1.”மலைப் பிஞ்சி” என்பது?
குறுமணல்
2.குமரி மாவட்டத்தின் பலைய பபயர்?
நாஞ்சில் நாடு
3. கைிங்க நாட்டின் தற்பபாலதய பபயர்?
ஒடிஷா
4.”தமிழ் பமாைி” என்பது?
இரு பபயப ாட்டுப் பண்புத்பதாலக
5.”இ வும் பகலும்” என்பது?
எண்ணும்லம
6.”கல்வியில் பபரியர் கம்பர்”-இதில் பயின்று வந்துள்ள பவற்றுலம?

om

ஐந்தாம் பவற்றுலம
7. ”நல்ை மாணவன்” என்பது?

.c

குறிப்புப் பபயப ச்சம்
8. “கடி விடுது”-இச்பசால்ைில் “கடி” என்பதன் பபாருள்?

ob

வில வு

cj

9. பசம்பமாைி தமிைாய்வு நிறுவனம் பசன்லனயில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு?

ps
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10. உயிர் அளபபலடயின் மாத்தில ?

.tn

3 மாத்தில
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w
w

11. வல்ைின உயிர் பமய் பநடில் எழுதுக்கள்?

அபிதான பகாசம்

w

12. தமிைில் கலைக்களஞ்சியம் அடிப்பலடயில் அமந்த நூல்?

13. சங்க காைத்தில் நிைம் எத்தலன வலககளாக இருந்தது?
5
14. ”ஓடி கூடி” இச்பசாற்களில் அலமந்துள்ள யாப்பிைக்கணம்?
எதுலக
15. முதல் பசால்ைின் இறுதி எழுத்து அடுத்த பசால்ைின் முதல் எழுத்தாக அலமவது?
அந்தாதி
16. ”கண்பண மணிபய முத்தம் தா”-குைந்லதப் பாடைின் ஆசிரியர்?
கவிமணி
17. ”கட்டிக் கரும்பப முத்தம் தா”-இத்பதாடரில் உள்ள கட்டிக் கரும்பப என்பதன் இைக்கணம்?
உருவகம்
18. ”நிைா நிைா ஓடி வா”-குைந்லதப் பாடலை இயற்றியவர்?
அை. வள்ளியப்பா
19. ”பச்லசக் கிளிபய வா வா”-குைந்லதப் பாடைின் ஆசிரியர்?
கவிமணி

20. ”பச்லசக் கிளிபய வா வா”-இப்பாடல் வரியில் ”வா வா” எனும் பதாடர்?
அடுக்குத் பதாடர்
21. மகாபா தத்தின் படி துரிபயாதனன், பீமன் இவர்களுக்கு கதாயுதம் பயிற்சி அளித்தவர்?
பை ாமன்
22. ”அஞ்சுகம்” என்ற பசால் எலதக் குறிக்கும்?
கிளி
23. ”தாய்பமாைி” என்பது?
தாய் குைந்லதயிடம் பபசுவது
24. ”கல் பதான்றி மண் பதான்றாக் காைத்பத வாபளாடு முன்பதான்றி மூத்துப் பிறந்த பமாைி”-எனும் பதாடர்
உணர்த்துவது?
தமிைின் பைலம
25. இ ண்டாம் பவற்றுலம உருபு?

om

ஐ
26. ”வனப்பு” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?

.c

அைகு

ob

27. ”காலை மாலை”-இதில் பயின்று வருவது?
உம்லமத் பதாலக

cj

28. அடிபதாறும் மாறிக் கிடக்கும் பசாற்கலள, பபாருள் பகாள்ளும் வலகயில் அலமப்பது?

ps

பகாண்டுக் கூட்டுப் பபாருள் பகாள்

7

முற்றுப் பபாைி

w
w

30. ”அஞ்சு”-இதில் உள்ள பபாைி?

.tn

29. ”தலள” எத்தலன வலகப்படும்?

8

w

31. மூவலகச் சீர்களின் எண்ணிக்லக?

32. மக க் குறுக்கத்திற்கான மாத்தில

அளவு?

3/4
33. தி ாவிட பமாைி____________?
ஒட்டு நிலைபமாைி
34. பதால்காப்பியத்திற்கு உல

எழுதியவர்?

இளம் பூ ணார்
35. தமிழ் பநடுங்கணக்கு எழுதும் முலற?
இடமிருந்து வைம்
36. தி ாவிட பமாைி பற்றி ஆ ாய்ந்த அபமரிக்கர்?
எமபனா
37. அணி இைக்கணத்லத விரிவாகவும், விளக்கமாகவும் எடுத்தியம்பும் இைக்கண நூல்?
தண்டியைங்கா ம்
38. பதால்காப்பியம் குறிப்பிடும் சார்பபழுத்துக்கள்?
3

39. களவியலுக்கு உல

எழுதியவர்?

நக்கீ ர்
40. பதால்காப்பியம் எத்தலன பிரிவுகலள உலடயது?
3 (எழுத்து, பசால், பபாருள்)
41. நாற்கவி ாச நம்பி எழுதிய நூல்?
அகப்பபாருள்
42. மயிலுக்குப் பபார்லவ ஈந்த வள்ளல்?
பபகன்
43. முற்றியலுக த்தில் முடியும் எண்?
7
44. பத்துப்பாட்டு நூல்களில் அளவில் சிறியது?
முல்லைப் பாட்டு

om

45. எழுவாய் தாபன ஒரு பசயலை பசய்யுமாயின் அது _______________ எனப்படும்?
தன்விலன

யாவரும் பகளர்ீ

ob

யாதும் ஊப

.c

46. பபாருள்பட பசாற்பறாடர் அலமந்த வாக்கியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?

47. ”அகழ்வால த் தாங்கும் நிைம் பபாைத் தம்லம இகழ்வால ப் பபாறுத்தல் தலை”-இக்குறளில் அலமந்துள்ள

cj

அணி யாது?

ps

உவலமயணி

திருமூைர்
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48. ”ஒன்பற குைம் ஒருவபன பதவன்” எனக் கூறியவர்?

49. ”காலை மாலை உைாவிநிதம் காற்று வாங்கி வருபவாரின் காலைத் பதாட்டுக் கும்பிட்டு காைன்

பதசிக விநாயகம் பிள்லள

w
w

ஓடிபபாவாபன” எனப் பாடியவர்?

”ட” க

பமய்

w

50. பவற்றுலமப் புணர்ச்சியில் வல்ைினம் வ

‘ண” க

பமய் _____________ ஆக மாறும்?

51. பசய்யுளில் முதற் சீரின் முதபைழுத்பதாடு பின்வரும் சீர்கள் ஒன்பறா பைபவா முதபைழுத்து ஒன்றி
வருவது?
பமாலன
52.”ஆலடயின்றி வாலடயின் பமைிந்து லகயது பகாண்டு” பாடைின் ஆசிரியர்?
சத்திமுத்தப் புைவர்
53. ”நாள்” எனும் வாய்ப்பாட்டின் இைக்கணம்?
பநர்
54. பவண்பா எத்தலன வலகப்படும்?
5
55. அடியின் வலக?
5
56. வஞ்சிப்பாவின் ஓலச?
தூங்கபைாலச

57. இயல்பு வைக்கு எத்தலன வலகப்படும்?
3
58. இைக்கண முலறப்படி இல்லையாயினும் இைக்கணமுலடயலவ பபாை பதான்றுவது?
இைக்கணப்பபாைி
59. சான்பறார் அலவயில் பயன்படுத்த இயைா பசால்லை பவறு பசாற்களால் பயன்படுத்துவது?
இடக்க டக்கல்
60. வைிமிகுந்த பசால்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
பைாச்சுலள
61.”திருமுருகாற்றுப்பலட” எனும் நூைின் ஆசிரியர்?
நக்கீ ர்
62. அகத்தியர் லசவ சமயக் கு வர்கள் கூட்டதில் பச ாதவர். சரியா? தவறா?
சரி

om

63. லதத் திங்கள் முதல் நாள் பகாண்டாடப்படும் விைா?
பபாங்கல்

.c

64. ப ணர் எம்மன்னனின் சம காைத்தவர்?

ob

கரிகாைன்

களவைி நாற்பது
நடத்திய மன்னன்?

ps

66. வாலகப் ப ந்தலை பபால

cj

65. பபாய்லகயார் இயற்றிய இைக்கியம்?

கரிகாைன்

.tn

67.முதல் சங்கத்லதத் பதாற்றுவித்த மன்னன்?
காய்ச்சின வழுதி

w
w

68. பல்யாலன பசங்குட்டுவன் தந்லத?
உதயஞ்பச ைாதன்

இரும்பபாலற பிரிவு
70. தகடூல

w

69. கரூல த் தலைநக ாகக் பகாண்ட மன்னர் பிரிவு?

ஆண்ட அதியமாலன பவன்ற பச ன்?

பபருஞ்பச ல் இரும்பபா
71.கரிகாைலனப் பப

ச ாக அறிவிக்க உதவிய பபார்?

பவண்ணிப் பபார்
72. திருமாவளவன் என்ற பபயர் பகாண்ட பசாைன்
கரிகாைன்
73. பகாச்பசங்பகணன் என்ற பசாை மன்னலன பாட்டுலடத்தலைவனாகக் பகாண்ட இைக்கியம்?
களவைி நாற்பது
74. பகாவூர்கிைார் எவ்விரு பசாை அ சர்களிலடபய பபார் சமாதானம் பசய்தார்?
நைங்கிள்ளி, பநடுங்கிள்ளி
75. பகால்ைிமலை ஆண்ட சிற்ற சர்?
ஓரி

76. ”ஆய்” என்ற மன்னர் ஆட்சி புரிந்த மலை?
பபாதிலக மலை
77. ப ம்பு மலைலய ஆண்ட மன்னர்?
பாரி
78. திருக்பகாவிலூர் பகுதிலய ஆண்ட மன்னன்?
காரி
79.இனிலமத் தமிழ் பமாைி எது?-எனத் பதாடங்கும் பாடலை இயற்றியவர்?
பா திதாசன்
80.”கனியுண்டு”-இச்பசால்ைின் இைக்கணம்?
உரிச்பசால்
81.மபயாங்பகாைி எழுத்துக்களின் எண்ணிக்லக?
8

om

82. ”காண்பபாம் படிப்பபாம்”-இப்பாடத் தலைப்பு பதாடரில் அலமந்துள்ள இைக்கணம்?
முற்பறச்சம்

.c

83. ”மானின் விடுதலை”-கலதப் பாடைின் ஆசிரியர்?

ob

அை. வள்ளியப்பா

84. ”மாற்றானுக்கு இடம் பகாபடல்”-பபான்ற முதுபமாைிகள் மாணவர்களுக்கு உணர்த்துவது?

cj

நன்பனறி

ps

85. ”பதன்லன ம த்தின் ஓலைகள் நிைபவாளி பமன்காற்றில் சைசைக்கும்”-இதில் உள்ள ”சைசைக்கும்” என்பது?
இ ட்லடக்கிளவி

.tn

86. ”பசந்தமிழ் நாபடனும் பபாதினிபை”-பாடைின் ஆசிரியர்?
பா தியார்

பா திதாசன்

w
w

87.”புதியபதார் உைகம் பசய்பவாம்” எனப் பாடி முைங்கியவர்?

கவிமணி

w

88. ”பதாட்டத்தில் பமயுது பவள்லளப் பசு” எனத் பதாடங்கும் பாடலை இயற்றியவர்?

89. ”மறவன்” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?
வ ீ ன்
90. ”பகான்லற பவந்தன்”-ஆசிரியர்?
அவ்லவயார்
91. ”பிறப்பபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும்” என்பலத எழுதியவர்?
திருவள்ளுவர்
92. தமிலைப் பபான்று மிகப் பைலமயான பமாைிகளில் ஒன்று?
ைத்தீன்
93. ”பிச்சி” என்னும் பசால்ைின் பபாருள்?
முல்லை
94. மயிலுக்குப் பபார்லவ ஈந்த வள்ளல்?
பபகன்

95. இலடச்சங்கம் இருந்த இடம்?
கபாட பு ம்
96.”சித்தி ப்பாலவ”-ஆசிரியர்?
அகிைன்
97. ”திருவிலளயாடற் பு ாணம்”-ஆசிரியர்?
ப ஞ்பசாதி முனிவர்
98. ”பபண்ணின் பபருலம”-ஆசிரியர்?
திரு.வி.க.
99. ”பாஞ்சாைி சபதம்” -ஆசிரியர்?
பா தியார்
100. இந்திய விடுதலைக்குப் பின் தமிழ் நாட்டின் முதல் அலமச்ச லவக் கவிஞ ாக இருந்தவர்?

101.”ஆ” என்ற ஓப ழுத்து ஒரு பமாைிலயக் குறிக்கும் பசால் எது?
பசு

.c

102. இலசலய பவளிப்படுத்தும் பசால் எது?

om

நாமக்கல் கவிஞர்

ob

பாடு
103. ”கட கட” என்பது?

கிடங்கு

ps

104. ”முகலம” என்பதன் பபாருள் என்ன?

cj

இ ட்லடக்கிளவி

.tn

105. திடீப ன வசிய
ீ
சூலறக்காற்றால் வாலை ____________ அைிந்தது.
பதாப்பு

அை. வள்ளியப்பா

w
w

106. ”அருகில் நிற்கும் ம ங்கலள அலசத்பத ஆடச் பசய்தவன் யார்?” என்று பாடியவர் யார்?

மலைக்காைம்

w

107. ”மாரிக் காைம்” என்றால் என்ன?

108. அ___ல் எங்பக பபாகிறது?
ணி
109. இ___ ___ ர். பூர்த்தி பசய்க?
ள, நீ
110. பணிப்பபன் என்பதன் பபாருள் என்ன?
பவலைக்காரி
111. ச ஸ்வதிக்கு பகாயில் உள்ள இடம்?
கூத்தனூர்
112. இ ாமாயணத்தில் விஷ்ணுவின் தனுலச பூட்டி லவத்துக் பகாள்ளுமாறு கூறியவர் யார்?
ப சு ாமன்
113. ாகங்கள் பமாத்தம் எத்தலன?
16

114. மகாபா தத்தில் கிருஷ்ணன் எந்த மலைலயத் தூக்கிக் குலடயாகப் பிடித்தார்?
பகாவர்த்தன மலை
115. பசம்பமாைி தமிைாய்வு மத்திய நிறுவனம் எந்த ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது?
2008
116. ”பிறப்பபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும்” என்னும் பண்பாட்டு பசறிவு மிக்க பமாைி எது?
தமிழ்
117. மூதுல லய இயற்றியவர் யார்?
அவ்லவயார்
118. யாருக்கு பசய்த உதவி கல்பமல் எழுத்து பபாை நிலைத்து நிற்கும்?
நல்ைவர்
119. ”மூதுல ”-இயற்றியவர்?
அவ்லவயார்

om

120.”பாண்டியன் பரிசு”-இயற்றியவர்?
பா திதாசன்

.c

121.”திருக்குறள்”-இயற்றியவர்?

ob

திருவள்ளுவர்
122.”நறுந்பதாலக”-இயற்றியவர்?

cj

அதிவ ீ ாம பாண்டிய

ps

ன்
123. காலையில் __________ நன்று?

.tn

படித்தல்

124. மாலையில் _____________ சிறந்த உடற்பயிற்சி?

w
w

விலளயாடுதல்

உயிர்

w

125. தமிைன் மானத்லதப் பபரிபதனக் கருதி ____________ இைப்பான்.

126. பவற்றி பவற்லகலய இயற்றியவர் யார்?
அதிவ ீ ாம பாண்டியன்
127. பிறரிடம் தமிைன் __________ வாங்கிட கூசிடுவான்?
தானம்
128. பபாம்லமகலளக் கண்டு மயங்காத ____________ உண்படா?
குைந்லதகள்
129. அறிவியல் பாடங்கலளப் படித்தால் அறிவு _________?
வளரும்
130. பவளாண்லமயில் ___________ முலறகலளப் புகித்திட பவண்டும்?
இயற்லக
131. தங்கத்தின் விலை _______ பகாண்டிருக்கிறது?
ஏறி
132. பசாற்கள் எத்தலன வலகப்படும்?
4

133. காைத்லதக் காட்டும் பசால்லுக்கு என்ன பபயர்?
விலனச் பசால்
134. காைம் எத்தலன வலகப்படும்?
3
135. ”இளங்பகாவடிகள் சிைப்பதிகா த்லத இயற்றினார்”-இது எந்த காைத்லதக் குறிக்கிறது?
இறந்த காைம்
136. ”மருமக்கள் வைிமான்மியம்” என்ற நூலை இயற்றியவர்?
கவிமணி பதசிக விநாயகம்
137. நன்பசய்யும் ____________ நாட்டுக்கு அைகு?
புன்பசய்
138. இ வு _______ பா ாது உலைத்தால் முன்பனறைாம்.
பகல்

om

139. மாணவர்களில் பைர் விலளயாடச் பசன்றனர். _______ விலளயாடச் பசல்ைவில்லை.
சிைர்

.c

140. பசஞ்சிக் பகாட்லட எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?

ob

விழுப்பு ம்
141.திருக்குறளின் சிறப்புப் பபயர்கள்?

cj

உைகப்பபாதுமலற

ps

பதய்வநூல்
முப்பால்
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உத்தி பவதம்
பபாய்யாபமாைி

w
w

வள்ளுவப்பயன்

குடிமக்கள் காப்பியம்
ஒற்றுலமக் காப்பியம்

w

142. சிைப்பதிகா த்தின் சிறப்புப் பபயர்கள்?

மூபவந்தர் காப்பியம்
முதல் காப்பியம்
பதசியக் காப்பியம்
முத்தமிழ்க் காப்பியம்
சமுதாயக் காப்பியம்
143. சீவக சிந்தாமணியின் சிறப்புப் பபயர்கள்?
மணநூல்
முக்தி நூல்
144. அகநானூற்றின் சிறப்புப் பபயர்?
பநடுந்பதாலக
145. பபரிய பு ாணத்தின் சிறப்புப் பபயர்?
திருத்பதாண்டர் பு ாணம்

146. இைக்கண விளக்கத்தின் சிறப்புப் பபயர்?
குட்டித் பதால்காப்பியம்
147. பவற்றி பவற்லகயின் சிறப்புப் பபயர்?
நறுந்பதாலக
148. மூதுல யின் சிறப்புப் பபயர்?
வாக்குண்டாம்
149. மணிபமகலையின் சிறப்புப் பபயர்?
மணிபமகலைத் துறவு
150. நாைடியாரின் சிறப்புப் பபயர்?
பவளாண் பவதம்
151. திருமந்தி த்தின் சிறப்புப் பபயர்?
தமிழ் மூவாயி ம்

om

152. முதுபமாைிக் காஞ்சியின் சிறப்புப் பபயர்?
அறிவுல க் பகாலவ

.c

153. தமிழ்த் பதன்றல் என அலைக்கப்படுபவர் யார்?

ob

திரு.வி.கைியாண சுந்த ம்

உ.பவ.சாமிநாதர்

ps

155. நவனக்
ீ
கம்பர் என அலைக்கப்படுபவர் யார்?

cj

154. தமிழ்த்தாத்தா என அலைக்கப்படுபவர் யார்?

மீ னாட்சி சுந்த னார்

.tn

156. பண்டித மணி என அலைக்கப்படுபவர் யார்?
கதிப சஞ் பசட்டியார்

w
w

157. தமிழ் நாடகத் தந்லத என அலைக்கப்படுபவர் யார்?
பம்மல் சம்பந்தனார்

சங்க தாஸ் சுவாமிகள்

w

158. தமிழ் நாடகத் தலைலம ஆசிரியர் என அலைக்கப்படுபவர் யார்?

159. பா திதாசனின் சிறப்புப் பபயர்கள்?
பு ட்சிக் கவி, பாபவந்தர், புதுலவக் குயில்
160. கவிமணி என்ற சிறப்பிற்குரியவர்?
பதசிக விநாயகம் பிள்லள
161.நாமக்கல் கவிஞர் என்று அலைக்கப்பட்டவர்?
பவ. இ ாமைிங்கம் பிள்லள
162. குைந்லதக் கவிஞர் என்ற சிறப்பிற்குரியவர்?
அை. வள்ளியப்பா
163.பதாண்லட சீர் ப வுவார் என்று அலைக்கப்பட்டவர்?
பசக்கிைார்
164. தி ாவிட சிசு என்ற சிறப்பிற்குரியவர்?
திருஞானசம்பந்தர்

165. திருநாவுக்க சரின் சிறப்புப் பபயர்கள்?
வாகீ சர், தருமபசனர், அப்பர்
166. மாணிக்கவாசகரின் சிறப்புப் பபயர்?
அமுது அடியலடந்த அன்பர்
167. தம்பி ான் பதாைர் எனப்படுபவர் யார்?
சுந்த ர்
168. கவிச்சக்க வர்த்தி என்ற சிறப்புலடயவர்?
கம்பர்
169. ஒட்டக்கூத்தரின் சிறப்புப் பபயர்?
கவி ாட்சஸன்
170. பகுத்தறிவுக் கவி ாயர் என்று அலைக்கப்படுபவர் யார்?
உடுமலை நா ாயணகவி

om

171. தில யிலசத் திைகம் யார்?
மருதகாசி

.c

172. _____அலவயில் அஷ்டதிக்கஜங்கள் எனப்படும் எட்டு அறிஞர்கள் இடம் பபற்றிருந்தனர்?

ob

கிருஷ்ணபதவ ாயர்

173. தமிழ்நாட்டில் சங்ககாைப் பாண்டியரின் ஆட்சிக்காைத்தில் மதுல க்கு வந்தவர்?

cj

பமகஸ்தனிஸ்

ஆண்டாள்

.tn

175. ”மாதனு பங்கி” என்றலைக்கப்படுபவர்?

ps

174. ”வா ணம் ஆயி ம்” என்ற பாசு த்லதப் பாடியவர் யார்?

திருவள்ளுவர்

பதசிங்கு

w
w

176. பசஞ்சிலய ஆண்ட மன்னர்களில் _____தான் புகழ் பபற்ற மன்னன்?
ாசன்

தமிழ்

w

177. ”பிறப்பபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும்” என்னும் பண்பாட்டு பசறிவு மிக்க பமாைி எது?

178. பபாருந்தாச் பசால்லைத் பதர்ந்பதடு? 1)பபறு 2)நடு 3)சுடு 4)பபறு
பபறு
179. பபாருந்தாச் பசால்லைத் பதர்ந்பதடு? 1)தைால் 2)பவகுளி 3)மாட்சி 4)உணர்ச்சி
மாட்சி
180.”வானினும்” – இைக்கணக் குறிப்பு தருக?
உயர்வுச் சிறப்பும்லம
181. கள்லளச் ”பசால் விளம்பி” என்று கூறுவது?
குழூஉக்குறி
182. ”கதவில்லை” – இத்பதாடரில் அலமந்த புணர்ச்சி?
முற்றியலுக ப் புணர்ச்சி
183. இலடயுக ம் இய்யாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
கரியன்

184. ஆதிநீடலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
பாசலட
185. அடியக ம் ஐயாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
லபந்தமிழ்
186. தன்பனாற்றி ட்டலுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
பவற்றிலை
187. இயற்பசால்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
ம ம்
188. திரிபசால்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
மஞ்லஞ
189. திலசச்பசால்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
பபற்றம்

om

190. வடபசால்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
மதம்

.c

191. ”நல்கு வு” – எதிர்ச்பசால் தருக?

ob

வைிலம
192. ”பகளிர்” – எதிர்ச்பசால் தருக?

cj

பலக

ps

193. “மகிழ்ச்சி” எனும் பபாருள் தரும் ஓப ழுத்து ஒரு பமாைி எது?
ஓ

.tn

194. ”பத” எனும் ஓப ழுத்து ஒரு பமாைிக்குரிய பசால் எது?
அருள்

பவகுள்

w
w

195. ”பவகுளி” என்னும் பதாழ்ற்பபயரின் பவர்ச்பசால் அறிக?

பகடு

w

196. முதனிலைத் திரிந்த பதாைிற்பபயருக்கு எடுத்துக்காட்டு?

197. ”எல்” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?
கதி வன்
198. “எள்” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?
எண்லண வித்து
199. ”சுளி” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?
சினத்தல்
200. “சுைி” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?
கடல்
201. ஐகா க்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?
தலைவன்
202. ஒளகா க்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?
பவளவால்

203. ஆய்தக்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?
முஃடீது
204. மக க்குறுக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு?
பபானம்
205. ”புத்தக சாலை” எனும் நூைின் ஆசிரியர்?
பா திதாசன்
206. “தீக்குச்சிகள்” எனும் நூைின் ஆசிரியர்?
அப்துல்

குமான்

207. “சிக்கனம்” எனும் நூைின் ஆசிரியர்?
சு தா
208. “நாடு” எனும் நூைின் ஆசிரியர்?
வாணிதாசன்
வரிலசப்படி பசாற்கலள சீர் பசய்க?

om

209. அசதி, அக்கா, அச்சம், அகம் – அக
அகம், அக்கா, அசதி, அச்சம்

வரிலசப்படி பசாற்கலள சீர் பசய்க?

.c

210. எல்லை, எத்தன், எண், எைி, எஃகு – அக

ob

எஃகு, எண், எத்தன், எைி, எல்லை

காைப்பபயர்

ps

212. “சாக்காடு” பபயர்ச்பசால்ைின் வலக அறிக?

cj

211. ”எற்பாடு” பபயர்ச்பசால்ைின் வலக அறிக?

பதாைிற்பபயர்
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213. “பகடு” என்ற பசால்ைின் பவர்ச்பசால் எது?
பகடு

w
w

214. “சாக்காடு” என்ற பசால்ைின் பவர்ச்பசால் எது?
சா

பசய்தி வாக்கியம்

w

215. “பிசி ாந்லதயார் நட்புக்கு இைக்கணமாகத் திகழ்கிறார்” – எவ்வலக வாக்கியம்?

216. “காந்தியடிகள் உண்லம பபசாமல் இ ார்” – எவ்வலக வாக்கியம்?
பபாருள் மாறா எதிர்மலற வாக்கியம்
217. வைதுபக்கச் சுவற்றில் எழுதாபத! – வழூஉச் பசால்ைற்ற வாக்கியமாக மாற்று?
வைப்பக்கச் சுவரில் எழுதாபத
218. அவன் கவிஞர்கள் அல்ை – ஒருலமப் பன்லமப் பிலையற்ற பதாடர் எது?
அவன் கவிஞன் அல்ைன்
219. ”திவ்வியகவி” என்ற பபய ால் அலைக்கப்படுபவர்?
பிள்லளப்பபருமாள் அய்யங்கார்
220. மாதவியின் மகளின் பபயர்?
ஐலய
221. பாலை நிை மக்களின் பாட்டு?
பவட்டுவவரி

222. பசம்பமாைியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ள தமிழ்பமாைி, பசம்பமாைி த வரிலசயில் எத்தலனயாவது இடத்லதப்
பபற்றுள்ளது?
எட்டாவது இடம்
223. ”தமிழ் பநடுங்கணக்கு” என்று சூட்டப்படுவது?
தமிழ் எழுத்துக்கள்
224. சிந்து, லவலக, யமுலன, கங்லக – அக

வரிலசப்படி பசாற்கலள சீர் பசய்க?

கங்லக, சிந்து, யமுலன, லவலக
225. அடிபதாறும், சீர்பதாறும் இ ண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது?
எதுலக
226. “பகான்லற பவந்தன்” என்ற நூைின் ஆசிரியர் யார்?
ஒளலவயார்
227. ”கரி” எனும் பசால் உணர்த்துவது?

om

யாலன
228. மயங்பகாைி எழுத்துக்களின் எண்ணிக்லக?

.c

8

குருலள
யாவரும் பகளிர்” எனப் பாடியவர்?

cj

230. ”யாதும் ஊப

ob

229. சிங்கத்தின் இளலமப் பபயர்?

ps

கனியன் பூங்குன்றனார்

231. தமிைின் மிகப்பைலமயான இைக்கண நூல்?

.tn

பதால்காப்பியம்

பநருப்பு

w
w

232. ”தைல்” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?

புதிய ஆத்திச்சூடி

w

233. “ஏறு பபால் நட” எனக் கூறும் இைக்கியம்?

234. “திலண” எனும் பசால்ைின் பபாருள்?
ஒழுக்கம்
235. கவிமணி எழுதிய நூல்கள்?
மைரும் மாலையும், உமர்கய்யாம் பாடல்கள், ஆசிய பஜாதி
236. ”தணித்தல்” என்பதன் பபாருள் என்ன?
குலறத்தல்
237. முகர்ந்து பார்த்தாபை வாடும் மைர்?
அனிச்சம்
238. பத்துப்பாட்டு நூல்களில் அகமா? புறமா? என்ற சர்ச்லசக்குரிய நூல் எது?
பநடுநல்வாலட
239. ”குடபவாலை முலற” பற்றிய குறிப்பிலனக் பகாண்ட சங்க நூல் எது?
அகநானூறு
240. ”சங்கம்” என்ற பசால்லை முதன் முதைில் வைங்கிய நூல்?
மணிபமகலை

241. தமிைில் பதான்றிய முழுமுதற் காப்பியம் எது?
சிைப்பதிகா ம்
242. கும குருப ர் இயற்றிய நூல்?
நீதி விளக்கம்
243. பபண்பாற் பிள்லளத் தமிைின் பருவங்கள்?
10
244. ”பக்திச் சுலவ நனி பசாட்டச் பசாட்டப் பாடிய கவிவைவன்” எனப் பா ாட்டப்படுபவர்?
பசக்கிைார்
245. நாைடியால

ஆங்கிைத்தில் பமாைி பபயர்த்தவர்?

ஜி.யூ.பபாப்
246. ஆரிய அ சன் பி கத்தனுக்கு தமிழ் அறிவுறுத்தற்குப் பாடிய பாட்டு?
குறிஞ்சிப் பாட்டு

om

247. பநரிலசயாசிரியப் பாவின் ஈற்றயைடி?
முச்சீர்

.c

248. பவண்பாவின் வலகப்பாடு?

ob

6
249. புறத்திலன வலகப்பாடு?

பட்டுக்பகாட்லட கைியாணசுந்த ம்

ps

250. மக்கள் கவிஞர் என்றலைக்கப்படுபவர்?

cj

12
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251. ”நிலற ஒழுக்கம்”-இச்பசாற்பறாடரின் இைக்கணம்?
விலனத் பதாலக

w
w

252. ”பாடாக் குயில்”-இச்பசால் காட்டும் இைக்கணம்?
ஈறுக்பகட்ட எதிர்மலறப் பபயப ச்சம்

w

253. ”நீ ாருங் கடலுடுத்த” என்ற தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியவர்?
“மபனான்மணயம்”
ீ
பப.சுந்த னார்
254. ”ஜன கண மண” எனும் பதசிய கீ தம் பாடியவர்?
இ வந்த
ீ
நாத் தாகூர்
255. “பசந்தமிழ் நாபடனும் பபாதினிபை” என்ற பாடலை இயற்றியவர்?
மகாகவி பா தியார்
256. திருவருட்பாலவ இயற்றியவர்?
இ ாமைிங்க அடிகளார்
257. ”திருவருட்பி காச வள்ளைார்” என்னும் சிறப்பு பபயர் பபற்றவர்?
இ ாமைிங்க அடிகளார்
258. இ ாமைிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர்?
கடலூர் மாவட்டம் மருதூர்
259. இ ாமைிங்க அடிகளாரின் பபற்பறார்?
இ ாலமயா-சின்னம்லமயார்

260. இ ாமைிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள் எலவ?
ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம், மனுமுலற கண்ட வாசகம்
261. மக்களுக்கு உணவளிக்க அறச்சாலைலயயும், அறிவு பநறி விளங்க ஞான சலபலயயும் நிறுவியவர்?
இ ாமைிங்க அடிகளார்
262. வாடிய பயில க் கண்டபபாபதல்ைாம் வாடியவர்?
இ ாமைிங்க அடிகளார்
263. ”ஆர்வைர்”– பபாருள் தருக?
அன்புலடயவர்
264. “என்பு”– பபாருள் தருக?
எலும்பு (உடல், பபாருள், ஆவி)
265. ”வைக்கு”– பபாருள் தருக?
வாழ்க்லக பநறி

om

266. ”ஈனும்”– பபாருள் தருக?
தரும்

.c

267. “ஆர்வம்”- பபாருள் தருக?

ob

விருப்பம்
268. “நண்பு”- பபாருள் தருக?

cj

நட்பு

ps

269. “லவயகம்”- பபாருள் தருக?

270. ”மறம்”- பபாருள் தருக?
வ ீ ம்

எலும்பில்ைாதது (புழு)

w
w

271. ”என்பிைது”- பபாருள் தருக?
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உைகம்

வாடிய ம ம்

w

272. ”வற்றல் ம ம்”- பபாருள் தருக?

273. ”புறத்துறுப்பு”- பபாருள் தருக?
உடல் உறுப்புகள்
274. திருக்குறலள இயற்றியவர்?
திருவள்ளுவர்
275. திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காைம்?
கி.மு.31
276. திருவள்ளுவரின் பவறு பபயர்கள்?
பசந்நாப் பபாதார், பதய்வப் புைவர், நாயனார்
277. திருக்குறளின் பபரும் பிரிவுகள்?
அறத்துப்பால், பபாருட்பால், இன்பத்துப்பால்
278. திருக்குறளில் எத்தலன அதிகா ங்கள் உள்ளன?
133

279. திருக்குறளில் ஒவ்பவாரு அதிகா த்திற்கும் எத்தலன குறட்பாக்கள் உள்ளன?
10
280. திருக்குறளில் பமாத்தம் எத்தலன குறட்பாக்கள் உள்ளன?
1330
281. திருக்குறள் பதிபனண் கீ ழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று. சரியா? தவறா?
சரி
282. திருக்குறளின் பவறு பபயர்கள்?
முப்பால், பபாதுமலற, தமிழ்மலற, உைகப் பபாதுமலற
283. திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடும் முலற?
கிறித்து ஆண்டு (கி.பி) + 31 = திருவள்ளுவர் ஆண்டு
284. தமிழ்த்தாத்தா என்றலைக்கப்படுபவர்?
உ.பவ.சாமிநாதய்யர்

om

285. ஆடிப்பபருக்கில் ஆற்றில் விட்ட பலைய ஓலைச் சுவடிகலளப் பதிப்பித்தவர்?
உ.பவ.சாமிநாதய்யர்

.c

286. தமிழ்த்தாத்தா எந்த ஊரின் ஆற்றில் விட்ட ஓலைச் சுவடிகலளத் பதடி எடுத்தார்?

ob

ஈப ாடு மாவட்டத்தில் உள்ள பகாடுமுடி

287. குறிஞ்சிப் பாட்டில் எத்தலன பூக்களுலடய பபயர்கள் உள்ளன?

cj

99

ps

288. பத்துப்பாட்டு நூல்களுல் ஒன்று?

289. குறிஞ்சிப் பாட்டின் ஆசிரியர்?
கபிைர்
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குறிஞ்சிப் பாட்டு

w
w

290. தமிைகத்தில் ஓலைச் சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இடங்கள்?
கீ ழ்த்திலச சுவடிகள் நூைகம்-பசன்லன, அ சு ஆவணக் காப்பகம்-பசன்லன, உைகத் தமிழ் ஆ ாய்ச்சி நிறுவனம்-

w

பசன்லன,ச ஸ்வதி மஹால்-தஞ்சாவூர்
291. உ.பவ.சாமிநாதய்யர் பிறந்த ஊர்?
திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தமதானபு ம்

292. உ.பவ.சாமிநாதய்யரின் இயற்பபயர்?
பவங்கட த்தினம்
293. தமிழ்த்தாத்தாவிற்கு ஆசிரிய ாக இருந்தவர்?
மீ னாட்சி சுந்த ம் பிள்லள
294. தமிழ்த்தாத்தாவிற்கு அவருலடய ஆசிரியர் லவத்த பபயர்?
சாமிநாதன்
295. உ.பவ.சா.வின் விரிவாக்கம்?
உத்தமதானபு ம் பவங்கட சுப்லபயா மகனான சாமிநாதன்
296. உ.பவ.சா. எந்த இதைில் தன் வாழ்க்லக வ ைாற்லற பதாட ாக எழுதினார்?
ஆனந்த விகடன்
297. உ.பவ.சா. வின் வாழ்க்லக வ ைாறு எந்த பபயரில் நூைாக பவளிவந்தது?
என் சரிதம்

298. உ.பவ.சா. பதிப்பித்த நூல்கள்?
எட்டுத்பதாலக-8; பத்துப்பாட்டு-10; சீவக சிந்தாமணி-1; சிைப்பதிகா ம்-1; மணிபமகலை-1; பு ாணங்கள்-12; உைா-9;
பகாலவ-6; தூது-6; பவண்பா நூல்கள்-13; அந்தாதி-3; ப ணி-2; மும்மணிக் பகாலவ-2; இ ட்லடமணிமாலை-2;இத
பி பந்தங்கள்-4;
299. உ.பவ.சா. அவர்களின் தமிழ்த்பதாண்டிலனப் பபருலமப்படுத்தும் வலகயில் எந்த ஆண்டு அஞ்சல் தலை
பவளியிடப்பட்டது?
2006
300. தமிைின் முதல் எழுத்து எது?
அ
பதாடர்ந்து வரும்..
301.“அ” என்ற எழுத்து எதலனக் குறிக்கிறது?
மனிதன்

om

302. “அ” வில் உள்ள | எலதக் குறிக்கிறது?
பவட்லட ஆடுவதற்கு மனிதன் முதுகில் சுமந்த அம்புக் கூடு

ob

ங்க, ந்த, ஞ்ச, ம்ப, ண்ட, ன்ற

.c

303. நட்பு எழுத்துக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக?

304. நட்பு எழுத்துக்கலள ________________ என ம பிைக்கணம் கூறுகிறது?

cj

இன எழுத்துக்கள்

ps

305. “தமக்குரியர்” – பிரித்து எழுதுக?

அன்பு + ஈனும்

w
w

306. “அன்பீனும்” – பிரித்து எழுதுக?

.tn

தமக்கு + உரியர்

நிைல் + அருலம

w

307. ”நிைைருலம” – பிரித்து எழுதுக?

308. ”வைக்பகன்ப” – பிரித்து எழுதுக?
வைக்கு + என்ப

309. ”புறத்துறுப்பு” – பிரித்து எழுதுக?
புறம் + உறுப்பு
310. ”த மில்லை” – பிரித்து எழுதுக?
த ம் + இல்லை
311. ”பருப்பு + உணவு” – பசர்த்து எழுதுக?
பருப்புணவு
312. ”கரும்பு + எங்பக” – பசர்த்து எழுதுக?
கரும்பபங்பக
313. “அவன் + அழுதான்” – பசர்த்து எழுதுக?
அவனழுதான்
314. ”அவள் + ஓடினாள்” – பசர்த்து எழுதுக?
அவபளாடினாள்

315. ”முயற்சி திருவிலன ஆக்கும்” எனக் கூறியவர்?
திருவள்ளுவர்
316. நாைடியால

இயற்றியவர்?

சமண முனிவர்
317. ”நாய்க்கால்” – பபாருள் தருக?
நாயின் கால்
318. ”ஈக்கால்” – பபாருள் தருக?
ஈயின் கால்
319. ”அணியர்” – பபாருள் தருக?
பநருங்கி இருப்பவர்
320. “என்னாம்?” – பபாருள் தருக?
என்ன பயன்

om

321.”பசய்” – பபாருள் தருக?
தூ ம்

.c

322. ”பசய்” – பபாருள் தருக?

323. மூவலூர்

ob

வயல்
ாமாமிர்தம் பிறந்த ஆண்டு?

cj

1883

ps

324. உயிர்பமய் பநடில் எழுத்துக்கள் எத்தலன?
126

தா ா பா தி

பள்ளம்

w
w

326. ”அவல்” – பபாருள் தருக?

.tn

325. ”புதிய விடியல்கள்” என்ற நூலை எழுதியவர்?

கல்யாண சுந்த ம்

w

327. ”மக்கள் கவிஞர்” என்றலைக்கப்படுகின்றவர்?

328. மூவினம், மூவிடம், முக்காைம், மூவுைகம் – பபாருத்தம் இல்ைாதது எது?
மூவிடம்
329. நிைம், நீர், காற்று, பநருப்பு, ஆகாயம் – அக

வரிலசப்படுத்துக?

ஆகாயம், காற்று, நிைம், நீர், பநருப்பு
330. திருக்குறள் எத்தலன பமாைிகளில் பமாைி பபயர்க்கப்பட்டுள்ளது?
107
331. ஹிந்தி பசம்பமாைி இல்லை. சரியா? தவறா?
சரி
332. ”மதுல ” என்ற பபயர் முக்காைத்தில் கல்பவட்டில் எவ்வாறு வந்தது?
மதில
333. ஈச்சந்தட்லட-பிலைத் திருத்தம் பசய்க?
ஈச்சந்தட்டு

334. யாலன, கரும்பு இச்பசாற்கலளக் குறிக்கும் பசால்?
பவைம்
335. ”முயற்சி பசய்” – எத்பதாடர் எனக் கூறுக?
கட்டலளத் பதாடர்
336. பா திதாசனின் இயற்பபயர்?
கனக சுப்பு த்தினம்
337. ”அக ம் + ஆதி” – பசர்த்பதழுதுக?
அக ாதி
338. “லபங்குவலள” – பிரித்பதழுதுக?
பசுலம + குவலள
339. தமிழ் எழுத்துக்கலள எழுதவும், ஒைிக்கவும் கற்றுத் தரும் இலணயதளம்?
தமிைகம்

om

340. ”கயல்விைி” என்பது?
உவலமத் பதாலக

.c

341. மா, பைா, வாலை என்பது?

பதவபநயப்பாவாணர்

ps

343. “அைகின் சிரிப்பு” நூலை எழுதியவர் யார்?

cj

342. பசன்லனயில் ______பபயரில் நூைகம் உள்ளது?

ob

உம்லமத் பதாலக

கண்ணதாசன்

.tn

344. ”மதிமுகம்” உருவகமாய் மாறும் பபாது ____________ ஆகும்?
முகமதி

முல்லைப் பாட்டு

சம்பவம் என்னும் காப்பியத்லத இயற்றியவர் யார்?

w

346. குமா
காளிதாஸ்
347. குமா

w
w

345. ”பநஞ்சாற்றுப்பலட” என்று அலைக்கப்படும் பத்துப் பாட்டு நூல் எது?

சம்பவம் என்றால் என்ன?

முருகன் பிறந்த கலத
348. துரிபயாதனின் தங்லக பபயர்?
துஷாைா
349. இ ாமாயணத்தில் வரும் ப தனின் தாயார் யார்?
லகபகயி
350. வால்மீ கி

ாமாயணத்லத எந்த பமாைியில் எழுதினார்?

சமஸ்கிருதம்
351. ”த ணி” என்றால் என்ன?
பூமி
352. 1964-ல் பவளிவந்த கலைஞரின் பூம்புகார் தில ப்படம் எந்த காப்பியத்லதத் தழுவியது?
சிைப்பதிகா ம்

353. உைக பமாைிகளுக்பகல்ைாம் தாய்பமாைி தமிைாகத்தான் இருக்க பவண்டும் எனக் கூரியவர்?
பநாம் சாம் சுகி
354. தமிழ் பமாைியில் எத்தலன ஒப ழுத்து ஒரு பமாைிச் பசாற்கள் உள்ளன?
42
355. பணியும் குணம் பகாண்டது?
பபருலம
356. நீதி பநறி விளக்கத்தின் ஆசிரியர்?
கும

குருப ர்

357. உடனிலை பமய் மயக்கம் பயின்று வருவது?
ஒப்பம்
358. பிறப்பபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் என்பலத எழுதியவர்?
திருவள்ளுவர்

om

359. உயிர் பமய் பநடில் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்லக?
126

.c

360. இ ண்டாம் பவற்றுலம உருபு?

ob

ஐ

8

ps

362. யாப்பபருங்கைக் காரிலகயின் ஆசிரியர்?

அளவடி

.tn

அமிர்த சாக ர்
363. நான்கு சீர்கள் பகாண்ட அடி?

cj

361. விலட வலககள்?

w
w

364. ஓர் அடியில் நான்கு சீர்களிலும் இ ண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வ த் பதாடுப்பது?
முற்று எதுலக

அகவற்பா

w

365. ஆசிரியப்பாவின் பவறு பபயர்?

366. பசந்தமிழ் என்பது?
பண்புத் பதாலக
367. பமார்க்குடம் என்பது?
இ ண்டாம் பவற்றுலம உருபும் பயனும் உடன் பதாக்கத் பதாலக
368. விலன முற்லறபயா, பபயர்ச் பசால்லைபயா, விலனச் பசால்லைபயா பயனிலையாகக் பகாண்டு முடிவது?
முதல் பவற்றுலம
369. நீங்கல், ஒப்பு, எல்லை, ஏது என்னும் பபாருலள உணர்த்தும் பவற்றுலம?
ஐந்தாம் பவற்றுலம
370. பசால்ைின் பசல்வர் எனப் பா ாட்டப் பபற்றவர்?
ா.பி.பசதுப்பிள்லள
371. பதாைிற்பபயர் _________ வலகப்படும்?
3

372. கவிப்பாவிற்குரிய ஓலச?
துள்ளல்
373. உமர்கய்யாம் பாடல்கலளத் தமிைில் பமாைி பபயர்த்தவர்?
கவிமணி
374. உைா, ப ணி, பிள்லளத் தமிழ் ஆகிய மூன்று வலகச் சிற்றிைக்கியங்கலளயும் பாடியவர்?
ஒட்டக்கூத்தர்
375. அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்ற நூலை எழுதியவர்?
கண்ணதாசன்
376. பதவா ம் பாடிய மூவர்?
அப்பர், சம்பந்தர், சுந்த ர்
377. பபண்ணடிலம தீருமட்டும் பபசுந்திருநாட்டு மண்ணடிலம தூர்ந்து வருதல் முயற்பகாம்பப என
முைங்கியவர்?

om

பா திதாசன்
378. குறிஞ்சி நிைத்திற்குரிய பபரும்பபாழுது?

.c

யாமம்

ob

379. முல்லை நிைத்திற்குரிய பபரும்பபாழுது?
மாலை

நண்பகல்

.tn

381. பாலை நிைத்திற்குரிய பபரும்பபாழுது?

ps

லவகலற

cj

380. மருதம் நிைத்திற்குரிய பபரும்பபாழுது?

382. ”நரி கத்த, ஆந்லத பாட” – ம பு வழுலவ நீக்குக?

w
w

நரி ஊலளயிட, ஆந்லத அைற

பள்ளு

w

383. மருத நிை மக்கள் பாடும் சிற்றிைக்கியம்?

384. திரிபவணி சங்கமம்?
சிந்து, கங்லக, ச ஸ்வதி

385. மந்தி ாையத்தில் ஜீவசமாதி அலடந்த ஆண்மீ கத் தலைவர் யார்?
ஸ்ரீ ாகபவந்தி ன்

