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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 

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

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) “புகமழனின் உயிரும் 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 
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54) திருவிலையாடற்புராணம் மதுலரக்கு எப்மெயர் அலமந்ததாய்க் கூறுகிறது? 
A) ஆைவாய்   B) கூடல்    C) மருலத    D) மதிலர 

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 

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. 

ENGISH 
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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 : 

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 
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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)  மொருத்துக : 
1.மூவர் கூட்டணி    - அ) 1784 
2.ஸ்ரீரங்கெட்டினம் உடன்ெடிக்லக        - ஆ) 1786 
3.மங்களூர் உடன்ெடிக்லக         - இ) 1789 
4.ெிட் இந்திய திருத்தச் ட்டம்        - ஈ)  1792 
    A) 1-ஈ,2-இ,3-ஆ,4-அ     B) 1-இ,2-அ,3-ஈ,4-ஆ    C) 1-ஆ,2-அ,3-ஈ,4-இ   D) 1-இ,2-ஈ,3-அ,4-ஆ 

92) சுவார்ட்ஸ் என்ற அறிஞரின்  டீர் 
A)ரா ா  ரநொ ி  B) தாதா ிமகாண்டநதவ்  C)  ிவா ி  D) துக்ைா ி 

93)  மாச் ார் தர்ென் என்ற வங்காை மமாழி வார இதலழ நதாற்றுவித்தவர் 
A)மார்ஷ்நமன்  B) நஹஸ்டிங்ஸ்  C) தாகூர்  D) ெங்கிம்  ந்திர  ட்டர் ி 

94) கப்ென் பூங்கா எங்குள்ைது? 
 A) மெங்களூர்   B) மகால்கத்தா  C) லமசூர்  D) ெஞ் ாப் 

95)  ரீலமக்கப்ெடாத அலமப்பு என்ற திட்டத்லத அறிமுகப்ெடுத்தியவர் 
A) டல்மஹௌ ி  B) காரன்வாைிசு ெிரபு  C) கர் ன் ெிரபு  D) மவல்மைஸ்ைி ெிரபு 

96)  ரியான ம ாற்மறாடலரக் கண்டறிக. 
A) வட இந்தியாவின் அர ியைில் ொலையக்காரர்கள் வைிலம மெற்று விைங்கினர்   
B) யூசுப்கான் கான் ாகிப் என்றும் அலழக்கப்ெட்டார்   
C)  ிவசுப்ெிரமணிய ெிள்லை மருது ெண்டியரின் அலமச் ர்   
D) மதன்னிந்திய கூட்டிலணவு ஊலமத்துலரயின் தலைலமயில் அலமக்கப்ெட்டது 

97) “இந்தியாவின் ெர்க்” என அலழக்கப்ெட்டவர் 
A)சுநரந்தினாத் ொனர் ி           B) நகாொை கிருஷ்ண நகாகநை   
C) மதன் நமாகன் மாைவியா      D) ேீதிெதி ராஸநட 

98) கிைாெத் இயக்கம் நதான்ற முக்கிய காரணம் 
A) முதல் உைகப் நொரில் துருக்கியர்கள் நதால்வி  B)  ாைியன் வாைாொக் ெடுமகாலை    
C) நவல்ஸ் இைவர ன் இந்தியாவிற்கு வந்தது      D) அரசுக்கு எதிரான  திநவலைகள் 

99)  த்யா கிரக நொராட்டத்லத காந்தி முதன்முதைில் எவ்விடத்தில் ெரிந ாதித்து ொர்த்தார்? 
A) ம்ப்ரான்  B) அகமதாொத்  C) நகடா   D) ோக்பூர் 

100) இந்திய விடுதலைச்  ட்டம் ேிலறநவற்றப்ெட்ட ோள் 
A) 1947  ூலை 18    B) 1947 ஆகஸ்டு 15   C) 1947 மார்ச் 24   D) 1947 ெிப்ரவரி 20 

101) மொருத்துக 
1.சுப்ரமணிய ொரதி   - அ)  சுநத மித்திரமன் 
2.அன்னிமெ ன்ட் அம்லமயார்  - ஆ) ம ன்லன மகா ன  ங்கம் 
3. ி.சுப்ெிரமணிய அய்யர்  - இ) இந்தியா 

 மூக அறிவியல் 
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4.ெி.அனந்தா  ாருலு    - ஈ) ேியூ இந்தியா 
A) 1-ஈ,2-இ,3-ஆ,4-அ      B) 1-இ,2-அ,3-ஈ,4-ஆ     C) 1-இ,2-ஈ,3-அ,4-ஆ     D) 1-ஆ,2-அ,3-ஈ,4-இ 

102) 13-ம் நொப் கிரிகரி கிரிநகாரியன் காைண்டலர அறிமுகப்ெடுத்திய ஆண்டு 
A) 1582              B) 1546               C) 1628            D) 1516 

103) முதல் அமினி நொலர முடிவுக்குக் மகாண்டு வந்த உடன்ெடிக்லக 
A) ோன் ிங்     B) ெீகிங்    C) டியட் ின்     D) ொங்டன் 

104) ென்னாட்டு வாணிெ அலமப்லெ உருவாகக் காரணமாயிருந்தது 
A) வாெிங்டன் மாோடு  B) வியன்னா மாோடு  C)  ரா மாோடு  D) ெிர்ட்டன்-வுட்ஸ் மாோடு 

105)  ிந்து ேதியின் துலண ஆறுகைின் எண்னிக்லக 
A) 2             B) 3          C) 5               D) 7 

106) ஹரப்ொ ெண்ொட்டின் துலறமுக ேகரம் 
A) காைிெங்கன்   B) நைாத்தல்  C) ெனவாைி  D) ரூொர் 

107) திரிெீடகங்கள் எம்மமாழியில் எழுதப்ெட்டது` 
A) வடமமாழி    B) ெிராகிருதம்  C)ொைி      D) இந்தி 

108) அந ாகரது கைிங்கப்நொர் குறித்த விவரங்கலை அைிப்ெது 
A) கைிங்கக்கல்மவட்டு  B) 13 ஆம் ொலறக்க்ல்மவட்டு  C)  ாராோத் கான்  D) அர்த்த ாஸ்த்திரம் 

109)  ங்ககாைத்தில் வழக்கிைிருந்தது 
A)குடியாட் ி       B) முடியாட் ி       C) கூட்டாட் ி     D) குடநவாலையாட் ி 

110) ோைந்தா ெல்கலைக்கழகத்லத ேிறுவியவர் 
A)  முத்திரகுப்தர்  B) இரண்டம்  ந்திர குப்தர்  C) குமார குப்தர்    D) ஸ்கந்த குப்தர் 

111)  ங்கம் ஆட் ியாைர்கைின் குைமதய்வம் 
A) துர்க்லக    B) விட்டைா    C) விருப்ொட் ர்    D) ராமர் 

112) முகமது கவான் எந்ோட்டு வாணிகர் 
A) அநரெியா  B)  மமாராக்நகா  C)  நொர்ச்சுக்கீஸ்  D)  ொர கீம் 

113) ம ங்குத்தான நமகங்கள் 
A) கீற்று நமகங்கள்  B) ெலட நமகங்கள்  C) திரள் நமகங்கள்  D) கார்ெலட நமகங்கள் 

114) மனிதனால் உருவாக்கப்ெடும் நெரிடர் 
A) ேிைச் ரிவு  B) வறட் ி  C) ெனிப்ொலற வழீ்ச் ி  D) கப்ெல் மூழ்குதல் 

115) முக்நகாண வடிவலமப்லெப் மெற்றுள்ை நெராழி 
A) ெ ிெிக் நெராழி  B) அட்ைாண்டிக் நெராழி  C) இந்தியப்நெராழி  D) அண்டார்டிகா நெராழி 

116) ஐ.ோ. லெஉயின்  ிறப்பு ேிறுவனம் அல்ைாத ேிறுவனம் 
A)   FAO     B)   ILO     C)   IMF         D)   WTA 

117) 70ம .மீ முதல் 200 ம .மீ வலர ஆண்டு  ரா ரி மலழ மெறும் ெகுதிகைில் காணப்ெடும் மரங்கள் 
A) மெனி,மநகானி, ிங்நகானா  B) நதக்கு, ால், ி ம் C) கயிர்,கக்ரி,ெைாஸ்  D) அக்நக ியா,ொெில் 

118) முதல் வானிலைச் ம யற்லக நகாள் 
A)  TIROS – 1            B)  ERTS           C)  SPOT             D)  INSAT – 4A 

119) மதற்கா ியாவின் மடட்ராய்ட் 
A) மும்லெ     B) ம ன்லன     C) டில்ைி     D) மெங்களூரு 

120) இரவு வான் ெடங்கைின் வைப்ெக்கம் …………………………………. ஆகவும் இடப்ெக்கம்…………………………………ஆகவும்  
 வலரயப்ெடுகிறது 
A) வடக்கு,மதற்கு  B) மதற்கு, வடக்கு  C) நமற்கு, கிழக்கு     D) கிழக்கு,நமற்கு 

121) மகாேதி நதான்றும் இடம்  
A)ோ ிக்குன்றுகள்  B) மகாெலீசுவரர் மலை C)அமர்காண்டாக் D)கார்டன் மலை 
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122) தங்கக்கருத்துப்ெட்லடப் ெணியாைர்கள் 
A)ோன்காம்ேிலை மதாழில்புரிநவார்      B)இரண்டாம்ேிலை மதாழில்புரிநவார்  
C)ஐந்தாம்ேிலை  மதாழில்புரிநவார்       D)அடிப்ெலடத் மதாழில்புரிநவார் 

123) இந்தியாவில் நவைாண் ஆராச் ி லமயத்லத முதைில் மதாடங்கியவர் 
A)ைிட்டன் ெிரபு  B)கர் ன்ெிரபு  C)கானிங்ெிரபு D)ரிப்ென் ெிரபு 

124) மிகப்ெலழலமயான நவதம் எது? 
A) ாமநவதம்  B)ரிக்நவதம்  C)ய ூர்  D)அதர்வணநவதம் 

125) முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் நோக்கம் 
A)தன்னிலறவு மெறுதல்  B)மதாழில் வைர்ச் ி C)நவைாண் வைர்ச் ி  D)கனரகமதாழில் வைர்ச் ி 

126) ெலழய கற்காைத்லதத் மதாடர்ந்து வந்துது? 
A) புதிய கற்காைம்  B)இலடக்கற்காைம்  C)ம ம்புக்காைம்  D)உநைாகக்காைம் 

127) முதைாவது அணு க்தி ேிலையமலமக்கப்ெட்ட ஆண்டு 
A)1956   B)1972   C)1985  D)1992 

128) ேீதிக்கட் ிலயத் நதாற்றுவித்தவர் 
A) ஈநவரா    B)அண்ணா C) தியாகரா ர்  D) தருமாம்ொள் 

129)  வார்க்கர்  நகாதரர்கைால் நதாற்றுவிக்கப்ெட்டது எது?  
A)மடல்ைி தர்ொர்  B)அெிணவ ொரத்  ங்கம்  C)இந்திய  ங்கம்  D)இந்திய ெணியாைர்  ங்கம் 

130) மகால்ைிமலையின் அலமவிடம் 
A)நவலூர்   B)ோமக்கல்  C)விழுப்புரம்  D)திருவண்ணாமலை 

131) ென்னாட்டு நவைாண்லம வைர்ச் ி ேிதி எங்குள்ைது? 
A) ொரிஷ்     B) நராம்   C)ேியூயார்க்    D)ம னவீா 

132) ேிதிக் குழுவின் தலைவலர ேியமனம் ம ய்வது? 
A) குடியரசுத்தலைவர்  B) ெிரதம அலமச் ர்  C)மக்கைலவ  ொோயகர்  D)ேிதி அலமச் ர்  

133) கருத்தியல் ம ால்ைாக்கம் ம ய்த டிநர ி எந்ோட்டு அறிஞர்? 
A)ரஷ்யன்     B)ெிரிட்டிஷ்     C)ெிமரஞ்சு     D)டச்சு 

134) காஞ் ி லகைா ோதர் நகாயிலைக் கட்டியவர் 
A)ரா  ிம்மன்  B)இரண்டாம் மநகந்திரவர்மன்  C)முதைாம் ேர ிம்மன் D)மூன்றாம் ேந்திவர்மன் 

135) 2011 மக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்ெின்ெடி ொைின விகிதம் அதிகம் உள்ை மாேிைம் 
A)தமிழ்ோடு  B)ெீகார்  C)நகரைா  D)கு ராத் 

136) புவிக்கும்  ந்திரனுக்கும் இலடநய ஈர்ப்பு வில யினால் வருவது 
   A)அலைகள்  B)ஓதங்கள்  C)ேீநராட்டங்கள்  D)சுனாமி 

137) புவிநயாட்டிற்கம் நொர்லவக்கும் இலடநய காணப்ெடும் ெகுதி 
   A)மமாமஹா  B)கட்டன்ெர்க்  C)அஸிதிநனாஸ்ெியர்  D)ஹம்ெைின் 

138) 1935 ஆம் ஆண்டு  ரீ்திருத்த ட்டத்துடன் மொருந்தாதலத மதரிவு ம ய்க 
A) மாேிை சுயாட் ி                    B) அகிை இந்திய கூட்டாட் ி   
C) மத்தியில் இரட்லடயாட் ி         D) மாேிைங்கள் இரட்லடயாட் ி 

139) 1955 ஆம் ஆண்டில் அலுவைக மமாழிவாரியக் குழுவின் தலைவர் யார்? 
   A)  ர்.ெி. ி.மகர்  B) நகாத்தாரி  C) முதைியார்  D) ெல்வந்த்த்ராய் நமத்தா 

140) ெல்கலைகழக  ட்டம் இயற்றப்ெட்ட ஆண்டு? 
   A) 1854  B) 1884  C) 1904  D) 1835 

141) இந்திய அர ியைலமப்ெின் எந்த ொகம் நதர்தல் ஆலணயம் ெற்றி கூறுகிறது? 
   A)ொகம் III  B)ொகம் XIV  C)ொகம்  XX  D)ொகம் XXII 

mailto:N.Soundararajan@NapooSounthar


 

N.Soundararajan@NapooSounthar               9659966192          napoos.blogspot.com Page 10 
 

142)  UN-இனால் மெண் குழந்லதகளுக்கான ென்னாட்டு ோள் என்று அறிவிக்கப்ெட்ட  ோள் எது?  
A)அக்நடாெர் 11    B)அக்நடாெர் 12    C)அக்நடாெர் 13    D)அக்நடாெர் 14  

143) நவலூர்  ைகண்நடஸ்வரர் நகாயிலைக் கட்டியவர்    
 A)  ின்ன மமாம்மு ோயக்கர்      B) விசுவோத ோயக்கர்   
 C) கிருஷ்ண நதவராயர்           D) திருமலை ோயக்கர்    

144) ந ாழர் காைத்தில் ‘வைஞ் ியம்’ என்ற ம ால் குறிக்கும் மொருள் 
   A) கிராம லெயினர்  B) வணிகக் குழு  C) வரிவசூல் ம ய்நவார்  D) கலைஞர்கள் 

145) காைஅந ாகாவின் தலைேகரம்  
   A)லவ ாைி  B)ொடைிபுத்திரம்  C)ரா கிருகம்  D)காஷ்மீர் 

146) மன்னார்வலைகுடா மற்றும் கட்ச் வலைகுடா ெற்றிய மொதுப்ெண்பு என்ன? 
   A)மிகப்மெரிய வலைகுடாக்கள்   B)முக்கிய ெவைப்ொலறகள் மகாண்ட வலைகுடாக்கள்      
   C)ஆழமான வலைகுடாக்கள்     D)உெநயாகத்திைில்ைாத வலைகுடாக்கள் 

147) ஒைிம்ெிக் மகாடியில் 5 கண்டங்கலைக் குறிக்கும் வலகயில் 5 வலையங்கள்  உள்ைன. 
அவற்றில் எந்த இரு கண்டங்கள் இந்து  முத்திரத்லதத் மதாடவில்லை? 
 A)ஆ ியா,ஐநராப்ொ             B)ஐநராப்ொ,ஆப்ெிரிக்கா   
 C)ஐநராப்ொ,ஆஸ்திநரைியா    D)ஐநராப்ொ,வடஅமமரிக்கா 

148) ைாைாை ெதிராய் தடியடிெட்டு இறக்கக்காரணமான ேிகழ்வு   
A) ஒத்துழயாலம இயக்கம்    B) ல மன் குழுவிற்கு எதிரான நொராட்டம்     
C)  ட்ட மறுப்பு இயக்கம்      D) மவள்லையநன மவைிநயறு இயக்கம் 

149) அடகாமா ொலைவனம் எங்குள்ைது? 
A) ஆப்ெிரிக்கா      B) னீா   C) ிைி       D)இந்தியா 

150) இந்திய ேிைப்ெரப்ெில்  ட்டத்ததின் முன் அலனவரும்  மம் மற்றும்  ட்டப்ெடி  மமான 
ொதுகாப்புய் என்ெலவகள் எந்தப் ெிரிவின் ெடி  ெராமரிக்கப்ெடுகிறது?   
A)  ெிரிவு 15   B) ெிரிவு 16   C) ெிரிவு 14    D) ெிரிவு 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARED BY 

N.SOUNDARARAJAN @ NAPOO SOUNTHAR     

napoos.blogspot.com         

Tenkasi Taluk 

Tirunelveli 

 

 

 

 

mailto:N.Soundararajan@NapooSounthar


 

N.Soundararajan@NapooSounthar               9659966192          napoos.blogspot.com Page 11 
 

 

 

mailto:N.Soundararajan@NapooSounthar

