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தமிழ் நாடு மாநிலம் - ப

ாது அறிவு கேள் வி மற்றும்

தில் ேள் தமிழில்

Q1. முதும ொழிக் கொஞ்சியின் வேறுமெயர் என்ன?
What is the other name of Mudhumozhi Kanchi?
(a) ஆசொரக்வகொவே
(b) அறவுவர வகொவே
(c) ஏலொதி
(d) சீதக்கொதி
Q2. மதொண்டு மசய்து ெழுத்தெழம் என்று யொவர ெொரதிதொசன் வெொற்றுகிறொர்?
Whom does Bharathidasan admire as a fruit that has ripen due to charity?
(a) தந்வத மெரியொர்
(b) ெொரதியொர்
(c) அண்ணொதுவர
(d) கொந்தியடிகள்
Q3. ெொரதியொர் யொருவைய சொயலில் ேசன கவிவதகள் எழுதிை மதொைங்கினொர்?
In whose style did Bharathiyar start writing verse poems?
(a) லிண்ட் வ ொம்
(b) கொல்டுமேல்
(c) ேொல்ட் விட் ன்
(d) ொல் சிப்வ ன்
Q4. பின்ேரும் ஐம்மெரும் கொப்பியங்களில், நொதகுத்தனொரொல் இயற்றப்ெட்ை கொப்பியம் எது?
Which of the following epics was composed by Nathakutthanar?
(a) ணிவ கவல
(b) சீேகசிந்தொ ணி
(c) ேவையொெதி
(d) குண்ைலவகசி
Q5. நொ க்கல் கவிஞர் எழுதியுள்ை சிறு கொப்பியங்களின் எண்ணிக்வக என்னேொகும்?
What is the number of short epics written by the poet Namakkal Kavignar?
(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5
Q6. வற வலயடிகள் எழுதிய நொைகத்வத ெற்றிய ஆரொய்ச்சி நூல் எது?
Which of these is a research book on the drama written by
Maraimalayadikal?
(a) த்தவிலொசம்
(b) சொகுந்தலம்
(c) வனொன் ணீயம்
(d) சூைொ ணி
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Q7. உழேர் ஏரடிக்கும் சிறு வகொவல அரசரது மசங்வகொவல நைத்தும் வகொல் என்று கூறியேர் யொர்?
Who said that the small plow stick of the farmer is the one that holds the scepter of the king?
(a) கம்ெர்
(b) வற வலயடிகள்
(c) வசக்கிழொர்
(d) சொத்தனொர்
Q8. “சூலியல் வின்வசொன்” ெொரொட்டிய தமிழறிஞர் யொர்?
Who is the tamil scholar to have been praised by 'Suliyal Vinson'?
(a) திரு.வி.க.
(b) வற வலயடிகள்
(c) உ.வே.சொ.
(d) கவி ணி
Q9. கு ரகுருெரரின் நீதி மநறி விைக்கம் என்னும் நூலின் எத்தவன ெொைல்களுக்கு ெரிதி ொற்கவலஞர் உவரமயழுதி
உவரயொசிரியரொகவும் விைங்கினொர்?
For how many songs in Kumaragurupar's book 'Needhi Neri Vilakkam' did Paridhimaar Kalaignar write
script and worked as a scriptwriter too?
(a) முப்ெத்து மூன்று
(b) ஐம்ெது
(c) ஐம்ெத்மதொன்று
(d) ஐம்ெத்து மூன்று
Q10. தமிழகத்தில் இன்று கொணப்மெறும் குவைேவரக் வகொயில்களுள் ெழவ யொனது எங்கு அவ ந்துள்ைது?
Which of these rock-cut temples found in Tamil Nadu is the oldest as on today?
(a) பிள்வையொர்ெட்டி
(b) கழுகு வல
(c) திருப்ெரங்குன்றம்
(d) ஆவன வல
Q11. வநொய்க்கு ருந்து இலக்கியம் என்று கூறியேர் யொர்?
Who claims literature to be the medicine for diseases?
(a) உ. வே. சொமிநொதர்
(b) மீனொட்சி சுந்தரனொர்
(c) ெரிதி ொற்கவலஞர்
(d) வற வல அடிகைொர்
Q12. வெரறிஞர் அண்ணொவிற்கு விருப்ெ ொன இலக்கியம் எது?
What is the favorite literature of Perarignar Anna?
(a) கலிங்கத்துப்ெரணி
(b) திருக்குறள்
(c) கம்ெரொ ொயணம்
(d) ெரிெொைல்
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Q13. “தமிழ் ம ொழி அழகொன சித்திரவேவலப்ெொைவ ந்த மேள்ளித்
தட்டு” என்று கூறியேர் யொர்?
Who said that 'Tamil language is a beautiful silver plate with
illustrated work'?
(a) வதசிக விநொயகம் பிள்வை
(b) ஜி.யு. வெொப்
(c) ைொக்ைர் கிமரௌல்
(d) கொல்டுமேல்
Q14. யிவலறும் மெரு ொளிைம் கல்வி கற்றேர் யொர்?
Who was educated by Mayilerum Perumal?
(a) சுேொமிநொத வதசிகர்
(b) வீர ொமுனிேர்
(c) சி. இலக்குேனொர்
(d) மீனொட்சி சுந்தரனொர்
Q15. எட்டுத்மதொவக நூல்களில் நொைகப் ெொங்கில் அவ ந்துள்ை நூல் எது?
Which of the Eight Anthologies is in a theatrical style?
(a) குறுந்மதொவக
(b) அகநொனூறு
(c) கலித்மதொவக
(d) ஐங்குறுநூறு
Q16. ெதிமனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் இருநூல் ெவைத்துள்ை நூலொசிரியர் யொர்?
Which author has authored two books out of the Eighteen Lesser Texts?
(a) கபிலர்
(b) மூேொதியொர்
(c) நல்லொதனொர்
(d) கணிவ தொவியொர்
Q17. உத்த வசொழப் ெல்லேர் எனும் ெட்ைம் மெற்றேர் யொர்?
Who holds the title of Uthama Chola Pallavan?
(a) கம்ெர்
(b) வசக்கிழொர்
(c) புகவழந்தி
(d) ஒட்ைக்கூத்தர்
Q18. வசக்கிழொர் புரொணம் எனும் நூவல இயற்றியேர் யொர்?
Who is the author of the book 'Sekkizhaar Puranam'?
(a) உ ொெதி சிேொச்சொரியொர்
(b) மீனொட்சிசுந்தரம் பிள்வை
(c) இரொச ொணிக்கனொர்
(d) இரொ வதேன்
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Q19. ெரிதி ொற்கவலஞருக்கு "திரொவிை சொஸ்திரி” என்னும் ெட்ைத்வத ேழங்கியேர் யொர்?
Who conferred the title of 'Dravidian Shastri' on Paridhimaar Kalaignar?
(a) மு.சி. பூர்ணலிங்கம்
(b) சி.வே. தொவ ொதரனொர்
(c) வற வலயடிகள்
(d) திரு.வி. கலியொண சுந்தரனொர்
Q20. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ெறவேகள் சரணொலயம் இல்லொத இைத்வதத் வதர்ந்மதடுக்கவும்.
From the following, select the location where there is no bird sanctuary.
(a) கவரமேட்டி
(b) வகொேன்புத்தூர்
(c) மேள்வைொடு
(d) சித்திரங்குடி
Q21. பின்ேரும் எது கண்ணதொசன் ெவைத்த நொைகம் ஆகும்?
Which of these plays was composed by Kannadasan?
(a) ொங்கனி
(b) ஆட்ைனத்தி ஆதி ந்தி
(c) கல்லக்குடி கொ கொவியம்
(d)

இரொசதண்ைவன

Q22. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் வதேவநயப் ெொேொணரின் சிறப்புகளில் மெொருந்தொதவத வதர்ந்மதடுக்கவும்.
Choose the one that does not hold good while referring to Devaneya Paavaanar.
(a) மசந்தமிழ் ஞொயிறு
(b) மசந்தமிழ்ச் மசல்ேர்
(c) இலக்கியச் மசம் ல்
(d) தமிழ்ப் மெருங்கொேலர்
Q23. ெொேலவரறு மெருஞ்சித்திரனொரின் ெவைப்புகளுள் இல்லொத ஒன்று எது?
Which of the following is not a work of Pavalareru Perunchithiranar?
(a) மகொய்யொக்கனி
(b) கனிச்சொறு
(c) கல்லக்குடி ொகொவியம்
(d) நூறொசிரியம்
Q24. ணிவ கவல அமுதசுரபிவயப் மெற்றிை உதவியேர் யொர்?
Who helped Manimegalai to get the amuthasurabhi?
(a) ணிவ கலொ மதய்ேம்
(b) சுத தி
(c) தீேதிலவக
(d) அறேண அடிகள்
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Q25. கொந்திபுரொணத்தில் உள்ை ெொைல்களின் எண்ணிக்வக என்ன?
What is the total number of songs in Gandhi Puranam?
(a) ஓரொயிரத்து முப்ெத்து நொன்கு
(b) ஈரொயிரத்து முப்ெத்து நொன்கு
(c) மூேொயிரத்து முப்ெத்து நொன்கு
(d) நொன்கொயிரத்து முப்ெத்து நொன்கு
Q26. வற வலயடிகைொரின் கள் மெயர் என்ன?
What is the name of the daughter of Maraimalayadikal?
(a) க லொம்பிவக அம்வ யொர்
(b) மகசேல்லி அம்வ யொர்
(c) நீலொம்பிவக அம்வ யொர்
(d) ஞொனொம்பிவக அம்வ யொர்
Q27. ஔவேயொர் இயற்றிய ஆத்திசூடியில் இைம்மெற்றுள்ை ெொைல்களின் எண்ணிக்வக என்ன?
What is the number of songs featured in Athichudi composed by Avvaiyar?
(a) 102
(b) 105
(c) 109
(d) 111
Q28. அரசன் நலங்கிள்ளிவய ெற்றிய ெொைல்கள், பின்ேரும் எந்த நூல்களில் இைம்மெற்றுள்ைது?
Songs about King Nalankilli are featured in which of the following compilations?
(a) அகநொனூறு
(b) புறநொனூறு
(c) குறுந்மதொவக
(d) நற்றிவண
Q29. மெருமேடிப்புக் மகொள்வகயின்ெடி, இப்வெரண்ைம் விரிேவைந்து நிற்ெவதக் கூறும் ெொைல் இைம்மெறும்
நூல் எது?
According to the Big Bang theory, which book features the song that says the universe is expanding?
(a) வதேொரம்
(b) திருேொசகம்
(c) புறநொனூறு
(d) அகத்தியம்
Q30. "தண்ைமிழ்ச் சொத்தன்” என்று ெொரொட்ைப் மெற்றேர் யொர்?
Who is popularly known as 'Tandamil Saatthan?
(a) இைங்வகொேடிகள்
(b) கம்ெர்
(c) திருேள்ளுேர்
(d) சீத்தவலச் சொத்தனொர்
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Solutions
S1. Ans.(b)
Sol. முதும ொழிக்கொஞ்சி என்ெது கொஞ்சி திவணயின் துவறகளுள் ஒன்றொகும். இந்நூல் உலகியல் உண்வ கவை
மதளிேொக எடுத்துச் மசொல்கிறது. இந்நூல் அறவுவர வகொவே எனவும் ேழங்கப்ெடுகிறது. இந்நூலின் ஆசிரியர்
துவர கூைலூர் கிழொர். கூைலூர் இேரது பிறந்த ஊரொகும். இேர் சங்க கொலத்திற்குப் பின் ேொழ்ந்தேர்.
S2. Ans.(a)
Sol. மெரியொவர “மதொண்டு மசய்து ெழுத்த ெழம்
தூய தொடி ொர்பில் விழும்
ண்வைச் சுரப்வெ உலகு மதொழும்
னக்குவகயில் சிறுத்வத எழும்
அேர்தொம் மெரியொர்”
என்று மசொன்னேர் ெொவேந்தர் ெொரதிதொசன்.
S3. Ans.(c)
S4. Ans.(d)
Sol. தமிழின் ஐம்மெரும் கொப்பியங்களுள் ஒன்றொகக் கருதப்ெடுகின்ற குண்ைலவகசி என்னும் நூல் ஒரு மெௌத்தம்
சொர்ந்த நூலொகும். குண்ைலவகசிவய இயற்றியேர் நொதகுத்தனொர். இதன் கொலம் 10-ஆம் நூற்றொண்டு. தன்வன
மகொல்ல முயன்ற கணேவனக் மகொன்றுவிட்டுப் பிக்குணியொகி மெௌத்த ச யத்தின் மெருவ வயப் ெரப்புேதில்
ஈடுெட்ை குண்ைலவகசி என்னும் ேணிகர் குலப் மெண்மணொருத்தியின் கவதவய இக் கொப்பியத்தின்
கருப்மெொருைொகும்.
S5. Ans.(d)
Sol. நொ க்கல் கவிஞர் மே. இரொ லிங்கம் பிள்வை (அக்வைொெர் 19, 1888 - ஆகஸ்ட் 24, 1972) தமிழறிஞரும்,
கவிஞரும் ஆேொர்.
நொ க்கல்லொரின் ெவைப்புகள்
இவச நொேல்கள் - 3
கட்டுவரகள் - 12
தன் ேரலொறு - 3
புதினங்கள் - 5
இலக்கிய திறனொய்வுகள் - 7
கவிவத மதொகுப்புகள் - 10
சிறுகொப்பியங்கள் - 5
ம ொழிமெயர்ப்புகள் – 4
S6. Ans.(b)
S7. Ans.(a)
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S8. Ans.(c)
Sol. உ.வே.சொவின் தமிழ் ெணிகவை ெொரொட்டிய மேளிநொட்டு அறிஞர்கள்: ஜி.யு.வெொப், சூலியல் வின்வசொன்.
S9. Ans.(c)
Sol. நீதி மநறி விைக்கம் ஒரு தமிழ் நீதி நூல். கு ரகுருெரர் இயற்றிய இந்நூல 17-ஆம் நூற்றொண்வைச் வசர்ந்தது.
இந்த நூலில், 51 ெொைல்களுக்கு ெரிதி ொற்கவலஞர் உவரமயழுதி உவரயொசிரியரொகவும் விைங்கினொர்.
S10. Ans.(a)
Sol. தமிழகத்தின் மதன்ெகுதியொன சிேகங்வக
ொேட்ைத்தில் உள்ை பிள்வையொர்ப்ெட்டி என்னும் ஊரின்
குவைேவரக் வகொயிவல இன்று கொணப்ெடும் குவைேவரக் வகொயில்களில் மிக ெழவ யொனதொகும்.
S11. Ans.(b)
Sol. ென்ம ொழிப்புலேர் என்று அவழக்கப்ெட்ை மத. மெொ. மீனொட்சிசுந்தரம் (08 சனேரி 1901 – 27 ஆகத்து 1980)
20 ஆம் நூற்றொண்டின் புகழ்மெற்ற தமிழறிஞர்களுள் ஒருேர்.
S12. Ans.(a)
Sol. கலிங்கத்துப்ெரணி என்ற நூல் ெரணி ேவகவயச் சொர்ந்த சிற்றிலக்கியம் ஆகும். இந்நூல் முதலொம் குவலொத்துங்க
வசொழனின் கலிங்கப் வெொர் மேற்றி குறித்துப் ெொைப்ெட்ை நூல் ஆகும். குவலொத்துங்கவனப்
ெொட்டுவைத்தவலேனொகக் மகொண்ைது. இது மசயங்மகொண்ைொர் என்னும் புலேரொல் இயற்றப்ெட்ைது.
S13. Ans.(c)
Sol. ைொக்ைர் கிமரௌல், “ தமிழ்ம ொழி அழகொன சித்திர வேவலப்ெொைவ ந்த மேள்ளித்தட்டு; திருக்குறள் அதில்
வேக்கப்ெட்டுள்ை தங்க ஆப்பிள்; தமிழ் என்வன ஈர்த்தது; குறவைொ என்வன இழுத்தது” என்று ம ொழிந்து
இன்புற்றொர்.
S14. Ans.(a)
Sol. சுேொமிநொத வதசிகர் மதன்னிந்தியொவில் தமிழ்நொட்டில் யிலம் அருகிலுள்ை ேைேனூர் எனும் கிரொ த்தில்
ெவழயொன வசே சித்தொந்தத்வதப் பின்ெற்றும் வதசிகர் குடும்ெத்தில் 19ம் நூற்றொண்டின் த்தியில் பிறந்தேர். இேர்
யிவலறும் மெரு ொளிைம் கல்வி கற்றொர்.
S15. Ans.(c)
Sol. கலித்மதொவக சங்க கொலத் தமிழிலக்கியத் மதொகுதியொன எட்டுத்மதொவக நூல்களுள் ஆறொேது நூலொகும்.
கலித்மதொவக நூவல முதன்முதலில் சி. வே. தொவ ொதரம்பிள்வை 1887-ஆம் ஆண்டில் ெதிப்பித்தொர். இதன்
ெொைல்களில் நொைகப் ெொங்கிலொன ெொக்களும் அவ ந்து ெடிப்வெொர்க்கு இன்ெம் தருேதொக அவ ந்துள்ைன.
S16. Ans.(d)
Sol. ெதிமனண்கீழ்க்கணக்கு நூல் மதொகுப்பில் கணிவ தொவியொர் இயற்றிய நூல்கள்:
1. ஏலொதி
2. திவண ொவல நூற்வறம்ெது
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S17. Ans.(b)
Sol. வசக்கிழொர் என்ெேர் 12-ஆம் நூற்றொண்டில் ேொழ்ந்த சிே அடியொர்
ஆேொர். இேர் இரண்ைொம் குவலொத்துங்க வசொழனின் அரசவேயில்
முதன்வ
ந்திரியொக இருந்தேர். சிேத்மதொண்டின் கொரண ொகவும்,
திநுட்ெத்தின் கொரண ொகவும் இேர் உத்த
வசொழப் ெல்லேன்,
மதொண்வை ொன்,
மதய்ேப்புலேர்,
மதய்ேச்வசக்கிழொர்
வெொன்ற
ெட்ைங்கவைப் மெற்றேர்.
S18. Ans.(a)
Sol. உ ொெதி சிேொச்சொரியொர் என்ெேரொல் வசக்கிழொர் புரொணம் எனும்
நூலும், மீனொட்சிசுந்தரம் பிள்வை அேர்கைொல் வசக்கிழொர் பிள்வைத்தமிழ்
எனும் நூலும் வசக்கிழொவர முன்வேத்து இயற்றப்ெட்டுள்ைன.
S19. Ans.(b)
Sol. ெரிதி ொற் கவலஞர் எனப்ெடும் வி. வகொ. சூரியநொரொயண சொஸ்திரியொர் (சூவல 6, 1870 - நேம்ெர் 2, 1903) ஒரு
தமிழறிஞரும், நூலொசிரியரும், தனித்தமிழ் இயக்கத்தில் முதன்வ யொன ெங்கு ேகித்தேர்களில் ஒருேரும் ஆேொர்.
இரொவ் ெகதூர் சி. வே. தொவ ொதரம்பிள்வை அேர்கைொல் திரொவிை சொஸ்திரி என சிறப்பிக்கப்ெட்ைொர்.
S20. Ans.(b)
Sol. வகொேன்புத்தூர் என்ெது வகொயம்ெத்தூரின் ெவழய மெயர் ஆகும்.
S21. Ans.(d)
Sol. "இரொசதண்ைவன " என்ெது கம்ெர்-அம்பிகொெதி ேரலொற்வற வேத்து கண்ணதொசன் ெவைத்த நொைகம் ஆகும்.
S22. Ans.(c)
Sol. வதேவநயப் ெொேொணர் (Devaneya Pavanar, 7 பிப்பிரேரி, 1902 - சனேரி 15, 1981) மிகச்சிறந்த
தமிழறிஞரும், மசொல்லொரொய்ச்சி ேல்லுநரு ொேொர்.
1. 12.01.1964 - தமிழ்ப்மெருங்கொேலர் விருது; தமிழ்க் கொப்புக் கழகம், துவர
2. 05.05.1971 - குன்றக்குடி அடிகைொர் ெொரி விழொவில் 'மசந்தமிழ் ஞொயிறு' விருது ேழங்குதல்.
3. 15.01.1979 - தமிழ்நொட்டு அரசு 'மசந்தமிழ்ச் மசல்ேர்' விருது ேழங்குதல்.
S23. Ans.(c)
Sol. கல்லக்குடி ொகொவியம் கண்ணதொசன் அேர்கள் இயற்றிய நூலொகும்.
S24. Ans.(c)
S25. Ans.(b)
S26. Ans.(c)
Sol. திருேரங்க நீலொம்பிவக அம்வ யொர் (1903-1945) சிறந்த தமிழறிஞர்களில் ஒருேர். ேைம ொழியும்
ஆங்கிலமும் அறிந்தேர். வற வல அடிகைொரின் கைொகிய இேர், அேவரப் வெொன்வற ம ொழியறிவு நிரம்பியேர்.
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S27. Ans.(c)
Sol. ஆத்திசூடி என்ெது 12-ஆம் நூற்றொண்டில் ேொழ்ந்த ஔவேயொர்
இயற்றிய நீதி நூல் ஆகும். சிறுேர்கள் இைம் ெருேத்திவலவய ெொைம்
மசய்து
னதில்
இருத்திக்மகொள்ளும்
ேவகயில்
சிறுசிறு
மசொற்மறொைர்கைொல் எளிவ யொக அவ ந்தது ஆத்திசூடி. இதில் 109
ெொைல்கள் இைம்மெற்றுள்ைன.
S29. Ans.(b)
Sol. நலங்கிள்ளி முற்கொலச் வசொழர்களுள் ஒருேன். இன்மனொரு முற்கொலச்
வசொழ
ன்னனொன மநடுங்கிள்ளி என்ெேனுைன் ஏற்ெட்ை அதிகொரப்
வெொட்டி மதொைர்ெொகவே இேனுவைய மெயர் சங்க இலக்கியங்களில்
வெசப்ெடுகின்றது. புறநொனூற்றில் 14 ெொைல்களுக்குக் குவறயொ ல்
நலங்கிள்ளிவயப் புலேர்கள் ெொடியுள்ைொர்கள்.
S29. Ans.(b)
Sol. திருேொசகம் என்ெது வசே ச யக் கைவுைொன சிேமெரு ொன் மீது ெொைப்ெட்ை ெொைல்களின் மதொகுப்பு ஆகும்.
இதவன இயற்றியேர் ொணிக்கேொசகர்.
S30. Ans.(d)
Sol. சீத்தவலச் சொத்தனொர் என்ெேர் சங்க கொலத்தில் ேொழ்ந்த புலேர்களில் ஒருேர் ஆேொர். ணிவ கவல என்னும்
கொப்பியத்வதப் ெவைத்தேர். சீத்தவலச் சொத்தனொர் 'நன்னூற் புலேன்', 'தண்ைமிழ்ச் சொத்தன்' என்று
வெொற்றப்ெடுகிறொர்.
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ADDA247 APP ே்குச் பசல் லுங் ேள் , தமிழ் நாடு மாநிலத் கதர்வு பிரிவில்
யிலுங் ேள் .
பெற் றி ்
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