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• 1 -20 வரையான வினாக்களுக்கு மிகவும் ப ாருத்தமான  விரையின் கீழ்  ககாடிடுக  

 

01. அம்மனை வேண்டி ஆடப்படும் நடைம்,  

1. காேடி     2. வகாலாட்டம்      3. வேப்பில்னல நடைம்         4. கூத்து  

 

02. தியாைஸ்வலாகம் வபாற்றும் இனறேை் யார?்  

1. சரஸ்ேதி      2. முருகை்     3. சிேை்    4. பிரம்மை்  

 

03.   நாை்காேது 'பதய் ஹத்  பதய் ஹி’  அனடவில் ேரும் முத்தினரகள்,  

1. கடாஹமுஹம் அலபத்மம்  

2. திரிபாதஹம்  ஹம்ஸாஸ்யம்  

3. பாதகம்  கடாஹமுஹம்  

4. பாதகம்  அலபதம்ம்  

 

04.  அபூரே்ா முத்தினரகளுள்  ஒை்று,  

1.அலபத்மம்    2. திரிலிங்கம்    3. சிகரம்   4. அஞ்சலி  
 

05. அபிநயதரப்ணம்  எை்னும்  நூனல இயற்றியேர,்  

1. பாரதமுைிேர ்  2. அதிோயிலார ் 3.நந்திவகஸ்ேரர ்4.பிரம்மை்  

 

06.  சிவராவபதம்  குறிப்பது,  

1.கண்களிை் அனசவு  2.கழுத்தனசவு  3.தனலயனசவு  4.முத்தினரகள்  
 

07.அபிநயம் எத்தனை ேனஹப்படும்?   

1. 4        2. 6        3. 8       4.  9 
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08.  சாஸ்திரியா நடைத்துக்குரிய உனட,   

1.நூல்வசனல     2.பஞ்சகசச்ம்      3.சுரிதார ்     4.பிஜாமா  

 

09. 'அல த்மஹ ' எை்னும் முத்தினர குறிப்பது,  

1.பந்து    2. மலர ்   3. மலரந்்த தாமனர    4. பூமானல  

 

10.  னககளால் வகால்கனள  தட்டி ஆடும்  நடைம்,  

1. கும்மி     2. ஒயிலாட்டம்     3. கூத்து   4. வகாலாட்டம்   

 

11.வமனலத்வதய இனச கருவி அல்லாதது 

1. பியாவைா    2. கிட்டார ்   3. ஓரக்ை்    4. தவில்  

 

12. சிேபபருமாைிை் கிரீடம் எைப்படுேது,  

1.  கங்காநதியம்    2.சிேசிய மகுவட   3.லகுவடபிச  

 

13.முருகனை  நினைத்து ஆடப்படும் நடைம்  

1. கும்மி       2. பரதம்      3. காேடி    4.கரகம்  

 

14.' தத்தைவாசகக ' குறிப்பது,  

1.பாதக விநிவயாகம்  

2.அரத்ப்பதாக விநிவயாகம்  

3.த்ரிபதாக விநிவயாகம்  

4.முஷ்டி விநிவயாகம்  

 

15. வமலும் கீழுமாக தனலனய  அனசப்பது,  

1.ஆவலாலிதம்       2. நிமீலிதம்  3.அேஹிதம்         4. கம்பிதம்  

16.  படரும் பகாடினய குறிப்பது,  

1.மயூரகஸ்ய          2.  சிகரகாஷ்ய   3. லதாயம்ச          4.  சகுவை  
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17. கண்ட நனடயிை் பசாற்கடட்ு  யாது?  

1. த க தி மி          2. த க த கி ட   3.  த கி ட               4. த கி ட த க தி ம… 

 

18. '.ஹஸ்தங்கள் ' எைப்படுேது ,  

1. முத்தினரகள்    2. தனலயனசவு  3. பாதவபதம்         3. கண்ணனசவு  

 

19.' // '  இக் குறியீடு குறிப்பது,  

1. லகு                          2. ஆேரத்்தை முடிவு   3. அை்ைியஸ்ேரம்          4. த்ருதம்  

 

20. தாண்ைவம் எதத்னை ேனக ப்படும்,  

1.  5         2.  7        3.  8        4.  9 

 

 

சகல  வினாவிற்கும்  சுருக்கமான  விரை தருக.  

 

01. நடைத்திை்  இலட்சணங்கள் எனே?  

02. நிருத்த உருபடிக்கு உதாரணம் தருக.  

03. நாட்டடவுகள் ஆடும் வபாது பாத நினலயாைது எே்ோறு காணப்படும்?  

04. 1ேது வகாரன்ே அடவில் ேரும் முத்தினரகனள தருக.  

05. நரம்பு கருவிகளிை் பபயரக்ள் மூை்றினை  தருக.   

06. அபிநயங்கள் எத்தனை ேனக ப்படும்?  

07. ஆனட> ஆபரணங்கள் மூலம் பேளிக்காட்டப்படும் அபிநயம் யாது?  

08. கிராமிய நடைங்கள் சிலேற்னற  தருக.  

09. 'சிவரா ' வபதம் எத்தனை ேனகப்படும்?  

10. குதித்து பமட்டடவுகளிை்  எண்ணிக்னக  ,  அதை் தாளம் 

எை்பேற்னற தருக.  

                                                                                                             

                                                                                                                                                

(10×2=20)புள்ளிகள் 
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 குதி 02 

முதலாம் வினாவுக்கு ஏரனயவற்றுள் நான்கு வினாவுக்குமாக 

பமாத்தமாக 05 வினாக்களுக்கு விரை  அளிக்குக.  

01.   

   1)குதித்து பமடட்டவிை்   பசாற்கடட்ு யாது?  

   2)இே்  அடவு அனமந்துள்ள தாளம் யாது? 

   3)இரண்டாேது  அடவில் பயை்படுத்தப்படும் முதத்ினரகள்  எனே?  

   4)இே் அடவிை் பசாற்கடட்ுகனள தாள அங்கக் குறியீடுகளுடை் 

எழுதுக. 

                              

02.  பிை்ேரும்  ஹஸ்தங்களிை் விநிவயாகங்கனள தருக.  

   1) மயூரம்   

   2) அரத்தபாதஹம்  

   3) சுகதுண்டம்  

   4) அராளம்  

03.  சிறுகுறிப்பு எழுதுக.  

   1) கும்மி நடைம்  

   2) நமஸ்காரம்  

   3) த்ரியங்கம்  

04. அபிநயம்  

   1) நாை்கு ேனக அபிநயங்களும் எனே?  

   2) அபிநயம் எை்பதை் பபாருள் கூறுக  

   3) திரியங்கங்கனள பகாண்ட அபிநயத்னத விளக்குக.  

   4) ஆஹாரய் அபிநயம் எை்றால் எை்ை? உதாரணங்கள்  பகாண்டு 

விளக்குக.  
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05. 

   1) அபூரே்ா முதத்ினரகள் யானே? 

   2) அஸம்யுத ஹஸ்தங்கனள கருத்துடை் கூறுக.  

   3) தியாை ஸ்வலாகத்தில் ேரும் அஸம்யுத ஹஸ்தங்கள் எனே?  

   4) க்ரீோ வபததத்ிை் ஸ்வலாகம் கருத்து எை்பேற்னறயும் கூறுக. 

06. 

  1) நடை பயிற்சியிை் வபாது உபவயாகிக்கப்படும் உபகரணத்னத   

    ேனரந்து குறித்து காடட்ுக.  

   2) 1-8 ேனரயாை நாட்டடவுகளிை்  முத்தினரகனள   

     அட்டேனணப்படுத்துக.  

   3) பரதநாட்டியதிை் வதாற்றம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக. 


