
மாதிரி வினாத்தாள்  
தமிழ்மமாழி தகுதித் ததர்வு  

 
01. “யாமறிந்த மமாழிகளிதே தமிழ் மமாழி த ால்  
இனிதாவது எங்கும் காத ாம்” – என்று கூறியவர் யார் ?  

 A)  ாரதிதாசன் B) வாணிதாசன் 
 C) மதால்காப்பியர் D)  ாரதியார் 
     

02. “சாகும்த ாதும் தமிழ் டித்துச் சாகதவண்டும் – என்றன் சாம் லும் 
தமிழ்ம ந்து தவகதவண்டும்” – என்று கூறியவர் யார்? 

               A) க.சச்சிதானந்தன் B) துரர மாணிக்கம் 
               C) ஈதராடு தமிழன் ன் D) தமிழழகனார் 
   
03. திருமவம் ாரவ என்ற நூரே இயற்றியவர் யார்? 

              A) அப் ர் B) சுந்தரர் 
               C) மாணிக்கவாசகர் D) திருநாவுக்கரசர். 
   

04. தமிழ் மமாழியில் கிரைக்கப்ம ற்ற முதல் இேக்க  நூல் எது? 
              A) மதால்காப்பியம் B) நன்னூல் 
               C) தநமிநாதம் D) மதான்னூல் விளக்கம் 
   

05. தமிழகத்தின் முதல் அரசரவக் கவிஞராக விளங்கியவர் யார்? 
 A) உடுமரே நாராய கவி B) நாமக்கல் கவிஞர் 

மவ.இராமலிங்கனார் 
 C) மு.வரதராசனார் D) இராசதகா ாேன் 
 

06. மவண் ா ______ வரகப் டும். 
              A) நான்கு B) எட்டு  
              C) மூன்று D) ஐந்து 



  
07. சார்ம ழுத்துக்கள் ______ வரகப் டும்? 
 A) 8 B) 5 
 C) 6 D) 10 
 
08. தமிழ் எழுத்துக்களில் மயங்மகாலிகள் எழுத்துக்கள் எத்தர  உள்ளன ? 
 A) 6 B) 8 
 C) 10 D) 12 
     
09. தமிழ் மமாழியில் கீழ்கண்ை எழுத்துக்களில் எது சுட்மைழுத்து ? 
 A) இ B) எ 
 C) ஏ D) யா 
     
10. அணி என் தன் ம ாருள்  -------  
              A)   எடுத்தல் B)  மகாடுத்தல்  
              C) அழகு D)  மதாடுத்தல் 
  
11. தமிழ்நாட்டின் மாநிே மரம் எது ?  
              A)  ரன B) ததக்கு 
              C)  ாக்கு D)  மூங்கில் 
  
12. தமிழ் எழுத்துகளில் முதலில் மிகப்ம ரும் சீர்திருத்தங்கரள மசய்தவர்? 
              A) ஜி.யு.த ாப் B)  வீரமாமுனிவர் 
              C) கால்டுமவல் D)   ஆறுமுகநாவேர் 
  

13. “ஒன்தற குேமும் ஒருவதன ததவனும்”–என்ற கவிரதரய இயற்றியவர் 
யார்? 

              A) திருமூேர் B)   ாரதியார் 
              C)  ாரதிதாசன் D)  திருப்பூர் குமரன் 



  

14. “நாலும் இரண்டும் மசால்லுக்குறுதி” – இத்மதாைரில் உள்ள எண்ணுப் 
ம யர்களுக்கான தமிழ் எண்கரளக் கண்டுபிடி. 

 A) ச  :  உ B) ரு : உ 
 C) ச   : ரு D) உ :  ச 
     

15. திராவிை மமாழிகளின் ஒப்பிேக்க ம் என்னும் நூரே எழுதிய அறிஞர் 
_________ 

 A) கால்டுமவல் B) மாக்ஸ் முல்ேர் 
 C) வில்லியம்த ான்ஸ் D) த ாக்கர் 
 

16. உவரமக்கவிஞர் என்று அரழக்கப் ட்ைவர் யார்? 
 A) சுரதா B)  ாரதிதாசன் 
 C)  ாரதியார் D) ரா மார்த்தாண்ைன் 
 

17.  குத்தறிவு கவிராயர் என்று புகழப் டு வர் யார்? 
 A) உடுமரே நாராய கவி B)  ட்டுக்தகாட்ரை கல்யா  சுந்தரம் 
 C)  ாரதிதாசன் D)  ாரதியார் 
     

18. சீவக சிந்தாமணியின் தவறு ம யர்__________ ஆகும். 
              A) ம நூல் B)  க்தி நூல் 
               C)  தத்துவநூல் D) அறநூல் 
   

19. மவற்றிதவற்ரக நூலின் தவறு ம யர்_______ 
 A) குறுந்மதாரக B) எட்டுத்மதாரக 
 C) நறுந்மதாரக D) கலித்மதாரக 
 

20.  ரி என்னும் மசால்லின் ம ாருள் என்ன? 
 A) யாரன B) குதிரர 
 C) புலி D) சிங்கம் 



 
    

21. எழுத்துக்கரள உச்சரிக்கும் த ாது வல்லின எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இைம் 
எது? 

            A) தரே B) கழுத்து  
            C) மூக்கு D)  மார்பு 
  
22.  ந்து உருண்ைது என் து எவ்வரக வாக்கியம்?  
            A) பிறவிரன B) மசயப் ாட்டு விரன 
            C) மசய்விரன D)  தன்விரன 
  
23. ஒருமசால் அல்ேது மதாைர் இரும ாருள் தருமாறு அரமவது _______ 
ஆகும். 

            A) பிரிதுமமாழிதல் அணி B) தவற்றுரம அணி 
           C) இரட்டுற மமாழிதல் அணி D)  உவரம அணி 
  
24. மவண் ாவின் ஓரச ________ ஆகும்.  
            A) மசப் தோரச B) அகவதோரச 
            C) துள்ளதோரச D)  தூங்கதோரச 
  
25. எழுத்துகரள உச்சரிக்கும்த ாது இதழ்கரள குவிப் தனால்  பிறக்கும் 
எழுத்துகள் ____, ____ 

           A) இ, ஈ B)  எ, ஏ 
            C)  உ , ஊ D) அ, ஆ 
  
26. முல்ரே ம ரியாறு அர ரய கட்டியவர் யார்? 
 A) சர் ஆர்தர் காட்ைன் B)  ான் ம ன்னி குயிக் 
 C) சர்வில்லியம் த ான்ஸ் D) கால்டுமவல் 
 



27. தமிழின் ம் என்ற சாகித்ய அகாைமி விருது ம ற்ற நூரே எழுதியவர்______ 
 A) ரா.பி.தசதுபிள்ரள B) கல்கி 
 C) ரவரமுத்து D) சு.மவங்கதைசன் 

 
28. கவியரசு என்னும் சிறப்பு ம யரால் அரழக்கப் டு வர் யார்? 
 A) புதுரம பித்தன் B) கண் தாசன் 
 C)  ா.வி ய் D) நா.முத்துக்குமார் 

 
29. “காக்ரக குருவி எங்கள் சாதி” – என்று  ாடியவர் யார்? 
 A)  ாரதியார் B) நாமக்கல் கவிஞர் 
 C)  ட்டுக்தகாட்ரை கல்யா  

சுந்தரனார் 
D) ஔரவயார் 

 
    

30. “வாடிய  யிரரக் கண்ைத ாமதல்ோம் வாடிதனன்” – என்று கூறியவர் யார்? 
 A) சுந்தரர் B) அப் ர் 
 C) வள்ளோர்  D) திருஞான சம் ந்தர் 
     
31. வாய்ரம எனப் டுவது____ 
 A) அன் ாகப் த சுதல் B) தீங்குதராத மசாற்கரளப் த சுதல் 
 C) தமிழில் த சுதல் D) சுத்தமாகப் த சுதல் 

 
32. “தமிழுக்கு நிேமவன்று த ர். இன் த் 
தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விரளவுக்கு நீர்.” 
இப் ாைல் வரிகளில் இைம் ம ற்றுள்ள விரளவு என் தன் ம ாருள் என்ன? 

 A) உருவாக்கிய B) மசார்வு 
 C) வளர்ச்சி D) மக்கள் குழு 
 

    

 



33. உேகப் ம ாதுமரற என்று த ாற்றப் டும் நூல் எது? 
              A) நாேடியார் B) திருக்குறள் 
               C) திரிகடுகம் D) சிறு ஞ்சமூேம்  
   
34. “சூடிக் மகாடுத்த சுைர்மகாடி” – என அரழக்கப் டு வர் யார்? 

              A) நாச்சியார் B) காக்ரகப் ாடினியார் 
               C) ஔரவயார் D) ஆண்ைாள் 
   
35. “யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர்” – என்று உரரத்த சங்க காேப்புேவர்  ____ 
               A) கபிேர் B) கணியன் பூங்குன்றனார் 
               C)  ர ர் D) ம ருங் மகௌசிகனார் 
  
36. காடும் காடு சார்ந்த இைமும் உள்ள திர   ____ 
            A)  மருதம் B) மநய்தல் 
            C) முல்ரே D) குறிஞ்சி 
  
37. எழுத்துக்களால் ஆனது ____ எனப் டும். 
              A) சீர் B) தரள 
              C) அரச D) மதாரை 
  

38. மசய்யுளில் ஓரச குரறயாத த ாதும் இனிய ஓரசக்காக 
அளம டுப் து____ஆகும் 

            A) மசய்யுளிரச அளம ரை B) மசால்லிரச அளம ரை 
            C) ஒற்றளம ரை D) இன்னிரச அளம ரை 
  

39. ம ரியமீரச சிரித்தார் – அடிக்தகாடிட்ை மதாரகயின் வரகரயத் மதரிவு 
மசய்க.  

             A)  ண்புத்மதாரக B) உம்ரமத் மதாரக 
             C) உவரமத்மதாரக D) அன்மமாழித் மதாரக 



  
40. தன் நாட்ரைக் ரகப் ற்ற வந்த மாற்றரசனுைன் எதிர்த்து த ாரிடுவது  ற்றி 
குறிப்பிடும் திர  ____ 

             A) மநாச்சித்திர  B) தும்ர த் திர  
              C) உழிரஞத்திர  D) காஞ்சித் திர  
  
41. வங்கச்சிங்கம் என்று த ாற்றப் ட்ைவர் யார்? 
 A) தநதாஜி சு ாஷ் சந்திரத ாஸ் B) காந்தியடிகள் 
 C) உ.முத்துராமலிங்கத்ததவர் D) காமராசர் 
 

    

42. கரும்பின் நுனிப் குதிரய குறிக்கும் மசால் எது? 
              A) ததாரக B)  மகாழுந்தாரை 
              C) மகாப்பு D)   தட்ரை 
  
43. தவணுவனம் – எனும் மசால்லின் ம ாருள் காண்க. 
 A) புனல் நாடு B) மூங்கில் காடு 
 C)  ச்ரசக்காடு D) மரேக்காடு 
     
44. அமமரிக்காவின் மினதசாட்ைா தமிழ்ச்சங்கம் ____ ஆண்டுததாறும் 
மகாண்ைாடி வருகின்றது? 

              A) தமிழ் கரே விழாரவ B)  தமிழ் இரச விழாரவ 
             C) வாரழயிரே விருந்து     
                 விழாரவ 

D)   இரச -விழாரவ 

  
45.  ழந்தமிழ் இேக்கியங்கரளப்  ாதுகாக்கப்  யன் டுத்தப் ட்ைரவ எரவ? 
              A) கல்மவட்டுகள் B)  மசப்த டுகள் 
              C)  ரனதயாரேகள் D)   மண் ாண்ைங்கள் 
  



46. ஐம்ம ரும்காப்பியங்கள் என் ரவ____ 
 A) சிேப் திகாரம், மணிதமகரே, சீவகசிந்தாமணி, வரளயா தி, 

குண்ைேதகசி. 
 B) சிேப் திகாரம், உதய  குமாரகாவியம், மணிதமகரே, வரளயா தி, 

குண்ைேதகசி. 
 C) சிேப் திகாரம், மணிதமகரே, சீவகசிந்தாமணி, வரளயா தி, சூளாமணி. 
 D) சிேப் திகாரம், மணிதமகரே, சீவகசிந்தாமணி, வரளயா தி, நீேதகசி. 
 
47. “தமாப் க் குரழயும் அனிச்சம்” – எனத் மதாைங்கும் திருக்குறரள நிரறவு 
மசய்யும் மதாைர் ____ 

 A) முகனமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்புவான் இல் 
 B) விருந்தின் துர த்துர  தவள்விப்  யன் 
 C) முகம்திரிந்து தநாக்கக் குரழயும் விருந்து 
 D) விருந்ததாம்பி தவளாண்ரம மசய்தல் ம ாருட்டு 
   
48. “மரே டு கைாம்”  ாட்டுத்தரேவன்____ 
 A) நன்னன் B)  ாரி 
 C) காரி D) ஓரி 
 
49. ம ாருத்துக 

1. உரறக்கி று  -      (i) கைேருதக ததாண்டிகட்டிய கி று 
2. ஆழிக்கி று     -     (ii) சரரள நிேத்தில் ததாண்டி கல்,    

                                                         மசங்கற்களால் கட்டிய கி று 
3. கட்டுக்கி று   -     (iii) கமரே நீர்  ாய்சும் அரமப்புள்ள கி று  

4. பூட்ரைக்கி று – (iv) ம ற் ாங்கான இைத்தில் ததாண்டி சுடும்மண்  
                                                         வரளயமிட்ை கி று 

              A) iv, i, ii, iii B)  iii, iv, ii, i 
              C) i, iv, i, iii D)  iv, iii, ii, i 



  

50. “ரகத்தேம்  ற்றக் கனாக் கண்தைன் ததாழி நான்” – இதில் கனவு கண்ைவர் 
______ ரகத்தேம்  ற்றியவர் ________ 

 A) ஆதிரர, கண் ன் B) ஆண்ைாள், கண் ன் 
 C) அகிோ, கண் ன் D) ஆண்ைாள், கந்தன் 
 
51. மமய்யும், ஆய்தமும் யாப்பில் _______ எனக் குறிக்கப் டும். 
 A) சுட்மைழுத்து B) வினா எழுத்து 
 C) ஒற்மறழுத்து D) மூமவழுத்து 
 
52. மகதள வா! என் து _______ மதாைர் 
 A) எழுவாய் B) விளி 
 C) விரனமுற்று D) தவற்றுரம 
 
53. “சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரரய முடியும்” இத்மதாைரில் 

அரமந்துள்ள அணி _______ 
 A) தவற்றுரம அணி B) இரட்டுற மமாழிதல் அணி 
 C) உவரம அணி D) பிறிது மமாழிதல் அணி 
 
54. இேக்க  முரறப் டி த சுவதும், எழுதுவதும் ______ 
 A) வழுவரமதி B) வழாநிரே 
 C) வழுநிரே D) ம யர்ச்மசால் 
 

55. குறில் எழுத்ரத ஒலிக்க ஆகும் காே அளவு ________ மாத்திரர ஆகும். 
 A) 1/2  B) 1 
 C) 2 D) 3 
 
 

 



56. மயில் வடிவுள்ள கூட்டுக்குள் ஒருவர் தன் உருவத்ரத மரறத்துக் 
மகாண்டு ரநயாண்டி தமளத்தற்தகற்  ஆடும் ஆட்ைம்? 

              A) கரகாட்ைம் B)  ததவராட்ைம் 
              C) ஒயிோட்ைம் D)   மயிோட்ைம் 
  
57. தசரர்களின் மகாடி _______ ஆகும். 
              A) புலிக்மகாடி B)  மீன்மகாடி 
              C) விற்மகாடி D)  குதிரரக்மகாடி 
  
58. வீர  என்னும் இரசக்கருவியில் எத்தரன நரம்புகள் உள்ளது? 
 A) 7 B) 5 
 C) 14 D) 19 
 
59. தமிழில் இரண்டிரண்டு அடிகள் மகாண்ை எதுரகயால் மதாடுக்கப் டும் 

மசய்யுள் _________  வரகயாகும். 
 A) சதகம் B) சானட் 
 C) கண்ணி D)  தகம் 
 
60. ம யகாந்தனின் குடியரசுத் தரேவர் விருது ம ற்ற திரரப் ைம் ________ 
 A) உன்ரனப் த ால் ஒருவன் B) ஊருக்கு நூறு த ர் 
 C) ஒரு நடிரக நாைகம் 

 ார்க்கிறாள் 
D) சிே தநரங்களில் சிே மனிதர்கள் 

     
61. திருக்குறள் ______ மவண் ாக்களால் ஆன நூல் 
 A) சிந்தியல் B) குறள் 
 C) தநரிரச  D) மாரே 
 
 



62. இேக்க த்திற்கு உட் ட்டு எழுதப் டும் கவிரத? 
 A) புதுக்கவிரத B) மரபுக்கவிரத 
 C) மனகவிரத D) ர க்கூகவிரத 
 
63. த ார் முரனயில் ஆயிரம் யாரனகரளக் மகான்று மவற்றி மகாண்ை 

வீரரனப் புகழ்ந்து  ாடும் இேக்கியம் ______ 
 A) உோ B)  ரணி 
 C) கேம் கம் D)  திகம் 
     
64. “சுட்ை  ழங்கள்” – என்று குறிப்பிைப் டு ரவ _________ 
 A) மண் ஒட்டிய  ழங்கள் B) சூைான  ழங்கள் 
 C) தவகரவத்த  ழங்கள் D) சுைப் ட்ை  ழங்கள் 
 

    

65. கூடு கட்ைத் மதரியாத  றரவ எது? 
 A) காக்ரக B) குயில் 
 C) சிட்டுக்குருவி D) தூக்க ாங்குருவி 
 

    

66. ஆயுத எழுத்தின் தவறும யர் ______ ஆகும். 
 A) தனி நிரே B) தமல் நிரே 
 C) இரை நிரே D) கரை நிரே 
 
67. ஆயுதகுறுக்கம் இைம்ம றும் மசால் ______  
 A) அஃது B) எஃகு 
 C) கஃறீது D) எஃது 
 
68.  ேம ாருள் தரும் ஒரு மசால் என் து ______ 
 A) இயற்மசால் B) திரசமசால் 
 C) வைமசால் D) திரிமசால் 
 



69. ஆங்கிே மசாற்களுக்கு நிகரான ம ாருந்தா தமிழ் மசாற்கரள கண்ைறிக. 
 A) Anti clock wise – வேஞ்சுழி B) Internet - இர யம் 
 C) Search engine – ததடும ாறி D) Whats App - புேனம் 
     
70.  ண்ைம் + மாற்று என் தரனச் தசர்த்து எழுதக்கிரைக்கும் மசால். 
 A)  ண்ைமாற்று B)  ண்ைம்மாற்று 
 C)  ண்மாற்று D)  ண்டுமாற்று 
 

    

71. தமிழின் கிரள மமாழிகளில் ஒன்று______ 
 A) உருது B) இந்தி 
 C) மதலுங்கு D) சமஸ்கிருதம் 
     
72. அறுவரைத் திருநாள் ஆந்திர மாநிேத்தில் எவ்வாறு அரழக்கப் டுகிறது? 
 A) மகர சங்கராந்தி B) தோரி 
 C) உத்தராயன் D) தார் 
     
73. தராமானிய மட் ாண்ைங்கள் கிரைத்த இைம் 
 A) ஆதிச்சநல்லூர் B) அரிக்க தமடு 
 C) மகா லிபுரம் D)  ல்ோவரம் 
 
74. சத்திய தரும சாரே எங்கு நிறுவப் ட்ைது ? 
 A) கைலூர் B) திருப்பூர் 
 C) காரரக்கால் D) வைலூர் 
     
75. வ. உ. சிதம் ரனார் இழுத்த மசக்கு எங்கு உள்ளது. 
 A) புழல் மத்திய சிரற B)  ாரளயங்தகாட்ரை மத்தியசிரற 
 C) தகாரவ மத்தியசிரற D) தசேம் மத்தியசிரற 
     
 



76. மநல்கதிர்களில் எஞ்சியிருக்கும் மநல்மணிகரளப் பிரிப் தற்காக 
மாடுகரளக் மகாண்டு மிதிக்கச் மசய்யும் மசயலின் ம யர்? 

 A) த ாரடித்தல் B) மாரடித்தல் 
 C) உதிர்தல் D) கழலுதல் 
 

    

77.  ன்னிரு ஆழ்வார்கள்  ாடிய  ாைல்களின் மதாகுப்பு எவ்வாறு 
அரழக்கப் டுகிறது? 

 A) திருமுரறகள் B) ம ரியபுரா ம் 
 C) சிற்றிேக்கியம் D) நாோயிரத் திவ்ய பிர ந்தம் 
 
78. தவறான மசால்ரே கண்ைறிக.  
 A) கண்ைான் B) மவன்ரான் 
 C) நண்டு D) வண்டு 
 

    

79. “மாமரழ த ாற்றுதும்  மாமரழ த ாற்றுதும்” – எனும்  ாைல் வரிகள் இைம் 
ம ற்ற நூல் எது? 

 A) மணிதமகரே B) குறுந்மதாரக 
 C) சிேப் திகாரம் D) வரளயா தி 
     
80. தாவரத்தின் இரே வரககரள குறிக்கும் மசாற்கரள ம ாருத்துக. 

1. இரே      -   (i)  ர  
2. தாள்           -   (ii) கரும்பு 
3. ததாரக  -   (iii) மநல் 
4. ஓரே      -    (iv) தவம்பு 

              A) iv, iii, ii, i B)  ii, i, iv, iii 
              C) iii, i, iv, ii D)  i, i, iii, iv 
  
 



81. “ஊராண்ரம” என்னும் மசால்ரேப் பிரித்து எழுதக் கிரைப் து______ 
 A) ஊர் + ஆண்ரம B) ஊராண்+ ரம 
 C) ஊ + ஆண்ரம D) ஊரு + ஆண்ரம 
 
82. உதித்த என்ற மசால்லிற்குரிய எதிர்ச்மசால்______ 
 A) மரறந்த B) நிரறந்த 
 C) குரறந்த D) ததான்றிய 
 

    

83. விடு ட்ை எழுத்துக்கரள நிரப்புக. 
அ___கு  றரவயிைம் இருப் து. 

 A) ே B) ள 
 C) ழ D) ளு 
 
84. தமிழ் இேக்க த்தில் வினா வரககரளக் கூறும் இேக்க  நூல் ------------------- 
 A) புறநாநூறு B) அகநாநூறு 
 C) நன்னூல் D) குறுந்மதாரக 
     
85. ஒரு நாளின் ஆறு கூறுகரள சிறும ாழுது என்று பிரிக்கப் ட்டுள்ளது. அதில் 
ரவகரற என்ற ம ாழுது ----------- மணி முதல் -------------- மணி வரரயாகும் ? 

 A) மாரே 6 மணி முதல் இரவு 10 
மணி வரர 

B) இரவு 10 மணி முதல் இரவு 2 மணி 
வரர 

 C) காரே 6 மணி முதல் 10 மணி 
வரர 

D) இரவு 2 மணி முதல் காரே 6 மணி 
வரர 

     

86. தாமிர ரணி கைதோடு கேக்கும் இைத்தில் எந்த துரறமுகம் இருந்தது? 
 A) ம ாதிரக B) மகாற்ரக 
 C) மகால்லி D) விந்திய 
 
 



87. தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுததாறும் யாருரைய பிறந்த நாரள கல்வி வளர்ச்சி 
நாளாக மகாண்ைாைப் ட்டு வருகிறது ? 

 A) ம ரியார் B) அண் ா 
 C) காமராசர் D) காந்தியடிகள் 
     

88. ம ாருத்துக. 
1. தூத்துக்குடி                       -    (i) குட்டி  ப் ான் 
2. சிவகாசி                                -    (ii) தீ  நகரம் 
3. மதுரர                                   -    (iii) முத்துநகரம் 
4. திருவண் ாமரே   -    (iv) தூங்கா நகரம் 

              A) ii, iii, i, iv B)  iii, i, iv, ii 
              C) iii, i, ii, iv D)  iv, iii, i, ii 
  

89. ரமதயா? மரகததமா? மதிகைதோ? மரழமுகிதோ? என வருணிக்கப் ட்ைவர் 
__________ 

 A) குகன் B) இராமன் 
 C) சீரத D) இேக்கும ன் 
 
90. தமிழ் மமாழியின் உ நிைதம் என்றரழக்கப் டும்  ாைல்கள் ? 
 A) கம் ர்  ாைல்கள் B)  ாரதியார்  ாைல்கள் 
 C) தாயுமானவர்  ாைல்கள் D)  ாரதிதாசன்  ாைல்கள் 
     
  
91. மசால்தேருழவனுக்குக் கவரி வீசிய வில்தேருழவன் யார்? 
 A) அதியமான் B) இராச ராச தசாழன் 
 C) தகடூர் எறிந்த ம ருஞ்தசரல் 

இரும்ம ாரற 
D) மதாண்ரைமான் 

     
 



92. கீழ்காணும் நூல்களுள் ஐஞ்சிறுங்காப்பியம் எது? 
 A) யதசாதர காவியம் B) சிேப் திகாரம் 
 C) வரளயா தி D) குண்ைேதகசி 
 

    

93. உவரமத் மதாைருக்குரிய ம ாருரள அறிந்து ம ாருத்துக 
1. உள்ளங்ரக மநல்லிக்கனி த ால்  - (i)  தரையின்றி மிகுதியாக. 
2.  சுமரத்தாணி த ால்    - (ii)  மவளிப் ரைத் தன்ரம. 
3. மரைதிறந்த மவள்ளம் த ால்  - (iii)  யனற்ற மசயல். 

       4. விழலுக்கு இரறத்த நீர் த ால்   - (iv)  எளிதில் மனதில்  திதல். 
 A) (i),(iii), (ii), (iv). B) (iii),(i), (iv), (ii). 
 C) (iv),(ii), (iii), (i). D) (ii),(iv), (i), (iii). 
     
94. தநர், தநர் - வாய் ாடு தருக. 
 A) புளிமா B) கருவிளம் 
 C) ததமா D) கூவிளம் 
     

95. ததவராட்ைத்தில்  யன் டுத்தப் டும் இரசக்கருவி ---------------- ஆகும்? 
 A) ரநயாண்டி தமளம்  B) உறுமி 
 C) தப்பு D) தைாோக் 
     
96.  ல்ேவர் காேச் சிற் க்கரேக்குச் சிறந்த சான்று_______ 
 A) திருமயம்  B) தாராசுரம் 
 C) பிள்ரளயார் ட்டி D) மாமல்ேபுரம் 
     
97. உேக தமிழ் மசம்மமாழி மாநாடு நரைம ற்ற இைம் எது? 
 A) தகாயம்புத்தூர் B) மதுரர 
 C) மசன்ரன D) திருச்சி 
     



98. ம ாருத்துக.  
1. ஆந்ரத - (i) அகவும் 
2. குயில் - (ii) அேறும்  
3. மயில்   - (iii) குனுகும் 
4. புறா  - (iv) கூவும் 

 A) (ii),(iv), (i), (iii). B) (i),( iii), (iv), (ii). 
 C) (iii),(iv), (i), (ii). D) (ii),(iii), (iv), (i). 
     
99. கீழடி எந்த மாவட்ைத்தில் உள்ளது? 
 A) மதுரர B) சிவகங்ரக 
 C) இராமநாதபுரம் D) திருச்சி 
     
100. திருவள்ளுவரின் சிறப்பு ம யர்கள்?  
 A) மதய்வப்புேவர் B) ம ாய்யில் புேவர் 
 C) வான்புகழ் வள்ளுவர் D) அரனத்தும் சரி 
 
 

  



விரைகள் 
தமிழ் மமாழித் தகுதித் ததர்வு 

 

வி.எண். விரை வி.எண். விரை வி.எண். விரை வி.எண். விரை 
1 D 26 B 51 C 76 A 

2 A 27 A 52 B 77 D 

3 C 28 B 53 D 78 B 

4 A 29 A 54 B 79 C 

5 B 30 C 55 B 80 A 

6 D 31 B 56 D 81 A 

7 D 32 C 57 C 82 A 

8 B 33 B 58 A 83 A 

9 A 34 D 59 C 84 C 

10 C 35 B 60 A 85 D 

11 A 36 C 61 B 86 B 

12 B 37 A 62 B 87 C 

13 A 38 D 63 B 88 B 

14 A 39 D 64 A 89 B 

15 A 40 A 65 B 90 C 

16 A 41 A 66 A 91 C 

17 A 42 B 67 C 92 A 

18 A 43 B 68 D 93 D 

19 C 44 C 69 A 94 C 

20 B 45 C 70 A 95 B 

21 D 46 A 71 C 96 D 

22 D 47 C 72 A 97 A 

23 C 48 A 73 B 98 A 

24 A 49 D 74 D 99 B 

25 C 50 B 75 C 100 D 

 


