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50. ச ொல்லின் இடையில் செெ்வெறு 

செய்சயழுத்துக்கள் சதொைரந்்து ெருெது 

அ. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஆ. வெற்றுநிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

இ. ஈசரொற்று செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஈ. இனசெழுத்து 

 

51. க்,  ,் த,் ப் ஆகியடெ 

அ. இனசெழுத்து 

ஆ. ஈசரொற்று செய்ெ்ெயக்கெ் 

இ. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஈ. வெற்றுநிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

 

52. ச ொற்களின் இடையில் ஒவர செய்சயழுத்து 

அடுதத்டுத்து ெருெது 

அ. இனசெழுத்து 

ஆ. ஈசரொற்று செய்ெ்ெயக்கெ் 

இ. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஈ. வெற்றுநிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

  

53. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கதத்ிற்கு உதொரணெ் 

அ. வதரத்ல்    ஆ. ென்னன்  

இ. பக்கெ்    ஈ. சதன்றல் 

  

54. ச ொல்லின் இடையில் செெ்வெறு 

செய்சயழுத்துக்கள் சதொைரந்்து ெருெது 

அ. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஆ. ஈசரொற்று செய்ெ்ெயக்கெ் 

இ. வெற்றுநிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஈ. வெற்கண்ை எதுவுமில்டல 

 

55. தனி ச் ொற்களிவலொ கூைட்ு ச் ொற்களிவலொ 

ச ொற்களின் இடையில் மூன்று செய்களொக 

ெயங்கி ெருெது 

அ. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

ஆ. வெற்றுநிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

இ. ஈசரொற்று செய்ெ்ெயக்கெ் 

 ஈ. வெற்கண்ை எதுவுமில்டல 

  

 

56. ச ொற்களின் இடையில் செல்லின 

எழுத்துகளுக்குப்பின் ெல்லின செய்களொக 

ெைட்ுவெ ெருெ் எழுதத்ுக்கள் 

அ. உைனிடல செய்ெ்ெயக்கெ் எழுத்துக்கள் 

ஆ. வெற்றுநிடல செய்ெ்ெயக்கெ் 

எழுத்துக்கள் 

இ. ஈசரொற்று செய்ெ்ெயக்கெ் எழுத்துக்கள் 

ஈ. இனசெழுத்து 

 

57. பண்டுெர ்

அ. செயவெொகன்    

ஆ. உதயகுெொர ்

இ. ஆபிரகொெ் பண்டிதர ்

ஈ.  ங்கரலிங்கனொர ்

  

58. கமில் சுெலபில் குறிப்பிடுெ் ெடலநில 

ெனிதரக்ள் 

அ. ஆரியரக்ள்    ஆ. வதொைரக்ள் 

இ. திரொவிைர ்    ஈ. ெல வெைொ 

  

59. தமிழரின் கைவுடளயுெ், ெடலடயயுெ் 

சதொைரப்ுபடுத்துெ் "விண்சபொரு சநடுெடர 

குறிஞ்சிக்கிழெ" என்னுெ் பொைல் ெரிகள் 

இைெ்சபற்றுள்ள நூல் 

அ. சபொருநரொற்றுப்படை 

ஆ. சிறுபொணொற்றுப்படை 

இ. திருமுருகொற்றுப்படை 

ஈ. சதொல்கொப்பியெ் 

  

60. வ வயொன் வெய டெெடர உலகெ் என 

உடரக்குெ் நூல் 

அ. அகத்தியெ்   ஆ. சநடுநல்ெொடை 

இ. சதொல்கொப்பியெ் ஈ. நளசெண்பொ 

 

61. ெல அரயன் இனக்குழு ெொழுெ் பகுதி 

அ. ெொரக்ண்ை ்   ஆ. கரந்ொைகொ 

இ. அ ொெ்     ஈ. வகரளொ 

 

62. குறுெ்பர ்செொழியில் செைட்ு எனில் 

அ. தொளெ்    ஆ. ரொகெ் 

இ. ெொ ல்    ஈ. தொழ்ெொரெ் 

  

63. ஆந்திரொ ெற்றுெ் ஒடிஸொவில் ெொழுெ் 

திரொவிை பழங்குடியினர ்

அ. வகொை்ைொ    ஆ. வதொரொ 

இ. ெவலரு    ஈ. ெதொப்பு 

ப ொதுத்தமிழ் 

TOTAL QUESTIONS  – 50 QUESTIONS  

TOTAL MARKS   – 75 (1 X 1 ½ Marks)  

TIME DURATION   – 45 Minutes  

Name: 11th New Tamil – Part 2 
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 64. ெடர எனில் 

அ. வகொடு  ஆ. ெடல 

இ. சிகரெ்  ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

  

65. தமிழ்நொை்டில் கீழ்கொணுெ் எந்த ச ொல் 17 

இைப்சபயரக்ளில் முன்வனொை்ைெொகவுெ், 84 

இைப்சபயரக்ளில் பின்வனொை்ைெொகவுெ் 

இைெ்சபறுகிறது? 

அ. ெொனெ் ஆ. ஆறு இ. கைல் ஈ. ெடல 

  

66. வகொடு எனில் 

அ. ெடலயு ச்ி ஆ. சிகரெ் 

இ. ெடல   ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

  

67. த்ெெஸ்தெ்பெ் 

  அ. அழகு     ஆ. பொெ்பு 

இ. ெதில்     ஈ. சகொடி ெரெ் 

  

68. ெொசுணெ் 

அ. புயல் ஆ. வெகெ் இ. பல்லி  ஈ. பொெ்பு 

 

69. ெருகின்ற என்பதடன ெொ(ெரு)+கின்று+அ  

என பிரிக்குெ் வபொது கின்று என்பது 

அ. பகுதி     

ஆ. விகுதி 

இ. இடைநிடல   

ஈ. நிகழ்கொல இடைநிடல 

  

70. அண்ணொெடலயொர ்இயற்றிய நூல் 

அ. வீடரத் தலபுரொணெ் 

ஆ.  ங்கரன்வகொவில் திரிபந்தொதி 

இ. கருடெ முெ்ெணிக்வகொடெ 

 ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

  

71. துஞ் ல் 

அ. வ ொெ்பல்  ஆ. அயரவ்ு 

இ. சபருடெ  ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

  

72. வநொன்டெ 

அ. செறுத்தல்   ஆ. ெலிடெ 

இ. தனிதத்ெர ்   ஈ. முயற்சி 

  

73. கைலுள் ெொய்ந்த இளெ்சபருெழுதி 

புறநொனூற்றில் ஒரு பொைலுெ், ............... ஒரு 

பொைலுெ் இயற்றியுள்ளொர.் 

அ. குறுந்சதொடக  ஆ. கலிதச்தொடக 

இ. பரிபொைல்   ஈ. ஐங்குறுநூறு 

74. புறநொனூறு முழுெடதயுெ் ஆங்கிலத்தில் 

செொழி சபயரத்்தெர ்

அ. சபஸ்கி பொதிரியொர ் ஆ. ஜி.யு. வபொப் 

இ. வீரெொ முனிெர ் ஈ. ெொரெ்் எல். ஹொரை் ்

  

75. புறநொனூறு பொைல்கள் சிலெற்டற 

ஆங்கிலத்தில் செொழிசபயரத்த்ெர ்

அ. சபஸ்கி பொதிரியொர ் ஆ. ஜி.யு. வபொப் 

இ. வீரெொ முனிெர ் ஈ. ெொரெ்் எல். ஹொரை் ்

  

76. புறநொனூறு முதன்முதலொக அ ச்ு பதிவில் 

செளியொன ஆண்டு 

அ. 1894 ஆ. 1874 இ. 1864  ஈ. 1885 

  

77. The four hundred songs of war and wistom என்ற 

நூலொசிரியர ்

அ. சபஸ்கி பொதிரியொர ் ஆ. ஜி.யு. வபொப் 

இ. வீரெொ முனிெர ் ஈ. ெொரெ்் எல். ஹொரை் ்

  

78. "Extracts from Purananooru & Purapporul Venbamalai 

என்னுெ் தடலப்பில் புறநொனூடற 

செொழிசபயரத்்தெர ்

அ. சபஸ்கி பொதிரியொர ்

ஆ. ஜி.யு. வபொப் 

இ. வீரெொ முனிெர ்

ஈ. ெொரெ்் எல். ஹொரை் ்

  

79. சுதந்திர தொகெ் என்ற புதினத்திற்கு 2001 ஆெ் 

ஆண்டுக்கொன  ொகித்திய அகொசதமி விருது 

சபற்றெர ்

அ. சி.சு. ச ல்லப்பொ ஆ. கீ.ெ. ச ல்லப்பொ 

இ. மூ.ெ. ச ல்லப்பொ ஈ. ச ல்லப்பன் 

  

80. குறுநொெல் 

அ. சிறுகடத   ஆ. புதினெ் 

இ. குறுெ் புதினெ்  ஈ. கைட்ுடர 

  

81. சகொல்வலற்றுக் வகொைஞ்சுெொடன 

ெறுடெயுெ் 

புல்லொவள, ஆயெகள் 

- இப்பொைல் இைெ்சபற்றுள்ள நூல் எது ? 

அ. கலிதச்தொடக  ஆ. குறுந்சதொடக 

இ. பரிபொைல்   ஈ. நளசெண்பொ 

 

82. விடன பகுபதத்தில் ெருெ் இடைநிடலடய 

எத்தடன ெடகயொக பிரிக்கலொெ்? 

அ. 2  ஆ. 4  இ. 6  ஈ. 3 
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83. ஒரு விடனப் பகுபதத்தில் பகுதிக்குெ், 

விகுதிக்குெ் இடையில் ெந்து கொலெ் 

உணரத்்துெ் உறுப்பு 

அ. எதிரெ்டற இடைநிடல 

ஆ. பைரக்்டக 

இ. கொலெ் கொைட்ுெ் இடைநிடல 

ஈ. எதிரெ்டற இடைநிடல 

  

84. த,் ை,்ற், இன் 

அ. இறந்த கொல இடைநிடல 

ஆ. நிகழ்கொல இடைநிடல 

இ. எதிரக்ொல இடைநிடல 

ஈ. எதிரெ்டற இடைநிடல 

  

85. கிறு, கின்று, ஆநின்று ஆகியடெ 

அ. இறந்த கொல இடைநிடல 

ஆ. நிகழ்கொல இடைநிடல 

இ. எதிரக்ொல இடைநிடல 

ஈ. எதிரெ்டற இடைநிடல 

  

86.  ந்தி எனில் 

அ. புணர ்ச்ி  ஆ. சதரு 

இ. அணி   ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

 

87. பகுபத உறுப்புகளில் அைங்கொெல் ஏழொெது 

உறுப்பொக ெருெ் புறத்துறுப்பு 

அ.  ந்தி     ஆ. விகுதி 

இ. விகொரெ்    ஈ. எழுத்துப்வபறு 

  

88. சதரிநிடல விடனசய  ் விகுதிகள் 

அ. உ,இ     ஆ. அ, உெ் 

இ. அ, ஆ     ஈ. து, று, டு 

  

89. தமிழ் பதிப்புலகின் தடலெகன் 

அ. உ.வெ. . 

ஆ. சி.டெ. தொவெொதரனொர ்

இ. வீரெொ முனிெர ்

ஈ. சபஸ்கி பொதிரியொர ்

  

90. சி.டெ. தொவெொதரனொர ்எழுதியது 

அ. கை்ைடளக் கலிதத்ுடற 

ஆ. நை ்த்திர ெொடல 

இ. சூளொெணி ெ னெ் 

ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

  

91. துன்ப படுபெர ்

 அ. தீக்கொயெ் பைை்ெர ்

ஆ. தீயினொல் சுைை்ெர ்

இ. சபொருடள கொக்கொதெர ்

ஈ. நொடெ கொக்கொதெர ்

  

92.  ரொ ரி ெனித மூடளயின் எடை 

அ. 1349  ஆ. 1378 இ. 1398 ஈ. 1365 

  

93. ப்வரொக்கொவின் வபைட்ை 

அ. மூடளயின் இைது முன்பகுதி சுடள 

ஆ. மூடள முழுெதுெ் 

இ. பின் மூடள 

ஈ. சிறுமூடள 

  

94. சுெொதொவின் நூல் 

அ. கணிப்சபொறியின் கடத 

ஆ. சிலுக்கன் சில்லுப்புரை்சி 

இ. அடுத்த நூற்றொண்டு 

ஈ. வெற்கண்ை அடனத்துெ் 

  

95. கனவுகள் + கற்படனகள் + கொகிதங்கள் 

என்ற கவிடத நூலின் ஆசிரியர ்

அ. மீரொ      ஆ. சுெொதொ 

இ. ெொசுகி     ஈ. முடைரொ 

  

96. முதன் முதலில் கவியரங்கத்டத 

ஒலிபரப்பிய ெொசனொலி நிடலயெ் 

அ. FM 108 

ஆ. தில்லி ெொசனொலி நிடலயெ் 

இ. சிங்கள ெொசனொலி 

ஈ. ச ன்டன ெொசனொலி நிடலயெ் 

  

97. தமிழ்நொை்டின் முதல் ெொசனொலி 

கவியரங்கத்தின் தடலப்பு 

அ. அழகு      ஆ. எழில் 

இ. தமிழ்      ஈ. சித்திரக்கவி 

  

98. ெொழ்கி 

அ. தொெரெ்     ஆ. ெயங்குதல் 

இ. அறிவு      ஈ. சபண் 

  

99. வ தடன 

அ. வ ொதடன  ொெடி  ஆ. திறடெ 

இ. வெதடனயின் உ  ்ெ்  ஈ. அறிவு 

  

100. நீலவகசி எந்த பொவினொல் ஆனது? 

அ. கலிப்பொ     ஆ. ெஞ்சிப்பொ 

இ. செண்பொ    ஈ. விருத்தப்பொ 

ஆக்கமுெ் சிந்தடனயுெ் திரு. Alla Baksh  
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51. இ 61. ஈ 71. அ 81. அ 91. ஈ 

52. இ 62. ஈ 72. ஆ 82. அ 92. அ 

53. இ 63. ஈ 73. இ 83. இ 93. அ 

54. இ 64. ஈ 74. ஈ 84. அ 94. ஈ 

55. இ 65. ஈ 75. ஆ 85. ஆ 95. அ 

56. இ 66. ஈ 76. அ 86. அ 96. ஆ 

57. இ 67. ஈ 77. ஈ 87. ஈ 97. ஆ 

58. இ 68. ஈ 78. ஆ 88. அ 98. அ 

59. இ 69. ஈ 79. அ 89. ஆ 99. ஈ 

60. இ 70. ஈ 80. இ 90. ஈ 100. ஈ 
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