
          11 ஆம் வகுப்பு -தமிழ் இயல் 9-10 சிந்தனை விைாக்கள் 

 

சரியான விடைடயத் தேர்க. 

1) சித்ேர்களில் கலக்காரர் என்று கருேப்படுபவர் 

        அ) ேிருமூலர்                 ஆ) சிவவாக்கியார்                இ) பத்ேிரிகிரியார் 

 

2) ஒன்றென்ெிரு றேய்வம் உண்றைன்ெிரு – என்று பாடியவர் 

        அ) பாரேியார்                   ஆ) ேிருமூலர்                        இ) பட்டினத்ோர் 

 

3) இயற்டகத் ேடைகடளக் கைக்கும் ஆற்ெல் 

         அ) பிரகாமியம்               ஆ) ஈசத்துவம்                      இ) வசித்வம் 

 

4) சாேிதபேம் ஓதுகின்ெ ேன்டம என்ன ேன்டமதயா ? என்று பாடிய சித்ேர் 

        அ) சிவவாக்கியர்            ஆ) பாம்பாட்டி                    இ) பத்ேிரிகிரியார் 

 

5) ேன்டனயெிந்து இன்பமுெ றவண்ணிலாதவ – யார் கூற்று ? 

        அ) வள்ளலார்                   ஆ) பாரேியார்                     இ) கடுறவளிச் சித்ேர் 

 

6) பிரமிள் எழுேிய கட்டுடரத் றோகுப்பின் றபயர் 

       அ) லங்காபுரி ராஜா          ஆ) நக்ஷத்ேிரவாசி         இ) றவயிலும் நிழலும் 

 

7) சிவராமலிங்கத்ேின் புடனப்றபயர் அல்லாேது 

       அ) முருகு சிவராம்            ஆ) பானுச்சந்ேிரன்       இ) அரூப் சிவராம் 

 

8) புல்லாங்குழடல ஆன்மாவாகக் குெியீடு றசய்து கவிடே படைத்ேவர் 

         அ) அப்துல் ரகுமான்         ஆ) பிரமிள்                        இ) ரூபி 
 

9) பிெறமாழி இேிகாசங்கள் முேன்டமப்படுத்ேிப் தபசுவது 

        அ) தபார்                                   ஆ) றபண்டம                   இ) புண்ணியம் 

 

10) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ேவொனடேத் தேர்ந்றேடுக்க 

        அ) துரகேம் – குேிடர        ஆ) கவனம் – றமதுவாக  இ) ேரங்கம் – கைல் 

 

11) நிறுத்ேக்குெிகடளத் ேமிழுக்கு அெிமுகப்படுத்ேியவர்கள் 

        அ) ஆங்கிதலயர்கள்           ஆ) ஐதராப்பியர்கள்       இ) ேமிழர்கள் 

 

12) என் வாழ்க்டக என் டகயில் என்ெ நூலின் ஆசிரியர் 
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         அ) தகாபாலகிருஷ்ணன். ஆ) அய்யாசாமி               இ) ஞாநி 
 

13) சாந்ேிநிதகேனத்ேில் உள்ள ஒரு மரத்ேின் றபயர் 

        அ) பியால                                    ஆ) தேவுந்ேி                   இ) ோமேிகம் 

 

14) வங்க அரசு மூலம் தநோஜி விருது றபற்ெவர் 

      அ) ோகூர்                                    ஆ) குமாரசுவாமி                    இ) இன்குலாப் 

 

15) ோகூர் றமாழிறபயர்ப்பு  இலக்கியத்ேிற்காக தநாபல் பரிசு றபற்ெ ஆண்டு 

       அ) 1913                                        ஆ) 1919                                            இ) 1929 

 

16) சுந்ேரனார்க்கு, ராவ்பகதூர் பட்ைம் வழங்கி சிெப்பித்ேது 

      அ) ேிருறநல்தவலி  பல்கடலக் கழகம் 

       ஆ) ேிருவனந்ேபுரம் அரசு கல்லூரி 

       இ) றசன்டனப் பல்கடலக்கழகம் 

 

17) நர்த்ேிகி நைராஜ் என்பேிலுள்ள நர்த்ேகி எனும் றபயடரச் சூட்டியவர் 

       அ) டவறஜயந்ேிமாலா         ஆ) கிட்ைப்பா                           இ) சக்ேி 
 

18) இந்ேியாவின் முேல் ேிருநங்டக காவல் உேவி ஆய்வாளர் 

        அ) பிரித்ேிகா யாஷினி           ஆ) தஜாயிோ தமாண்ைல்   இ) நர்த்ேகி 
 

19) நர்த்ேகி நைராஜ்க்குப் றபரியார் பல்கடலக்கழகம் வழங்கிய பட்ைம் 

        அ) சிெந்ே கடலஞர்                  ஆ) மேிப்புறு முடனவர்      இ) ஏ கிதரடு 

கடலஞர் 

 

20) அடுத்ே றஜன்மத்ேில் ேமிழனாகப் பிெந்து ேிருக்குெள் படிக்க தவண்டும் 

என்ெவர் 

          அ) காந்ேி                                     ஆ) நர்த்ேகி நைராஜ்                   இ) பிரித்ேிகா 

 

தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக. 

1) சித்ேர்கள் என்ொல் .................. என்பது றபாருள். 

 

2) சிவவாக்கியரின் காலம் .................. 

 
3) சித்ேத்டே றவன்று .............. எனும் தபரெிவுப் றபற்ெவர்கள் சித்ேர்கள். 

 
4) சித்ேர்கடளப் றபாறுத்ே அளவில் வடீுதபறு என்பது .................. 
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5) சித்ேர்கடளக் கிளர்ச்சியாளர்கள் என்று கூறுபவர் ............. 

 
6) ோழ்ந்ே உதலாகத்டேத் ேங்கமாக மாற்றுபவர்களுக்கு .............. என்று 

றபயர். 

 
7) மனிே உைலுக்கு ஓர் உள்ளார்ந்ே ேகவு இருப்போக ............ வழிப் 

புலனாகிெது. 

 
8) ஓவியத்துக்கு ஒப்பானது என்று ................ தபாற்ெப்படுகின்ெது. 

 
9) மஸ்னவி என்ெ உலகப்புகழ்றபற்ெ பாரசீக்க் காவியம் படைத்ேவர்........... 

 
10) அப்துல் ரகுமானின் சாகித்ேிய அகாேமி விருது றபற்ெ நூல் .............. 

 
11) கிதரக்க றமாழியில் எழுேப்பட்ை இேிகாசங்கள் ............ , ............... 

 
12) வைறமாழியில் மகாபாரேம் எழுேியவர்  ................... 

 
13) ோகூரின் கடிேங்கள் எனும் நூடலத் ேமிழில் றமாழி றபயர்த்ேவர் ............ 

 
14) ............. என்றொரு பாைடல இடசப்தபன் என்கிொர் இன்குலாப் 

 
15) பூவில் உள்ள மகரந்ேம் .................. எனப்படுகிெது. 

 
16) ேமிழின் முேல் பா வடிவ நாைக நூல் ............... 

 
17) The Secrt of way எனும் நூல் எழுேப்பட்ை ஆண்டு ............... 

 
18) மதனான்மணயீத்ேில் உள்ள கிடளக்கடே ....... 

 
19) ேமிழ்நாட்டில் மூன்ொம் பாலினப் பிரிவில் பள்ளிப்படிப்டப முடிக்கும் 

முேலாமவர் ................. 

 
20) ேிருநங்டக என்ெ றசால்டல அெிமுகப்படுத்ேியவர் ........... 
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குறுவினாக்கள் :  

 

1) சித்து என்னும் றசால்லின் றபாருள்கள் யாடவ ? 

2) அட்ைமா சித்ேிகள் யாடவ ? 

3) சித்ேர்கள் ஆன்மீக இரசவாேிகள் என்று ஏன் அடழக்கப்படுகிொர்கள் ? 

4) எது கல்வியில்டல என்று அப்துல் ரகுமான் குெிப்பிடுகிொர் ? 

5) முன்னம் ஓர்  அவுணன் – இத்றோைரில் குெிப்பிைப்படுபவன் யார் ? அவன் 

றசயல் யாது ? 

6) தமற்தகாள்குெி எத்ேடன வடகப்படும் ? அடவ யாடவ ? 

7) எனக்கு தவண்டும் உலகம் என்று இன்குலாப் எேடனக் தகட்கிொர் ? 

8) ேிருத்ேக்குெியீட்டின் வடககடள எழுதுக. 

9) சுந்ேர முனிவர் , நைராஜனுக்கு அளித்ே பணி யாது ? 

10) ஜப்பானிலுள்ள ஒசாகா நகரத்ேில் நர்த்ேகி நைராஜ் நிகழ்த்ேியடவ 

யாடவ ? 

 

 

சிறுவினாக்கள் :  

 

1) ேன்டனயெிேல் ஞானம் என்படேத் ேிருமூலர் வழிநின்று விளக்குக. 

2) இன்குலாப் றபயர் றசால்லி அடழக்க ஆடசப்பட்ை ஒவ்றவாரு புல்லும் 

நமக்குச் றசால்லும் உண்டம யாது ? 

3) ேமிழ் நாைக இலக்கண நூல்களின் றபயர்கடளப் பட்டியலிடுக. 

4) ஈண்டு எப்றபாருள்ோன் இலக்கற்று இருப்பது ? – இைம்சுட்டி றபாருள் 

ேருக. 

5) நர்த்ேகி நைராஜ் றபற்ெ விருதுகள் யாடவ ?  

 

றநடுவினாக்கள் :  

 

1) நாங்கூழ்ப் புழுடவ தநாக்கி நைராஜன் கூெியவற்டெத் றோகுக்க. 

2) ோகூரின் கடிேத்ேில் இைம்றபற்றுள்ள கருத்துகடள விவரிக்க. 

3) நர்த்ேகி நைராஜின் கடலப் பணிகள் குெித்து கட்டுடரக்க. 

 

 

ேயாரிப்பு : எஸ். ஜெயஜசல்வன்,  
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                         ேி.ஆ.தமனிடலப்பள்ளி,  
                         ேிருவிடைமருதூர் 

                        றசல் : 9443740120. 
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