி ொனூறு 
இ)பத்த முனியர் ொடினது 
ஈ)அக்கருத்துக்கடக் றுயது 
விடை : இ)பத்த முனியர் ொடினது 
 
82.இைதனப் மபாய உைவும் னிைர்கள் 
இருக்கிமார்கள் 
அ)ொனக்கொல் 
ஆ)ஈக்கொல் 
இ)யொய்க்கொல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : இ)யொய்க்கொல் 
 
83.கடிதக ன்பைன் வபாருள் 
அ)பண் 
ஆ)நதன் 
இ)புகழ் 
ஈ)அணிகன் 
விடை : ஈ)அணிகன் 
 
84.ொன்ணிக்கடிதக ஆசிரிர் 



அ)விம்பி ொகொர் 
ஆ)மூன்றுட அடபனொர் 
இ)பணர் 
ஈ)ல்ொந்துயொர் 
விடை : அ)விம்பி ொகொர் 
 
85.தனக்கு விரக்கம் து? 
அ)தல்யர்  
ஆ)கல்வி 
இ)நையொள் 
ஈ)உணர்வு 
விடை : இ)நையொள் 
 
86.கல்விக்கு விரக்காக விரங்குலது 
அ)பண் 
ஆ)ல்பண்ணம் 
இ)பிள்டகள் 
ஈ)ள்ளி 
விடை : ஆ)ல்பண்ணம் 
 
87.பறவாழி ொனூறு நூலின் ஆசிரிர்  
அ)அம்மூயொர் 
ஆ)மூன்றுட அடபனொர் 
இ)ஒடயனொர் 
ஈ)ைலூர் கிமொர் 
விடை : ஆ)மூன்றுட அடபனொர் 
 
88.ஆற்றுைா மலண்டுலது இல் ன்பது  
அ)அறிவுடைனயர்களுக்கு நூல்கள் 
தயண்ைொம்  
ஆ)புயருக்கு புகழ்ச்சி தயண்ைொம் 
இ)கற்யனுக்குக் கட்டுச்த ொறு தயண்ைொம் 
ஈ)களிருக்கு கம்பு தயண்ைொம் 
விடை : இ)கற்யனுக்குக் கட்டுச்த ொறு 
தயண்ைொம் 
 
89.ொற்றித யும் வ ல்யாை ொடில்தய 
ாருக்கு? 
அ)ொணர் 
ஆ)புயர் 

இ)அப ர் 
ஈ)கற்ொர் 
விடை : இ)அப ர் 
 
90.முதுவாழிக் காஞ்சித இற்றிலர்  
அ)ச்சிொர்க் கினினர் 
ஆ)நதுடபக் கூைலூர் கிமொர் 
இ)க்கீபர் 
ஈ)விம்பி ொகொர்  
விடை : ஈ)விம்பி ொகொர்  
 
91.முதுவாழிகாஞ்சி பற்றி  ரிான கூற்று 
து? 
அ)கொஞ்சித்திடணயின் துடகளுள் ஒன்று  
ஆ)அவுடபக்தகொடய ப்டுகிது 
இ)த்து அதிகொபம்  நூறு ொைல்கள் 
பகொண்ைது 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஆ)அவுடபக்தகொடய 
ப்டுகிது 
 
92.குறப்வபருததவிை து மிகசிமந்ைது 
ன முதுவாழிக்காஞ்சி கூறுகிமது? 
அ)அன்புடைடந 
ஆ)புகழுடைடந 
இ)ஒழுக்கமுடைடந 
ஈ)ப ல்யமுடைடந 
விடை : ஈ)ப ல்யமுடைடந 
 
93.லண்தயில் சிமந்ைன்று------- 
அ)ஒழுக்கம் உடைடந 
ஆ)கண்ணஞ் ப் டுதல் 
இ)யொய்டநயுடைடந  
ஈ)பநய்பிணி இன்டந 
விடை : இ)யொய்டநயுடைடந  
 
94.திரிகடுகத்தின் ஆசிரிர்---- 
அ)ல்ொதொர் 
ஆ)கபிர் 
இ)ம்பூதொர் 



ஈ)நொங்குடிநருதொர் 
விடை : அ)ல்ொதொர் 
 
95.வ ருஅடுமைாள் ெல்யாைன் ன்ம 
கூற்றின் மூயம் ெல்யாைன் எரு  
அ)புயர் 
ஆ)அப ர்  
இ)ஒற்ர் 
ஈ)தொர்வீபர் 
விடை : ஈ)தொர்வீபர் 
 
96.தூற்றின்காண் தூவி வித்து? 
அ)முடப ய்னொன் பற் தடடந 
ஆ)பஞ்சில் நிடயிொன் பகொண்ை தயம் 
இ)நிட ஒழுக்கம் ததொற்ொதொன் பற் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
97.தூஉம் ன்பார் வைாழில் 
அ)ண்பொழுது நீபொடி உண்ைல் 
ஆ)ன்பொறினும் ொல்ற்றிச் ப ொல்ொ 
விடுதல் 
இ)ததொல்யற்றிச்  ொயினும்  ொன்ொன்டந 
இன்ொடந 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
98.நில்யாத யுள்ளும் வெறிப்பாடும் 
இவ்லழியில் லழி ன்னும் வபாருள்ைரும் 
வ ால் 
அ)நில்ொடந 
ஆ)பறி 
இ)உள் 
ஈ)யப்பு 
விடை : ஆ)பறி 
 
99.இலர்களில் எரதலார் காயத்தை 
ம ர்ந்ை புயலர்? 
அ)கம்ர் 
ஆ)ஒட்ைக்த்தர் 

இ)புகதமந்திப்புயர் 
ஈ)அடயரும் 
விடை : ஈ)அடயரும் 
 
100.கற்மதுதகம் ண்ைரவு கல்யா(து) 
உயகரவலன்(று) ன்று எரதலார் 
ாருக்கு கூறுகிமார்? 
அ)அப ர் 
ஆ)நக்கள் 
இ)புயர் 
ஈ)அடநச் ர் 
விடை : இ)புயர் 
 
101.இனிாதல ொற்பது பற்றி  ரிான 
கூற்று  
அ)திபண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் 
ஒன்று 
ஆ)இனின கருத்துகள் ொற்து ொைல்கள் 
மூம் ப்ட்டுள்து 
இ)ஆ ரிரினர் பூதஞ்த ந்தொர் 
ஈ)இடய அடத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
102.ரிக ரல்யாய் ாண்புதைார்ச் 
ம ரும் 
அ)தொய் 
ஆ)யஞ் கம் 
இ)நனக்கம் 
ஈ)குற்ம்  
விடை : இ)நனக்கம் 
 
103.இலற்றில் இனிதல ொற்பது கூறும் 
இனிது 
அ)குமவி பினியின்றி யொழ்தல் 
ஆ)கமறும் அடயனஞ் ொன் கல்வி 
இ) யடபச்  ொபொ விடுல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 



104.சிறுபஞ் மூயம் ன்ம நூலின் ஆசிரிர் 
ார்? 
அ)ஒட்ைக்த்தர் 
ஆ)ஒடயனொர் 
இ)கொரினொ ொன் 
ஈ)அடயரும் 
விடை : இ)கொரினொ ொன் 
 
105.சிறுபஞ் மூயம் கூறும் ந்து 
மூலிதகயில் ம ாைது 
அ)கண்ைங்கத்திரி 
ஆ)பருஞ்சி 
இ)பருயழுதுடண 
ஈ)சிறுநல்லி 
விடை : இ)பருயழுதுடண 
 
106.இத்துதைாம் ன்றுதத்ைல் 
அ)கண்யப்பு 
ஆ)கொல்யப்பு 
இ)ன்யப்பு 
ஈ)ண் யப்பு 
விடை : ஈ)ண் யப்பு 
 
107.யாதி பற்றி  ரிான கூற்று து  
அ)ொதிடன இனற்றினயர் 
கணிதநதொவினொர் 
ஆ)இந்நூல் தமிமருக்கு அருநருந்து 
தொன்து 
இ)ொன்கடிகளில் ஆறு அருங்கருத்துகட 
பகொண்ைது 
ஈ)இடய அடத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
108.இலற்றில் யாதி கூமாை ருந்துப் 
வபாருள் து? 
அ)சீபகம் 
ஆ)இயங்கம் 
இ)மிகு 
ஈ)சுக்கு 
விடை : ஈ)சுக்கு 

 
109.பழிஇல்யா ன்னன் 
அ)நூல் தொக்கி யொழ்யொன் 
ஆ)ொல்தொக்கி யொழ்யொன் 
இ)நுணங்கி நூல் தொக்கி 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
110.ஆற்றுைா மலண்டுலது ன்பதில் 
ஆற்றுைா ன்பைன் வபாருள் 
அ)யழிடை உணவு 
ஆ)கட்டுச்த ொறு 
இ)மூங்கில் உணவு 
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 


