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QUESTION BANK
1.

ேநான்பு சிறுகைதயின் ஆசிrய

?

(அ) டி, ெசல்வராஜ்

(ஆ) மா. நடராசன்

(இ) பாரதியா

(ஈ) பாரதிதாசன்

2. ெதாண்டன் சிறுகைதயின் நாயகன்:
(அ) சிவசாமி

(ஆ) ஆறுமுகம்

(இ) ெசல்வன்

3. ேநான்பு சிறுகைதயில் பாண்டிய மன்னன் ெபய

(ஈ) மாr

------------------

(அ) ெநடுஞ்ெசழியன் (ஆ) வல்லபன் (இ) மாறன் (ஈ) ராஜராஜன்
4. ெபrயாழ்வா

மகள்-----------

(அ) ஆண்டாள் (ஆ) சகுந்தைல (இ) பா வதி (ஈ) ேரவதி
5. கிணறு கைதயின் ைமயம்
(அ) தண்ண

பிரச்சிைன

(இ) வறுைம

(ஆ) சிசு ெகாைல
(ஈ) வரதட்சிைண

6.கிணறு கைதயின் நாயகன்
(அ) காக்ைகயா

(ஆ) மூக்ைகயா

(இ) சின்னராசு

(ஈ) ெபrயராசு
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7. ஊ க்குருவியும் பருந்தும்” கைதயின் ைமயம்
(அ) பணப்பிரச்சிைன

(ஆ) ெமாழிப்பிரச்சிைன

(இ) சாதிப்பிரச்சிைன

(ஈ) குடும்பப்பிரச்சிைன

8. சுேயட்ைச சுந்தரலிங்கம்” ேத தலில் ெவற்றி ெபற்றா ?
(அ) சr

(ஆ) தவறு

9. அனாைதகள்” கைதயில் வரும் தைலைமப்பாத்திரம்?
(அ) விவசாயி

(ஆ) ெதாழிலாளி

(இ) வியாபாr

(ஈ) விைளயாட்டு வரன்

10. இலக்கிய ேமய்ச்சல்” ஆசிrய ?
(அ) மா. நடராசன்

(ஆ) சு. ேவணுேகாபால்

(இ) ெஜயேமாகன்

(ஈ) ைவரமுத்து

11. புதுக்கவிைதயின் பிதாமகன்” என்று புகழப்படுபவ ?
(அ) புவியரசு (ஆ) தமிழன்பன் (இ) ேசரன்

(ஈ) ைவரமுத்து

12. மாக்னா கா ட்டா என்ற சாசனத்தில் ைகெயழுதிட்ட மன்னன் ெபய ?
(அ) மன்ன

ஜான் (ஆ) அக்ப

(இ) பாப

(ஈ) ஹிட்ல

13. ரூேசா” எந்த நாட்ைடச் ேச ந்தவ ?
(அ) ருஷ்யா (ஆ) இங்க்லாந்து (இ) ஃபிெரஞ்சு

(ஈ) இந்தியா

14. பிரஞ்சுப் புரட்சி நைடெபற்ற ஆண்டு?
(அ) 1789

(ஆ) 1790

(இ) 1689

(ஈ) 1937

15. கிrஸ் நாடு விடுதைலப ெபற்ற ஆண்டு?
(அ) 1889

(ஆ) 1947

(இ) 1666

(ஈ) 1979

16. ருஷ்யப் புரட்சி நைடெபற்ற ேபாது ருஷ்யாவின் மன்னன்?
(அ) ெகா பாேசவ்

(ஆ) ஜா

(இ) முேசாலினி (ஈ) ஹிட்ல

17. ருஷ்யப் புரட்சி நைடெபற்ற ஆண்டு?
(அ) 1907
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18. முதன் முதலாக ெதாழிலாள
(அ) 1890

(ஆ) 1690

மாநாடு நைடெபற்ற ஆண்டு ?

(இ) 1790

(ஈ) 1709

19. சதி” தைட ெசய்ய காரணமாக இருந்தவ ?
(அ) ராஜாராம் ேமாகன் ராய்

(ஆ) பாலகங்காதர திலக

(இ) விேவகானந்த

(ஈ) ராஜாஜி

20. இந்து திருமணச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?
(அ) 1945

(ஆ) 1955

(இ) 1965

(ஈ) 1970

21. தத்ெதடுத்தல் மற்றும் வாrசுrைம சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு
-----------(அ) 1947

(ஆ) 1955

(இ) 1956

(ஈ) 1942

22. உடன்கட்ைட ஏறுதல் சட்டம் ெகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு?
(அ) 1829

(ஆ) 1947

(இ) 1955

(ஈ) 1956

23.ஆ யா சமாஜத்ைத ேதாற்றுவித்தவ ?
(அ) ராஜாராம் ேமாகன் ராய்

(ஆ) பாலகங்காதர திலக

(இ) விேவகானந்த

(ஈ) தயானந்த சரஸ்வதி

24. ேதவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் நிைறேவறிய ஆண்டு?
(அ) 1927

(ஆ) 1937

(இ) 1947

(ஈ) 1907

25. குடமுழக்கு எத்தைன ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முைற நடத்தப்படுகிறது?
(அ) 12

(ஆ) 15

(இ) 24

(ஈ) 11

26. கும்பாபிேஷகம்” என்பைத இளங்ேகாவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில்
எவ்வாறு கூறுகிறா ?
(அ) கடவுள் மங்களம் ெசய்தல்

(ஆ) புண்ணியம் ெசய்தல்

(இ) கருமம் ெசய்தல்

(ஈ) பூைஜ ெசய்தல்

27. சித்த கள் ெமாத்தம் எத்தைன ேப ?
(அ) 18
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28. பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம் எப்ேபாது பிறந்தா ?
(அ) 13/04/1930

(ஆ) 15/08/1947

(இ) 13/04/1940

(ஈ) 13/04/1920

29. பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம் எங்கு பிறந்தா ?
(அ) ெசங்கபடுத்தங்காடு

(ஆ) கும்பேகாணம்

(இ) ேபரூ

(ஈ) உடுமைல

30. மக்கள் கவிஞ ” என்று அைழக்கப்பட்டவ ?
(அ) பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம்

(ஆ) கண்ணதாசன்

(இ) ைவரமுத்து

(ஈ) நாராயண கவி

31. கவிஞ

தமிழ் ஒளியின் இயற்ெபய ?

(அ) விஜயரங்கம் (ஆ) ெசல்வமணி (இ) கதிரவன்

(ஈ) ேமாகன்

32. ைகெயாப்பம் காட்டும் உள் ஆழம்----------------------(அ) கனவு

(ஆ) பிணம்

(இ) பிறப்பு

(ஈ) வறுைம

(இ) ேகாைவ

(ஈ) மதுைர

33. ெவ.நா. திருமூ த்தி எங்கு பிறந்தா ?
(அ) ஈேராடு

(ஆ) ேசலம்

34. ெவ.நா. திருமூ த்தி எப்ேபாது பிறந்தா ?
(அ) 1904

(ஆ) 1945

(இ) 1923

(ஈ) 1902

35. ெவ.நா. திருமூ த்தி தம் கவிைதயில் ேபயிகைள எதன்
குறியீடுகளாக

குறிப்பிடுகின்றா ?

(அ) முதலாளிவ க்கம்

(ஆ) ெதாழிலாளிவ க்கம்

(இ) ஏைழ

(ஈ) பணக்காரன்

36. ெபருங்கைதயின் ஆசிrய ?
(அ) ெகாங்கு ேவளி

(ஆ) கம்ப

(இ) புகேழந்தி (ஈ) கபில

37. ெபருங்கைதயின் கைததைலவன்?
(அ) உதயணன்

(ஆ) யூகி

(இ) ராமன்

(ஈ) த மன்

38. ெபருங்கைதயின் ேவறு ெபய ?
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(அ) ெகாங்குேவளி

மாக்கைத

(ஆ) யூகி கைத

(இ) உதயண புராணம்

(ஈ) ராம கைத

39. ெபருங்கைதயின் ெதாடக்கம்?
(அ) திருமண நிகழ்ச்சி

(ஆ) துறவு நிகழ்ச்சி

(இ) ேபா

(ஈ) விைளயாட்டு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி

40. உதயணனின் நண்பன் ெபய ?
(அ) யூகி

(ஆ) பாலன்

(இ) ராமன்

(ஈ) சிவன்

(இ) பாலன்

(ஈ) சிவன்

(இ) 4

(ஈ) 5

41. உதயனின் பரம்பைர பைகவன்?
(அ) யூகி

(ஆ) ஆரூணி

42. யூகி உைரத்த சூளுைரகள் எத்தைன?
(அ) 2
43. காத்தவராயன்

(ஆ) 3

பாடலில் கைதத்தைலவன்?

(அ) காத்தவராயன்

(ஆ) ஆ யன்

(இ) சூரன்

(ஈ) சூரபத்மன்

44. காத்தவராயன் பாடலில் கைதத்தைலவி?
(அ) ஆ யாமாைல (ஆ) சூ யமாைல (இ) சகுந்தைல (ஈ) ஆண்டாள்
45. காத்தவராயன் பாடலில் எது முரணாக அைமந்துள்ளது?

46.

(அ) ேமல்சாதிகீ ழ்சாதி

(ஆ) காதல்

(இ) ஆண் ெபண்

(ஈ) ஏைழ பணக்காரன்

காத்தவராயன் யாருைடய வள ப்பு மகன் ?
(அ) ேசப்பிள்ைளயான்

(ஆ) ேசாமாசிப்பட்ட

(இ) ஆrயப்பூராசன்

(ஈ) இராவணன்

47. காத்தவராயனின் ேவறு ெபய ?

48.

(அ) ராவணன்

(ஆ) ேசாமாசிபட்டா

(இ) பrமணம்

(ஈ) ஆrயபூராசன்

ேகாைவ மாவட்ட தாலாட்டு பாடல்கள்—
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(அ) இரண்டு
49.

50.

(ஆ) மூன்று

(இ) நான்கு

(ஈ) ஆறு

தூr ஆடுகிற ேநான்பி” எப்ேபாது ெகாண்டாடுகிறா கள்?
(அ) ஆடி ஒன்று

(ஆ) ஆடி பதிெனட்டு

(இ) சித்திைர ஒன்று

(ஈ) ஆவணி ஒன்று

ேகாைவ மாவட்ட தாலாட்டு பாடல்கள் அைமப்பு முைற_

____________ நிைலப்பாடுகைள உைடயது?
(அ) ஆறு

(ஆ) ஏழு

51. அண்ணான்மா

(இ) எட்டு

(ஈ) பத்து

சுவாமி கைத எந்தப் பகுதியில் வழங்கும்

கைதப்பாடல்?
(அ) நாஞ்சில் நாடு (ஆ) ெநல்ைல (இ) மதுைர (ஈ) ெகாங்கு நாடு
52. அண்ணான்மா

கைதப்பாடைல பதிப்பித்தவ ?

(அ) உ. ேவ. சா.
53. அண்ணான்மா

(ஆ) ெபான்ன

அண்ணான்மா களின் தாயா

ெபய

(ஈ) மன்ன

_________________

தண்டி ஆசிrயrன் காலம்___________________
(அ) கி.பி.12

56.

(இ) கன்ன

(ஆ) ெவண்ணிைல (இ) இலட்சுமி (ஈ) பா வதி

(அ) தாமைர
55.

(இ) லூ து (ஈ) பஞ்சாங்கம்

சுவாமி கைத பாடலில் சின்ன அண்ணன் ெபய ?

(அ) சின்ன
54.

(ஆ) சக்திகனல்

(ஆ) கி.பி.13

ெதால்காப்பிய

(இ) கி.பி.14

(ஈ) கி.பி.15

___________________உவம உருபுகைளச்

ெசால்கிறா .
(அ) 34

(ஆ)35

57. தண்டி ஆசிrய
(அ) 34

ஆசிrய
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(ஈ) 37

__________________ உவம உருபுகைளச் ெசால்கிறா
(ஆ)35

58. ெதால்காப்பிய

(இ) 36

(இ) 36

(ஈ) 37

கூறிய உரு உவமத்ைத ______________என்று தண்டி

கூறுகிறா ?
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(அ) பண்பு

(ஆ) ஏகேதச

(இ) அடிமறி

(ஈ) துள்ளல்

59. வ.உ.சியின் ெமய்யறிவு எனும் நூல் ____________ பா வைகையச்
சா ந்தது?
(அ) ெவண்பா

(ஆ) ஆசிrயப்பா (இ) கலிப்பா

(ஈ) வஞ்சிப்பா

60. ெமய்யறம் ___________அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டது?
60.திருக்குறளின் வழி நூல், வ.உ.சியின் ___________எனும்

நூல் ஆகும்.

(அ) ெமய்யறம்

(ஆ) துறவறம்

(இ) பாடல் திரட்டு

(ஈ) மனம் ேபால வாழ்வு

61. ெமய்யறம் ___________இயல்கைளக் ெகாண்டது.
(அ) 5

(ஆ) 10

(இ) 15

(ஈ) 9

62. ெமய்யறம் ___________அதிகாரங்கைளக் ெகாண்டது?
(அ) 125

(ஆ) 133

(இ) 111

(ஈ) 100

63. ெமய்யறம் ___________பாடல்கைளக் ெகாண்டது?
(அ) 1250

(ஆ) 1330

(இ) 1550

(ஈ) 1500

64. வ.உ.சியின் பாடல் திரட்டு எனும் நூல் ______________எத்தைன
பாடல்கைள உைடயது?
(அ) 380

(ஆ) 300

(இ) 400

65. மனம் ேபால வாழ்வு” எனும் நூலின் ஆசிrய
(அ) வ.உ.சி

(ஈ) 500
_____________.

(ஆ) கண்ணதாசன் (இ) உ.ேவ.சா (ஈ) ஈ.ேவ.ரா.

66. அகேம புறம்” எனும் ெமாழிெபய ப்பூ நூலின் ஆசிrய
____________________.
(அ) வ.உ.சி

(ஆ) கண்ணதாசன் (இ) உ.ேவ.சா (ஈ) ஈ.ேவ.ரா.

67. வலிைமக்கு மா க்கம்” எனும் ெமாழிெபய ப்பூ நூலின் ஆசிrய
____________________.
(அ) வ.உ.சி

Modern Language ‐ I

(ஆ) கண்ணதாசன்

(இ) உ.ேவ.சா (ஈ) ஈ.ேவ.ரா.
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68. சந்திக்கு மா க்கம்” எனும் ெமாழிெபய ப்பூ நூலின் ஆசிrய
____________________.
(அ) வ.உ.சி

(ஆ) கண்ணதாசன் (இ) உ.ேவ.சா (ஈ) ஈ.ேவ.ரா.

ெபாருத்துக:
69. ெபருங்கைத

------------------ (அ) சக்திகனல்

70. ெமய்யறம்

__________ (ஆ) ெகாங்குேவளி

71. அண்ணான்மா

சுவாமிகைத

72. இலக்கிய ேமய்ச்சல்

-----------

(இ) மா. நடராசன்.

______

(ஈ) வ.உ.சி.

ெபாருத்துக.
73. உதயணன்___________(அ)_ அண்ணான்மா
74. ெபான்ன

______(ஆ)

ெபருங்கைத

75. மா. நடராசன் ______(இ)
76. டி.ெசல்வராஜ் _______

சுவாமி கைத

ேநான்பு
(ஈ)

இலக்கிய ேமய்ச்சல்

ெபாருத்துக.
77. பிெரஞ்சு புரட்சி நடந்த ஆண்டு __________
(அ) 1917 (ஆ) 1907 (இ) 1927 (ஈ) 1909
78. ருஷ்யப் புரட்சி நடந்த ஆண்டு _______
(அ) 1789 (ஆ) 1689 (இ) 1909 (ஈ) 1929
79. வ ஜினிய உrைம நிகழ்ந்த ஆண்டு _____
(அ) 1829 (ஆ) 1909 (இ) 1900 (ஈ) 1907
80. சதிக்கு எதிரான சட்டம்________
(அ) 1776 (ஆ) 1909 (இ) 1876 (ஈ) 1906
81 பிரம்ம சமாஜத்ைத நிறுவியவ ?
(அ) ராஜாராம் ேமாகன் ராய்

(ஆ) திலக

(இ) தயானந்த சரஸ்வதி

(ஈ) தாகூ

Modern Language ‐ I
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ANSWER KEY
B.Com. (2011 Admission Onwards)
I SEMESTER
COMMON COURSE IN TAMIL
MODERN LANGUAGE – I
விைடகள்.
1) டி, ெசல்வராஜ்

22) 1829

2) ஆறுமுகம்

23) தயானந்த சரஸ்வதி

3) –ஸ்ரீவல்லபன்

24) 1927

4) ஆண்டாள்

25) 12

5) தண்ண

26) கடவுள் மங்களம் ெசய்தல்

பிரச்சிைன

6) காக்ைகயா

27) 18

7) சாதிப்பிரச்சிைன

28) 13-04-1930

8) சr

29) தஞ்சாவூ

9) ெதாழிலாளி
10) மா. நடராசன்
11) புவியரசு
12) மன்ன

ஜான்

13) பிரஞ்சு
14) 1789
15) 1880
16) ஜா
17) 1917
18) 1890
19) இராஜாராம் ேமாகன்ராய்
20) 1955
21) 1956
Modern Language ‐ I

மாவட்டம்

ெசங்கபடுத்தாங்காடு
30) பட்டுக்ேகாட்ைட
கல்யாணசுந்தரம்
31) விஜயரங்கம்
32) பிணம்
33) ஈேராடு
34) 1904
35) முதலாளி வ க்கம்
36) ெகாங்குேவளி
37) உதயணன்
38) ெகாங்குேவளி

மாக்கைத

39) துறவு நிகழ்ச்சி
40) யூகி
41) ஆரூணி
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42) 3

62) 125

43) காத்தவராயன்

63) 1250

44) ஆ யாமாைல

64) 380

45) ேமல் சாதி கீ ழ் சாதி

65) வ.உ.சி

46) ேசப்பிள்ைளயான்

66) வ.உ.சி.

47) பrமணம்

67) வ.உ.சி.

48) இரண்டு

68) வ.உ.சி.

49) ஆடி பதிெனட்டு

69) ஆ

50) ஆறு

70) ஈ

51) ெகாங்கு நாடு

71) அ

52) சக்திகனல்

72) இ

53) சின்ன

73) ஆ

54) தாமைர

74) அ

55) கி.பி.12 ஆம் நூற்றாண்டு

75) ஈ

56) 36

76) இ

57) 35

77) 1917

58) பண்பு

78) 1789

59) ெவண்பா

79) 1829

60) ெமய்யறம்

80) 1776

61) பத்து

81) ராஜாராம் ேமாகன்ராய

(c)
Reserved
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