
Page 1 of 5 

jpUts;StH gy;fiyf;fofk;> NtY}h; 

THIRUVALLUVAR UNIVERSITY, VELLORE 

 

Ph.D., - COMMON ENTRANCE TEST (CET9) – JUNE SESSION 2022 

Subject : TAMIL Exam Date : 26.06.2022 

Time : 11.00 A.M. TO 12.30. P.M Maximum Marks : 50 
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SECTION – A (50 x 1 = 50 Marks) 

All Questions carry equal marks. 

1. ‘காந்டள் ாட்கள்’ னும் கவிதட நூலின் ஆசிரிதர்  

1. இன்குாப்     2. மு. மணத்டா 
3. அபி                    4. மீா  
 

2. மடாப்பில் முஹம்ணது மீானின் சாகித்தித அகாதடமி விருது தற் தப்பு  

1. எரு கமா கிாணத்தின் கதட   2. சாய்வு ாற்காலி    
3. கூன் மடாப்பு            4. அஞ்சுபண்ஞம் தடரு 

 
3. சாகித்தித அகாதடமி விருது தற் சிற்பியின் தப்பு  

1. சர்ப்தாகம்    2. எரு கிாணத்து தி  
3. எளிப் தப    4. ஆதித 

 
4.  ‘கண்ஞாடிச் சிகுள்ந தப’ - தாருதத தப்பு? 

1. சிற்பி     2. மீா  
3. அபி     4. தபதகச்தசல்வி  

 
5. ‘தான்னிக் குருவி’ தாருதத தப்பு ? 

1. மு.மணத்டா     2. இன்குாப் 
3. சிற்பி       4. அக்னிபுத்தின் 

 
6. ‘டமிழ் அனகிதல்’ னும் நூலின் ஆசிரிதர் 

1. தி.சு. ாசன்    2. க. ஞ்சாங்கம்   
3. கா. சிபத்டம்பி    4. க. தகாசதி 

  
7. ‘சிப்திகாம் ணறுபாசிப்பு’ ன் நூலின் ஆசிரிதர் 

 

1. தி.சு. ாசன்    2. சு. ாச்சந்தின்    
3. ணா. இாணலிங்கம்    4. து. சீனிச்சாமி  
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8. ‘நிம் ன்னும் ல்ாள்’ னும் புதித்தின் ஆசிரிதர் 
1. ாஞ்சில் ான்     2. சு. மபணுமகாால் 
3. சுப்ாதிணணிதன்   4. சு. டமிழ்ச்தசல்வி 

 
9. ‘ஆட்ம்’ னும் புதித்தின் ஆசிரிதர்  
   1. சு. மபணுமகாால்    2. மடனி சீருததான் 

3. மீான் தணதீன்    4. மடாப்பில் முஹம்ணது மீான்  
 

10.  ‘ணான் மணயும் காடு’ னும் நூலின் ஆசிரிதர் 
1. மடனி சீருததான்   2. சு. தபங்கமசன் 
3. சு. சமுத்திம்     4. கி. ா ாாதஞன் 

 
11. சி.சு. தசல்ப்ாவின் ‘தணௌனியின் ணனக்மகாம்’ வ்பதகத் திாய்வு? 

1. சதமுதத் திாய்வு   2. அனகிதல் திாய்வு 
3. குப்புமுதத் திாய்வு  4. விநக்கமுதத் திாய்வு 

  
12.  ‘இக்கிதம் ன்து காங்கள் மடாறும் காட்சி விநக்கக் குல்கநாகக் மகட்கும் எரு  

  கூட்டுக் குல் எலிமத’ ன்பர் 
 1. கார்தல்     2. தனிதபாக் 
3. சார்ஸ் டிக்கன்ஸ்      4. மில் பிாந்மட 

 
13.  ‘எரு னுபலின் இததபு ன்து அடன் ஆம்ணாகித கர்த்டாவிம் அல்  -  

   ணாாக அடன் இக்கஞ பாசகனிமண இருக்கிது ’ ன்பர் 
1. ார்த்     2. டாணஸ் கார்தல் 
3. தனிதபாக்    4. மில் பிாந்மட 

 
14.  தடான்ணங்கதந ான்கு கட்ங்கநாக பதகப்டுத்திதபர்  

1. வில்ர் ஸ்காட்    2. குணாரி ாட்கின் 
3. வில்லிதம் லிம்சாட்   4. ார்த்மாப் ஃப்த  

 
15.  டலித் இக்கிதத்தின் பிப்பிம்  

1. டமிழ்ாடு     2. கருாகம் 
3. ணாத்திதம்     4. மணற்கு பங்காநம் 

 
16.  ணார்க்சிதப் தண்ணிதச் சித்டாந்த்தங்கதநத் டம் புதிங்களில் கதடதாக்கிதபர்  

   1. ாம் கிருஷ்ஞன்    2. ததகாந்டன் 
3. திகபதி     4. தப.மு. மகாதடாதகி 

  
17.  டலித்துகளின் பாழ்விததப் மசும் புதிம்  

1. பிகு     2. புதித டரிசங்கள் 
3. பாம் பசப்டும்    4. ணறுக்கம் 

 
18.  டலித்திதம் டமிழ்ச் சூனலில் வ்பதக இக்கிதத்தில் அதிகம் தபளிப்டுகிது ?  

1. புதகதட     2. கட்டுத 

3. கவிதட     4. ாகம் 
 

19.  ‘தடாட்டில் தடாங்கி’ னும் டலித்தித ாகத்தின் ஆசிரிதர்  
1. இன்குாப்     2. மக.. குஞமசகன் 
3.  அங்க. ணல்லிகா    4. மக.. மாதிாணி 
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20. பிாய்டின் தகாள்தகதத விரிவுடுத்திதபர்  
1. ார்வின்             2. ஹக்ஸ்லி 
3. அட்ர்                    4. ன்ஸ்தன் 

 

21. பள்ளுபரின் உதர்மாக்கு தபளிப்டும் இம்   
1. இல் ற்பு    2. துப ற்பு 
3. அசிதல் ற்பு    4. தாருளிதல் ற்பு 

 
22. ‘அர்ணன்னும் திங்கதநப் ாம்பு தகாண்ற்று ’ - வ்விக்கிதத்தில்  

இம்தற்றுள்நது ? 
1. னதணாழி ானூறு    2. ாடிதார் 
3. திருக்குள்     4. தகந்நித 

 
23. துப பாழ்க்தக ப்மாது ல்து ன்கிார் பள்ளுபர் ? 

1. பிால் ாாட்ப்டும் மாது 2. பிால் ழிக்கப்ாணல் இருக்கும் மாது  
3. அம் னும் மாது   4. ன்ாகக் கத பிடிக்கும் மாது 

 
24. ‘உக இக்கிதத்தில் திருக்குதநப் மான்தடாரு உதர்ந்ட ஜாப்  

தான்தணாழிகதநக் தகாண் தடாதக நூதக் காண்து அரிது ’  
னும் கருத்துதத மணாட்றிஜர்  
1. ஜி.யு. மாப்    2. அல்மட் சுதபட்சர்    
3. மட பூபன் மடமா   4. கிாவுள்  
 

25. ‘தாறியின்தண தார்க்கும் ழிதன்று’ ன்று பள்ளுபர் குறிப்பிடும் அதிகாம்  
1. ஆள்விதயுததண   2. ஊக்கம் உததண 
3. விததசதல்பதக   4. விதத்திட்ம் 

 
26. ணஞக்குபர் ‘இனிததப கூல்’ னும் அதிகாத்தட வ்விதலில் தபத்துள்நார்? 

1. இல்விதல்     2. குடியிதல் 
3. துவிதல்     4. ட்பிதல்  

 
27.  ாயித்தில் ‘பான்சிப்த’ த்டததாபடாகப் ரிமணனகர் தபத்துள்நார்  ? 

1. 3      2. 2 
3. 4       4. 6 

 
28.  ‘திருபள்ளுபர் அல்து பாழ்க்தக விநக்கம் ’ னும் நூலின் ஆசிரிதர் 

1. மு. படாசார்     2. திரு.வி.க 
3. டனிாதகம் அடிகள்   4. ப.சு. ணாணிக்கம் 

 
29. புது உக ணக்களுக்குத் திருக்குள் ஆாய்ச்சித் துதகதந ளிடாக்குடல் மபண்டும் 

ன்து மு.ப.வின் கருத்துப் மாலும் ன்று உதப்பர்  
1. டனிாதகம் அடிகள்   2. திரு.வி.க 
3. தபதாபுரிப்பிள்தந   4. ணதணததடிகள் 

 
30. மாசிரிதரும் ச்ச்சிார்க்கி னிதரும் திதண் கீழ்க்கஞக்கு ஆசிரிதர்கதந ங்ஙம் 

குறிக்கின்ர் ? 
1. பிற்சான்மார்    2. சான்மார் 
3. சால்புதமதார்     4. முதுசான்மார் 
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31. சிப்திகாத்திலுள்ந இதசப்ால்களின் ண்ணிக்தக  
1. 116     2. 118 
3. 111     4. 121 

 
32. அங்மகற்றுக் காதடயில் த்டத அடிகளில் இதச இக்கஞம்  

கூப்தற்றுள்நது? 
1. 163      2. 153 
3. 143     4. 173 

 
33.  ‘திததழு அறிதாப் ண்பு மணம்ட் மூதூர் ’ து? 

1. காவிரிப் பூம்ட்டிஞம்  2. ணதுத 
3. பஞ்சி     4. உந்தட 

 
34.  ‘திருவிதன மூதூர்’  ணணிமணகத ந்கதக் குறிப்பிடுகிட?  

1. புகார்     2. ணதுத 
3. உந்தட    4. பஞ்சி 

 
35.  ‘சியும் பிணியும் தகயும் நீங்கி; பசியும் பநனும் சுக்க!’  ந்நூலில்  

  பாழ்த்டப்டுகிது ?   
1. ணணிமணகத    2. சிப்திகாம் 
3. தரிதபுாஞம்    4. மடம்ாபணி 

  
36.  ‘காபன் மரூர் கதததரி யூட்டித ணாதரும் த்தினி ணகள் ’ தார்? 

1. கண்ஞகி      2. ணாடவி 
3. சுடணதி      4. ணணிமணகத 

  
37.  ‘தூநீர் ணாத தூத்டதக இனந்டது நிகர் ணர் நீமத தகாஞர்பாய் ’ ன்பள் தார்? 

1. ணணிமணகத    2. ணாடவி 
3. சித்திாதி      4. கண்ஞகி 

 

38.  பம் ணாக்கள் கம்த மூதூர் து? 
1. புகார்     2. ணதுத 
3. உந்தட     4. பஞ்சி 

 
39.  ணணிமணகத முற்பிவியில் தாாகப் பிந்டாள்? 

1. டாத     2. வீத 
3. இக்குமி      4. சுடணதி 

 
40. நீதியின் பயிற்றில் மடான்றிதபன்  

1. அத்திதி     2. சீடன் 
3. இாகுன்      4. அமுடதி 

 

41. ஜி.யு. மாப்ால் டமிழ் இக்கித ‘இலிதட் - எடிசி’ ப் புகனப்டும் காப்பிதம்  
1. சீபக சிந்டாணணி     2. சிப்திகாம் 
3. ணணிமணகத    4. குண்மகசி    

 
42.  ‘கம்ர் கவியும் கருத்தும்’ னும் நூலின் ஆசிரிதர் 

1. ப.சு. ணாணிக்கம்    2. ஸ். இாடாகிருஷ்ஞன் 
3. பி.ஜி. கருத்திருணன்   4. டி.மக.சி 
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43.  ‘இாண ாகக் கீர்த்டதகள்’ னும் நூலின் ஆசிரிதர் 
1. சீர்காழி அருஞாசக் கவிாதர்   2. எட்க்கூத்டர் 
3.  புபர் புகமனந்தி     4. காநமணகப் புபர் 

 
44. அனுணனின் நித்திற்கும் படிபத்திற்கும் எப்ாகக் கூப்டும் ணத  

1. தகாதம்     2. திருப்தி 
3. ணமகந்திகிரி    4. சதுகிரி  

    
45.  கம்ன் காவிதம் ‘டமினது கவித்துபத்தின் மதல்த’ ன்று கூறிதபர் 

1. பி.ஜி. கருத்திருணன்   2. ப.சு. ணாணிக்கம் 
3. கவிணணி     4. தபதாபுரிப்பிள்தந 

     
46. ஆளுதத ம்பிகதநப் தற்தடுத்ட தருதணக்குரிதபர் 

 1. சண்டீசர்     2. திருநீகண்ர் 

3. புகனார்     4. இதசஜானிதார் 
 

47.  ாதன்ணார்களுள் குருபருநால் முத்தி தற்மார் 
1. தின்ணர்     2. ன்னிருபர் 
3. மூபர்      4. அறுத்து மூபர் 

       
48. தரிதபுாஞத்தடக் குறித்துத் ‘மடசித இக்கிதம்’ னும் நூல் இதற்றிதபர் 

1. அ.ச. ஜாசம்ந்டன்   2. மு. அருஞாசம் 
3. . அருஞாசம்     4. க. தபள்தநபாஞர் 

       
49.  தசபக் காப்பிதணா தரித புாஞத்தின் ாட்டுதத் டதபர் 

1. சம்ந்டர்     2. அப்ர் 
3. சுந்டர்     4. ணணிபாசகர் 

       
50.  தருங்கதடதத முடன்முடலில் திப்பித்டபர் 

1. உ.மப.சா.     2. சி.தப.டா. 
3. ஆறுமுக ாபர்    4. மகாதப கினார் 

 
       

 


