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GROUP-IV Examination (S.S.L.C. Standard) 

General Studies 
Topics for Objective type 

 
UNIT-I GENERAL SCIENCE: 
 
Physics: Nature of Universe-General Scientific laws-Inventions and discoveries-National 

scientific laboratories-Mechanics and properties of matter-Physical quantities, standards and 

units-Force, motion and energy-Magnetism, electricity and electronics -Heat, light and sound 

Chemistry-Elements and Compounds-Acids, bases and salts-Fertilizers, pesticides, insecticides 

Botany-Main Concepts of life science-Classification of living organism-Nutrition and dietetics-

Respiration  Zoology-Blood and blood circulation-Reproductive system-Environment, ecology, 

health and hygiene-Human diseases including communicable and non – communicable 

diseases - prevention and remedies-Animals, plants and human life 

 
UNIT-II. CURRENT EVENTS 
 
History-Latest diary of events-national -National symbols-Profile of States- Eminent persons & 

places in news-Sports & games-Books & authors - Awards & honors‟-India and its neighbors 

Political Science-1. Problems in conduct of public elections-2. Political parties and political 

system in India-3. Public awareness & General administration-4. Welfare oriented govt. 

schemes, their utility Geography--Geographical landmarks- Economics-- Current socio-

economic problems Science-Latest inventions on science & technology  

 
UNIT- III. GEOGRAPHY 
 
Earth and Universe-Solar system-Monsoon, rainfall, weather & climate-  Water resources --- 

rivers in India-Soil, minerals & natural resources-Forest & wildlife-Agricultural pattern-Transport 

including surface transport & communication-Social geography – population-density and 

distribution- Natural calamities – Disaster Management. 

 
UNIT - IV. HISTORY AND CULTURE OF INDIA AND TAMIL NADU  
 
Indus valley civilization-Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas-Age of Vijayanagaram 

and the bahmanis-South Indian history-Culture and Heritage of Tamil people-India since 

independence-Characteristics of Indian culture-Unity in diversity –race, colour, language, 

custom-India-as secular state-Growth of rationalist, Dravidian movement in TN-Political parties 

and populist schemes. 
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UNIT-V. INDIAN POLITY 
 
Constitution of India--Preamble to the constitution- Salient features of constitution- Union, state 

and territory- Citizenship-rights amend duties- Fundamental rights- Fundamental duties- Human 

rights charter- Union legislature – Parliament- State executive- State Legislature – assembly- 

Local government – panchayat raj – Tamil Nadu- Judiciary in India – Rule of law/Due process of 

law-Elections- Official language and Schedule-VIIICorruption in public life- Anti-corruption 

measures –CVC, lok-adalats, Ombudsman, CAG - Right to information- Empowerment of 

women- Consumer protection forms 

 

UNIT-VI. INDIAN ECONOMY 
 
Nature of Indian economy- Five-year plan models-an assessment-Land reforms & agriculture-

Application of science in agriculture-Industrial growth- Rural welfare oriented programmers-

Social sector problems – population, education, health, employment, poverty-Economic trends 

in Tamil Nadu  

 

UNIT-VII. INDIAN NATIONAL MOVEMENT 
 
National renaissance-Emergence of national leaders-Gandhi, Nehru, Tagore- Different modes 

of agitations-Role of Tamil Nadu in freedom struggle Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & others 

 

UNIT-VIII. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS   
 
Conversion of information to data-Collection, compilation and presentation of  data - Tables, 

graphs, diagrams -Analytical interpretation of data - Simplification-Percentage-Highest Common 

Factor (HCF)-Lowest Common Multiple (LCM)-Ratio and Proportion-Simple interest-Compound 

interest- Area-Volume-Time and Work-Logical Reasoning-Puzzles-Dice-Visual Reasoning-

Alpha numeric Reasoning-Number Series.  
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SYLLABUS : 
 GENERAL ENGLISH 

 
S.S.L.C. Standard (Objective Type) 

Grammar 
PART A 
 
1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in Column B. 

2. Choose the correct „Synonyms‟ for the underlined word from the options given 

3. Choose the correct „Antonyms‟ for the underlined word from the options given 

4. Select the correct word (Prefix, Suffix) 

5. Fill in the blanks with suitable Article 

6. Fill in the blanks with suitable Preposition 

7. Select the correct Question Tag 

8. Select the correct Tense 

9. Select the correct Voice 

10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle) 

11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object….) Blanks 

with correct „Homophones‟ 

12. Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective, Adverb) 

13. Comprehension 

14. Select the correct sentence 

15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb) 

16. Select the correct Plural forms 

17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense) 

18. Identify the correct Degree. 

19. Form a new word by blending the words. 

20. Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun) 

 
Part-B 
Literature 
 
1. Figures of speech observed in the following Poems: 
 
Alliteration – Allusion – Simile – Metaphor – Personification – Oxymoron – Onomatopoeia – 

Anaphora – Ellipsis - Rhyme Scheme - Rhyming Words – Repetition – Apostrophe A Psalm of 

Life - Women‟s Rights - The Nation United - English words – Snake – The Man He Killed - Off to 

outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 - The Solitary Reaper - Be the Best - O 
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Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth - Don‟t quit - The Apology - Be Glad your 

Nose is on your face - A sonnet for my Incomparable Mother - The Flying Wonder – To a 

Millionaire - The Piano – Manliness - Going for water - The cry of the Children - Migrant Bird - 

Shilpi. 

 
2. Appreciation Questions from Poetry 
 
A Psalm of Life - Women‟s Rights - The Nation United - English words – Snake – The Man He 

Killed - Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 - The Solitary Reaper - Be the 

Best - O Captain My Captain - Laugh and Be Merry – Earth - Don‟t quit - The Apology - Be Glad 

your ose is on your face - A sonnet for my Incomparable Mother - The Flying Wonder - To a 

Millionaire - The Piano – Manliness - Going for water – The cry of the Children - Migrant Bird - 

Shilpi. 

 

3. Important lines from Poems. 
 
Where the mind is without fear - The Solitary Reaper - Going for water – A Psalm of Life - Be 

the Best - Sonnet No.116 

 
4. Questions on the Biography of  
 
Mahatma Gandhi - Jawaharlal Nehru - Subash Chandra Bose - Helen Keller Kalpana Chawala - 

Dr.Salim Ali - Rani of Jhansi - Nelson Mandela – Abraham Lincoln 

 

5. Questions on Shakespeare’s 
 
Merchant of Venice (Act IV Court Scene) - Julius Ceasar (Act III Scene 2) - Sonnet 116 
 
6. Questions from Oscar Wilde’s 
 
The Model Millionaire - The Selfish Giant 
 
7. Dr.Karl Paulnack  
 
Music-The Hope Raiser 
 
8. Comprehension Questions from the following Motivational Essays: 
 
Gopala Krishna Gokhale‟s Speech on 25th July in Mumbai in response to The address 

presented to him by students- Dale Carnegie‟s „The Road to success- Dr.APJ Abdul Kalam‟s 

„Vision for the Nation‟ (from „India2020‟) - Ruskin Bond‟s „Our Local Team‟ - Hope Spencer‟s 
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„Keep your spirits high‟ - Deepa Agarwal‟s „After the storm‟ - Brian patten‟s „You can‟t be that no 

you can‟t be that‟  

 

9. Comprehension Questions from the following description of Places Ahtushi 

Deshpande‟s „To the land of snow‟ - Manohar Devadoss – Yaanai Malai - Brihadeesvarar 

Temple  

 
10. British English – American English 
 
Part-C 
 
Authors and their Literary Works 
 
1. Match the Poems with the Poets 
 
A psalm of Life - Be the Best - The cry of the children - The Piano – Manliness Going for water – 

Earth -The Apology - Be Glad your Nose is on your face - The Flying Wonder -Is Life But a 

Dream - Be the Best - O captain My Captain - Snake - Punishment in Kindergarten -Where the 

Mind is Without fear - The Man He Killed - Nine Gold Medals 

 
2. Which Nationality the story belongs to? 
 
The selfish Giant - The Lottery Ticket - The Last Leaf - How the Camel got its Hump - Two 

Friends – Refugee - The Open Window  

 
 
3. Identify the Author with the short story 
 
The selfish Giant - The Lottery Ticket - The Last Leaf - How the Camel got its Hump - Two 

Friends – Refugee - The Open Window - A Man who Had no Eyes - The Tears of the Desert – 

Sam The Piano - The face of Judas Iscariot - Swept Away - A close encounter - Caught 

Sneezing - The Wooden Bowl - Swami and the sum 

 
4.Whose Auto biography / Biography is this? 
 
5. Which Nationality the Poet belongs to? 
 
Robert Frost - Archibald Lampman - D.H. Lawrence - Rudyard Kipling Kamala Das - Elizabeth 

Barrett Browning - Famida Y. Basheer – Thomas Hardy - Khalil Gibran - Edgar A. Guest - Ralph 

Waldo Emerson – Jack Prelutsky - F. Joanna - Stephen Vincent Benet - William Shakespeare - 

William Wordsworth - H.W. Long Fellow - Annie Louisa walker - Walt Whitman - V.K. Gokak 
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6. Characters, Quotes, Important Lines from the following works of Indian 
Authors: 
 
Sahitya Akademi Award winner: Thakazhi Sivasankaran Pillai – „Farmer‟ Kamala Das – 1. 

Punishment in Kindergarten 2. My Grandmother‟s House R.K. Narayan - Swami and the sum - 

Rabindranath Tagore - Where the mind is without fear - Dhan Gopal Mukherji - Kari, The 

Elephant – Deepa Agarwal - After the Storm - Dr. APJ Abdul Kalam - Vision for the Nation Indra 

Anantha Krishna- The Neem Tree - Lakshmi Mukuntan- The Ant Eater and the Dassie - Dr. 

Neeraja Raghavan - The Sun Beam 

 
7.Drama Famous lines, characters, quotes from 
Julius Caesar - The Merchant of Venice 
 
8.Match the Places, Poet, Dramatist, Painter with suitable option 
 
9. Match the following Folk Arts with the Indian State / Country 
 
10. Match the Author with the Relevant Title/Character 
 
11. Match the Characters with Relevant Story Title 
 
The Selfish Giant - How the camel got its hump - The Lottery ticket – The Last Leaf - Two 

friends – Refugee - Open window – Reflowering – The Necklace Holiday 

  
12. About the Poets 
 
Rabindranath Tagore - Henry Wordsworth Longfellow - Anne Louisa Walker -V K Gokak - Walt 

Whitman - Douglas Malloch 

 
13. About the Dramatists 
 
William Shakespeare - Thomas Hardy 
 
14. Mention the Poem in which these lines occur 
 
Granny, Granny, please comb My Hair - With a friend - To cook and Eat - To India – My Native 

Land - A tiger in the Zoo - No men are foreign – Laugh and be Merry – The Apology - The Flying 

Wonder 

15. Various works of the following Authors – 
 
Rabindranath Tagore – Shakespeare - William Wordsworth - H.W. Longfellow – Anne Louisa 

Walker - Oscar Wilde - Pearl S. Buck  
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16. What is the theme observed in the Literary works? 
 
Snake - The Mark of Vishnu - Greedy Govind - Our Local Team – Where the mind is without 

fear - Keep your spirits high - Be the best – Bat – The Piano – The Model Millionaire - The Cry 

of the Children – Migrant bird – Shilpi 

 
17. Famous Quotes – Who said this? 
 
18. To Which period the Poets belong 
 
William Shakespeare - Walt Whitman - William Wordsworth - H.W. Longfellow Annie Louisa 

Walker - D.H. Lawrence  

 
19. Matching the Poets and Poems 
 
Discovery – Biking – Inclusion - Granny, Granny, please comb My Hair – With a Friend - To 

cook and Eat – Bat - To India – My Native Land - A tiger in the Zoo - No men are foreign - 

Laugh and be Merry – Earth – The Apology - The Flying Wonder - Off to outer space tomorrow 

morning - Be the best - Is life, but a dream - Women‟s rights - The Nation united - English words 

– Snake – The man he killed 

 
20. Nature centered Literary works and Global issue Environment and Conservation 
 
Flying with moon on their wings - Migrant bird - Will Thirst Become - Unquenchable? - Going for 

Water - Swept away - Gaia tells her 
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இலக்கணம் 

 குேி – அ 

 பதரனத்துல் – பரடனம் பரடர்ன அநறல் – திரித்பழுது – 
றர்ச்ப ரல்லன டுத்பழுதுல் – பதரனந்ரச் ப ரல்லனக் ண்டநறல் – 
தில றனத்ம் – ஆங்றனச் ப ரல்லுக்கு நரண றழ்ச் ப ரல்லன அநறல் 
– எனற நறுதரடநறந்து  ரிரண பதரனலப அநறல் – ஏபழுத்து எனபரற 
உரி பதரனலபக் ண்டநறல் – நர்ச்ப ரல்லனத் நர்வு ப ய்ல் – 
நர்ச்ப ரல்லனக் பரடுத்து ிலணனற்று, ிலணபச் ம், 
ிலணரனலனேம் பதர், பரறற்பதல உனரக்ல் 

  குேி - ஆ 

 அ ரில ப்தடி ப ரற்லபச்  லர் ப ய்ல் – ப ரற்லப 
எழுங்குதடுத்ற ப ரற்பநரடரக்குல் – பதர்ச்ப ரல்னறன் லநறல் – 
இனக்க் குநறப்தநறல் – ிலடக்நற்ந ிணரலத் நர்ந்படுத்ல் – 
வ்ல ரக்றம் ணக் ண்படழுதுல் – ன்ிலண, திநிலண, 
ப ய்ிலண, ப ப்தரட்டு ிலண ரக்றங்லபக் ண்படழுதுல் – 
உலரல் ிபக்ப்பதறும் பதரனத்ரண பதரனலபத் நர்ந்பழுதுல் – 
துல, நரலண, இலன இற்றுள் நனும் என்லநத் நர்ந்பழுதுல்  

இலக்கியம் 

 குேி – இ 

றனக்குநள் பரடர்தரண ப ய்றள், நற்நரள்ள் பரடல றப்னல் 
(தத்பரன்தது அறரம் ட்டும்) – தல்ள் ரனடிரர், ரன்ிக்டில, 
தபரற ரனூறு, னதுபரறக்ரஞ் ற, றரிடும், இன்ணர ரற்தது, 
இணில ரற்தது,  றறுதிதஞ் னெனம், னரற, ஐலரர் தரடல்ள் 
பரடர்தரண ப ய்றள், தறபணண்லழ்க்க்கு தல்பில் திந ப ய்றள் – 
ம்தரரம் – பரடர்தரண ப ய்றள், நற்நரள்ள், தர ல,  றநந் 
பரடர்ள்  
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 குேி – ஈ 

 னநரனூறு,  அரனூறு, ற்நறல, குறுந்பரல ங்குறுரறு, 
னறத்பரல பரடர்தரண ப ய்றள், நற்நரள்ள் அடிலலந, 
ட்டுத்பரல, தத்துப்தரட்டு தல்பில் உள்ப திந ப ய்றள் – 
 றனப்தறரம் – ிநலன – பரடர்தரண ப ய்றள், நற்நரள்ள், 
 றநந் பரடர்ள் உட்திரிவுள் ற்றும் ம்பதனம்-ஞ் றறுங் ரப்திங்ள் 
பரடர்தரண ப ய்றள் – பதரினரம் – ரனரி றவ்ிப்திதந்ம் – 
றனிலபரடற் னரம்- நம்தரி –  லநரப்னரம் பரடர்தரண 
ப ய்றள் –  றற்நறனக்றங்ள் – றனக்குற்நரனக்குநஞ் ற – 
னறங்த்துப்தி – னத்பரள்பரிம், றழ்ிடு தூது, ந்றக்னம்தம், 
ிக்றந ரன் உனர, னக்கூடற்தள்ல, ரடிச் றந்து, றனநங்டத்ந்ரற, 
னத்துக்குரசுரற திள்லபத் றழ், பதத்னநம் குநஞ் ற, 
அர்றள்லப தூது ிடு, இரஜரஜன் ந ரன் உனர பரடர்தரண ப ய்றள் 

 குேி – உ 

 நணரன்ிம் – தரஞ் ரனற  தம் – குில் தரட்டு – இட்டுந 
பரறல் (ரபநப்னனர் – அற ப ரக்ரர் பரடர்தரண ப ய்றள்) 

ரட்டுப்னநப்தரட்டு –  றத்ர் தரடல்ள் பரடர்தரண ப ய்றள் –   

னன்நணரடிள் அப்தர்,  ம்தந்ர், றனனெனர், குனந  ஆழ்ரர், ஆண்டரள், 

 லத்லனச்  ரத்ணரர், ச்.. றனஷ் திள்லப, உறுப்னனர் பரடர்தரண 

ப ய்றள், நற்நரள்ள்,  றநப்னப் பதர்ள் 
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ச ோதுத் ேைிழ் 
ைோேிரி விைோக்கள்: 
1. ஈநரடு றன்தன் ‘க்ம் ள்ல ன்னும் ில தலுக்கு 

ந் ஆண்டு  ரறத்ற அரபற ினது ங்ப்தட்டது. 
a) 2003 b) 2001 c) 2004 d) 2011 
 

2. றழுக்கு உநவு ன்று கூறும் னென்று இணங்பில் பதரனந்ரது 
a) துலந b) ினத்ம் c)  ந்ம் d) ரறல  
 

3. உனறல் பரன்லரண பரறரவும் ப வ்ில் பரறரவும் 
றழ்து 
a) றழ்பரற b)  டபரற  c) பஜர்ணி பரற d) றநக் பரற 
 

4. ி, தி நதரன்ந ிகுறலபக் பரண்டும் ப ய், ல, தண்ட நதரன்ந 
துல ிலணலப இலத்தும் உனரக்ப்தடும் இனக்ம் 
a) ரிலண b) ப ய்ிலண c) திநிலண d) ன்ிலண 
 

5. ‘நரனன் பரலனனேண்டரன்‘ வ்ல இனக்ம் 
a) ப ய்ிலண  b) ன்ிலண  c) திநிலண  d) ப ய்தரட்டுிலண 
 

6. லழ்க்ண்ட கூற்றுபில் திநிலணக்கு பதரனந்ரது 
a) ஆட்டுித்ரன்  b) அப்துல் நற்று லத்ரன் 
c) லத்ரர்  d) ஆடலத்ரன் 
 

7. லழ்க்ண்டற்றுள் நரணது 
 a) தரநனறு ன்னும்  றநப்ன பதர்ள் பரண்டர் 
 b) நன்பரற, றழ் றட்டு, றழ்றனம் ஆற இழ்லப டத்றணரர்
 c) இரின் பரய்ரக்ணி ட்டுத் பரகுறபர பபிந்து 
 d)  னத்றத்றல் திநந்து ரிக்ம் ண இற்பதர் பரண்டர் 
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8. லழ்க்ண்டற்நறல்  ரிரண னஞ்சுற ழுத்துலப இணம் ரண் 
 a) ஆ  ஞ  எ  b) அ  ஏ ஞ   
 c) அ எ ஐ ஞ  d) அ  ஐ  ஞ 
 
9. ‘றன் ண்டரய்‘ இவ்ரிள் இடம் பதற்ந தல்  
 a)  றனப்தறரம்  b) நரம்  c)  ல றந்ரி     d) ற்நறல 
 
10. பதரனத்து 
 a) இல்றழ்  - உர்ில் னந்து றழ்ிக்கும் 
 b) ரடத் றழ்  - உள்பத்ல றழ்ிக்கும் 
 c) இல  றழ்  - ண்த்ல பபிப்தடுத்தும் 
 a) 2 1   3 
 b) 1 2   3 
 c) 3 1   2 
 
11. லழ்ண்டற்றுள் ல அரிற்நது 

a) குஜரத் ரஜஸ்ரன் ஆற ரறனங்பில் பதரங்ல் தண்டில 
உத்ரன் ன்று அலக்ப்தடுறநது. 

 b) ல னல் ரபில் றனள்லர் றணம் பரண்டரடப்தடுறநது. 
 c)லக்டவுலப றதடும் நரக்றல் நதரறப்தண்டில இந்றிரண       
       பரண்டரடப்தடுறநது. 
 d) ல இண்டரம் ரபில் றனள்லர் ஆண்டு பரண்டரடப்தடுறநது. 
 
12. லழ்க்ண்டற்நறல் பதரனந்ரது து 
 a) இந்தனறன் பதரனள் ல்ன னக்ங்பின் பரகுப்ன தல் 
 b) இந்தனறன் ஆ றரிர் பதனரய் னள்பிரர் 
 c) இவ்ர றரிர் திநந் ஊர் ண்த்தூர் 
 d) இந்தல் தத்ற என தரடல் பரண்டது 
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13. பி றறல்  னெச்  லர்றனத்க் னத்துலப னறனேறுத்றப் 
தரடிர் 

 a) னர ற b) உடுலன   c) தட்டுக்நரட்லட d) ரரதரற 
 
14. றனின் குபிர்ச் றனேம் றணின் பம்லலனேம் லின் 

தலணம் தரரட்டும் தல் 
 a) ிநலன  b)  றனப்தறரம்  

c) ம்தரரம்  d) பதரி னரம் 
 

15. பதரனள் அநற: ‘பரங்கு‘ 
 a) நன் b) லன c) னர் d) ந்ம் 
 
16. ‘ரல நதரற்நதும் ரல நதரற்றுதும் ர ீர் நனற உனறற்கு 

அன் அபிநதரல் நல்றன்று ரன் அர்த்னரன் – இப்தரடனறல் 
தின்று ந்துள்ப அி 

 a) டுத்துக்ரட்டு உல அி b) ந  உன அி 
 c) திரிது பரறல் அி  d) உல அி 
 
17. றனும் டலும் ன்தது வ்ல தல் 
 a)  றறுல பரகுப்ன  b) னறணதல்  

c) னக்ிலதல்  d) னதுக்ில தல் 
 

18. ணக்குனன் என குநறல் ழுத்லனேம் ணக்குதின் என ல்னறண 
உிர்பய் ழுத்லனேம் பதற்றுச் ப ரல்னறன் இலடில் னம் ழுத்து 

 a) இலடச்ப ரல்  b) உரிச்ப ரல்  
c) னப்தரற்னள்பி  d) ல்னறண ழுத்துக்ள் 
 

19. உிர்பய் ழுத்றன் ரிடிம் ற்லந  ரர்ந்து அலனேம் 
 a) உினம் பய்னேம் எத்றனக்கும் b) உில எத்றனக்கும் 
 c) படிபனழுத்ல எத்றனக்கும் d) பய்பழுத்ல எத்றனக்கும் 
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20. குநபின்  ரிரண ரில ிலண நர்வு ப ய். 
 a) ினுனத்து ிண்இன்னு ின்ீர் பதரய்ப்தின் 
 b) ின்இன்று ினுனத்து ின்ீர் பதரய்ப்தின் 
 c) ிண்இன்று பதரய்ப்தின் ிரிீர் ினுனத்து 
 d) பதரய்ப்தின் ிரிீர் ினுனத்து ின்இன்று 
 
21. னற ஆத்றசூடிின் னெனம் ரனத்றற்கு ற்ந அநறவுலலப 

ங்றர் 
 a) பல்லன னத்து  b) தரறரர்  

c) ஐலரர்   d) சுத்ரணந் தரறரர் 
 

22. லழ்ண்டற்றுள்  ரிரண பரடர் து 
1) எ ரில ில் ‘நர‘ ி திந உிரிபய் ழுத்துக்ள் பரற 
இறுறில் னது இல்லன  
2) ‘ரில ில் , ர, னே, னை, நர ண ந்து ழுத்து ட்டுந. 
3) ஆய் ழுத்து ப ரல்னறன் னனறல் ரது 
4) ப ரல்னறன் இறுறில் உிர்ழுத்துக்ள் ணித்து ரது  
5) உிர் ழுத்துக்ள் ப ரல்னறன் இலடில் னம். 
a) 1,2,4,5  ரி   b) அலணத்தும்  ரி c) 1,3,4,5  ரி d) 1,2,3,4  ரி 5 று 
 

23. ‘ரற்நரர் லப்பதரனலப ம்தி ரக்கூடரது ன் ரணறல்னரக் 
நரலனேடன் ந க்கூடரது‘ ன்ந ரிலப தரடிர் 

 a) தட்டுக்நரட்லட  b) னர ற c) தரறரர் d) தரறர ன் 
 
24. ல்ன எழுக்ங்பின் பரகுப்ன ன்று குநறப்திடும் தல் 
 a) அநதல்ள்   b) அவுக்நரல  

c) ஆச் ரக்நரல d) ஆத்றச்சூடி 
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25. தல்னர்ரன  றற்தக்லனள் த்லண லனனலநபர 
ட்டப்தட்டது 

 a) னென்று லனனலந  b) ரன்கு லனனலந  
c) இண்டு லனனலந  d) ழு லனனலந 
 

26. லழ்ண்டற்றுள் நரணது 
 a) 1919ல் ரந்றடிள் னல் னனர ப ன்லணக்கு ந்ரர் 
 b) 1921ல் அக்நடரதர் ரம் ப ன்லணக்கு ந்து னல ண்டிில்  
      துலக்கு ப ன்நரர்  

c) தரறல இந்ற ரட்டின் ப ரத்து ன்நர் ரந்ற 
d) தரறல றழ்ரட்டின் ப ரத்து ன்நர் இரஜரஜற 
 

27. னத்ரின் னரற்லநக் கூறும் தல் 
 a) ஆ ற நஜரற  b)  நஜரற c) னத் ரிம் d) னத்ரணஸ் 
 
28. ‘பிட்டர தண்தரட்லட தூய்ல ரற்நந‘ ன்ந ரில தரடிர் 
 a) பல்லன னத்து b) னைர ர ற  

c) .ற.பன.ங்ப்தர d) னலனத்ரழ் 
 

29. லழ்ண்ட கூற்நறல் நரணது 
a)ம்திரண்டரர் ம்திரல் ழுப்தட்டது றனத்பரண்டர் றனந்ரற 
b) இண்டரம் குநனரத்துங்ன் அலில் தினரிந்ர் ந க்றரர் 
c) சுந்ர் ழுற தல் றனத்பரண்டர் னரம் 
d) ந க்றரர் 12ம் தற்நரண்லடச்  ரர்ந்ர் 
 

30. ‘ித்துரன் நரக்கும் னண்னனம் ண்ன் திற்று ஆினும், ன்ணி 
ஆலம் இலந ரட்கு உரந‘ – ன்ந ரிலப தரடிர் 

 a) ந க்றரர்  b) குடனனிணரர்  
c)  லத்லனச் ரத்ணரர் d) னறன ரணரர். 
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31. ‘பண்தரற் குன்நனும் ிரினஞ் ந ரலனனேம் ண்ல் துனத்றனேம் 
ரழ்னந் துலநலம்‘ ன்ந ரிள் இடம் பதற்ந தல் 

 a) னநரனூறு b) ிநலன c) பதரினரம் d) னறத்பரல 
 
32. ல்னறணம் றர இடங்பில் பதரனந்ரது 
 a) ரழ் றழ் b) றனர ந ரறு c) லதள் d) டீு ப ன்நரன் 
 
33. ல்னறணம் றகும் இடங்பில் பதரனந்ரது 
 a) குங்றணது குட்டி b) ஆட பதரன்ணரர்  

c) டக்கு தக்ம்  d) உன தந்து 
 

34. னொர் அரற ஆற்றுத் துலநில் ரங்ந ரடுபின் உனம் 
பதரநறத் ற.ன. னல் தற்நரண்லடச் ந ர்ந் ந் ன்ணர்ரன 
ரங்ள் ண்டுதிடிக்ப்தட்டண. 
a) ந ரர்  b) ந ர்  c) தல்னர்  d) தரண்டிர் 
 

35.  ரிரண பரடல ண்டுதிடி 
 a) திநன்நடு சூறன் சூற் நந்தும்  

b) சூற் சூறன் நந்தும் திநன்நடு  
c) நந்தும் திநன்நடு சூற் சூறன்  
d) சூறன் நந்து திநன்நடு சூற் 
 

36. றனக்குநபில் நரடி ன்ந ப ரல் த்லண குநபில் 
இடம்பதற்றுள்பது, 

 a) ட்டு  b) ழு  c) என்தது  d) தத்து 
 
37. ‘பந்றநனரன், பதனந் ச் லணக் கூி‘ ன்ந ரிள் இடம் பதற்ந 

தல் து 
 a)  றனப்தறரம்   b)  ல றந்ரி  

c) ிநலன   d) பதரினரம் 
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38. லழ்ண்டற்றுள் நரணது (அ)  ரிரணது 
 a) பரல்ரப்திம் 3 அறரம், 27 இல்ள் பரண்டது 
 b) ழுத்து, ப ரல் அறரங்பில் பரற இனக்ங்லப   
      ிபக்குறநரர். 

c) பதரனள் அறரத்றல் அம், னநம்  ரர்ந் ரழ்ில் 
பநறலபனேம்,   இனக்ற நரட்தரடுலபனேம் ிபக்குறநரர். 
d) அலணத்தும்  ரி. 
 

39. லழ்ண்ட தல்பில் ீனரம்தில அம்லரனக்கு பதரனந்ர தல் 
து 

 a) தட்டிணத்ரர் தரரட்டி னெர் b) தடித் பதண்  
c) டப ரல் – றழ் அரில  d) னப்பதண்ள் னரறு 
 

40. ிலரல, உலரல வ்ல இனக்ம் 
 a) ிலணபச் ம்  b) றர்லந ிலணபச் ம்  

c) பரறற்பதர்ள் d) றர்லந பரறற்பதர்ள் 
 

41. னெரது னெத்ர் தல் ல்னரர் – ன்ந ரிபில் அடிக்நரடிட்ட 
ப ரல்னறன் பதரனள் ன்ண 

 a) ரய்க்ரல் b) னதுல  c) இலபர் d) னக்ரல் 
 
42. றலப்தடர ந் நரல் சுரறரணின் ண்ரீ் ண்ரீ் ந் 

ல தல் 
 a) ில தல் b)  றறுல பரகுப்ன c) ரடதல் d) குறுனறணம் 
 
43. ன்னூல் குநறப்திடும் ஆகுபதரின் ண்ிக்ல 
 a) 7  b) 9  c) 15  d) 16 
44. ரிரினம்தட்டிணத்றலும், துலிலும் ‘கூனங்குித் கூன‘ ீறள் 

இனந்ண ன்ந ப ய்ற இடம்பதற்ந தல் 
 a) ிநலன b) தட்டிப்தரலன c) துலரஞ் ற d)  றனப்தறரம் 
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45. இனட்டு ணக்கு திடிக்கும் ன்ந தனறன் ஆ றரிர் 
 a)  க்றநல் b) றழ்ச்ப ல்ன் c) தூன் d) திபன் 
 
46. அர் அனுதிப்ததும் ழுத்ர டிப்ததும் அர் னலந 

ன்நர் 
 a) ஈநரடு றன்தன் b) ஜரணறரன் c) றழ்எபி d) ரரிர ன் 
 
47. லழ்ண்டற்றுள் பதரனந்ரது 
 a)  றனம்ன b) நலன  c) ம்தலடத்ரனற  d) குல 
 
48. ‘ரன் ன் உிலக் பரடுப்தற்குக் பரஞ் னம் லனதடில்லன‘ 

பணணில் ரன் டவுலக்கு றர ரன் என்றும் ப ய்ில்லன 
ன்நர் 

 a) ர ன்  b) ரன c) றல்னரன்  d) அப்துல்னரம் 
 
49. பதண்ின் நதரர்னசு, னத்துனத் பரலனநரக்ரபர் ன்று 

தரரட்டப்தடுதர் 
 a) தரறரர் b) தரறர ன் c) பதரிரர்  d) ரந்றடிள் 
 
50. திநி இனள், பினது, ரழ்க்லப்நதரர் இனக்க் குநறப்ன ன. 
 a) உலத் பரடர்  b) உனங்ள்  

c) பதபச் த் பரடர்  d) ிலணத்பரல 
 
51. லநலனடிள் ழுற ரடத்ல தற்நற ஆரய்ச் ற தல் 
 A) ங் சூபரி   B) த்ினர ம் 
 C)  ரகுந்னம்    D) நணரன்ிம் 
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52. ன் இணத்லனேம் பரறலனேம் தரடர ில நரில்னர ம்; 
கூடில்னர தநல – ன்று தரடிர் ரர்? 

 A) தரநந்ர்     B) உர்ய்ரம் 
 C) இசூல் ம்  நரவ்   D) .லனத்து 
 
53. ‚ழுரய் ப ய்னேம்‛  ிலணலக் பரண்டு னடினேம் பரடர் 

வ்லத் பரடர் ன்று நர்ந்படு. 
 A) ப ய்ப்தரட்டு ிலணத் பரடர்  
 B) ட்டலபத் பரடர் 
 C) அற்கூற்றுத் பரடர் 
 D) ப ய்ிலணத் பரடர் 
 
54. ப ரல்லன பதரனநபரடு பதரனத்து 
  ப ரல்      பதரனள் 

a) ணப்ன    - 1) ரடு 
b) அடி    - 2) தக்ம் 
c) னங்கு     - 3) இணில 
d) தும்    - 4) அகு 

(a)  (b) (c) (d) 
(A)   2 1 4 3 
(B)   2 3 4 1 
(C)   4 1 2 3 
(D)   3 1 4 2 

 
55. ‚றழ் பரற அரண  றத்றலநலனப் தரடலந் பள்பி ட்டு‛ 

ன்று கூநறர். 
A) ிி ந ற ிரம் திள்லப   

 B) ஜற.னே. நதரப் 
 C) டரக்டர் றபௌல் 
 D) ரல்டுபல் 
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56. பதரனத்து. 
a) பதனஞ் றத்ணரர்  - 1) ரிப்தரல 
b) சுர    - 2) குநறஞ் றத்றட்டு 
c) னடி ன்   - 3) ணிச் ரறு 
d) தரறர ன்   - 4) நன்ல 

(a)  (b) (c) (d) 
(A)   2 1 4 1 
(B)   3 4 1 2 
(C)   4 1 2 3 
(D)   3 1 4 2 

 
57. றனிலபரடற் னரத்றல் உள்ப ரண்டங்பில் பதரனந்ர 

ரண்டத்றன் பதரிலணத் நர்ந்படு 
A) துலக்ரண்டம்   B) கூடற் னரம் 

 C) ஞ் றரண்டம்   D) றனரனரய்க் ரண்டம் 
 
58. ‘அஷ்டப்திதந்ம்’ லழ்க்ண்டற்றுள் லணக் குநறக்கும்? 
 A) ட்டு  றற்நறனக்றங்ள் 
 B) ட்டு பதனங்ரப்திங்ள் 

C) ஆறு தல்ள்  
D) என்தது உலள் 

 
59. லழ்க்ண்டற்றுள் பதரனந்ரலத் நர்ந்படு அற்கூற்நறல் 

னண 
 A) நற்நரள்குநறள் ரது 
 B) ன்ல, னன்ணிலனப் பதர்ள் தடர்க்லப் பதர்பர ரநரது 

C) அது, அல, - அங்ந ண ரறும்  
D) ரனப்பதர்ள் அந்ரள், றுரள் ண ரறும் 
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60. பதரனத்து. 
   தல்      தனர றரிர் 

a) பற ரற்தது  - 1) னன்றுலநலணரர் 
b) லந்றலன   - 2) பதரய்லரர் 
c) ரர் ரற்தது  - 3) னல்னரங்ரடணரர் 
d) தபரற   - 4) ண்ங்கூத்ணரர் 

(a)  (b) (c) (d) 
(A)   2 3 4 1 
(B)   3 4 1 2 
(C)   4 1 2 3 
(D)   3 1 4 2 

 
61. லழ்க்ண்ட றனக்குநலப ஆய்வு ப ய்து இற்நறல் தின்றுனம் 

உலரல் ிபக்ப்தடும் பதரனலபத் நர்வு ப ய். 
 “ையிர்நீப் ின் வோழோக் கவரிைோ அன்ைோர் 
 உயிர்நீப் ர் ைோைம் வரின்” 
 A)  ரன்நநரர் ப ல் 
 B) னறநரர் ப ல் 
 C) ரணம் ீப்தின் ரரர் 
 D) றர்த்து ரழ்தர் 
 
62. லழ்க்ரடம் ிங்நரள் ிலணனற்றுபில் து நரண னத்து? 
 I) , , ர் ன்னும் ழுத்துக்லப ஈற்நறல் பதற்று னம் 

ிலணனற்றும் 
 II) ிங்நரபில் எனல, தன்லண உண்டு 
 III) றர்ரனத்ல ரட்டி னம் 
 IV) ரழ்த்துல், லத்ல், நண்டல், ிறத்ல் ஆற 

பதரனள்பில் னம். 
 A) I. II ற்றும் III  ரி   B)  I, III ற்றும் IV  ரி 
 C) II, III ற்றும் IV  ரி  D) நற்கூநற அலணத்தும்  
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63. ‚தக்றசுல ணி ப ரட்டச் ப ரட்ட தரடி ின‛ ண 

ந க்றரலப் னழ்ந்ர் ரர்?  
A) ீணரட் ற சுந்ம் திள்லப 

 B) தரறரர் 
 C) அனறரிரர் 
 D) ஆப்ரம் தண்டிர் 
 
64. ிக்ற ந ரணின் ரரர் பதர்…………… 
 A) ப ம்தின் ப ல்ி  B)  துரந்ற 
 C) தரர்ற    D) ீணரட் ற  
 
65. லழ்க்பரடுக்ப்தட்டுள்ப குநபில் அடிக்நரடிட்ட ப ற்லக்கு 

இனக் குநறப்ன ரண். 
 “உற்றுபநோய் நீக்கி உறோஅமை முற்கோக்கும் 
 ச ற்றியோர்ப் ப ணிக் சகோளல்” 

A) ிலணபச் ம், ப ய்னேபில  அபபதலட, தண்னப்பதர் 
B) பதபச் ம், இன்ணில  அபபதலட, ிலணரனலனேம் பதர் 
C) ிலணபச் ம், இன்ணில  அபபதலட, ிலணரனலனேம் 

பதர் 
D) பதபச் ம், ப ய்னேபில  அபபதலட, ிலணரனலனேம் 

பதர் 
 
66. நநப் தரரர் தலடத் தல்? 
 A) றர் னரறு   B)  றர் றனம் 
 C) றர் ம்   D) இல அலணத்தும்  
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67. தட்டில் I-, தட்டில் II உடன் பதரனத்ற ரில லக்குக் லழ் 
பரடுக்ப்தட்டுள்ப பரகுப்தினறனந்து  ரிரண ிலட ன. 

    
தட்டில் – I      தட்டில் -II 

a) ன்     - 1) ரஞ் றல் ரடன் 
b) ற ல்    - 2) தர. ப ப்திர ம் 
c) ஏர் உல்னர ப் தம்  - 3) ந்ர்ன் 
d) எவ்பரன ல்னரய்  - 4) ண்ர ன் 

(a)  (b) (c) (d) 
(A)   2 3 4 1 
(B)   4 3 1 2 
(C)   4 1 2 3 
(D)   3 1 4 2 

 
68. ‚ட்டில் ழுர ிலள்‛ ன்ந தலனத் பரகுத்ர்……………… 

A) தூன்    B)  ரண்டர னனறரர் 
 C) அன்ணரன   D) ன. அனரச் னம் 
 
69. தன்ணின றனனலநபில் தத்ரது றனனலநர உள்ப தல் து? 
 A) றனந்றம் 
 B) றனர ம் 
 C) றனக்நரல 
 D) ஆண்டரள் றனப்தரல   
 
70. ‘ஊர்‘ ண னந்ல ரனத்றல் குநறப்தடப்தட்ட தகுறில் றகுந்றனந் 

பம் 
A) றனபம்    B)  ீர்பம் 

 C) திர்பம்   D) இல அலணத்தும்  ரி 
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71. ‘நறது றலனஇ ரம்‘ னும் தரடனடி இடம்பதறும் தல் து? 
A) ற்நறல    B)  னநரனூறு 

 C) குறுந்பரல  D) அரனூறு 
72. நரறனரம்தரள் டிங்ள் ன்ந டி உத்ற னலநில் ழுப்தட்ட 

னறணம் ரரல் ழுப்தட்டது? 
 A) தரறர ன்  
 B) . ன. நங்ட ரற ரட்டரர் 
 C) தண்டிி றந ச் ப ட்டிரர் 
 D) லநலனடிள் 
 
73. ண்றக்குச்  றலன டுத் ன்ணன் ரர்? 
 A) ரிரற் ந ரன் 
 B) ந ன் ப ங்குட்டுன் 
 C) பதனஞ்ந ல் இனம்பதரலந  
 D) இரஜரஜ ந ரன் 
 
74.  தரிறரற்லனஞனக்கு ‚றரிட  ரஸ்றரி‛ ன்னும் தட்டத்ல 

ங்றர் 
 A) ன. ற. னர்னறங்ம் 
 B)  ற.ல. ரநரணரர் 
 C) லநலனடிள்  
 D) றன.ி.னறர சுந்ணரர். 
 
75. ‚இழுக்ல் உலடனேற ஊற்றுக்நரல் அற்நந 
 எழுக் னலடரர்ரய்ச் ப ரல்‛ 
 இக்குநட்தரில் உள்ப உலின் பதரனலப நர்ந்படு. 

a) றனம்     - ரழ்க்ல 
b) ஊன்றுநரல்   - பதரிநரர் ப ரல் 
c) ஊன்றுநரல்   - றனம் 
d) எழுக்ம்    - ரச்ப ரல் 
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76. பதரனத்து 
 A) ரக்குறுக்ம்   1) னஃடீது 
 B) ஏபரக்குறுக்ம்   2) லனன் 
 C) ஆய்க்குறுக்ம்   3) நதரன்ம் 
 D) க்குறுக்ம்   4) பௌரல் 
  A B C D 
 a) 4 2 1 3 
 b) 4 2 3 1 
 c) 2 4 3 1 
 d) 2 4 1 3 
 
77. ‘ரிற் லடி டுரடுங் ஆின் லடி உகுீர் பஞ்சு 

டத்ரன் ரன்‘ ன்னும் ரிள் இடம்பதறும் தல் து? 
 a)  றனப்தறரம்  b) ிநலன  

c)  ல றந்ரி d) பதரினரம் 
 
78. ரக்றங்லள்  ரிரணலத் நர். 

1) என ரட்டில் திநந் க்லக்கு நண்டப்தடும் தற்றுலள் 
லனரப்தற்று பரறப்தற்நந – றன.ி. 

2) ப ந்றல ப ழுந்றரய்ச் ப ய்துவும் நண்டும் – 
தரறரர் 

3) ணறல் உறுற நண்டும் ரக்றணில் இணில நண்டும் – 
தரறரர் 

4) ங்பங்கு ரினும்  க்றடர – தரறர ன் 
 a) 1 ற்றும் 2 b) 2 ற்றும் 3 c) 3 ற்றும் 4 d) 1 ற்றும் 4 
 
  



ப ோட்டித் பேர்வுகள்  யிற்சி மையம், சசன்மை – 21. 
 

jÄœehL muR¥ gÂahs® nj®thiza  bjhFâ 4  gÂ¡fhd nj®î Édh¤jhŸ khâÇ ifnaL –- 2019  btËpL Page 25 

 

79. பதரனத்து 
 A) னரர்க்ரண்டம்   1) ம்  

B) துலக்ரண்டம்   2) அினன் 
C) ஞ் றக்ரண்டம்   3) தத்துக்ரலள்  
D) ில     4) தறன்னென்று ரலள் 
E) சுல்     5) ழு ரலள் 

A B C D E 
 a) 3 4 5 1 2 
 b) 4 2 3 1 5 
 c) 2 5 3 1 4 
 d) 3 4 1 1 3 
 
80. ‘ப றுலக் ரின் சுக் இறுல ரின் றக்ரம் லன‘ – 

இறல் அடிக்நரடிட்ட ப ரல்லுக்ரண ஆங்றனச் ப ரல்லனக் ண்டநற. 
a) FRIEND b) SECURITY c) GRAND FATHER  d) ENEMY  
 

81. கூற்றுலப ஆரய் 
 1) ம்தர் இண்டரம் குநனரத்துங்ன் ரனத்றல் ரழ்ந்ரர். 

2) ரநறந் னனரிநன ம்தலணப் நதரல் ரநரம் ன்று 
கூநறர் – தரறர ன் 

3) இரரத்ல ழுறர் – ரழ்ீற 
4) ரண்டம் ன்தது உட்திரிலனேம் தடனம் ன்தது பதனம் 

திரிலனேம் குநறக்கும். 
 a) 1, 2  ரி b) 3,4  ரி c) 1,3  ரி  d) அலணத்தும்  ரி 

82. பதரனத்து 
 A) ப று    1) தலணநரலனப் பதட்டி 
 B) ித்து   2) னதுனரய் 
 C) ரர்   3) ில 
 D) ட்டி    4) ல் 
 E) னம்    5) அி 
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  A B C D E 
 a) 4 3 2 1 5 
 b) 4 2 3 1 5 
 c) 2 5 3 1 4 
 d) 3 4 1 1 3 
83. ரக்றங்லப ணி. 

கூற்று (A) : (.ர.) இது ப ய்ரர? ப ய்நன் ணக் கூறுது    
                 சுட்டுிலட 
ரம் (R) : இது ப ய்ரர? ன்று ிணி நதரது ீந ப ய்    
                 ன்று கூறுது ட்டு ிலட ஆகும். 

 a) (A) ற்றும் (R) இண்டும்  ரிரணல 
 b) (A) ற்றும் (R) இண்டும் நரணல 
 c) (A)  ரி ஆணரல் (R) று 
 d) (A) று (R)  ரி 
 
84. ‘ந்லந் ர லர் ந்ர ன லப் தந்னடன்‘ இத்பரடரல் 

குநறக்ப்தடுதர் ரர்? 
a) அப்னறடிள்    b) னெத் றனரவுக்சு 
c) றனரவுக்சு d) ந க்றரர் 
 

85. ‘அறர்ந்ற டுந்பரி ப ினேந அடிில் அலடந் னறர்ந் நறனேம் 
லடிக் நலும் னழுதும்‘ – இத்பரடரில் குநறப்திடப்தடுதல 
னலநந 
a) தடகு, ஆறு, ரலப, னனற b) ஏல , ரடு, னல, தன்நற 
c) ஏல , ஆறு, தசு,  றங்ம் d) தடகு, பப்தம், ஆறு, னனற 
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86. ‘படுப்ததூஉம் பட்டரர்க்குச்  ரர்ரய்ற்நரங்ந டுப்ததூஉம் 
ல்னரம் ல‘ – இக்குநட்தரில் 
a) இல நரலண, அடி துல, அடி இலன நதரன்நல 

ந்துள்பண. 
 b) அடி துல, னற்று ந்துள்பண. 
 c) அடிநரலண, எனொவு நதரன்நல ந்துள்பண. 
 d) அடி இலன, பதரறப்ன நரலண ந்துள்பண. 
 
87. கூற்றுலப ஆரய்ந்து  ரிரணற்லநத் நர். 

1) கு, சு, டு, து, ன, று ஆற ஆறும் படினடுத்தும் இண்டும் னனற 
தன ழுத்துக்லப  ரர்ந்து னம்நதரது ன் ரத்றல அபில் 
குலநந்து எனறக்கும் இலண குற்நறினம் ன்தர். 
2) பல்னறணத் பரடர் குற்நறலுங்லள்  றன நற்றுலப் 
னர்ச் றில் க்கு இணரண ல்னறணத் பரடரய் னடினேம். (.ர.) 
 றனம்ன + அறரம் =  றனப்தறரம். 
a) 1 ட்டும்        b)  2 ட்டும்   
c) இண்டும்    d) இற்நறல் துறல்லன 

 
88. லழ்க்ண்டற்றுள்  ரிர பதரனந்றனேள்பற்லநக் ரண் 
 a) ன்   -  றல (ரள்) 
 b) தடும்   -  நர் (னர்) 
 c) ரடு    -  நர்ன (திநப்ன) 
 d) உனகு   -  றலன (திநப்ன) 
 
89.  ரிர பதரனந்றனேள்பலக் ண்டநற: 
 a) தணன்  - ன்ணன்  

b) உய்   - உலத்ல் 
c) லதனேள்  - னத்ம் 
d) ண்டம்  - துன்தம் 
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90.  ரிரண கூற்லநத் நர். 
a) எவ்பரன  லர்பிலும் னபனழுத்து இண்டரம் ழுத்து 

என்நறனது - இலநரலண 
b) எவ்பரன  லர்பிலும் னபனழுத்து அபபரத்து றற் 

இண்டரம் ழுத்து என்நறனது - துல 
 c) ப ய்னேபில் என்றுக்கு என்று னரய்த் பரடுப்தது – இலன 
 d) அடிநரறும் லட ற ழுத்நர,  லநர என்நற னது   
           அபபதலடத் பரலட ணப்தடும் 
 
91. தின்னணற்லநக் ி. 

1) ‘உறர்ரனம் இணிநநன ரனக்கு? பஞ் ம் ஏட்லட அலடந்து 
திநர் நட்லட ர்ந்து திலப்தரனக்கு‘ ன்று கூநறர் ீர 

2) நட்லட ன்ந ப ரல்னறன் பதரனள் ‘ப ல்ம்‘ 
3) ீ.இரந ந்றன் இரரனத்றல் 1928ல் திநந்ரர். 
4) தரனநறு பதனஞ் றத்றணரர் ‘தநர றரிம்‘ ன்ந தலன 

ழுறணரர். 
a) 1, 2, 4 ட்டும்  ரி  b) 1, 2, 3 ட்டும்  ரி   
c) 2 ட்டும்  ரி   d) அலணத்தும்  ரி 
 

92. எனறநறுதரடநறந்து  ரிரண பதரனலபத் நர்வு ப ய். 
  ேோல்    நோள்   ேோழ் 
 a) தரம்    ரக்கு   ங்ற 
 b) ரக்கு    ரனரட்டு   றம் 
 c) ரனரட்டு   தரம்   ரழ்ந்து 
 d) திந்து   ரக்கு   ரறம் 
 
93. பதர்ச்ப ரல்னறன் ல அநற; - கண்ணன் 
 a)  றலணப்பதர் b) பதரனட்பதர் c) தண்னப்பதர் d) ரனப்பதர் 
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94.  ரிரணலத் நர் 
a) அபரிக்க் ிஞர் ரல்ட் ிட்ணின்  ரனறல்  ண ில 

ழுறர் தரறர ன் 
b) ‘ிலக் நரர் தர்நதரலும் ில்லுக்நரர் ஏரிநதரலும் 

ிபங்றணரர்‘ ன்று உலபரல் தரரட்டப்தடுதர் - சுர 
c) ‘அண்லணபரற நதசுற்கு ரடறன்ந ீங்குலட ணப்நதரக்ர் 

ரழும் ரட்டில் பன்தடுநர பரறனேர்ச் ற‘ - துலரசு 
d) ‘ ரலனபில் தனபரறல்ள் பதனநண்டும்  லதபில் 

றபழுத்து னங் நண்டும்‘ – னடி ன் 
 

95. கூற்றுலப ஆரய். 
 கூற்று (A)  : ரப்ன ன்தது ‘ட்டுல்‘ ன்று பதரனள் 
 ரம் (R) : ழுத்து, அல ,  லர், லப, அடி, பரலட ண ஆறும்  

ப ய்னேபின் உறுப்னபரகும். 
 a) (A) ற்றும் (R) இண்டும்  ரி 
 b) (A)  ரி ஆணரல் (R) று 
 c) (A) று ஆணரல் (R)  ரி 
 d) (A) ற்றும் (R) இண்டும் நரணல. 
 
96. பதரனத்து 
 A) ணிரய்    1) தண்னத் பரல 
 B) பரல்னரனத்து  2) உலத் பரல 
 C) பண்குலட  3) பரறற்பதர் 
 D) இனறனம்   4) ஈறுபட்டறர்லந பச் ம் 
 E) ஈல்    5) உரிச்ப ரற்பநரடர் 
  A B C D E 
 a) 4 2 5 1 3 
 b) 4 2 1 5 3 
 c) 2 4 1 3 5 
 d) 2 4 1 5 3 
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97. பதரனத்து 
 A) தண்ர்     1) ஆரய்ச் றக்கு அகு 
 B) அம்லடர்    2) நர் 
 C) ண்ணப்ன    3) ணச் ப னக்கு 
 D) றகுறரன்    4) அத்ல இலநர் 
 E) அன்ணர்    5) ந பிர் 
  A B C D E 
 a) 4 2 5 1 3 
 b) 4 2 1 5 3 
 c) 2 5 1 3 4 
 d) 2 4 1 5 3 
 
98. பதரனந்ரச் ப ரல்லனக் ண்டநற. 
 a) தரனன் b) தரன் c) தரடிணி d) ிநி 
 
99. ‘உற்றுநரய் ீக்ற உநரஅல னற்ரக்கும்  

பதற்நறரர்ப் நதிக் பரபல்‘ – இக்குநட்தரில் அலந்துள்ப 
அபபதலடச் ப ரல்லனக் ண்டநற. 
a) இன்ணில  அபபதலட 
b) ப ரல்னறல  அபபதலட 
c) இல றலந அபபதலட 
d) எற்நபபதலட 
 

100. ‘ந ரித்து அநறஞர் ரல்ரய் றரட்டுனரல் றனக்குநள் 
னெனத்ல நடிரப் தடிக் ினம்திந றழ் தினத் 
பரடங்றநணன்‘. 

 a) நன  b) ரத்ர  c) ரல்டுபல் d) ஜற.னே. நதரப் 
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ச ோது அறிவு ைற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் 
ைோேிரி விைோக்கள்: 

101. 2014 ஆம் ஆண்டு த்ணர அங்லரம் பதற்ந றறுணங்பில் 
நரணது து? 
a) EIL  b) VSY  c) NBL  d) CONCOR 
 

102. அறர்த்றக் ரடு அலந்துள்ப ரட்டம்  
a) டலூர்  b) ீனறரி c) நலூர் d) றண்டுக்ல் 
 

103. பதரதுக் க்கு குழுில் இடம்பதறும் ரறனங்பல 
உறுப்திணர்பின் ண்ிக்ல 
a) 22   b)  15  c) 7  d) 0 
 

104. ரஜரஜற ந ற னங்ர அலந்துள்ப ரறனம் 
 a)  உத்றதிந ம்  b) உத்ரண்ட c) ஜரர்ண்ட d) நபர 
 
105. ற ரட்டங்லப ரடுபின் தல் அடிப்தலடில் 

றுரில ில் ரில ப்தடுத்வும். 
1) ஈநரடு 2) ரக்ல் 3) ந னம் 4) ர்னரி 
a) 4,3,1,2  b) 3,4,1,2  c) 1,3,4,2  d) 2,1,3,4 
 

106. பதரனத்து  
  ர ணதம்    லனர் 

a) குன    - 1) ன றம் 
b) அந்ற   - 2) யஸ்றணரனர் 
c) ல்னர   - 3) ட்  லனம் 
d) ரந்ரம்   - 4) உஜ்ஜிணி 
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(b)  (b) (c) (d) 

(E)   2 4 1 3 
(F)   4 3 1 2 
(G)   4 1 2 3 
(H)   3 1 4 2 

 
107. நரண இலலத் நர் 
  ண்டுதிடிப்ன     ிஞ்ஞரணி 
a) இன்சுனறன்     -  ஜற. தரண்டிங் 
b) லக்நரநதரன்    -  ரர்ல்பதன்ஸ் 
c) றரநதரன்     -  டி ன் 
d) நடரர்     -  படய்னர் 
 
108. EC =MC2 ன்தல கூநறர் 

a)  டி ன்   b) ன்ஸ்டீன் c) ரர்நரி  d) நரதல் 
 

109.  ரிரண கூற்நறலணத் நர் 
1) இண்டரது னென்நரது ட்ட நல  ரரடுள் லடபதறும் 

நதரது இந்ற ல றரய் பனறங்டன் 
2) ஜரனறன்ரனரதரக் தடுபரலனின்நதரது இந்ற ல றரய் 

ப ம்ஸ்நதரர்டு 
a)  1 ட்டும்   b) 2 ட்டும்    c) இண்டும்  d) இறல் துறல்லன 
 

110. லந உள்பற்நறல் ந் உிரிணம் பரட்டு ிடுல் னெனம் 
இணப்பதனக்ம் ப ய்ரது? 
a)  அீதர   b) லயட்ர c) ஈஸ்ட்   d) இறல் துறல்லன 
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111. 1773 எழுங்குனலந  ட்டத்றல் இடம்பதநரது து? 
 a) ரல்ர் குழு 
 b) ட்டுப்தரட்டு ரரிம் 
 c) இக்குர் குழு 
 d) ல்த்ர உச் ீறன்நம் 
 
112.  ரிர பதரனந்ர இலல நர். 
  ரறனம்    லனம் 

a) றந ரம்   - அய்ஸ்ரல் 
b) நனர   - றல்னரங் 
c) ிப்னர்   - இம்ப்தரல் 
d) ரரனரந்து   - அர்னர 

 
113.  ரிரண கூற்நறலணத் நர் 

1) ந ற அ  றலனின் நதரது ரறன றற அறரங்லப 
குடிசுத் லனர் ட்டுப்தடுத்துரர் 

 2) ந்ரது க்பலின் ரனம் 1981-1985 
 3) 1962, 1971, 1975 ஆற ஆண்டுபில் ந ற அ  றலன  

பரண்டு ப்தட்டது. 
a)  1 ற்றும் 2 b) 1 ற்றும் 3 c) 2 ற்றும் 3 d) அலணத்தும் 
 

114. NH4 னெனம் இலக்ப்தடும் ங்ள் ல? 
 a) படல்னற - பரல்த்ர 
 b) பரல்த்ர - ப ன்லண 
 c) னம்லத - ப ன்லண 
 d) ப ன்லண – பதங்லன 
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115. ந ற தங்குடிிணர் ரரித்றற்கு  ட்டப்னர் அந்ஸ்து ங்ற 
  ட்டத்றனத்ம் து? 
 a) 61  b) 65  c) 84  d) 69 
 
116. ‘ிரதம்‘ ிரத்நரடு பரடர்னலட ரறனம்  

a)  உத்றதிந ம்   b) த்றதிந ம்   c) குஜரத் d) தஞ் ரப் 
 
117. னொநதரர்டு ந் றட்டம் தரிந்துலத்து? 

a)  PMJDY    b)  DDUKY    c)  SBM  d)  MII 
118.  சுந்றத்றற்ரண உரிலல ங்கும் Art 

a)  Art 24-26    b) Art 25-28    c) Art 29-30  d) Art 32 
 

119. அ றனலப்தின் 9து தட்டில் ந் ஆண்டு ந ர்க்ப்தட்டது? 
a) 1950    b) 1951   c) 1974  d)  1978 
 

120. பதரனத்து  
  தரலனணம்    ரடு 

a) ந ரநணரரன்  - 1) USA 
b) னயரரி   - 2) நதரஸ்ட்ரண 
c) ரரகும்   - 3) அர்பஜண்டிணர 
d) தரண்டரநரின் - 4) துர்க்பணிஸ்ரன் 

(a)  (b) (c) (d) 
(A)   2 4 1 3 
(B)   4 3 1 2 
(C)   4 1 2 3 
(D)   1 2 4 3 

 
121. லந உள்பர்பில் ரர் லனல நர்ல் ஆலர் அல்ன? 

a) V.S. ரநி    b) R.N. றஸ்ர    
c) R.K.றரிநற d)   B.B. ரண்டன் 
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122. நரண இலல நர். 
  கூட்டலப்ன   லனர் 
 a) றண்டுக்ல்  - நரதரல் ரக்ர் 
 b) நரனத்தூர்  - நப ர்ர 
 c) இரரனம்  - னனறத்நன் 
 d) றனபல்நனற  - ட்டபதரம்ன் 
 
123. ஜறன்ணர 14 அம்  பரள்ல பபிிட்ட ஆண்டு 

a) 1928    b) 1930   c) 1929  d)  1946 
 

124. இந்ற இரடத்றன் திற் ற திரிவுத் லனலம்  
a) பஜய்ப்னர்   b) பரல்த்ர   c) னநண  d)   றம்னர 
 

125. நரண இலலத் நர். 
  தகுற      பரடர்னலடது 

a) தகுற VI   -  ரறன அசு 
b) தகுற XV   -  நர்ல் 
c) தகுற XVII   -  ஆட் ற பரறள் 
d) தகுற XI   -  னைணின் திந ங்ள் 

 
126. பதரனத்து 
  முக்கிய நகரம்    சேோழில் 
 a) பரரக்நர   1) நரல் 
 b) எ ரர    2) ண்ரடி 
 c) பணிஸ்    3) தனத்ற 
 d) யரணர    4) னலிலன 
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A B C D 
 a) 1 3 4 2 
 b) 3 1 4 2 
 c) 1 3 2 4 
 d) 3 1 2 4 
 
127. ரீர் ர தலடபடுப்தின் நதரது இனந் னனர அ ர் 
 a) அது ர  b) ஆனம்லர்  

c) ர ஆனம்   d) னது ர 
 
128. திரர்த்ணர  ரஜம் பரடங்ப்தட்ட ஆண்டு  
 a) 1871  b) 1870  c) 1865  d) 1867 
 
129. பதரனத்து 
  ஆரோய்ச்சி நிமலயம்      இடம் 
 a) லுறச்ல  ஆரய்ச் ற றலனம்   1) ரக்னர் 
 b) றனக்டலன ஆரய்ச் ற றலனம்   2) ஜணீரத் 
 c) இந்ற  ர்க்ல பரறல்தட்த லம்  3) ஆந்றம் 
 d) ந ற ண்பய் ப லம்   4) ரன்னர்  

A B C D 
 a) 1 3 4 2 
 b) 1 2 4 3 
 c) 1 3 2 4 
 d) 3 1 2 4 
 
130. இந்றரில் 2014 க்படுப்தின்தடி ி ரப் தன்தரட்டில் உள்ப 

றனத்றன் அபவு 
 a) 43.41%  b) 62.09%  c) 57.22%  d) 44.10% 
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131.  ரிரண கூற்நறலணத் நர் 
1) இந்ற  னெ க்படுப்தில் றரப்னநத்றல் 90% நதர் ரம் 

10,000 னொதரய்க்கு குலநரண  ம்தபம் பதறுறன்நணர். 
2) இந்ற ஊப் தகுறபில் 70% நதர் றனற்நர்பர உள்பணர். 
a) 1 ட்டு      b) 2 ட்டும்    
c) இண்டும்   d) இறல் துறல்லன 
 

132.  ரிரண கூற்நறலணத் நர்  
1) நற உங்ள் தன்தடுத்துறல் னனறடத்றல் உள்ப ரறனம் 

உத்றப் திந ம், 
2) உத்றப்திந ம் ங்ல படல்டரின் தகுறரகும், 
a) 1 ட்டும்      b) 2 ட்டும்    
c) இண்டும்   d) இறல் துறல்லன 
 

133. ப ன்லண றன  லர்றனத்  ட்டம் பரண்டு ப்தட்ட ஆண்டு 
 a) 1956  b) 1966  c) 1951  d) 1961 
 
134. ‚ஸ்ர்ண பஜந்ற  யரரி நரஜ்ர் நரஜணர‛ பரண்ட ப்தட்ட 

ஆண்டு 
 a) 1990  b) 1993  c) 1995  d) 1997 
 
135. உர தன்தடர ஆல்ர 
 a) உல்ர b) பல்ப்     c)  ர்ரமம்    d) னரறநணரிர 
136.  ரிரண இலலத் நர் 
 1) த்ற ண்ரிப்ன ஆலம்  - K.V. ப ௌத்ரி 
 2) த்ற ல் ஆலர்   - ிஜய் றங் 
 3) த்ற ண்ரிப்ன ஆலம்  - ிஜய் றங் 
 4) த்ற ல் ஆலர்   - K.V. ப ௌத்ரி  

a) 1 ற்றும் 2     b) 3 ற்றும் 4       
c) 3 ட்டும்  d) 4 ட்டும் 
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137.  ரிரண கூற்நறலணத் நர் 

1) குடிசுத் லனர் நர்னறல் நதரட்டிிட குலநந்தட்  து 
35 னடங்ள் 

2) ரறன ஆலர் த்ற அ றன் னர ப ல்தடுறன்நணர். 
a) 1 ட்டு    b) 2 ட்டும்   c) இண்டும் d) இறல் 

துறல்லன 
 

138. ‘யறந்து நதட்ரிரட்‘ தத்றரிக்லின் ஆ றரிர் 
a) ரம் நரன்ரய்     b) பௌநரஜற       
c) அதிந்நரஷ்  d) H.C. னர்ஜற 
 

139. என ஜனீ் என பரற பரள்ல கூநறர் 
a) பதண்டர    b) ரதர்ட்    c)  டூந d) இர்பில் ரனறல்லன 
 

140.  ரிரண கூற்நறலணத் நர் 
1) ந்ரது றட்ட ரனத்றல் தசுல னட் ற றட்டம் பரண்டு 

ப்தட்டது. 
2) இந்றரில் றுல அபவு ப னிண னலநில் 

க்றடப்தடுறநது. 
a) 1 ட்டும்    b)2 ட்டும்   c) இண்டும் d)  இறல் துறல்லன 
 

141. நரண இலல நர் 
 a) உன தர்நரர் உரில றணம்  - ரர்ச் 15 

b) உன ணினங்கு றணம்   - ரர்ச் 03 
c) உன ண்ரீ் றணம்    - ரர்ச் 22 
d) உன ர நரய் றணம்    - ரர்ச் 05 
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142. திரிட்டிஷ் றக்றந்ற ம்பதணிின் ி உரிலலப னடிவுக்கு 
பரண்டு ந்  ட்டம் து? 

 a) 1813 தட்ட  ட்டம் 
 b) 1833 தட்ட  ட்டம் 
 c) 1853 தட்ட  ட்டம் 
 d) 1858 தட்ட  ட்டம் 
 
143.  ரிரண கூற்நறலணத் நர் 
 1) நநந்றரத் ரகூர் ஆத்றர  லதல பரடங்றணரர். 
 2) க்ர ல்ி ம் M.G. ரநடரல் பரடங்ப்தட்டது. 

a) 1 ட்டும்   b) 2 ட்டும்   c) இண்டும்     d) இறல் துறல்லன 
 

144. ப்க்நடரஸ் என 
 a) தரனற  ரக்லடு 
 b) படட்ர  ரக்லடு 
 c) லட  ரக்லடு 
 d) நரநணர  ரக்லடு 
 
145. பதரனத்து 
  ஆறு      ைோவட்டம் 
 A) ி றஷ்டர ற   1) றண்டுக்ல் 
 B) னர ற    2) ினதுர் 
 C) ம்திரறு    3) றனபல்நனற 
 D) அர்ஜணீர ஆறு   4) ந னம் 
 
146. லந உள்பற்நறல் ற்நற்றுடன் பரடர்தல்னரது து? 

a) ில ப்தனல    b) சுட்டி   c) னடி  d) றலம்  
 
147. குடிசுத் லனரின் தி ீக்ம் தற்நற  த்து 
 a) 61  b) 75  c) 112  d) 356 
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148. CAG - தற்நற கூறும்  த்து 
 a) 141-143 b) 148-149 c) 140-142 d) 156-158 
 
149.  தர திரத்றல் குநறப்திடப்தடும் றற ன்தர் 
 a) தலடத்லனர் b) அ ன்    c) அ ற d) அலச் ர் 
 
150. ‘ரடுபின் ப ல்ம்‘ னத்ம் ழுறர் 

a) இர்ின்திர்    b) யறங்ஸ்   
c) ரர்ல்   d) ஆடம்ஸ்றத் 

 
இந்ேிய அரசியலமைப்பு 
151. இந்றரில் அ ரங்த்றன் லனர் ணப்தடுதர் ரர்? 
 a) குடிசுத் லனர் b) த்ற  ட்ட அலச் ர்  

c) தி ந்றரி  d) ரறன ஆலர் 
 

152. இந்றர என 
 a) இன பரற அசு b)  ரர்தற்ந அசு  

c) யறந்து அசு  d) இற்றுள் துவுறல்லன 
 

153. இந்ற அ றனலப்னச்  ட்டத்றன் ந்ல ன்று அலக்ப்தடுதர் 
 a) டரக்டர் இரரறனஷ்ன்  b)  ர்ரர் ல்னதரய் தட்நடல் 
 c) டரக்டர் இரநஜந்ற தி ரத் d) டரக்டர் தி.ஆர். அம்நதத்ர் 
 
154. ந் அ றனலப்ன  ட்டப் திரிின் அடிப்தலடில் அ றனலப்ன 

அ ரனப் திடண றலனல திடணப்தடுத்னரம்? 
 a) 356 ஆது ிற b) 357 ஆது ிற  

c) 355 ஆது ிற d) 358 ஆது ிற 
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155. பள்லப அநறக்ல ன்நரல் ன்ண? 
 a) பள்லப றநத்ரள் b) பள்லபரபிலில் தன்தடுத்தும் ரள்
 c) பதரதுச் ப ய்றள் தற்நற உண்லலபக் பரண்ட அ ரங்   
      ஆம்  

d) இற்றுள் துவுறல்லன 
 

156. அறன இந்றப் திலப உனரக்கும் அறரம் தலடத்து து? 
 a)க்பல  b) த்ற அசுப் திரபர் நர்ரலம் 
 c) தரரலன்நம்  d) ரறனங்பல 
 
157. ந் ரறனத்றல் னன்னனர ஊரட் ற அ ரங்ம் தஞ் ரத்து 

ரஜ் அநறனப்தடுத்ப்தட்டது?  
 a) குஜரத் b) இரஜஸ்ரன் c) தீரர் d) ஆந்றப்திந ம் 
 
158. இந்றரின் ற்நதரல துலக் குடிசுத் லனர் ரர்? 
 a) ந.ஆர். ரன் b) றனஷ்ரந்  

c)பங்லய்ர ரனேடு d) லதநரன் றங் பரத் 
 

159. த்ற அ றன் அலச் லக் குழு கூட்டர ற்குப் பதரறுப்தரணது? 
 a) தரரலன்நம்  b) தி ந்றரி  

c) க்பல  d) குடிசுத் லனர் 
 

160. றற ஆலம் எவ்பரன னலநனேம் த்லண ஆண்டுலக்கு 
றணம் ப ய்ப்தடுறநது? 

 a) 3 னடங்ள் b) 4 னடங்ள் c) 5 னடங்ள் d) 6 னடங்ள் 
161. அடிப்தலடக் டலள் னலநலல ந் ரட்டினறனந்து ரம் 

தின்தற்நறநணரம்? 
 a) அபரிக் அ றனலப்ன  b) ரீஸ் அ றலப்ன  

c) ணடர அ றனலப்ன   d) இஷ் அ றலப்ன 
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162. இந்றரில் ரக்குரில பதறும் குலநந்தட்  து ன்ண? 
 a) 18 து  b) 19 து  c) 20 து  d) 21 து 
 
163. இந்ற அ றனலப்ன  ட்டம் அலுக்கு ந்து 
 a) ம்தர் 26, 1949 b) ஜணரி 26, 1950  

c) ம்தர் 26, 1950 d) ஆஸ்டு 15, 1947 
 

164. க்பலின் அனுறக்ப்தட்ட உறுப்திணர்பின் ண்ிக்ல 
 a) 530   b) 535   c) 552  d) 550 
 
165. அலுன ரீறர, னன்னனறல் இந்ற ந ற ரட்ரட்டி 

ப்நதரது உதநரப்தடுத்ப்தட்டது? 
 a) ரர்ச் 22, 1956  b) ஜணரி 26, 1950  

c) ரர்ச் 22, 1957  d) ஆஸ்ட் 15, 1947 
 

166. அ றனலப்தின் ட்டரது தட்டினறல் அடங்ப்பதறுது 
 a) 10 பரறள் b) 22 பரறள் c) 16 பரறள் d) 18 பரறள் 
 
167. தரரலன்ந க்பல உறுப்திணரற்கு குலநந்தட்  து 

ம்ன 
 a) 40 து  b) 45 து  c) 35 து  d) 25 து 
 
168. இந்ற ந ற லம் ப்நதரது ற்றுக் பரள்பப்தட்டது? 
 a) ஜணரி 26, 1950 b) ஜணரி 24, 1950 
 c) ஆஸ்ட் 15, 1947 d) இற்றுள் துவுறல்லன 
169. இந்றரின் னல் இந்ற ர்ணர் பஜணல் ரர்? 
 a) இரநஜந்ற தி ரத்  b) ரத்ர ரந்ற  

c) இரஜநரதரனரச் ரரி  d) பௌன்ட்நதட்டன் தின 
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170. குடிசுத் லனரற்கு குலநந்தட்  து 
 a) 21  b) 35  c) 40  d) 45 
 
171. இரஜ்  தரின் லனர் ரர்? 
 a) ஆலர்     b) குடிசுத் லனர்  

c) துலக் குடிசுத் லனர் d) தி ந்றரி 
 

172. த்ற அ றன் லறுக்ப்தட்ட றர்ர அறரங்ள் ரரிடம் 
இனக்றநது? 

 a) க்பல  b) குடிசுத் லனர்  
c) தி ந்றரி  d) தரரலன்ந ிர அலச் ர் 
 

173. அலணத்றந்றப் திலப றணம் ப ய்து   
 a) தி ந்றரி  b) குடிசுத் லனர்  

c) ரறன ஆலர்  d) லல  தரரர் 
 

174. இந்ற அ றன் னல்  ட்ட அலுனர் ரர் 
 a)  ட்ட அலச் ர்   

b) உச்  ீறன்நத்றன் லனல றறதற 
 c) அட்டர்ணி பஜணல் ஆப் இந்றர   

d) இற்றுள் னறனர் 
175. லழ்னதலலள் இந்ற அ றனலப்தின் அடிப்தலட 

உரிலபில் அடங்ப் பதநரது து? 
 a)  த்து உரில b)  ரர்தின்ல உரில 
 c) ப ரத்துரில  d) நதச்சுரில 
176. லழ்னதர்லள், இந்ற குடிசுத் லனர் றணம் ப ய்ரது? 
 a) இந்ற துலக் குடிசுத் லனர்  

b) இந்ற  ட்டத்துலந அலச் ர்  
c) னைணின் திந  ஆலர்ள் 
d) த்ற பதரதுப்தி நர்ரல உறுப்திணர்ள் 



ப ோட்டித் பேர்வுகள்  யிற்சி மையம், சசன்மை – 21. 
 

jÄœehL muR¥ gÂahs® nj®thiza  bjhFâ 4  gÂ¡fhd nj®î Édh¤jhŸ khâÇ ifnaL –- 2019  btËpL Page 44 

 

 
177. குடிசுத் லனனக்கு திப் திரம் ப ய்து லப்தர் ரர்? 

a) தி ந்றரி    b) துலக் குடிசுத் லனர் 
c) உர்ீறன்ந லனல ீறதரி d) உச் ீறன்ந னன்ல ீறதற 
 

178. சுந்ற றணத்ன்று படல்னற ப ங்நரட்லடில் பரடிநற்றுதர் 
ரர்? 

 a) குடிசுத் லனர் b) துலக் குடிசுத் லனர் 
 c) தி ந்றரி  d) உச்  ீறன்ந னன்ல ீறதற 
 
179. இந்ற றட்ட ஆலத்றன் லனர் 
 a) இந்ற குடிசுத் லனர் b) இந்ற திர் 
 c) றற அலச் ர்    d) றட்ட அலச் ர் 
 
180. உச்  ீறன்ந ீறதறபின் ஊறங்ள் லபினறனந்து 

டுக்ப்தடுறநது? 
a)  ட்ட அலச் த்ரல் ஏதுக்ப்தட்ட றற 

 b) தரரலன்ந றறனேி  
c) பதரது லப்ன றற  
d) உள்துலந அலச்  றறனேி 
 

181. இந்ற குடிசுத் லனர் த்லண னலந திப் திரணம் 
டுத்துக் பரள்பனரம்? 

 a) ீண்டும் நர்ந்படுக் னடிரது  
b) த்லண னலந நண்டுரணரலும் 
c) இண்டு னலந ட்டும்  
d) 5 னலந ட்டும் 
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182. த்ற அலச் ர்ள் ணிப்தட்ட னலநில் ரனக்கு பதரறுப்தரத் 
றழ்றன்நணர்? 

 a) நனரக் லத b) தி ந்றரி c) குடிசுத் லனர் d) க்ள் 
 
183. ன் அடிப்தலடில் என ீறதற தறிினறனந்து ீக்ப்தடுறநரர்? 
 a) டணில் னெழ்றப் நதரணர்  b) பதரறுப்தற்நர்   

c) குறில்னரர்   d) இலள் ரவும் 
 

184. ந் ிறப்தடி ரறனங்பில் ஜணரறதற ஆட் ற திடணத்ல 
லடனலநப்தடுத்துறநரர்ள்? 

 a) ிற 356  b) ிற 357  c) ிற 355  d) ிற 358 
 
185. இந்ற தரரலன்ந நனலின் லனர் 
 a) ரக்குரில பதறுறல்லன  

b)  றலன ற்தடும் நதரது ட்டும் ரக்பிப்தறல் உரில 
பதறுறநரர்  
c) ல்னர ிரங்பிலும் ரக்குரில பதறுறநரர் 
d)  ட்டத் றனத்த்றல் ட்டும் ரக்குரில பதறுறநரர். 
 

186.  ட்டத்றன் அடிப்தலடில் குடின் ன்ந உரிலல 
பநறப்தடுத்துது ரர்? 

 a) உச்  ீறன்நம் b) தரரலன்நம்  
c) அலச் ல  d) குடிசுத் லனர் 
 

187. லழ்னதலபில் து த்றப் தட்டினறல் ந ரது? 
 a) பதரது சுரரம்  b) பபி ிரம்  

c) தரதுரப்ன  d) ிக்ல ற்றும் க்கு 
188.  ண்டலணல த்து ப ய்னேம் அறரம் ரரிடம் இனக்றநது? 
 a) உச்  ீறன்நம்  b) தி ந்றரி  

c) தரரலன்நம்  d) குடிசுத் லனர் 
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189. து அ றனலப்னச்  ட்டம் ப்பதரழுது ற்றுக் பரள்பப்தட்டது? 
 a) ஆஸ்ட் 15, 1947 b) ம்தர் 26, 1949  

c) ஜணரி 26, 1950 d) அக்நடரதர் 2, 1952 
 

190. அ றனலப்ன றர்  லதின் லனர இனந்ர் ரர்? 
 a) டரக்டர் தி.ஆர். அம்நதத்ர்  b) டரக்டர் இரநஜந்ற தி ரத் 
 c) தண்டி ஜயர்னரல் நன d)  ர்ரர் ல்னதரய் தநடல் 
 
191. இந்றரில் ற்நதரது த்லண ரறனங்ள் உள்பண? 
 a) 28  b) 22  c) 25  d) 29 
 
192. இந்றர என கூட்டரச் ற ரடு, பணணில் இந்ரட்டில் 
 a) அறரப் தங்லடு உள்பது b) அறரப் திரிிலண உள்பது 
 c) அறரக் குிப்ன உள்பது d) இல துவுறல்லன 
 
193. லழ்க்ண்டலபில் னைணின் திந ம் து? 
 a) நரர  b) ிப்னர்  c) டரன் லடனை  d) ரனரந்து 
 
194. லழ்க்ண்டலபில் து ரறனல்ன? 
 a) ரனரந்து  b)  ண்டிரர் c) ிப்னர்  d) அனரச் னப்திந ம் 
 
195. அ றனலப்ன ரீறர ல இந்றரின் லனர் ரர்? 
 a) குடிசுத் லனர்    b) தி ந்றரி  

c) உச்  ீறன்ந லனல ீறதற d) க்பல  தரரர் 
 

196. இந்ற அ றனலப்தில் உள்ப த்துபின் ண்ிக்ல 
 a) 448  b) 380  c) 395  d) 400 
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197. இந்ற குடிசுத் லனர் இதுல றற பனக்டிக்ரண அ ச் 
 ட்டத்ல அல்தடுத்றது 

 a) என னலந  b) இனனலந  
c) னென்று னலந  d) ப்பதரழுதும் இல்லன 
 

198. ந்றரிள் குழு ணிப்தட்ட னலநில் பதரறுப்தர இனப்தது 
 a) நனரக் தரவுக்கு   b) தி ந்றரிக்கு  

c) குடிசுத் லனனக்கு d) ரட்டு க்லக்கு 
 

199. தஞ் ரத்து னலந அ றனலப்தின் என தகுறரணது லழ்க்ண்ட 
ந்த் றனத்த்றணரல் ஆகும்? 

 a) 72 ஆது றனத்ம்  b) 73 ஆது றனத்ம் 
 c) 44 ஆது றனத்ம்  d) 53 ஆது றனத்ம் 
 
200.  ர்க்ரரிர றன் றணம் ப ய்ப்தட்டது 
 a) தஞ் ரப் திச் றலணக்குத் ீர்வுர  

b) த்ற ரறன அசு உநவுனலநல ஆர  
c) ரிரி றீர் திச் றலணலத் ீர்க்  
d) அ றல்ரற – குற்நரபி பரடர்லத ஆர 

 
இந்ேிய ச ோருளோேோரம் 
ைோேிரி விைோக்கள்: 

201. பதரனபினறன் ந்ல ன்நலக்ப்தடுதர் 
 a) ஆடம் ஸ்றத்  b) இனன்ஸ் ரின்ஸ்  

c) ஆல்திட் ரர்ல் d) அர்த்றரப ன் 
 

202. ரடுபின் ப ல்ம் ன்ந தல் ரரல் ழுப்தட்டது? 
 a) இனன்ஸ் ரதின்ஸ்  b) ஆல்திட் ரர்ல் 
 c) ஆடம்ஸ்றத்    d) அர்த்றரப ன் 
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203. உற்தத்றக் ரிள் த்லண லப்தடும் 
 a) 3  b) 4  c) 2  d) 5 
204. பதரனபரரம் ன்தது ஏர் 
 a)  னெ அநறில் b) அ றல் அநறில்  

c) ீற அநறில்  d) இலலணத்தும் 
 

205. நபரண்ல ன்தது த்துலநல  ரர்ந்து? 
 a)  ரர்னத்துலந  b) ந லத்துலந  

c) னன்ல துலந d) இண்டரம் றலன துலந 
 

206. உலப்லத ணிடறனந்து திரிக் னடிரது? 
 a) உலப்தரபி b)  ம்தபம்  c) னெனணம் d) னரதம் 
 
207. பதரதுர னெனணம் ன்தது 
 a) ட்டங்ள் b) இந்றங்ள் c) தம் d) உலப்ன 
 
208. பரறல் னலணநரர் ப்நதரதும் ப ய்து? 
 a) னரதம் ஈட்டுல் b) னத்ரக்ம் ப ய்ல் 
 c) ன   d) இடர்தரடுலப  த்றத்ல் 
 
209. னலுக்கு அபிக்ப்தடும் ஊறம் 
 a) ரம் b) கூனற c) ட்டி d) னரதம் 
 
210. ல்ிில் ப ய்ப்தடும் னலீடு வ்ல னெனணம் 
 a) தனப்பதரனள்  b) ணி c) தம்  d) உலப்ன 
 
211. அபரிக்ரில் த்லண  ிற க்ள்  ரர்னத்துலநல 

 ரர்ந்துள்பணர் 
 a) 60%  b) 40%  c) 50%  d) 80% 
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212. தம் ட்டுந தத்றன் நலல  ந்றக்கும் ணக் கூநறர் 
 a) ரக்ர் b) இவுத்ர்  c) இரதர்ட் ன் d) ஆடம் ஸ்றத் 
213. தத்றன் றப்தடீு ன்தது 
 a) தர்வு றநலண அடிப்தலடரக் பரண்டது 
 b) நலல அடிப்தலடரக் பரண்டது 
 c) அபிப்லத அடிப்தலடரக் பரண்டது 
 d) இல அலணத்தும் 
 
214. தின்னணற்நறல் து ஏர் றர்ரன ப லுத்துலர உள்பது 
 a) ரந ரலன b) தம் c) டன் அட்லட d) இலலணத்தும் 
 
215. தத்றல் ப னறக்ப்தடரல் இனக்கும் என தகுறல வ்ரறு 

கூறுறநநரம் 
 a) ந றப்ன b) தறர்வு c) தர்வு d) னெனணம் 
 
216. தின்னணற்றுள் லனலரண உநவு பரண்டது 
 a) ிலன ற்றும் அபிப்ன  b) ிலன ற்றும் ரி 
 c) ிலன ற்றும் னரணம்  d) ிலன ற்றும் நல 
 
217. நல ிற இற்கு ட்டும் பதரனந்தும் 
 a) அத்றர றப் தண்டங்ள்   b) ஆடம்த தண்டங்ள் 
 c) றவும் ிலன குலநரண தண்டங்ள் d)  றப் தண்டங்ள் 
 
218. நலல ீர்ரணிக்கும் ரிபில் என்று 
 a) சுல ற்றும் ினப்தம்  

b) உற்தத்ற பரறல் தட்தம் 
 c) உற்தத்றரபர்பின் ண்ிக்ல  

d) உற்தத்ற ரிபின் ிலன 
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219.  றலன லழ்க்ண்டற்றுள் லண  ன்தடுத்துறநது 
 a) நல ற்றும் தன்தரட்லட b) நல ற்றும் னரணத்ல
 c) அபிப்ன ற்றும் உற்தத்றல d) நல ற்றும் அபிப்ன 
220. அபிப்ன றலனர இனக்கும் ரனம் 
 a) றக்குறுற ரனம்  b) குறுற ரனம்   

c) ீண்டக் ரனம்    d) ற ீண்ட ரனம் 
 

221. ரட்டு னரணத்றன் ற்பநரன பதர் 
 a) உண்ல னரணம்  b) த னரணம் 
 c) பரத் ரட்டு உற்தத்ற d) பதபவு னரணம் 
 
222. ரட்டு னரணத்ல க்றடும் ற னலநள் 
 a) 2 னலநள்  b) 3 னலநள் c) 4 னலநள் d) 5 னலநள் 
 
223. ற ரட்டு உற்தத்ற ன்தது 
 a) பரத் ரட்டு உற்தத்ற (-) நய்ரணம் 
 b) ற ரட்டு உற்தத்ற (-) நய்ரணம் 
 c) னர னரணம் (-) நய்ரணம் 
 d) பரத் உள்ரட்டு உற்தத்ற (-) நய்ரணம் 
 
224. இந்ற ரட்டு னரணத்றல் னன்லத் துலநின் தங்பிப்ன 
 a) 15.8% b) 25.8% c) 58.4% d) 12.8% 
 
225. இந்றரின் னர னரணம் 
 a) 2930 டரனர் b) 220 டரனர் c) 950 டரனர் d) 600 டரனர் 
226. னன்லத் துலந ன்தது 
 a) ிம்   b) நபரண்ல  

c) பரலனத்பரடர்ன d) ட்டலப்னத் துலந 
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227. ரட்டு னரணம் க்லடு ன்தது 
 a) பரத் த றப்ன  

b) உவு ரணி உற்தத்றின் பரத் றப்ன  
c) பரறல் தண்டங்ள் பரத் றப்ன 
d) தண்டங்ள் ற்றும் திபின் பரத் றப்ன 
 

228. ப னின் னலநில் ரட்டு னரணம் க்றடப்தடுது ன்தது 
 a) ப ின் அடிப்தலடில் b) உற்தத்றின் அடிப்தலடில் 
 c) ந றப்தின் அடிப்தலடில் d) னலீட்டின் அடிப்தலடில் 
 
229. னர னரணம் சுட்டிக் ரட்டுது  
 a) க்பின் ப ல் றலனல b) க்பின் ழ்ல றலனல
 c) க்பின் ரழ்க்ல த்ல d) க்பின் ல்ி றலனல 
 
230. இந்றரில் ரட்டு னரணம் ந் னலநில் க்றடப்தடுறநது? 
 a) உற்தத்ற னலந ற்றும் ப னிண னலந 
 b) உற்தத்ற னலந ற்றும் னரண னலந 
 c) னரண னலந ற்றும் ப னின் னலந 
 d) உற்தத்ற னலந, னரண னலந ற்றும் ப னிண னலந 
 
231. னப்னப் தம் ணக் கூநப்தடும் தம்  
 a) ள்ப நரட்டு தம்   

b) னஞ் ம் னெனம் ஈட்டி னரய் 
 c) பபி ரடுபில் ததுக்ற தம்  

d) க்றல் ரட்டப்தடர தம் 
232. இந்றரின் ரட்டு னரணத்ல க்லடு ப ய்னேம் அலப்ன 
 a) றறலச் ம்   

b) இந்ற ரி ர்வ் ங்ற 
 c) இந்ற க்லட்டு ற்றும் ிக்ல துலந  

d) த்ற னள்பிில் றறுணம் 
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233. இந்றரின் ரட்டு னரணத்றல் ந லத் துலநபின் தங்பிப்ன 
 a) 58.4% b) 25.8% c) 15.8% d) 51% 
234. தின்னணற்றுள் ந் ரடு அற னர னரணத்லப் 

பதற்றுள்பது  
 a) அரிக் க்ற ரடு  b) இங்றனரந்து 
 c) ஜப்தரன்    d) பஜர்ணி 
 
235. என பதரனலப னழுதுர தன்தடுத்துநரர் 
 a) உற்தத்றரபர்  b) தர்நரர் c) ிரதரரி d) ி ரி 
 
236. னர னரணம் 
 a) ரட்டு னரணம் / க்ள் பரல 
 b) க்ள் பரல / ரட்டு னரணம் 
 c) ரட்டுனரணம் / க்ள் பரல  x 100 
 d) GDP க்ள் பரல – நய்ரணம் 
 
237. னர னரணத்றல் இந்ற த்லணரது இடத்றல் உள்பது 
 a) 11 து இடம் b) 6 து இடம் c) 7 து இடம் d) 10 து இடம் 
 
238. இந்றரில் ந்ரண்டு றட்டம் ந் ரட்டினறனந்து பதநப்தட்டது 
 a) அரிக் க்ற ரடு b) ந ரித் ஷ்ர 
 c) இங்றனரந்து   d) க்ற அன ரடுள் 
 
239. தறநணரநரது ந்ரண்டு றட்டக்ரனம் 
 a) 2007 - 12  b) 2006 - 11  c) 2002 – 07  d) 2003 – 08 
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240. இந்ற றட்டக்குழு லனர் 
 a) குடிசுத் லனரல் றறக்ப்தடுதர்  

b) திர் 
  c) றறலச் ர்  
 d) இந்ற ரி ர்வ் ங்ற ர்ணர் 
 
241. இந்றரில் றட்டக்குழு அலக்ப்தட்ட ஆண்டு 
 a) 1947 b) 1950 c) 1952 d) 1956 
 
242. இந்றரின் பதரனபரரம் 
 a) னனரபித்து பதரனபரரம் b)  ர் பதரனபரரம் 
 c) னப்ன பதரனபரரம்  d) பதரதுவுலடல பதரனபரரம் 
 
243. தசுலப் னட் ற லடனலநப்தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு 
 a) 1965 b) 1968 c) 1966 d) 1967 
 
244. இந்றப் பதரனபரரத்றல் னக்றத்தும் ரய்ந் ஆண்டு 
 a) 1929 b) 1981 c) 1991 d) 2001 
 
245. னறரண இக்த்ல பரடங்றர்  
 a) ஆச் ரர் ிநணரதரந  b) பஜதிரஷ் ரரன் 
 c) ஜயர்னரல் நன   d) இரநஜந்ற தி ரத் 
 
246. 2011 ஆம் ஆண்டு க்ட்பரல க்படுப்தின் தடி இந்றரில் 

ல்ிநறவு பதற்நநரர்  ீம் 
 a) 80.33% b) 74.04% c) 64.83% d) 76.4% 
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247. ப ற்லக் நரள் ற்றும் பரலனத் பரடர்னத் துலந ஆரய்ச் ற 
ற்றும் னன்நணற்நத்றற்கு பதரறுப்ன றக்கும் றறுணம் 

 a) இந்ற ிண்பபி ஆரய்ச் ற றறுணம் 
 b) இந்ற அநறில் ஆரய்ச் ற றறுணம் 
 c) இந்ற அட ஆரய்ச் ற றறுணம் 
 d) இந்ற பரலனத் பரடர்ன துலந 
 
248. ந ற பர்ச் றக் குழு உறுப்திணர்ள் 
 a) குடிசுத் லனரல் றறக்ப்தடுறநரர்ள் 
 b) நதிபணட் அலச் ர்ள் இன் உறுப்திணர்பரர் 
 c) ரறன னனலச் ர்ள் இன் உறுப்திணர்பரர் 
 d) த்ற ங்றின் ர்ணர், றறலச்  ப னர் ஆறநரர் 
 
249. பதரனபரர பர்ச் ற ண குநறப்திடப்தடுது 
 a) பதரதுரண ிலன அறரிப்ன றனத்றணரல் 
 b) ரட்டு னரணம் அறரிப்தரல் 
 c) னலீடு அறரிப்தரல் 
 d) நபரண்லக்கு அபிக்ப்தடும் எதுக்லடு அறரிப்தணரல் 
 
250. ற்நதரது ந் ஆண்டின் ிலனல அடிப்தலட அல்னது றலனரண 

ிலனர பரண்டு க்றடப்தடுறநது 
 a) 1993 – 94  b) 1980 – 81  c) 2001 – 02  d) 2004 – 05 
 
இந்ேிய பேசிய இயக்கம் 
ைோேிரி விைோக்கள்: 

251. எழுங்குனலந  ட்டத்றன் தடி உச் ீற ன்நம் அலக்ப்தட்ட இடம் 
 a) ல்த்ர  b) ரஸ்  c) தம்தரய்  d) பதரர் 
 
252. திட் இந்றர  ட்டம் ப்நதரது பரண்டு ப்தட்டது 
 a) 1773 b) 1763 c) 1784 d) 1786 
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253. எழுங்குனலநச்  ட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு 
 a) 1774 b) 1763 c) 1784 d) 1773 
 
254. இந்ற பதரது குடிலில் திின் ந்ல ணப்தடுதர் 
 a) ரன் நயஸ்டிங்க்ஸ் b) ஜரன்நரர்  

c) ரன்ரனறஸ்   d) பல்பனஸ்னற 
 

255. துலப்தலடத் றட்டத்ல அநறனப் தடுத்றர் 
 a) பல்பனஸ்னற   b) டல்பயௌ ற  

c) ில்னறம் பதண்டிங்  d) ரன்ரனறஸ் 
 

256. லசூரின் னனற ணப் னப்தடுதர் 
 a) லயர் அனற b) றப்னசுல்ரன் c) றனஷ்ர d)  றரஜற 
 
257. றலனரண றனரித் றட்டம் அநறனப்தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு 
 a) 1853 b) 1830 c) 1820 d) 1793 
 
258. பல்பனஸ்னறின் துலப்தலடத் றட்டத்றல் ந ர்ந் னல்ரடு 
 a) லயரதரத் b) அநரத்ற c) லசூர் d) ஞ் ரவூர் 
 
259. றலனரண ரனர் துலநல உனரக்றர் 
 a) பல்பனஸ்னற   b) டல்பயௌ ற  

c) ரன்ரனறஸ்  d) ில்னறம் பதண்டிங் 
 

260. தட்ட  ட்டம் இற்நப்தட்டஆண்டு 
 a) 1815 b) 1803 c) 1810 d) 1813 
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261. திண்டரரிலப எறத்ர் 
 a) ில்னறம் பதண்டிங்  b) நயஸ்டிங்க்ஸ் 
 c) ஜரன்நரர்   d) டல்பயௌ ற 
262. நயஸ்டிங்க்ஸ் ரனத்றல் இத்துரரி னலந ங்கு 

அநறனப்தடுத்ப்தட்டது.  
 a) ரஸ் ரரம்  b) ங்ரபம்  

c) தீரர்    d) தம்தரய் ரரம் 
 

263. னல் தர்றப் நதரல னடிவுக்கு பரண்டு ந் உடன்தடிக்ல 
 a)  றபௌனற  b) தரரிஸ்  c) படணர ரிம் d) ரண்ட்ன 
 
264. இந்ற ர்ணர் பஜணல் றர்ர குழுில் றறக்ப்தட்ட னல் 

 ட்ட ஆநனர ர் 
 a) ஜரன்நரர்  b) ரஸ் ன்நநர  

c) பக்ரநன  d) ஆர்ம்யஸ்ட் 
 

265.  ற ன்னும் உடன்ட்லட எறப்ன  ட்டம் பரண்டு ப்தட்ட ஆண்டு 
 a) 1856 b) 1829 c) 1830 d) 1823 
 
266. க்ர்லப அடக் ரர் லனலில் பதனம் தலடபரன்று 

ில்னறம் பதண்டிங் அலத்ரர் 
 a) நஜர் ஸ்லீபன்  b) பதற ல்தின்டன் 
 c) பக்ரநன   d) ஆர்ம்யஸ்ட் 
 
267. தனற பரடுக்கும் க்ம் ப்தகுற க்ள் பரண்டினந்ணர் 
 a) எரி ரில் ரழ்ந்து ந் லனரழ் க்ள் 
 b) த்றரர் தகுற க்ள் 
 c) இரஜஸ்ரன் தகுற க்ள் 
 d) நற்கூநற அலணத்துப் தகுறிலும் 
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268. ரரிசு இப்னக் பரள்லல அநறனப்தடுத்றர் 
 a) டல்பயௌ ற   b) பல்பனஸ்னற  

c) ில்னறம் பதண்டிங்  d) நயஸ்டிங்க்ஸ் 
269. ரரிசு இப்ன பரள்லின்தடி இலக்ப்தட்ட னல் ரடு 
 a) ஜரன் ற b) அநரத்ற c)  ரர d) பஜய்ப்னர் 
 
270. டல்பயௌ ற ரனத்றன் நரலடக்ரன லனர ப ல்தட்ட இடம் 
 a) ல்த்ர  b)  றம்னர c) நடரடூன்  d) டரர்ஜறனறங் 
 
271. இனப்னப்தரல னன்னனறல் ப்நதரது அநறனப்தடுத்ப்தட்டது 
 a) 1854 b) 1856 c) 1853 d) 1855 
 
272. ரட்டின் னல் இனப்னப்தரல அநறனப் தடுத்ப்தட்ட தகுற 
 a) தம்தரய் - ரநண  b) பயௌர - ரிஞ்ச் 
 c) ப ன்லண - அக்நரம் d) படல்னற – தரணிப்தட் 
 
273. இந்ற இனப்னப்தரலின் ந்ல ணப்தடுதர் 

a) பல்பனஸ்னற b) ஜரன்0நரர் c) ரணிங் d) டல்பயௌ ற 
 
274. இந்ற னழுதும் தரல் ற்றும் ந்ற அலுங்ள் ரனலட      
  ஆட் றின் நதரது அலக்ப்தட்டது? 
 a) டல்பயௌ ற தின  b) ரணிங் தின  

c) ர் ன் தின  d) ரிப்தன் தின 
 

275.  ரர்னஸ் உட்ஸ் ல்ிக்குழு ப்நதரது அலக்ப்தட்டது? 
 a) 1856 b) 1854 c) 1853 d) 1881 
 
276. ிலள் றுச் ட்டம் ப்நதரது இற்நப்தட்டது? 
 a) 1829 b) 1835 c) 1849 d) 1856 
 



ப ோட்டித் பேர்வுகள்  யிற்சி மையம், சசன்மை – 21. 
 

jÄœehL muR¥ gÂahs® nj®thiza  bjhFâ 4  gÂ¡fhd nj®î Édh¤jhŸ khâÇ ifnaL –- 2019  btËpL Page 58 

 

277. ணீ இந்றரல உனரக்றர் 
 a) ரிப்தன் தின  b) ரணிங் தின  

c) டல்பயௌ ற தின d) ர் ன் தின 
278. ப ன்லண – அக்நரம் இனப்னப்தரல ப்நதரது அலக்ப்தட்டது? 
 a) 1853 b) 1854 c) 1856 d) 1860 
 
279. இந்றரில் அஞ் ல் ில்லனல அநறனப்தடுத்றர்  
 a) டல்பயௌ ற  b) ரணிங் c) ரிப்தன் d) ில்னறம் பதண்டிங் 
 
280. னல் இந்ற சுந்ற நதரர் ன்நலக்ப்தடும் பதனம்னட் ற 

லடபதற்ந ஆண்டு  
 a) 1806 b) 1846 c) 1856 d) 1857 
 
281. பதனம்னட் ற நரன்நற நதரது இந்ற ர்ணர் பஜணனர இனந்ர் 
 a) டல்பயௌ ற தின  b) ரணிங் தின  

c) டஃப்ரின் தின   d) ர் ன் தின 
 

282. பதனம்னட் ற னன்னனறல் ங்றனந்து துங்றது? 
 a) ீட் b) படல்னற  c) ரன்னர்  d) னக்நணர 
 
283. பதனம்னட் ற ற்தட உடணடிக் ரம் 
 a) ரரிசு இப்ன பரள்ல b) பரழுப்ன டி நரட்டர 
 c) துலப்தலட றட்டம் d) ஆங்றநனது பதரனபரர சுண்டல் 
 
284. பரழுப்ன டி நரட்டரல தன்தடுத் றுத் ன் 

அறரரிலப சுட்டுக் பரன்நர்  
 a) ங்ள் தரண்நட b) ரணர ரறப் c) தத் றங் d) ததூர்ர 
 
285. தரக்னரில் ங்ள்தரண்நட அறரரில சுட்டு பரன்ந ரள் 
 a) 1857 ப்ல் 18 b) 1857 ரர்ச் 18 c) 1857 ந 18 d) 1857 ந 10 
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286. த்ற இந்றரில் னட் றல லனலநற்று டத்றது 
 a) ரணர ரறப்    b) நதம் யஸ்த் ரல் 
 c) ஜரன் றரி னட்சுறதரய் d) ததூர் ர 
 
287. ரரி நதநறக்லல ரணிங் ப்நதரது பபிிட்டரர் 
 a) 1856 b) 1858 c) 1860 d) 1857 
 
288. றத்றல் ரக்ர் னலநல நரற்றுித்ர் 
 a) றனஷ் நரர்  b) ரரர் 
 c) யரியர்   d) னக்ர் 
 
289. தரலபக்ர னலநல நரற்றுித்ர் 
 a) அரிரர்  b) றனஷ்நரர்  

c) ிஸ்ர ரக்ர் d) ட்டபதரம்ன் 
 

290. தரலபக்ரர்லக்கு க்ள் ப லுத்ற ரி 
 a) தரலபரி b) றனரி c) பஜ றர ரி d) ரல் திச்ல  
 
291. னெக்றுப்ன நதரர் ங்கு லடபதற்நது 
 a) லசூர்  b) றண்டுக்ல் c) துல d) றனச் ற 
 
292. உறுப்னனர் ழுற தல் 
 a)  லநரப்னரம்  b) ந்னரம்  

c) இன  ிபக்ம் d)  றம்த தட்டில் 
 

293. ஞ் ரவூர்  ஸ்ற ரலன அலத்ர் 
 a) பங்நரஜற   b) இண்டரம் ரஜற  

c) இண்டரம்  நதரஜற  d) க்நரஜற 
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294. ீதரண்டி ட்டபதரம்ன் தூக்றனறடப்தட்ட இடம் 
 a)  றங்ல  b) ரலபர் நரில்  

c) றனப்தத்தூர்  d) த்ரறு 
295. ீதரண்டி ட்டபதரம்ன் தூக்றனறடப்தட்ட ரள் 
 a) 1799 அக்நடரதர் 16  b) 1799 ம்தர் 18  

c) 1799 ந 17   d) 1799 ஜனீ் 30 
 

296. 1801ல் ஆங்றநனனக்கு றர திடணத்ல பபிிட்டர் 
 a) ட்டபதரம்ன்  b) ஊலத்துல 
 c) னதுதரண்டிர் d) னனறத்நர் 
 
297. நலூர் னட் ற லடபதற்ந ஆண்டு 
 a) 1800 b) 1806 c) 1857 d) 1803 
 
298. நலூர் னட் றின் நதரது ப ன்லண ரர ஆலர்  
 a) ில்னறம் பதண்டிங்  b) ரஸ் ன்நநர 
 c) ஜரன்றடரக்   d) அக்ணினை 
 
299. தரஞ் ரனங்குநறச் றல ஆண்ட தரலபக்ரர்  
 a) னனறத்நர்   b) னதுதரண்டிர்  

c) ஊலத்துல  d) ீதரண்டி ட்டபதரம்ன் 
 

300. னதுச்ந ரில திபஞ்சுக்ரர்லக்கு ங்றர் ரர் 
 a) தயலூல் ரன் நனரடி  b) இப்ரறம் நனரடி 
 c) பர்ரன் நனரடி   d) இல்துறஷ் 
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இந்ேிய ைற்றும் ேைிழக வரலோறு 
ைோேிரி விைோக்கள்: 

301. வ்ிடத்ல க் லப்தற்ர .பதர. றஞரணம் லனலில் 
நதரரட்ட இக்ம் லடபதற்நது? 

 a) றனப்தற  b)  றத்தூர்  c) றனத்ி d) குன்நத்தூர் 
 
302. 1921ல் ப ன்லண ரறன ரங்றஸ் றட்டிக்கு லனல றர்ரறர 

நர்ந்படுக்ப்தட்டர் ரர்? 
a) ரரஜர் b)  த்றனெர்த்ற c) இரஜரஜற  d) பதரிரர் 

303. றன்நடர – ரர்னற  லர்த்றனத்ங்ள் 1909 னெனம் ப ன்லண 
ரரத்றல் றர்ர குழு உறுப்திணர் ண்ிக்ல றனறனந்து 
உர்த்ப்தட்டது? 

 a) 3 னறனந்து 5 b) 2 னறனந்து 4 c) 2 னறனந்து 6 d) 6 னறனந்து 8 
 
304. றரிட னன்நணற்ந ம் ப்நதரது பரடங்ப்தட்டது? 
 a) ப ப்டம்தர் 15, 1949 b) ப ப்டம்தர் 27, 1949  

c) ப ப்டம்தர் 13, 1949 d) ப ப்டம்தர் 27, 1949 
 

305. ந்  ட்டத்றன் னெனம் ப ன்லண ரரம் இண்டு அலலபக் 
பரண்ட  ட்டன்நர ற்தடுத்ப்தட்டது? 

 a) இந்ற வுன் றல்  ட்டம், 1909 b) இந்ற அசுச்  ட்டம், 1919 
 c) இந்ற அசுச்  ட்டம், 1935  d) இந்ற ிடுலனச்  ட்டம் 1947 
 
306. 1968ல் C.N. அண்ரதுலக்கு பௌ டரக்டர் தட்டம் ங்ற 

தல்லனக்ம் து? 
 a) அண்ர தல்லனக்ம்   b) ஆந்றர தல்லனக்ம் 
 c) அண்ரலன தல்லனக்ம்  d)தரறரர் தல்லனக்ம் 
307. 1767ம் ஆண்டு பற்ட்டும் ப ல் ரரல் லப்தற்நப்தட்டது? 
 a) ர்ணல் பயரன் b) பனப்டிபணன்ட் றபரர்க்  

c) ர்ணல் ரம்ப்பதல் d) தரணர்நன் 
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308.  ரிரண கூற்றுலப ரண் 

I 1930ல் டரக்டர். னத்துனட்சுற பட்டி னணரில் அலணத்றந்ற 
பதண்ள் ரரட்டிலண டத்றணரர் 

II 1929ல் டரக்டர். னத்துனட்சுற பட்டி ற  ட்டன்ந 
நனல உறுப்திணர றணம் ப ய்ப்தட்டரர் 

III 1932 னல் 1947 ல டரக்டர். னத்துனட்சுற பட்டி இந்ற 
ரர்  ங்த் லனிர இனந்ரர் 

a) I, II ட்டும் b) II, III ட்டும் c) I, III ட்டும்  d) இல அலணத்தும் 
 

309. தரலபக்ரர் றபர்ச் றின் நதரது, னனறத்நன் ரனலட 
உில ரடிணரர்?  

 a) ஞ் ரவூர் b) றனரங்கூர் c) ரரனம் d) லசூர் 
 
310. ரநர்ன் சுந் தரண்டிலணத் நரற்டித்து ந ர ரட்டு 

தகுறலப னென்நரம் இரஜரஜனுக்கு ீட்டுக்பரடுத்ர் ரர்? 
 a) ிஷ்டர்ணர் b) இண்டரம் ீ தல்னரபர்  

c) னென்நரம் தல்னரபர் d) இண்டரம்  றம்ர் 
 

311. னத்ர்பின் னக்ற தட்டிணர ந ர் ரனத்றல் ிபங்றது து? 
 a) ஞ் ரவூர் b) ரப்தட்டிணம் c)  றம்தம்  d) றனரனொர் 
 
312. னழ்பதற்ந நரயறனூர் லம் ரனலடது? 
 a) பயரய் ரபர்ள் b) ரீர்ள்  

c) இரட்டிகூடர்ள் d) ரர்ள் 
  

313. தக்ற இக்ம் நரன்நற பர்ந் ரனம் 
 a) ந ர் b) ந ரர் c) தரண்டிர் d) தல்னர் 
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314. ப வுணர்ள் ன்று அலக்ப்தடுதர்ள் ரர்? 
 a) ரீர்ள் b) பயரய் ரபர்ள்  

c) ரர்ள் d) இரட்டிகூடர்ள் 
 

315. இந்ற  றற்தக் லனின் பரட்டில் 
 a) ரரதி b) ரஞ் றனம் c) நயரல் d) திஜரப்னர் 
 
316. பதரனத்து 
 A. இரஜ றம்ன்   1.  றம்ிஷ்ட 
 B. ரல்னன்    2. னனரம் நந்றர்ன்  
 C.  றத்றக்ரப்னனற   3. னனரம்  றம்ர்ன்  
 D. அணி றம்ன்   4. இண்டரம்  றம்ர்ன் 
  A B C D 
 a. 1 2 3 4 
 b. 4 3 1 2 
 c. 4 3 2 1 
 d. 2 3 1 4 
 
317. லழ்க்ண்டற்றுள் தரண்டி ரட்டு  னெ றலன தற்நற 

ரர்க்நரநதரநனர ற்றும் ரசுப் ஆறநரர் குநறப்திடரல ல? 
 I. க்ள் தசுக்லப நதரற்நற ங்றணர் 
 II. இல்னத்ல  ரம் நதரட்டு பழுற றவும் தூய்லர  

லத்றனந்ணர் 
 III. உர்வு-ரழ்வு இன்நற அலணனம் லில் அர்ந்ணர் 
 IV. ரர்ற ரத்றல் ன்ணிப் பதண்ள் நரன்ன இனந்ணர் 
 a) I, II ட்டும்  b) III, IV ட்டும்  c) II, III, IV ட்டும்  d) அலணத்தும் 
318. னழ்பதற்ந  ஸ்றன அநறஞரண ண்டி ரனலட அ லில் 

தன னடங்பர இடம் பதற்நறனந்ரர்? 
 a) னனரம்  றம்ர்ன் b) இண்டரம்  றம்ர்ன் 
 c) இண்டரம் தநஸ்ன் d) இண்டரம் த்றர்ன் 
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319. லனக்நரல் ன்ந தட்டம் ரனக்கு பரடுக்ப்தட்டது? 
 a) ஆடல் பிர் b) ிலர் c) கூத்துக்ரி d) பதற 
 
320. இரஜரஜன் ரனத்றல் ற.தி. 1001ல் ரிிறப்னக்ரண க்படுப்னப் 

தி ரரல் நற்பரள்பப்தட்டது? 
 a) ந ணரறதற   b) ந ணரறதற ஆறத்ன்  

c) ந ணரறதற சுந்ன்  d) ந ணரறதற குன் 
321.  ஸ்றன நலரண ீனண்ட ீக்ஷறல நதரற்நற ஆரித்ர் 

ரர்? 
 a) ரி ங்ம்ர b) றனலன ரக்ர்  

c) ிசுர ரக்ர் d) குர ரக்ர் 
 

322. ரனலட இபலக்ரனம், நதரர் பற்நறள் குநறத்து தட்டிணப்தரலன 
ிரிக்றநது? 

 a) இரநஜந்ற ந ரன்   b) இம்தன் படுஞ்ந னரன் 
 c) இரஜரஜ ந ரன்  d) ரிரன ந ரன் 
 
323. ‘உய் பரண்டரன் ரல்ரய்‘ ரனலட பதனலலப 

டுத்துலக்றநது? 
 a) ரி ங்ம்ரள் b) ிசுர ரக்ர்  

c) றனலன ரக்ர் d) குநனரத்துங்ன் 
 

324.  ரிரண கூற்றுலபக் ரண் 
I. ஆரிப்தலட டந் படுஞ்ப றன், க்லர் ற்றும் ரங்குடி 

னணரர் ஆறநரரல் நதரற்நப்தட்டரர். 
II. லனரனங்ரணத்துச் ப னபன்ந படுஞ்ப றன், நரனன் 

பரல்னப்தடவும் ண்ற  றணம்பரண்டு துலல ரிக்வும் 
ரர இனந்ரர். 

 a) I ட்டும் b) II ட்டும்  c) I ற்றும் II d) இண்டுறல்லன 
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325. ீணரட் றக்கு றரண  ற றட்டத்றல் ஈடுதட்டு அ ரட் றல லப்தற்ந 

னலணந்ர் ரர்? 
 a) ிஜங்ன் b) ிஜகுரன்  c) ப ரக்ரர் d) தங்ரன 
 
326. 1930ல் ப ன்லணில் டந்  த்றரறத்றல் தங்நற்நர்ள் 

டுலர ரக்ப்தட்டல ி ரரிக் அலக்ப்தட்ட குழுின் 
லனர் ரர்? 

 a) T.R இர ந்ற ர்  b) ீனண்ட  ரஸ்றரி 
 c) S. சுப்திி ங்ரர் d) V.T. றனஷ்ரச் ரரி 
 
327. ப்ல் 1930ல் றழ்ரடு ரங்றஸ் றட்டிின் லனர் ரர்? 
 a) S.  த்றனெர்த்ற b)  லணிர  ங்ரர்  

c) C. ரஜநரதரனரச் ரரி d) ரரஜர் 
 

328. ரத்ர ரந்ற ப ன்லண ரஜண  லதில் ப்நதரது 
உலரற்நறணரர்? 

 a) அக்நடரதர் 22, 1896 b) அக்நடரதர் 24, 1896  
c) அக்நடரதர் 23, 1896 d) அக்நடரதர் 26, 1896 
 

329. உப்னச்  த்றரற தம் நரண்த்ல அலடந் றணம் 
 a) ப்ல் 28, 1930 b) ப்ல் 27, 1930 c) ப்ல் 30, 1930 d) ப்ல் 29,1930 
 
330. .வு. ற. ப்நதரது திநந்ரர்? 
 a) ப ப்டம்தர் 7, 1871 b) ப ப்டம்தர் 5, 1873  

c) ப ப்டம்தர் 7, 1872 d) ப ப்டம்தர் 5, 1872 
 

331. னழ்பதற்ந இல க்லனஞர் னத்ரச் ரரிரர் தற்நற தல்னர்பது 
ந்க் ல்பட்டு குநறப்திடுறநது? 

 a) குடுறரன் லன b) உத்றநனொர் c) ரண்டூர் d) நந்றரடி 
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332. னனரம் இரஜரஜன் ப்நதரது னழ்பதற்ந திீஸ்ர் ஆனத்ல 

ஞ் ரவூரில் ட்டி னடித்ரர்? 
 a) ற.தி. 1012  b) ற.தி. 1015  c) ற.தி. 1010  d) ற.தி. 1018 
 
333.  ங்ரன றர்பின்  னெறலனல து ிபக்குறநது? 

a) ிநலன b) பரல்ரப்திம் c) தத்துப்தரட்டு d) ட்டுத்பரல 
334. ந ரங்ம் ண அலக்ப்தட்ட றப்பதரி ீர்ப்தர ண ரில 

பட்டிர் ரர்? 
 a) னனரம் இரஜரஜன் b) னனரம் இரநஜந்றன் 
 c) னனரம் குநனரத்துங்ன் d) னனரம் தரந்ன் 
 
335. நரண இலலக் ரண். 
 1. பதரற லன   - தரரி 
 2. குறல லன   - அறரன் 
 3. தநம்ன லன   - ஆய் 

a) 1, 2 ட்டும் b) 2, 3 ட்டும் c) 1, 3 ட்டும் d) இல துறல்லன 
 

336. 72 ிர்ள் அடங்ற தூதுக்குழுல  லணரிற்கு அனுப்தி, விஜ 
அசுடன் ல்லுநல நற்பரண்டர் ரர்? 

 a) னனரம் குநனரத்துங்ன் b) னனரம் இரநஜந்றன் 
 c) னனரம் இரஜரஜன் d) னனரம் தரந்ன் 
 
337. துலில் றரிட  ங்த்ல ற்தடுத்ற  த்துநி ரர்? 
 a) ஜ் ந்ற b) ிக் ந்ற c) ரசு ந்ற d) யீ ந்ற 
 
338. ரஞ் றரன் ந்  ஸ்ரணத்றல் திரற்நறணரர்? 
 a) லசூர் b) ஞ் ரவூர் c) இரரனம் d) றனிரங்கூர் 
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339. ரஸ் ரரத்றல் பரறற் ரலனள் உிச்  ட்டம் ப்நதரது 
இற்நப்தட்டது? 

 a) 1921 b) 1922 c) 1923 d) 1924 
 
340. ரர்த்லனக் நரில் சுர்பில் ரர் ரன ஏிங்லபக் 

ரனரம்? 
 a) ந  b) ந ர c) தரண்டி   d) தல்ன 
 
341. 1944-ல் ீறக்ட் ற ரரடு ங்கு லடபதற்நது? 
 a) ந னம் b) னதுக்நரட்லட   c) றண்டுக்ல் d) நலூர் 
 
342. துலக்ரஞ் றின் ஆ றரிர் ரர்? 
 a) ரங்குடி னணரர்  b) னநந்றப் னனர்  

c) ச் றப்த  றரச் ரரிரர் d) ந க்றரர் 
 

343. ட்டபதரம்லண ி ரரித் குழுில் இடம்பதற்நறனந்ர்ள் ரர்? 
 I) ில்னறம் திவுன் II) லூறங்டன்  

III) ில்னறம் ஆம் IV) ஜரன் ரஸ்நர் 
a) I, III, III ட்டும்  b) I, III, IV ட்டும்  
c) II, III, IV ட்டும்  d) இல அலணத்தும் 
 

344. ந் ஆண்டில்  த்றனெர்த்ற ப ன்லண நரணரர்? 
 a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 
 
345. ப ப்டம்தர் 5, 1799 அன்று ட்டபதரம்ன் நரட்லடலத் ரக்றர் 

ரர்? 
 a) ர்ணல் பயரன்  b) ர்ணல் ரம்ப்பதல் 
 c) பனப்டிபணன்ட் றபரர்க் d) நஜர் தரணர்நன் 
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346. இரஜரஜற ந் ஆண்டில் சுந்றர ட் றலத் நரற்றுித்ரர்? 
 a) 1960 b) 1958 c) 1957 d) 1959 
 
347. நரண கூற்றுலபக் ரண். 

I. தரஞ் ரனங்குநறச் றில் 15 ம்தர், 1801 அன்று ஊலத்துலின் 
லன துண்டிக்ப்தட்டது 

II. த்ரநறல் 16 அக்நடரதர், 1799 அன்று ட்டபதரம்ன் 
தூக்றனறடப்தட்டரர் 

III.  றறரிில் 13 ப ப்டம்தர், 1799 அன்று  ற 
சுப்திிப்திள்லப தூக்றனறடப்தட்டரர். 

IV. ரனரனத்றல் 16 ம்தர், 1801 அன்று ப த்லய்ரின் 
லன துண்டிக்ப்தட்டது 

 V. 24 அக்நடரதர், 1801 அன்று னதுதரண்டிர் தூக்றனறடப்தட்டணர் 
 a) I, II, III ட்டும் b) I, IV, V ட்டும் c) I, III, IV ட்டும் d) III, IV, V ட்டும் 
 
348. இண்டரம் னனறந ற ரல பன்று ரநரி றலக் டந்து ப ன்று 

ந , ந ர, தரண்டிர்பிடம் ட்லத ற்தடுத்றக் பரண்டரர்? 
 a) னனரம் நந்றர்ன் b) இண்டரம்  றம்ர்ன் 
 c) னனரம் ந்றர்ன் d) இண்டரம் இரஜ றம்ர்ன் 
 
349. ‘றல்‘ ங்ல்‘ னுடன் பரடர்னலடது? 
 a) னுனலந ண்ட ர ம்   b) ஜீ ரனண்ம் 
 c) சுரிரல இக்ம்  d) அய்ரற 
 
350. ரனலட ஆட் றக்ரனத்றல் அலச் ர்லக்கு ‘திம்ரஜன்‘, 

‘நதலன்‘ ன்ந தட்டப்பதர்ள் ங்ப்தட்டண? 
 a) ந ர்ள்  b) ந ரர்ள் c) தரண்டிர்ள் d) தல்னர்ள் 
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புவியியல் 
ைோேிரி விைோக்கள்: 

351. சூரிக் குடும்தத்றல் உள்ப பரத்க் நரள்பின் ண்ிக்ல 
 a) 9 b) 8 c) 12 d) 10 
 
352. ல்னரக் நரள்லம் சூரிலண ந் தரலில் சுற்நற னறன்நண? 

a) ட்டப்தரல    b) ீள்ட்டப்தரல   
c)  துப்தரல     d) இலபில் துவுறல்லன 
 

353. இவு ரணில் றடீபண எபிக்லற்லந ற்தடுத்ற னறல நரக்ற 
னது நதரன நரன்றுது 

 a) ரல் ட் த்றம்  b) குறுங்நரள்   
c) குள்பக்நரள்   d)ரி ட் த்றம் 
 

354. தரல்பபி அண்டத்றன் ற்பநரன பதர் 
 a) பதண் ங்ர b) க்ஷன் ங்ர  c) ஆர ங்ர  d) ங்ல 
 
355. னறில் தனரன ரற்நம் ற்தடக் ரம்? 
 a) னற ன்லணத் ரநண சுற்றுரல்  

b) னற சூரிலணச் சுற்நற னரல் 
c) ரன சுற் றிணரல்    
d) னறின் அச்சு  ரய்ர இனப்தணரல் 
 

356. பன் பதனங்டல் ன்நலக்ப்தடுது 
 a) அண்டரர்டிக் பதனங்டல் 
 b) இந்றப் பதனங்டல் 
 c) 40^ ப. அட் த்றற்கு பற்ந உள்ப டல் 
 d) இலலணத்தும் 
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357. பனப்ன லபம் ணப்தடும் தகுற உள்ப இடம் 
 a) த றதிக் பதனங்டல்   b) இந்நரநணறர   

c) ஜப்தரன்    d) பன் பதனங்டல் 
 

358. உனறநனந றவும் ஆரண டல் தகுற 
 a) த றதிக் பதனங்டல் b) அட்னரண்டிக் பதனங்டல்  

c) ரிரண அற  d) ரப் அற 
 

359. உன உனண்லடில் றக்கு நற்ர ப ல்லும் ற்தலண 
 நரடுபின் பதர் 
 a) அட் க்நரடு  b) ீர்க்க் நரடு c) னறின் அச்சு d) ல்லனக்நரடு 
 
360. ரடுள், ண்டங்ள், லனங்ள் நதரன்நற்லந உள்படக்ற 

ல தடத்றன் பதர்? 
 a) னத்து  ரர் லதடம் b) இற்லலப்ன லதடம்  

c) னிில் லதடம்  d) அ றல் லதடம் 
 

361. னிின் றனடுக்த்ல தறவு ப ய்ப் தன்தடும் னி 
 a) றனடுக்ரணி  b) னிரணி  c)  லஸ்நரறரப்   d) ரிக்டர் 
 
362. னி நநனரட்டில் றப்பதரி அபிற்கு ப ங்குத்து ர்வு 

ற்தடுல வ்ரறு அலக்ப்தடுறநது? 
 a) ண்நடரபஜணிக் b) க்நமரபஜணிக்  

c) லம்   d) நய்வுறுல் 
 

363. இந்றரிலுள்ப ப ல்தடும் ரிலன ங்குள்பது? 
 a) ரர்க்ண்டம் ீவு b) தரன் ீவு  

c) இலனில் d) ரிலனந இல்லன 
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364. ரிக்டர் அபவு நரபின் றப்தடீ்டு ல்லன வ்பவு? 
 a) 0-7 ரிக்டர்  b) 0-8 ரிக்டர்  c) 0-9 ரிக்டர்  d) 0-12 ரிக்டர் 
 
365. குனட்டரறுள் உனரக்ப்தடுது 
 a) லனப்தரலில்  b) தள்பத்ரக்கு தரலில்  

c) படல்டர தரலில் d)  பபி தரலில் 
 

366. னறின் நற்தப்தினறனந்து நல்நரக்ற ப ல்லும் நதரது 1000 ீ 
உத்றற்கு வ்பவு பப்தறலன குலநனேம்? 

 a) 6.5^  F b) 6.5^ C c) 6^ F  d) 6^ C 
 
367. பப்தண்டனத்றல் திரிடப்தடும் னக்ற திர் 
 a) பல் b) நரதுல  c) நிலன d) தரர்னற 
 
368. என ரபில் றனவும் அறதட்  ற்றும் குலநந்ப் தட்  

பப்தறலனின் நறுதரடு 
 a) னிக்றர் ீல்    b) றண ரி பப்த ிரப்ற  

c) னடரந்ற பப்த ிரப்ற d) சூரிக் றர்  ீல் 
 

369. ந் ல நங்ள் லப் பதரறவு, இடி றன்ணநனரடு 
 பரடர்னலடல 
 a) லற்று நங்ள்  b) தலட நங்ள்  

c) றள் நங்ள்  d) ரர்தலட நங்ள் 
 

370. இந்றரின் சுணரற ச் ரிக்ல லம் அலந்துள்ப இடம் 
 a) நதரர்ட்திநபர் b) ப ன்லண   c) இரநஸ்ம்  d) லயரதரத் 
 
371. அட்னரண்டிக் நதரற ந் டிில் உள்பது? 
 a) னக்நரம் b) S c) ட்டம் d) ீள்ட்டம் 
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372. நட் ற ற்தட னன்லர ரம் 
 a) தற்நரக்குலநரண லப்பதரறவு b) சுற்றுச்சூல்  லர்நடு  

c) ரடுலப பர்த்ல்    d) பரறற் ரலனள் 
 
373. பய்நனறில் இல்னர என்லந நர்ந்படுக். 
 a) றனக்ரி  b) னறக்லணட் c) றன் ரம்  d) உம் 
 
374. ஜரரஸ் ணப்தடும் பரன்னதுக்ள் ரப்தடும் இடம் 
 a) டறக்கு இந்றர  b) ணடர  

c) ஆப்திரிக்ர   d) அந்ரன் றநரதரர் 
 

375. உனறல் பரறற் ரலனலக்கு தன்தடும் ங்பில் னென்நறல் 
இண்டு தங்கு ந் ரடுபினறனந்து றலடக்றநது? 

 a) அணண்டனக் ரடுள்  b) றபப்த ண்டனக் ரடுள் 
 c) பப்தண்டனக் ரடுள்  d) தூந்றக் ரடுள் 
 
376. ஆ ற ண்டத்றல் உள்ப ி ரிள் த்லண  ீம் 

ி ரிள் பல் திரிடுறன்நணர்? 
 a) 90%   b) 80%   c) 98%   d) 63.5% 
 
377. சுிட் ர்னரந்து ந் உற்தத்றக்கு னழ் பதற்நது? 
 a) தட்டு      b) நிலன  c) ிி  d) லக்டிரம் 
378. தணரரய் ரல்ரய் ங்குள்பது? 
 a) ஆப்ரிக்ரிற்கும், ஆ றரிற்கும் இலடில் 
 b) றப்றற்கும், துலதக்கும் இலடில்  
 c) ட அபரிக்ரிற்கும், பன் அரிக்ரிற்கும் இலடில் 
 d) ணடரிற்கும் – ஷ்ரிற்கும் இலடில் 
379. பஜட் ிரணங்ள் பி ண்டனத்றல் ந் அடுக்றல் தநக்றநது? 
 a) தலடடுக்கு  b) அடிடுக்கு     

 c) பபிடுக்கு  d) இல அலணத்தும் 



ப ோட்டித் பேர்வுகள்  யிற்சி மையம், சசன்மை – 21. 
 

jÄœehL muR¥ gÂahs® nj®thiza  bjhFâ 4  gÂ¡fhd nj®î Édh¤jhŸ khâÇ ifnaL –- 2019  btËpL Page 73 

 

 
380. றனடுக் அலனபில் ந் அலன றவும் நர திக்றநது? 
 a) L – அலன   b) P – அலன   

c) S – அலன   d) உட்னந அலன 
381. உனறநனந றப்பதரி ப ல்தடும் ரிலன து? 
 a) திஜறரர b) ரட்டதரக் ற c) நரணரநனரர  d) தரன்ீவு 
 
382.  ரர தரலனணத்றல் சீும் பப்தனக் ரற்று  
 a) றஸ்ட்ல் b)  றரக்நர c) னர்ர d) தரம்பதநர 
 
383. டல் ட்டத்றல் றனவும் ரற்நழுத்த்றன்  ர ரி அபவு த்லண 

றல்னறதரர்? 
 a) 1008 b) 1020 c) 1033 d) 1013 
 
384. 51 குடிசுத் றணத்றன் நதரது ந் ரறனத்றல் றப்பதரி 

றனடுக்ம் ற்தட்டது. 
 a) றழ்ரடு b) ஜம்ன - ரஷ்ீர் c) குஜரத்  d) தீரர் 
 
385. இந்ற னைணிணின் பன் ல்லன து? 
 a) ன்ணிரகுரி னலண b) இந்றரனலண  

c) அந்ரன்   d) றக்நரதர் 
 

386. றழ்ரட்டில் ந் ரட்டம் றக்கு டற்லநரத்றல் 
அலந்துள்பது? 

 a) ீனறரி  b) நணி c) ரப்தட்டிணம்  d)  றங்ல 
 
387. இந்றரின் பரத்ப் தப்தபில் றழ்ரடு த்லண  ிற 

அபில் அலந்துள்பது? 
 a) 2.4%   b) 3%   c) 4%   d) 2% 
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388. றக்கு பரடர்ச் ற லனில் அலந்துள்ப குன்று? 
 a) ீனறரி லன  b) ல்ரன் லன   

c) னலன   d) தணிலன 
 

389. றழ்ரட்டின் ற ீபரண ஆறு 
 a) லல    b) ரறதி      c) பன்பதண்லண  d) ரிரி 
 
390. பரல்னறலன ந் ரட்டத்றல் அலந்துள்பது? 
 a) ந னம் b) பதம்தலூர்  c) ரக்ல்  d) ஈநரடு 
 
391. நற்கு பரடர்ச் ற லனனேம், றக்கு பரடர்ச் ற லனனேம் என்நர 

 ந்றக்கும் இடம் 
 a) ீனறரி லன b) நரம்னத்தூர் c) ஆலணலன d) தணி லன 
392. றழ்ரட்டின் ரனறலன ந் லலச்  ரர்ந்து? 
 a) அண ண்டனம்  b) றபப்த ண்டனம்  

c) துனப்தகுற   d) ஆர்டிக் தகுற 
 

393. பன்நற்கு தனக்ரற்று லப் பதரறின் நதரது றழ்ரடு 
பதறும் லின் அபவு 

 a) அறம் b) ற அறம் c)  ர ரி d) குலநவு 
 
394. பன்நற்கு தனக்ரற்று ப்நதரது பரடங்குறநது 
 a) சூன்  b) ந  c) ப்ல்  d) சூலன 
 
395. றழ்ரட்டில் வ்ல ண் அற தப்தபில் தினேள்பண? 
 a) ப ம்ண்  b) ரி ல் ண்   c) ண்டல் ண்  d)துனக்ல் ண் 
 
396. ண நரத் ம் ன்ந ணிர ந் ரத்றல் லடபதறுறநது? 
 a) சூன் b) சூலன c) ப ப்டம்தர் d) அக்நடரதர் 
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397. உன ரடுள் றணம் 
 a) ரர்ச் 22 b) ரர்ச் 21 c) அக்நடரதர் 4 d) ந 21 
 
398. தின்னணற்நறல் ந் லனில் னத்து னெனறலள் றகுந்து 

ரப்தடுறன்நண. 
 a) ப ன்ணிலன  b) அத்றர் லன  

c) தணி லன  d) ஆலணனடி 
 

399. றழ்ரட்டில் பதட்நரனறம் ரப்தடும் இடம் 
 a) தணங்குடி  b) ரண்டூர் c) டலூர்  d) துவுறல்லன 
 
400. குந்ர ீர்றன் றலனம் ந் றில் அலக்ப்தட்டுள்பது? 
 a) ரிரி  b) லல  c) அரற  d) தரணி  
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GENERAL ENGLISH 
MODEL QUESTIONS 

401. Match Column A with their synonym in Column B 

  Column A   Column B 

 a) Contempt  1. Perseverance 

 b) Incandescent  2. Frightening 

 c) Monstrous  3. Scorn 

 d) Diligence  4. Glowing 

 a)  a-1, b-2, c-3, d-4 b) a-2, b-3, c-4, d-1 c)  a-3, b-4, c-2, d-1 d)  a-4, b-1, c-2, d-3 

 
402. Choose the correct antonym of the underlined word:  Whenever he saw a snake, he 

quickly shoved it away lest we kill it 

 a) Pushed  b) killed  c) damaged d) pulled 

 
403. I look deeply into its visage. Trying to etch in my mind every detail of the vast expanse 

of the valley and the forlorn abandoned village, blessed by goddess no less than Nanda 

Devi herself.  Pick out the opposite of word “etch” from the words given below 

 a) Erase  b) Engrave  c) imprint  d) injure 

 
404. Identify the figure of speech used in the given lines:  He steps back, surveys with close 

scrutiny, then sharp critical glare. 

 a) Metaphor b) oxymoron c) simile  d) Alliteration 

 

405. Choose the option that conveys the meaning of the idiom underlined:  Evil-minded 

people throw dust in the eyes of others by showing kind behaviour and good manners.  

 a) render others blind  b)  steal the possessions of others  

c) bring tear to the eyes      d) Manage to deceive others 

 
406. The Model Millionaire is authored by 

 a)   Thomas Grey b)   Oscar Wilde c) Kushwant Singh d) R.K. Narayanan 
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407. I had three close friends in my childhood, Ramanadha Sastry, aravindhran and 

Sivaprakasan.  Who does the “I” refers to  

 a) Gandhiji b) Abraham Lincoln c) Dr. A.P.J. Abdul Kalam  d) Swami Vivekananda 

 
408. Which among the following is not a poem? 

 a) Shilpi  b) To a millionaire c) Manliness   d) The Model Millionaire 

 
409. “Inspire of myself, the insidious mastery of song Betrays me black, till the heart of me 

weeps to belong” In which poem do these lines occur? 

 a) Migrant Bird b) My Grandmother‟s House      c) Manliness     d) Piano 

 
410. Fill in the blanks choosing the correct answer from the options given below: The train 

had left before the ------------------ the station 

 a) Had reached  b) will reach        c) reaches          d) reached 

 
411. Time is your most valuable resource.  Successful people one those who manage their 

time efficiently.  They find time for everything, reading newspapers, jogging and even 

occasional visits to the cinema.   

What should one possess to be a successful person?  

a) The habit of reading newspapers b) Occasionally visiting the cinema 

c) Jogging and exercising  d) Time Management 

 
412. The road to success is not a bed of roses.  It is full of thorns.  Pitfalls and gins.  Only 

those who wade through the hazards and hurdles with grit and determination could smell 

success.  

 Who could smell success in life? 

a) one who believe in god   

b) one who has faith in fate 

c) one who is walks on a bed of roses 
  
d) one who has the will power and courage to overcome the obstacles 

 
413. Identify the poetic line that differs in figure of speech from the other lines 

a)  like pearls and now a silver blade 
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 b)  The reddest flower would look as pale as snow 

 c) I weep like a child for the past 

 d) my hood is cast down in the flood of remembrance 

414. “spring has forgotten this garden”, they cried: The word „they‟ in Oscar wilde‟s “the 

selfish giant” refers to ------------ 

 a) Frost and hail   b) The Children 

 c) The Birds and the Flowers d) the snow and the frost 

 
415. Choose the correct active form of the sentence given below:  

He was awarded a prize by the government 

a) The government have to award him a prize 

b) The government will be awarding him a prize 

c) The government will award him a prize 

d) The government awarded him a prize 

 
416. Find the compound word by combining Preposition + Noun 

 a) popcorn b) white wash   c) sun rise  d) upstream  

 
417. Fill in the blanks with a suitable infinitive.  This medicine is pleasant------------- 

 a) To have taken b) To have took c) To taken    d) To take 

 
418. Select the correct form of verb: Technology-----------------as the application of scientific 

knowledge    

 a) Were described b) are being described   c) are described      d) is described 

 
419. Fill in the blank with a suitable preposition: Nature has given this an abundant wealth-----

--- the form of forests 

 a)  at  b) with  c) By  d) in  
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420. Match the correct antonym 

  Column A    Column B 

 a) Vast    1. Scanty 

 b) Talented   2. Artificial 

 c) Abundant   3. Small 

 d) natural    4. Incompetent 

 a)  a-4, b-1, c-2, d-3 b) a-2, b-3, c-4, d-1 c)  a-1, b-2, c-3, d-4 d)  a-3, b-4, c-1, d-2 

421. Choose the correct question tag: They work very hard ---------------? 

 a) Do they  b) didn‟t they  c) did they  d) don‟t they 

422. Select the correct plural form of „erratum‟ 

 a) erratia  b) erratums  c) erratiums  d) errata 

423. Select the correct plural form of „cactus‟ 

 a) cacti   b) cactum  c) cactuses  d) cacti 

424. Choose the appropriate sentence with correct homophone 

 a)  The politician stayed in a luxurious suit 

 b) The politician stayed in a luxurious sute 

 c) The politician stayed in a luxurious suet 

 d) The politician stayed in a luxurious suite 

425. Identify the sentence which has no error? 

 a) Here is the watch that you are looking at 

 b) Here is the watch that you are looking on 

 c) Here is the watch that you are looking down 

 d) Here is the watch that you are looking for 

426. Find out the word that has got a wrong prefix. 

 A)  Invincible B) Indelible C) Malnourished D) Unaccessible 
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427. Which one of the following tag questions is incorrect? 

 A) Anand likes oranges, doesn‟t he? 

 B) It is raining, isn‟t it? 

 C) I am a teacher.  am not I? 

 D) He did not break the window, did he? 

428. Read the sentence to find out whether there is any error.  If there is any error, mark the 

part A, B, C or D as the case may be. 

 Most of the victims  has underwent first aid 

  A   B 

 By the time  the ambulance van reached the accident side 

               C    D 

429. Identify the correct sentence from the four options given below: 

 A) All that glitters are not gold 

 B) All that glitter are not gold 

 C) All that glitter was not gold 

 D) All that glitters is not gold 

430. Which one of the following compound-nouns is wrong? 

 A) Coat – of mails B) Governors – general    c) Runners – up     D) Grown – ups 

431. Which among the following words cannot be used as an adverb? 

 Well, early, daily, lonely 

 A) Well  B) lonely c) early  D) daily 

432. Fill out the blank with suitable preposition given below: 

 The book comprises---------seven lessons. 

 A) of  B) no preposition c) for  D) in 
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433. Fill in the blanks with a suitable article. 

 The value of ---------- Euro is determined according to the conversation rate fixed by 

eleven European countries in terms of their own currencies. 

 A) the   B) an  C) a  D) no article 

434. In which poem, do you find the following line? 

 “Virgin rock takes form” 

 A) Migrant Bird B) The Earth         c) Shilpi      D) To a Millionaire 

435. What does Tagore suggest to lead us to perfection in the poem “Where the mind is 

without fear”? 

 A) Tireless striving B) Equality and harmony  

c) Religious spirit D) Political dogmas  

436. “How beautiful you are, Earth, and how sublime” 

 How perfect your obedience to the light and how – noble is your submission to the sun 

 What is the figure of speech used in the above lines? 

 A) Personification B) Metaphor C) Metonymy  D) Simile 

437. Identify the statement that best explains the use of metaphor in “laugh till the game is 

played; and be your merry, my friend” 

 A) laughter is compared to a merry – making game 

 B) game is compared to a merry friendship 

 C) life is compared to laughter and merry making 

 D) life is compared to a game 

438. “Into the dreary desert sand of dead habit” 

 What figure of speech can be identified in the aforesaid line from the poem, “Where the 

Mind is without Fear? 

 A) Oxymoron B) Synecdoche C) Assonance D) Alliteration 

439. „Jai Hindh‟ – whose inspiring words of salutation are these? 

 A) Gokhale   B) Subhash Chandra Bose  

C) Bala Gangadara Tilak D) Mahatma Gandhi 



ப ோட்டித் பேர்வுகள்  யிற்சி மையம், சசன்மை – 21. 
 

jÄœehL muR¥ gÂahs® nj®thiza  bjhFâ 4  gÂ¡fhd nj®î Édh¤jhŸ khâÇ ifnaL –- 2019  btËpL Page 82 

 

440. Find out the odd word from the list given below: 

 A) common B) strange C) usual  D) regular 

441. Change the given adjective into noun form: Curious 

 A) Curiousness B) curiously C) curiosity D) none 

442. Fill in the blank with correct Homophone: 

 A……………. was booked in a five star hotel for the guests. 

 A) suit  B) Suite  C) sweet D) none 

443. Choose the word which is most opposite in meaning of the word given:  occasionally 

 A) always  B) frequently  C) never  D) seldom 

444. Which of the following is a collective noun? 

 A) table  B) office  C) bunch  D) masons 

445. Change the given verb into a noun form:  determine 

 A) determined  B) determindedly C) determinable D) determination 

446. Fill in the blank in the sentence choosing the correct tense form. 

 We……… (Visit) the science museum yesterday 

 A) had visited  B) are visiting  C) were visiting D) visited 

447. Fill in the blank with correct Homophone: 

 Anil is the legal ………. Of Ravi‟s family 

 A) hair  B) heir  C) hare  D) None 

448. How many meaningful English words can be formed with the letters fna using each letter 

once?   

 A) one  B) Two  C) Three D) Four 

449. The following set of ideas / objects have common feature / function.  Spot the odd man 

out. 

 A) Wallet  B) Purse  C) locker  D) bus 

450. Change the given adjective into noun form:  Strong 

 A) Stronger  B) strongest  C) strength  D) stench 
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GENERAL SCIENCE 

MODEL QUESTIONS 

451. An example for symbiotic nutrition following organism is.................. 

a) Mycorrhiza  b) Rhizobium  c) Acetobacter  d) Both a & b 

452. Lichens are the combination of........................... 

 a) Algae & Fungi b) Bacteria & Fungi c) Algae & Bacteria d) Fungi & Yeast 

 453. An example for parasitic nutrition following organism is.................. 

 a) Cuscuta  b) Viscum   

c) Xanthomonas citri d) Cercospora personata 

          a) a & b only  b) a, b & c only c) b & c only  d) All the above 

 454.  Insectivorous plants mostly grow in ...................nutrient deficient soil. 

 a) Potassium  b) Phosphorus  c) Nitrogen  d) Either a or c 

 455.  The nearest and cheapest source of Nitrogen for plants is.................... 

 a) Atmosphere b) Soil  c) Fertiliser  d) Either a or b 

 456.  Fungi is a................  

 a) Plant  b) Saprophyte  c) Parasite  d) All the above 

  457.  Choose the correct pair. 

 i) Parasite – Haustoria 

 ii) Saprophyte – Mycorrhizal roots 

 a) Both i & ii are correct   b) i only correct 

 c) ii only correct    d) Both i & ii are wrong 

  458.  Choose the correct pair: 

 i) Endoparasite   - a) Parasite   

 ii)Saprophyte   -b) Ascaris lumbricoides 

 iii) Intercellular parasite  –c) Blood bug 

 iv) Intracellular parasite  –d)Entamoeba histolytica  
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                             i ii iii iv 

              a)           a b c d 

                         b)           b c d a 

              c)           d c  b a 

                         d)           b a c d 

459.  The biochemical process through which light energy is converted into chemical energy 

is................ 

 a) Photosynthesis   b) Respiration 

 c) Either a or b   d) Neither a nor b 

460.  The bio-chemical form of energy is..................... 

 a) ADP b) C6H12O6 c) ATP  D) NADPH2 

461.  Which of the following is a respiratory substrate? 

 a) CHO b) proteins c) fats  d) All the above 

462.  Which of the following is true about glycolysis? 

 a) O2 is liberated b) CO2 is utilised  

 c) O2 is consumed d) CO2 is consumed 

 a) Both a & b b) Both c & d c) Both b & c d) NOTA 

463.  Match the following: 

 i) Oxidative decarboxylation  - a) Cytoplasm 

 ii) TCA / Kreb‟s cycle     - b) Mitochondrial cristae 

 iii) ETS / Electron Transfer Chain  - c) Mitochondrial Matrix 

 iv) Glycolysis    - d) Perimitochondrial  space 

                                         i ii iii iv 

            a)              d c  b a 

                       b)              b c d a 

            c)              a b c d 

                      d)               b a c d 
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464.  Glycolysis is otherwise known as................ 

 a) Triasis cycle  b) EMP pathway   c) Pentose phosphate pathway  d) Either a or b 

465.  The storage of glycogen in liver is found by 

 a) Claude Bernard b) Maurice Wilkins c) Theodre Schwann d) Carl Benda 

466.  The ultimate electron acceptor in ETS is.......... 

 a) H2 b) O2   c) C   d) N2 

467.  The efficiency of anaerobic respiration is.................... 

 a) 50% b) 33%   c) 65%   d) 25% 

468.  Which of the following is/are true about respiration? 

 i) Water living organisms respire faster than land living organisms. 

 ii) Land living organisms respire less fast than water living organisms. 

 a) Both i & ii b) i only c) ii only d) Neither i nor ii 

469.  Lack of O2 in our muscle cells produce................. 

 a) Lactic acid b) Energy  c) CO2   d) Either a or b 

470.  The only respiratory enzyme present in mitochondria is................. 

 a) Succinic acid b) Succinic de hydrogenase c) Lipase d) Amylase 

471.  Which of the following consumption gives you instant energy? 

 a) Glucose b) Vitamin C rich fruits  c) Citrus fruits d) All the above 

472.  ATP changes.............  

 a) Chemical energy into biological energy b) Biological energy into chemical energy 

 c) Both a & b     d) Neither a nor b 

473.  An alternate pathway of CHO breakdown occurs in................... 

 a) Mammary glands b) Liver tissues  c) Adipose tissues d) All the above 

474.  Xylem transports........................ 

 a) Water b)Minerals  c) a & b only  d) Food/Starch 
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475.  Phloem transports...................... 

 a) Starch b) Amino acids  c) a & b only  d) Water 

476.  Transpiration in plants helps in........................... 

 a) Upward movement of water from soil 

 b) Temperature regulation 

 a) a only b) b only  c) Both a & b  d) Neither a nor b 

477.  Which of the following is/are true about transportation in plants.? 

 i) Movement of water in xylem is in upward direction only. 

 ii) Movement of food in phloem is in both directions. 

 iii) Tracheids help xylem in water conduction. 

 iv) Sieve tubes help phloem in food transportation. 

 a) ii & iii only b) i, ii, & iii only  c) All the above  d) i & ii only 

478.  In Protozoa like amoeba & paramecium, the transportation of various substances 

occurs through................ 

 a) Diffusion b) Phagocytosis c) Pinnocytosis  d) NOTA 

479.  Plants store their wastes in...................... 

 a) Vacuoles b) falling leaves c) Old xylem tissues d) All the above 

480.  Match the following: 

 i) Protozoa - a) Malphigian tubules 

 ii) Sponges - b) Nephridia  

 iii) Flat worms - c) Contractile vacuoles 

 iv) annelids - d) Cellular diffusion 

 v) Insects - e) Flame cells 

     i              ii                iii                  iv                 v 

a)           b             c                 d                  e                  a 

b)           c             d                 e                  b                  a 

c)            a             e                b                  c                  d 

d)           d              e                b                 c                   a 
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481.  Which of the following is/are true about excretion in animals? 

 i) Fishes are uricotelic organisms. 

 ii) Birds are uricotelic organisms. 

 iii) Mammals are ammonicotelic organisms. 

 a) i only b) ii only   c) iii only  d) NOTA 

482.  ................................. filters blood plasma to form urine. 

 a) Glomerulus b) Uriniferous tubule c) Nephron  d) NOTA 

483.  Which of the following organisms have the simplest form of coordinating/nervous 

system? 

 a) Worms b) Insects  c) Mammals  d) Birds 

484.  Match the following: 

 i) Glycolysis   - a) pyruvates 

 ii) Oxidative decarboxylation - b) acetyl co.A 

 iii) TCA cycle   - c) Oxalo acetic acid 

                i            ii            iii 

 a)           a           b            c 

 b)          b            a            c 

 c)          c             b           a 

 d)          c             a           b 

485.  “There is a separate world/ environment within a cell,” was said by................. 

 a) Robert Hooke b) Robert Brown c) Robertson  d) A V Leuwenhook 

486.  Anton Van Leuwenhook discovered..................... 

 a) RBC b) Sperms  c) Bacteria  d) All the above 

487.  “A cell can be reproduced only by a pre-existing cell,” was said by................. 

 a) M.J.Scleiden b) T.Schwann  c) Both a & b  d) Rudolf Virchow 

488.  Classification of Prokaryotes & Eukaryotes was given by....................... 

 a) Rudolf Virchow b) AV Leuwenhook c) Robert Hooke d) Dowharty 
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489. ............................. makes the hardest cell wall structure. 

 a) Lignin b) Peptin  c) Chitin  d) Suberin 

490.  Fluid mosaic model of plasma membrane was given by.................... 

 a) D. Davison b) Robertson  c) Singhur&Nicholson d) Dujardin 

491.  “Protoplasm is the physical basis of life,” was said by.......................... 

 a) F. Dujardin  b) J.E. Purkinje c) Van Mohl  d) Van Max Schultz 

492.  Steroids, hormones & fat producing cells have/possess.................... 

 a) Rough ER     b) Smooth ER  c) Either a or b d) Neither a nor b 

493.  Protein producing cell possess.......................... 

 a) Rough ER     b) Smooth ER c) Either a or b d) Neither a nor b 

494.  Golgi bodies are otherwise known as........................... in plants. 

 a) Golgi complex b) Golgi apparatus c) Either a or b d) Dictyosomes 

495.  Golgi bodies produce...................... 

 a) Lysosomes b) Acrosomes  c) Peroxiosomes d) Both a & b 

496. The cell organelle which involves in endocytosis is........................ 

 a) Lysosomes b) Ribosomes         c) Mitochondria  d) Centrosomes 

497.  The smallest subunit of ribosomal structure is..................... 

 a) 30s b) 20s   c) 50s   d) 5s 

498.  The Indian scientist, who got the Noble prize in Chemistry for his research on ribosomal 

structure in 2009 is.............................. 

 a) C.Venkataraman b) R.Venkataraman c) A.Venkataraman d) NOTA 

499.  ...................................helps in the spindle fibre formation during cell division in animal 

cells. 

 a) Centrosome b) Microtubules  c) Centromere  d) Centriole 

500. .......................described mitochondria as a respiratory regulating structure. 

 a) Altmann b) Carl Benda  c) Schwitz  d) Kinsbury 
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MENTAL ABILITY AND APTITUDE 
MODEL QUESTIONS 
 
501. If the cost price of a bag is ₹575 and the selling price is ₹625, then there is a profit of  

 (A) 50   (B) 575  (C) 625  (D) None of these  
 

502. If the cost price of the box is ₹155 and the selling price is ₹140, then there is a Loss of  
 

 (A) 155  (B) 140  (C) 15   (D) None of these  
 
503. If a man makes a profit of ₹25 on a purchase of ₹250, then profit% is  
 

 (A) 25 %  (B) 10%  (C) 250 %  (D) 225%  
 
504. Vinoth purchased a house for ₹27, 50,000. He spent ₹2,50,000 on repairs and painting. 

If he sells the house for ₹33,00,000 what is his profit or loss % ?  
 

 (A) profit 10%   (B) Loss 10%   (C) profit 15%  (D) loss 15%  
 
505. A shop keeper bought 10 bananas for ₹100. 2 bananas were rotten. He sold the 

remaining bananas at the rate of ₹11 per banana. Find his gain or loss %  
 

 (A) profit 10%  (B) Loss 10%   (C) profit 12%   (D) loss 12%  
 
506. A shop keeper purchased 100 ball pens for ₹250. He sold each pen for ₹4. Find the 

profit percent.  
 

 (A) 65%  (B) 50%  (C) 60%   (D) 40%  
 
507. A vegetable vendor bought 40 kg of onions for ₹360. He sold 36 kg at ₹11 per kg. The 

rest were sold at ₹4.50 per kg as they were not very good. Find his profit / loss percent.  
 

 (A) profit 10%  (B) Loss 10%   (C) profit 15%   (D) loss 15%  
 
508. By selling a table for ₹ 1,320, a trader gains 10%. Find the C.P. of the table.  
 

 (A) 1300  (B) 1320  (C) 120  (D) 1200  
 
509. The cost price of 16 note books is equal to the selling price of 12 note books. Find the 

gain percent.  
 (A) 30%  (B) 33.33%  (C) 25%  (D) 66.66%  

 
510. A man sold two articles at ₹ 375 each. On the first article, he gains 25% and on the 

other, he loses 25%. How much does he gain or lose in the whole transaction? Also, find 
the gain or loss percent in the whole transaction.  

 
 (A) 5% profit   (B)7.5% loss  (C) 6.25% loss  (D) 6.25% profit  
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511. Anbarasan purchased a house for ₹ 17,75,000 and spent ₹ 1,25,000 on its Interior 
decoration. He sold the house to make a profit of 20%. Find the S.P. of the house.  

 
 (A) 2280000  (B) 2260000  (C) 2270000  (D) 2500000  

 
512. Jaikumar bought a plot of land in the outskirts of the city for ₹ 21,00,000. He built a wall 

around it for which he spent ₹ 1,45,000. And then he wants to sell it at ₹ 25,00,000 by 
making an advertisement in the newspaper which costs him ₹ 5,000. Now, find his profit 
percent.  

 
 (A) 13 %  (B) 11.11%  (C) 12%  (D) 10.10%  

 
513. A T.V. with marked price ₹ 11,500 is sold at 10% discount. Due to festival season, the 

shop keeper allows a further discount of 5%. Find the net selling price of the T.V.  
 

 (A) 9432.6  (B) 9532.6  (C) 9832.5  (D) 9732.5  
 
514. A person pays ₹ 2,800 for a cooler listed at ₹ 3,500. Find the discount percent offered.  
 

 (A) 15%  (B) 20%  (C) 17%  (D) 16%  
 
515. A man purchases two clocks A and B at a total cost of Rs. 650. He sells A with 20% 

profit and B at a loss of 25% and gets the same selling price for both the clocks. What 

are the purchasing prices of A and B respectively?   

 

(A) Rs. 225, Rs. 425 (B) Rs. 250, Rs. 400 (C) Rs. 275, Rs. 375 (D) Rs. 300, Rs. 350  

 
516. A shopkeeper sold an article for Rs. 2090.42. Approximately, what will be the 

percentage profit if he sold that article for Rs. 2602.58?  
 
  (A) 15%  (B) 20%  (C) 25%  (D) 30%  
 
517. Kumar buys an old scooter for Rs. 4700 and spends Rs. 800 on its repairs. If he sells the 

scooter for Rs. 5800, his gain percent is  
 
  (A) 447%  (B) 5511%  (C) 10%  (D) 12%  
 
518. By selling an article for Rs. 100, a man gains Rs. 15. Then, his gain % is  
 

 (A) 15%  (B) 1223%  (C) 171117%   (D) 1714%  
 
519. A person bought 20 litres of milk at the rate of Rs. 8 per litre. He got it churned after 

spending Rs. 10 and 5 kg of butter and 20 litres of toned milk were obtained. If he sold 
the butter at Rs. 30 per kg and toned milk at Rs. 4 per litre, his profit in the transaction is  

 
 (A) 25%  (B) 35.3%  (C) 37.5%  (D) 42.5%  
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520. A fruit seller sells mangoes at the rate of Rs. 9 per kg and thereby loses 20%. At what 
price per kg, he should have sold them to make a profit of 5%?  

 
 (A) Rs. 11.81  (B) Rs. 12  (C) Rs. 12.25  (D) Rs. 12.31  

 
521. The ratio of the cost price and the selling price is 4 : 5. The profit percent is  
 

 (A) 10%  (B) 20%  (C) 25%  (D) 30%  
 
522. At what profit percent must an article be sold so that by selling at half that price, there 

may be a loss of 30%?  
 

 (A) 25%  (B) 36%  (C) 40%  (D) 42%  
 

523. In a certain store, the profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25% but, the 
selling price remains constant, approximately what percentage of the selling price is 
profit?  

 
 (A) 30%  (B) 70%  (C) 100%  (D) 250%  

 
524.  If the cost price of 12 pens is equal to the selling price of 8 pens, the gain percent is  
 

 (A) 25%  (B) 3313%  (C) 50%  (D) 6623%  
 
525. On selling 17 balls at Rs. 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost 

price of a ball is  
 

 (A) Rs. 45  (B) Rs. 50  (C) Rs. 55  (D) Rs. 60  
 
526. A vendor loses the selling price of 4 oranges on selling 36 oranges. His loss percent is  
 

 (A) 10%  (B) 1119%  (C) 1211%  (D) 20%  
 
527. A man buys eggs at 2 for Re. 1 and an equal number at 3 for Rs. 2 and sells the whole 

at 5 for Rs. 3. His gain or loss percent is  
 

 (A) 227% loss   (B) 367% gain  (C) 327% loss  (D) 267% gain  
 
528. A trader mixes 26 kg of rice at Rs. 20 per kg with 30 kg of rice of other variety at Rs. 36 

per kg and sells the mixture at Rs. 30 per kg. His profit percent is  
 

 (A) 0%  (B) 5%  (C) 8%  (D) 10%  
 
529. A dishonest dealer uses a scale of 90 cm instead of a metre scale and claims to sell at 

cost price. His profit is  
 

 (A) 9%  (B) 10%  (C) 12%  (D) 1119%  
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530. A shopkeeper sells two watches for Rs. 308 each. On one he gets 12% profit and on the 
other 12% loss. His profit or loss in the entire transaction was  

 
 (A) No Profit, No Loss  (B) 11125% loss  
 (C) 11125% profit   (D) 3225% loss  

 
(531 to 540 find the missing number)  
 
531. 2, 1, (1/2), (1/4), ... ?  
 

A. (1/3)  B. (1/8)  C. (2/8)  D. (1/16)  
 
532. 7, 10, 8, 11, 9, 12, ... ?  
 

A. 7  B. 10   C.12   D.13  
 

533. 36, 34, 30, 28, 24, ... ?  
 

A. 20   B.22   C.23   D.26  
 
534. 22, 21, 23, 22, 24, 23, ... ?  
 

A. 22   B.24   C.25   D.26  
 
535. 53, 53, 40, 40, 27, 27, ... ?  
 

A. 12   B.14   C.27   D.53  
 
536. 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... ?  
 

A.14   B.15   C.21    D.23  
 
537.  58, 52, 46, 40, 34, ... ?  
 

A.26   B.28   C.30   D.32  
 
538. 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... ?  
 

A.7   B.10   C.14   D.15  
 
539. 8, 22, 8, 28, 8, ... ?  
 

A.9   B.29   C.32   D.34  
 
540. 31, 29, 24, 22, 17, ... ?  
 

A.15   B.14   C.13   D.12
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ிலடள் 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C D A D B C D B C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D C B D D B C A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B B A C B B A C C B 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B B A B C B B D B D 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C C C D B B C B C B 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C C D C C B C A B A 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

C B A B D D B C A D 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B D B B B D A C A D 
 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

C A C B C A B D C B 
 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

A C A C A D C C C B 
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ிலடள் 
101 

 

102 103 104 105 106 107 108 109 110 

B C C B A A B B C A 

111 

 

112 113 114 115 116 117 118 119 120 

B D B C A B A B B D 

121 

 

122 123 124 125 126 127 128 129 130 

B C C D D C D D B A 

131 

 

132 133 134 135 136 137 138 139 140 

A B D D B A C D D D 

141 

 

142 143 144 145 146 147 148 149 150 

D B D D C D A B C D 

151 

 

152 153 154 155 156 157 158 159 160 

C B D A C D B C C C 

161 

 

162 163 164 165 166 167 168 169 170 

D A B C C B D B C B 

171 

 

172 173 174 175 176 177 178 179 180 

C B B C C A D C B C 

181 

 

182 183 184 185 186 187 188 189 190 

B C D A B B A D B B 

191 

 

192 193 194 195 196 197 198 199 200 

D B C B A C D A B B 
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ிலடள் 
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 

 

A C B A C A C B C B 

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 

 

D A A B A D C B D A 

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 

 

C B A A C B D A C B 

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 

 

D D A C B A D B A B 

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

 

B C D C A A A C B D 

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 

 

A C D C A B D A C D 

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 

 

B A D C B A A A C B 

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 

 

C A D A B D C C A D 

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 

 

B A B A A C B A C D 

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 

 

B A C D A C B A D C 
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ிலடள் 
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 

 

C A A A B A D C A D 

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 

 

D A B C A C D C B A 

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 

 

D D C A B C B B A D 

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 

 

D B A C A B A A D C 

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 

 

B A D B D C C B C A 

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 

 

B B D C D A A C A D 

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 

 

C A B C B B A B C D 

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 

 

B A A D B C D C A B 

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 

 

C B D C B C C B D C 

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 

 

A A D A A D B C A D 
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ிலடள் 
401 402 403 404 405 

 

406 407 408 409 410 

C D A D D B C D C D 

411 412 413 414 415 

 

416 417 418 419 420 

D D D D D D D D D D 

421 422 423 424 425 

 

426 427 428 429 430 

D D D D D B A D A A 

431 432 433 434 435 

 

436 437 438 439 440 

A B B C D B D C B B 

441 442 443 444 445 

 

446 447 448 449 450 

C B A C D D B A D C 

451 452 453 454 455 

 

456 457 458 459 460 

C B A A C B D A C B 

461 462 463 464 465 

 

466 467 468 469 470 

C B D C B C C B D C 

471 472 473 474 475 

 

476 477 478 479 480 

B A D C B A A A C B 

481 482 483 484 485 

 

486 487 488 489 490 

C B B C C A D C B C 

491 492 493 494 495 

 

496 497 498 499 500 

B B D C D A A C A D 

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 

A C B A D C C D B C 



ப ோட்டித் பேர்வுகள்  யிற்சி மையம், சசன்மை – 21. 
 

jÄœehL muR¥ gÂahs® nj®thiza  bjhFâ 4  gÂ¡fhd nj®î Édh¤jhŸ khâÇ ifnaL –- 2019  btËpL Page 98 

 

511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 

A B C B B C B C B A 

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 

C C B C D A D B D B 

531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 

B B B C B B B D D A 
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