தநிழ் இக்கின யிா யிடைகள் – குதி – 1 :- (இவ்யிா யிடைகள் அடத்தும் ததயிபா னத்தகத்டத அடிப்டைனாக
ககாண்டு டுக்கப்ட்ைது)

1) ண்டைன காத்தில் குடகக் கல்கயட்டுகில் காணப்ட்ை ழுத்து ிபாநி ன்றும், அதில் ழுதப்ட்ை கநாமி தநிழ்
ன்றும் கூினயர்?
1) ன.யபதபாசார்
2) கத.கா.நீ ாட்சி சுந்தபம்
3) ல்லீஸ் துடப
4) கால்டுகயல்

2) ‘இந்தின கநாமிகட திபாயிை கநாமிகள் ன்றும், ஆரின திபாயிை கநாமிகள் ன்றும், ஆரின கநாமி ன்றும் னெடயனாக
ாகுாடு கசய்தத இன்று கநாமி ஆபாய்ச்சிக்கு கானந்துயதாக உள்து’ - ன்று கசான்யர்?
1) ன.யபதபாசார்
2) கத.கா.நீ ாட்சி சுந்தபம்
3) ல்லீஸ் துடப
4) கால்டுகயல்

3) தநிழ் கநாமிகள் யைகநாமினிினந்து தயறுட்ைடய ன்று னதன் னதில் கசான்யர் னார்?
1) குநரிட்ைர்
2) யில்ினம் தகரி
3) ல்லீஸ் துடப
4) கால்டுகயல்

4) தநிழ் னதா கநாமிகறக்கு ‘திபாயிை கநாமிக் குடும்ம்’ ன்று னதன் னதில் கனர் சூட்டினயர்?
1) ன.யபதபாசார்
2) கத.கா.நீ ாட்சி சுந்தபம்
3) ல்லீஸ் துடப
4) கால்டுகயல்
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5) கூற்று 1 : ழுத்து யடியனம், இக்கின யடியனம் இல்ாநல் தச்சு யமக்கில் நட்டுதந உள் தினந்தின திபாயிை
கநாமிகள் துற நற்றும் குைகு
கூற்று 2 : தினந்தின திபாயிை கநாமிகள் கநாத்தம் 6 யடகப்டும்
1) கூற்று 1 நற்றும் கூற்று 2 சரி
2) கூற்று 1 சரி நற்றும் கூற்று 2 தயறு
3) கூற்று 1 நற்றும் கூற்று 2 தயறு
4) கூற்று 1 தயறு நற்றும் கூற்று 2 சரி

6) ந்த ஆண்டு ிபாகுனி கநாமினாது திபாயிை கநாமிக் குடும்த்தில் இடணக்கப்ட்ைது?
1) 1910
2) 1911
3) 1909
4) 1915

7) குறுந்கதாடக நூில் கீ ழ்க்கண்ை ந்த இன ாைல்கள் நட்டும் 9 அடி தபடடன ககாண்ைது?
1) 300 நற்றும் 302
2) 307 நற்றும் 311
3) 307 நற்றும் 399
4) 300 நற்றும் 311

8) ங்குறுநூற்று நூில் அந்தாதி னடனில் அடநந்துள் கதாண்டிப்த்து ன் த்டத ாடினயர் னார்?
1) ஏபம்தாகினார்
2) ஏதாந்டதனார்
3) தனார்
4) அம்னெயார் – (கய்தல் திடண)

9) சங்க இக்கினத்தில் உள்றடனேம், இடச்சினேம் நிகுதினாக இைம் கற்றுள் நூல் து?
1) அகானூறு
2) ங்குறுநூறு
3) திற்றுப்த்து
4) கித்கதாடக
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10) சங்க நூில் அடத்து ாைறம் ாைல் கதாைபால் கனர் கற் நூல் து?
1) கித்கதாடக
2) ரிாைல்
3) திற்றுப்த்து
4) ங்குறுநூறு

11) ாண்டின ாட்டை சிப்ிக்கதய ாைப்கற் ட்டுத்கதாடக நூல் து?
1) கித்கதாடக – (ாண்டின ாட்டை ற்ி கூறும் இன நூல்கள் – கித்கதாடக & ரிாைல்
2) ரிாைல்
3) னானூறு
4) ங்குறுநூறு

12) உகின் ததாற்ம் குித்து ாைப்கற் ட்டுத்கதாடக நூல் து?
1) கித்கதாடக
2) ரிாைல்
3) னானூறு
4) ங்குறுநூறு

13) றுதழுவுதல் ற்ி கூறும் ட்டுத்கதாடக நூல் து?
1) கித்கதாடக
2) ரிாைல்
3) னானூறு
4) ங்குறுநூறு

14) கூற்று 1: ாபத கடதகட நிகுதினாக கூறும் நூல் கித்கதாடக
கூற்று 2: னபாண கடதகட நிகுதினாக கூறும் நூல் ரிாைல்
1) கூற்று 1 நற்றும் கூற்று 2 சரி
2) கூற்று 1 சரி நற்றும் கூற்று 2 தயறு
3) கூற்று 1 நற்றும் கூற்று 2 தயறு
4) கூற்று 1 தயறு நற்றும் கூற்று 2 சரி
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15) கானத்துக:
1) தசபன் - அத்தி
2) தசாமன் - ட

யிடை = 2 1 3

3) ாண்டினன் - தயம்ன

16) ஈன்று னபந்தனதல் ன்தடக் கைத – ன்று ாடினயர் னார்?
1) தினாவுக்கபசர்
2) பணர்
3) கான்னடினார்
4) தின.யி.க

17) கீ ழ்க்கண்ை த்துப்ாட்டு நூில் திடணனால் தயறுட்ை நூல் து?
1) னல்டப்ாட்டு
2) குிஞ்சிப்ாட்டு
3) ட்டிப்ாட
4) நதுடபக்காஞ்சி – (னத்திடண யடகடனச் சார்ந்தது)

18) அபண்நட அடநப்ட ற்ிக் கூறும் த்துப்ாட்டு நூல் து?
1) நதுடபக்காஞ்சி
2) னல்டப்ாட்டு – (ாசட அடநப்ட ற்ி கூறும் நூல்)
3) ட்டிப்ாட
4) கடுகல்யாடை

19) கசயழுங்கல் ன் துடனில் அடநந்துள் த்துப்ாட்டு நூல் து?
1) நதுடபக்காஞ்சி
2) குிஞ்சிப்ாட்டு – (அத்கதாடு ிற்ல் துடடன சார்ந்தது)
3) ட்டிப்ாட
4) கடுகல்யாடை
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20) ண்டைன இடசக் கனயிகட ற்ி நிகுதினாக கூறும் நூல் து?
1) நதுடபக்காஞ்சி
2) நடடுகைாம்
3) ட்டிப்ாட
4) கடுகல்யாடை

21) த்துப்ாட்டு நூில் யடு
ீ தற்ிற்கு னதன்டந ககாடுக்கும் நூல் து?
1) நதுடபக்காஞ்சி
2) நடடுகைாம்
3) ட்டிப்ாட
4) கடுகல்யாடை

22) த்துப்ாட்டு நூில் அகநூாக இனந்தும் னச்கசய்திகட நிகுதினாக கூறும் நூல் து?
1) நதுடபக்காஞ்சி
2) நடடுகைாம்
3) ட்டிப்ாட
4) கடுகல்யாடை

23) த்துப்ாட்டில் யஞ்சினடி கந்த ஆசிரினப்ா யடக சார்ந்த இன நூல்கள் னாது?
1) நதுடபக்காஞ்சி & கடுகல்யாடை
2) நதுடபக்காஞ்சி & ட்டிப்ாட
3) ட்டிப்ாட & குிஞ்சிப்ாட்டு
4) கடுகல்யாடை & ட்டிப்ாட

24) ான்நணிக்கடிடக நூில் ந்த இன ாைல்கள் நற்றும் ஜி.னை.தாப் அயர்கால் ஆங்கித்தில் கநாமி கனர்க்கப்ட்ைது?
1) 7 நற்றும் 80 ாைல்கள்
2) 13 நற்றும் 50 ாைல்கள்
3) 1 நற்றும் 100 ாைல்கள்
4) 7 நற்றும் 100 ாைல்கள்
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25) இன்ா ாற்து நூில் கூப்ட்டுள் இன்ா கசனல்கள் கநாத்தம் த்தட?
1) 160
2) 150
3) 164
4) 124

26) இினடய ாற்து நூில் கூப்ட்டுள் இின கசனல்கள் கநாத்தம் த்தட?
1) 160
2) 150
3) 164
4) 124

27) கண்டண இமிவுடுத்தி ஞ்சாக கனதும் யமக்கத்டத னதன் னதாக கூின திகணண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல் து?
1) இினடய ாற்து
2) இன்ா ாற்து
3) கார் ாற்து
4) ான்நணிக்கடிடக

28) திகணண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கில் னல்ட திடணடன நட்டும் ாடின நூல் து?
1) திடணகநாமி ம்து
2) இன்ா ாற்து
3) கார் ாற்து
4) ந்திடண ம்து

29) டயப்ன னடனில் னல்ட திடணடன னதாக ககாண்டு ாைப்கற் திகணண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல் து?
1) இினடய ாற்து
2) திடணநாட நூற்டம்து
3) கார் ாற்து
4) ந்திடண ம்து
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30) கிங்கத்துப்பணி தான் ிற்கா நூல்கறக்கு யமிகாட்டினாக அடநந்த நூல் து?
1) திடணகநாமி ம்து
2) திடணநாட நூற்டம்து
3) கார் ாற்து
4) கயமி ாற்து

31) ரிதநமகர் உடபனேைன் னதன் னதாக தினக்குட திப்ித்தயர் னார்?
1) ஞாப்ிபகாசம் – (1812 ல் தினக்குட னதன் னதில் திப்ித்தயர்)
2) இபாநச்சந்திப கயிபானர்
3) இபாநானுஜ கயிபானர் – (1840 ஆண்டில்)
4) ாண்டித்துடப ததயர்

32) அன்ாைம் ம் யாழ்க்டகனில் கசய்னேம் சிறுசிறு கசனல்கடனேம் ந்த னடனில் கசய்ன தயண்டும் ன்று யிரியாக
கூறும் நூல் து?
1) ாதி
2) ஆசாபக்தகாடய
3) மகநாமி ானூறு
4) னதுகநாமிக்காஞ்சி

33) ாதி நூில் உணவு ககாடுத்து ஆதரிப்தார் கனயாழ்வு கறுயர் – ன்று த்தட ாைல்கில் கூறுகிது?
1) 20 ாைல்கில்
2) 22 ாைல்கில்
3) 21 ாைல்கில்
4) 25 ாைல்கில்

34) ழுத்தியித்தயன் இடயன் ஆயான் ன் யரி கீ ழ்க்கண்ையற்ில் ந்த ீதிநூில் இைம்கற்றுள்து?
1) னெதுடப
2) ல்யமி
3) ீதிகி யிக்கம்
4) கயற்ிதயற்டக
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35) நாதயினின் ம் யினம்ி னார்?
1) யனந்தநாட
2) தகாசிகாநணி
3) ததயந்தி
4) கவுந்தினடிகள்

36) நாதயினின் னதல் கடிதத்டத தகாயிைம் டுத்துச் கசன்யள் னார்?
1) யனந்தநாட
2) தகாசிகாநணி
3) ததயந்தி
4) கவுந்தினடிகள்

37) தசப நன்ன் கசங்குட்டுயன் கண்ணகிக்கு சிட டுக்கும் தாது அயனைன் உைன் இல்ாதயர் னார்?
1) இங்டக நன்ன் கனயாகு
2) தசாம நன்ன் கனற்கிள்ி
3) ககயினாசர்
4) ங்கிள்ி

38) னம்னகாரில் யாழ்ந்த ழு கற்னடைன நகிர் ற்ி கண்ணகி கீ ழ்க்கண்ை ந்த காடதனில் கூறுகிாள்?
1) கால் யரி
2) யமக்குடப காடத
3) யஞ்சி நாட – (நதுடபக் காண்ைம்)
4) ஊர்சூழ் யரி

39) கானத்துக:
1) அம்நாட யரினில் னகமப்டுயன் – தசபன்
2) கந்துக யரினில் னகமப்டுயன் – ாண்டினன்

யிடை = 3 2 1

3) ஊசல் யரினில் னகமப்டுயன் – தசாமன்
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40) ‘னதன் னதில் தநிழ் நக்கள் ல்தாடபனேம் எனங்தக காணும் கினில் ின்று நூல் கசய்தயர் இங்தகாயடிகள்’ ன்று கூினயர் னார்?
1) ன.யபதபாசார்
2) ாபதினார்
3) ாபதிதாசன்
4) நீ ாட்சி சுந்தபம் ிள்ட

41) ிகநாமிக் கசாற்கட நிகவும் தநிழ் டுத்தின நூல் து?
1) சிப்திகாபம்
2) நணிதநகட
3) யடனாதி
4) கம்பாநானணம்

42) கீ ழ்க்கண்ை கண்கில் சீயகன் னாடப னதில் நணந்தான்?
1) காந்தனயதத்டத
2) குணநாட
3) யிநட
4) துடந

43) நைதறுதல் ற்ி கூறும் காப்ின நூல் து?
1) யடனாதி
2) குண்ைதகசி
3) சிப்திகாபம்
4) சீயகசிந்தாநணி

44) நத்டதனேம் தாகத்டதனேம் நிகுதினாக கூறும் ஞ்சிறு காப்ின நூல் து?
1) னதசாதப காப்ினம்
2) உதனணகுநாப காப்ினம்
3) சூாநணி
4) ாககுநாப காப்ினம்
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45) ற்காட்சி, ல்ஞாம், ல்எழுக்கம் - ன் னம்நணிகட ற்ி கூறும் ஞ்சிறு காப்ின நூல் து?
1) னதசாதப காப்ினம்
2) உதனணகுநாப காப்ினம்
3) சூாநணி
4) ீதகசி

46) ழுயடக பகங்கட ற்ிக் கூறும் ஞ்சிறு காப்ின நூல் து?
1) னதசாதப காப்ினம்
2) ீதகசி
3) ாககுநாப காப்ினம்
4) சூாநணி

47) தானக்கு காபணம் காாடந ன்று கூறும் நூல் து?
1) ாககுநாப காப்ினம்
2) ீதகசி
3) உதனணகுநாப காயினம்
4) சூாநணி

48) சம்ந்தனம், ாவுக்கபசனம் னதன் னதில் சந்தித்த இைம் து?
1) தினப்னகறர்
2) தினதயாத்தூர்
3) கசங்குன்றூர்
4) தினநடக்காடு

49) சம்ந்தரின் சியிடகடன ாவுக்கபசர் தூக்கின இைம் து?
1) தினைகம்
2) தினப்னந்துனத்தி
3) சீர்காமி
4) தனநனபம்
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50) கானத்துக: சம்ந்தர் யாழ்க்டக கா ிகழ்வுகட காறுத்து கானத்துக:
1) ால் குடித்த தாது ாடின ாைல் – ‘யாழ்க அந்தணர் யாயர் ஆணிம்’
2) கதவு திக்க ாடின ாைல் – ‘ததாடுடைன கசயினன்’

யிடை = 2 3 4 1

3) நன்ன் தாய் தீர்க்க ாடின ாைல் – ‘இபக்கம் என்ிர்’
4) னல் யாதத்தின் தாது ாடின ாைல் – ‘நந்திபநாயது தினீறு’

51) தினஞாசம்ந்தடப ‘திபாயிை சிசு’ ன்று னகழ்ந்தயர் னார்?
1) ாவுக்கபசர்
2) சுந்தபர்
3) ஆதிசங்கபர் – (கசாஸ்திகிதம் ன் நூில்)
4) நாணிக்கயாசகர்

52) ‘ாறம் இன்ிடசனால் தநிழ் பப்னம் ஞாசம்ந்தன்’ – ன்று னகழ்ந்தயர் னார்?
1) நனள்ீக்கினார்
2) ம்ிஆனபார்
3) தசக்கிமார்
4) நாணிக்கயாசகர்

53) தயதகி தடமத்ததாங்க நிகுடசயத்துட யிங்கததான்ினயர் – ன்று சம்ந்தடப னகழ்ந்தயர் னார்?
1) நனள்ீக்கினார்
2) ம்ிஆனபார்
3) தசக்கிமார்
4) நாணிக்கயாசகர்

54) தினயாசக நூில் உள் 656 ாைல்கில் யினத்தப்ாக்கால் ஆ ாைல்கள் கநாத்தம் த்தட?
1) 4 - (அகயற்ாக்கால் ஆது)
2) 656
3) 654
4) 652
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55) ‘தினயாசகம் எனகால் ஏதின் கனங்கல் நனம் கடபந்துனகும்’ – ன் யரி இைம்கற்றுள் நூல் து?
1) தினக்தகாடய
2) ால்யர் ான்நணிநாட
3) ிபனிங்க லீட
4) தினகயம்ாடய

56) என கானட  ாைில் ாடும் திக நபட னதன் னதாக கதாைங்கி டயத்தயர் னார்?
1) கரினாழ்யார்
2) தசக்கிமார்
3) ம்ினாண்ைார் ம்ி
4) காடபக்கால் அம்டநனார்

57) அந்தாதி, நாட ன் சிற்ிக்கின யடகடன கதாைங்கி டயத்தயர் னார்?
1) ாவுக்கபசர்
2) காடபக்கால் அம்டநனார்
3) ம்ினாண்ைார் ம்ி
4) பஞ்தசாதி

58) கமிற்ியார் – ப்டுயர் னார்?
1) சம்ந்தர்
2) தசக்கிமார்
3) குதசகப ஆழ்யார்
4) தசபநான் கனநாள் ானார்

59) ‘கைவுட காண னனல்யர்கள் க்தர்கள்; கண்டு கதிந்தயர்கள் சித்தர்கள்; - ன்று கூறும் நூல் து?
1) ததயாபம்
2) தினயாசகம்
3) கரினனபாணம்
4) தினயிடனாைற் னபாணம்
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60) ‘னபாண ன்ானகம்’ – ன்று தாற்ப்டுயர் னார்?
1) உநாதி சியாச்சினார்
2) நாசிாநணி ததயர்
3) குநபகுனபர்
4) கச்சினப் சியாச்சினார்

61) தனபாணம் ாடும் நபட னதன் னதில் கதாைங்கி டயத்தயர் னார்?
1) உநாதி சியாச்சினார்
2) நாசிாநணி ததயர்
3) குநபகுனபர்
4) நீ ாட்சி சுந்தபம் ிள்ட

62) குநபகுனபர் தசும் தின் கற்வுைன் னதில் ாடின நூல் து?
1) ண்ைாப னம்நணிக்தகாடய – (அயர் ஞாாசிரினர் நீ து ாடின ாைல் கதாகுப்ன)
2) நீ ாட்சினம்டந ிள்டத்தநிழ்
3) சககாயல்ி நாட
4) கந்தர் கிகயண்ா

63) இபாநிங்க அடிகாடப தினயனட்ிபகாச யள்ார் ன்று அடமத்தயர் னார்?
1) ாபதினார் - (இயடப னபட்சித்துயி ன்று கூினயர்)
2) திகம்பசாநினார் – (ஏர் உத்தந நிதர் தாகிார் ன்று கூினயர்)
3) கதாழுவூர் தயானேத னதினார்
4) தானேநாயர்

64) இபாநிங்க அடிகாரின் ாைல்கட ஆறு தினனடகாக யகுத்தயர் னார்?
1) சி.டய.தாதநாதபம் ிள்ட
2) தண்ைாணி ததசிகர்
3) ஆறுனக ாயர்
4) கதாழுவூர் தயானேதம்
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65) உிைத் கனத்துக்கட தநிமில் யிரியாக கூினயர் னார்?
1) தானேநாயர் – (அதிகநாக உிைத கனத்துக்கட கூினயர்)
2) இபாநிங்க அடிகார்
3) அனணகிரினார்
4) சியப்ிபகாசர்

66) கினத்துய நதத்டத திர்த்து சுநத ிபாகபணம் ன் நூட ழுதினயர் னார்?
1) தின.யி.க
2) கண்ணதாசன்
3) உநாதி சியம்
4) துடநங்கம் சியப்ிபகாசர்

67) யிக்கிபந தசாமின் ததி கூத்தன் காிங்கபானட ற்ி ஏட்ைக்கூத்தர் ழுதின நூல் து?
1) கண்ைன் அங்காபம் – (இபாசபாசன் ற்ி ாடினது)
2) ாானிபக் தகாடய – (னதுடய யள்ல் காங்தகனன் ற்ி ாடினது)
3) தக்கனாகப்பணி
4) அனம்டத் கதாள்ானிபம்

68) இக்கா அனணகிரி, கதய்யக் கயிபானர் – ன்று தாற்ப்டுயர் னார்?
1) தானேநாயர்
2) இபாநிங்க அடிகார்
3) குணங்குடி நஸ்தான் சாகின
4) குநபகுனதாசர் – (ாம்ன் சுயாநிகள் - இனற்கனர்)

69) னதாழ்யார்கள் னென்று தனம் சந்தித்து ககாண்ை இைம் து?
1) தினயல்ிக்தகணி
2) தினக்தகாயிறர்
3) தினகயஃகா
4) தினகயண்கணய்ல்றர்
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70) னதாழ்யார்கள் னென்று தனம் தசர்ந்து தினநமிடசனாழ்யாடப சந்தித்துக் ககாண்ை இைம் து?
1) தினயல்ிக்தகணி
2) தினக்தகாயிறர்
3) தினகயஃகா
4) தினகயண்கணய்ல்றர்

71) ாட்டுப்ன ாைல்கறக்கு இைம் ககாடுத்து ாடின ஆழ்யார் னார்?
1) தினநமிடசனாழ்யார்
2) கரினாழ்யார்
3) கதாண்ைபடி கரினாழ்யார்
4) தினநங்டகனாழ்யார்

72) தினயபங்க ாதட கண்டு ‘அநாதிிபான்’ ன் திகத்டத ாடின ஆழ்யார் னார்?
1) ம்நாழ்யார்
2) குதசகபனாழ்யார்
3) கூபத்தாழ்யார்
4) தினப்ாணாழ்யார்

73) சிந்து ன் ாயடகக்கு னதன் னதாக இக்கணம் கசான் நூல் து?
1) கதால்காப்ினம்
2) தண்டினங்காபம்
3) நறுநர்ச்சி நூல்கள்
4) யபதசாமினம்
ீ

74) யாட யாரிதி கயிஞர் கீ ழ்க்கண்ை னயரில் னாடப தன்னுைன் தாட்டினிடுநாறு யாதுக்கு அடமத்தார்?
1) உநறுப்னயர்
2) கடிடக னத்துப்னயர்
3) அப்துல்காசிம் நடபக்கானர்
4) கினயன் தசதுதி யிசனபகுாத ததயர்
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75) உநறுப்னயர் யாட யாரிதி னயடப ததாற்கடித்த தாது அயரின் யனது னாது?
1) 11 யனது
2) 25 யனது
3) 18 யனது
4) 16 யனது

76) சீாப்னபாணம் நூல் னார் னன்ிடனில் அபங்தகற்ப்ட்ைது?
1) சீதக்காதி
2) அப்துல்காசிம் நடபக்கானர்
3) கிமயன் தசதுதி
4) னு அகநது நடபக்கானர்

77) ிகள் கனநான் நீ து தினப்னகடம ாடினயர் னார்?
1) காசிம் னயர்
2) சவ்யாது னயர்
3) ச்டச இப்பாகிம் னயர்
4) கசய்குதம்ி ாயர்

78) காசிம் னயடப ‘இஸ்ாநின நதுபகயி’ ன்று னகழ்ந்தயர் னார்?
1) காசிம் னயர்
2) னடகதீன் - (சவ்யாது னயரின் இனற்கனர்)
3) ச்டச இப்பாகிம் னயர்
4) கசய்குதம்ி ாயர்

79) கீ ழ்க்கண்ை னயர்கில் சீாப்னபாணத்திற்கு உடப ழுதின இஸ்ாநினர் னார்?
1) காசிம் னயர்
2) சவ்யாது னயர்
3) ச்டச இப்பாகிம் னயர்
4) கசய்குதம்ி ாயர் – (தநிமில் சதாயதாம் ாை ஆற்ல் கற் எதப திடநனார்)
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80) யடச ாடுயதில் காதநகத்டத சார்ந்த இஸ்நாின னயர் னார்?
1) னடகதீன்
2) சாகுல் அநீ து
3) ச்டச இப்பாகிம் னயர் – (இக்கண தகாைாி ன்று அடமக்கப்டுயர்)
4) கசய்குதம்ி ாயர்

81) யபநானியடப
ீ
டதரினாதர் ன்று அடமத்தயர்கள் னார்?
1) தஞ்டச தநிழ் சங்கத்தார்
2) நதுடப தநிழ் சங்கத்தார்
3) கசன்ட தநிழ் சங்கத்தார்
4) தகாடய தநிழ் சங்கத்தார்

82) யபநானியர்
ீ
தினக்குில் த்தட அதிகாபங்கட ஆங்கித்தில் கநாமி கனர்த்துள்ார்?
1) 63 அதிகாபங்கள்
2) 108 அதிகாபங்கள் - (அத்துப்ால் நற்றும் கானட்ால்)
3) 133 அதிகாபங்கள் - (ஜி.னை.தாப் அயர்கள்)
4) 95 அதிகாபங்கள்

83) தினக்குட சுாதரின் இதனஎி, நட உததசத்தின் திகபாி ன்று னகழ்ந்தயர் னார்?
1) யபநானியர்
ீ
2) ஜி.னை.தாப்
3) கால்டுகயல்
4) இபார்ட்-டி-தாிி

84) கால்டுகயறக்கு னன்த கதன்ிந்தின கநாமிகள், தித்தன்டந யாய்ந்த ன்று கூினயர் னார்?
1) ஜி.னை.தாப்
2) இபார்ட்-டி-தாிி
3) ல்லீஸ் துடப
4) தஜாசப் கஸ்கி
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85) ஆண்,கண் சந உரிடநடன கற்ினந்த ிடடன கூறும் திடண து?
1) குிஞ்சி
2) நனதம்
3) ாட
4) னல்ட

86) கண் ததால்யினேற்று ஆணுக்கு அடிடநனாக்கப்ட்ை ிடடன கூறும் திடண து?
1) னல்ட
2) கய்தல்
3) ாட
4) குிஞ்சி

87) தன் டமன ிடக்காக கண் தாபாை துணிந்த்டத கூறும் திடண து?
1) னல்ட
2) ாட
3) கய்தல்
4) நனதம்

88) சிற்ிக்கினங்கின் இக்கணத்டத கதியாக கூறும் நூல் து?
1) ாட்டினல் நூல்கள் - (சிற்ிக்கினங்கின் இக்கணத்டத கூறும் நூல்)
2) ன்ின ாட்டினல்
3) ிபந்த நபினல்
4) யடபனறுத்த ாட்டினல் - (சிற்ிக்கினங்கின் யடககட கூாத நூல்)

89) சிற்ிக்கின யடக 96 ன்று னதன் னதாக கூின நூல் து?
1) யச்சணந்தி ாட்டினல்
2) ன்ின ாட்டினல்
3) சிதம்ப ாட்டினல்
4) ிபந்த நபினல்
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90) பணி சிற்ிக்கினத்தில் காணப்டும் உறுப்னகள் கநாத்தம் த்தட?
1) 11 உறுப்னகள்
2) 12 உறுப்னகள்
3) 13 உறுப்னகள்
4) 14 உறுப்னகள்

91) யந்த ழுத்துக்கத கானள் தயறுை நீ ண்டும் யனம் அந்தாதி து?
1) அற்னத தினயந்தாதி
2) னநக அந்தாதி - (ாடினயர் – துடநங்கம் சியப்ிபகாசர்)
3) நூற்ந்தாதி
4) திற்றுப்த்தாந்தி

92) எவ்கயான த்தும் எவ்கயான சந்தத்தில் ாைப்டும் அந்தாதி து?
1) அற்னத தினயந்தாதி
2) னநக அந்தாதி
3) ல்சாந்த நாட - (இதன் தயறு கனர் திற்றுப்த்தாந்தி)
4) நூற்ந்தாதி

93) கண்கள் நைதறுயதாக அடநந்த சிற்ிக்கின நூல் து?
1) சிின தினநைல்
2) கரின தினநைல்
3) யனண குாதித்தன் நைல் – (காந சுடயனேம், கயிச் சுடயனேம் நிகுந்த நைல் யடக)
4) 1 நற்றும் 2 – (தினநங்டக ஆழ்யார் ழுதினது)

94) தினநடபானன் அடயக்க தடடநப்னயபா அதிநதுபகயிடன நகண்ைம் ாடி கயற்ி கற் னயர் னார்?
1) காய்னா கநாமிப்னயர்
2) அந்தகக்கயி யர்பாகயர்
ீ
3) டிக்காசுப் னயர்
4) யபதன் - (காதநகப்னயரின் இனற்கனர்)
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95) ‘தநிழ் கநாமி ண்ைாபம்’ -  அடமக்கப்ட்ையர் னார்?
1) காய்னா கநாமிப்னயர்
2) எப்ிாநணிப் னயர்
3) டிக்காசுப் னயர்
4) காதநகப் னயர்

96) ாபதிதாசின் ாைல்கட டிக்கின் அன்ினனும் தநிமாகி யிடுயான் - ன்று கூினயர்?
1) ாநக்கல் கயிஞர்
2) னதுடநப்ித்தன் – (அிவு தகாயிட கட்டி அதில் ம்டந குடிதனற் யினம்னம் தபிஞன் ன்று னகழ்ந்தார்)
3) கு..பா – (ாபதிக்கு ின் தநிழ்ாட்டில் ஏர் உண்டநனா கயி ன்று கூினயர்)
4) சிதம்ப கசட்டினார்

97) ததசிக யிானகம் ிள்ட ந்த ஆண்டு கயிநணி ன் ட்ைத்டத கற்ார்?
1) 1942
2) 1938
3) 1940 - (கசன்ட ச்டசனப்ன் கல்றரினில் தநிழ்தயள் உநாநதகஸ்யபால் யமங்கப்ட்ைது)
4) 1941

98) ாநக்கல் கயிஞடப தநிமகத்தின் னதல் அபசடயக் கயிஞபாக தயிதனற் தாது தநிமக னதடநச்சர் னார்?
1) குநாபசுயாநி இபாஜா
2) காநபாசர்
3) ஏநந்தூர் இபாநசாநி னதினார்
4) இபாஜாஜி

99) தன இந்த தாது ‘கதய்யதந உம்டநனாம் ததம்ி அமடயனாதநா’ ன்று ாடினயர் னார்?
1) ாநக்கல் கயிஞர்
2) கயிநணி
3) கண்ணதாசன்
4) சுபதா
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100) ாபதிதாசின் னபட்சிக்கயி ாைகத்தில் அடநச்சர் தயட்த்தில் டித்தயர் னார்?
1) இபாசதகாால்
2) துடபபாஜ்
3) சுந்தபம் ிள்ட
4) யாணிதாசன்
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