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நேரம் : 3.00 மணி         October 3, 2012          மமொத்த மதிப்மெண்கள் : 150 

1) “ உடல் ேலம் வொய்க்கப் மெற்ந ொருக்கு உள ேலனை உண்டொக்குவநத கல்வி ” என் வர் 
A) அரிஸ்டொட்டில்   B) டூயி       C) நன்       D) பியாஜே 

2) ஒநர நேரத்தில் ெல தைிேெர்கனள  ஆய்வுக்கு எடுத்துக்மகொள்ளும் முன  
A) த ாடர்புமுறை   B) கள ஆய்வு  

C) தநடுந்த ாடர் ஆய்வு முறை  D) குறுக்குமவட்டு ஆய்வு முன  

3) குமரப்ெருவத்தின் ஓர் அனடயொளம்  
A) தபாதுறைப்படுத் ப்பட்ட உணர்ச்சியூட்டும் நிறை  

B)  குழு வாழ்வில் விருப்பம் ஜ ான்று ல்  

C) மைமவழுச்சி சமேினலயின்னம   

D) இயக்கம்  றடபடும் தபாழுது ஜகாபம் தகாள்ளு ல் 

4) ஆெிரகொம் மொஸ்நளொவின் நதனவக் நகொட்ெொட்டின் ெடிேினலகளின் எண்ணிக்னக 
A) 3  B) 5  C) 7  D) 12 

5) உள்ளுணர்வொல் கொணுகின்  கட்டம் 
A) 4 முதல் 7 வயது வனர   B) 7 மு ல் 12 வறை   

C) பிைப்பு மு ல் 4 வயது வறை   D) 12 வயதுக்கு ஜைல் 

6) ெின்வருவைவற்றுள் “ ெியொநே ” வின் கூற்ன த் மதரிவு மசய்க. 
A)  னிநபரின் நடத்ற றய இைக்றக ஜநாக்கி இட்டுச் தசல்லும் ஆற்ைல் நுண்ணைிவாகும்   

B) சுற்றுப்பு த்நதொடு ஒத்துப்நெொகும்  ஆற் ல் நுண்ண ிவொகும்  

C) கடினைாகச் சிந் ிக்கும்  ிைறனப் தபற்ைிருக்கும் விகி த்ற ப் தபாருத்ஜ   னிநபறை  

    அைிவாற்ைல் தபற்ைவர் எனைாம்  

D) உண்றைகளின் பார்றவயில் நல்ை துைங்கல்கறள வழங்கும் அற்ைஜை நுண்ணைிவு 

7) இந்த அளவுநகொல் முக்கியமொகக் கொதுநகளொத மற்றும் ெின்தங்கிய குழந்னதகளின் 
ெயன்ெொட்டிற்மகை வடிவனமக்கப்ெட்டது 
A) ெின்ட்டர் ெொட்டர்சன் அளவுநகொல்      

B) ஆர் ரின் புள்ளி அளவுஜகால்  

C) அதைக்சாண்டரின் கூட்டு தசயற் ஜசா றனகள்  

D) பார்டியாவின் கூட்டு தசயற் ஜசா றனகள் 

8) ேிருவைத்தின் உறுப்ெிைர் ெகுதியில் “ ஆம் ஐயொ ” என்னும் மைப்ெொன்னமனயக் கு ிப்ெது 
A) ைக்களாட்சி  றைறைப் பண்பு   B) சர்வதிகொர தனலனமப்ெண்பு   

C) ஊக்கைளிக்கும்  றைறைப்பண்பு              D) வழிநடத்தும்  றைறைப்பண்பு 

9) புலன் உறுப்ெில் கொட்சித் தகவல்கனள னவப்ெது 

A) STM   B) ஒைி நிறனவு  C) LTM        D) ெொர்னவ ேினைவு 

10) வொசித்தலில் சிரமம் ஏற்ெடுவனத கு ிப்ெது  

A) அப்றபசியா          B) னடலிசியொ  C) றைபிைிக்சியா  D) ஸ்றபனா றபபிடா 

 

          குழந்னத நமம்ெொடும் கற்ெித்தல் முன களும் 
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11) மதொழில் வழிகொட்டி திைங்கனள ேடத்துெவர் 

A) ஆசிரியர்   B) த ாழிை ிபர்  C) ைனநை ைருத்துவர்  D) விளம்பை ாைர் 

12) ஆக்க ேினலயுறுத்தம் ஏற்ெடுத்திய ெின்பு ஏற்ெடும் ேிகழ்வு 
A) கட்டுப்படுத் ப்படா   தூண்டல் → கட்டுப்படுத் ப்படா   துைங்கல்  

B) கட்டுப்படுத் ப்பட்ட  தூண்டல்   → கட்டுப்படுத் ப்படா   துைங்கல்    

C) கட்டுப்படுத் ப்பட்ட  தூண்டல்  →  கட்டுப்படுத் ப்படா   தூண்டல் → கட்டுப்படுத் ப்படா     

     துைங்கல்  

D) கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட  தூண்டல்   →  கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட  துலங்கல் 

13)  

இது உணர்த்தும் விதி 
A) அருகொனம விதி   B) ஒத்  வி ி  C) நிைப்புவி ி  D) விறளவு வி ி  

14) புரூைர் மைித மூனளனயப் ெற் ி கூ ியனவ  

A) தசயல்படு நிறை  B) உருவக நிறை  C) குைியடீ்டு நிறை   D) அனைத்தும் 

15) கற் ல் மொற் த்தின் மெொதுனமப்ெடுத்துதல் நகொட்ெொடு இவரின் ெங்களிப்ெொகும் 

A) பாவ்ைாவ்   B)  ார்ண்றடக்  C) சொர்லஸ் ேடீ்   D) W.C. ஜபக்ஜை 

16) தகவல்கனள ேினைவு கூர்வதும், மீட்டுணர்வதும் 

A) ைை ி   B) கற்பறன   C) ேினைவு    D) சிந் ித் ல் 

17) கற் ல் முழுனமயொதல் எனத மெொறுத்து அனமகி து? 

A) பாடத் ிட்டம்  B) ஆசிரியர்    C) கவனம்    D) மைேலம் 

18) இருகரு இரட்னட குழந்னதகளின் தரத் மதொடர்பு விகிதம் 

A) 0.88    B) 0.63      C) 0.50    D) 0.77 

19) HIV கண்ட ியப்ெட்ட ஆண்டு 

A) 1981   B) 1986   C) 1964    D) 1996 

20) Instinct என்ெதன் மெொருள் 

A) அனுைானம்               B) அகமுகன்   C)  ிரிபுக்காட்சி   D) இயல்பூக்கம் 

21) அ ிவுனர ெகர்தலின் எதிர்கொல நேொக்கம் 

A) ெிரச்சனைகனளத் தொநை தரீ்க்கும் ஆற் னல வளர்த்தல்  

B)  பிைச்சறனகறள அறடயாளம் காணும்  ிைன் வளர்த் ல்  

C)  பிைச்சறனகளுக்கு  ீர்வு காண பிைர் உ விறய நாடு ல்  

D) இறவ அறனத்தும் 

22) தொன் விரும்ெிக் நகட்ட “ ஸ்கூட்டர் ” கினடக்கவில்னல என்ெதற்கொக கல்லூரி மொணவர் வடீ்டில்  

தனரயில் புரண்டு அரற் ி அடம்ெிடித்தல் 

A) இடைாற்ைம்    B) ெின்ைனடதல்  C) பின்வாங்கு ல்  D) ஈடு தசய் ல் 

23) ஒழுக்கத்தின் முக்கியக்கூறு 

A) நடத்ற    B) ஆளுறை   C) மைசொட்சி   D) ைனதவழுச்சி 
24) ேினைவு கூர்தலில் முதல் ேினலயொகக் கருதப்ெடுவது  

A) ைீட்டுக்தகாணர் ல்   B) ைீட்டுணர் ல்  C) கற் ல்   D) ைனத் ிருத் ல் 

25) சிக்கலொை மெொதுனமக் கருத்து  

A) பச்றசநிைம்       B) விறளயாட்டு றை ானம் C) ைினுைினுப்பு  D) குடியரசு ேொடு 
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26) மெொருத்துக:- 

அ)  Educatum   - 1)  கற்ெித்தல் மசயல் 

ஆ) Educere  - 2) வழிேடத்துதல் 

இ) Educare  - 3) முன்வரச் மசய்தல் 

ஈ) Educo  - 4) ேடத்திச் மசல்லுதல் 

A) அ) – 3, ஆ) – 2, இ) – 4, ஈ) - 1   B) அ) – 4, ஆ) – 3, இ) – 2, ஈ) – 1 

C) அ) – 1, ஆ) – 2, இ) – 3, ஈ) - 4  D) அ) – 2, ஆ) – 4, இ) – 1, ஈ) - 3 

27) அ, ஆ, இ ஆகிய மூவரும் வந்தைர். அவர்களுடன் ஈ, உ, ஊ, எ ஆகிநயொர் நசர்ந்து மகொண்டைர் 

அதில் ‘அ’வும் ‘ஊ’வும் ெிரிந்து மசன் ைர் அதில் ‘ஊ’ திரும்ெி வந்தொன். ெின்ைர் ‘ஆ’ 
மசன்றுவிட்டொன். இறுதியில் உள்நளொர் எத்தனை நெர்? 

A) 7 ஜபர்              B) 5 நெர்           C) 6 ஜபர்               D) 8 ஜபர் 

28) ேினைப்ெதற்கும் ேடப்ெதற்கும் இனடநய கொணப்ெடும் முரண்ெொடுகள் இதற்கு அடிப்ெனடக் 

கொரணமொக விளங்குகி து  

A) பயம்     B) கவனல   C) ஜபைாறச   D)தபாைாறை 

29) குருட்டு மைப்ெொடம் மசய்ய உதவுவது 

A) ேடத்னத மகொள்னகயொளர் அணுகுமுன  B) அைிவுசார் கற்ைல் அணுகுமுறை  

C) அைிவின் உருவாக்க அணுகுமுறை             D) முயன்று  வைிக்கற்ைல் அணுகுமுறை 

30) இதயத்தின் மசயல்ெொட்னடயும், இரத்த அழுத்தத்னதயும் கட்டுப்ெடுத்துவதுடன்  

இரத்தக்குழொய்களும், தனசகளும் சுருங்கி விரிவதற்கு உதவுவது  

A) அட்ரிைலின்           B ) ற ைாக்சின்        C) இன்சுைின்          D) ைார்ஜைான்கள் 

 

31) ெகுத்த ிவு கவிரொயர் எை அனழக்கப்ெடுெவர் 

A)  ந்ற  தபரியார்                 B) பட்டுக்ஜகாட்றட கல்யாண சுந் ைம்  

C) உடுமனல ேொரொயணகவி      D)  ிரிகூட ைாசப்ப கவிைாயர் 

32) ஐரொதசீுவரர் ஆலயத்னத கட்டியவர்  

A) இரண்டொம் ரொசரொச நசொழன்     B) மு ைாம் குஜைாத்துங்க ஜசாழன் 

C) பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியன்       D) ைஜகந் ிைவர்ை பல்ைவன் 

33) துவ்வொனம என்ெதன் மெொருள் 

A) தபாய்யாறை        B) வறுனம        C) உைக்கம்       D) இன்பம் 

34) ‘நதசியம் கொத்த மசம்மல்’ எைப் ெொரொட்டியவர் 

A) பாை ி ாசன்                           B) முத்துைாைைிங்க ஜ வர்  

C) திரு.வி.க               D) குறைவை வாசித் ான் பிள்றள 

35) ‘மசய்’ என்ெதன் மெொருள் 

A) தூைம் B) ஜவண்டு ல்         C) வயல்             D) பாம்பு 

36) ‘கீரன்’ – மெயர்ச்மசொல்லி  வனக அ ிக 

A) குடிப்மெயர்      B) கிறளப்தபயர்            C) காைப்தபயர்    D) சுட்டுப்தபயர் 

37) தைிப்ெொடல் திரட்டினைத் நதடித் மதொகுத்தவர் 

A) சந்திரநசகர கவிரொசப் ெண்டிதர்              B) உ.ஜவ.சாைிநா ய்யர்   

C) ைீனாட்சி சுந் ைம்                D) பரி ிைாற்கறைஞர் 

38) ெின்வருவைவற் ில் த ி மேய்ய ெயன்ெடொதது எது? 

A) ஊறட குழல் B) ஓடம் C) பறடைைம்     D) கரனண 

தமிழ் 
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39) புத்தரின் அ ிவுனரயொல் ஞொைம் மெற்று அவருனடய மகொள்னகனய ஏற்று ேொமடங்கும் 

உயிர்ெலினயத் தனட மசய்தவர்  

A) சசாங்கன்      B) ெிம்ெிசொரர்        C) அஜசாகர்  D) ைர்சர் 

40) ‘தொமயொடு மகள் வந்தொள்’ இத்மதொடரில் வந்துள்ள நவற்றுனம 

A) இைண்டாம் ஜவற்றுறை            B) மூன் ொம் நவற்றுனம 

C) ஏழாம் ஜவற்றுறை   D) ஐந் ாம் ஜவற்றுறை 

41) ‘அகரொதி’ என்னும் மசொல் முதன் முதலில் இடம்மெற்றுள்ள நூல் 

A) அபி ான சிந் ாைணி           B) புைநானூறு       C) ஜசந் ன்  ிவாகைம்          D)திருமந்திரம் 

42) ‘கொந்தியடிகளொல் தத்மதடுக்கப்ெட்ட மகள்’ எை மசல்லமொக அனழக்கப்ெட்டவர் 

A) அஞ்சறையம்ைாள்              B) அம்புேத்தம்மொள்   

C) ைாணி ைங்கம்ைாள்                D) ோன்சிைாணி இைட்சுைிபாய் 

43) குடகுமனலனய ஊடறுத்து அனலநமொதும் கொவிரினயத் தந்தவன் 

A) கநவரன் B) கரிகாைன்         C) தசங்கணான்         D) விசயாையன் 

44) தமிழ்ேொட்டில் முதன் முதலொக ேடத்தப்ெட்ட நதசிய ேொடகம் 

A) ஜ சியக்தகாடி       B) ஜ சபக் ி      C) ைறைவழி         D) கதரின் மவற் ி 
45)  

ெடத்தில் ஒலித்தனசனயக் கு ிக்கும் எண் 

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

46) இனணச்மசொற்கள் எத்தனை வனகப்ெடும்? 
A) இைண்டு         B) மூன்று         C) நான்கு         D) ஆறு 

47) ெள்ளியில் மொணவர்கள் ஓரிடம், நூலகம் நவ ிடம் என்  ேினலனய மொற் , ேம் 

ெள்ளிக்கல்வித்துன  மதொடங்கியுள்ள வகுப்ென  நூலகத்திட்டம் எது? 

A) நூல் நிறையம்    B) புத்தகப் பூங்மகொத்து   

C) ை ிப்புக்கல்வி                 D) தசயல்வழிக்கற்ைல் 

48) மண்ணொனச கருதி நெொருக்குச் மசல்வது 

A) வஞ்சித்தினண         B) காஞ்சித் ிறண      C) வாறகத் ிறண        D) பாடாண்  ிறண 

49) அறுசுனவயில் இைிப்ெின் ெயன்  

A) வளம்  B) ஆற்ைல்  C) உணர்வு   D) இனிறை 

50) “கொந்தி சின யில் தொநம தயொரித்த கொலணினய, எைக்கு அன்ெளிப்ெொக அளித்தொர் அதனை 

ஆர்வத்நதொடு வொங்கி அணிந்நதன்; என் கொல்கள் ேடுங்கியை; ேிற்க முடியவில்னல உடநை, 

அதனை எடுத்துச் மசன்று என் பூனசயன யில் னவத்து வணங்கி வருகிந ன்” என்று 

கு ிப்ெிட்டவர்  

A) ைவுண்ட் ஜபட்டன்         B) ஸ்மட்ஸ்            C) எைிசதபத்          D) ைாோேி 
51) ெின்வருவைவற் ில் ஔனவயொரின் கூற்ன த் மதரிவு மசய்க 

A) யாதும் ஊஜை யாவரும் ஜகளரீ்          B) உண்பது நாழி உடுப்பது இைண்ஜட 

C) பிைப்தபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும்           D) தினரகடல் ஓடியும் திரவியம் நதடு 
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52) மெொருத்துக: 

1) கொன்          -      (அ)  கரடி 

2) உழுனவ -      (ஆ) சிங்கம் 

3) மடங்கல் -      (இ)  புலி 
4) எள்கு -      (ஈ)   கொடு  

A) 1-இ, 2-ஆ, 3- அ, 4- ஈ              B) 1-இ, 2-ஈ, 3- அ, 4-ஆ     

C) 1-ஈ, 2-இ, 3-ஆ, 4-அ              D) 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 

53) “ஒவ்மவொருவரும் முழு மைித ேினலனய அனடய கல்வி, மசல்வம், உனழப்பு ஆகிய மூன்றும் 

நதனவப்ெடுகி து. மசல்வமும் உனழப்பும் இல்லொத கல்வி களர்ேிலம். உனழப்பும் கல்வியும் 

அற்  மசல்வம் மிருகத்தைம்” என்று கூ ியவர் 

A) காந் ி  B) அம்நெத்கொர்         C) ஆடம் ஸ்ைித்                 D) தபரியார் 

54) மெொருத்துக:- 

 

A) 1-ஆ, 2-அ, 3- உ, 4- ஆ, 5-இ              B) 1-ஈ, 2-உ, 3- அ, 4-இ, 5-ஆ     

C) 1-ஆ, 2-ஈ, 3-இ,  4-அ, 5- உ   D) 1-இ, 2-உ 3-ஆ, 4-ஈ, 5-அ 

55)  ‘ஞொை ெச்சினல’ எை வள்ளலொர் நெொற் ிய மூலினக 

A)கீழொமேல்லி  B) குப்னெநமைி C) தூதுவனள  D) துளசி 
56) “தயீிைொல் சுட்டபுண் உள்ளொறும் ஆ ொநத 

ேொவிைொல் சுட்ட வடு” இக்கு ட்ெொவில் ெயின்று வந்துள்ள அணி 
A) நவற்றுனம அணி  B) ேிரல்ேின  அணி  

C) ெிரிதுமமொழிதல் அணி D) ஏகநதச உருவக அணி 
57) குனழ என்ெதன் மெொருள் 

A) கா ணி  B) மசவி  C) இறை  D) ஜசாறு 

58) தணினக உலகேொதன் எழுதொத நூல்  

A)பூஞ்ஜசாறை     B) ைாணவர்  ைிழ்விருந்து     C) பாடும் பாப்பா D) நதன்மனழ 

59) உனரயொடல் என்ெது “ அயல்மமொழிச் மசொற்கள் குறுக்கிடொமல் ஒருவர் நெசுவனத மற்ந ொருவர் 

நகட்ெதும் அதற்கு வினடயிறுப்ெதுமொகும்” என் வர் 

A) ஜபைாசிரியர்  ஜவ       B) நெரொசிரியர் ெொமர்   C) ஸ்டீபன்சன் D) ைில்டன் 

60) ஆசிரியப்ெொவிற்கு உரிய சரீ்கள் 

A) காய்ச்சீர்  B) மொச்சரீ்  C) கனிச்சீர்  D)அறனத்தும் 

 

 

 

 

61) There has been no rain for six months 

A) Past tense   B) present tense  C) present continuous     D) present perfect 

62) Two and two ____________ four. 

A) Made    B) makes   C) make      D) have made 

ENGISH 
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63) Shantha with all her sisters ____________here. 

A) Am    B) is    C) are        D) have 

64) Neither you nor I __________ to drop this project. 

A) Have   B) has    C) is    D) none of these  

65) Somebody has raised the issue.  

A) Shall we?   B) haven’t they? C) hasn’t they?    D) hasn’t he? 

66) Sandy speaks English fluently 

A) Adverb of manner  B) adverb of time  C) adverb of place  D) adverb of frequency 

67) We inhale oxygen when he breathe in.  ( find out the opposite ) 

A) yawn   B) exhale   C) hiccup   D) burp 

68) Choose the correct phrase to fill in the blank in the sentence 

She __________ living in Chennai since 1989. 

A) Have been  B) Had been  C) Have been  D) Has been 

69) ‘Be’ verbs are called_________ 

A) Modals  B) Helping verbs C) Adverbs  D) None of these 

70) Is, Am, Are, Was, Were, Be, Being, Been are called__________ 

A) Do verbs  B) Have verbs    C) State-of being verbs   D) Modals 

(Q 71 to 75) Read the passage given below and choose the best answer for each of the questions : 

What is immediately needed today is the establishment of a world Government and international federation or 

mankind. It isthe utmost necessarily of the world today and all those person who wish to see all human beings 

happy and prosperous naturally feel it keenly. Of course, at time we feel that many of the problems our 

political, social, economical, linguistic and cultural list would come to an end if there were one Government 

all over the world. Travellers, businessmen, seekers of knowledge and teachers of righteousness know very well 

that great impediments and obstructions are faced by them when they pass from one country form another, 

exchange goods , get information and make an effort to spread their gospel among their fellowmen. In the past, 

religious sects divided one set of people against another, colour of the sky or shape of the body set one against 

the other. But today when philosophical light has exploded the darkness that was created by religious 

differences and when scientific knowledge has falsified the superstition they have enabled human beings of all 

views and of all races and colours to come frequent contact with one another. They create artificial barriers 

unnatural distinctions, unhealthy isolation. Unsuccessful fears and dangers in the minds of the common men 

who by the nature want to live in friendship with their fellowmen. But all these evils would cease to exist if 

there were one government all over the world. 

71) What is the urgent need of the world today? 

A) The establishment of world government 

B) The establishment of international economic order 

C) The raising of international spiritual army 

D)  no suitable answer 

72) What divides people of one country against another? 

A) Different religion                  B) Different languages  

C) Government of various countries D)  self believes 

73) Which of the following problems have not been mentioned in the passage as likely to be solved with the 

establishment of world government? 

A) Economic problems     B) social problems  C) cultural problems  D) personal problems 

74) What will the world government be expected to do? 

A) It will arrange for interplanetary contacts    B) It will bring about morality 

C) It will bring about universal happiness and prosperity  D)  none of the answer 
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75) In the past religious sects 

A) United people with one another   B) Divided people 

C) Kept away from political affairs   D) United religions 

76) This letter has been written by Asoka 

A) Asoka wrote this letter    B) Asoka has written this letter  

C) Asoka had written this letter                 D) Asoka had been written a letter 

77) No other area in Chennai is as polluted as Anna Nagar (Change into Superlative) 

A)Anna Nagar is less polluted area in Chennai    

B)Anna Nagar is the least polluted area in Chennai   

C)Anna Nagar in Chennai is the most polluted area   

D)Anna Nagar is more polluted than most other areas in Chennai  

78) _______  boy you sent is very smart. 

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

79) We play cricket everyday 

A) Cricket is played by us everyday    B) Cricket was played by us everyday 

C) Cricket had been played by us everyday  D) Cricket will be played  by us. 

80) She always talks much 

A) SVAC  B) SAVA  C) SAVO  D) None 

81) Either, Neither, Each, Every, and Everyone must be followed by a verb in the ___________ form. 

A) Plural  B) Neutral  C) Singular  D) None 

82) The plural for of information is 

A) Informations         B) Informatives   C) Informats  D) Information 

83) The United States of America  __________  a big army. 

A) Have   B) Has   C) Can   D) May 

84) I have _____ HMT watch 

A) A   B) An   C) The   D) No article 

85) Congratulations  ___________  your success. 

A) On   B) For   C) To   D) By 

86) _____________ are action words. 

A) Adverb  B) Adjectives  C) Verbs  D) Nouns 

87) Committee may take___________ 

A) A singular or plural verb      B) Only a singular verb       C) Only a plural verb      D) None of these 

88) Gopal is a careful driver 

A) Adjective   B) adverb   C) interjection   D)noun 

89) which one of the following sentence is a correct sentence? 

A) He is so tired and that he can not walk   B) He is so tired that he can walk 

C) He is so tired that he cannot walk   D) He is very tired to walk slowly 

90) Which one of the following plural form is not correct? 

A) Sons-in-laws  B) Sons-in-law  C) Chimneys  D) Armies 

   

     

91) வட்டவடிவ மனைனய ஒருவர் ெத்து முன  சுற்றுகி ொர். அவர் கடந்த மமொத்த மதொனலவு 352மீ 

எைக் கணக்கிடப்ெட்டுள்ளது. மனையின் ெரப்னெ கொண்க. 

A) 98.56ச.மீ  B) 93.58ச.ைீ   C) 99.96ச.ைீ   D) 89.97ச.ைீ 

 

கணக்கு 
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92) சுருக்குக:- (  + 2  இல் 1  ) ÷ 1  

 
A) 12    B) 8    C) 4    D) 6 

 

93)    ன் மதிப்னெக் கொண்க 

 

A)     B)     C)    D)  

94) ஓர் எண்ணின் மூன் ில் ஒரு ெங்கின் இரண்டில் ஒரு ெங்கின் ஐந்தின் ஒரு ெங்கு 15 எைில் 

அவ்மவண்னணக் கொண்க. 

A) 496    B) 469    C) 471    D) 450 

95) மதொடர் தள்ளுெடிகள் முன நய 10%, 20% என் வொறு ஒரு மதொனலக்கொட்சிப் மெட்டி ` 14,400க்கு 

விற்கப்ெட்டது எைில் அதன் கு ித்தவினல என்ை? 

A) ` 20,000    B) ` 20,400     C) ` 19,600  D) ` 19,000 

96) ஈசன் மதொடர்னவப்பு ேிதியில் மொதொ மொதம் ` 700ஐ, 6 வருடங்களுக்கு ஒரு வங்கியில் மசலுத்தி 
வருகின் ொர். 6ஆண்டுகள் முடிவில் அவருக்கு ` 64,197 கினடத்தொல் ஆண்டு வட்டி வதீம் என்ை?  

A) 9%    B) 13%     C) 17%   D) 7% 

97) A, B, C மூவர் ஒரு நவனலனய முன நய 8, 12, 16 ேொட்களில் முடிப்ெொர்கள். A, B இருவரும் 

நசர்ந்து அவ்நவனலனய 3 ேொட்களுக்கு மசய்தைர். ெின்ைர் B விலகுகின் ொர். C நசருகின் ொர். 

எைில் A, C இருவரும் நசர்ந்து அவ்நவனலனய எத்தனை ேொட்களில் முடிப்ெொர்கள்? 

A) 5 நாட்கள்   B) 4 நாட்கள்   C) 3 நாட்கள்   D) 2 ேொட்கள் 

98) X=1+√2 எைில், ( x -  )2 
–ன் மதிப்ெினைக் கொண்க.   

A) 4    B) 8    C) 12    D) 16 

99) 2x3 – ax2 + 9x – 8ஐ ( x - 3) ஆல் வகுக்கக் கினடக்கும் மீதி 28 எைில், a-ன் மதிப்னெக் கொண்க.  

A) 9    B) 6    C) 13    D) 5 

100) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஒரு ேிகழ்ச்சியின் ேிகழ்தகவொகும் 

A)    B) -1   C) -     D)   

101)  

ேிழலிடப்ெட்ட ெகுதியின் ெரப்ெளவு கொண்க. 

A) 78.57மச.மீ2   B) 86.24 தச.ைீ2  C) 69.95 தச.ைீ2  D) 94.39 தச.ைீ2 

102) ெின்வரும் ெக்க அளவுகளில் எனவ ஒரு முக்நகொணத்னத அனமக்கும்  

A) 3தச.ைீ, 6தச.ைீ, 9தசைீ   B) 15மசமீ, 10மச.மீ, 8மச.மீ  

C) 12தச.ைீ, 20தச.ைீ, 8தச.ைீ  D) 12தச.ைீ, 6தச.ைீ, 3தச.ைீ 

103) இரு எண்களின் மீப்மெரு மெொ.வ. 3, மீச்சிறு மெொ.ம 72, ஒரு எண் 24 எைில் மற்ம ொரு எண்  

A) 3    B) 6    C) 9    D) 12 
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104)  

 x0 மற்றும் y0 இன் மதிப்புகனளக் கொண்க.  

 

A) x0 =30, y0= 50     B)  x0 = 50, y0=57   C)  x0 =55 y0=75           D) x0 =30, y0=30 

105) ெின்வரும் விவரங்களுக்கு எனடயிட்ட கூட்டுச் சரொசரி கொண்க. 

 
A) ` 39.69  B) ` 45.96   C) ` 37.11   D) ` 29.99 

106) முதல் 50 ஒற்ன  இயல் எண்களில் ெகொ எண்களின் எண்ணிக்னக 

A) 25    B) 15    C) 14    D) 24 

107) 7- 3 = 124,     6 + 3 = 279, 5-2=63,   11+2=2613      எைில் 15-3=? 

A) 5418    B) 1845   C) 187    D) 3612 

108) 72 இன் அனைத்து கொரணிகளின் எண்ணிக்னக  

A) 10    B) 12    C) 36    D) 8 

109)  

  

தொம்ெரத்திற்கும் கன்ைியொகுமரிக்கு முந்னதய ேிறுத்தத்திற்கும் இனடப்ெட்ட ெயண நேரம் 

A) 12ைணி 45 நிைி      B) 14ைணி 05 நிைி     C) 12ைணி 55 நிைி          D) 12மணி 40 ேிமி 
110) ரொகுல் 7-6-2006 அன்று ` 4,000 ஐ கடைொக மெற்று அனத 19-8-2006 அன்று திரும்ெ மசலுத்திைொர். 

5% வதீம் வட்டி கணக்கிடப்ெட்டொல் அவர் மசலுத்திய மதொனக எவ்வளவு? 

A) ` 4,200   B) ` 4,080   C) ` 4,040   D) ` 4,120 

111) Ax2 – 5x + c –ன் கொரணிகள் ( 2x + 1 ) மற்றும் ( x-3 ) எைில், a மற்றும் c - ன் மதிப்புகள் முன நய   

A) 2, 3    B) -2, 3   C) 2, -3    D) 1, -3 

112) A (a,b) என்  புள்ளி எம்மதிப்ெிற்கு மூன் ொவது கொல்ெகுதியில் அனமயும்  

A) a>0, b<0   B) a<0, b<0   C) a>0, b>0   D) a<0, b>0 
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113) இனணகரம் ABCD –ல் AB –ன் னமயப்புள்ளி E மற்றும்  –ன் நகொண இரு சமமவட்டி CE எைில் 

 –ன் அளவு 

A) 60°    B) 90°   C) 100°    D) 120° 

114) வட்டக்நகொணப் ெகுதியின் ஆரம் 12 மச.மீ மற்றும் வில்லின் ேீளம் 21 மச.மீ எைில் அதன் ெரப்பு 

A)  ச.தச.ைீ   B) ச.தச.ைீ   C)  ச.மச.மீ    D)  ச.தச.ைீ 

115) 10 எண்களின் கூட்டுச்சரொசரி   -7. ஒவ்மவொரு எண்ணுடனும் 5 ஐக் கூட்டிைொல் கினடக்கும் 

புதிய கூட்டுச்சரொசரி  

A) - 2    B) 12   C) - 7   D) 17 

116) ஒரு புள்ளி விவரத்தின் விலக்க வர்க்கச் சரொசரி 12.25 எைில் அதன் திட்ட விலக்கம் 

A) 3.5   B) 3   C) 2.5   D) 3.25 

117) ஒரு நேர்வட்ட உருனளயின் ஆரமொைது அதன் உயரத்தில் ெொதி எைில் அதன் மமொத்தப் பு ப்ெரப்பு 

A)  ச.அ  B) 2 ச.அ  C) 
2 ச.அ  D)  ச.அ 

118) ஒரு நகொபுரத்திலிருந்து 28.5 மீ தூரத்தில் ேின்று மகொண்டிருக்கும் ஒருவர் நகொபுரத்தின் உச்சினய 

450 ஏற்றுக்நகொணத்தில் கொண்கின் ொர். அவருனடய கினடேினலக் ெொர்னவக் நகொடு 

தனரயிலிருந்து 1.5மீ உயரத்தில் உள்ளது எைில், நகொபுரத்தின் உயரம்? 

A) 30மீ    B) 27.5ைீ   C) 28.5ைீ   D) 27ைீ 

119) 300 – க்கும் 500– க்கும் இனடநயயுள்ள 11ஆல் வகுெடும் அனைத்து இயல் எண்களின் 

கூட்டற்ெலனை கொண்க. 

A) 7227   B) 8624    C) 9537   D) 6357 

120) இவற்றுள் எது லீப் ஆண்டு இல்னல.   

A) 1400    B) 1996    C) 1600               D) 1672 

  

 

    

121) மடன்ைிஸ், ஹொக்கி மட்னடகள் மசய்ய ெயன்ெடும் மரம் 

A) மல்ெரி    B) றபன்     C) வில்ஜைா  D) ஜபாபாப் 

122) பூமியின் ேின  

A) 1.99 கி.கி B) 5.98 X 1024 கி.கி C) 3.18 X 1099 கி.கி D) 2.45 X 1030 கி.கி 
123) மொலுமிகளுக்குத் தினசகொட்டும் கருவிகனள அளித்தவர்கள் 

A) இந் ியர்கள்     B) ஐஜைாப்பியர்கள்    C) சைீர்கள்      D) எகிப் ியர்கள் 

124) ‘வை மகொ உற்சவம்’ ெண்டினக மகொண்டொடப்ெடும் மொதம் 

A) ேூன்   B) ேூனல   C) ஆகஸ்ட்   D) தசப்டம்பர் 

125) மெொருத்தமற் னத கண்ட ிக 

A) ைின் தைாட்டி சுடும் அடுப்பு               B) மின்விசி ி 
C) ைின் சைறவப் தபட்டி                      D)அறை சூஜடற்ைி 

126) ேொளமில்லொச் சுரப்ெிகள் சுரக்கும் நவதிப்மெொருள் 

A) தநா ிகள்           B) றவட்டைீன்கள்           C) ஹொர்நமொன்கள்           D) கால்சிறசன் 

127) சுற்றுப்பு ச்சூழல்  (ெொதுகொப்பு)  சட்டம் உருவொக்கப்ெட்ட ஆண்டு 

A) 1986                   B) 1981          C) 1974          D) 1971 

128) னகனய முன்நைொக்கி மடக்குவதற்கு துனணபுரியும் மூட்டு 

A) மூறளமூட்டு             B) வழுக்குமூட்டு    C) கீல்மூட்டு        D) பந்துகிண்ண மூட்டு 

சூழ்ேினலயியல் கல்வி 
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129)  ஒற்றுனம, நவற்றுனமகனள கண்ட ிதல் குன ெொடுகனள கொணல், விளக்கமளித்தல் நெொன்  

விைொ வனககளின் கற் ல் நேொக்கம் 

A) அைிந்து தகாள்ளு ல்     B) புரிந்து மகொள்ளுதல்      C) பயன்படுத்து ல்      D) தசயல் ிைன் 

130) டொல்டன் அணுக்னகயின் தவ ொை கூற்று எது? 

A) ஒவ்தவாரு பருப்தபாருளும் ைிகச் சிைிய பிரிக்க முடியா  துகள்களான அணுக்களால்  

    உண்டாக்கப்பட்டறவ 

B) ைாறுபட்ட  னிைங்களின் அணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று குைிப்பிட்ட, எளிய ைற்றும் முழு  

    எண் விகி த் ில் இறணந்து ஜசர்ை அணுக்கறள ( மூைக்கூறுகள் ) உருவாக்கும் 

C) மவவ்நவறு தைிமங்களின் அணுக்கள் எல்லொ வனகயிலும் மவவ்நவ ொகநவ இருக்கும்  

D) ஒரு  னிைத் ின் அணுக்கள் யாவும் எல்ைா வறகயிலும் தவவ்ஜவறு ைா ிரியாகஜவ  

    இருக்கும் 

131) தொவரத்தின் தனரநமல் ெொகங்களில் இருந்து ேீர் இழக்கப்ெடுவது 

A) ஒளிச்ஜசர்க்றக  B) ேீரொவிப்நெொக்கு  C) இனப்தபருக்கம்   D) சுவாசித் ல் 

132) மண், ெொன கள், ேீர், கொற்று ஆகியனவ மதொடர்பு மகொண்டுள்ள, உயிரிைங்கனளத் தொங்கி 
ேிற்கக்கூடிய புவியின் நமற்ெரப்பு 

A) ஓநசொன் நகொளம்  B) மண்நகொளம் C) உயிர்க்நகொளம்  D) இவற் ில் எதுவும் இல்னல 

133) மெொருள் ஒன்று ஓய்வு ேினலயிலிருந்து இயங்க ஆரம்ெிக்கி து. இரண்டு விைொடிகளுக்குப் 

ெின்ைர் மெொருள் அனடயும் முடுக்கமொைது அதன் இடப்மெயர்ச்சினயப் நெொல_____________மடங்கு 

ஆகும் 

A) அறை       B) இரண்டு C) நான்கு D) கால்பகு ி 
134) ெி ந்த குழந்னதக்கு முதலில் மகொடுக்கப்ெடும் நேொய்த் தடுப்பூசி 

A) வாய்வழி ஜபாைிஜயா        B) DPT               C) DPT ைற்றும் ஜபாைிஜயா           D) BCG 

135) டமிஃப்ளூ மொத்தினர எந்த நேொய்க்கு மருந்தொகப் ெயன்ெடுகி து 

A) தடங்கு            B) ைஜைரியா              C) சிக்கன்குன்யா       D) ென் ிக்கொய்ச்சல் 

136) எகிப்திய ேொகரீகம் வளர்ந்த ேதிக்கனர 

A) னேல்         B) யூப்ைடிஸ்             C) ைஞ்சள்       D) சிந்து 

137) ஓர் இடத்தின் இருப்ெிடத்னத அ ிய உதவுவது 

A)  ீர்க்கக் ஜகாடுகள்             B) முக்கிய அட்சக்ஜகாடுகள்    

C) அட்ச,தரீ்க்க நகொடுகள்        D) கிரீன்விச் ஜகாடு 

138) மொேில ேிர்வொகத்தின் உண்னமயொை தனலவர்  

A)பிை ை ைந் ிரி   B) ஆளுநர்  C) முதலனமச்சர்   D) குடியைசு  றைவர் 

139) நதசிய வளர்ச்சியின் உயிநரொட்டம் 

A)  கவல் பைிைாற்ைம்            B) எழுத்துவடிவம்    

C) த ாறைதூைம் அைி ல்         D) நெொக்குவரத்து திட்டம் 

140) உலகம் முழுவனதயும் ஆதிக்கம் மசய்யும் தி னம மேர்மைிக்கு மட்டும் உள்ளது எைக் 

கூ ியவர் 

A) பிஸ்ைார்க்    B) மகய்சர் இரண்டொம் வில்லியம்    C) ைிட்ைர்    D) முஜசாைினி 
141) இந்தியொவின் மிக உயரமொை சிகரம் 

A) எவதைஸ்ட்      B) கொட்வின் ஆஸ்டின்      C) கஞ்சன் ேங்கா      D)  வளகிரி 

142) நகொப்ரொ ( COPRA ) இயற் ப்ெட்ட ஆண்டு 

A) 1986     B) 2005  C) 1952  D)  1963 

143) இவர்களில் ஒருவர் இந்திய அரசியலனமப்பு சட்ட வனரவுக்குழுவில் இடம் மெ வில்னல 

A) Dr. K.N. முன்சி                           B) றசயத் முகைது சாதுல்ைா     

C) D.D. கிருஷ்ணைாச்சாரி             D) ேீலகண்டெிரமச்சொரி 
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144) 4 மணி மனழப்மெொழிவு என்ெது 

A) மவப்ெச் சலை மனழ         B) ைறைத்  றட ைறழ      

C) சூைாவழி ைறழ                    D) பருவக்காற்று ைறழ 

145)  

   சரியற் னதக் கண்ட ிக.  

A) ெடத்தில் டிசம்ெர் மொதத்தில் வடநகொளம் சூரியனை நேொக்கி உள்ள ேினலனய  

    கொண்கிந ொம் 

B) வடதுருவ பகு ி முழுறையும் பகல் தபாழு ாகஜவ உள்ளற  காண்கிஜைாம்  

C) த ன்துருவ பகு ி முழுவதும் இைவு தபாழு ாகஜவ இருப்பற  காண்கிஜைாம்  

D)  பூைியின் ைீது சூரியனின் க ிர்கள் விழுவற  இப்படம் உணர்த்துகிைது 

146) மதொழிற்புரட்சினய ஏற்ெடுத்திய முதல் எரிமெொருள் 

A) எண்தணய்  B) இரும்பு  C) ேிலக்கரி  D) ைைம் 

147) வொஸ்நகொட கொமொ இந்தியொ வந்தநெொது அவனர வரநவற்  மன்ைர் 

A) ைர்ஷவர்த் னர்  B) இைண்டாம் சந் ிைகுப் ர்  C) தசல்யூகஸ் நிஜகட்டர்  D) சொமரின் 

148) இந்திய நதசியகீதம் இனசக்கப்ெடும் ரொகம் 

A) சிந்து றபறைவி   B) ஜ ாடி   C) சங்கரொெரணம்  D) ைாேைகரி 

149) ெயிர்னளத் தொக்கும் பூச்சிகனளப் ெற் ியும், உரங்கனளப் ெற் ியும் கூறும் நவத இலக்கிய நூல் 

A) ைாே ைங்கினி        B)  ிருக்குைள்   C) ைகுவம்சம்   D) னதத்ரிய ெிரொமணொ 

150) 1946 ஆம் ஆண்டு UNICEF மதொடங்கப்ெட்டதன் முக்கிய நேொக்கம் 

A) உைகில் அறனவருக்கும் சிைந்  ைருத்துவ வச ி கிறடக்கச் தசய்வது  

B) உைக அளவில் அறை ியான ைனி  ஜநயத்ற  வளர்க்கப் பாடுபடு ல்  

C) குடிஜயற்ை நாடுகறள  ன்னிறைவு அறடயச் தசய்வது  

D) குழந்னதகள் ேலனைப் நெணுதல், அவர்களின் உரினமகனள ேினலகொட்டி, அவர்களின்  

    வொழ்விற்கும் வளர்ச்சிக்கும் ெொடுெடுதல் 
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