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    நேரம் : 3.00 மணி         TN TET   மாதிரி நதர்வு  - PAPER - I      மமாத்த மதிப்மெண்கள் : 150 

1) “ உடல் ேலம் வாய்க்கப் மெற்ந ாருக்கு உள ேலனை உண்டாக்குவநத கல்வி ” என் வர் 
A) அரிஸ்டாட்டில்   B) டூயி       C) ேன்       D) ெியாநே 

2) ஒநர நேரத்தில் ெல தைிேெர்கனள  ஆய்வுக்கு எடுத்துக்மகாள்ளும் முன  
A) மதாடர்புமுன    B) கள ஆய்வு  

C) மேடுந்மதாடர் ஆய்வு முன   D) குறுக்குமவட்டு ஆய்வு முன  

3) குமரப்ெருவத்தின் ஓர் அனடயாளம்  
A) மொதுனமப்ெடுத்தப்ெட்ட உணர்ச்சியூட்டும் ேினல  

B)  குழு வாழ்வில் விருப்ெம் நதான்றுதல்  

C) மைமவழுச்சி சமேினலயின்னம   

D) இயக்கம் தனடெடும் மொழுது நகாெம் மகாள்ளுதல் 

4) ஆெிரகாம் மாஸ்நளாவின் நதனவக் நகாட்ொட்டின் ெடிேினலகளின் எண்ணிக்னக 
A) 3  B) 5  C) 7  D) 12 

5) உள்ளுணர்வால் காணுகின்  கட்டம் 
A) 4 முதல் 7 வயது வனர   B) 7 முதல் 12 வனர   

C) ெி ப்பு முதல் 4 வயது வனர   D) 12 வயதுக்கு நமல் 

6) ெின்வருவைவற்றுள் “ ெியாநே ” வின் கூற்ன த் மதரிவு மசய்க. 
A) தைிேெரின் ேடத்னதனய இலக்னக நோக்கி இட்டுச் மசல்லும் ஆற் ல் நுண்ண ிவாகும்   

B) சுற்றுப்பு த்நதாடு ஒத்துப்நொகும்  ஆற் ல் நுண்ண ிவாகும்  

C) கடிைமாகச் சிந்திக்கும் தி னைப் மெற் ிருக்கும் விகிதத்னதப் மொருத்நத தைிேெனர  

    அ ிவாற் ல் மெற் வர் எைலாம்  

D) உண்னமகளின் ொர்னவயில் ேல்ல துலங்கல்கனள வழங்கும் அற் நல நுண்ண ிவு 

7) இந்த அளவுநகால் முக்கியமாகக் காதுநகளாத மற்றும் ெின்தங்கிய குழந்னதகளின் 
ெயன்ொட்டிற்மகை வடிவனமக்கப்ெட்டது 
A) ெின்ட்டர் ொட்டர்சன் அளவுநகால்      

B) ஆர்தரின் புள்ளி அளவுநகால்  

C) அமலக்சாண்டரின் கூட்டு மசயற் நசாதனைகள்  

D) ொர்டியாவின் கூட்டு மசயற் நசாதனைகள் 

8) ேிருவைத்தின் உறுப்ெிைர் ெகுதியில் “ ஆம் ஐயா ” என்னும் மைப்ொன்னமனயக் கு ிப்ெது 
A) மக்களாட்சி தனலனமப் ெண்பு   B) சர்வதிகார தனலனமப்ெண்பு   

C) ஊக்கமளிக்கும் தனலனமப்ெண்பு  D) வழிேடத்தும் தனலனமப்ெண்பு 

9) புலன் உறுப்ெில் காட்சித் தகவல்கனள னவப்ெது 

A) STM   B) ஒலி ேினைவு  C) LTM  D) ொர்னவ ேினைவு 

          குழந்னத நமம்ொடும் கற்ெித்தல் முன களும் 
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10) வாசித்தலில் சிரமம் ஏற்ெடுவனத கு ிப்ெது  

A) அப்னெசியா B) னடலிசியா  C) னைெிலிக்சியா  D) ஸ்னெைா னெெிடா 

11) மதாழில் வழிகாட்டி திைங்கனள ேடத்துெவர் 

A) ஆசிரியர்   B) மதாழிலதிெர்  C) மைேல மருத்துவர்  D) விளம்ெரதாரர் 

12) ஆக்க ேினலயுறுத்தம் ஏற்ெடுத்திய ெின்பு ஏற்ெடும் ேிகழ்வு 
A) கட்டுப்ெடுத்தப்ெடாத  தூண்டல் → கட்டுப்ெடுத்தப்ெடாத  துலங்கல்  

B) கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட  தூண்டல்   → கட்டுப்ெடுத்தப்ெடாத  துலங்கல்    

C) கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட  தூண்டல்  →  கட்டுப்ெடுத்தப்ெடாத  தூண்டல் → கட்டுப்ெடுத்தப்ெடாத    

     துலங்கல்  

D) கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட  தூண்டல்   →  கட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட        

13)  

இது உணர்த்தும் விதி 
A) அருகானம விதி   B) ஒத்த விதி  C) ேிரப்புவிதி  D) வினளவு விதி  

14) புரூைர் மைித் மூனளனயப் ெற் ி கூ ியனவ  

A) மசயல்ெடு ேினல  B) உருவக ேினல  C) கு ியீட்டு ேினல   D) அனைத்தும் 

15) கற் ல் மாற் த்தின் மொதுனமப்ெடுத்துதல் நகாட்ொடு இவரின் ெங்களிப்ொகும் 

A) ொவ்லாவ்   B) தார்ண்னடக்  C) சார்லஸ் ேடீ்   D) W.C. நெக்நல 

16) தகவல்கனள ேினைவு கூர்வதும், மீட்டுணர்வதும் 

A) ம தி   B) கற்ெனை   C) ேினைவு    D) சிந்தித்தல் 

17) கற் ல் முழுனமயாதல் எனத மொறுத்து அனமகி து 

A) ொடத்திட்டம்  B) ஆசிரியர்    C) கவைம்    D) மைேலம் 

18) இருகரு இரட்னட குழந்னதகளின் தரத் மதாடர்பு 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 மொருள் 

A) அனுமாைம்  B) அகமுகன்   C) திரிபுக்காட்சி   D) இயல்பூக்கம் 

21) அ ிவுனர ெகர்தலின் எதிர்கால நோக்கம் 

A) ெிரச்சனைகனளத் தாநை தரீ்க்கும் ஆற் னல வளர்த்தல்  

B)  ெிரச்சனைகனள அனடயாளம் காணும் தி ன் வளர்த்தல்  

C)  ெிரச்சனைகளுக்கு தரீ்வு காண ெி ர் உதவினய ோடுதல்  

D) இனவ அனைத்தும் 

22) தான் விரும்ெிக் நகட்ட “ ஸ்கூட்டர் ” கினடக்கவில்னல என்ெதற்காக கல்லூரி மாணவர் வடீ்டில்  

தனரயில் புரண்டு அரற் ி அடம்ெிடித்தல் 

A) இடமாற் ம்  B) ெின்ைனடதல்  C) ெின்வாங்குதல்  D) ஈடு மசய்தல் 

23) ஒழுக்கத்தின் முக்கியக்கூறு 

A) ேடத்னத   B) ஆளுனம   C) மைசாட்சி   D) மைமவழுச்சி 
24) ேினைவு கூர்தலில் முதல் ேினலயாகக் கருதப்ெடுவது  

A) மீட்டுக்மகாணர்தல்   B) மீட்டுணர்தல்  C) கற் ல்   D) மைத்திருத்தல் 
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25) சிக்கலாை மொதுனமக் கருத்து  

A) ெச்னசேி ம்       B) வினளயாட்டு னமதாைம் C) மினுமினுப்பு  D) குடியரசு ோடு 

 

26) மொருத்துக:- 

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) தைது கண்டுெிடிப்பு கைவில் ெளிச்சிட்டதாகக் கூ ியவர் 

A) அப்துல்கலாம்              B) ராமானுேம்          C)  சர்.சி.வி.ராமன்              D) ஐன்ஸ்னடன் 

28) ேினைப்ெதற்கும் ேடப்ெதற்கும் இனடநய காணப்ெடும் முரண்ொடுகள் இதற்கு அடிப்ெனடக் 

காரணமாக விளங்குகி து  

A) ெயம்     B) கவனல   C) நெரானச   D)மொ ானம 

29) குருட்டு மைப்ொடம் மசய்ய உதவுவது 

A) ேடத்னத மகாள்னகயாளர் அணுகுமுன  B) அ ிவுசார் கற் ல் அணுகுமுன   

C) அ ிவின் உருவாக்க அணுகுமுன            D) முயன்று தவ ிக்கற் ல் அணுகுமுன  

30) இதயத்தின் மசயல்ொட்னடயும், இரத்த அழுத்தத்னதயும் கட்டுப்ெடுத்துவதுடன்  

இரத்தக்குழாய்களும், தனசகளும் சுருங்கி விரிவதற்கு உதவுவது  

A) அட்ரிைலின்           B ) னதராக்சின்        C) இன்சுலின்          D) ைார்நமான்கள் 

 

31) ெகுத்த ிவு கவிராயர் எை அனழக்கப்ெடுெவர் 

A) தந்னத மெரியார்                 B) ெட்டுக்நகாட்னட கல்யாண சுந்தரம்  

C) உடுமனல ோராயணகவி      D) திரிகூட ராசப்ெ கவிராயர் 

32) ஐராதசீுவரர் ஆலயத்னத கட்டியவர்  

A) இரண்டாம் ராசராச நசாழன்     B) முதலாம் குநலாத்துங்க நசாழன் 

C) ொண்டியன் மேடுஞ்மசழியன்   D) மநகந்திரவர்ம ெல்லவன் 

33) துவ்வானம என்ெதன் மொருள் 

A) மொய்யானம        B) வறுனம        C) உ க்கம்       D) இன்ெம் 

34) ‘நதசியம் காத்த மசம்மல்’ எைப் ொராட்டியவர் 

A) ொரதிதாசன்              B) முத்துராமலிங்க நதவர்  

C) திரு.வி.க               D) குன வ  வாசித்தான் ெிள்னள 

35) ‘மசய்’ என்ெதன் மொருள் 

A) தூரம் B) நவண்டுதல்         C) வயல்             D) ொம்பு 

36) ‘கீரன்’ – மெயர்ச்மசால்லில் வனக அ ிக 

A) குடிப்மெயர்      B) கினளப்மெயர்            C) காலப்மெயர்    D) சுட்டுப்மெயர் 

37) தைிப்ொடல் திரட்டினைத் நதடித் மதாகுத்தவர் 

A) சந்திரநசகர கவிராசப் ெண்டிதர்              B) உ.நவ.சாமிோதய்யர்   

C) மீைாட்சி சுந்தரம்                D) ெரிதிமாற்கனலஞர் 

தமிழ் 
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38) ெின்வருவைவற் ில் த ி மேய்ய ெயன்ெடாதது எது? 

A) ஊனட குழல் B) ஓடம் C) ெனடமரம்     D) கரனண 

39) புத்தரின் அ ிவுனரயால் ஞாைம் மெற்று அவருனடய மகாள்னகனய ஏற்று ோமடங்கும் 

உயிர்ெலினயத் தனட மசய்தவர்  

A) சசாங்கன்      B) ெிம்ெிசாரர்        C) அநசாகர்  D) ைர்சர் 

40) ‘தாமயாடு மகள் வந்தாள்’ இத்மதாடரில் வந்துள்ள நவற்றுனம 

A) இரண்டாம் நவற்றுனம            B) மூன் ாம் நவற்றுனம 

C) ஏழாம் நவற்றுனம   D) ஐந்தாம் நவற்றுனம 

41) ‘அகராதி’ என்னும் மசால் முதன் முதலில் இடம்மெற்றுள்ள நூல் 

A) அெிதாை சிந்தாமணி           B) பு ோனூறு       C) நசந்தன் திவாகரம்          D)திருமந்திரம் 

42) ‘காந்தியடிகளால் தத்மதடுக்கப்ெட்ட மகள்’ எை மசல்லமாக அனழக்கப்ெட்டவர் 

A) அஞ்சனலயம்மாள்              B) அம்புேத்தம்மாள்   

C) ராணி மங்கம்மாள்    D) ோன்சிராணி இலட்சுமிொய் 

43) குடகுமனலனய ஊடறுத்து அனலநமாதும் காவிரினயத் தந்தவன் 

A) கநவரன் B) கரிகாலன்         C) மசங்கணான்         D) விசயாலயன் 

44) தமிழ்ோட்டில் முதன் முதலாக ேடத்தப்ெட்ட நதசிய ோடகம் 

A) நதசியக்மகாடி       B) நதசெக்தி      C) மன வழி         D) கதரின் மவற் ி 
45)  

ெடத்தில் ஒலித்தனசனயக் கு ிக்கும் எண் 

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

46) இனணச்மசாற்கள் எத்தனை வனகப்ெடும்? 
A) இரண்டு         B) மூன்று         C) ோன்கு         D) ஆறு 

47) ெள்ளியில் மாணவர்கள் ஓரிடம், நூலகம் நவ ிடம் என்  ேினலனய மாற் , ேம் 

ெள்ளிக்கல்வித்துன  மதாடங்கியுள்ள வகுப்ென  நூலகத்திட்டம் எது? 

A) நூல் ேினலயம்    B) புத்தகப் பூங்மகாத்து   

C) மதிப்புக்கல்வி                 D) மசயல்வழிக்கற் ல் 

48) மண்ணானச கருதி நொருக்குச் மசல்வது 

A) வஞ்சித்தினண         B) காஞ்சித்தினண      C) வானகத்தினண        D) ொடாண் தினண 

49) அறுசுனவயில் இைிப்ெின் ெயன்  

A) வளம்  B) ஆற் ல்  C) உணர்வு   D) இைினம 

50) “காந்தி சின யில் தாநம தயாரித்த காலணினய, எைக்கு அன்ெளிப்ொக அளித்தார் அதனை 

ஆர்வத்நதாடு வாங்கி அணிந்நதன்; என் கால்கள் ேடுங்கியை; ேிற்க முடியவில்னல உடநை, 

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

கு ிப்ெிட்டவர்  

A) மவுண்ட் நெட்டன்         B) ஸ்மட்ஸ்            C) எலிசமெத்          D) ராோேி 

mailto:N.Soundararajan@NapooSounthar


 

N.Soundararajan@NapooSounthar               9659966192          napoos.blogspot.com Page 5 
   

51) ெின்வருவைவற் ில் ஔனவயாரின் கூற்ன த் மதரிவு மசய்க 

A) யாதும் ஊநர யாவரும் நகளரீ்          B) உண்ெது ோழி உடுப்ெது இரண்நட 

C) ெி ப்மொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்        D) தினரகடல் ஓடியும் திரவியம் நதடு 

52) ெற்றுக ெற் ற் ான் ெற் ினை அப்ெற்ன ப் 
ெற்றுக ெற்று விடற்கு.  – இதில் வந்துள்ள எதுனக  
  A) கீழ்க்கதுவாய் எதுனக             B) நமல்கதுவாய் எதுனக     

   C) கூனழ எதுனக              D) மொழிப்பு எதுனக 

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

நதனவப்ெடுகி து. மசல்வமும் உனழப்பும் இல்லாத கல்வி களர்ேிலம். உனழப்பும் கல்வியும் 

அற்  மசல்வம் மிருகத்தைம்” என்று கூ ியவர் 

A) காந்தி  B) அம்நெத்கார்         C) ஆடம் ஸ்மித்                 D) மெரியார் 

54) மொருத்துக:- 

 

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)  ‘ஞாை ெச்சினல’ எை வள்ளலார் நொற் ிய மூலினக 

A)கீழாமேல்லி  B) குப்னெநமைி C) தூதுவனள  D) துளசி 
56) “தயீிைால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆ ாநத 

ோவிைால் சுட்ட வடு” இக்கு ட்ொவில் ெயின்று வந்துள்ள அணி 
A) நவற்றுனம அணி  B) ேிரல்ேின  அணி  

C) ெிரிதுமமாழிதல் அணி D) ஏகநதச உருவக அணி 
57) குனழ என்ெதன் மொருள் 

A) காதணி  B) மசவி  C) இனல  D) நசாறு 

58) தணினக உலகோதன் எழுதாத நூல்  

A)பூஞ்நசானல     B) மாணவர் தமிழ்விருந்து     C) ொடும் ொப்ொ D) நதன்மனழ 

59) உனரயாடல் என்ெது “ அயல்மமாழிச் மசாற்கள் குறுக்கிடாமல் ஒருவர் நெசுவனத மற்ந ாருவர் 

நகட்ெதும் அதற்கு வினடயிறுப்ெதுமாகும்” என் வர் 

A) நெராசிரியர் தநவ       B) நெராசிரியர் ொமர்   C) ஸ்டீென்சன் D) மில்டன் 

60) ஆசிரியப்ொவிற்கு உரிய சரீ்கள் 

A) காய்ச்சரீ்  B) மாச்சரீ்  C) கைிச்சரீ்  D)அனைத்தும் 

 

 

 

 

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 

mailto:N.Soundararajan@NapooSounthar


 

N.Soundararajan@NapooSounthar               9659966192          napoos.blogspot.com Page 7 
   

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 

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 மமாத்த மதானலவு 352மீ 

எைக் கணக்கிடப்ெட்டுள்ளது. மனையின் ெரப்னெ காண்க. 

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

 

92) சுருக்குக:- ( 
 

 
 + 2 

 

 
 இல் 1 

 

  
 ) ÷ 1 

 

 
 

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

 

93) 
    
 

     

    
 

      
   ன் மதிப்னெக் காண்க 

 

A) 
 

 
    B) 

 

 
    C) 

 

 
   D) 

 

 
 

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

அவ்மவண்னணக் காண்க. 

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

95) மதாடர் தள்ளுெடிகள் முன நய 10%, 20% என் வாறு ஒரு மதானலக்காட்சிப் மெட்டி ` 14,400க்கு 

விற்கப்ெட்டது எைில் அதன் கு ித்தவினல என்ை? 

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

96) ஈசன் மதாடர்னவப்பு ேிதியில் மாதா மாதம் ` 700ஐ, 6 வருடங்களுக்கு ஒரு வங்கியில் மசலுத்தி 
வருகின் ார். 6ஆண்டுகள் முடிவில் அவருக்கு ` 64,197 கினடத்தால் 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 முடிப்ொர்கள். A, B இருவரும் 

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

எைில் A, C இருவரும் நசர்ந்து அவ்நவனலனய எத்தனை ோட்களில் முடிப்ொர்கள்? 

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

98) X=1+√2 எைில், ( x - 
 

 
 )2 

–ன் மதிப்ெினைக் காண்க.   

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

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

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

100) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஒரு ேிகழ்ச்சியின் ேிகழ்தகவாகும் 

A) 
 

 
    B) -1   C) -  

 

 
    D)  

 

 
 

101)  

ேிழலிடப்ெட்ட ெகுதியின் ெரப்ெளவு காண்க. 

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

102) ெின்வரும் ெக்க அளவுகளில் எனவ ஒரு முக்நகாணத்னத அனமக்கும்  

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

C) 12மச.மீ, 20மச.மீ, 8மச.மீ  D) 12மச.மீ, 6மச.மீ, 3மச.மீ 
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103) இரு எண்களின் மீப்மெரு மொ.வ. 3, மீச்சிறு மொ.ம 72, ஒரு எண் 24 எைில் மற்ம ாரு எண்  

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

  

104)  

 x0 மற்றும் y0 இன் மதிப்புகனளக் காண்க.  

 

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 சராசரி காண்க. 

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

106) முதல் 50 ஒற்ன  இயல் எண்களில் ெகா 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 காரணிகளின் எண்ணிக்னக  

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

109)  

  

தாம்ெரத்திற்கும் கன்ைியாகுமரிக்கு முந்னதய ேிறுத்தத்திற்கும் இனடப்ெட்ட ெயண நேரம் 

A) 12மணி 45 ேிமி  B) 14மணி 05 ேிமி C) 12மணி 55 ேிமி  D) 12மணி 40 ேிமி 
110) ராகுல் 7-6-2006 அன்று ` 4,000 ஐ கடைாக மெற்று அனத 19-8-2006 அன்று திரும்ெ மசலுத்திைார். 

5% வதீம் வட்டி கணக்கிடப்ெட்டால் அவர் மசலுத்திய மதானக எவ்வளவு? 

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

111) Ax2 – 5x + c –ன் காரணிகள் ( 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 
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112) A (a,b) என்  புள்ளி எம்மதிப்ெிற்கு மூன் ாவது கால்ெகுதியில் அனமயும்  

A) a>0, b<0   B) a<0, b<0   C) a>0, b>0   D) a<0, b>0 

113) இனணகரம் ABCD –ல் AB –ன் னமயப்புள்ளி E மற்றும்      –ன் நகாண இரு சமமவட்டி CE எைில் 

     –ன் அளவு 

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

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

A)  
  

 
 ச.மச.மீ   B) 

  

 
 ச.மச.மீ   C) 

  

 
 ச.மச.மீ    D) 

   

 
 ச.மச.மீ 

115) 10 எண்களின் கூட்டுச்சராசரி   -7. ஒவ்மவாரு எண்ணுடனும் 5 ஐக் கூட்டிைால் கினடக்கும் 

புதிய கூட்டுச்சராசரி  

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

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

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

117) ஒரு நேர்வட்ட உருனளயின் ஆரமாைது அதன் உயரத்தில் ொதி எைில் அதன் மமாத்தப் பு ப்ெரப்பு 

A) 
 

 
   ச.அ  B) 

 

 
  2 ச.அ  C) 

 

 
  2 ச.அ  D)  

 

 
   ச.அ 

118) ஒரு நகாபுரத்திலிருந்து 28.5 மீ தூரத்தில் ேின்று மகாண்டிருக்கும் ஒருவர் நகாபுரத்தின் உச்சினய 

450 ஏற்றுக்நகாணத்தில் காண்கின் ார். அவருனடய கினடேினலக் ொர்னவக் நகாடு 

தனரயிலிருந்து 1.5மீ உயரத்தில் உள்ளது எைில், நகாபுரத்தின் உயரம்? 

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

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

கூட்டற்ெலனை காண்க. 

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

120) இவற்றுள் எது லீப் ஆண்டு இல்னல.   

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

 

 

    

121) மடன்ைிஸ், ைாக்கி மட்னடகள் மசய்ய ெயன்ெடும் மரம் 

A) மல்ெரி    B) னென்     C) வில்நலா  D) நொொப் 

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) மாலுமிகளுக்குத் தினசகாட்டும் கருவிகனள அளித்தவர்கள் 

A) இந்தியர்கள்     B) ஐநராப்ெியர்கள்    C) சைீர்கள்      D) எகிப்தியர்கள் 

124) ‘வை மகா உற்சவம்’ ெண்டினக மகாண்டாடப்ெடும் மாதம் 

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

125) மொருத்தமற் னத கண்ட ிக 

A) மின் மராட்டி சுடும் அடுப்பு               B) மின்விசி ி 
C) மின் சலனவப் மெட்டி                      D)அன  சூநடற் ி 

126) ோளமில்லாச் சுரப்ெிகள் சுரக்கும் நவதிப்மொருள் 

A) மோதிகள்           B) னவட்டமீன்கள்           C) ைார்நமான்கள்           D) கால்சினசன் 

127) சுற்றுப்பு ச்சூழல்  (ொதுகாப்பு)  சட்டம் உருவாக்கப்ெட்ட ஆண்டு 

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

128) னகனய முன்நைாக்கி மடக்குவதற்கு துனணபுரியும் மூட்டு 

A) மூனளமூட்டு             B) வழுக்குமூட்டு    C) கீல்மூட்டு        D) ெந்துகிண்ண மூட்டு 

சூழ்ேினலயியல் கல்வி 
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129)  ஒற்றுனம, நவற்றுனமகனள கண்ட ிதல் குன ொடுகனள காணல், விளக்கமளித்தல் நொன்  

விைா வனககளின் கற் ல் நோக்கம் 

A) அ ிந்து மகாள்ளுதல்     B) புரிந்து மகாள்ளுதல்      C) ெயன்ெடுத்துதல்      D) மசயல்தி ன் 

130) டால்டன் அணுக்னகயின் தவ ாை கூற்று எது? 

A) ஒவ்மவாரு ெருப்மொருளும் மிகச் சி ிய ெிரிக்க முடியாத துகள்களாை அணுக்களால்  

    உண்டாக்கப்ெட்டனவ 

B) மாறுெட்ட தைிமங்களின் அணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கு ிப்ெிட்ட, எளிய மற்றும் முழு  

    எண் விகிதத்தில் இனணந்து நசர்ம அணுக்கனள ( மூலக்கூறுகள் ) உருவாக்கும் 

C) மவவ்நவறு தைிமங்களின் அணுக்கள் எல்லா வனகயிலும் மவவ்நவ ாகநவ இருக்கும்  

D) ஒரு தைிமத்தின் அணுக்கள் யாவும் எல்லா வனகயிலும் மவவ்நவறு மாதிரியாகநவ  

    இருக்கும் 

131) தாவரத்தின் தனரநமல் ொகங்களில் இருந்து ேீர் இழக்கப்ெடுவது 

A) ஒளிச்நசர்க்னக  B) ேீராவிப்நொக்கு  C) இைப்மெருக்கம்   D) சுவாசித்தல் 

132) மண், ொன கள், ேீர், காற்று ஆகியனவ மதாடர்பு மகாண்டுள்ள, உயிரிைங்கனளத் தாங்கி 
ேிற்கக்கூடிய புவியின் நமற்ெரப்பு _________________ 

A) ஓநசான் நகாளம்  B) மண்நகாளம் C) உயிர்க்நகாளம்  D) இவற் ில் எதுவும் இல்னல 

133) மொருள் ஒன்று ஓய்வு ேினலயிலிருந்து இயங்க ஆரம்ெிக்கி து. இரண்டு விைாடிகளுக்குப் 

ெின்ைர் மொருள் அனடயும் முடுக்கமாைது அதன் இடப்மெயர்ச்சினயப் நொல_____________மடங்கு 

ஆகும் 

A) அனர       B) இரண்டு C) ோன்கு D) கால்ெகுதி 
134) ெி ந்த குழந்னதக்கு முதலில் மகாடுக்கப்ெடும் நோய்த் தடுப்பூசி 

A) வாய்வழி நொலிநயா  B) DPT               C) DPT மற்றும் நொலிநயா           D) BCG 

135) டமிஃப்ளூ மாத்தினர எந்த நோய்க்கு மருந்தாகப் ெயன்ெடுகி து 

A) மடங்கு            B) மநலரியா              C) சிக்கன்குன்யா       D) ென் ிக்காய்ச்சல் 

136) எகிப்திய ோகரீகம் வளர்ந்த ேதிக்கனர 

A) னேல்         B) யூப்ரடிஸ்             C) மஞ்சள்       D) சிந்து 

137) ஓர் இடத்தின் இருப்ெிடத்னத அ ிய உதவுவது 

A) தரீ்க்கக் நகாடுகள்             B) முக்கிய அட்சக்நகாடுகள்    

C) அட்ச,தரீ்க்க நகாடுகள்        D) கிரீன்விச் நகாடு 

138) மாேில ேிர்வாகத்தின் உண்னமயாை தனலவர்  

A)ெிரதம மந்திரி   B) ஆளுேர்  C) முதலனமச்சர்   D) குடியரசு தனலவர் 

139) நதசிய வளர்ச்சியின் உயிநராட்டம் 

A) தகவல் ெ ிமாற் ம்            B) எழுத்துவடிவம்    

C) மதானலதூரம் அ ிதல்       D) நொக்குவரத்து திட்டம் 

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

கூ ியவர் 

A) ெிஸ்மார்க்    B) மகய்சர் இரண்டாம் வில்லியம்    C) ைிட்லர்    D) முநசாலிைி 
141) இந்தியாவின் மிக உயரமாை சிகரம் 

A) எவமரஸ்ட்      B) காட்வின் ஆஸ்டின்      C) கஞ்சன் ேங்கா      D) தவளகிரி 

142) நகாப்ரா ( COPRA ) இயற் ப்ெட்ட ஆண்டு 

A) 1986     B) 2005  C) 1952  D)  1963 
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143) இவர்களில் ஒருவர் இந்திய அரசியலனமப்பு சட்ட வனரவுக்குழுவில் இடம் மெ வில்னல 

A) Dr. K.N. முன்சி                           B) னசயத் முகமது சாதுல்லா     

C) D.D. கிருஷ்ணமாச்சாரி             D) ேீலகண்டெிரமச்சாரி 

144) 4 மணி மனழப்மொழிவு என்ெது 

A) மவப்ெச் சலை மனழ         B) மனலத் தனட மனழ      

C) சூ ாவ   மனழ                 D) ெருவக்காற்று மனழ 

145)  

   சரியற் னதக் கண்ட ிக.  

A) ெடத்தில் டிசம்ெர் மாதத்தில் வடநகாளம் சூரியனை நோக்கி உள்ள ேினலனய  

    காண்கிந ாம் 

B) வடதுருவ ெகுதி முழுனமயும் ெகல் மொழுதாகநவ உள்ளனத காண்கிந ாம்  

C) மதன்துருவ ெகுதி முழுவதும் இரவு மொழுதாகநவ இருப்ெனத காண்கிந ாம்  

D)  பூமியின் மீது சூரியைின் கதிர்கள் விழுவனத இப்ெடம் உணர்த்துகி து 

146) மதாழிற்புரட்சினய ஏற்ெடுத்திய முதல் எரிமொருள் 

A) எண்மணய்  B) இரும்பு  C) ேிலக்கரி  D) மரம் 

147) வாஸ்நகாட காமா இந்தியா வந்தநொது அவனர வரநவற்  மன்ைர் 

A) ைர்ஷவர்த்தைர்  B) இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  C) மசல்யூகஸ் ேிநகட்டர்  D) சாமரின் 

148) இந்திய நதசியகீதம் இனசக்கப்ெடும் ராகம் 

A) சிந்து னெனரவி   B) நதாடி   C) சங்கராெரணம்  D) ராேலகரி 

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

A) ராேதரங்கிைி  B) திருக்கு ள்   C) ரகுவம்சம்   D) னதத்ரிய ெிராமணா 

150) 1946 ஆம் ஆண்டு UNICEF மதாடங்கப்ெட்டதன் முக்கிய நோக்கம் 

A) உலகில் அனைவருக்கும் சி ந்த மருத்துவ வசதி கினடக்கச் மசய்வது  

B) உலக அளவில் அனமதியாை மைித நேயத்னத வளர்க்கப் ொடுெடுதல்  

C) குடிநயற்  ோடுகனள தன்ைின வு அனடயச் மசய்வது  

D) குழந்னதகள் ேலனைப் நெணுதல், அவர்களின் உரினமகனள ேினலகாட்டி, அவர்களின்  

    வாழ்விற்கும் வளர்ச்சிக்கும் ொடுெடுதல் 
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