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

 

1) தற்நொது ேடைமுடையிலுள்ள எளிடமப்ெடுத்தப்ெட்ை மெயல்வழிக் கற்ைல் ஒரு 
A) மொதுடமக்கருத்து ொர்ந்த கற்ைல்    B) மதாைர்கற்ைல்    
C) இயக்கக் கற்ைல்                         D) வாய்மமாழிக்கற்ைல் 

2) ெள்ளிகளில் ேடைமெறும் காடை வழிொட்டுக் கூட்ைம் மாணவர்களிைம் எடத வளப்ெதற்காக 
ேடைமெறுகிைது? 
A) தன்னம்ெிக்டக   B) கல்வி   C) ஒழுக்கம்    D) உைல் 

3) ஒரு குைிப்ெிட்ை வயதுடைநயார் மொதுவாக மெய்யக்கூடிய மெயல்கடள ஒரு குழந்டத 
மவற்ைிகரமாக மெய்து முடித்தால் அது 
A) காை வயது   B) ெள்ளி வயது    C)  மனவயது   D) இளம் வயது 

4) புைன்களில் ஏற்ெடும் தூண்ைல்கள் ஏற்ெடுத்துவது 
A) மேடுங்காை ேிடனவு   B) ெகுதி ேிடனவு   C) குறுங்காை ேிடனவு   D) மைதி 

5) மனித வளர்ச்ெி எத்தடன ெருவங்களாகப் ெிரிக்கப்ெட்டுள்ளது? 
A) 5   B)  9  C)  12   D)  8 

6)  கல்வி ஈவு என்ெது 
A)அடைவு வயது

கால வயது  x 100                 B) கால வயது
அடைவு வயது x 100   

C) கால வயது
   

 x அடைவு வயது               D) அடைவு வயது
   

 x காை வயது 

7) அன்டெடி ேீயுநராெிஸ் ( Anxiety Neurosis) என்ெது 
A) தவீிர உளத்தடுமாற்ை நோய்     B) உள – உைல் நோய்   
C) மதாைக்கேிடை மனநோய்       D) ஆளுடமக்நகாளாறு நோய் 

8) ‘வரீவணக்க மனப்ொன்டம’ எடதக் குைிக்கிைது? 
A) ஒன்றுதல்   B) ஈடு மெய்தல்   C) புைத்மதைிதல்    D) ெின் வாங்குதல் 

9) ஒருவர் தான் மதில் நமல் பூடனயாய் இருப்ெதாகக் கூைினால் அவருக்கு ஏற்ெட்டுள்ள 
மனப்நொராட்ைம் 
A) அணுகுதல் – அணுகுதல் மனப்நொராட்ைம்    
B) அணுகுதல் – விைகுதல் மனப்நொராட்ைம்    
C) விைகுதல் – அணுகுதல் மனப்நொராட்ைம்     
D) விைகுதல் – விைகுதல் மனப்நொராட்ைம் 

10) கவர்ச்ெிக்கு அடிப்ெடையாய் இருப்ெது 
A) விருப்ெம்   B) கட்ைாயம்    C) ெணம்    D) மொழுதுநொக்கு 

11) முதைில் 10 ெைங்களும் ெிைகு 10 ெைங்களும் முடைப்ெடி காட்ைப்ெட்டு அப்ெைங்களில் 
எத்தடகய ேிகழ்ச்ெிகள் ெித்தரிக்கப்ெடுகின்ைன, அடவ எக்காரணந்மதாட்டு ேிகழ்ந்திருக்கைாம் 
என்ென நொன்ை தூண்ைல் வினாக்கள் நொதிக்கப்ெடுநவானிைம் நகட்கப்ெடும் நொதடன 
A) TAT       B)  CAT      C)  FAT       D) ST 

          குழந்டத நமம்ொடும் கற்ெித்தல் முடைகளும் 

mailto:N.Soundararajan@NapooSounthar


 

N.Soundararajan@NapooSounthar               9659966192          napoos.blogspot.com Page 2 
 

12) இரு உைகப்நொரின் நொது மனமவழுச்ெிக் நகாளாறுகடைய ெடையாட்கடளக் கண்டுெிடிக்க 
மெரிதும் ெயன்ெட்ை முடை 
A) நேர்காணல் முடை          B) வினாவரிடெ முடை    
C) உற்றுநோக்கல் முடை      D) புைத்நதற்று நுண்முடை 

13) தாழ்வுச்ெிக்கல் கருத்டதத் நதாற்றுவித்தவர் 
A) ப்ராய்ட்   B)  ஆட்ைர்  C) மெல்ைர்    D) உட்மவார்த் 

14) குறுகிய காை ேிடனவில் மிக அண்டமயில் ேைந்த ேிகழ்ச்ெிகடள ேம்மால் எவ்வளவு நேரம் 
வடர ேிடனவில் டவத்திருக்க முடிகிைது? 
A)  

 
  ேிமி.  B)   

 
  ேிமி. C)  

 
 ேி.மி.    D)  

 
 ேி.மி. 

15) ஆெிரியர் தகுதித் நதர்வுக்காக கற்கும் ொைங்கள் இடெ கற்றுக்மகாள்வதில் எவ்விதத் 
தாக்கத்டதயும் ஏற்ெடுத்தாமல் இருப்ெது 
A)  நேரடி கற்ைல் மாற்ைம்      B)  எதிர்மடை கற்ைல் மாற்ைம்   
C)  சூன்ய கற்ைல் மாற்ைம்      D)  மெங்குத்து மாற்ைம் 

16) நகாட்ொடுகடளயும் கருத்துகடளயும் உணடம என்று ேிரூெிப்ெதற்கு இதுநவ துல்ைியமான 
முடையாகும். 
A) கள ஆய்வு முடை        B) தனியைகு ஆய்வு முடை    
C) ெரிநொதடன முடை     D) வினாவரிடெ முடை 

17) கருமுட்டை மெல்ைில் அனுமதிக்கப்ெடும் குநராநமாநொம்களின் எண்ணிக்டக 
A) 23   B) 46   C) 92    D) 12 ந ாடி 

18) தாய்வழி அல்ைது தந்டதவழி முதல்ேிடை உைவினர் இடைநய காணப்ெடும் நுண்ணைிவு 
ஒத்த தன்டமயின் அளவு 
A) 12.5 %   B)  25 %  C) 50 %    D) 90 % 

19)  இதனால் கற்ைல் விடரவாக ேடைமெறுகிைது. 
A)  கவனம்   B) ஆர்வம்   C)  முதிர்ச்ெி   D) ெயிற்ெி 

20) குமரப்ெருவத்டத ெிக்கைான அடமதியற்ை ெருவம் எனக் குைிப்ெிட்ைவர் 
A)  ஸ்ைான்ைி ஹால்  B) நஹைிகஸ்ட்   C) புருனர்    D) ெியாந  

21) கவனித்தலுக்கு முன் மவளித்நதான்றுவது 
A) வலுப்ெடுத்தப்ெட்ை துைங்கல்   B) வலுப்ெடுத்தப்ெட்ை தூண்ைல்    
C) இயற்டகத் தூண்ைல்            D) இயற்டகத் துைங்கல் 

22) ோம் எழுதியவற்டைத் திருப்ெிப் ொர்க்கும்நொது தவறுகள் ெளிச்மென்று மதரிவதில்டை. 
மனமானது தவறுகடளத் திருத்திப் ெடித்துவிடுகிைது. இதில் மெயல்ெடும் புைன்காட்ெி 
அடமப்டெ முடைப்ெடுத்தும் விதி எது? 
A) முழுடமக் காட்ெி விதி       B) ஒப்புைடம விதி    
C)  அண்டம விதி               D) மூட்ை விதி 

23) குற்ைங்கடள நோக்கத்தின் அடிப்ெடையில் இல்ைாது அவற்ைின் அளவில் அடிப்ெடையில் 
மதிப்ெிடும் ேிடை 
A) கருத்தியல் ேிடை               B)  ெருப்மொருள் ேிடை   
C) மெயலுக்கு முற்ெட்ை ேிடை    D) புைனியக்க ேிடை 

24) ேீங்கள் ஒருவருடைய கவிடதடயப் ெடித்து அதன் ேயத்டத உணர்வது 
A) ஆக்கக் கற்ெடன         B) ெின்ெற்றும் ஆக்கக் கற்ெடன    
C) ெயன்வழிக் கற்ெடன    D) அழகுணர் கற்ெடன 
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25) ஃப்ராய்டின் கருத்துப்ெடி ‘இருமுகப்நொக்கு ேிடை’ காணப்ெடும் ெருவம் 
A) குழவிப் ெருவம்           B) குமரப்ெருவம்    
C) முதிர் ெருவம்      D) தளர்வுப் ெருவம் 

26) மைக்கி என்ெவரால் அைிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டு ெின்பு கார்ல் நரா ர்ஸின் மேைிொரா அைிவுடர 
ெகர்தல் மூைம் ெரவைாக அைியப்ெட்ைது எது? 
A) தற்கருத்து   B) ஆளுடம    C) மனமவழுச்ெி    D) மவழுச்ெி அதிர்வுகள் 

27) ‘இட்’டின் ேைவடிக்டககடளக் கண்காணிக்கும் ஒரு காவல்காரன்  
A) மைன்ென்   B) ைிெிநைா   C)  ஈநகா   D) சூப்ெர் ஈநகா 

28) கணினி மகாண்டு கற்ெித்தலுக்கு அடிப்ெடை 
A) ஆக்க ேிடையுறுத்தம்           B) இரண்ைாம் ேிடை ஆக்கேிடையுறுத்தம்    
C) ெிைப்பு ஆக்க ேிடையுறுத்தம்    D) மெயல்ெடு ஆக்க ேிடையுறுத்தம் 

29) மமாழிக்கற்ைல் எவ்வடகயில் அடமகிைது? 
A) மெய்திைன் கற்ைல்        B) மொதுடமக் கருத்துவழிக் கற்ைல்    
C) ெின்ெற்ைிக் கற்ைல்        D) உற்று நோக்கிக் கற்ைல் 

30) ெயிற்ெிமாற்ைம் உண்டமயல்ை என வாதிட்ைவர் 
A) ந ம்ஸ்   B) இமெர்ட்   C) காக்நன    D) மகஸ்ைால்ட் 
  
 

31) மென்டன இராயப்நெட்டை மவஸ்ைி ெள்ளியில் தமிழாெிரியராக ெணியாற்ைியவர் 
A) ொரதியார்    B) ொரதிதாென் C) திரு.வி.க  D) ோமக்கல் கவிஞர் 

32) தவைான இடணடயக் கண்ைைிக 
A) புடர – ெயம் B) தாடன – ெடை   C) ெரி – குதிடர D) முட்டு – குவியல் 

33) “கூடரயின் நமல் நெவல் உள்ளது” இதில் வந்துள்ள நவற்றுடம உருபு எது? 
A) ோன்காம் நவற்றுடம உருபு            B) ஐந்தாம் நவற்றுடம உருபு  
C) ஆைாம் நவற்றுடம உருபு        D) ஏழாம் நவற்றுடம உருபு 

34) “அற்ைார் அழிெெி தரீ்த்தல் அஃது ஒருவன் 
மெற்ைான் மொருள்டவப் புழி” – இத்மதாைரில் வந்துள்ள நமாடன 
A) கூடழ நமாடன            B) கீழ்க்கதுவாய் நமாடன   
C) நமற்க்கதுவாய் நமாடன  D) மொழிப்பு நமாடன 

35) இரண்ைாவது வட்ைநமடெ மாோட்டில் கைந்து மகாண்ைவர் 
A) அைிஞர் அண்ணா    B) ைாக்ைர் அம்நெத்கார்    C) காந்தி     D) இராமிர்தம் அம்டமயார் 

36) ‘தட்ெிண ெித்திரம்’ என்னும் ஓவிய நூலுக்கு உடர எழுதியவர் 
A) முதைாம் மநகந்திரவர்மன்  B) அவனிெ நெகர ஸ்ரீவல்ைென்  
C) ேச்ெினார்க்கினியர்    D) அடியார்க்கு ேல்ைார் 

37) ஐம்நெராயம் என்ெது எம்மமாழிச்மொல் 
A) தமிழ்  B) ெமஸ்கிருதம்  C) உருது  D) ொரெகீம் 

38) ‘ெனீிவாெ காந்தி ேிடையம்’ என்ை மதாண்டு ேிறுவனத்டத அடமத்தவர் 
A) நவலுோச்ெியார்               B) கூைலூர் அஞ்ெடையம்மாள்  
C) அம்பு த்தம்மாள்               D) ராணி மங்கம்மாள் 

39) ‘வாய்க்கால்’ என்ெது 
A) இைக்கரைக்கல்  B) குழூஉக்குைி  C) மரூஉ  D) இைக்கணப்நொைி 

40) மவண்ொ யாப்ெில் காப்ெியப்மொருடள மதாைர்ேிடைச் மெய்யுள்களாகப் ொடியவர் 
A) கம்ெர் B) திருவள்ளுவர்  C) இளங்நகாவடிகள்  D) புகநழந்தி 

தமிழ் 
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41) இைக்கியம் - ெிரிக்கும் முடை 
A) இை+கியம்     B) இைக்கிய+இம்    C) இைக்கு+இயம்    D) இைக்கு+அயம் 

42) ‘ேல்குரவு’ என்ெது 
A) இயற்மொல்  B) திரிமொல்    C) திடகச்மொல்   D) வைமொல் 

43) நதவநேயப்ொவனார் உருவாக்கிய அகரமுதைி 
A) ெதுரகராதி      B) தமிழ்ச்மொல்ைகராதி   
C) அெிதான ெிந்தாமணி      D) மெந்தமிழ்ச் மொற்ெிைப்ெியல் 

44) ெரிதிமாற்கடைஞர் மெய்யுள் வடிவில் இயற்ைிய நூல் 
A) ோைகவியல்  B) ோைகத்தமிழ்  C) கூத்துநூல்  D) குணநூல் 

45) மொருத்துக 
1) ெிங்கம் கடனத்தது -  அ) எண்வழு 
2) கண்ணன் வந்தாள் -  ஆ) காைவழு  
3) இன்று வருவான்  - இ) திடணவழு  
4) கெிைன் நெெியது  - ஈ) மரபுவழு 
5) ெைடவகள் ெைந்தன - உ) ொல்வழு 
   A) 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-உ, 5-இ      B) 1-ஈ, 2-இ, 3-அ, 4-ஆ, 5-உ 
   C) 1-அ, 2-உ, 3-ஆ 4-இ, 5-ஈ      D) 1-ஈ, 2-உ, 3-ஆ, 4-இ, 5-அ 

46) ‘புக  னின் உயிரும் மகாடுக்குவர் 
ெழிமயனின் உைகுைன் மெைினும் மகாள்ளைார் – இவ்வரிகள் இைம்மெற்றுள்ள நூல் 
A) புைோனூறு    B) திருவளுவமாடை    C) இனியடவ ோற்ெது     D) கைிங்கத்துப்ெரணி 

47)  ‘விசுநவசுவரய்யா’ மதாைர்புடைய துடை  
A) இைக்கியம்     B) மருத்துவம்     C) மொைியியல்  D) விஞ்ஞானம் 

48) இருொற் ெிள்டளத்தமிழுக்கும் மொதுவற்ை ெருவங்களின் எண்ணிக்டக 
A) 10   B) 7   C) 3    D) 5 

49) எள் மெடியின் விடதயிைிருந்து மேய் கண்டுெிடித்த திருோநள தெீாவளி என்று புதியநதார் 
விளக்கம் தந்தவர் 
A) வரீமாமுனிவர்   B) நதவநேயப்ொவணார்  
C) ெரிதிமாற்கடைஞர்     D) அநயாத்திதாெப் ொண்டியர் 

50) மொருமளண்ணும் மொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும் 
எண்ணிய நதய்த்துச் மென்று – இதில் வந்துள்ள அணி 
A) ஏகநதெஉருவக அணி           B) இல்மொருளுவடமயணி  
C) ெிரிதுமமாழிதல் அணி   D) நவற்றுடமயணி 

51) திருவிடளயாைற்புராணம் மதுடரக்கு எப்மெயர் அடமந்த்தாய்க் கூறுகிைது? 
A) ஆைவாய்   B) கூைல்    C) மருடத    D) மதிடர 

52) குைவஞ்ெி ோைகங்கள் இவர்களுடைய காைத்தில் நதான்ைின. 
A) ோயக்கர்கள்   B) ெல்ைவர்கள்   C) ொண்டியர்கள்    D) நொழர்கள் 

53) ஓர் மாவட்ைத்தில் ஒரு அடமச்ெர் அவரது மகநனாடு சுற்றுைா நமற்க்மகாண்ைனர். அந்த 
சுற்றுைாவில் அவர் தான் கண்ைடத கூைநவ, ஒரு கூட்ைத்டதக் கூட்டினார். 
          - நமற்கண்ை ெத்தியிலுள்ள ெிடழகளின் எண்ணிக்டக 
A) ோன்கு   B) ஐந்து    C) ஆறு     D) ஏழு 

54) “கன்னல் மொருள் தரும் தமிநழ ேீ 
ஓர் பூக்காடு: ோநனார் தும்ெி!” – என்று தமிழ்க்காதல் மகாண்ைவர் 
A) ொரதியார்   B) ொரதிதாென்    C) கண்ணதாென்    D) வாணிதாென் 
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55) மா முன் ேிடரயும், விள முன் நேரும் வருவது? 
A) இயற்ெரீ் மவண்ைடள      B) மவண்ெரீ் மவண்ைடள    
C) கைித்தடள                 D) ஒன்ைிய வஞ்ெித்தடள 

56) ‘காரியாொன், மதுடரத் தமிழாெிரியர் மாக்காயனாரின் மாணவர்’ – எனக் கூறும் நூல் 
A) ெிறுெஞ்ெமூைம்   B) ெிைப்புப்ொயிரம்  C) புைோனூறு   D) முத்மதாள்ளாயிரம் 

57) ‘அ’ என்னும் எழுத்து யாடர / எடதக் குைிக்கிைது? 
A) ெைடவ   B) விைங்கு   C) கைவுள்    D) மனிதன் 

58) நோய்க்கு முதல் காரணம்  
A) இனிப்பு   B) புளிப்பு   C) உப்பு    D) கெப்பு 

59) “வில்லுக்நகார் ஓரி நொலும் விளங்கினார்….”  என்று சுரதா யாடரப் ொராட்டியுள்ளார்? 
A) இராமைிங்க அடிகள்  B) ொவாணர்  C) மடைமடையடிகளார்  D) மு.வ 

60) மருத ேிைத்திற்குைிய ெிறுமொழுது 
A) யாமம்   B) மாடை   C) டவகடை    D) எற்ொடு 
 

 
 

61)  Thank you for ………………. this function  

 A)  grace     B) graces      C)   gracing      D) graced 

62)  Two types of intonations are …………….. 

 A) Raising-falling      B)  Raising-falling     C)  High-low      D) Good-bad 

63)  Find the right word category for the words Pen, Pencil, Paper, etc. 

 A)  materials     B) stationery      C) stationary       D) table 

64)  My brother is a computer Engineer in USA  –  Here ‘in USA’ denotes 

 A) Subject      B) Verb      C) Object      D) Adjunct 

65)  There is………….book on the table…………..book is big. 

 A) a, the      B) the, a      C) an, the       D) a, an 

66)  Letters are being written by me. – Change into active voice. 

A) Letters were being written by me.      B) I write letters.       

C) I am writing letters.                           D) I was writing letters. 

67)  Leela said to me, “can you get me a glass of water” – Change into reported speech. 

 A)  Leela asked if I could get her a glass of water.      

 B) Leela asked me could I get her a glass of water.      

 C) Leela told me to get a glass of water.      D) Leela told you to get a glass of water. 

68)  If you do not work hard, you cannot get good marks – which of the following sentence conveys the  

exact meaning of the above sentence. 

 A) You can get good marks without hard work.      

 B) You can’t get good marks if you work hard.      

 C) You can get good marks if you do not work.        

 D) You can’t get good marks, unless you work hard 

69)  Tagore was a Nobel Laureate; so………… Sir C.V.Raman. 

 A) is       B) had      C) was      D) were 

70)  Last night my uncle boarded the train bound for Chennai. He………..have reached Chennai now. 

 A) shall      B) will      C) can      D) must 

71)   You are very sick. You  …………… consult the doctor immediately. 

  A) can      B) may      C) could      D) ought to 

72)  This test is generally used to find out the mastery of a student at an identified stage of a course of    

 study. 

 A) Proficiency      B) Aptitude       C) Achievement      D) Diagnostic 

73)  This story is not thrilling. It is not interesting too. When you combine these sentences, you get : 

 A) This story is not only thrilling but also interesting       

 B) This story is nor either thrilling or interesting      

 C) This story is neither thrilling nor interesting        

 D) This story is not thrilling but interesting. 

ENGISH 
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74)  A prose lesson is best taught by 

 A) interpreting the text / passage.       

 B) enabling the children to do all the exercises.       

 C) reading aloud the text / passage.    

 D) Guiding the children to do a plenty of language activities. 

75)  A main verb has ………………. forms. 

 A) two      B) three      C) five       D) seven 

76)  Choose the correct question tag : 

  It’s hardly rained at all this summer, ..................? 

 A) isn’t it      B) don’t it       C) has it      D) had it 

77)  Some ...........the birds and all the animals stay .................... you, but you will not see all the  

all .................. the winter . ........................... the cold weather some of them hibernate. 

A)  of, on, above, And      B) of, with, through, In      C) are, of, are, If      D) thing, with, of, In 

78)  Choose the correct antonym for the underline word : 

 They were inflicting pleasure, rich almost riotous pleasure. 

 A)  extreme     B) restrained      C) immense       D) calm 

79)  The common expansion of ‘UFO’ is ............................... 

 A) Unidentified Flying objects       B) Unidentical Flying Objects        

 C) Unidentified Flying Organs      D) Uninvented  Flying Objects 

80)  Which one of the words given below can be placed after ‘side’  to form a compound word? 

 A) way      B) walk      C) wall      D) rock 

81)  Attach a prefix to the word ‘balance’ from the list given below to complete the sentence :  

 Rare species are threatened due to ecological...................................... 

 A) un      B) dis      C) im      D) mis 

82)  Replace the underline word in the sentence with one of the phrasal verbs given below to convey the    

 same meaning : 

You must resist continuously to defend your right views. 

A) stand off      B) stand out       C) stand in      D) stand by 

83)  Plural form of the word ‘half’ 

 A) half’s       B) halves      C) halvies       D) halfes 

84)  Mark the stress for the word  - volunteer. 

 A) vo ˡlunteer      B) voluˡnteer      C) voluntˡeer      D) volunˡteer 

85)  Systematic dictation helps in................... 

 A) comprehending the spelling rules      B) the improvement of handwriting       

 C) developing reasonable speed             D) recalling the words already learned  

 

Q.Nos. 86 to 90 

      Read the following passage and answer the questions given below by choosing the best option : 

                In India alone over fifty thousand books come to light every year; but two thirds of them, are, 

failures. The books are read of course. The prosperity of the circulating libraries is proof enough of that. 

But the cultured public while ready enough to barrow books, refuse them. A library buys a couple of copies 

of a book and five hundred people borrow them. Consequently a book seller is a mite-sufferer. If the book-

selling trade should flourish, all the libraries in the country should be closed for a year.     A bewildered 

public would be forced to visit the most honest of all middle-men, the book-seller, and might discover with 

the year that the possession of the books is an investment as well as a pleasure.      

86)  The author speaks in support of ................................ 

 A) libraries      B)  readers     C) publishers      D) book-sellers 

87)  A book-seller is making a poor business because ............................. 

 A) people don’t read                   B) books are expensive       

C) public are not interested         D) readers depend on  libraries 

88)  Who, according to the author, makes a profit? 

 A) A book-seller      B) A librarian      C) Middlemen       D) The owner of a circulating library 

89)  The solution to the problem is ........................... 

 A) the immediate closure of all libraries       B) the suspension of the book trade       

 C) to close the libraries on a test basis         D) to force everyone to buy books 
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90)  The possession of book is ................................ 

 A) an investment       B)  a burden     C) a pleasure   D) both an investment and a pleasure 

 

 

 

 

91)  “இயற்டகயின் புத்தகம் கணித மமாழியில் எழுதப்ெட்டுள்ளது” - என்ைவர் 
 A) ொல் எர்ைாஸ்   B) ெிதாகரஸ்     C) கைிைிநயா     D) நரா ர் நெகன் 

92)  5 √2 + √32 இன் மதிப்பு  
 A) 21 √2     B) 5 √2     C) 32 √2    D) 9 √2 

93)  n (A) = 5 எனில் n ( P(A) ) இன் மதிப்பு 
 A) 32     B)  16    C) 8    D)  64 

94)  3,8,13,. . . . . . . .என்ை கூட்டுத்மதாைரின் முதல் 11 உறுப்புகளின் கூடுதல்  
A) 380   B) 318   C) 308    D) 388 

95)  (-1,-3) மற்றும் (-5,-7) என்ை புள்ளிகடள இடணக்கும் நகாட்டுத்துண்டின் ேடுப்புள்ளி 
 A) (3,5)   B) (-3,5)   C) (-3,-5)    D) (3,-5) 

96)  X2 + 10X +21 = 0 என்ை ெமன்ொட்டின் தரீ்வுக்கனம் 
 A) { 7,3 }   B) { 7,-3 }   C) { -7,3 }    D) { -7,-3 } 

97)  கூர்டமயான(கூரிய) ெிக்கடை மவளிப்ெடுத்தும் வழிமுடை 
 A) ெணிமாற்ைி மெயல்ெடுதல்       B) வாய் மமாழி ஒத்திடக 
 C) காட்ெிப் ெடுத்துதல்               D) ெகிர்பு ெயிற்ெி 

98)  5 ஐச் ெராெரியாகக் மகாண்ை கீழ்க்காணும் புள்ளி விவரங்களில் விடுெட்ை விவரத்டதக்    
 காண்க.          2,6,5,3,8,2,______,9,7,7,6,4 
 A) 2   B) 3   C) 1    D) 0 

99) ஒரு  மூன்று இைக்க எண்டண மறுெடியும் எழுதி ஒரு ஆறு இைக்க எண் 
உருவாக்கப்ெடுகிைது. உதாரணம் 261261, etc., இந்த அடமப்ெில் உருவாகும் எண்கள் 
எப்மொழுதும் எந்த எண்ணால் வகுக்கப்ெடும்? 
A) 1100   B) 1011   C) 1001    D) 1010 

100)  1ைிருந்து 31 வடர உள்ள ஒற்டைப்ெடை எண்களின் கூட்டுத்மதாடக 
  A) 496   B) 256   C) 240    D) 288 

101)  2,4.6,27 என்னும் ோன்கு எண்களின் கூட்டுச்ெராெரி மற்றும் மெருக்குச்ெராெரி ஆகியடவ   
  முடைநய 
  A) 6 ; 9.75   B) 9.75 ; 6   C) 8 ; 9    D) 9 ; 8 

102) ஒரு வட்ைத்தின் வடளவானது அதன்  
A) ஆரம்   B) விட்ைம்   C) ஆரத்தின் தடைகீழ் ெின்னம்    D) மெங்குத்து  

103)  ஒரு அடையின் தடரடயப் நொடுவதற்கான மீச்ெிறு எண்ணிக்டகயிைான ெதுர ெைடவக்     
  கற்களின் எண்ணிக்டகயிடனக் காண்க. அடையின் ேீள அகைங்கள் முடைநய 9 மீ x 6 

 
 

  A) 1240   B) 1400   C) 1440    D) 1660 

104) மகாடுக்கப்ெட்டுள்ள மூன்று எண்களில் 2 வது எண்ணானது முதல் எண்ணில் ொதி. 
மூன்ைாவது எண் முதல் எண்டணப்நொல் இரு மைங்கு. அவ்மவண்களின் ெராெரி 27 எனில், 
அவ்வரிடெயில் மிகச்ெிைிய எண்  
A) 10   B) 9   C) 8    D) 18 

கணக்கு 
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105) ஒரு எண்னிைிருந்து 24 ஐக் கழிக்கும்நொது அது அந்த எண்ணின்  
 
 மைங்காகக் குடைகிைது. 

அந்த எண்களின் இைக்கங்களின் கூடுதல் யாது? 
A) 1   B)  9  C)  11   D) 10 

106) ஒரு ெிரிவு இடைமவளியின் கீழ் மற்றும் நமல் எல்டைகள் முடைநய 10 மற்றும்40. இதன் 
டமய மதிப்பு 
A) 25.0   B) 12.5   C) 15.0    D) 30.0 

107) கணித கருத்துகடள ெரிமாற்ைம் மெய்ய மெயல் திட்ைம் நமற்மகாள்ளல் எவ்வடக கருத்து   
  ெரிமாற்ைம் 
  A)வாய் வழி கருத்து ெரிமாற்ைம்       B)எழுத்து வழி கருத்து ெரிமாற்ைம்  
 C)டெடக வழி கருத்து ெரிமாற்ைம்      D)காட்ெிப்ெடுத்துதல் வழி கருத்து ெரிமாற்ைம் 

108) (-1,-3) மற்றும் (-5,-7) என்ை புள்ளிகடள இடணக்கும் நகாட்டுத்துண்டின் ேடுப்புள்ளி 
  A) (3,5)   B) (-3,5)   C) (-3,-5)    D) (3,-5) 

109) மாரியப்ென் ஒரு புத்தகத்டத ஒவ்மவாரு ோளும் 1  
 
 மணிநேரம் ெடிக்கிைார். இதுவடர அந்த  

புத்தகம் முழுவடதயும் ெடிக்க 12  
 
 மணிநேரம் எடுத்துக் மகாண்ைார் எனில் எத்தடன ோட்கள் 

ெடித்திருப்ொர்?  
A)   1 ோள்  B)  

 
  ோட்கள்  C)   

 
  ோட்கள்  D)   

 
 ோட்கள் 

110) ஒரு மவண்கைச்ெிடை மெப்பு, தகரம், ஈயம் ஆகிய உநைாகத்தால் மெய்யப்ெட்டுள்ளது. அது  

  
 

ெங்கு தகரமும்  
 
 ெங்கு ஈயமும் மீதமுள்ள ெங்கு மெம்ொலும் ஆனதாகும். மவண்கைச்ெிடை 

யில் மெம்ெின் ெங்கு என்ன? 
A)   

 
      B)  

  
       C)  

 
      D)    

  
  

111) சுநரஷ் வாங்கிய 36 ெழங்களில் 5 ெழங்கள் அழுகிவிட்ைன எனில் அழுகாத ெழங்களின் 
ெதவதீம் என்ன? 
A) 13.89   B) 43.89   C) 86.11    D) 56.11 

112) திட்ைவிைக்க கருத்டத அைிமுகப்ெடுத்தியவர் 
A)காகர் ெியர்ென்   B)ெிதாகரஸ்   C)ஆர்யப்ெட்ைர்  D) டைநயாஃொண்ைஸ் 

113) ஒரு புத்தக வியாொரி ஒரு புத்தகத்டத 5 % ேட்ைத்திற்கு விற்காமல் இைாெத்திற்கு 
விற்கும்நொது  `  5 அதிகமாக கிடைக்கிைது எனில் புத்தகத்தின் அைக்கவிடை 
A) ` 275   B) ` 300   C) ` 150    D) ` 325  

114) ஒரு குைிப்ெிட்ை அெைானது 8% வட்டி வதீத்தில் எத்தடன வருைங்களில் மூன்று மைங்காகும். 
A)  10 வருைம்  B) 15 வருைம்   C) 25 வருைம்    D) 30 வருைம் 

115) 14 மீ அகைமுள்ள ஓர் ஓடுொடதயானது 120 மீ ேீளமுள்ள இரண்டு நேர்ப் ெகுதிகடளயும் உள் 
ஆரம் 35 மீ அளவுள்ள இரு அடர வட்ைப் ெகுதிகடளயும் மகாண்டுள்ளது. அந்த ஓடு 
ொடதயின் ெரப்ெளவு என்ன? 
A) 3696 மீ2   B) 7056 மீ2   C) 3360 மீ2    D) 5706 மீ2 

116) 1 மணிக்கு 1 முடையும் 2 மணிக்கு 2 முடையும் ஒரு கடிகாரம் அடித்தால், 24 மணி நேரத்தில் 
எத்தடன முடை மணி அடிக்கும்? 
A) 156          B)  78        C) 40            D) 12 

117) அறுங்நகாணத்தின்  சுழல் ெமச்ெரீ் வரிடெ 
 A) 4   B) 2   C) 3    D) 6 

118) ஒருமுக்நகாணத்தின் மூன்று நகாணங்களின் கூடுதல் 1800 - என்ெடத மாணவர்களுக்கு 
கற்ெிக்க மிகவும் உகந்த முடை 
A) விதிவருமுடை             B) விதி விளக்கு முடை  
C) மெய்து காட்ைல் முடை    D) ெகுப்பு முடையும், மதாகுப்பு முடையும் 
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120)  3 மெ.மீ. ேீளம் 2 மெ.மீ அகைம் மகாண்ை மெவ்வகத்தின் ெரப்பு 5 மெ.மீ2 என மாணவன்   
 கூறுவது 
 A) கணக்கிடுதைில் ெிடழ     B) கருத்து ெிடழ  C) இயைாடம ெிடழ    D) அைியாடம ெிடழ 

 
 

121)  எலும்பு முைிவிற்குக் காரணம் 
A) அதிர்ச்ெி   B) இரத்த ஓட்ை இழப்பு    C) விடெயின் தாக்கம்    D) குடை உணவூட்ைம் 

122) எய்ட்ஸ் நோய்க்கான காரணி 
A) ொக்டீரியா   B) பூஞ்டெ   C) மரட்நரா டவரஸ்   D) TMV 

123) மெரும்ொன்டமயாக்க் காணப்ெடும் கண்ணாடி இல்ை வாயு 
A) NO2   B) CO2   C) O3    D) SO4  

124) கீழ்க்காண்ெவற்றுள் ஓநொன்ெைைத்டத நவகமாக அளிப்ெடவ 
A) குநளாநரா புளுநரா கார்ென்   B) டஹட்நரா குநளாநரா புளுநரா கார்ென்     
C) ெல்ெர் டை ஆக்டஸடு         D) A & B  

125) ேமக்குத் நதடவயான அடனத்து மின்ொரத் நதடவகடளயும் பூர்த்தி மெய்ய எதிர்காைத்தில் 
ெயன்ெைப்நொவது எது? 
A) தண்ணரீ் ஆற்ைல்   B) டஹட்ர ன்  C) மவப்ெ ஆற்ைல்   D) சூரிய ஆற்ைல் 

126) சுண்ணாம்பு ேீருைன் மவல்ைம் கைந்து மகாடுப்ெது எந்நோய்க்கான முதல் உதவி ெிகிச்டெ 
A) வயிற்றுக்நகாளாறு   B) மைச்ெிக்கல்   C) ொல்காய்ச்ெல்   D) ஆந்திராக்ஸ் 

127) நதன ீமருத்துவத்தில் உதவும் நதன் கூட்டுப் மொருள் 
A) நதன ீேச்சு   B) ராயல் ம ல்ைி   C) மகரந்தம்     D) புநராநொைிஸ் 

128) ேிைத்தடிேீர் அதிக அளவில் நெகரிக்கப்ெடும் ெகுதி 
A) அைர்ந்த காடுகள்   B) புல்மவளிகள்   C) ொடைவனங்கள்    D) விவொய ேிைங்கள் 

129) ஏழ்டம எனப்ெடுவது 
A) ெரீ் அழிவுகள்   B) ொதுகாப்ெின்டம   C) இடையூறுகள்    D) அவெரேிடை 

130) முதல் புவிோள் மகாண்ைாைப்ெட்ை ோடு 
A) ஐக்கிய அரசு   B) அமமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்   C) இஸ்நரல்    D) ெநீராைிநயான் 

131) தண்டு அல்ைது கிடளயுைன் இடணக்கெட்டுள்ள இடையின் ெகுதி 
A) இடைத்தாள்   B)  இடைக்காம்பு  C) டமய ேரம்பு    D) இடையடிப்ெகுதி 

132) குழந்டதப் ெருவத்தில் டதராய்டு குடைவினால் வரும் நோய் 
A) கிரிடினிெம்   B) அனமீியா    C) ஆஸ்டிநயா நொநராெிஸ்    D) ேிநமானியா 

133) மாசுெடுதைின் எத்தடன வடகப்ெடுத்தைாம்? 
A)  3  B) 4   C)  5   D) 6 

134) ஊஞ்ெைில் ஆடும் ெிறுமியின் இயக்கம் 
A) சுழற்ெி இயக்கம்                B) ெரீடைவு இயக்கம்    
C) தன்னிச்டெயான இயக்கம்     D) ஒன்றுக்கு நமற்ெட்ை இயக்கம் 

சூழ்ேிடையியல் கல்வி 
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135) காந்தங்கள் காந்தத் தன்டமடய இழக்க காரணம் 
A) ெயன்ெடுத்துவதால்        B) ொதுகாப்ொக டவத்திருப்ெதால்     
C) சுத்தியால் தட்டுவதால்    D) சுத்தப்ெடுத்துவதால் 

136) 1.இமயமடை    – a)ெதுப்பு ேிைக்காடுகள் 
2.இரா ஸ்தான்  – b)மடைக்காடுகள் 
3.நவதாராண்யம் – c)முட்புதர்க்காடுகள் 
4.ேீைகிரிமடை   – d)ெருவக்காற்றுக் காடுகள் 
A)1-d,2-a,3-c,4-b      B)1-d,2-c,3-a,4-b       C)1-b,2-c,3-d,4-a        D)1-c,2-b,3-d,4-a 

137) அைிவியைின் இரு கூறுகள்   
A) ெடித்தல், நகட்ைல்        B) மெயல்கள், விடளவுகள்  
C) கற்ைல், கற்ெித்தல்       D) எண்ணுதல், எழுதுதல் 

138) ோடுகள், கண்ைங்கள், தடை ேகரங்கள் நொன்ைவற்டை உள்ளைக்கிய வடரெைத்டத ……………….. 
என அடழப்ெர் 
A) இயற்டகயடமப்பு வடரெைம்      B) அரெியல் வடரெைம்  
C) கருத்துொர் வடரெைம்              D) காைக்நகாட்டு வடரெைம் 

139) உைல் குளிர்ச்ெிக்குப் ெயன்ெடுவது 
A) ேன்னாரி    B) தூதுவடள    C) நவப்ெம்பூ   D)ேித்தியகல்யாணி 

140)  SPCA என்ெது  

A) காடு ொதுகாப்பு ெட்ைம்                                    B) விைங்கு வடத தடைச் ெட்ைம்  

C) வனவிைங்கு ொதுகாப்பு ெட்ைம்               D) இந்திய காட்டுவாழ் உயிரினங்கள் வாரியம் 

141) ஐநராப்ொவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடைநயயான கைல்வழிப்ொடதடய முதன் முதைில் 

கண்ைைிந்தவர்  

A) இெின் ொதுொ       B) ொர்த்தநைாமிய ையஸ்        C) மமகல்ைன்         D) வாஸ்நகா-ைா-காமா 

142) மைங்கு  காய்ச்ெடை உருவாக்கும் தஙீ்குயிரி  

A) ெிநளவி டவரஸ்             B) ஏடிஸ்            C) அனாெிைஸ்           D) மெண் அனாெிைஸ் 

143) வைட்ெி ஏற்ெை முதன்டமயான காரணம் 
A) ெற்ைாக்குடைவான மடழ மொழிவு       B) சுற்றுச்சூழல் ெரீ்நகடு  
C) காடு வளர்ப்பு                               D) மதாழிற்ொடைகள் 

144) இரா ா நதெிங்கு வாழ்ந்த நகாட்டை  
A) நவலூர்க் நகாட்டை         B) தரங்கம்ொடிக் நகாட்டை  
C) புனித  ார்ஜ் நகாட்டை      D) மெஞ்ெிக் நகாட்டை 

145) இதில் மெயற்டகப் ெட்டு உற்ெத்தியாகும் இைம் எது? 
A) அவிோெி    B) தாராபுரம்    C) ெிறுமுடக   D)ஆவடி 

146) எந்த இரண்டு நகாள்களுக்கு துடணக்நகாள்கள் இல்டை? 
A) புதன்,வனீஸ்  B) புதன், மெவ்வாய்  C) வனீஸ், மெவ்வாய்   D) வனீஸ், மேப்டியூன் 

147) விண்மவளிக்கு அனுப்ெப்ெட்ை முதல் மெயற்டகக்நகாள் 
A)ஆர்யப்ெட்ைா    B)ஸ்புட்னிக்-1    C)எக்ஸ்புநளாரர்    D)ொஸ்கரா 

148) நெரூராட்ெி ேிருவாகத்டதக் கவனித்துக் மகாள்ெவர் 
A) நமயர்    B) ஆடணயர்    C) மாவட்ை ஆட்ெியர்    D) மெயல் அலுவைர் 

149) ேிை ேடுக்நகாட்ைால் இரண்ைாகப் ெிரிக்கப்ெட்டுள்ள கண்ைம் 
A) ஆெியா   B) ஆப்ெிரிக்கா   C) ஐநராப்ொ      D)அண்ைார்டிகா 

150) மனித இனத்தின் மமாழிகடளயும் குைியீடுகடளயும் உணர்ந்து மகாள்ள உதவுவது  

A)  ெிறுமூடள B) முகுளம் C) மெருமூடள  D) தண்டுவைம் 
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