
பள்ளிக் கல்வித்துறை, தருமபுரி மாவட்டம் 

தமிழ் இலக்கியத் திறனறித் ததர்வு – 2022 

மாதிரித் ததர்வு – 1 

வகுப்பு : 11         மதிப்பெண்கள் : 100 

காலம் : 2 மணி நேரம் 
 

1.  கீழ்க்காணும் பதாடரில் அடிக்தகாடிட்டச் ப ாற்களுக்கு நிகரான ப ாற்களைத் 

ததர்ந்பதடுக்க. 

த ாளலயில் பூத்த மணமலர்களில் சுரும்புகள் பமாய்த்துப் ெண்ொடி மதுவுண்டன. 

      அ. வண்டுகள், பொதும்பில், மதுரம்         ஆ. பொதும்பில், வண்டுகள், நரவம் 

      இ. நரவம், வண்டுகள், பொதும்பில்  ஈ. காவில், பொதும்புகள், ததன் 

2. துளர.மாணிக்கம் எழுதிய நூல் …………  

அ. காவியக் பகாத்து      ஆ. ஆறாசிரியம்   இ. எழுசுளவ  ஈ. மகபுகுவஞ்சி 

3. ‘HOMOGRAPH’ என்ற களலச்ப ால்லின் தமிழாக்கம் 

அ. வளரெடம்  ஆ. வீட்டு வளரெடம்   இ. இளணபயழுத்து   ஈ. ஒப்பெழுத்து 

4. பூ வாடிய நிளலயின் பெயர் ………… 

அ. அலர்      ஆ. அம்ெல்        இ. பவங்கழி   ஈ. ப ம்மல் 

5. பதன்னன் மகள் – என்ெதன் இலக்கணக் குறிப்பு…… 

அ. விளித்பதாடர்     ஆ. தவற்றுளமத் பதாடர்     

 இ. தவற்றுளமத்பதாளக    ஈ. உறவுப்பெயர் 

6. யாப்புக் கட்டுகளுக்கு அப்ொற்ெட்டது 

அ. மரபுக் கவிளத    ஆ. வ ன கவிளத    இ. தளை     ஈ. அடி 

7. நாகூர் ரூமியின் ெளடப்புகளில் மாறுெட்ட ெளடப்பு ………… 

அ. நதியின் கால்கள்            ஆ. ஏழாவது சுளவ 

        இ. கப்ெலுக்குப் தொன மச் ான்    ஈ. ப ால்லாத ப ால் 

8. பகாடுஞ்ப லவு என்ெது ………… 

அ. அதிகமாகச் ப லவு ப ய்தல்         ஆ. விளரவாகச் ப ல்லுதல் 

        இ. வழிப்ெறி                ஈ. வீண்ப லவு 

9. மாஅல், மூதூர் என்ெனவற்றின் இலக்கணக் குறிப்பு முளறதய ………… 

அ. உரிச்ப ாற்பறாடர், ெண்புத்பதாளக    

ஆ. ெண்புத்பதாளக, இன்னிள யைபெளட 

          இ. இன்னிள யைபெளட, ெண்புத்பதாளக 

  ஈ. ப ய்யுளிள யைபெளட, ெண்புத்பதாளக 

10. ஆசிரியப்ொவால் இயற்றப்ெட்ட நூல் ………… 

அ. திருக்குறள்     ஆ. நூறாசிரியம்     இ. முல்ளலப்ொட்டு   ஈ. நாலடியார் 

11. சுதத மித்திரன்………… 

அ. விடுதளல வீரர்     ஆ. இரயில் வண்டி      இ. இதழ்      ஈ. ஊர் 

12. ஒழுக்கம் என்ெது ………… 

அ. விளனயாலளணயும் பெயர்         ஆ. விளனப் ெகுெதம் 

        இ. ெண்புப்பெயர்             ஈ. பதாழிற்பெயர் 

www.kalviamuthu.com

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/


13. பதாகாநிளலத் பதாடர் ………… வளகப்ெடும் 

அ. 6     ஆ. 9     இ. 8   ஈ. 7 

14. தீ தீ என்ெது ………… 

அ. அடுக்குத்பதாடர்           ஆ. இரட்ளடக்கிைவி 

          இ. ென்பமாழித்பதாடர்    ஈ. அன்பமாழித்பதாளக 

15. இளடச்ப ால் பதாடளரக் கண்டறிக. 

அ. மற்பறான்று           ஆ. ெள்ளிக்குச் ப ன்றான் 

          இ. வா வா           ஈ. தகட்ட ொடல் 

16. குமரி மாவட்ட தொராட்டத்ளத பமன்பனடுத்துச் ப ன்றவர் ………… 

அ. திரு. பிரகா ம்           ஆ. மார்ஷல் தந மணி 

        இ. தனிநாயகம் அடிகள்            ஈ. ந. முத்து ாமி 

17. ம.பொ. சிவஞானம் தகள்விஞானம் பெறுவதற்குக் காரணமாக இருந்தவர் ………… 

அ.  ரளெயர்                 ஆ. திருப்ொதிரிப்புலியூர் ஞானியரடிகள் 

        இ. ம.பொ.சி.யின் அன்ளனயார்        ஈ. ம.பொ.சி.யின் தந்ளதயார் 

18. சித்தூர் மாவட்டம் முழுவளதயும் ஆந்திராவிற்குக் பகாடுத்த அளமப்பு ………… 

அ.  ர்தார் தக.எம். ெணிக்கர் தளலளமயிலான பமாழிவாரி ஆளணயம்   

ஆ. நீதிெதி வாஞ்சி தளலளமயிலான ஒரு நெர் ஆளணயம் 

          இ. ெ ல் அலி ஆளணயம் 

  ஈ. ெடாஸ்கர் ஆளணயம் 

19. ம.பொ.சி. அவர்களின் இயற்பெயளரச் சிவஞானி என்று மாற்றியவர் ………… 

அ. திருப்ொதிரிப்புலியூர் ஞானியரடிகள்          ஆ.  ரளெயர்  

        இ. ம.பொ.சி.யின் ஆசிரியர்          ஈ. மங்கலங்கிழார் 

20. தமன்ளம தரும் அறம் என்ெது ………… 

அ. ளகம்மாறு கருதாமல் அறம் ப ய்வது 

ஆ. மறுபிறப்பில் ெயன்பெறலாம் என்ற தநாக்கம் 

          இ. புகழ் கருதி அறம் ப ய்வது 

  ஈ. ெதிலுதவி பெறுவதற்காக அறம் ப ய்வது 

21. அறபநறிக் காலம் என்ெது ………… 

அ.  ங்க காலம்            ஆ.  ங்க காலத்திற்குப் பிந்ளதய காலம்  

        இ. ெக்தி இலக்கிய காலம்          ஈ. தற்காலம் 

22. தப்ொட்டத்ளதப் ெதிவு ப ய்துள்ை இலக்கியம் ………… 

அ. திருப்புகழ்     ஆ. புறநானூறு      இ. திருக்குறள்      ஈ. சிலப்ெதிகாரம் 

23. கரகாட்டத்தில் எத்தளன தெர் ஆடதவண்டும் என்ற வளரயளற உள்ைது? 

அ. இரண்டு      ஆ.  நான்கு            

 இ. ஆறு        ஈ. இத்தளன தெர்தான் என்ை வறரயறை இல்றல 

24. ‘நீரற வறியாக் கரகத்து’ என்ற ொடலடி இடம்பெற்றுள்ை நூல் ………… 

அ. புறநானூறு     ஆ. ஐங்குறுநூறு      இ. நற்றிளண      ஈ. ெதிற்றுப்ெத்து 

25. சிலப்ெதிகாரம் குறிப்பிடும் ………… என்ற ஆடல் வளக கரகாட்டத்திற்கு 

அடிப்ெளட ஆகும் 

    அ. அல்லியம்     ஆ. களடயம்     இ. குடக்கூத்து      ஈ. ொளவ 
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26.  ரியான அகர வரிள ளயத் ததர்ந்பதடுக்க. 

அ. உழவு, மண், ஏர், மாடு           ஆ. மண், மாடு, ஏர், உழவு  

        இ. உழவு, ஏர், மண், மாடு          ஈ. ஏர், உழவு, மாடு, மண் 

27. ‘சிலம்புச் ப ல்வர்’ யார்? 

 அ. திரு.வி.க     ஆ. ம.பொ.சி     இ. பத.பொ.மீ      ஈ. கு.ெ.ரா 

28. பொற்காலம், கற்காலம் – எவ்வளகப் புணர்ச்சி. 

அ. ததான்றல்     ஆ. திரிதல்     இ. பகடுதல்      ஈ. இயல்பு 

29. ‘எல்’ என்ெதன் பொருள் ………… 

அ. எட்டு     ஆ. எண்பணய் விளத      இ. ஞாயிறு      ஈ. எழினி 

30. ‘சுடுமண் சிளலகள்’ என்ற குறும்ெடத்துடன் பதாடர்புளடயவர் ………… 

அ. பெயகாந்தன்     ஆ. தி. ொனகிராமன்       

 இ.  ா. கந்த ாமி    ஈ. அத ாகமித்திரன் 

31. இரு ளக ஊன்றி ஒரு காலின் மடக்கி, மற்பறாரு காளல நீட்டி, தளல 

நிமிர்ந்தும் முகமள ந்தும் ஆடும் ெருவம் ………… 

அ. வருளக     ஆ. காப்பு      இ. தால்      ஈ. ப ங்கீளர 

32. பிள்ளைத்தமிழ் நூலில் ………… ொடல்கள் ொடப்பெறும்  

அ. 10     ஆ. 110      இ. 70      ஈ. 100 

33. மயில் வடிவுள்ை கூட்டுக்குள் ஒருவர் தன் உருவத்ளத மளறத்துக் பகாண்டு 

ஆடும் ஆட்டதம மயிலாட்டமாகும். அப்தொது எவ்வளக இள க்கருவி 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது? 

    அ. உருமி     ஆ. ததெலா      இ. ததவதுந்துபி      ஈ. தமைம் 

34. “ஆழ பநடுந்திளர ஆறு கடந்திவர் தொவாதரா? 

தவழ பநடும்ெளட கண்டு விலங்கிடும் வில்லாதைா” – கம்ெராமாயணத்தின்  

இவ்வடிகள் இடம்பெறும் காண்டம் ………… 

அ. ொலகாண்டம்      ஆ. யுத்த காண்டம்      

 இ. கிட்கிந்தா காண்டம்    ஈ. அதயாத்தியா காண்டம் 

35. பொருத்தமான விளடளயத் ததர்க. 

(i). வண்ளமயில்ளல - 1) பொய்யுளரயிலாளமயால் 

(ii). பவண்ளமயில்ளல - 2) தநர்ப றுநரின்ளமயால் 

          (iii). உண்ளமயில்ளல  - 3) ெல்தகள்வி தமவலால் 

 (iv). திண்ளமயில்ளல  - 4) வறுளமயின்ளமயால் 

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

             அ.   1 2  3  4 

    ஆ.  4 3  2  1 

    இ.   4 3  1  2 

     ஈ.   3 4  2  1 

36. “நாடகக் களலளய மீட்படடுப்ெநே தமது குறிக்தகாள்” என்றவர் ………… 

அ. குமார ாமி    ஆ. ஆ.பெரிய ாமி    இ. பெ. இராம ாமி     ஈ. ந. முத்து ாமி 
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37. ெரஞ்த ாதி முனிவருடன் பதாடர்பில்லாதது ………… 

அ. தவதாரண்யப் புராணம்             

ஆ. மதுளரப் ெதிற்றுப்ெத்தந்தாதி      

இ. திருவிளையாடற் தொற்றிக் கலிபவண்ொ   

ஈ.திருவிளையாடற் களதகள் 

38. மன்னன் இளடக்காடனாளரப் பொருட்ெடுத்தாளமயால் இளறவன் எங்குச் 

ப ன்று தங்கினார்? 

அ. கடம்ெ வனம்  ஆ. வடதிரு ஆலவாயில்  இ. மதுளர   ஈ. ப ண்ெக வனம் 

39. ‘நண்ொ எழுது’ – என்ெது ………… பதாடர் 

அ. எழுவாய்த்பதாடர்     ஆ. விளித்பதாடர்      

 இ. பெயபரச் த்பதாடர்    ஈ. விளனபயச் த்பதாடர் 

40. ‘உனதருதை ொர்ப்ென் அடிதயதன’ – யார், யாரிடம் கூறியது? 

அ. குலத கராழ்வாரிடம் இளறவன்      ஆ. இளறவனிடம் குலத கராழ்வார்   

 இ. மருத்துவரிடம் தநாயாளி   ஈ. தநாயாளி மருத்துவரிடம் 

41. நீ, நீர், நீவிர் என்ென ………… 

அ. தன்ளம விளனகள்      ஆ. தன்ளமப் பெயர்கள்     

 இ. முன்னிளலப் பெயர்கள்    ஈ. முன்னிளல விளனகள் 

42. ‘நாளை உண்தடன்’ என்ெது ………… 

அ. கால வழுவளமதி    ஆ. கால வழு     இ. இட வழு      ஈ. ொல் வழு 

43. வழு ………… வளகப்ெடும் 

அ. 7       ஆ. 5      இ. 6        ஈ. 8 

44. ‘இந்த மாறன் ப ான்னளதச் ப ய்வான்’ என்று கூறுவது ………… 

அ. திளண வழுவளமதி     ஆ. ொல் வழுவளமதி      

 இ. திளண வழு      ஈ. இட வழுவளமதி 

45. பமாழி பெயர்த்தல் – என்ற பதாடளரத் பதால்காப்பியர் எந்த இயலில் 

குறிப்பிடுகிறார்? 

அ. உவம இயல்    ஆ. ப ய்யுளியல்      இ. பதாடரியல்      ஈ. மரபியல் 

46. ‘மாொரதம் தமிழ்ப்ெடுத்தும் மதுராபுரிச்  ங்கம் ளவத்தும்’ எனக் கூறும் 

ப ப்நபடு… 

அ. உத்திரதமரூர்ச் ப ப்தெடு     ஆ. சின்னமனூர்ச் ப ப்தெடு    

 இ. அரிக்கதமடு ப ப்தெடு      ஈ. கீழடிச் ப ப்தெடு 

47. “உலக நாகரிக வைர்ச்சிக்கும் பொருளியல் தமம்ொட்டிற்கும் பமாழிபெயர்ப்பு 

ஒரு காரணமாகும்” எனக் கூறியவர் ………… 

அ. மணளவ முஸ்தொ     ஆ. மு.கு.ெகந்நாதராொ      

 இ. ொரதியார்        ஈ. தனிநாயகம் அடிகள் 

48. வடபமாழி தழுவல் அற்ற நூல் எது? 

அ. பெருங்களத     ஆ. சீவக சிந்தாமணி       

 இ. வில்லி ொரதம்    ஈ. வால்மீகி இராமாயணம் 
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49. அருந்துளண என்ெளதப் பிரித்தால் ………… என வரும். 

அ. அரு + துளண     ஆ. அருளம + துளண      

 இ. அருளம + இளண   ஈ. அரு + இளண 

50. குளிர்காலத்ளதப் பொழுதாகக் பகாண்ட நிலங்கள் ………… 

அ. முல்ளல, குறிஞ்சி, மருத நிலங்கள் 

ஆ. குறிஞ்சி, ொளல, பநய்தல் நிலங்கள் 

இ. குறிஞ்சி, மருதம், பநய்தல் நிலங்கள் 

ஈ. மருதம், பநய்தல், ொளல நிலங்கள் 

51. பதால்காப்பியம் குறிப்பிடும் இள க்கருவி ………… 

அ. ொல்ரா      ஆ. ெளற       இ. உறுமி       ஈ. நாகசுரம் 

52. ”இங்கிவளன யான் பெறதவ என்ன தவம் ப ய்துவிட்தடன்” என்று ………… 

பமச்சிக் பகாள்ைலாம். 

அ. பெற்ற பிள்ளைளய      ஆ. பமய்க்காப்ொைளர     

 இ. பமய்நிகர் உதவியாைளர   ஈ. தனி உதவியாைளர 

53. ொரத ஸ்தடட் வங்கி உருவாக்கியுள்ை ‘இலா’ என்னும் பமன்பொருள் ஒரு 

விநாடிக்கு …………  வாடிக்ளகயாைர்களுடன் உளரயாடும். 

அ. ெத்தாயிரம்    ஆ. ெதிளனந்தாயிரம்   இ. ஓர் இலட் ம்     ஈ. இருெதாயிரம் 

54. ெப்ொனில்  ாப்ட் வங்கி உருவாக்கிய பெப்ெர் தராதொக்கள் ………… வளககளில் 

கிளடக்கிறது. 

அ. வீட்டுக்கு, வங்கிக்கு என இரண்டு 

ஆ. வீட்டுக்கு, வணிகத்துக்கு என இரண்டு 

இ. வீட்டுக்கு, வங்கிக்கு, ெடிப்புக்கு என மூன்று 

ஈ. வீட்டுக்கு, வணிகத்துக்கு, ெடிப்புக்கு என மூன்று 

55. சீன நாட்டில் ………… என்னும் துளறமுக நகரில் தமிழ்க் கல்பவட்டு ஒன்று   

உள்ைது. 

அ. காண்டன்    ஆ. சூவன்ப ௌ   இ. நான்ஜிங்     ஈ. ஜியாங்சு 

56. இப்தெரண்டம் பெருபவடிப்பினால் உருவானநே என்ெதற்கான  ான்றுகளை 

………… அடிப்ெளடயில் ஸ்டீென் ஹாக்கிங் விைக்கினார். 

அ. இயற்பியல்    ஆ. தவதியியல்   இ. உயிரி இயற்பியல்     ஈ. கணிதவியல் 

57. ஸ்டீென் ஹாக்கிங் ………… என்னும் பதாளலக்காட்சித் பதாடரில் ெங்தகற்றார். 

அ. வருங்காலத் தளலமுளற     ஆ. புதிய தளலமுளற     

 இ. அடுத்த தளலமுளற    ஈ. எதிர்காலத் தளலமுளற 

58. ஸ்டீென் ஹாக்கிங் ………… ஆம் ஆண்டு நளடபெற்ற ொரா ஒலிம்பிக் 

விளையாட்டுப் தொட்டிகளின் ’’பதாடக்க விழா நாயகர்’’ என்ற சிறப்ளெப் 

பெற்றார். 

அ. 2000     ஆ. 2010    இ. 2012     ஈ. 2006 

59.  ரியாகப் பொருந்தியுள்ைளதத் ததர்ந்பதடு. 

அ. குறிஞ்சி - ப வ்வழிப்ெண்     ஆ. முல்ளல - ப வ்வழிப்ெண்    

 இ. ொளல - ப வ்வழிப்ெண்      ஈ. பநய்தல் – ப வ்வழிப்ெண் 
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60. பொருத்தமான விளடளயத் ததர்க. 

       நிலம்         பதய்வம் 

(i). பநய்தல்  - 1) பகாற்றளவ 

(ii). ொளல  - 2) முருகன் 

         (iii). குறிஞ்சி   - 3) வருணன் 

(iv). முல்ளல  - 4) இந்திரன் 

      5) திருமால் 

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

             அ.  3 2  1  5 

    ஆ.  3 1  2  5 

    இ.   2 1  5  3 

     ஈ.   5 4  1  3 

61. குளிர்காலம் என்ெது ………… 

அ. ஆவணி, புரட்டாசி     ஆ. ஐப்ெசி, கார்த்திளக      

 இ. மார்கழி, ளத      ஈ. மாசி, ெங்குனி 

62. அறபநறிக்கான அறங்கள் …………  ார்ந்தளவ. 

அ.  மயம்       ஆ. வரலாறு     இ. ெண்ொடு      ஈ. இலக்கியம் 

63. ெதிற்றுப்ெத்து ………… அர ர்களின் ெதிவாகதவ உள்ைது. 

அ. ொண்டிய      ஆ. த ாழ       இ. த ர       ஈ. ெல்லவ 

64. ………… இலக்கியங்கள் பகாளட இலக்கியங்கள் ஆகும். 

அ. ெதிபனண் கீழ்க்கணக்கு     ஆ. காப்பியம்      

 இ. சிற்றிலக்கியம்       ஈ. ஆற்றுப்ெளட 

65. ‘ப ல்வத்துப் ெயதன ஈதல்’ என்றவர் ………… 

அ. நக்கீரர்      ஆ. நல்லந்துவனார்      இ. பெருங்கடுங்தகா      ஈ. ெதுமனார் 

66. ’இவள் தளலயில் எழுதியததா  

கற்காலம்தான் எப்தொதும்’ – இவ்வடிகளில் கற்காலம் என்ெது ………… 

   அ. தளலவிதி   ஆ. ெளழய காலம்   இ. ஏழ்ளம    ஈ. தளலயில் கல் சுமப்ெது 

67. ”எண்ணமும் எழுத்தும் உயர்ந்திருக்கும் – ஏளழ கண்ணீரும் ொடலிதல 

கலந்திருக்கும்” – இவ்வடி யாளரக் குறிக்கிறது? 

   அ. கண்ணதா ன்       ஆ. சுரதா       

 இ. ெட்டுக்தகாட்ளட கல்யாணசுந்தரம்    ஈ. மருதகாசி 

68. ஒரு மனிதன், ஒரு வீடு, ஓர் உலகம் ………… வளகளயச்  ார்ந்தது. 

அ. சிறுகளத     ஆ. கவிளத     இ. குறும் புதினம்      ஈ. புதினம் 

69. ‘உன்ளனப்தொல் ஒருவன்’ என்ற திளரப்ெடத்திற்காக பெயகாந்தன் பெற்ற 

விருது …………  

   அ. ஞானபீட விருது    ஆ. குடியரசுத் தளலவர் விருது    

 இ. ொரதி விருது       ஈ.  ாகித்திய அகாடமி விருது 

70. ’வாழ்க்ளகயின் உளரகல்’ என்று பெயகாந்தன் குறிப்பிடுவது ………… 

   அ. வரலாறு    ஆ. இலக்கியம்     இ. பதான்மச்  ான்றுகள்     ஈ. அறங்கள்  
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71. பொருந்தாதளதக் கண்டறிக. 

அ. கனிச் ாறு    ஆ. மகபுகுவஞ்சி       

 இ. எழில் விருத்தம்    ஈ. ெள்ளிப் ெறளவகள் 

 

 

72.  ரியான வரிள ளயத் ததர்ந்பதடுக்க. 

அ. களவ, கிளை, சிளன, இணுக்கு  ஆ. பகாம்பு, குச்சு, தொத்து, இணுக்கு 

 இ. களவ, பகாம்பு, சிளன, கிளை         ஈ. கிளை, சிளன, குச்சு, தொத்து 

73.  ரியானவற்ளறத் ததர்ந்பதடு. 

      கூற்று : 1 – சுளரயின் தமற்ெகுதி வன்ளமயாக இருப்ெதால் ஓடு எனப்ெடுகிறது. 

      கூற்று : 2 – சுளரயின் ஓடு குடுக்ளக எனவும் அளழக்கப்ெடும். 

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

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

74. கீழுள்ைவற்றுள் கூட்டுநிளலப் பெயபரச் ம் எது? 

அ. வருக வருக    ஆ. மற்பறான்று       

 இ. இனியன் கவிஞர்      ஈ. ப ால்லத்தக்க 

75. முதல் தரமான, இரண்டாம் தரமான, மூன்றாம் தரமான அறங்கள்    முளறதய 

………… 

அ. தாம் சிந்திக்காமல் பிறர் ப ால்ல அறியும் அறம், சிந்தித்து அறிந்து 

பகாள்ளும் அறம், இயல்ொக அறியும் அறம் 

ஆ. சிந்தித்து அறிந்து பகாள்ளும் அறம், இயல்ொக அறியும் அறம், தாம் 

சிந்திக்காமல் பிறர் ப ால்ல அறியும் அறம் 

இ. இயல்ொக அறியும் அறம், தாம் சிந்திக்காமல் பிறர் ப ால்ல அறியும் 

அறம், சிந்தித்து அறிந்து பகாள்ளும் அறம் 

ஈ. இயல்ொக அறியும் அறம், சிந்தித்து அறிந்து பகாள்ளும் அறம், தாம் 

சிந்திக்காமல் பிறர் ப ால்ல அறியும் அறம் 

76. கண்ணதா ன் தன் திளரப்ெடப் ொடல்கள் வழியாக எளிய முளறயில் ………… 

மக்களிளடதய பகாண்டு த ர்த்தார். 

    அ. அறவியல்      ஆ. வாழ்வியல்       இ. நிளலயியல்  ஈ. பமய்யியல் 

77. ஆசிரியப்ொவின் சிறப்பு ………… 

அ. ஓங்காரத்தில் முடிவது    ஆ. ஐகாரத்தில் முடிவது    

 இ. ஏகாரத்தில் முடிவது        ஈ. ஆகாரத்தில் முடிவது 

78. குடியரசுத் தளலவர் விருது,  ாகித்திய அகாதமி விருது, த ாவியத் நாட்டு 

விருது, ஞானபீட விருது, தாமளரத்திரு விருது தொன்ற விருதுகைால் தமிழ் 

பமாழிக்குச் சிறப்பு த ர்த்த ெளடப்ொளி ………… 

அ. ளவரமுத்து     ஆ. பெயகாந்தன்   இ. அகிலன்      ஈ. தி. ொனகிராமன் 
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79. ொ வர், ெரதவர், உமணர், ஓசுநர் – ப ால்லும் பொருளும் முளறதய ………… 

 அ. மீன் விற்ெவர், உப்பு விற்ெவர், எண்பணய் விற்ெவர், பவற்றிளல 

விற்ெவர் 

 ஆ. பவற்றிளல விற்ெவர், மீன் விற்ெவர், உப்பு விற்ெவர், எண்பணய் 

விற்ெவர் 

 இ. உப்பு விற்ெவர், எண்பணய் விற்ெவர், பவற்றிளல விற்ெவர், மீன் 

விற்ெவர் 

 ஈ. பவற்றிளல விற்ெவர், மீன் விற்ெவர், எண்பணய் விற்ெவர், உப்பு 

விற்ெவர் 

80. எயில் திளணகள் என்ென ………… 

அ. பவட்சி, கரந்ளத    ஆ. ொடாண், பொதுவியல்    

 இ. பநாச்சி, உழிளஞ   ஈ. ளகக்கிளை, பெருந்திளண 

81. ’கவிளத வாழ்க்ளகயின் திறனாய்வு’ என்று கூறிய திறனாய்வாைர் ………… 

அ. தகால்ரிட்ஜ்    ஆ. ொன் கீட்ஸ்    இ. ஆர்னால்டு   ஈ. தா.ஏ. ஞானமூர்த்தி 

82. ”இம்ளமச் ப ய்தது மறுளமக்கு ஆம் எனும் அறவிளல வணிகன் ஆஅய் 

அல்லன்” என்னும் புறநானூற்றுப் ொடளலப் ொடியவர் ………… 

 அ. ஏணிச்த ரி முடதமாசியார்    ஆ. தமாசிகீரனார்     

  இ. பொன்முடியார்     ஈ. ஆவூர் மூலங்கிழார் 

83. உதவி ப ய்தளல “உதவியாண்ளம” என்று குறிப்பிடும் புலவர் ………… 

 அ. கபிலர்      ஆ. ஈழத்துப் பூதன் ததவனார்    

  இ. நச்ப ள்ளையார்   ஈ. பெருந்தளலச்  ாத்தனார் 

84. ’பமதுவாக நல்ல லயத்துடன் 

      பநடுங்காலம் 

      நின்று வீசிக் பகாண்டிரு’ – இவ்வடிகளில் ெயின்று வரும் பதாளகச்ப ால் 

வளக ………… 

 அ. தவற்றுளமத் பதாளக    ஆ. விளனத்பதாளக    

  இ. ெண்புத்பதாளக    ஈ. உவளமத் பதாளக 

85. விருந்தினர் வந்த ததர் ………… பூட்டப்ெட்டிருந்ததாக பொருநராற்றுப்ெளட 

கூறுகிறது.  

 அ. மூன்று காளைகள்    ஆ. நான்கு குதிளரகள்     

  இ. நான்கு காளைகள்   ஈ. மூன்று குதிளரகள் 

86. விருந்ததாம்ெல் ப ய்யும் இல்லற ஒழுக்கமாக அதிவீரராம ொண்டியர் கூறுவது 

………… முளறகள்  

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

87. வருக = வா(வரு) + க என்னும் ெகுெத உறுப்பிலக்கணத்தில் ‘வரு’ என்ெது …… 

அ. குறுக்கம்        ஆ. ெகுதி     இ.  ாரிளய      ஈ. விகாரம் 
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88. பொருத்தமான விளடளயத் ததர்க. 

         சீர்           வாய்ொடு 

(i). தாழா துஞற்று ெவர்  - 1) ததமா கருவிைம் காசு 

(ii). தகாடிஉண் டாயினும் இல் - 2) கூவிைம் ததமா பிறப்பு 

         (iii). நச்சு மரம்ெழுத் தற்று   - 3) கூவிைம் கூவிைம் நாள் 

(iv). தகாபலாடு நின்றான் இரவு  - 4) ததமா புளிமா மலர் 

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

             அ.  4 3  1  2 

    ஆ.  4 3  2  1 

    இ.   3 4  1  2 

     ஈ.   2 1  3  4 

89. உளர (உளற) ஊற்றி ஊற்றிப் ொர்த்தாலும் புளிக்காத ொல்! தந்ளத தந்த 

தாய்ப்ொல் …………  

அ. அறிவுப்ொல்        ஆ. தமிழ்ப்ொல்      இ. முப்ொல்    ஈ. ஐம்ொல் 

90. இயல்ொன பமாழி நளடளய உருவாக்குதல் என்னும் பமன்பொருளின் பெயர் 

…………  

அ. தவர்டுஸ்மித்        ஆ. லிங்க்தவர்டு     இ. எழுத்தாணி    ஈ. கீச் கம் 

91. சில நிமிடங்களில் இரண்டு தகாடி தரவுகளை அலசி, தநாயாளி ஒருவரின் 

புற்றுதநாளயக் கண்டுபிடித்த ப யற்ளக நுண்ணறிவுக் கணினி …………  

அ. அட் ன்        ஆ. வாட் ன்       இ. காட் ன்    ஈ. லாட் ன் 

92. கீழுள்ை கூற்றுகளுள் தவறான ஒன்ளறத் ததர்ந்பதடு. 

      1. ப யற்ளக நுண்ணறிவு என்ெது ஒரு பமன்பொருள் அல்லது கணினிச் 

ப யல்திட்ட வளரவு. 

     2. ப யற்ளக நுண்ணறிவு பொதிந்த இயந்திரங்களுக்கு ஓய்வு ததளவயாகும். 

     3. ப யற்ளக நுண்ணறிவால் ொர்க்கவும் தகட்கவும் புரிந்து பகாள்ைவும் 

முடியும். 

     4. மனிதனால் முடியும் ப யல்களையும் அவன் கடினம் என்று கருதும் 

ப யல்களையும் ப ய்யக் கூடியது ப யற்ளக நுண்ணறிவு. 

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

93. ராகுல்  ாங்கிருத்யாயன் 1942 இல் ஹஜீராொத் மத்திய சிளறயில் 

இருந்ததொது “வால்காவிலிருந்து கங்ளக வளர” என்ற நூளல எழுதினார். - 

இளத பமாழிபெயர்த்தவர்களை வரிள ப்ெடுத்துக. 

அ. கண முத்ளதயா, டாக்டர் என்.ஸ்ரீதர், முத்து மீனாட்சி, யூமா வாசுகி 

ஆ. டாக்டர் என்.ஸ்ரீதர், கண முத்ளதயா, முத்து மீனாட்சி, யூமா வாசுகி 

இ. முத்து மீனாட்சி, யூமா வாசுகி, டாக்டர் என்.ஸ்ரீதர், கண முத்ளதயா 

ஈ. கண முத்ளதயா, டாக்டர் என்.ஸ்ரீதர், யூமா வாசுகி, முத்து மீனாட்சி 
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94. கூற்று : ம.பொ. சிவஞானம் சிலப்ெதிகாரக் காப்பியத்ளத மக்களிடம் பகாண்டு 

ப ல்ல விரும்பினார். 

      காரணம் : தமிழினத்ளத ஒன்றுெடுத்த எடுத்துக்பகாண்ட முயற்சிக்குப் 

ெயன்ெடக்கூடிய ஓர் இலக்கியம் தமிழில் உண்படன்றால் அது 

சிலப்ெதிகாரம் என்று கூறினார். 

அ. கூற்று  ரி, காரணம் தவறு    ஆ. இரண்டும் தவறு    

 இ. கூற்று தவறு, காரணம்  ரி   ஈ. இரண்டும்  ரி 

95. ம.பொ. சிவஞானம் அவர்கள்  ட்ட தமலளவ தளலவராகப் ெதவி வகித்த 

காலம் …………  

அ. 1972 முதல் 1978     ஆ. 1962 முதல் 1978     

 இ. 1982 முதல் 1988   ஈ. 1978 முதல் 1988 

96.  ரியான வாய்ொட்ளடத் ததர்ந்பதடு. 

        சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு 

  அ. புளிமா ததமா காசு     ஆ. கூவிைம் ததமா பிறப்பு     

   இ. கூவிைம் ததமா காசு   ஈ. கருவிைம் ததமா பிறப்பு 

97. இந்திய விடுதளலப் தொராட்டத்திளனப் பின்னணியாகக் பகாண்ட,  ாகித்திய 

அகாதமி விருது பெற்ற நூல் …………  

அ. வி ாரளணக் கமிஷன்     ஆ. தவருக்கு நீர்     

 இ. தகாெல்லபுரத்து மக்கள்    ஈ. சில தநரங்களில் சில மனிதர்கள் 

98. “ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து 

       அரசு ெட அமர் உழக்கி” – என்னும் அடிகள் இடம்பெறும் நூல் …………  

அ. ெட்டினப்ொளல     ஆ. மதுளரக்காஞ்சி     

 இ. ெதிற்றுப்ெத்து    ஈ. புறநானூறு 

99. “தந்ளதயில்தலார் தந்ளதயாகியுந் தாயரில்தலார் தாயராகியும் 

       ளமந்தரில்பலாரு ளமந்தராகியும் மன்னுயிர்கட் குயிராகியும்” – 

விைங்குெவன் யார்?  

அ. முதலாம் இரா ரா ன்     ஆ. இரண்டாம் இரா ரா ன் 

 இ. மூன்றாம் குதலாத்துங்கன்   ஈ. மதகந்திரவர்மன் 

100. ெயில்பதாழில், வண்ணமும் சுண்ணமும் -  இலக்கணக் குறிப்பு முளறதய 

…………  

அ. எண்ணும்ளம, விளனத்பதாளக  ஆ. உவளமத்பதாளக, எண்ணும்ளம

 இ. விளனத்பதாளக, எண்ணும்ளம    ஈ. உம்ளமத்பதாளக, எண்ணும்ளம 
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பள்ளிக் கல்வித்துறை, தருமபுரி மாவட்டம் 

தமிழ் இலக்கியத் திைனறித் ததர்வு – 2022 

மாதிரித்ததர்வு – 1 

விறடகள் 

வினா விறட வினா விறட வினா விறட வினா விறட வினா விறட 

1 ஆ 21 ஆ 41 இ 61 ஆ 81 இ 

2 ஈ 22 அ 42 ஆ 62 அ 82 அ 

3 ஈ 23 ஈ 43 அ 63 இ 83 ஆ 

4 ஈ 24 அ 44 ஈ 64 ஈ 84 இ 

5 இ 25 இ 45 ஈ 65 அ 85 ஆ 

6 ஆ 26 இ 46 ஆ 66 ஈ 86 அ 

7 இ 27 ஆ 47 ஆ 67 இ 87 ஈ 

8 ஆ 28 ஆ 48 ஈ 68 ஈ 88 அ 

9 ஈ 29 இ 49 ஆ 69 ஆ 89 இ 

10 இ 30 இ 50 இ 70 ஆ 90 அ 

11 இ 31 ஈ 51 ஆ 71 இ 91 ஆ 

12 ஈ 32 ஈ 52 இ 72 அ 92 ஆ 

13 ஆ 33 ஈ 53 அ 73 ஆ 93 அ 

14 அ 34 ஈ 54 ஈ 74 ஈ 94 ஈ 

15 அ 35 இ 55 ஆ 75 ஈ 95 அ 

16 ஆ 36 ஈ 56 ஈ 76 ஈ 96 ஆ 

17 ஆ 37 ஈ 57 இ 77 இ 97 இ 

18 அ 38 ஆ 58 இ 78 ஆ 98 ஆ 

19 ஆ 39 ஆ 59 ஈ 79 ஆ 99 ஆ 

20 அ 40 ஆ 60 ஆ 80 இ 100 இ 
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