
Q.1) நசை குநித் சைய்ிகபில் நாணசத் நர்க 

1. குநில் ணித்து ல் 

2. குநில் இசந்து ஒற்றுடன் ல் 

3. குநில் ஒற்றுடன் ல் 

4. சடில் ஒற்றுடன் ல் 

5. குநில் சடில் இசந்து ல் - சதாயத்ாண ிசடசத் நர்க 

a) 1 ற்றும் 2 

b) 2 ற்றும் 3 

c) 3 ற்றும் 4 

d) 2 ற்றும் 5 

 

Q.2) ிசணத் சாசகநாடு சதாயந்ா ஒன்சநத் நர்க? 

a) கடணநிகாட்ைி 

b) இல்தயம் 

c) சதாயகர் 

d) சதய்ைாகாடு 

 

Q.3) சனைத்துன் கன் ஞாணப்திகாைம் 1812- இல் ியக்குநசப 

திப்தித்து _______ இல் சபிிட்டார் 

a) துச 

b) நகாச 

c) ஞ்சை 



d) ியச்ைி 

 

Q.4) “இயந்ிந உன்ணால் இயந்நன் இசநார் ியந்ிழ்ம் 

என்நாலும் நண்நடன்” 

a) சஞ்சுிடு தூது 

b) ிழ்ிடு தூது 

c) திள்சபத் ிழ் 

d) அகர் கிள்சப ிடு தூது 

 

Q.5) “உசவீச்சு”  என்ந நூறன் ஆைிாிர் 

a) படிைன் 

b) புதுசப்தித்ன் 

c) ைாசன இபந்ிசன் 

d) ாிாைன் 

 

Q.6) ியக்நகாட்டியூர் ம்திால் “எம்சதயாணார்” என்று 

அசக்கப்தட்டர் ார்? 

a) ாபணிர் 

b) இாானுஜர் 

c)ியங்கத்பணார் 

d) ாப ாபணிகள் 

 



Q.7) பன்நடிச் ைிறுசயும் ஆநடிப் சதயசயும் சகாண்ட ைங்க அகநூல் 

எது? 

a) ற்நிச 

b) கறத்சாசக 

c) ஐங்குறூறு 

d) குறுந்சாசக 

 

Q.8) ந்ிக் கனம்தகத்ின் ஆைிாிர் சதர் என்ண? 

a) ந்ர்ன் 

b) சஜங்சகாண்டார் 

c) குகுயதர் 

d) சதர் சாிில்சன 

 

Q.9) சதாயந்ா இசிசணக் காண்க 

a)கபிறு எநிந்து நதர்ல் காசபக்குக் கடநண-புநானூறு 

b)உழுதுண்டு ாழ்ா ாழ்ார்- ியக்குநள் 

c)கூடறல் ஆய்ந் ஒண்ீந்ின் -ைினப்திகாம் 

d)தண்சாடு ிசாப்தாய்-நாம் 

 

Q.10) “ிாிகடுகம்” தற்நி கூற்றுகபில் சதாயத்ற்நசக் குநிப்திடுக 

a)ிாிகடுகம் நூற்று இண்டு சண்தாக்கசபக் சகாண்டது. 

b)ிாிகடுகத்ின் ஆைாிர் ல்னாணார். 



c)ிாிகடுகம் திசணண்கீழ்க்கக்கு நூல்களுள் ஒன்று. 

d)சுக்கு, ிபகு, ிப்திறால் ஆண யந்துக்கு சதர் ிாிகடுகம் 

 

Q.11) தாந்ன் உகம், தன்ணகம், தி என்னும் சைாற்கபின் சதாயள் ______ 

என்தாகும். 

a) கடி 

b) ாசண 

c) பசன 

d) தாம்பு 

 

Q.12) தின்யம் சாடர்கசப கணித்து நாணசக் கண்டநிக. 

1) சைய்யும் சாிநன சய்ம் - ிய.ி.க 

2) க்கள் கிஞர் - தாிாைன் 

3) தட்டுக்நகாட்சட கல்ா சுந்ம்-சைங்கப்தடுத்ான்காடு 

4) சகத்சாில் ஒன்சநக் கற்றுக்சகாள் - காந்ிக் கிஞர் 

5) பூிப்தந்து என்ண ிசன உன் புகசத்ந்து ாங்கும் ிசன-தாிாைன் 

a) 1,2,3 

b) 1,2,5 

c) 3,4,5 

d) அசணத்தும் 

 



Q.13) ாாசும் நகாிறன் கூம்தி ிாணத் நாற்நபம் இம் நதால் 

அசந் ண்டதபம் ான்சபி இகைித்ச காட்டுாக 

அசந்துள்பண என்று கூநிர் ார்? 

a) கார்ல்ைன் 

b) கானநைாகன் 

c) கார்ல்நைகன் 

d) கால்தன் 

 

Q.14) தல்சனத்ான் ிநக்கத்ான் ததுத்ான் புிில்ான் தண்ிணாநண 

குக்கடநன 

அயட்கடநன - இில் நகாடிட்ட சைால்லுக்கு சதாயந்துது எச எணக் 

கண்டநிக. 

a) பயகன்,ியால் 

b) ைின்,ியால் 

c) தின்,பயகன் 

d) தார்ி,அசுன் 

 

Q.15) ைாிாண திாிநிசனக் கண்டநிக. 

1) இயம்தாிகள் = இயம்பு+ஆிகள் 

2) சகால்னயசன = சகால் + அய + உசன 

3) தனாில் = தால் + இல் 

4) இணிீன்நல் = இணிது + ஈன்நல் 



a) 1,2,3ைாி 

b) 1,4ைாி 

c) 1,3ைாி 

d) அசணத்தும் ைாி 


