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1.       "கிசு, " -? 

a)      கண்ாசன் 

b)      காாசன் 

c)       திச்சபர்த்ி 
d)      தாிாசன் 

 

2.எபிில் பதசவும், எபிில் தாடல் இற்நவும் இற்ககாக அகந்து 
தன்தாிாகி ிப என்று கூநிர் ? 

a)      ிரு.ி.க 

b)      கிி 
c)       ள்பனார் 

d)      ச.அகத்ினிங்கம் 

 

3       சரிாண தாடர்ச்சிக பர்ந்தடுக்க : "ணத்தாடு ாய்க 
தாிின் த்தாடு" 

a)      ன்க தக்கு தணின் 

b)      எல்னா அநபம் ரும் 

c)       ாணம்தசய் ாரின் கன 

d)      ாய்கின் ல்ன திந 

 

4       ிரு.ி.க ின் ாழ்கக னாறு நூல் எது? 

a)      ாழ்க்கக குநிப்புகள் 

b)      என் சரிம் 

c)       எணது பதாாட்டம் 

d)      என் சுசரிக 

 

5       ன்க என்தன் ததாருள் என்ண? 

a)      கடுக 
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b)      னிக 

c)       பம் 

d)      இணிக 

 

6       ிழ் ாடக றுனர்ச்சி ந்க ார்? 

a)      சங்க ாஸ் சுாிகள் 

b)      தம்ல் சம்ந்ணார் 

c)       ாப் பகாிந் சி ாவ் 

d)      கந்சாி 
 

7       சாகித்ி அகதடிப் தரிசு ததற்ந நூல் எது? 

a)      தாண்டின் தரிசு 

b)      குடும்த ிபக்கு 

c)       திசிந்கார் 

d)      இருண்ட டீு 

 

8       இந்ிாக தாிகபின் கட்சிச் சாகன எண கூநிர்? 

a)      கிி 
b)      சா.அகத்ினிங்கம் 

c)       கால்டுதல் 

d)      ஜி.ப.பதாப் 

 

9   தாிாரின் தாஞ்சானி சதத்ில் எத்கண சருக்கங்கள்? 

a)      4 

b)      5 

c)       8 

d)      7 

 

10   குறுந்தாககக்கு கடவுள் ாழ்த்து தாடிர்? 

a)      கதினர் 

b)      கூடலூர் கிார் 

c)       ததருந்பணார் 

d)      ந்ருார் 



3 
 

www.kalvikural.com 

 

 

11   அிான் ஔகக்கு தல்னிக்கிகக் தகாடுத் தசய்ிக எந் 
நூல் கூறுகிநது? 

a)      அகானூறு 

b)      புநானூறு 

c)       குறுந்தாகக 

d)      சிருதாற்றுதகட 

 

12   அடிகள் ீப அருள்க- ாருகட கூற்று 

a)      இனபகாடிகள் 

b)      ிருத்க்கபர் 

c)       சீத்கன சாத்ணார் 

d)      க்கீணார் 

 

13   ிழுக்குத் தாண்டு தசய்பான் சாில்கன இது ாருகட கூற்று? 

a)      தாிார் 

b)      ீாபணிர் 

c)       தாிாசன் 

d)      பபப்தார் 

 

14   பபப்தாரின் சிநப்புப்ததர்கள் இல்னாது எது? 

a)      ிழ் ததருங்கானர் 

b)      தசந்ிழ் தசல்ர் 

c)       இனக்க ததட்டகம் 

d)      ாடகிழ் இகன 

 

15   ததாருள் ருக: அபகு 

a)      காட்டுபகாி 
b)      ஆந்கின் 

c)       ததண்ில் 

d)      தநக 
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16   கம்தம் என்தப கனம்தகம் எண ிரிந்ாக கூநிர்? 

a)      படிசன் 

b)      தாி 
c)       ிழ் ாத்ா 

d)      சுபுிணாசன் 

 

17   ிருிகபாடல் புாிற்கு உக எழுிர் 

a)      பங்கடசாி ாட்டார் 

b)      ண்ில்சிறுபர் 

c)       தஞ்பசாி பணிர் 

d)      இானிங்க அடிகள் 

 

18   இது எங்கள் கிக்கு - ாருகடது 

a)      படிசன் 

b)      ாாதாி 
c)       ாிாசன் 

d)      பங்கடிணம் 

 

 

19   தறுங்கக என்தது படத்ணம் தத்துிலும் பனணம் - 
a)      ாாதாி 
b)      தாிாசன் 

c)       சுா 

d)      ாிாசன் 

 

20.   குபித்து ககபநா பகாதிர்கள் -நூல் ஆசிரிர்? 

a)      ண்ாசன் 

b)      ாிாசன் 

c)       ிரு.ி.க 

d)      பபன் 

 

21   கிநஸ்துர்கபின் பாம் எண அகக்கதடும் நூல் 

a)      இட்சி பணாகம் 
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b)      கததிள் 

c)       இட்சி ாத்ரிகம் 

d)      இசு காிம் 

 

22   உனகம் உப்த எண தாடங்கி கனகின் எண படிபம் ஆற்றுதகட 
நூல் 

a)      ிருபருகாற்றுப்தகட 

b)      சிறுதாாற்றுப்தகட 

c)       ததரும்தாாற்றுப்தகட 

d)      கனதடுகடாம் 

 

23   பதுதாி , உனகசணம் எண அகக்கதடும் நூல் 

a)      பதுதாிக்காஞ்சி 
b)      ததாி 
c)       ஏனாி 
d)      ிரிகடுகம் 

 

24   காந்ிக்கிஞர் ார்? 

a)      இானிங்க அடிகள் 

b)      இானிங்கம் திள்கப 

c)       ிரு.ி.க 

d)      உ.ப.சா 

 

25   ஏகின் டீ்டில் அடுப்கதபம் ிபக்ககபம் ி எல்னாப 
எரிகின்நண என்று கூநிர்? 

a)      ல்னிக்கண்ன் 

b)      தாிார் 

c)       ாாதாி 
d)      தாிாசன் 

 

26   ங்கபில் ான் ஏக; எணக்கு கத் ததர் ாக என்று கூநிர்? 

a)      ாாதாி 
b)      ல்னிக்கண்ன் 
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c)       படிசன் 

d)      பத்ா 

 

27   கல்பான்நி ண்பான்நாக் கானத்ப- நூல் எது? 

a)      ன்னூல் 

b)      புநப்ததாருள்தண்தாாகன 

c)       துகதிற்றுதத்ந்ாி 
d)      சினம்பு 

 

28   தஞ்பசாி பணிர் இற்நிக 

a)      ிருிகபாடல் புாம் 

b)      ரி ிருத்ம் 

c)       பம்தாி 
d)      கபாதி 
 

29   பல்கனக்குரி ததரும்ததாழுது எது? 

a)      பன்தி 
b)      கார் கானம் 

c)       இபபணில் 

d)      ண்தகல் 

 

30   ிருக்குநள் எகண தாிகபில் தாிப்ததர்க்கப்தட்டுள்பது? 

a)      101 

b)      103 

c)       107 

d)      112 

 

31   குட்டி தால்காப்திம் ஆசிரிர் ார்? 

a)      படிசன் 

b)      . பங்கடிணம் 

c)       சுா 

d)      கத்ிா பசிகர் 
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32   ிருக்குநலக்கு உகதழுார் ார்? 

a)      தரிபனகர் 

b)      ல்னர் 

c)       ருர் 

d)      ததரும்பார் 

 

33   "எணக்கு றுகபம் உண்டு கணி க்கலம் உண்டு அற்பநாடு 
ாணபம் உண்டு எண கூநிர்? 

a)      .பங்கடிணம் 

b)      கத்ிா பசிகர் 

c)       பபப்தார் 

d)      தரிபனகர் 

 

34.   "அபா ஒரு உத் ணிர் பதாகிநார்" என்று ிகம்த சாிார் ாக 
கூநிணர்? 

a)      தாிார் 

b)      தாிாசன் 

c)       பபப்தார் 

d)      ள்பனார் 

 

35   "ான் ணிாக ாில்கன ிபாடு ாழுகிபநன்" என்று கூநிர் 

a)      உ.ப.சா 

b)      ிரு.ி.க 

c)       தாி 
d)      இானிங்கணார் 

 

36   தாண்டி ாடகங்கள் பான்நி கானம்? 

a)      12 ஆம் நூற்நாண்டு 

b)      10 ஆம் நூற்நாண்டு 

c)       17 ஆம் நூற்நாண்டு 

d)      16 ஆம் நூற்நாண்டு 

 

37   ார் ஆட்சி கானத்ில் குநஞ்சி ாடகங்கள் பான்நிண? 
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a)      பசார் 

b)      ாகர் 

c)       தாகபக்கார்கள் 

d)      தாண்டிர் 

 

38   "கூத்ாட்டகக் குாத்ற்பந" என்ந குநபின் பனம் அநிப்தடும் 
தசய்ி? 

a)      ஓிக்ககன 

b)      ாடகக்ககன 

c)       இகசக்ககன 

d)      ீம் 

 

39   ததாருள் கூறுக "பட்கடிட" தாடுதன் கிஞன் அல்னன் 

a)      தசல்ம் 

b)      ீம் 

c)       அநிவு 

d)      தகாகட 

 

40   பதய்கபின் பாற்நம் தற்நி கூநிர் ? 

a)      ததரிாழ்ார் 

b)      பூத்ாழ்ார் 

c)       சங்தகாண்டார் 

d)      ஆண்டாள் 

 

41   ிழ் உர்ணிச்தசம்தாி என்று பனில் கூநிர் 

a)      தரிிாற்ககனஞர் 

b)      உ.ப.சா 

c)       சங்காஸ் சாிகள் 

d)      கநகனடிகள் 

 

42   ிழ்ச்தசய்பட்கனம்தகம் - ஆசிரிர் 

a)      குாகுருதர் 

b)      ஜி.ப.பதாப் 
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c)       இானிங்கணார் 

d)      சுபுிணாசன் 

 

43   சீணிாச காந்ி ிகனம் அகத்ர்? 

a)      அஞ்சனி அம்ாள் 

b)      பலூர் அம்கார் 

c)       பலுாச்சிார் 

d)      அம்புஜத்ம்ாள் 

 

44   "த்தும் தாய்புணல் பத்ம் அகடக்கும்"- இவ்ரி இடம்ததற்ந நூல் எது? 

a)      துகக்காஞ்சி 
b)      பத்துகுாசாி திள்கபத்ிழ் 

c)       பதுதாிக்காஞ்சி 
d)      பக்கூடல்தள்ல 

 

 

45.குநிஞ்சிக்குரி சிறுததாழுது எது? 

a)           

b)            

c)            

d)            

 

 
 


