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குடி - அ (10×1=10) 

I.சரிதர பிடடதத் நடர்ந்படடுத்து ழுதுக. 

1. “கரிபதரடு கரி படக்கநப" – இவ்படிகநில் பரும் கரி ன்டன் பரருள் தரது?.  

   அ). தரட   ஆ). குடிட    இ). வீர்   ஈ). அசர்  

2. “படப் பண்ணுக்கு ஆடச பூண்டு பநர் சங்க ணறுகின் ஊந” 

   இவ்படிகநில் பரும் படப்பண் தரர்?.  

   அ). ணகரட்சுணி   ஆ). சஸ்படி   இ). இந்டிரஞி  ஈ). ரர்படி  

3. ிள்டநத் டணிழுக்குரித ருபங்கள் த்டட?.  

  அ). ந்து    ஆ). ஆறு    இ). த்து   ஈ). டிடந்து  

4. பன்ரம் ந்டிபர்ணடப் ரட்டுடத் டடபரகக் பகரண்டு ரப்ட்   நூல் து?.  

  அ). கலிங்கத்துப்ஞி     ஆ). ந்டிக்கம்கம்   

 இ). டிருக்குற்ரக் குபஞ்சி     ஈ). பக்கூற்ள்ளு   

5. பசய்த சிபஜரத்டில் ட்டில் ஏர் ட்ட டகதில் டுத்டபர் தரர்?. 

   அ). கஞடி   ஆ). பருகன்    இ). சிபபருணரன்   ஈ). டிருணரல்  

6. "இருந்டணிநன உன்ரல் இருந்நடன் இடணநதரர் பிருந்து __________ ன்ரலும் நபண்நன்". 

   அ). உகம்   ஆ). அணிழ்டம்   இ). டணிழ்    ஈ). டிரிபும்  

7.   ஆடி உர ன்று அடனக்கப்டும் நூல் து?. 

    அ). குநரத்துங்க நசரனன் உர   ஆ). பிக்கிண நசரனன் உர  

    இ). கரணரசர் உர      ஈ). டிருக்கதிரத ஜர உர  

8. டித்டணிழ் இதக்கத்டின் டந்டட தரர்?. 

  அ). அிஜர் அண்ஞர     ஆ). ம்ணல் சம்ந்ட படலிதரர்  

    இ). ரிடிணரற் கடஜர்     ஈ). ணடணட அடிகள்  

9. பக்கூற்ள்ளு ஆசிரிதர் தரர்?. 

  அ). டிரிகூரசப்க் கபிரதர்    ஆ).பதங்பகரண்ரர்  

    இ). எட்க் கூத்டர்    ஈ). ன்ரதிரப் புபர்    



10. ித்தசூரிகள் ன்பர் தரர்?. 

   அ). நடபர்கள்   ஆ). அசுர்கள்   இ). ணிடர்கள்  ஈ). பிங்குகள்  

குடி –ஆ (5×4=20) 

II.அடத்து பிரக்களுக்கும் 200 பசரற்கநில் பிட டருக. 

11. அ). நய்கள் கரநிக்கு கூனிட்டுப்டத்து பனிட் ிகழ்பிட பிபரிக்க. 

(அல்து) 

   ஆ). கூல் இடனத்ட பசந்டபல்லிதின் ிடதிடப் புப்டுத்துக. 

12. அ). ிள்டநத்டணிழ் ருபங்கடநக் கூி பிநக்குக. 

(அல்து) 

   ஆ).  டடபி டடபிம் குருகிடத் தூது அனுப்பும் பிடத்டட ந்டிக்கம்கம் பனிப் 

புப்டுத்துக . 

13. அ). டணிழ் ழுத்துக்கநின் நடரற்ம் பநர்ச்சி குித்து பிபரிக்க. 

(அல்து) 

   ஆ). டணிழ் பசய்ட அற்புடங்கள், அருநிச் பசதல்கடநப் ட்டிதலிடுக. 

14. அ). சிபபருணரனுடத பழுபடல் டன்டணடத நசணரன்பருணரள் ங்ஙம் பிநக்குகிரர்?. 

(அல்து) 

   ஆ). டிருபபரற்ியூர் பம்ணஞிக்நகரடப - குிப்பு படக.  

15. அ). பக்கூற்ள்ளு குிப்ிடும் ரட்டு பநத்டிட டுத்துடக்க. 

(அல்து) 

  ஆ). டிருணரலின் பருடணகடந பபநிப்டுத்துக. 

குடி – இ (3×15=45) 

III.டபநதனும் பன்னுக்கு கட்டுட படிபில் பிட டருக. 

16. கலிங்கப்டக்கும் நசரனர்டக்கும் ந்ட நரர் ிகழ்வுகடநபிநக்குக. 

17. கம்க உறுப்புகடந பிநக்கி, ந்டிக்கம்கம் உஞர்த்தும் ந்டிபர்ணின் வீத்டட 

ணடிப்ிடுக.  

18. தூது பசல் சிந்டது டணிழ் ன்டட டணிழ்பிடுதூது பனி உஞர்த்துக. 

19. இடபன் டிருவீடி உர பரும் ிகழ்டபப் புப்டுத்துக. 

20. ள்நிதரின் சல் ிகழ்வுகநரக பக்கூற்ள்ளு கூறுபபற்ட  பிரித்துடக்க. 

************************* 


