7.
8th Std GENERAL TAMIL Questions

– 100 Questions

Total Marks (1x1.5)

– 150 Marks

Time Duration

– 1 ½ Hours

1.

அசனாம்திக அம்காரின் ாந்ி னாம்
த்கண தாடல்கபக்காண்டண

பான்நக் ிககப இற்நிக் ற்பதாக
ணங்குபிச் கசய்ார்ள் . இகண ிபக்கும்
இனக்ம்

8.

9.
[B] பதரினக்ிம்
[D] னாங்ள்

காண்ணூற்நாறு - திரிக்கும் னகந

ஆக கடக்ாய் அக ஞாண் தம் பதாபிக்
ாப் னத்ப் தம்- இப்தாடனடிள் இடம்
கதறுண

[A] அின் சிரிப்ன

[B] ிழுணம் பனம்

[C] னக்ள் ி ான்ிம்
[D] ம்த ாாம்

[B] காண்க+ஆறு
[C] காள்பாிம்+ஆறு

10. திபணாம் ணெற்நாண்டில் திற்தகுிில் ..............

[D] காண்ணூறு+ஆறு

ாடங்ள் பான்நிண?

“இனதாம் ணெற்நாண்டின் காடக்த்ில்
ாடத்ணகநக்கு கதனந்காண்டு னரிந்ர் ார்?

[A] தம்ல் சம்தந்ணார்

[A] ாிக் கூத்ண

[B] காண்டி

[C] பால்தாக

[D] ி
ீ

11. ானங்ாட்டும் இகடிகனனேம் கதகசச்ச

[B] எபக டி.ப. சண்னணார்

ிகுினேம் கநந்ண னம் கதகச்சம்

[C] சங்ாசு சுாிள்

........................... ணப்தடும்

[D] தரிிாற் கனஞர்
ீ ழ்க்ண்ட ார் அகில் எட்டக்கூத்ர்
கசல்ாக்பாடு ிில்கன

[A] தண்னத் காக

[B] உம்கத் காக

[C] ிகணத் காக

[D] அன்காித்காக

12. ீ ழ்க்ண்டற்நில் ண தந்ிரின் இனக்

[A] பசான் இாபசந்ின்

ணெல் ஆகும்?

[B] இண்டாம் குபனாத்ணங்ன்

[A] ன்னூல்

[C] ிக்ி பசான்

[B] கான்னூல் ிபக்ம்

[C] கால்ாப்திம்

[D] இண்டாம் இாசாசன்

6.

[D] இபக, பக, னணக, அநிாக

தின்னணற்றுள் ற்கந திதந்ம் ன்று

[A] காண்ணூற்று +ஆறு

5.

ந் ான்கு ாங்பால் கச்சுக

[C] இபக, ள்பல், டக, அநிாக

டணெனார் கூறுர்

4.

[D] ாப்தினக்ம்

[B] கசால்னல், ள்பல், டக, பக

[D] எாித்ண னப்தத்ண ான்கு

3.

[C] கசால்னிக்ம்

[A] இபக, னணக, ணள்பல், னரிாக

[C] ஈாித்ண னப்தண

[C] இிாசங்ள்

[B] கதானபினக்ம்

குநிப்திடுிநண?

[B] எாித்ண னப்தண

[A] சிற்நினக்ிம்

[A] அிினக்ம்

பான்றும் ன்று கால்ாப்திம்

[A] ஈாித்ண னப்தத்ண ான்கு

2.

னனர்ள், கதானபகும் , கசால்னகும்

[D] னநப்கதானள் கண்தாாகன

"கூன்சங்ின் திள்கப காடிப்தபக் பாடிடநித்
பன்ிில் த்
ீ
ிகக்த்ால் ான்டல்ந்(ண)"
ன்ந பகண்தா தாடனில் குநிப்திடப்தடும் பன்
ிின் னக்ள்

[A] குநிஞ்சி னக்ள்

[B] னல்கன னக்ள்

[C] னம் னக்ள்

[D] கய்ல் னக்ள்

13. 1985

ஆம் ஆண்டு ானகட கசந்ிழ்ச்

கசாற்திநப்தில் பத னனிின் னல்
காகுி கபிந்ண?

[A] ிரிாின் ற்ானத் ிழ் அாி
[B] பபப்தாார்
[C] அத்ினிங்ம்
[D] பங்ிடசாி ாட்டார்

14. கதானத்ண
கசாற்ள்

இனக்குநிப்ன

20. ிண்பாள் பந்ர் கசந்ாகனம் பதாய்
கண்ா காய் – இில் தின்று ந்ணள்ப

a)

னங்ண்

1. ிகணத்காக

இனக்ம் பர்.

b)

னத்ம் தடித்ான்

2. உம்கத்காக

[A] ிகணத்காக

[B] தண்னத்காக

c)

கற்நிகனப்

3. பற்றுகத்

[C] உகத்காக

[D] உம்கத்காக

d)

பர்னழ்

4. தண்னத்காக

e)

கதாற்கநாடி

5

தாக்கு

காக

அன்காித்

ந்ாள்

காக

21. பசந்ன் ிாத்க காடர்ந்ண த்கண ிழ்
ிண்டுள் பான்நினேள்பா னப்தடுிநண

[A] திகணந்ண ிண்டுள்
[B] இனதத்கந்ண ிண்டுள்

a

b

c

d

e

[C] ாற்தத்கந்ண ிண்டுள்

[A] 3

2

4

1

5

[D] ம்தணக்கும் பற்ப்தட்ட ிண்டுள்

[B] 3

4

2

1

5

[C] 4

3

2

5

1

[D] 4

3

2

1

5

15. ணிக்குநிகனச் சாாண கசால்னின் இறுிில்
ல்னிணம் ஊர்ந்ண னம் உங்பப …… ஆகும்

22. .சச்சிாணந்ன் இற்நி ஆணந்த் பன் ணெல்
ன்தண ீ ழ்ண்ட ன் கக்குள் அடங்கும்

[A] ால் கில்

[B] ிக கில்

[C] சிறுக கில்

[D] ட்டுக கில்

23. “அனனி என்கந ாலம் தடித்ண னாய்

[A] னற்நிலும்

ிரில்னா கசாற்ள் ிகணில் ன்கு

[B] கன்காடர்க் குற்நிலும்

கதறுாய்”-ன்று ிபம்திர்

[C] ன்காடர்க் குற்நிலும்

[A] தாிார்

[D] குற்நிலும்

[B] ிி பசி ிாம் திள்கப

16. னி, னத்ா ஆி கதானள்பில் ………….
உனன னம்

[A] அண, என

[B] ஆல், ண்

[C] ஆல், ஆன்

[D] கதர், ிபி

17. இந்ின் சஞ்சிக ன்னும் டுபில் பதாப்
அர்ள் ழுி ட்டுகள்

[A] கன்ணிந்ி ிநிஸ்ண சகதபின் பர்ச்சி
[B] சதிள் தற்நி ட்டுகள்
[C] ிழ்காி ஆாய்ச்சி தற்நி ட்டுகள்
[D] ி க்பின் தக்க்ங்ள் தற்நி
ட்டுகள்

[D] க.இானிங்ணார்

24. ீ ழ்க்ண்டற்றுள் ாற்று, ினழ, ஞாிறு
ன்தக

[A] ிகண இற்கசாற்ள்
[B] கதர்த் ிரிகசாற்ள்
[C] ிகண ிரிகசாற்ள்
[D] கதர் இற்கசாற்ள்

25. என ட்டத்ிற்குள் இனக்கும் ிிகப
ஈர்கட்அட்கட ன்னும் சிறுதனககப்
தன்தடுத்ி இகக்கும் இகப்ன

18. ணெல்ள் ணித் ிில் அள்பிட பண்டும் அகபாக்ி ிழ் தினேம் ஆற்நிட பண்டும் –
னும் தாடனின் ஆசிரிர்?

[A] தாிாசன்

[B] னபந்ிப்னனர்

[C] சச்சிாணந்ன்

[D] தாிார்

19. ிகணபழ பதாாச்

[C] தாிாசன்

சிறுனல்ீ ர் ீ ண்ட …. ….

இப்தாடனில் அணுனகந உள்பண?

[A] ிில்

[B] ாணில்

[C] த்ணில்

[D] அநிில்

[A] கன்தப்ன கனப்தின்ணல்
[B] குறும்தப்ன கனப்தின்ணல்
[C] தனாி கனப்தின்ணல்
[D] ீண்ட கனப்தின்ணல்

26. ீனன் சிகன அற்றும் பதாாட்டத்ில்
ஈடுதட்டர்

[A] அசனாம்திக அம்கார்
[B] அம்னஜத்ம்ாள்
[C] னெலூர் இாாிர்ம் அம்கார்
[D] அஞ்சகனம்ாள்

27. “ாணம் கதரிகண உிர்ிடுான்;

34. கூற்றுகப

ணி

1. “ான்கதற்ந ிழ்ாள் ங்ப்கதற்பநன் ”

ற்நர்க்ாத் ணப்தடுான் ; ாணம்
ாங்ிடக் கூசிடுான் ; னண பல் ணப்

– இவ்டிபில் ான் கதற்ந ி –

பதசிடுான்”- ண ிணணின் கதனகக

ாிரிாறு

உர்த்ிர்

2. பதம் ன்ந கசால்னின் கதானள் சந்ணம்

[A] ிி பசி ிாம்

3. ில்னினத்ணார் – 15ம் ணெற்நாண்டு

[B] தாபந்ர் தாிாசன்

4. ில்னிதாம் 10 தனம் காண்டண

[C] ிடுகனக்ி தாிார்

5. ில்னிதாம் 4350 ினத்ப்தாடனால் ஆணண.

[D] ாக்ல் ிஞர்

[A] 1, 2, ற்றும் 3 சரி
[B] 2, 3, ற்றும் 4 சரி

28. “ாரினள் அத்ில் ல்ன ிகாபி ீான்!

[C] 2, 4 ற்றும் 5 சரி

இந்ப் தாரிகடத்ணில்பார் ண்ிற்

[D] 1, 3 ற்றும் 4 சரி

தாய்ந்ிடும் ழுச்சி ீ ான்”-ண தாிாசன்
கணக் குநிப்திடுிநார்

[A] ின்

[B] இழ்ள்

[C] கதண்ள்

[D] ிகள்

35. உற்ந

பத்க உிர் நந்ாலும் உிக

பி உடல் நந்ால் – இப்தாடகன
அனபிர் ார்?

[A] ானோணர்

29. “னற்றுஈகச்சம் ழுாய் ிபிப்கதானள்
ஆறுனன இகடனேரி அடுக்ிக காாிகன ”-

[B] இானிங் ள்பனார்

இப்தாடல் இடம் கதற்ந ணெல்

[C] ின.ி ல்ா சுந்ம்

[A] ன்னூல்

[D] அனிரிார்

[B] கால்ாப்திம்

[C] னநப்கதானள் கண்தாாகன
[D] ண்டினங்ாம்

36. ஞாிகநச் சுற்நினேள்ப தாகக "ஞாிறு
ட்டம்" ணக் கூறும் ணெல் ண?

30. தனாச்சுகப, தடக்ாட்சி, கதாற்சிகன
பதான்நகள் ……….………னர்ச்சிக்கு
டுத்ணக்ாட்டுபாகும்

[A] ிாப் னர்ச்சி

[B] இல்ன னர்ச்சி

[B] ண்டனனனடர் இற்நி சூடாி ிண்டு
[C] ானணிரின்
ீ
சணாி

ழுழம் எனிக்ழம் ற்றுத் னிநண
[D] ிம்

32. “ந்ணார் சரித்ிம்” ன்ந ணெனின் ஆசிரிர் ார்?
[A] கநகனடிள்
[B] எபக டி.ப.சண்னணார்
[C] சங்ாசு சுாிள்
[D] பாதான ினட்டிப் தாிார்

33. “திள்கபக் குனிஇங்ப் பதகப்னள் ானாட்டும்
ள்கபக் குனாடர் ன்”- ன்ந பகண்தா
தாடனில் 'திள்கபக் குனகு' ன்தண

[A] அிற்திள்கப

[B] ீ ரிப்திள்கப

[C] ாகக்குஞ்சு

[D] குங்குக்குட்டி

[D] ினக்குநள்

[A] ிார் ழுி பசந்ன் ிாம்

31. ந் இகபம் ிழ் ழுத்ணக்கப

[C] காிம்

[C] னநானூறு

அகப்தர்

[D] குற்நிலுப் னர்ச்சி

[B] ிம்

[B] கால்ாப்திம்

37. ீ க்ண்ட கண “சங் அாி” ணழம்

[C] தண்னப்கதர்ப் னர்ச்சி

[A] ிழ்ஈம்

[A] சினப்திாம்

[D] ாழ்தாம் ிகபனணரின் ிழ்ச்கசால்
அாி

38.

‘ஏி உடம்ன காறும் உிகண உனான்பந’
ன்று கூநிர் ார்?
[A] ினனெனர்

[B] ம்தர்

[C] ிி

[D] தாிாசன்

39. தாணந்ர் ன்தார் ந் ஆண்டு “ற்ானத்
ிழ்ச்கசால் அாினேம்” ற்றும் “ணகத்
ிழ்ப் பதாினேம் ” கபிிட்டார்
[A] னகநப 1920 ற்றும் 1927
[B] னகநப 1925 ற்றும் 1935
[C] னகநப 1925 ற்றும் 1937
[D] னகநப 1920 ற்றும் 1937
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40. “பம்தாி, ாலூர் னம்தம் .......……. ாட்சி 46. கதானத்ண

கசாற்ள்

அபிக்ிநண. கான்னூல் ………… இனங்குின்நண .
சணாி …………. ிபிர்ிநண. ானணிர்
ீ
ிழ் னணிர்லள் எனா
ிபங்குின்நார்” ண ா.தி.பசணதிள்கப
தாாட்டுிநார் . -இில் ிடுதட்ட
ார்த்கபில் கதானந்ணண
[A] ம்த ாகனா , னத்ாா ,
கதான்ணெனா
[B] னத்ாா, கதான்ணெனா , ம்த
ாகனா
[C] ம்த ாகனா, கதான்ணெனா ,
னத்ாா
[D] கதான்ணெனா , னத்ாா, ம்த
ாகனா

க

1.

ணண னத்ம்

2.

c)

சுடுபசாறு

3.

ிகணத்காக

d)

ல்ிபள்ி

4.

உம்கத்காக

a)

கசான்ணான்

b)

[A]
[B]
[C]
[D]

a
3
3
4
1

b
2
4
3
2

c
4
2
2
3

இண்டாம்

பற்றுககாக

ஆநாம் பற்றுக
ிரி

d
1
1
1
4

47. பர் கடிட்டு னம் குந்கின் சிநப்னகப
டுத்ணக் கூறுண திள்கபத் ிின்

41. "ர்ம் தாடல்ள், உனின் உண்க ிகனக

த்கணாண தனம் ஆகும்

உர்த்ி அிாப் பதரின்தப் கதனாழ்ிற்கு

[A] னென்நாம் தனம்

[B] ான்ாம் தனம்

ம்க அகத்ண கசல்லும்" ண

[C] ந்ாம் தனம்

[D] ஆநாண தனம்

ர்ிக்ப்தடுிநண

42.

இனக்குநிப்ன

[A] அனிரிார்

[B] ானோணர்

[C] குங்குடி ஸ்ான்

[D] ினனெனர்

‘னி அண்டத்ின் கப்தகுி ணழம் அஃண
அகசாண ிகனாணண ’ ணழம் கூநிர்?

[A] ானி

[B] பாதர்ிசு

[C] லீனிபா

[D] ினைட்டன்

43. ‘ாய்கன் திநகண’-திரித்கழுண
[A] ாய்க+அன்ன+அகண
[B] ாய்க+ன்+திநகண
[C] ாய்க + அன்தின் + கண
[D] ாய்க+அன்தின்+திநகண

44. அண்ாகனார்

ாடி சிந்ண ீ ழ்க்ண்ட ந்

ஊரின் இகநணின் (னனன்) சிநப்கத பி

48. ானகட ஆட்சிக்ானத்ில் குநஞ்சி ாடம்
பான்நிண.

[A] பசா ன்ணர்ள்

[B] தாண்டி ன்ணர்ள்

[C] பச ன்ணர்ள்

[D] ாக் ன்ணர்ள்

49. "ாங்ள் ிாசர்ள்” ன்று கசனக்குடன் கூநி
னனர்பின் கசனக்க அடக்ிர்

[A] ாபபப்னனர்

[B] தாிாசன்

[C] ிி பசி ிாம் திள்கப
[D] எட்டக்கூத்ர்

50. சாலக்ிர்பின் கனாணல்ாணனத்ின்
ீ ண தகடகடுத்ண னம்னகந பதாரிட்டு
கன்நன்

[A] பசான் இாபசந்ின்
[B] பசான் இாசாிாசன்

இணி இகசப்தாடல்பால் பதாற்நிப் தாடப்

[C] பசான் இாசபந்ின்

கதற்நண

[D] பசான் ிசானன்

[A] ினப்தங்குன்நம்

[B] ழுகுகன

[C] ினச்கசந்ணர்

[D] தனிர்ச்பசாகன

45. தின்னணற்நில் ிப சிந்ாிின்
ஆசிரிர் ார்?

[A] னபந்ிப்னனர்

[B] னஞ்பசந்ணார்

51. “தாத்ணாக் காண்ட திள்கபப்தாண்டின்
ில்னிஎட்டக் கூத்ணிர் ல்னாண
பாட்டிகாலம் - சீத்கக்” –ன்ந
ிழ்ிடுணண தாடனில் 'சீத்கர்' ன்தர்
ீ ழ்க்ண்டற்நில் ர் ார்?

[C] ல்னாடணார்

[A] பனாணர்

[B] பதானிப்னனர்

[D] இற்நில் னில்கன

[C] அசகப் னனர்

[D] தி அகச்சர்

52. கூற்றுகப

58. கதானத்ண

ணி

1. ட்கடக்
ீ
ட்டிணான்

–பற்றுகத் காா
ிகனத் காடர்

2.ற்கநான்று

-இகடச் கசாற்கநாடர்

3.ாழ் ாழ்

-அடுக்குத்காடர்

4.ானணிர்

-கதகச்சத் காடர்

5.ண்படன் இாகண

-ிகணனற்றுத் காடர்

[A] 1, 2, 3 ற்றும் 4 சரி

கசாற்ள்
a)

இனக்குநிப்ன

இற்றுல்,

1.

6-ம் பற்றுக

2.

5-ம் பற்றுக

3.

3-ம் பற்றுக

4.

2-ம் பற்றுக

5

4-ம் பற்றுக

ழல்,
b)

னத்ா
ஆக்ல்,
அித்ல்,
அகடல்

c)

காகட, தக,
ட்ன

[B] 2, 3, 4 ற்றும் 5 சரி

d)

[C] 1, 2, 4 ற்றும் 5 சரி

ிக கதானபில்
னண

[D] அகணத்ணம் சரி

d)

ீங்ல், எப்ன,

53. 1964-ஆம் ீ ழ்க்ண்ட னக்கு “ாகத்ின”

ல்கன, ண

(தத்ஸ்ரீ) ினண ங்ப்தட்டண

a

b

c

d

e

[A] டலூர் அஞ்சகனம்ாள்

[A]

3

4

5

2

1

[B] ஆழகடம்ாள்

[B]

3

4

5

1

2

[C] அம்னஜம்ாள்

[C]

4

3

5

1

2

[D]

4

5

3

1

2

[D] அசனாம்திகஅம்கார்

54. இகநகணபா , ல்னாகபா , தாட்டுகடத்

59. உனம் உனண்கட டிாணண " ன்ந னல்

கனாக் காண்டு அகக் கனா

ிழ்க் குலுக்கு உரிர்

னிப் தாடப்தடும் சிற்நினக்ிக வ்ாறு

[A] பசக்ிார்

[B] ின் னங்குன்நன்

அகக்ப்தடும் ?

[C] ினள்லர்

[D] னத்ாழ்ார்

[A] னம்தம்

[B] உனா

[C] திள்கபத்ிழ்

[D] தி

55. தார் பாட்டம், அரின் னழு உனச்சிகன,

60. ி.தி. 1632 இல் "உனத்ின் னன்காண இன
னகநககபப் தற்நி உகாடல் " ன்ந
ணெகன ழுிர் ார்?

அர் கதரில் ணெனம் ஆிக ங்கு

[A] லீனிபா

[B] சக் ினைட்டன்

ிறுப்தட்டுள்பண ?

[C] கப்பர்

[D] ன்ஸ்டீன்

[A] ினில்னினத்ணரில்

[B] இாஜதாகபத்ில்

[C] ினகல்பனிில்

[D] சங்ன்பாினில்

56. "ாடி திகக் ண்டபதாகல்னாம்
ாடிபணன்" னும் தாடல் ினனட்தாில் ந்
கனப்தில் னம்?

[A] ஜீானண்ம்
[B] சச சன்ார்க் ிண்ப்தம்
[C] திள்கப கதன ிண்ப்தம்
[D] இகந ிண்ப்தம்

57. எவ்பார் ஆண்டும் உன ண ினங்கு ாள்
காண்டாடப்தடுிநண ?

[A] அக்படாதர் இண்டாம் ாள்
[B] அக்படாதர் னென்நாம் ாள்
[C] அக்படாதர் ான்ாம் ாள்
[D] அக்படாதர் ந்ாம் ாள்

61. ிழ்ாட்கடச் சூழ்ந்ணள்ப திந தகுிபினினந்ண
ிில் ங்கும் ிகசச்கசாற்ள் ............ ஆகும்.

[A] ிகசச்கசால்

[B] ிரிகசால்

[C] இற்கசால்

[D] டகசால்

62. கதர்ச்கசால்னின் கதானகபச் கசப்தடு
கதானபாய் பறுதடுத்ணண …………

[A] னென்நாம் பற்றுக உனன
[B] ாம் பற்றுக உனன
[C] ான்ாம் பற்றுக உனன
[D] இண்டாம் பற்றுக உனன

63. அம்னஜத்ம்ாள் ானகட பிகாண
பாற்நத்ிணால் ப்தட்டு பிகாய்
ாந்ார்

[A] னா பன

[B] சபாஜிணி ானேடு

[C] ஸ்ணரி தாய்

[D] அஞ்சகனம்ாள்

64. "க கசய் ன்கிணம்கதி

இத்ாய் ணர்"

72. ி.ன3-ம்ணெற்நாண்டு ானட்டத்க பசர்ந்

ணத் காடங்கும் தாடல் பம்தாிில் உள்ப

ங்ம், கள்பி, கசம்ன, இனம்ன

ந்ப் தடனத்க சார்ந்ண

உபனாங்பிணால்கசய்ப்தட்ட ாசுள் ங்கு

[A] ாஞ்கசப் தத்ண

[B] றுப்தத்ண

ண்டநிப்ததட்டுள்பண

[C] னள்

[D] ினனள்

[A] ிண்டுக்ல், னொர், ணக
[B] ினானொர், னொர், ணக

65. ினந்ிம் கசத்ினனகநபில்

[C] னனரி, னொர், ணக

த்கணாண ினனகநா

[D] ினகல்பனி, னொர், ணக

கக்ப்தட்டுள்பண ?

[A] ட்டாம் ினனகந

[B] தத்ாம் ினனகந

73. குற்நிலும், னற்நிலும் , குற்நிலும்

[C] தன்ணிகண்டாம் ினனகந

ஆிற்நின் ாத்ிகள் னகநப

[D] திணாநாம் ினனகந

[A] அக, அக, அக

66. ம்

[C] என்று, என்று, அக [D] அக, அக, என்று

ாட அனுதங்கப ல்னாம் ாட

பகட ிகணழள் ன்னும் கனப்தில்

[B] அக, என்று, அக

74. ீ ழ்க்ண்டற்நில் சனகச் சாா ன்நர்?

ழுிர் ார்?

[A] னல்னங்ாடணார்

[B] னஞ்பசந்ணார்

[A] சங்ாஸ் சுாிள் [B] தரிிாற்கனஞர்

[C] கதாய்கார்

[D] ண்ன்பசந்ணார்

[C] தாார்

67. ந்க

[D] தம்ல்சம்தந்ணார்

75. “ண்தத்ால் ய்ல் பிகன்த ார்ாட்டும்

கதரிாரின் தகுத்நிழச்

தண்னகடக ன்னும் க்கு”-ன்ந குநபில்

சிந்கணகபக் ிக டிில் ந்ர்?

'க்கு' ன்தண

[A] தாிார்

[B] ாிாசன்

[A] பர்க

[B] ற்கசல்

[C] தாிாசன்

[D] ண்ாசன்

[C] ன்கணநி

[D] உர்ந்

68. இந்ிப் சீணப் பதாரிகணப் பதார் கடகதறும்

76. ள்கபச் "கசால் ிபம்தி” ன்று கூறுண

இடத்ிற்குச் கசன்று கசய்ிகபத் ிட்டி

[A] இனக்ப்பதானி

[B] ங்னக்கு

தத்ிரிக ண?

[C] குழூஉக்குநி

[D] இடக்டக்ல்

[A] இண்டின் க்ஸ்திஸ்
[B]கடம்ஸ்ஆஃப்இந்ிா
[C] இனண்டன் கடம்ஸ்

77. என க்ர் தப்தபில் பர்ந்ணள்ப ங்ள்
த்கண பதர்லக்கு பகாண

[D] அகரிக்ன் கடம்ஸ்

உிர்ாற்கநக் ிகடக்ச் கசய்ின்நண

69. தின்னணற்நில் ர் ஆத்ிச்சூடி
கண்தாக ழுிர் ஆார்?

[A] எபகார்

[B] தாிார்

[C] ிண்ல்

[D] அசனாம்திகார்

[B] னென்நாம் பற்றுக

[C] ாய்க்ால்

[D] காம்னணணி

[B] னத்ணக்பட்ன

[C] கூகநடுப்னஆய்ழ

[D] ப ஆய்ழ

இடம் கதற்ந ணெல்

71. ீ ழ்க்ண்டற்றுள் இனக்ப் பதானிகக்
[B] ால்ாய்

[A] பர்ால்

உனகுடன் கதநினும் காள்பனர்” –இப்தாடல்

[D] இண்டாம் பற்றுக

[A] ர்ப்னநம்

[D] திகணட்டு

79. “னகணின் உினம் காடுக்ர் திகணின்

[C] ான்ாம் பற்றுக

ண்டநி

[C] திணாறு

கசய்ிகப அநினேம் னகந

ிகணச்கசால்னிகணபா தணிகனாக்

[A] னல் பற்றுக

[B] திணான்கு

78. கதாணக்பின் னத்ணக்கபக் பட்டுச்

70. ிகணனற்கநபா கதர்ச்கசால்கனபா
காண்டு னடிண ………

[A] தன்ணிகண்டு

80.

[A] அானூறு

[B] னநானூறு

[C] ானடிானூறு

[D] குறுந்காக

“ஆடம்” ன்தகணப் திரித்கழுண

[A] ஆடு+ஆம்

[B] ஆடர்+ம்

[C] ஆடு+அம்

[D] ஆடர்+அம்

81. ல்னல் றுில் டா(கு) உடணாச்

91. ற்தக

கசல்லும் ிகடபதால் கசம்ாந்ண –

ற்த்ான் பண்டும் ன்று கூநிர்?

கல்னினாள் -இில் 'றுகு' ன்தண

[A] தாிார்

[B] தாிாசன்

[A] அசன்

[B] ாம்

[C] ஐகார்

[D] ம்தர்

[C] அசி
ீ

[D] கதனிம்

82. ணகில்

92. ஊன்கதற்ந

ஐகார் ாடம் அங்பநி

[A] 1932

[B] 1942

– இடம் கதற்ந ணெல்

[C] 1952

[D] 1962

83. “இானுக்கு ம்தி இனக்குன்”- இில் உள்ப
பற்றுக உனன ……….. கதானபில் ந்ணள்பண

[A] ட்ன

திிணால் அிந்ணம் ழ்ந்ணம்
ீ

உர்ழடன்ின் ினாம் உகக்ப் கதற்பநன்.

ஆண்டு ண?

[B] னகந

[C] ிபி

[B] னல்கன

[C] னம்

[D] கய்ல்

[B] கன்ணம்திஞ்சு

[C] னந்ட்கட

[D] கற்நாள்

[D] பகண்தா

அநிக அநினேம் அனம் அநி அரி

[A] ினனெனர்

[B] குகுனதர்

[C] ள்பனார்

[D] அப்தர்

ண்ிக்க

[A] 5801

[B] 5805

[C] 5810

[D] 5818

95. பகண்தாில் அகந்ணள்ப கண்தாக்பின்
ண்ிக்க

[A] 430

86. “ண் இகத் னானடிள் ாசிணிில்
பாய்னால் ண்னர் ாகன ாடுல்”-

[C] ம்தாாம்

94. ினனட்தாில் இடம் கதற்றுள்ப தாடல்பின்

85. காிகடக்கு ற்ந கசால்கன ண்டநி
[A] ாகணக்குட்டி

[B] ில்னிதாம்

திப ன்று கூநிர் ார்?

[D] ி

னன்கதடுத்ிணர் ிர்ள்

[A] குநிஞ்சி

[A] தாத்ாய்

93. அநிழள்

84. ந்ினத்ின் கதனக னிப பந்கண

96.

[B] 431

[C] 432

[D] 433

‘கற்நிகன ட்டான்’ இத்காடரில்

இப்தாடல் உர்த்ணம் ிழ்ழ கச் சுட்டுிநண

அகந்ணள்ப ஆகுகதர்

[A] இன்தம் ணய்த்ல்

[B] ம் ீாத்ல்

[A] காினாகு கதர்

[B] சிகணாகு கதர்

[C] ணன்தம் ணய்த்ல்

[D] உக ீர்த்ல்

[C] இடாகு கதர்

[D] தண்தாகு கதர்

87. “குற்நம் தார்க்ின் சுற்நம் இல்கன” ணக் கூறும்
ணெல் ண?

97. கசன்கண

ழும்னரில் அனங்ாட்சிம்

காடங்ப்தட்ட ஆண்டு ண?

[A] ல்ி

[B] னெணக

[C] ஆத்ிச்சூடி

[D] கான்கந பந்ன்

88. சீர்ள் என்றுடன் என்று கதானந் அகண

[A] 1841

[B] 1851

[D] 1871

தடிா இனந்ண?

[B] கப

[A] ிப்தான்

[C] அடி

[D] காகட

[C] ிச்சட்டம்

னனா னழ்ந்ர் ார்?

[C] 1861

98. ீ ழ்க்ண்டற்நில் ண ிணி உனா னல்

[A] சீர்

89. சுாக உகக் ிஞர் ன்று னன்

90.

ற்கும்தடி ள்லர் கசான்ணதடி

[B] ஹார்ர்டு ார்க்-1

[D] ஸ்டான்பதார்டு திபாக்-1

99. ‘ஈரினர்’-திரித்கழுண

[A] கஜசிற்தின்

[B] னணகதித்ன்

[A] ஈர்+இனர்

[B] இன+இனர்

[C] சிற்தி

[D] கு.த.இாசபாதானன்

[C] ஈரிர்+உர்

[D] இனக+இனர்

“க கசய்ன்கி ணம்கதீ இத் ாய்ணள்

100. னம் ண்டி- இில் னம் கசால்னின் ாத்ிக

தக கசய் கஞ்சனம்”- இப்தாடல் ரிள் ந்

அபழ ன்ண?

ணெனில் உள்பண?

[A] 2 ½

[A] பகண்தா

[B] ினள்லாகன

[C] தாத்ாய்

[D] பம்தாி

[B] 2 ¼

[C] 3

[D] 2 ¾
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