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EXAM SCHEDULE: 04 

Date: 23-02-2018 

தமிழ் - 8ம் வகுப்பு 

 Full 

 

ப ொது அறிவு - 10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 

 ஐக்கிய நொடுகள் சப  - 1945 

 1857ம் ஆண்டு மொப ரும் கிளர்ச்சி 

 இந்தியொ அபமவிடமும் இயற்பக அபமப்பும் 

 இந்தியொ கொலநிபல 

 இந்தியொவும் உலக அபமதியும் 

 

ப ொது அறிவு - 8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

  யிர்ப்ப ருக்கமும் மமலொண்பமயும் 

 வளரிளம்  ருவத்பத அபடதல் 

 தொவர உலகம் 

 நுண்ணுயிரிகள் 

 

LOTUS ACADEMY NOTES 

 அரசியலபமப்பு - 01 - 03 

 ப ொதுத்தமிழ் - 01 - 03 

 ப ொது அறிவு - 01 - 03 

 

MATHS 

 மநரம் & மவபல (BASIC) 
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TNPSC GROUP II ONLINE COACHING - 2018 

EXAM NO: 04 

ப ொதுத்தமிழ் 

(1). தொயுமொனவரின் ஊர் 

(A) இரொமநொதபுரம்        (B) இலட்சுமிபுரம் 

(C) வேதொரண்யம்         (D) திருேொதவூர் 

(2). ப ொருத்துக               (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). கொப்பு     (1) பெலுத்தி       (A)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(b). உய்த்து    (2) கொேல்        (B)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(c). நகுதல்     (3) சிரித்தல்       (C)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(d). புனைதல்    (4) புகழ்தல்       (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(3). ஜி.யு.ம ொப் குறித்து தவறொனது எது 

(A) 1886ம் ஆண்டு திருக்குறனை ஆங்கிலத்தில் பமொழிப யர்த்து பேளியிட்டொர் 

(B) 1900ம் ஆண்டு திருேொெகத்னத ஆங்கிலத்தில் பமொழிப யர்த்து பேளியிட்டொர் 

(C) இந்தியன் ெஞ்சினக, இந்தியொவின் பதொல்ப ொருள் ஆய்வு முதலொை ஏடுகளில், தமிழ்பமொழி 

 ற்றிய ஆரொய்ச்சிக் கட்டுனரகனை ஆங்கிலத்தில் எழுதிைொர் 

(D) தஞ்னெயில்  ணியொற்றிய 8 ஆண்டு கொலத்தில் புறநொனூறு, நன்னூல் முதலொை நூல்கனை 

ஆங்கிலத்தில் பமொழிப யர்த்து பேளியிட்டொர் 

(4). கீழ்க்கண்டவற்றுள் குற்றியலுகரம் குறித்து தவறொனது எது 

(A) எஃகு           (B) ஆடு 

(C)  சு            (D) உருபு 

(5). தமிழ்ச்பசய்யுட்கலம் கம் என்னும் நூபலத் பதொகுத்தவர் 

(A)  ரிதிமொற்கனலஞர்       (B) ஜி.யு.வ ொப் 

(C) குமரகுரு ரர்         (D) வீரமொமுனிேர் 

(6). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) நொகு + யொது  - நொகியொது 

(B) வீடு + யொது  - வீடியொது 

(C) ேண்டு + யொது - ேண்டுயொது 

(D) ேரகு + யொது  - ேரகியொது 

(7). ‘குறள்’ என் தன் ப ொருள் 

(A)  ொடல்           (B) அனடஅடுத்த ஆகுப யர் 

(C) குனறந்த          (D) ஆகுப யர் 
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(8). கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ொருந்தொதது எது 

(A) இனைஞர் இலக்கணம்      (B) கண்ணகி புரட்சிக் கொப்பியம் 

(C) மணிவமகனல பேண் ொ      (D)  டித்த ப ண்கள் 

(9). குற்றியலுகரம் குறித்து ப ொருத்துக         (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

(a). ஆடு, மொடு, ஆறு     (1) இனடத்பதொடர்  (A)  (1)  (2)  (3)  (5)  (4) 

(b). அழகு,  ண் ொடு,  ொலொறு  (2) பமன்பதொடர்   (B)  (5)  (4)  (3)  (1)  (2) 

(c). சுக்கு,  ட்டு, அச்சு    (3) ேன்பதொடர்   (C)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

(d).  ஞ்சு, ெங்கு, ேண்டு    (4) உயிர்த்பதொடர்  (D)  (5)   (4)  (3)  (2)  (1) 

(e). மொர்பு, ெொல்பு, மூழ்கு   (5) பநடில் பதொடர் 

(10). மகொவித்துவொன் நவநீதகிருட்டின  ொரதியொரின் மொணவன் 

(A) எச்.ஏ.கிருட்டிைபிள்னை      (B) சி.னே.தொவமொதரன் 

(C) க.ெச்சிதொைந்தன்        (D) கொரியொென் 

(11). கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ொருந்தொதது எது 

(A) தமிழ்க்கவி         (B) தமிழரின் கவி 

(C)  ொவேந்தர்          (D) விடுதனலக்கவி 

(12). “ ஞ்சிபயொளிர் விஞ்சுகுளிர்  ல்லவம் அனுங்க”  ொடல் இடம்ப ற்ற நூல் 

(A) சீேகசிந்தொமணி        (B) திருக்குறள் 

(C) கம் ரொமொயணம்        (D) நைபேண் ொ 

(13). “கன்னல் ப ொருள் தரும் தமிமே நீ ஓர் பூக்கொடு; நொமனொர் தும்பி”  ொடபலப்  ொடியவர் 

(A)  ொரதியொர்          (B)  ொரதிதொென் 

(C) க.ெச்சிதொைந்தன்        (D) ேள்ைலொர் 

(14). “மதொன்றிற் புகபேொடு மதொன்றுக”  ொடபலப்  ொடியவர் 

(A) கம் ர்           (B) ேள்ைலொர் 

(C)  ொரதியொர்          (D) திருேள்ளுேர் 

(15). வீபடல்லொம், நொபடல்லொம், மக்களின் இதயக்கூபடல்லொம், ஏபடல்லொம் இன் த்தமிழ் மணக்க 

மவண்டும் என்று அல்லும்  கலும் அயரொது தமிழ்ப் ணியொற்றியவர் 

(A)  ொரதிதொென்         (B) உ.வே.ெொ 

(C)  ொரதியொர்          (D) வதேவநயப்  ொேொணர் 

(16). க.சச்சிதொனந்தன் குறித்து தவறொனது எது 

(A) ஆசிரியர்  யிற்சிக் கல்லூரியில் விரிவுனரயொைரொகப்  ணியொற்றியுள்ைொர் 

(B) யொழ்ப் ொணக் கொப்பியம் என்னும் நூனல இயற்றியுள்ைொர் 

(C) இலங்னகயில் யொழ்ப் ொண மொேட்டம்  ருத்தித்துனறயில் பிறந்தொர் 

(D) தமிழ், ஆங்கிலம், ெமஸ்கிருதம் ஆகிய மும்பமொழிகளில் ஆழ்ந்த புலனம ப ற்றிருந்தொர் 
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(17). இனியபவ நொற் து நூலொசிரியரின் கொலம் 

(A) கி.பி.5ம் நூற்றொண்டு       (B) கி.மு.2ம் நூற்றொண்டு 

(C) கி.மு.3ம் நூற்றொண்டு       (D) கி.பி.2ம் நூற்றொண்டு 

(18). ஆனந்தத்மதன் கவிபதத்பதொகுதி பவளிவந்த ஆண்டு 

(A) 1966           (B) 1956 

(C) 1954           (D) 1964 

(19). “அகர முதலி ஒன்பற நொளும்  டித்து வருவொய் நிகரிலொத பசொற்கள் நிபனவில் நன்கு ப றுவொய்” 

எனக் கூறியவர் 

(A)  ொரதிதொென்         (B) வதேவநயப்  ொேொணர் 

(C) கண்ணதொென்         (D) வீரமொமுனிேர் 

(20). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது  

(1). தமிழ்ச்பெொல்லகரொதி   - யொழ்ப் ொணம் கதினரவேலன் 

(2). தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி  - மு.ெண்முகம் 

(3). மதுனரத் தமிழ்ப்வ ரகரொதி -  ேொைந்தம் 

(4). தமிழ் - ஆங்கிலப் வ ரகரொதி - வின்சுவலொ 

(5). பெந்தமிழ்ச் பெொற்பிறப்பியல் வ ரகரமுதலி - இரொமநொதன் 

(A) (2) (1) (4) மட்டும் ெரி       (B) (4) (1) (3) மட்டும் ெரி 

(C) (5) மட்டும் தேறு        (D) (5) மற்றும் (1) தேறு 

(21). ப ொருத்துக               (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

(a). தமிழ்ப் வ ரகரொதி    (1) குப்புெொமி    (A)  (2)  (1)  (3)  (4)  (5) 

(b). சூடொமணி நிகண்டு    (2) மண்டலபுருடர்  (B)  (2)  (1)  (4)  (3)  (5) 

(c). வெந்தன் திேொகரம்    (3) திேொகரம்    (C)  (1)  (2)  (3)  (5)  (4) 

(d). தமிழ் - தமிழ் அகரொதி   (4) பலவி - ஸ் ொல்டிஸ் (D)  (1)   (2)  (3)  (4)  (5) 

(e). தற்கொலத் தமிழ் அகரொதி  (5) கிரியொ 

(22). கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியொனது எது  

(1). தமிழில் வதொன்றிய முதல் அகரமுதலி பேளிேந்த ஆண்டு - 1732 

(2). தற்கொலத் தமிழ்ச்பெொல்லதிகொரம் - 1925 

(3). மதுனரத் தமிழ்ப் வ ரகரொதி - 1937 

(4). பெந்தமிழ்ச் பெொற்பிறப்பியல் வ ரகரமுதலி முதல் பதொகுதி - 1992 

(5). தமிழ்நொட்டுப்  ொடநூல் நிறுேைத்தொல் தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி பேளிேந்த ஆண்டு - 1982 

(6). வதேவநயப்  ொேொணரின் அகரமுதலி 2ம் பதொகுதி பேளிேந்த ஆண்டு - 1993 

(A) (2) (1) (4) (6) மட்டும் ெரி      (B) (1) (2) (3) (4) மட்டும் ெரி 

(C) (5) (6) மட்டும் தேறு       (D) (5) மற்றும் (4) தேறு 
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(23). தமிழ்ப் சி என்னும்  ொடலின் ஆசிரியர் 

(A)  ொரதியொர்          (B) வதேவநயப்  ொேொணர் 

(C) க.ெச்சிதொைந்தன்        (D)  ொரதிதொென் 

(24). ப ொருத்துக               (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). எயிறு     (1) வெொம் ல்       (A)  (3)  (2)  (4)  (1) 

(b). வேய்     (2)  ல்        (B)  (2)  (3)  (4)  (1) 

(c). மடி     (3) மூங்கில்       (C)  (3)  (2)  (1)  (4) 

(d). நல்குரவு    (4) ேறுனம       (D)  (2)  (3)  (1)  (4) 

(25). கமலம் என் து 

(A) ப யர் இயற்பெொல்       (B) திரிபெொல் 

(C) ேடபெொல்          (D) அனைத்தும் தேறு 

(26). ப ொருத்துக               (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). நிலம், நொய்    (1) ப யர் இயற்பெொல்   (A)  (1)  (4)  (3)  (2) 

(b). ேந்தது,  டித்தொன் (2) வினை இயற்பெொல்   (B)  (3)  (2)  (1)  (4) 

(c). களிறு, புரவி    (3) ப யர்த் திரிபெொல்   (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d). விைவிைொன்    (4) வினைத் திரிபெொல்   (D)  (3)  (4)  (1)  (2) 

(27). அறம், ப ொருள், இன் ம், வீடு என்னும் உறுதிப்ப ொருள்கள் நொன்கிபனயும் உணர்த்தி, மக்கபள 

நல்வழிப் டுத்தும் இலக்கியங்கள் 

(A) பிர ந்தம்          (B) சிற்றிலக்கியம் 

(C) வ ரிலக்கியங்கள்        (D) அனைத்தும் ெரி 

(28). கபிலரின் கொலம் 

(A) 12ம் நூற்றொண்டு        (B) 7ம் நூற்றொண்டு 

(C) 5ம் நூற்றொண்டு        (D) 2ம் நூற்றொண்டு 

(29). திருவள்ளுவமொபல என்னும் நூலின் பமொத்தப்  ொடல்கள் 

(A) 53            (B) 55 

(C) 97            (D) 81 

(30). “வள்பளக்கு உறங்கும் வளநொட”  இப் ொடலில் வள்பள என தன் ப ொருள் 

(A) பநல் குத்தும்  ொடல்       (B) ஒருேனக நீர்க்பகொடி 

(C) இரண்டும் ெரி         (D) இரண்டும் தேறு 

(31). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது  

(A) கனற  டிந்த அம்புகனைக் கடல்நீரில் கழுவியேன் - யதுகுலத் வதொன்றல் 

(B) ேள்னைக்பகொடிகள் மலர்ந்த நொடு - கலிங்கநொடு 

(C) அழகிய குேனை மலர்கள் நினறந்த நொடு - அேந்தி நொடு 

(D) உப் ங்களியில் பநய்தல் பூக்கள் மலர்ந்திருக்கும் நொடு - அங்கநொடு 
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(32). “புள்மளொடு வண்டுஇரியச் பசல்லும்” இப் ொடலில் புள் என் தன் ப ொருள் 

(A) கீழொை           (B) ஒரு ேனகத் தொேரம் 

(C) வதன்           (D) அன்ைம் 

(33). நளபவண் ொ நூலின் பமொத்தப்  ொடல்கள் 

(A) 430            (B) 412 

(C) 431            (D) 409 

(34). உலகளொவிய வபலப்பின்னல் எனப் ப யரிட்டவர் 

(A) பிவைஸ்  ொஸ்கல்        (B) வ ொேொர்டு ஜக்கன் 

(C) ஜொன்  ொஸ்டல்        (D) பிம்ப ர்ைல் லீ 

(35). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). நுனிக்பகொம்பு     (1) இலக்கணப்வ ொலி   (A)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(b). ேொய் பூசி ேந்வதன்  (2) இடக்கரடக்கல்    (B)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(c). இனறேைடி வெர்ந்தொர்  (3) குழூஉக்குறி     (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d).  றி       (4) மங்கலம்      (D)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(36). உள்ளங்பக - பிரித்து எழுதுக 

(A) உள்ைம் + னக         (B) உள் + அகம் + னக 

(C) உள் + அகங்னக        (D) உள் + அம் + னக 

(37). ப ொருத்தமொன மரபுச்பசொல் அல்லொதது எது 

(A) ஆட்டிக்கூட்டம் ேருகிறது         

(B) கொனலயில் வெேல் கூவியது 

(C) குயில் கூவியது 

(D) குமரன்  ழம் தின்றொன் 

(38). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). மக்கள்      (1) கட்டு       (A)  (4)  (2)  (1)  (3) 

(b). வீரர்      (2) கூட்டம்      (B)  (2)  (4)  (1)  (3) 

(c). விறகு       (3) கற்னற       (C)  (4)  (2)  (3)  (1) 

(d). சுள்ளி       (4)  னட       (D)  (2)  (4)  (3)  (1) 

(39). ஒளிப் ொம் ொய் எண்ணி பயண்ணி உச்சிம ொய்த் தன்வொல்  ொர்க்கும் -  ொடபலப்  ொடியவர் 

(A) கம் ர்           (B)  ொரதிதொென் 

(C) புகவழந்தி          (D) க.ெச்சிதொைந்தன் 

(40). கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ொருந்தொதது எது 

(A) ஆட்டுமந்னத         (B) திரொட்னெக்பகொத்து 

(C)  சுநினர          (D) யொனைக்கூட்டம் 
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(41). அஞ்சபலயம்மொளின் மகளுக்கு கொந்தியடிகள் பவத்த ப யர் 

(A) மொயொேதி          (B) அம்மொக்கண்ணு 

(C) அமரொேதி          (D) லீலொேதி 

(42). புகன்றொள் என் தன் ப ொருள் 

(A) கூறிைொள்          (B) விலகிைொள் 

(C) புகழ்ந்தொள்         (D) பென்றொள் 

(43). மசய்பமயுற் றகலத் மதொன்றிய கருபணச் பசங்கதி ரவபனனத் தபகய -  ொடபலப்  ொடியவர் 

(A) இரொமலிங்க அடிகைொர்      (B)  ொரதிதொென் 

(C) ஔனேயொர்         (D) அெலொம்பினக அம்னமயொர் 

(44). தொய்பமயன்பின்பிறபன - பிரித்து எழுதுக 

(A) தொய்னம + அன்பு + அறனை     (B) தொய்னம + அன்பின் + பிறனை 

(C) தொய்னம + அன்பின் + தனை     (D) தொய்னம + அன்பிதனை 

(45). மவலுநொச்சியொர், யொருடன் வீரர் படகளுக்குத் தபலபமமயற்றுச் பசன்று ஆங்கிமலயர்கபள 

எதிர்த்துப் ம ொரிட்டொர் 

(A) புலித்வதேன்         (B) ஐதர் அலி 

(C) நரெப்ன யன்         (D) மருது ெவகொதரர்கள் 

(46). மவலு நொச்சியொர் சிவகங்பகபய மீட்ட ஆண்டு 

(A) 1870           (B) 1780 

(C) 1872           (D) 1772 

(47). பதன்னொட்டின் ஜொன்சிரொணி யொர் 

(A) அஞ்ெனலயம்மொள்       (B) அம்புஜத்தம்மொள் 

(C) அெலொம்பினக அம்னமயொர்     (D) வேலுநொச்சியொர் 

(48). குேந்பத சுவொமிகள்  திகம் நூலின் ஆசிரியர் 

(A) குமரகுரு ரர்         (B) சுேொமிநொத வதசிகர் 

(C) அெலொம்பினக அம்னமயொர்     (D) ஔனேயொர் 

(49). கொந்திபுரொணம் நூலின் பமொத்தப்  ொடல்கள் 

(A) 509            (B) 2034 

(C) 409            (D) 2024 

(50). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) நொன் கண்ட  ொரதம் என்னும் அரிய நூனல எழுதியேர் - அம்புஜத்தம்மொள் 

(B) கொந்தியடிகைொல் தத்பதடுக்கப் ட்ட மகள் எை அனழக்கப் ட்டேர் - அம்மொக்கண்ணு 

(C) அம்புஜத்தம்மொள் 1964ம் ஆண்டு தொமனரத்திரு விருது ப ற்றொர் 

(D) அம்புஜத்தம்மொள், வ ொரொட்டத்தில் ஈடு ட்டு வேலூர் சினறயில் அனடக்கப் ட்டொர் 
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(51).  ரமொர்த்த குரு கபத நூலின் ஆசிரியர் 

(A) கவிமணி          (B)  ரிதிமொற்கனலஞர் 

(C) குமரகுரு ரர்         (D) வீரமொமுனிேர் 

(52). தியங்கி என் தன் ப ொருள் 

(A) விைங்கி          (B) தயங்கி 

(C) மயங்கி          (D) விலகி 

(53). ப ற்ற தொயும் பிறந்த ப ொன்னொடும் நற்றவ வொனினும் நனி சிறந்தனமவ - எனப்  ொடியவர் 

(A)  ொரதியொர்          (B)  ொரதிதொென் 

(C) ரசூல் கம்ெவதவ்        (D) ேள்ைலொர் 

(54). பதொபகநிபலத்பதொடர் எத்தபன வபகப் டும் 

(A) 7            (B) 8 

(C) 9            (D) 6 

(55). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). தனல ேணங்கிைொன்  (1) 3ம் வேற்றுனமத்பதொனக  (A)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(b). ஊர் நீங்கிைொன்   (2) 4ம் வேற்றுனமத்பதொனக  (B)  (1)  (3)  (4)  (2) 

(c). வேலன் மகன்     (3) 5ம் வேற்றுனமத்பதொனக  (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d). குனகப்புலி     (4) 7ம் வேற்றுனமத்பதொனக  (D)  (4)  (3)  (1)  (2) 

(56). இரண்டு பசொற்களுக்கு இபடயில் ஆகிய, ஆன என்னும்  ண்பு உருபுகளும், பம விகுதியும் பதொக்கி 

வந்தொல் அபவ 

(A) உம்னமத்பதொனக        (B) உேனமத்பதொனக 

(C) இருப யபரொட்டுப்  ண்புத்பதொனக  (D)  ண்புத்பதொனக 

(57). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). நொலிரண்டு    (1) வினைத்பதொனக    (A)  (4)  (1)  (2)  (3) 

(b). பெய்பதொழில்    (2) உேனமத்பதொனக   (B)  (4)  (1)  (3)  (2) 

(c).  ேைேொய் வ சிைொள் (3) உம்னமத்பதொனக    (C)  (3)  (1)  (2)  (4) 

(d). மதிமுகம்      (4) அன்பமொழித்பதொனக  (D)  (3)  (1)  (4)  (2) 

(58). மற்பறொன்று - இதில் மற்று என் து 

(A) உரிச்பெொல்         (B) இனடச்பெொல் 

(C) ப யர்ச்பெொல்         (D) வினைச்பெொல் 

(59). ஊபேயும் உப் க்கம் கொண் ொர் உபலவின்றித் தொேொது உஞற்று  வர் - இப் ொடல் இடம்ப ற்ற நூல் 

எது 

(A) கம் ரொமொயணம்        (B) சிலப் திகொரம் 

(C) பதொல்கொப்பியம்        (D) திருக்குறள் 
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(60). நொடக அரங்கின் அபமப்புப்  ற்றி விரிவொகக் கூறும் நூல் 

(A) நொடகத்தமிழ்     (B) திருக்குறள் 

(C) சிலப் திகொரம்    (D) நொடகவியல் 

(61). விபரவு, பவகுளி, உவபக, அச்சம், அவலம் ஆகிய ப ொருள் கொரணமொக வருவது 

(A) விளித்பதொடர்         (B) ப யபரச்ெத்பதொடர் 

(C) அடுக்குத்பதொடர்        (D) இரட்னடக்கிைவி 

(62). கீழ்க்கண்டவற்றுள் பிபேயொனது எது 

(A) வமற்பகொண்டொர்        (B) அேருனடய மகவைொடு 

(C) அந்தச் சுற்றுலொ        (D) அேர்தொன் 

(63). உடம் ொர் அழியின் உயிரொர் அழிவர் - இப் ொடல் நூலின் எத்தபனயொவது  ொடல் 

(A) 721            (B) 725 

(C) 724            (D) 709 

(64). முபகபசய் மமனி தழுவிமுத் திட்டலுங் - இப் ொபட இடம்ப ற்ற நூல் 

(A) ப த்தலவகம் குறேஞ்சி      (B) இரட்ெணிய யொத்திரிகம் 

(C) கித்வதரியம்மொள் அம்மொனை    (D) வதம் ொேணி 

(65). கூத்தொட்டபவக் குேொத்தற்மற - எந்நூல் 

(A) சிலப் திகொரம்        (B) திருக்குறள் 

(C) நொடகத்தமிழ்         (D) நொடகவியல் 

(66). கூத்துவபககபளப்  ற்றியும். நொடகநூல்கள்  ற்றியும் தமது உபரயில் குறிப்பிட்டுள்ளவர் 

(A) அடியொர்க்கு நல்லொர்       (B)  ரிதிமொற்கனலஞர் 

(C) வேதொரண்யம்         (D) திருேொதவூர் 

(67). மமனொன்மணியம் நொடகக் கொப்பியம் பவளி வந்த ஆண்டு 

(A) 1897           (B) 1891 

(C) 1879           (D) 1885 

(68). நடிப்புக்கபலயில் மதர்ச்சி ப றுவது எப் டி? என்னும் தபலப்பில் நூலொக எழுதியவர் 

(A) தமிழ் நொடகத் தந்னத       (B) தமிழ் நொடகத் தனலனமயொசிரியர் 

(C) தமிழ் நொடகப் வ ரொசிரியர்     (D) நொடக உலகின் இமயமனல 

(69). மதுபரயில் தமிழ்மகள் ஔபவயொர் நொடகம் அரங்மகற்றப் ட்ட ஆண்டு 

(A) 1946           (B) 1926 

(C) 1945           (D) 1942 

(70). “நொடகச் சொபலபயொத்த நற்கலொசொபலபயொன்று நீடுலகில் உண்மடொ நிகர்த்து” என்று கூறியவர் 

(A) நொஞ்சில் நொட்டுக்கவிஞர்      (B) ப ொய்யொபமொழியொர் 

(C) சூரியநொரொயண ெொஸ்திரி      (D) தமிழரின் கவி 
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(71). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). சிங்கம் கனைத்தது  (1)  ொல்ேழு      (A)  (4)  (1)  (2)  (3) 

(b). கண்ணன்  டித்தொள்  (2) எண்ேழு      (B)  (4)  (1)  (3)  (2) 

(c). கபிலன் வ சியது   (3) மரபுேழு      (C)  (3)  (1)  (2)  (4) 

(d).  றனேகள்  றந்தது   (4) தினணேழு     (D)  (3)  (1)  (4)  (2) 

(72). புகபேனின் உயிரும் பகொடுக்குவர்  ழிபயனின் உலகுடன் ப றினும் பகொள்ளலர் - எந்நூல் 

(A) புறநொனூறு         (B) திருக்குறள் 

(C) சிலப் திகொரம்        (D) மணிவமகனல 

(73). கபத மொந்தரின் வடபசொற்ப யர்கபளத் பதொல்கொப்பிய பநறிப் டி தமிழ்ப் டுத்தியப் 

ப ருபமக்குரியவர் 

(A) ஒட்டக்கூத்தர்         (B) இைங்வகொேடிகள் 

(C) கம் ர்           (D) திருேள்ளுேர் 

(74). கண்ணகிப் புரட்சிக் கொப்பியம் நூலின் ஆசிரியர் 

(A)  ொரதியொர்          (B) இைங்வகொேடிகள் 

(C)  ொரதிதொென்         (D) சீத்தனலச் ெொத்தைொர் 

(75). பசன்பன எழும்பூர் அருங்கொட்சியகம் பதொடங்கப் ட்ட ஆண்டு  

(A) 1853           (B) 1851 

(C) 1856           (D) 1829 

(76). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). ப ொங்கல் உண்வ ொம் (1) கொலேொகுப யர்    (A)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(b). பேள்னை அடிப்வ ொம் (2) சினையொகு ப யர்   (B)  (3)  (4)  (2)  (1) 

(c). பேற்றினல நட்டொன்  (3) குணேொகுப யர்    (C)  (4)  (3)  (1)  (2) 

(d). சித்தினர ேந்தொள்    (4) பதொழிற்ப யர்    (D)  (3)  (4)  (1)  (2) 

(77). பசயப் டுப ொருள் மவற்றுபம என அபேக்கப் டும் மவற்றுபம 

(A) 2ம் வேற்றுனம        (B) 3ம் வேற்றுனம 

(C) 4ம் வேற்றுனம        (D) 5ம் வேற்றுனம 

(78). ப யர்ச்பசொல்பலக் கருத்தொவொக மொற்றுவது 

(A) 1ம் வேற்றுனம        (B) 2ம் வேற்றுனம 

(C) 4ம் வேற்றுனம        (D) 3ம் வேற்றுனம 

(79). நண் ொற்றொ ரொகி நயமில பசய்வொர்க்கும் 

 ண் ொற்றொ ரொதல் கபட - இப் ொடலில் கபட என் தன் ப ொருள் 

(A) இறுதி           (B) அழிவு 

(C) இழிவு           (D) தீங்கு 
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(80). “தமிபே வடபமொழி வல்லொண்பமயினின்றும் மீட் தற்கொகமவ இபறவன் என்பனப்  படத்தொன்” 

எனக் கூறியவர் 

(A) மனறமனலயடிகள்       (B) கம் ர் 

(C) வதேவநயப்  ொேொணர்      (D)  ரிதிமொற்கனலஞர் 

(81). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). ேொன்ேழிப்  யணங்கள் (1) சிலம்பு, மணிவமகனல  (A)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(b). மயிற்ப ொறி விமொைம் (2) சீேகசிந்தொமணி    (B)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(c). புட் க விமொைம்   (3) கம் ரொமொயணம்    (C)  (3)  (4)  (1)  (2) 

(d). ேொனூர்தி ேடிேம்   (4) ப ருங்கனத     (D)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(82). தொழ்ச்சிபசொலும் அடிபமயலன் மக்கட்பகல்லொம் 

தபலவபனனப்  ொடு வன் கவிஞன், வீரன் -  ொடியவர் 

(A) முடியரென்         (B)  ொரதியொர் 

(C) க.ெச்சிதொைந்தன்        (D) ேொணிதொென் 

(83). பிள்பளப் ப ருவிண்ணப் ம் என்னும் தபலப்பில்  ொடல்கபளப்  ொடியவர் 

(A) வீரமொமுனிேர்        (B) குமரகுரு ரர் 

(C) தொயுமொைேர்         (D) இரொமலிங்க அடிகைொர் 

(84). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) உலகம் ஐம்பூதங்கைொல் ஆைது - பதொல்கொப்பியம் 

(B) உலகம் உருண்னட ேடிேமொைது - திருேள்ளுேர் 

(C) மந்திணிந்த நிலனும்; நிலம் ஏந்திய விசும்பும் - புறநொனூறு 

(D) ஞொயிறு ேட்டம் - புறநொனூறு 

(85).  ொரதிதொசன்  ரம் பரக் கவிஞர்களுள் மூத்தவர் 

(A) சுரதொ           (B) ேொணிதொென் 

(C) ேண்ணதொென்         (D) முடியரென் 

(86). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) கலீலிவயொ  துேொ  ல்கனலக்கழகத்தில் கணக்கியல் விரிவுனரயொைரொகப்  ணியொற்றிய 

ஆண்டு - 1592 

(B) அண்டத்தின் னமயம் பூமியன்று, சூரியவை - வகொ ர்நிகசு 

(C) கலீலிவயொவின் நூல்களின் அடிப் னடனயக்பகொண்டு, பகொள்னககனை உருேொக்கியேர்  

- தொலமி 

(D) கலீலிவயொவிற்கு முன்பு ேொனியல் பகொள்னககனை பேளியிட்டேர் - அரிஸ்டொட்டில் 

(87). விகொரப்புணர்ச்சி எத்தபன வபகப் டும் 

(A) 4            (B) 3 

(C) 2            (D) 5 
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(88). கொந்திமதிநொதன், எந்த புலவபர சிறுபமப் டுத்த மவண்டும் என நிபனத்தொர் 

(A) விடுதனலக்கவி        (B) புரட்சிக்கவி 

(C) நொமக்கல் கவிஞர்        (D) தினரக்கவி 

(89). வக்க ொபகபய ஆண்ட வர தி ஆட்பகொண்டொனொல் ஆதரிக்கப் ட்டவர் 

(A) புகவழந்திப் புலேர்       (B) எச்.ஏ.கிருட்டிைபிள்னை 

(C) கம் ர்           (D) வில்லிபுத்தூரொர் 

(90). மதன்ப ற்ற துேொய் அலங்கல் கள  மொர்பும் - இப் ொடல் எத்தபனயொவது  ருவம் 

(A) 5ேது  ருேம்         (B) 6ேது  ருேம் 

(C) 8ேது  ருேம்         (D) 10ேது  ருேம் 

(91). வில்லி ொரதம் நூலில் உள்ள பமொத்த விருத்தப் ொக்களின் எண்ணிக்பக 

(A) 3615           (B) 2034 

(C) 3363           (D) 4350 

(92). பூங்பகொடி என்னும் கொவியத்துக்கொக தமிேக அரசு  ரிசு வேங்கிய ஆண்டு 

(A) 1956           (B) 1966 

(C) 1964           (D) 1954 

(93). மன்னிப்பு உருதுச்பசொல் எனக் கூறியவர் 

(A)  ரிதிமொற்கனலஞர்       (B) ப ருஞ்சித்திரைொர் 

(C) வதேவநயப்  ொேொணர்      (D) மனறமனலயடிகள் 

(94). “ ொர் புகழும்  ரமொர்த்தகுரு கபதகள்” ஆசிரியர் 

(A) கவிமணி          (B) னதரியநொதன் 

(C) ஸ்ரீமதி எஸ்.இலட்சுமி      (D)  ரிதிமொற்கனலஞர் 

(95). “முட்டொளுடன் வந்ததொல் பின்தங்க மநர்ந்தது” எனக் கூறியவர் 

(A) கொந்திஜி          (B) வநரு 

(C) அண்ணொமனலயொர்       (D) மருதப் ர் 

(96). ப ற்ற தொய்தபன மகமறந்தொலும் - இப் ொடபலப்  ொடியவர் 

(A) மனறமனலயடிகள்       (B) நீலொம்பினக அம்னமயொர் 

(C) திருேள்ளுேர்         (D) இரொமலிங்க அடிகைொர் 

(97). தமிழின் சிறப்பு ஆசிரியர் 

(A) அப்துல் லத்தீப்        (B) கி.ஆ.ப .விசுேநொதன் 

(C) மு.வமத்தொ          (D) ரொ.பி.வெதுப்பிள்னை 

(98). மபலயின் மகள்கண் மணிபய அபனய மதபல வருக வருகமவ - இப் ொடல் இடம்ப ற்ற நூல் 

(A) மீைொட்சியம்னம பிள்னைத்தமிழ்   (B) கந்தர் கலிபேண் ொ 

(C) ெகலகலொேல்லி மொனல      (D) முத்துக்குமொரசுேொமி பிள்னைத்தமிழ் 
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(99). நீரொடல் என் து எந்த  ருவத்பதக் குறிக்கும் 

(A) கழங்கு          (B) அம்மொனை 

(C) ஊெல்           (D) ேருனக 

(100). மிருதங்கம் வொசிப் பத நபகப்புடன் ஒரு  ொடலில் கூறியவர் 

(A) ேரதன்           (B) அழகிய பெொக்கநொத புலேர் 

(C)  ொரதிதொென்         (D) கவிமணி 

ப ொதுஅறிவு 

(101). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). பெொட்டுநீர்ப் ொெைம்  (1) கத்தரிக்கொய்     (A)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(b). வதக்குநீர்ப் ொெைம்  (2) பநல்       (B)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(c). பதளிப்பு நீர்ப் ொெைம் (3) ேொனழ      (C)  (3)  (4)  (1)  (2) 

(d). கொல்ேொய்ப் ொெைம்   (4) புல்தனர      (D)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(102). கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ொருந்தொதது எது 

(A) 2 - 4 D           (B)  ொஸ் ரஸ் 

(C) டொலவ ன்          (D) பமட்டொகுவைொர் 

(103). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). பிட்யூட்டரி    (1) மூனையின் கீழ்  ொகம்  (A)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(b). னதரொய்டு சுரப்பி   (2) சிறுநீரகத்தின் வமல்   (B)  (1)  (3)  (4)  (2) 

(c). கனணயம்      (3) பதொண்னடயின் இரு புறம் (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d). அட்ரிைல்      (4) இனறப்ன யின் கீழ்   (D)  (4)  (3)  (1)  (2) 

(104). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) மரபுப்ப ொறியியல் மூலம் உருேொக்கப் ட்டது - னேட்டமின் B பகொண்ட உருனைக்கிழங்கு 

(B) தொனியங்கனையும்,  யிறு ேனககனையும் மொறிமொறி ஒவர நிலத்தில்  யிரிடும் முனற - 

 யிர்சுழற்சி 

(C)  ொக்டீரியொக்களின் உதவியொல் னநட்ரஜனை மண்ணில் நினலநிறுத்தும் தொேரங்கள் - 

பலகூமிைஸ் தொேரங்கள் 

(D) இரு வேறு ட்ட சிற்றிைங்களின் புவரொட்வடொபிைொெத்னத உட்கருவேொடு வெர்த்து இனணத்து 

கலப்பிைப் யினர உருேொக்குதல் - புவரொட்வடொபிைொெ இனணவு 

(105). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). பிட்யூட்டரி    (1) ஈஸ்டிவரொஜன்     (A)  (4)  (2)  (1)  (3) 

(b). கனணயம்     (2) இன்சுலின், குளுக்ககொன்  (B)  (2)  (4)  (3)  (1) 

(c). விந்தகம்     (3) படஸ்வடொஸ்டிவரொன்  (C)  (4)  (2)  (3)  (1) 

(d). அண்டம்      (4) ேைர்ச்சி  ொர்வமொன்   (D)  (2)  (4)  (1)  (3) 
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(106). கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொனது எது 

(A) ஒழுங்கொை முனறயில் பெல்கள் ேைர்ந்து பின் இறக்கும் சுழற்சி முனற - அவ ொப்டொசிஸ் 

(B) உடலின் புற மற்றும் அகப் குதி புற்றுவநொய்கள் - கொர்சிவைொமொ 

(C) எலும்பு, குருத்பதலும்பு, பகொழுப்புப்  குதிப் புற்றுவநொய்கள் - ெொர்வகொமொ 

(D) எலும்பு மஜ்னஜயிலும், இரத்த ஓட்டத்திலும் கொணப் டும் புற்றுவநொய் - லிம் வ ொமொ 

(107). அட்ரீனலின் புறணிப்  குதியில் இரு ொலருக்கும் சுரக்கும் ஹொர்மமொன் 

(A) ஸ்டிரொய்டு          (B) பிட்யூட்டரி 

(C) னதரொய்டு          (D) இை 

(108). நொளமுள்ள மற்றும் நொளமில்லொ சுரப்பித் தன்பமகள் உபடயது 

(A) கனணயம்          (B) னதரொய்டு 

(C) அட்ரிைல்          (D) பிட்யூட்டரி 

(109). 1857ம் ஆண்டு புரட்சியின் ம ொது மந ொளத்திற்கு தப்பி ஓடியவர் 

(A) தொந்தியொ வதொப்        (B) ஜொன்சி இரொணி 

(C) நொைொெொகிப்         (D) மங்கள் ொண்வட 

(110).  பரய்லி எதன் தபலநகரம் 

(A) வரொகில்கண்ட்         (B) பீகொர் 

(C) ஜொன்சி           (D) கொன்பூர் 

(111). நொம் பிறந்த உடன் ஹொர்மமொன்கள் தன்  ணிபயச் பசய்ய ஆரம்பித்துவிடுகின்றன, இவற்றிற்கு 

விதிவிலக்கொன ஹொர்மமொன் எது 

(A) ேைர்ச்சி  ொர்வமொன்       (B) குளுக்ககொன் மற்றும் இன்சுலின் 

(C) இைப்ப ருக்க  ொர்வமொன்     (D) அட்ரிைலின்  ொர்வமொன் 

(112). பிட்யூட்டரி சுரப்பியொல் முதிர்ச்சியின்ம ொது தூண்டப் டுவது  

(A) அண்டகம்          (B) விந்தகம் 

(C) இரண்டும் தேறு        (D) இரண்டும் ெரி 

(113). விடபலப்  ருவத்தின் வளர்ச்சிபய அதிகரிக்க உதவும் ஹொர்மமொன் 

(A) இன்சுலின்         (B) குளுக்ககொன் 

(C) புவரொபஜஸ்டிவரொன்       (D) ஸ்டிரொய்டு 

(114). ஆட்மடொமசொம்கள் என்றபேக்கப் டும் குமரொமமொமசொம்கள் எத்தபன 

(A) 46 வஜொடி          (B) 23 வஜொடி 

(C) 22 வஜொடி          (D) 21 வஜொடி 

(115). அனீமியொ மநொய் எதன் குபற ொட்டொல் ஏற் டுகிறது 

(A) இரும்பு          (B) அவயொடின் 

(C) கொல்சியம்          (D) தொது உப்புகள் 
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(116). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). னெவகொனமவகொட்டொ   (1) பரொட்டி கொைொன்   (A)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(b). ப சிடிவயொனமவகொட்டொ (2) கணுேடி பூஞ்னெ   (B)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(c). ஆஸ்வகொனமவகொட்டொ  (3) வகொப்ன ப் பூஞ்னெ  (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d). டியுபடவரொனமவகொட்டொ (4) ப னிசிலியம்    (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(117). சட்டத்திற்குப் புறம் ொன மருந்துகள் குறித்து ப ொருந்தொதது எது 

(A) ஓபியம்          (B) ப ரொய்ன் 

(C) வகொகய்ன்          (D) டிரக் 

(118). விக்மடக்கரின் வபகப் ொட்டில் பூஞ்பசகள் எத்தபனயொவது உலகமொக உள்ளன 

(A) 2ேது உலகம்         (B) 1ேது உலகம் 

(C) 3ேது உலகம்         (D) 4ேது உலகம் 

(119). கீழ்க்கண்டக் கூற்றிபனக் கவனி 

(1) பூஞ்னெகளின் உடல் னமசீலியம் எைப் டும் னகடின் பதொகுப் ொல் ஆைது 

(2) பூஞ்னெயின் பெல்சுேர் ன  ொ என்னும் ப ொருைொல் ஆைது 

(A) (1) மட்டும் ெரி        (B) (2) மட்டும் ெரி 

 (C) (1) (2) தேறு         (D) (1) (2) ெரி 

(120). சுற்றுச்சூேல்  ொதிப்பிபன உணர்த்தும் உயிர்க் கொட்டியொக விளங்குவது 

(A) அகொரிகஸ்          (B) னலக்கன்கள் 

(C) னரவெொ ஸ்         (D) அஸ் ர்ஜில்லஸ் 

(121). உண்ணத் தகுந்த கொளொன்கள் எபவ 

(A) அகொரிகஸ் ன ஸ்வ ொரஸ்     (B) அமொனிடொ மஸ்கொரியொ 

(C) கிைொவிஸ்பெப்ஸ்  ர் ர்ரியொ     (D) அமொனிடொ  ல்வலொய்ட்ஸ் 

(122). மனிதபனத் தொக்கும் பூஞ்பச மநொய் எது 

(A) எர்கொட்          (B) வகன்ெர் 

(C) கறுப் ழுகல்         (D) னமவகொெஸ் 

(123). பூவொத் தொவரங்கள் குறித்து தவறொனது எது 

(A) படரிட்வடொன ட்டுகள்      (B) ஆஞ்சிவயொஸ்ப ர்ம்கள் 

(C) தொவலொன ட்டுகள்       (D) பிரவயொன ட்டுகள் 

(124). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). ஆஸில்லவடொரியொ  (1) குவைொவரொன ட்டொ   (A)  (3)  (1)  (4)  (2) 

(b). கிைொமிவடொவமொைஸ் (2) ன வகொஎரித்ரின்    (B)  (1)  (3)  (2)  (4) 

(c). ெர்கொஸம்     (3) ெயவைொ ன சியன்ஸ்டொர்ச் (C)  (4)  (2)  (3)  (1) 

(d).  ொலினெ வ ொனியொ  (4)  ழுப்பு நிறம்     (D)  (2)  (4)  (1)  (3) 
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(125). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). ன ன்      (1) ேொர்னிஸ்கள்     (A)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(b). எபிட்ரொ     (2) ஆல்கலொய்டு     (B)  (3)  (4)  (1)  (2) 

(c). நீட்டம்     (3) அகொதிஸ்      (C)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(d). ஆரக்வகரியொ    (4) குரங்கின் புதிர்    (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(126). விண்பவளிப்  யணத்தில்  யன் டுத்தப் டும்  ொசிகள் 

(A) குவைொபரல்லொ ன பரவைொய்வடொஸொ  (B) வலமிைொரியொ 

(C) கிரொஸிவலரியொ        (D) பஜலிடியம் 

(127). ப ொருத்துக                (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). னஸவலொட்டம்   (1) டிரொப்ஸிடொ     (A)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(b). னலவகொவ ொடியம்  (2) குதினரேொல் ப ரணிகள்  (B)  (3)  (4)  (1)  (2) 

(c). ஈக்யுசிட்டம்    (3) கிைப் மொஸ்     (C)  (4)  (3)  (2)  (1) 

(d). பநப்வரொபலபிஸ்   (4) னஸலொப்ஸிடொ    (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(128). இறக்பக உபடய விபதகள் 

(A) ன ைஸ்          (B) ஜிங்க்வகொ ன வலொ ொ 

(C) னெகஸ்          (D) நீட்டம் 

(129). மமற்கு பீகொரில் மிகச் சிறந்த இரொணுவத் தள தியொகத் திகழ்ந்தவர் 

(A) தொந்தியொ வதொப்        (B) கன்ேர்சிங் 

(C) அமர்சிங்          (D)  ொஜிரொவ் 

(130). கீழ்க்கண்ட கூற்றிபனக் கவனி 

(1) ஆஸ் ரிஜில்லஸ் ஒவ்ேொனமயிலிருந்து  ொதுகொக்கிறது 

(2) கிைொவடொஸ்வ ொரியம் ஒவ்ேொனமனய ஏற் டுத்துகிறது 

(A) (1) மட்டும் ெரி        (B) (2) மட்டும் ெரி 

 (C) (1) (2) தேறு         (D) (1) (2) ெரி 

(131). புரட்சியின்ம ொது படல்லிக்கு தபலபம தொங்கியவர் 

(A) நொைொெொகிப்         (B) வ கம்  ஜ்ரத் ம ொல் 

(C) ஜொன்சி இரொணி        (D) 2ம்  கதூர் ஷொ 

(132). இந்தியொவின் கபடசி தபலபம ஆளுநர் 

(A) கொனிங் பிரபு         (B) வில்லியம் ப ண்டிங் பிரபு 

(C) கொரன்ேொலிஸ்         (D) ேொரன் வ ஸ்டிங் பிரபு 

(133). ஒரு வித்திபலத் தொவரத்தில் உணவு மசமிப் தற்குப்  யன் டுவது 

(A) ப்வைொயம் திசு         (B) னெல குழொய் 

(C) னரவெொபடர்மிஸ்        (D) பித் 
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(134). மசமிப்பு, கொற்மறொட்டத்திற்கு உதவுவது 

(A)  ொரன்னகமொ         (B) எண்வடொபடர்மிஸ் 

(C) வகொலன்னகமொ        (D) எபிபடர்மிஸ் 

(135). படட்டனஸ் மநொய்க்குக் கொரணமொன தீங்குயிரி 

(A) னேரஸ்          (B)  ொக்டீரியொ 

(C) ஒரு பெல் உயிரி        (D) பூஞ்னெ 

(136). ஸ்ம ொர்கள் நிலம் மற்றும் தண்ணீர் மூலம்  ரவும் மநொய் 

(A) மவலரியொ          (B) பதொழுவநொய் 

(C)  ொதத் தடிப்பு வநொய்       (D) ெொதொரண ெளி 

(137).  ொபலப்  தனிட எத்தபன நிமிடத்திற்கு பவப் ப் டுத்த மவண்டும் 

(A) 72 நிமிடம்          (B) 12 நிமிடம் 

(C) 50 நிமிடம்          (D) 30 நிமிடம் 

(138). இயற்பகத் துப்புரவொளர்கள் 

(A)  ொக்டீரியொ         (B) பூஞ்னெ 

(C) இரண்டும் தேறு        (D) இரண்டும் ெரி 

(139). ஐ.நொ.வின் ப ொன்விேொ ஆண்டு 

(A) 1975           (B) 2005 

(C) 1985           (D) 1995 

(140).  ன்னொட்டு நீதிமன்றம் அபமந்துள்ள இடம் 

(A) தி வ க்          (B) பஜனிேொ 

(C)  ொரிஸ்           (D) ேொஷிங்டன் 

(141). CTPT நிபறமவற்றப் ட்ட ஆண்டு 

(A) 1993           (B) 1995 

(C) 1996           (D) 1963 

(142). சூயஸ் கொல்வொபய நொட்டுபடபம ஆக்கிய நொடு 

(A) பிரிட்டன்          (B) இஸ்வரல் 

(C) எகிப்து          (D) பிரொன்சு 

(143). ஐ.நொ.ப ொதுச்பசயலொளபரத் மதர்வு பசய்வது 

(A)  ொதுகொப்பு அனே       (B) ப ொதுச்ென  

(C) தர்மகர்த்தொ அனே       (D)  ன்ைொட்டு நீதிமன்றம் 

(144). ப ொதுச்சப த் தபலவரொக திருமதி.விஜயலட்சுமி  ண்டிட் அவர்கள் மதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ஆண்டு 

(A) 1954           (B) 1963 

(C) 1964           (D) 1953 
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(145). கிளொமிமடொமமொனஸின் இடப்ப யர்ச்சிக்கு  யன் டுவது 

(A) ப க்டின்          (B) கனெயினழ 

(C) ன ரிைொய்டு         (D) ேொக்குவேொல் 

(146). ஆப்பிரிக்கொவின் உறக்க மநொய்க்குக் கொரணமொனது 

(A) டிரிப்ைவெொவமொ வகம்பியன்ஸ்    (B) னேேொக்ஸ் 

(C) எண்டமீ ொ ஹிஸ்டொலிடிக்கொ    (D)  ொல்சிவ ொரம் 

(147).  ொதுகொப்பு மன்றத்தின் தற்கொலிக உறுப்பினர்கள் 

(A) 5            (B) 15 

(C) 54            (D) 10 

(148). ப ொருளொதொர மற்றும் சமூக மன்ற உறுப்பினர்களின்  தவிக்கொலம் 

(A) 3 ஆண்டுகள்         (B) 5 ஆண்டுகள் 

(C) 9 ஆண்டுகள்         (D) 2 ஆண்டுகள் 

(149). ஐ.நொ.வின் சுற்றுச்சூேல் மற்றும் மமம் ொட்டு மொநொடு நபடப ற்ற இடம் 

(A) ரிவயொ டி பஜனிவரொ       (B) நியூயொர்க் 

(C) வரொம்           (D)  ொரிஸ் 

(150). வொரிசு இேப்புக் பகொள்பக 

(A) வில்லியம் ப ண்டிங் பிரபு     (B) கொனிங் பிரபு 

(C) பேல்பலஸ்லி பிரபு       (D) டல்ப ௌசி பிரபு 

(151). ஆங்கிமலயக் கிேக்கிந்திய குழுவுடன் 100 ஆண்டுகொல நட்பு பகொண்டது 

(A) அவயொத்தி          (B) ஜொன்சி 

(C) பீகொர்           (D) படல்லி 

(152). 2ம்  ொஜிரொவின் தத்துப்பிள்பள 

(A) தொந்தியொ வதொப்        (B) மங்கள் ொண்வட 

(C) நொைொெொகிப்         (D) கன்ேர்சிங் 

(153). லக்மனொவில் ஆங்கிமலயர்களுக்கு எதிரொக கலகக்கொரர்களுடன் மசர்ந்து புரட்சியில் ஈடு ட்டவர் 

(A) ஜொன்சி ரொணி         (B) நொைொெொகிப் 

(C) அமர்சிங்          (D) வ கம்  ஜ்ரத்ம ொல் 

(154). படல்லிபய மீட்கொத இரொணுவ அதிகொரி 

(A) ெர் ஆர்ச்வடல்         (B) ெர் கொலின் கொம்ப்ப ல் 

(C) ெர் ஜொன் லொரன்ஸ்        (D) நிக்கல்ென் 

(155).  பட வீரர்கள் பவளிப் படயொக புரட்சியில் ஈடு ட்ட இடம் 

(A)  பரய்லி          (B)  ொரக்பூர் 

(C) மீரட்           (D) லக்வைொ 
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(156). ப ொருத்துக                 (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). கஞ்ென் ஜங்கொ    (1) 8598 மீ       (A)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(b). நங்க ர்ேத்     (2) 8126 மீ       (B)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(c). தேைகிரி      (3) 8167 மீ       (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d). நந்தவதவி      (4) 7817 மீ        (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(157). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(1) ரிக்சியொ - ப  ொடிவகொ 

(2) ஆந்த்வதொசிவரொஸ் - ஆந்த்வதபெரட்வட 

(3) ப்யூைொரியொ - மஸ்னக 

(A) (1) (2) தேறு         (B) (2) மட்டும் தேறு 

(C) (1) (3) தேறு         (D) அனைத்தும் ெரி 

(158). விக்மடொரியொ மகொரொணியின் ம ரறிக்பக பவளியிடப் ட்ட இடம் 

(A) அகமதொ ொத்         (B) அலகொ ொத் 

(C) பகொல்கத்தொ         (D) லக்வைொ 

(159). குடியொனவர்கள் அதிகமொகச் பசலுத்த மவண்டியிருந்த வரி 

(A) வெனே ேரி         (B) சுங்கேரி 

(C) நிலேரி          (D) ேருமொை ேரி 

(160). இந்தியொவிற்கு பதற்கில் இலங்பகபயப் பிரிப் து 

(A)  ைொமொ நீர்ச்ெந்னத       (B)  ொக் நீர்ச்ெந்தி 

(C) மலொக்கொ நீர்ச்ெந்தி       (D) அனைத்தும் தேறு 

(161). கிரீன்விச் தீர்க்கம் அபமந்துள்ள இடம் 

(A) நியூயொர்க்          (B) அகமதொ ொத் 

(C) லண்டன்          (D) அலகொ ொத் 

(162). இந்தியொவின் மிக உயரமொன சிகரம் 

(A) கஞ்ென் ஜங்கொ         (B) எேபரஸ்ட் 

(C) கொட்வின் ஆஸ்டின்       (D) நந்தவதவி 

(163). இந்தியொவின் மிகக் குபறந்த  ரப் ளவு பகொண்ட யூனியன் பிரமதசம் 

(A) இலட்ெத்தீவுகள்        (B) ெண்டிகர் 

(C) டொமன் னடயூ         (D)  ொண்டிச்வெரி 

(164). அங்கொரொ மற்றும் மகொண்டுவொனொ  குதிகளிலிருந்து உருவொகி வரும் ஆறுகள் , தொன் பகொண்டு வந்த 

 டிவுகபள எந்த கடலில்  டிய பவத்தன 

(A) ெொக்கடல்          (B) ேங்கக்கடல் 

(C) அரபிக்கடல்         (D) படத்திஸ் கடல் 
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(165). ப ொருத்துக                 (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). வில்ட் வநொய்     (1) உருனைக்கிழங்கு    (A)  (1)  (3)  (4)  (2) 

(b).  ொக்டீரியல் பினைட்   (2) வேர்க்கடனல     (B)  (3)  (1)  (2)  (4) 

(c). டிக்கொ வநொய்     (3) பநல்       (C)  (1)  (3)  (2)  (4) 

(d). னேரஸ்      (4) ேொனழயில் உச்சிக்பகொத்து  (D)  (3)  (1)  (4)  (2) 

(166). டூன்  ள்ளத்தொக்குகள் கொணப் டும் மபலத்பதொடர் 

(A) சிேொலிக்           (B) ஹிமொத்ரி 

(C) ஹிமொச்ெல்          (D) கொரவகொரம் 

(167). சொம் ொர் ஏரி எந்த மொநிலத்தில் உள்ளது 

(A)  ஞ்ெொப்          (B) ஒடிஷொ 

(C) ஹிமொச்ெலபிரவதெம்       (D) இரொஜஸ்தொன் 

(168). சுந்தரவனக்கொடுகள் கொணப் டும் மொநிலம் 

(A)  ரியொைொ         (B) வமற்கு ேங்கொைம் 

(C) அஸ்ஸொம்          (D) உத்திரபிரவதெம் 

(169). ப ொருத்துக                 (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). வதயினல  தப் டுத்துதல் (1)  ொசில்லஸ் பமகொதீரியம்  (A)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(b). பதொழிற்ெொனல துனற   (2) லொக்டிக் அமில  ொக்டீரியொ (B)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(c). வினிகர்      (3) அெட்வடொ ொக்டர் அபெட்டி (C)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(d). ஆக்ெொலிக் அமிலம்   (4) அஸ்ப ர்ஜில்லஸ் னநகர் (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(170). திகொங் ஆேப்  ள்ளத்தொக்பக உருவொக்கும் ஆறு 

(A) வகொசி           (B) பிரம்மபுத்திரொ 

(C) நர்மதொ           (D) கங்கொ 

(171). குருசிகொர் மபல அபமந்துள்ள மபல 

(A) ஆரேல்லி மனல        (B) விந்தியமனல 

(C) வமற்கு பதொடர்ச்சிமனல      (D) கிழக்கு பதொடர்ச்சிமனல 

(172). ப ொருத்துக                 (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). கொக்கஸ்      (1) கொல்புள்ளி ேடிேம்   (A)  (4)  (2)  (1)  (3) 

(b). வ சில்லஸ்     (2) குச்சி ேடிேம்     (B)  (2)  (4)  (3)  (1) 

(c). ஸ்ன ரில்லம்     (3) குச்சி ேடிேம்     (C)  (4)  (2)  (3)  (1) 

(d). விப்ரிவயொ       (4) உருனை ேடிேம்    (D)  (2)  (4)  (1)  (3) 

(173). லூனி ஆறு உருவொகும் மொநிலம் 

(A) குஜரொத்          (B)  ஞ்ெொப் 

(C) இரொஜஸ்தொன்         (D) மத்திய பிரவதெம் 
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(174). கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறொனது எது 

(A) இந்தியொவின்  ரப் ைவு - 3287263 ெ.கி.மீ 

(B) கன்னியொகுமரி முதல் கொஷ்மீர் ேனர - 3214 கி.மீ 

(C) இந்திய கடற்கனரயின் நீைம் - 6000 கி.மீ 

(D) இந்தியொ 82 ½ º தீர்க்கமொை அகமதொ ொத்னதத் வதர்வு பெய்துள்ைது 

(175). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(1) ஆல்கஹொல், மது அருந்துவதொல் - பஹ படடிஸ் மநொய் 

(2) டிவரொக் என் து பிபரஞ்சு பமொழிச்பெொல் 

(3) சிகபரட் புனகப் தொல் 40 ேனகயொை புற்றுவநொய்கள்க்குக் கொரணியொக அனமகின்றது 

(A) (1) (2) தேறு         (B) (2) (3) தேறு 

(C) (1) (3) தேறு         (D) அனைத்தும் ெரி 

(176). லடொக் மற்றும் ஜொஸ்கர் என்னும் மபலத்பதொடர்கள் எந்த மபலக்கு இபணயொக அபமந்துள்ளது 

(A) கொரவகொரம்         (B) ஹிமொத்ரி 

(C) ஹிமொச்ெல்          (D) சிேொலிக் 

(177). ஆப்பிரிக்கொ உள்நொட்டுப்ம ொர் பிரச்சபனக்குத் தீர்வுகொண கொங்மகொவிற்கு இந்திய அபமதிப் பட 

அனுப் ப் ட்ட ஆண்டு 

(A) 1954           (B) 1960 

(C) 1964           (D) 1956 

(178). மமற்கத்திய இபடயூறு கொற்று உருவொகும் இடம் 

(A) இந்தியொ          (B) ஆப்கொனிஸ்தொன் 

(C) ஈரொன்           (D) மத்தியத்தனரக்கடல் 

(179). மகொபடப் ருவத்தில் இந்தியொவில் வடகிேக்குப்  குதியில் வீசும் புயல் 

(A) நொர்பேஸ்டர்         (B)  ருேக்கொற்று 

(C) மொஞ்ெொரல்         (D) லூ 

(180). சீனொ குடியரசொனபத முதலில் அங்கீகரித்த நொடு 

(A)  ொகிஸ்தொன்         (B) வந ொைம் 

(C) இந்தியொ          (D) மியொன்மர் 

(181). சொர்க் அபமப்பின் 18வது மொநொடு நபடப ற்ற இடம் 

(A) கொத்மண்டு         (B) லொகூர் 

(C) படல்லி          (D) டொக்கொ 

(182). பதன்னொப்பிரிக்கொவில் இன ஒதுக்கல் பகொள்பக முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு 

(A) 1994           (B) 1990 

(C) 1992           (D) 1991 
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(183).  குதி VII எத்தபனயொவது சட்டத்திருத்தத்தின் டி நீக்கப் ட்டது 

(A) 5ேது ெட்டத்திருத்தம்       (B) 4ேது ெட்டத்திருத்தம்      

(C) 7ேது ெட்டத்திருத்தம்       (D) 9ேது ெட்டத்திருத்தம்  

(184). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) அரசியல் நிர்ணய ென யின் தனலேர் - டொக்டர் இரொவஜந்திர பிரெொத்  

(B) அரசியல் நிர்ணய சபை அபைக்கும்பைோது அதன் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்பக - 389 

(C) அபைச்சரபை தூதுக்குழுவின் ைரிந்துபரப்ைடி அரசியல் நிர்ணய சபை அபைக்கப்ைட்ட  

ஆண்டு - 1946 

(D) அரசியலபைப்புச் சட்டத்தின் குறிக்பகோள், தீர்ைோனம் ைற்றிய தீர்ைோனத்பத நிர்ணய சபையில்  

  ககோண்டு ைந்தைர் - அம்பைத்கோர் 

(185). அரசியல் நிர்ணய சப யில் மொகொன சப  உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்பக 

(A) 299            (B) 389 

(C) 292            (D) 290 

(186). திபணபமொழி ஐம் து நூலின் ஆசிரியர் 

(A) மூேொதியொர்         (B) கண்ணன் வெந்தைொர் 

(C) மொறன் ப ொனறயைொர்      (D) திருேொதவூர் 

(187).  ொபற நகரம் எது 

(A) வமகொலயொ         (B)  ஞ்ெொப் 

(C) ஏற்கொடு          (D) ெண்டிகர் 

(188). அட்டவபண 9 எத்தபனயொவது சட்டத்திருத்தத்தின் டி இபணக்கப் ட்டது 

(A) 52ேது ெட்டத்திருத்தம்      (B) 72ேது ெட்டத்திருத்தம்      

(C) 73ேது ெட்டத்திருத்தம்      (D) 74ேது ெட்டத்திருத்தம்      

(189). அரசியலபமப்பு சட்டத்திருத்தம் எத்தபனயொவது விதி 

(A) 368            (B) 358 

(C) 348            (D) 378 

(190). தமிழ்நொடு தனியொர் கொடுகள்  ொதுகொப்புச்சட்டம் இயற்றப் ட்ட ஆண்டு 

(A) 1882           (B) 1949 

(C) 1955           (D) 1980 

(191). கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனது எது 

(A) பிபரஞ்சு அரசு மதச்ெொர்பின்னமனய ேலியுறுத்தியது  - 1789 

(B) பிபரஞ்சு அரசியலனமப்புச் ெட்டம் பிரொன்சு அரனெ மதச்ெொர் ற்ற அரெொக மொற்றியது - 1791 

(C) INC மதச்ெொர்பின்னமனய அறிமுகப் டுத்தியது - 1885  

(D) ஆேடி கொங்கிரஸ் மொநொட்டில் ெமதர்ம ெமுதொயம் இந்தியொவின் பகொள்னகயொைது - 1955 
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(192). ப ொருத்துக                 (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). னேனக அனண    (1) திருேண்ணொமனல   (A)  (1)  (2)  (3)  (4) 

(b). ெொத்தூர் அனண    (2) வதனி       (B)  (2)  (1)  (3)  (4) 

(c). வமலனண      (3) திருச்சி       (C)  (1)  (2)  (4)  (3) 

(d). பிைேக்கல் அனண    (4) விருதுநகர்      (D)  (2)  (1)  (4)  (3) 

(193). A மற்றும் B இருவரும் மசர்ந்து ஒரு மவபலபய 5 நொட்களில் முடிப் ர், A மட்டும் அவ்மவபலபய 15 

நொட்களில் முடிப் ொர் எனில் B மட்டும் அவ்மவபலபய முடிக்க எத்தபன நொட்கள் ஆகும் 

(A) 7.5 நொட்கள்         (B) 6 நொட்கள்  

(C) 8 நொட்கள்          (D) 10 நொட்கள்  

(194). A மற்றும் B இருவரும் மசர்ந்து ஒரு மவபலபய 4 நொட்களில் முடிப் ர், B மட்டும் அவ்மவபலபய 8 

நொட்களில் பசய்து முடிப் ொர் எனில் ____ ? 

(A) B னய விட A இரு மடங்கு நல்ல வேனலக்கொரர்    

(B) A னய விட B இரு மடங்கு நல்ல வேனலக்கொரர் 
(C) B னய விட A மும்மடங்கு நல்ல வேனலக்கொரர்  

(D) A ம் B ம் ெமமொை வேனலக்கொரர்கள் 

(195). A, B, C ஆகிய மூவரும் ஒரு மவபலபய தனித்தனியொக முபறமய 2, 5 மற்றும் 10 நொட்களில் 

முடிப் ொர்கள் எனில் மூவரும் மசர்ந்து அவ்மவபலபய எத்தபன நொட்களில் முடிப் ர் 

(A) 1.25 நொட்கள்         (B) 0.5 நொட்கள்  

(C) 1.5 நொட்கள்         (D) 0.75 நொட்கள்  

(196). A மற்றும் B இருவரும் மசர்ந்து ஒரு மவபலபய 15 நொட்களில் முடிப் ர், A மட்டும் அவ்மவபலபய 40 

நொட்களில் முடிப் ொர் எனில் B மட்டும் அவ்மவபலபய முடிக்க எத்தபன நொட்கள் ஆகும் 

(A) 24 நொட்கள்          (B) 25 நொட்கள்  

(C) 20 நொட்கள்          (D) 30 நொட்கள்  

(197). A, B, C ஆகிய மூவரும் ஒரு மவபலபய தனித்தனியொக முபறமய 4, 8 மற்றும் 16 நொட்களில் 

முடிப் ொர்கள் எனில் மூவரும் மசர்ந்து அவ்மவபலபய எத்தபன நொட்களில் முடிப் ர் 

(A) 18 
6

13
 நொட்கள்         (B) 16 

6

13
 நொட்கள்  

(C) 17 
6

13
 நொட்கள்         (D) 19 

6

13
 நொட்கள்  

(198). ப ொருத்துக                 (a)  (b)  (c)  (d) 

(a). கைக்கொடு      (1) தூத்துக்குடி     (A)  (4)  (2)  (1)  (3) 

(b). முக்குருத்தி     (2) நீலகிரி       (B)  (2)  (4)  (3)  (1) 

(c). மன்ைொர் ேனைகுடொ   (3) இரொமநொதபுரம்    (C)  (4)  (2)  (3)  (1) 

(d). ேல்லநொடு      (4) திருபநல்வேலி    (D)  (2)  (4)  (1)  (3) 
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(199). குடியரசுத் தபலவர் முப் படத்தபலவரொக பசயல் டுவொர் ,எந்த நொட்டிலிருந்து எடுக்கப் ட்டது 

(A) இங்கிலொந்து         (B) அயர்லொந்து 

(C) அபமரிக்கொ         (D) கைடொ 

(200). முகவுபரயிலுள்ள சுதந்திரம், சமத்துவம், சமகொதரத்துவம், குடியரசு எந்த நொட்டிலிருந்து 

எடுக்கப் ட்டது 

(A) அபமரிக்கொ         (B) பஜர்மனி 

(C) பிரொன்சு          (D) இங்கிலொந்து 
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