
1.கம்பாநானணத்திற்கு கம்ர் இட்ட 
பனர்? 
அ)கம்ாபாநானணம் 
ஆ)ா பாநானணம் 
இ)இபாநாயதாபம் 
ஈ)இபாநபாஜ்னம் 
விடை : இ)இபாநாயதாபம் 
 
2.கம்பாநானணம் ஒரு 
அ)கவிநூல் 
ஆ)யழிநூல் 
இ)செவிநூல்  
ஈ)இடெநூல் 
விடை : ஆ)யழிநூல் 
 
3.இபாநானண நாந்தரின் யடப ாற் 
பனர்கள ---- பறிப்டி 
தமிழ்ப்டுத்தினயர் கம்ர் 
அ)சதால்காப்பினம் 
ஆ)ன்னூல் 
இ)நிகண்டு 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : அ)சதால்காப்பினம் 
 
4.கம்பாநானணம் த்தள காண்டங்கள 
உளடனது? 
அ)ான்கு 
ஆ)ந்து 
இ)ஆறு 
ஈ)ழு 
விடை : இ)ஆறு 
 
5.ாகாண்டத்தின் ஆற்று டத்தில் ந்த 
தியின் யம்ற்றி கூப்ட்டுள்து? 
அ)கங்டக தி 
ஆ)னமுட தி 
இ)ெபயுதி 
ஈ)ெபஸ்யதி தி 
விடை : இ)ெபயுதி 
 

6. ளடனப் யள்ல் னார்? 
அ)கம்ரின் ததி 
ஆ)கம்ரின் நகன் 
இ)கம்டப ஆதரித்தயர் 
ஈ)அபெர் 
விடை : இ)கம்டப ஆதரித்தயர் 
 
7.இயற்றில் கம்ர் இனற்ாத நூல் து? 
அ)சபழுது 
ஆ)மூயருா 
இ)ெபசுயதி அந்தாதி 
ஈ)திருக்டக யமக்கம்  
விடை : ஆ)மூயருா 
 
8. பாயு ஆறு வ்யாறு ப ல்கிது? 
அ)தாதுகு சொட சதாறும் 
ஆ)ெண்கக் காடு சதாறும்  
இ)சாதவிழ் சாய்டக சதாறும் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
9.நாதவி வயலிப் பூக யந்வதாறும் 
யனல்கள் வதாறும் ன் ப யுளில் பூகம் 
ன்தன் பாருள்? 
அ)கும் 
ஆ)நர் 
இ)ாக்குநபம்  
ஈ)நகபந்தம்  
விடை : இ)ாக்குநபம்  
 
10.கம்ர் பிந்த ஊர் து? 
அ)திருசயண்சணய் ல்லூர் 
ஆ)சதபழுந்தூர் 
இ)பாஜகும் 
ஈ)திருயழுதூர் 
விடை : ஆ)சதபழுந்தூர் 
 
11.கம்ர் ந்த அப ன் காத்தில் 
யாழ்ந்தயர்? 
அ)முதாம் குசாத்துங்கள் 



ஆ)இபாஜபாஜ சொமன் 
இ)இபண்ைாம் குசாத்துங்கள் 
ஈ)இபாசஜந்திப சொமன் 
 விடை : இ)இபண்ைாம் குசாத்துங்கள் 
 
12.இயர்களில் கம்ர் காத்து புயர் னார்? 
அ)செனங்சகாண்ைார் 
ஆ)எட்ைக்த்தர் 
இ)புகசமந்தி 
ஈ)அடயரும் 
விடை : ஈ)அடயரும் 
 
13.ாபதினார் கம்ளப இவ்யாறு புகழ்ந்தார்? 
அ)விருத்தசநனும் எண்ாவிற்று உனர் 
கம்ன் 
ஆ)னாநறிந்த புயரிச கம்டப்சால்  
இ)கல்வியிற் சரினர் கம்ர் 
ஈ)கம்ன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் 
கவிாடும் 
விடை : ஆ)னாநறிந்த புயரிச 
கம்டப்சால்  
 
14.தமிழுக்கும் கதி  கூப்டும் நூல் 
து? 
அ)திருக்குள் 
ஆ)கம்பாநானணம் 
இ)வில்லிாபதம்  
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
15.இயர்களில் அன்வ யடியான் 
வயட்டுயத் தளயன் னார்? 
அ)இக்குயன்  
ஆ)தெபதன் 
இ)பாநன் 
ஈ)குகன் 
விடை : ஈ)குகன் 
 
16.ஆன களயின் ஆயிபம் அம்பிக்கு இதில் 
அம்பி ன்து 

அ)வில்  
ஆ)ைகு 
இ)நட 
ஈ)ாடு 
விடை : ஆ)ைகு 
 
17.இயற்றில் குகனுக்கு பாருத்தநற்து 
அ)சதால்செருப்பு ஆர்த்தசர் அடினன் 
ஆ)அல்செறிந் தன் நித்திாhன் 
இ)துடினன்,புலியின் 
ஈ)காயும் வில்லிம் 
விடை : இ)துடினன்,புலியின் 
 
18.இன்வ நின்ணி ப ய்திட இளயா 
ன்வ யந்தன் ானடி வனன்னான் ன்வ 
வின் னார்? 
அ)குகன் 
ஆ)இபாநன் 
இ)இக்குயன் 
ஈ)பதன் 
விடை : அ)குகன் 
 
19.யிரின் இளவனான் 
அ)அபென் 
ஆ)டைவீபன் 
இ)சயைர் தடயன் 
ஈ)முனியர் 
விடை : இ)சயைர் தடயன் 
 
20.பிரிவினில் தழீஇன ன்னில் வித்திபம் 
ன்தன்வார்க்கும் ன் யரிகளில் 
வித்திபம் ன்தன் பாருள்? 
அ)தூய்டந 
ஆ)இனிடந 
இ)நகிழ்ச்சி 
ஈ)ஆந்தம்  
விடை : அ)தூய்டந 
 
21.ஈர்கிாக் கள்ய வன்னான் இன்லின் 
இருக்ளக வாக்கித் ன் ப ய்யுள் 



யரிகளில் தன்ளந கள்யன்  
கூறிக்பகாண்டது னார்? 
அ)இபாநன்  
ஆ)இக்குநன் 
இ)குகன் 
ஈ)தெபதன் 
விடை : இ)குகன் 
 
22.இந்துவின் நுதவாவாடு னார்? 
அ)இபாநன் 
ஆ)குகன் 
இ)சீடத 
ஈ)இக்குநன் 
விடை : இ)சீடத 
 
23தந்தன் படுாயாய் தாநளப 
னத்தான் இதில் னம் ன்து 
பாருள் 
அ)கண்கள்  
ஆ)சற்றி 
இ)முகம் 
ஈ)முடி 
விடை : அ)கண்கள்  
 
24.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)இக்குயன் குகனுக்கு தம்பி 
சான்யன்  
ஆ)இந்ன்னுதயள் - சீடத  
இ)ளிர்கைல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
25.பின்பு திளடநன்னும் பிரிவுபத 
உன்வ ன் ப ய்யுள் யரிகளி 
ன்வல் ன்தன் பாருள்  
அ)உண்ணாசத 
ஆ)அமாசத 
இ)கயடைாசத 
ஈ)நிடக்காசத 
விடை : ஈ)நிடக்காசத 

 
26.இயற்றில் புானூறு ற்றின  ரினா 
கூற்று து? 
அ)ட்டுத்சதாடக நூகளுள் என்று 
ஆ)புானூறு = பும் + ான் + நூறு 
இ)தமிமர்கன் யபாறு,ண்ாடு 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
27.இயற்றில் தயா கூற்று து 
அ)எடயனார் ெங்கப் புயர் 
ஆ)எடயனார் அதினநானின் ண்ர் 
இ)ெங்கப்ாைல் ாடின எடயனாரும் 
ஆத்திசூடி ாடின எடயனாரும் 
எருயசப 
ஈ)எடயனார் சல்லிக்கனிடன 
அதினநானிைம் சற்ார் 
விடை : இ)ெங்கப்ாைல் ாடின 
எடயனாரும் ஆத்திசூடி ாடின 
எடயனாரும் எருயசப 

 
28.நிம் ப்டி இருப்தாக ஒளயனார் 
கூறுகிார்? 
அ)ாைாகு என்சா 
ஆ)காைாகு என்சா 
இ)அயாகு என்சா 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
29.அயாகு ஒன்வா ன்தில் அயல் 
ன்து 
அ)ள்ம் 
ஆ)சநடு 
இ)காடு 
ஈ)நிம் 
விடை : அ)ள்ம் 
 
30.புானூறு மூம் இளத அறினாம்  
அ)புயர்களின் சருமிதம் 



ஆ)நக்களுடைன ாகரிகம்  
இ)நக்களுடைன ண்ாடு 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
31.உடல் வ ார்விால் அபசுக்குரின முபசுக் 
கட்டிலில் உங்கினயர் னார்? 
அ)இரும்சாட 
ஆ)ல்ாதார் 
இ)சநாசிகீபார் 
ஈ)அம்மூயார் 
விடை : ஈ)அம்மூயார் 
 
32.இயற்றில் து உயிபாக புானுறு 
கூறுகிது? 
அ)சல்  
ஆ)நீர் 
இ)நன்ன் 
ஈ)நர் 
விடை : இ)நன்ன் 
 
33.வகாசிக்கீபார் ாடின ாடல் இந்நூலில் 
அடங்கியுள்து  
அ)அகானூறு 
ஆ)குறுந்சதாடக 
இ)ற்றிடண 
ஈ)இடய அடத்தும்  
விடை : இ)ற்றிடண 
 
34.நதுளபக் கணக்கானார் நகார் 
க்கீபார் இனற்றினது 
அ)கவினலுக்கு உடப 
ஆ)திருமுருகாற்றுப்டை 
இ)சடுசல்யாடை 
ஈ)இடய அடணத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடணத்தும்  
 
35.புானூற்றில் பும் ன்து இளத 
குறிக்காது 
அ)வீபம்  

ஆ)சகாடை 
இ)எழுக்கம் 
ஈ)கல்வி 
விடை : இ)எழுக்கம் 
 
36.புானூற்றில் சி ாடக்கள 
ஆங்கித்தில் பநாழிபனர்த்தயர்? 
அ)ஜி.யூ.சாப் 
ஆ)வீபநாமுனியர் 
இ)சீகன் ால்கு 
ஈ)கால்டுசயல் 
விடை : அ)ஜி.யூ.சாப் 
 
37.உண்து ாழி 
அ)சதண்கைல் யாகம்  
ஆ)கலும்,துஞ்ொன் 
இ)பிவும் ல்ாம் 
ஈ)உடுப்டய இபண்சை 
விடை : ஈ)உடுப்டய இபண்சை 
 
38.ப ல்யத்து னவ......... 
அ)ஈதல் 
ஆ)துய்ப்சம் 
இ)உண்து 
ஈ)சாதுடந 
விடை : அ)ஈதல் 
 
 
39.குறுந்பதாளகளன பதாகுத்தயர் 
அ)சருந்சதயார் 
ஆ)பூரிக்சகா 
இ)க்கீபார் 
ஈ)இயர்களில் னாருமில்ட 
விடை : ஆ)பூரிக்சகா 
 
40.குறுத்பதாளக யாயிாக ண்ளடன 
தமிமர் ற்றி இதள அறினாம்  
அ)இல்யாழ்க்டக 
ஆ)எழுக்கம் 
இ)அவுணர்வு 



ஈ)இடய அடத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
41.பருந்வதன் இளமக்கும் ாடபாடு 
ட்வ 
அ)நித்தினும் சரிசத 
ஆ)யானினும் உனர்ந்ததன்று 
இ)நீரினும் ஆபவின்ச 
ஈ)இடய அடணத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடணத்தும்  
 
42.ற்றிளளன பதாகுத்தயர் 
அ)மிடகிமான் ல்சயட்ைார்  
ஆ)ன்ாடு தந்த ாண்டினன் நான் 
யழுதி 
இ)நருதன் இாகார் 
ஈ)குநட்ரூர்க்கண்ணார் 
விடை : ஆ)ன்ாடு தந்த ாண்டினன் 
நான் யழுதி 
 
43.ற்றிள மூம் மம் தமிமர் ற்றி 
இளத அறினாாம்? 
அ)எபளிவு உயிர்கடயும் விரும்பும் 
உனரினண்பு 
ஆ)விருந்சதாம்லி 
இ)அயழியில் சாருளீட்ைல்  
ஈ)இடய அடத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
44.அரிகால் நாறின அங்கண் ன் 
ப ய்யுள் யரியில் அரி ன்தன் பாருள் 
அ)யனல் 
ஆ)யட்டி 
இ)சற்கதிர் 
ஈ)டசனாட 
விடை : இ)சற்கதிர் 
 
45.ப ல்யம் அன்றுதன் ப ய்விள 
னன்வ து 
அ)சடின சநாழிதல் 

ஆ)கடின ஊர்தல் 
இ)ொன்சார் செல்யம் 
ஈ)அ நற்றும் ஆ ெரி 
விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ ெரி 
 
46.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)கலித்சதாடக கலிப்ாக்கால் 
அடநந்தது 
ஆ)கலித்சதாடக ாைகப் ாங்கில் 
அடநந்துள்து 
இ)கலித்சதாடக  ட்டுத்சதாடக நூல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
47.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)கலிப்ா துள்ல் எடெடன சகாண்ைது 
ஆ)கற்றிந்தார் த்தும் கவி ப்டும் 
இ)கலித்சதாடக ட்டுத்சதாடக நூல் 
ஈ)இடய அடத்தும்  
விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
48.கலித்பதாளகளன பதாகுத்தயர்? 
அ)சாருங்குன்றூர்க் கிமார் 
ஆ)ல்ந்துயார் 
இ)அரிசில் கிமார் 
ஈ)நாங்குடி நருதார் 
விடை : ஆ)ல்ந்துயார் 
 
49............ நளபிர் அறினாளந  
கலித்பதாளக கூறுகிது 
அ)செறிசயப் டுயது 
ஆ)நிடசனப் டுயது 
இ)முடசனப் டுயது 
ஈ)சாடசனப் டுயது 
விடை : ஆ)நிடசனப் டுயது 
 
50............புணர்ந்தாளபப் பிரினாளந  
கலித்பதாளக கூறுகிது 
அ)ஆற்றுதல் 
ஆ)சாற்றுதல் ன்து 



இ)ண்சப் டுயது 
ஈ)அன்சப் டுயது 
விடை : ஆ)சாற்றுதல் ன்து 
 
51.நணநூல்  சிப்பிக்கப்டும் நூல் 
து? 
அ)சிப்திகாபம்  
ஆ)நணிசநகட 
இ)சீயகசிந்தாநணி 
ஈ)குண்ைசகசி 
விடை : இ)சீயகசிந்தாநணி 
 
52.திருத்தக்கவதயர் இனற்றின நூல் 
அ)சீயகசிந்தாநணி 
ஆ)ரிவிருத்தம் 
இ)நணிசநகட 
ஈ)அ நற்ம் ஆ 
விடை : ஈ)அ நற்ம் ஆ 
 
53.நளனாது ப்டி இருப்தாக 
சீயகசிந்தாநணி கூறுகிது 
அ)அருவியின் எலிசா 
ஆ)நத்தம் சான்று 
இ)சயண்சநகம் சான்து 
ஈ)சதாலுரிக்கட்ை ாம்பு சா 
விடை : ஈ)சதாலுரிக்கட்ை ாம்பு சா 
 
54.ாடகம் துக்குறுத் தவய ப்டி? 
அ)முழுவின் ததும்பின் 
ஆ)நதுகபம் ாைெ 
இ)சூழ்ந்து நாநயி ாடி 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
55.நணிவநகள நாற்றின  ரினா கூற்று 
து  
அ)நணிசநகடயும் சிப்திகாபமும் 
இபட்டைக் காப்பினங்கள் 
ஆ)இதன் சயறு சனர் நணிசநகடத் 
துவு 

இ)சௌத்தநதச் ொர்புடைனது 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
56.நணிவநகளயின் ஆசிரினர்  
அ)நதுடப,கூயாணிகன் சீத்தடச் 
ொத்தார் 
ஆ)இடனார் 
இ)இங்சகாயடிகள்  
ஈ)சருந்சதயார் 
 விடை : அ)நதுடப,கூயாணிகன் 
சீத்தடச் ொத்தார் 
 
57.இங்வகாயடிகள்  ாத்தாளப இவ்யாறு 
ாபாட்டியுள்ார் 
அ)தண்ைமிழ் ஆொன் 
ஆ)ொத்தன் ன்னூற்புயன் 
இ)ஆூபுத்திபன் 
ஈ)அ நற்ம் ஆ 
 விடை : ஈ)அ நற்ம் ஆ 
 
58.இயற்றில் ஐம்பருங்காப்பினங்ளில் 
வ பாதது? 
அ)சிப்திகாபம் 
ஆ)நணிசநகட 
இ)சீயகசிந்தாநணி 
ஈ)சூாநணி 
விடை : ஈ)சூாநணி 
 
59.நணிவநகள பதய்யம் நணிவநகளளன 
ங்கு தூக்கிச் ப ல்கிது? 
அ)இங்டகத் தீவு 
ஆ)ாலித்தீவு 
இ)நணில்யத் தீவு 
ஈ)அந்தநான் தீவு 
விடை : இ)நணில்யத் தீவு 
 
60.அறிவுன் டாகபயன் ால்கயன் கூலும் 
ன் யரிகளில் யாழ்த்தினயர் னார்? 
அ)நணிசநகட 



ஆ)சகாயன் 
இ)உதனகுநபன் 
ஈ)அய அடிகள் 
 விடை : ஈ)அய அடிகள் 
 
61.இளணயள ல்ாள் னார்? 
அ)நணிசநகட 
ஆ)நாதவி 
இ)அபொநாசதவி 
ஈ)தீயதிடக 
விடை : இ)அபொநாசதவி 
 
62.நணிவநகா பதய்யம் நணிவநகளக்கு 
இத்கா யபத்ளத தருகிது 
அ)சினற்றிருக்க 
ஆ)விரும்பும் உருயம் டுக்க 
இ)யான்யழிச் செல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
63.வதவி வகாய் ப ய்தய னாக்ளகயின் 
ன் ப ய்யுள் யரிகளில் னாக்ளக ன்தன் 
பாருள் 
அ)அழுதசுபபி  
ஆ)இருக்டக 
இ)நகிழ்ச்சி 
ஈ)உைம்பு 
விடை : ஈ)உைம்பு 
 
64.இயற்றி ஐம்பாறியில் இல்ாதது து  
அ)அருய உருயம்  
ஆ)அறினாடந  
இ)விடப்னன் 
ஈ)உணர்வு 
 விடை : இ)விடப்னன் 
 
65.அகி ல்லுயிர் அறுயளகத் தாகும்  
அ)நக்களும் சதயரும் 
ஆ)பிபநரும் பகரும்  
இ)சதாக்க விங்கும் சயும் 

ஈ)இடய அடத்தும்  
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
66.தீவிள பனன்து னாபத விவின்  
அ)சகாடசன  
ஆ)கசய 
இ)காநத் தீவிடமவு  
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
67.பாய்வன குள கடுஞ்ப ால் னனில் 
ப ால்பச் ப ால்லில் வதான்றுய......... 
அ)ான்கு 
ஆ)ந்தும் 
இ)ஆறும்  
ஈ)ழும் 
 விடை : அ)ான்கு 
 
68.'பாய்வன குள கடுஞ்ப ால் னனில் 
ன்தில் குள ன்தின் பாருள்  
அ)திருட்டு 
ஆ)இடண விடபச்சு 
இ)தபாத உைல் 
ஈ)பும்சசுதல் 
 விடை : ஈ)பும்சசுதல் 
 
69.இத்திம் டபார் டர்குயர் ஆயின் 
அ)விங்கும் 
ஆ)சயும் 
இ)பகரும் 
ஈ)இடய அடத்தும்  
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
70.வநவின நகிழ்ச்சி விளப்னன் 
உண்குயர் னார்? 
அ)சதயர் 
ஆ)நக்கள் 
இ)பிபநர் 
ஈ)அடயரும் 
 விடை : ஈ)அடயரும் 



 
71.சீம் தாங்கித் தாம் தளநின்று 
ன்தில் சீம் ன்தன் பாருள் 
அ)அன்பு 
ஆ)எழுக்கம் 
இ)அறிவு 
ஈ)இபக்கம்  
 விடை : ஆ)எழுக்கம் 
 
72.இயற்றில் நணிவநகள ப ய்யதாக 
அறிவித்தது து? 
அ)ஆபுத் திபா ைடைந்ததற் பின்ாள் 
நாசில் நணில் யம் சதாழு சதத்தி 
ஆ)யஞ்சியுட் புக்கு நாத் தினிதக்கு 
இ)ஞ்ொ ல்ம் னாங்கனுஞ் செய்குயல்  
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
73.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)இங்சகாயடிகள் செப நபபிர் 
ஆ)இங்சகாயடிகள் ெசகாதபன் செபன் 
செங்குட்டுயன் 
இ)சிப்திகாபம் ஆசிரினர் 
இங்சகாயடிகள் 
ஈ)இடய அடத்தும்  
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
74.சிப்திகாபம் த்தள களதகள் 
பகாண்டது? 
அ)முப்து 
ஆ)ாற்து 
இ)ம்து 
ஈ)அறுது 
 விடை : அ)முப்து 
 
75.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)இடெ ாைகசந சிப்திகாப 
கடதயின் உருயம் 
ஆ)சிப்திகாபம் உடபயிட்ை ாட்டுடைச் 
செய்யுள் 

இ)சிப்திகாபம் மூன்று காண்ைங்கள் 
சகாண்ைது 
ஈ)இடய அடத்தும்  
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
76.'அப்பண்ணின் யபாற்ள 
னாறிவயன்"  கூறினயர்? 
அ)இங்சகாயடிகள் 
ஆ)சீத்தட ொத்தார் 
இ)செபன் செங்குட்டுயன் 
ஈ)நடயாழ் நக்கள் 
 விடை : ஆ)சீத்தட ொத்தார் 
 
77.இயற்றில் சிப்திகாபம் உணர்த்துயது  
அ)அபசினல் பிடமத்சதார்க்கு அங் 
ற்ாகும் 
ஆ)உடபெல் த்தினிடன உனர்ந்சதார் 
த்துயர் 
இ)ஊழ்விட ஊருத்துயந்து  ஊட்டும் 
இடய அடத்தும் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
78.இயற்றில் சிப்திகாபத்தின் சிப்புப் 
பனர் 
அ)முதற்காப்பினம் ,இபட்டைக் காப்பினம்  
ஆ)முத்தமிழ்க் காப்பினம் குடிநக்கள் 
இ)எற்றுடநக் காப்பினம் ாைகக் 
காப்பினம்  
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
79.னாமுளடனச் சிம்பு முத்துளட அரிவனா 
ன்து 
அ)ாண்டின நன்ன் 
ஆ)கண்ணகி 
இ)சகாப்சருந்சதவி 
ஈ)யாயிற்காயன் 
 விடை : அ)ாண்டின நன்ன் 
 



80.சிப்திகாபம் உள்டக்கின காண்டம் 
அ)புகார்க்காண்ைம் 
ஆ)நதுடபக்காண்ைம் 
இ)யஞ்சிக்காண்ைம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
81.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)நாதவி ஆைபசி 
ஆ)கவுந்தினடிகள் ெநணத்துவி 
இ)நாதிரி இடைக்கு மூதாட்டி 
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
82.இயற்றில்  ரினா கூற்று து? 
அ)கண்ணகி அணிநணிக் காற்சிம் 
புடைப் 
ஆ)நன்யன் யாய்முதல் சதறித்தது 
இ)சகாப்சருந்சதவி குடமந்தன் 
டுங்கி 
ஈ)இடய அடத்தும்  
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
83.திருநந்திபம் ள யத்திருமுளகளில் 
த்தளனாயது 
அ)என்தாம் திருமுட 
ஆ)த்தாயது திருமுட 
இ)திசாபாம் திருமுட 
ஈ)னிசபண்ைாம் திருமுட 
 விடை : ஆ)த்தாயது திருமுட 
 
84.திருநந்திபம் வயறுபனர் 
அ)தமிழ் ாாயிபம்  
ஆ)தமிழ் மூயாயிபம்  
இ)தமிழ் சயதம் 
ஈ)தமிழ் திருமுட 
 விடை : ஆ)தமிழ் மூயாயிபம்  
 
85.வதம்ாயணி ன்தன் பாருள் 
அ)யாைாத நாட 

ஆ)இனின கீதங்கள் 
இ)ாநாட 
ஈ)இனின ாைல்கள் 
 விடை : அ)யாைாத நாட 
 
86.வதம்ாயணி னாளப தளயபாகக் 
பகாண்டு ாடப்ட்டது? 
அ)இசனசு சருநான் 
ஆ)சூடெனப்ர் 
இ)பநார்த்த குரு 
ஈ)புனித ால் 
 விடை : ஆ)சூடெனப்ர் 
 
87.வதம்ாயணி த்தள காண்டங்கள 
பகாண்டது 
அ)இபண்டு  
ஆ)மூன்று 
இ)ான்கு 
ஈ)ந்து 
 விடை : ஆ)மூன்று 
 
88.வதம்ாயணி நூள இனற்றினயர் னார்? 
அ)சீகன் ால்கு  
ஆ)ஜி.யூ.சாப் 
இ)இபார்ட் - டி - சாபிலி 
ஈ)வீபநாமுனியர் 
 விடை : ஈ)வீபநாமுனியர் 
 
89.வீபநாமுனியரின் இனற்பனர் 
அ)சகாண்சைல் சாசஸ்கி 
ஆ)கான்ஸ்ைாண்டி சஜாெப் சஸ்கி 
இ)சபனினஸ் 
ஈ)இபார்ட் - டி - சாபிலி 
 விடை : ஆ)கான்ஸ்ைாண்டி சஜாெப் 
சஸ்கி 
 
90.இதில் வீபநாமுனியர் இனற்ாத நூல் 
து? 
அ)ஞாசாசதெம் 
ஆ)பநார்த்த குரு கடத 



இ)சதான்னூல் விக்கம் 
ஈ)சத்தசகம் குயஞ்சி 
 விடை : ஈ)சத்தசகம் குயஞ்சி 
 
91.வீபநாமுனியர் பிந்த ாடு து? 
அ)பிபான்ஸ் 
ஆ)சஜர்நனி 
இ)இத்தாலி 
ஈ)இங்கிாந்து 
 விடை : இ)இத்தாலி 
 
92.வதம்ாயணி றும் ளகப ய் தன்ளந 
யிம்பழீ னார்? 
அ)தாய் நரினாள் 
ஆ)குமந்டத இசனசு 
இ)தந்டத சூடெனப்ர் 
ஈ)அருட் தந்டத புனிதால் 
 விடை : ஆ)குமந்டத இசனசு 
 
93.இயற்றில் இபாநலிங்க அடிகார் 
இனற்ாத நூல் து? 
அ)திருயருட்ா 
ஆ)சீயகாருண்ன எழுக்கம் 
இ)காயடி சிந்து 
ஈ)நனுமுடகண்ை யாெகம் 
 விடை : இ)காயடி சிந்து 
 
94.யடலூரில் இபாநலிங்க அடிகார் 
இதள நிறுவிார் 
அ)ெநபச் சுத்த ென்நார்க்க ெங்கம் 
ஆ)ெத்தின ஞாெட 
இ)ெத்தின தருநச்ொட 
ஈ)இடய அடநத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடநத்தும் 
 
95.திருயருட்ா ன்தன் பாருள் 
அ)இடயன் திருயருடப் 
சறுயதற்காகப் ாடிய் ாைல் 
ஆ)இடயனின் திருயருால் ாடின 
ாைல் 

இ)இடயன் ழுந்தருளி ாடின ாைல்  
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 விடை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
96.யக்காளகளன ஆண்டு யபதி 
ஆட்பகாண்டான் னாளப ஆதரித்தார்? 
அ)வில்லிப்புத்தூபார் 
ஆ)அமகிய் சொக்ாதர் 
இ)காசநகப் புயர் 
ஈ)திருமூர் 
 விடை : அ)வில்லிப்புத்தூபார் 
 
97.ஒன்வ கும் ஒருயவ வதயன் ன் 
நூலின் புகழ்மிக்க பதாடர்? 
அ)சதயாபம்  
ஆ)திருநந்திபம் 
இ)திருயாெகம்  
ஈ)சரினபுபாணம் 
 விடை : ஆ)திருநந்திபம் 
 
98.கிறித்துயச்  நனத்தாரின் 
களக்கஞ்சினம்  அளமக்கப்டுயது? 
அ)இபட்ெணின னாத்திரிகம்  
ஆ)கிறித்துவின் அருள் சயட்ைல் 
இ)சதம்ாயணி 
ஈ)இசனசு காவினம் 
 விடை : இ)சதம்ாயணி 
 
99.இயற்றில் பாருத்தநா இளண து? 
அ)இபாநலிங்க அடிகார் - நருதூர் 
ஆ)பஞ்சொதி முனியர் - திருநடக்காடு 
இ)அந்தக்ககவி வீபபாகயர் - பூதூர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
 விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
100.திருவிளனாடற்புபாணம் ன் நூள 
இனற்றினயர்? 
அ)பஞ்சொதி முனியர் 
ஆ)வீநாத ண்டிதர் 
இ)கல்ாைார் 



ஈ)கச்சினப்ப் சியாச்ொரினார் 
விடை : அ)பஞ்சொதி முனியர் 
 


