
அர�� பண�யாள� ேதா்வாைணய� ேத��அர�� பண�யாள� ேதா்வாைணய� ேத��அர�� பண�யாள� ேதா்வாைணய� ேத��அர�� பண�யாள� ேதா்வாைணய� ேத��  

ெபா�� தமி�ெபா�� தமி�ெபா�� தமி�ெபா�� தமி�  

(ெதா�தி – II, ெதா�தி – IV, கிராம நி�வாக அ�வல� ேத��க !�� ெபா�வான 
பாட�தி$ட%) 
 

தயா'�(!�� ேதைவயான )*க+ 

1.  இல!கிய வரலா-இல!கிய வரலா-இல!கிய வரலா-இல!கிய வரலா-  

2.  6 6 6 6 /த* /த* /த* /த* 12 12 12 12 ஆ% வ��( வைர3+ள தமி��பாட )*க+ஆ% வ��( வைர3+ள தமி��பாட )*க+ஆ% வ��( வைர3+ள தமி��பாட )*க+ஆ% வ��( வைர3+ள தமி��பாட )*க+  

 

ெபா��தமி� பாட�தி$ட�தி*, ப�தி –அ – இல!கண%, ப�தி – ஆ 
இல!கிய%, ப�தி – இ தமிழறிஞ�க % தமி�� ெதா78% என 
:;- ப�திக+ உ+ளன. ேம>�றி�ப$ட பாட)*கள?* இ%:;- 
ப�திக !�மான ெசAதிக+ உ+ளன. ேத�வ�க+ இB)*கைள 
ஆழமாக� பC�தறிய ேவ78%. இ� மிக�% /!கிய%.  
 ெபா��தமி�� ப�தி 100 வ�னா!கைள3% 150 

மதி�ெப7கைள3% ெகா7ட�. ெமா�த மதி�ெப7ண�* ச'பாதி 
தமிF!� உ78 எ;பைத உண�B�, ேத�வ�க+ தமிைழG சிற�பாக! 
க>றா*, ேவைலவாA�(� ெப-வ� உ-தி எ;பைத3% ெத'B� 
ெகா+ள ேவ78%. 
 இ�ப�திய�*, பாட�தி$ட�தி* உ+ள :;- ப�திகள?�% 

உ+ள தைல�(க !கான வ�ள!க/%, அவ>றிலிHB� எ8��! 
கா$டாக ஒ;றிர78 வ�னா!க % தர�ப$8்ளளன. இ� மாதி'ேய 
தவ�ர /Fைமயானத;-. இைத!ெகா78 வ�னா அைம�( 
/ைறைய� ெத'B� தயா'�ைப ேம>ெகா+ளலா%. 

 

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி – அ அ அ அ. . . . இல!கண%இல!கண%இல!கண%இல!கண% 

 

1.ெபாH��த* – ெசா>க !�'ய ெபாHைள� ெத'B� 
ெபாH��த* 

வ�னா- ெசா*லி; ெபாHளறிB� ச'யான வ�ைடைய� ேத�� 
ெசAக. 

ெசா*ெசா*ெசா*ெசா*            ெபாH+ெபாH+ெபாH+ெபாH+ 

க) வா'தி   1) ப+ள% 

கா) அவ*   2) அ%( 

கி) பகழி   3) நக% 

கீ) உகி�   4) கட* 
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  க  கா  கி  கீ 

அ)  1  2  4  3 
ஆ) 2  3  1  4 
இ)  4  1  2  3 
ஈ)  2  4  3  1 
 

ெபாH��த* – )லாசி'ய�க+ )*கைளG ச'யாக� ெபாH��த*. 
வ�னா – ெபாH��க. 
ஆசி'ய�ஆசி'ய�ஆசி'ய�ஆசி'ய�                )*)*)*)* 

க) அ��*ர�மா;  1) க7ண O��P!க+ 

கா) ேம�தா   2) பா*வ Oதி 
கி) தமிழ;ப;   3) ச��பயாக% 

கீ) சி>ப�    4) Q'ய�ப�ைற 

 

  க  கா  கி  கீ 

அ)  2  1  4  3 
ஆ) 2  3  1  4 
இ)  4  1  2  3 
ஈ)  2  4  3  1 
 

2) ெதாடH% ெதாட�(% அறித* ( (லவ�க+ - சிற�(�ெபய�) 
 வ�னா - ெபாH��க. 
(லவ�க+(லவ�க+(லவ�க+(லவ�க+                சிற�(�ெபய�சிற�(�ெபய�சிற�(�ெபய�சிற�(�ெபய� 

க) ஒ$ட!R�த�   1) திSவ�யகவ� 
கா) திHநா�!கர�   2) பாவல�மண� 
கி) ப�+ைள�ெபHமா+ஐயUகா� 3) கவ�Gச!கரவ��தி 
கீ) வாண�தாச;   4) வாகீச� 

க  கா  கி  கீ 

அ)  2  1  4  3 
ஆ  2  3  1  4 
இ)  3  4  1  2 
ஈ)  2  4  3  1 
 

அைடெமாழியா* �றி!க�ெப-% )ைலயறித* 

வ�னா – ெபாH��க. 
அைடெமாழிஅைடெமாழிஅைடெமாழிஅைடெமாழி                )*)*)*)* 
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க) ேவளா7ேவத%   1) ெபHUகைத 

கா) தமிழி;உபநிடத%  2) நாலCயா� 
கி) ெகாU�ேவ+ மா!கைத 3) ம�ைர!காVசி 
கீ) Rட>றமி�    4) தா3மானவ� பாட*க+ 

க  கா  கி  கீ 

அ)  2  1  4  3 
ஆ) 2  3  1  4 
இ)  3  4  1  2 
ஈ)  2  4  1  3 
 

3) ப�'�� எF�த* 

வ�னா- ப�'�ெதFதியதி* கீ�!கா7பவ>-+ எ� தவறான�? 
அ) கட>-ைண – க* + �ைண 

ஆ) அரவைண – அர� + அைண 

இ) (!�ழி – (� + உழி 
ஈ) ப;னா+ – பல + நா+ 

 

4) எதி�Gெசா* அறித* 

வ�னா – ெதாைக – இGெசா*�!�'ய எதி�Gெசா*ைல! கா7க. 
அ) ெதாட!க%  ஆ) ெதா��த*  இ)  வ�'  ஈ) ேதா;-த*. 
 

5) ெபாHBதாG ெசா*ைல! கணடறித* 

 ( எBத� ப�திய�லிHB�% இSவ�னா அைமயலா%) 
வ�னா – ெபாHBதாG ெசா*ைல! க7டறிக. 
அ) நாக�மார காவ�ய% ஆ) யேசாதரா காவ�ய% இ) �7டலேகசி  
ஈ) Qளாமண� 
  
வ�னா - ெபாHBதாG ெசா*ைல! கா7க 

அ) ஓ%ப*  ஆ) ேபYத* இ) சைம�த*  ஈ) பா�கா�த* 

 

6) ப�ைழதிH�த% (இதி* சBதி�ப�ைழ, ஒHைம – ப;ைம�ப�ைழ, 
மர(�ப�ைழ, வZஉGெசா>கைள நO!�த*, ப�றெமாழிGெசா>கைள நO!�த* 
என ஐB� வைகக+ உ+ளன) 
 

வ�னா-1. சBதி�ப�ைழய>ற ெதாடைர! க7டறிக. 
அ) அவைன! ெகா;- அGசில%ைப ெகா78 வHக. 
ஆ) பறைவ இைரயாக� பய- வைககைள� தி;[%. 
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இ) ப$8��ண� ெநச� ெநAய க>-! ெகா8�தன�. 
ஈ) /ர$8! காைளைய ேவல; க$Cப�C�தான. 
 

வ�னா -2.ஒHைம ப;ைம� ப�ைழய>ற ெதாடைர! க7டறிக. 
அ) ஆUகில� பC�ப�* நம!� ேமாக% உ+ளன. 
ஆ) திH!�ற+ /�பா* ப�'�கைள! ெகா7ட� 

இ) தமிழ'; உ+ள�தி* ந*�ண��க+ நிைறBதிHBத�. 
ஈ) நதிக+ ேதா;-மிட�தி* சிறியதாA இH!�%. 
 

வ�னா – மர(� ப�ைழய>ற ெதாடைர� ேத�� ெசAக. 
அ) ஆ$8நிைர  ஆ) சU� ஒலி�த�  இ) ஓவ�ய� பட% வைரBதா�.  
ஈ) ஆBைத க��%. 
 

வ�னா – 4. வZஉG ெசா*ல>ற ெதாடைர! க7டறிக. 
அ) எUக+ ஊ'* �வ!க� ப+ள? உ+ள�. 
ஆ) அவன?ட% ைகமாறாக )- ]பாA வாUகிேன;. 
இ) கட�பாைர ெகா78 கிண- ேதா7Cனா;. 
ஈ) ேவல; ேவைல!� /ய>சி�தா;. 
 

வ�னா -5. ப�றெமாழிG ெசா>கள>ற ெதாடைர! க7டறிக. 
அ) நா; �%பாப�ே்ஷக% பா��ேத;  ஆ) பஜா� வ Oதிய�* ப` 

ேபாகிற�.   இ) நா; வரலா>-! கைதகைள வ�H%ப�� பC�ேப;. ஈ) 
ஆசி'ய� ெசA3 !� அ��த% Rறினா�. 
 

7) ஆUகிலG ெசா>க !�� ெபாHளறித* 

வ�னா – Fax  எ;பத>ேக>ற தமி�Gெசா*  அ) தBதி   ஆ) 
ெதாைலநகலி   இ) ெதாைலேபசி   ஈ) bதVச* 

 

8) ஒலிேவ-பாடறிB� ெசா>கள?; ெபாHைள! க7டறித* 

  உர�உர�உர�உர�                உற�உற�உற�உற� 

 அ) �>ற%    வலிைம 

 ஆ) ந$(    ேதாழைம 

 இ) வலிைம   �>ற% 

 ஈ) இளைம    வ�HB� 

 

9) ஓெரF�ெதாH ெமாழி!கான ெபாHளறித* 

வ�னா – ) –எ;[% ஓெரF�ெதாHெமாழிய�; ெபாH+, 
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அ) ேத�  ஆ) (�தக% இ) அண�கல;  ஈ) உைட 

 

10) ேவ�Gெசா*ைல! க7டறித* 

வ�னா – நி-�தினா� – இGெசா*�!�'ய ேவ�Gெசா*, 
அ) நி-  ஆ) நி-��  இ) நி-�தி  ஈ) நி-�த 

 

11) ேவ�Gெசா*லிலிHB� ப�ற ெசா>கைள! க7டறித* 

வ�னா – அழி எ[% ேவ�Gெசா*�!�'ய வ�ைனெயGச�ைத� 
ேத�� ெசAக 

அ) அழித*  ஆ) அழிB�  இ) அழித*  ஈ) அழிBத 

(இேத ேபா;- ேவ�Gெசா*�!�'ய ெபயெரGச%, வ�ைன/>-, 
வ�ைனயாலைண3% ெபய�, ெதாழி>ெபய� ஆகியவ>ைற3% 
க7டறிதலி* வ�னா!க+ அைம3%) 
 

12) அகர வ'ைச�பC ெசா>கைள அைம�த* 

வ�னா – அகர வ'ைசய�* அைமBத ெதாடைர! க7டறிக. 
அ)பா',கா',ஓ',ேபக;, ந+ள? ஆ)ஓ',கா',ந+ள?,பா', ேபக; 

இ)தO,நO�,கா>-,ஆகாய%,நில%  ஈ)தமி�,இன?ைம,ஊ!க%,பC�த*,தாA. 
 

13) ெசா>கைள ஒFU�ப8�திG ெசா>ெறாடரா!�த*. 
வ�னா- ெசா>க+ ஒFU�ற அைமB� ச'யான ெபாH+ தH% 
ெதாடைர! க7டறிக. 
அ)அறேவா�!� ஓ%ப�% அBதண� அள?�த�% 

ஆ) உய�Bேதா� ஏ��வ� உைரசா* ப�தின?ைய 

இ) யா�% ேகள?� யா�% ஊேர 
ஈ) தமி�ெமாழிய�* சிBதைன சிற!க ேவ78%. 
 

14)ெபய�Gெசா*லி; வைகயறித*. 
(ெபய�Gெசா*,ெபாH$ெபய�,இட�ெபய�,கால�ெபய�,சிைன�ெபய�,�ண�ெப
ய�,ெதாழி>ெபய�எனஆ-  வைக�ப8%.ஒH ெபய�G ெசா*ைல! ெகா8�� 
அ� எSவைக� ெபய�Gெசா* என! க7டறித* ேபா;- வ�னாஅைம3%) 

வ�னா- அகல% – இGெசா* எSவைக� ெபய�Gெசா*என!க7டறிக. 
அ) ெபாH$ெபய�  ஆ) ப7(�ெபய�  இ) சிைன�ெபய�  ஈ) 
இட�ெபய� 
 

வ�னா – (�தக% – இஃ� எSவைக� ெபய�Gெசா*? 
அ) கால�ெபய�  ஆ) ெதாழி>ெபய�  இ) ப7(�ெபய�  ஈ) 
ெபாH$ெபய�.  
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15) இல!கண! �றி�பறித* (பாட� (�தக�தி* உ+ள 
ெசA3$ப�திய�* உ+ள ெசா>கைள! ெகா8��, இல!கண! �றி�(� 
தHக என வ�னா அைமவ�78. ெபாH��க வ�னாவாக�% 
இSவ�னா!க+ அைம3%) 

வ�னா- ெகழOஇய எ[% ெசா*�!�'ய இல!கண! �றி�ைப! 
க7டறிக. 
அ) ேவ>-ைம�ெதாைக  ஆ) ெசA3ள?ைசயளெபைட இ) 
இ;ன?ைச யளெபைட ஈ) ெசா*லிைசயளெபைட 

 

16) வ�ைட!ேக>ற வ�னாைவ� ேத�� ெசAத* 

வ�னா- அறிவாள� தO7டாைமைய ஏ>பதி*ைல – 
இSவ�ைட!ேக>ற வ�னாைவ� ேத�� ெசAக 

அ) யா� தO7டாைமைய ஏ>பதி*ைல?  ஆ) அறிவாள� ஏ; 
தO7டாைமைய ஏ>பதி*ைல? இ) அறிவாள� தO7டாைமைய 
ஏ>பேரா?  ஈ) தO7டாைமைய அறிவாள� ஏ>பா�களா? 
 

17) எSவைக வா!கிய% என! க7டறித*. 
வ�னா-  சி�த மH��வ% எ;பேத தமி� மH��வமா�%. – இஃ� 
எSவைக வா!கிய%? 
அ) உண�Gசி வா!கிய%  ஆ) ஏவ* வா!கிய%  இ) ெசAதி 
வா!கிய%  ஈ) வ�னா வா!கிய%. 
 

18) த;வ�ைன, ப�றவ�ைன, ெசAவ�ைன, ெசய�பா$8வ�ைன 
வா!கியUகைள! க7டறித*. 
வ�னா- கீ�வHவனவ>-+ த;வ�ைன வா!கிய�ைத! க7டறிக. 
அ) பா' கப�லH!�� ப'� தBதா;. ஆ) நா; (�தக% 
வHவ��ேத;.  இ) ந*லா; மர�தி* ஏ>றினா;.  ஈ) ஆசி'ய� 
மாணவைர எF�வ��தா�. 
 

19) உவைம� ெதாட'; ெபாHைள அறித*  
வ�னா- இல� கா�த கிள? ேபால – இS�வைமயா* 
வ�ள!க�ெப-% ெபாH�தமான ெசா*ைல� ேத�� ெசAக. 
அ) மற�த*  ஆ) ேப�த*  இ) ஏமா-த*  ஈ) பற�த*. 
 

20) எ�ைக, ேமாைன, இைய( – க7டறித*. 
வ�னா – ெசா*லா* /ைறெசAதா; ேசாழ; �லவ�Gைச! 
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  க*லாம* பாக% ப8% – இதி* அைமB�+ள ேமாைன� 
ெதாடைர! கணடறிக. 
 அ) ெசா*லா* – /ைறெசAதா;  ஆ) ெசா*லா* – ேசாழ; 

 இ) ெசா*லா* – க*லாம*  ஈ) ெசா*லா* – �லவ�Gைச.  
 

வ�னா- க>றாைர யா;ேவ7ேட; க>பன�% இன?யைம3% – 
இ�ெதாட'* அைமB�+ள ேமாைன, 
அ) இைணேமாைன  ஆ) ேம>க�வாAேமாைன  இ) Rைழேமாைன  
ஈ) ெபாழி�( ேமாைன. 
 

வ�னா – ேதா;றி; (கெழா8 ேதா;-க அஃதிலா� 
  ேதா;றலி; ேதா;றாைம ந;- – இ!�ற$பாவ�* 
அைமB�+ள அCெய�ைக எ�? 
அ) ேதா;றி; – ேதா;-க ஆ) ேதா;றி; – ேதா;றலி; 

இ) ேதா;றலி; – ேதா;றாைம  ஈ) ேதா;றின – (கெழா8 

 

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி – ஆ  இல!கிய% ஆ  இல!கிய% ஆ  இல!கிய% ஆ  இல!கிய% 

(இ�ப�திய�* உ+ள இல!கிய� ப�திக+ அைன��% ேம>�றி�ப�$8+ள 
பாட)*கள?* உ+ளன. அ�ப�திகைள� ேத�வ�க+ /Fவ�மாக� 
பC�தறிB� ெகா+ள ேவ78%.) 
 

1) திH!�ற+ – இதி* 19 அதிகாரUக+ பாடமாக! 
ெகா8!க�ப$8+ளன. இBத 190 �ற$பா!க % பாட )*கள?* 
இட%ெப>-+ளன. 

வ�னா- உ7ணா� ேநா>பா� ெப'ய� ப�ற�ெசா*�% – 
இ!�ற$பாவ�>கான ஈ>றCைய நிைற� ெசAக. 
அ) இ;னாGெசா* ேநா!கி> பவ�   ஆ) வ;ைம மடவா�� 
ெபாைற இ) ெபா;-B �ைண3% (க�  ஈ) இ;னாGெசா* 
ேநா>பா'; ப�;.  
 

வ�னா- திH!�றள?; ஒSெவாH பாலி�% இட%ெப>-+ள 
�ற$பா!கள?; எ7ண�!ைகய�* ச'யான ெதாட� எ�? 
அ) 380, 700, 250   ஆ) 250, 700, 380 இ) 700, 380, 250 ஈ) 250, 
380, 700. 
 

2) பதிென7 கீ�!கண!� )*க+ – ெதாட�பான வ�னா!க+ 
இ�ப�திய�* அைம3%. 
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வ�னா- ஆ>-ணா ேவ78வ� இ* – யாH!�? 
அ) �றவ�க !�  ஆ) ம;ன�க !�  இ) வ Oர�க !�  ஈ) 
அறி�ைடயா�!� 

 

வ�னா – பதிென7கீ�!கண!� )*க + இர78 )*கைள� 
பாCய ஒேர (லவ�, 
அ) /;-ைறயைரயனா� ஆ) கண�ேமதாவ�யா� இ) ந�Pதனா� ஈ) 
கா'யாசா;. 
 

3) க%பராமாயண% – ெதாட�பான ேம>ேகா+க+, பாவைக, சிறBத 
ெதாட�க+ ப>றிய வ�னா!க+. 

வ�னா – சிHUகிேபர% எ[% திைரகUைகய�; மHU� ேதா;-% 
நகHைற வா�!ைகய;. யா�? 
அ) வாலி  ஆ) �!gவ;  இ) �க;    ஈ) வ�பhடண; 

 

வ�னா- இராமாயண�தி* அ[ம; பா�திர% இட%ெப-% கா7ட%, 
அ) �Bதர கா7ட% ஆ) கி$கிBதா கா7ட%  இ)அேயா�தியா 
கா7ட% ஈ) 3�த கா7ட%. 
 

4) சUக )*க+ – எ$8�ெதாைக, ப���பா$8 ப>றிய 
ெசAதிகைள! ெகா7ட வ�னா!க+ இ�ப�திய�* அைம3%. 

வ�னா- ‘வ�ைளB� /தி�Bத வ�F/��Ô என! ெகா>ைக 
/�ைத�ப>றிG சிற�ப���! R-% )*, 
அ) ம�ைர!காVசி ஆ) (றநாj- இ) ப'பாட* ஈ) 
திH/Hகா>-�பைட 

 

வ�னா – பாவைகயா* ெபய� ெப>ற இல!கிய%, 
அ) அகநாj- ஆ) /*ைல�பா$8 இ) கலி�ெதாைக ஈ) ப'பாட* 

 

வ�னா- ப���பா$8 )*க + ெபH%பாணா>-�பைட, 
ப$Cன�பாைல இர78 )*கைள3% பாCயவ�, 
அ) கCயk� உH�திரU க7ணனா� ஆ) மாU�C மHதனா� இ) 
ந�Pதனா�  ஈ) ந!கீர�. 
 

5) ஐ%ெபHUகா�ப�யUக+, ஐVசி-Uகா�ப�யUக+ ப>றிய 
ெசAதிக+ , ேம>ேகா+க+, சிறBத ெதாட�க+, உ$ப�'�க+ 
ஆகியவ>-+ வ�னா!க+ அைம3%. 
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வ�னா – Ôயா/ைடG சில%( /��ைட ய'ேய” – சில�பதிகார�தி* 
இ� யாHைடய R>றாக அைமB�+ள�? 
அ) க7ணகி  ஆ) ேகா�ெபHBேதவ�  இ) பா7Cய ம;ன; ஈ) 
ெபா>ெகா*ல;. 
 

வ�னா – ஆதிைரய�ட% /த>ப�Gைச ெப-மா- மண�ேமகைலய�ட% 
அறி�ைர Rறியவ� யா�? 
அ) ஆ(�திர; ஆ) மண�ேமகலா ெதAவ% இ) தOவதிலைக ஈ) 
அறவணஅCக+ 

(இேதேபா;- இ�ப�திய�* உ+ள ப�ற )*கள?லிHB�% வ�னா!க+ 
இட%ெப-%.) 
 

6) ெப'ய(ராண%, ேத%பாவண�, சீறா�(ராண%, 
திHவ�ைளயாட>(ராண%, நாலாய�ர திSவ�ய ப�ரபBத%- )*க+  
ெதாட�பான வ�னா!க+. 

வ�னா – உலக%,உய��,கட�+ ஆகிய :;ைற3% ஒHUேககா$8% 
காவ�ய% எ;- திH.வ�.க எதைன� பாரா$8கிறா�? 
அ) சில�பதிகார% ஆ) ெப'ய(ராண% இ) க%பராமாயண% ஈ) 
திHவாசக% 

 

வ�னா – சீறா�(ராண�தி* (லி வசன?�த படல% எBத! 
கா7ட�தி* உ+ள�? 
அ) l(வ��!கா7ட% ஆ) ஹிஜிர��!கா7ட% இ) 
வ�லாத��!கா7ட% ஈ) எ��மி*ைல 

 

7) சி>றில!கியUக+ (திH!�>றால! �றவVசி, கலிUக���பரண�, 
/�ெதா+ளாய�ர%, தமி�வ�8b�, நBதி!கல%பக%, வ�!கிரமேசாழ; 
உலா,/!Rட>ப+ ,காவCGசிB�,திHேவUகட�தBதாதி,/��!�மார
சாமிப�+ைள�தமி�, ெபதலேக% �றவVசி, அழக� கி+ைளவ�8 b�, 
இராசராசேசாழ; உலா – இSவைக )*கள?லிHB� வ�னா!க+ 
இட%ெப-%.) 

வ�னா – (க� பாவ�னUக+ மைட�ேபா!கா – என� தமி�வ�8b� 
�றி�ப�8% பாவ�னUக+ எ�தைன? 
அ) 6  ஆ)  5   இ)  4   ஈ) 3 
 

வ�னா – பரண�ய�* ேபா�!�'ய  ெதAவமா! கHத�ப8வ�, 
அ) காள?  ஆ) ச!தி  இ) ெகா>றைவ  ஈ) பா�வதி 
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வ�னா – �>றால!�றவVசிய�* பா�திரUகைள அறி/க% 
ெசAபவ� யா�? 
அ) �றவVசி  ஆ) சிUக;  இ) )வ;  ஈ) க$CயUகார;. 
 

8) மேனா;மண Oய%, பாVசாலி சபத%, �ய�*பா$8, இர$8ற 
ெமாழித*, காளேமக� (லவ�, அழகிய ெசா!கநாத� (லவ� 
ெதாட�பான வ�னா!க+ 

வ�னா – பாVசாலி சபத�தி* உ+ள பாகUக+, சH!கUகள?; 
எ7ண�!ைக, 
அ) 3,4  ஆ) 2,5  இ) 4,4  ஈ) 3,6 
 

வ�னா – Ôேபா�!�றி காயேம (கழி; காய%, யா�!க� வாA!�%Ô 
மேனா;மண Oய�தி* இ� யாHைடய R>றாக அைமB�+ள�? 
அ) �Cல; ஆ) �Bதர/ன?வ� இ) சீவக; ஈ) (Hேசா�தம; 

 

9) நா$8� (ற�பா$8, சி�த� பாட*க+ ெதாட�பான வ�னா!க+. 
10) வ�னா – ெவ$டெவள?ைய! கட�ளாக எ7ண� வழிப$டவ�, 
அ) பா%பா$CG சி�த�  ஆ) �த%ைபG சி�த�  இ) க8ெவள?G 
சி�த�  ஈ) அF�ண�G சி�த�. 
 

11) அ�ப�, ச%பBத�, �Bதர�, மாண�!கவாசக�, திH:ல�, �லேசகர 
ஆ�வா�, ஆ7டா+, எG.எ.கிH$Cன� ப�+ள, உம-� (லவ�, 
சீ�தைலG சா�தனா� – சிற�(� ெபய�க+, ேம>ேகா+க+, 
ெதாட�பான வ�னா!கள. 

வ�னா – ப;ன?H திH/ைறக + நா�!கரச� பாCய பாட*க+ 
எ�தைனயாவ� திH/ைறயாக ைவ!க�ப$8+ள�? 
அ) 4,5,6  ஆ) 1,2,3  இ) 7  ஈ) 12 
 

வ�னா – கிறி��வ! க%ப� என அைழ!க�ப8பவ�, 
அ) வ Oரமா/ன?வ�  ஆ) ஹOரா` பாதி'யா�  இ) எG.ஏ.கிH$Cன� 
ப�+ைள  ஈ) ேவதநாயக% ப�+ைள. 
 

 

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி – இ இ இ இ  தமிழறிஞ�க % தமி�� ெதா78%  தமிழறிஞ�க % தமி�� ெதா78%  தமிழறிஞ�க % தமி�� ெதா78%  தமிழறிஞ�க % தமி�� ெதா78% 

( இ�ப�திய�* கவ�ஞ�க+, தமிழறிஞ�க+, உைரநைட� தைல�(க+ 

ெகா8!க�ப$8+ளன.) 
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கவ�ஞ�க+ கவ�ஞ�க+ கவ�ஞ�க+ கவ�ஞ�க+ –    பாரதியா�, பாரதிதாச;, நாம!க* கவ�ஞ�, கவ�மண� 
ேதசிகவ�நாயக% ப�+ைள, /Cயரச;, வாண�தாச;, �ரதா, 
க7ணதாச;, உ8மைல நாராயண கவ�, ப$8!ேகா$ைட கலியாண 
�Bதர%, மHதகாசி. 
 

(�!கவ�ைதயாள�க+(�!கவ�ைதயாள�க+(�!கவ�ைதயாள�க+(�!கவ�ைதயாள�க+ – ந.ப�Gச:��தி, சி.�. ெச*ல�பா, தH/ 
சிவரா/, பசவAயா, இரா.மnனா$சி, சி.மண�, சி>ப�, ேம�தா, ஈேரா8 
தமிழ;ப;, அ��*ர�மா;, கலா�ப�'யா, க*யா7ஜி, 
ஞான!R�த;, ேதவேதவ;, சாைல இளBதிைரய;, சாலின? 
இளBதிைரய;, ஆலBb� ேமாகனரUக;, - இவ�கள?; )*க+, 
சிற�(� ெதாட�க+, ேம>ேகா+க+. 
 

தமிழறிஞ�க+தமிழறிஞ�க+தமிழறிஞ�க+தமிழறிஞ�க+ – மைறமைலயCக+, ப'திமா>கைலஞ�, 
ந./.ேவUகடசாமி நா$டா�, ரா.ப�.ேச��ப�+ைள, திH.வ�.க. 
ைவயா('� ப�+ைள, உ.ேவ.சாமிநாதAய�, ெத.ெபா.மnனா$சி�Bதர% 
ப�+ைள, சி.இல!�வனா�, ேதவேநய� பாவாண�, ெபHVசி்�திரனா�, 
ஜி.3.ேபா�, காமராச�, தா3மானவ�, இராமலிUக வ+ளலா�, 
/��ராமலிUக� ேதவ�, அ%ேப�கா�. 
 

உைரநைட� பாட� தைல�(க+உைரநைட� பாட� தைல�(க+உைரநைட� பாட� தைல�(க+உைரநைட� பாட� தைல�(க+     

1) நாடக! கைல, இைச! கைல 

2) கைலக+, சி>ப%, ஓவ�ய%, ேபG�, திைர�பட!கைல  
3) தமிழி; ெதா;ைம,தமிழி; சிற�(, திராவ�ட ெமாழிக+ 

4) அகர/தலி 
5) தமிழக% ஊH% ேபH% 

6) தமி�ெமாழிய�* அறிவ�ய* சிBதைனக+ 

7) இராண� மUக%மா+, தி*ைலயாC வ+ள?ய%ைம 

8) வ�8தைல� ேபாரா$ட�தி* மகள?� பU� 

9) தமி� மகள?� சிற�( – அ;ன?ெபச7$ அ%ைமயா�, :வk� 
இராமாமி�த% அ%ைமயா�, டா!ட� /��ல$�மி ெர$C,  

10) தமிழ� வாண�ப% 

11) ெதா*லிய* ஆA�க+ 

12) கட>பயணUக+  
13) உணேவ மHB�  
14) ேநாA தO�!�% :லிைகக+. 
15) உலகளாவ�ய தமிழ�க+ 
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(ேம>க7ட தைல�(கள?லிHB� பலவைகயாக வ�னா!க+ 
அைம3%) 
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