
              பான் செக்கர்ஸ் மகளிர்  கல்லூரி  தஞ்ொவூர்  

                     இளங்கலை முதைாம் ஆண்டு  

   முதன்லம  பாடம்: இலடக்காை இைக்கியமும் புதினமும் 

                                        (16LCT2) 

 

 

                       தமிழ்  செம்சமாழி வரைாறு . 

 

•   ஞாை முதன்சமாழி எங்கு ததான்றியது ? 

    
         எங்கு  முதன்  மாந்தன் ததான்றினாதனா அங்கு தான் 

ஞாை முதன்  சமாழியும் ததான்றியிருக்க முடியும் . 

 

•   முதல்  மாந்தர்  யார் ? 

        

                குமரி மாந்தர் . 

 

•    குமரி மாந்தர்  தபசிய  முதன்  சமாழி எது ? 

 

                   தமிழ் சமாழி . 

 

•      செம்சமாழிக்கு எத்தலன பண்புகள் இருக்க தவண்டும் ? 

                      பதினாறு  பண்புகள் . 

 



•   உைக  சமாழிகளில் திருந்திய சமாழிகள்  எத்தலன ?  

         

                          2796 

 

•   இந்திய  நாட்டில்  எத்தலன  சமாழிகள்  உள்ளன ? 

 

                 1700 – க்கும்  அதிகமாக  சமாழிகள் . 

 

•    திராவிட  சமாழியின் தந்லத யார்  ? 

 
                    கால்டுசவல் 

 

•  இந்திய  நாட்டில்  தபெப்படும்  சமாழிகளில்  திராவிட  

சமாழி  சபறும்  இடம் ? 

 
                        இரண்டாம்  இடம்  

 

•   திருந்திய  சமாழி  வலரயறு ? 

 
        திருந்திய  சமாழி  என்பது  எழுத்துக்களுக்கு வரி 
வடிவம் இைக்கியம்  இைக்கணம்  எனப் பை வளர்ச்சிகலளப் 

சபற்றிருந்தது . 

 

•   திருந்தாத சமாழி வலரயறு?  
    எழுத்து  வடிவம்  சபறாத சமாழிகலளத் திருந்தாத சமாழி 

கள் என்பர். 

 



•    சதன் திராவிட  சமாழிகள்  யாலவ?  

 

        தமிழ் ,மலையாளம் ,கன்னடம் , குடகு, துளு, ததாடா, 

தகாத்தா, இருளா. 

 

•     எந்த நூல் திராவிட  என்ற  சொல்லைப் பயன்படுத்தியவர் 

யார்?  

 
            ைலித விஸ்தர 

 

•    திராவிட  பாஷா என்ற  சொல்லைப் பயன்படுத்தியவர் 

யார்?  

 
                குமரிைபட்டர்  

 

•    கால்டுசவல் கூறும் சிறப்பு  தன்லமகள்  யாலவ ?  

 

               சதான்லம , வளலம, செழுலம . 

 

•    உயர் தனி செம்சமாழிகள் யாலவ?  

 

                      ெமஸ்கிருதம் , தமிழ் சமாழி , பாலி சமாழி .  

 

•   பாலி சமாழியின் சிறந்த  நூல்கள் யாலவ?  

 

         தம்மபதம், ஜாதகக் கலதகள் , திரிபீடம் . 

 



•   புரட்சிக் காப்பியங்கள் யாலவ?  

 

               சிைப்பதிகாரம் ,மணிதமகலை . 

 

•     எந்த ஆண்டில்  உைகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி  

சதாடங்கப்பட்டது ?  

 

                               1970 

•       உைகத் தமிழ்  மாநாடுகள் எத்தலன  நலடசபற்றது ?   

 

                              எட்டு . 

 

•     பதனசியா என்பதன் சபாருள்  யாது?  

 

                         ெர்வதராக நிவாரணி. 

 

•       தமிழ்  செம்சமாழி  நூல்கள்  எத்தலன ?  

 

                               41 

 

•       எட்டுத்சதாலக நூல்கள்  எத்தலன  ? 
                         எட்டு 

 

•         தனித்தமிழ் இயக்க வழிகாட்டி  யார்?  

 
                   சூரிய நாராயண ொஸ்திரி  



 

•     மலறமலையடிகளின் இயற்சபயர் என்ன?  

 

                                   சுவாமி  தவதாைம்  

 

•       பன்சமாழிப்  புைவர்  யார் ?  

 

                              கா. அப்பாத்துலர  

 

•     பாவைதரறு என்று  தபாற்றப்படுபவர் யார்?  

 
                                 சபருஞ்தித்திரனார்  

 

•    அப்பாத்துலர எங்கு  பிறந்தார் ?  

 
                            ஆராவாய் சமாழி  ஊரில்   

 

•    எந்த ஆண்டில்  உைகத்தமிழராய்ச்சி சதாடங்கப்பட்டது ?  

 

                                 1970 

•  மன எழுச்சிலய உண்டாக்கியவர் யார்?  

 

                     பாவைதரறு சபருஞ்தித்திரனார்  

 

• பாைாறு இல்ைம் எந்த ஆண்டு  திறக்கப்பட்டத?  



 

                          2008  

 

•    தமிழ்ப்சபரும் புைவர்  யார்?  

 

            

           முலனவர் மா. நன்னன்  

 

• தமிழ்  செம்சமாழி  என இந்திய  அரசு அறிவித்த ஆண்டு 

என்ன?  

 

                2004 செப்டம்பர் 17. 

 

• எட்டாம்  உைகத்தமிழ் மாநாடு  எந்த  ஆண்டு நலடசபற்றது 

?  

   

                      1995  

 

•  தவதாந்த  மடம் அலமந்துள்ள இடம் ? 

 

               காலரக்குடி  அருகில்  தகாவிலூர்.  

 

• முலனவர் மு.பி. பாைசுப்பிரமணியன் தமிழக அரொல் 

சபற்ற  விருது என்ன ? 

 

                     பாதவந்தர் விருது.  

 



• செம்சமாழித் தமிழ்த் திட்டத்தில்  வழங்கப்படும்  விருது?  

 
                  சதால்காப்பியர்  விருது குறள் பீடம் விருது  

 

• விசுவநாதன் எவ்வாறு  அலழக்கப் சபற்றவர் யார்?  

 
                          முத்தமிழ்க்காவைர்  

 

• பாைவநத்தம் குறுநிை  மன்னர் யார்?  

 
                    பாண்டித்துலரத்ததவர்  

 

• ஐந்தாம்  உைகத்தமிழ்  மாநாடு  கருத்தரங்கு எங்கு எப்தபாது  

நலடசபற்றது?  

 

                  மதுலரயில்  1981  

 

• மரபின் லமந்தர்  யார்?  

 

           கி.ஆ. சப. விசுவநாதன். 

 

• வழக்கிழந்த சமாழி  எது?  

 
               இைத்தீன்  சமாழி  

 

• வாய்சமாழி  இைக்கியங்கள் எந்த சமாழியில்  வளர்ச்சி  

சபற்றன? 



 
                      அரபி சமாழி  

 

• பர்கியன் சமாழி  தவறு  எவ்வாறு  அலழக்கப்படுகிறது ?  

 
                            பார்சி  

 

• பாணர்  மரபு எந்த மன்னரின்  காைத்லதச் ொர்ந்தது ?  
                           செள மன்னன்  

 

•  சீன  சமாழிதயாடு சதாடர்புலடய  மற்றுசமாரு  சமாழி ?  

                                     ஜப்பானிய  சமாழி  

 

• முதல்  உைகத்தமிழ்  மாநாடு  எங்கு  நலடசபற்றது ? 

 
                     தகாைாம்பூரில் 

 

• இரண்டாம்  உைகத்தமிழ்  மாநாடு  எங்கு நலடசபற்றது ?  

 
                          சென்லன  

 

• பாலி சமாழி  நூல்கள்  எந்த ெமயச் ொர்புலடயலவ?  

 

                      சபளத்த ெமயச் ொர்புலடயன . 

 

• சென்லனயில்  உைகத்தமிழராய்ச்சி  யாரால் 

சதாடங்கப்பட்டது ?  



 

                    கலைஞர்  மு. கருணாநிதி  

 

• தங்கத்ததாடா பரிசு   சபற்றவர்  யார்? 

 

                            தவங்கடொமி நாட்டார் . 

 

      

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

 


