
1.ஒவிச் செந்நூல் உர நூற்கிடக்ரையும் 
ைற்றுத்துரநபதோைப் சதோற்சநோடி 
டந்ரோை இருந்ணள் ோர்? 
அ)நணிமநகல  
ஆ)எலயனார் 
இ)நாதவி 
ஈ)கண்ணகி 
விலை : இ)நாதவி 
 
2.ண்ங்ைள் குப்பும் தனரை 
அ)தூரிலகப் லக 
ஆ)துகிலிலகப் லக 
இ)யட்டிலகப் லக 
ஈ)மகால் தூரிலகப் லக 
விலை : இ)யட்டிலகப் லக 
 
3.அக்ைோனத்தில் இந் இடத்தில் ஒவிங்ைப 
ரப்தடவில்ரன 
அ)சித்திபசல 
ஆ)சித்திபக்ைம் 
இ)ழுதுநில நண்ைம் 
ஈ)மகால் தூரிலகப் லக 
விலை : அ)சித்திபசல 
 
4.இற்றில் து டணம் புரிற்ைோை 
ற்தடுத்ப்தட்டது? 
அ)சித்திபநைம் 
ஆ)சித்திபசல 
இ)சித்திபக்ைம்  
ஈ)ழுதுநில நண்ைம்  
விலை : ஆ)சித்திபசல 
 
5.அக்ைோனத்தின இந் இடங்ைளில் 
ஒவிங்ைள் ரப்தட்டண 
அ)கட்ைைச் சுயர்கள்  
ஆ)மநற்லபகள் 
இ)தூண்களில் 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 

6.ஒனத்ரண இடனுரட ண வீட்டின் 
அரை ஒவித்திற்கு ஒப்தோை கூறும் நூல்  
அ)ததால்காப்பினம் 
ஆ)புானூறு 
இ)அகானூறு 
ஈ)குறுந்ததாலக 
விலை : ஆ)புானூறு 
 
7.இதில் ஒவிங்ைள் ழுப்தட்டண 
அ)நபப்லக  
ஆ)துணிச்சீல 
இ)திலபசீல 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
8.ஒவி ழினி ண அரக்ைப்தட்டது  
அ)ஆைபங்குகளில் உள் எவினம் 
ஆ)அபண்நல அந்தப்புபங்களில் உள் 
எவினம் 
இ)ாைகமநலைகளின் திலபச்சீலகள் 
எவினம் 
ஈ)மகாவில் நண்ைங்களின் எவினங்கள் 
விலை : இ)ாைகமநலைகளின் 
திலபச்சீலகள் எவினம் 
 
9.ண்ங்ைனோல் ைரித்துண்டுைபோல் 
டிம் ட்டு ரரண இவ்ோறு 
அரக்ைப்தடுகிநது 
அ)புலனா எவினம் 
ஆ)சித்திப எவினம் 
இ)ழுதுநில எவினம் 
ஈ)எவின அம்ம் 
விலை : அ)புலனா எவினம் 
 
10.இற்றில் ஒவித்திற்ைோண முக்கி 
ைருப்சதோருள் 
அ)இனற்லகக் காட்சிகள்  
ஆ)கற்லக் காட்சிகள் 
இ)இதிகாச புபாணக்கலதகள்  
ஈ)இலய அலத்தும் 



விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
11.இற்றில் ைற்றுர்ந்து சித்திம் 
தீட்டிதில் இது சதோருத்ற்நோகும் 
அ)மசாதிைக்கல  
ஆ)யாநூல்  
இ)இக்கின நூல்  
ஈ)கலதகள் 
விலை : இ)இக்கின நூல்  
 
12.சடுல்ோரட ரும் அரி செய்தி  
அ)ன்னிபண்டு இபாசிகள் யலபந்த 
தசய்தி 
ஆ)விண்மீன்கள் யலபந்த தசய்தி 
இ)மகாட்மைாவினங்கள் யலபந்த தசய்தி 
ஈ)அ நற்றும் ஆ 
விலை : ஈ)அ நற்றும் ஆ 
 
13.மிழ் ஒவிங்ைளில் னி இல்புைளில் 
சதோருத்ற்நது து? 
அ)நிற்ல் 
ஆ)தசதாம் 
இ)இருத்தல் 
ஈ)கிைத்தல் 
விலை : ஆ)தசதாம் 
 
14.மிழ் ஒவிங்ைளில் வீம்,சிணம் ன்தது 
ரக் குறிக்கும்? 
அ)உயலக 
ஆ)அதநம் 
இ)நத்திநம்  
ஈ)யகாம் 
விலை : அ)உயலக 
 
15.மிழ் ஒவிங்ைளின சய்ப்தோடுைள் து? 
அ)நனித இனல்புகல  
ஆ)தநய்ப்ாடுகல 
இ)அவுகல 
ஈ)இயற்றில் துவுமில்ல 
விலை : ஆ)தநய்ப்ாடுகல 

 
16.ெங்ை ைோனத்திற்கு பின்ணர் மீண்டும் 
ஒவிக் ைரனக்கு புத்துயிர் ஊட்டிர்ைள்  
அ)மசபர் 
ஆ)மசாமர் 
இ)ாண்டினர்  
ஈ)ல்யர் 
 விலை : ஈ)ல்யர் 
 
17.இற்றில் பைந்திர் தல்னர் தற்றி 
நோண கூற்று து? 
அ)இயன் காத்தி எவினக்கல 
ழு;ச்சியுற்து 
ஆ)இயத சிந்த எவினன்  
இ)இம்நன்ன் சித்திபக்காபச்சிங்கம் ப் 
புகழ்ப்டுகிார் 
ஈ)நமகந்திபயர்நன் கலனார்யம் 
மிக்கயன் 
விலை : இ)இம்நன்ன் 
சித்திபக்காபச்சிங்கம் ப் புகழ்ப்டுகிார் 
 
18.ட்சிசித்திம் ன்னும் ஒவி 
நூலுக்கு ந் ன்ணன் உர ழுதிணோன்? 
அ)இபாசபாச மசாமன்  
ஆ)அதிவீபாண்டினன் 
இ)முதாம் குமாத்துங்கன் 
ஈ)முதாம் நமகாந்தபயர்நன் 
விலை : ஈ)முதாம் நமகாந்தபயர்நன் 
 
19.தல்னர் ைோன ஒவிங்ைள் இங்கு 
ைோப்தடுகிநது 
அ)நல,திருநல 
ஆ)நாநல்பக் 
குலகக்மகாவில்,நாநண்டூர் 
இ)காஞ்சிக் லகாசாதர் மகாவில்  
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 



 20.ஒவிக் ைருவூனங்ைபோை ரத்துப் 
பதோற்நத் குந்ண ந் குரைக் 
பைோவில்ைள்  
அ)நாநணடூர்  
ஆ)நாநல்புக் குலகக்மகாவில் 
நாநண்டூர் 
இ)சித்தன்யாசல் 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : இ)சித்தன்யாசல் 
 
21.சித்ன்ணோெல் குரைக்பைோவில் 
ஒவிங்ைரப ரந்ர் 
அ)அயனின மசகப ஸ்ரீயல்ன்  
ஆ)நதாம் நமகந்திபயர்நன்  
இ)இம் தகாதநன் 
ஈ)முதாம் குமயாத்துங்க மசாமன் 
விலை : இ)இம் தகாதநன் 
 
22.சித்ன்ணோெல் ஒவிங்ைளில் ைண்ர 
ைரும் ஒவிோணது 
அ)தாநலபத் தைாகம்  
ஆ)ஆைல் அணங்குகள் 
இ)அபசன் - அபசி எவினங்கள் 
ஈ)இலய அலத்தும்  
விலை : ஈ)இலய அலத்தும்  
 
23.இற்றில் சதோருத்ற்ந இர து? 
அ)ல்யர்கா எவினம் - காஞ்சி 
லகாசாதர் மகாவில் 
ஆ)மசபர்கா எவினம் - ததன்ந்திக்கலப 
இ)மசாமர்கா எவினம் - தஞ்லசப் தரின 
மகாவில் 
ஈ)விசனகப நன்ர் - திருப்தி 
 
24.இற்றில் து பெோர்ைோன ஒவிமில்ரன  
அ)சந்தபர் கயிலதசல்லும் காட்சி 
ஆ)சியதருநான் முப்புபம் ரித்த காட்சி  
இ)ந்தன் யபாறு எவினம் 
ஈ)சுந்தபலபத் தடுத்தாளும் மகாம் 

விலை : ஆ)மசபர்கா எவினம் - 
ததன்ந்திக்கலப 
 
25.இற்றில் நோண கூற்று து? 
அ)கண்ணாடிகளிலும்,தந்தங்களிலும் 
எவினங்கள் தீட்ைப்தற் 
ண்ணங்களின் யப்புக்மகற் யங்கள் 
திக்கப்தற் 
இ)மகாவில் சுயர்களி எவினங்கள் 
யலபனப் ட்ை 
ஈ)நபச்சிங்களி எவினங்கள் தீட்ைப் 
ட்ை 
விலை : ண்ணங்களின் யப்புக்மகற் 
யங்கள் திக்கப்தற் 
 
26.ஆக்ைரனைள் த்ரண? 
அ)60 
ஆ)62 
இ)64 
ஈ)68 
விலை : இ)64 
 
27.பரடப்பதச்சில் ல்ன மிரக் 
சைோண்டு க்ைரப ஈர்த்போர் 
அ)தபறிஞர் அண்ணா 
ஆ)ாயர் மசாநசுந்தப ாபதினார் 
இ)குன்க்குடி அடிகார் 
ஈ)அலயரும்  
விலை : ஈ)அலயரும்  
 
28.பரடப்பதச்சு தற்றி நோண கூற்று 
து? 
அ)உணர்ந்தலத உணர்ந்தயாறு 
ததரிவித்தல் 
ஆ)மகட்கின்யல நதிப்பிடுமயாாக 
நதித்தல் 
இ)ழுதி உணர்த்துயதல காட்டிலும் 
இனின முலயில் மசி உணர்த்துதல் 
ஈ)உணர்ந்ததல உணர்த்தும் யலகயில் 
ததரிவித்தல் 



விலை : அ)உணர்ந்தலத உணர்ந்தயாறு 
ததரிவித்தல் 
 
29.பதச்சுக்ைரன தற்றி ெரிோண கூற்று 
து? 
அ)கருத்துகம உயிர்ாடி 
ஆ)தநாழியும் முலயும் 
இன்றினலநனாதது  
இ)மச்சுக்கலயில் தயற்றித 
யலிலநனா கருத்துகள் மதலய 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
30.சிநந் சோழிரட து? 
அ)இனிலநனாக கருத்தில 
உணர்த்துயது 
ஆ)ளிலநனாக கருத்ததில 
உணர்த்துயது 
இ)ட்நாக கருத்தில உணர்த்துயது  
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
31.செோல்லுகின்ந செய்திர ஒருரிடம் 
அ)மிகவும் விலபயாகச் தசால்லுதல் ைாது 
ஆ)தசால்லினதலமன திரும்த் திரும்ச் 
தசால்லுதல் தயறு 
இாய்யுலபயும் மிலகப்டுத்தலும் 
மயண்ைா 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
32.பதச்சுமுரந ன்தது 
அ)மசும்தாருல எழுங்குடுத்துயது 
ஆ)மசும் தாருல கட்டுப்டுத்துயது 
இ)மசும் தாருல ததாைக்கம் இலைப் 
குதி முடிவு  குத்துப் மசுயது  
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
33.இற்றில் சதோருத்ற்ந இர து? 

அ)மச்லச ததாைங்குயது டுப்பு  
ஆ)தாருல விரித்துப் மசும்முல 
ததாடுத்தல் 
இ)தாம் உணர்ச்சி யசப்ட்டு 
மகட்யரிைம் உணர்ச்சிலன 
ற்டுத்துதல் 
ஈ)மசி நிலவு தசய்யது முடித்தல் 
விலை : இ)தாம் உணர்ச்சி யசப்ட்டு 
மகட்யரிைம் உணர்ச்சிலன 
ற்டுத்துதல் 
 
34.இர அர பதசுது சிநந் 
பதச்ெோகும்  
அ)தசால்ாட்சிகள் 
ஆ)ல்மயறு யலகனா லைகள் 
இ)சிறுசிறு கலதகள்  
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
35.இற்றில் பதச்சின் இன்றிரோ 
சதோருண்ரற்ற்து து? 
அ)தசய்திலனச் சுலயயுைன் தசால்லுதல்  
ஆ)நிர்ைச் தசால்லுதல் 
இ)உணர்ச்சினற் எளி மின்னுதல் 
மயண்டும் 
ஈ)ஊக்கம் துடித்தல் மயண்டும் 
விலை : இ)உணர்ச்சினற் எளி மின்னுதல் 
மயண்டும் 
 
36.தில் தில் முடி னிச்சிநப்ரதயும் 
சதருரரயும் படிக் சைோடுக்ைக் கூடிது 
இல்ரன 
அ)எவினக்கல  
ஆ)ாைகக்கல 
இ)திலபப்ைக்கல 
ஈ)மச்சுக்கல 
விலை : அ)எவினக்கல  
 



37.ட்ர்டு ரபிரிட்சு ன்ந ஆங்கிபனர் 
முலில் ....... இக்ைப்தடோை டுத்து 
சற்றிப்சதற்நோர் 
அ)புலிலன 
ஆ)சிறுத்லதலன 
இ)குதிலபலன  
ஈ)சிங்கத்லத 
விலை : இ)குதிலபலன  
 
38.திரப்தடம் ன்தது 
அ)உள்த்தால் உருயாகும் தநாழி 
ஆ)ழுத்தால் உருயாகும் தநாழி 
இ)உணர்ச்சிகால் உருயாகும் தநாழி 
ஈ)கற்லனால் உருயாகும் தநாழி 
விலை : இ)உணர்ச்சிகால் உருயாகும் 
தநாழி 
 
39.இற்றில் சதோருத்ற்ந இர து? 
அ)ட்யர்டு லநபிர்சு - முதல் 
இனக்கப்ைம்  
ஆ)ஈஸ்ட்நன் - ைச்சுருள் 
இ)பிபான்சிஸ் தசன்கின்சு - யண்ணப்ைம் 
ஈ)டிசன் - ைக்கருவி 
விலை : இ)பிபான்சிஸ் தசன்கின்சு - 
யண்ணப்ைம் 
 
40.இற்றில் சதோருத்ற்ந இர து? 
அ)மசும்ைநாக நாற்றுதல் -தநாழி 
நாற்ம்  
ஆ)நுண்நாண்  நுலமபும் உலைனாhர்- 
இனக்குர் 
இ)ைம் டுத்தல் - கருத்துப்ைம்  
ஈ)தாம்லந - கருத்துப்ைம் 
விலை : அ)மசும்ைநாக நாற்றுதல் -
தநாழி நாற்ம்  
 
41.செல்லுனோய்டு ணப்தடுது 
அ)ைச்சுருள்  
ஆ)எலிச்சுருள் 
இ)எளிப்திவுமுல 

ஈ)தநாழிநாற்ம் 
விலை : அ)ைச்சுருள்  
 
42.ஒளிஒலிப்தடக்ைருவி ன்னும் ைருவி 
இங்கு தன்தடுகிநது 
அ)ைப்பிடிப்பின்மாது 
ஆ)எலிப்திவின் மாது 
இ)திலபனபங்குகளில்  
ஈ)தணிக்லகயின் மாது 
விலை : இ)திலபனபங்குகளில்  
 
43.ோல்ட் டிஸ்னி இந்ப்தடம் முலில் 
அரத்ர் 
அ)மசும்ைம் 
ஆ)ஊலநப்ைம் 
இ)திலபப்ைம் 
ஈ)கருத்துப்ைம் 
விலை : இ)திலபப்ைம் 
 
44.இற்றில் சதோருத்ற்ந இர து? 
அ)கல்வி கற்பிப்தற்தக 
உருயாக்கப்டும் ைங்கள் 
கல்விப்ைங்கள் 
ஆ)நிகழ்ச்சிகல ைநாக்கிக் காட்டுயது 
தசய்திப்ைம் 
இ)துனபச் சம்யங்கல ைநாக்குயது 
விக்கப்ைம் 
ஈ)தாம்லநப்ைநாது கருத்துப்ைம் 
விலை : இ)துனபச் சம்யங்கல 
ைநாக்குயது விக்கப்ைம் 
 
45.திரப்தடம் டுப்தரவிட...... டுப்தது 
ைடிணோண தணிோகும் 
அ)கருத்துப்ைம் 
ஆ)தசய்திப்ைம் 
இ)விக்கப்ைம் 
ஈ)கல்விப்ைம் 
விலை : ஆ)தசய்திப்ைம் 
 
46.இற்றில் சதோருத்ற்ந கூற்று து? 



அ)திருந்தின தசவ்வினல்புகள் தாருந்தின 
தநாழிகள் தசம்தநாழிகள் ப்டும் 
ஆ)ச.அகத்தினலிங்கம் தசம்தநாழிகள் 
ட்டினலிட்டுள்ார் 
இ)கிமபக்கம்,த்தீன் மச்சுயமக்கில் 
இல்ல 
ஈ)சநற்கிருதம் யைஇந்தினாவில் பயாக 
மசப்டுகிது 
விலை : ஈ)சநற்கிருதம் யைஇந்தினாவில் 
பயாக மசப்டுகிது 
 
47.இற்றில் ந் செம்சோழி 
அழிந்துபதோண சோழி? 
அ)தமிழ் 
ஆ)அபபு 
இ)சீம் 
ஈ)சநற்கிருதம் 
விலை : ஈ)சநற்கிருதம் 
 
48.உனகில் இன்று ங்கும் சோழிைள் 
போன்றுற்கு முன்தோைப ண்ற்ந 
இனக்ை இனக்கி பங்ைரபக் 
சைோண்டோை விபங்கிது 
அ)த்தீன் 
ஆ)கிமபக்கம் 
இ)சநற்கிருதம்  
ஈ)தமிழ் 
விலை : ஈ)தமிழ் 
 
49.இந் மிழ் நூலுக்கு இரோண பறு 
நூல் உனகில் இல்ரன 
அ)ததால்காப்பினம் 
ஆ)சிப்திகாபம்  
இ)திருக்குள் 
ஈ)முத்ததாள்ாயிபம் 
விலை : இ)திருக்குள் 
 
50.மிழ்சோழி அைோண சித்தி பரனப் 
தோடரந் சள்ளித்ட்டு திருக்குநள் 

அதில் ரக்ைதட்டுள்ப ங்ை ஆப்பிள் 
ன்று கூறிர் 
அ)ச.அகத்தினலிங்கம் 
ஆ)ைாக்ைர் கிதபௌல் 
இ)கால்டுதயல் 
ஈ)ஜி.யூ.மாப் 
விலை : ஆ)ைாக்ைர் கிதபௌல் 
 
51.மிழ் பிநசோழித் துரயின்றித் 
னித்து இங்குது ட்டுன்றித் 
ரத்போங்வும் செய்யும் ண கூறிர் 
அ)ஜி.யு.மாப் 
ஆ)வீபநாமுனியர் 
இ)கால்டுதயல் 
ஈ)சீகம் ால்கு 
விலை : இ)கால்டுதயல் 
 
52.சதற்பநோரக் குறிக்கும் அம்ர,அப்தன் 
ன்னும் ோஞ்சில் ோட்டுத் மிழ்ச் செோற்ைப 
மிழின் இர உர்த்துகிநது 
அ)ததான்லந 
ஆ)தநன்லந 
இ)தாய்லந 
ஈ)தசம்லந 
விலை :இ)தாய்லந 
 
53.மிழில் ட்டும் இருந்து பறு 
ம்சோழியிலும் இல்னோது 
அ)கலிப்ா முதா தசய்யுள் யலககள்  
ஆ)யாழ்வினலுக்கா தாருளிக்கணம் 
இ)உயிர்களுக்கு நட்டும் ால் மயறுாடு 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
54.வீறுரட செம்சோழி மிழ்சோழி 
உனைம் பரூன்றி ோள்முல் உயிர்சோழி 
ண மிழின் சதருரர தோடிர் 
அ)சுப்பநணின ாபதினார் 
ஆ)ாமயந்தர் ாபதிதாசன் 
இ)ாயமபறு தருஞ்சித்திபார் 



ஈ)கவிநணி மதசிக விானகார் 
விலை : இ)ாயமபறு தருஞ்சித்திபார் 
 
55.திருந்தி தண்பும் சீர்த் ோைரிைமும் 
சதோருந்தி தூய்சோழி மிழ்ச் செம் 
சோழிோம் ண செம்சோழிக்கு இனக்ைம் 
குத்துள்பர் 
அ)ச.அத்தினலிங்கம்  
ஆ)ரிதிநாற்கலஞர் 
இ)கால்டுதயல் 
ஈ)அறிஞர் அண்ணா 
விலை : ஆ)ரிதிநாற்கலஞர் 
 
56.ததிணோறு செவ்வில் ன்ரைரப 
சைோண்டது செம்சோழி அதுப ம்சோழி 
ன்நர் 
அ)ாயமறு தாருஞ்சித்திபார் 
ஆ)அறிஞர் அண்ணா 
இ)மதயமன ாயாணர் 
ஈ)உ.மய.சாமிாதய்னர் 
விலை : இ)மதயமன ாயாணர் 
 
57.மிழின் சிநப்பு தற்றி ெரிோண கூற்று 
து? 
அ)இக்கண இக்கின யமுலைன 
தநாழி 
ஆ)ஈபாயிபநாண்டுகட்கும் மநற்ட்ை 
ததான்லந தநாழி 
இ)யமக்கதகாழிந்து தாகாது நிலத்து 
நிற்கும் தநாழி 
ஈ)இலய அலத்தும்  
விலை : ஆ)ஈபாயிபநாண்டுகட்கும் 
மநற்ட்ை ததான்லந தநாழி 
 
58.மிழ்சோழிக்கு இதில் இல்னோ சிநப்பு 
து? 
அ)மச்சு,ழுத்து தநாழி 
ஆ)நீதிநன் தநாழி 
இ)யிற்றுதநாழி 
ஈ)ஆட்சி தநாழி 

விலை : ஆ)நீதிநன் தநாழி 
 
59.மிழ்சோழிக்கு உள்ப சிநப்பு 
அ)இக்கின யம்,இக்கண அபண்  
ஆ)மிகுந்த தசால்யம்,தனித்தினங்கும் 
நாண்பு 
இ)யபாற்று பின்ணி காத்திற்மகற் 
புதுலந 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
60.இர்ைளில் அறிவில் மிறிஞர் ோர்? 
அ)ரிதிநாற்கலஞர் 
ஆ)முஸ்தா 
இ)சுஜாதா 
ஈ)ச.அகத்தினலிங்கம் 
விலை : ஆ)முஸ்தா 
 
61.சோழி ல்லுர்ைள் செம்சோழிக்கு 
த்ரண குதிப்தோடுைள் 
ரறுத்துள்பணர்? 
அ)8 
ஆ)9 
இ)10 
ஈ)11 
விலை : ஈ)11 
 
62.உனைம் போன்றிப போன்றி மிர 
அன் சோன்ரரக் ைருதி ன்றுமுப 
சன்மிழ் ண தோடிர்? 
அ)இங்மகாயடிகள் 
ஆ)எலயனார் 
இ)கம்ர் 
ஈ)ாபதிதாசன் 
விலை : இ)கம்ர் 
 
63.மிழ்சோழிோண இதில் ந் 
சோழிக்கு ோோை திைவில்ரன 
அ)ததலுங்கு 
ஆ)நலனாம் 



இ)எரினா 
ஈ)துளுயம் 
விலை : இ)எரினா 
 
64.இற்றில் து மிழின் பிரிவு இல்ரன  
அ)இனல் 
ஆ)இலச 
இ)ைம் 
ஈ)ாைகம் 
விலை : இ)ைம் 
 
65.உனை இனக்கிங்ைளுள் முன்ர 
சதற்றுள்பர 
அ)மயத இக்கினங்கள்  
ஆ)ஆங்கில் இக்கினங்கள் 
இ)சங்க இக்கினங்கள்  
ஈ)யங்கா இக்கினங்கள் 
விலை : இ)சங்க இக்கினங்கள்  
 
66.மிப மிைவும் தண்தட்ட 
சோழிசன்றும் அது ணக்பை உரி 
இனக்கிச் செல்ங்ைரபப் சதற்றிருக்கும் 
சோழி சன்றும் தோோட்டிர் 
அ)கமில்சுயபில் 
ஆ)நாக்சுமுல்ர்  
இ)தகல்ட் 
ஈ)கால்டுதயல் 
விலை : ஆ)நாக்சுமுல்ர்  
 
67.மிழ் இனக்ைம் தடிக்ைப் தடிக்ை 
விருப்தத்ர உண்டோக்குது ன்நர்  
அ)தகல்ட் 
ஆ)கமில்சுயபில்  
இ)நாக்சுநல்ர் 
ஈ)கால்டுதயல் 
விலை : அ)தகல்ட் 
 
68.இற்றில் சதோருத்ற்ந இர து? 
அ)குத்துண்டு ல்லுயிர் எம்புதல் - 
அகானூறு 

ஆ)னாதும் ஊமப னாயரும் மகளிர் - பு 
ானூறு 
இ)பிப்தாக்கம் ல்ா உயிர்க்கும் - 
திருக்குள் 
ஈ)அபசினல் பிலமத்மதார்க்கு அம் 
ற்ாகும் சிப்திகாபம் 
விலை : அ)குத்துண்டு ல்லுயிர் 
எம்புதல் - அகானூறு 
 
69.இன்ணரந சோழில் ல்லுர்ைள் 
பதணி பின்தற்நத்க்ை ழிமுரநைரபத் 
சோல்ைோப்பிம் கூறுகின்நது ன்நர்  
அ)தகல்ட்  
ஆ)மிமா 
இ)நாக்சுமுல்ர் 
ஈ)கமில்சுயபில்  
விலை : ஆ)மிமா 
 
70.டுசு ப்பதோது மிரச் 
செம்சோழிோை ற்தளித்து? 
அ)2004 அக்மைார் 
ஆ)2005 அக்மைார் 
இ)2006 அகமைார் 
ஈ)2007 அகமைார் 
விலை : அ)2004 அக்மைார் 
 
71.இந்திோவில் சோத்ம் த்ரண 
சோழிக்குடும்தங்ைள் உள்பண? 
அ)8 
ஆ)9 
இ)10 
ஈ)12 
விலை : ஈ)12 
 
72.இந்திோவில் த்ரண சோழிைள் 
பதெப்தடுகிநது? 
அ)முந்நூறு 
ஆ)முந்நூற்ப்த்து 
இ)முந்நூற்று இருத்லதந்து 
ஈ)முந்நூற்று ம்து 



விலை : இ)முந்நூற்று இருத்லதந்து 
 
73.இந்திோவில் பதெப்தடோ 
சோழிக்குடும்தம் து? 
அ)இந்மதா - ஆசின தநாழிகள் 
ஆ)திபாவிை தநாழிகள் 
இ)ஜப்ான் - தகாரின தநாழிகள் 
ஈ)ஆஸ்திமபா - ஆசின தநாழிகள் 
விலை : இ)ஜப்ான் - தகாரின தநாழிகள் 
 
74.திோவிட சோழிக் குடும்தத்திற்கு 
சதோருத்ற்ந இர து? 
அ)திபாவிை தநாழி - தநாழிகளின் காட்சி 
ஆ)ததன்திபாவிை தநாழிகள் 
இ)டுத்திபாவிை தநாழிகள் 
ஈ)யைதிபாவிை தநாழிகள் 
விலை : அ)திபாவிை தநாழி - 
தநாழிகளின் காட்சி 
 
75.இற்றில் சன்திோவிட சோழிைளில் 
பெோது து? 
அ)மதாைா 
ஆ)மகாத்தா 
இ)குரூக் 
ஈ)இருா 
விலை : இ)குரூக் 
 
76.இற்றில் டுதிோவிட சோழிைளில் 
பெோது து? 
அ)நால்மதா 
ஆ)ததலுங்கு 
இ)மகாண்ைா 
ஈ)ானக்கி 
விலை : அ)நால்மதா 
 
77.இற்றில் டதிோவிட சோழிைளில் 
பெோது து? 
அ)பிபாகுய்  
ஆ)நல்மதா 
இ)குரூக்  

ஈ)குைகு 
விலை : ஈ)குைகு 
 
78.இற்றில் திோவிடப் சதருசோழிைள் 
து? 
அ)தமிழ் ததலுங்கு, 
ஆ)நலனாம் 
இ)கன்ைம் 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
79.இற்றில் ெரிோண கூற்று து? 
அ)இதினாவின் மம்தரும் ாகரிகம் 
திபாவிை ாகரிகம்  
ஆ)திபாவிைம் ன்னுந தசால் திபாவிை 
ாடு  தாருள்  
இ)திபாவிைதநாழிகள் திபாவிை இம் 
திபாவிை ாகரிகம் 
ஈ)இலய அலத்தும்  
விலை : ஈ)இலய அலத்தும்  
 
80.இற்றில் சதோருந்ோ கூற்று து? 
அ)கால்டுதயல்-தபாவிை தநாழிகளின் 
எப்பிக்கணம் 
ஆ)குணாரிட்ைார் திபாவிைம் தசால்ல 
உருயாக்கிார் 
இ)கால்டுதயல் திபாவிைத்லத 
னன்ாட்டிற்கு தகாண்டுயந்தார் 
ஈ)திபாவிை ாகரிகமந மயத ாகரிகம் 
விலை : ஈ)திபாவிை ாகரிகமந மயத 
ாகரிகம் 
 
81.திோவிட ன்னும் செோல்பன மிழ் 
ன்னும் செோல்லிலிருந்து உருோணோைம் 
ண கூறிர் 
அ)கால்டுதயல் 
ஆ)ஈபாஸ் ாதிரினார் 
இ)நலநலனடிகள்  
ஈ)ாபதிதாசன் 
விலை : ஆ)ஈபாஸ் ாதிரினார் 



 
82.ண்தது விழுக்ைோடு அபவிற்கு திோவிட 
சோழிக்கூறுைரப சைோண்டுள்ப திோவிட 
சோழி 
அ)தமிழ் 
ஆ)கன்ைம் 
இ)நலனாம் 
ஈ)ததலுங்கு 
விலை : அ)தமிழ் 
 
83.திோவிட சோழி இவ்ோறு 
அரக்ைப்தடுகிநது? 
அ)நன்லத் திபாவிை தநாழி 
ஆ)மூத் திபாவிை தநாழி 
இ)ததான்லந திபாவிைதநாழி 
ஈ)இலய அலத்தும்  
விலை : ஈ)இலய அலத்தும்  
 
84.இற்றில் சதோருத்ற்ந கூற்று து? 
அ)தமிழின் மலநனா நூல் 
ததால்காப்பினம் 
ஆ)ஆரினர் யருலகக்கு முன்மப 
தமிழ்தநாழி யர்ந்திருந்தது 
இ)திபாவிை தநாழி ன்ாம 
தமிழ்தநாழிலன குறிக்கும் 
ஈ)ஆரினபா அகத்தினன் தமிழ் 
தநாழிலன தந்தான் 
விலை : ஈ)ஆரினபா அகத்தினன் தமிழ் 
தநாழிலன தந்தான் 
 
85.இற்றில் சதோருந்ோண கூற்று து? 
அ)ண்ாட்டு தநாழிமன தசவ்வினல் 
தநாழி 
ஆ)தசம்தநாழிக்கா றுகள் திதான்று  
இ)தசவ்வினல் தநாழினாக எளிர்யது 
தமிமம 
ஈ)இலய அலத்தும்  
விலை : ஈ)இலய அலத்தும்  
 
86.இற்றில் ெரிோண கூற்று து? 

அ)சூhனாபானண சாஸ்திரினர் லத 
ரிதிநாற்கலஞர்  
நாற்றிக்தகாண்ைார் 
ஆ)விாச்மசரி சிற்றூரில் பிந்தார் 
இ)நகாவித்துயான் சாதினாரிைம் தமிழ் 
யின்ார் 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
87.இற்நமிழ் ோர் ண 
அரக்ைப்தட்டர் 
அ)ரிதிநாற்கலஞர் 
ஆ)ரிதிநாற்கலஞர்தது 
நாணயர்கல அலமத்தார் 
இ)தமிழ் நாணயர்கள் அக்காத்தில் 
அலமக்கப்ட்ைர் 
ஈ)இயற்றில் துவுமில்ல 
விலை : ஆ)ரிதிநாற்கலஞர்தது 
நாணயர்கல அலமத்தார் 
 
88.இர்ைளில் ோரின் ரனரயில் 
துரயில் ோன்ைோம் மிழ்ச்ெங்ைம் 
நிறுப்தட்டது? 
அ)ாசுகபமசதுதி  
ஆ)ரிதிநாற்கலஞர் 
இ)உ.மய.சாமிாதய்னர் 
ஈ)இபாகயார் 
விலை : அ)ாசுகபமசதுதி  
 
89.தரிதிோற்ைரனஞரின் மிழ் புனரயும் 
ைவிதோடும் திநரணயும் ைண்டு.... ன்னும் 
சிநப்புப் தட்டத்ர ோழ்ப்தோம் சி.ர 
.ோபோணோர் ங்கிணோர். 
அ)தமிழ் சாஸ்திரி 
ஆ)திபாவிை சாஸ்திரி 
இ)ரிதிநாற் காலஞர் 
ஈ)தமிழ்கலஞர் 
விலை : ஆ)திபாவிை சாஸ்திரி 
 



90.தரிதிோற்ைரனஞர் ந் நூலில் ணது 
சதர ோற்றிக் சைோண்டோர்? 
அ)தனிப்ாசுபத்ததாலக  
ஆ)நுண்தாருள்நால 
இ)இபத்தின் கவிபானர் 
ஈ)தமிழிமன்ம்  
விலை : அ)தனிப்ாசுபத்ததாலக  
 
91.ரநரனடிைள் இற்சதர் 
அ)நகாலிங்கம்  
ஆ)சுயாமி மயதாசம் 
இ)மீாட்சி சுந்தபம்  
ஈ)இபாசநாணிக்கம் 
விலை : ஆ)சுயாமி மயதாசம் 
 
92.ரநரனடிைள் இதில் ந் நூரன 
ழுதிணோர்? 
அ)முல்லப்ாட்டு ஆபாய்ச்சி 
ஆ)திருக்குள் ஆபாய்ச்சி 
இ)திருயாசக விரிவுலப 
ஈ)இலயனலத்தும் 
விலை : ஈ)இலயனலத்தும் 
 
93.ரநரனடிைள் தரடப்பில் 
சதோருத்ோண இர து? 
அ)அறிவுக்கைல் - இதழ்  
ஆ)ாகாட்ைபசி - புதிம் 
இ)தமிமர் நதம் - நூல்  
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
94.ரநரனடிைள் இரண 
போற்றுவித்ோர்  
அ)ந்தாம் தமிழ்ச்சங்கம் 
ஆ)தசம்தநாழி இனக்கம் 
இ)தனித்தமிழ் இனக்கம் 
ஈ)தமிழ் ாதுகாப்பு இனக்கம் 
விலை : இ)தனித்தமிழ் இனக்கம் 
 

95.இற்றில் தரிதிோற்ைரனஞர் தற்றி 
நோண கூற்று து? 
அ)ரூாயதி காயதி ாைகங்கல 
இனற்றிார் 
ஆ)அயரின் ாைகங்களில் சுதாானகாக 
டித்தார் 
இ)சித்திபக்கவி நூல ழுதிார் 
ஈ)குநபகுருபரின் நீதிதறி விக்கத்திற்கு 
உலபதனழுதிார் 
விலை : ஆ)அயரின் ாைகங்களில் 
சுதாானகாக டித்தார் 
 
96.இற்றில் ந் இர 
தரிதிோற்ைரனஞர் டத்திணோர்? 
அ)சித்திபக்கவி 
ஆ)ஞாமாதினி 
இ)ஞாபதம் 
ஈ)ஞாவிகல்ம்  
விலை : ஆ)ஞாமாதினி 
 
97.இற்றில் .மு பங்ைடெோமி ழுதி 
நூல் உர து 
அ)சிப்திகாபம் நணிமநகல 
ஆ)அகானூறு 
இ)திருவிலனாைற்புபாணம் 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 
98.இற்றில் ரண .மு.பங்ைடெோமி 
ோட்டோர் இற்நவில்ரன? 
அ)க்கீபர்,அகத்தினர் ஆய்வு நூல்கள் 
ஆ)முத்ததாள்ாயிபம் விக்கம்  
இ)கள்ர் சரித்திபம்  
ஈ)கபிர் ஆய்வு நூல் 
விலை : ஆ)முத்ததாள்ாயிபம் விக்கம்  
 
99.இோ.பி பெதுப்பிள்ரப இவ்ோறு 
அரக்ைப்தடுகிநோர் 
அ)தநாழி ஞாயிறு 
ஆ)தசால்லின் தசல்யர் 



இ)தமிழ்த்ததன்ல் 
ஈ)தசந்தமிழ் தசல்யர் 
விலை : ஆ)தசால்லின் தசல்யர் 
 
100.இற்றுள் இோ.பி.பெதுப்பிள்ரப 
இற்றி நூல் து? 
அ)ஊரும் மரும் தசந்தமிழும் 
தகாடுந்தமிழும் 
ஆ)தமிழ் விருந்து மயலும் வில்லும் 
இ)தமிழ்ாட்டு யநணிகள் 
ஈ)இலய அலத்தும் 
விலை : ஈ)இலய அலத்தும் 
 


