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பகுதி –அ 

01. ‘அடிசில் வைகல் ஆயிரம் அறப்புறமும் ஆயிரம் 

 ககொடியனொர் கெய் ககொலமும் வைகல் க ொறும் ஆயிரம் – அடிக்ககொடிட்ட கெொல்லின் 

க ொருளும் இலக்கண குறிப்பும் அறிக. 

(A) ககொடியைர்கள், விவனயொலவணயும் க யர் 

(B) ககொடி கட்டு ைர் , விவனயொலவணயும் க யர்  

(C) மகளிர், இவடக்குவற    

(D) ககொடியைர்கள், இவடக்குவற 

02. ைொக்கியங்கவை கைனித்து விவடயளி 

 கூற்று (A)  :  மிழிலக்கிய ைவககளுள் தூது என் தும் ஒன்று, இது ‘ைொயில் இலக்கியம்” ெந்து  

                                இலக்கியம் என்னும் கைறு க யர்கைொலும் அவைக்கப் டுகிறது. 

கொரணம் (R) :  வலைன்  வலவியருள் கொ ல் ககொண்ட ஒருைர் மற்கறொருைர்  ொல் கெலுத்தும்  

                       அன்வ  புலப் டுத்தி  ம்முவடய கருத்திற்கு உடன் ட்டவமக்கு அறிகுறியொக  

                       ‘மொவலவய ைொங்கி ைருமொறு அன்னம் மு லொக ைண்டு ஈறொகப்  த்வ யும் தூது  

                       விடுை ொகக் ‘கலிகைண் ொ’ ைொல் இயற்றப் டுை ொகும் 

(A) கூற்று (A) , கொரணம் (R) ெரி கமலும் கூற்று (A) வுக்கு, கொரணம் (R) ெரியொன  

      விைக்கமொகும் 

(B) கூற்று (A)  ைறு, கொரணம் (R) ெரி   

(C) கூற்று (A) ெரி, கொரணம் (R)  ைறு   

(D) கூற்று (A) , கொரணம் (R) ெரி கமலும் கூற்று (A) வுக்கு, கொரணம் (R) ெரியொன    

      விைக்கமல்ல 

03. “ை” – என்னும் சிற்றி வை நடத்தியைர்? 

(A) ஆத்மொநொம்      (B) ஆனந்  குமொரெொமி  

(C)  சுந் ர ரொமெொமி      (D) மவற மவல 
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04. “க லுங்கு , கன்னடம், மு லிய பிற திரொவிட  கமொழிகளுக்கு உரியனைொக கரு ப் டும் 

கெொற்களும்  மிழில் உை” என்று கூறியைர்? 

 (A) கொல்டுகைல்      (B) வீரமொமுனிைர்    

(C) ஜி.யு.க ொப்        (D) ஈரொஸ்  ொதிரியர் 

05. க ைரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரி  ரும் 

 நொகலழ் நொளினும் நன்கறிந்தீர் என” – என்னும்  ொடல் ைரிகளில் அடிக்ககொடிட்ட கெொல் 

எத் வன நொட்கவை குறிக்கிறது? 

 (A) 47    (B) 11    (C) 28     (D) 10 

06.  ொண்டியர் கொலசிற்ங்கள் அவமந்துள்ை இடங்களில் க ருந் ொ து? 

(A) திருமயம்       (B) பிள்வையொர் ட்டி   

(C)  மொமல்லபுரம்       (D) திருப் ரங்குன்றம் 

07. கெொல்லும் க ொருளும் க ொருந்தியுள்ைது – எது? 

(A) ைருக்வக   -  இருக்வக   (B) புள்   -   ொைரம்  

(C) அள்ைல்   -  கெறு    (D) மடிவு   -  க ொடக்கம்  

08. க ொருத்துக:-       a b c d 

 a. அவரக்கொணி   1. 1/80   (A) 1 3 4 2 

b.  கொணி    2. 1/16   (B) 1 3 2 4 

c. முக்கொணி    3. 1/160   (C) 3 1 4 2 

d.  மொகொணி (வீசும்)   4. 3/80   (D) 3 4 1 2 

09. அழியொ ைனப்பு, ஒழியொ ைனப்பு, சிந் ொமணி, - அடிக்ககொடிட்ட கெொற்களுக்கொன இலக்கண 

குறிப் றிக? 

(A) க யகரச்ெம்      (B) ஈறுககட்ட எதிர்மவற க யகரச்ெம்  

(C)  ண்புத்க ொவக       (D)  விவனத்க ொவக 
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10. இந்திய – சீனப் க ொர் நவடக ற்ற ஆண்டு? 

(A) 1952       (B) 1962     

(C) 1972         (D) 1982 

11. இருத் லும் இருத் ல் நிமித் மும் – எந்நிலத்திற்கொன உரிப்க ொருள் ? 

 (A) குறிஞ்சி        (B) முல்வல    

(C) மரு ம்        (D) கநய் ல்  

12. கூற்றுகவை கைனி. 

கூற்று (A)    :  முதியைருக்குக் ககொடு, கமட்டுக்குப்  ொட்டு – ைன்க ொடர் குற்றியலுகரங்கள்,  

  கமலும் நொன்கொம் கைற்றுவம க ொடர்கள் ஆகும் 

 கொரணம் (R) :   ைன் க ொடர் குற்றியலுகரங்கள் நிவல கமொழியொக இருந்து புணர்வகயில்  

   ைல்லினம் மிகும். ‘கு’ என்னும் நொன்கொம் கைற்றுவம உருபு கைளிப் டும்  

   க ொடர்களில் ைல்லினம் மிகும் 

(A) (A) ெரி, (R)   ைறு 

(B) (A) ெரி, (R)  - (A) க்கு  ெரியொன விைக்கமல்ல 

(C) (A)   ைறு,  (R)  ெரி  

(D) (A) மற்றும் (R)  இரண்டும் ெரி கமலும் (A)க்கு ெரியொன விைக்கமொகும் 

13. க ொருத்துக :         a b c d 

 a. மூதூர்  1.  ண்புத்க ொவக    (A) 2 1 4 3 

 b. உறுதுயர்  2. விவனத்க ொவக   (B) 3 4 2 1 

 c. வகக ொழுது 3. மூன்றொம் கைற்றுவமத் க ொவக (C) 1 2 3 4 

 d.  டக்வக  4. உரிச்கெொல் க ொடர்   (D) 4 2 3 1 

14. ஆண் ொற்பிள்வைத்  மிழ்  ருைத்தில் அல்லொ வ  கண்டறிக. 

(A) கொப்பு   (B) கெங்கீவர   (C)  அம்புலி   (D) கைங்கு                                                          
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15. மனி  ெமு ொயத்வ  ஆழ்ந்து கநொக்கி அஃது எவ்ைொறு ைொைகைண்டும் என்று நன்கு அறிந்து 

எழு ப் ட்ட நூல்? 

 (A) திருக்குறள்      (B) நொலடியொர்   

(C) ஏலொதி        (D) சிலப் திகொரம் 

16. கீழ்கண்ட ைொக்கியங்கவை கைனி  

கூற்று (A)    :  குற்றியலுகரம் ெொர் க ழுத்துகளுள் ஒன்று,  ஈற்றயகலழுத்வ  கநொக்க ஆறு  

  ைவகப் டும் 

 கொரணம் (R) :  ஒரு கெொல்லின் ஈற்றில் ‘உகர’ உயிர் கமய் எழுத்து ைரின் குற்றியலுகரம்  

   எனப் டும் 

(A) (A)  மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, கமலும்  (A) வுக்கு (R) ெரியொன விைக்கமொகும் 

(B) (A) ெரி, (R)  ைறு கமலும் (A) வுக்கு, (R) ெரியொன விைக்கமன்று 

(C) (A)  ைறு (R) ெரி கமலும் (R) விைக்கத்திற்கு (A) ெரியொன  க ொடர் அன்று 

(D) (A) மற்றும் (R)  இரண்டும்  ைறு  

17. இரொெககொ லன் யொர் மீது ககொண்ட  ற்றின் கொரணமொக  னது க யவர சுப்புரத்தின ொென் 

(சுர ொ) என மொற்றிக் ககொண்டொர்? 

(A)  ொரதியொர்       (B)  ொரதி ொென்   

(C) ைொணி ொென்        (D) கவிமணி 

18. நம் உடலின் அவெவுகவைக் கட்டுப் டுத்துைது எது? 

(A) உள்மூவை      (B) சிறுமூவை   

(C) நடுமூவை        (D) பின்மூவை 

19.  மது திவரப் ட  ொடல்கள் மூலம்  குத் றிவுக் கருத்துகவை  ரப்பியைர் யொர்? 

(A) கண்ண ொென்      (B) உடுமவல நொரொயண கவி  

(C) மரு கொசி        (D) நொ. பிச்ெமூர்த்தி 
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20. கூற்று : கொரணம் – ெரியொ?  ைறொ? 

 கூற்று 1 :  த்துப் ொட்டு நூல்களுள் ஒன்று மதுவரக்கொஞ்சி, கொஞ்சி என்றொல் நிவலயொவம  

                         என் து க ொருள் 

 கூற்று 2 : மதுவரக் கொஞ்சிவய  ொடியைர் மொங்குடி மரு னொர் 

(A) கூற்று இரண்டும்  ைறு     

(B) கூற்று 1 மட்டும் ெரி  

(C)  கூற்று இரண்டும் ெரி      

(D) கூற்று 2 மட்டும் ெரி 

21. ஆசிய க ொதி என்னும் நூல் யொருவடய ைரலொற்வறக் கூறுகிறது? 

 (A) ரிெ ர்       (B) புத் ர்    

(C) மகொவீரர்        (D) ஆதிநொ ர் 

22. எட்டுத்க ொவகயில் இடம்க றொ  இலக்கிய நூல் கண்டறிக? 

(A) அகநொனூறு      (B) புறநொனூறு  

(C)  நற்றிவன      (D) முல்வலப் ொட்டு  

23. கலீல் ஜிப்ரொனின்  ொடல்கவை தீர்க்க ரிசி என்னும் க யரில் கமொழி க யர்த் ைர் யொர்? 

(A) புவியரசு       (B)  ெைய்யொ     

(C)  சி. மணி          (D) கைனியூரொன்  

24. க ொவகயின் ைவக எது?  

 “க ரிய மீவெ சிரித் ொர்” 

(A) கைற்றுவமத் க ொவக     (B) உம்வம க ொவக   

(C) அன்கமொழித் க ொவக     (D)  ண்புத் க ொவக 
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25. திரொவிட நொட்டின் ைொனம் ொடி என்று  ொரொட்டப் ட்டைர் யொர்? 

(A) முடியரென்      (B) கவிமணி     

(C) பிச்ெமூர்த்தி                  (D) ைொணி ொென் 

26. கூற்ற: கொரணம் – எது ெரி? எது  ைறு? 

 கூற்று    :  ொடு ல்,  டித் ல் – க ொழில் க யர்கள்      

கொரணம் : ? 

(A) முன்னிவலக்கு மட்டும் உரியது  

(B)  டர்க்வகக்கக  உரியது   

(C)  டர்க்வகக்கு மட்டுமல்லொமல் முன்னிவலக்கும் உரியது    

(D) மூவிடத்திற்கும் உரியது 

27. க ொருத்துக :         a b c d 

 a. மல்கலடுத்து   1. ையல்   (A) 4 1 3 2 

 b. ெமர்     2.  ரும்   (B) 3 4 2 1 

 c. நல்கும்    3. க ொர்   (C) 2 3 1 4 

 d. கைனி    4. ைலிவமயற்ற  (D) 4 3 2 1 

28. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அடுக்குத்க ொடவரக் கண்டறிக:-  

 (A) விறுவிறு      (B) கலகல     

(C) மைமை         (D) பிடிபிடி  

29. விருந்தினரின் முகம் எப்க ொது ைொடும்? 

(A) நம் முகம் மொறினொல்      (B) நம் வீடு மொறினொல்   

(C) நொம் நன்கு ைரகைற்றொல்      (D) நம் முகைரி மொறினொல் 
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30. எவ்ைவக ைொக்கியம் எனக் கண்கடழுதுக :- 

 “ ன்விவனத் க ொடவர கண்டறிக” 

(A) அைவன திருந் ச் கெய் ொன்     

(B) அப்துல் கநற்று ைருவித் ொன்  

(C)  க ரிய ஓவியம் ைவரந்து ைொ      

(D) அைர்கள் நன்றொக  டித் னர் 

31. நன்றியறி ல் க ொவறயுவடவம இன்கெொல்கலொடு 

 இன்னொ  எவ்வுயிர்க்கும் கெய்யொவம கல்விகயொடு” என்ற  ொடல் ைரி  இடம் க ற்றுள்ை நூல் எது? 

(A) ஆெொரக் ககொவை     (B) குறுந்க ொவக    

(C) புறநொனூறு       (D) நற்றிவண 

32. கைர்ச் கெொல்வலத் க ர்வு கெய்க. 

  கீழ்க்கண்டைற்றுள் ெரியொன கைர்ச்கெொல் இவணவயக் கண்டறிக 

(A) கெல் - கெல்றொன்     (B) ைந்து - ைந் ொன்  

(C) ககொல் - ககொன்றொன்       (D) கைன்று - கைன்றொன் 

33. திவரயிவெப்  ொடல்களில் உவைப் ொளிகளின் உயர்வை க ொற்றியைர் யொர்? 

(A) கண்ண ொென்      (B) உடுமவல நொரொயண கவி   

(C) மரு கொசி        (D)  ட்டுக்ககொட்வட கல்யொண சுந் ரம் 

34. க ொருத்துக:-        a b c d 

a. கொர்கொலம்    1. ஐப் சி, கொர்த்திவக  (A) 2 1 3 4 

b. குளிர்கொலம்  2. மொசி,  ங்குனி   (B) 3 1 4 2 

c. முன் னிக்கொலம்  3. ஆைணி, புரட்டொசி  (C) 4 3 1 2 

d. பின்  னிக்கொலம்   4. மொர்கழி, வ    (D) 4 3 2 1 
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35. ‘மன்னனும் மொெறக் கற்கறொனும் சீர்தூக்கின் 

 மன்னனின் கற்கறொன் சிறப்புவடகயொன்” – என்ற  ொடலின் ஆசிரியர் யொர்? 

 (A) ஒைவையொர்      (B) பூ ஞ்கெந் னொர்   

(C) கபிலர்         (D) நல்லொ னொர் 

36. க ொருந் ொ இவணவயக் கண்டறிக :- 

(A)  களி    –  அகல் விைக்கு      

(B) இடர் ஆழி   -  துன் க்கடல்     

(C) சுடர் ஆழியொன்   –  சிை க ருமொன்     

(D) கைய்ய கதிகரொன்  –  கைப் க்கதிர் வீசும் சூரியன் 

37. மண்  உரிவமக்கொகவும் மற்றும் க ண் உரிவமக்கொகவும்  ொடியைர், நொட்டுப் ற்றும் 

கமொழிப் ற்றும் மிக்க  ொடலக்ை  லைற்வற  வடத் ைர் யொர்? 

(A)  ொரதியொர்                                            (B)   ொரதி ொென்   

(C) ைொணி ொென்         (D) திரு.வி.க 

38. க ொருந் ொ இவணவயக் கண்டறிக:- 

(A) உயிர்முன் உயிர்  -  மணியடி     

(B) உயிர்முன் கமய்  -   னிக்கொற்று   

(C)  கமய்முன் உயர்  -  ஆலிவல     

(D) கமய்ம்முன் கமய்  -  ககொலொட்டம் 

39. கழுத்தில் சூடுைது............? 

(A)  ொர்   (B) கவணயொழி  (C)  ண்வட    (D) கமகவல 

40. பிவையொன சீர் – அவெ எது? 

(A) ஆ ல் - கநர்  கநர்     (B) ஆகுல - கநர்  கநர்    

(C) திற - கநர்  கநர்        (D) பிற – கநர்  கநர்  
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41. க ொருத்துக :        a b c d 

 a. நிருமித்    1. விவைச்ெல்  (A) 3 2 4 1 

 b. ெமூகம்   2. உருைொக்கிய  (B) 1 4 2 3 

 c. விவைவு   3. கெொர்வு   (C) 2 4 1 3 

 d. அெதி   4. மக்கள்குழு  (D) 4 1 3 2 

42.  ொவல நிலத்திற்குரிய நீர் எது? 

(A) மணற்கிணறு      (B) க ொய்வக    

(C)  கிணறு        (D) மவனக்கிணறு 

43. திருத்க ொண்டர் புரொணம், க ரிய புரொணம் என அவைக்க கொரணம் 

(A) மிகுதியொன அடி ைவரயவற கொரணமொக  (B) க ருவம கொரணமொக   

(C)  ைவம கொரணமொக       (D) புதுவம கொரணமொக  

44. விடு ட்ட கெொற்கவை கொண்க. 

 ‘அன்பிலன் ஆண்ற -------  ொன்துவ்ைொன் 

 ------ ஏதிலொன் துப்பு’ 

(A) துவணயிலன்; என் ரியும்     

(B) துவனயிலன்; அவமவிலன்  

(C) அவமவிலன்; துவணயிலன்      

(D) அவமவிலன்; என் ரியும்  

45. ஆற்றின் நடுகை இருக்கும் மணல் திட்டு எவ்ைொறு அவைக்கப் டும்? 

(A) மணல் கமடு        (B) மணல் குன்று     

(C) ஆற்றிவடக்குவற       (D) ஆற்றிவட நிவற 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

12 

46. இன்வறய அறிவியல் ைைர்ச்சிக்ககற்ற நூல்கள்  மிழில்  வடக்கப் ட கைண்டும் – என்று 

கூறியைர்?  

 (A) அண்ணொ       

(B) க ரியொர்     

(C) திரு. வி. க                

 (D) கு. சிைரொமன் 

47. தீரொ இடும்வ   ருைது? 

(A) ஓதி உணர்ந்தும், பிறர்க்குவறத்தும்  ொனடங்கொப்  

(B) திறனல்ல  ற்பிறர் கெய்யுனும் கநொகநொந்து   

(C) க ொரொன் க ளிவும் க ளிந் ொன்கள் ஐயுறவும்    

(D) க ருவமகக்கும் ஏவனச்சிறுவமக்கும்  த் ம் 

48. க ொருந் ொ வ  க ர்வு கெய்க 

(A)  ணிலம்       (B) நந்து    

(C) சுரிைவை        (D) ெந்து  

49. சிறந்   ொடல் ஆசிரியருக்கொன க சிய விருதிவன எத் வன முவற வைரமுத்து அைர்கள் 

க ற்றுள்ைொர்? 

 (A) 3     (B) 6    (C) 7      (D) 8 

50. இலக்கணக்குறிப்பு  ருக :- 

 ‘வ க ொழுது, வகமுவற’ 

 (A) 3-ம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன் க ொக்க க ொவக; 3-ம் கைற்றுவம க ொவக  

(B) 2-ம் கைற்றுவம க ொவக;  3-ம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன் க ொக்க க ொவக   

(C) 2-ம் கைற்றுவமத் க ொவக;  3-ம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன் க ொக்க க ொவக 

 (D) 3-ம் கைற்றுவம க ொவக;  3-ம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன் க ொக்க க ொவக 
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 51. கொணல்  - என்னும் அறியும் ஆற்றல் க றொ  உயிரினம்  எவை? 

 1. கவரயொன், எறும்பு      2. நண்டு, தும்பி 

 3. சிப்பி, நத்வ       4.  றவை, விலங்கு 

(A) 1, 4 ெரி   (B) 2, 3 ெரி    (C) 1, 3 ெரி     (D) 4, 3 ெரி  

52. க ொருந் ொ து எது? 

(A) சிங்கொரம்   (B) க ொலம்    (C) மணி    (D) உரு 

53. “மின்னொவை ைொழ்வில் என்றும் 

  மின்னொள் என்கற உவரப்க ன்!” அடிக்ககொடிட்ட கெொல்லின்  க ொருள் அறிக. 

(A) மின்னவல க ொன்றைவை , ஒளிர மொட்டொள்  

(B) மின்னவல க ொன்றைவை, ஒளிர்ைொள்   

(C) ஒளிரமொட்டொள், மின்னவல க ொன்றைவை    

(D) ஒளிர்ைொள், மின்னவல க ொன்றைள் 

54. அகர ைரிவெப் டி கெொற்கவை சீர்கெய்க 

 (A) க ௌலம், கெௌனொம் ரம், ஔட ம், ககைரியம், 

 (B) கெௌனொம் ரம், ககைரியம், ஔட ம்,  க ௌலம்,  

(C) ஔட ம்,  ககைரியம், கெௌனொம் ரம், க ௌலம்,   

(D) ஔட ம், ககைரியம், க ௌலம், கெௌனொம் ரம் 

55. க ொருத் மொன இவணவய க ர்க. 

 (i) சிறு ஞ்ெமூலம் - ெங்க இலக்கியம் 

 (ii) குடும்  விைக்கு -  ற்கொல இலக்கியம் 

 (iii) சீைக சிந் ொமணி - கொப்பிய இலக்கியம் 

 (iv) குறுந்க ொவக - அற இலக்கியம் 

 (A) i, iv, ெரி ii, iii  ைறு      (B) i, ii ெரி iii, iv  ைறு  

(C) ii, iii ெரி i, iv  ைறு     (D)  ii, iv, ெரி i, iii  ைறு 
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56.  ற்கொலத்தில் க ற்றப் க ொருளில் (அழுத் ம்) மட்டுகம ைரும் இவடச்கெொல் எது? 

(A) உம்   (B) ஓ    (C)  ஏ           (D) ஆ 

57. “முருக்கியம்” என் து 

(A) குறிஞ்சிப் வற       

(B) முல்வலப் வற    

(C) மரு ப் வற         

(D) கநய் ல்  வற  

58. க யவரயும் விவனவயயும் ெொர்ந்து ைரு வை? 

(A) உரிச்கெொற்கள்              (B) இவடச்கெொற்கள்   

(C)  இயற்கெொற்கள்            (D)  A & B 

59. எதிர்கெொல் கொண்க :- 

 ‘மன்னிய முதுகையில் ைவைப்  ைொய்கைரீஇ 

 இன்னிைம் குருவைமிக்கு இவணந்து கைம்பிடத்” 

(A) மகிழ் ல்       (B) துன்புறு ல்    

(C) ஒன்று கெர் ல்       (D) பிரி ல் 

60. கூற்று (1)    :  ஒரு கமொழி ைைம் க றவும் உலகத்துடன் உறவு ககொள்ைவும் கமொழி ைைம்  

க றவும் உலகத்துடன் உறவு ககொள்ைவும் கமொழி க யர்ப்பு இன்றியவமயொ து  

  – மணவை முஸ்  ொ 

கூற்று (2) :  ஒரு கமொழியில் உணர்த் ப் ட்டது கைகறொரு கமொழியில் கைளியிடுைது 

கமொழிக யர்ப்பு – மு.கு  கந்நொ  ரொ ொ 

(A) கூற்று (1) மற்றும் கூற்று (2)  ைறொனவை  

(B) கூற்று (1)  ைறொனது  கூற்று  (2)  ெரியொனது 

(C) கூற்று (1)  ெரியொனது  கூற்று (2)   ைறொனது 

(D) கூற்று (1) மற்றும் கூற்று  (2)  ெரியொனது 
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61. மலர்க்கணணி – இலக்கண குறிப் றிக. 

 (A) இரண்டொம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன்க ொக்க க ொவக  

(B) மூன்றொம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன்க ொக்க க ொவக   

(C)  நொன்கொம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன்க ொக்க க ொவக  

(D) ஐந் ொம் கைற்றுவம உருபும்  யனும் உடன்க ொக்க க ொவக 

62. க ன்னிந்தியொவின் அவடயொை சின்னமொக கொங்ககய மொடுகள் க ொற்றப் டுகின்றன – இது 

எவ்ைவகத் க ொடர்? 

(A) வினொத் க ொடர்      (B) கட்டவைத் க ொடர்   

(C)  கெய்தித் க ொடர்           (D) உணர்ச்சித் க ொடர் 

63. இரு  ொம் நூற்றொண்டில் க ொன்றிய  னித் மிழ் க ருங்கொப்பியம்? 

(A) இரொைண கொவியம்      (B) சிலப் திகொரம்  

(C) சீைகசிந் ொமணி      (D) நொலொயிர திவ்விய பிர ந் ம்  

64. ைொக்கியங்கவை கைனித்து விவடயளி  

கூற்று (A)    :  குைல் என்னும் இவெக்கருவி இயற்வக கருவி எனப் டும் 

 கொரணம் (R) :   மனி னொல் உருைொக்கப் டொமல் இயற்வகயொக உருைொகும் கருவிகய  

                                 இயற்வக  கருவி 

(A) கூற்று, கொரணம் இரண்டும் ெரி    

(B) கூற்று, கொரணம்  இரண்டும்  ைறு  

(C) கூற்று  ைறு,  கொரணம் ெரி 

(D) கூற்று ெரி, கொரணம்   ைறு 

65. இவறைனுக்கு  ொமொவல சூட்டியக ொடு  ொன் அணிந்து மகிழ்ந்  பூ மொவலவயயும் 

சூட்டியைர்? 

(A) ஆண்டொள்      (B) க ரியொழ்ைொர்   

(C) க ொய்வகயொழ்ைொர்       (D) பூ த் ொழ்ைொர் 
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66. முள்ைம்  ன்றியின்  ைம் க யர் என்ன? 

(A) க ரும்  ன்றி      (B) எய்ப்  ன்றி    

(C)  கரும் ன்றி          (D) கொட்டுப் ன்றி 

67. ைரிவெப் டுத்துக. (ஏமொங்க  நொட்டின் ைைம்) 

(A) க ன்வன, கமுகு, ைருக்வக, க ொமொங்கனி, ைொவைப் ைம் 

(B) கமுகு, க ன்வன, க ொமொங்கனி, ைொவைப் ைம், ைருக்வக,  

(C)  க ன்வன, கமுகு, க ொமொங்கனி, ைருக்வக, ைொவைப் ைம் 

(D) கமுகு, ைருக்வக, க ொமொங்கனி, ைொவைப் ைம் 

68. அம்க த்கர் எந்  ஆய்விற்கொக முதுகவலப்  ட்டம் க ற்றொர்? 

(A)  ண்வடக்கொல இந்திய ைணிகம்   

(B)  ண்வடக்கொல இந்திய அரசியல்   

(C)  ண்வடக்கொல இந்திய ெமூக நிவல   

(D)  ண்வடக்கொல இந்திய க ொருைொ ொரம் 

69. ைொனுலகம் ைைங்கும் இன் ம், உலககொர் ஏற்கும் ைவகயில்  ொழ்ந்து மண்ணுலகிற்கு இறங்கி 

ைந் து க ொல திகழும் நொடு? 

(A) ககொக்ககொவ  நொடு      

(B) ககொக்கிள்ளி நொடு  

(C) கைண் குவடயொன் நொடு       

(D) ஏமொங்க  நொடு  

70. ‘இப் டிப் ட்ட ஒரு  வலைர் கிவடப் து அரிது” என்று கொயிக  மில்லத்வ   ொரொட்டியைர் 

யொர்? 

(A) கொமரொெர்       (B) அறிஞர் அண்ணொ   

(C) இரொ ொஜி        (D)  ந்வ  க ரியொர் 
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71. இைங்கமுகு, கெய்ககொலம் – இலக்கண குறிப்பு  ருக:- 

(A) உருைகத்க ொடர்  -  விவனத்க ொவக  

(B)   ண்புத்க ொவக  -  விவனத்க ொவக  

(C)  விவனத்க ொவக  -   ண்புத்க ொவக   

(D)  ண்புத்க ொவக   –  உருைகத்க ொடர் 

72. க ொருத்துக :       a b c d 

 (A) குட்டி  ப் ொன்  1. மதுவர  (A) 2 3 4 1 

 (B) முத்து நகரம்  2. சிைகொசி  (B) 1 4 2 3 

 (C) மொங்கனி நகரம்  3. தூத்துக்குடி (C) 4 2 1 3 

 (D) தூங்கொ நகரம்  4. கெலம்  (D) 2 4 3 1 

73. இயற்வகவயயும் ைொழ்க்வக அனு ைங்கவையும் இவணத்து அறிவு க ளிவுடன் 

நல்ைொழ்க்வககொன கமய்யியல் உண்வமகவைக் கொணும் முயற்சிககை பிச்ெ மூர்த்தியின் 

கவிவ கள் எனக்  கூறியைர்? 

(A) ைல்லிக்கண்ணன்      

(B)  ொரதி ொென்   

(C) நொ. முத்துக்குமொர்        

(D) கவிஞர்  மிழ்ஒளி 

74. கடி  ைடிவில் இலக்கியங்கள்  வடத் ைர்களில் க ொருந் ொ ைர்கள் யொர்? 

(A) டி. கக. சி       (B) மு. ை     

(C) கி. ரொ          (D) ம. க ொ. சி 

75. ந. பிச்ெமூர்த்தி அைர்களின் மு ல் சிறுகவ ? 

(A) ஸயன்ஸீக்கு  லி       

(B) கொ ல்  

(C) புதுக்குரல்        

(D) முள்ளும் கரொ ொவும் 
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76. சிறுகவ  மன்னன் என்று க ொற்றப் டு ைர் எைர்/எைர்கள்? 

(A) கெொ. விருத் ொச்ெலம்      (B) க யகொந் ன்    

(C)  ொனகிரொமன்        (D) A & B  

77. விவடக ர்க. 

 கல்யொண்ஜியின் எந்  சிறுகவ  க ொகுப்பிற்கொக 2016-ம் ஆண்டு  

 ெொகித்திய அகொ மி  ரிசு ைைங்கப் ட்டது 

(A) சில சிறகுகள் சில  றவைகள்   

(B) க ொட்டத்துக்கு கைளியிலும் சில பூக்கள்   

(C) ஒரு சிறு இவெ 

(D)  ண்ணீர் யுத் ம்   

78.  ொய்மரக்கப் லில்  ழுது ஏற் டும் க ொழுது அைற்வற மரப்பிசின் ககொண்டு இவணத் னர் 

என்று எந்  நூல் குறிப்பிடுகிறது? 

 (A) கலித்க ொவக       (B) புறநொனூறு   

(C) மணிகமகவல         (D)  ரி ொடல் 

79. “க ொளிக்கும்” – இலக்கண குறிப் றிக. 

(A) கெய்யும் என்னும் விவனமுற்று     

(B) முற்றும்வம  

(C) ஒன்றன்  ொல் விவனமுற்று      

(D) விவனத்க ொவக 

80. ைொழ்க்வக எவ்ைைவு கடினமொக இருந் ொலும் கைற்றிக்கொன ைழி அதில் இருக்ககை 

கெய்கிறது எனறு கூறியைர்? 

(A) கந ொஜி சு ொஷ் ெந்திர க ொஸ்    (B) ஸ்டீ ன் ஹொக்கிங்  

(C)  அறிஞர் அண்ணொ     (D) க ரொசிரியர் கக  
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81. உலகத்திற்கு அச்ெொணி என திருைள்ளுைர் யொவர குறிப்பிடுகிறொர்? 

(A) மன்னன்       (B) உைைன்    

(C) ைலைன்        (D) புலைன் 

82. ெரியொன இவணவய க ர்க 

 I. அல்லில் ஆயினும் விருந்து ைரின் உைக்கும்    -  நற்றிவண 

 II. விருந்தினரும் ைறியைரும் கநருங்கி உண்ண    -  கலிங்கத்துப் ரணி 

 III. ைரகரிசிச் கெொறும் உழுதுணங்கொய் ைொட்டும்    –  ஔவையொர் 

 IV கநருவன ைந்  விருந்திற்கு மற்றுத் ன் இருப்புவட  ைைொள்   -       புறநொனூறு 

(A) I, III மற்றும் IV       

(B) II மற்றும்  I   

(C) I, II மற்றும் IV         

(D) I, II, III, IV அவனத்தும் 

83. “மறம்  ொட ைந்  மறைன்” என்று  ொரதியொவர புகழ்ந் ைர் யொர்? 

 (A)  ொரதி ொென்      (B) ைொணி  ொென்    

(C) கண்ண ொென்        (D) முடியரென் 

84. நச்சிவலகை ககொக்ககொவ  நொடு நல்யொவன ககொக்கிள்ளி நொடு – இத்க ொடர்களில் 

குறிப்பிடப் டுகின்ற நொடுகள் முவறகய? 

(A)  ொண்டிய நொடு, கெரநொடு    (B) கெொைநொடு, கெரநொடு    

(C) கெரநொடு, கெொைநொடு     (D)  கெொைநொடு,  ொண்டிய நொடு 

85. ககொணக்கொத்து  ொடலில் எந்  நொட்டில் உள்ை மரங்கள் அவனத்தும் சின்னொபின்மொக ஒடிந்து 

விழுந் ன? 

(A) கொங்ககயம்          (B) க ொண்வடமொன்          

 (C)  ொண்டிய நொடு              (D)  ல்லைநொடு 
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86. ெந்திப்பிவை இல்லொ  க ொடவர கொண்க :- 

(A) விவடவய க டிப் ொர்க்கக் கடினமொக இருந் து   

(B) விவடவயத் க டிப் ொர்க்கக் கடினமொக இருந் து   

(C) விவடவயத் க டி ொர்க்கக் கடினமொக இருந் து   

(D) விவடவயத் க டிப் ொர்க்க கடினமொக இருந் து 

87. ெரியொன க ொருள் கொண்க. 

ைலி  ைளி  ைழி 

(A) துன் ம் ஆற்றல்  ொவ  

(B)  கொற்று   ொவ   துன் ம் 

(C)    ொவ   கொற்று  துன் ம் 

(D) ஆற்றல்  கொற்று   ொவ  

88. இரண்டு உ டுகள் குவிை ொல் பிறக்கும் எழுத்துக்கள்?  

 (A) உ, ஓ       (B) இ, ஈ     

(C) அ, ஆ         (D)   , ம 

89. ைொக்கியங்கவை கைனி  

கூற்று (A)    :   ொம் ைைர்க்கும்  சு ைருைவ   ொர்த்து சிலர் “இக ொ என் அம்வம  

                       ைந்துவிட்டொள்” என்று கூறுைது உண்டு. 

 கொரணம் (R) :  இலக்கண முவறப் டி குற்றமுவடயது எனினும் உைவக, சிறப்பு மு லிய                                           

                                கொரணங்களுக்கொக திவண மொறியிருப் வ  இலக்கண ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக்  

                                ககொண்டொல் அது திவணைழுைவமதி எனப் டும் 

(A) கூற்று, கொரணம் இரண்டும் ெரி 

(B) கூற்று ெரி கொரணம்  ைறு 

(C) கூற்று, கொரணம் இரண்டும் ெரி. கூற்றுக்கு கொரணம் ெரியொன விைக்கம் 

(D) கூற்று, கொரணம் இரண்டும் ெரி. . கூற்றுக்கு கொரணம் ெரியொன விைக்கமல்ல 
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90. உரிய கெொல்லொல் நிரப்புக. 

 கெய்க க ொருவை _____ கெருக்கறுக்கும் 

 எஃக னிற் கூரிய தில் 

(A) கெய்யொர்            (B)  கெய்ைொர்   (C) கென்று     (D) கெறுநர் 

91. கூற்றுகவை ஆரொய்ந்து விவடயளி 

கூற்று (1) :  க ொழிற்க யர், இடம் கொலம்,  ொல் ஆகியைற்வற கொட்டும் 

 கூற்று (2) :  க ொழிற்க யர்  டர்க்வக இடத்தில் மட்டும் ைரும் 

கூற்று (3) : க ொழிற்க யர் ஒரு விவன அல்லது கெயவலக் குறிக்கும் க யரொக ைரும் 

(A) 1, 2        (B) 1, 3 ெரி    

(C) 2, 3 ெரி       (D) 1, 2, 3 ெரி 

92. க ொருள்ககொள் ைவககளின் எண்ணிக்வக? 

(A) 4        (B) 6      

(C) 8        (D) 10 

93. “கொன முயல் எய்  அம்பினில் யொவன 

 பிவைத் கைல் ஏந் ல் இனிது”  - என்ற குறள்  யின்று ைந்துள்ை அதிகொரம் 

(A) கைகுைொவம      (B) விவனதிட் ம்   

(C) க ொவறயுவடவம       (D)  வடச்கெருக்கு 

94. ‘க ரும்க ொழுது’ என் து 

(A) ஒரு நொளின் ஆறு கூறுகள்   

(B) ஒரு ைொரத்தின் ஆறு கூறுகள்   

(C) ஓரொண்டின் ஆறு கூறுகள்   

(D) ஒரு  ருைத்தின் ஆறு கூறுகள் 
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95. ஓடும் இருக்கும் அ னுள் ைொய் கைளுத்திருக்கும் 

 நொடுங் குவல னக்கு நொணொது – கெடிகய 

 தீங்கொயது இல்லொ திருமவலரொயன் ைவரயில் 

 க ங்கொயும் நொயும் கநர்கெப்பு – என்ற இப் ொடலில்  யின்று ைந்துள்ை அணி 

(A) கைற்றுவம அணி     (B) உருைக அணி  

(C) இரட்டுற கமொழி ல் அணி      (D)  ன்வமயணி 

96. க ொருத்துக :        a b c d 

 (A) இடுகுறி க ொது க யர்  1. மரங்ககொத்தி (A) 1 3 4 2 

 (B) இடுகுறி சிறப்பு க யர்  2.  றவை  (B) 3 4 2 1 

 (C) கொரண க ொது க யர்  3. கொடு  (C) 2 3 1 4 

 (D) கொரண சிறப்பு க யர்  4.  வன  (D) 4 2 3 1 

97. கமய்யிற் க ொடியும் விரித்  கருங்குடிலும் 

 வகயில்  னிச்சிலம்பும் கண்ணீரும் – என்ற அடியில்  யின்று ைரும் அணி யொது? 

 (A) நிரல்நிவற அணி    (B) இயல்பு நவிற்சி அணி   

(C) தீைக அணி       (D)  ன்வமயணி 

98.  ெரியொன விவடவய க ர்க. 

 எண்ணல், எடுத் ல், முகத் ல், நீட்டல் என இந்  நொன்குடன் க ொடர்புவடயது 

i,  ண்புத்க ொவக      ii. ஆகுக யர் 

iii. உைவமத்க ொவக               iv. உம்வமத்க ொவக 

(A) I, ii மட்டும்       (B) ii, iii மட்டும்   

(C) I, iii மட்டும்        (D) ii, iv மட்டும் 

99. விவனக்கு அவடகமொழியொக குறிப்பு  க ொருளில் ைரும் க ொடர் என்ன? 

(A) இரட்வடக்கிைவி     (B) அடுக்குத் க ொடர்   

(C) விவனத்க ொவக       (D) அன்கமொழித்க ொவக  

100. ககொடிட்ட கெொல்லில் அவமந்துள்ை எழுத்துக்களின் மொத்திவர? 

.......... ரும் ைள்ைல் 

(A) 3 ½ மொத்திவரகள்     (B) 2 ½ மொத்திவரகள்   

(C) 4 ¾  மொத்திவரகள்       D) 2 ¼ மொத்திவரகள்  
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பகுதி – ஆ 

101. ஐந்து ஆண்டுகளில்  அதிகப் ட்ெமொக ெரக்கு – கெவை ைரி ைருைொய் 2022 ஏப்ரல் மொ த்தில் 

எத் வன ககொடியொக அதிகரித்துள்ைது?  

 (A) ரூ. 1.68 லட்ெம் ககொடி     (B) ரூ. 1.42 லட்ெம் ககொடி   

(C) ரூ. 1. 50 லட்ெம் ககொடி      (D) ரூ. 1. 40. லட்ெம் ககொடி 

102. கீழ்கண்டைற்றுள் எது ெரியொனது அல்ல? 

 (A) கென்வன மகொ ன் ெவ   -   1884  

(B) கிைக்கு இந்திய கைகம்  -  1856  

(C) பூனொ ெர்ைொ னிக் ெவ   - 1870    

(D) கென்வன சுக சி ெங்கம்  -  1853 

103. 389 உறுப்பினர்கவைக் ககொண்ட இந்திய அரெவமப்பு நிர்ணய மன்ற மு ல் கூட்டம் 

நவடக ற்ற நொள்?  

(A) டிெம் ர் 13, 1946       

(B) டிெம் ர் 9, 1946   

(C) டிெம் ர் 11, 1946         

(D) ஆகஸ்ட் 29, 1947  

104. ஓகெொன் மண்டலம் கொணப் டும் அடுக்கு எது? 

(A) அடியடுக்கு      (B)  வடயடுக்கு   

(C) இவடயடுக்கு           (D) கைப்  அடுக்கு 

105. “க ன்குமர ைடக ருங்கடல் குணகுட கடலொ எல்வல” என்று  மிழ்நொட்டின் எல்வலவயக் 

குறிப்பிடும் நூல் எது? 

 (A) நன்னூல்       (B) க ொல்கொப்பியம்       

(C) மதுவரக்கொஞ்சி        (D) க ரும் ொணொற்று வட  
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106. உலக ெமூக நீதி தினம் எந்  நொளில் அனுசிர்க்கப் டுகிறது? 

(A) கெப்டம் ர் 17      (B) ஜீவல 15   

(C) கம 24        (D) பிப்ரைரி  24                          

107. மொகொணங்களில் இரட்வடயொட்சி முவறவய ககொண்டு ைந்  ெட்டம் எது? 

(A) 1909 மின்கடொ மொர்லி ெட்டம்     

(B) கரௌலட் ெட்டம்   

(C) 1919 மொண்கடகு கெம்ஸ்க ொர்டு ெட்டம்     

(D) 1935 இந்திய அரசு ெட்டம்  

108. அரசியலவமப்பின் எப்பிரிவு மக்கள்ளுக்குள்  குத் றிவுக்கு ஒவ்ைொ   ொகு ொடுகள் 

கவடப்பிடிக்கப் டுைவ த்  டுக்கிறது? 

 (A) 14 ைது பிரிவு      (B) 15 ைது பிரிவு    

(C) 16 ைது பிரிவு      (D) 17 ைது பிரிவு 

109 அதிக கைப் மும் அதிக மவையும் ககொண்ட  குதிகளில் உருைொகும் மண் எது? 

 (A) மவல மண்      (B) கரிெல் மண்   

(C) கெம் மண்            (D) ெரவை மண் 

110. ைணிகர்களின் குழுக்கவை குறிப்பிடொ  கெொல் எது? 

(A) சுக சி       (B) நொனொக சிகன்    

(C) அம்க ொரொ        (D) ஐந்நூற்றுைர் 

111. ைட இந்திய கமொழிகளின்  ொயொக கரு ப் டும் கமொழி எது?                                 

 (A) இந்தி        (B) ெமஸ்கிரு ம்     

(C)  மிழ்         (D) உருது                                       
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112. ‘நொம் நமது முயற்சியின் விவைைொக இந்தியொவிற்கு ெ ந்திரம் க ற்றுத்  ருகைொம் அல்லது 

நொம் நமது அடிவமத்  னத்வ க் கொண உயிருடன் இருக்க மொட்கடொம்’ என்று கூறியைர் யொர்? 

(A) கந ொஜி       (B) திலகர்        

(C) கொந்தி         (D) லொலொ ல  திரொய்  

113. கீழ்கொணும் யொர் க ண்கள் ெம அந் ஸ்து க றுை ற்கு கடினமொன  ணியொற்றியைர்களில் 

குறிப்பிடத் குந் ைர்கள் ஆைர் ? 

(A)  ொரொ ொய் ஷிண்கட      

(B) க கம் ருககயொ ெகொைத் உகென்  

(C) மகொக வ் ககொவிந்  ரொனகட     

(D) A, B, C - இைர்கள் அவனைரும் 

114. க ன்னிந்தியொவின் மிக உயர்ந்  சிகரம்  

(A) மககந்திரகிரி      (B) குருசிகொர்   

(C)  ஆவனமுடி             (D) க ொட்டக ட்டொ 

115. க ொருத்துக :        a b c d 

 (A) கீழ்ைொவல  1.  நீலகிரி   (A) 3 4 1 2 

 (B) மொைவடப்பு  2. மதுவர   (B) 4 2 1 3 

 (C) க ொறிைவர  3. விழுப்புரம்   C) 2 1 3 4 

 (D) உசிலம் ட்டி  4. ககொவை   (D) 3 4 2 1 

116. க ொவ ப்க ொருள் நடமொட்டத்வ  முற்றிலும்  டுக்க எங்கு ‘ஆ கரஷன் கஞ்ெொ கைட்வட 

2.0’ நடைடிக்வக க ொடங்கப் ட்டுள்ைது? 

(A) புதுச்கெரி       (B) ரொ ொஸ் ொன்    

(C)  மிழ் நொடு        (D) ககரைொ 
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117. க ொருத்துக :         a b c d 

 (A) ககொட்டொ   1. உத்திரபிரக ெம்   (A) 1 4 2 3 

 (B) நகரொரொ   2.  மிழ்நொடு    (B) 3 1 4 2 

 (C) வககொ   3. இரொ ஸ் ொன்   (C) 2 4 3 2 

 (D) கல் ொக்கம்  4. கர்நொடகொ    (D) 4 1 2 3 

118. ைங்க பிரிவிவன கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகளில் எது க ொன்றுை ற்கு கொரணமொக அவமந் து? 

(A) இந்திய கொங்கிரஸ்     (B) இந்தியன் கவுன்சில் ெவ    

(C) சுக சி இயக்கம்       (D) இந்திய  த்திரிக்வக 

119. 2011 மக்கள்க ொவக கணக்ககடுப்பின் டி இந்தியொவில் ஆண்களின்;  டிப் றிவு 

ெ வீ ம்? 

(A) 74.04 %       (B) 65.46 %    

(C) 64.83 %       (D) 82.14 % 

120. முதுகமொழிக் கொஞ்சி இதில் அடிக்ககொடிட்ட ைொர்த்வ யின் க ொருள் என்ன? 

(A) ஓர் ஊர்       (B) ைறுவம     

(C) நிவலயொவம      (D) ைொய்வம 

121. க ொங்ககொரொகர் கடற் வட  யிற்சி கீழ்கண்ட எந்  இரு நொடுகளுக்கிவடகய நவடக றுகிறது? 

(A) இந்தியொ   -  சீனொ   

(B) இந்தியொ   –  ஆப் ொன்   

(C) இந்தியொ   -  பிரொன்ஸ்    

(D) இந்தியொ  -   ங்கைொக ஷ் 
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122. பின்ைரும் க சிய இயக்க நிகழ்வுகவை கொல ைரிவெப் டுத்துக. 

  I.  ொலியன் ைொலொ ொக்  டுககொவல   II. ஒத்துவையொவம இயக்கம்   

III. கரௌலட் ெட்டம்     IV. ெொய்புதீன் கிச்சுலு, டொக்டர் ெக் ொல் வெது 

(A) III, IV, I, II       (B) I, III, II, IV     

(C) III, I, II, IV          (D) III, I, IV, II 

123. இந்திய அரசியலவமப்பு எத் வன அடிப் வடக் கடவமகவைக் குறிப்பிடுகின்றது? 

 (A) 8       (B) 9                

 (C) 10          (D) 11 

124. கீழ்கண்டைற்றுள் எது ெரியொனது அல்ல? 

 (A) கைள்ளிப் புரட்சி  –  முட்வட உற் த்தி  

(B) கைண்வம புரட்சி  -   ொல் உற் த்தி  

(C) மஞ்ெள் புரட்சி   -   ைங்கள் உற் த்தி  

(D) சிைப்பு புரட்சி   –  இவறச்சி  க்கொளி உற் த்தி 

125. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது க ொருத் மொனது அல்ல? 

(A) கைலன் ஆடும் கூத்து  - கைறிக்கூத்து 

(B) வீரர்கள் ஆடும் கூத்து  - கைற்றிக் கூத்து   

(C) க ண்கள் ஆடும் கூத்து - ைள்ளிக் கூத்து    

(D) இரு ொலரும் ஆடும் ைத்து - கைனிவல கூத்து 

126. வி ய நகரப் க ரரசில் கைளியிடப் ட்ட ைரொகன் என்ற  ங்க நொணயத்தில் எந்  விலங்கின் 

உருைம் இடம் க றவில்வல?  

(A) கொவை       (B) யொவன     

(C) கண்டக ருண்டொ           (D) புலி 
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127. 𝑦3 + 1 மற்றும் 𝑦2 − 1 ன் மீ. க ொ. ை. எது? 

(A) 𝒚 − 𝟏    

(B) y2 − 1    

(C) 𝑦3 + 1    

(D) 1 

128. ஒரு கூம்பின் ஆரத்வ  மூன்று மடங்கொகவும் உயரத்வ  இரண்டு மடங்கொகவும் மொற்றினொல் 

அ ன் கன அைவு எத் வன மடங்கொகும்? 

 (A) 9 மடங்கு   

(B) 36 மடங்கு   

(C) 18 மடங்கு       

 (D) 24 மடங்கு 

 129. இரு எண்களின் மீ. சி. ம. 210 மற்றும் மீ. க ொ. ை. 14 என்றுள்ைைொறு எத் வன க ொடிகள் 

ெொத்தியமொகும்? 

(A) 2     

(B) 3     

(C) 1     

(D) 4 

130. VMTORHS என் து ENGLISH எனில் NZGSVNZGRXH என் து கீழ்க்கண்டைற்றுள் எவ  

குறிக்கும்? 

 (A) SOCIAL SCIENCE  

(B) COMPUTER SCIENCE     

(C) MATHEMATICS       

(D) CHEMISTRY 
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131. 2  6 − 12 ÷ (4 + 2) = 10 எனில் ெரியொன குறியீட்வட இடவும்? 

 (A) +     

(B) ÷     

(C) X     

(D) – 

132. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீடு கமொழியில் PHONE என்ற ைொர்த்வ  SKRQH என மொற்றி குறியீடுச் 

கெய்யப் ட்டுள்ைது எனில் RADIO என்ற ைொர்த்வ வய எவ்ைொறு குறியீடு கெய்யலொம்? 

 (A) SCGNH    

(B) VRGMG    

(C) UDGLR    

(D) SDHKQ 

133. 3 √75 + 5√48 − √243 ன் மதிப்பு என்ன? 

 (A) 0     

(B) 𝟐𝟔 √𝟑       

(C) √3       

(D) 20√5   

134. 1 + 4 + 9 + 16 +………………… +225 ன் கூடு ல் என்ன? 

 (A) 1230    

(B) 120     

(C) 1500   

(D) 1240 
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135. ஓர் எண்ணின் 75% அக  எண்ணின் 60% க்கும் இவடகயயுள்ை வித்தியொெம் 82.5 எனில் 

அந்  எண்ணின் 20% எவ்ைைவு? 

 (A) 100       (B) 120   

(C) 110       (D) 130 

136. ஒரு க ருக்கு க ொடர்ைரிவெயின் 8 ஆம் உறுப்பு 768 எனில் க ருக்கு விகி ம் 2 எனில் 

அ ன்  த் ொம் உறுப்பு என்ன? 

 (A) 2782       (B) 3072    

(C) 1536       (D) 1680 

137. DART என் து எ கனொடு க ொடர்பு உவடயது? 

(A) சுனொமி       (B) நிலச்ெரிவு     

(C) கைள்ைப்க ருக்கு              (D) எரிமவல கைடிப்பு 

138. பின்ைருைனைற்வற க ொருத்துக  

(A) க ன்னிந்திய விடு வல கைகம்  1. ஆஷ்துவர 

(B) 1921      2. கைல்ஸ் இைைரெர் கென்வன ைருவக 

(C) கை ொரண்யம் உப்பு ெத்தியொகிரம்  3. நீதிக்கட்சி 

(D) ைொஞ்சிநொ ன்      4. ரொ ொஜி 

e. ெத்தியமூர்த்தி கமயர்   வி   5. 1939  

a b  c   d e 

(A) 2 3 4 5 1 

(B) 3 2 4 1 5 

(C) 3 2 4 5 1 

(D) 1 2 4 3 5 
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139.  ைறொன இவண எது? 

(A)  னைரி 25  -  ைொக்கொைர் தினம்    

(B) 1961         -    49. 0   

(C) NOTA    -   No of The All                 

(D)  2017      -    7 க சிய கட்சிகள்  

140.  மிவை ஆகலன ைைர்த்து மொன்புறச் கெய் ைர் யொர்? 

(A) கொல்டுகைல்      (B)  ரிதிமொற் கவலஞர்  

(C) மவறமவலயடிகள்       (D) க ைகநயப் ொைணர் 

141. பிற்கொல   ொண்டியப் க ரரசில் ‘ ட்டவிருத்தி’ என்ற  ட்டம் யொருக்கு ைைங்கப் ட்டது? 

(A) புலைர்கள்      (B) ஆசிரியர்கள்       

(C) வகவிவனஞர்கள்            (D) ைணிகர்கள் 

142. க ொருத்துக :         a b c d 

 (A) ககொத் டிவம முவற ஒழிப்புச் ெட்டம் 1. 1990 A) 4 3 2 1 

 (B) மகப்க று நலச்ெட்டம்    2. 1976 (B) 3 4 1 2 

 (C) ெம ஊதியச் ெட்டம்    3. 1961 (C) 1 2 3 4 

 (D) க சிய மகளிர் ஆவணயச் ெட்டம்  4. 1976 (D) 2 1 3 4 

143. குடிமகன் (Citizen) என்ற கெொல் “சிவிஸ்” (Civis) எனும் எச்கெொல்லிருந்து க றப் ட்டது? 

 (A) கிகரக்கம்       (B)  ொரசீகம்    

(C) இலத்தீன்       (D) அரபு   

144. நீலகிரி மவலப் குதியில் ைசிக்கும்  ைங்குடியினர் யொர்? 

(A) ககொடர்   (B)  டுகர்   (C) குரும் ர்          (D) A, B, C 
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145. இல்லறம் புரிைது விருந்க ொம் ல் கெய்ைது க ொருட்கட என்கிறொர் யொர்? 

(A) க ொல்கொப்பியர்      (B) ஓைவையொர்   

(C) திருைள்ளுைர்           (D) இைங்ககொைடிகள் 

146. ெொளுக்கிய நொட்டிலிருந்து  ல்லை நொட்டிற்கு அறிமுகமொன கொணொ த்யம் என் து? 

(A) ெக்தி ைழி ொடு       

(B) முருகன் ைழி ொடு   

(C) சூரிய ைழி ொடு          

(D) கண தி ைழி ொடு 

147. கீழ்க்கண்டைற்றுள்  ைறொன கூற்றுகள் எவை? 

   I. உலகின் இரண்டொைது மிக நீைமொன கடற்கவர கமரினொ கடற்கவர  

  II. கமரினொ கடற்கவர 16 கி. மீ. ைவர  ரவியுள்ைது   

 III. அைகிய கடல் நிலத்க ொற்றங்களுக்கும் அவலயில்லொக் கடற் ரப்பிற்கும் கமரினொ  

     கடற்கவர புகழ்க ற்ற ொகும்    

IV. இரொகமஸ்ைரம் கடல் அவல 3 cm மிகொ  அைவிற்கு எழும்புை ொல் இது  ொர்ப்  ற்கு  

     மிகப்க ரிய ஏரி க ொன்ற க ொற்றத்வ  அளிக்கிறது  

 (A) I மற்றும் II      (B) II மற்றும் IV     

(C) II மற்றும் III         (D) III மற்றும் IV  

148. கீழ்க்கண்டைற்றில் க ொருத் ொ து எது? 

(A) நிலஉச்ெைரம்புச்ெட்டம்   -  1961  

(B)  ண்வணயொள்  ொதுகொப்புச்ெட்டம்  -  1948   

(C) இந்திய கூட்டுறவுச் ெட்டம்   -  1904   

(D)  மீன் ொரி முவற ஒழிப்பு   -  1948 
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149. மத்தி ய - மொநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்து ஆரொய மத்திய அரெொல் அவமக்கப் ட்ட குழு எது? 

(A) ரொ  மன்னொர் கமிட்டி       

(B) ெர்க்கொரியொ கமிட்டி          

(C) கிருஷ்ணொ கமிட்டி            

(D) நொனொைதி கமிட்டி 

150. உலகில் மனி னொல் உருைொக்கப் ட்ட மு ல் கெயற்வக துவறமுகமொகிய கலொத் வல  

(கு ரொத்) கண்டறிந் ைர் . 

(A) ெர்  ொன் மொர்ஷல்      (B) S .P.ரொவ்     

(C) ெர் மொர்டிமர் வீலர்      (D) ஷில்கட  

151. கி. பி 1674 ல் சிைொஜி ‘ெத்ர தி’ என்ற  ட்டத்துடன் அரெரொக முடிச்சூட்டிக்ககொண்ட 

ககொட்வட எது?  

 (A) ஷிவ்கனட்      (B) ககொல்ககொண்டொ   

(C) கரய்கொர்        (D) கெஞ்சி  

152. கீழ்க்கண்டைற்றுள் க ொருந் ொ து எது / எவை? 

   I. முண்டந்துவர, கைக்கொடு, கங்வகககொண்டொன்  

  II. கூத் ன்குைம், கூடங்குைம்  றவைகள் ெரணொலயம்   

 III. கநல்வல ைனவிலங்கு ெரணொலயம்     

IV. முதுமவல ைனவிலங்கு ெரணொலயம் 

 (A) I மற்றும் III      (B) II மற்றும் IV     

(C) III மட்டும்         (D) IV மட்டும்  

153. இந்திய குடிமக்களின் ைொக்களிக்கும் ையதிவன 21 லிருந்து 18 ஆக குவறத்  

அரெவமப்பு ெட்டத்திருத் ம் எது? 

 (A) 61     (B) 42   (C) 52     (D) 73 
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154. ஓர் ஆண்டில் ஓர் நொட்டில் உற் த்தி கெய்யப் ட்ட இறுதிநிவல  ண்டங்கள் மற்றும் 

 ணிகளின் கமொத்  ெந்வ  மதிப்பு 

(A) நிகர உள்நொட்டு உற் த்தி      

(B) நிகர க சிய உற் த்தி  

(C) கமொத்  உள்நொட்டு உற் த்தி       

(D)  லொ ைருமொனம் 

155. துரு என் து? 

(A) 𝐹𝑒2𝑂3       (B) 𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 𝑯𝟐𝑶    

(C) 2𝐹𝑒2𝑂3         (D) 2𝐹𝑒2𝑂3 3𝐻_2𝑂  

156. க ொருத்துக :         a b c d 

 (A)  ொதுஷொ நொமொ   1. மிர்ெொவஹ ர்  (A) 3 1 4 2 

(B)  ொரிக்-இ-ரஷிதி  2. நி ொம் உத்தீன் ஷி  (B) 1 4 2 3 

(C) ஷொ கொன் நொமொ  3. அப்துல் ஹமீதுலொகரி  (C) 4 2 1 3 

 (D)   ொகத்- இ-அக் ரி   4. இனொயத்கொன்  (D) 2 4 3 1 

157. கமொத்  நொட்டு மகிழ்ச்சிக் குறியீடு என்ற கெொற்கறொடவர பூடொன் மன்னர் ஜிக்கம-சிங்க்கய – 

ைொங்சுக் என் ைர் உருைொக்கிய ஆண்டு? 

 (A) 1970   (B) 1972   (C) 1978     (D) 1981 

158. க ொருத்துக :           a    b c    d 

 (A) க ற்கறொர் (ம) மூத் குடிமக்கள்  ரொமரிப்பு (ம) நலைொழ்வுச் ெட்டம்     1. 2010      (A) 4   2 1    3 

 (B)  கைல் அறியும் உரிவமச்ெட்டம்             2. 2007    (B) 2    3 4    1 

 (C)  மிழ்நொடு மொநில க ண்கள் ஆவணயம்    3. 2005    (C)  1     2 3    4 

 (D) க சிய  சுவம தீர்ப் ொயம்              4. 1993    (D)   2   1 4   3 
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159.  ட்டியலினத் ைர் ெமு ொயத்தில் இருந்து ஒருைர் மு ல் முவறயொக 2000 இல் உச்ெ 

நீதிமன்ற நீதி தியொக நியமனம் கெய்யப் ட்டைர் யொர்?      

(A) எஸ்.ஆர்.  ொஸ்      (B) பி ன்குமொர்  

(C) முகர்ஜி               (D) கக. ஜி.  ொலகிருஷ்ணன் 

160.  ைங்கள்  ழுப்பு நிறமொக மொற கொரணம் என்ன? 

(A) பீனொலிக் கெர்மங்கள்     (B) க ன்ெொயிக் கெர்மங்கள்   

(C) கெொடியத்தின் கெர்மங்கள்      (D) எதுவுமில்வல 

161.  ‘கமொகஞ்ெ ொகரொ’ என்ற கெொல்லின் க ொருள்? 

(A) சுடுகொடு       (B) இறந் ைர்கள் கமடு    

(C) சுடுமட் ொண்டங்கள்       (D) க ருங்குைம்  

162.  மன்னொ க ொர்ட்டல்  ற்றிய ெரியொன கூற்வறத் க ர்ந்க டு. 

   I. இவடநிவலப்  ள்ளி மொணைர்களுக்கொன திறனறித் க ர்வு 

  II. கைவலைொய்ப்பு உருைொக்கும் திட்டம் 

 III. திறன் கமம் ொட்டுத் திட்டம் 

IV. கல்வி க ொவலக்கொட்சி ைைங்கும் திட்டம் 

(A) IV மட்டும் ெரி      (B) III மட்டும் ெரி    

(C) II மட்டும் ெரி         (D) I மட்டும் ெரி 

163. 10 அைவு ககொள்களின் விற்ற விவலயொனது 15 அைவு ககொள்களின் அடக்க விவலக்கு ெமம் 

எனில் இலொ  ெ வீ ம் என்ன? 

 (A) 33
1

3
 %       (B) 30%    

(C) 40%       (D) 𝟓𝟎% 
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164.  த் ொம் ைகுப்பு இறுதித் க ர்வில்  ல்கைறு  ொடங்களில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்க ண்கள் க ற்ற 

1184 மொணைர்களில் 233 க ர் கணி த்திலும் 125 க ர் ெமூக அறிவியலிலும் 106 க ர் 

அறிவியலிலும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்க ண் க ற்றுள்ைொர் ெமைொய்ப்பு முவறயில் ஒரு 

மொணைவரத் க ர்ந்க டுக்க அைர் அறிவியலில் நூற்றுக்கு நூறு க றொ ைரொக இருக்க 

நிகழ் கவு என்ன? 

 (A) 
406

11841
       (B) 0     

(C) 
𝟓𝟑𝟗

𝟓𝟗𝟐
       (D) 1 

165. மு ல் 6 ஒற்வற இயல் எண்களின் இவடநிவல அைவு  

 (A) 6        (B) 7     

(C) 8        (D) 14 

166. 2015 ஆம் ஆண்டில் உலக ககொப்வ  கிரிக்ககட் க ொட்டிக்கொன அனுமதிச் சீட்டு ரூ. 1500 

ஆக இருந் து  ற்க ொது அ ன் வீவல ரூ. 18% உயர்ந் ொல் நுவைவுச் சீட்டின் விவல என்ன? 

 (A) ரூ. 1800       (B) ரூ. 1770    

(C) ரூ. 1870       (D) ரூ. 1900 

167.  ரப் ைவு 128 கெ. மீ மற்றும் ஒரு மூவலவிட்ட அைவு 32 கெ. மீ. ககொண்ட ெொய் ெதுரத்தின் 

உயரம் என்ன? 

(A) 12        (B) 8     

(C) 4        (D) 20 

168. 56 ைது ஞொனபிட விருது க ற்றைர்? 

(A) பிரகஷ் பிங்                     (B) நீலமணி பூ ன்       

(C) மித்கலஷ் திைறி                 (D) கொமரொென் 

169. அவனத்திந்திய கிரொம க ொழில் கைகத்வ  1935இல் ஆரம்பித் ைர் யொர்? 

(A) D. R. கொட்கில்      (B) C. N. ைக்கில்   

 (C) V. K. R. V. ரொவ்              (D) J. C. குமரப் ொ 
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170. க ொருத்துக :         a b c d 

 (A)  ொமிர ெல்க ட்   1. விட்டிரியல் எண்கணய்   (A) 4 3 2 1 

 (B) க ர்ரஸ் ெல்க ட்  2. ெொல் மீட்டர்    (B) 1 2 3 4 

 (C) க ொட்டொசியம் வநட்கரட் 3.  ச்வெ துத் ம்    (C) 3 4 1 2 

 (D) கந் க அமிலம்    4. மயில் துத் ம்    (D) 2 3 1 4 

171.  குப் ர்களின் ஆட்சிக் கொலத்தில் ஒற்றர்கவைக் ககொண்ட உைவு அவமப்பு எவ்ைொறு 

அவைக்கப் ட்டது? 

(A) கத்ய  கி ொ      (B) ெச்சிைொ             

(C)  ரண ந் கர்        (D) துடொகொ 

172. க ொருத்துக :          a    b c    d 

 (A)  மிழ்நொடு க ொது சுகொ ொர ெட்டம்        1. 2014     (A) 1   2 3    4 

 (B)  மிழ்நொட்டில் பிறப்பு (ம) இறப்பு  திவு ெட்டம்   2. 1939    (B) 4   3 2     1 

 (C) சிககரட் (ம) இ ர புவகயிவல க ொருட்கள்  டுப்புச் ெட்டம் 3. 1969    (C)  3   1  3     4 

 (D) இந்திரொ  னுஷ் திட்டம்      4. 2003    (D)  1    4  2     3 

173. இந்தியொவுக்கொன திட்டமிட்ட க ொருைொ ொரம் என்னும் நூவல எழுதி கைளியிட்டைர் யொர்? 

(A) M.N ரொய்        

(B)  ொ ொ ொய் கநௌகரொஜி  

(C) (B)R. அம்க த்கர்        

(D) M. விஸ்கைஸ்ைரய்யொ  

174. 5 ைது BIMSTEC உச்சி மொநொடு  

 (A) இந்தியொ                             

(B)  இலங்வக             

(C) இந்க ொனிசுயொ          

(D) கனடொ 
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175.  ைறொன கூற்வற க ர்வு கெய்க. 

(A) கண்ணின் நிறமுவடய  குதி ஐரிஸ்  

(B) மனி  கண் விழி விட்டம் 2.3 கெ. மீ  

(C) கலன்சின் திறன் வடயொப்டர் 1D = 1m-1    

(D) கலன்சின் திறன், குவிய க ொவலவின்  வலகீழ் மதிப்பு ெமமற்றது 

176. அனொவ  மற்றும் வகம்க ண்களுக்கு நலைொழ்வுத் துவற (திைொனி வகரத்) உருைொக்கிய 

கடல்லி சுல் ொன் யொர்?   

(A) க கரொஷொதுக்ைக்     (B) முகமது பின்     

(C) அலொவுதீன் கில்ஜி       (D) கியொசுதீன் துக்ைக்  

177. பிர ொன் மந்திரி  ொரதிய  ன்கனௌதி  ரிகயொ னொ 2016 எ ற்கொக துைங்கப் ட்டது? 

(A) மருத்துை கொப்பீடு திட்டம்     

(B) மலிவு விவலயில் மருந்து ைைங்கு ல்  

(C)  ரமொன கல்வி ைைங்க    

(D) இவை அவனத்தும் 

178. ஐ .நொ மனி  உரிவமகள் கவுன்சிலிருந்து நீக்கப் ட்ட 2 ைது நொடு? 

 (A) லிபியொ                               (B) ஆப்கொன்               

(C) உக்வரன்                 (D) ரஷ்யொ 

179. கீழ்க்கண்டைற்றில் க ொருந் ொ  இவண எது?         

(A) மக்கள் திட்டம்  - M.N.ரொய்     

 (B) கொந்திய திட்டம்  -  ஶ்ரீமன் நொரொயண அகர்ைொல்   

(C) ெர்கைொ யொ திட்டம் -  கொந்தி     

 (D) ஏழு ஆண்டு திட்டம்  -  கநரு  

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

39 

180. நியூட்டனின் க ொது ஈர்ப்பியல் விதி ெமன் ொடு கூறு? 

(A) 𝑭 =
𝑮𝒎𝟏𝒎𝟐

𝒓𝟐       (B) 𝐹 =
𝐺𝑚𝑛

𝑟3     

(C) 𝐹 =
𝐺𝑚𝑚

𝑅2         (D) 𝐹 =
𝑚𝑎

𝑚𝑔
  

181. 1863-ல் ICS க ர்வில் கைற்றி க ற்ற மு ல் இந்தியர் யொர்? 

(A) S.N  ொனர்ஜி       (B) அரவிந் ர்    

(C) ெத்திகயந்திரநொத்  ொகூர்     (D) V. D. ெைொர்க்கர் 

182. கீழ்க்கண்ட எந்   குதில் கெயற்வக  ட்டுத் துணிகள் உற் த்தி கெய்யப் டுகின்றன? 

(A) கொஞ்சிபுரம்      (B) ஆரணி     

(C) இரொமநொ புரம்        (D) மதுவர  

183. “A Little Book of India’ , Celebrating 75 years Independence” என்ற புத் கம் ஆசிரியர்? 

(A) நகரந்திரரொவ்       (B) ரஸ்கின்  ொண்ட்    

(C) நீனொரொய்        (D) அருந்த்திரொய் 

184. 1991ஆம் ஆண்டு ஜீவல மொ த்தில் புதிய க ொருைொ ொர ககொள்வகவய அறிமுகப் டுத்தியைர் 

யொர்? 

(A) ரொஜீவ் கொந்தி              (B) P.V. நரசிம்மரொவ்   

 (C)  ெந்திரகெகர்      (D) I.K. குஜ்ரொல் 

185. யொர்  ன்னுவடய  திவுகவையும் முடிவுகவையும் ‘சிற்றினங்களின் க ொற்றம்’ (Origin of  

           Species) என்ற க யரில் 1859 – ஆம் ஆண்டு கைளியிட்டொர்? 

(A) ெொர்லஸ் டொர்வின்     (B) ஜீன்  ொப்டிஸ்ட் லொமொர்க்  

(C) கஸ் ர் மரியொ ைொன் ஸ்கடர்ன்க ர்க்    (D) J. W. ஹொர்ஸ்க ர்கர்     
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186. க ொருத்துக :         a b c d 

 (A) இரண்டொம்  கதூர்ஷொ  1. பீகொர்   (A) 1 3 2 4 

 (B) நொனொெொகிப்   2. கடல்லி   (B) 2 3 4 1 

 (C) கன்ைர்சிங்   3. மத்திய இந்தியொ  (C) 2 4 1 3 

 (D) இரொணி இலட்சுமி ொய்  4. கொன்பூர்   (D) 3 2 4 1 

187. நொடு முழுைதும் ஒகர மொதிரியொக 10 + 2 + 3 என்ற கல்வி அவமப்பு முவறவய உருைொக்க 

கைண்டும் என்று  ரிந்துவரத்  கமிட்டி எது? 

 (A) ககொத் ொரி      (B) ைொர் ொ   

 (C) ஹொர்டொக்      (D) ரொகல கமிஷன்  

188. RBI (ரிெர்வ் ைங்கி) யின்  ற்க ொவ ய கைர்னர் யொர்? 

(A) உர்சித்  ட்கடல்       

(B) ரகுரொம்  ரொ ன்   

(C) கைணுககொ ொல் கரட்டி       

(D) ெக்தி கொந்   ொஸ்  

189. 2022 சீனொவில் நவடக ற்ற க ய்ஜிங் குளிர்கொல ஒலிம்பிக் க ொட்டியில்   க்கப் ட்டியலில் 

மு லிடம் க ற்ற நொடு? 

(A) நொர்கை        (B) சீனொ     

(C) இத் ரலி          (D)  ொகிஸ்கொன் 

190. கிரப் சுைற்ச்சி கீழ்க்கண்டைற்றுள் எதில் நவடக றுகிறது?         BBQ 

 (A)  சுங்கணிகம்      

(B) வமட்கடொக்கொண்ட்ரியொவின் உட்கூழ்ம கமட்ரிக்ஸ்     

 (C) புறத்க ொல் துவை     

(D) வமட்கடொகொண்ட்ரியொவின் உட்புறச்ெவ்வு 
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191. ஒர் அெல் ஆண்டுக்கு 10% ைட்டி வீத்த்தில் 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 10050 ஆக உயர்ந் து 

எனில் அெல் என்ன? 

 (A) ரூ. 6500       (B) ரூ. 6750    

(C) ரூ. 6700       (D) ரூ. 6550 

192. 280 ந ர்கள் ஒரு விமொனத்தில் இரண்டு முவற  யணம் கெய்கின்றனர் எனில் 

அவ்விமொனத்தில் 1400 ந ர்கள் எத் வன முவற  யணம் கெய்யலொம்? 

 (A) 8        (B) 10     

(C) 9        (D) 12 

193.  ொட்ஷொ என் ைர் ஒரு ைங்கியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட  னிைட்டி வீத்த்தில் ரூ. 8500 ஐ 

கடனொகப் க ற்றொர். மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அைர் ரூ. 11,050 ஐச் கெலுத்திக் கடவன 

அவடத் ொர் எனில் ைட்டிவீ ம் என்ன? 

 (A) 10%       (B) 8%     

(C) 9%        (D) 5% 

194. ஒரு கெவ்ைக ைடிை நிலத்தின் நீைமொனது அ ன் அகலத்வ  விட 9 மீ அதிகம், அச்கெவ்ைக 

ைடிை நிலத்தின் சுற்றைவு 154 மீ எனில் அந்நிலத்தின் நீைம் என்ன? 

 (A) 34 மீ       (B) 29 மீ    

(C) 43 மீ       (D) 38 மீ 

195. எத் வன ஆண்டுகளில் ரூ. 5600 ஆண்டுக்கு 6%  னிைட்டி வீ த்தில் ரூ. 6720 ஆக 

உயரும்? 

 (A) 4 ஆண்டுகள்           (B) 4 1/2 ஆண்டுகள்     

(C) 4 2/3 ஆண்டுகள்     (D) 3 1/3 ஆண்டுகள் 

196. நொகைொன்றுக்கு 12 மணி கநரம் கைவல கெய்து ஒரு கைவலவய 25 க ண்கள் 36 

நொட்களில் முடிப் ர் எனில் அக  கைவலவய 20 க ண்கள் 30 நொட்களில் முடிக்க எத் வன 

மணி கநரம் கைவல கெய்ய கைண்டும்? 

 (A) 20 மணி   (B) 16 மணி   (C) 18 மணி         (D) 24 மணி 
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197. ஒரு நகரத்தில் கல்வியறிவு க ற்றைர்களின் எண்ணிக்வக 5 ஆண்டுகளில் 5 

லட்ெத்திலிருந்து 8 லட்ெமொக அதிகரித் து எனில் அதிகரிப்பின் ெ வீ ம் என்ன? 

 (A) 50%    

(B) 52%    

(C) 60%    

(D) 49% 

198. A என் ைர் B என் ைவரக் கொட்டிலும் கைவல கெய்ைதில் மூன்று மடங்கு கைகமொனைர் B 

ஆனைர் ஒரு கைவலவய 24 நொள்களில் முடிப் ொர் எனில் இருைரும் இவணந்து அந்  

கைவலவய முடிக்க எத் வன நொட்கள் ஆகும்? 

 (A) 5 நொட்கள்   

(B) 12 நொட்கள்   

(C) 6 நொட்கள்   

(D) 4 நொட்கள் 

199. I, II மற்றும் III ஆண்டுகளுக்கொன ைட்டி வீ ங்கள் முவறகய 15%, 20% மற்றும் 25% எனில் 

ரூ.15000 க்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு கிவடக்கும் கூட்டு ைட்டிவயக் கொண்க. 

 (A) ரூ. 10875   

(B) ரூ. 11875   

(C) ரூ. 9875    

(D) ரூ. 12875 

200. ரூ. 5000 க்கு 8% ஆண்டு ைட்டியில் 2 ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு ைட்டிக்கும்  னிைட்டிக்கும் 

உள்ை வித்தியொெம் எவ்ைைவு? 

 (A) ரூ. 42       (B) ரூ. 51    

(C) ரூ. 32       (D) ரூ. 62 

ALL THE BEST  
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   TNPSC  

Gr IV, VAO  

MODEL TEST – I  

MODEL TEST – II  
  QUESTION PAPER  

UR NAME 
NATIVE 

WhatsApp 

7639000366 
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