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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில்  

 

Q1. பின்வரும் எது, திரு.வி.க எழுதிய நூல்களில் ஒன்றல்ல? 

Which of the following is not one of the books written by Thiru.V.Kalyanasundaranar? 

(a) மனிதவாழ்க்ககயும் காநத்ியடிகளும்  

(b) பெண்ணின் பெருகம 

(c) உரிகம வவடக்க 

(d) முதுநாகர 

 

Q2. தமிழ் பிறபமாழி துகணயின்றி இயங்க வல்லது என்று கூறியவர ்யார?் 

Who said that Tamil can sustain without the support of other languages? 

(a) கால்டுபவல்  

(b) கிபரௌல் 

(c) ஈராஸ் ொதிரியார ் 

(d) ொரதியார ்

 

Q3. எல்லாச ்பசால்லும் பொருள் குறிதத்னவவ என்று கூறும் நூல் எது? 

Which book says that every word is about a meaning? 

(a) மணிவமககல  

(b) அகதத்ியம்  

(c) பதால்காெ்பியம்  

(d) திருக்குறள் 

 

Q4. காடு, ெடட்ி எனும் பசாற்களில் முடியும் ஊரக்ள், எநந்ிலதக்த 

சாரந்த்கவ? 

The towns which end with the words Kaadu, Patti belong to which of the following land types?  

(a) குறிஞ்சி  

(b) முல்கல  

(c) பநய்தல்  

(d) எதுவும் இல்கல 

 

Q5. வகாயம்ெதத்ூரின் ெகழய பெயர ்என்ன? 

What is the old name of Coimbatore? 

(a) வகாகவ  

(b) வகாகவெ்புதூர ் 

(c) வகாவன்புதத்ூர ் 

(d) வகாயன்புதூர ்
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Q6. முரசு கடட்ிலில் உறங்கிய புலவர ்யார?் 

Who is the poet who slept on the Murasu cot? 

(a) வமாசிகீரனார ்

(b) முதுகூதத்னார ் 

(c) சம்ெநத்ர ் 

(d) நக்கீரனார ்

 

Q7. முதுபமாழிக் காஞ்சி எநத் பதாகுெ்கெ சாரந்த் நூலாகும்? 

Mudumozhik Kanchi is a book based on which of the following compilations? 

(a) எடட்ுதப்தாகக  

(b) ெதிபனண்கீழ்க்கணக்கு  

(c) ெதிபனண்வமற்கணக்கு 

(d) ெதத்ுெ்ொடட்ு 

 

Q8. நளங்கிள்ளிக்கும், பநடுங்கிள்ளிக்கும் நடக்க இருநத் வொகர தடுதத்ு 

நிறுதத்ியவர ்யார?் 

Who stopped the war that was about to take place in between Nalankilli and Nedunkilli? 

(a) இகறயனார ் 

(b) மாமூலனார ் 

(c) நக்கீரர ் 

(d) வகாவூரக்ிழார ் 

 

Q9. மகலயமான் திருமுடிக்காரியின் பிள்களககள யாகனக்காலால் 

பகால்ல முயன்றவன் யார?் 

Who tried to kill the children of Malayaman Thirumudikkari with an elephant's foot? 

(a) கிள்ளி வளவன்  

(b) பநடுங்கிள்ளி  

(c) நலங்கிள்ளி  

(d) வகாெ்பெருஞ்வசாழன்  

 

Q10. வசாழருக்கு உரிய மலர ்எது?  

Which flower belongs to the Cholas? 

(a) வவெ்ெம்பூ  

(b) ஆதத்ிெ்பூ  

(c) ெனம்பூ  

(d) வமற்கூறிய அகனதத்ும் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ


TamilNadu State GK in Tamil | Download State GK PDF Part 18 
 

 

3 Adda247App      |     Adda247 tamil website    |    Adda247 Tamil telegram group    |    Adda247TamilYoutube 
 

 

Q11. 'குறள்பநறி இலக்கியக் ககதகள்' எனும் நூகல எழுதியவர ்யார?் 

Who is the author of the book 'Kuralneri Ilakkiya Kadhaigal'? 

(a) வாணிதாசன்  

(b) சுரதா  

(c) சுநத்ரராசன் 

(d) முடியரசன் 

 

Q12. திரிகடுகம் எனும் நூகல இயற்றியவர ்யார?் 

Who is the author of the book 'Trikadugam'? 

(a) நதத்ாதனார ் 

(b) நல்லாதனார ் 

(c) அரிசில் கிழார ் 

(d) மாங்குடி மருதனார ்

 

Q13. கணித அறிஞர ்சீனிவாச இராமானுஜன் பிறநத் ஊர ்எது? 

Which is the birthplace of mathematician Srinivasa Ramanujan? 

(a) பசன்கன  

(b) கும்ெவகாணம்  

(c) மதுகர  

(d) ஈவராடு 

 

Q14. காளவமகெ் புலவரின் இயரப்ெயர ்என்ன? 

What is the birth name of Kaalameka Pulavar? 

(a) நீலகண்டன்  

(b) வதவதூதன்  

(c) வரதன்  

(d) எயினநக்தயன் 

 

Q15. கற்றது கக மண்ணளவு எனெ்ொடியவர ்யார?் 

Who sang 'Katradhu Kai Mannalavu'? 

(a) அெ்ெர ் 

(b) மாணிக்கவாசகர ் 

(c) அவ்கவயார ்

(d) சம்ெநத்ர ் 

 

Q16. திருவாரூர ்நாண்மணிமாகல நூலின் ஆசிரியர ்யார?் 

Who is the author of the book 'Thiruvarur Naanmanimalai'?  

(a) குமரகுருெரர ் 

(b) கிருொனநத் வாரியார ் 

(c) அருணகிரிநாதர ் 

(d) அருண்பமாழிதவ்தவர ் 
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Q17. ொவலர ்மணி என புகழெ்ெடுெவர ்யார?் 

Who is popularly known as Paavalar Mani?  

(a) வாணிதாசன்  

(b) கண்ணதாசன்  

(c) ொரதிதாசன்  

(d) கல்யாணசுநத்ரனார ்

 

Q18. சிறுொணாற்றுெ்ெகடயின் ஆசிரியர ்யார?் 

Who is the author of Sirupaanaatruppadai? 

(a) கபிலர ் 

(b) மாங்குடி மருதனார ் 

(c) நக்கீரர ் 

(d) நதத்தத்னார ்

 

Q19. மதுகரக்கு ெல அகடபமாழிகளால் புகழ் மாகல சூடட்ியவர ்யார?் 

Who made Madurai famous by giving it various nicknames? 

(a) இளங்வகாவடிகள்  

(b) சீதத்கல சாதத்னார ் 

(c) பசங்குடட்ுவன்  

(d) வசரலாதன் 

 

Q20. இகடசச்ங்கம் இருநத் இடம் எது? 

In which place was the Middle(Second) Sangam present? 

(a) மதுகர  

(b) காஞ்சி  

(c) தஞ்சாவூர ் 

(d) கொடபுரம் 

 

Q21. சுநத்ர ொண்டியன் என்ற பெயரில் மதுகரகய ஆண்டவர ்யார?் 

Who is the ruler of Madurai, who ruled in the name of Sundara Pandian? 

(a) சிவன்  

(b) முருகன்  

(c) உகமயம்கம  

(d) மீனாடச்ி  

 

Q22. கூன் ொண்டியனின் அகமசச்ர ்யார?் 

Who was the Minister of Koon Pandian? 

(a) சம்ெநத்ர ் 

(b) மாணிக்கவாசகர ் 

(c) குலசச்ிகறயார ் 

(d) அரிசில் கிழார ்
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Q23. மதுகரயில் சதத்ிரங்ககளயும், சாகலககளயும் அகமதத்வர ்யார?் 

Who built the Chatrams and the roads in Madurai? 

(a) வவலு நாசச்ியார ் 

(b) விஸ்வநாத நாயக்கர ் 

(c) திருமகல நாயக்கர ் 

(d) ராணி மங்கம்மாள் 

 

Q24. திருவிகளயாடல் புராணம் எனும் நூகல எழுதியவர ்யார?் 

Who wrote the book 'Thiruvilaiyadal Puranam'? 

(a) வசக்கிழார ் 

(b) அகதத்ியர ் 

(c) ெரஞ்வசாதி முனிவர ் 

(d) கபிலர ்

 

Q25. நான்காம் தமிழ்ச ்சங்கதக்த அகமதத்வர ்யார?் 

Who formed the Fourth Tamil Sangam? 

(a) பிடட்ி தியாகராயர ்

(b) ொண்டிதத்ுகர வதவர ்

(c) நவடச முதலியார ் 

(d) முதத்ய்ய முதலியார ்

 

Q26. மீனாடச்ி அம்மன் வகாவில் வகாபுரங்களில் உயரமானது எது? 

Which is the tallest tower of the Meenakshi Amman Temple? 

(a) பதற்கு வகாபுரம்  

(b) கிழக்கு வகாபுரம்  

(c) வடக்கு வகாபுரம்  

(d) வமற்கூறிய எதுவுமில்கல 

 

Q27. திகரக்கவிதத்ிலகம் எனெ்ெடுெவர ்யார?் 

Who is also known as Thiraikkavithilakam? 

(a) முடியரசன்  

(b) மருதகாசி  

(c) கண்ணதாசன்  

(d) ஞானகூதத்ன் 

 

Q28. சுங்குடி புடகவகளுக்குெ் பெயர ்பெற்ற ஊர ்எது? 

Which town is famous for its Sungudi sarees? 

(a) ஈவராடு  

(b) திருெ்பூர ் 

(c) மதுகர  

(d) வகாகவ 
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Q29. வொரக்வகளுக்கு பெயர ்பெற்ற ஊர ்எது? 

Which town is famous for its blankets? 

(a) திருெ்பூர ் 

(b) பசன்னிமகல  

(c) பெடட்வாய்தத்கல  

(d) குன்னூர ்

 

Q30. அநத்ககவி எனெ்ெடுெவர ்யார?் 

Who is known as Andhakakavi? 

(a) வீரராகவர ் 

(b) கல்யாணசுநத்ரனார ் 

(c) வாணிதாசன்  

(d) சுரதா 

 

Solutions 

 

S1. Ans.(d) 

Sol. திரு.வி.க எழுதிய நூல்கள்: 

1. மனிதவாழ்க்ககயும் காநத்ியடிகளும்  

2. பெண்ணின் பெருகம 

3. தமிழ்பதன்றல்  

4. உரிகம வவடக்க  

5. முருகன் அல்லது அழகு  

6. பொதுகம வவடட்ல் 

 

S2. Ans.(a) 

 

S3. Ans.(c) 

Sol. பொருகள முன்னிகலெ்ெடுதத்ிவய பசால் உண்டாகிறது. பொருவள 

பசால்லுக்கு மூலம் என்ெதனால் “எல்லாச ்பசால்லும் பொருள் குறிதத்னவவ” 

என்று அகறநத்ு பசால்கிறது பதால்காெ்பியம். 

 

S4. Ans.(b) 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. "வகாவன்" எனும் இருளர ்தகலவன் இருநத்தாகவும், அவன் பெயரிவல 

உண்டான ஊவர வகாவன்புதத்ூர ் -> வகானியம்மன் புதத்ூர ் -> 

வகாணம்புதத்ூர ்-> வகாயமுதத்ூர ்என மாறி இருக்கிறது. 
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S6. Ans.(a) 

Sol. இளஞ்வசரல் இரும்பொகற அரசனின் முரகச நீராடட்ிவர எடுதத்ுச ்

பசன்றிருநத்வொது, அரசகனக் காணவநத் புலவர ் வமாசி கீரனார ் முரசு 

கவக்கும் பெருகமக்குரிய கடட்ிலில், அது முரசுக்கடட்ில் என்று 

பதரியாமல் அதன்மீது ெடுதத்ு உறங்கிவிடட்ார.் அக்கால வழக்கெ்ெடி இது 

தண்டகனக்குரிய குற்றம் ஆகும். அரசன் முரசுடன் மீண்டவொது, புலவர ்

நிகலகயக் கண்டார.் உறக்கம் ககலநத்ு புலவர ்எழும் வகரயில், அரசன் 

புலவருக்குக் கவரி வீசிக்பகாண்டிருநத்ான். 

 

S7. Ans.(b) 

Sol. மதுகரக் கூடலூர ்கிழார ்என்ெவர ்இயற்றிய நூல் முதுபமாழிக்காஞ்சி. 

முதுபமாழி என்ெது ெழபமாழிஎன்னும் பசாற்பொருவளாடு 

பதாடரப்ுகடயது. 18 நூல்களின் பதாகுெ்ொன ெதிபனண்கீழ்க்கணக்கு 

நூல்கள் என அகழக்கெெ்டும் தமிழ் நூல் பதாகுதியில், மிகச ்சிறியது இது. 

 

S8. Ans.(d) 

Sol. நலங்கிள்ளி உகறயூகர முற்றியிருநத்ான். பநடுங்கிள்ளி வகாடக்டகய 

அகடதத்ுக்பகாண்டு உள்வள இருநத்ான். வகாவூரக்ிழார ்பநடுங்கிள்ளிக்கு 

அறிவுகர கூறினார.் வொரிடுெவன் வசரவனா, ொண்டியவனா அல்லன். 

வசாழன். யார ் வதாற்றாலும் வசாழனுக்குத ் வதால்வி. இதகனக் கண்டு 

ெககவர ்நககெ்ெர ்என அறிவுகர கூறினார.் 

 

S9. Ans.(a) 

Sol. மகலயமான் என்ெவன் திருக்வகாவலுகரத ்தகலநகரமாகக் பகாண்ட 

மகலநாடட்ுத ் தகலவன். இநத் மகலயமான் மரபினர ் கி.பி.13-ஆம் 

நூற்றாண்டு வகர தமிழக வரலாற்றில் இடம் பெற்றுள்ளனர.் இவரக்ள் 

சங்க காலம் முதவல வசாழர ் வெரரசிற்கு உடெ்டட்வராவர.் கிள்ளிவளவன் 

மகலயமானின் மக்கள் இருவகரயும் சிகறெ் பிடிதத்ுக் பகாணரவ்ிதத்ான்; 

அவரக்கள யாகனயால் இடறச ் பசய்யத ் தீரம்ானிதத்ான். இது 

அக்காலதத்ுத ்தண்டகன வகககளில் ஒன்றாக இருநத்து. 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. மூவவநத்ரக்ளும் தங்களுக்கிகடவய வவறுொடு பதரிவதற்காக, இநத் 

மலரக்களச ்சூடிக்பகாண்டாரக்ள்: 

வசரரக்ள்: ெனம்பூ (வொநக்த) 

ொண்டியரக்ள்: வவெ்ெம்பூ (வவம்பு) 

வசாழரக்ள்: ஆதத்ிெ்பூ (ஆர)் 
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S11. Ans.(c) 

 

S12. Ans.(b) 

Sol. திரிகடுகம் என்ெது ெதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகும். 

இநந்ூல் நல்லாதனார ்என்னும் புலவரால் இயற்றெ்ெடட்தாகும். திரி-மூன்று, 

கடுகம்-காரமுள்ள பொருள். திரிகடுகம் என்ெது மூன்று மருநத்ுெ் 

பொருடக்களக் குறிக்கும். சுகக்ு, மிளகு, திெ்பிலி என்னும் மூலிகககள் 

உடலுக்கு நன்கம பசய்வது வொல் இதிலுள்ள ொடல்கள் ஒவ்பவான்றிலும் 

கூறெ்ெடட்ுள்ள மூன்று நீதிகள் மனிதனின் அறியாகமயாகிய வநாகயெ் 

வொக்கி, வாழ்க்கக பசம்கம பெற உதவுபமன்ற கருதத்கமநத்கமயால் 

இநந்ூல் திரிகடுகம் எனெ்ெடுகிறது. 

 

S13. Ans.(d) 

Sol. சீனிவாச இராமானுஜன் (Srinivasa Ramanujan, டிசம்ெர ்22, 1887 – ஏெ்ரல் 26, 1920) 

இநத்ியாவில் தமிழ்நாடட்ில் ஈவராடு மாவடட்தத்ில் வகாடக்ட ெகுதியில் 

பிறநத் கணித அறிஞர.் 

 

S14. Ans.(c) 

 

S15. Ans.(c) 

Sol. தமிழ் பெண் புலவரான ஔகவயார,் "கற்றது கக மண்ணளவு... 

கல்லாதது உலகளவு" என்று ொடியுள்ளார.் நாம் ெல விஷயங்ககள கற்று 

அறிநத்ு இருக்கலாம். அதற்காக நமக்கு எல்லாம் பதரியும் என்று 

தகலக்கனம் பகாள்ளக்கூடாது. நமக்குத ்பதரியாத, நாம் அறிநத்ிராத ெல 

விஷயங்கள் உள்ளன. மணகல அள்ளினால் நமது ககெ்பிடியில் எவ்வளவு 

மணல் இருக்குவமா அநத் அளவுக்குதத்ான் நாம் கற்றுள்வளாம் என்ெகத 

நிகனவில் பகாள்ள வவண்டும். 

 

S16. Ans.(a) 

Sol. திருவாரூர ்நான்மணிமாகல என்னும் நூல் 17 

ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்நத் குமரகுருெரர ்

என்ெவரால் இயற்றெ்ெடட் நூல்களில் ஒன்று. 

திருவாரூரச் ்சிவபெருமாகனெ் வொற்றிெ் ொடும் 

ொடல்ககளக் பகாண்ட நூல் இது. 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. வமலும் 'கவிஞவரறு', 'ொவலர ்மணி' முதலிய 

ெடட்ங்களும் வாணிதாசனுக்கு 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளன. 
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S18. Ans.(d) 

Sol. நதத்தத்னார ்என்னும் புலவரால் இயற்றெ்ெடட்து சிறுொணாற்றுெ்ெகட. 

இது 269 அடிகளாலகமநத்து.ஓய்மான் நாடட்ு மன்னனான 

நல்லியக்வகாடன் என்ெவகனத ் தகலவனாகக் பகாண்டு எழுதெ்ெடட் 

இநந்ூல், அம்மன்னனிடம் ெரிசு பெற்ற சிறுொணன் ஒருவன் தான் வழியிற் 

கண்ட இன்பனாரு ொணகன அவனிடம் வழிெ்ெடுதத்ுவதாக 

அகமநத்ுள்ளது. 

 

S19. Ans.(a) 

 

S20. Ans.(d) 

Sol. இகடசச்ங்கம் (கிமு 2387 - கிமு 306) ஏகறக்குகறய 2000 ஆண்டுகள் 

சிறெ்புற்று இருநத் தமிழ்ச ் சங்கம் என்று மரபு வழித ் தமிழர ் வரலாறு 

கூறுகிறது. இது கெடாபுரதத்ில் இருநத்து. 

 

S21. Ans.(a) 

Sol.  

• சுநத்ர ொண்டியன் என்ற பெயரில் மதுகரகய ஆண்டவர ் – 

சிவபெருமான் 

• உக்கிர குமார ொண்டியர ் என்ற பெயரி;ல் மதுகரகய ஆண்டவர ் – 

முருகன் (பசவ்வவள்) 

• தடாதககெ் பிராடட்ி என்ற பெயரில் மதுகரகய ஆண்டவர ் – 

உகமயம்கம 

 

S22. Ans.(c) 

 

S23. Ans.(d) 

Sol. இராணி மங்கம்மாள் மக்கள் நலம் வெணும் ெல அறச ் பசயல்ககளச ்

பசய்தார.் மதுகரயில் பெரியபதாரு அன்னசச்தத்ிரம் அகமதத்ார.் அது 

'மங்கம்மாள் சதத்ிரம்' என இன்றும் அகழக்கெ்ெடுகிறது. புதிய சாகலகள் 

ெலவற்கற அகமதத்ார.் கன்னியாகுமரிக்கும் மதுகரக்கும் இகடவய 

அகமநத் பநடுஞ்சாகல மங்கம்மாள் சாகல என அகழக்கெ்ெடுகிறது. 

 

S24. Ans.(c) 

Sol. திருவிகளயாடல் புராணம் என்ெது சிவபெருமானது 

திருவிகளயாடல்ககளக் கூறும் ெரஞ்வசாதி முனிவர ்எழுதிய நூல் ஆகும். 

சிவபெருமான் தன்னுகடய அடியாரக்ள் மீதும், சிற்றுயிரக்ள் மீதும் 

பகாண்ட அன்பினால் தாவம பூவலாகதத்ிற்கு வநத்ு பசய்த 

திருவிகளயாடல்களின் பதாகுெ்ொக இநந்ூல் அகமநத்ுள்ளது. 
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S25. Ans.(b) 

Sol. ொண்டிதத்ுகரத ் வதவர ் (மாரச் ் 21, 1867 - டிசம்ெர ் 2, 1911) மதுகரயில் 

நான்காம் தமிழ்ச ் சங்கம் அகமதத் அகமெ்ொளரக்ளில் ஒருவரும், 

தமிழறிஞரும் ஆவார.் இவவர நான்காம் தமிழ்ச ் சங்கதத்ின் முதல் 

தகலவராகெ் ெணியாற்றினார.் இவர ் பசநத்மிழ் என்னும் இதழ் 

பவளியிடவும், 'கெ்ெவலாடட்ிய தமிழர'் வ.உ.சி யின் சுவதசிக் கெெ்ல் விடும் 

ெணிக்கும் பொருள் உதவி நல்கினவர.் 

 

S26. Ans.(a) 

Sol. மீனாடச்ி அம்மன் வகாவில் வகாபுரங்களில் ெழகமயானது – கிழக்குக ்

வகாபுரம் 

மீனாடச்ி அம்மன் வகாவில் வகாபுரங்களில் உயரமானது – பதற்க்கு 

வகாபுரம் 

 

S27. Ans.(b) 

 

S28. Ans.(c) 

Sol. மதுகர சுங்குடி வசகலகள் மதுகரயின் ொரம்ெரியச ் சிறெ்பிற்கு ஓர ்

அகடயாளமாக விளங்குெகவ ஆகும். சுங்கு என்ற பதலுங்கு பசால்லுக்குெ ்

"புடகவயின் மடிெ்பு" எனெ் பொருள்ெடும். பமன்கமயான ெருதத்ியினால் 

பநய்யெ்ெடட்ு ெல வண்ணெ் பின் புலங்களில் பவண்கமயான 

புள்ளிகளுடன் காணெ்ெடுவவத இசவ்சகலகளின் சிறெ்ெம்சமாகும். மதுகர 

மற்றும் அதன் சுற்று வடட்ாரதத்ில் தயாரிக்கெெ்டும் இசவ்சகலகள் 

சிங்கெ்பூர,் மவலசியா மற்றும் உலகச ் சநக்தயில் ஒரு தனி இடதக்த 

பிடிதத்ுள்ளன. 

 

S29. Ans.(b) 

 

S30. Ans.(a) 

Sol. அநத்கக்கவி வீரராகவர ்என்ெவர ்காஞ்சிபுரம் 

மாவடட்ம் பூதூர ் எனும் ஊரில் பிறநத்வர.் 

பொன்விகளநத் களதத்ூரில் வாழ்நத்வர.் இவர ்

இகசயிலும் ெயிற்சி உள்ளவர.் கவிஞரும் ஆவார.் 
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