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1. மமொழிமென்ற ஒன்று பிறந்த உடன் உலகம் 

என்பதும் நொன் என்பதும் தனித்தனிெொக 

பிரிந்து தங்களை தங்களை தனித்துவமொக 

நிளல நிறுத்தி மகொை்கின்றன என ம ொன்னவர ்

ெொர?் 

அ. எரன்ஸ்ட் கொசிரர ்  ஆ. முத்து லிங்கம் 

இ. இந்திரன்     ஈ. பவணந்தி 

முனிவர ்

 

2. புல்லின் இதழ்கை் (Leaves of grass) நூலின் 

ஆசிரிெர ்

அ. வொல்ட் விட்மன்   ஆ. ஸ்மடஃபொன் 

இ. பொப்லலொ     ஈ. ரவி வரம்ொ 

 

3. கீழ்கண்டவரக்ளுை் எவளர புரிந்து 

மகொை்வதன் மூலம் குறியீட்டிெத்ளத (symbolism) 

புரிந்து மகொை்ை முடியும். 

அ. ஸ்மடஃபொன்    ஆ. வொல்ட் விட்மன் 

இ. பொப்லலொ     ஈ. ரவி வரம்ொ 

 

4. களைத்துப்லபொன உன் கத்திரிக்லகொல் 

கொலத்ளத மவட்ட முடிெொது என பொடிெ 

இலத்தீன் அமமரிக்கொவின் சிறந்த கவிஞர ்

அ. பொப்லலொ மநரூடொ  ஆ. வொல்ட் விட்மன் 

இ. வொல்ட் டிஸ்னி   ஈ. ரவி வரம்ொ 

 

5. பறளவகை் ஒருலவளை தூங்க 

லபொயிருக்கலொம் என்ற மமொழிமபெரப்்பு 

நூலுக்கொக  ொகித்திெ அகொதமி விருது மபற்ற 

இந்திரனின் இெற்மபெர ்

அ. இரொல ந்திரன்   ஆ. இரொஜரொஜன் 

இ. விக்ரமன்     ஈ. மஜெரொமன் 

 

6. மலனொரமொ பிஸ்வொஸ் எந்த மமொழி கவிஞர ்

அ. ஓரிெொ     ஆ. குஜரொதத்ி 

இ. பஞ் ொபி     ஈ. தமிழ் 

 

 

 

7. லப ச்ு மமொழி லவற்று மமொழி ஆவதும் 

இல்ளல, அது பழளம தடட்ுவதுமில்ளல என்பது 

ெொர ்கூற்று? 

அ. ஆற்றூர ்ரவி வரம்ொ   

ஆ. ரவி வரம்ொ 

இ. ரவி  ங்கர ்    

ஈ. ரவீந்திரநொத் தொகூர ்

 

8. உயிரத்ம்தழும் கொலத்துக்கொக என்ற 

தளலப்பில் இடம்மபற்று உை்ை கவிளதகளை 

எழுதிெ கவிஞர ்ெொர?் 

அ. வில்வரத்தினம்  

ஆ. இரசூல் கம் லதவ் 

இ. கவிஞர ்மல்லொரல்ம 

ஈ. எவரும் இல்ளல 

 

9. தன் இனத்ளதயும் மமொழிளெயும் பொடொத 

கவிளத, லவரில்லொத மரம், கூடில்லொத பறளவ 

என்பது ெொர ்கூற்று? 

அ. இரசூல் கம் லதவ்  ஆ. வில்வரதத்ினம் 

இ. கவிஞர ்மல்லொரல்ம ஈ. எவரும் இல்ளல 

 

10. அளம என்பதன் மபொருை் 

அ. மூங்கில்     ஆ. அளமத்தல் 

இ. விலகுதல்    ஈ. அமருதல் 

 

11. ளவத்தொர ்- ளவ+த்+த்+ஆர ்இதில் பலரப்ொல் 

விளனமுற்று விகுதி எது? 

அ. ளவ      ஆ. த்   

இ. த்       ஈ. ஆர ்

 

12. நன்னூலின் எழுதத்திகொரம் எத்தளன 

பகுதிகளை மகொண்டது? 

அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 

 

13. ஐந்தும் - இலக்கணக்குறிப்பு கூறுக 

அ. உரி ம் ொற்மறொடர ்

ஆ. மதொழிற்மபெர ்

இ. விளனெொலளணயும் மபெர ்

ஈ. முற்றும்ளம 

 

14. மதொல்கொப்பிெதள்த முதல்நூலொக மகொண்ட 

வழிநூல் 

அ. அகநொனூறு   ஆ. புறநொனூறு 

இ. குறுந்மதொளக  ஈ. நன்னூல் 

 

ப ொதுத்தமிழ் 

TOTAL QUESTIONS  – 50 QUESTIONS  

TOTAL MARKS   – 75 (1 X 1 ½ Marks)  

TIME DURATION   – 45 Minutes  

Name: 11th New Tamil 
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15. நூளல உருவொக்கும் ஆசிரிெரின் சிறப்ளப 

பற்றி லபசுவது 

 அ. நூற்பொ    ஆ. பதிகம் 

 இ. இெல்பு     ஈ. பொயிரம் 

 

16. மவஞ்சின லவந்தன் பளக அளலக்கலங்கி 

வொழ்லவொர ்லபொகிெ லபர ்ஊரப்் பொழ் என்ற 

வரிகை் நற்றிளணயின் எத்தளனெொவது 

பொடலில் இடம் மபற்றுை்ைன? 

அ. 147       ஆ. 149 

இ. 150       ஈ. 153 

 

17. ஜி.யு. லபொப் எந்த நொட்டில் பிறந்தவர ்

அ. பிரொன்ஸ்     ஆ. ரஷ்ெொ 

இ. லபொர ்ச்ுகல்    ஈ. கனடொ 

 

18. ஈழத்து கவிஞர ்

அ. ரொபின் ன் குரூல ொ  

ஆ. தனி மகனொர ்

இ. முத்துரொமன்   

ஈ. வ.ஐ. . மஜெபொலன் 

 

19. அறிளவ  ொகடிதத்ு விட்டொல் மனிதன் ம த்து 

விடுவொன் என ம ொல்லும் நூல் 

அ. ஃபொரன்ஹிட் 370  ஆ. ஃபொரன்ஹீட் 371 

இ. ஃபொரன்ஹீட் 450  ஈ. ஃபொரன்ஹீட் 451 

 

20. வன்னி வீதி என்று  ொளலக்கு மபெரிடட் 

நொடு 

அ. இங்கிலொந்து   ஆ. அமமரிக்கொ 

இ. சுவிடன்     ஈ. கனடொ 

 

21. ஜனவரி 14 ஆம் நொளை தமிழர ்பொரம்பரிெ 

நொை் என பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 2012  ஆ. 2013 இ. 2001 ஈ. 2003 

 

22. ஐங்குறுநூறு நூலில் இடம் மபறொத ஒன்று 

அ. பனியும் பனி  ொரந்்த நிலம் 

ஆ. மளலயும் மளல  ொரந்்த நிலம் 

இ. கடலும் கடல்  ொரந்்த இடம் 

ஈ. லமற்கண்ட எதுவுமில்ளல 

 

23. எழுதத்ொைர ்அ. முத்துலிங்கம் கீழ்கண்ட எந்த 

சிறுகளத மதொகுப்புக்கொக 1999-ல் இலங்ளக 

அரசின்  ொகித்திெ அகொதமி விருது மபற்றொர?் 

அ. வடக்கு வீதி   ஆ. அக்கொ 

இ. வம்  விருத்தி  ஈ. திகட  க்கரம் 

24. மகொரொஜொவின் ரயில் வண்டி யின் 

எழுத்தொைர ்

அ. முத்துலிங்கம்  ஆ. தனி மகனொர ்

இ. மஜெபொலன்   ஈ. குருல ொ 

 

25. மமொழி முதல் எழுத்துக்கை் எதத்ளன? 

அ. 22      ஆ. 24 

இ. 26      ஈ. 28 

 

26. இன்ளறெ சூழலில் ம ொல்லுக்கு இறுதி 

எழுத்தொக வரொத எழுத்துக்கை் 

அ. ஞ்,ந்,வ்    ஆ. க, ங,   

இ. ஞ, த, த    ஈ. ப, ம, ெ, வ 

 

27. மமொழி இறுதி எழுத்துக்கை் எதத்ளன? 

அ. 24  ஆ. 22  இ. 26  ஈ. 28 

 

28. ம ொற்புணர ்ச்ியில் நிளலமமொழி இறுதி 

எழுத்தொகவும் வருமமொழி முதமலழுதத்ொகவும் 

எழுத்துகை்  ந்திக்கும் முளறளெ எத்தளன 

விதமொக பிரிக்கலொம் 

அ. நொன்கு    ஆ. இரண்டு 

இ. மூன்று    ஈ. ஆறு 

 

29. வொரொது வந்துதிதத் புலளம கதிரவன் 

அ. மீனொட்சி சுந்தரம் ஆ. வில்வரதத்ினம் 

இ. பரந்தொமனொர ் ஈ. முத்துலிங்கம் 

 

30. திருப்பொளவக்கு ஆண்டொை் குறிப்பிடும் 

மபெர ்

அ. தமிழ்மொளல  ஆ. தமிழ் பொடட்ு 

இ. தமிழ் மூவொயிரம் ஈ. தமிழ்மகழு கூடல் 

 

31. ளவக்லகொல் பற்றி மிக சிறந்த ஆெ்ளவ 

ம ெ்தவர ்

அ. நம்மொழ்வொர ் ஆ. ம ொனபு ஃபுலகொகொ 

இ. சுவொமிநொதன்  ஈ. மபஞ் மின் 

 

32. "ஒற்ளற ளவக்லகொல் புரட்சி"  

நூல் ஆசிரிெர ்

அ. நம்மொழ்வொர ் ஆ. ம ொனபு ஃபுலகொகொ 

இ. சுவொமிநொதன்  ஈ. மபஞ் மின் 

 

33. ஐந்து விவ ொெ மந்திரங்களை உலகிற்கு 

ம ொன்னவர ்

அ. நம்மொழ்வொர ் ஆ. ம ொனபு ஃபுலகொகொ 

இ. சுவொமிநொதன்  ஈ. மபஞ் மின் 
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34. தகப்பன் மகொடி என்ற புதினத்தின் ஆசிரிெர ்

அ. மபரிெவன் கவிரொெர ்

ஆ. அழகிெ மபரிெவன் 

இ. முத்து குமொரசுவொமி 

ஈ. சிலநகன் 

 

35. "உனக்கும் எனக்குமொன ம ொல்" என்ற 

கவிளத மதொகுப்பின் ஆசிரிெர ்

அ. மபரிெவன் கவிரொெர ்

ஆ. அழகிெ மபரிெவன் 

இ. கவிஞர ்விஜெ் 

ஈ. புதுளமபித்தன் 

 

36. வட ஆரிநொடு 

அ. குற்றொலம்   ஆ. திருமளல 

இ. லகொளவ    ஈ. திரு ச்ி 

 

37. மதன் ஆரிநொடு 

அ. லகொளவ    ஆ. குற்றொலம் 

இ. திருமளல   ஈ. திரு ச்ி 

 

38. இந்துைம் என்பது 

அ. பறளவ    ஆ. பண் 

இ.  ங்கிலி    ஈ. தடொகம் 

 

39. தரைம் என்பது 

அ. பண்     ஆ. முத்து 

இ. பவைம்    ஈ. தொைம் 

 

40. குைத்தில் எழுந்த அளல 

அ. அைி உலொம்   ஆ. வொவித் தரங்கம் 

இ. மஞ்ளஞ    ஈ.  ல  வொவி 

 

41. ஈன்ற - ஈன்+ற்+அ என பிரிக்கும் லபொது 'அ' 

என்பது 

அ. பகுதி     

ஆ. மபெமர  ் விகுதி 

இ. இறந்த கொல இளடநிளல 

ஈ. மபெமர  ்ம் 

 

42. உழத்தி பொடட்ு 

அ. அகநொனூறு   ஆ. பை்ளு 

இ. புறநொனூறு   ஈ. ஐங்குறுநூறு 

 

43. கொரி என்பது 

அ. உழவு கருவி   ஆ. மொடு வளக 

இ. தொவர வளக   ஈ. லமகம் 

 

44. திருமளல முருகன் பை்ளு கூறும் மநல் 

வளகயில் ஒன்று 

அ. மகொழு   ஆ. அரிக்ரொவி 

இ. வடம்    ஈ. கருமளறெொன் 

 

45. கங்கொணி என்பது 

அ. மநல் வளக  ஆ. மநல் அைவு 

இ. மநல் உெரம்  ஈ. மநல்லுக்கொன உரம் 

 

46. கொட்டின் மூலவர ்என அளழக்கப்படுபளவ 

அ. சிங்கம்   ஆ. ெொளன 

இ. புலி    ஈ. நரி 

 

47. இரதி என நிகண்டு எதளன குறிப்பிடுகிறது 

அ. அழகிெ மபண் ஆ. ெொளன 

இ. மொன்    ஈ. நடன மங்ளக 

 

48. வனப்லபணுநரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மிக 

உெரிெ விருது 

அ. வனமஹொ உத் வ்  க்கரொ 

ஆ. லவணுலமனன் ஏலீஸ் 

இ. அப்துல் கலொம் விருது 

ஈ. ரொஷ்டிரபதி ஹொதத்ி  க்ரொ 

 

49. ஊளம ம் ந்நொெ் என்ற களதயின் முக்கிெ 

கதொபொத்திரம் 

அ. கொடட்ு நொெ்   ஆ. கெம் 

இ. புலி     ஈ. பூளன 

 

50. ம ொல்லின் இளடயில் மவவ்லவறு 

மமெ்மெழுத்துக்கை் மதொடரந்்து வருவது 

அ. உடனிளல மமெ்ம்மெக்கம் 

ஆ. லவற்றுநிளல மமெ்ம்மெக்கம் 

இ. ஈமரொற்று மமெ்ம்மெக்கம் 

ஈ. இனமவழுத்து 

 

 

 

ஆக்கமும் சிந்தளனயும் 

திரு. Alla Baksh அவரக்ை் 
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வினாக்கள் த ாகுப்பு –  ிரு. Alla Baksh 

 

  

01. அ 11. ஈ 21. அ 31. ஆ 41. ஆ 

02. அ 12. ஈ 22. அ 32. ஆ 42. ஆ 

03. அ 13. ஈ 23. அ 33. ஆ 43. ஆ 

04. அ 14. ஈ 24. அ 34. ஆ 44. ஆ 

05. அ 15. ஈ 25. அ 35. ஆ 45. ஆ 

06. அ 16. ஈ 26. அ 36. ஆ 46. ஆ 

07. அ 17. ஈ 27. அ 37. ஆ 47. ஆ 

08. அ 18. ஈ 28. அ 38. ஆ 48. ஆ 

09. அ 19. ஈ 29. அ 39. ஆ 49. ஆ 

10. அ 20. ஈ 30. அ 40. ஆ 50. ஆ 

11-ஆம் வகுப்பு த ாதுத் மிழ் 

த ாதுத் மிழ் 


