
 

தமி��தாமைர 

                                    த�ம��                         7598299935 

                           ��கைல� தமிழாசி�ய� ேத��-2014          வ�னா�தா� 2-8 

 
1. ப�ெர�� ��யரசி� ெசவா�ய� வ���ெப�ற கவ�ஞ� 

 A க�ணதாச�           B வாண�தாச�         .C வ�ணதாச�         .D பாரதிதாச� 

2. நம���ெதாழி� கவ�ைத நா���� உைழ�த� எ�றவ�  

A.நாம�க� கவ�ஞ�           B. பாரதியா�         .C தமிழ�ப�      .D  �ரதா 

3. உைரநைடய�� சி�கன�தா�  கவ�ைத, ஓ��� உண��சிகள�� சி�கன� தா� ெப�ண�� 

நாண� எ�றவ� 

A.ைவர���                    B. �ரதா             .C ேம�தா          .D அ��� ர�மா� 

4 .  கவ��ேகா எ�� ேபா�ற�ப�� த�ைச தமி��ப�கைல�கழக�தி� தமிழ�ைன ப�� 

ெப�றவ�  

A. ��தர�ப��ைள           B.நாம�க� கவ�ஞ�           C ேம�தா          .D அ��� ர�மா� 

5. ைஹ�� ப�றிய க��ைர �தலி� ெவள�வ�த இத�  

A. �ேதசமி�திர�            B. ேலாேகாபகா�  .C தினவ��தமாண�   .D ெம�ரா� ��ய� 

6 �ழ�ைத� கவ�ஞ� என� ேபா�ற�ப�பவ�  

A.அழ. வ�ள�ய�பா         B. வா��மாமா         .C தண�ைக உலகநாத�   D �மா வா�கி 

7 .  ச�த� கவ�மண� ப�ட� ெப�றவ�   - 

A �ரதா   B. �லைம�ப��த�      C �லவ� �ழ�ைத   .D கவ�ஞ� தமிழழக� 

8.தா��த�ப�ேடா� வ��ண�ப� பா�ய கவ�ஞ�  

A. அ�ணாசல�கவ�ராய�     B. .ேசாம��தர�.      C .ேகாபாலகி��ணபாரதி   D கவ�மண�  

9. தமி���� ெதா�� ெச�ேவா� சாவதி�ைல  - 

A.  பாரதிதாச�               B. பாரதியா�         .C தமிழ�ப�                .D  �ரதா 

10 .   தமிழ� இதய� �லாசி�ய�  

A.நாம�க� கவ�ஞ�                  B. பாரதியா�         .C தமிழ�ப�             .D   கவ�மண� 

 11.   தமிழ�சி �லாசி�ய�  

A க�ணதாச�           B வாண�தாச�         .C வ�ணதாச�         .D பாரதிதாச�  

12. சகராைவ�தா�டாத ஒ�டக�க� கவ�ைத �லாசி�ய�  - 

A. இ��லா�         B. நாகாமராச�.          C ேம�தா          .D அ��� ர�மா� 

13. வாலிப� கவ�ஞ� 

 

A. வாலி           B.பழநி பாரதி          C ேம�தா          .D அ��� ர�மா� 



 

 

14 கவ�மண� ெமாழிெபய��த �� யா�ைடய�    

A. லா�� லி�ட�           B. உம�க�யா�      .C  கீ��          .D ைபர� 

15. கவ�ஞ� ம�ராவ�� இய�ெபய�  - 

A. ராேஜ�திர�           B.�ைரரா�               .C எ�திரா��         .D ெஜகத�ச� 

16.   க��� மல�க� ஆசி�ய�  

A அ��� ர�மா�          B ம�ரா               .C பழநி பாரதி       .D நா.காமராச� 

17 .   க�ண����க� கவ�ைத �� ஆசி�ய�  

A. ைவர���            B.தமிழ�ப�           C ேம�தா          .D அ��� ர�மா�  

18.இ�த���க� வ��பைன�க�ல கவ�ைதயாசி�ய�  

 

A. ைவர���            B.பழநி பாரதி           C ேம�தா          .D தாமைர  

19. ஆ�டன�தி ஆதிம�தி ஆசி�ய� –  

A. க�ணதாச�           B. பாரதிதாச�       .C தமிழ�ப�      .D  �ரதா 

 20 அ�� ேவ� கிழைம ���கவ�ைதயாசி�ய� –  

  A.ஞான�            B. இ��லா�   C நா.காமராச�             .D ஞான���த� 

21..அ��� ர�மான�� சாகி�திய அகாெதமி ப�� ெப�ற ��   - 

A.பா�வ �தி                     B. ��யப�ைற                 .C ஆலாபைன     .D ேநய�வ���ப� 

22. . ஊசிக� கவ�ைத �லாசி�ய�  

A அ��� ர�மா�          B ம�ரா               .C பழநி பாரதி       .D நா.காமராச� 

23  இல�கிய� இதழாசி�ய�  

A  .க.நா.�                     B. சி.�.ெச�ல�பா       .C தமிழ�ப�         .D  �ரதா 

24. உைரவ ��� �லாசி�ய�  - 

A. சாைல இள�திைரய�    B. சாலின� இள�திைரய�  .C க.ப. அறவாண�     D �ரதா 

25 . இராவண காவ�ய� �லாசி�ய� –  

A க�ணதாச�           B �லவ� அ. பழன�       .C �லவ� �ழ�ைத       .D பாரதிதாச� 

 26. பாரதிய�� பாட�கைள ெவள�ய��டவ� 

A பரலி.�. ெந�ைலய�ப�     .B.. கி��ணசாமி அ�ய�           C ஆ�ய பா�ய�   D ெம�ய�ப� 

27 த�ைச ெகளசிக�  எ�ற �ைன�ெபய�� எ�தியவ� 

A. வ�.ேக.���தி            B. ெபா�னரச�             C தி��சி பரத�       D �ழ.கதிேரச�  

           



 

 

28 எலி க��த �ைன எ�ற தமிழக அரசி� ப�� ெப�ற �ைல எ�தியவ� 

A. வ�.ேக.���தி            B. ெபா�னரச�             C தி��சி பரத�      D �ழ.கதிேரச�  

29. ���கவ�ைத எ�ற ெசா�ைல �த� �தலி� பய�ப��தியவ� 

A பாரதியா�             B.. ப��ச���தி                C க,நா.�                D பசைவயா 

30. அகநிைல� கவ�ஞ�க� எ�� க�த�ப�பவ�க� 

A எ��� கால கவ�ஞ�க�                        B.. வான�பா� கால கவ�ஞ�க�   

 C தாமைர கால கவ�ஞ�க�                       D இவ�க�� யா�மி�ைல 

31. �ரா���  உளவ�ய� ேகா�பா�க��� கைலவ�வ� த�தவ� 

A சி.மண�                 B ம�ரா                 .C பழநி பாரதி            .D சி�ப� 

 32. ���கவ�ைதய�� க��ல�கா�சிைய மி�தியாக� பய�ப��தியவ� 

A தமிழ�ப�                .B ப.உதய�மா�      C.த�� சிவரா�         D பாலா 

33. ந.ப��ச���திய��  �த� ���கவ�ைத� ெதா�தி 

A கா�� வா��                .B ����ர�க�           C. கிள�����      D வழி��ைண 

34. த��. சிவராமி� சிற�த ப�ம��றிய���� கவ�ைத 

A. க�ணா�         B. ைக�ப�� அள� கட�      .C வ���          D ேம� ேநா�கிய பயண� 

35 .ந�நிசி நா�க� யா�ைடய கவ�ைத�பைட�� 

A ��தர ராமசாமி                   .B.ப�ரமி�     .C சி.�. ெச�ல�பா       .D சி.மண� 

36.கிராம�� நதி�காக சாகி�ய அகாதமி ப�� ெப�றவ� 

A அ��� ர�மா�          B ம�ரா               .C பழநி பாரதி       .D சி�ப� 

 37. ந�தைன எ��த ெந��ப�� மி�ச�- பைட�த கவ�ஞ� 

A. ைவர���            B.ெஜகத�ச�           C ேம�தா          .D அ��� ர�மா� 

 38.ெதா�ம� எ�ற இல�கிய உ��ைய தன� கவ�ைதய�� அதிகமாக பய�ப��தியவ� 

A க.நா.�               B சி.�.ெச�ல�பா    C. அ��� ர�மா�  D ெதா.�.சி.ர�நாத�       

39 ைவர���வ�� �த� கவ�ைத 

A தமி��� நிற� உ���                       .B. இ�ெனா� ேதசிய கீத�   

.C ெகா� மர�தி� ேவ�க�                         .D இள ெந�சி� ஏ�க� 

40.அ�கத� கவ�ஞ� எ�� அைழ�க�ப�பவ� 

A தமி� நாட�                   B. தமிழ�ப�            C தமிழின�ய�       .D தமிழ�சி 

 

 



 

 

41. ��ைம�ப��தன��  பா�ைவைய வா�கி எ� பாதி�ப�ேல எ�திேன� எ�ற கவ�ஞ� 

A இ��லா�       B.கலா��யா              C அ�ன���திர�           D �.ப.ரா            

. 42 எ�ேபா�� ம�தா��  -- ெகா��தி வ�ைளயா�கி�ற� ---  மைலய�வ� ! என ைஹ�� 

பா�யவ� 

A கழன��ர�           B.அ�தபாரதி            C ப�மள ���            .D �ரள�தர� 

43.�ைட��� ேதச�  எ�ற ைஹ�� �� யா�ைடய� ? 

A கழன��ர�           B.அ�தபாரதி            C ப�மள ���     .       D �ரள�தர� 

44. ஜ�பான�ய  கவ�ைத வ�வ�க� எ�� க��ைர ெவள�வ�த இத� 

A. தாமைர               B. த�ப�                   C எ���                .D கைணயாழி  

45.��ள�� ��க�. யா�ைடய ைஹ�� பைட��க�  

A மி�ரா          B. அ�தபாரதி                       C ப�மள ���         .D �ரள�தர� 

46. தமிழி� ைஹ�� �ய�சி�� ��ேனா� 

A.சி�த�பா                   B. வசனகவ�ைத            C சி���பா             .D கிெரஜி 

47.கவ�ராச� கைத யாைர�ப�றிய கவ�ைத �� 

A ைவர���                .B பாரதியா�             C பாரதிதாச�            D க�ணதாச� 

48. �தி�ேபா�� வ�ட அவ����� ஜ�பான�ய இல�கிய வ��கைத 

A ெர�கா            .         B.���சி                  C கிெரஜி            D ெக�    

49  .ப��கன�ய�தி� த�வ� 

A   பா��ய� ப��         B. �ர�சி� கா�ப�ய�      .C �ர�சி கவ�          .D ேசர தா�டவ� 

50. �ய�� பா�� அ�ைமயான காத�  காவ�ய� ஆ�மாவ�� காவ�ய� எ�றவ� 

A தி�.வ�.க                    B. வ�லி�க�ண�       C க�ணதாச�          D ெத.ெபா.ம� 

 

 

  

                                                                                                            

உ�களா� ��யாவ��டா� ேவ� யாரா� ����? 

        இ��� இ��பேதா 48 நா�க� ! 

             வா����க�          TRB PG QP B2-8 

 


