
1.பஞ்ச ோதி முனியர் இனற்ோத நூல் து? 
அ)திருவிளபாடற் பதாற்றிக் 
கலிவண்தா 
ஆ)துஐப் ததிற்றுப்த த்ந்ாதி 
இ)திருவிளபாடற்புாம் 
ஈ)சிபதா சாம்  
 விளட : ஈ)சிபதா சாம்  
 
2.இயற்றில் திருவிளனோடற்புபோணத்தில் 
அளநந்துள் கோண்டம் து? 
அ)துளக் காண்டம்  
ஆ)கூடற் காண்டம் 
இ)திருானாய்க் காண்டம்  
ஈ)இள அளணத்தும் 
 விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
 
3.திருவிளனோடற் புபோணம் நூலுக்கு 
உளபயனழுதினயர்? 
அ)ளநளனடிகள் 
ஆ).மு.பங்கடசாமி 
இ)எஸ்.ளாபுரிப்பிள்ளப 
ஈ)கா.ச்சிா முலிார் 
விளட : ஆ).மு.பங்கடசாமி 
   
4.தருமிக்கு யகோங்குசதர் யோழ்க்ளக த் 
யதோடங்கும் ோடள யமங்கின இளயன் 
னோர்? 
அ)முருகப்வதருான் 
ஆ)திாகாசர் 
இ)வசாக்கார் 
ஈ)அரிார் 
விளட : இ)வசாக்கார் 
   
5.இந்திபன்சோல் உடல் முழுயதும் 
கண்கள உளடனயபோயினும் உநது ோடல் 
குற்முளடனசத  கூறினயர்  
அ)சிவதருான் 
ஆ)ருமி 
இ)க்கீன் 
ஈ)சண்தகப் தாண்டின் 

விளட : இ)க்கீன் 
   
6.திருவிளனோடற் புபோணம் கூறும் 
கற்ளயோர்  ளடனோன் னோர்? 
அ)இந்தின் 
ஆ)கண்தகப் தாண்டின் 
இ)ருமி 
ஈ)சிவதருான் 
விளட : ஈ)சிவதருான் 
 
7.இயற்றில் அந்தகக் கவி வீபபோகயர் 
ழுதின நூல் து? 
அ)திருக்கழுக்குன்நப் புாம்  
ஆ)பசயூர் முருகன் பிள்ளபத்மிழ் 
இ)சந்திான் பகாள 
ஈ)இள அளணத்தும்  
 விளட : ஈ)இள அளணத்தும்  
 
8.யரின புபோணத்ளத அருளினயர் 
அ)திருமூனர்  
ஆ)பசக்கிார் 
இ)திருாவுக்கசர்  
ஈ)ாணிக்காசகர் 
 விளட : ஆ)பசக்கிார் 
 
9.யரினபுபோணம் இயளபப் ற்றி கூறுகிது  
அ)ளிடிார் அறுதத்துமூர் 
ஆ)வாளகடிார் ன்ததின்ர் 
இ)வாத்ம் எழுதத்திருர் சிணடிார் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
  
10.இயற்றில் யரினபுபோணம் ற்றின 
தயோ கூற்று து? 
அ)பசக்கிார் இட்டவதர் திருத்வாண்டர் 
புாம்  
ஆ)தில்ளன டாசப் வதருான் உனக 
வல்னாம் எண அடிவடுத்து வகாடுத்ார் 
இ)தாடல்கள் அளணத்தும் வய் 
ம்கழும் ன்ளயுளடண 



ஈ)சின் திருால்,முருகன் ருங்பக 
காட்டும் காவிம் 
விளட : ஈ)சின் திருால்,முருகன் 
ருங்பக காட்டும் காவிம் 
  
11.'க்திச் சுளயனி ய ோட்டச் ய ோட்டப் 
ோடின கவி யய  ோபோட்டினயர்  
அ)திரு.வி.கலிாசுந்ணார் 
ஆ)காவித்துான் மீணாட்சிசுந்ணார் 
இ)தி.ள.சாசிவ் தண்டாத்ார் 
ஈ)ஞா பபப் தாார் 
விளட : ஆ)காவித்துான் 
மீணாட்சிசுந்ணார் 
   
12.இயற்றில் ச க்கிமோரின் இனற்யனர் து, 
அ)உத்ச் பசாப் தல்னர் 
ஆ)வய்ச் பசக்கிார் 
இ)வாண்டர்சீர் தவுார் 
ஈ)அருண்வாழித்பர் 
விளட : ஈ)அருண்வாழித்பர் 
   
13.இயற்றில் யோருத்தநோ இளண து? 
அ)பசக்கிார் - குன்நத்தூர் 
ஆ)வதரிபுாம் - முல் நூல் 
இ)பசக்கிார் - அதா பசான் 
ஈ)வதரிபுாம் - 5 சருக்கங்கள் 
விளட : அ)பசக்கிார் - குன்நத்தூர் 
   
14.தண்ணீர்ப் ந்தலில் தம்யனர் இருக்கக் 
கண்டு வினந்தயர் னோயபன் யரினபுபோணம் 
கூறுகிது? 
அ)அப்பூதிடிகள்  
ஆ)ாக்கீசர் 
இ)சம்தந்ர் 
ஈ)சுந்ர் 
விளட : ஆ)ாக்கீசர் 
  
15.திருோவுக்கப ோ ள ய  நனத்ளத ற்க 
கோபணநோ சோய் துயய யரினபுபணம் 
கூறுகினது? 

அ)அப்பூதிடிகள்  
ஆ)ாக்கீசர் 
இ)சம்தந்ர் 
ஈ)சுந்ர் 
விளட :  ஆ)ாக்கீசர் 
 
16.ோவிள ப் திகம் ோடிப் ணிவிடம் 
ோற்றுவித்தோர் ன்தில் ணிவிடம் 
ன்தன் யோருள் 
அ)பிம் 
ஆ)ததிகம் 
இ)தாம்பின் ஞ்சு 
ஈ)திருநீறு 
விளட : இ)தாம்பின் ஞ்சு 
  
17.சதயோபம் ற்றின  ரினோக் கூற்று து  
அ)ளசத் திருமுளநகளில் எழு  
ஆ)மூர் பாம்  
இ)வய்த்ன்ளள உளட 
இளசப்தாடல்கள் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட :  ஈ)இள அளணத்தும் 
 
18.இயற்றில் திருோவுக்கப ரின் இனற்யனர் 
அ)ருணீக்கிார் 
ஆ)ருபசணர் 
இ)அப்தர் 
ஈ)ாக்கீர் 
விளட : அ)ருணீக்கிார் 
  
19.திருோவுக்கப ர் ற்றின தயோ கூற்று  
அ)திருாரூரில் தநந்ர் 
ஆ)ண்டபந்ர் என் 
அளக்கப்தட்டர் 
இ)முல் ஆழ்ார் 
ஈ)இர்ம் தாடனக்ப பாம்  
விளட :  இ)முல் ஆழ்ார் 
 
20.இயற்றில் திருோவுக்கப ர் கூறினது 
அ)ாார்க்கும் குடிவல்னாம் 



ஆ)ளண அஞ்பசாம் 
இ)கத்தில் இடர்தட்படாம் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
 
21.இளயனின் திருத்தூதர் பிகள் 
ோனகத்தின் சீரின யபோற்றிள 
டுத்தினம்பும் நூல்  
அ)தீன்குநள் 
ஆ)திருணிாளன 
இ)சீநாப்புாம் 
ஈ)திருருள் ாளன 
விளட : இ)சீநாப்புாம் 
  
22.சீோப்புபோணத்தில் சீோ ன்து 
அ)ாழ்க்ளக 
ஆ)ாறு 
இ)காண்டம் 
ஈ)தாடல் 
விளட : அ)ாழ்க்ளக 
  
23.இயற்றில் சீோப்புபோணத்தின் கோண்டம் 
து? 
அ)வினாத்துக் காண்டம் 
ஆ)நுபுவ்த்துக் காண்டம் 
இ)ஹிஜ்த்துக் காண்டம்  
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
 
24.சீோப்புபோணத்ளத இனற்றினயர் 
அ)ஆறுமுக ானார் 
ஆ)உறுப்புனர் 
இ)பசகாப் புனர் 
ஈ)சவ்ாதுப்புனர் 
விளட : ஆ)உறுப்புனர் 
  
25.உநறுப்புயர் ற்றின தயோ கூற்று 
து? 
அ)எட்டபும் கடிளக முத்துப்புனரின் 
ார் 

ஆ)ள்பல் சீக்காதி பண்டுபகாளின்தடி 
எழுதிணார் 
இ)அப்துல்காதிர் ள்பல் உவிால் 
சீநாப்புாம் நிளநவுற்நது 
ஈ)முதுவாழிாளன என்ந நூளனயும் 
எழுதிள்பார் 
விளட : இ)அப்துல்காதிர் ள்பல் 
உவிால் சீநாப்புாம் நிளநவுற்நது 
   
26.நீ இன்றுமுதல் உயிர்யளத ய ய்யதள 
விடுத்து ன் னோர் கூறுயதோக சீோப் 
புபோணம் கூறுகிது 
அ)பந்ன்  
ஆ)தளடத்பததி 
இ)இளநதூர் 
ஈ)தளடவீன் 
விளட : இ)இளநதூர் 
  
27.குச கப ஆழ்யோர் ற்றின  ரினோ 
கூற்று து? 
அ)திருஞ்ளசக்கபத்தின பிநந்ர்  
ஆ)குனபசகப் வதருாள் எண 
அளக்கப் தட்டார் 
இ)வதருாள் திருவாழி,முகுந்ாளன 
நூல்களப இற்றிணார் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
28.ோோயிபத்திவ்ன பிபந்தம் ற்றின 
தயோ கூற்று து? 
அ)திருால் முழு முற்கடவுள்  
ஆ)தன்னிரு ஆழ்ார்கள் தாடிது 
இ)ளச சத்தின் முன்ள நூல் 
ஈ) இற்றில் எதுவுமில்ளன 
விளட : இ)ளச சத்தின் முன்ள 
நூல் 
  
29.ச க்கிமோர் ந்த நன்ன் நளத நோற் 
யரினபுபோணம் இனற்றினதோக 
கூப்டுகிது? 



அ)முனாம் பகந்திர்ன் 
ஆ)அருண்வாழித்பன் 
இ)அதா பசான் 
ஈ)குபனாத்துங்க பசான் 
விளட :  இ)அதா பசான் 
 
30.இயர் ோடின ள ய அடினோர்களப் 
ற்றிப் ோடின விரியோ யபோறு நூச 
யரினபுபோணம் 
அ)சுந்ர் 
ஆ)ம்பிாண்டார் ம்பி 
இ)தீருாவுக்கசர்  
ஈ)அ ற்றும் ஆ 
 விளட : ஈ)அ ற்றும் ஆ 
 
31.இந்த நூள தழுவி யரினபுபோணம் 
இனற்ப்ட்டது 
அ)தீத்வாண்டர் வாளக 
ஆ)திருத்வாண்டர் திருந்ாதி 
இ)திருாசகம் 
ஈ)அ ற்றும் ஆ 
விளட : ஈ)அ ற்றும் ஆ 
  
32.இயற்றில் யோருத்தநற் இளண து? 
அ)திருத்வாண்டத் வாளக- சுந்ர்  
ஆ)ஜஐ'அண்;டர் திருந்ாதி - 
ம்பிாண்டார் ம்பிகள் 
இ)திருத்வாண்டர் புாம் - பசக்கிார் 
ஈ)திருக்குறிப்புத் வாண்டர் - நின்நசீர் 
வடுாநணார் 
விளட : ஈ)திருக்குறிப்புத் வாண்டர் - 
நின்நசீர் வடுாநணார் 
   
33.ோோயிபத் திவ்னப் பிபந்தம் நூள 
யதோகுத்தளித்தயர்? 
அ)ம்ாழ்ார் 
ஆ)இாானுசர் 
இ)ாமுனிகள்  
ஈ)வதயிhழ்ார் 
விளட : இ)ாமுனிகள்  

 
34.ோோயிபத் திவ்னப் பிபந்தம் ற்றின 
 ரினோ கூற்று து? 
அ)ஆழ்ார்கள் தாடி தாடல்கள்  
ஆ)ள சத்தின் ழிதாட்டு 
நூனகா இாானுசர் ாற்றிணார் 
இ)தன்னிரு ஆழ்ார்கள் தாடி தாடல் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
  
35.திருவிளனோடற்புபோணம் நக்களிடம் 
ய ல்யோக்கு ய கோபணம் 
அ)நூலின் இனிள 
ஆ)நூலின் எளிள 
இ)நூலின் தக்திச்சுள 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
 
36.தமிழ் நோளகளில் ஒரு யோடோத 
கற்கநோள கோணப்டுகிது.அதுசய 
சதம்ோயணி ன்னும் யரும் 
கோப்பினநோள  கூறினயர் 
அ)முடிசன் 
ஆ)கவிணி பசிக விாகம்  
இ)புனர் குந்ள 
ஈ)சுத்ாணந் தாதிார் 
விளட : ஈ)சுத்ாணந் தாதிார் 
   
37.சிந்தோநணிக்க இளணனோ கோப்பினம் 
 சதம்ோயணிளன புகழ்ந்தயர் னோர்? 
அ)ளத்திா பசிகர் 
ஆ)தாப்புளர் 
இ)பூலிங்கம் பிள்ளப 
ஈ)குவீ தண்டிர் 
விளட :  இ)பூலிங்கம் பிள்ளப 
 
38.இயற்றில் வீபோநோமுனியர் ற்றின 
 ரினோ கூற்று து? 
அ)இற்வதர் கான்ஸ்டான்டியுஸ் பஜாசப் 
வதஸ்கி 



ஆ)பறுவதர் ளரிார் 
இ)துளத் மிழ் சங்கம் வீாமுனிர் 
தட்டத்ள அளித்து 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
  
39.சீோப்புபோணத்தின் ோ யளக 
அ)விருத்ப்தா 
ஆ)கலிப்தா 
இ)ஞ்சிப்தா 
ஈ)ஆசிரிர் விருத்ம் 
விளட : அ)விருத்ப்தா 
  
40.சீோப்புபோணத்தின் கோப்பின ோனகன் 
னோர்? 
அ)உறுப்புனர்  
ஆ)சீக்காதி 
இ)அகது ளக்கார் 
ஈ)பிகள் ாகம் 
விளட : ஈ)பிகள் ாகம் 
  
41.சீோப்புபோணம் ற்றின  ரினோ கூற்று 
து? 
அ)மூன்நாம் காண்டம் நுபுல்த்துக் 
காண்டம் 
ஆ)அகது ளக்கார் மீதிள நிளநவு 
வசய்ார் 
இ)இளப்பு சின்ணச் சீந 
என்நளக்கப்தடுகிநது 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
42.சீோப்புபோணத்தின் முக்கின நிகழ்வு 
அ)பிப்தட்டம் வதற்நது 
ஆ)பி வக்கா விட்டு வதிணா ந்து  
இ)தீன் வறி பர்த்து 
ஈ)இள அளணத்தும்  
விளட : ஈ)இள அளணத்தும்  
   
43.குற்ோோதர் னோர்? 

அ)சின் 
ஆ)திருால் 
இ)முருகன் 
ஈ)இந்தின் 
விளட : அ)சின் 
  
44.இயற்றில் யோருத்தநற் கூற்று து? 
அ)குற்நானக் குநங்சியின் முழுப்வதர் 
திருக்குற்நானக் குறுஞ்சி 
ஆ)இன் ஆசிரிர் திரிட ாசப்தக் 
கவிார் 
இ)குநஞ்சி ளசமிக்க தாடல்களப 
வகாண்டது 
ஈ)குநஞ்சி உனா என்னும் இனக்கி 
ளகள சார்ந்து 
விளட : ஈ)குநஞ்சி உனா என்னும் 
இனக்கி ளகள சார்ந்து 

   
45.திருக்குற்ோ குயஞ்சியில் 
யோன்யழிசன நிளத்த இடத்துக்குச் 
ய ல்யர்கோக சித்தரிக்கப்ட்டயர்கள் 
அ)ான் கவிகள் 
ஆ)பர்கள் 
இ)கணசித்ர் 
ஈ)ாணங்கள் 
விளட : இ)கணசித்ர் 
 
46.ோன்நணிநோள ன்து  
அ)வான்னூற்நாறு சிற்றினக்கி 
ளககளுள் ன்று 
ஆ)ால்ளகாண ணிகள் பதான்நது 
இ)ால்ளகாண தாடல்கபால் ஆணது 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
  
47.திருயோரூர் ோன்நணிநோள னோர்மீது 
ோடப்ட்டுள்து? 
அ)ாஜ வதருான் 
ஆ)சிவதருான் 



இ)திாகாசப் வதருான் 
ஈ)முருகவதருான் 
விளட : இ)திாகாசப் வதருான் 
   
48.திருச்ய ந்திற்கம்கம் ன்னும் நூள 
இனற்றினயர் 
அ)யிபனறும் வதருாள் 
ஆ)சுாமிா பசிகர் 
இ)திரிக்டாசப்த கவிார் 
ஈ)அம்தனா பசிகமூர்த்தி 
விளட : ஆ)சுாமிா பசிகர் 
   
49.கம்கம் ன்தில் கம் ன்து 
குறிப்பிடுயது? 
அ)ான்கு 
ஆ)ஐந்து 
இ)ஆறு 
ஈ)ஏழு 
விளட : இ)ஆறு 
   
50.அம்நோள ன்து 
அ)96 இனக்கிங்களில் ன்று 
ஆ)ருளக காய் விளபாட்டு 
இ)தாடனக்ளில் ருளக 
ஈ)ரு இனக்க முளந 
விளட : ஆ)ருளக காய் 
விளபாட்டு 
   
51.திருச்ய ந்திற்கம்கத்தில் 
ோடப்ட்டுள் ோன்முகன் ற்றின தயோ 
கருத்து 
அ)ளநகளப தளடத்ன் 
ஆ)ளநள அறிந்ன் 
இ)பிப் வதாளபப் தற்றி 
வரிந்ன் 
ஈ)இற்றில் எதுமில்ளன 
விளட : இ)பிப் வதாளபப் தற்றி 
வரிந்ன் 
  

52.ோன்முகள சிளயில் அளடத்தயர் 
னோர்? 
அ)சிவதருான்  
ஆ)திருால் 
இ)முருகவதருான் 
ஈ)திாகாசர் 
விளட : இ)முருகவதருான் 
 
53.முக்கூடற்ள்ளு ன் நூலின் ஆசிரினர் 
னோர்? 
அ)என்ணாயிணாப் புனர் 
ஆ)குகுருதர் 
இ)கபாபகப்புனர் 
ஈ)ஆசிரிர் ாவணத் வரிவில்ளன 
விளட : ஈ)ஆசிரிர் ாவணத் 
வரிவில்ளன 
   
54.முக்கூடற்ள்ளு கூறும் நசதோன்நத்தர் 
னோர்? 
அ)கருார்  
ஆ)வகால்னர் 
இ)ட்டார்  
ஈ)சிவதருான் 
விளட : ஈ)சிவதருான் 
   
55.திருயல்சயலி முக்கூடலில் கூடோத 
ஆறு து? 
அ)ளளக ஆறு 
ஆ)ன்வதாருள ஆறு 
இ)சிற்நாறு 
ஈ)பகாண்டா ஆறு 
விளட : அ)ளளக ஆறு 
   
56.முக்கூடற்ள்ளுவில் ோடப்டுகின் 
நருதீ ர் வீற்றிருக்குந ஊர் து?  
அ)சீனங்ளக  
ஆ)ஆசூர் 
இ)ருதூர் 
ஈ)டகள 
விளட : இ)ருதூர் 



 
57.முக்கூடற்ள்ளு மூம் யதரினயருயது  
அ)அக்கான தள்பர் க்களின் 
உவுத்வாழில் 
ஆ)அக்கான தள்பர் சமுாம்  
இ)சங்கக்கான ரு நினபம் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
 
58.ஒன்து நணிகளில் ச போதது து? 
அ)வதான் 
ஆ)ாணிக்கம் 
இ)ளடூரிம் தபம்  
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : அ)வதான் 
   
59.முத்துக்குநோபசுயோமி பிள்ளத்தமிழ் 
ன் நூள ழுதினயர்? 
அ)வில்லிப்புத்தூார் 
ஆ)குகுருதர் 
இ)தசுய்ா 
ஈ)எச்.ஏ.கிருஷ் பிள்ளப 
விளட : ஆ)குகுருதர் 
  
60.து குநபகுருபர் இனற்றின நூல் 
இல்ள? 
அ)கந்ர் கலிவண்தா 
ஆ)மீணாட்சி அம்ள பிள்ளபத்மிழ் 
இ)துளக் கனம்தகம் 
ஈ)காடிச்சிந்து 
விளட : ஈ)காடிச்சிந்து 
 
61.இயற்றில் குநபகுருபர் இனற்றின நூல் 
து? 
அ)சகனகனால்லி ாளன 
ஆ)திருாரூர் மும்ணிக்பகாள 
இ)நீதிவறி விபக்கம் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
 விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
 

62.பிள்ளத்தமிழ் ற்றின தயோ கூற்று 
து? 
அ)வான்னூற்நாறு சிற்றினக்கி 
ளககளுள் ன்று 
ஆ)இளநளண குந்ளாக கருதி 
தாடப்வதற்நது 
இ)ஆண்தாற் பிள்ளபத்மிழ் ட்டுப 
உண்டு 
ஈ)ல்னாள தாட்டுளடத் ளனாக 
வகாண்டது 
விளட : இ)ஆண்தாற் பிள்ளபத்மிழ் 
ட்டுப உண்டு 
   
63.முத்துக்குநோபசுயோமி பிள்ளத்தமிழில் 
ங்கு ழுந்தபளியிருக்கும் முருகப் 
யருநோன் மீது ோடப்ட்டது? 
அ)திருாளணக்கால் 
ஆ)திருச்வசந்தூர் 
இ)புள்ளிருக்குபளுர் 
ஈ)திருவதரும்குன்நம் 
 விளட : இ)புள்ளிருக்குபளுர் 
 
64.உமவுத்யதோழில் ய ய்து யோழும் ோநப 
நக்கோகின ள்ர்களின் யோழ்க்ளகளன 
சித்தரித்து கூறும் நூல்  
அ)உனா 
ஆ)கனம்தகம் 
இ)தள்ளு 
ஈ)தணி 
விளட : இ)தள்ளு 
   
65.இயற்றில் யோருந்தநோ இளண து? 
அ)குகுருதர் - திருளகுண்டம் 
ஆ)வசங்வகாண்டார் - தீதங்குடி 
இ)சுந்ர் - திருாலூர் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
66.முத்யதோள்ோயிபத்தில் இந்த சயந்தள 
ற்றின ோடல் இடம்யவில்ள 



அ)பசன் 
ஆ)பசான்  
இ)தாண்டின்  
ஈ)தல்னன் 
விளட : ஈ)தல்னன் 
   
67.முத்யதோள்ோயிபத்தி யரும்குதி இந்த 
நூலின் யோயிோக கிளடத்தது 
அ)முக்டற்தள்ளு 
ஆ)விக்கி பசான் உனா 
இ)புநத்திட்டு 
ஈ)ந்திக்கனம்தகம் 
விளட : இ)புநத்திட்டு 
   
68.முத்யதோள்ோயிபம் ற்றின இதில்தயோ 
கூற்று 
அ)மூபந்ர்கள் தற்றி தாடல்கள் 
வகாண்டது 
ஆ)ஆசிரிர் புகபந்திப்புனர் 
இ)சிநந் இனக்கி மும் 
கற்தளணபமும் 
ஈ)ஆட்சிச் சிநப்பு தளடச்சிநப்பு வகாளட 
தற்றியுள்பது 
விளட : ஆ)ஆசிரிர் புகபந்திப்புனர் 
   
69.யருங்கி அளநந்த இளசோன் 
யடிவிோ சயள உளடனயர் னோயபன் 
முத்யதோள்ோயிபம் கூறுகிது 
அ)பசன்  
ஆ)பசான் 
இ)தாண்டின் 
ஈ)அளணரும் 
விளட : இ)தாண்டின் 
   
70.ச ோம நன்ன் தள கோக்க தன் 
தள ளன அளித்தோன்  முத்யதோள்யிபம் 
கூறுகிது? 
அ)தசு 
ஆ)புநா 
இ)யில் 

ஈ)காகம் 
விளட : ஆ)புநா 
   
71.ச ோம நன்னின் அளடனோ சின்ம்  
அ)வில்  
ஆ)புலி 
இ)மீன்  
ஈ)தசு 
விளட : ஆ)புலி 
   
72.ஆயிபக்கணக்கோ...........சோரில் 
யகோன் வீபள புகழ்ந்து ோடும் 
இக்கினத்திற்கு பணி ன்து யனர் 
அ)குதிள  
ஆ)சிங்கம் 
இ)ாளண 
ஈ)புலி 
விளட : ஈ)புலி 
   
73.இதில் கலிங்கத்துப்பணி ற்றின 
தயோ கூற்று து? 
அ)வான்னூற்நாறு ளக 
சிற்றினக்கிங்களுள் ன்று 
ஆ)கலிங்க ாட்டின் வள்றிள 
கூறுகிநது 
இ)ஐந்நூற்றுத் 
வான்னூற்வநான்ததுாழிளககள் உள்பண. 
ஈ)தணி இனக்கித்தில் முல் நூல்  
விளட : ஆ)கலிங்க ாட்டின் வள்றிள 
கூறுகிநது 
   
74.கலிங்கத்துப்பணிளன யதன் தமிழ்த் 
யதய்யப்பணி  புகழ்ந்தயர் 
அ)கம்தர் 
ஆ)புகபந்திப் புனர் 
இ)ட்டக்த்ர்  
ஈ)குகுருதர் 
விளட : இ)ட்டக்த்ர்  
   



75.க்குமிக விருப்நோ இக்கினம் 
ஒன்று உண்யடன்ோல் அது கலிங்கத்துப் 
பணிசன ன்யர் 
அ)மு.கருாநிதி 
ஆ)அறிஞர் அண்ா 
இ)இாஜரிஜி 
ஈ)தாதிாசன் 
விளட : ஆ)அறிஞர் அண்ா 
   
76.கலிங்கத்துப் பணிளன இனற்றினயர்? 
அ)பாந் பசிகர் 
ஆ)வசங்வகாண்டார் 
இ)புகபந்திப்புனர்  
ஈ)வதருந்பணார் 
விளட : ஆ)வசங்வகாண்டார் 
 
77.ய னங்யகோண்டோர் இனற்ோத நூல் து? 
அ)கலிங்கத்துப்தணி 
ஆ)இளசாயிம்  
இ)உனாடல் 
ஈ)தன்னிரு தாட்டில் 
விளட : ஈ)தன்னிரு தாட்டில் 
   
78.பணிக்சகோர் ய னங்யகோண்டோர்  
ோபட்டினயர்  
அ)ட்டக்த்ர் 
ஆ)தனதட்டளட வசாக்காப் புனர் 
இ)தஞ்சலிமுனிர் 
ஈ)கம்தர் 
விளட : ஆ)தனதட்டளட வசாக்காப் 
புனர் 
   
79.நதுளபயில் சகோவில் யகோண்டிருக்கும் 
ய ோக்கோதர் சநல் கோதல் யகோண்ட 
யண்யணோருத்தி தன் கோதள 
கூறியருநோறு தள தூதுவிட்டோள்? 
அ)புநா 
ஆ)யில் 
இ)மிழ்வாழிள 
ஈ)ன் உள்பத்ள 

விளட : இ)மிழ்வாழிள 
   
80.தமிழ்விடு தூது ற்றின தயோ கூற்று 
து? 
அ)வான்னூற்நாறு ளகச் சிநறினக்கிங் 
களுள் ன்று 
ஆ)கலிவண்தாவில் தாடுது 
இ)இன் ஆசிரிர் பளர்  
ஈ)தூது அனுப்புாகப் தாடுது தூது 
இனக்கிம்  
விளட : இ)இன் ஆசிரிர் பளர்  
   
81.இயற்றில் ந்த ோயளகளன யனலின் 
யபப்ோக தமிழ்விடு தூது கூறுகிது? 
அ)ஆசிரிப்தா 
ஆ)கலிப்தா 
இ)ஞ்சிப்தா 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
82.தமிழ்விடும் தூது ற்றின தயோ கூற்று 
து? 
அ)குட்டுற்கு அதிவீா தாண்டின்  
ஆ)கண்ள குருடாக்க கம்தன் 
இ)வசவிள அறுக்க வில்லிபுத்தூான் 
ஈ)ளனள வட்ட ட்டக்த்ன் 
விளட : ஆ)கண்ள குருடாக்க கம்தன் 
   
83.யிர்களின் இளடசன யரும் கள 
துயய தமிழ்விடு தூது உளபக்கிது? 
அ)கள்ர்கள் 
ஆ)வகாளனத்வாழில் வசய்பார் 
இ)பதாலிப்புனர்கள் 
ஈ)ஞ்சக னிர்கள் 
விளட : இ)பதாலிப்புனர்கள் 
 
84.கலிங்கத்து பணியில் தன் யோய் 
யயந்து உர்ந்துவிட்டதோக 
கூப்ட்டுள்து? 
அ)வசந்ாய் 



ஆ)ான் 
இ)குதிள 
ஈ)ாளண 
விளட : ஆ)ான் 
   
85.ந்திக்கம்கம் ோட்டுளடத்தளயன் 
னோர்? 
அ)முனாம் ந்திர்ன் 
ஆ)இண்டாம் ந்திர்ன் 
இ)மூன்நாம் ந்திர்ன் 
ஈ)முனாம் பகந்திர்ன் 
விளட : இ)மூன்நாம் ந்திர்ன் 
 
86.ந்தி கம்கம் ற்றின தயோ கூற்று 
து? 
அ)கனம்தக நூலில் முல் நூல் 
ஆ)சிற்றினக்கிங்களுள் ன்று 
இ)கனந்து இற்நப்வதறும் நூல் கனம்தகம்  
ஈ)கானம் இண்டாம் நூற்நாண்டு 
விளட : ஈ)கானம் இண்டாம் நூற்நாண்டு 
   
87.சிற்றிக்கினங்களின் இக்கணத்ளத 
கூறும் நூல்? 
அ)தன்னிரு தாட்டில்  
ஆ)ச்சந்தி ாளன 
இ)அனங்கா தஞ்சாகம்  
ஈ)அ ற்நம் ஆ 
விளட : ஈ)அ ற்நம் ஆ 
   
88.இயற்றில் சிற்றிக்கினங்கள் ற்றின 
 ரினோ கூற்று து? 
அ)டவாழில் சிற்றினக்கிங்கள் 
பிதந்ங்கள் எணப்தடும் 
ஆ)ாக்கர் கானம் சிற்றினக்கி கானம்  
இ)சற்றினக்கயிங்கள் வான்னூற்றிாறு 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
89.முத்யதோள்ோயிபம் ற்றின  ரினோ 
கூற்று து? 

அ)ணப்பு ளகள பசர்ந்து 
ஆ)முபந்ர்களின் வதள 
குறிப்பிடால் வதாதுாக குறிப்பிடுகிநது 
இ)ஆசிரிர் வதர் வரிவில்ளன 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
90.இயற்றில் யோருத்தநோ இளண து? 
அ)அகர் கிள்ளபவிடு தூது - தன 
தட்டளடச் வசாக்கா பிள்ளப 
ஆ)முத்துக்குாசுாமி பிள்ளபத்மிழ்- 
குகுருதர் 
இ)வதத்பனாகம் குறுஞ்சி - ஞ்ளச 
பாக சாத்திார் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
   
91.அமகின ய ோக்கோதர் பிந்த ஊர் 
அ)ாசுப ல்லூர் 
ஆ)ச்சல்லூர் 
இ)குடந்ள 
ஈ)அருப்புக்பகாட்ளட 
விளட : ஆ)ச்சல்லூர் 
   
92.இயர் இருயோருள் அளநன ளகச் 
சுளயயுடன் ோடுயதில் யல்யர் 
அ)எச்.ஏ.கிருஷ்பிள்ளப 
ஆ)குனபசக ஆழ்ார் 
இ)காபபகப்புனர் 
ஈ)அகி வசாக்கார் 
விளட : இ)காபபகப்புனர் 
 
93.ோஞ் ோலி  தம் ளத தழுவி ோபதினோர் 
ழுதிோர்? 
அ)வில்லிதாம் 
ஆ)ால்மீகியின் இாாம் 
இ)விாசரின் தாம் 
ஈ)சினப்ததிகாம் 
விளட : இ)விாசரின் தாம் 
 



94.இதில் ோஞ் ோலி  தம் ற்றின தயோ 
கூற்று து? 
அ)தாதியின் வதண்ணுரிள காப்பிம்  
ஆ)இரு தாகங்களப வகாண்டது 
இ)இாாக் களள உள்படக்கிது 
ஈ)இது ரு குருங்காப்பிம் 
விளட : இ)இாாக் களள 
உள்படக்கிது 
   
95.ோண்டயர் ோடு அழியும் 
ோயச்ய னலுக்குத் தோனும் துளணபுரின 
சர்ந்தளத ண்ணியபந்தினயர் னோயப 
ோஞ் ோலி  தம் கூறுகிது? 
அ)கிருஷ்ன் 
ஆ)துரிபாணன் 
இ)விதுன் 
ஈ)திருாட்டின் 
விளட : இ)விதுன் 
   
96.ோண்டுவின் நக்கள் ஆட்சி ய ய்யும் 
நோகர் துயய ோஞ் ோலி  தம் 
கூறுகிது 
அ)அபாத்தி ாகர்  
ஆ)குருபசத்திம் ாகர் 
இ)இந்தி ாகர் 
ஈ)அஸ்திணாபும் ாகர் 
விளட : இ)இந்தி ாகர் 
   
97.ோஞ் ோலி  தம் இந்த ோயளகளன 
 ோர்ந்தது 
அ)கலிப்தா 
ஆ)ஞ்சிப்தா 
இ)விருத்ப்தா 
ஈ)இள அளத்தும் 
விளட : இ)விருத்ப்தா 
   
98.ோஞ் ோலி  தம் த்தள  பக்கங்கள் 
உள்து? 
அ)மூன்று 
ஆ)ான்கு 

இ)ஐந்து 
ஈ)ஆறு 
விளட : இ)ஐந்து 
   
99.ோஞ் ோலி  தம் ற்றின  ரினோ கூற்று 
து? 
அ)சதச் சுருக்கத்துடன் முடிளடகிநது  
ஆ)தாாட்ளடப் தாஞ்சாலிாக 
உருக்ததடுத்ப்தட்டுள்பது 
இ)தாஞ்சாலி சதம் சிறுகாப்பிம் ஆகும் 
ஈ)இள அளணத்தும் 
விளட : ஈ)இள அளணத்தும் 
  
100.ோஞ் ோலி  த்த்தில் ோபத்த்தோயின் 
துன்த்ளதயும் வீபப்சோபட்டத்ளதயும் 
உருயகநோகக் கண்டோர் ோபதினோர்  
ோபோட்டினயர் 
அ)கண்ாசன்  
ஆ)தாதிாசன் 
இ)மு.ாசன்  
ஈ)முடிசன் 
விளட : இ)மு.ாசன்  
 
101.கோயநகப் புயர் ற்றின 
யோருத்தநற் கூற்று து? 
அ)திருங்கக் பகாவில் ளடப்தள்ளில் 
தணிபுரிந்ார் 
ஆ)ள சத்திலிருந்து ளச 
சத்திற்கு ாறிணார் 
இ)ஞ்ளச த்ாட்டில் பிநந்ார் 
ஈ)கார்பகம் பதால் கவிள வதாழியும் 
ஆற்நல் வதற்நர் 
விளட : இ)ஞ்ளச த்ாட்டில் 
பிநந்ார் 
 


