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SCHEDULE: 03 

Questions & Answers 

Exam date: 20-02-2018 

தமிழ் - 8ம் வகுப்பு - 3ம் பருவம் 

 

 திருக்குறள் (பண்புடைடை) 

 திருவருட்பா 

 தமிழர் வானியல் 

 கலிலியயா கலிலி 

 வில்லிபாரதம் 

 யார் கவிஞன்? 

 யதவயேயப்பாவாணர் 

 முத்துக்குைாரசுவாமி பிள்டைத்தமிழ் 

 இலக்கியத்தில் ேடகச்சுடவ 

 

பபாது அறிவு - 8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

 

 பயிர்ப்பபருக்கமும் யைலாண்டையும் 

 வைரிைம் பருவத்டத அடைதல் 

 தாவர உலகம் 

 நுண்ணுயிரிகள் 

 

LOTUS ACADEMY NOTES 

 

 அரசியலடைப்பு - 03 

 பபாதுத்தமிழ் – 03 

 பபாது அறிவு - 03 
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ப ொதுத்தமிழ் 

(1). ப ாற்பபாருள் தருக 

(a). வழக்கு    - நன்பெறி 

(b). ஆன்ற     - உயர்ந்த 

(c). நயன்     - நநர்மை 

(d). நன்றி     - உதவி 

(e). நமையுள்ளும்   - விமையொட்டொைவும் 

(2). பாைடலப்பாடிய ஆசிரியடரக் குறிப்பிடு  

(a). ஈடின்ைொ னிைைொய் ஏமழை ைொய்பநஞ்சிமைத்தவர் தமைக்ைண்நட இமைத்நதன்  

- இரொைலிங்ை அடிைள் 

(b). உறுப்ப ொத்தல் ைக்ைபைொப்பு அன்றொல் பவறுத்தக்ை - திருவள்ளுவர் 

(c). நிலம் நீர் தீ வளி விசும்ந ொடு ஐந்தும் ைலந்த ையக்ைம் ஆதலின் - பதொல்ைொப்பியர் 

(d). ைொதர் முைம்ந ொல் ஒளிவிட வல்மலநயல் ைொதமல வொழி ைதி - திருவள்ளுவர் 

(3). நீடிய பிணியால் வருந்துகின் யறார்என் யேர்உறக் கண்டுைந் துடித்யதன் - என்னும் பாைல் குறித்து 

விடை தருக 

(a).  ொடமலப்  ொடியவர்    - இரொைலிங்ை அடிைைொர் 

(b).  ொடல் இடம்ப ற்ற நூல்  - திருவருட் ொ 

(c). நூலின் பைொத்தப்  ொடல்ைள்  - 5818 

(d).  ொடல் இடம்ப ற்ற தமலப்பு - பிள்மைப் ப ருவிண்ணப் ம் 

(4). பண்டைத்தமிழர்கள் எவ்வாறு அடழத்தனர் எனக் குறிப்பிடு 

(a). தொநெ ஒளிவிடக்கூடிய ஞொயிற்மற எவ்வொறு அமழத்தெர்  - நொள்மீன் 

(b). ஞொயிற்றிடமிருந்து ஒளிப ற்று ஒளிவீசக்கூடியவற்மற எவ்வொறு அமழத்தெர் - நைொள்மீன் 

(5). ப ாற்பபாருள் தருக 

(a). ைொய்வது    - அழிவது 

(b). அரம்     - வொமைக் கூர்மையொக்கும் ைருவி 

(c). நண்பு     - நட்பு 

(d). நயம்இல    - தீங்கு, இனிமையற்ற 

(e). ைமட     - இழிவு 

(6). இராைலிங்க அடிகள் குறித்து விடை தருக 

(a). பிறந்த ஊர்   - ைருதூர் 

(b). சிறப்புப்ப யர்  - திருவருட்பிரைொச வள்ைலொர் 

(c). இயற்றிய நூல்ைள் - திருவருட் ொ, ஜீவைொருண்ய ஒழுக்ைம், ைனுமுமறைண்ட வொசைம் 

(d). ைொலம்     - 05-10-1823 முதல் 30-01-1874 வமர 

(e). தருைச்சொமல, ஞொெசம  அமைத்த இடம் - வடலூர் 
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(7). பாைல் இைம்பபற்ற நூலின் பபயடரக் குறிப்பிடு 

(a). ைண்திணிந்த நிலனும்; நிலம் ஏந்திய விசும்பு; - புறநொனூறு 

(b). சுழன்றும் ஏர்ப்பின்ெது உலைம் அதெொல் உழன்றும் உழநவ தமல - திருக்குறள் 

(c). ஞொயிறு ந ொற்றுதும் ஞொயிறு ந ொற்றுதும் - சிலப் திைொரம் 

(d). பசஞ்ஞொயுற்றுச் பசலவும் அஞ்ஞொயிற்றுப்  ரிப்பும்  ரிப்புச் சூழ்ந்த ைண்டிலமும் - புறநொனூறு 

(e). திங்ைமைப்  ொம்பு பைொண்டற்று - திருக்குறள் 

(8). பபாருள் தருக  

(a). நைல்வல்லர்   - சிரித்து ைகிழ் வர் 

(b). ைொயிரு ஞொலம்  - மிைப்ப ரிய உலைம் 

(c). திரிந்தற்று    - திரிந்தது ந ொன்றது 

(d).  ொடறிவொர்   - பநறியுமடயொர் 

(9). எதிர்ச்ப ால் தருக 

(a). எளிது     - அரிது 

(b).  ொரொட்டு    -  ழிப்பு 

(c).  மை     - நட்பு 

(d).  யனுமடயொர்  -  யனிலொர் 

(e). நமை     - அழுமை 

(f).  ைல்     - இரவு 

(10). ய ர்த்து எழுதுக  

(g). அன்பு + உமடமை - அன்புமடமை 

(h). ைக்ைள் +  ண்பு  - ைக்ைட் ண்பு 

(i). திரிந்து + அற்று  - திரிந்தற்று 

(j).  ண்பு + ஒத்தல்  -  ண்ப ொத்தல் 

(k).  ண்பு + இலொன்  -  ண்பிலொன் 

(11).  ரியான விடைடயத் தருக  

(a). உலகில் நதொன்றிய  ல்நவறு அறிவியல் ைல்விைளில் மிைத் பதொன்மையொெது  

- வொனியல் ைல்வி 

(b). நிலம், நீர், பவப் ம், ைொற்று, வொெம் ஆகிய ஐந்தும் உள்ைடக்கியது எெக் கூறியவர்  

- பதொல்ைொப்பியர் 

(c). உலைம் தட்மட இல்மல , உருண்மடயொெது எெக் கூறிய ந ொலந்து நொட்மடச் சொர்ந்தவர்  

- நிக்நைொலஸ்கிரொப்ஸ் 

(12). நூலின் பபயடரக் குறிப்பிடு 

(a). ஞொயிற்மறச் சுற்றியுள்ை  ொமதமய ஞொயிறு வட்டம் என்றெர்  ழந்தமிழர்ைள் எெக் கூறும் 

நூல் - புறநொனூறு 

(b). வலவன் ஏவொ வொெவூர்தி - புறநொனூறு 
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(13). பிரித்து எழுதுக  

(a). எளிபதன்    - எளிது + என்  

(b).  ண்புமடமை  -  ண்பு + உமடமை 

(c). ைக்ைபைொப்பு   - ைக்ைள் + ஒப்பு 

(d).  யனுமடயொர்  -  யன் + உமடயொர் 

(14). நூலாசிரியரின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). வொன்வழிப்  யணங்ைள்  ற்றியக் குறிப்புைள் உள்ை நூல்ைள் - சிலப் திைொரம், ைணிநைைமல 

(b). ையில்ப ொறி விைொெத்தின் பசயல்திறன் - சீவைசிந்தொைணி 

(c). புஷ் ை விைொெம் - ைம் ரொைொயணம் 

(d). வொனூர்தி வடிவமும், அதமெ இயக்கும் முமறமையும்  ற்றிய வொன் யணச் பசய்திைள்  

- ப ருங்ைமத 

(15). பபாருள் தருக 

(a).  சியறொது    -  சித்துயர் நீங்ைொது 

(b). அயர்ந்த    - ைமைப்புற்ற 

(c). நீடிய     - தீரொத 

(16). ய ர்த்து எழுதுக 

(a). ைொலம் + நதொறும்  - ைொலந்நதொறும் 

(b). பசம்மை + ஞொயிறு - பசஞ்ஞொயிறு 

(c). ையில் + ப ொறி  - ையிற்ப ொறி 

(d). ப ருமை + புலமை - ப ரும்புலமை 

(17).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). தமிழரின் அறிவியல் சிந்தமெைளுள் குறிப்பிடத்தக்ைது - வொனியல் அறிவு 

(b). உலைம் ஐம்பூதங்ைைொல் ஆெது எெக் கூறியவர் - பதொல்ைொப்பியல் 

(c). உலைம் உருண்மட வடிவைொெது எெக் கூறிய முதல் தமிழ்க்குரல் யொருமடயது - திருவள்ளுவர் 

(d). வொன்பவளியில் உள்ை மிைப்ப ரிய வின்மீன் - ஞொயிறு 

(18). பிரித்து எழுதுக  

(a). வொனியல்    - வொன் + இயல் 

(b). பதன்திமச   - பதற்கு + திமச 

(c).  ழந்தமிழர்   -  ழமை + தமிழர் 

(d). வொனூர்தி    - வொன் + ஊர்தி 

(19).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). வொனியல் ஆய்வுக்கு முன்நெொடியொை விைங்கியவர் - ைலீலிநயொ ைலிலி 

(b). ஒநர நநரத்தில் உயரத்திலிருந்து எறியப் டும் ப ொருளுள், எமட மிகுந்த ப ொருள் 

விமரவொைவும், எமட குமறந்த ப ொருள் பைதுவொைவும் நிலத்மத வந்தமடயும் எெக் கூறியவர் 

- அரிஸ்டொட்டில் 
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(20). யான்பபற்ற பபருந்தவப்யபறு என்டன அன்றி 

இருநிலத்தில் பிறந்யதாரில் யார்பபற்றாயர - பாைல் குறித்து விடை தருக  

(a).  ொடமலப்  ொடியவர்   - வில்லிபுத்தூரொர் 

(b).  ொடல் இடம்ப ற்ற நூல் - வில்லி ொரதம் 

(c). நூலின் பைொத்த  ருவங்ைள் - 10  ருவங்ைள் 

(d). பைொத்த விருத்தப் ொக்ைள் - 4350 விருத்தப் ொக்ைள் 

(e).  ொடல் இடம்ப ற்ற  ருவம் - ைன்ெ ருவம் (8வது  ருவம்) 

(21). வானியலாைர்கள் குறித்து விடை தருக 

(a).  ொல்வீதி என் து  லநைொடி விண்மீன்ைளின் பதொகுதி எெ பைய்ப்பித்தவர் - ைலீலிநயொ ைலிலி 

(b). ைலீலிநயொவிற்கு முன்பு வொனியல் பைொள்மைைமை பவளியிட்டவர்ைள்  

- அரிஸ்டொட்டில், தொலமி 

(c). வொனியல் ஆய்வில் ஒரு திருப்புமுமெமய ஏற் டுத்திய ைலீலிநயொவின் ைண்டுபிடிப்பு  

- பதொமலநநொக்கி 

(d). சூரியமெச் சுற்றிநய புவி நைர்கிறது என்று யொர் கூறியக் ைருத்மத ஏற்றுக்பைொள்ைப் டவில்மல 

- நைொ ர்நிைசின் 

(e). ைொற்று ைற்றும் பவப்  அைவிமய முதன்முதலில் உருவொக்கியவர் - ைலீலிநயொ ைலிலி 

(22). கலீலியயா கலிலி குறித்து விடை தருக  

(a). வியொழன் நைொமைச் சுற்றி எத்தமெ சிறு நைொள்ைள் சுற்றி வருவமத பைய்ப்பித்தொர் - 4 

(b). பதொமலநநொக்கிமயக் ைண்டுபிடித்த ஆண்டு - 1610ம் ஆண்டு 

(c). ைலீலிநயொவின் நூல்ைமை அடிப் மடயொைக் பைொண்டு, தம்முமடய பைொள்மைைமை 

உருவொக்கிய அறிவியல் அறிஞர் - ஐசக் நியூட்டன் 

(23). வில்லிபுத்தூரார் குறித்து விடை தருக 

(a). தந்மத ப யர்   - வீரரொைவர் 

(b). ஆதரித்தவர்   - வக்ை ொமைமய ஆண்ட வர தி ஆட்பைொண்டொன் 

(c). ைொலம்     - 14ம் நூற்றொண்டு  

(24). பபாருள் தருக 

(a). வொன்ப ற்ற நதி  - ைங்மை ஆறு 

(b). துழொய் அலங்ைல்  - துைசி ைொமல 

(c). மதவந்து    - பதொட்டுத்தடவி 

(d).  ைழி     - அம்பு 

(25). பிரித்து எழுதுக  

(a). திருவுைம்    - திரு + உைம் 

(b). இருநிலம்    - இருமை + நிலம் 

(c). திருப்புயம்   - திரு + புயம் 

(d). ப ருந்தவம்   - ப ருமை + தவம் 

www.Padasalai.Net                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



  

LOTUS TNPSC WHATSAPP GROUP - GROUP II, IV & VAO 
ACS.RADHAKRISHNAN BE - 9787910544 

(26). பிரித்து எழுதுக  

(a). ைொசற     - ைொசு + அற 

(b). தன்னிெம்    - தன் + இெம் 

(c). தமலவபெெ   - தமலவன் + எெ 

(d). அடிமையலன்  - அடிமை + அலன் 

(27).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a).  ொரதிதொசன்  ரம் மரத் தமலமுமறக் ைவிஞருள் மூத்த ைவிஞர் - முடியரசன் 

(b). ைன்னிப்பு என்னும் உருதுச்பசொல்லுக்கு நிைரொெ தமிழ்ச்பசொல்லின் ப ொருள்  

- ப ொறுத்துக்பைொள்ை 

(c).  றம்புைமலயில் நமடப ற்ற விழொவில் முடியரசனுக்கு, குன்றக்குடி அடிைைொர் வழங்கிய 

 ட்டம் - ைவியரசு 

(d).  ொர் புைழும்  ரைொர்த்தகுரு ைமதைள் நூலின் ஆசிரியர் - ஸ்ரீைதி எஸ்.இலட்சுமி 

(28). யதவயேயப் பாவாணர் குறித்து விடை தருக 

(a). ப ற்நறொர்     - ஞொெமுத்து /  ரிபூரணம் 

(b). பிறந்த ஊர்     - சங்ைரன்நைொவில் 

(c).  யின்ற ைல்வி     -  ண்டிதர், புலவர், வித்துவொன், முதுைமலத்தமிழ், பி.ஓ.எல் 

(d). பைொத்தச் சிறப்புப் ப யர்ைள் - 174 

(29). தமிழ் குறித்து விடை தருக  

(a). தமிழின் பதொன்மைமய உலைறியச் பசய்தவர் - ைொல்டுபவல் 

(b). தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர்     -  றிதிைொற்ைமலஞர் 

(c). தமிமழத் தமழக்ைச் பசய்த பசம்ைல்   - ைமறைமலயடிைள் 

(d). தமிமழ ஆபலெ வைர்த்து ைொண்புறச் பசய்தவர் - நதவநநயப்  ொவொணர் 

(30).  ரியான விடைடயத் தருக  

(a). உலகின் முதல் ைொந்தன் தமிழன்; தமிழன் நதொன்றிய இடம் குைரிக்ைண்டநை என் தும் 

பைொைஞ்சதொநரொ, ஹரப் ொ நொைரிைம்  ழந்தமிழர் நொைரிைநை எெக் கூறியவர் -  ொவொணர் 

(b). முடியரசன் பநருங்கிப்  ழகிய தமலவர்ைள் - ப ரியொர், அண்ணொ 

(c). தமிமழ வடபைொழி வல்லொண்மையினின்றும் மீட் தற்ைொைநவ இமறவன் என்மெப் 

 மடத்தொன் எெக் கூரியவர் -  ொவணர் 

(d).  ொவொணர், அரசின் உதவிநயொடு பவளியிட்ட அைரமுதலி - பசொற்பிறப்பியல் அைரமுதலி 

(31). பிரித்து எழுதுக 

(a). அரும் ணி   - அருமை +  ணி 

(b). தமிழன்மெ   - தமிழ் + அன்மெ 

(c). தனித்தமிழ்   - தனி + தமிழ் 

(d). பசந்தமிழ்ச்பசல்வி - பசம்மை + தமிழ் + பசல்வி 

(e). நன்றியுணர்வு   - நன்றி + உணர்வு 
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(32). முடியர ன் குறித்து விடை தருக 

(a). இயற்ப யர்   - துமரரொசு 

(b). ப ற்நறொர்   - சுப் ரொயலு / சீதொலட்சுமி 

(c). பிறந்த ஊர்   - ப ரியகுைம் / நதனி ைொவட்டம் 

(d). தமிழொசிரியரொைப்  ணிபுரிந்த  ள்ளி - மீ.சு.உயர்நிமலப் ள்ளி ைொமரக்குடி 

(e). தமிழை அரசு, எந்த நூலுக்ைொை 1966ம் ஆண்டு  ரிசு வழங்கியது - பூங்பைொடி 

(33). பபாருள் தருக  

(a). மைம்ைொறு   -  யன் 

(b). மீட்சி     - நைன்மை 

(c). ைொை      - நீங்ை 

(34).  ரியான விடைடயத் தருக  

(a). ‘முட்டொளுடன் வந்ததொல், பின்தங்ை நநர்ந்தது’ எெக் கூறியவர் - ைவிஞர் அண்ணொைமலயொர் 

(b). திரொவிட பைொழிைளுக்குத் தொய்பைொழி தமிழ் எெ வொழ்நொள் முழுவதும் ஆய்வுபசய்து 

நிறுவியவர் - நதவநநயப்  ொவொணர் 

(c). ைதிரவன் வழி ட்ட இடம் -  ரிதிபுரி (மவத்தீசுவரன் நைொவில்) 

(35). எண்கடைக் குறிப்பிடு  

(a). ை  - 1 

(b). உ  - 2 

(c). ைஉ  - 12 

(d). ரு  - 5 

(e). உ0  - 20 

(36). ஆசிரியர் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). ப ற்ற தொய்தமெ ைைைறந்தொலும்  - திருவருட் ொ 

(b). தமிழின் சிறப்பு ஆசிரியர்    - கி.ஆ.ப .விசுவநொதன் 

(c). தனித்தமிழ் ஊற்று     - நதவநநயப்  ொவொணர் 

(37). ப ாற்பபாருள் தருக  

(a). அமுதகிரணம்    - குளிர்ச்சியொெ ஒளி 

(b). நறவம்      - நதன் 

(c). ைழுவுதுைைர்    - குற்றைற்றவர் 

(d). சலதி      - ைடல் 

(e). அலகுஇல்     - அைவில்லொத 

(38). குைரகுருபரர் குறித்து விடை தருக  

(a). ப ற்நறொர்    - சண்முைசிைொைணி / சிவைொைசுந்தரியம்மை 

(b). பிறந்த ஊர்    - திருமவகுண்டம் 

(c). புலமை மிக்ை பைொழிைள் - தமிழ், வடபைொழி, இந்துஸ்தொனி 

www.Padasalai.Net                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



  

LOTUS TNPSC WHATSAPP GROUP - GROUP II, IV & VAO 
ACS.RADHAKRISHNAN BE - 9787910544 

(39). பிள்டைத்தமிழ் குறித்து விடை தருக  

(a). பிள்மைத்தமிழ் எத்தமெ வமைப் டும் - 2 

(b). பைொத்தப்  ருவங்ைள்- 10 

(c). பைொத்தப்  ொடல்ைள் - 100 

(d). ஆண் ொற்பிள்மைத்தமிழுக்கும் ப ண் ொற்பிள்மைத்தமிழுக்கும் ப ொதுவொெ பிள்மைத்தமிழ் 

- 7 (ைொப்பு, பசங்கீமர, தொல், சப் ொணி, முத்தம், வருமை, அம்புலி) 

(e). ஆண் ொற்பிள்மைத்தமிழுக்குரிய இறுதி 3  ருவங்ைள் - சிற்றில், சிறு மற, சிறுநதர் 

(f). ப ண் ொற்பிள்மைத்தமிழுக்குரிய இறுதி 3  ருவங்ைள் - அம்ைொமெ, ைழங்கு (நீரொடல்), ஊசல் 

(40). “உலகு குளிர எைது ைதியில் ஒழுகும் அமுத கிரணயை” பாைல் குறித்து விடை தருக  

(a). இப் ொடல் இடம்ப ற்ற நூல் - முத்துக்குைொரசுவொமி பிள்மைத்தமிழ் 

(b). இப் ொடல் இடம்ப ற்ற  ருவம் - வருமைப்  ருவம் (6வது  ருவம்) 

(c). இப் ொடலில் இடம்ப ற்ற  ருவம் குழந்மதயின் எத்தமெயொவது திங்ைளில் நிைழும்  

- 13வது திங்ைளில் நிைழும் 

(41). நூலின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). நைல்வல்லர் அல்லொர்க்கு ைொயிரு ஞொலம் - திருக்குறள் 

(b). ‘எள்ைல், இைமை, அறியொமை, ைடமை’ ஆகிய 4 ைொரணங்ைைொல் நமைச்சுமவத் நதொன்றும் - 

பதொல்ைொப்பியம் 

(c). அஞ்சமல அரக்ை!  ொர்விட் டந்தர ைமடந்தொ ென்நற - ைம் ரொைொயணம் 

(42). பாைடலப் பாடிய ஆசிரியரின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). அயலொர் வீட்டில் அமறயில் நடப் மத எட்டிப் ொர்க்ைொ திருப் தற்நை -  ொரதிதொசன் 

(b). வொபலங்நை? நீண்டுஎழுந்த வல்லுகி பரங்நை? - ைொைநைைப்புலவர் 

(c). ஆமை வமடக்ைொய் அமரஞொண் ையிறு - ைவிைணி நதசிை விநொயைம்பிள்மை 

(43). ய ர்த்து எழுதுக  

(a). அங்கும் + இங்கும் - அங்குமிங்கும் 

(b). குரங்கு + அரசர்  - குரங்ைரசர் 

(c). இயற்மை + அன்மெ - இயற்மையன்மெ 

(44). பிரித்து எழுதுக  

(a). ைண்ணுலைம்   - ைண் + உலைம் 

(b). புத்துணர்வு   - புதுமை + உணர்வு 

(c). சிற்றிலக்கியம்  - சிருமை + இலக்கியம் 

(d). உள்பைொதுங்கி  - உள் + ஒதுங்கி   

(45). ஆசிரியர் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). என் தமிழ்     - நைொ.அ.அப்துல் லத்தீப் 

(b). சைலைலொவல்லி ைொமல - குைரகுரு ரர் 

(c). பைொழிஞொயிறு   - நதவநநயப்  ொவொணர்  

www.Padasalai.Net                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



  

LOTUS TNPSC WHATSAPP GROUP - GROUP II, IV & VAO 
ACS.RADHAKRISHNAN BE - 9787910544 

(46). குைரகுருபரர் குறித்து விடை தருக  

(a). இமறவன் திருவடி நசர்ந்த இடம் - ைொசி 

(b). ைொலம்         - 17ம் நூற்றொண்டு 

(c). ைடம் நிறுவிய இடங்ைள்    - ைொசி, திருப் ெந்தொள் 

(d). இயற்றிய நூல்ைள் - ைந்தர் ைலிபவண் ொ, மீெொட்சியம்மை பிள்மைத்தமிழ், ைதுமரக் 

ைலம் ைம், சைலைலொவல்லி ைொமல, நீதிபநறி விைக்ைம், திருவொரூர் மும்ைணிக்நைொமவ 

(47). பாைடலப் பாடிய ஆசிரியரின் பபயடரக் குறிப்பிடு 

(a).  ள்ளிக்குச் பசல்கின்ற தம்பி; நன்கு  ொடங்ைமை  யின்றிடு நம்பி - நைொ.அ.அப்துல் லத்தீப் 

(b). ைமலயும் நிமறயும் அறிவு முதிர முதிரு ைதுர நறவநை - குைரகுரு ரர் 

(48). நூலின் ஆசிரியடரக் குறிப்பிடு  

(a). ைதுமரக் ைலம் ைம் - குைரகுரு ரர் 

(b). ைருைக்ைள் வழிைொன்மியம் - ைவிைணி 

(49). நூலின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). அறுசுமவ  உண்டி அைர்ந்தில்லொள் ஊட்ட - நொலடியொர் 

(b). பைொைக் பைொைக் குமற டொக் கூழுமட  - புறநொனூறு 

(c). இறடிப்ப ொம்ைல் ப றுகுவீர்    - ைமல டுைடொம் 

(d). உப்பிலிப் புழுக்ைல்       - சீவைசிந்தொைணி 

(50).  ரியான விடைடயத் தருக  

(a). இலக்கியச் சுமவைளில் மிை நுட் ைொெ சுமவ - நமைச்சுமவ 

(b). ைம் ரொைொயண வொெரத்தமலவன் - வொலி 

(c). ைலிங்ைத்துப் ரணி நூலின் ஆசிரியர் - பெயங்பைொண்டொர் 

(d). ைருைக்ைள் வழி ைொன்மியம் ஒரு நமைச்சுமவ ைைஞ்சியம்  

ப ொது அறிவு 

(51).  ரியான விடைடயத் தருக  

(a). குரல்வமைமய ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்றும் கூறுவர் 

(b). 2ம் நிமலப்  ொல்  ண்புைள் வைர்ச்சிக்கு ப ரிதும் உதவும் ஹொர்நைொன்  

- இெப்ப ருக்ை ஹொர்நைொன் 

(c). உணவு பசரித்தலில் முக்கியப்  ங்கு வகிக்கும் சுரப்பி - நொைமுள்ை சுரப்பிைள் 

(d). ஹொர்நைொன்ைள் என்னும் சிறப்பு நவதிப் ப ொருள்ைமை உற் த்தி பசய்யும் சுரப்பிைள்  

- நொைமில்லொ சுரப்பிைள் 

(e). உடலில்  லவமையொெ வியத்தகு ைொற்றங்ைமை ஏற் டுத்தும் சுரப்பி - நொைமில்லொ சுரப்பி 

(52). பயிர் அறுவடை ப ய்யப்படும் ோள் குறித்து பகாண்ைாடும் ைாநிலங்களின் பபயர்கடைக் குறிப்பிடு 

(a). ப ொங்ைல்  - தமிழ்நொடு 

(b). பிகு   - அஸ்ஸொம் 

(c). நைன்யொ  - நைரைொ 
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(53). விவ ாய விடைபபாருள்களின் தர ைதிப்பிடனக் குறிப்பிடு 

(a). தரம் 1    - சிறப்பு 

(b). தரம் 2   - நல்ல 

(c). தரம் 3   - சுைொர் 

(d). தரம் 4   - சொதொரணம் 

(54). கால்வாய்கள் / நீர்த்யதக்கங்கள் குறித்து விடை தருக 

(a). உலகிநலநய மிைவும் நீைைொெ  ொசெக் ைொல்வொய் - ைொரொகும் (துர்க்நைனிஸ்தொன் நொடு) 

(b). உலகிநலநய மிை நீைைொெ  ொசெக் ைொல்வொயின் நீைம் - 1300 கி.மீ 

(c). நீமர அதிை அைவு நதக்கி மவப் தில், இந்தியொவிநலநய மிைப்ப ரிய நீர்த்நதக்ைம் எது  

-  ரம்பிகுைம் ஆழியொறு நீர்த்நதக்ைம் 

(d). இந்தியொவிலுள்ை ப ரிய ைொல்வொய்ைளுள் ஒன்று - இந்திரொைொந்தி ைொல்வொய் 

(e). சுல்தொன்பூர் என்னும் ஊரிலுள்ை ஹரிநஹ  ொநரஜ் என்னுமிடத்திலிருந்து துவங்கும் ைொல்வொய் 

எது - இந்திரொைொந்தி ைொல்வொய் 

(55). எந்த வடக நீர்ப்பா னம் எனக் குறிப்பிடு  

(a).  யிர் வரிமசைளுக்கிமடயில் - ைொல்வொய் நீர்ப் ொசெம் 

(b). பநல் வயல்      - நதக்ை நீர்ப் ொசெம் 

(c). நீர் தங்ைொத நிலத்தில்    - பதளிப்பு நீர்ப் ொசெம் 

(d). திரொட்மச, வொமழ, ைத்தரி  - பசொட்டு நீர்ப் ொசெம்     

(56).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). தமிழை அரசு, சிறு விவசொயிைள் ைற்றும் நுைர்நவொரின் நதமவமய நிமறநவற்றுவதற்ைொை 

உருவொக்கிய அமைப்பு - உழவர் சந்மத 

(b). தொனியத்மதயும்  யிறு வமைைமையும் ஒரு நிலத்தில் ைொறி ைொறி  யிரிடும் முமறக்கு  யிர் 

சுழற்சி என்று ப யர் 

(c). விவசொயப் ப ொருள்ைள் ைற்றும் உரம் ந ொன்றமவ நசமிக்ைப் டுவமத உறுதி பசய்கின்ற 

அமைப்பு - ைொநிலத் தொனிய நசமிப்பு நிறுவெம் 

(d). தமிழைத்தின் பநற்ைைஞ்சியம் - தஞ்சொவூர் 

(57). உயிர் பதாழில் நுட்பவியல் குறித்து விடை தருக 

(a). உயிர் பதொழில் நுட் வியல் என் து  ன் ொட்டு உயிரியலின் பிரிவு ஆகும் 

(b). உயிரி பசல் முமறைள் எந்பதந்த துமறைளில்  யன் டுத்தப் டுகிறது  

- ப ொறியியல், பதொழில் நுட் வியல், ைருத்துவம், உயிரியல் 

(58).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). இரு  ொலருக்கும், அட்ரீெலின் புறணிப் குதியில் சுரக்கும் ஹொர்நைொன்  

- ஸ்டீரொய்டு ஹொர்நைொன் 

(b). இெப்ப ருக்ை உறுப்புைள் எந்த சுரப்பியொல் முதிர்ச்சியின்ந ொது தூண்டப் டுகிறது - 

பிட்யூட்டரி சுரப்பியொல் 
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(59). கடைச்ப டி / கடைக்பகால்லிகள் குறித்து விடை தருக 

(a).  யிர்ைமைத் தொக்ைொைல், ைமைச் பசடிைமை ைட்டும் குறிப்பிட்டுத் தொக்கி அழிக்கும் 

நவதிப்ப ொருள்ைள் ைமைக்பைொல்லிைள் ஆகும் 

(b). ைமைக்பைொல்லிைளுக்கு எடுத்துக்ைொட்டு - டொலந ன், பைட்டொக்நைொர், 2, 4 - மடகுநைொநரொ 

பீெொக்ஸி ஆசிட்டிக் அமிலம் 

(c). அதிைைொைக் ைொணப் டும் ைமைச்பசடிைள் - புல், அைரொந்தஸ், ைொட்டு ஓட்ஸ் 

(d). பூஞ்மச,  ொக்டீரியம் ந ொன்ற நுண்ணுயிரிைமைப்  யன் டுத்திக் ைமைச்பசடிைமை அழிப் து 

- உயிர்க் ைமைக்பைொல்லிைள் 

(60).  ரியான விடைடயத் தருக  

(a). விமைச்சமல அதிைப் டுத்த  யிர்சுழற்சி முமற ஒரு சிறந்த முமறயொகும் 

(b). நவர்ைளில் உள்ை நவர்முண்டுைளில் கூட்டுயிர் வொழ்க்மை வொழும்  ொக்டீரியொக்ைளின் 

உதவியுடன் வளிைண்டல மநட்ரெமெ ைண்ணில் நிமலப் டுத்தும் தொவரங்ைள்  

-  யிறுவமைத் தொவரங்ைள் 

(c). பநல் ைற்றும் நைொதுமைச் பசடிைள், தங்ைளுமடய புரத உற் த்திக்கு மநட்ரென் 

நதமவப் டுகின்றது 

(d). பநல் ைற்றும் நைொதுமை சொகு டிக்குப் பிறகு  யிர்பசய்ய ஏற்ற தொவரங்ைள்  

-  யிறுவமைத் தவரங்ைள் ( ட்டொணி, நசொயொ, பைொச்மச) 

(61). வைரிைம் பருவம் குறித்து விடை தருக 

(a). அநடொலஸன்ஸ் என் தன் ப ொருள்  - வைரிைம்  ருவம் 

(b). அநடொலஸன்ஸ் எம்பைொழிச் பசொல்  - இலத்தின் 

(c). அநடொலஸநர என் தன் ப ொருள்  - வைர்ச்சி 

(d). விடமலப் ருவத்மத 11லிருந்து 19 வமரயிலொெ  ருவம் எெக் கூறும் அமைப்பு 

- உலைச் சுைொதொர அமைப்பு 

(e). விடமலப் ருவத்தில் அடிக்ைடி ைெ ைொற்றங்ைள் நிைழக் ைொரணம் - ஹொர்நைொன்ைளின் ைொற்றம் 

(62). பருவைடைதல் குறித்து விடை தருக 

(a). இெப்ப ருக்ை உறுப்புைள் முதிர்ச்சி அமடவமதநய  ருவைமடதல் என்கிநறொம் 

(b). ஆண்ைள்  ருவைமடயும் வயது   - 14 முதல் 15 வயது வமர 

(c). ப ண்ைள்  ருவைமடயும் வயது - 11 முதல் 12 வயது வமர 

(63). சுரப்பி குறித்து விடை தருக  

(a). உடலிலுள்ை அமெத்து நொைமில்லொச் சுரப்பிைமையும் தன் ைட்டுப் ொட்டில் மவத்திருப் து  

- பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

(b). வைர்ச்சி, சுவொசம், வைர்ச்சிமத ைொற்றத்மதக் ைட்டுப் டுத்துவது - மதரொய்டு சுரப்பி 

(c). ைெ வைர்ச்சி ைற்றும் உடல் வைர்ச்சி ஆகியவற்மறப்  ொதிக்கும் சுரப்பி - மதரொய்டு சுரப்பி 

(d). மிகுந்த ைெ அழுத்தம் ைற்றும் அவசர ைொலங்ைளில், இதயத்துடிப்பு, சுவொசம், இரத்த அழுத்தம் 

முதலியவற்மறச் சீரொக்கும் சுரப்பி - அட்ரிெலின் சுரப்பி 
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(64). டதராய்டு சுரப்பி குறித்து விடை தருக 

(a). மதரொய்டு சுரப்பி அமைந்துள்ை இடம் - பதொண்மடப்  குதியின் இரு புறங்ைளிலும் 

(b). மதரொக்ஸின் என்னும் நவதிப்ப ொருமைச் சுரக்கிறது 

(c). குழந்மதைளுக்கு மதரொக்ஸின் சுரப்பி குமறவொைச் சுரப் தொல் ஏற் டும் நநொய் - கிரிடினிஸம் 

(d). ைொய்டர் எெ அமழக்ைப் டும் நநொய் - முன் ைழுத்துக் ைழமல நநொய் 

(65). ஹார்யைான் குறித்து விடை தருக 

(a). ஒவ்பவொருவருக்கும் எந்த ஹொர்நைொெொல் வைர்ச்சி விகிதத்தில் ைொற்றம் ஏற் டலொம்  

- பிட்யூட்டரி ஹொர்நைொன் 

(b). விந்தைம் சுரக்கும் ஹொர்நைொன்  - படஸ்நடொஸ்டீநரொன் 

(c). விந்தைம் சுரக்கும் ஹொர்நைொன் - ஈஸ்டிநரொென் 

(d). இரத்தத்தின் சர்க்ைமர அைமவக் ைட்டுப் டுத்தும் ஹொர்நைொன்ைள்  

- குளுக்ைைொன் ைற்றும் இன்சுலின்  

(66). கடணயம் குறித்து விடை தருக 

(a). ைமணயம் அமைந்துள்ை இடம் - இமரப்ம யின் கீழ் 

(b). ஆல் ொ ைற்றும் பீட்டொ பசல்ைள் உள்ை திட்டுைள் - லொங்ைர்ஹொன் திட்டுைள் 

(c). இன்சுலின் குமற ொட்டிெொல் வரும் நநொய் - டயொ டிஸ் பைலிடஸ் (நீரழிவு நநொய்) 

(67). ஹார்யைானின் பபயடரக் குறிப்பிடு 

(a). ஆல் ொ பசல்ைள் சுரக்கும் ஹொர்நைொன் - குளுக்ைைொன் ஹொர்நைொன் 

(b). பீட்டொ பசல்ைள் சுரக்கும் ஹொர்நைொன் - இன்சுலின் ஹொர்நைொன் 

(68). அட்ரினல் சுரப்பி குறித்து விடை தருக 

(a). அட்ரிெல் சுரப்பி அமைந்துள்ை இடம் - சிறுநீரைத்தின் நைல் 

(b). அட்ரிெல் சுரப்பியிமெ சுப்ரொரீெல் சுரப்பி என்றும் அமழப் ர்  

(69). ஆண், பபண்ணின் இனப்பபருக்க காலநிடலடயக் குறிப்பிடு 

(a). ஆணின் இெப்ப ருக்ை ைொலநிமல - 13 முதல் வொழ்நொள் முழுவதும் 

(b). ஆணின் இெப்ப ருக்ை ைொலநிமல - 13 முதல் 50 ஆண்டுைள் வமர 

(70). குயராயைாய ாம் குறித்து விடை தருக 

(a). குநரொநைொநசொம்ைள் ஒரு நீலிமழப் ந ொன்று எதில் அமைந்திருக்கும் - நியூக்ளியஸில் (உட்ைரு) 

(b). ஒவ்பவொரு பசல்லும் எத்தமெ நெொடி குநரொநைொநசொம்ைமை உள்ைடக்கியது - 23 நெொடி 

(c). ஆட்நடொநசொம்ைள் எத்தமெ நெொடி - 22 நெொடி 

(d). ஆணிற்கும் ப ண்ணிற்கும் ைொறு ட்டு இருக்கும் 23வது நெொடி குநரொநைொநசொம்,  ொல் 

 ண்புைமை நிர்ணயிப் தொல் எவ்வொறு அமழக்ைப் டுகிறது -  ொல் குநரொநைொநசொம் 

(e). இெப்ப ருக்ைச் பசல்ைள் உற் த்தி ஆகும்ந ொது 23 நெொடி குநரொநைொநசொம்ைள் எத்தமெயொைக் 

குமறக்ைப் டுகிறது - 23 குநரொநைொநசொம்ைைொைக் குமறக்ைப் டுகிறது 

(f). X குநரொநைொநசொம் உள்ை ஆண் விந்தணு ஓர் ப ண்ணின் இெப்ப ருக்ைச் பசல்லுடன் 

இமணயும்ந ொது அக்ைரு முட்மட ப ண்ணொை வைர்கின்றது 
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(71). பிட்யூட்ைரி சுரப்பி குறித்து விடை தருக 

(a). இதன் அமைவிடம் - மூமையின் கீழ்  ொைம் 

(b). பிட்யூட்டரி சுரப்பிமய தமலமைச் சுரப்பி என்றும் அமழக்ைலொம் 

(c). வைர்ச்சி ஹொர்நைொமெ பிட்யூட்டரி சுரக்கின்றது 

(72). பிட்யூட்ைரி சுரக்கும் அைடவப் பபாறுத்து அதன் தன்டைடய எவ்வாறு அடழப்பர் 

(a). அதிைைொைச் சுரந்தொல் - இரொட்சதத் தன்மை 

(b). குமறவொைச் சுரந்தொல் - குள்ைத்தன்மை 

(c). வயது முதிர்ந்தவுடன் அதிைைொைச் சுரந்தொல் - அக்நரொ பைைொலி 

(73).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). குைரப் ருவத்தில் நுமழயும்ந ொது எலும்புைளில் ைொல்சியம் குமறவதொல் எளிதில் உமடயும் 

தன்மையமடயும் நநொய் - ஆஸ்டிநயொ ந ொநரொசிஸ் 

(b). விடமலப் ருவத்தில், எலும்பு ைண்டலத்தின் வைர்ச்சியொலும் இரத்தத்தின் ைெ அைவு 

அதிைரிப் தொலும் அதிைம் நதமவப் டுவது - ைொல்சியம்,  ொஸ் ரஸ், இரும்புச்சத்து 

(c).  ொல் ைற்றும்  ொல் சொர்ந்த உணவுப் ப ொருள்ைளில் ைொணப் டுவது - ைொல்சியம் 

(d). இரும்புச் சத்துக் குமறவிெொல் வரும் நநொயின் ப யர் - அனீமியொ 

(74). பிடரயயாடபட்டுகளுக்கு / வகுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக  

(a). பஹ ொடிநை வகுப்பு   - ரிக்சிைொ 

(b). ஆந்த்நதொபசரட்நட வகுப்பு - ஆந்த்நதொசிநரொஸ் 

(c). ைஸ்மஸ வகுப்பு    - ப்யூெொரியொ 

(75). புற்றுயோயின் வடகயிடனக் குறிப்பிடு 

(a). உடலின் புற ைற்றும் அைப் குதிப் புற்றுநநொய்ைள் - ைொர்சிநெொைொ வமை 

(b). எலும்பு, குருத்பதலும்பு, பைொழுப்புப் குதிப் புற்றுநநொய்ைள் - சொர்நைொைொ வமை 

(c). நிணநீர் முடிச்சுைள் ைற்ரும் நநொய்த்தமடக்ைொப்பு ைண்டலத் திசுக்ைளில் ைொணப் டும் 

புற்றுநநொய்ைள் - லும் ந ொைொ 

(d). எலும்பு ைஜ்மெயிலும், இரத்த ஓட்டத்திலும் ைொணப் டும் புற்றுநநொய்ைள் - லுக்நைமியொ 

(e). மதரொய்டு, பிட்யூட்டரி, அட்ரிெல் ைற்றும் பிற சுரப்பிைளில் ைொணப் டும் புற்றுநநொய்ைள்  

- அடிநெொைொ வமை 

(76). உணவூட்ை முடறயில் பூஞ்ட களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக  

(a). ஒட்டுண்ணிைள் -  க்சீனியொ 

(b). சொறுண்ணிைள் - அைொரிைஸ், மரநசொ ஸ் 

(c). கூட்டுயிரிைள்  - மலக்ைன்ைள் (பூஞ்மச +  ொசிைள்), மைக்நைொமரசொ (பூஞ்மச + நவர்ைள்) 

(77). பூஞ்ட கள் குறித்து விடை தருக  

(a). இதுவமர எத்தமெ பூஞ்மச இெங்ைள் ைண்டறியப் ட்டு ப யரிடப் ட்டுள்ைெ - 1 இலட்சம் 

(b). சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்பிமெ உணர்த்தும் உயிர் ைொட்டிைைொை விைங்கும் பூஞ்மச - மலக்ைன்ைள் 

(c). நச்சுத்தெமை மிகுந்த ைொைொன்ைள் எவ்வொறு ைொணப் டும் - பிரைொசைொெ நிறத்துடன் 
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(78). ைருந்துகள் குறித்து விடை தருக 

(a). டிநரொக் எம்பைொழிச் பசொல் - பிபரஞ்சு பைொழிச்பசொல் 

(b). சட்டத்திற்கு புறம் ொெ ைருந்துைள் - ஓபியம், பஹரொய்ன், ைரிஜிவொெொ, நைொைய்ன் 

(79). பூஞ்ட கள் குறித்து விடை தருக  

(a). ஒரு பசல்லொல் ஆெ பூஞ்மச - ஈஸ்ட் 

(b).  ல பசல்ைைொலொெ பூஞ்மசக்கு எடுத்துக்ைொட்டு - மரநசொ ஸ், அைொரிைஸ், அஸ் ர்ஜில்லஸ் 

(c). பூஞ்மசைள்  ச்மச நிறத்துடன் நதொன்றொமைக்குக் ைொரணம் -  ச்மசயம் இல்லொமை 

(d). பூஞ்மசைள் எந்த ப ொருைொல் மூடப் ட்டுள்ைது - மைடின் 

(e). பூஞ்மசயின் உடல் எதெொல் ஆெது - மைசீலியம் எெப் டும் மஹ ொக்ைளின் பதொகுப் ொல் 

(80). ஒவ்வாடை குறித்து விடை தருக 

(a). குழந்மதைளுக்கு ஒவ்வொமை ஏற் டுத்துவது - ஆஸ் ரிஜில்லஸ் 

(b). ஒவ்வொமையிலிருந்து  ொதுைொப் து - கிைொநடொஸ்ந ொரியம் 

(81). பாசிகள் குறித்து விடை தருக  

(a). உலகின் மிை நவைைொை வைரும் ைடல் ொசி - ைலிந ொர்னியொ இரொட்சத பைல்ப் 

(b). ைனிதர்ைள், விலங்குைள், மீன்ைளுக்கு உணவொைப்  யன் டும்  ொசிைள் - உல்வொ, நலமிெொரியொ, 

சர்ைொஸம், குநைொபரல்லொ 

(c).  னிக்கூழ் தயொரிக்ைப்  யன் டும்  ொசிைள் - பெலிடியம், கிரொஸிநலரியொ (அைர் அைர்) 

(d). விண்பவளிப்  யணத்தில்  யன் டுத்தப் டும்  ொசிைள்  

- குநைொபரல்லொ ம நரொநெொய் நடொஸொ 

(82). பபரணிகளின் பயன்கள் குறித்து விடை தருக  

(a). உணவொைப்  யன் டும் ப ரணி - ைொர்ஸிலியொ 

(b). வயிற்றுப்பூச்சிமய அைற்றப்  யன் டும் ப ரணி - ட்ரயொப்படரிஸ் 

(c). பவடிைருந்தொைப்  யன் டும் ப ரணி - மலநைொந ொடியம் 

(83). பைரியைாடபட்டுகளின் வடகப்பாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக  

(a). மஸலொப்ஸிடொ      - மஸநலொட்டம் 

(b). மலநைொப்ஸிடொ (கிைப் ைொஸ்) - மலநைொந ொடியம் 

(c). ஸ்பீெொப்ஸிடொ (குதிமரவொல் ப ரணிைள்) - ஈக்யுசிட்டம் 

(d). டிரொப்ஸிடொ      - பநப்நரொபலபிஸ் 

(84).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). பூக்கும் தன்மையற்ற இரு வொழ்விைள் எெ அமழக்ைப் டுவது - பிமரநயொம ட்டுைள் 

(b). எரிப ொருைொைப்  யன் டும் பிமரநயொம ட்டுைள்  

- உலர்த்தப் ட்ட பீட் ைொஸ் ைற்றும் ஸ் ொக்ெம் 

(c). முன் ஒரு ைொலத்தில் குழந்மதைளுக்கு ஒருமுமற ைட்டும்  யன் டுத்தும் ைொல்சட்மடயொைப் 

 யன் டுத்தப் ட்டது - ஸ் ொக்ெம் ைொஸ் 

(d).  சுமை இல்லங்ைளில்  யன் டுத்தப் டும் பிமரநயொம ட்டுைள் - ஸ் ொக்ெம் 
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(85). திறந்த விடதத்தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக  

(a). மசைநடல்ஸ்   - மசைஸ் 

(b). ஜிங்க்நைொநயல்ஸ் - ஜிங்க்நைொ ம நலொ ொ 

(c). நைொனிப நரல்ஸ் - ம ெஸ் 

(d). நீட்நடல்ஸ்   - நீட்டம் 

(86). அறிவியலாைர்களின் பபயடரக் குறிப்பிடு 

(a). மவரமஸ முதன்முதலில் ைண்டுபிடித்தவர் - ஐவநெொஸ்கி 

(b). ப னிசிலியத்மதக் ைண்டுபிடித்தவர் - அபலக்ஸொண்டர் பிபைமிங் 

(c).  ொக்டீரியொமவக் கூட்டு நுண்நணொக்கியின் மூலம் ைண்டுபிடித்தவர்  

- ஆண்டன் வொன் லூவன்ஹுக் 

(87). பாக்டீரியா குறித்து விடை தருக 

(a).  ொமலத் தயிரொை ைொற்றும்  ொக்டீரியொ - லொக்நடொ  ொக்டீரியொ 

(b).  ொக்டீரியொவின் உடல் அமைப்பிமெ எந்த நுண்நணொக்கியின் மூலம் அறிந்து பைொள்ைலொம் - 

எலக்ட்ரொன் நுண்நணொக்கி 

(c).  ொக்டீரியொவின் பசல் சுவருக்குள்நை உள்ை உயிருள்ை ப ொருள் - புநரொட்நடொபிைொசம் 

(d).  ொக்டீரியொமவ அைக்ைப்  யன் டும் அலகு - மைக்ரொன் 

(88). பாக்டீரியாவின் வடிவத்டதக் குறிப்பிடு 

(a). ைொக்ைஸ்  - உருமை வடிவம் 

(b). ந சில்லஸ் - குச்சி வடிவம் 

(c). ஸ்ம ரில்லம் - சுருள் வடிவம் 

(d). விப்ரிநயொ  - ைொல்புள்ளி வடிவம் 

(89). யோடய உண்ைாக்கும் தீங்குயிரியின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). இைம்பிள்மை வொதம் - மவரஸ் 

(b). படட்டெஸ்    -  ொக்டீரியொ 

(c).  ொதத் தடிப்பு நநொய்  - பூஞ்மச 

(d). ைநலரியொ     - ஒரு பசல் உயிரிைள் 

(90). பால் பகைாைல் பாதுகாப்பது குறித்து விடை தருக  

(a).  ொல் பைட்டுப்ந ொைொைல் இருக்ை எத்தமெ டிகிரி பசன்டிகிநரட்டில் எத்தமெ நிமிடம் 

பவப் ப் டுத்த நவண்டும் - 72 º C, 30 நிமிடம் 

(b). பவப் ப் டுத்திய பின் உடெடியொை எத்தமெ டிகிரி பசன்டிகிநரட்டுக்கு குளிர்விக்ை 

நவண்டும் - 12 º C  

(91). வழக்கு குறித்து ஆண்டிடனக் குறிப்பிடு 

(a). ரீ ப ரி ொரி    - 1960 

(b). நைசவொெந்த  ொரதி  - 1973 

(c). S.R.ப ொம்ம     - 1994 
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(92). எந்பதந்த ோடுகளிைம் இருந்து பபறப்பட்ைடவ எனக் குறிப்பிடு  

(a). சைத்துவம், சநைொதரத்துவம்   - பிரொன்சு 

(b). ஐந்தொண்டுத் திட்டம்     - இரஷ்யொ 

(c). ப ொதுப் ட்டியல்     - ஆஸ்திநரலியொ 

(d). குடியரசுத் தமலவர் நதர்தல் முமற - அயர்லொந்து 

(e). பநருக்ைடி நிமல ைொலங்ைளில் அடிப் மட உரிமைைள் தற்ைொலிைைொை நிறுத்தி மவத்தல் - 

பெர்ைனி 

(93). ஆண்டிடனக் குறிப்பிடு  

(a). பிபரஞ்சு அரசு ைதச்சொர்பின்மைமய வலியுறுத்திய ஆண்டு - 1789 

(b). பிபரஞ்சு அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரொன்சு அரமச ைதச்சொர் ற்ற அரசொை ைொற்றிய ஆண்டு - 

1791ம் ஆண்டு 

(c). INC ைதச்சொர்பின்மைமய அறிமுைப் டுத்திய ஆண்டு - 1888ம் ஆண்டு 

(94). ஓபரழுத்து ஒருபைாழி குறித்து பபாருள் தருக 

(a). ை  - வியங்நைொள் விகுதி 

(b). ைொ  - ைொத்தல், நசொமல 

(c). ஔ - பூமி, ஆெந்தம் 

(d). சு  - விரட்டுதல், சுைம், ைங்ைலம் 

(95).  ரணாலங்கள் அடைந்துள்ை ைாவட்ைத்தின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). சித்திரங்குடி   - இரொைநொதபுரம் 

(b). ைரிக்கிரி    - ைொஞ்சிபுரம் 

(c). உதயைொர்த்தொண்டம் - திருவொரூர் 

(d). ைமரபவட்டி   - ப ரம் லூர் 

(96). தமிழக அடணகள் உள்ை ைாவட்ைத்தின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). ஸ்ரீமவகுண்டம்  - தூத்துக்குடி 

(b). பிைவக்ைல் அமண - விருதுநைர் 

(c). வசிட்டநதி அமண - நசலம் 

(d). சொத்தூர் அமண  - திருவண்ணொைமல 

(e). அைரொவதி அமண - திருப்பூர்  

(97). ஆற்றின் பபயடரக் குறிப்பிடு  

(a). கிருஷ்ணகிரி அமண  - பதன்ப ண்மண 

(b). நசொத்துப் ொமற அமண - வரொை நதி 

(c). பூண்டி நீர்த்நதக்ைம்  - பைொடுதமல ஆறு 

(d). சொத்தூர் அமண   - பதன்ப ண்மண  

(e). பிைவக்ைல் அமண  - அர்ெூெொ ஆறு 
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(98). எந்பதந்த ோடுகளிைம் இருந்து பபறப்பட்ைடவ எனக் குறிப்பிடு  

(a). நொடொளுைன்ற முமற அரசொங்ைம்  - இங்கிலொந்து 

(b). அடிப் மட உரிமைைள்    - அபைரிக்ைொ 

(c). கூட்டொட்சி தத்துவம்     - ைெடொ 

(d). நைபிபெட் முமற     - இங்கிலொந்து 

(e). சுதந்திரைொெ நீதித்துமற    - அபைரிக்ைொ 

(99). ஓபரழுத்து ஒருபைாழி குறித்து பபாருள் தருக 

(a). நத  - ைடவுள் 

(b). மத - வருந்து 

(c). ந ொ - பசல், ஏவல் 

(d). மூ  - மூப்பு, முதுமை 

(e). வீ  - ைலர், அழிவு 

(100).  ரியான விடைடயத் தருக 

(a). சைநிமலமை பநறி (Socialist)  சையச்சொர்பின்மை (Secular) ைற்றும் ஒருமைப் ொடு (Integrity) 

ஆகிய பசொற்ைள் எந்த சட்டத்திட்டத்தின் டி புகுத்தப் ட்டது - 42வது சட்டத்திருத்தம் (1976) 

(b). முைவுமரயின் சிற்பி - நநரு 

(c). ைொந்திஜி யொருக்கு ஆதரவொை கிலொ த் இயக்ைத்மத ஆரம்பித்தொர் - துருக்கி சுல்தொன் 
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