
 

 

 

 

 

1. தமிழழகனாரின் இயற்பெயர் ............ 

      அ. சந்தக்கவிமணி         ஆ. சசாமசுந்தரம் 

      இ. சண்முகசுந்தரம்   ஈ. முத்துசாமி 

2. கன்னிக் குமரிக் கடல்பகாண்ட நாட்டிடடயில் – இத்பதாடரில் வரும் நயம் 

அ. இடயபு     ஆ. சமாடன இ. முரண்    ஈ. எதுடக 

3. தமிழுக்குக் கருவூலமாய் அடமந்த நூல் ......... 

அ. திருக்குறள்    ஆ. பமய்ப்பொருளுடர      

 இ. சிலப்ெதிகாரம்     ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

4. பொருந்தாத பசால்டலக் கண்டறிக. 

அ. எட்டுத்பதாடக        ஆ. ெதிபனண் கீழ்க்கணக்கு         

 இ. ெத்துப்ொட்டு     ஈ. ெதிபனண் சமற்கணக்கு 

5. சிசலடட என்ெது .......... 

அ. ெலடக    ஆ. ஒருபொருள்ெட வருதல்     

 இ. இருபொருள்ெட வருதல் ஈ. கற்ெடன நயம் 

6. ’உனக்குப் ொட்டுகள் ொடுகிசறாம் 

    உனக்குப் புகழ்ச்சிகள் கூறுகிசறாம்’ – ொரதியின் இவ்வடிகளில் 

இடம்பெற்றுள்ள நயங்கள் 

அ. உருவகம், எதுடக      ஆ. சமாடன, எதுடக       

 இ. முரண், இடயபு        ஈ. உவடம, எதுடக 

7. ”ொடுஇமிழ் ெனிக்கடல் ெருகி” என்னும் முல்டலப்ொட்டு அடி உணர்த்தும் 

அறிவியல் பசய்தி .......... 

அ. கடல்நீர் ஆவியாகி சமகமாதல்         ஆ. கடல்நீர் குளிர்ச்சியடடதல் 

        இ. கடல்நீர் ஒலித்தல்     ஈ. பகாந்தளித்தல் 

8. சரியான பசய்திகடளத் சதர்ந்பதடு. 

    பசய்தி :1 – ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஜீன் 15 ஐ உலகக் காற்று நாளாகக் 

பகாண்டாடி வருகிசறாம். 

    பசய்தி :2 – காற்றாடல மின் உற்ெத்தியில் தமிழகம் 2 ஆம் இடம் பெற்றுள்ளது. 

    பசய்தி :3 – காற்றின் ஆற்றடலப் ெயன்ெடுத்திக் கடல் கடந்து வணிகம் 

பசய்தனர் தமிழர். 

அ. பசய்தி  1 மட்டும் சரி        ஆ. பசய்தி  1,2 மட்டும் சரி       

        இ. பசய்தி  1,3 மட்டும் சரி             ஈ. பசய்தி 3  மட்டும் சரி       

 

ெள்ளிக் கல்வித்துடற, தருமபுரி மாவட்டம் 

தமிழ் இலக்கியத் திறனறித் சதர்வு – 2022 

 

 

வகுப்பு : 11     மதிப்பெண்கள் : 100      காலம் : 2 மணி சநரம் 

 

மாதிரித் சதர்வு – 3 
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9. . பொருந்தும்  விடட வரிடசடயத்  சதர்ந்பதடு. 

(i). பகாண்டல் - 1) சமற்கு 

(ii). சகாடட  - 2) பதற்கு 

          (iii). வாடட  - 3) கிழக்கு 

 (iv). பதன்றல்  - 4) வடக்கு 

அ. 1,2,3,4        ஆ. 3,1,4,2   இ. 3,2,4,1       ஈ. 3,4,1,2 

10. மாயம் – என்ெதன் பொருள். 

அ. மந்திரம்      ஆ. விடளயாட்டு      இ. மாயாஜாலம்   ஈ. காணாமல் சொதல் 

11. ெரிொடல் ………… நூல்களுள் ஒன்று. 

அ. ெதிபனண் கீழ்க்கணக்கு             ஆ. எட்டுத்பதாடக    

 இ. ெத்துப்ொட்டு           ஈ. நீதி நூல்கள் 

12. அண்டப் ெகுதியின் உண்டடப் பிறக்கம் – என்று புவியின் சதாற்றத்டதக் 

கூறும் நூல் ………… 

அ. பதால்காப்பியம்     ஆ. சிலப்ெதிகாரம்   இ. திருப்ொடவ   ஈ. திருவாசகம் 

13. ”காசினியில் இன்று வடர அறிவின் மன்னர் கண்டுள்ள கடலகபளல்லாம்” 

எனக் கூறியவர். 

அ. ொரதியார்      ஆ. குசலாத்துங்கன்        

 இ. இடடக்காடனார்     ஈ. தனிநாயகம் அடிகள் 

14. வல்பலாற்றுப் பிடழயற்ற பதாடர் எது? 

அ. காடலயில் எழுந்தவுடன் நாளிதழ் ெடிப்பு, பமாழிபெயர்ப்பு மூலசம 

நமக்குச் சாத்தியமாகிறது.               

ஆ. காடலயில் எழுந்தவுடன் நாளிதழ்ப் ெடிப்பு, பமாழிபெயர்பு மூலசம 

நமக்குச் சாத்தியமாகிறது. 

இ. காடலயில் எழுந்தவுடன் நாளிதழ்ப் ெடிப்பு, பமாழிபெயர்ப்பு மூலசம 

நமக்கு சாத்தியமாகிறது.     

 ஈ. காடலயில் எழுந்தவுடன் நாளிதழ்ப் ெடிப்பு, பமாழிபெயர்ப்பு மூலசம 

நமக்குச் சாத்தியமாகிறது. 

15. அறிவு என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுவது ………… 

அ. நன்றாகப் ெடித்தல்        ஆ. மூத்சதார்க்குக் கீழ்ெடிதல்       

 இ. உண்டமப் பொருளறிதல்   ஈ. காலந்தவறாடம 

16. நடு ஊருள் நச்சுமரம் ெழுத்தற்று – இக்குறளில் ெயின்று வரும் அணி ………… 

அ. உவடம அணி         ஆ. உருவக அணி    

 இ. தற்குறிப்செற்ற அணி            ஈ. பின்வருநிடலயணி 

17. ”விருந்பததிர் சகாடலும் இழந்த என்டன…” என்று வருந்தியவள் ………… 

அ. மங்டகயர்க்கரசி   ஆ. மாதவி       இ. கண்ணகி     ஈ. விறலி 

18. காலின் ஏழடிப் பின்பசன்று…. என உறவினடர வழியனுப்புவடதப் ெற்றிக் 

கூறும் நூல்……… 

அ. சிறுொணாற்றுப்ெடட      ஆ. பொருநராற்றுப்ெடட 

          இ. பெரும்ொணாற்றுப்ெடட   ஈ. கூத்தராற்றுப்ெடட 

 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


19. வீட்டில் திண்டண அடமத்த காரணம் ………… 

அ. விடளயாடி மகிழ          ஆ. விழாக்கடளக் பகாண்டாட 

 இ. வழிப்சொக்கர் இடளப்ொற            ஈ. வீட்டின் அழகுக்காக 

20. ெரிொடல் அடியில் “விசும்பும் இடசயும்” என்னும்  பதாடர் எதடனக் 

குறிக்கிறது? 

அ. வானத்டதயும் ொட்டடயும்      ஆ. வானத்டதயும் புகடழயும் 

          இ. வானத்டதயும் பூமிடயயும்   ஈ. வானத்டதயும் செபராலிடயயும்  

21. பெருமாள் திருபமாழிடயப் ொடியவர் ………… 

அ. நம்மாழ்வார்       ஆ. செயாழ்வார்     இ. குலசசகராழ்வார்    ஈ. ஆண்டாள் 

22. ஆலத்து சமல குவடள குளத்துள 

       வாலின் பநடிய குரங்கு – இப்ொடலில் அடமந்துள்ள பொருள்சகாள் ………… 

அ. பகாண்டுகூட்டுப் பொருள்சகாள்    ஆ. எதிர் நிரல்நிடரப் பொருள்சகாள்      

இ. ஆற்றுநீர்ப் பொருள்சகாள்        ஈ. தாப்பிடசப் பொருள்சகாள் 

23. சரியானவற்டறத் சதர்ந்பதடு. 

      கூற்று 1 : ’தமிழா! துள்ளி எழு!’ என்னும் தடலப்புடடய துண்டறிக்டக 

ஒன்டறக் கடற்கடரயில் குழுமியிருந்த மக்களிடடசய 

வழங்கியதற்காக நான் சிடறயிலிடப்ெட்சடன். 

      கூற்று 2 : வழக்குத் பதாடரப்ெட்டு மூன்று மாதக் கடுங்காவல் தண்டடனயும் 

600 ரூொய் அெராதமும் விதிக்கப்ெட்டது. 

அ. கூற்று 1,2 சரி          ஆ. கூற்று 1 சரி, 2 தவறு     

 இ. கூற்று 1 தவறு, 2 சரி        ஈ. கூற்று 1,2 தவறு 

24. சரியான வாய்ொட்டடத் சதர்ந்பதடு. 

      யாவுள முன்நிற் ெடவ. 

 அ. புளிமா சதமா காசு             ஆ. கூவிளம் சதமா பிறப்பு 

         இ. கருவிளம் புளிமா மலர்          ஈ. கூவிளம் சதமா மலர் 

25. ”ஓங்கு இரும் ெரப்பின் வங்க ஈட்டத்து பதாண்டிசயார்” என்னும் அடிகள் 

இடம்பெறும் நூல் ………… 

    அ. புறநானூறு            ஆ. சிலப்ெதிகாரம் 

           இ. ெதிற்றுப்ெத்து          ஈ. ெட்டினப்ொடல 

26. சவறுெட்டடத அறிக. 

      இரண்டாம் இராசராச சசாழன் மக்களிடடசய ……… விளங்கினான். 

அ.விழிபெற்ற ஒளியாகவும்           ஆ. பமய்பெற்ற அருளாகவும் 

        இ. பமாழிபெற்ற பொருளாகவும்          ஈ. புகழ்பெற்ற நூலாகவும் 

27. பகழீஇ, ெரூஉக் – இலக்கணக் குறிப்பு முடறசய ………… 

அ. இன்னிடச அளபெடட, பசால்லிடச அளபெடட 

ஆ. பசால்லிடச அளபெடட, பசய்யுளிடச அளபெடட 

          இ. இடசநிடற அளபெடட, பசால்லிடச அளபெடட 

  ஈ. பசய்யுளிடச அளபெடட, பசால்லிடச அளபெடட 

 

 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


28. பொருத்தமானவற்டறத் சதர்ந்பதடு 

(i). தூசு - 1) ெவளம் 

(ii). துகிர் - 2) துணி 

          (iii). பநாடட  - 3) ெட்டு 

 (iv). கிழி  - 4) விடல 

(i) (ii) (iii) (iv)  

             அ.   2 3  1 4  

    ஆ.  3 1  4 2 

    இ.  3 4  1 2 

     ஈ.   4 2  1 3 

29. மண்ணுள் விடனஞர் ……… 

அ. சிற்பி     ஆ. ஓவியர்    இ. மரத்தச்சர்    ஈ. மண் பொம்டமகள் பசய்ெவர் 

30. ”நன்றும் தீதும் ஆய்தலும் அன்பும் அறனும் காத்தலும் அடமச்சர் கடடம” 

என்று கூறும் நூல் ………… 

அ. ெதிற்றுப்ெத்து     ஆ. மதுடரக்காஞ்சி   இ.  புறநானூறு   ஈ.சிலப்ெதிகாரம் 

31. குழந்டதயின் 5-6 ஆம் மாதங்களுக்கு உரிய ெருவம் ……… 

அ. காப்பு     ஆ. பசங்கீடர      இ.  தால்   ஈ. சப்ொணி 

32. பிள்டளத்தமிழ் என்ெது ……… வடககளுள் ஒன்று. 

அ. காப்பியம்       ஆ. ெதிபனண் கீழ்க்கணக்கு       

 இ. ெதிபனண் சமற்கணக்கு        ஈ. சிற்றிலக்கியம் 

33. ஓர் உயிர் ெல உடல்களில் ஊடுருவது சொல் ெல இடங்களில் ொயும் ஆறு …… 

    அ. சரயு ஆறு    ஆ. கங்டக ஆறு    இ. யமுடன ஆறு    ஈ. சரஸ்வதி ஆறு 

34. ’தன் நாட்டு மக்களுக்குத் தந்டதயும் தாயும் மகனுமாக இருந்த அரசன்’ 

என்னும் பமய்க்கீர்த்தித் பதாடர் உணர்த்தும் பொருள் ………… 

    அ. சமம்ெட்ட நிருவாகத்திறன் பெற்றவர் 

    ஆ. மிகுந்த பசல்வம் உடடயவர் 

 இ. ெண்ெட்ட மனிதசநயம் பகாண்டவர்        

     ஈ. பநறிசயாடு நின்று காவல் காப்ெவர் 

35. ஏர் புதிதா? என்ற கவிடதயின் ஆசிரியர் ………… 

    அ. கி. இராஜநாராயணன்         ஆ. கு. அழகிரிசாமி         

   இ. கு.ெ. ராஜசகாொலன்            ஈ. தாராொரதி 

36. சங்கத் தமிழரின் திடண வாழ்வு எதடன அடிப்ெடடயாகக் பகாண்டது? 

    அ. சவளாண்டம           ஆ. ஆநிடர சமய்த்தல்        

  இ. உப்பு விடளவித்தல்             ஈ. சொர் பசய்தல் 

37. நீதி பவண்ொ எடதப் பெருக்கச் பசால்கிறது? 

அ. அறிடவ          ஆ. மருடள         இ. அருடள        ஈ. பொருடள 

38. நூறு பசயடல ஒசர சநரத்தில் பசய்து காட்டுெவர் 

அ. சதாவதானம்      ஆ. சதாவதானி    இ. சதம்           ஈ. சதகர்னி 
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39. “இங்கு நகரப் செருந்து நிற்குமா?” என்று வழிப்சொக்கர் சகட்ெது………… வினா. 

”அசதா அங்கு நிற்கும்” என்று மற்பறாருவர் கூறியது ……… விடட.  

அ. ஐய வினா, வினா எதிர் வினாதல் விடட 

ஆ. அறியா வினா, மடற விடட   

இ. அறியா வினா, சுட்டு விடட   

ஈ. பகாளல் வினா, இனபமாழி விடட 

40. மலர்கள் தடரயில் நழுவும். எப்சொது? 

   அ. அள்ளி முகர்ந்தால்           ஆ. தளரப் பிடணத்தால்       

 இ. இறுக்கி முடிச்சிட்டால்             ஈ. காம்பு முறிந்தால் 

41. வாசலில் மரணம் நிற்ெதறிந்தும் வருந்தாமல் சிரிப்ெடவ ………… 

அ. ெறடவகள்    ஆ. மரங்கள்    இ. மலர்கள்    ஈ. வண்டுகள் 

42. பிள்டளத்தமிழில் இருொலருக்கும் பொதுவான ெருவங்கள் ………… 

அ. மூன்று         ஆ. ஏழு      இ. ஒன்ெது            ஈ. ெத்து 

43. பொருந்தாத ஒன்டறக் கண்டுபிடி. 

அ. பதாடலந்து சொனவர்கள்         ஆ. சுடுமண் சிடலகள்      

 இ. சூர்ய வம்சம்             ஈ. சாந்தகுமாரி 

44. பொருத்துக. 

(i). எண்ணங்கள்  - 1) எம்.எஸ். உதயமூர்த்தி 

(ii). சதன்மடழ  - 2) சுரதா 

          (iii). குயில்ொட்டு   - 3) ொரதியார் 

 (iv). ஆறாம் திடண  - 4) மருத்துவர் கு. சிவராமன் 

(i) (ii) (iii) (iv)  

             அ.   4 3  2  1  

    ஆ.  3 1  4 2 

    இ.   1 2  3 4 

     ஈ.   1 3  2 4 

45. தவறான கூற்டறத் சதர்ந்பதடு. 

      கூற்று 1 : சதாவதானம் என்னும் கடலயில் சிறந்து விளங்கிய பசய்குதம்பிப் 

ொவலர் ெதிடனந்து வயதிசலசய பசய்யுள் இயற்றும் திறன் 

பெற்றவர். 

      கூற்று 2 : ”பெண்ணிடனப் ொகம் பகாண்ட பெருந்தடகசய ெரமசயாகி 

விண்ணிடட பமாழிந்த மாற்றம் மீனவன் சகட்டு வாசனார்”. 

பமற்கண்ட ொடல் வரிகள் திருவிடளயாடற் புராணத்தில் மதுடரக் 

காண்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. 

       கூற்று 3 : கீதாஞ்சலிடய பமாழிபெயர்த்தவர் இரவீந்திரநாத் தாகூர். 

அ. கூற்று 1,3 சரி, 2 தவறு       ஆ. கூற்று 1,2 சரி, 3 தவறு     

 இ. கூற்று 1,2,3 சரி              ஈ. கூற்று 1, சரி, 2,3 தவறு 

46. பெண்ொற் பிள்டளத் தமிழுக்குரிய ெருவங்கள் ………… 

அ. வருடக, சிறுசதர், ஊசல்    ஆ. ஊசல், சிற்றில், காப்பு      

 இ. காப்பு, சிறுசதர், தால்    ஈ. தால், ஊசல், பசங்கீடர 
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47. பொருத்தமில்லாத ஒன்டறத் சதர்ந்பதடு. 

அ. ொலகாண்டம் - ஆற்றுப்ெடலம்         

 ஆ. ொலகாண்டம் - கங்டகப்ெடலம்        

 இ. அசயாத்தியா காண்டம் – கங்டக காண் ெடலம்     

  ஈ. யுத்த காண்டம் – கும்ெகருணன் வடதப்ெடலம் 

48. ”பவய்சயான் ஒளிதன் சமனியில் விரி சசாதியில் மடறயப் பொய்சயா எனும் 

இடடயாபளாடும் இடளயாபனாடும் சொனான்” – இதில் சொனவன் யார்? 

இடளசயான் யார்? 

அ. இராமன் - இலக்குவன்     ஆ. இராமன் - சீடத     

 இ. இராமன் - குகன்    ஈ. இராமன் ெரதன் 

49. ”கறங்கு சொல வில்பிடித்த கால தூதர் டகயிசல” – இவ்வடியில் இடம்பெறும் 

’கறங்கு’ என்ெதன் பொருள்…………  

அ. ொசக்கயிறு ஆ. கடத    இ. காற்றாடி ஈ. காண்டீெம் 

50. ’ொய்ச்சல்’ என்னும் சிறுகடத இடம்பெற்றுள்ள நூல் ………… 

அ. சாயாவனம்          ஆ. பதாடலந்து சொனவர்கள்      

 இ. விசாரடணக் கமிஷன்           ஈ. தக்டகயின் மீது நான்கு கண்கள் 

51. நாகூர் ரூமி ………… இதழில் எழுதத் பதாடங்கினார்.  

    அ. புதிய ொர்டவ      ஆ. குங்குமம்   இ. கடணயாழி       ஈ. விகடன் 

52. நாகூர் ரூமி பிறந்த மாவட்டம் …………  

அ. மதுடர          ஆ. தஞ்டச      இ. திருச்சி    ஈ. சவலூர் 

53. நதியின் கால்கள் என்ெது நாகூர் ரூமியின் …………  

அ. சிறுகடத      ஆ. குறுநாவல்       இ. நாவல்     ஈ. கவிடதத் பதாகுதி 

54. சதம்ொவணி இயற்றப்ெட்ட காலம் ……… 

அ. கி.பி.16 ஆம் நூற்றாண்டு  ஆ. கி.பி.17 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ. கி.பி.18 ஆம் நூற்றாண்டு   ஈ. கி.பி.19 ஆம் நூற்றாண்டு 

55. உயிரளபெடடயில் ……… எழுத்துகள் அளபெடுக்கும். 

அ. குறில்      ஆ. பநடில்         இ. இரண்டும்        ஈ. எதுவுமில்டல 

56. ………… அளபெடுப்ெது இடசநிடற அளபெடட ஆகும். 

அ. பெயர்ச்பசால்டல விடனபயச்சமாக மாற்ற       

 ஆ. இனிய ஓடசக்காக      

இ. ஓடசடய நிடறவு பசய்ய        

 ஈ. விடனபயச்சத்டதப் பெயர்ச்பசால்லாக மாற்ற 

57. ஒற்றளபெடடயில் அளபெடுக்காத இனம் …………  

அ. வல்லினம்    ஆ. பமல்லினம்      இ. இடடயினம்    ஈ. எதுவுமில்டல 

58. திடச ொலகர்கள் பமாத்தம் எத்தடன செர்?  

அ. ஆறு    ஆ. ஏழு      இ. எட்டு    ஈ. ஒன்ெது 

59. இரண்டாம் இராசராசனின் இரண்டு பமய்க்கீர்த்திகளின் ஒன்று ………… 

வரிகடளக் பகாண்டது. 

அ. 90    ஆ. 91    இ. 97    ஈ. 101 
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60. பமய்க்கீர்த்திகள் ……… காலந்பதாட்டுக் கல்லில் வடிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 அ. முதலாம் இராசராசன்       ஆ. முதலாம் இராசசந்திரன்       

  இ. இரண்டாம் இராசராசன்    ஈ. முதலாம் குசலாத்துங்கன்  

61. உலகசம வறுடமயுற்றாலும் பகாடுப்ெவன் என்றும் பொருள்களின் இருப்டெக் 

கூட அறியாமல் பகாடுப்ெவன் என்றும் ொராட்டப்ெடுசவார் ………… 

அ. உதியன், சசரலாதன்     ஆ. அதியன், பெருஞ்சாத்தன்     

 இ. செகன், கிள்ளிவளவன்  ஈ. பநடுஞ்பசழியன், திருமுடிக்காரி 

62. காலத்டதக் கவிஞர் எதனுடன் ஒப்பிடுகிறார்? 

    அ. குதிடர           ஆ. கழுடத          இ. மான்         ஈ. எருது 

 63. சாகித்திய அகாபதமி விருது பெற்ற கண்ணதாசனின் நூல் ………… 

அ. சசரமான் காதலி        ஆ. ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி         

 இ. மாங்கனி          ஈ. சவலங்குடி திருவிழா 

64. பூக்டகடயக் குவித்துப் பூசவ புரிபவாடு காக்க என்று …… , …… சவண்டினார். 

அ. கருடணயன் பூக்களுக்காக      ஆ. எலிசபெத் தமக்காக  

 இ. கருடணயன் எலிசபெத்துக்காக       ஈ. எலிசபெத் பூமிக்காக        

65. பொருத்தமான விடடடயத் சதர்க. 

  நிலம்   ஊர் 

(i). குறிஞ்சி  - 1) செரூர், மூதூர் 

(ii). மருதம்  - 2) ொடி, சசரி 

          (iii). பநய்தல்   - 3) குறும்பு 

 (iv). முல்டல  - 4) சிறுகுடி 

- 5) ெட்டினம், ொக்கம் 

(i) (ii) (iii) (iv)  

             அ.   3 5  2  1 

    ஆ.  3 5  1  2 

    இ.   4 1  5  2 

     ஈ.   4 1  2  5 

66. இளசவனிற் காலம் என்ெது ………… 

அ. மார்கழி, டத  ஆ. மாசி, ெங்குனி   இ. சித்திடர, டவகாசி   ஈ. ஆனி, ஆடி 

67. முதற்பொருள் ………… வடகப்ெடும். 

அ. இரண்டு      ஆ. மூன்று      இ. ஆறு      ஈ. ஐந்து 

68. சரியான வரிடசடயத் சதர்ந்பதடுக்க. 

    அ. காப்பு, தால், சப்ொணி, பசங்கீடர, முத்தம், வருடக, அம்புலி     

ஆ. காப்பு, பசங்கீடர, தால், சப்ொணி, முத்தம், வருடக, அம்புலி   

    இ. காப்பு, சப்ொணி, முத்தம், வருடக, பசங்கீடர, தால், அம்புலி     

  ஈ. காப்பு, பசங்கீடர, சப்ொணி, தால், முத்தம், வருடக, அம்புலி   
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69. சுட்டு விடட, ஏவல் விடட, வினா எதிர் வினாதல் விடட, உற்றது உடரத்தல் 

விடட – இவற்சறாடு பதாடர்புடடய கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியான கூற்று எது? 

   அ. சுட்டு விடட என்ெது சநரடியான விடட     

ஆ. சுட்டு விடட, ஏவல் விடட என்ெது மடற விடடகள்     

 இ. ஒன்சறாடு ஒன்று பதாடர்புடடயடவ         

ஈ. சுட்டு விடடயும் உற்றது உடரத்தல் விடடயும் ஒன்சற 

70. ’பநல்’ என்னும் எழுவாய், அதன் பதாழில்களான இருந்து  ஈன்று, நிறுவி, 

இடறஞ்சி என்னும் விடனபயச்சங்கடளப் பெற்றுக் ‘காய்த்தசவ’ என்னும் 

ெயனிடலடயக் பகாண்டு முடிவது ………… பொருள்சகாள். 

அ. ஆற்றுநீர்ப் பொருள்சகாள்   ஆ. நிரல்நிடரப் பொருள்சகாள்       

இ. தாப்பிடசப் பொருள்சகாள்      ஈ. விற்பூட்டுப் பொருள்சகாள் 

71. மாறுெட்ட ஒன்டறக் கண்டறிக. 

அ. சவதாரண்யப் புராணம்       ஆ. மதுடர ெதிற்றுப்ெத்தந்தாதி      

 இ. திருவிடளயாடற் புராணம்       ஈ. பெரியபுராணம் 

72. ’அண்டப் ெகுதியின் உண்டடப் பிறக்கம்’ ………… ஆண்டுகளுக்கு முன் 

எழுதப்ெட்டது. 

அ. 1000   ஆ. 1200  இ. 1300 ஈ. 1100 

73. இந்த அண்டப் பெருபவளியில் எண்ணற்ற ………… உள்ளன. 

அ. தூசுகள்   ஆ. ொல்வீதிகள்  இ. நிலாக்கள் ஈ. அணுக்கள் 

74. ஸ்டீென் ஹாக்கிங் கருந்துடள என்ெது ……… என்று நிறுவினார்.  

அ. கடவுள்     ஆ. பிரெஞ்சம்     இ. ெடடப்பின் ஆற்றல்     ஈ. ஈர்ப்பெல்டல   

75. பொருத்துக. 

(i). தன்டமப் பெயர்கள்  - 1) வந்தான், பசன்றான் 

(ii). தன்டம விடனகள்  - 2) நடந்தாய், வந்தீர் 

          (iii). முன்னிடலப் பெயர்கள்  - 3) யான், யாம் 

 (iv). முன்னிடல விடனகள்  - 4) வந்சதன், வந்சதாம் 

- 5) நீர், நீவீர் 

(i) (ii) (iii) (iv)  

             அ.  3 1  5  2 

    ஆ.  3 4  5  2 

    இ.   4 1  2  3 

     ஈ.   4 2  1  3 

76. பசால்சலருழவனுக்குக் கவரி வீசிய வில்சலருழவன் ………… 

அ. சமாசிக்கீரனார்         ஆ. அதியமான்      

 இ. பெருஞ்சசரல் இரும்பொடற           ஈ. ொண்டியன் பநடுஞ்பசழியன்    

77. வித்துவக்சகாடு என்னும் ஊர் ………… உள்ளது. 

அ. சகரள மாநிலம், திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் 

         ஆ. சகரள மாநிலம், ொலக்காடு மாவட்டத்தில்  

  இ. தமிழ்நாடு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில்  

  ஈ. தமிழ்நாடு, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில்  

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


78. ’உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்’ என்னும் ெரிொடல் அடி கூறும் ஊழிக் 

காலத்தின் முதல் பூதம் ………… 

அ. காற்று        ஆ. வானம்         இ. பசந்தீ     ஈ. பவள்ளம் 

79. முடறப்ெடுத்திய பதாடர்கடளத் சதர்ந்பதடு. 

     1. உருவமில்லாத காற்று முதலான பூதங்களின் ஆற்றல் கிளர்ந்து 

ெருப்பொருட்கள் சிதறும் ெடியாகப் ெல ஊழிக்காலங்கள் கடந்து பசன்றன. 

     2. பதாடர்ந்து பெய்த மடழயால் பூமி பவள்ளத்தில் மீண்டும் மீண்டும் மூழ்குதல் 

நடந்த இப்பெரிய உலகத்தில் உயிர்கள் உருவாகி வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழல் 

சதான்றியது. 

     3. பின்னர் பூமி குளிரும் ெடியாகத் பதாடர்ந்து மடழ பொழிந்த ஊழிக்காலம் 

கடந்தது. 

     4. எதுவுசம இல்லாத பெருபவளியில் அண்டத் சதாற்றத்துக்கான கரு 

(மரெணு) செபராலியுடன் சதான்றியது. 

     5. பிறகு பநருப்புப் ெந்து சொல் பூமி உருவாகி விளங்கிய ஊழிக்காலம் 

பதாடர்ந்தது. 

  அ. 1,4,3,2,5       ஆ. 4,1,5,3,2      இ. 1,3,4,2,5        ஈ. 4,2,3,1,5 

80. ”அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்” என்னும் அடிகள் இடம்பெறும் 

நூல் ……… 

அ. பொருநராற்றுப்ெடட   ஆ. பெரியபுராணம்    இ. நற்றிடண  ஈ. புறநானூறு 

81. ஒருவடர நலம் வினவிக் கூறும் விருந்சதாம்ெல் பசாற்கள் ………… 

அ. வருக வருக     ஆ. முகமன்     இ. ெரிவு  ஈ. வியத்தல் 

82. ’ெண்என்னாம் ொடற் கிடயபின்சறல் கண்என்னாம் கண்சணாட்டம் இல்லாத 

கண்’ – இக்குறட்ொவில் ெயின்று வரும் அணி  ………… 

 அ. பசாற்பொருள் பின்வருநிடலயணி   ஆ. உவடமயணி   

  இ. எடுத்துக்காட்டு உவடமயணி     ஈ. பிறிதுபமாழிதல் அணி 

83. குலசசகராழ்வார் ெற்றிய கூற்றுகளில் தவறானவற்டறத் சதர்ந்பதடு. 

     1. குலசசகராழ்வார் ொடியது பெருமாள் திருபமாழி 

     2. பெருமாள் திருபமாழி நாலாயிர திவ்வியப் பிரெந்தத்தில் நான்காம் 

திருபமாழியாக உள்ளது. 

     3. பெருமாள் திருபமாழியில் 105 ொடல்கள் உள்ளன. 

     4. குலசசகராழ்வாரின் காலம் கி.பி. ஒன்ெதாம் நூற்றாண்டு. 

 அ. கூற்று 1,2        ஆ. கூற்று 3,4     இ. கூற்று 1,3 ஈ. கூற்று 2,4 

84. பொதுபமாழிடயக் கண்டறிக. 

 அ. சவம்பு         ஆ. பசம்ெருத்தி     இ. மரம்   ஈ. தாமடர 

85. பொருந்தாத பசால்டலக் கண்டறிக. 

அ. வளி    ஆ. வாயு        இ. வலி         ஈ. பதன்றல்   

86. காற்று மாசு அடடயக் காரணம் அல்லாதது …………  

அ. மரங்கடள வளர்ப்ெது                  ஆ. பதாழிற்சாடலகடள இயக்குவது

 இ. பமது உருடளகடள எரிப்ெது ஈ. குளிர்சாதனப் பெட்டி 
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87. குழந்டதகளின் மூடள வளர்ச்சி குடறயக் காரணமாக ஐக்கிய நாடுகள் 

சிறுவர் நிதியம் கூறுவது ………… 

அ. நீர் மாசுொடு     ஆ. நில மாசுொடு    இ. ஒலி மாசுொடு    ஈ. காற்று மாசுொடு 

88. பதாடகநிடலத் பதாடர் அல்லாதது ………… 

அ. கடிநகர்    ஆ. டகபதாழுது    இ. பகாடுங்சகால்  ஈ. உறுதுயர் 

89. ொரதியால் ெடடக்கப்ெடாத ெடடப்பு ………… 

அ. குயில்ொட்டு          ஆ. கண்ணன் ொட்டு         

 இ. முல்டலப் ொட்டு      ஈ. ொப்ொ ொட்டு 

90. ஓசசான் ெடலத்டதச் சிடதப்ெது ………… 

அ. டஹட்சரா கார்ென்         ஆ. ஆக்சிஜன்          

 இ. டநட்ரஜன்       ஈ. குசளாசரா புசளாசரா கார்ென் 

91. இருபெயபராட்டுப் ெண்புத்பதாடகடயக் கண்டறிக.  

அ. மாநகரம்        ஆ. மாமரம்       இ. எரிமடல         ஈ. இராப்ெகல் 

92. பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவற்டறத் சதர்ந்பதடு. 

1. நீர்நிடல பெருக்கி நிலவளம் கண்டு உணவுப் பெருக்கம் காண்ெதும் 

அதடன அடனவருக்கும் கிடடக்கச் பசய்வதும் அரசனின் கடடமயாகச் 

பசால்லப்ெட்டது. 

     2. குற்றங்கடள அறத்தின் அடிப்ெடடயில் ஆராய்ந்து தண்டடன வழங்க 

சவண்டும் என்கிறார் ஏணிச்சசரி முடம ாசியார்.  

     3. அரசன் அறபநறியில் ஆட்சி பசய்வதற்கு அடமச்சரும் உதவினர் 

என்கிறது புறநானூறு. 

அ. 1,3 சரி         ஆ. 2,3 சரி        இ. 1 சரி         ஈ. 2 சரி 

93. தடலமுடறக்கு ஒருமுடற மலர்வது ………… 

அ. பிரம்ம கமலம்     ஆ. குறிஞ்சி         இ. சண்ெகம்         ஈ. மூங்கில் 

94. இருவர் உடரயாடுவது சொன்ற ஓடச ………… 

அ. பசப்ெசலாடச    ஆ. துள்ளசலாடச      

 இ. தூங்கசலாடச   ஈ. அகவசலாடச 

95. பஜயகாந்தன் நூல்களுள் சவறுெட்ட இடணடயக் கண்டறிக.  

அ. குருபீடம் - யுகசந்தி              ஆ. உண்டம சுடும் – சுந்தர காண்டம் 

 இ. உண்டம சுடும் – ஒருபிடி சசாறு    ஈ. பிரளயம் - டகவிலங்கு 

96. பஜயகாந்தனின் பமாழிபெயர்ப்பு நூல் ………… 

அ. ஒரு கதாசிரியனின் கடத             ஆ. உன்டனப்சொல் ஒருவன்   

 இ. கங்டக எங்சக சொகிறாள்                ஈ. ொரீசுக்குப் சொ 
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97. பொருத்தமான இடணடயக் கண்டறிக. 

அ. பகாம்பு  – வாட          ஆ. பகாம்பு – கிடள 

     புடழ     – காடு        புடழ    – துடள 

     கான்     – துடள       கான்    – காடு 

     சதம்ெ    -  கிடள       சதம்ெ   -  வாட 
 

இ. பகாம்பு  – துடள   ஈ. பகாம்பு – காடு 

     புடழ     – கிடள        புடழ   – துடள 

     கான்     – வாட              கான்    – கிடள 

     சதம்ெ    -  காடு              சதம்ெ   -  வாட 

98. மாறுெட்டடதக் கண்டறி.  

அ. சதுரகராதி               ஆ. ெரமார்த்த குரு கடதகள்    

 இ. கந்தர் கலிபவண்ொ               ஈ. சதம்ொவணி 

99. விடனத்பதாடக ெயின்று வராத பசால் ………… 

அ. காய்மணி        ஆ. உய்முடற         இ. பசய்முடற ஈ. பமய்முடற 

100. வளவடனப் ொட்டுடடத் தடலவனாகக் பகாண்டு ெடடக்கப்ெட்ட நூலிடனப் 

ெடடத்தவர் …………  

அ. எச்.ஏ. கிருட்டிணப்பிள்டள     ஆ. ஜி.யு. சொப்         

 இ. கான்சுடான்சு சசாசப் பெஸ்கி        ஈ. கால்டுபவல் 
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