Direct Reflection of Questions from Our Group II Test Batch 2018 in TNPSC
Group II Exam

General Tamil – Reflection

S.
No.
1.

TNPSC GROUP II QUESTION
தளையின் வளையறிை.
ைாய்முன் நிளை வருவது - எத்தளை
வளையின்பாற்படும் என்று ைண்டறிை.
A) வவண்சீர் வவண்டளை
C) ஒன்றாத வஞ்சித்தளை

குறிஞ்சி

1. துடி

b)

முல்ளை

2. வதாண்டைம்

c)

மருதம்

3. ஏறுகைாட்பளற

d)

பாளை

4. மணமுழா

குறியீடுைள் :

c
1
2
3
4

C) ைலித்தளை

T‰W (A)

a)

b
3
4
4
3

B) இயற்சீர் வவண்டளை

Batch 1 Test 6. Question No 133

D) ைலித்தளை
வபாருத்துை.

a
A) 4
B) 3
C) 2
D) 2

பின்வருவனவற்றுள் ைாய் முன் நிளை வருவது யாது?
A) வவண்சீர் வவண்டளை

D) ஒன்றிய வஞ்சித் தளை

B) ஒன்றிய வஞ்சித்தளை

2.

SIA TEST BATCH QUESTION

d
2
1
1
1

:

fU¥bghUŸfSŸ x‹W ‘giw’ MF«.

fhuz« (R)
: F¿Šá
Ãy¤â‹
fU¥bghUŸfSŸ
“bjh©lf¥giwiaí«, Kšiy Ãy¤â‹ fU¥bghUŸfSŸ
kzKHhgiwiaí« F¿¥ãLtJ” mf¥ bghUŸ MF«.
F¿pLfŸ :

x‹whf
x‹whf

A) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÇ Mdhš (R) v‹gJ (A)-Æ‹ rÇahd És¡fkhF«
B) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÇ nkY« (R) v‹gJ (A)-Æ‹ rÇahd És¡fkšy
C) (A) rÇ Mdhš (R) jtW
D) (A) jtW Mdhš (R) rÇ
விளட :


(A)

C
சாி ஆனால் (R) தவறு

 மணமுழா

-

மருதம்

 ஏறுகைாட்பளற

-

முல்ளை

 மீன்கைாட்பளற

-

வநய்தல்

 துடி

-

பாளை

Mock 2 q.no- 14
3.

உைைம், உயிர், ைடவுள் ஆைிய மூன்ளறயும்,

பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைவனிக்ை.

ஒருங்கை ைாட்டும் ைாவியம் எது?

I.

A) வபாிய புைாணம்
B) ைம்ப இைாமாயணம்

II. உைைம், உயிர், ைடவுள் ஆைிய மூன்ளறயும் ஒருங்கை ைாட்டும் ைாவியம்

தனியடியார் அறுபத்து மூவரும் வதாளையடியார் என்பதின்மருமாை எழுபத்வதாரு
சிவனடியார்ைள்.

C) சிைப்பதிைாைம்
D) மணிகமைளை

வபாியபுைாணம் எனக் கூறியவர் மீனாட்சி சுந்தைனார்.
கமற்கூறியவற்றில் தவறானவற்ளற ைண்டறிை.

A) I மட்டும்
B) II மட்டும்
C) இைண்டும்
D) இைண்டுமில்ளை
Batch 1 Test 4. Question No 30

4.

தீைா இடும்ளப தருவது எது?

தீைா இடும்ளப தருவது எதுவவன வள்ளுவர் வமாழிைிறார்?

A) ஆைாயாளம., ஐயப்படுதல்
B) குணம், குற்றம்
C) வபருளம, சிறுளம
D) நாடாளம, கபணாளம

A) ஆைாயாளம, ஐயப்படுதல்
B) குணம், குற்றம்
C) வபருளம, சிறுளம
D) நாடாளம, கபணாளம
Batch 1 test 32 question no 8

5.

“உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு” என்ற
வைாள்ளைளய உயிர்மூச்சாய்ப் வபற்றவர் யார்?

A) பாைதியார்
B) பாைதிதாசன்
C) சுைதா
D) ைவிமணி

ைீழ்க்ைாணும் கூற்ளறக் ைருத்தில் வைாள்ை.

I. ைன்னல் வபாருள் தரும் தமிகழ நீ ஓர் பூக்ைாடு; நாகனார் தும்பி!”
II. “உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு”
III. 20-ஆம் நூற்றாண்டுக் ைவிளதவானில் ஒைிநிைவாய்ப் பவனி வந்த வபருங்ைவிஞர்
–
கமற்கூறிய வாக்ைியங்ைைினால் புைழப்படுபவர் யார்?

A) ைண்ணதாசன்
C) முடியைசன்

B)

பாைதியார்

D)

பாைதிதாசன்

Batch 1 test 34 question no 45
6.

ைம்பன் வசான்ன வண்ணங்ைள் எத்தளன?

ைம்பன் வசான்ன யாப்பு வண்ணங்ைைின் எண்ணிக்ளை யாது?

A) 96
C) 94

A) 95
C) 98

B) 95
D) 97

B) 96
D) 99

Batch 1 test-7 Q.no-98
7.

வபாருத்துை.

வபாருத்துை.

a) துஞ்சல்
b) தமியர்
c) தாள்
d) கநான்ளம

1. முயற்சி
2. வலிளம
3. கசாம்பல்
4. தனித்தவர்

குறியீடுைள் :

A)
B)
C)
D)

a
2
3
3
1

a) தமியர்
1. கசாம்பல்
b) முனிதல்
2. முயற்சி
c) துஞ்சல்
3. தனித்தவர்
d) தாள் 4. வவறுத்தல்
குறியீடுைள் :

b
3
4
4
2

c
4
1
2
4

d
1
2
1
3

A)
B)
C)
D)

a
2
1
4
3

b
1
3
3
4

c
4
2
2
1

d
3
4
1
2

Batch-1 test 33 q.no-190
8.

புறநானூற்றில்
சிை
பாடல்ைளை
ஆங்ைிைத்தில் வமாழி வபயர்த்தவர்

A) ைால்டுவவல்
B) வபஸ்ைி
C) ஜி.யு. கபாப்
D) வசல்லி

ஜி.யு.கபாப் பற்றிய ைீழ்க்ைாணும் வாக்ைியங்ைளை ைருத்தில் வைாள்ை.

I.

இவர், தம்முளடய 28-ஆம் அைளவயில் தமிழைத்தில் சமயப் பணியாற்றத்
கதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டார்.

II.

இவர், புறநானூறு, திருக்குறள், திருவாசைம், நாைடியார் முதலிய நூல்ைளை
ஆங்ைிைத்தில் வமாழி வபயர்ந்துள்ைார்.

III.
IV.

“தமிழ்ச் வசய்யுட்ைைம்பைம்” என்னும் நூளைத் வதாகுத்துள்ைார்.
இவர், 1886-ஆம் ஆண்டு திருவாசைத்ளதயும்; 1900-ஆம் ஆண்டு

திருக்குறளையும் ஆங்ைிைத்தில் வமாழி, வபயர்த்துள்ைார்.

V.

இவர் ைாைம்1830-1918.
கமற்ைண்டவற்றில் தவறானது எது/எளவ?

A) II, III மற்றும் V மட்டும்
C) I, IV மற்றும் V மட்டும்

B) I, III மற்றும் IV மட்டும்
D) I, II மற்றும் III மட்டும்

Batch-1 test-34 q.no-37
9.

திவ்வியப் பிைபந்தத்திற்கு உளை வழங்ைியவர்

நாைாயிைத் திவ்விய பிைபந்தம் பற்றிய ைீழ்க்ைாணும் கூற்ளற ைருத்தில் வைாள்ை.

A) அடியார்க்கு நல்ைார்
B) அரும்பத உளைைாைர்
C) பிள்ளைப் வபருமாள் ஐயங்ைார்
D) வபாியவாச்சான் பிள்ளை

I. நாைாயிைத்திவ்விய பிைபந்தத்ளத வதாகுத்து வபயாிட்டவர் நாதமுனி ஆவர்.
II. நாைாயிைத்திவ்விய பிைபந்தம் மூன்று பிாிவுைளை உளடயது.
III. இதற்கு ஆன்ற தமிழ்மளற, திைாவிட சாைைம் இனிய தீந்தமிழ்ப்பனுவல், அருந்தமிழ்ப்
பனுவல் என்னும் வபயர்ைள் உண்டு.

IV. இதற்கு, வபாியவாச்சான் பிள்ளை என்பார் உளை எழுதியுள்ைார்.
கமற்ைண்ட கூற்றில் எது/எளவ சாியானது?

A) I, III மற்றும் IV மட்டும்
C) II மற்றும் III மட்டும்

B) I மற்றும் IV

மட்டும்

D) அளனத்தும்

Batch-3 test 8 q.no-1
10. திருக்குறைின் அறத்துப்பால், வபாருட்பால் வீைமாமுனிவர்

இைத்தின்

இைண்ளடயும் இைத்தீன் வமாழியில் வமாழி

வபயர்த்துள்ைார்?

வபயர்த்தவர் யார்?

A) இன்பத்து பால்
B) அறத்துப் பால்
C) வபாருட்பால்
D) B மற்றும் C

A) ஜி.யு. கபாப்
B) வீைமாமுனிவர்
C) பவணந்தி முனிவர்
D) ைால்டுவவல்
11. வபாருத்துை.

(வபரும் வபாழுது)

a)

(மாதம்)

1. மார்ைழி,

ைார்ைாைம்

ளத

b)

முன்பனிக்ைாைம்

2. ஆவணி,

c)

முதுகவனிற்ைாைம்

3. ஐப்பசி,

புைட்டாசி
ைார்த்திளை

d)

4. ஆனி,

குைிர்ைாைம்

குறியீடுைள் :

b
3
1
2
4

c
1
4
1
3

d
2
3
4
1

திருக்குறைின்

Batch-1 test-7 q.no: 165
bghU¤Jf.
g£oaš - I
g£oaš – II
(fhy«)
(â§fŸ)
a) ïsntÅš
1. I¥gá, fh®¤âif
b) K‹gÅ
2. á¤âiu, itfhá
c) FË®
3. MtÂ, òu£lhá
d) fh®
4. kh®fÊ, ij

ஆடி

a
A) 4
B) 2
C) 3
D) 2

வமாழியில்

F¿pLfŸ:
a b
A) 2
4
B) 4
2
C) 4
1
D) 2
1

c
1
3
3
4

Mock 2 q.no-32

d
3
1
2
3

எப்பிாிவுைளை

வமாழிப்

12. உற்றறிதல் + சுளவத்தல் + நுைர்தல் - “உற்றறிதல் + சுளவத்தல் + நுைர்தல்” எனும் அறியும் ஆற்றலுக்குாிய எடுத்துக்ைாட்டு
இம்மூன்றும் எவ்உயிர்ைளுக்கு உாியது.

A) சிப்பு
B) ைளையான்
C) பறளவ
D) நத்ளத

-

நத்ளத

-

எறும்பு
-

விைங்கு

-

நண்டு

யாது?

A) சிப்பி
B) எறும்பு
C) நண்டு
D) தும்பி
Batch-1 test-32 q.no-11

13.

தமிழுக்குத்
வதாண்டு
வசய்கவான்
சாவதில்ளை - இது யார் கூற்று?

A) பாைதியார்
C) ைண்ணதாசன்

B) பாைதிதாசன்
D) வாணிதாசன்

தவறாை வபாருந்தியுள்ை இளணளயக் ைண்டறிை.

A) தமிழுக்குத் வதாண்டு வசய்கவான் சாவதில்ளை - பாகவந்தர்
B) ஏளழயின் குடிளசயில் அடுப்பும் விைக்கும் – வல்லிக் ைண்ணன்
C) முல்ளைக்கைார் ைாடுகபாலும் – புைவர் குழந்ளத
D) பாட்டாைி மக்ைைது பசிதீை கவண்டும் – நாமக்ைல் ைவிஞர்
Batch-1 test-27 q.no-72

14. உருவ

வழிபாடு
வசய்யாமல்
வவட்ட
வவைிளயக் ைடவுைாை வழிப்பட்ட சித்தர்

A) ைடுவவைிச்சித்தர்
B) பாம்பாட்டிச் சித்தர்
C) குதம்ளபச் சித்தர்
D) அழுகுணிச் சித்தர்

வைாள்ளை வைாள்ை நிளனயாகத - நட்புக்
வைாண்டு பிாிந்து நீ கைாள்முளனயாகத!
- என்னும் பாடளைப் பாடியவர்?

A) பட்டுக்கைாட்ளட
B)ைடுவவைிச்சித்தர்
C) மு.வ.
D) வபாியார்
Explanation:
விளட : B
ைடுவவைிச்சித்தர்:
 சுமார் 400 ஆண்டுைளுக்கு முன் ைாடு மளையில் வாழ்ந்தவர்ைள்.
 உருவ வழிபாடு இல்ைாமல்; வவட்ட வவைிளைகய ைடவுைாை வழிப்பட்டவர்.

Exclusive test-8 q.no- 141
15. ைிறித்துவக் ைம்பர் என்றளழக்ைப்பட்டவர்

A) ைம்பர்
B) வீைமாமுனிவர்
C) எச்.ஏ. ைிருஷ்ணப்பிள்ளை
D) உமறுப்புைவர்

ைிறித்துவக் ைம்பர் எந்த அைளவயில் தன்னுளடய வபயளை மாற்றிக் வைாண்டார்?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
Explanation :
விளட : B
 ைிறிஸ்தவக் ைம்பர் – ைிருட்டினனார்.
 இவர் தன்னுளடய முப்பதாவது அைளவயில் தன் வபயளை எச்.ஏ. ைிருட்டினனார் என
ளவத்துக் வைாண்டார்.

 ைாைம் : 1827-1900

Batch-1 test-27 q.no-31
16. வபாருத்தமானவற்ளறத் கதர்ந்வதடுக்ை

A) வசல்வி பாடினாள் - திளண வழு
B) என் மாமா வந்தது - திளண

வழா நிளை

C) நான் வந்கதன்
D) நாய் ைத்தும்

- இட வழு
- மைபு வழு

வபாருத்துை.
(வழு)
(எ.ைா)

a)
b)
c)
d)

ைாை வழு 1.

நாய் ைத்தும்

வினா வழு
திளண வழு

2.
3.

மைபு வழு 4.

என் மாமா வந்தது

குறியீடுைள் :

a
A) 2

b
3

c
4

d
1

ைாிைாைன் நாளை வந்தான்
முட்ளடயிட்டது கசவைா கைாழியா?

B) 4
C) 4
D) 3

1
2
4

2
1
1

3
3
2

Batch-2 test-2 Q.no-43
17. பிள்ளைப் வபருமாள் ஐயங்ைார் யாருளடய 1623 முதல் 1659 வளை மதுளைளய ஆண்ட திருமளை நாயக்ை மன்னாின் அளவயில்
அளவயில் அலுவைைாய் பணிபுாிந்தார்?

அலுவைைாய் இருந்தவர் யார்?

A) இைாசைாசன்
B) திருமளை நாயக்ை மன்னர்
C) மகைந்திைவர்மன்
D) குகைாத்துங்ைன்

A) கவதநாயைம் பிள்ளை
B) பிள்ளை வபருமாள் அய்யங்ைார்
C) உமாபதி சிவாச்சாாியார்
D) அமிர்த சாைைர்
Exclusive batch test-10 q.no- 109

18.

பிளழயான கூற்ளறக் ைண்டறிை.

A) உம்ளமத் வதாளையில் வரும் வல்லினம்
மிைாது

B) இைட்ளடக் ைிைவியில் வல்லினம் மிைாது
C) விளனத் வதாளையில் வரும் வல்லினம்

தவறான கூற்ளறக் ைண்டறிை.
A) பண்புத் வதாளையில் வல்லினம் மிகும்

B) உவளமத் வதாளையில் வல்லினம் மிகும்
C) ஒவைழுத்து ஒரு வமாழியின் பின் வல்லினம் மிகும்
D) உம்ளமத் வதாளையில் வல்லினம் மிகும்.

மிைாது

D) வன்வறாடர்க் குற்றியலுைைத்தின்
பின்வரும் வல்லினம் மிைாது

19. முக்கூடற் பள்ளுக்குாிய பாவளை

A) சிந்துப்பா
B) ஆசிாியப்பா
C) வஞ்சிப்பா
D) வவண்பா

Batch 1 test 3 q.no-63
முக்கூடற்பள்ளுக்குாிய பாவளை ___________
A) சிந்துப்பா
B) ஆசிாியப்பா
C) வஞ்சிப்பா
D) ைலிப்பா
Batch-1 test-7 q.no-200

20. வபாருத்துை.

வபாருத்துை.

a) ஒல்ளை
b) ஈறு
c) கமதி
d) அங்ைணர்

1. சிவன்
2. எருளம
3. எல்ளை
4. விளைவு

a) பணிவிடம்
b) சந்தம்
c) ஈறு
d) கமதி

c
3
4
1
2

குறியீடுைள் :

1.
2.
3.
4.
5.

குறியீடுைள் :

A)
B)
C)
D)

a
1
2
3
4

b
2
3
4
3

d
4
1
2
1

21. அைசளனக் குறிக்கும் ஓவைழுத்து ஒரு வமாழி

A) பூ
B) கைா
C) ைா

A)
B)
C)
D)

a
1
3
5
2

b
4
4
4
4

c
2
1
3
3

எருளம
பணிவு
எல்ளை
அழகு
பாம்பின் நஞ்சு

d
3
2
1
1

Batch-1 test-27 q.no-79
“நின்கனா வாினும் மிங்கைா” இவ்வாிைைில்
வந்துள்ைது?

A) அைசன்
C) தந்ளத

B) மக்ைள்
D) மான்

கைா

எனும்

வசால்

எப்வபாருைில்

D) ஆ
22. “நமக்குத்

வதாழில்

ைவிளத

நாட்டிற்குளழத்தல்” என்று முழக்ைமிட்டவர்

A) சி. சுப்பிைமணிய பாைதியார்
B) பாைதிதாசனார்
C) உ.கவ.சா. ஐயர்
D) ைவிமணி கதசிை விநாயைம்

Exclusive batch test-10 q.no- 93
“நமக்குத் வதாழில் ைவிளத” இக்கூற்றின் ஆசிாியர் பிறந்த ஆண்டு எது?
A) 1882
B) 1891
C) 1942
D) 1923
Explanation:
விளட : A
 இக்கூற்றின் ஆசிாியர் பாைதியார்

 1882 11ஆம் நாள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுைத்தில் பிறந்தார்.
 ைளைமைள் என்னும் வபாருள் தரும் பாைதி எனப்வபயர் வபற்றார்.

பிள்ளை

Batch-3 test-12 q.no-48
23. அடிகதாறும்

நான்கு

சீர்ைளைப்

வபற்று

வருவது.

a) குறைடி
b) சிந்தடி
c) வநடிைடி
d) கநைடி
A) c
B) d
C) a
D) b

வபாருத்துை.

a) இருசீர்
b) மூன்றுசீர்
c) ஐந்து சீர்
d) ஆறுசீர்

1.
2.
3.
4.

சிந்தடி
வநடிைடி
ைழிவநடிைடி
குறைடி

குறியீடுைள் :

A)
B)
C)
D)

a
4
3
2
2

b
1
4
4
1

c
2
1
3
3

d
3
2
1
4

Explanation
 குறைடி - அடிகதாறும் இருசீர்ைளைப் வபற்று வரும்.
 சிந்தடி - அடிகதாறும் முச்சீர்ைளைப் வபற்று வரும்.
 அைவடி (அ) கநைடி - அடிகதாறும் நான்கு சீர்ைளைப் வபற்று வரும்
 வநடிைடி - அடிகதாறும் ஐந்து சீர்ைளைப் வபற்று வரும்
 ைழிவநடிைடி - அடிகதாறும் ஆறு அல்ைது அதற்கு கமற்பட்ட பை சீர்ைளைப் வபற்று
வரும்.

Exclusive batch test 9 question no 43
24. கபைாசிாியர் வப.சுந்தைம் பிள்ளை அவர்ைள் பின்வருபவர்ைளுள் கைாடை நல்லூர் சுந்தைசுவாமிைள் என்பவளைத் தமது ஞானாசிாியைாை
யாளை ஞானாசிாியைாைக் வைாண்டு ஒழுைி

வைாண்டு வாழ்ந்தவர் யார்?

வந்தார்?

A)
B)
C)
D)

A) சுந்தை சுவாமிைள்
B) சந்தைாச்சாாியார்
C) சுசீந்திை முனிவர்
D) வபருமாள் பிள்ளை

சுந்தைம்பிள்ளை
ைந்தசாமிப் புைவர்
கவதாநயை சாஸ்த்திாியார்
குமைகுருபைர்

Batch-1 test-34 q.no-127
25. ைடிளை முத்துப் புைவாின் மாணவர் யார்?

A) அப்துல் ைாதர்
B) உமறுப்புைவர்
C) அைமது மளைக்ைாயர்
D) அபூபக்ைர்

முதுவமாழிமாளை என்னும் நூளை எழுதியவர்?

A) மதுளைக் கூடலூர் ைிழார்
C) உமறுப் புைவர்
Explanation:

B) அப்பர்
D) குமைகுருபைர்

விளட :

C

 உமறுப்புைவர் - சீறாபுைாணத்ளதயும் இயற்றியுள்ைார்.
 எட்டயபுைம் ைடிளை முத்துப் புைவாின் மாணவர்.
முதுவமாழிக் ைாஞ்சி - மதுளைக் கூடலூர் ைிழார்

Exclusive batch test-9 q.no- 76
26. ‘பகுத்தறிவுக்

ைவிைாயர்’

எனத்

தமிழ்

மக்ைைால் அளழக்ைப்படுபவர் யார்?

A) ஈ.கவ.இைா.
B) உ.கவ.சா
C) உடுமளை நாைாயணைவி
D) மு.வ.

பகுத்தறிவுக் ைவிைாயர் வாழ்ந்த ைாைம் எது?

A) 1897 - 1982
C) 1899 - 1981
Explanation:
விளட: C

B) 1898 - 1980
D) 1900 – 1990

 பகுத்தறிவுக் ைவிைாயர் – உடுமளை நாைாயண ைவி
 ைாைம் : 25.09.1899 முதல் 23.05.1981 வளை

Exclusive batch test-1 q.no- 36
27. குழல் கைட்டு மைிழ்ந்தான் - இது எவ்வளை வபாருத்துை
ஆகுவபயர்?

பட்டியல்-II

பட்டியல்-I

A) ைாாியவாகு வபயர்
B) ைருவியாகு வபயர்
C) ைருத்தாகு வபயர்
D) தானியாகு வபயர்

a) மயில் வந்தாள்
b) நாலு லிட்டர் கதளவ
c) ஆண்டாளைப் பாடு
d) வாவனாலி கைட்டு மைிழ்ந்தான்

1.
2.
3.
4.

ைருவியாகு வபயர்
ைருத்தாவாகு வபயர்
உவளமயாகு வபயர்
முைத்தல் அைளவ ஆகுவபயர்

குறியீடுைள் :

A)
B)
C)
D)

a
1
1
3
3

b
4
2
1
4

c
2
3
4
2

d
3
4
2
1

Batch 1 test 8 –question 48
28. ஒரு

வபயர்ச்வசால்லின்

வபாருளைச்

வசயப்படு வபாருைாை கவறுபடுத்துவது

A) இைண்டாம் கவற்றுளம
B) மூன்றாம் கவற்றுளம
C) நான்ைாம் கவற்றுளம
D) ஐந்தாம் கவற்றுளம

பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைவனிக்ை.

I.

ஒரு வபயர்ச்வசால்லின் வபாருளைச் வசயப்படுவபாருைாை கவறுவடுத்துவது மூன்றாம்
கவற்றுளம.

II. விளனமுற்று, வபயர்ச்வசால், விளனச்வசால் ஆைியவற்றுள் ஒன்ளறப்
பயனிளையாைக் வைாண்டு முடிவது எழுவாய் கவற்றுளம.
கமற்கூறியவற்றில் சாியானவற்ளற கதர்ந்வதடுக்ை.
குறியீடுைள் :

A) I மட்டும் B) II
C) இைண்டும்
Explanation

மட்டும்

D)

இைண்டுமில்ளை

 வபயர் வசால்லின் வபாருளை வசயல்படு வபாருைாை மாற்றுவது இைண்டாம்
கவற்றுளம எ.ைா. முருகைசன் வசடிளய நட்டான்
 முதல் கவற்றுளம எழுவாய் கவற்றுளம என்று அளழக்ைப்படும் எ.ைா. முைிைன்
வந்தான்.

Exclusive test 2 question no 200
29. ஐங்குறுநூற்ளறத் வதாகுத்தவர் யார்?

A) உருத்திைசன்மர்

ஐங்குறுநூளற வதாகுப்பித்தவர் யார்?

A)

உருத்திைசன்மனார்

B)

ைடலூர் ைிழார்

B) உக்ைிைப் வபருவழுதி
C) பூாிக்கைா
D) புைத்துளற முற்றிய கூடலூர் ைிழார்

C) மாந்தைஞ்கசைல் இரும்வபாளற D)
Explanation
 வதாகுத்தவர்

-

பாண்டியன் மாறன் வழுதி

கூடலூர் ைிழார்

 வதாகுப்பித்தவர் -

மாந்தைந்கசைல் இரும்வபாளற

 பாைதம் பாடிய வபருந்கதவனார் உளை எழுதியுள்ைார்.

Batch 1 Test 29. Question No 128
30. பாசிளை - பிாித்து எழுதுை.
உாிய விளடளயக் குறிப்பிடுை.

A) பாசு + இளை
B) ளபசு + இளை
C) பசுளம + இளை
D) பாசி + இளை

வபாருத்துை.

a) ைருங்குயில்
b) சிற்கறாளட
c) பாசிளை
d) வபாியன்

1.
2.
3.
4.

தன்வனாற்றிைட்டல்
ஆதிநீடல்
இளடஉைைம் இஆதல்
இனமிைல்

குறியீடுைள் :

A)
B)
C)
D)

a
2
3
4
1

b
3
1
1
2

c
4
2
2
3

d
1
4
3
4

Batch 1 Test 4. Question No 37
31. பாிதிமாற் ைளைஞருக்கு ‘திைாவிட சாஸ்திாி’ பாிதிமாற்ைளைஞர் பற்றிய ைீழ்க்ைாணும் கூற்ளற ைருத்தில் வைாள்ை.
என்ற பட்டத்ளத வழங்ைியவர் யார்?

A) ஜி.யு. கபாப்
B) சி.ளவ. தாகமாதைனார்
C) ஆறுமுை நாவைர்
D) மு.சி. பூர்ணலிங்ைம்

I. தமிளழ “உயர்தனிச் வசம்வமாழி” என முதன்முதைாை நிளைநாட்டினார்.
II. “நாடைவியல்” என்ற இைக்ைண நூளை எழுதினார். தற்கபாது உள்ை முதல் நாடை
நூல் இதுகவ ஆகும்.

III. Sonnet என்ற 14 அடி ஆங்ைிைப் பாட்ளடப் கபான்று பை பாடல்ைள் எழுதி
“தனிப் பாசுைத் வதாளை” என வவைியிட்டார்.
IV. சி.ளவ.தாகமாதைப் பிள்ளையின் கவண்டுகைாளுக்கு இணங்ை வசந்தமிழ் நளடயில்
“மதிவாணன்” என்ற புதினத்ளத இயற்றினார்.
கமற்ைண்ட கூற்றில் எது/எளவ சாியானது?

A) I மற்றும் IV மட்டும்
C) I, III மற்றும் IV மட்டும்

B) II மற்றும் III மட்டும்
D) அளனத்தும்

Exclusive batch : test 4 question no :10
32. மக்ைள் ைவிஞர்’ என அளழக்ைப்படுபவர் மக்ைள் ைவிஞர் பற்றிய ைீழ்க்ைாணும் கூற்றில் தவறானளவ எளவ?
யார்?

A) பட்டுக்கைாட்ளட ைல்யாணசுந்தைம்
B) அழ. வள்ைியப்பா
C) பாைதிதாசன்
D) பாைதியார்

I.
II.
III.
IV.

மக்ைள் ைவிஞர் என அளழக்ைப்பட்டவர் “சுைதா”
இவர் வசங்ைப்படுத்தான்ைாடு என்னும் ஊாில் பிறந்தவர்
இவைது ைாைம் 13-04-1936 முதல் 08-10-1960 வளை
இவர் எைிய தமிழில் அளனவருக்கும் புாியும்படி ைவிளதைளை
இயற்றியவர்; திளையிளசப் பாடல்ைளையும் இயற்றியுள்ைார்.

A) I மற்றும் III தவறானளவ
B) II மற்றும் IV தவறானளவ
C) I, II மற்றும் III தவறானளவ D) I, II மற்றும் IV தவறானளவ
Explanation:
விளட:

A

 மக்ைள் ைவிஞர் – பட்டுக்கைாட்ளட ைல்யாணசுந்தைனார்

 ைாைம் – 13.04.1930 முதல் 08.10.1959 வளை

Batch-1 test-34 q.no-18
33. திருக்குறளுக்கும்

-----------

என்னும்

எண்ணுக்கும் வபாிதும் வதாடர்புள்ைது.

A) மூன்று
C) ஏழு

B) எட்டு
D) ஐந்து

பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைவனிக்ை.

I.

திருக்குறைில் பதிவனாறு அதிைாைப் வபயர்ைள் உளடளம என்னும் வசால்லில்
அளமந்துள்ைன.

II. எழு சீர்ைைால் அளமந்த வவண்பாக்ைளைக் வைாண்ட திருக்குறைில் ஏழு என்னும்
எண்ணுப்வபயர் ஏழுக் குறட்பாக்ைைில் இடம் வபற்றுள்ைது.
கமற்கூறியவற்றில் தவறானவற்ளற ைண்டறிை.

A) I மட்டும்
C) இைண்டும்

B) II மட்டும்
D) இைண்டுமில்ளை

Exclusive Test 3 Q.no-56
34.

தமிழ் ஆட்சி வமாழியாைத் திைழும் நாடுைள்

தமிழர் ஆட்சிப் வபாறுப்புைளை வைிக்கும் நாடுைளுள் வபாருந்தா ஒன்ளறக் ைண்டறிை.

A) இைங்ளை, சிங்ைப்பூர், மகைசியா
B) வதன் அவமாிக்ைா, ைனடா,

A) இைங்ளை
B) மகைசியா
C) சிங்ைப்பூர்
D) பிஜித்தீவுைள்

பிாிட்டன்

C) பினாங்கு, பிஜீத்தீவுைள், பிாிட்டன்
D) மகைசியா, ைனடா, பிாிட்டன்

Batch-2 test-27 q.no25

35. யார் ைாப்பார் என்று தமிழன்ளன ஏங்ைிய “யார் ைாப்பார் என்று தமிழன்ளன ஏங்ைிய கபாது நான் ைாப்கபன்” என்று கூறியவர் யார்?
கபாது நான் ைாப்கபன் என்று எழுந்தார்
ஒருவர். அவர் யார்?

A) உ.கவ. சாமிநாதர்
B) மீனாட்சி சுந்தைனார்
C) ைல்யாண சுந்தைனார்
D) சுந்தைம் பிள்ளை
36.

ைீழ்க்ைண்டவற்றில் பிறவிளனத்

A) உ.கவ.சா
B) மீனாட்சி சுந்தைனார்
C) பாிதிமாற்ைளைஞர்
D) மளறமளையடிைள்
Exclusive Test 1 Q.no-117

வதாடளைக்

குறிப்பிடுை.

A) பாத்திமா தமிழ் ைற்றாள்
B) பாத்திமா தமிழ் ைற்பித்தாள்
C) பாத்திமா மாணவர்ைைிடம் கூறினாள்
D) பாத்திமாவிடம் மாணவன் தான்
மதுளைக்குச் வசல்வதாைக் கூறினான்

“ைண்ணன் திருக்குறள் ைற்றான்” - இஃது எவ்வளைத் வதாடர்?

A) வசய்விளனத் வதாடர்
B) தன்விளனத் வதாடர்
C) பிறவிளனத் வதாடர்
D) வதாடர்நிளைத் வதாடர்
 எழுவாய் தாகன வசய்யும் வதாழிளை உணர்த்துவது.
 ைண்ணன் திருக்குறளை ைற்றான்.
 இதில் ைண்ணன் என்னும் எழுவாய், ஒரு வசயளைத் தாகன வசய்வதனால் இது
தன்விளனத் வதாடர்.
பிறவிளன
 ைண்ணன் திருக்குறள் ைற்பித்தான்.

Batch 1 Test 4. Question No 83
37. ‘புைட்சி முழக்ைம்’ என்னும் நூளை எழுதியவர் சாளையாாின்

பளடப்புைளுள்

எவ்விரு

யார்?

வபற்றுள்ைது?

A) பாிதிமாற் ைளைஞர்
B) மளறமளையடிைள்
C) கதவகநயப்பாவாணர்
D) சாளை இைந்திளையன்

A) புைட்சி முழக்ைம் உளை வீச்சு
B) பூத்தது மானுடன், உளை வீச்சு
C) இருண்ட வீடு, குடும்ப விைக்கு
D)

பால்வீதி, உளைவீச்சு

நூல்ைள்

தமிழை

அைசின்

பாிசுைளைப்

Mock-1 q.no-46
38. முற்ைாைத்து இளசத் தமிழ் நூல்ைைில் ஒன்று இக்ைாைத்தில் வழங்குைின்ற இளசத்தமிழ் நூல்ைளுள் இல்ைாத ஒன்ளறக் ைண்டறிை.
எது?

A) வபருநாளை
B) சிைப்பதிைாைம்
C) வபாியபுைாணம்
D) ைந்தபுைாணம்

A) கதவாைம்
C) வபாியபுைாண ைீர்த்தளன
Explanation:
விளட:

B) ைந்தபுைாணக் ைீர்த்தளன
D) சங்ைீத சந்திாிளை

A

இளடக்ைாை நூல்ைள்

முக்ைாை நூல்ைள்

கதவாைம்
தாைவளைகயாத்து

இளசநுனுக்ைம்
வபருநாளை
வபருங்குருகு

Batch-1 test-7 q.no-3
39. ‘வைாண்மூ’ வபாருள் கூறுை?

A) கமைம்
B) கபார்
C) சுற்றம்
D) வானம்

வபாருத்துை.

a) வைாண்மூ
b) சமம்
c) அைவம்
d) தழளை

1. கபார்
2. பறளவைளை ஓட்டும் ைருவி
3. கமைம்
4. ஆைவாைம்

குறியீடுைள் :

A)
B)
C)
D)

a
2
3
4
3

b
1
2
3
1

c
4
4
2
4

d
3
1
1
2

Batch-1 test-33 q.no-111
40. “யவனர்ைள்” எதளனச் சமந்து வந்து அதற்கு atd®fŸ bgh‹id¢ RkªJ tªJ, mj‰F <lhf Äsif V‰¿¢
ஈடாை எளத ஏற்றி வசன்றனர்?

A) சர்க்ைளை, வபான்
B) வபான், மிைகு
C) பட்டு, மிைகு
D) முத்து, இஞ்சி

br‹w brŒâia vªüš bjÇÉ¡»‹wJ?
A) FWªbjhif
B) mfeh}W
C) kJiu¡fhŠá
D) áWghzh‰W¥gil
Mock 2 q.no-42

41. ைலித்வதாளைளயத் வதாகுத்தவர்

A) உக்ைிைப் வபருவழுதி
B) பாண்டியன் மாறன் வழுதி
C) நல்ைந்துவனார்
D) நன்னன் கசய் நன்னன்

ைலித்வதாளைளய வதாகுத்தவாின் பாடல்ைளுள் எத்தளன பாடல்ைள் ைலித்வதாளையில்
இடம் வபற்றுள்ைன?

A) 29
C) 35
Explanation:
விளட : D
 வதாகுத்தவர்
 ைபிைர்
 நல்லுறுத்திைனார்
 இைநாைனார்
 வபருங்ைடுகைடா

B) 17
D) 33
–
–
–
–

நல்ைந்துவனார் – 33 (வநய்தல்)
29 (குறிஞ்சி)
17 (முல்ளை)
35 (மருதம்)
35 (பாளை)

Exclusive Test 10 Q.no-140
42. ‘ஜீவனாம்சம்’ என்ற நூளை எழுதியவர் யார்?

A) வஜயைாந்தன்

சி.சு. வசல்ைப்பாவின் எப்புதினம் சாைித்திய அைாவதமி விருளதப் வபற்றது?

A) ஜீவனாம்சம்

B) தமிழ்ச் சிறுைளத பிறக்ைிறது

B) புதுளமப்பித்தன்
C) அழ. வள்ைியப்பா
D) சி.சு. வசல்ைப்பா

C) சுதந்திை தாைம்

D) வாடிவாசன்

Batch-1 test-33 q.no-62

43. பை ைற்றும் ைல்ைாதவைாை ைருதப்படுபவர் உைைத்கதா வடாட்ட __________ பைைற்றும்
யார்?

__________ அறிவிைா தார்.

A) அறிவுள்ைவர்
B) அறிவில்ைாதவர்
C) ைற்ைாதவர்
D) உயர்ந்தாகைாடு வபாருந்தி வாழும்

A) ஒழுக்ைம், எய்துவர்
C) உைகவார், ஏதம்

ைல்விளயக் ைல்ைாதவர்

விளட :

B) ளைகூடும், ைருதி
D) ஒழுைல், ைல்ைார்

Explanation
D

 உைைத்கதா வடாட்ட ஒழுைல், பைைற்றும் ைல்ைார் அறிவிைா தார்.

Mock 1 Q.no-60
44. ‘வசப்புத் திருகமனிைைின் வபாற்ைாைம்’ என்று வசப்புத் திருகமனிைைின் வபாற்ைாைம் எது?

A) கசாழர் ைாைம்
B) பாண்டியர் ைாைம்
C) பல்ைவர் ைாைம்
D) நாயக்ைர் ைாைம்

அளழக்ைப்பட்ட ைாைம் எது?

A) கசாழர் ைாைம்
B) கசைர் ைாைம்
C) பாண்டியர் ைாைம்
D) நாயக்ைர்ைள் ைாைம்

Batch-1 test-7 q.no-84
45.

அளைவயிற்றுக்

ைஞ்சிக்கு

அல்ைற்படும்

ஊளமைைின்

உறுப்பினைாை

நான்

“அளைவயிற்றுக் ைஞ்சிக்கு அல்ைற்படும் ஊளமைைின் உறுப்பினைாை நான் கபசுைிகறன்”
இக்கூற்று யாருளடயது?

A)
C)

கபசுைிகறன் என்று கூறியவர் யார்?

A) ைாந்தி
B) பாைதியார்
C) அம்கபத்ைார் D) திரு.வி.ை

B)
D)

ைாந்தி
மு.வ.

வபாியார்
அம்கபத்ைர்

Batch-1 test-34 q.no-180
46. ‘கவலி’ என்னும் சிறுைளதயின் ஆசிாியர் பின்வருவனவற்றுள் ைாஜம் ைிருஷ்ணன் எழுதிய சிறுைளத எது?

A) கவலி
C) ைிழிசல்

யார்?

A) இந்துமதி
B) சிவசங்ைாி
C) இைாஜம் ைிருஷ்ணன்
D) வஜயைாந்தன்
47. சிறுபஞ்சமூைம்

என்ற
ஆசிாியாின் சமயம்

A) இந்து சமயம்
B) சமண சமயம்
C) ைிருத்துவ சமயம்
D) வபௌத்த சமயம்

B) சட்ளட
D) ஒவ்வவாரு ைல்ைாய்

Batch-1 test-18 q.no-109
நூளை

இயற்றிய

பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைருத்தில் வைாள்ை.
I. வபரும்பஞ்சமூைம் என்பது வில்வம், வபருங்குமிழ், தழுதாளழ பாதிாி, வாளை
முதலியவற்றின் கவர்ைைால் வசய்த மருந்து.
II. சிறுபஞ்சமூைம் வபௌத்த சமயத்ளதச் சார்ந்த நூல்
கமற்ைண்ட கூற்றில் எது/எளவ சாியானது?

A) I மட்டும்
C) இைண்டும்
Explanation

B) II மட்டும்
D) இைண்டுமில்ளை

Ans: A
 சிறுபஞ்சமூைம் என்பது சமணசமய நூல் இதில் 97 வவண்பாக்ைள் உள்ைன.
சிறுபஞ்சமூைம்

1.
2.
3.
4.
5.

சிறுவழுதுளண
சிறுமல்லி
வபருமல்லி
வநருச்சி
ைண்டங்ைத்திாி

Batch-1 Test-3 Q.no-6
48. தில்ளையாடி வள்ைியம்ளமயின் தியாைத்ளதப் வதன்னாப்பிாிக்ை வைைாற்றில் வள்ைியம்ளமயின் வபயர் என்றும் நிளைத்து நிற்கும் என
பற்றி,

ைாந்தியடிைள்

எந்த

இதழில்

எழுதியுள்ைார்?

A) இந்தியன் கபாஸ்ட்
B) வதன்னாப்பிாிக்ைச்சத்தியாக்ைிைைம்
C) இந்தியன் ஒப்பீனியன்
D) இந்தியன் பிைண்ட்

ைாந்தி எந்நூலில் குறிப்பிட்டுள்ைார்?

A) இந்தியன் சஞ்சிளை
B) இந்தியன் ஒப்பீனியன்
C) இந்தியச் சத்தியாக்ைிைைம்
D) வதன்னாப்பிாிக்ைா சத்தியாக்ைிைைம்
Exclusive batch test-3 q.no-162

49. சயங்வைாண்டாாின் சமைாைப் புைவர் யார்?

A) ைம்பர்
B) நக்ைீைர்
C) ஒட்டக்கூத்தர்
D) பிள்ளைப் வபருமாள் ஐயங்ைார்

ைலிங்ைத்துப் பைணிளயப் பற்றி ைீழ்க்ைண்ட கூற்ளற ைருத்தில் வைாள்ை.

I. 96 வளைச் சிற்றிைக்ைியங்ைளுள் ஒன்று
II. நான்ைடிைைால் ஆன தாழிளச என்னும் வசய்யுள் வளையால் இயற்றப்பட்டது.
III. ைலிங்ைத்துப் பைணியில் 10 பகுதிைளும்; 590 தாழிளசைளும் உள்ைன.
IV. இந்நூளை வஜயங்வைாண்டாாின் சமைாைப் புைவர் ஒட்டக்கூத்தர் “வதன் தமிழ்த்
வதய்வப்பைணி” என புைழ்ந்துள்ைார்.
கமற்ைண்ட வாக்ைியங்ைைில் தவறானது எது/எளவ?

A) I மற்றும் III மட்டும்
B) II மற்றும் IV மட்டும்
C) I, II மற்றும் III மட்டும்
D) அளனத்தும் தவறானளவ
Batch-3 Test-6 Q.no-77
50. திருமளை முருைன் பள்ளு நூலின் ஆசிாியர் பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைவனிக்ை.
குறிப்பிடுை.

A) திாிகூடைாசப்ப ைவிைாயர்
B) அழைிய வபாியவன்
C) வபாியவன் ைவிைாயர்
D) இவர்ைைில் யாருமிைர்

I. திருமளை அதிபர் பள்ளு நூலின் ஆசிாியர் வபாியவன் ைவிைாயர்.
II. இவருளடய ஊர் திருவநல்கவலி மாவட்டத்தில் உள்ை பண்வபாழில்.
கமற்கூறியவற்றில் தவறானளவ எது/எளவ?

A) I மட்டும்
C) இைண்டும்

B) II மட்டும்
D) இைண்டுமில்ளை

Batch-1 test-33 Q.no-54
51. நீைகைசி எப்பாவால் எழுதப்பட்டது?

A) வஞ்சிப்பா
B) விருத்தப்பா
C) வவண்பா
D) ைலிப்பா

பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைவனிக்ை.

I.

தாவைங்ைளுக்கும் உயிர் உண்டு என்ற உண்ளமளய வவைிப்படுத்தியவர்
ஜைதீச
சந்திைகபாஸ்.

II. நீைகைசி அைவற்பாவால் ஆன ைாப்பியம்.
கமற்கூறியவற்றில் தவறானளவ எது/எளவ?

A) I மட்டும்
C) இைண்டும்
Explanation
விளட : B

B) II மட்டும்
D) இைண்டுமில்ளை

 நீைகைசி விருத்தப்பாவால் ஆனது.
 இதற்கு நீைகைசித் வதருட்டு என்றும் வபயர்.
 தமிழில் எழுதப்பட்ட முதைாவது தருக்ை நூல் இது.

52. பிாித்து எழுதுை - கவறில்ளை

A) கவ + இல்ளை
B) கவற்று + இல்ளை

Batch-1 test-33 Q.no-27
‘கவவறான்று’ பிாித்து எழுதுை.
A) கவவறா + ஒன்று
C) கவறு + ஒன்று

B) கவ + வறான்று
D) கவற்று + ஒன்று

C) கவறு + இல்ளை
D) கவற்றி + இல்ளை

Exclusive test-1 q.no-27

53. நாட்டுப் புறப்பாடலின் வளைைள்

பின்வருபவற்றுள் நாட்டுப்புற பாடல்ைள் வளைைளுள் வரும் பாடல்ைள் எது/எளவ?

A) 7
B) 5
C) 6
D) 8

A) வதாழில் பாடல்ைள்
C) சடங்குப் பாடல்ைள்

B) ஒப்பாாிப் பாடல்ைள்
D) அளனத்தும்

Batch-1 Test-6 q.no-165

54. ‘வைாக்வைாக்ை

கூம்பும்

இவ்வுவளமயால்

பருவத்து’

விைக்ைப்படும்

-

வபாருள்

யாது?

A) வைாக்ளைப் கபான்ற வவள்ளை உள்ைம்
B) ைாைமறிந்து விளைந்து வசயல்படுதல்
C) வபாறுளமகயாடு இருத்தல்
D) எளதயும் ைண்டுவைாள்ைாமல் இருத்தல்

“வைாக்வைாக்ை கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்வதாக்ை சீர்த்த இடத்து” - எவ்வளை அணி பயின்று வந்துள்ைது.

A) இயல்பு நவிற்சி அணி
B) உவளம அணி
C) ஏைகதச உருவை அணி
D) கமற்கூறிய எதுவும் இல்ளை

Batch-1 Test-4 q.no-88
55. அைநானூற்றில் 6, 16, 26 என ஆறாம் பின்வருவனவற்றுள் மருதத்திளணக்குாிய எண்ைள் யாது?
எண்ணில்

வரும்

பாடல்ைள்

பின்வரும்

திளணளயச் சார்ந்தன?

A) குறிஞ்சி
B) மருதம்
C) முல்ளை
D) வநய்தல்

A) 10, 20
C) 4, 14

B) 2, 8
D) 6, 16

Explanation
விளட:

D

 பாளை
 குறிஞ்சி
 முல்ளை
 மருதம்
 வநய்தல்

-

1, 3, 5
2, 8
4, 14
6, 16
10, 20

Exclusive test-5 q.no-9
56. வபாருத்துை.

தவறாை வபாருந்தியுள்ை இளணளயக் ைண்டறிை.

(ஆங்ைிைம்)

(தமிழ்)

a) வசக்
b) ளபல்
c) விசா
d) பாஸ்கபார்ட்

1. ைடவுச்சீட்டு
2. நுளழவு இளசவு
3. கைாப்பு
4. ைாகசாளை

b
3
3
1
4

c
2
1
4
3

d
1
2
2
1

57. திருநாவுக்ைைசர் பிறந்த ஊர்

A) திங்ைளூர்
B) திருவாமூர்

வவப்பமானி
விாிகுழலி
நுண்கணாக்ைி
ைருத்துரு

Explanation
விளட: B
பிைாஸ்டிக்

குறியீடுைள் :

a
A) 4
B) 4
C) 3
D) 2

A) வதர்மா மீட்டர்B) எைாஸ்டிக் C) ளமக்கைாஸ்கைாப் D) புகைாகபாசல் -

–

வநைிைழி

இதை எ.ைா
புகைாட்கடாைால் –

மைபுத் தைவு

பாஸ்கபார்ட்

–

விசா -

ைடவுச்சீட்டு
நுளழவு இளசவு

Exclusive test-1 q.no-37
“தாண்டை கவந்தர்” பிறந்த ஊர் எது?

A) சீர்ைாழி
C) திருவாமூர்

B) திருவாதவூர்
D) திருநாவலூர்

C) திருவழுந்தூர்
D) திருவாதவூர்

Explanation
விளட:

C

 தாண்டை கவந்தர் = திருநாவுக்ைைசர்
 திருவாமூர் ைடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டிளய அடுத்துள்ைது
 ைாைம் : ைி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டு.

Batch-1 test-4 q.no-41
58. கதவகநயப் பாவாணர் எத்தளன நூல்ைளைப் “தமிழர் திருமணம்” என்னும் நூலின் பளடப்பாசிாியர் யார்?

A) பாவாணர்
C) வீைமாமுனிவர்
Explanation

பளடத்துள்ைார்?

A) 40
B) 72
C) 43
D) 52

B) துளைைாசு
D) அண்ணாமளையார்

Ans: A
 பாவாணர் வமாத்தம் 43 நூல்ைளைப் பளடத்துள்ைார்
 எ.ை
தமிழ் மதம்
தமிழ் வைைாறு
முதல் தாய்வமாழி
மண்ணிகை விண்
பண்ளடத் தமிழர் நாைாிைமும் இைண்பாடும் முதலியன.

Batch-1 test -2 q.no-99
59.

‘தட்சிண

கமரு’

என்ற

இைாசைாசனால்

அளழக்ைப்பட்ட கைாவில் எது?

A) தஞ்ளச வபாிய கைாவில்
B) ைாஞ்சி ளைைாச நாதர் கைாவில்
C) மைாபலிபுைம் ைடற்ைளைக் கைாவில்

பின்வருவனவற்றுள் ‘அைநாழிளை’ என அளழக்ைப்படுவது எது?

A) ைருவளற
C) கைாபுைம்
Explanation
விளட : A

B) ைைசம்
D) விமானம்

 இைண்டு நுளழவுவாயில் கைாபுைங்ைள் என்பது பிற்ைாைச் கசாழர்ைைின் தனிச்சிறப்பு
 இக்கைாவில் தட்சிண கமரு என இைாசைாசனால் அளழக்ைப்பட்டது.

D) பளனமளைக் கைாவில்

Exclusive test -7 q.no-126
60. ஆனந்த

ைங்ைர்

எழுதிய

நாட்குறிப்புைள்

எத்தளன வதாகுதிைள்?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

பின்வரும் வாக்ைியங்ைளை ைவனிக்ை.

I. ஆனந்தைங்ைர் எழுதிய நாட்குறிப்புைள் 25 வதாகுதிைைாை வவைிவந்துள்ைன.
II. இவருளடய நாட்குறிப்புைள் 25 ஆண்டுைாை வதன்னிந்திய வைைாற்ளற
வவைிப்படுத்துவன.
கமற்கூறியவற்றில் தவறானளவ எது/எளவ?

A) I மட்டும்
C) இைண்டும்
Explanation
விளட : A

B) II மட்டும்
D) இைண்டுமில்ளை

 ஆனந்தைங்ைர் நாட்குறிப்புைள் 12 வதாகுதிைைாைத் தமிழில் வவைிவந்துள்ைன.


1736 முதல் 1761 (ஜனவாி 11) வளை ஏறத்தாழ 25 ஆண்டுைள் எழுதியுள்ைார்.

Exclusive test-7 q.no-71
61.

இைாமலிங்ை அடிைைாாின் சிறப்புப் வபயர்

திருவருட்பாவில் இடம் வபற்றுள்ை பாடல்ைைின் எண்ணிக்ளை எவ்வைவு

A) திருவருட்பிைைாச வள்ைைார்
B) திருஞானசம்பந்தர்
C) அடியார்க்கு நல்ைார்
D) சிவஞான முனிவர்

A) 5819
B) 5820
C) 5818
D) 5900
Explanation

Ans: C
 திருவருட்பா ஆசிாியர் இைாமலிங்ை அடிைைார்
 சிறப்புப் வபயர்: திருவருட் பிைைாச வள்ைைார்
 பாடல்ைள் : 5818

Batch-1 test-2 q.no-43
62. வபாருந்தாத இளணயிளனக் ைண்டறிை.

A) இைாசைாச கசாழனுைா -ஒட்டக்கூத்தர்
B) திருகவங்ைடத்தந்தாதி - பிள்ளைப்
வபருமாள் ஐயங்ைார்

C) மதுளைக் ைைம்பைம் - குமைகுருபைர்
D) முக்கூடற்பள்ளு - நாத குத்தனார்

“மத்தம் சூடும் மகதான்மத்த ைான” இவ்வாிைைில் “மகதான்மத்தர்” என அளழக்ைப்படும்
இளறவன் யார்?

A) திருமால்
C) சிவன்

B) முருைன்
D) நான்முைன்

Explanation
விளட : C
 இவ்வாிைள் இடம் வபற்ற நூல் முக்கூடற்பள்ளு.
மகதான்மத்தர், மருதீசர் – சிவவபருமான, இந்நூளை இயற்றியவர் என்னயினாப் புைவர்
எனச் சிைர் கூறுவர்.

Mock-1 q.no-24
63. ‘உைைப் வபாதுமளற’ எனப்கபாற்றப்படும் மனிதன் மனிதனாை வாழ மனிதன் மனிதனுக்குக் கூறிய அறிவுளை எது?
நூல் எது?

A) திாிைடுைம்
B) திருவள்ளுவமாளை
C) திருக்குறள்
D) திருவிளையாடற்புைாணம்

A) நாைடியார்
B) நான்மணிக்ைடிளை
C) பழவமாழி நானூறு
D) திருக்குறள்
Explanation
விளட : D
உைைம் ஏற்கும் ைருத்துைளைக் வைாண்டுள்ைதால் திருக்குறள் உைைப் வபாதுமளற
எனப்படும்

64. ைீழ்க்ைண்டவற்றுள் வபாருந்தாதளதத் கதர்வு
வசய்ை.

A) ைம்பைாமாயணத்திற்கு ைம்பர் இட்ட
வபயர் இைாமாவதாைம்

B) ைம்பைாமாயணத்தின் வபரும் பிாிவிற்கு
‘ைாண்டம்’ என்று வபயர்

C) ைம்பைாமாயணத்தின் உட்பிாிவு ‘ைாளத’
என அளழக்ைப்படுைிறது

D) ைம்பைாமாயணம் ஒரு வழிநூல் ஆகும்

Exclusive test -8 q.no-10
“உன்வபருந் கதவிவயன்னும் உாிளமக்கும்”

இவ்வாிைள்

எக்ைாண்டத்தில் இடம் வபற்றுள்ைது?

A) பாை ைாண்டம்
B) ஆைணிய ைாண்டம்
C) சுந்தை ைாண்டம்
D) யுத்த ைாண்டம்
Explanation
விளட :

C
 இவ்வாிைள் சுந்தை ைாண்டத்தின் திருவடி வதாழுத படைத்தில் இடம் வபற்றுள்ைது.
 ைாண்டம் - வபரும் பிாிவு
படைம் – உட்பிாிவு

Exclusive test -10 q.no-106
65. சுந்தைன் என்னும் வபயைால் இைாமாயணத்தில் வபாருத்துை.
வழங்ைப்படுபவர் யார்?

A) அனுமன்
B) இைாவணன்
C) இைக்குவன்
D) இைாமன்

ைம்பைாமாயணத்தின்

பட்டியல்-I

a) சுந்தைக் ைாண்டம்
b) ஆைண்ய ைாண்டம்
c) அகயாத்திய ைாண்டம்
d) ைிட்ைிந்தா ைாண்டம்

பட்டியல்-II

1. திருமணம்
2. அனுமளனப் பற்றியது
3. வாலி வதம்
4. வனவாசம்

குறியீடுைள்:

A)
B)
C)
D)

a
2
3
4
2

b
3
1
3
4

c
1
2
1
1

d
4
4
2
3

Batch-3 test-7 q.no- 29
66. பதிவனண்ைீழ்க்ைணக்கு நூல்ைளுள் ஒன்று

A) புறநானூறு
B) நற்றிளண
C) நாைடியார்
D) பாிபாடல்

நூல்
ஐங்குறுநூறு
குறுந்வதாளை
நற்றிளண
அைநானூறு
ைலித்வதாளை

Mock-1 q.no-98 explanation

புறநானூறு
பதிற்றுபத்து
பாிபாடல்

67.

 பாைதிதாசன் இயற்வபயர்

இயற்வபயர் ைண்டறிை.

a) பாைதியார்
b) பாைதிதாசன்
c) சுைதா
d) வாணிதாசன்

1. ைாஜகைாபாைன்
2. அைங்ைசாமி
3. சுப்புைத்தினம்
4. சுப்பிைமணியன்

குறியீடுைள் :

a
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4

b
4
1
3
3

c
2
4
2
1

d
1
3
4
2

:

ைனை சுப்புைத்தினம்

:

அைங்ைசாமி எத்திைாசலு

:

சுப்பிைமணி

:

இைாச கைாபாைன்

Batch-1 test-6 q.no- 59
 வாணிதாசன் இயற்வபயர்

Batch-1 test-7 q.no- 77
 பாைதியார் இயற்வபயர்

Exclusive test -12 q.no-56
 சுைதா இயற்வபயர்

Batch-1 test-7 q.no- 83

