
 

 

 

 

 

 

 

101. நீலகேசி 

 அ பெண்    ஆ. ஆண் 

இ. மரம்     ஈ. நிலா 

 

 102.  தமிழில் எழுதெ்ெட்ட முதலாவது தருே்ே நூல் 

அ. குண்டல கேசி  ஆ நீலகேசி 

இ. சீவே சிந்தாமணி  ஈ. நளபவண்ொ 

  

103. நீலகேசியில் உள்ள பமாத்த ொடல்ேள் 

அ. 567     ஆ. 698 

இ. 976     ஈ 894 

  

104. ெண்ெுத்பதாகேே்கு உதாரணம் 

அ. பசஞ்ஞாயிறு 

ஆ. பெருங்ேலம் 

இ. பெருவழி 

ஈ கமற்ேண்ட அகைத்தும் 

  

105. கொசெ் வாை் பமாிங் எை்ற பொ்மாைிய 

அறிஞா் எந்த உயிாிைத்திை் ேகணயத்கத அேற்றி 

ஆராய்ச்சி பசய்தாா்? 

அ. நாய்     ஆ. பூகை 

இ. குரங்கு    ஈ. எலி 

  

106. உலே நீாிழிவு கநாய் நாள் 

அ. பசெ்டம்ொ் 14   ஆ  நவம்ொ் 14 

இ. டிசம்ொ் 14   ஈ. ஆேஸ்ட் 14 

  

107. ெதிபைட்டு பமய் எழுத்துேளில் உடம்ெடுபமய் 

எழுத்துே்ேள் எகவ? 

அ. ே், ஞ்     ஆ. த், ந் 

இ. ய், வ்     ஈ. ா், ை் 

  

108. தைிே்குறில் முை் ஒற்று உயிா்வாிை் இரட்டும்  

எை கூறும் நை்னூல் ொடல் எண் 

அ. 117    ஆ.  205 

இ. 340    ஈ. 414 

  

 

 

 

 

109. பசஞ்ஞாயிற்றுச் பசலவும் அஞ்ஞாயிற்று எை்ற 

வாியில் உள்ள பசலவு எை்ெதை் பொருள் 

அ. நிறுத்தம்    ஆ.  ெயணம் 

இ. அழிவு    ஈ. ெணம் 

  

110. பெருங்ேலம் எை்னம் பசால்லிற்குாிய ெுணா்ச்சி 

விதிேகள கதா்வு பசய்ே. 

அ. ஈறுகொதல், தை்பைாற்றிரட்டல் 

ஆ. ஈறுகொதல், இைமிேல் 

இ. ஈறுகொதல், ஆதிநீடல் 

ஈ. ஈறுகொதல், இகையவும் 

  

111. உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் போடுத்தும் 

ெிற்கறநிகல முைியாது ேற்றல் நை்கற எை் 

ேல்வியிை் சிறெ்கெ கூறும் சங்ே நூல்... 

அ  ெுறநானூறு   ஆ. அேநானூறு 

இ. ெதிற்றுெ்ெத்து   ஈ. ொிொடல் 

  

112. ேல்வி ேற்ெதற்ோே ெிாிந்து பசல்வகத 

ெண்கடய தமிழ் இலே்ேண நூலாை 

பதால்ோெ்ெியம் எவ்வாறு குறிெ்ெிடுேிறது? 

அ. பெருமிதம்   ஆ. ஒதற்ெிாிவு 

இ. இயல்ெு ெிாிவு   ஈ. மை்ற ெிாிவு 

  

113. ேல்வி ேற்ெிே்ேெ்ெடும் இடத்கத ேல்லூாி எை 

குறிெ்ெிடும் நூல் 

அ. பொிய திருபமாழி   

ஆ. திோேர நிேண்டு 

இ. சீவே சிந்தாமணி   

ஈ. பதால்ோெ்ெியம் 

  

114. ெள்ளி எை்ற பசால் எந்த சமயத்திை் போகட 

அ. சமணம்    ஆ. பெளத்தம் 

இ. இந்து    ஈ  அ மற்றும் ஆ 

  

115. பரவபரண்ட் பெல் எை்ெவா் தமிழே திண்கண 

ெள்ளிேகள ேண்டு வியந்து திண்கண ெள்ளி 

மாதிாியில் "பமட்ராஸ் ோகலெ்" எை்ற திண்கண 

ெள்ளிகய எந்த நாட்டில் பதாடங்ேிைாா்? 

அ. ஸ்ோட்லாந்து ஆ. சுவிட்ஸா்லாந்து 

இ. அயா்லாந்து  ஈ. இங்ேிலாந்து 

  

 

பொதுத்தமிழ் 
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TOPIC    - 11th Tamil [Part-3] 

TOTAL Qts  - 50 QUESTIONS 



 

116. ெட்டிமண்டெம் எை்ெது சமய ேருத்துே்ேகள 

விவாதிே்கும் இடபமை பொருள்ெடும் "ஒட்டிய 

சமயத்து உறுபொருள்வாதிேள் ெட்டி மண்டெத்துெ் 

ொங்ேறிந்து ஏறுமிை்" எை்ற வாிேள் 

இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? 

அ. மணிகமேகல  ஆ. சிலெ்ெதிோரம் 

இ. சீவேசிந்தாமணி  ஈ. சூளாமணி 

 

117. பதற்றிெ் ெள்ளிேளிை் ஆசிாியா் 

அ. வாத்தியாா்    

ஆ. ேணே்ோயா் 

இ. ஹசரத்   

ஈ. கமற்ேண்ட அகைத்தும் 

  

118. ெிரசம் 

அ. கதை்    ஆ. ெிரசாதம் 

இ. வீடு     ஈ. மகல 

  

119. வறை் 

அ. பசல்வம்    ஆ. ெந்தம் 

இ. வறுகம    ஈ. மலா் 

  

120. சங்ே ெுலவா் கொதைாா் நற்றிகணயில் எந்த 

ொடகல மட்டும் ொடியுள்ளாா் 

அ. ொடல் 110   ஆ. ொடல் 157 

இ. ொடல் 399   ஈ. ொடல் 257 

  

121. நற்றிகணயிை் கெபரல்கல 12 அடியாே 

இருந்தாலம் விதிவிலே்ோே 13 அடிேகள போண்ட 

ொடல் எது? 

அ. ொடல் 201   ஆ. ொடல் 190 

இ. ொடல் 110    ஈ. ொடல் 111 

  

122. பதால்ோெ்ெியத்தில் உள்ள பமாத்த 

இயல்ேளிை் எண்ணிே்கே 

அ. 27     ஆ. 29 

இ. 26     ஈ. 28 

  

123. பதால்ோெ்ெியத்திற்கு உகர எழுதியவா்ேள் 

அ. நச்சிைாா்ே்ேிைியா் 

ஆ. ேல்லாடைாா் 

இ. கசைாவகரயா் 

ஈ  கமற்ேண்ட அகைவரும் 

  

 

 

124. பதால்ோெ்ெியம் முதை்முதலில் அச்சு ஏறிய 

ஆண்டு 

அ. 1847     ஆ. 1876 

இ. 1886     ஈ. 1877 

 125. லண்டை் ெஞ்ச் இதகழ ொா்த்த ொரதியாா் 

நடத்த விரும்ெிய இதழ் 

அ. இந்தியா   

ஆ. விெயா 

இ.  சித்ராவளி  

ஈ. கமற்ேண்ட எதுவுமில்கல 

  

126. ொரதியிடம் துகண ஆசிாியராே 

ெணியாற்றியவா் 

அ. ெி.ெி. சுெ்கெயா 

ஆ. ஹாிஹரா் 

இ. எை். நாேசாமி 

ஈ கமற்ேண்ட அகைவரும் 

  

127. ொரதியாாிை் ெுகைெ்பெயா் 

அ. சாவித்திாி 

ஆ. ோளிதாசை் 

இ. ோசி 

ஈ கமற்ேண்ட அகைத்தும் 

  

128. ொரதி தைது இந்தியா நாளிதகழ எந்த வண்ண 

தாளில் பவளியிட்டாா்? 

அ. ேறுெ்ெு    ஆ. பவள்கள 

இ. சிேெ்ெு    ஈ. மஞ்சள் 

  

129. உாிெ்பொருகளாடு கநாிகட பதாடா்ெில்லாத 

குறிெ்ெு பொருள் 

அ.  இகறச்சி  ஆ. உள்ளுகற உவமம் 

இ. உவகம    ஈ. உருவேம் 

  

130. உவகம எத்தகை அடிெ்ெகடயில் கதாை்றும் 

எை பதால்ோெ்ெியா் கூறுேிறாா்? 

அ. 4     ஆ. 3 

இ. 2     ஈ. 6 

  

131. கடாியம் எை்ெது எந்த பமாழி பசால் 

அ. ஆங்ேிலம்   ஆ. பொ்மை் 

இ. ெிபரஞ்சு    ஈ  இலத்தீை் 
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132. நாட்குறிெ்ெுேளிை் முை்கைாடியாே திேழும் 

EPHEMERIDES எை்று அகழே்ேெ்ெடும் குறிெ்கெடு 

எந்த பமாழிகய சாா்ந்தது? 

அ. இலத்தீை்   ஆ.  ேிகரே்ேம் 

இ. ெிபரஞ்சு    ஈ. ஆங்ேிலம் 

  

133. யாருகடய குறிெ்ெுேகள ஆல்வாகரா பவல்கலா 

ெதிவு பசய்துள்ளாா்? 

அ. வாஸ்கோடோமா 

ஆ. மாா்ே்கோ கொகலா 

இ. நிே்ேகலா கொலா 

ஈ. நிே்ேகலா ோண்டி 

  

135. உலே நாட்குறிெ்ெு இலே்ேியத்திை் தந்கத 

அ. ஆைந்தரங்ோ் 

ஆ சாமுகவல் பெெ்ெிசு 

இ. ெிராை்சுவா மா்த்கதை் 

ஈ. ேிகயாம் ஆந்த்கர 

  

136. இந்தியாவிை் பெெ்ெிசு 

அ. ஆைந்தரங்ோ் 

ஆ. சாமுகவல் பெெ்ெிசு 

இ. ெிராை்சுவா மா்த்கதை் 

ஈ.  லவ்லி 

  

138. வாைம் வசெ்ெடும் நூலிை் ஆசிாியா் 

அ. தியாேராெ கதசிோ் 

ஆ. ெுலவகலறு அாிமதி பதை்ைேை் 

இ. ெிரெஞ்சை் 

ஈ. ஆைந்த ரங்ோ் 

  

139. ஆைந்தரங்ோ் நாட்குறிெ்ெு எத்தகை 

பதாகுதிேளாே தமிழில் பவளிவந்துள்ளது? 

அ. 12    ஆ. 14 

இ. 10    ஈ. 8 

  

140. ெுடவி 

அ. குதிகர   ஆ. கதாள் 

இ. யாகை   ஈ  உலேம் 

  

141. ேீழ்ேண்டவற்றுள் பெயபரச்சம் எது? 

அ. மலிந்த   ஆ. மண்டிய 

இ. பொலிந்த ஈ  கமற்ேண்ட அகைத்தும் 

  

 

 

142. சீறாெ்ெுராணத்திை் ொடல்ேள் எண்ணிே்கே 

அ. 5027    ஆ. 5065 

இ. 5089    ஈ. 5786 

  

143. வதுகவ 

அ. பெண்   ஆ. வயதாைவா் 

இ. திருமணம்  ஈ. சடங்கு 

  

145. ேளிற்றியாகை நிகர, மணிமிகடெ்ெவளம், 

நித்திலே்கோகவ எை மூை்று வகேயாே 

ெிாிே்ேெ்ெட்டுள்ள நூல் 

அ. அேநானூறு  ஆ. ெுறநானூறு 

இ. ேலித்பதாகே  ஈ. குறுந்பதாகே 

  

146. அேநானூற்றில் உள்ள ொகலத் திகண 

ொடல்ேள் எண்ணிே்கே 

அ. 200    ஆ. 80 

இ. 40    ஈ. 40 

  

147. வகளஇ - இலே்ேண குறிெ்ெு தருே 

அ. ெண்ெுத்பதாகே 

ஆ. விகைத்பதாகே 

இ.  பசால்லிகச அளபெகட 

ஈ. ஈற்றுெ்கொலி 

  

148. குறிஞ்சி திகணயிை் பெரும்பொழுது 

அ. ோா் 

ஆ. இளபவைில் முதுகவைில் 

இ. கூதிா், முை்ெைி 

ஊ. ஆறு பெரும் பொழுதுேளும் 

  

149. ெிாிதலம் ெிாிதல் நிமித்தமும் எை்ெது எதை் 

உாிெ்பொருள் 

அ. குறிஞ்சி   ஆ. முல்கல 

இ. மருதம்   ஈ.  ொகல 

  

150. ெுறா, ெருந்து, ேழுகு எை்ெது எதை் 

ெுள்ளிைங்ோள் 

அ. குறிஞ்சி 

ஆ. முல்கல 

இ. ொகல 

ஈ. பநய்தல் 
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