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2 சங்ககாலத் தமிழில் உள்ள வாக்கியங்கள் : A C 

6 
புறநானூற்றில் எத்திணைப் பாடல்கள் இடம் பபறவில்ணல ? 

D * 

16 
தாரநாதர், ‘த்ரவிடர்’ என்பதணை எவ்வாறு வழங்கியுள்ளார் ? 

B B , D 

30 ’மூவடி முக்கால்’ எை அணழக்கப் பபறுவது : C * 

40 
”தமிழ் பமாழி கிரரக்க பமாழியுடன் மட்டுரம ஒப்பிடக்கூடிய 

சிறப்புணடயது” – என்று கூறும் அறிஞர் ? 
B A , B 

50 
“நுண்ைியவாய் பபாருள் எை விணைப் பயைிணலகளும் , 

பபயர்களுமாய்” வரும் பபாருள்ரகாள் எது ? 
* D 
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57 
தன் உடம்பில் உள்ள சணத வற்றிப் ரபாைாலும் உடம்பு எலும்புந் 

ரதாலுமாக இணளத்துப் ரபாைாலும் எவர் ணகயிலிருந்து உைவு 

பபற்று உண்ைக் கூடாது ? 
* D 

68 இயற்பபயர் கிளவி யாருக்கு இணசயார் ? D B 

81 
சங்கப் பாடல்கள் வாய்பமாழி இலக்கியத்திைின்று ரதான்றியணவ 

என்று கூறியவர் : 
* D 

92 
பதால்காப்பியப் பபாருளதிகாரத் இளம்பூரைர் உணரணய 

முதன்முதலாகப் பதிப்பித்தவர் : 
D A 

98 ரசாட்டா நாகபுாி பீடபூமியில் வாழ்ரவார் ரபசும் பமாழி : D A , D 

106 ணபபிணளத் தமிழ் பமாழியில் பமாழிபபயர்த்தவர் : C * 
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