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

1) ஆக்க ேிலையுறுத்தம் மதாடர்ொன ந ாதலன மூைம் ொவ்ைவ் எத்தலன விதிகலை 
மவைியிட்டார்? 
A) 5   B) 7   C) 9    D)  10 

2) இந்ேிலையில் மகிழ்ச் ி, துன்ெம் எனப்ெடும் இரு இைக்குகைால் குழந்லதயின் ேடத்லத 
கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 
A)  மூக ேிலை  B) ஆதிக்க ேிலை   C) தனித்த ேிலை    D) ெட்டறி ேிலை  

3) புைன்காட் ி = புைன் உணர்வு +   
A) கவனம்   B)   ிந்தலன  C)  அறிவு மெறுதல்   D) மொருைறிதல் 

4) கல்வி உைவியல் ொடப்மொருைின் மெரும்ெகுதி இவலரச் சுற்றி அலமகிறது 
A) கற்ெிப்ெவர்   B)  கற்ெவர்  C) ஆ ிரியர்    D) ஒப்ொர் குழு 

5) Achieving society என்ற நூைிலன எழுதியவர் 
A) ஹாப்   B) மடம்நொ   C) நடவிட் நமக்ைிமைண்டு    D)  மாஸ்நகா 

6) கல்வி ஈவு என்ெது 
A)அடைவு வயது

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

C) கால வயது
   

 x அலடவு வயது               D) அடைவு வயது
   

 x காை வயது 

7) அன்ல டி ேீயுநரா ிஸ் ( Anxiety Neurosis) என்ெது 
A) தவீிர உைத்தடுமாற்ற நோய்     B) உை – உடல் நோய்   
C) மதாடக்கேிலை மனநோய்       D) ஆளுலமக்நகாைாறு நோய் 

8) ‘வரீவணக்க மனப்ொன்லம’ எலதக் குறிக்கிறது? 
A) ஒன்றுதல்   B) ஈடு ம ய்தல்   C) புறத்மதறிதல்    D) ெின் வாங்குதல் 

9) ஒருவர் தான் மதில் நமல் பூலனயாய் இருப்ெதாகக் கூறினால் அவருக்கு ஏற்ெட்டுள்ை 
மனப்நொராட்டம் 
A) அணுகுதல் – அணுகுதல் மனப்நொராட்டம்    
B) அணுகுதல் – விைகுதல் மனப்நொராட்டம்    
C) விைகுதல் – அணுகுதல் மனப்நொராட்டம்     
D) விைகுதல் – விைகுதல் மனப்நொராட்டம் 

10) கவர்ச் ிக்கு அடிப்ெலடயாய் இருப்ெது 
A) விருப்ெம்   B) கட்டாயம்    C) ெணம்    D) மொழுதுநொக்கு 

11) முதைில் 10 ெடங்களும் ெிறகு 10 ெடங்களும் முலறப்ெடி காட்டப்ெட்டு அப்ெடங்கைில் 
எத்தலகய ேிகழ்ச் ிகள்  ித்தரிக்கப்ெடுகின்றன, அலவ எக்காரணந்மதாட்டு ேிகழ்ந்திருக்கைாம் 
என்ென நொன்ற தூண்டல் வினாக்கள் ந ாதிக்கப்ெடுநவானிடம் நகட்கப்ெடும் ந ாதலன 
A) TAT    B)  CAT  C)  FAT   D) ST 

          குழந்லத நமம்ொடும் கற்ெித்தல் முலறகளும் 
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12) இரு உைகப்நொரின் நொது மனமவழுச் ிக் நகாைாறுகலடய ெலடயாட்கலைக் கண்டுெிடிக்க 
மெரிதும் ெயன்ெட்ட முலற 
A) நனர்காணல் முலற        B) வினாவரில  முலற    
C) உற்றுநோக்கல் முலற      D) புறத்நதற்று நுண்முலற 

13) தாழ்வுச் ிக்கல் கருத்லதத் நதாற்றுவித்தவர் 
A) ப்ராய்ட்   B)  ஆட்ைர்  C) மெல்டர்    D) உட்மவார்த் 

14) குறுகிய காை ேிலனவில் மிக அண்லமயில் ேடந்த ேிகழ்ச் ிகலை ேம்மால் எவ்வைவு நேரம் 
வலர ேிலனவில் லவத்திருக்க முடிகிறது? 
A)  

 
  ேிமி.  B)   

 
  ேிமி. C)  

 
 ேி.மி.    D)  

 
 ேி.மி. 

15) ஆ ிரியர் தகுதித் நதர்வுக்காக கற்கும் ொடங்கள் இல  கற்றுக்மகாள்வதில் எவ்விதத் 
தாக்கத்லதயும் ஏற்ெடுத்தாமல் இருப்ெது 
A)  நேரடி கற்றல் மாற்றம்      B)  எதிர்மலற கற்றல் மாற்றம்   
C)  சூன்ய கற்றல் மாற்றம்      D)  ம ங்குத்து மாற்றம் 

16) நகாட்ொடுகலையும் கருத்துகலையும் உணலம என்று ேிரூெிப்ெதற்கு இதுநவ துல்ைியமான 
முலறயாகும். 
A) கை ஆய்வு முலற       B) தனியைகு ஆய்வு முலற    
C) ெரிந ாதலன முலற     D) வினாவரில  முலற 

17) கருமுட்லட ம ல்ைில் அனுமதிக்கப்ெடும் குநராநமாந ாம்கைின் எண்ணிக்லக 
A) 23   B) 46   C) 92    D) 12 ந ாடி 

18) தாய்வழி அல்ைது தந்லதவழி முதல்ேிலை உறவினர் இலடநய காணப்ெடும் நுண்ணறிவு 
ஒத்த தன்லமயின் அைவு 
A) 12.5 %   B)  25 %  C) 50 %    D) 90 % 

19)  இதனால் கற்றல் விலரவாக ேலடமெறுகிறது. 
A)  கவனம்   B) ஆர்வம்   C)  முதிர்ச் ி   D) ெயிற் ி 

20) குமரப்ெருவத்லத  ிக்கைான அலமதியற்ற ெருவம் எனக் குறிப்ெிட்டவர் 
A)  ஸ்டான்ைி ஹால்  B) நஹைிகஸ்ட்   C) புருனர்    D) ெியாந  

21) கவனித்தலுக்கு முன் மவைித்நதான்றுவது 
A) வலுப்ெடுத்தப்ெட்ட துைங்கல்   B) வலுப்ெடுத்தப்ெட்ட தூண்டல்    
C) இயற்லகத் தூண்டல்          D) இயற்லகத் துைங்கல் 

22) ோம் எழுதியவற்லறத் திருப்ெிப் ொர்க்கும்நொது தவறுகள் ெைிச்ம ன்று மதரிவதில்லை. 
மனமானது தவறுகலைத் திருத்திப் ெடித்துவிடுகிறது. இதில் ம யல்ெடும் 
புைன்காட் ியலமப்லெ முலறப்ெடுத்தும் விதி எது? 
A) முழுலமக் காட் ி விதி       B) ஒப்புடலம விதி    
C)  அண்லம விதி              D) மூட்ட விதி 

23) குற்றங்கலை நோக்கத்தின் அடிப்ெலடயில் இல்ைாது அவற்றின் அைவில் அடிப்ெலடயில் 
மதிப்ெிடும் ேிலை 
A) கருத்தியல் ேிலை             B)  ெருப்மொருள் ேிலை   
C) ம யலுக்கு முற்ெட்ட ேிலை    D) புைனியக்க ேிலை 

24) ேீங்கள் ஒருவருலடய கவிலதலயப் ெடித்து அதன் ேயத்லத உணர்வது 
A) ஆக்கக் கற்ெலன        B) ெின்ெற்றும் ஆக்கக் கற்ெலன    
C) ெயன்வழிக் கற்ெலன    D) அழகுணர் கற்ெலன 
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25) ஃப்ராய்டின் கருத்துப்ெடி ‘இருமுகப்நொக்கு ேிலை’ காணப்ெடும் ெருவம் 
A) குழவிப் ெருவம்         B) குமரப்ெருவம்    
C) முதிர் ெருவம்      D) தைர்வுப் ெருவம் 

26) மைக்கி என்ெவரால் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டு ெின்பு கார்ல் நரா ர்ஸின் மேறி ாரா அறிவுலர 
ெகர்தல் மூைம் ெரவைாக அறியப்ெட்டது எது? 
A) தற்கருத்து   B) ஆளுலம    C) மனமவழுச் ி    D) மவழுச் ி அதிர்வுகள் 

27) ‘இட்’டின் ேடவடிக்லககலைக் கண்காணிக்கும் ஒரு காவல்காரன்  
A) மடன் ன்   B) ைிெிநடா   C)  ஈநகா   D) சூப்ெர் ஈநகா 

28) கணினி மகாண்டு கற்ெித்தலுக்கு அடிப்ெலட 
A) ஆக்க ேிலையுறுத்தம்           B) இரண்டாம் ேிலை ஆக்கேிலையுறுத்தம்    
C)  ிறப்பு ஆக்க ேிலையுறுத்தம்    D) ம யல்ெடு ஆக்க ேிலையுறுத்தம் 

29) மமாழிக்கற்றல் எவ்வலகயில் அலமகிறது? 
A) ம ய்திறன் கற்றல்        B) மொதுலமக் கருத்துவழிக் கற்றல்    
C) ெின்ெற்றிக் கற்றல்        D) உற்று நோக்கிக் கற்றல் 

30) ெயிற் ிமாற்றம் உண்லமயல்ை என வாதிட்டவர் 
A) ந ம்ஸ்   B) இமெர்ட்   C) காக்நன    D) மகஸ்டால்ட் 
  
 

31) தமிழ்மமாழியின் உெேிடதம் என்று நொற்றப்ெடும் வலகயில் ொடல்கலை இயற்றியவர் 
A) இராமைிங்க அடிகள்   B) மாணிக்கவா கர்   C)திருமூைர்    D) தாயுமானவர் 

32) அகோனூற்றில் 121 முதல் 300 வலரயிைான ொடல்கள் ....................எனும் மெயரில் 
வழங்கப்ெடுகின்றன          
A) கைிற்றியாலன ேிலர     B) மணிமிலடெவைம்  
C) ேித்திைக்நகாலவ         D) ஆ ாரக்நகாலவ 

33)  வீகனின் தாய் மெயர் 
A)  ிந்தாமணி   B) காந்தர்வதத்லத    C)  வணீாெதி   D) வி லய 

34) மொருள் மதரியாத ஒைிலயக் குழந்லத எழுப்பும் ெருவத்லதக்குறிக்கும் ெருவம் 
A) வருலகப் ெருவம்         B) முத்தப்ெருவம்    
C) தாைப்ெருவம்             D) ம ங்கீலரப் ெருவம் 

35) கிள்லைவிடு தூதில் உள்ை கண்ணிகள் 
A) 269   B)  293  C)  239   D) 280 

36) ‘தானது மொய்ப்ெின்’ – ‘அது’ என்ெது 
A) தலைவனிடம் தலைவி சூளுலரத்தது    
B) தலைவன் தலைவியிடம் சூளுலரத்தது  
C) தலைவனிடம் நதாழி கூறியது     
D) தலைவியிடம் நதாழி கூறியது 

37)  ிறிய திருவடி என்றலழக்கப்ெடுெவர் 
A) கருடன்   B) வடீணன்   C) அனுமன்    D) குகன் 

38) “தன் இனத்லதயும் மமாழிலயயும் ொடாத கவிலத 
நவரில்ைாத மரம்; கூடில்ைாத ெறலவ”……. என்று ொடியவர் 
A) ொரதிதா ன்   B) நவர்ட்ஸ்மவார்த்  C) இரசூல்   D) முடியர ன் 

39) ‘ஆ’வானது முதன் முதல் ______________ ேிைத்திற்நக உரியது 
A) குறிஞ் ி   B) முல்லை    C) மருதம்    D) ொலை 

தமிழ் 
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40) ‘ம ப்புப்ெடிமக்கலை’க்குச்  ான்று எங்குள்ைது?  
A) மாமல்ைபுரம்   B) தஞ் ாவூர்    C) ஆதிச் ேல்லூர்   D) திருவாரூர் 

41) ம ன்லன இராயப்நெட்லட மவஸ்ைி ெள்ைியில் தமிழா ிரியராக ெணியாற்றியவர் 
A) ொரதியார்  B) ொரதிதா ன்  C) திரு.வி.க  D) ோமக்கல் கவிஞர் 

42) தவறான இலணலயக் கண்டறிக 
A) புலர – ெயம் B) தாலன – ெலட   C) ெரி – குதிலர D) முட்டு – குவியல் 

43) இரண்டாவது வட்டநமல  மாோட்டில் கைந்து மகாண்டவர் 
A) அறிஞர் அண்ணா B)டாக்டர் அம்நெத்கார் C)காந்தி D) இராமிர்தம் அம்லமயார் 

44) ‘தட் ிண  ித்திரம்’ என்னும் ஓவிய நூலுக்கு உலர எழுதியவர் 
A) முதைாம் மநகந்திரவர்மன்  B) அவனிெ ந கர ஸ்ரீவல்ைென்  
C) ேச் ினார்க்கினியர்    D) அடியார்க்கு ேல்ைார் 

45) ஐம்நெராயம் என்ெது எம்மமாழிச்ம ால் 
A) தமிழ்  B)  மஸ்கிருதம்  C) உருது  D) ொர கீம் 

46) ‘ னீிவா  காந்தி ேிலையம்’ என்ற மதாண்டு ேிறுவனத்லத அலமத்தவர் 
A) நவலுோச் ியார்  B) கூடலூர் அஞ் லையம்மாள்  
C) அம்பு த்தம்மாள்  D) ராணி மங்கம்மாள் 

47) மவண்ொ யாப்ெில் காப்ெியப்மொருலை மதாடர்ேிலைச் ம ய்யுள்கைாகப் ொடியவர் 
A) கம்ெர் B) திருவள்ளுவர்  C) இைங்நகாவடிகள்  D) புகநழந்தி 

48) ெரிதிமாற்கலைஞர் ம ய்யுள் வடிவில் இயற்றிய நூல் 
A) ோடகவியல்  B) ோடகத்தமிழ்  C) கூத்துநூல்  D) குணநூல் 

49) மொருத்துக 
1)  ிங்கம் கலனத்தது -  அ) எண்வழு 
2) கண்ணன் வந்தாள் -  ஆ) காைவழு  
3) இன்று வருவான்  - இ) திலணவழு  
4) கெிைன் நெ ியது  - ஈ) மரபுவழு 
5) ெறலவகள் ெறந்தன - 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 

50) ‘புக  னின் உ  ரும் மகாடுக்குவர் 
ெழிமயனின் உைகுடன்        மகாள்ைைார் – இவ்வரிகள் இடம்மெற்றுள்ை நூல் 
A) புறோனூறு B) திருவளுவமாலை C) இனியலவ ோற்ெது  D) கைிங்கத்துப்ெரணி 

51)  ‘விசுநவசுவரய்யா’ மதாடர்புலடய துலற  
A) இைக்கியம்  B) மருத்துவம் C) மொறியியல்  D) விஞ்ஞானம் 

52) எள் ம டியின் விலதயிைிருந்து மேய் கண்டுெிடித்த திருோநை தெீாவைி என்று புதியநதார் 
விைக்கம் தந்தவர் 
A) வரீமாமுனிவர்   B) நதவநேயப்ொவணார்  
C) ெரிதிமாற்கலைஞர்     D) அநயாத்திதா ப் ொண்டியர் 

53) மொருமைன்னும் மொய்யா விைக்கம் இருைறுக்கும் 
எண்ணிய நதய்த்துச் ம ன்று – இதில் வந்துள்ை அணி 
A) ஏகநத உருவக அணி        B) இல்மொருளுவலமயணி  
C) ெிரிதுமமாழிதல் அணி   D) நவற்றுலமயணி 

54) திருவிலையாடற்புராணம் மதுலரக்கு எப்மெயர் அலமந்த்தாய்க் கூறுகிறது? 
A) ஆைவாய்   B) கூடல்    C) மருலத    D) மதிலர 
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55) குறவஞ் ி ோடகங்கள் இவர்களுலடய காைத்தில் நதான்றின. 
A) ோயக்கர்கள்   B) ெல்ைவர்கள்   C) ொண்டியர்கள்    D) ந ாழர்கள் 

56) ஓர் மாவட்டத்தில் ஒரு அலமச் ர் அவரது மகநனாடு சுற்றுைா நமற்க்மகாண்டனர். அந்த 
சுற்றுைாவில் அவர் தான் கண்டலத கூறநவ, ஒரு கூட்டத்லதக் கூட்டினார். 
          - நமற்கண்ட ெத்தியிலுள்ை ெிலழகைின் எண்ணிக்லக 
A) ோன்கு   B) ஐந்து    C) ஆறு     D) ஏழு 

57) மா முன் ேிலரயும், விை முன் நேரும் வருவது? 
A) இயற் ரீ் மவண்டலை   B) மவண் ரீ் மவண்டலை    
C) கைித்தலை             D) ஒன்றிய வஞ் ித்தலை 

58) ‘காரியா ான் மதுலரத் தமிழா ிரியர் மாக்காயனாரின் மாணவர்’ – எனக் கூறும் நூல் 
A)  ிறுெஞ் மூைம்   B)  ிறப்புப்ொயிரம்  C) புறோனூறு   D) முத்மதாள்ைாயிரம் 

59) இைக்கியம் - ெிரிக்கும் முலற 
A) இை+கியம்  B) இைக்கிய+இம்  C) இைக்கு+இயம்  D) இைக்கு+அயம் 

60) உயிர் மமய்க் குறிகைின் எண்ணிக்லக 

 
 

 
 

 

61) Murali doesn’t want to leave early – form a suitable question for the above answer 

A) Does Murali wanted to leave early?   B) Does Murali want to leave early?    
C) Has Murali wanted to leave early?    D)Does want Murali to leave early? 

62)  Find out Future Continuous Tense     

A) Ram will be attacked by a stranger    
B) Ram will have been attacking a stranger    
C) Ram will be attacking a stranger      
D) Ram will attack a stranger 

63)  Select the correct sentence. 

A) She sells sea shells on the sea shore      B)She shells sea sells on the sea shore     C)She 

sells see sells o n the sea shore       D) Sea sells she shells on the sea shore 

64)   Spot the error : 

Mala as well as (1) / her friends (2) / have come to the party (3). / No error (4). 

A)  1  B) 2   C)  3   D)  4 
65)   Now we are learning English grammar. 

A)  SAVO  B) SVOA   C) ASVO    D) SVOA 

66)  Select the correct voice form and fill in the blank. 

Let the poor …………………. 

A) Insult       B)   Insulted      C) Is insulted    D)  Be not insulted 

67)  Fill in the blanks with suitable homophone. 

He always offers ……………………to the poor. 

A)  Arms       B)  Aims      C)  Alms      D)  Harm 

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

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

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

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

ENGISH 
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70) 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. 

71) 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. 

72) 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 

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

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

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

now. 

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

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

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

76) 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 

77) 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. 

78) A main verb has ………………. forms. 

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

79) 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 

80) 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 

81) Choose the correct antonym for the underline word : 

They were inflicting pleasure, rich almost riotous pleasure. 

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

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

A) Unidentified Flying objects       B) Unidentical Flying Objects        

C) Unidentified Flying Organs      D) Uninvented  Flying Objects 

83) 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 

84) 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 

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

convey the same meaning : 
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You must resist continuously to defend your right views. 

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

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 

90) The possession of book is ................................ 

A) an investment       B)  a burden      

C) a pleasure             D)  both an investment and a pleasure 

 

 

 

91) ஒரு அலறயின் தலரலயப் நொடுவதற்கான மீச் ிறு எண்ணிக்லகயிைான  துர  ைலவக் 
கற்கைின் எண்ணிக்லகயிலனக் காண்க. அலறயின் ேீை அகைங்கள் முலறநய 9 மீ x 6 

 
 

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

92) மகாடுக்கப்ெட்டுள்ை மூன்று எண்கைில் 2வது எண்ணானது முதல் எண்ணில் ொதி. 
மூன்றாவது எண் முதல் எண்லணப்நொல் இரு மடங்கு. அவ்மவண்கைின்  ரா ரி 27 எனில், 
அவ்வரில யில் மிகச் ிறிய எண்  
A) 10   B) 9   C) 8    D) 18 

93) ஒரு எண்னிைிருந்து 24 ஐக் கழிக்கும்நொது அது அந்த எண்ணின்  
 
 மடங்காகக் குலறகிறது. 

அந்த எண்கைின் இைக்கங்கைின் கூடுதல் யாது? 
A) 1   B)  9  C)  11   D) 10 

94) ெிைாஸ்நமாடியத்தின் நோயுண்டாக்கும் தன்லம, ெரவல் முலற ஆகியவற்லற 
விைக்கியலமக்காக 1902 இல் நோெல் ெரிசு மெற்றவர் 
A)  ார்ைஸ் ைாமவரன்     B) மரானால்டு ராஸ்    
C) ைின்நனயஸ்           D) அடால்ஃப் எங்ைர் 

95) மெருமூலை அலரக்நகாைங்கலை ோன்கு கதுப்புகைாகப் ெிரிக்கைாம். அதில் ஆக் ிெிட்டல் 
எங்குள்ைது? 
A) தலையின் முன்புறம்         B) உச் ந்தலை    
C) மூலையின் இருபுறங்கள்     D) மூலையின் அடிப்புறம் 

கணக்கு மற்றும் அறிவியல் 
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96)  இடப்மெயர்ச் ியின் எண்மதிப்பு முடுக்கத்திற்கு  மமானால், அலைவுக்காைம் 
A)  1 s   B) π s    C)  2 π s   D) 4 π s 

97) கீழ்க்காண்ெவற்றுள் எலவ  மமானலவ? 
A) 6400 x 100 km மற்றும் 6.4 x 108 cm    B) 2 x 104 cm மற்றும் 2 x 106 mm    
C) 800 m மற்றும் 80 x 102 m            D) 100 μm மற்றும் 1 mm 

98) கீழ்க்காண்ெலவகளுள் எது அதிக எலட மிக்கது? 
A) ஒரு கிராம் அணு லேட்ர ன்   B) ஒரு நமால் ேீர்    
C) ஒரு நமால் ந ாடியம்         D) ஒரு மூைக்கூறு H2SO4 

99) அயனி மற்றும்  கப்ெிலணப்புத்தன்லம மகாண்ட ந ர்மம் 
A) CH4   B) H2   C) KCN    D) KCl 

100) வைர் ிலத மாற்றத்தில் இலடேிலைப் மொருட்கைாகத் நதான்றுெலவ 
A) டிலரநயாசுகள்   B) மென்நடசுகள்   C) மஹக்ந ாசுகள்    D) கார்நொலஹட்நரட்டுகள் 

101) ஒரு கட்டிடத்தின் நமல் ஒரு மகாடிக்கம்ெம் ேிற்கிறது. தலரயிலுள்ை ஒரு புள்ைியிைிருந்து 
மகாடிக்கம்ெத்தின் உச் ி மற்றும் அடி ஆகியவற்றின் ஏற்றக்நகாணங்கள் முலறநய 600 மற்றும் 
450 என்க. நமலும் மகாடிக் கம்ெத்தின் உயரம் 10 மீ எனில்,கட்டிடத்தின் உயரம் 
A)  13.66 மீ   B)  27.32 மீ   C) 12 மீ    D) 17.78 மீ 

102) A, B இருவரும் ஒரு நவலைலய 12 ோட்கைில் ம ய்து முடிப்ெர். B,C அநத நவலைலய 15 
ோட்கைில் ம ய்து முடிப்ெர். C,A அநத நவலைலய 20 ோட்கைில் ம ய்து முடிப்ெர். C மட்டும் 
அவ்நவலைலய எத்தலன ோட்கைில் முடிப்ொர்? 
A) 10   B) 30   C) 20    D) 60 

103) முதியவர்களுக்கு ஆஸ்டிநயாமநை ியா எனும் நோய் நதான்றக் காரணமான ஊட்டச் த்து 
குலறொடு 
A) லவட்டமின் A   B) லவட்டமின் D  C) லவட்டமின் E   D) லவட்டமின் K 

104) மிக அதிக அைவில் காணப்ெடும் கண்ணாடி வடீு வாயு 
A) லேட்ர ன்   B) லஹட்ர ன்    C) கார்ென் லட ஆக்லஸடு    D) ஆக்ஸி ன் 

105) 3600 தாவர மற்றும் விைங்குகைின் ‘உயிரியல் ம ார்க்க’மாகக் கருதப்ெடுவது 
A) மன்னார் வலைகுடா   B) ேீைகிரி   C) ேந்தாநதவி    D) ோக்ரக் 

106) மீன் மரெியல் வைங்களுக்கான நத ியக் கழகம் எங்குள்ைது? 
A) புதுமடல்ைி   B) கமல்    C) அைகாொத்    D) மெங்களூரு 

107) ஒரு  மூன்று இைக்க எண்லண மறுெடியும் எழுதி ஒரு ஆறு இைக்க எண் 
உருவாக்கப்ெடுகிறது. உதாரணம் 261261, etc., இந்த அலமப்ெில் உருவாகும் எண்கள் 
எப்மொழுதும் எந்த எண்ணால் வகுக்கப்ெடும்? 
A) 1100   B) 1011   C) 1001    D) 1010 

108) ஒரு கண்ணாடித் தண்டு ெட்டுத் துணியுடன் நதய்க்கப்ெடும் மொழுது   +8 x 10-12 C  
மின்னூட்டத்லத ஏற்கிறது. அது ஏற்றுக் மகாண்ட அல்ைது இழந்த எைக்ட்ரான்கைின் 
எண்ணிக்லக 
A) 5 X 10-7   (ஏற்றது)          B) 5 X 107  ( இழந்தது)   
C) 2 X 10-8 ( இழந்தது)         D) -8 X 10-12 ( இழந்தது) 

109)  மின்காந்தத் தூண்டல் ெயன்ெடாதது 
A) மின்மாற்றி   B) அலறசூநடற்றி   C) AC மின்னியற்றி    D) அலடப்புச்சுருள் 

110) அணுவின் முதல் மூன்று வட்டப்ொலதகைின் ஆரங்கைின் விகிதம் 
A) 1 : 1/2 :1/3    B) 1 : 2 : 3   C) 1 : 4 : 9    D) 1 : 8 : 27 
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111) ெருப்மொருள் அலைேீைம் எதலனச்  ார்ந்ததல்ை? 
A) ேிலற   B) தில நவகம்   C)  உந்தம்   D) மின்னூட்டம் 

112) ப்ரங்மகல் குலறொட்டிற்குச்  ான்று 
A) NaCl   B) AgCl    C) CsCl    D) FeS 

113) 3,8,13,. . . . . . . .என்ற கூட்டுத்மதாடரின் முதல் 11 உறுப்புகைின் கூடுதல்  
A) 380   B) 318   C) 308    D) 388 

114) ம யற்கமுலற தாவர வலகப்ொட்டிலன ேிறுவியவர் 
A) இங்கிைாந்து தாவரவியைாைர்   B) ஸ்வடீன் தாவரவியைாைர்     
C) ம ர்மனி தாவரவியைாைர்      D) இந்தியத் தாவரவியைாைர் 

115) அலமவிடத்லத அடிப்ெலடயாகக் மகாண்டு ஆக்குத்திசுக்கள் எத்தலன வலககைாகப் 
ெிரிக்கப்ெட்டுள்ைன? 
A) 2   B) 3   C) 4    D) 5 

116) DNA மூைக்கூறின் விட்டம் 
A) 18 AO   B) 20 AO   C) 34 AO    D) 35 AO 

117) ஒரு  துர வடிவ லகக்குட்லடயில் ஒன்ெது வட்ட வடிவலமப்புகள் ஒவ்மவான்றும் 7 ம .மீ 
ஆரமுள்ைதாகத் தயாரிக்கப்ெடுகிறது. வட்டப் ெகுதிகலைத் தவிர்த்து லகக்குட்டியின் 
எஞ் ியுள்ை ெகுதியின் ெரப்ெைவு  
A)  203  .ம .மீ   B) 302  .ம .மீ    C)  432  .ம .மீ   D) 378  .ம .மீ 

118) 8 அைகு ஆரமுலடய வட்டத்தினுள் அலமந்த 9 ெக்கங்கலைக் மகாண்ட ஒழுங்கு 
ெைநகாணத்தின் ெக்கத்தின் ேீைம் 
A)  5.472 அைகுகள்   B) 5.196 அைகுகள்   C) 3.265 அைகுகள்    D) 4.752 அைகுகள்  

119) ெின்வருவனவற்றுள் எது C4 தாவரம்? 
A) மேல்   B) நகாதுலம  C) கரும்பு    D) உருலை 

120) காைராலவத் நதாற்றுவிப்ெது? 
A)பூஞ்ல   B)லவரஸ்  C)ொக்டீரியா  D)புநராட்நடாந ாவா 

121) வடீ்டில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 40 வாட் குழல் விைக்குக்கு எவ்வைவு மின்நனாட்டம் 
ம ைவிடப்ெடுகிறது? 
A) 0.2A  B) 0.5A  C) 1A  D) 5.75A 

122) இதில் முதைாவது தலைமுலறலயச்  ார்ந்தது எது? 
A)டிரான் ிஸ்டர்  B)வால்வுகள்  C)மின்கற்லற  D) ிப்புகள் 

123) ‘நராட்டான்’ முலறயுடன் மதாடர்புலடய ெயிர் 
A)கரும்பு  B)மேல்  C)ெருத்தி  D) ணல் 

124) சூரியலனச் சுற்றிவர 687 ோட்கள் நதலவப்ெடும் நகாள் 
A)வியாழன்  B)ம ய்வ்வாய்  C)புதன்  D)யுநரனஸ் 

125) இரு எண்கைின் இல ச் ரா ரி மற்றும் மெருக்கல்  ரா ரி முலறநய 6.4 மற்றும் 8 ஆகும் 
அவ்மவண்கள் 
A) 8 மற்றும் 8  B) 32 மற்றும் 2  C)4 மற்றும் 16  D) 10 மற்றும் 6 

126) 5 ஆண்கள் மற்றும் 5 மெண்கள் மகாண்ட குழு ஒன்றிைிருந்து இருவர்  வாய்ப்பு முலறயில் 
நதர்ந்மதடுக்கப்ெடுகின்றனர்.அதில் ஒருவர் ஆணாகவும் மற்மறாருவர் மெண்ணாகவும் இருக்க 
ேிகழ்தகவு 
A) 2/5  B) 3/5  C) 5/9  D) 4/5 

127) ஒரு மெட்டியில் ஒத்த அைவுள்ை 4  ிவப்பு 5 ேீைம் மற்றும் 6 ெச்ல  ெந்துகள் உள்ைன. இரு 
ெந்துகல்  மவாய்ப்பு முலறயில் நதர்ந்மதடுக்கப் ெடுகின்றன. அவற்றில் ஒன்று ேீைமாகவும் 
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அடுத்து ெச்ல யாகவும் இருக்க ேிகழ்தகவு 
A)       

       
    B)           

       
  C)       

       
      D)          

       
 

128) மனித  ிறுேீரகத்துடன் மதாடர்புலடய ோைமில்ைா சுரப்ெி 
A)ெிட்யூட்டரி சுரப்ெி  B)லதராய்டு சுரப்ெி  C)கலணய சுரப்ெி  D)அட்ரீனல் சுரப்ெி 

129) கண் மைன்ஸின் ஒைிபுகாத்தன்லமக்கு என்ன மெயர்? 
A)மரடிநனாெதி  B)கண்புலர  C)அஸ்டிக் மாட்டி ம்  D)ெிரஸ்ெிநயாெியா 

130) மரெியல் குலறொடு நோய்கலை அடுத்த தலைமுலறக்கு ம ல்ைாமல் தடுக்க உதவும் முலற 
A) உடற்ம ல்  னீ்,முலற        B) இருச்ம ல்  னீ் முலற   
C) குநைானிங் முலற           D) நகரிநயா லடப்ெிங் முலற 

131) கார்க்கிலன மைன் ினால் நோக்கும் நொது ெை அலறகைாகத் மதரிகின்றன.இந்த ேிகழ்ச் ி 
மூைம் தாவரங்கள் ெை ம ல்கைால் ஆனலவ எனக் கண்டறிந்தவர் 
A)கிரிகர் மமண்டல்  B) ார்ைஸ் டார்வின்   C)கிராெர்ட் ஹூக்  D)கிராெர்ட் ெிரவுன் 

132) சுவா த்தைப்மொருள் எது? 
A)லவட்டமின்கள்    B)தாது உப்புகள்        C)புரதம்       D)கால் ியம் 

133) ஒரு வகுெடும் அண்ணின் வகுத்தியானது ஈலவப்நொல் 12 மடங்குமீதிலயப் நொல் 5 மடங்கு 
உள்ைது. நமலும் மீதியானது 24 எனில் வகுெடும் எண் 
A) 1224         B) 1242     C) 1222      D) 120 

134) ஒவ்நவார் எழுதும் மவவ்நவறு இைக்கு எனில் Aன் மதிப்பு யாது?  (A3B) B  =   217B 
A) 3            B) 4        C) 5         D) 7 

135) அலுமிநனா மவப்ெ ஒடுக்க முலறயில் அலுமினியத்தின் ெங்கு 
A) ஆக்ஸி நனற்றி  B) விலனநவகமாற்றி  C) ஒடுக்கி  D) மட்டாக்கி 

136) அமிைம் கைந்த மொட்டா ியம் லட குநராலமட் 
A) ஒடுக்கவிலன காரணி  B) ஒடுக்கம்  C) ஆக்ஸி நனற்றி  D) ஆக்ஸி நனற்ரம் 

137) ெசுந்தாள் உரம் எதிைிருந்து மெறப்ெடுகிறது? 
A) ெசுஞ் ாணம்+தாவரக்கழிவுகள்   B)  ணப்லெ+மகாத்தவலர   
C)  ணப்லெ+ெசுஞ் ாணம்           D) ெசுஞ் ாணம்+விைங்குகழிவுகள் 

138) ஒரு மவள்ைிக் கரண்டியின் மீது தங்கத்திலன மின்புைாம் பூசுதல் முலறயில் 
மவள்ைிக்கரண்டி ____ ஆஅக எடுத்துக்மகாள்க்ைப்ெட்டு மன்னாற்ெகுப்பு ம ய்யப்ெடுகிறது 
A) எதிர்மின்வாய்  B) நேர்மின்வாய்  C) மின்ெகுைி  D) A & B 

139) மனித உடைில் இயல்ொன இரத்த குளுக்நகாஸின் அைவு 
A)70-100mg/100ml  B) 60-110mg/100ml  C) 50-110mg/100ml  D) 80-120mg/100ml 

140) துண்டாதல் மூைம் புதிய தாவரத்லத நதாற்றுவிக்கும் உயிரி 
A) ஈஸ்ட்  B) பூக்கும் தாவரங்கள்  C) ொக்டீரியா  D) ஆல்கா 

141) கைிமண் கைந்த ேீலர தூய ேீராக மாற்றப் ெயன்ெடுத்தெடும் மொதுவான நவதிப்மொருள் 
A)  ைலவதூள்  B) ெடிகாரம்  C) குநைாரின் லட ஆக்லஸடு  D) மயில்துத்தம் 

142)  கெிலணப்பு ந ர்மங்கலை உருவாக்கும் ஒரு கார மண் உநைாகம் M. ேீரில் கலரயும் 
 ல்நெட்லடயும் (MSO4) ேீரில் கலரயாத ஈரியல்பு தன்லம மகாண்ட லஹட்ராக்லஸலடயும் 
M(OH2) தருகிறது அந்த உநைாகம் M  
A)கால் ியம்   B) மெரிைியம்   C) மமக்ன ீியம்   D) ஸ்டிரான் ியம் 

143) ொலூட்டியின்  ிறுேீரத்தில் உள்ை  மெர்டினியின் தூண்கைின் ேீைமாக்குதல் 
A) மமடுல்ைாவிைிருந்து கார்மடக்ஸ்  B) கார்மடக்ஸிைிருந்து மமடுல்ைா   
C) மமடுல்ைாவிைிருந்து மெல்விஸ்  D) மெல்விஸிைிருந்து யீரிட்டர் 
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144) C15H34O2+25.5O2  18CO2+17H2O இவ்விலனயின்  ரியான சுவா  விலன  
A) 0.071  B) 0.71  C) 7.1  D) 71 
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