
11 ஆம் வகுப்பு – தமிழ் இயல் 7 & 8  சிந்தனை விைாக்கள் 

சரியான விடைடயத் தேர்க 

1) அகநாழிடகயின் தேல் அடேக்கப்படுவது 

     அ) தகாபுரம்                  ஆ) விோனம்                      இ) கருவடை 

 

2) ேஞ்டசப் பபரிய தகாயில் விோனத்ேின் உயரம் 

     அ) 216 அடி                       ஆ) 217 அடி                          இ) 218 அடி 

 

3) தசாழன் பசங்கணான் கட்டிய தகாயில்கள் 

     அ) 71                                     ஆ) 78                                    இ) 74 

 

4) விசித்ேிர சித்ேன் என்ைடழக்கப்பட்ை ேன்னன் 

       அ) இராசராசன்              ஆ) நரசிம்ே வர்ேன்   இ) ேதகந்ேிரவர்ேன் 

 

5) ப்பரஸ்தகா என்ை இத்ோலியச் பசால்லின் பபாருள் 

      அ) ஓவியம்                      ஆ) புதுடே                       இ) பழடே 

 

6) ேஞ்டசப் பபரிய தகாயில் நந்ேி இவர் காலத்டேச் சார்ந்ேது 

      அ) தசாழர்                            ஆ) பல்லவர்                   இ) நாயக்கர் 

 

7) சுண்டு விரலிதல குண்ைலப்பூச்சி தபால் இருப்பது 

       அ) காலாழி                          ஆ) பாைகம்                      இ) சிலம்பு 

 

8) போழிவிடையாட்டின் மூலம் இடைவனின் பபருடே தபசும் பசய்யுள் 

வடக 

        அ) ேிருவாசகம்                 ஆ) ேிருச்சாழல்           இ) ேிருக்தகாடவயார் 

 

9) ேிருவாசகத்ேில் பாைப்பபற்ை சிவத்ேலங்கள் 

         அ) 51                                          ஆ) 65                                 இ) 38 

 

10) ேிருச்சாழல் பாைப்பபற்ை ேிருத்ேலம் 

        அ) ேில்டல                             ஆ) ேிருவாேவூர்      இ) ேதுடர 

 

11) காற்ைில் கலந்ே தபதராடச எனும் கட்டுடரயின் ஆசிரியர் 

         அ) சுந்ேர. ராேசாேி             ஆ) ஜூவா                   இ) பசாரிமுத்து 

 

12) பசுவய்யா என்ை புடனபபயரில் கவிடேகள் எழுேியவர் 
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        அ) ஆத்ோநாம்                       ஆ) ஜூவானந்ேம்    இ) சுந்ேர.ராேசாேி 
 

13) இேயத்ேில் பவற்ைி பகாடி நாட்டியவன் 

         அ) பநடுஞ்தசரலாேன்       ஆ) உேியஞ்தசரலாேன் இ) தவண்ோள் 

 

 

14) Love poems from a classical Tamil Anthology எனும் போழிபபயர்ப்பின் ஆசிரியர் 

    அ) பிரம்ேராஜன்            ஆ) ராோனுஜம்               இ) ேங்கப்பா 

 

15) படி – இச்பசால்லின் பபாருள் 

     அ) உலகம்                          ஆ) குற்ைம்                        இ) விடுேடல 

 

ககாடிட்ட இடங்கனை நிரப்புக. 

 

1) கருவடைடய,............... என்று அடழப்பார்கள். 

 

2) ேஞ்டசப் பபரிய தகாவிலின் தகாபுரங்கைில் உயரோனது ............. 

 

3) ேஞ்டசப் பபரிய தகாயில் கருவடைவிோனம் ............. 

ேைங்கடையுடையது. 

 

4) ஏழாம் நூற்ைாண்டில் இரண்ைாம் நரசிம்ேவர்ேன் உருவாக்கிய 

வடிவம்........ 

 

5) இராசராசன் ேஞ்டசப் பபரிய தகாவிலுக்கு இட்ைபபயர்........... 

 

6) எண்பட்டை வடிவில் கட்ைப்பட்ை ேிராவிைக்கடலப் பாணிக்குச் 

சான்று ................. 

 

7) ேஞ்டசப் பபரிய தகாவில் சுவர்கைில் ஓவியங்கள் காணப்பட்ைடே 

முேன்முேலில் கண்ைைிந்ேவர் ............. 

 

8) ஒதலாகோதேவி ேிருடவயாற்ைில் கட்டிய தகாயில் .......... என்று 

வழங்கப்படுகிைது. 

 

9) கவிஞர் ஆத்ோநாேின் இயற்பபயர் ........... 

 

10) சிங்கி, தசலத்து நாட்டில் குைிபசால்லிப் பபற்ைது ........ 
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11) ேிருவிடசப்பாவில் .............. என்ை பண் காணப்படுகிைது. 

 

12) பிங்கல நிகண்டு எனும் நூலில் ..........பண்கள் காணப்படுகின்ைன. 

 

13) என் வாழ்வு என் டககைில் என்று நம்பியவர் ........... 

 

14) பில்கனயீம் எனும் காவியத்டேத் ேேிழில் போழிபபயர்த்ேவர் ...... 

 

15) பசய்யுள் அடிகடை வடரயடை பசய்வது ......... 

 

வினடகள் : 

1) ஆ           2)  அ.         3) ஆ.        4) இ.         5) ஆ.         6) இ 

7) அ.            8) ஆ.           9) இ.        10) அ.       11) அ.       12) இ 

13) அ.         14) ஆ.         15) அ 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக. 

1) அகநாழிடக 

2) தகரைாந்ேகன் தகாபுரம் 

3) 13 

4) கற்ைைி 
5) ேட்சிண தேரு 

6) ேஞ்டசப் பபரிய தகாயில் 

7) எஸ்.தக.தகாவிந்ேசாேி 
8) ஒதலாகோதேவசீ்சுரம் 

9) ேதுசூேனன் 

10) சிலம்பு 

11) சாைரபாணி 
12) 103 

13) ஜவீானந்ேம் 

14) பாரேிோசன் 

15) தூக்கு. 

 

குறுவிைாக்கள் : 

 

1) ேஞ்டசப் பபரிய தகாவில் தகாபுரம் தகரைாந்ேன 

தகாபுரம் என்ைடழக்கப்படுவது ஏன் ? 

2) கற்ைைி என்ைால் என்ன ? 
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3) கட்ைைக்கடல குைித்து  பிரடிரிகா பவான்ஸ்வலீிங் 

கூறுவது யாது ? 

4) அணில் இரவு எங்தக உைங்குவோக ஆத்ோநாம் 

குைிப்பிடுகிைார் ? 

5) சிங்கி குைிபசால்லிப் பபற்ை பபாருள்கள் யாடவ ? 

6) கவிடேக் கீரிைம் என்று தபாற்ைப்படும் நூல் எது ? அது 

குைித்து எழுதுக. 

7) பரிபாைலில் காணப்படும் பண்கள் யாடவ ? 

8) ேருத்துவக் கடலச்பசாற்கள் நான்கிடன எழுதுக. 

9) கடலச் பசாற்கள் என்ைால் என்ன ? 

10)   கடலச் பசால்லாக்கம் என்பது யாது ? 

11) அமுேவல்லியின் கண்ணரீ்பவள்ைம் எேடனப் 

தபான்ைிருந்ேது ? 

12) பசந்தூக்கு என்பேன் விைக்கம் ேருக. 

13) அணிபயன்ப நாட்டிற் கிவ் டவந்து – ஐந்து அணிகள் 

எடவ ? 

14) காரன் விகுேி தசர்க்கப்பட்ை ஆக்கப்பபயர்கடை எழுதுக. 

சிறுவினாக்கள் : 

 

1) தகாவில்கள் பழங்காலத்ேில் எேற்பகல்லாம் பயன்பட்ைன ? 

2) ேண்ைகப்பட்டு கல்பவட்டு கூறும் பசய்ேி யாது ? 

3) ேிருடவயாற்றுக் தகாயில் கல்பவட்டின் மூலம் அைியப்படுவது யாது ? 

4) ேேிழில் கடலச்பசால்லாக்கப் பணிகள் போைங்கும்முன் பின்பற்ை 

தவண்டிய விேிமுடைகள் யாடவ ? 

5) ஜவீாவின் தபச்சு நடை குைித்து விவரிக்க. 

 

 

நநடுவிைாக்கள் : 

1) சிங்கனுக்கும் சிங்கிக்கும் இடைதயயான உடரயாணடல குற்ைாலக் 

குைவஞ்சி வழிநின்று விைக்குக. 

2) பநடுஞ்தசரலாேனின் சிைப்புகைாகக் குேட்டூர்க் கண்ணனார் 

கூறுவனவற்டை விவரிக்க. 
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ேயாரிப்பு : 

                        எஸ். நெயநசல்வன், 

                         ேி.ஆ.தே.நி.பள்ைி, ேிருவிடைேருதூர். 
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