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01. கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறானது எது? 

A. அம்பேத்கர் ேதினான்காவது குழந்ததயாக பிறந்த நாள் 1891, ஏப்ரல் 14  

B. இவருதடய குடும்ேம் மும்தேக்கு குடிபேயர்ந்த ஆண்டு 1904 

C. ேபராடா மன்னர் உதவியுடன் மும்தேப் ேல்கதைகழகத்தில் இளங்கதை ேட்டம் பேற்ற ஆண்டு 1912 

D. ேண்தடய காைம் இந்திய வணிகம் என்ற ஆய்விற்காக முதுகதை ேட்டம் பேற்ற ஆண்டு 1920 

02.  பவறுவான பவளி மீது 

முகில் வந்து சூழும் 

பவறிபகாண்ட…………– இக்கவிதததய இயற்றியவர் எந்த நாட்தட பேர்ந்தவர்? 

A. மபைசியா   B. இைங்தக    C. இந்தியா     D. சிங்கப்பூர் 

03. காசி ஆனந்தன் எழுதிய ோடல் வரிகளில் அல்ைாதது எது? 

A. தமிபழ உயிபர வணக்கம்    B. அமிழ்பத நீ இல்தைபயன்றால் 

    தாய்பிள்தள உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும்     அத்ததனயும் வாழ்வில் கேக்கும் புளிக்கும்
   

C. தமிபழ உன்தன நிதனக்கும்      D. பதன் பதான்றியது போை மக்கள் நாவில்  

    தமிழன் என் பநஞ்ேம் இனிக்கும் இனிக்கும்     பேந்தமிபழ! நீ பதான்றி வளர்ந்தாய்! வாழி! 

04. ோல் மனம் என்னும் கதத கீழ்க்கண்ட யார் பதாகுத்த மீதமிருக்கும் போற்கள் நூலில் 
இருந்து எடுக்கப்ேட்டுள்ளது? 

A. இராஜைட்சுமி    B. சுஜாதா          C. பகாமகள்    D. அ. பவண்ணிைா 

05. உவதமதய மட்டும் கூறி, அதன் மூைம் கூறவந்த கருத்தத உணரதவப்ேது கீழ்க்கண்ட 
எதுவாகும்? 

A. உவதமயணி      B. பவற்றுதமயணி  

C. இரட்டுறபமாழிதல்அணி        D. பிறிதுபமாழிதல்அணி 

06. “உங்களுதடய ஆற்றதை நீங்கள் உணருங்கள்  
உங்களால் எததயும் ோதிக்க இயலும்” – யாருதடய கூற்று? 

A. ராஜம் கிருஷ்ணன் B. கண்ணதாேன்    C. கிருஷ்ணம்மாள்   D. விபவகானந்தர் 

07. ோரதிதாேன் தம் கவிததகளில் கீழ்க்கண்ட எது / எதவ முதைான புரட்சிகரமான 
கருத்துக்கதளப் ோடுபோருளாகப் ோடியுள்ளார்? 

A. பேண் கல்வி   
B. பேண் கல்வி, தகம்பேண் மறுமணம்   
C. பேண் கல்வி, தகம்பேண் மறுமணம், போதுவுதடதம     
D. பேண் கல்வி, தகம்பேண் மறுமணம், போதுவுதடதம, ேகுத்தறிவு 

08. யாப்பிைக்கணத்தின்ேடி எழுத்துக்கதள மூன்றாக பிரிப்ேதில் ஆய்த எழுத்து கீழ்க்கண்ட 
எதில் அடங்கும்? 

A. குறில்   B. பநடில்   C. ஒற்று       D. இவற்றில் ஏதுமில்தை 

09. விந்தத பநடுநிதைப்பும் பவறார் புகழுதரயும் – இச்பேய்யுளில் பகாடிட்ட போல்லின் போருள் என்ன? 

 A. ோன்பறார்   B. ேதகவர்  C. பவற்றுபமாழியார்      D. அறிவற்றவர்  

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் போருந்தா இதண எது? 

 A. ஊழி   –  நீண்டபதாரு காைப்ேகுதி  
B. போற்பகாட்டு - போன்மயமான சிகரத்தில் 
C. கானி  - நிை அளதவ குறிக்கும் போல்    
D. நன்றியறிதல் - பிறர் பேய்த உதவிதய மறவாதம 

11. கான முயல்எய்த அம்பினில் யாதன 

 பிதழத்தபவல் ஏந்தல் இனிது – இக்குறளில் இடம்பேற்றுள்ள அணி எது? 

A. உவதமயணி    B. பிறிதுபமாழிதல் அணி    C. எடுத்துக்காட்டு உவதமயணி      D. உருவக அணி 
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12. சிறுகததகளில் புதுப்புது உத்திகதளக் தகயாண்டவர் என்று கீழ்க்கண்ட யாதர 
திறனாய்வாளர்கள் போற்றுகின்றனர்? 

A. கன்னிவாடி ஸ்ரீரங்கராயன் சிவக்குமார்  B. புதுதமப்பித்தன்  

C. வாணிதாேன்        D. ோரதிதாேன் 

13. ஓவிய விதானத்து உதரபேறு நித்திைத்து 

 மதைத்தாமம் வதளயுடன் நாற்றி – என்ற ோடல் வரி இடம்பேறும் நூல் எது? 

A. மணிபமகதை  B. சிைப்ேதிகாரம்   C. கம்ேராமயணம்    D. சீவகசிந்தாமனி 

14. போல் – இடம் பேற்ற நூல் போருத்துக :   a b c d 

 a. உழவர்  1. திருக்குறள்   A. 4 3 2 1 

 b. உைகம்  2. பதால்காப்பியம்   B. 1 2 3 4 

 c. ஊர்   3. திருமுருகாற்றுப்ேதட  C. 4 3 1 2 

 d. அரசு   4. நற்றிதண   D. 2 1 4 3  

15. அபயாத்தியதாேர் ேதிப்பித்த நூல்களில் அல்ைாதது எது? 

A. போகர் எழுநூறு        B. அகத்தியர் இருநூறு   C. ோைவாகடம்        D. விவாக விளக்கம் 

16. போருத்துக :        a b c d 

 a. Tornado  1. பேருங்காற்று   A. 3 1 4 2 

 b. Tempest  2. சுறாவளி    B. 3 4 2 1 

 c. Land Breeze 3. நிைக்காற்று   C. 2 1 3 4 

 d. Whirl wind   4. சுழல் காற்று   D. 4 2 3 1 

17. கீழ்க்கண்ட யார் ேண்தடய இைக்கிய, ேமூக, ேமய, வரைாற்று ஆய்வுகளில் ஈடுேட்டார்? 

 A. பேரியார்  B. அம்பேத்கர்   C. காந்தியடிகள்   D. அபயாத்தியதாேர்  

18. கீழ்க்கண்ட எது / எதவ ஆகிய எளிய பேயல்ோடுகளால் அ முதல் ஔ வதரயுள்ள 
ேன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் பிறக்கின்றன? 

 A. வாதயத் திறத்தல்  
B. வாதயத் திறத்தல், உதடுகதள விரித்தல்    
C. வாதயத் திறத்தல், உதடுகதள விரித்தல், உதடுகதள குவித்தல்    
D. வாதயத் திறத்தல், உதடுகதள விரித்தல், உதடுகதள குவித்தல், ததைதய ஆட்டுதல் 

19. கீழ்க்கண்டவற்றில் போருந்தாதது எது?  பிஜ்லி, பமக், ோஹர், வாயு 

 A. பிஜ்லி   B. பமக்    C. ோஹர்     D. வாயு 

20. மறலி, நமன் என்ேதன் போருள் என்ன? 

A. எமன்   B. சிவன்    C. திருமால்   D. பிரம்மன் 

21. கீழ்க்கண்ட எந்நூதை தமிழ் மூவாயிரம் என்ேர்? 

 A. திருப்ோதவ  B. திருக்குறள்  C. திருமந்திரம்    D. திருவருட்ோ  

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான இதண எது? 

 A. நிைம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும் கைந்த மயக்கம் உைகம் ஆதலின்   -   நற்றிதண 

B. பகாட்சுறா எறிந்பதனச் சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதிர் ேரதவர்        -   ேதிற்றுப்ேத்து 

C. பநடு பவள்ளூசி பநடு வசி ேரந்த வடு         -   பதால்காப்பியம்   

D. கடல்நீர் முகந்த கமஞ்சூழ் எழிலி          -   கார்நாற்ேது 

23. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான ேழபமாழி எது? 

A. போறு போடும் சுத்தம்     B. சுத்தம் போடும் போறு  

C. போடும் போறு சுத்தம்       D. சுத்தம் போறு போடும்  
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24. இளதமக்காைத்தில் ேசியின் பகாடுதமயால் வாடியதத மறவாமல், தாம் ஆட்சிக்கு 
வந்ததும் ேள்ளிக்குழந்ததகளின் ேசிதயத் தீர்க்கத் திட்டம் தீட்டியவர் யார்? 

 A. காமராஜர்   B. அண்ணா    C. கதைஞர்    D. எம். ஜி. ஆர்  

25. ேரியான இதண   இல்ைாததில் ேரியானது எது? 

   I. தவறின்றி தமிழ் எழுதுபவாம்   - மா. நன்னன்  
  II. ேஞ்ே பூதங்களின் அறிவியல் கததகள் - க. தமிழ்ச்பேல்வன்  
 III. திருக்குறள் பதளிவுதர   - கிருோனந்த வாரியார்   
IV. தம்பிக்கு      - மு.வ  

A. I, II, III   B. II, III, IV    C. I, II, IV     D. I, III, IV 

26. எங்கு உள்ள பதசிய நூற் கூடத்தில் இன்னும் அச்சிடப்பேறாத தமிழ் நூல்கள் உள்ளதாக 
தனி நாயக அடிகள் குறிப்பிடுகிறார்? 

A. ஸ்பேயின்   B. இத்தாலி    C. பிரான்ஸ்     D. கனடா 

27. கிழவனும் கடலும் (The Oldman and the Sea) என்னும் கீழ்க்கண்ட எததன தமிழில் பமாழி 
பேயர்க்கப்ேட்டுள்ளது? 

A. ஆங்கிைப் புதினம்          B. கிபரக்கப் புதினம்     

C. பிபரஞ்ச் புதினம்             D. ஸ்பேனிஷ் புதினம் 

28. கீழ்கண்ட எவ்விைக்கியம் அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ் தாக்கத்தால் விதளந்த ேந்த 
இைக்கியம் ஆகும் 

 A. காத்து பநாண்டிச் சிந்து    B. காவடிச்சிந்து  

C. திருப்புகழ் பஜாதி     D. பிள்தளக்கூடம் 

29. விருத்தம் என்னும் பவண்ோவிற்கு உயர்___________? 

A. கம்ேன்  B. வள்ளுவன்   C. குன்றூர்கிழார்    D. நாதமுனிகர் 

30. அறிவியல் ஆத்திச்சூடி ேடி போருத்துக:  a b c d e 

a. ஊக்கம்   1. அனுேவம்   A.  1  2  3  4  5 

 b. இயன்றவதர      2. பதளிந்து போல்   B.  1 5 3 4 2 

 c. ஐயம்  3. பவற்றி தரும்   C.  4 3 1 5 2 

 d. ஓய்வற  4. புரிந்துபகாள்   D.  3 4 2 5 1 

 e. ஔடதமாம் 5. உதழ  

31. கூற்று   : பேன்னிகுளம் அண்ணாமதையார் காவடிச்சிந்தின் தந்தத என்று  

                          அதழக்கப்ேடுகிறார் 

 காரணம் : தமிழில் முதன் முதலில் வண்ணச்சிந்து ோடியதால் 

 A. கூற்று ேரி காரணம் தவறு    B. கூற்று ேரி காரணம் ேரி  

C. கூற்று தவறு காரணம் தவறு    D. கூற்று தவறு காரணம் ேரி 

32. கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறான இதணதய காண்க:- 

 A. Philosopher - பமய்யியைாளர்   B. Revivalism    - மீட்டுருவாக்கம 
C. Believe - நம்பிக்தக      D. Renaissance  - மறுமைர்ச்சி 

33. காரல் காபேக் என்ேவர்? 

A. சிலி நாட்தடச் பேர்ந்த நாடக ஆசிரியர் B. பேக் நாட்தடச் பேர்ந்த நாடக ஆசிரியர்  
C. சிரியா நாட்தடச் பேர்ந்த நாடக ஆசிரியர்   D. சீன நாட்தடச் பேர்ந்த நாடக ஆசிரியர் 

34. ஐங்குறுநூறு ோடல்கள் எத்ததன அடி சிற்பறல்தையும், பேபரல்தையும பகாண்டது? 

 A. 6அடி, 12 அடி      B. 6அடி, 9 அடி   

C. 3 அடி 6 அடி             D. அடிவதரயதற இல்தை 
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35. உணர்ச்சிக்பகற்ே ோட்டின் ேந்தமும், ேந்தத்திற்பகற்ே ஆட்டத்தின் இதணயும் மாறி மாறி 
மனதத ஈர்ப்ேது எந்த ஆட்டத்தில்? 

A. மயிைாட்டம்  B. ஒயிைாட்டம்   C. கரகாட்டம்       D. தப்பு ஆட்டம் 

36. ைண்டன், ஃப்ரான்ஸ், படன்மார்க், ஹாங்காங் இவற்றில் போருத்தமில்ைாதது எது? 

A. ைண்டன்   B. ஃப்ரான்ஸ்   C. படன்மார்க்    D. ஹாங்காங்  

37. எதுபகால் இது மாதய ஒன்றுபகால் 

 எரிபகால் மறலிபகால் ஊழி யின்கதட – என்ற ோடைடி இடம் பேறும் நூல் எது?  

A. கலித்பதாதக B. ேதிற்றுப்ேத்து   C. கலிங்கத்துப்ேரணி         D. புறநானூறு 

38. மாதவி ஆடிய எத்ததனயாவது வதக ஆடல்களில் குடக்கூற்று என்ற ஆடலும் 
குறிப்பிடப்ேடுகிறது? 

A. 16    B. 18     C. 11      D. 14 

39. முன்றில் என்ேதன் போருள் என்ன? 

 A. வீட்டின் முன் இடம் (திண்தண)   B. வீட்டின் பின் இடம் (பதாட்டம்)  

C. வீட்டின் தமய இடம் (தாழ்வாரம்)   D. A, B, C – இதவயதனத்தும் 

40. போருத்துக :         a b c d 

 a. பூம்புகார் ஏற்றுமதி - இறக்குமதி 1. மணிபமகதை    A. 1 2 3 4 

 b. பேரிய கப்ேல்    2. அகநானூறு    B. 4 3 2 1 

 c. ேைவதகயான கப்ேல்களின் பேயர் 3. ேட்டினப்ோதை    C. 3 2 4 1 

 d. கப்ேல் கட்டும் கதைஞர்கள்   4. பேந்தன் திவாகரம்  D. 4 1 3 2 

41. கூற்று I  : இதடபோற்கபள பமாழிப்ேயன்ோட்தட முழுதமயாக்குகின்றன 

 கூற்று II  : தாமாக தனித்து இயங்கும் இயல்பு உதடயன இதடச்போற்கள் என பதால்காப்பியர்  

குறிப்பிடுகிறார் 

 A. கூற்று I, II ேரி B. கூற்று I ேரி, II தவறு  C. கூற்று I, II தவறு     D. கூற்று I தவறு, II ேரி 

42. கீழ்க்கண்ட எங்கு ேழங்காைத்து தமிழ்நாட்டுக் கப்ேல்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட மணி ஒன்று 
இடம்பேற்றுள்ளது? 

A. நியூசிைாந்து நாட்டு பவலிங்டன் அருங்காட்சியகம்  

B. இங்கிைாந்து நாட்டு பவலிங்டன் அருங்காட்சியகம் 

C. சுவிட்ேர்ைாந்து நாட்டு பவலிங்டன் அருங்காட்சியகம்    

D. அயர்ைாந்து நாட்டு பவலிங்டன் அருங்காட்சியகம்  

43. ஐங்குறுநூற்றின் ோடதை பதாகுத்தவர் மற்றும் பதாகுப்பித்தவார் யார்? 

 A. ேன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி, பேயர் அறியப்ேடவில்தை,  

B. முடத்தாம கண்ணியார், யாதனக்கட்பேய் மாந்தரஞ்பேரல் இரும்போதற 

 C. புைத்துதற முற்றியக் கூடலூர் கிழார், யாதனக்கட்பேய் மாந்தரஞ்பேரல் இரும்போதற 

 D. பேயர் அறியப்ேடவில்தை, யாதனக்கட்பேய் மாந்தரஞ்பேரல் இரும்போதற 

44. கூற்று I  : ஆதேப்ேட்படன், கண்டுபிடித்தார்கள் என்ேதவ கூட்டுவிதனக்கு    

                           எடுத்துக்காட்டாகும் 

 கூற்று II  : ேகாேதமாக உள்ள விதனயடிகதள கூட்டு விதனயடிகள் என்ேர் 

 A. கூற்று I, II ேரி B. கூற்று I ேரி, II தவறு  C. கூற்று I, II தவறு     D. கூற்று I தவறு, II ேரி 

45. கீழ்க்கண்டவற்றுள் போருந்தா இதண எது?  

 A. வங்கூழ்  -   கடல் நீர் 

B. வங்கம்  -   கப்ேல்   

C. எல்      -   ேகல்    

D. அழுவம்    -   கடல்  
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46. சுவடிகளில் எழுதிப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு அழிந்த போகும்நிதையில் இருந்த புறநானூற்றின் 
ேை சுவடிகதள ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து ேைரும் ேயன்பேரும் வதகயில் 1894 ஆம் ஆண்டு 
முதன் முதலில் அச்சில் ேதிப்பித்து பவளியிட்டவர் யார்? 

 A. யாழ்ோணம் ஆறுமுகநாவைர்    B. பிள்தள பேருமாள் ஐயங்கார்  
 C. உ. பவ. ோ      D. பதா. போ. மீனாட்சி சுந்தரனார் 

47. தற்காைத்தில் பிரிநிதை போருளில் அதிகமாக வரும் இதடச்போல் எது? 

A. ஏ   B. ஆ     C. ஓ     D. உம் 

48. ஆங்கிபையர் கட்டிய கப்ேல்கதளப் ேன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முதற ேழுது ோர்க்க 
பவண்டும், ஆனால் தமிழர் கட்டிய கப்ேல்கதள ஐம்ேது ஆண்டுகள் ஆனாலும் ேழுது ோர்க்க 
பவண்டிய அவசியமில்தை என்று கூறிய ஆங்கிபையர் யார்? 

A. மார்க்பகாபோபைா  B. வாக்கர்    C. பநபமா    D. பநட் 

49. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் தவறானது எது / எதவ? 

   I. தமிழின் வாழ்வியல் கரூவூைமான புறநானூறு வீரத்ததயும், ஈரத்ததயும் மட்டும்  

               பேோமல் வாழ்வின் விழுமியங்கதளயும் பேசுகிறது  

  II. புறநானூறு எட்டுத் பதாதக நூல்களுள் ஒன்று, புறத்திதனச் ோர்ந்த நானூறு 

     ோடல்கதள பகாண்டது 

 III. புறநானூறு புறம், புறப்ோட்டு எனவும் அதழக்கப்ேடுகின்றது இது பவண்ோவால் ஆனது 

IV. ோண்டிய மன்னருள் பேருவழுதி என்னும் பேயரில் ேைர் உள்ளனர் ஆயினும் அரிய 
ேண்புகள் அதனத்ததயும் இளதமயிபைபய பேற்று இருந்த காரணத்தாலும், 
கடற்ேயணம் ஒன்றில் இறந்து போனதமயால் கடவுள் மாய்ந்த இளம்பேருவழுதி என்று 
பிற்காைத்தவரால் அதழக்கப்ேடுகின்றார்.  

A. I மட்டும் தவறு      B. III மட்டும் தவறு    
C. அதனத்தும் தவறு     D. இவற்றுள் ஏதும் இல்தை 

50. கீழ்க்கண்டவற்றில் ேரியானது எது / எதவ? 

 I. இது ேழம் அல்ை      II.  இதவ ேழங்கள் அன்று  
III. எத்ததன பேரிய மரம்?     IV. எத்ததன நூல்கள் பவண்டும் 

A. I, II மட்டும் ேரி     B. II, III மட்டும் ேரி   C. அதனத்தும் ேரி       D. அதனத்தும் தவறு 

51. அவதன, அவனால் 
A. பேயர் இயற்ச்போல்           B. விதன இயற்ச்போல்     
C. இதட இயற்ச்போல்            D. உரி இயற்ச்போல் 

52. அகநானூற்றில் திதணதய ோடல் தவப்பு முதறபயாடு போருத்துக :   
         a b c d e 

 a. குறிஞ்சி  1. 2, 8, 12, 18    A. 1 2 3 4 5 
 b. முல்தை  2. 4, 14, 24, 34   B. 5 3 4 2 1 
 c. மருதம்  3. 6, 16, 26, 36   C. 4 3 5 2 1 
 d. பநய்தல்   4. 10, 20, 30, 40   D. 4 2 3 1 5 
 e. ோதை  5. 1, 3, 5, 7, 9    

53. உழுவார் உைகத்திற்கு அணி அஃதாற்றாது 

 எழுவாதர எல்ைாம் போறுத்து – எனும குறட்ோவில் ேயின்றுவந்துள்ள அணி எது? 

A. இல்போருள் உவதம அணி    B. பிறிதுபமாழிதல் அணி   
C. ஏகபதே உருவக அணி       D. தன்தமநவிற்சி அணி  

54. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான ேறதவகளின் ஒலி மரபு எது? 

 A. பகாழி கூவும்    B. கூதக கூவும்  C. புறா குனுகும்   D. ஆந்தத குழறும் 

55. இன்ேத் தமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர் 
  என்றுதரக்கும் நிதை எய்தி விட்டால்  - என் ோடைடிதய எழுதியவர் யார்? 

 A. ோரதிதாேன்  B. வாணிதாேன்  C. முடியரேன்    D. தாராோரதி  
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56. கீழ்க்கண்ட யாரின் விருப்ேத்திற்கிணங்க திருக்குற்றாைக் குறவஞ்சி ோடப்ேட்டது? 

 A. மதுதர போக்கநாதர்    B. மதுதர முத்து விஜியரங்க போக்க நாதர் 

 C. மதுதரமுத்து விஜயரங்க போக்கலிங்கர்  D. முத்து வடுக நாதர் 

57. கூற்று (A)    :  விதனயடி – பகாடு – அவர் உயிதர “பகாடுத்து” பவதை பேய்கிறார் - 
     முதல்விதன 

 காரணம் (R) :  ஒரு கூட்டு விதனயில் முதல் உறுப்ோக வந்து தன் அடிப்ேதட போருதள 
             தரும் விதன “முதல் விதன” எனப்ேடும் 

A. கூற்று (A)  தவறு, காரணம் (R) ேரி 

B. கூற்று (A)  காரணம் (R)  இரண்டும் ேரி. காரணம் கூற்றுக்கான (A)  ேரியான விளக்கம் 

C. கூற்று (A) ேரி காரணம் (R)  தவறு  

D. கூற்று (A) காரணம் (R)  இரண்டும் தவறு. காரணம் (R)   கூற்றுக்கான (A)  ேரியான விளக்கமல்ை 

58. கள்ளர்க்பகா ேயமில்தை காவலுக்கு 

 மிகஎளிது – என கல்விதய குறிப்பிடும் ோடல் வரி இடம்பேற்ற நூல் எது? 

A. நாைடியார்       B. ோரதிதாேன் கவிததகள்    

C. சிந்ததனக் களஞ்சியம்       D. தனிப்ோடல் திரட்டு 

59. ஐங்குறு நூற்றின் திதணப்ோடல்கதள ோடிய ஆசிரியர்கதள போருத்துக 

 a குறஞ்சி  1. ஓதைாந்ததயார்  A 5 4 3 2 1 

 b முல்தை    2. அம்மூவனார்  B. 1 2 3 4 5 

 c. மருதம்  3. ஓரம்போகியார்          C. 3 2 1 5 4 

d பநய்தல்  4. பேயனார்           D. 2 3 1 5 4 

 e ோதை  5. கபிைர் 

60. “ஏறுபகாள்” குறித்து கூறப்ேட்டுள்ள இைக்கிய நூல் எது? 

 A. ேள்ளு இைக்கியம்     B. கண்ணுதடயம்மன் ேள்ளு   

C. புறப்போருள் பவண்ோ மாதை     D. சிைப்ேதிகாரம் 

61. ேவணந்தி முனிவர் குறிப்பிடும் நாற்ேத்திரண்டு ஓபரழுத்து ஒருபமாழிகளில் குறில் 
எழுத்தாக இடம்பேறுவது எது / எதவ? 

A. து    B. பநா, து    C. நு      D. பதா, நு 

62.  கூற்று (A)    :  ோரதி தமது இந்தியா என்ற இததழ சிவப்பு வண்ணத் தாளில்  

                                 பவளியிட்டார் 

 காரணம் (R) :  சிவப்பு வண்ணம் புரட்சிதயயும் விடுததைதயயும் குறிக்கும்  

                              என்ேதால் அடிதமத்ததளயில் இருந்து இந்தியாதவ விடுவிக்க  

                              பவண்டும் என்ற எண்ணம் ோரதியின் இந்தியா இதழின்  

                              வண்ணத்திலும் பவளிப்ேட்டது 

A. கூற்று (A)  ேரி காரணம் (R) தவறு, 

B. கூற்று (A) ேரி (R)  காரணம் ேரி 

C. கூற்று (A) தவறு காரணம் (R) தவறு  

D. கூற்று (A) தவறு காரணம் (R)ேரி 

63. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதள ஆராய்க (புறநானூறு) 

   I. உணபவனப்ேடுவது நிைத்பதாடு நீபர 

  II. உற்றுழி உதவியும் உறுபோருள் பகாடுத்தும் 

 III. ோன்பறான் ஆக்குதல் தந்ததக்கு கடபன! 

 IV. உண்டியும் உதடயும் உதறயுள்ளும்…… 

A. II, III தவறு   B. II, IV தவறு   C. I, II, III ேரி    D. அதனத்தும் ேரி 
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64. சுப்புரோரதிமணியன் கனவு என்னும் எந்த இததழ நடத்தி வருகிறார்? 

A. இைக்கிய   B. சினிமா    C. அரசியல்     D. நாடக 

65.  ஜி.யு போப் அவர்கள் எங்கு வாழ்ந்த போது தமிழ் இைக்கிய இைக்கணங்கதள பதளிவுற அறிந்தார்? 

 A. கும்ேபகாணம்   B. இதடயான்குடி          C. பேன்தன ோந்பதாம்          D. தஞ்ோவூர் 

66. தமிழக வரைாறும் தமிழர் ேண்ோடும் – என்ற நூலின் ஆசிரியர்? 

A. மா. கிருஷ்ணன்         B. நா. அமபரேன்    

 C. மா. இராேமாணிக்கனார்         D. கி. வா. பஜகந்நாதன் 

67. கீழ்க்கண்டவற்றில் இதடப்ேகாேதங்கள் எதவ? 

A. நிைம், நீர், பநருப்பு, காற்று        B.  நட, வா, ேடி, வாழ்   

C. மன், பகால், தில், போல்        D. உறு, தவ, நனி, கழி 

68.  தமிழ் ஆர்வைர்கள் டி.பக.சியின் இல்ைத்தில் வாரந்பதாறும் எந்த கிழதம எத்ததன 
மணியளவில் கூடி தமிழ் இைக்கியத்ததே ேற்றி பேசுவர்? 

 A. திங்கள் காதை 10 மணியளவில் B. புதன் மதியம் 2.00 மணியளவில்  
C.  ஞாயிறு மாதை 5.00மணியளவில்  D. பேவ்வாய் மாதை 4.00 மணியளவில் 

69. “சிற்ே பேந்நூல்” என்ற நூதை பவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

 A. அரசு சிற்ேக்கல்லூரி, மாமல்ைபுரம்  B. தமிழ்நாடு சிற்ேக்கதை கல்லூரி   

C. தமிழ்நாடு பதாழில்நுட்ேக் கல்வி இயக்கம்   D. தமிழ்நாடு பதாழில் நுட்ேவியல் இயக்கம்  

70. கீழ்க்கண்ட எங்கு தமிழ், பதலுங்கு உள்ளிட்ட ேல்பவறு பமாழிகளின் ஓதைச் சுவடிகளும் 
தகபயழுத்துப் ேடிகளும் உள்ளன? 

A. தஞ்தே ேரஸ்வதி மஹால் நூைகம்   B. தமிழ் ேல்கதைக்கழகம், தஞ்ோவூர்  
C. உ. பவ. ோ. நூைகம், பேன்தன     D. கீழ்த்திதே நூைகம், பேன்தன 

71. கீழ்காண்ேனவற்றுள் மூங்கிதை குறிக்கும் போல் எது? 

 A. ஆரளி   B.  அதம    C. மாசுனம்  D. நூபுரம்  

72. பநல்லிதன கரும்பு காக்கும் 

 நீரிதனக் கால்வாய் பதக்கும் 

 மல்ைல் அம் பேருவில் காஞ்சி – என்ற வரிகதள ோடியவர் யார்? 

A. பேக்கிழார்          B. சீத்ததைச்ோத்தனார்     

C. புைவர் குழந்தத        D. ஆசிரியர் பேயர் அறியப்ேடவில்தை 

73. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான இதண எது? 

A. ஓட்டம் -   முதனிதைத் பதாழிற்பேயர்  

B. பிடி  -   முதனிதை திரிந்த பதாழிற்பேயர்   

C. சூடு -    விகுதி பேற்ற பதாழிற்பேயர்  
D. A, B, C  –  இவற்றில் ஏதுமில்தை 

74. போருந்தாதவற்தற பதர்வு பேய்க  

 A. யுகத்தின் ோடல்     –  சு. வில்வரத்தினம்  
B. நன்னூல்      –  ேவணந்தி முனிவர்  
C. ஆறாம் திதண     –  அ. முத்துலிங்கம் 
D. பேச்சுபமாழியும் கவிதத பமாழியும்  -  அபோகன் 

75. துன்ேத்திற்குத் துன்ேம் உண்டாக்குேவர் யார்? 

A. தம் குடிதயச் சிறப்புதடய குடியாகக் பேய்ய விரும்புவர்  
B. துன்ேம் வந்த போது வருந்தி கைங்காதவர்   
C. கற்க பவண்டியவற்தறப் பிதழயில்ைாமல் கற்ேவர் 
D. A, B, C – இவர்கள் அதனவரும் 
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76. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதளக் ஆய்க? 

   I. இரண்டாம் இராேராேன் காைந்பதாட்டு பமய்கீர்த்திகள் கல்லில் வடிக்கப்ேட்டுள்ளன 

   II. இது புைவர்களால் ோடப்ேட்டு கல் தச்ேர்களால் கல்லில் எழுதப்ேட்டதவ ஆகும்    

  III. பமகீர்த்திகள், கல்பவட்டின் இரண்டாம் ேகுதியில் மன்னதரப் ேற்றி புகழ்ந்து எழுதப்ேடும் 
வரிகள் ஆகும் 

A. II, III ேரி, I தவறு    B. I, II , III தவறு     C. I, II ேரி, III தவறு      D. I, II தவறு, III ேரி 

77. போருத்துக          a b c d 

 a. ேைே வாவி  1. வண்டு பமாய்க்கின்ற  A. 4 3 2 1 

 b. முகில் பதாதக  2. குளத்தில் எழும் அதை B. 1 2 3 4 

 c. வாவித் தரங்கம்  3. பமக்க்கூட்டம்   C. 3 1 4 2 

 d. அளியுைாம்   4. தாமதரத்தடாகம்  D. 2 4 1 3 

78. கீழ்க்கண்டவற்றில் ேரியான இதண எது? 

 A. திருக்குறள் நீதி இைக்கியம் - க. த. திருநாவுக்கரேர் 

 B. திருக்குறள் பதளிவுதர - மு. வரதராேனார் 

  C. ேச்தே நிழல்   - M. S. உதயமூர்த்தி 

   D. எண்ணங்கள்   - உதய ேங்கர்  

79. கீழ்க்கண்ட எதனால் தீதம உண்டாகும்? 

A. பேய்யத்தகுந்த பேயல்கதளச் பேய்வதால்  

B. பேய்யத்தகாத பேயல்கதளச் பேய்யாமல் இருப்ேதால்   

C. பேய்யத்தகுந்த பேயல்கதளச் பேய்யாமல் இருப்ேதால்   

D. எதுவும் பேய்யாமல் இருப்ேதால் 

80.  பேங்கயல் – பேம்தம+ கயல் ேரியான புணர்ச்சி விதிதய பதர்வு பேய்க 

 A. ஈறுபோதல் , முன்னின்ற பமய்திரிதல்   
B. ஈறுபோதல், உடைபமல் உயிர் வந்து ஒன்றுதல்  
C. முன்னின்ற பமய் தரிதல், ஈறுபோதல்  
D. உடல்பமல் உயிர் வந்து ஒற்றுதல், ஈறுபோதல்  

81. கீழ்க்கண்ட எது / எதவ மூவிடத்திற்கும் ஐம்ோலுக்கும் போதுவான போற்களாகும்? 

A. பவறு  B. உண்டு    C. இல்தை   D. இதவயதனத்தும் 

82. கீழ்க்கண்டவற்றில் போருந்தா இதணதயக் காண்க 

A. மருதம்   - மதனக்கிணறு    
B. பநய்தல்  - மணற்கிணறு  
C. ோதை  - சுதன நீர்       
D. குறிஞ்சி  - காந்தள் 

83. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

A. எழுதிய ோடல்     B. எழுதாத ோடல்  C. பவற்றிதைப்ோக்கு     D. தாய்தந்தத  

84. இளங்பகா தந்த சிைம்பு தமிழினத்தின் போது போத்து என்றவர் யார்? 

 A. இரா. இளங்குமரணார்     B. அறிஞர் அண்ணா     C. வ. ராமோமி       D. மா. போ. சி  

85. பேய்திகளில் கருத்து பிதழபயா, போருள் குழப்ேபமா ஏற்ேடாமல் இருப்ேதற்கு கீழ்க்கண்ட எது / 
எதவ உதவுகின்றன? 

A. வல்லினம் மிகும் இடங்கள்      
B. வல்லினம் மிகா இடங்கள்   
C. வல்லினம் மிகும் அல்ைது மிகா இடங்கள்     
D. வல்லினம் மிகுதலும் மிகாதமயும் 
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86. ‘இ ஈ ஐவழி யவ்வும் ஏதனய 
 உயிர் வழி வ்வ்வும் ஏ முன் இவ்விருதமயும் ‘ என்ற விதி கீழ்கண்ட எப்புணர்ச்சியில் வரும் 

 A. ேண்புப் பேயர் புணர்ச்சி      
B. உடன்ேடு பமய் புணர்ச்சி  
C. பமய்யீற்றுப் புணர்ச்சி      
D. தனிக்குறில் முன் ஒற்று புணர்ச்சி 

87. கீழ்க்கண்டவற்றில் போருந்தாதது எது? 

A. பேய்முதற  B. பமய்முதற   C. உய்முதற      D. காய்மணி 

88. காதே விரும்பிக் கைங்கிநின்று உன்ோத 

 ஆதே விரும்ோது அதைந்பதன் ேராேரபம! – என்ற ோடைடி இடம்பேற்ற பதாகுப்பு எது? 

A. திருவருட்ோ      B. தாயுமாணவர் ோடல்கள்    

C. குணங்குடியார் ோடற்பகாதவ     D. மபனான்மணிக் கண்ணி  

89. ேகுேத உறுப்புகளுள் இடம் பேறும் அடிப்ேதட உறுப்புகள் எதவ? 

 A. ேகுதி, இதடநிதை, ேந்தி, ோரிதய, விகுதி   
B. ேகுதி, இதடநிதை, விகுதி, விகாரம் 
C. ேகுதி, இதடநிதை, விகாரம்     
D. ேகுதி, விகுதி 

90. “உண்தமயான பேல்வம் என்ேது பிறர் துன்ேம் தீர்ப்ேது தான்” என்று கூறியவர் யார்? 

A. திருவள்ளுவர்     B. நல்பவட்டனார்    C. நல்ைந்தூவனார்   D. கண்ணதாேன் 

91. இதறமகன் வந்திருக்க 

 இன்னும் நீ உறங்குதிபயா  

 புறப்ேடு புன்னதகநீ 

 பூத்பதபைா பரம்ோவாய் - என்ற ோடைடி இடம்பேற்றுள்ள நூல் எது? 

A. திருப்ோதவ    B. திருபவம்ோதவ    C. கன்னிப்ோதவ           D. திருக்பகாதவ 

92. பநடுநல்வாதட யாதர ோட்டுதடத்ததைவனாக பகாண்டு ோடப்ேட்டது? 

 A. ோண்டிய பநடுஞ்பேழியன்     

B. இமயவரம்ேன் பநடுஞ்பேரைாதன் 

C. ேல்ைவ மன்னன் சிம்மவிஷ்ணு    

D. கரிகால் பேருவளத்தான் 

93. போருத்துக :       a b c d 

 a. சிற்ேம்  1. Aesthetics   A. 1 2 3 4 

 b. கல்பவட்டு  2. Manuscripts   B. 3 4 2 1 

 c. தகபயழுத்துப்ேடி 3. Inscription   C. 4 3 2 1 

 d. அழகியல்   4. Sculpture   D. 2 1 4 3 

94. “மற்று இனி உதரப்ேது என்பன? 

 வானிதட மண்ணில், நின்தனச் 

 பேற்றவர் என்தனச் பேற்றார்” இது யார் யாரிடம் கூறியது?  

 A. இராமன் குகனிடம் கூறியது    

B. சுகரீவன் இராமனிடம் கூறியது  

C. இராமன் சுக்ரீவனிடம் கூறியது   

D.  இைக்குவன் இராமனிடம் கூறியது 
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95. சிைப்ேதிகாரம் ேற்றிய கூற்றுகளில் எது ேரியானது ? 

 I. புகார், மதுதர, வஞ்சிக் காண்டங்கள் முதறபய போழ, ோண்டிய, பேர மன்னர்கதளப்  

             ோடியதால் மூபவந்தர் காப்பியம் என்று அதழக்கப்ேடுகிறது 

 II. முதன் முதைாக பேண்தண முதன்தம ோத்திரமாகக் பகாண்டு அவள் அரேதன  

             எதிர்த்து வழக்காடியதத ோடியதால் புரட்சி காப்பியம் என்று அதழக்கப்ேடுகிறது 

 III. இயல், இதே, நாடகம் ஆகிய மூன்று கூறுகளும் இடம்  பேற்றிருப்ேதால் முத்தமிழ்  

               காப்பியம் என்று அதழக்கப்ேடுகிறது 

 IV. பேய்யுளாகவும் ோடைாகவும், உதரநதடயாகவும் ோடப்ேட்டுள்ளதால் இது  

               உதரயிடப்ேட்ட ோட்டுதட பேய்யுள் என்று அதழக்கப்ேடுகிறது 

 A. I, II  மற்றும் IV ேரி        

B. II, III மற்றும் IV ேரி  

C. I, III மற்றும் IV ேரி       
D. I, II, III மற்றும் IV ேரி 

96. ேன்னிரு திருமுதறகதள பதாகுத்தவர் யார்? 

 A. ேன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி   

B. நாதமுனிகள்  

C. நம்பியாண்டார் நம்பி     

D. நல்ைந்துவனார் 

97. நரம்புகளின் எண்ணிக்தகதய பகாண்டு யாழுடன் போருத்துக : a b c d 

 a பேரியாழ்   1. 07 நரம்புகள்    A 4 3 2 1 

 b மகரயாழ்   2. 21 நரம்புகள்    B 3 4 2 1 

 c ேபகாட யாழ்  3. 16 நரம்புகள்    C 4 2 3 1 

 d பேங்பகாட்டியாழ்  4. 17 நரம்புகள்    D 2 4 3 1 

98. புறநானூற்தற முழுவதும் ஆங்கிைத்தில் பமாழி பேயர்த்த ஜார்ஜ் ஹர்ட் எந்த 

ேல்கதைக்கழகத்தில் ேணியாற்றினார்? 

 A. பகாைம்பியா ேல்கதைக்கழகம்     

B. நாளந்தா ேல்கதைக்கழகம்  

C. கலிபோர்னியா ேல்கதைக்கழகம்     

D. பகம்பிரிட்ஜ் ேல்கதைக்கழகம் 

99. ேரியான அகர வரிதேதய பதர்க. 

 A. ஒழுக்கம், உயிர், ஆடு, எளிதம    

B. அன்பு, இறக்கம், ஓதே, ஐந்து 

C. ஈதல், ஊக்கம், ஏது, ஔதவ     

D. அன்பு, உதவி, நட்பு, நன்றி 

100. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான பதாடர் எது? 

 A. ததைவர் தம் தகயால் ேரிசு வழங்கினார்    

B. மாடுகள் தமது ததைதய ஆட்டின 

C. மாணவன் தன் தகயால் பேற்றுக் பகாண்டான்   

D. கன்று தன் ததைதய ஆட்டியது 
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101. போருத்துக :        a b c d 

 a. எலுமிச்தே  1. ோர்மிக்    A. 4 3 2 1 
 b. சிறுநீர்   2. பகாலிக் அமிைம  B. 3 4 2 1 
 c. பித்த நீர்   3. யூரிக் அமிைம்   C. 4 2 1 3 
 d. எறும்பு பகாடுக்கு 4. சிட்ரிக் அமிைம்  D. 2 3 4 1 

102. 1968 ஆண்டு மக்களதவயால் நிதறபவற்றப்ேட்ட பைாக்ோல் மபோதா காைாவதியானது 
ஏபனனில் 

 A. மாநிைங்களதவ அம்மபோதாதவ நிராகரித்தது  
B. குடியரசு ததைவரால் அம்மபோதா நிறுத்திதவக்கப்ேட்டது  
C. இரண்டு அதவகளின் கூட்டுக்குழு அம்மபோதாதவ நிராகரித்தது    
D.  நான்காவது மக்களதவ முன்கூட்டிபய கதைக்கப்ேட்டது 

103. மபைரியாவிற்காக WHO ஒப்புதல் பேற்ற முதல் தடுப்பூசி எது? 

A. மாய்குயுரிக்ஸ்  B. பகாபவக்ஸ்  C. பகாய்னாவாக்ஸ்  D. ஓமபை 

104. கூற்று (A)    :  அரசியைதமப்புச் ேட்டத்தின்ேடி முதைதமச்ேர் ஆளுநரின் விருப்ேம்    
                                 உள்ளவதர மட்டுபம தனது ேதவிதய வகிக்கிறார் 
 காரணம் (R) :  முதைதமச்ேர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்ேடுகிறார் 

A. கூற்று (A)  மற்றும் காரணம் (R)  இரண்டும் ேரி. பமலும் காரணம் கூற்றுக்கான (A)  ேரியான விளக்கம்  
B. கூற்று (A) காரணம் (R)  இரண்டும் தவறு. காரணம் (R)   கூற்றுக்கான (A)  ேரியான விளக்கமல்ை  
C. கூற்று (A) ேரி காரணம் (R)  தவறு  
D. கூற்று (A) தவறு. காரணம் (R) ேரி 

105. போருத்துக :         a b c d 

 a. புகளூர் கல்பவட்டு  1. வீரராபஜந்திரன்  A. 1 2 3 4 
 b. ஜம்தே கல்பவட்டு  2. அபோகர்   B. 4 3 2 1 
 c. கிர்னார் கல்பவட்டு  3. அதியமான்  C. 2 1 3 4 
 d. கன்னியாகுமரி கல்பவட்டு  4. பேரர்கள்   D. 3 4 1 2 

106. நாட்டின் முதல் ேர்னிச்ேர் பூங்கா பதாடங்கப்ேட்ட இடம்? 

A. படல்லி    B. பேங்களூர்    C. தூத்துக்குடி         D. பகரளா  

107. போருத்துக :                       a   b    c    d   e  

 a. B1 ததயமின்  1. ஆசிட்தடல் பகாதைன் உற்ேத்தி  A. 1   2   3   4   5 
 b. B2 ரிபோஃப்பளவின் 2. ஹிபமாகிபளாவின் உருவாக்கம்  B. 5   4   1   3   2 
 c. B4 - பகாணைன்  3. DNA உற்ேத்தி     C. 5   4   3   2   1 
 d. B6 - தேரிடாக்ஸின் 4. உடலின் ஆக்ஸிஜபனற்ற விதளகள் D. 5   4    1   2   3 
 e. B12 பகாோைதமன் 5. கார்போதஹட்பரட் வளர்சிதத மாற்றம் 

108. புதிய அகிை இந்திய ேணிகதள உருவாக்குவது? 

A. பைாக்ேோ  B. ராஜ்யேோ   C. உச்ேநீதிமன்றம்   D. குடியரசுத் ததைவர் 

109. 1755 இல் பூலித்பதவருக்கும் யாருக்கும் இதடபய நதடபேற்ற போரில் பூலித்பதவர் பவற்றி பேற்றார்? 

A. மாபுஸ்கான்      B. அபைக்ோண்டர் பஹரன்  
C. கர்னல் காம்பேல்       D. கான்ோகிப் 

110. மக்களதவயில் வரவு பேைவு திட்டத்தத ேமர்ப்பிப்ேவர்? 

A. குடியரசுத்ததைவர் B. பிரதமர்   C. நிதியதமச்ேர்    D. நிதிபேயைர் 

111. போருத்துக :         a b c d 

 a. சிறப்பு போருளாதார மண்டைக் பகாள்தக 1. 1991 A. 3 1 4 2 
 b. புதிய ேன்னாட்டு வாணிே பகாள்தக  2. 2000 B. 3 4 2 1 
 c. போருள் மற்றும் ேணி வரிச்ேட்டம்  3. 2015 C. 4 3 1 2 
 d. நரசிம்ம கமிட்டி      4. 2017 D. 2 3 4 1 
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112. ோமினி அரேர் முதைாம் முகமதுவின் எட்டு அதமச்ேர்களின் துதறதய போருத்துக :-       

a. வகில் - உஸ் – சுல்தானா    1. ததைதமநீதிேதி, ேமய அறநிதையத்துதற அதமச்ேர்         
 b. அமீர் - இ - ஜீம்ைா       2. காவல் துதறத் ததைவர், ததைநகரின் நீதிேதி              
 c. வசீர் - இ - அஷ்ரப்       3. பவளியுறவு அரசு விவகாரத்துதற அதமச்ேர்              
 d. பகாத்வால்        4. நிதியதமச்ேர்                               
 e. ோர் - இ - ஜஹான்       5. ேதடத்ததைவர், அரேருக்கு அடுத்த நிதையில் உள்ளவர் 

 a b  c  d e 
 A. 1 2 3 4 5 
 B. 3 4 5 2 1 
 C. 5 2 3 4 1 
 D. 5 4 3 2 1 

113. ோராளுமன்ற கீழதவ உறுப்பினர்கள் எதன்மூைம் பதர்ந்பதடுக்கப்ேடுகின்றனர்? 

A. ரகசிய வாக்கு B. வயதுவந்பதார் வாக்குரிதம  C. ஒற்தற வாக்கு  D. ேன்தம வாக்கு 

114. பிர்ோ முண்டா எதனுடன் பதாடர்புதடயவர்? 

 A. ோந்தைர்களின் கிளர்ச்சி         B. போல் கிளர்ச்சி         
C. முண்டா கிளர்ச்சி       D. வஹாபி கிளர்ச்சி  

115. GST கவுன்சில் எந்த அரசியைதமப்பின் விதிப்ேடி அதமக்கப்ேட்டது? 

 A. விதி 279 அ  B. விதி280   C. விதி 278   D. விதி 278ஆ 

116. போருந்தா இதண எது? 

 A. தவட்டமின் K - மைட்டுத்தன்தம   B. தயமின்   -  பேரிபேரி   
 C. தவட்டமின் D - ரிக்பகட்ஸ்      D. நியாசின் - பேல்ைக்ரா  

117. அயைகத் தமிழர் நாள்  

A. ஜனவரி 9   B. மார்ச் 6   C. ஜனவரி 12    D. டிேம்ேர் 6 

118. ேமக்ரா சிக்ஷா திட்டம் என்ேது? 

A. குழந்தத ேருவக்கல்வி, அடிப்ேதட கல்வியறிவு கவனம் பேலுத்துதல்  
B. பநடுஞ்ோதை துதறதய சீரதமத்தல்  
C. பேண் வன்பகாடுதமகதள தடுத்தல்  
D. தமிழ்பமாழிதய சீர்ேடுத்தல் 

119. ஆஸ்துமா இருமலுக்கு மருந்தாக ேயன்ேடுவது எது? 

 A. பேன்தேல் ஆல்கஹால்    B. பேன்தேல் அசிட்படட்  
C. பேன்தேல் பேன்போபயட்    D. பேன்தேல் அமிைம் 

120. இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிதம மற்றும் பதர்ந்பதடுக்கும் உரிதம 

 A. அடிப்ேதட உரிதம   B. அரசியைதமப்பு உரிதம   
C. இயற்தக உரிதம   D. ேட்ட உரிதம 

121. ததைவர்கள் – ேத்திரிக்தக போருத்துக     a b c d 

 a. வ. உ. சி    1. விஜயா   A. 2 1 4 3 
 b. ோரதி    2. விபவக ோனு  B. 3 4 1 2 
 c. சுப்பிரமணிய சிவா  3. ோைோரதம்  C. 2 3 1 4 
 d. வ.பவ.சு     4. ஞானோனு  D. 4 3 2 1 

122. போருந்தும் இதண எது?  

A. உயிர் காக்கும் ஹார்பமான்   -   கார்ட்டிபோல்   
B. வளர்ச்சி ஹார்பமான்    -   GH  
C. காைத் தூதுவர்கள் ஹார்பமான்  -   பமைட்படானின்  
D. A, B, C      -   இதவயதனத்தும் 
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123. தமிழ்நாட்டில் அதனத்து e-பேதவ திட்டங்கதள அமல்ேடுத்தும் முதன்தம முகதம எது? 

 A. ELCOT   B. TACTN    C. TNeGA     D. NIC  

124. விஜயநகர அரசு நான்கு அரே வம்ேம் - முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி காைம் போருத்துக :  

               a  b   c   d  
 a. ேங்கம வேம்  1. 1505 - 1570   A.  2  4  1  3  
 b. ோளுவ வம்ேம்  2. 1336 - 1485   B.  2  1  4  3 
 c. துளுவ வம்ேம்  3. 1570 - 1650    C.  3  4  2  1 
 d. ஆரவீடு வம்ேம்  4. 1485 - 1505   D.  4  3  1  2 

125. உற்றவன் தீர்ப்ோன் மருந்து உதழச்பேல்வான்என்று  

அப்ோல்நாற் கூற்பற மருந்து” என்ற குறளில் உதழச் பேல்வான் என்ேதன் போருள் என்ன? 

 A. பநாயாளி  B. பேவிலியர்   C. மருத்துவர்    D.  மருந்தாளர் 

126. ‘சித்திரபுத்திரன்’ எனும் புதன பேயரில் கட்டுதரகதள எழுதியவர் யார்? 

 A. ோரதியார்   B. திரு. வி. க.   C. அண்ணாதுதர    D. பேரியார் 

127. கீபழ பகாடுக்கப்ேட்டுள்ள வரி பதாகுப்பில் எதவ GST வரம்புக்குள் வருேதவ? 

A. நிறுவன வரி, சுங்க வரி, பேதவ வரி  
B. கைால் வரி, போழுதுபோக்கு வரி, விற்ேதன வரி 
C. குதறந்தேட்ே மாற்று வரி, விற்ேதன வரி, மாநிை வரி    
D. ஆடம்ேர வரி, மூைதன ைாேம் வரி, தீர்தவ மற்றும் கூடுதல் வரி 

128. ோரிசில் நதடபேற்ற ேர்வபதே பேண்கள் வாக்குரிதம கூட்டத்தில் இந்தியாவின் ோர்ோக 
ேங்பகற்றவர்? 

A. முத்துபைட்சுமி பரட்டி     B. ருக்மணி அருண்படல்  
C. ருக்மணி பைட்சுமிேதி       D. அன்னிபேேன்ட் 

129. இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் நதடபேற்ற ஆண்டுகள்? 

A. 1936, 1939  B. 1937, 1939   C. 1938, 1940  D. 1937, 1965 

130. போருந்தாத இதண எது?  

 A. நிஸ்ஸல் துகள்       -  என்படாபிளாே வதை   
 B. ஷிவான் பேல்கள்      -  ரான்வியர் கணு 
 C. நரம்புணர்வு கடத்திகள்  -  தேனால்டிக்தேகள்  
 D. போம்ேல் கால்வாய்கள்  -  அபயாடின் மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்  

131. பின்வருவனவற்றுள் எது பேரியாரால் பவளியிடப்ேட்ட நூல் கிதடயாது? 

 A. குடியரசு   B. உண்தம   C. ேகுத்தறிவு      D.  சுயமரியாதத 

132. மனிதவள பமம்ோட்டில், ேணி பமம்ோட்டின் போருள் என்ன? 

A. ேணியாளர்களின் நிதை மாறுதல்      B. வறண்ட ேணி பமம்ோடு 
C. ேணியாளர் ஒரு ேணி நிதையிலிருந்து உயர்ந்த ேணிக்கு மாறுதல் D. பமற்கண்ட அதனத்தும் 

133. கீழ்கண்டவற்றுள் ேரியாக போருத்தப்ேட்டது எது 

A. விதி 153  -   மாநிை நிர்வாக அதிகாரம்  
B. ஆளுநர்  –  155 ஆளுநர் நியமனத்திற்கான தகுதிகள்    
C. விதி  -  161 ஆளுநரால் எடுக்கப்ேடும் உறுதிபமாழி ேதவிப்பிரமாணம்    
D. விதி 167  –  ஆளுநருக்கு தகவல் அளிப்ேது பதாடர்ோனதில் முதைதமச்ேரின் கடதமகள் 

134. ைக்பனா ஒப்ேந்தத்தின் ததைதமச் சிற்பியான முகமது அலி ஜின்னாதவ ‘இந்து முஸ்லீம் 
ஒற்றுதமயின் தூதர்” என்றதழத்தவர் யார்? 

A. காந்திஜி          B. ேபராஜினி அம்தமயார்         
C. அன்னிபேேன்ட் அம்தமயார்          D. பநருஜி   

135. 0.001m  NaOh கதரேலின் PH கணக்கிடுக 

 A. 3    B. 7    C. 14    D. 11 
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136. தந்தத பேரியார் சுயமரியாதத மாநாட்டில் பேண்களின் நைனுக்காக திட்டங்கள் 
இயற்றப்ேட்ட இடம் எது? 

 A. பமட்ராஸ்   B. பகாதவ  C. பேங்கல்ேட்டு     D. பேைம் 

137. போருத்துக :        a b c d 

 a. ஈபராடு  1. ைாரி கைத்பதாகுதி  A. 3 4 1 2 
 b. சிவகாசி  2. ஜவ்வரிசி    B. 3 4 2 1 
 c. ேங்ககிரி  3. மஞ்ேள்    C. 4 3 1 2 
 d. பேைம்   4. தீப்பேட்டி    D. 3 1 4 2 

138. இைக்கியத்திற்காக பநாேல் ேரிசு 2021 பேற்றவர் யார்? 

A. சுயூபரா மனாபே     B. படவிட் ஜீலியஸ்      C. அப்துல்ரஸாக் கர்னா  D. மரியா ரஸா 

139. தமிழ்நாட்டில் பதாட்டில் குழந்தத திட்டம் முதன் முதைாக துவங்கப்ேட்ட இடம் எது? 

 A. தர்மபுரி   B. பேைம்    C. மதுதர     D. பதனி  

140. கூற்று : அமிபனா அமிைங்கள் சிததகப்ேடுவதால் உருவாகும் தநட்ரஜன் கழிவுகள் 
கல்லீரலில்                    யூரியாவாக மாற்றப்ேடுகின்றன 

 காரணம் : இது கால்வின் சுழற்சி அல்ைது யூரியா சுழற்சி என்று அதழக்கப்ேடுகிறது 

 A. கூற்றும் காரணமும் ேரி     B. கூற்றும் காரணமும் தவறு  
C. கூற்று ேரி காரணம் தவறு       D. கூற்று தவறு காரணம் ேரி  

141. அமர்த்தியா பேன் எழுதிய “ ோலின ோகுோட்டின் ேல்பவறு முகங்கள்” என்ற கட்டுதரயில் 
எத்ததன விதமான ோகுோடுகதள கூறுகிறார்? 

A. 7    B. 9    C. 5      D. 10 

142. மக்கள்பதாதக கணக்பகடுப்பு 2011 ன் ேடி தமிழ்நாட்டின் ோலின விகிதம் எவ்வளவு? 

A. 940   B. 555   C. 995     D. 928 

143. தமிழ்நா198. தவரஸ் மற்றும் ோக்டீரியா பநாய்த் பதாற்றுதலின் போது எதவ 
எதிர்ப்போருதள உருவாக்குகின்றன?  

A. பமாபனாதேட்டுகள்     B.  பேபோஃபில்கள்     
C. நியூட்பராஃபில்கள்             D. லிம்ஃபோதேட்டுகள் 

144. பகாப்பேரும்சிங்கன் உண்ணா பநான்பிருந்து உயிர் நீத்தான் என்று எந்நூலில் 
காணப்ேடும் பேய்தி ேல்பைகனா என்ற ேமண நதட முதறதய ஒத்திருக்கிறது? 

 A. சீவகசிந்தாமணி  B. அகநானூறு  C. புறநானூறு       D. நீைபகசி 

145. இந்தியாவின் ததைதம கணக்கு தணிக்தக அதிகாரி கீழ்கண்ட கணக்குகதள தணிக்தக 
பேய்யும் போறுப்புதடயவர்? 

 1. மத்திய அரசு     2. மாநிை அரசு  
3. யூனியன் பிரபதே அரசு    4. நகர்ப்புற, கிராமப்புற உள்ளாட்சி அதமப்பு 

 A. 1, 2 மற்றும் 3 B. 2, 3 மற்றும் 4 C. 1, 2 மற்றும் 4   D. 1, 3 மற்றும் 4 

146. தமிழ்நாட்டில் ‘தேவ தவணவ ஒற்றுதமதய உருவாக்குவதற்காக ‘ேத் விஜய தான 
ேங்கத்தத’ நிறுவி ேர்மாவில் தாழ்த்தப்ேட்ட இந்திய மக்களுக்கு ோடுேட்டவர் யார்? 

A. அவிநாசிலிங்கம்  B. Dr. அம்பேத்கர்     C. மதுதரப்பிள்தள    D. அபயாத்தியதாேர் 

147. மாங்குபராவ் காடுகள்  என்றதழக்கப்ேடும் காடுகள் எதவ? 

 A. அல்தேன் காடுகள்      B. ஒத அதைக் காடுகள்     
 C. கடற்கதரபயாரக் காடுகள்    D. ஆற்றங்கதரக் காடுகள் 

148.   டிேம்ேர்8, 2021 அன்று இறந்த முப்ேதட தளேதி விேத்துக்குள்ளான பஹலிகாப்டர் 

 A. CR -25B   B. MI -17V5  C. BO-18N   D. NC -17 
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149. பதன்னிந்தியாவின் சுருக்கமான வரைாறு (A Concise History of  South India) என்ற நூலின் 
ஆசிரியர் யார்? 

 A. அ - கிங்       B. யுவான் சுவாங் C. பநாபோரு கராஷிமா   D. ஸ்ரீ விஜயா  

150. நிதி ஆபயாக்-யின் முக்கிய ேணிகளில் பின்வரும் எந்த ேணி இடம் பேறாது? 

A. திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகதள கண்காணிக்கவும், மதிப்பீடு பேய்யவும்  
B. நம்ேகமான கிராம அளவில் திட்டங்கதள வகுப்ேது மற்றும் வழிமுதறகள் அபிவிருத்தி பேய்தல் 
C. மத்திய அதமச்ேகங்கள் மற்றும் மாநிை அரசுகளுக்கு நிதி வழங்கல் 
D. கூட்டுறவு கூட்டாட்சி மற்றும் வடிவதமப்பு மூபைாோய பகாள்தக வளர வழி வகுக்கும் 

151. போருந்தாத இதண எது? 

 A. ராஸ்த்பகாப்தார் - தாதாோய் பநௌபராஜி    B. மராட்டா - திைகர்     
C. பமட்ரால் தடம்ஸ் - வில்லியம் டிக்தே   D. இந்தியாவின் குரல் - சுபரந்திரநாத் ோனர்ஜி    

152. 1979 இல் அதமக்கப்ேட்ட B. T. மண்டல் ஆதணயம் இதர பிற்ேடுத்தப்ேபடாருக்கு 
எத்ததன ேதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்க பகாரியது? 

A. 32%   B. 25%    C. 27%     D. 18% 

153. ராஜ்ய ேோ ேற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது 

A. பதாடர்ந்து நிகழ்கின்ற அரங்கு    
B. கதைக்க முடியாது   
C. 1/3 ேங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஓய்வு பேறுகின்றனர்    
D. ஓய்வு பேற்றவர்கள் மறுேடியும் பதர்ந்பதடுக்ப்ேடுவதற்கும் நியமனத்திற்கும் தகுதியானவர்கள் 

154. தமிழகத்தில் 1927இல் நீல் உருவ சிதை ேத்யாகிரக அறப்போராட்டத்தில் கைந்து பகாண்ட பேண்மனி யார்? 

A. பக. பி. சுந்தரம்ோள்         B. ேத்மாோணி அம்மாள்      
C. முத்துைட்சுமி பரட்டி         D. பேல்வி துர்க்ககோய்  

155. D. முத்துைட்ேமி பரட்டி அம்தமயார் மகப்பேறு உதவித் திட்டமானது தமிழ்நாட்டில் எப்போது 
துவங்கப்ேட்டது? 

A. 2006 – 2007    B. 2007 – 2008   C. 2008 - 2009            D. 2009 - 2010 

156. தாராள மயமாக்கல், தனியார் மயமாக்கல், உைக மயமாக்கல் ஆகிய முதறகள் எந்த 
ஆண்டில் எந்த நிதி அதமச்ேர் அறிமுகப்ேடுத்தினார்? 

A. 1991, மன்பமாகன் சிங்        B. 1995, பிரணாப் முகர்ஜி    
C. 2000, ே. சிதம்ேரம்        D. 2010, யஷ்வந்த் சின்கா 

157. போருந்தா இதண எது ? 

A. நாளமில்ைாச் சுரப்பி மண்டைத்தின் (என்படாகிதரனாைாஜி) தந்தத - தாமஸ் அடிேன் 
B.  நவீன உடற்பேயலியலின் தந்தத   -   வில்லியம் ஹார்வி           
C. மரபியலின் தந்தத    -  கிரிகர் பஜாகன் பமண்டல்   
D.  பதால்லுயிரியலின் தந்தத   -  அரிஸ்டாட்டில்  

158. பின்வரும் எந்த இடத்தில் கண்டறியப்ேட்ட நடுகல்லில் “கூடல் ஊர் ஆபகான் பேருதியன் 
அந்தவன்” எனக் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது? 

A. பவள்ளான்பகாட்தட   B. மானூர்  C. போற்ேதன பகாட்தட     D. புலிமான் பகாம்தே 

159. நிதி ஆபயாக் சுகாதாரக் குறியீடு 2018 இன் ேடி தமிழ்நாடு எத்ததனயாவது இடத்தில் உள்ளது? 

A. 1    B. 2     C. 3      D. 4  

160. கீழ்க்கண்டவர்களில் தமிழகத்தில் வீராணம் திட்டத்தத வகுத்தவர் யார்? 

A. காமராேர்  B. கருணாநிதி   C. அண்ணாதுதர    D. பஜயைலிதா 

161. இந்திய மக்கதள ஒன்றிதணக்கும் முயற்சியில் காந்தியடிகள் பமற்பகாண்ட முதல் 
இயக்கம் எது / எதவ? 

 A. ேம்ப்ரான் இயக்கம்       B. ஆதைத்பதாழிைாளர் பவதைநிறுத்தம்   
 C. பகதா போராட்டம்    D. A, B, C - இதவயதனத்தும்    
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162. ஒரு அதறயில் எதிர் முடுக்க பநரத்தத குதறப்ேதற்கு ? 

 A. அதிக எண்ணிக்தகயில் ஒலி பேருக்கிகதள ேயன்ேடுத்தல்  
B. எல்ைா ஜன்னல் கதவுகதள திறந்து தவக்க பவண்டும்  
C. எல்ைா ஜன்னல்கதவுகதள மூடி தவக்க பவண்டும்  
D. ேத்தமாக பேே பவண்டும் 

163. தமிழக அரசின் பவளாண்தம துதற பகாள்தக விளக்க குறிப்பு 2017 – 2018 ன் ேடி 
பின்வரும் எந்த உற்ேத்தியில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கவில்தை? 

A. மக்களச் போளம்   B. கம்பு  C. கடதை     D. பநல் 

164. போருந்தமில்ைாத இதண எது? 

 A. ஜைாலுதீன்  -  அக்ேர்    B. ேரித்  -  பஹர்ஷா  
 C. ேலீம்   -  நூருதீன் ஜஹாங்கீர் D. குர்ரம்  -  ஆைம்கீர்  

165. யாருதடய போருளாதாரம் காடு ோர்ந்த பவளாண் போருளாதாரமாகும்? 

 A. படல்லி சுல்தானிய போருளாதாரம்   B. முகைாயப் போருளாதாரம்  
C.  மராத்திய  போருளாதாரம்             D. ோமினி சுல்தானிய போருளாதாரம் 

166. பதசிய தடுப்பூசி தினம் அனுேரிக்கப்ேடுவது? 

 A. ஜனவரி 8   B. மார்ச் 5  C. மார்ச் 16   D. பேப்டம்ேர் 15 

167. கூற்று      : 1906 இல் வ.உ.சி சுபதசி நீராவிக் கப்ேல் கம்பேனி எனும் கூட்டுப் ேங்கு  
        நிறுவனத்ததப் ேதிவு பேய்தார்  

 காரணம் : 1906 இல் வ.உ.சி ஆங்கிபையரின் கடற்ேயண முற்றுரிதமக்கு ஆதரவாக சுபதசி 
      கப்ேல் கம்பேனி ஒன்தற ஏற்ேடுத்தும் போது தமிழ்நாட்டின் சுபதசி இயக்கம் 
      கவனத்ததப் பேற்றது 

 A. கூற்றும் காரணமும் ேரி         B. கூற்றும் காரணமும் தவறு 
 C. கூற்று தவறு காரணம் ேரி     D. கூற்று ேரி காரணம் தவறு 

168. கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறான இதண எது? 

A. பவண்தமபுரட்சி - ோல்  B. ேசுதம புரட்சி -   உணவு தானியம்  
C. நீை புரட்சி   - மீன்  D. மஞ்ேள் புரட்சி -   பூக்கள் 

169. கூற்று          : அக்ரி கல்ேர் என்ற போல் ஆங்கிை வார்த்ததகளான ‘அகர் மற்றும் கல்ேரா”  
                              என்ேதிலிருந்து பேறப்ேட்டது 
 காரணம்     : இதன் போருள் ‘நிைம் மற்றும் வளர்த்தல்” என்ேதாகும் 

 A. கூற்றும் காரணமும் ேரி         B. கூற்றும் காரணமும் தவறு  
C. கூற்று ேரி காரணம் தவறு    D. கூற்று தவறு காரணம் ேரி 

170. படல்லி சுல்தானிய வம்ேம்  -   ஆட்சிகாைம் போருத்துக:  a   b   c   d  e  

a. அடிதம வம்ேம்  1. 1320 - 1414  A.  5  3  1  2  4 
b. கில்ஜி வம்ேம்  2. 1414 - 1451  B.  3  4  1  2  5 
c. துக்ளக் வம்ேம்  3. 1290 - 1320   C.  5  3  4  2  1 
d. தேயது வம்ேம்  4. 1451 - 1526  D.  5  3  2  1  4 
e. பைாடி வம்வம்  5. 1206 - 1290 

171. பேன்தன மாகாண முதல்வராக அண்ணா இருந்தபோது இருபமாழி பகாள்தக ஏற்றுக் 
பகாள்ளப்ேட்ட ஆண்டு? 

A. 23 ஜீன் 1968  B. 3 ஜன 1968 C. 16 ஏப்ரல் 1967        D. 14ஜன 1969 

172. தவறான இதண எது? 

 A. காரபகாரம் கணவாய்    -  ஜம்மு காஷ்மீர்         
B. பஜாஷிைா கணவாய்    -  இமாச்ேைப் பிரபதேம் 

  C. போமிடிைா கணவாய்     -   மத்தியப்பிரபதேம்  
D. நாதுைா மற்றும் பஜலிப்ைா கணவாய் -  சிக்கிம் 
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173. போருத்துக:                       a   b  c   d  e 

a. NPCIL  1. நாக்பூர்    A.  3  4  1  2  5 
b. GAIL  2. ஒடிோ    B.  3  4  1  5  2 
c. MOIL  3. மகாராஷ்டிரா   C.  3  4  5  1  2 
d. NALGO  4. புதுபடல்லி   D.  3  4  2  1  5 

 e. NHPC  5. ஃேரிதாோத் 

174. 3, 6, 9, 12----- 111 என்ற பதாடரின் நடு உறுப்பு 

 A. 60      B. 54    C. 57   D. 63 

175. 81 மாணவர்கள் 448 மீ நீளமுள்ள ஒரு சுவரில் ஒரு ஓவியத்தத 56 நாட்களில் 

வண்ணமிடுவர் எனில் 160 மீ நீளமுள்ள அது போன்ற ஒரு சுவரில் 27 நாட்களில் அந்த 

ஓவியத்தத எத்ததன மாணவாகள் வண்ணமிடுவர்? 

 A. 60 மாணவாகள்       B. 91 மாணவாகள் C. 72 மாணவாகள்      D. 50 மாணவாகள் 

176. --- 2√2, 4 என்ற பதாடரில் விடுேட்ட எண்தண காண்க? 

 A. 3    B. √2     C. √6    D. √4  

177. கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்று எது 

 A. இரு எண்களின் மீ.போ.வ எப்போதும் அவற்றின் மீ.சிம.வின் காரணியாக இருக்கும் 

 B. இரு அடுத்தடுத்த எண்களின் மீ.சி.ம அவ்விரு எண்களின் பேருக்கற் ேைனுக்கு      

         ேமமாக இருக்கும் 

 C. இரு அடுத்தடுத்த எண்களின் மீ.போ.வ ஒன்று ஆகும் 

 D. இரு ோர்ேகா எண்களின் மீ.சி.ம அவ்விரு எண்களின் கூடுதலுக்குச் ேமம் 

178. வட்டத்தின் பதாடுபகாடும் அதன் ஆரமும் பேங்குத்தாக அதமயும்புள்ளி? 

 A. தமயம்   B. பதாடுபுள்ளி  C.நாண் D. இவற்றில் ஏதுமில்தை 

179. 445 மற்றும் 572ஐ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் வகுக்கும்போது மீதி 4 மற்றும் 5ஐ 

தரக்கூடிய மிகப்பேரிய எண் எது? 

 A. 64    B. 63    C. 67    D. 57 

180. ஓர்அதரக்பகாள வடிவ கிண்ணத்தில் விளிம்பு வதரயில் ேழச்ோறு நிரம்பி உள்ளது. 

உயரத்தத விட 50%  அதிக ஆரம் பகாண்ட உருதள வடிவப் ோத்திரத்திற்கு ேழச்ோறு 

மாற்றப்ேடுகிறது. அதரக்பகாளம் மற்றும உருதள ஆகியவற்றின் விட்டங்கள் ேமமானால் 

கிண்ண த்தில் இருந்து எத்ததன ேதவீத ேழச்ோறு உருதள வடிவப் ோத்திரத்திற்கு 

மாற்றப்ேடும். 

 A. 75%   B. 50%   C. 25%   D. 100% 

181. 48ன் 48% = x ன் 64%  எனில் xன் மதிப்பு? 

 A. 64    B. 56    C. 42    D. 36 

182. 7 பே.மீ ேக்க அளவுள்ள ஒபர மாதரியான இரண்டு கனச்ேதுரங்கள்ஒன்றுடன் ஒன்று 

ேக்கவாட்டில் இதணக்கப்ேடும்போது கிதடக்கும் புதிய உருவத்தின் பமாத்த ேரப்பு என்ன? 

 A. 294 பேமீ2   B. 490 பேமீ2  C. 686 பேமீ2  D. 343 பேமீ2  
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183. ஒரு தேயில் 6 ேச்தே நிறப் ேந்துகளும் சிை கருப்பு மற்றும் சிகப்பு நிறப்ேந்துகளும் உள்ளன 

கருப்பு ேந்துகளின் எண்ணிக்தக சிவப்பு ேந்துகதளப் போல் இருமடங்கு பமலும் ேச்தே ேந்து 

கிதடப்ேதற்கான நிகழ்தகவு சிவப்பு ேந்து கிதடப்ேதற்கான நிகழ்தகதவ போல் 3 மடங்கு 

எனில் கருப்பு ேந்துகளின் எண்ணிக்தக என்ன? 

A. 2     B. 4    C. 3    D. 12 

184. தமிழ் நாட்டின் 16 வது ேறதவகள் ேரணாையம் எது? 

A. கழுபவலி (விழுப்புரம்)      B. பவள்பளாடு (ஈபராடு   

C. கதரபவட்டி (பேரம்ேலூர்)     D. வடுவூர் (திருவாரூர்)  

185. ஜூல் பவப்ேவிதளவு ேமன்ோடு தருக 

 A. H = I2RT   B. H = R2It   C. H = t2IR  D. H = IR2 

186. A மற்றும் B ஆகிபயார் ஒரு பவதைதய 12 நாட்களிலும்  B மற்றும்  C அதத 15 

நாட்களிலும்  A மற்றும் C அகிபயார் 20 நாட்களிலும் முடிப்ேர் எனில் B தனிபய அந்த 

பவதைதய எத்ததன நாட்களில் முடிப்ோர்? 

 A. 20 நாட்கள்  B. 30 நாட்கள் C. 15 நாட்கள்  D. 25 நாட்கள் 

187. NOIDA என்ேது OPJEB எனில்  DELHI என்ேது எதத குறிக்கும் 

 A. CDKGH   B. EFMIJ   C. FGMJK   D. IHLED 

188. பீட்டர் என்ேவர் ஒரு பதர்வில் 280 மதிப்பேண்கதளப் பேற்று பதால்வி அதடந்தர் அவர் 

இன்னும் 20 மதிப்பேண்கள் பேற்றிருந்தால் பமாத்த மதிப்பேண்களில் 50% பேற்று பவற்றி 

பேற்றிருப்ோர் எனில் பமாத்த மதிப்பேண்கதள காண்க? 

 A. 560   B. 600    C. 300   D. 1200 

189. ஓர் அேைானது எத்ததன ேதவீத வட்டி விகிதத்தில் 8 ஆண்டுகள் மூன்று மடங்காக 

மாறும். 

 A. 37%   B. 13%   C. 37
1

2
 %   D. 8% 

190. 11, 15, 17, x+1, 19, x-2, 3  என்ற தரவுகளின் ேராேரி 14 எனில் x-ன் மதிப்தேக் பகாண்டு 

தரவுகளின் முகடு என்ன? 

 A. 17    B. 119    C. 15    D. 11 

191. ஆண்டுக்கு 15% வட்டி விகித த்தில் ஒரு பதாதக ரூ. 16500லிருந்து எத்ததன 

ஆண்டுகளில் ரூ 22935 ஆக உயரும்? 

 A. 2
1

2
 ஆண்டுகள்  B. 4 ஆண்டுகள்      C. 2 ஆண்டுகள்  D. 3 ஆண்டுகள் 

192. ேதுரங்கப் ேைதகயில் பமாத்தம் எத்ததன பேவ்வகங்கள் உள்ளன? 

 A. 204   B. 1296   C. 36    D. 225 

193. ேதீஸ்குமர் என்ேவர் ஒரு கடன் வழங்கும் நேரிடம இருந்து 13% தனிவட்டி வீத்த்தில் 

கடனாகப் பேற்றார். 4 ஆண்டுகள் கழித்து ேதீஸ்குமார் ரூ 79040 பமாத்த பதாதகயாக 

பேலுத்தினார் எனில் அவர் கடனாக பேற்ற பதாதக எவ்வளவு? 

 A. 54000    B. 32000   C. 64000   D. 52000 
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194. 1 +
1

1+
1

1+
2
3

  சுருக்குக 

 A. 
29

19
    B. 

13

8
    C. 

8

13
    D. 

19

29
 

195. ஒரு நகரத்தின் மக்கள் பதாதக ஆண்டு பதாறும் 10% அதிகரிக்கிறது அதன் தற்போததய 

மக்கள் பதாதக 26620 எனில் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்நகரின் மக்கள் பதாதக 

என்ன? 

 A. 32000   B. 21000   C. 20000   D. 19260 

196. ஒரு பதாட்டத்தத கதளபயடுக்க 6 பதாட்டக்கார்ர்களுக்கு 120 நிமிடங்கள் 

பததவப்ேடுகின்றன எனில் 30 நிமிடங்களில் பேய்து முடிக்க கூடுதைாக எத்ததன 

பதாட்டக்காரர்கள் பததவப்ேடுகிறார்கள்? 

 A. 20    B. 24    C. 32    D. 28 

197. ரூ. 8000 அேலுக்கு 5% ஆண்டு வட்டியில் 3 ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டிக்கும் தனி 

வட்டிக்கும் இதடபய உள்ள வித்தியாேம் என்ன? 

 A. ரூ. 63    B. ரூ.21   C. ரூ.61  D. ரூ.250 

198. 5A = 7  B = 4  C எனில்  A:B:C என்ன 

 A. 35:20:28   B. 28:20:35   C. 28:35:20   D. 20:35:28 

199. A என்ேவர் தனிபய ஒரு பவதைதய 10 நாட்களில் B ஆனவர் தனிபய 15 நாட்களிலும் 

முடிப்ேர், அவர்கள் இந்த பவதைதய ரூ. 20000 பதாதகக்கு ஒப்புக் பகாண்டனர் எனில் A 

பேறும் பதாதக என்ன? 

 A. ரூ .8000    B. ரூ.12000   C. ரூ14.000  D. ரூ. 6000 

200. 
𝑋3

𝑥−2
+  

8

2−𝑥
 சுருக்கிய வடிவம் 

 A. x2 -2x +4   B. x-2   C. x2 + 2x +4  D. (x-2) (x+2) 

 

 

ஒருபோதும்  

விட்டுவிடாதீர்கள் !!! 
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SPACE FOR ROUGH WORK 
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SPACE FOR ROUGH WORK 

TNPSC Gr II, IIA MODEL TEST - I 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B D D D C D C C C B B B A D C D C A A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D D D B C A B A D B C B C B D C C A C 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B A C B A C C B B D C A C C A C B D A D 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B B C A D C C C C A B C D D B B A A C A 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

D C C D D B B C D B C A C C D C D C D B 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

A D A A B C D B B C D D B C A A C A C B 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

A D C A B D B C D D D C D B D C A C B C 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

A C D C A C B B C C D C C B A A D D C C 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

A B D D B C D D D A A C A C A D D B B D 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

D B A A A A B B C C D B D B C B C B B C 
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