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திருக்குள்  
 

Q.1) ின்யருயயற்ில் திருக்குின் ஓிப்ப உணர்த்தும் நூல் து? 

a) திருயள்ளுயநாப   

b)ஓிப்திாபம்  

c) குண்டகஓி    

d) மூதுபப   

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.2) திருக்குில் னன்டுத்தப்டாத எகப உனிதபழுத்து து? 

a) எ      

b)  

c)ஏ      

d)    

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.3) திருக்குில் இடம்தற் நபம் து  

a) ப     

b) ததன்ப  

c) ஆநபம்     

d) அபஓநபம்  

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.4)”ி” ன் யார்த்பத திருக்குில் த்தப முப னன்ட்டுள்து  

a) 1205     

b) 1806 

c) 1705     

d) 1604 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.5) திருக்குள் த்தப தநாமிில் தயியந்துள்து?  

a) 20     

b) 33 

c) 26     

d) 40 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.6) திருக்குில் உள் தநாத்த ழுத்துக்ள்  

a) 32,146     

b) 42,290 

c) 35,194     

d) 42,194 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.7) திருக்குில் இடம் தாத எகப ண் து? 

a) என்து     
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b) ந்து  

c) ட்டு      

d) ஆறு  

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.8) திருக்குில் எருமுப நட்டுகந னன்டுத்தப்ட்ட ழுத்து து  

a) ஓீ      

b) னு  

c) ஐ     

d) ஒ 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.9) திருக்குில் த்தப அதிாபங்ள் உபடபந ன் தஓால்ில் அபநந்துள்? 

a) 20     

b) 14 

c) 10     

d) 12 

e) யிபட ததரினயில்ப 

Q.10) திருக்குில் காடி ன் தஓால் த்தப இடங்ில் ாணப்டுிது? 

a) 07     

b) 08 

c) 10     

d) 09 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 
Q.11) உள்த்தூய்பந ின்யரும் தால் தயிப்டுிது  

a) அன்பு     

b) யாய்பந  

c) அிவு     

d) ட்பு 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.12) புபப ன்னும் தஓால்ின் தாருள்  

a) யருத்தும்     

b) குற்ம்  

c) தாம்     

d) யாய்பந  

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.13) நற்யர்க்கு வ்யபனிலும் தீங்கு தபாத தஓாற்ப கசுயபத யள்ளுயர் வ்யாறு குிப்ிடுிார்  

a) ன்பந     

b) ஓிப்பு  

c) யாய்பந     

d) ய்னாபந 

e) யிபட ததரினயில்ப 
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Q.14) நாப்பு ன் தஓால்ின் தாருள்  

a) ாதுாப்பு     

b) நக்ள்  

c) அவு     

d) யிருப்ம் 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.15) திருயள்ளுயர் அிச்ஓம் நபப னாருடன் எப்ிடுிார்? 

a) உயிர்    

b) ண்ர்ள் 

c) யிருந்திர்   

d) இயற்ில் துவுநில்ப 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.16) து ிபனா தஓல்யம் ன்று திருயள்ளுயர் கூறுிார்? 

a) அடக்ம்    

b) ஊக்ம் 

c) தருக்ம்    

d) இக்ம் 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.17) தஓனற்ரின னாவு ட்ின் அதுகால் 

யிபக்ரின னாவு ாப்பு.கநற்ண்ட குில் யிப ன்தன் தாருள் ன் ? 

a) தஓனல்         

b) ாயல் 

c) அிவு         

d) தஓால் 

e) யிபட ததரினயில்ப 
 

Q.18) ட்ாது ம ம இன்ம் தரும் ன்று தாருள் தரும் குில் ‘னம்’ ன்தன் தாருள் ன்? 

a) இன்ம்           

b) தபம் 

c) யிப             

d) ட்பு 
e) யிபட ததரினயில்ப 
 

Q.19) குதல்  ததாடங்கும் குில் ட்புக் தாள்ளுதல் ன்று தஓாற்தாருள் யார்த்பதபன கூறு. 
a) குதல்             

b) இடித்தல் 

c) ட்டல்            

d) கதாமபந 

e) யிபட ததரினயில்ப 
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Q.20) இருயர் கஓர்ந்திருத்தலும் தருங்ி மகுதலும் ட்ாாது. இருயர்தம் எத்த நவுணர்கய ட்புரிபந 

 தாருள் தாண்ட குின் முதல் யார்த்பதபன ண்டி. 
a) ட்ாங்             

b) எத்த நம் 
c) புணர்ச்ஓி            

d) கஓர்த்தல் 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 
Q.21)அன்பு ஈனும்…………………….. உபடபந அது ஈனும் ண்ணும் ாடா ஓிப்பு ின்யரும் தஓாின் ஓரினாயற்ப 

கதர்ந்ததடுக்வும் 

a)அிவு ட்பு      

b) ஆர்யம் ட்பு 

c) அிவு ண்பு    

d)ஆர்யம் ண்பு 
e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.22) யிடுட்ட ஓீர்ப ிபப்பு 

அன்ின் யமினது உனிர்ிப அஃதிார்க்கு ன்புகதால் கார் 

a)ட்பு     

b) உடம்பு  

c)ஓிம்     

d)ண்பு 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.23) யிடுட்ட ஓீர்ப ிபப்பு 

“___________ இிதீன்ல் ாண்ான் யன்தாகா 

_____________ யமங்கு யது” 

a)அன்பு,ண்பு    

b) இிபந,யன்பந 

c) இன்தஓால்,யன்தஓால்  

d) ஓிறுபந,இம்பந 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.24) உள்ளுயது ல்ாம் உனர்வுள்ல் நற்த ீர்த்து 
a) தள்ினும் தள்ாபந 

b) ில்ாது ீங்ி  
c) ஊக்ம் உபடனான் 

d) உள்த்து அபனது 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.25) யிடுட்ட ஓீர்ப ிபப்பு யிங்தாடு________அபனர் இங்குநூல் 

ற்ாகபாடு ப னயர் 
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a) ட்பு      

b) அம்  

c) நக்ள்     

d) ண்பு 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.26) யிடுட்ட ஓீர்ப ண்டி  

______ப ழுத்ததன் இவ்யிபண்டும்  

_________யாழும் உனிர்க்கு  

a) ற், ிற்  

b) ண்ன் , ண்ன்  

c) ண்உபடனார் புண்ணுபடனார்  

d) உபடனார், படனர் 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.27) இல்ாதயன் தற் தருஞ்தஓல்யமும் ___________ னாருக்கும் னின்ி அமிமம். 

a) ல்யி     

b) அன்பு  

c) ற்ண்பு     

d) குணம் 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.28) தஓருக்ிால் துன்ம் தந்தயபப ம்முபடன __________தயல் கயண்டும். யள்ளுயர் குிப்ிடுிார்  

a) ட்ால்     

b) ற்ண்புால்  

c) அியிால்     

d) தாறுபநனால் 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.29) தில் தற்ிர் தஓய்னினும் காதாந்து 

அல் தஓய்னாபந _______ 

a) ட்பு      

b) அிவு  

c) ன்று    

d) கடு . 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 

Q.30) ிபீப ீபயர்_________ ிபநதிப் 
ின்ீப கபதனார் ட்பு. 
யிடுட்ட யார்த்பதபன ிபப்பு. 
a) ட்பு           

b) அியிார் 
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c) கண்பந        

d) யாய்பந 

e) யிபட ததரினயில்ப 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


