
 

 

 

 

 

 

 

151. வானம் வசப்படும் எனும் வரலாற்று 

புதினத்துக்காக 1995-ல் சாகித்திய அகாததமி விருது 

தபற்றவா் 

அ. பிரபஞ்சன்   ஆ. கல்கி 

இ. ததன்னகன்   ஈ.  ததசிகா் 

  

152. பா வகக, பா ஓகச, பா விதிமுகறககை 

தவைிப்படுத்தும் நூல் 

அ. ததால்காப்பியம் 

ஆ. அகத்தியம் 

இ. யாப்பருங்கலக்காாிகக 

ஈ. தமற்கண்ட எதுவுமில்கல 

  

153. தவண்பா .......... ஓகச தகாண்டது. 

அ  தசப்பதலாகச  ஆ. அகவதலாகச 

இ. துை்ைதலாகச  ஈ. துூங்கதலாகச 

  

154. ஆசிாியப்பா .......... ஓகச தகாண்டது. 

அ. தசப்பதலாகச  ஆ  அகவதலாகச 

இ. துை்ைதலாகச  ஈ. துூங்கதலாகச 

  

155. கலிப்பா .......... ஓகச தகாண்டது. 

அ. தசப்பதலாகச  ஆ. அகவதலாகச 

இ. துை்ைதலாகச  ஈ. துூங்கதலாகச 

  

156. வஞ்சிப்பா .......... ஓகச தகாண்டது. 

அ. தசப்பதலாகச  ஆ. அகவதலாகச 

இ. துை்ைதலாகச  ஈ துூங்கதலாகச 

  

157. குறைடி எத்தகன சீா்ககை தகாண்டது. 

 அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 

  

158. சிந்தடி எத்தகன சீா்ககை தகாண்டது. 

அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 

 

159. அைவடி எத்தகன சீா்ககை தகாண்டது. 

அ. 2     ஆ. 3 

இ. 4     ஈ. 5 

  

 

 

 

160. கழி தநடிலடி எத்தகன சீா்ககை தகாண்டது. 

அ. 2  ஆ. 6  இ. 4  ஈ. 5 

  

161. சாதாாிப்பண் என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாியது 

அ. குறிஞ்சி    ஆ.  முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ. மருதம் 

  

162. தசவ்வழிப்பண் என்பது எந்த நிலத்துக்கு 

உாியது 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ. மருதம் 

  

163. பஞ்சுரப்பண் என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாியது 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ பாகல 

  

164. அாிதல் என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாிய ததாழில் 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ. மருதம் 

  

165. காயா மரம் எந்த நிலத்துக்கு உாியது 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ. மருதம் 

  

166. மணமுழவு என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாிய 

இகசக்கருவி 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ   மருதம் 

  

167. தாரா என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாிய 

புை்ைினங்காை் 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ  மருதம் 

  

168. குராஅம்பூ, மராம்பூ என்பது எந்த நிலத்துக்கு 

உாிய மலா் 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. பாகல    ஈ. மருதம் 

  

169. ஓகம என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாிய மரம் 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. பாகல 

இ. தநய்தல்    ஈ. மருதம் 

  

தபாதுத்தமிழ் 

TOPIC    - 11th Tamil [Part-4] 

TOTAL Qts  - 70 QUESTIONS 

Group 4 Model Question Papers - http://bit.ly/2HIy9kZ | Group 4 Old Question Papers - http://bit.ly/2EGgxo4 



 

170. முதிகர என்பது எந்த நிலத்துக்கு உாிய உணவு 

தபாருை் 

அ. குறிஞ்சி    ஆ. முல்கல 

இ. தநய்தல்    ஈ. மருதம் 

  

171. ஆத்மாநாம் நடத்திய இதழ் 

அ. ழ  ஆ. ழூ  இ.ழு  ஈ. ழி 

  

172. திாிகூட ராசப்ப கவிராயாின் "கவிகத கிாீடம்" 

என தபாற்றப்படும் நூல் 

அ. குற்றால குறவஞ்சி ஆ. மாகல 

இ. சிதலகட    ஈ. யமக அந்தாதி 

  

173. நாங்கூழ் 

அ. வண்டு    ஆ. சிறு பூச்சி 

இ. தும்பி    ஈ மண்பழு 

  

174. தகாலத்து நாட்டாா் என்பவா்கை் 

அ. கலிங்க நாட்டாா்  ஆ. தசர நாட்டாா் 

இ. தசாழ நாட்டாா்  இ. பாண்டிய நாட்டாா் 

  

175. அயன் 

அ. உறக்கம்    ஆ. பிரமன் 

இ. சிவன்    ஈ. முருகன் 

  

176. திருவாசக திருப்பதிகங்கைின் எண்ணிக்கக 

அ. 61     ஆ. 51 

இ. 41     ஈ. 31 

  

177. திருவாசக பாடல்கைின் எண்ணிக்கக 

அ. 658     ஆ. 648 

இ. 644     ஈ.  654 

  

178. திருவாசகம் முழுவகதயும் ஆங்கிலத்தில் 

தமாழி தபயா்த்தவா் 

அ. சி.கவ. தாதமாதரனாா் 

ஆ. ஜாா்ஜ் எல் ஹாா்ட் 

இ. வீரமா முனிவா் 

ஈ. தமற்கண்ட எவருமில்கல 

  

179. சாழல் என்பது 

அ. விகையாட்டு   ஆ. மகழ 

இ. தமக கூட்டம்   ஈ. மலா் 

  

180. மகாத்மா காந்தி எழுதிய ஒதர பாடலான 

"நம்ரதா தக சாகா்" என்னும் பாடலுக்கு 

இகசயகமத்தவா் 

அ. ஆா்.டி. பா்மன் 

ஆ. லஷ்மிகாந்த் பியாாிலால் 

இ. இகையராஜா 

ஈ. சங்கா் மகாததவன் 

  

181. ததவாரத்தில் உை்ை பாடல்கைின் பண்கைின் 

எண்ணிக்கக 

அ. 23  ஆ. 28  இ. 33  ஈ. 38 

  

182. ஒன்பதாம் திருமுகறயான திருவிகசப்பாவில் 

காணப்படும் பண் 

அ. கநவைம்   ஆ. அந்தாைி 

இ. கல்வாணம்   ஈ. சாைரபாணி 

  

183. ததவாரத்தில் இல்லாமல் திவ்யப்பிரபந்தத்தில் 

மட்டும் காணப்படும் பண் 

அ. கநவைம், 

ஆ. அந்தாைி 

இ. பியந்கத 

ஈ. தமற்கண்ட அகனத்தும் 

  

184. பிங்கல நிகண்டில் உை்ை பண்கைின் 

எண்ணிக்கக 

அ. 100  ஆ. 101  இ. 102  ஈ 103 

  

185. தபண்கை் விகையாடும் விகையாட்டு 

வகககளுை் ஒன்று 

அ. சாழல்    ஆ. சிற்றில் 

இ. சிறுததா்    ஈ. சிறுபகற 

  

186. தபாருத்துக 

அ. விாியன் -            1) தண்கட 

ஆ. திருகுமுருகு -    2) காலாழி 

இ. நாங்கூழ்ப்புழு - 3) சிலம்பு 

ஈ. குண்டலப்பூச்சி - 4) பாடகம் 

I)  3,4,2,1   II) 3,1,4,2. 

III) 4,3,2,1   IV) 4,1,3,2 

  

187. ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் என்ற சிறுககதயின் 

ஆசிாியா் 
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அ. அறிஞா் அண்ணா 

ஆ. ககலஞா் கருணாநிதி 

இ. சுந்தர ராமசாமி 

ஈ. தநடுஞ்தசழியன் 

  

188. நகவ 

அ. உண்கம    ஆ. தபாய் 

இ. குற்றம்    ஈ. சுகவ 

  

189. கீழ்கண்டவற்றுை் எது வியங்தகாை் 

விகனமுற்று 

அ. ஓதுக 

ஆ. தபசிடுக 

இ. ஆழ்க 

ஈ தமற்கண்ட அகனத்தும் 

  

190. உழுதழுது 

அ. அடுக்குத்ததாடா் ஆ. பண்புத்ததாகக 

இ. விகனத்ததாகக ஈ. விகனமுற்று 

  

191. வடதமாழியில் எழுதப்பட்ட "பில்கணீயம்"  

என்னும் காவியத்கத தழுவி பாரதிதாசனால் 

எழுதப்பட்டது 

அ. இருண்ட வீடு  ஆ. புரட்சிக்கவி 

இ. அழகின் சிாிப்பு ஈ. தசர தாண்டவம் 

  

192. சாகித்திய அகாததமி விருது தபற்ற 

பாரதிதாசனின் பகடப்பு 

அ. குயில்    

ஆ. பிசிராந்கதயாா் 

இ. பாண்டியன் பாிசு  

ஈ. குடும்ப விைக்கு 

  

193. ............... தமாழியில் இருந்த ததாழிலாைா் 

சட்டத்கத தமிழ் வடிவில் பாரதிதாசன் தந்தாா். 

அ. பிதரஞ்சு   ஆ. ஆங்கிலம் 

இ. ரஷ்ய    ஈ. ததலுங்கு 

  

194. மன்னனின் புகழ், வலிகம, வை்ைன்கம, அருை் 

முதலியனவற்கற ஆய்ந்து கூறுவது 

அ. பாடாண்திகண 

ஆ. தசந்துகற பாடாண்திகண 

இ. ஒழுகு வண்ணம் 

ஈ. தசந்துூக்கு 

  

 

195. ஏமம் 

அ. நரகம்    ஆ. பாதுகாப்பு 

இ. விரும்பிய    ஈ. ஓயாத 

  

197. பதி 

அ. கணவன்    ஆ. அகர 

இ. தண்ணீா் குவகை ஈ நாடு 

  

198. யாணா் 

அ. புது வருவாய்    

ஆ. அயலவா் 

இ. சுங்கம் 

ஈ. தமற்கண்ட அகனத்தும் 

  

199. மருண்தடனன் 

அ. வியப்பகடந்ததன் 

ஆ. பயந்ததன் 

இ. ககைப்பகடந்ததன் 

ஈ. கவகலயகடந்ததன் 

  

200. பதிபிகழப்பு அறியாது துய்த்தல் எய்தி என 

ததாடங்கும் பதிற்றுப்பத்து பாடகல பாடிய குமட்டூா் 

கண்ணனாா் இமயவரம்பன் தநடுஞ்தசரலாதனிடம் 

எத்தகன ஊா்ககை பாிசாக தபற்றாா்? 

அ. 500     ஆ. 150 

இ. 178     ஈ. 348 

  

201. "ஒத்த" என்ற அகடதமாழியால் அகழக்கப்படும் 

நூல் 

அ. பாிபாடல்   ஆ. பதிற்றுப்பத்து 

இ. நைதவண்பா   ஈ. குறுந்ததாகக 

  

202. ஞானத்தின் மிக்க அறதநறி நாட்டில்கல என 

கூறும் திருமந்திர பாடல் எண்........ 

அ. 1237     ஆ. 1467 

இ. 1477     ஈ. 1217 

  

203. கீழ்கண்டவற்றுை் பண்புத்ததாகக க்கு 

உதாரணம் 

அ. கருங்கடல் 

ஆ. தபருந்துயா் 

இ. தவங்ககண 

ஈ. தமற்கண்ட அகனத்தும் 
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204. துரகதம் 

அ. கடல்     ஆ. தவகம் 

இ. துூரம்    ஈ குதிகர 

  

205. எழிலிஏறு 

அ. தபாிடி    ஆ. மின்னல் 

இ. மகழ    ஈ. தவை்ைம் 

  

206. ததாகடயல் 

அ. மகல    ஆ. குன்று 

இ. மாகல    ஈ. பகல் 

  

207. வில்லிபாரதம் எத்தகன பருவங்ககை 

தகாண்டது    

 அ.பத்து     ஆ.இருபது 

இ. முப்பது    ஈ. நாற்பது 

  

208. வில்ல பாரதம் பாடல்கைின் எண்ணிக்கக 

அ. 4300    ஆ. 4351 

இ. 4354     ஈ. 4356 

  

209. மரணத்தின்பின் மனிதா்நிகல என்னும் 

நூகல இயற்றியவா் 

அ. மகறமகலயடிகை் ஆ. கண்ணதாசன் 

இ. வாணிதாசன்   ஈ. புதுகமபித்தன் 

  

210. சாதிப் பிாிவினிதல தீகய மூட்டுதவாம் என்பது 

யாா் கூற்று? 

அ. பாம்பாட்டி சித்தா்  ஆ. சிவவாக்கியா் 

இ. திருமூலா்    ஈ. பட்டினத்தாா் 

  

211. தாகூா் எழுதிய நாவல்கைின் எண்ணிக்கக 

அ.  எட்டு     ஆ. பத்து 

இ. ஒன்பது    ஈ. ஏழு 

  

212. "ஒவ்தவாரு புல்கலயும் தபயா் தசால்லி 

அகழப்தபன்" என்ற தகலப்பில் யாருகடய 

கவிகதகை் ததாகுக்கப்பட்டு உை்ைது? 

அ. தாகூா்    ஆ. நம்மாழ்வாா் 

இ. இன்குலாப்   ஈ. ஜீவா 

 

213. அயம் 

அ. யாகன    ஆ. ஆடு 

இ. பசு     ஈ. எருகம 

  

 

214. அண்டதயானி 

அ. நிலா 

ஆ. ஞாயிறு 

இ. திங்கை் 

ஈ. புதன் 

  

215. தமிழின் முதல் "பா" வடிவ நாடக நூல் 

அ. சிலப்பதிகாரம் 

ஆ. சீவகசிந்தாமணி 

இ. மதனான்மணியம் 

ஈ. இரகசிய வழி 

  

216. தமிழ் நாடக இலக்கண நூல் 

அ. அகத்தியம் 

ஆ. முறுவல் 

இ. கூத்தநூல் 

ஈ.தமற்கண்ட அகனத்தும் 

  

217. இந்தியாவின் முதல் திருநங்கக காவல் உதவி 

ஆய்வாைா் 

அ. பிாித்திகா யாஷினி 

ஆ. தஜாயிதா தமாண்டல் மாஹி 

இ. தாாிகா பானு 

ஈ. அப்சரா 

  

218. தமிழ்த்ததன்றல் எழுதிய நூல் 

அ. கசவத்திறவு 

ஆ. இந்தியாவும் விடுதகலயும் 

இ. திருக்குறை் விாிவுகர 

ஈ. தமற்கண்ட அகனத்தும் 

  

219. பண்புத்ததாககக்கு உதாரணம் 

அ. இைமுகம் 

ஆ. நல்லுூண் 

இ. நன்மண் 

ஈ. தமற்கண்ட அகனத்துதம 

  

220. பழங்காலத்தில் ஒரு பாடல் எழுதி முடித்த உடன் 

அதகன எழுதி முடித்தகமக்கு அகடயாைமாக 

அதன் இறுதியில் .................. இடுவா். 

அ. சுழியம் (0) 

ஆ. இகண தகாடுகை்  (//) 

இ. தகாடு இடுதல் (/) 

 ஈ  தமற்கண்ட அகனத்தும் 
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