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பகுதி 1 

1. திருமுகங்களில் நான்காவது நூல் யாது 

1. ககாாிந்தியர்       2. கலாத்தியர்      3. எபபசியர்       4. தீத்து 

2. திருப்பாடல் நூலில் உள்ளடங்கும் பாடல்கள்  எத்தனை 

1. 50                2. 100             3. 150             4. 120 

3.  திருகவளிப்பாட்டு இலக்கிி்யத்தில் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டதன் காரணம் 

   1. துன்பங்கனள கவளிப்படுத்த        3. எதிாிகளிடமிருந்து தம்னம பாதுகாக்க 

   2. வழிபாடுகனள பமற்ககாள்ள        4. எதிாிகளுடன் யுத்தம் கசய்ய 

4.  புதிய ஏற்பாட்டின் திருமுகங்களில்  புைித பவுலின் திருமுகங்கள் எத்தனை 

   1.21                  2.13               3.15               4.10 

5.  புைித பவுல் தைது னகப்பட எழுதிய திருமுகங்களுள் ஓன்று 

    1.கலாத்தியர்        2.யாக்பகாபு        3.யூதா            4.ககாபலாபசயர் 

6.  ‘’நபி’’ என்ற கசால் ..............................கமாழியில் வழங்கப்படும் ஒரு கசால்லாகும் 

   1.கிபரக்கம்           2.அபரபமயம்       3. எபிபரயம்      4. இலத்தீன் 

7. கபாிய இனறவாக்கிைர்களில் ஒருவராக ....................................................... 

அனழக்கப்படுகிறார் 

1. பயாபவல்         2. பயாைா         3. ஆபமாஸ்      4. எபரமியா 

8. பாரூக் நூல் இனறவாக்கிைர் .................................................................. ஆல் 

எழுதப்பட்டது 

1. எபரமியா          2. எசாயா         3. எபசக்கிபயல்   4. பயாபவல் 

9. இனறவாக்கிைர்  கவளிப்பாட்னட கவளிப்படுத்தும் இலக்கியம் 

1. இனறவாக்கிைர்  பயாைா                           3. இனறவாக்கிைர்  ஆபமாஸ்   

2. இனறவாக்கிைர் தாைிபயல்                        4. இனறவாக்கிைர்  மீக்கா 

10. சாலபமான் அரசன் இனறவனுக்கு .............................................. என்ற இடத்தில் பலி 

கசலுத்திைார் 

1. பயார்தான்         2. கல்வாாி        3. கிபிபயான்     4. கலிபலயா 

11. பனழய ஏற்பாட்டில் ஞாைம் என்ற கசால்லுக்கு பதிலாக ’கவறாக்மா என்ற 

.................... கசால் பயன்படுத்தப்பட்டது 

1. கிபரக்கம்           2. லத்தீன்         3. சிங்களம்       4. எபிபரயம் 

12. இனறகவளிப்பாட்டில் எழுதப்பட்ட நூல் யாது 

1. திருக்குறள்         2. திருக்குர் ஆன்  3. திருவிவிலியம்  4.பகவத்கீனத 
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13. ஞாை இலக்கியத்தின் ஆசிாியராக கருதப்படுமபவர் ................................ஆவார் 

1. ம ோமே          2. அரேன்         3. தூய பவுல்      4. அரேன் தோவீது 

14. ஐந்நூல் பதாற்றம் கபறுவதற்கு உதவிய நூல் மரபுகள் யானவ 

1. JEDP               2. ABCD            3. PQRS           4. JKLM 

15. வரலாற்று நூல்களுள் மக்களால் விரும்பப்பட்ட நூல்கள் எனவ 

1. ரூத், எஸ்தர்      2. யூதித், எஸ்தர்     3. எஸ்தர், மலாக்கி 4. ரூத், மலாக்கி 

16. தூய மத்பதயு நற்கசய்தி எழுதப்பட்ட காலம்  

1. கி.பி 80-90        2. கி.பி 90-100         3. கி.மு 80-90       4 கி.மு 90-100 

17.தூய பயாவான் நற்கசய்தியில் நாபை என்ற கசால் ................................... முனற 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

1. 10               2. 06                  3. 05              4. 07 

18. நாம் கசய்யும் பாவங்களுக்கு காரணமாக அனமவது 

1. பபரானச         2. கபாறானம         3. இரக்கம்         4. அன்பு 

19. வாழ்வு அளிக்கும் மரம் எனத குறிக்கிறது 

1. அனமதியாை வாழ்னவ                 3. சாகா வரத்னத            

2. மகிழ்ச்சியாை வாழ்னவ                4. நல்ல மைச்சான்னற 

20. இனறவன் பநாவாவுடன் கசய்து ககாண்ட உடன்படிக்னகயின் அனடயாளம் 

1. விருத்தபசதைம்  2. பத்துக்கட்டனள     3. வாைவில்       4. புறா 

 

               (20x2=40 புள்ளிகள்)  
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பகுதி 11 

முதலாம் வினா உட்பட ஐந்து வினாக்களுக்கு விடட தருக 

 

I. 1. திருவிவிலியத்டத எத்தடன பிாிவுகளாக பிாிக்கலாம் அடவ எடவ? 

2. கத்ததாலிக்க திருச்சடபயின் விசுவாசத்தின் இரு மூலங்களும் எடவ? 

1. ஞானநூல்களில் இறுதி நூல் எது? 

2. திருமுகங்கடள  எத்தடன வடகயாகப் பிாிக்கலாம்? 

3. திருமுகங்களுக்கு வழங்கப்படும் தவறு பபயர்கள் எடவ? 

             (4x5=20 புள்ளிகள்) 

 

II. 1.  திருவிவிலியம் புனித நூலாக அழைக்கப்படுவதற்கான 

காரணங்கள் 2 தருக?  

1. இடைபவளிப்பாடு என்பது யாது? 

             (5x2=10 புள்ளிகள்) 

III. 1. இடைவாக்கினர் எனப்படுதவார் யார்? 

2. ஒத்தடை நற்பசய்திகளில் உள்ளடக்கப்படும் நற்பசய்திகள் எடவ? 

             (5x2=10 புள்ளிகள்) 

IV. 1. நற்பசய்திகள் நான்டகயும் அவற்ைின் அடடயாளங்கடளயும் குைிப்பிடுக? 

2. இதயசு திருப்பாடடலப் பயன்படுத்திய சந்தர்ப்பங்கள் எடவ?  

             (5x2=10 புள்ளிகள்) 

 

V. 1. ஆண்டவர் எனதாயன் என்ை பாடதலாடு  பதாடர்புடடய திருப்பாடல் எது? 

2. நற்பசய்தி என்ை பசால்லின் கருப்பபாருள் யாது? 

             (5x2=10 புள்ளிகள்) 

 

VI. சிறுகுைிப்பு எழுதுக  (2 தடலப்புகளுக்கு ைட்டும்) 

1. தூய லூக்கா நற்பசய்தி 

2. இடைவாக்கினர்கள் 

3. திருவிவிலியம் 

            (5x2=10 புள்ளிகள்) 
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