TNPSC GROUP II PRELIMS TEST -2018
TEST NO -1, 7th Tamil
1) ”கல்விக்கு ல்லன இல்லன” ன்ந னிப்தாடல் திட்டுப் தாடலன தாடிர்.
a) எபலார்

b) கபினர்

c) இாச்சந்திக் கவிார்

d) கவி காபமகம்

2) ”இாானுஜன் முல் ாண கணி மல”-ன்று கூறிர்.
a) ஆர்ன் பதர்சி

b) னார்ட்பண்ட் னண்ட்

c) சூலின் கக்சுலி

d) இந்திா காந்தி

3) “திாவிட பாழிகளின் ாய் மிழ்”- ண உனகிற்குப் தலநசாற்றிர்
a) கால்டுபல்

b) மிமணா

c) கமில் சுனபில்

d) அகத்திலிங்கம்

4) இல்தாண பதர் தனிலனலக் பகாண்டு முடியும் மற்றுல.
a) விளி மற்றுல

b) இண்டாம் மற்றுல

c) முல் மற்றுல

d) ஆநாம் மற்றுல

5) ற்றிலண, குறுந்பாலக, புநானூறு, திருள்ளுாலன ஆகிற்றில் மகாவிலூர்கிார்
இற்றி தாடல்களின் ண்ணிக்லக
a) ததிபணட்டு

b) ததிணாறு

c) ததிபணான்று

d) தத்து

6) தல்னர் கான ஏவிங்கள் சிலந் மாற்நத்துடன் காப்தடும் இடம்
a) திருங்கம்

b) திருாரூர்

c) பிள்லபார்தட்டி

d) ாண்டூர்

7) ‘தநழ்’ ன்ந இபலப்பதர் பாடர்புலட வினங்கு
a) கடி

b) சிங்கம்

c) புலி

d) தாலண

8) ‘மிழுக்குத் பாண்டு பசய்மான் சாதில்லன’- இக்கூற்லநக் கூறிர்.
a) தாதிாசன்

b) தாதிார்

c) சுத்ாணந் தாதி

d) பதருஞ்சித்திணார்

9) ந்ல பதரிாரின் தகுத்றிவுச் சிந்லணகலப கவில டிவில் ந்ர்
a) கண்ாசன்

b) தாதிாசன்

c) ாணிாசன்

d) தட்டுக்மகாட்லடார்

10) இனக்கி லகப்தடி பசாற்கள் த்லண லகப்தடும்?
a) ட்டு

b) ஆறு

c) ான்கு

d) இண்டு

11) திருப்தணந்ாளிலும், காசியிலும் ம் பதால் டம் நிறுவி காசியில் இலநணது
திருடில அலடந்ர்.
a) அப்தர்

b) திருஞாண சம்தந்ர்

c) ாணிக்காசகர்

d) குகுருதர்

12) பின்ரும் நூல்களுள் அசனாம்பிலக அம்லாால் ழுப்தடா நூலனத் மர்ந்படுக்க
a) குந்ல சுாமிகள் சரிம்

b) தினகர் புாம்

c) தினகர் சரிம்

d) குந்ல சுாமிகள் சரிம்

13) இனக்கக் குறிப்பு ருக. தாய்புணல்
a) தண்புத் பாலக

b) விலணத்பாலக

c) உம்லத்பாலக

d) ண்ணும்ல

14) இழிலின் Bulletin

ன்தது

a) லனங்கம்

b) சிநப்புச் பசய்தி

c) சிநப்புச் பசய்தி இழ்

d) பதாய் பசய்தி

15) உப்தங்கழிகளில் பூக்கும் னர்
a) ள்லபப்பூ

b) பய்ல் பூ

c) ால

d) அல்லி

16) “பன்ணாட்டின் ஜான்சிாணி”- ண அலக்கப்தடுதர்
a) அஞ்சலனம்ாள்

b) அம்புஜத்ம்ாள்

c) மலுாச்சிார்

d) ங்கம்ாள்

17) மசான் பதருஞ்மசல் இரும்பதாலந ன்ந அசணால் கரி வீசப்பதற்ந
பதருலக்குரிர்.
a) ல்னாணார்

b) திருத்க்கத்மர்

c) மாசிக்கீணார்

d) கம்தர்

18) பின்ரும் மிறிஞர்களுள் ால ‘சூலில் வின்மசான்’ தாாட்டிணார்.
a) தரிதிாற் கலனஞர்

b) கவிணி

c) லநலனடிகள்

d) உ.ம.சா.

19) “மிழ் பிநபாழித் துலயின்றித் ணித்து இங்குது ட்டுமின்றித் லத் மாங்கவும்
பசய்யும்”- ன்று கூறிர்
a) தரிதிாற் கலனஞர்

b) கிபணல்

c) கால்டுபல்

d) தாார்

20) மிழ் இனக்கிங்களில் லச இனக்கித்தின் மீது அதிக தற்றுக் பகாண்டர்
a) உ. ம. சா

b) மீணாட்சி சுந்ணார்

c) தரிதிாற்கலனஞர்

d) சரிாலு

21) ஏங்க விலட ந் துர்ந்மார் பா விபங்கின்னும் தாடல் இடம்பதற்றுள்ப நூல்
a) பால்காப்பிம்

b) ன்னூல்

c) புநானூறு

d) ண்டினங்காம்

22) ார் காப்தார் ன்று மின்லண ங்கி மதாது ான் காப்மதன் ன்று ழுந் எருர்
a) மீணாட்சி சுந்ணார்

b) உ. ம. சா

c) தாதிார்

d) திரு. வி. க.

23) ஊலாய்ச் பசவிடர்கபாய்க் குருடர்கபாய் ாழ்கின்மநாம். எரு பசால் மகளீர்- ன்று
தாடிர்
a) தாதிாசன்

b) தாதிார்

c) கவிணி

d) சுா

24) கால்டுபல் இற்லக ய்தி ஆண்டு
a) 1891

b) 1981

c) 1861

d) 1871

25) பதாருந்ா என்லநத் மர்வு பசய்க. இல்பு விற்சிணி
a) மாயும் பண்டயிர் த்பாலி துள்பவும்
b) பன்லணம் உாணது
c) ாய் பாழி இனிலாணது
d) ான் புகழ் பகாண்ட மிழ்ாடு
26) இாானுஜம் கணி அறிவில் நிறுணம் நிறுப்தட்டுள்ப இடம்
a) பசன்லண

b) மும்லத

c) புதுபடல்லி

d) புமண

27) று ழுவுல் ன்ந வீவிலபாட்டு லடபதற்ந நினம்
a) ரும்

b) பய்ல்

c) தாலன

d) முல்லன

28) “ான் ங்கும் ாட்டின் கண் உள்ப தன பாழிகட்கும் லனலாக உள்ப குதியும்,
அற்றிலும் மிக்க மன்ல உலடதுாண பாழிம உர் னிச் பசம்பாழி”- இது
ாருலட கூற்று
a) தரிதிாற்கலனஞர்

b) தாார்

c) திரு. வி. க.

d) ல முஸ்தா

29) “பன்னிந்திாவின் பன்ஸ்” ன்நலக்கப்தடும் கம்
a) பசன்லண

b) மகால

c) பல்லன

d) துல

30) மகாடிட்ட இடத்ல நிப்புக.
சங்க கானத்தில் லந் ஏவிங்கலப--------------- ன்மந பதரிட்டு அலத்ணர்.
a) ஏவிம்

b) மகாட்மடாவிம்

c) சித்தி ழுத்து

d) கண்பழுத்து

31) ஹிட்னல ன்னிப்புக் மகட்க பசய் மிர்
a) பதரிார்

b) முத்துாலிங்கர்

c) பசண்தகான்

d) . பதா. சி

32) பின்ருணற்றுள் ழுத்துத் பாடர்பாழி து?
a) வீடு

b) லக

c) ல

d) பூ

33) ’மன்மிகுாலண மந்ர்க்குக் கடமண’ ன்ந புநானூற்றுப் தாடலனப் தாடிர்
a) காரிாசான்

b) மாசிக்கீணார்

c) கம்தர்

d) எபலார்

34) ஏவிக் கலனக்பகணத் னி இனக்க நூல்கள் இருந்ண ன்தலண அறிந்து பகாள்ப
உவும் நூல்
a) சினப்ததிகாம்

b) ணிமகலன

c) சீகசிந்ாணி

d) லபாததி

35) ஆடு ாடுகள் அலடக்கப்தடுமிடம்
a) கூடம்

b) தட்டி

c) தண்ல

d) பகாட்டில்

36) முல் இரு சங்கத்திலும் ங்கி இனக்க நூல்கள் லப்தற்றிணாக இருந்து?
a) இலசத்மிழ்

b) ாடகத்மிழ்

c) இற்நமிழ்

d) முத்மிழ்

37) திரு. வி. க அர்கள் மிாசிரிாகப் தணிாற்றி தள்ளி அலந்திருந் இடம்
a) ண்ாப் மதட்லட

b) குமாம்மதட்லட

c) இாப்மதட்லட

d) ஆழ்ார்மதட்லட

38) ல்னாவிபக்கும் விபக்கல்ன சான்மநார்க்குப் பதாய்ா விபக்மக விபக்கு- இக்குநளில்
தயின்று ரும் அணி
a) உருக அணி

b) உல அணி

c) ற்குறிப்மதற்ந அணி

d) பசாற்பதாருள் பின்ருநிலனணி

39) ல்னாச் பசால்லும் பதாருள் குறித்ண ன்தது ---------- நூற்தா
a) ன்னூல்

b) பால்காப்பிம்

c) அகத்திம்

d) திருக்குநள்

40) புநானூறு பாகுக்கப்தட்ட கானம்
a) கி.பி. இண்டாம் நூற்நாண்டு

b) கி.பி. மூன்நாம் நூற்நாண்டு
c) கி.பி. ான்காம் நூற்நாண்டு
d) கி.பி. ந்ாம் நூற்நாண்டு
41) பின்ருதர்களில் துலக் கூடலூர் கிாரின் தாடல்கலப மற்மகாபாக
டுத்துக்காட்டிர்
a) எட்டக்கூத்ர்

b) தரிமனகர்

c) ச்சிணார்க்கினிர்

d) கபினர்

42) பதாய்ால அன்ண புகழ் இல்லன- ன்ந பாடரில் அடிக்மகாடிட்ட பசால்லின்
இனக்கக் குறிப்பு ருக.
a) குப்பதர்

b) காரிாகுபதர்

c) கருத்ாாகுபதர்

d) குாகுபதர்

43) படுங்கிள்ளி னங்கிள்ளியின் என்நன் ன்று ப்புனலக் கருதிணான்?
a) மகாவூர் கிார்

b) மாசிகீணார்

c) ருன் இப ாணார்

d) இபந்த்ணார்

44) காம் கருதி இடப்தட்ட பதர் பதாதுாய் உள்ப ல்னாப் பதாருள்களுக்கும்
ங்கப்தடுாயின் அது ன்ண பதர்?
a) காப் பதாதுப்பதர்

b) காப்பதர்

c) இடுகுறிப் பதர்

d) இடுகுறி சிநப்புப் பதர்

45) திருாரூர் ான்ணிாலன த்லண தாடல்கலப உலடது?
a) அறுதது

b) ம்தது

c) ாற்தது

d) முப்தது

46) வில பல்லன முலில் ாற்நங்காலில் விலத்து த்லண ாள் ல பர்ப்தர்?
a) 31-35 ாள் ல

b) 21-25 ாள் ல

c) 11-15 ாள் ல

d) 41-45 ாள் ல

47) ந்ாம் மற்றுலயின் உருபுகலபத் மர்வு பசய்க.
a) கண், உள்

b) கீழ், மல்

c) இன், இல்

d) , கு

48) பதாருத்ற்ந இலலத் மர்வு பசய்க.
a) உார்-விழிப்பு

b) ஆன்-சூரின்

c) ார்த்ம்-இல்பு

d) ஆம்தம்-பாடக்கம்

49) காவிரி ஆற்றின் இரு கலகளிலும் ாழ்ந் மசா ாட்டு க்கள் அவ்ாற்றில் புதுபள்பம்
ரும்பதாழுது பகாண்டாடி கிழும் விா.
a) இந்தி விா

b) கமரி விா

c) புணல் விா

d) மகாவில் திருவிா

50) இணமுள்ப அலடபாழிலத் மர்ந்படுக்க.
a) பண்முகில்

b) கருநினவு

c) பண்காக்லக

d) கருங்காக்லக

51) அங்கு இலத்து பல்லிக் காய்கலப லத்து கர்த்தி ஆடும் ஆட்டம்.

a) அம்ாலண

b) ஏலாட்டம்

c) ட்டாடுல்

d) கங்கு

52) அகரிலசப்தடி பசாற்கலப சீர் பசய்க.
a) தகுதி, விகுதி, இலடநிலன, சந்தி, சாரில, விகாம்.
b) தகுதி, விகுதி, சந்தி, இலடநிலன, சாரில, விகாம்.
c) சந்தி, சாரில, இலடநிலன, விகாம், தகுதி, விகுதி
d) இலடநிலன, சந்தி, சாரில, தகுதி, விகாம், விகுதி
53) னின் ாகரிகம் அலடற்கு முற்கருவிாக விபங்கிது
a) கல்வி

b) பாழி

c) ஆலட

d) தம்

54) று ழுவுலின் மதாது முங்கப்தடும் மதார் இலசக்கருவி
a) முசு

b) வில்

c) ாசும்

d) த்பம்

55) சீக சிந்ாணியின் மறு பதர்களில் பதாருத்ற்நது
a) நூல்

b) காநூல்

c) முக்திநூல்

d) பய்நூல்

56) திருநீதிக்கலயில் கிலடக்கப்பதற்ந ஏவிங்கள் ாருலட கானத்லச் மசர்ந்ல
a) தல்னர்கள்

b) மசர்கள்

c) மசார்கள்

d) தாண்டிர்கள்

57) ண்மிடும் மதாதும் டித் ழுத்துக்களில் ழுதும் மதாதும் அடிக்மகாடு இடும் மதாதும்
இக்குறி இடத்மலயில்லன
a) இட்லட மற்மகாள் குறி

b) எற்லந மற்மகாள் குறி

c) உர்ச்சி குறி

d) விணாக்குறி

58) அம்ாலணப் தாடலில் மதாற்நப்தடும் பய்ம்
a) ான்முகன்

b) விாகர்

c) முருகன்

d) சின்

59) அறிஞர் அண்ா அர்கபால் மிகத்தின் அன்னிபதசண்ட் ன்று அலக்கப்தட்டர்
ார்?
a) ர்ாம்தாள்

b) முத்துபனட்சுமி பட்டி

c) ள்ளிம்ல

d) மூலூர் இாாமிரும்

60) ஆமூர் ல்னனுக்கும் ற்கிள்ளிக்கும் இலடம லடபதற்ந வீ விலபாட்லட விரிக்கும்
நூல்
a) ற்றிலண

b) குறுந்பாலக

c) புநம்

d) ததிற்றுப்தத்து

61) தன்னிண்டு இாசிகலபயும் விண்மீன்கலபயும் லந் பசய்திலக் கூறும் நூல்
a) படுல்ாலட

b) லனதடுகடாம்

c) சிறுதாாற்றுப் தலட

d) ற்றில

62) கீழ்க்கண்டற்றுள் பசல்தாட்டு விலண ாக்கித்லத் மர்ந்படு.

a) கர்ன் பகாலட அளித்ார்
b) மன்பாழி கண்ணீர் டித்ாள்
c) திருள்ளுர் திருக்குநள் தடத்ார்
d) திருக்குநள் திருள்ளுால் ழுப்தட்டது.
63) புமாச் கரில் லடபதற்ந இண்டாது கல்வி ாாடு லடபதற்ந ஆண்டு
a) 1917

b) 1927

c) 1817

d) 1937

64) தள்ளிக்கூடம் வீட்லடப் மதான்று இருத்ல் மண்டும் ன்று கூறிர்
a) ஜஹர்னால் மரு

b) மாகன்ாஸ் கம்சந்த் காந்தி

c) திரு. வி. க.

d) டாக்டர் மு..

65) மிழில் மிகுதிாக உள்ப பதர்கள்
a) காப் பதர்கள்

b) இடுகுறிப்பதர்கள்

c) காச் சிநப்புபதர்கள்

d) இடுகுறிச் சிநப்புபதர்கள்

66) பின்ருணற்றுள் சிநப்புப் பதாருத்த்திற்கு உரி பாடலத் மர்வு பசய்க.
a) முலனயும் மூர்க்கனும் பகாண்டது விடா
b) அன் தாடம் தடித்ான்
c) ண்டுகள் மன் குடித்ண
d) மகானயில் எயினாக ஆடிது
67) குகுருதரின் நூல் தட்டிலில் பதாருந்ா நூல்
a) துலக் கனம்தகம்

b) ந்திக்கனம்தகம்

c) கந்ர் கலி பண்தா

d) நீதிபறி விபக்கம்

68) கற்பிப்மதார் கண் பகாடுப்மதாம!- ன்று தாடிர்
a) தாதிாசன்

b) கண்ாசன்

c) தாதிார்

d) ாணிாசன்

69) துலக்குக் கானால் அலந் ான்கு மகாவில்களில் பதாருந்ா என்று.
a) ஆனால்க் மகாவில்

b) கன்னி மகாவில்

c) கரிால் மகாவில்

d) அய்ணார் மகாவில்

70) ”மிழ்நிலன பதற்ந ாங்கரு பின் கிழ்லண றுகின் துல”- ன்று தாடி புனர்
a) இபங்மகாடிகள்

b) கடிலூர் உருத்திங்கண்ணார்

c) ல்லூர் த்த்ணார்

d) சீத்லன சாத்ணார்

71) திருட்பசந்தில் கனம்தகம் தாடிர் ார்?
a) மீணாட்சி சுந்ணார்

b) குகுருதர்

c) கனம்தக இட்லடர்கள்

d) சுாமிா மசிகர்

72) பூக்களில் சிநந் பூ தருத்திப்பூ ன்று கூறிர்
a) காந்திடிகள்

b) திரு. வி. க

c) பதரிார்

d) அறிஞர் அண்ா

73) நாண இலலத் மர்ந்படு.
a) னர்-பகாய்

b) இலன-தறி

c) தாட்டு-தடி

d) தம்-தின்

74) “அநம் பதருகும் மிழ்தடித்ால் அகத்தில் எளிபதருகும் திநம் பதருகும் உம்பதருகும்
தீலக்பகதிர் நிற்கும்”- ன்று தாடிர்
a) பதருஞ்சித்திணார்

b) ள்பனார்

c) குகுருதர்

d) திரு. வி. க.

75) பதாருந்ா என்லநத் மர்வு பசய்க.
a) ட்டிலகப் தனலக

b) துகிலிலக

c) ட்டிலகச் பசய்தி

d) தூரிலக

76) இந்நூலனக் கற்தணால் கற்மதாரின் த்திலுள்ப அறிாலாகி மாலப் மதாக்கி
அலக் குன்றின் மலிட்ட விபக்காக சமுாத்தில் விபங்கச் பசய்யும்
a) சிறுதஞ்ச மூனம்

b) ான்ணிக்கடிலக

c) மிழ்விடுதூது

d) கலிங்கத்துப்தணி

77) ாடகப் தாங்கில் அலந் சிற்றினக்கி லக நூல்
a) குற்நானக்குநஞ்சி

b) முக்கூடற்தள்ளு

c) மிழ்விடுதூது

d) கலிங்கத்துப்தணி

78) பதாருந்ா என்லநத் மர்வு பசய்க.
a) பசந்ால

b) பண்காக்லக

c) கருநினவு

d) மிழ்ப்தாடநூல்

79) பதாருத்துக.
a) யிலுக்குப் மதார்ல

-

ள்ளி

b) இல்னநத்திற்குப் பதாருள்

-

அதிான்

c) கூத்ார்க்கு ாடு

-

மதகன்

d) புனர்க்கு பல்லிக்கனி

-

ஏரி

a

b

c

d

(A)

3

1

2

4

(B)

3

1

4

2

(C)

1

2

3

4

(D)

2

1

3

4

80) திருக்குநள் த்லண பாழிகளில் பாழிபதர்க்கப் தட்டுள்பது?
a) 107

b) 108

c) 106

d) 105

81) மகாவூர் கிாால் சிலநமீட்கப்தட்ட புனர்
a) இபங்பகபணார்

b) இபந்த்ணார்

c) இபங்குன்

d) இபம்பூார்

82) நாண என்லநத் மர்ந்படு.
a) அம்

b) ர்ம்

c) உத்ம்

d) த்திம்

83) கூன்தாண்டின் கானத்தில் ங்லகர்க்கசி குனச்சிலநார் உவியுடன் லசத்லக்
காத்ர்
a) அப்தர்

b) சுந்ர்

c) சம்தந்ர்

d) ாணிக்காசகர்

84) உவுத்பாழிலுக்கு நிகாண பாழில் உனகில் இல்லன ன்று கூறி கவிஞர்
a) உடுலன ாாகவி

b) கம்தர்

c) ாணிாசன்

d) ருகாசி

85) தாண்டித்துலத் மர் துலயில் ான்காம் மிழ்ச்சங்கத்ல மாற்றுவித் ஆண்டு
a) 1801 பசப்டம்தர் 14

b) 1901 அக்மடாதர் 14

c) 1901 பசப்டம்தர் 14

d) 1911 அக்மடாதர் 14

86) தாதிக்குப் பின் கவில பில் திருப்தம் விலபவித்ல இருலட கவிலகள்
a) தாதிாசன்

b) அங்கசாமி

c) தட்டுக் மகாட்லடார்

d) மங்கட காலிங்கம்

87) ாருலட கானத்தில் ஏவிக்கலன ன்கு பர்ச்சி அலடந்து?
a) தல்னர்கள்

b) ஞ்லச ாத்திர்கள்

c) தாண்டிர்கள்

d) மசார்கள்

88) துன்தத்லயும் லகச்சுலமாடு பசால்தில் ல்னர்
a) தகுத்றிவுக் கவிார்

b) காபமகம்

c) இாச்சந்தி கவிார்

d) அறிஞர் அண்ா

89) திருச்சி லனக்மகாட்லடயில் உள்ப சிற்தங்களில் காண்மதாலக் கர்ந்திழுக்கும் சிற்தங்கள்
ாருலட கானத்ல?
a) தல்னர்

b) மசர்

c) மசார்

d) தாண்டின்

90) இனங்லக ன்ணன் தாச மசகலணப் தாடி எரு ாலண பதாற்தந்ம் ஊர் ஆகிற்லந
தரிசாகப் பதற்றுந்ர்
a) கவி காப மகம்

b) இாச்சந்திக் கவிார்

c) அந்கக்கவி வீாகர்

d) தனதட்டலட பசாக்கார்

91) மிர் பர்த் நுண்கலனகளின் ரிலசயில் முன்ணணியில் நிற்தது
a) சிற்தக்கலன

b) ஏவிக்கலன

c) டணக்கலன

d) ஆடல்கலன

92) ஞ்லசப்பதரி மகாவிலில் காப்தடா ஏவித்லத் மர்ந்படுக்க.
a) ாலத்டாகம்

b) ாட்டி களிர்

c) சுந்ர் கயிலன பசல்லும் காட்சி

d) கவின் மிகு கயிலனக்காட்சி

93) பதாருத்துக.
a) பதாங்கல் ழிதாடு

-

இா.பி. மசதுப்பிள்லப

b) மிழின்தம்

-

க. பகப. முத்கர்

c) தூத்து எளி

-

கம்தர்

d) உன் சிநப்பு

-

. பிச்சமூர்த்தி

a

b

c

d

(A)

4

1

2

3

(B)

4

1

3

2

(C)

3

1

4

(D)

3

1

2

`

94) த் வினாசம் ன்னும் ாடக நூலன ழுதிர்
a) இாஜாஜ மசான்

b) இாமஜந்தி மசான்

c) ந்திர்ன்

d) மகந்திர்ன்

95) மிகத்ல ழுதத்திண்டு தாலபங்கபாகப் பிரித்து ஆட்சி பசய்ர்கள்
a) ாக்கர்கள்

b) தாண்டிர்கள்

c) மசர்கள்

d) மசார்கள்

96) மிகத்தின் மார்ட்ஸ்ர்த் ன்று தாாட்டப் பதறுதர்?
a) சுா

b) ாணிாசன்

c) தாதிாசன்

d) சிற்பி

97) ‘நூல்’ இந்நூலின் ஆசிரிர் ார்?
a) இபங்மகாடிகள்

b) திருள்ளுர்

c) சீத்லனச் சாத்ணார்

d) திருத்க்கமர்

98) ள்ளுலணப் பதற்நால் பதற்நம புகழ் லகம ணப் தாடிர்
a) கவிணி

b) தாதிாசன்

2
4

c) தாதிார்

d) ாக்கல் கவிஞர்

99) ளி க்கலப மாக்கிக் கவிலக் கருவிலத் திருப்பி அலத் பதருல ாலச்
சாரும்?
a) தாதிாசன்

b) கவிணி

c) தாதிார்

d) ாக்கல் கவிஞர்

100) ”பதற்நாயும் பிநந் பதான்ணாடும் ற்ந ானினும் னி சிநந்ணம”- னும்
தாடனடிகள் ாருலடது
a) கவிணி

b) புட்சிக் கவிஞர்

c) காந்திக்கவிஞர்

d) மசிக்கவி

