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      நேரம் : 3.00 மணி         TN TET   மாதிரி நதர்வு  - PAPER - II      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  தூண்டல் 

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 

38) ெின்வருவைவற் ில் த ி மேய்ய ெயன்ெடாதது எது? 

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

தமிழ் 
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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 
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 
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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 

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  

ENGISH 
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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 

75) In the past religious sects 

A) United people with one another   B) Divided people 

C) Kept away from political affairs   D) United religions 
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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) நகாசல ோட்டின் தனலேகரம் 
A) உஜ்ேயிைி   B) அநயாத்தி   C) நகாசாம்ெி  D) ராேகிருைம் 

92) னைடாஸ்ெஸ் நொர் யார் யாருக்குமினடநய ேனடமெற் து 
A) அமலக்சாண்டர் – அம்ெி  B) அமலக்சாண்டர் – நொரஸ்   
C) அமலக்சாண்டர் – ெிலிப்  D) அமலக்சாண்டர் – மூன் ாம் நடரியஸ் 

சமூக அ ிவியல் 
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93) இந்தியமாக்கியவல்லி யார்? 
A) மகௌடில்யர்   B) சந்திரகுப்த மமௌரியர்   C) விசாகதத்தர்  D) மமகஸ்தைிஸ் 

94) சுங்கர்கனளத் மதாடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் 
A) மமௌரியர்கள்   B) குமணர்கள்   C) கன்வர்கள்   D) சாதாவாகைர்கள் 

95) தமிழ்ோட்டில் கண்ணகி வழிொட்னட அ ிமுகப்ெடுத்தியவர் 
A) நசரன் மசங்குட்டுவன்   B) இமயவரம்ென் மேடுஞ்நசரோதன்  
C) இளங்நகாவடிகள்  D) மெரும்நசாற்று உதியன் நசரலாதன் 

96) நதன் எடுத்தல் இந்ேில மக்களின் மதாழிலாகும் 
A) கு ிஞ்சி  B) முல்னல   C) மேய்தல்   D) ொனல 

97) அர்ச்சுன்னுக்கும் சிவமெருமானுக்கும் இனடநய ேனடமெற்  நமாதனலக் கூறும் கனதநூல் 
A) ெகவத் கீனத B) முத்ரா ராட்சகம்   C) தசகுமாரசரிதம்   D) கிருதார்ேனீ்யம் 

98) முதலாம் மநகந்திரவர்மனை விசித்திர சித்தன் என்று புகழும் கல்மவட்டு 
A) மண்டகப்ெட்டு B) உத்திரநமரூர் C) ஆதிச்சேல்லூர்  D) கரிசலூர் 

99) கடாரம் மகாண்டான் 
A) முதலாம்           B) முதலாம் குநலாத்துங்கன்   
C) முதலாம்    ராேன்   D) முதலாம் ெராந்தகன் 

100) “இந்துஸ்தாைத்தின் நெரரசன்” எை தன்னை அ ிவித்துக் மகாண்டவர் 
A) ொெர்   B) அக்ெர்  C) ஷாேகான்  D) ஔரங்கசிப் 

101) சிவாேி காலத்தில் “கர்கூன்கள்” எை அனழக்கப்ெட்டவர்கள் 
A) ேீதித்துன யிைர்   B) சமயேிர்வாகிகள்   
C) வருவாய்த் துன யிைர்  D) மொதுேிர்வாகத் துன யிைர் 

102) ஆங்கிநலய கிழக்கிந்திய வணிகக்குழு ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட ஆண்டு 
A) 1600   B) 1767   C) 1613  D) 1764 

103) மூன் ாம் கர்ோடகப் நொனர முடிவுக்கு மகாண்டுவந்த உடன்ெடிக்னக 
A) ொண்டிச்நசரி  B) ொரிஸ்   C) தரங்கம்ொடி  D) ே-லா-சநெல் 

104) மவல்மலஸ்லியின் துனணப்ொடத்திட்டம் முதன்முதலில் இங்கு அ ிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது 
A) அநயாத்தி  B) ஆரத்  C) னைதராொத்  D) தஞ்சாவூர் 

105) இவரது ஆட்சிக்காலத்தில் ஆங்கிலம் இந்தியாவின் ஆட்சிமமாழியாக அ ிவிக்கப்ெட்டது 
A) வாரன் நேஸ்டிங்ஸ் B) கார்ன் வாலீஸ் C) மவல்மலஸ்லி D) வில்லியம் மெண்டிங் ெிரபு  

106) உலகின் முதல் ரயில்ொனத மதாடங்கப்ெட்ட ஆண்டு 
A) 1852   B) 1853   C) 1825  D) 1798 

107) ‘ெநகாடா’ என்ெது ெின்வருவைவற்றுள் எதனைக் கு ிக்கி து? 
A) ேிலுனவ   B) ரூொய்   C) மேற்களஞ்சியம்  D) ெனட 

108) ெின்வருவைவற்றுள் தவ ாை கருத்து எது? 
A) 1882ல் ைாண்டர்குழு ேியமிக்கப்ெட்டது   
B) 1878ல் மகாண்டுவரப்ெட்ட ோட்டுமமாழி மசய்தித்தாள் சட்டம் மற்றும் ஆயுதங்கள்               
   சட்டமாைது இந்தியப் ெத்திரிக்னகச் சுதந்திரத்னத வளர்த்தது  
C) தல சுய ஆட்சினய ரிப்ென்ெிரபு அ ிமுகப்ெடுத்திைார்  
D) 1881ஆம் ஆண்டு மகாண்டுவரப்ெட்ட முதல் மதாழிற்சானல சட்டம் ஏழு வயதுக்கு 
குன வாை குழந்னதகனள மதாழற்சானலகளில் நவனலக்கு ேியமிப்ெனத தனடமசய்தது. 

109) ெிரம்ம ஞாை சனெனய ேிறுவியவர்களுள் ஒருவராை ெிளவாட்ஸ்கி அம்னமயார் எந்த 
ோட்னடச் நசர்ந்தவர் 
A) ரஷ்யா B) இங்கிலாந்து C) அமமரிக்கா D) மதன் ஆப்ெிரிக்கா 
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110) தமிழகத்தில் சுநதசி இயக்கம் நதான் க் காரணமாை ேிகழ்வு 
A) வங்கப்ெிரிவினை B) சூரத் ெிளவு C) ோலியன் வாலாொக் ெடுமகானல  
D) ஒத்துனழயானம இயக்கம் 

111) சூரியைில் அதிக அளவு உள்ள வாயு 
A) னைட்ரேன் B) னேட்ரேன்  C) ைலீியம்  D) ஆக்ஸிேன் 

112) ைவாய் தவீுகள் அனமந்துள்ள மெருங்கடல் 
A) அட்லாண்டிக்  B) ஆர்டிக்  C) ெசிெிக்   D) அரெிக் 

113) புவினய நோக்கி வரும் விண்கற்கள் எந்த அடுக்கினுள் நுனழயும் மொழுது எரிந்து 
சாம்ெலாகி து? 
A) ஸ்ட்ரநடாஸ்ெியர்  B) மீநசாஸ்ெியர்  C) மதர்நமாஸ்ெியர்  D) எக்நசாஸ்ெியர் 

114) சுழற்சிகளிநலநய எளினமயாை சுழற்சி 
A) கார்ென் சுழற்சி  B) னேட்ரேன் சுழற்சி C) ொஸ்ெரஸ் சுழற்சி   D) னைட்ரேன் சுழற்சி 

115) தூந்திரம் என்ெது எனதக் கு ிக்கி து? 
A) வயல்மவளிப் ெகுதி B) ொனலவைப் ெகுதி C) மனலகளின் உச்சி  
D) மரங்கள் அற்  சமமவளி    

116) முதல் தமிழ் அச்சகம் மதாடங்கப்ெட்ட இடம் 
A) மதுனர  B) கானரக்கால்  C) மசன்னை  D) தரங்கம்ொடி 

117) காவிரியின் முதன்னம கினள ஆறு 
A) அரசலாறு B)மவட்டாறு  C)மவண்ணாறு D)மகாள்ளிடம் 

118) மான்சூன் என்ெதன் மொருள் 
A) மனழ  B) புயல்  C)ெருவம் D) மவயில் 

119) இந்திராகாந்தி வைவிலங்கு சரணாலயம் அனமந்துள்ள மனல 
A) ேீலகிரி மனல B) மகால்லி மனல C) ேவ்வாது மனல D) ஆனை மனல 

120) தமிழகத்தின் முதன்னம ெணப்ெயிர் 
A) வானழ  B) மேல்  C) கரும்பு  D) மஞ்சள் 

121) மரக்காணத்னதயும் விேயவாடானவயும் இனணக்கும் கால்வாய் 
A) கட்டனளக்கால்வாய்  B) ெக்கிங்காம் கால்வாய்  C) நவதாரண்யம் கால்வாய்   
D) புல்லம்ொடி கால்வாய் 

122) மடநமாகிராெி என்ெது 
A)தாவரப்புவியியல் B) மக்கள் புவியியல் C) ஒருமசல் புவியியல் D)விலங்கிைப்புவியியல் 

123) காலேினலமாற் த்தின் முக்கிய காரணி  
A) னேட்ரேன் வாயு B) ெிராண வாயு C) கரியமில வாயு D) ஈத்நதன் 

124) இந்தியாவில் மசயல்ெடும் உயர்ேீதி மன் ங்களின் எண்ைிக்னக 
A) 19   B)  20   C) 21  D) 22 

125) சட்ட நமலனவயில் ஆசிரியர்களால் நதர்ந்மதடுக்கப்ெடும் உறுப்ெிைர்கள் ொகம்  
A) 1/12   B) 1/8   C) 1/3  D) 1/6 

126) குழந்னதத் மதாழிலாளர் தனடச் சட்டம் 
A) 23 ஆம் ெிரிவு   B) 24 ஆம் ெிரிவு    C) 25 ஆம் ெிரிவு   D) 26 ஆம் ெிரிவு 

127) மெண்களுக்கு முதன் முதலில் வாக்குரினம வழங்கிய மாேிலம் 
A) ஆந்திரா   B) நகரளா    C) ெீகார்  D) தமிழ்ோடு 

128) நதனவ விதி இதற்கு மட்டும் மொருந்தும் 
A) அத்தியாவசியப் ெண்டம்   B) வசதிப்ெண்டம்   C) ஆடம்ெரப் ெண்டங்கள்    
D) மிகவும் வினல குன வாை ெண்டம் 
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129) அங்காடிக் காலம் என்ெது 
A) குறுகிய காலம்   B) மிகக் குறுகிய காலம்   C) ேின ந்த காலம்   D) அதிக காலம் 

130) ஊராட்சி மன்  கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு எத்தனை முன  கூடுகின் ை? 
A) ோன்கு முன     B)  ஆறு முன   C)   ஐந்து முன   D) ஏழு முன  

131) இந்திய நதசிய ொடலாை வந்நத மாதரம் என்  ொடனல முதன் முதலில் ொடியவர்  
A) காந்தி   B) நேரு    C) தாகூர்   D) சித்தரஞ்சன் தாஸ் 

132) ஐக்கிய ோடுகள் என்  மெயனர உருவாக்கியவர் 
A) வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்   B) ரூஸ்மவல்ட்   C) ஸ்டாலின்   D) மலைின் 

133) ஐ.ோ. வின் ேிரந்தர உறுப்புகளுக்கு வழங்கப்ெடும் உரினம 
A) ொதுகாப்பு உரினம ஆனண   B) அணு ஆயுத  உரினம    C) தடுப்புரினம ஆனண    
D) அவசரக் கூட்ட ஆனண 

134) இந்தியாவில் கல்வி உரினமச் சட்டம் மகாண்டு வரப்ெட்ட ஆண்டு  
A) 2009   B) 2010   C) 2008   D) 2011 

135) யாருனடய முயற்சியால் சாரதா சட்டம் மகாண்டு வரப்ெட்டது? 
A) சநராேிைி ோயுடு   B) விநைாொநவ    C) இந்திராகாந்தி  D) டாக்டர் முத்துலட்சுமி 

136) வறுனம ஒழிப்புக்கு முக்கியத்துவம் தந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் 
A) முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்   B) ோன்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம்     
C) ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்    D) ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

137) “உரினமகள் என்ெை சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்ெட்டு அரசால் ேனடமுன ப் 
ெடுத்தப்ெடுவதாகும்” எைக் கூ ியவர் 
A) ஆெிரகாம் லிங்கன்   B) காந்தி     C) லூதர்கிங்  D) மொசாங்நகா 

138) அதிக உற்ெத்திக்காை மொருட்களின் நசர்ப்பு 
A) நசமிப்பு   B) முதலீடு   C) வட்டி   D) ெணம் 

139) லீப் ஆண்டிற்காை திருத்தத்னதக் கூ ியவர் 
A) ஆர்யப்ெட்டர்   B) ொஸ்கரா    C) நொப் கிரிகாரி  D) ராமானுேம் 

140) உலகில் முதன் முதலில் வனரெட்த்தில் அட்சக்நகாடு தரீ்க்கக்நகாடுகனள வனரந்தவர் 
A) கலிலிநயா   B) தாலமி   C) ெிதாகரஸ்  D) மெஞ்சமின் 

141) தமிழ்ோட்டில் உள்ள இ ந்த எரிமனல குன்று 
A) மதுனர குன்று   B) திருவண்ணாமனல குன்று   C) ஆனைமனல குன்று    
D) வல்லோடு குன்று 

142) Fulminology என்ெது இனதப் ெற் ி ெடிக்கும் ெடிப்ொகும் 
A) இடி   B) மனழ   C) மின்ைல்  D) புயல் 

143) மீன்களின் உணவாை கடல்வாழ் நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாகக் காணப்ெடும் ெகுதி 
A) கண்டத்திட்டு   B) கண்டச்சரிவு    C) கண்ட எழுச்சி   D) கடலடி சமமவளி 

144) ஆரியர்கள் முதலில் குடிநய ிய ெகுதி 
A) சப்த சிந்து   B) ஆரிய வர்த்தகம்   C) காசி  D) மகதம் 

145) சமுதாய மாற் ம் காணும் முனைவர் என்ெவர் 
A) மதாழிலாளி   B) விவசாயி    C) மதாழில் முனைநவார்  D) ஆசிரியர் 

146) மகாவரீர் தன் மகாள்னககனளப் நொதித்த மமாழி  
A) ொலி   B) ெிராக்கிருதம்    C) சமஸ்கிருதம்   D) ொரசகீம் 

147) சிந்து மாகாணத்தின் மீது ெனடமயடுத்த அநரெியத் தளெதி 
A) அல்புரூணி  B) முகமது யாசூப்   C) முகமது ெின் காசிம்   D) ெக்தியார் கில்ேி 
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148) முதல் தமரயின் நொர் ேடந்த ஆண்டு 
A) கி.ெி. 1194   B) கி.ெி. 1191    C) கி.ெி. 1193   D) கி.ெி. 1195 

149) தஞ்னச ெிரகதஸீ்வரர் நகாயில் நகாபுரத்தின் வட்ட வடிவ உச்சிக்கல்லின் எனட 
A) 50 டன்  B) 40 டன்   C) 60 டன்  D) 80 டன்  

150) சரியாகப் மொருந்தியுள்ளனதத் மதரிவு மசய்க 
A ) தானழயூத்து – இரயில்மெட்டி மதாழிற்சானல 
    மணலி  -  இராணுவ ெீரங்கி மதாழிற்சானல 
    ஆவடி – இரசாயைத் மதாழிற்சானல 
   மெரம்பூர் – நதால்துன  சி ப்பு மண்டலம் 
   இராணிப் நெட்னட – சிமமண்ட் மதாழிற்சானல 
 
B) தானழயூத்து – இராணுவ ெீரங்கி மதாழிற்சானல 
  மணலி  -  இரயில்மெட்டி மதாழிற்சானல 
  ஆவடி – இரசாயைத் மதாழிற்சானல 
  மெரம்பூர் – சிமமண்ட் மதாழிற்சானல     
  இராணிப் நெட்னட – நதால்துன  சி ப்பு மண்டலம் 
 
C) தானழயூத்து – சிமமண்ட் மதாழிற்சானல   
   மணலி  -  இரயில்மெட்டி மதாழிற்சானல 
   ஆவடி – இராணுவ ெீரங்கி மதாழிற்சானல  
   மெரம்பூர் – நதால்துன  சி ப்பு மண்டலம் 
   இராணிப் நெட்னட – இரசாயைத் மதாழிற்சானல 
 
D) தானழயூத்து – சிமமண்ட் மதாழிற்சானல   
   மணலி  -  இரசாயைத் மதாழிற்சானல  
   ஆவடி – இராணுவ ெீரங்கி மதாழிற்சானல  
   மெரம்பூர் – இரயில்மெட்டி மதாழிற்சானல 
   இராணிப் நெட்னட – நதால்துன  சி ப்புமண்டலம் 
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