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UTAT52 - க்தி இக்கினம் 

நபம் : 3 நணி                                                                           நதிப்பண் : 75  

                                                 குதி - அ (10×1=10) 

I. சரினர யிடைடனத் நதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

1. பசம்டநனர நறு தயம் ஓடச எது?. 

    அ). சிய சிய   ஆ). நநர ந   இ). நசியரன    ஈ). சியரனந    

2. கரடபக்கரல் அம்டநனின் இனற்பனர் என்?.   

    அ). திகயதினரர்  ஆ). புிதயதினரர்  இ). நங்டகனர்க்கபசினரர்      ஈ). இடசஞரினரர்  

3.  யட்டு டுநய யயம் பத்டதப் நரல்  ஓடியந்து பதுடக கட்டிக்  பகரள்யன் னரர்?.  

  அ). பயகன்   ஆ). யிரனகர்    இ). நகரயிந்தன்   ஈ).சியன்  

4.  பூநினின் குணங்கள் எத்தட?. 

  அ). 4    ஆ). 5     இ). 8     ஈ). 10  

5. நரினரள் சூடசனின் ஈபபம் ஓபநரய் சிந்து யரழ்ந்தடதக் கூறும் குதி  எது?.  

  அ). ீர் யபம் அடைந்த ைம்    ஆ). ஈபம் பரயத்து ைம்  

  இ). எகிப்துநசர் ைம்     ஈ). சித்திபகூைப் ைம்  

6. அயள் பிடன யிட்டு யிகக் கரபணநரக இயப்து எது?.  

   அ). ஐம்பரிகள்   ஆ). கண்கள்   இ). ரக்கு   ஈ). பசனல்கள்     

7. ிகள் ரனகத்துைன் பசன்யர்கள் னரர்? . 

  அ). யியசரனிகள்  ஆ). யினரரரிகள்   இ). பதரமிரிகள்     ஈ). பதரிகள்  

8. சீரப்புபரணத்தின் ஆசிரினர் பனர் என்?. 

  அ). வீபநர பியர்  ஆ). தியத்தக்கநதயர்   இ). கம்ர்    ஈ). உநறுப்புயர்  

9. உநரதி சியம் னரரிைம் யிரக்கட எழுப்ிரர்?. 

  அ). பநய்கண்ைரர்  ஆ). அயள்ந்தி சியம்    இ). நடஞர சம்ந்தர்     ஈ). உய்ன யந்த நதயர்  

10. ஆணயநரகின இயளும், சியநரகின ஒியும் இயக்கும் இைம் எது?. 

   அ). ஆன்நர   ஆ). உைல்    இ). நகரனில்    ஈ). கும்  

குதி –ஆ (5×4=20) 

II. அடத்து யிரக்களுக்கும் 200 பசரற்கில் யிடை தயக. 

11. அ). தியயரன்நியூர் இடயின் அயள் தித்டதப் புப்டுத்துக. 



(அல்து) 

   ஆ). இடயின் தியயயில் தன் யனப்ட்டு ஆந்த பயசம் அடைந்த   நரணிக்கயரசகரின் 

அயள் அனுயத்டத நதிப்ிடுக. 

12. அ). ஆண்ைரள் கூறும் கண்ணிபரின் சிப்புகட யிக்குக. 

(அல்து) 

    ஆ). குநசகபரழ்யரர் தியநயங்கைநடனரிைம் நயண்டுயயற்ட   யிரித்துடபக்க. 

13. அ). சூடசனின் ண்பு ன்கடப் ட்டினலிடுக. 

(அல்து) 

   ஆ). நதம்ரயணி பரயள் யிக்கம் தயக. 

14. அ). யினரரரிகின் ிடகரக தி கைந்த ைம் கூறுயயற்ட    எழுதுக. 

(அல்து) 

   ஆ). ஆற்ின் பயள்ப் பயக்டக தி கைந்த ைம் எங்ஙம்    புப்டுத்துகிது?.  

15. அ). தியயயள் குித்து யிரபயண்ர கூறும் பசய்திகடத் தயக. 

(அல்து) 

15. ஆ). ஆன்நரயின் அிவு எத்தடகனது?. யிக்குக. 

குதி – இ (3×15=45) 

III. எடயநனனும் பன்னுக்கு கட்டுடப யடியில் யிடை தயக. 

16. டசய சநன அடினரர்கின் க்தித் தித்டத நும் ரைப்குதி யமி   நதிப்ிடுக. 

17. தியநரலின் அயில் நனங்கி அயரல் ஆப்ட்ையர்கள் ஆழ்யரர்கள் எனும் கூற்ட 

ிறுவுக. 

18. நரினரள் தன் ந உணர்வுகட சூடசனிைம் பயிப்டுத்தும் யிதத்டதப்   புப்டுத்துக. 

19. தி கைந்த ைம் கூறும் கயத்துக்கட யிக்கிக் கட்டுடப யடபக. 

20. யிர பயண்ர உணர்த்தும் பப்பரயள் உண்டநகடப் ட்டினலிடுக 

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


