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க்கம் ண்தர்களப… 

இந்ப்தகு னற்நறம் தளணநண ழ் சச்சர் னத்கம் சசய்னேள் தகுில் இனந்ண 

டுக்கப்தட்ட ளகள்ிகள் அடங்க சகுப்தகும். ிடடகறம் எவ்சன தகுின் கள 

சகடுக்கப்தட்டுள்பண. என சன ிணக்கள் னத்கத்ட ண்டி சபிில் இனந்ண டுக்கப்தட்டட. 

தளணநண ழ் னத்கத்ல் இடம்சதற்றுள்ப சசய்னேள் தகுகள்: 

1) ழ்த்ண                                      5) சற்நனக்கங்கள் 

(அ) இடந ழ்த்ண                              (அ) அகர் கள்டபிடு ணண 

(ஆ) ச ழ்த்ண                             (ஆ) கனங்கத்ணப்தி 

(இ) ட்டு ழ்த்ண                              (இ) னத்ணக்குசு திள்டபத்ழ் 

2) சடக ணெல்கள்                               (ஈ) சதத்னளகம் குநஞ்ச 

(அ) னநனூறு;     (ஆ) அகனூறு             6) றுனர்ச்ச தடல்கள் 

(இ) ங்குறுணெறு                                 (அ) ந்ளப;             (ஆ) னக்கட்டும் னணட 

3) அந இனக்கம் – னக்குநள்                   (இ) ிடுடன ிடபத் உரிட;    (ஈ) டப 

4) சடர்டன சசய்னேள்கள்                      (உ) கண்;                  (ஊ) ண்ரீ் ங்ககள் 

(அ) சகசந்ி                              7) தட்டு ணெல்கள் 

(ஆ) சநப்னம்                                (அ) ளம்;             (ஆ) னப்தட 

(இ) ளணன்ீம்                             (இ) இளசு தின்;        (ஈ) னத்ர் 

(ஈ) குில்தட்டு                                 

 

அடணனம் அடணத்ண ிணக்கறக்கும் தல் அபித்ண தக சற்நப்சதந ன் ழ்த்ணக்கள் 

 

                                                                              இப்தடிக்கு 

                                                                    ீண்டும் உங்கள் ஆவுடன் 

                                                                         ளக.தணி னனகன்  
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தசணன்நம் குப்ன ழ் – சசய்னேள் 

1) ழ்த்ணப் தகு 

(அ) இடந ழ்த்ண 

1) அனள்தழுத் தச்சுடள கனம்ளத ளளண 

– ணத் சடங்கும் தடடன தடி னனர் 

ர்? 

A] ள்பனர் 

B] தர் 

C] ிக்கசகர் 

D] னேணர் 

2) னேணரின் கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண 

1452 தடல்கடபக் சகண்டகும்? 

A] னேணர் னப்தடல் ட்டு 

B] ததக்கன்ி 

C] கபிக்கண்ி 

D] ந்ட்கன்ி 

3) ழ் சின் உதடம் – ண 

அடக்கப்தடும் னேணரின் ணெல் ண? 

A] கபிக்கண்ி 

B] ந்ட்கண்ி 

C] னேணர் னப்தடல் ட்டு 

D] ததக்கண்ி 

4) னேணர் திநந் ஊர் ண? 

A] ளபங்கண்ி 

B] ளண்ம் 

C] னல்னக்ளகி 

D] னச்சப்தள்பி 

5) கழ்க்கண்ட ந் ஊரில் ளகில் 

சகண்டுள்ப இடநன் அனபல் 

திநந்டல் இர் னேணர் ண 

சதற்ளநர்கபல் அடக்கப்தட்டர்? 

A] னப்தரிப்னனனைர் 

B] னக்ளகிறர் 

C] ண்டுக்கல் 

D] னச்சப்தள்பி 

6) னேணர் அர்கள் னச்ச ஆண்ட 

க்கரிடம் ற்றும் அர் டணி இி 

ீணட்ச ஆட்சிறம் கழ்க்கண்ட ந் 

திட ளற்சகண்டு இனந்ர்? 

A] அடச்சர் 

B] அசு கனவூன கனர் 

C] அசு கனவூன அறனர் 

D] அசு அறனர் 

7) னேணர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ங்டகட ந்ர்? 

A] ட்டுர்குன 

B] டுர்குன 

C] ட்டுர்குன 
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D] ட்டுர்குபி 

8) னேணர் அர்கள் ணநநம் னண்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1735 – 30 ண அகட 

B] 1739 – 34 ண அகட 

C] 1736 – 31 ண அகட 

D] 1734 – 29 ண அகட 

9) னேணர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ரிடம் 

உதளசம் சதற்று ணநநம் னண்டர்? 

A] னனெனர் தில் ந் சபணகுன 

B] சம்தந்ர் தில் ந் சபணகுன 

C] இடநன் அனள் சதற்ந சபணகுன 

D] னேணர் டத ளசர்ந் சபகுன 

10) னேணர் டணவு இல்னம் – 

கழ்க்கண்ட ந் ட்டத்ல் 

அடந்ணள்பண? 

A] கப்தட்டிணம் 

B] க்கல் 

C] சசன்டண 

D] இனம் 

11) னேணர் ழ்ந் கனம் ண? 

A] 16 ஆம் ணெற்நண்டு 

B] 17 ஆம் ணெற்நண்டு 

C] 18 ஆம் ணெற்நண்டு 

D] 15 ஆம் ணெற்நண்டு 

12) னேணர் னப்தடல் ட்டு – ணெனன் 

ணெல் அடப்ன ண? 

A] 36 டனப்னக்கள் + 56 திரிவுகள் + 1452 

தடல்கள் 

B] 36 டனப்னக்கள் + 52 திரிவுகள் + 1452 

தடல்கள் 

C] 34 டனப்னக்கள் + 52 திரிவுகள் + 1452 

தடல்கள் 

D] 34 டனப்னக்கள் + 56 திரிவுகள் + 1452 

தடல்கள் 

13) னேணர் ட்டு ணெனல் 

இடம்சதற்றுள்ப தடல்கபில் த்டண தடல் 

கண்ிகபகவும், சண்தக்கபகவும் 

உள்பண? 

A] 770 கண்ிகள் + 84 சண்தக்கள் 

B] 773 கண்ிகள் + 81 சண்தக்கள் 

C] 771 கண்ிகள் + 83 சண்தக்கள் 

D] 771 கண்ிகள் + 82 சண்தக்கள் 

14) தச்சுட, உிர்த்ள் – ஆகற்நன் 

இனக்க குநப்ன டக? 

A] ிடணத்சடக 

B] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

C] இண்டம் ளற்றுடத்சடக 

D] உரிச்சசற்சநடர் 

15) ிழுப்சதனள் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] ிடணத்சடக 
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B] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

C] இண்டம் ளற்றுடத்சடக 

D] உரிச்சசற்சநடர் 

16) ள்பனனம், தனம் பி 

கிடகள் தட னன்ளணடிகத் கழ்ந்ர் 

ர்? 

A] கடுசபிச் சத்ர் 

B] னேணர் 

C] சபணகுன 

D] ளகடினப்தர் 

17) ‘உதடக் கனத்ணக்கடபனேம், ற்ந ஞண 

ணெல்கபின் உட்சதனள்கடபனேம் கத் 

சபிக ல் தடிர்’ – ன்று 

னேணட தட்டிர் ர்? 

A] தசன் 

B] ள்பனர் 

C] ன.சணர் 

D] தர்

 

ிடடகள் – இடந ழ்த்ண 

1 D 5 D 9 A 13 C 17 C 

2 A 6 C 10 D 14 B 

3 C 7 A 11 C 15 D 

4 B 8 C 12 A 16 B 

 

(ஆ) ச ழ்த்ண 

1) ட ீன்நசன் க்க றத்டணக் – 

ணத் சடங்கும் தடடன தடி னனர் 

ர்? 

A] னேணர் 

B] ீ.கந்சப் திள்டப 

C] சுப்திி தர் 

D] சுப்னத்ணசன் 

2) ீ.கந்ச திள்டப அர்கள் திநந் ஊர் 

ண? 

A] னடநக்கடு 

B] ச்சல்றர் 

C] தள்பிகம் 

D] தள்பிக்கம் 

3) ீ.கந்ச திள்டப அர்கள் கற்ந 

சகபில் நணண ண? 

A] ஆங்கனம் 

B] திசஞ்சு 

C] இனத்ன் 
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D] உனண 

4) ீ.கந்ச திள்டப அர்கள் கழ்க்கண்ட 

ந் ழ்ச் சங்கத்ல் தன ஆண்டுகள் 

அடச்சக ிபங்கணர்? 

A] கந்டத் ழ்ச் சங்கம் 

B] ணடத் ழ்ச் சங்கம் 

C] னப்சதனந்ணடந ழ்ச் சங்கம் 

D] னடுணடந ழ்ச் சங்கம்  

5) கழ்க்கண்ட ர் ழு ஆங்கன கிட 

என்டநத் ழ் சசய்னேள் டிில் 

ீ.கந்சப் திள்டப சப் சதர்த்ணள்பர்? 

A] கல்டுசல் 

B] ஸ்கள 

C] ஸ்ள 

D] ஜ.னை.ளதப் 

6) ஆங்கன கிடட ீ.கந்சப் திள்டப 

அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் டனப்தில் ச 

சதர்த்ணள்பர்? 

A] னனட்த 

B] இடநனட்த 

C] இங்கற்த 

D] அனட்த 

7) தள்பிகம் ஊணண ற்ளதண வ்று 

அடக்கப்தடுகநண? 

A] தள்பிக்கம் 

B] தள்பிக்கம் 

C] தள்பிக்கம் 

D] தள்பிக்ககம் 

8) ீ.கந்சப் திள்டப அர்கள் திநந் 

ஆண்டு ண? 

A] 1898 

B] 1899 

C] 1897 

D] 1896 

9) ள் – ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] சல்ன 

B] னடி 

C] உனகம் 

D] ய் 

10) உடகனம் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] ிடணசச்சம் 

B] தண்னத்சடக 

C] உரிச்சசற்சநடர் 

D] ிடணத்சடக 

11) டள் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] இண்டம் ளற்றுடத்சடக 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 



6 
 

D] ஆகுசதர் 

12) ள் டன – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுடத் சடக 

B] ஆநம் ளற்றுடத் சடக 

C] ிடணத்சடக 

D] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்கத்சடக 

ிடடகள் – ச ழ்த்ண 

1 B 4 A 7 D 10 D 

2 C 5 B 8 A 11 C 

3 D 6 C 9 B 12 C 

 

(இ) ட்டு ழ்த்ண 

1) ன டநந்டண ன்ணிக சன்நடன – 

ன்நப் தடடன தடிர் ர்? 

A] தர் 

B] தசன் 

C] இசளகதனன் 

D] னடிசன் 

2) ன டநந்டண ன்ணிக சன்நடன – 

ணத் சடங்கும் தர் ழு 

தடனணண கழ்க்கண்ட ந்ப் தகுப்தில் 

இப்தடல் இடம்சதற்றுள்பண? 

A] தகத் கட 

B] ளச கங்கள் 

C] ந்ள ம் 

D] தஞ்சன சதம் 

3) ன டநந்டண ன்ணிக சன்நடன – 

ணத் சடங்கும் தடனணண தக்கம் சந் 

சட்ளடதத்ரின் கழ்க்கண்ட ப்தடனன் 

ச சதர்ப்தகும்? 

A] தகத்கட 

B] ளசகங்கள் 

C] ந்ளம் 

D] ளசப்தடல் 

4) தங்கம் சந் சட்ளடதத்ர் அர்கள் 

ந்ள ம் ன்னும் தடடன ந் 

சில் ழுணர்? 

A] ஆங்கனச 

B] ங்கச 

C] ழ்ச 

D] டச 

5) ளசக்கி – ன்று ளதற்நப்தடுதர் ர்? 

A] தசன் 

B] இிந்ீத் கூர் 
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C] தங்கம் சந் சட்ளடதத்ர் 

D] தர் 

6) தர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

இடத்ல் த்டண ங்கள் ஆசரிர் 

திட சசய்ர்? 

A] ணட ளசத டுடனப்தள்பி – 3 

ங்கள் 

B] ணட ளசணத உர்டனப்தள்பி – 3 

ங்கள் 

C] ஞ்டச ளசணத டுடனப்தள்பி – 3 

ங்கள் 

D] ஞ்டச ளசணத உர்டனப்தள்பி – 3 

ங்கள் 

7) தர் திற்ந  இழ்கபில் 

நணண ண? 

A] கர்ளக 

B] தனத 

C] இந் 

D] சூர்ளம் 

8) தரின் சப் சதர்ப்ன ணெல் ண? 

A] ஞணம் 

B] தகத் கட 

C] தஞ்சன சதம் 

D] க்கம் 

9) தர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

இல் உி ஆசரிக திற்நணர்? 

A] சக்ர்த்ணி 

B] இந் 

C] சுளசத்ன் 

D] சூர்ளம் 

10) ஆங்களனல் சபில் 

டடிக்கப்தட்ட இந்  இணண 

கழ்க்கண்ட ந் இடத்ல் இனந்ண தர் 

சபிிட்டர்? 

A] ணத்ணக்குடி 

B] சசன்டண 

C] கடறர் 

D] னணச்ளசரி 

11) ல்குல் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] ழுவுல் 

B] டநல் 

C] னன்ணடகத்ல் 

D] குடநல் 

12) னவு – ன்தன் சதனள் ண? 

A] சதனந் 

B] டநல் 

C] னடிகள் 

D] ல் 
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ிடடகள் – ட்டு ழ்த்ண 

1 A 2 B 3 C 4 B 5 D 

6 B 7 A 8 B 9 C 10 D 

11 B 12 A 

 

2) சடக ணெல்கள் 

(அ) னநனூறு 

1) கழ்க்கண்ட ந் இனணெல்கள் ட்டுத்சடக 

ணெல்கறள் னநப்சதனள் இனக்கங்கள் 

டகடச் சர்ந்ண? 

A] ற்நட, குறுந்சடக 

B] தப்தற்று, தரிதடல் 

C] னநனூறு, தற்றுப்தத்ண 

D] கனத்சடக, ங்குறுணெறு 

2) இப்சதழுண ம்டட உள்ப ந் 

ட்டுத்சடக ணெல்கபில் னநப்தடல்கபணண 

குக உள்பண? 

A] னநனூறு 

B] தரிதடல் 

C] தற்றுப்தத்ண 

D] கனத்சடக 

3) ட்டுத்சடக ணெல்கபில் அகனம் னநனம் 

கனந் தடல் சகு ணப்தடும் ணெல் ண? 

A] தரிதடல் 

B] கனத்சடக 

C] னநனூறு 

D] ங்குறுணெறு 

4) தம்சதனம் இனக்க ணெனக 

சல்கப்திம் கூறும் அகப்சதனள், 

னநப்சதனள் இனக்கங்கறக்கு 

இனக்கங்கபய் கழும் ணெல்கள் ண? 

A] சங்க இனக்கங்கள் 

B] தத்ணப்தட்டு ணெல்கள் 

C] கப்தி ணெல்கள் 

D] ட்டுத்சடக ணெல்கள் 

5) கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண சட்ச, னல் 

சதனந்ட டனேள்ப 

னநத்டக்கறக்குரி ணடநப்சதனள்கடப 

சகண்டு அடந் ணெல்கபகும்? 

A] னநனூறு 

B] அகனூறு 

C] கனத்சடக 

D] ங்குறுணெறு 

6) னடினேடட னெளந்ர்கள், சற்நசர்கள், 

அடச்சர்கள், ளசடணத் டனர்கள், ீர்கள், 

கடடசழு ள்பல்கள், கடடச்சங்கப் 
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னனர்கள் ணப் தனனடட னற்று 

குநப்னகறம் அக்கனத்ணள்பனடட டட 

னனணவும் கழ்க்கண்ட ந் ணெனல் 

கனம்? 

A] அகனூறு 

B] தரிதடல் 

C] னநனூறு 

D] ற்நட 

7) னநனூற்று ணெனன் சன தடல்கடப 

ஆங்கனத்ல் ச சதர்த்ர் ர்? 

A] ீனணிர் 

B] கல்டுசல் 

C] ல்லீஸ் ணட 

D] ஜ.னை.ளதப் 

8) அறுகுபத் ணகுத்ண கல்ற் சதந்ணம் – 

ன்ந ரிப்தடல்கள் இடம்சதற்றுள்ப ணெல் 

ண? 

A] அகனூறு 

B] ங்குறுணெறு 

C] னநனூறு 

D] கனத்சடக 

9) னற்றுக் குநப்னகடபப் தடல்கறள் 

சதந்ண டத்ணப் தடுல் ல்னர் ர்? 

A] கதினர் 

B] கம்தர் 

C] ல்ீக 

D] இபங்ளகடிகள் 

10) கதினர் அர்கள் தற்றுப்தத்ண ணெனல் 

கழ்க்கண்ட ந் தத்ட தடினேள்பர்? 

A] இண்டம் தத்ண 

B] ன்கம் தத்ண 

C] ந்ம் தத்ண 

D] ம் தத்ண 

11) கதினர் அர்கள் தற்றுப்தத்ண ணெடனப் 

தடி கழ்க்கண்ட ரிடம் உம்தற்கட்டு 

ரிடனேம், அன் கன் குட்டுடணனேம் 

ளசடனனேம் தரிசனகப் சதற்நர்? 

A] இன் சடுஞ்ளசனன் 

B] கடல் திநக்ளகட்டி சசங்குட்டுன் 

C] சசல்க்கடுங்ளக ன் 

D] தல்டண சசல்குழுட்டுன் 

12) அறுகுபத் ணகுத்ண கல்ற் சதந்ணம் – 

ன்ந சடங்கும் தடல் னெனம் கடடளழு 

ள்பல்கபில் கழ்க்கண்ட ட கதினர் 

னகழ்ந்ண தடினேள்பர்? 

A] தரி 

B] ஏரி 

C] அன் 

D] ளதகன் 

13) ளதகன் திநந் ஊர் ண? 

A] ர்னரி 

B] ல்றர் 
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C] கடடல்றர் 

D] கடறர் 

14) ஏர் ளந்சணர் சசன்று அன் 

ன்டடக் கூநப் னகழ்ண_____ணடந 

ணப்தடும்? 

A] இன்சத் ணடந 

B] தரிசல் ணடந 

C] உடணிடனத் ணடந 

D] னநனூற்றுத் ணடந 

15) அறுகுபம் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] ீர் ற்ந குபம் 

B] ீர் ற்ந குபம் 

C] கணல் ீர் குபம் 

D] ணர் சசய்ப்தட்ட குபம் 

16) ீர் அல்னர் ளறம், னணகட்டர் 

ளறம், னண்தட்டர் ளறம், னெத்ர் 

இடபர் ளறம் 

சசல்றண__________ணப்தடும்? 

A] தடடடம் 

B] சகடடடம் 

C] இடநடம் 

D] னகழ்டம் 

17) அறுகுபம், அகல்ல் – ஆக 

சசற்கபின் சதனள் ண? 

A] தண்னத்சடககள் 

B] ிடணசச்சங்கள் 

C] ிடணத்சடககள் 

D] ிங்ளகள் ிடணனற்றுகள் 

18) கற்கல் – ன்ந சசல்னன் இனக்கக் 

குநப்ன ண? 

A] னென்நம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்க சடக 

B] ம் ளற்றுடத் சடக 

C] இண்டம் ளற்றுடத் சடக 

D] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்க சடக 

19) கடஅ – ன்தன் இனக்க குநப்ன ண? 

A] சசல்னடச அபசதடட 

B] இற்டக அபசதடட 

C] சசய்னேபிடச அபசதடட 

D] இன்ணிடச அபசதடட 

ிடடகள் – னநனூறு 

1 C 2 B 3 A 4 D 5 A 

6 C 7 D 8 C 9 A 10 C 

11 B 12 D 13 B 14 A 15 B 

16 A 17 C 18 D 19 B 
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(ஆ) அகனூறு 

1) அகனூறு ணெனணண த்டண 

திரிவுகடபக் சகண்டண? 

A] 02 

B] 03 

C] 04 

D] 05 

2) அகனூறு ணெனல் உள்ப கபிற்றுடண 

திரிில் சத்ப்தடல்கபின் ண்ிக்டக 

ண? 

A] 120 தடல்கள் 

B] 100 தடல்கள் 

C] 180 தடல்கள் 

D] 150 தடல்கள் 

3) ிடடப்தபப் திரிில் உள்ப 

தடல்கபின் ண்ிக்டக ண? 

A] 120 தடல்கள் 

B] 100 தடல்கள் 

C] 180 தடல்கள் 

D] 150 தடல்கள் 

4) த்னக்ளகட திரிில் உள்ப 

தடல்கபின் ண்ிக்டக ண? 

A] 120 தடல்கள் 

B] 100 தடல்கள் 

C] 180 தடல்கள் 

D] 150 தடல்கள் 

5) அகனூற்று ணெனல் உள்ப தடல்கபின் 

அடிடடந ண? 

A] 4 அடினல் 8 அடிட 

B] 3 அடினல் 6 அடிட 

C] 9 அடினல் 12 அடிட 

D] 13 அடினல் 31 அடிட 

6) சடுந்சடக – ண அடக்கப்தடும் ணெல் 

ண? 

A] னநனூறு 

B] அகனூறு 

C] தரிதடல் 

D] ற்நட 

7) அகனூற்நல் 1, 3, 5 ண எற்டநப்தடட 

ண்கபக னம் தடல்கள் ந் டகத் 

டப் தடல்கபகும்? 

A] தடனத் ட 

B] னல்டனத் ட 

C] னத் ட 

D] குநஞ்சத் ட 

8) அகனூற்நல் 2, 8 ன்று னம்தடல்கள் 

கழ்க்கண்டற்நல் ந் ட டகடச் 

சர்ந்ண? 

A] தடனத் ட 
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B] னல்டனத் ட 

C] சய்ல் ட 

D] குநஞ்சத் ட 

9) அகனூற்நல் 4, 14 ண னம் தடல்கள் 

கழ்க்கண்டற்நல் ந் டடகடச் 

சர்ந்ண? 

A] குநஞ்சத் ட 

B] னல்டனத் ட 

C] னத் ட 

D] சய்ல் ட 

10) அகனூற்நல் 6, 16 ன்று னம்தடல்கள் 

கழ்க்கண்டற்நல் ந் டடகடச் 

சர்ந்ண? 

A] தடனத் ட 

B] னல்டனத் ட 

C] னத் ட 

D] குநஞ்சத் ட 

11) அகனூற்நல் 10, 20 ண னம்தடல்கள் 

கழ்க்கண்டற்நல் வ்டக டடச் 

சர்ந்ண? 

A] சய்ல் ட 

B] னத் ட 

C] தடனத் ட 

D] னல்டனத் ட 

12) அகனூற்று ணெடன சகுத்ர் ர்? 

A] தண்டின் உக்கப்சதனழு 

B] உப்னரிகுடிகர் கணர் உனத்சன்ர் 

C] தம் தடி சதனந்ளணர் 

D] கடல்திநக் சகட்டி சசங்குட்டுன் 

13) அகனூற்று ணெடன சகுப்தித்ன் 

ர்? 

A] தண்டின் உக்கப்சதனழு 

B] உப்னரிகுடிகர் கணர் உனத்சன்ர் 

C] தம் தடி சதனந்ளணர் 

D] கடல்திநக் சகட்டி சசங்குட்டுன் 

14) ஏங்குடனச் சனம்தில் திடவுடன் னர்ந் 

– ணத் சடங்கும் தடல் ரி 

இடம்சதற்றுள்ப ணெல் ண? 

A] னநனூறு 

B] அகனூறு 

C] தரிதடல் 

D] ற்நட 

15) ஏங்குடனச் சனம்தில் திடவுடன் னர்ந் 

– ணத் சடங்கும் அகனூற்று தடடன 

தடிர் ர்? 

A] கதினர் 

B] கம்தர் 

C] எபடர் 

D] தர் 
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16) ீண்டள் ச் சசய்னேம் அழ்த்ட 

எத்ளர் அரி சல்னக்கணிடத் ன் 

உண்ண அன் எபடக்கு ஈந்ண 

கழ்ந் சசய்ணண கழ்க்கண்ட ந் 

ணெனல் கனம்? 

A] ற்நட 

B] னநனூறு 

C] அகனூறு 

D] தற்றுப்தத்ண 

17) எபடர் தடி தடல்கபணண 

கழ்க்கண்ட ந் ணெனல் ட்டும் 

இடம்சதநில்டன? 

A] னநனூறு 

B] குறுந்சடக 

C] தரிதடல் 

D] ற்நட 

18) கரிகனணின் கடபப் ளதன்று ன் 

கடணத் ளடி அடனந்ண ளதன இறம் 

கழ்க்கண்ட ந் சதண்ி ன் கடண 

ளடி அடனந்ல் சங்கப்தடல்கள் 

கூறுகன்நண? 

A] ஆந் 

B] எபடர் 

C] சண்ிக்குத்ர் 

D] சள்பிீர் 

19) கரிகனணின் கள் சதர் ண? 

A] ஆந் 

B] சள்பிீர் 

C] னணிர் 

D] ஆத் 

20) ‘களன தரிப்திணள கண்ள, ளக்க 

ளக்க பிந்ளண’ – ன்ந தடல் 

இடம்சதற்றுள்ப ணெல் ண? 

A] னநனூறு 

B] குறுந்சடக 

C] தரிதடல் 

D] ற்நட 

21) எபடர் அர்கள் அகனூறு, 

குறுந்சடக, னள்றடன, ற்நட 

ஆக ணெல்கபில் தடினேள்ப தடல்கடப 

ளற்குநப்திட்ட ணெல்கபின் ரிடசப்தடி 

கூறுக? 

A] 2, 1, 8, 2 

B] 1, 2, 2, 8 

C] 2, 8, 1, 2 

D] 8, 1, 2, 2 

22) சஅய் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

டக 

A] சசல்னடச அபசதடட 

B] இற்டக அபசதடட 

C] சசய்னேபிடச அபசதடட 

D] இன்ணிடச அபசதடட 
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23) திரிந்ளர் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

டக? 

A] ிடணத்சடக 

B] ிங்ளகள் ிடணனற்று 

C] தண்னத்சடக 

D] ிடணனடனேம் சதர் 

24) சனம்ன – ன்தன் சதனள் ண? 

A] டனச்சல் 

B] டச்சல் 

C] கனல் அினேம் அிகனன் 

D] கப்திம் 

25) சஅய் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] சல் அடித்ண 

B] டிணற்று 

C] சனேம் ளம் 

D] சனவுற்று 

26) உழுட – ன்தன் சதனள் ண? 

A] சதண் னன  

B] ஆண் னன 

C] சதண் னனக்குட்டி 

D] ஆண் னனக்குட்டி 

27) திவு – ன்தன் சதனள் ண? 

A] ஆண் னன 

B] ஆண் னனக்குட்டி 

C] சதண் னன 

D] சதண் னனக்குட்டி 

28) ‘களன தரிப்திணள கண்ள, ளக்க 

ளக்க பிந்ளண’ – ன்ந தடடன 

தடி னனர் ர்? 

A] கதினர் 

B] எட்டக்கூத்ர் 

C] கம்தர் 

D] எபடர் 

ிடடகள் – அகனூறு 

1 B 7 A 13 A 19 A 25 D 

2 A 8 D 14 B 20 B 26 B 

3 C 9 B 15 C 21 C 27 C 

4 B 10 C 16 B 22 B 28 D 

5 D 11 A 17 C 23 D 

6 B 12 B 18 D 24 A 
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(இ) ங்குறுணெறு 

1) ங்குறு ணெற்நல் உள்ப தடல்கபின் 

அடிடடந ண? 

A] 4 அடினல் 8 அடிட 

B] 3 அடினல் 6 அடிட 

C] 9 அடினல் 12 அடிட 

D] 13 அடினல் 31 அடிட 

2) ங்குறு ணெற்நல் உள்ப தடல்கபணண 

கழ்க்கண்ட ந் ட ரிடச னடநில் 

அடக்கப்தட்டுள்பண? 

A] குநஞ்ச, னல்டன, னம், சய்ல், 

தடன 

B] னல்டன, சய்ல், தடன, னம், 

குநஞ்ச 

C] னம், சய்ல், குநஞ்ச, தடன, 

னல்டன 

D] தடன, னம், சய்ல், னல்டன, 

குநஞ்ச 

3) சதனத்ணக 

   1) னத்ட – அம்னெணர்;                   

   2) சய்ல்ட – கதினர்; 

   3) குநஞ்சத்ட – ஏனந்டர்;     

   4) தடனத்ட – ளதணர்; 

   5) னல்டனத்ட – ஏம்ளதகர்; 

A] 1, 2, 3, 4, 5 

B] 5, 1, 2, 4, 3 

C] 3, 4, 5, 1, 2 

D] 5, 1, 2, 3, 4 

4) ங்குறுணெறு ணெடன சகுத்ர் ர்? 

A] தண்டின் உக்கப்சதனழு 

B] உப்னரிகுடிகர் கணர் உனத்சன்ர் 

C] னனத்ணடந னற்ந கூடறர் கர் 

D] ளகச்ளசன் டணக்கண்ளசய் 

ந்ஞ்ளசல் இனம்சதடந 

5) ங்குறுணெறு ணெடன சகுப்தித்ர் ர்? 

A] தண்டின் உக்கப்சதனழு 

B] ளகச்ளசன் டணக்கண்ளசய் 

ந்ஞ்ளசல் இனம்சதடந 

C] தம் தடி சதனந்ளணர் 

D] உப்னரிகுடிகர் கணர் உனத்சன்ர் 

6) ரினள் ளங்டக ினந் ளடக – ணத் 

சடங்கும் ங்குறுணெறு ணெடன இற்நர் 

ர்? 

A] கதினர் 

B] கம்தர் 

C] தர் 

D] ச னணிர் 

7) ‘னனணழுக் கற்ந அந்பன்’ – ன்று 

னகப்தட்டர் ர்? 

A] கம்தர் 
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B] தர் 

C] கதினர் 

D] க்கர் 

8) கதினர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ரிடம் 

அடக்கபப் னனக ிபங்கணர்? 

A] ஏரி 

B] ளதகன் 

C] ல்னக்ளகடன் 

D] தரி 

9) கதினர் தடி ணெல்கபின் சநப்னகபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] ங்குறு ணெற்நல் 

குநஞ்சத்டப்தடல்கள் 

B] தற்றுப்தத்ல் ம் தத்ண 

C] கனத்சடகில் குநஞ்சக்கனில் 33 

தடல்கள் 

D] கனத்சடகில் குநஞ்சக்கனில் 29 

தடல்கள் 

10) இணிணசசய் டண ணந்ட ர் – 

ன்ந ரிில் ணந்ட ர் ன்ந 

சதனபணண கழ்க்கண்ட ட ழ்த்ண? 

A] டனடண 

B] டனன் சதற்ளநட 

C] டனிட 

D] டனிின் சதற்ளநட 

11) தந்ளர்ப்தச்சல் – ன்தன் சதனள் 

ண? 

A] டனணின் சதற்ளநட ழ்த்ணண 

B] டனிின் சதற்ளநட ழ்த்ணண 

C] ளின் சதற்ளநட ழ்த்ணண 

D] டனன், டனிட ழ்த்ணண 

12) இடி – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] தண்னத்சடக 

B] உரிச்சசற்சநடர் 

C] ிடணத்சடக 

D] ிடணசச்சம் 

13) ர் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] ிடணசச்சம் 

C] ிடணனடனேம் சதர் 

D] ிங்ளகள் ிடணனற்று 

14) சதனத்ணக 

      1) உகர் – சதண்;             

      2) குனடப – தன்ந; 

      3) திவு – கம்;            

      4) ளகல் – குட்டி; 

A] 3, 4, 1, 2 
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B] 1, 2, 3, 4 

C] 3, 4, 2, 1 

D] 2, 1, 4, 3 

15) கதினட ‘ய்சக் கதினன்’ – ணப் 

தட்டிர் ர்? 

A] க்கர் 

B] சதனங்குன்றூர்கர் 

C] இபங்கணர் 

D] ளநக்கத்ண ப்தசடனர் 

16) ‘ல்னடசக் கதினன்’ – ண கதினட 

தட்டிர் ர்? 

A] க்கர் 

B] சதனங்குன்றூர்கர் 

C] இபங்கணர் 

D] ளநக்கத்ண ப்தசடனர் 

17) ‘சறுத் ளள்ி ிபங்கு னகழ்க் கதினன்’ 

– ண தட்டிர் ர்? 

A] க்கர் 

B] சதனங்குன்றூர்கர் 

C] இபங்கணர் 

D] ளநக்கத்ண ப்தசடனர் 

18) கதினட ‘னனணழுக்கற்ந அந்பன் 

சதய் ிற் கதினன்’ – ண னகழ்ந்ர் 

ர்? 

A] க்கர் 

B] சதனங்குன்றூர்கர் 

C] இபங்கணர் 

D] ளநக்கத்ண ப்தசடனர் 

19) சபிப்தடடக சரினேம் சதனளபடு 

திநசன சதனள் னனப்தடுறு அடக்கும் 

உத்ணண கழ்க்கண்டற்நல் வ்று 

அடக்கப்தடுகநண? 

A] இடநச்ச 

B] உள்றடந 

C] இடநட 

D] தந்ளர் தச்சசல் 

20) கூநந் சதனள் சபிப்தடடக 

இனக்க, அடண உர்த் ளசநன சதனள் 

சபிப்தடடக ற்கும் உத்க்கு சதர் 

ண? 

A] இடநச்ச 

B] உள்றடந 

C] இடநவுட 

D] தந்ளர் தச்சசல் 

21) உள்றடந, இடநச்ச - ஆகற்நல் 

கழ்க்கண்ட ந் சதனபணண 

உக்கப்தடுகநண? 

A] ள எந் கப்சதனபக இனத்ல் 

ளண்டும் 

B] டனன் எந் கப்சதனபக இனத்ல் 

ளண்டும் 
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C] சய்ம் எந் கப்சதனபக இனத்ல் 

ளண்டும் 

D] சதற்ளநர் எந் கப்சதனபக 

இனத்ல் ளண்டும் 

22) கதினர் அர்கள் திநந் ஊர் ண? 

A] னறர் 

B] னக்ளகிறர் 

C] னவூர் 

D] னவூர் 

23) ணட – ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] னம் 

B] சதண் 

C] தன்ந 

D] இடநச்ச 

24) ரினள் ளங்டக ினந் ளடக – 

ணத் சடங்கும் தடனணண ங்குறுணெறு 

ணெனல் குநஞ்சத்டில் கழ்க்கண்ட ந் 

தத்ல் அடந்ணள்பண? 

A] கள்டபப் தத்ண 

B] குக்குப் தத்ண 

C] ஞ்டசப் தத்ண 

D] அன்ணய் ப் தத்ண 

25) குநஞ்சத்டில் ஞ்டசப்தத்ண 

தகுணண த்டணண தத்க 

அடந்ணள்பண? 

A] னென்நண தத்ண 

B] ந்ண தத்ண 

C] ண தத்ண 

D] தத்ண தத்ண 

 

ிடடகள் – ங்குறுணெறு 

1 B 6 A 11 A 16 B 21 C 

2 C 7 C 12 C 17 C 22 D 

3 D 8 D 13 D 18 D 23 A 

4 C 9 C 14 C 19 B 24 C 

5 B 10 B 15 A 20 A 25 D 
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3) அந இனக்கம் 

னக்குநள் 

1) ழ் ன் இணி உர்டன ன்று 

உனளகல் தட்டப் சதறும் ணெல் ண? 

A] சல்கப்திம் 

B] னக்குநள் 

C] கம்தம் 

D] சனப்தகம் 

2) னக்குநபின் சநப்ன ண? 

A] சதகுசதர் 

B] கனிகு சதர் 

C] அடடடுத் ஆகுசதர் 

D] னற்றுனகம் 

3) னக்குநள் ணெனல் னல் திரிண 

அநத்ணப்தல் திரிில் த்டண இல்கள் 

ற்றும் அகங்கள் உள்பண? 

A] 4 இல்கள் + 38 அகங்கள் 

B] 4 இல்கள் + 25 அகங்கள் 

C] 3 இல்கள் + 8 அகங்கள் 

D] 3 இல்கள் + 25 அகங்கள் 

4) இண்டம் திரிண சதனட்தல் திரிில் 

த்டண இல்கள் ற்றும் அகங்கள் 

உள்பண? 

A] 2 இல்கள் + 25 அகங்கள் 

B] 3 இல்கள் + 38 அகங்கள் 

C] 4 இல்கள் + 70 அகங்கள் 

D] 3 இல்கள் + 70 அகங்கள் 

5) னக்குநபின் கடடச திரிண 

கத்ணப்தல் திரிில் த்டண இல்கள் 

ற்றும் அகங்கள் உள்பண? 

A] 3 இல்கள் + 25 அகங்கள் 

B] 2 இல்கள் + 25 அகங்கள் 

C] 4 இல்கள் + 38 அகங்கள் 

D] 3 இல்கள் + 70 அகங்கள் 

6) அநத்ணப்தனல் இடம்சதற்றுள்ப 

இல்கபில் நணண ண? 

A] திில் 

B] இல்னநில் 

C] அசல் 

D] ணநநில் 

7) சதனட்தனல் இடம்சதற்றுள்ப இல்கபில் 

நணண ண? 

A] கபில் 

B] அசல் 

C] அங்கில் 

D] எதில் 
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8) அணுடத் ணடபத்ளழ் கடடனப் னகட்டிக் 

குறுகத் நத் குநள் – ன்று னக்குநடப 

னகழ்ந்ர் ர்? 

A] கம்தர் 

B] சசங்கண்ணர் 

C] இடடக்கடணர் 

D] எபடர் 

9) ஆரினள் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] கம் 

B] சசர்க்கம் 

C] அடக்கம் 

D] கடும் இனள் 

10) அடங்கன், ஆற்றுன் – ன்தன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடககள் 

B] ிடணனடனேம் சதர்கள் 

C] ிங்ளகள் ிடணனற்றுகள் 

D] ஆன் ன்னும் ய்தட்டு ிடணசச்சம் 

11) அணினூஉங்கு - ன்ந சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] சசய்னேபிடச அபசதடட 

B] சசல்னடச அபசதடட 

C] இன்ணிடச அபசதடட 

D] இற்டக அபசதடட 

12) எனடனேள் ஆடளதல் ந்டக்க 

னற்நன் – ணத் சடங்கும் குநபில் ந்ண 

ன்ந சசல்னணண கழ்க்கண்ட ந் 

சதனடப குநக்கநண? 

A] ந்ண ன்ந ண் 

B] ந்ண டக னம் 

C] ந்ண டக டகள் 

D] ம்சதநகள் 

13) அடங்கல் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] சற்சதர் 

B] ஆகுசதர் 

C] தண்னத்சடக 

D] ிடணத்சடக 

14) கங்கத்ணக் கற்நடங்க னற்றுன் 

சசவ்ி – ன்ந குநபில் கழ்க்கண்ட ந் 

அடக்கத்ட தற்ந சபிக கூநப்தட்டுள்பண? 

A] சய் அடக்கம் 

B] ச அடக்கம் 

C] ண அடக்கம் 

D] சந அடக்கம் 

15) இடணில்தனம் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] இடடனக்கனம் 

B] றுடனேற்நகனம் 

C] றுடற்நகனம் 
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D] னடனேற்நகனம் 

16) எல்கர் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

டக? 

A] ிடணனடனேம் சதர் 

B] ஆகுசதர் 

C] சற்சதர் 

D] ிடணத்சடக 

17) கடணநகட்ச – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

னக? 

A] ிடணனடனேம் சதர் 

B] ஆகுசதர் 

C] சற்சதர் 

D] ிடணத்சடக 

18) தகல்சல்றங் கூடகடக் கக்டக; 

இகல்சல்றம் – ணத் சடங்கும் குநபணண 

கழ்க்கண்டற்நன் ந் சநப்டத தற்நக் 

கூறுகநண? 

A] கனநனன் சநப்ன 

B] கனத்ண சநப்னக் கூநப்தட்டண 

C] கனம் ச் சசய்த்க்கண 

D] கனம் க் கத்னப்தன் சநப்ன 

19) இகல் – ன்னும் சசல்னன் சதனள் ண? 

A] இனள் 

B] இடச 

C] தடக 

D] திி 

20) ஊக்க னடட சணடுக்கம் சதனகர் – 

ன்ந குநபில் கர் ன்னும் சசல்னணண 

கழ்க்கண்ட ந் ினங்டக குநக்கநண? 

A] னனக்குட்டி 

B] உழுடடு 

C] தசுங்கன்று 

D] ஆட்டுக்கடய் 

21) சதய்சகடு – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

C] ிங்ளகள் ிடணனற்று 

D] உரிச்சசற்சநடர் 

22) சனகுத்ண – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] உரிச்சசற்சநடர் 

C] ிங்ளகள் ிடணனற்று 

D] இண்டம் ளற்றுடத் சடக 

23) ழ்க்டக – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ழுணக? 

A] தண்னத்சடக 

B] ஆகுசதர் 

C] சற்சதர் 
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D] ிடணத்சடக 

24) னக்குநபின் சதனடட உர்த்ணம் 

ணெல் ண? 

A] தச னூறு 

B] னள்றடன 

C] ல்ர் ன்ிடன 

D] சடர்டனச் சசய்னேள் 

25) ீிணற் சுட்டனண் உள்பறும் ஆநள – 

ன்ந குநபில் இடம்சதற்றுள்ப அி ண? 

A] உடி 

B] ளற்றுடி 

C] திநண சனி 

D] சறடி 

26) சகக்சகக்க கூம்னம் தனத்ண ற்நன் – 

ணத் சடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப 

அி ண? 

A] உடி 

B] ளற்றுடி 

C] திநண சனி 

D] சறடி 

27) ஊனி ீர் டநந்ற்ளந உனகம் – 

ணத் சடங்கும் குநபில் இடம்சதற்றுள்ப 

அி ண? 

A] உடி 

B] ளற்றுடி 

C] திநண சனி 

D] சறடி 

28) தனீசதய் சகடு ச்சறு ப்தண்டஞ் – 

ன்ந குநபில் இடம்சதற்றுள்ப அி ண? 

A] உடி 

B] ளற்றுடி 

C] திநண சனி 

D] சறடி 

29) னத்ளள் உனகம் – ன்ந சசல்னன் 

சதனள் ண? 

A] ன உனகம் 

B] ளர் உனகம் 

C] திம்ன் உனகம் 

D] னத்ர் உனகம் 

30) சசறுர் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] தடகர் 

B] ல்னர் 

C] உநிணர் 

D] ண்தர் 
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ிடடகள் – னக்குநள் 

1 B 7 A 13 A 19 C 25 B 

2 D 8 D 14 C 20 D 26 D 

3 A 9 A 15 B 21 A 27 A 

4 D 10 B 16 A 22 B 28 C 

5 B 11 C 17 D 23 C 29 B 

6 C 12 D 18 B 24 B 30 A 

 

4) சடர்டனச் சசய்னேள் 

(அ) சகசந்ி 

1) சகசந்ி ன்னும் கப்தித்ட 

இற்நத் ன்டணக்கு அி சசய் னனர் 

ர்? 

A] இபங்ளகடிகள் 

B] னத்க்கத்ளர் 

C] சத்டனச்சத்ணர் 

D] ளனசத்ளர் 

2) னத்க்களர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ட்டடச் ளசர்ந்ர்? 

A] ளச டு 

B] தண்டி டு 

C] ளச டு 

D] சண்டட டு 

3) னத்க்கத்ளர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

சத்ட ளசர்ர்? 

A] டசச்சம் 

B] டச்சம் 

C] சதபத்ச்சம் 

D] சச்சம் 

4) னத்க்களர் ழு ளறு ணெல் ண? 

A] ரி ினத்ம் 

B] சஸ் அந் 

C] ந்க்கனம்தகம் 

D] ளக அந் 

5) கழ்க்கண்டற்நல் சகசந்ிின் 

ளறு சதர்கறள் சரிணண ண? 

A] சய்ணெல் 

B] ணெல் 

C] னக் ணெல் 

D] குணெல் 

6) சகசந்ி ணெனல் உள்ப 

இனம்தகங்கள் சத்ம் த்டண? 

A] 12 
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B] 11 

C] 13 

D] 14 

7) ினத்ம் ன்னும் திணத்ல் அடந் 

னல் ழ்க் கப்திம் ண அடக்கப்தடும் 

ணெல் ண? 

A] சகசந்ி 

B] சனப்தகம் 

C] ிளகடன 

D] குண்டனளகச 

8) சகசந்ி ணெறக்கு உட கண்ட 

னனர் ர்? 

A] உனத்சன்ர் 

B] கப்திற்றுக் கப்திணர் 

C] தம் தடி சதனந்ளணர் 

D] உச்சளற் னனர்சகள் ச்சணர்க்கணிர் 

9) சகன் திநந் சதழுண அன் ய் 

ிசட வ்று அடத்ர்? 

A] ச 

B] சகன் 

C] சந்ிள 

D] ிள 

10) கறளகன் ன்தர் கழ்க்கண்ட ந் 

டனிறள்ப ித்ர் ளந்ன் ஆர்? 

A] இடன 

B] சள்பிடன 

C] ளனடன 

D] குடகுடன 

11) கந்னத்ட ன்தர் கழ்க்கண்ட 

னடட கள் ஆர்? 

A] கறளகன் 

B] சத்ன் 

C] ிசட 

D] ித்ர் 

12) கந்னத்ட ன்தறக்கு கழ்க்கண்ட 

ந் இடத்ல் னம் டடசதறும் ண 

த்கர் கூநணர்? 

A] சள்பிடன 

B] இனம் 

C] இசனம் 

D] ளனடன 

13) சத்ன் – ன்தர் ர்? 

A] அசர் 

B] த்கர் 

C] அடச்சர் 

D] ிகன் 

14) கறளகன் ளந்ன் ன் கள் 

கந்னத்ட கழ்க்கண்ட ந் ளதட்டிில் 

சற்ந சதற்நனுக்கு ம்னடித்ண 

சகடுக்குறு சத்ணிடம் கூநணர்? 
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A] ிற்ளதட்டி 

B] ழ்ளதட்டி 

C] ல்னேத்ம் 

D] சசற்ளதட்டி 

15) கந்னத்ட கழ்க்கண்ட னடன் 

சத்ளணடு இசனத்ற்கு னடக 

னரிந்ள்? 

A] ீத 

B] லீத 

C] ீத 

D] ீதத் 

16) கந்னத்ட ழ்ீட்டு இடசக்கும் 

ளதண கழ்க்கண்ட ட சய்நந்ண ன்நண 

ன்று கிஞர் கூறுகநர்? 

A] கன்ண ணணங்கள் 

B] கண்கறம் சய்னேம் 

C] தனந்ணம் றம் 

D] கற்றும் கடல் அடனனேம் 

17) கந்னத்ட ற்நர்கடப 

ழ்ளதனக்கு அடத் தின்ணர் த்டண 

ள்கள் ட னம் த்டக்கு கக ழ் 

இடசக்க இனண ங்கணர்? 

A] ழு ள்கள் 

B] இண்டு ங்கள் 

C] ட்டு ள்கள் 

D] ஆறு ள்கள் 

18) னனன் – ன்தன் ர்? 

A] சகன் அடச்சர் 

B] சகன் ண்தன் 

C] சகன் ம்தி 

D] ீத கனன் 

19) ழ் ீட்டி சகன் இடசணண 

கழ்க்கண்டற்நல் ற்டந ளதன்று அணண 

தட்டும் டசின் கூட்டும் எத்னந்ண 

ன்று னனர் கூறுகநர்? 

A] ீனம் சனப்னம் 

B] தனந்ணம் றம் 

C] இனறம் தகறம் 

D] இடினேம் ன்ணறம் 

20) சடனத்சற் சறுணற் சய்ப் 

தடளதற் – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப 

சடன ன்னும் சசல்னன் சதனள் ண? 

A] ில் 

B] அம்ன 

C] கற்சடன 

D] இடசக்கடன 

21) கழ்க்கண்டற்நல் இடசளடு எனப்தல் 

சநந் தநடகள் ண? 

A] தனந்ண 

B] கன்ணணணம் 

C] கபி 
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D] கப்னந 

22) னடநடநந்ண கடனத்சனல் 

த்டண டககப் சதனந்ப் 

தடப்தடுகநண? 

A] ஆறு 

B] ழு 

C] ட்டு 

D] ந்ண 

23) ிறு – ன்தன் சதனள் ண? 

A] கழுத்ண 

B] கண்கள் 

C] கண்ம் 

D] தல் 

24) டறு – ன்தன் சதனள் ண? 

A] கழுத்ண 

B] கண்கள் 

C] கண்ம் 

D] டனனடி 

25) ிரினர்க் ளகட தட – ன்ந ரிில் 

இடம்சதற்றுள்ப ளகட ன்னும் சசல்னன் 

சதனள் ண? 

A] கண்க 

B] கந்னத்ட 

C] ீத 

D] ளந் 

26) ல் டக – ன்தன் சதனள் ண? 

A] இடசின் கூறுதடு 

B] இற்டகின் கூறுதடு 

C] ன் கூறுதடு 

D] கடனின் கூறுதடு 

27) ரினர் தபச் சசவ்ய் – ன்ந ரிில் 

உள்ப சசவ்ய் ன்ந சசல்னணண 

கழ்க்கண்ட ட குநக்கநண? 

A] ீத 

B] சகன் 

C] ளதட்டிக்கு ந் அந்ர்கள் 

D] கந்னத்ட 

28) ிபங்சகபி ிவுபித் ண்ளடர் – ன்ந 

ரிில் இடம்சதற்றுள்ப இவுபி ன்ந 

சசல்னணண கழ்க்கண்ட ந் ினங்டக 

குநக்கநண? 

A] குட 

B] குங்கு 

C] சங்கம் 

D] னன 

29) திட – ன்தன் சதனள் ண? 

A] ஆண்ன் 

B] சதண்ன் 

C] ஆண்குங்கு 

D] சதண்குங்கு 
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30) டங்கண்ள் – ன்று அடக்கப்தட்ட 

சதண் ர்? 

A] இட 

B] ீத 

C] த்ட 

D] சகணின் ய் 

31) சடுங்கண்ள் – ன்று 

அடக்கப்தட்டர் ர்? 

A] இட 

B] ீத 

C] த்ட 

D] சகணின் ய் 

32) ம்தில் திநந் சதல்னட ண 

கூநற்நல் கழ்க்கண்டற்நல் நணண 

ண? 

A] சசந்ழ் 

B] ஆர்ப்ன 

C] கூடம் 

D] அர்வு 

33) ம்தில் திநந் சதல்னடகபில் ஆர்ப்ன 

ன்தண கழ்க்கண்டற்நல் ற்டநக் 

குநத்ண? 

A] இன்தல் இடச 

B] ழுங்கிடசப்தண 

C] சநனேடக்குர் உச்சரிப்திடச 

D] அபிடநந்டசப்தண 

34) ம்தில் திநந் சதல்னடகபில் கூடம் 

ன்ந சதல்னடணண கழ்க்கண்டற்நல் 

ற்டநக் குநத்ண? 

A] இன்தல் இடச 

B] ழுங்கிடசப்தண 

C] சநனேடக்குர் உச்சரிப்திடச 

D] அபிடநந்டசப்தண 

35) ம்தில் திநந் சதல்னடகபில் அர்வு 

ன்ந சதல்னடணண கழ்க்கண்டற்நல் 

ற்டநக் குநத்ண? 

A] இன்தல் இடச 

B] ழுங்கிடசப்தண 

C] சநனேடக்குர் உச்சரிப்திடச 

D] அபிடநந்டசப்தண 

36) ம்தில் திநந் சதல்னடகபில் 

சசம்தடக ன்ந சதல்னடணண 

கழ்க்கண்டற்நல் ற்டநக் குநத்ண? 

A] இன்தல் இடச 

B] ழுங்கிடசப்தண 

C] சநனேடக்குர் உச்சரிப்திடச 

D] அபிடநந்டசப்தண 

37) இடச எழுங்கணண ம்தின் 

குற்நனடடல் றுதடும். இவ்று 

இடசசழுங்கு றுதடுண____ணப்தடும்? 

A] ழ்க்குற்நல் 
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B] இடசக்குற்நல் 

C] க்குற்நல் 

D] தண்குற்நல் 

38) க்குற்நணண த்டண டககபக 

திரிக்கப்தட்டுள்பண? 

A] 03 

B] 05 

C] 04 

D] 06 

39) தண்கள் ங்குற்கு கக 

கூநப்தடும் க்குற்நல் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] தரிளன ற்நல் 

B] ீரிளன ற்நல் 

C] சனப்திளன ளகுல் 

D] கடனளன னெழ்குல் 

40) சக எண்சதன் னுகுசகடிள – ன்ந 

ரிில் இடம்சதற்றுள்ப சகடி ன்னும் 

சசல்னணண கழ்க்கண்ட டக் குநத்ண? 

A] ீத 

B] த்ட 

C] சகன் 

D] ழ் இடச 

41) ளய்ன்கு – ண னனர் கூநற்நல் 

நணண ண? 

A] க்கசில் 

B] கடுங்கற்று 

C] சுடுண்ரீ் 

D] ண்சன்நல் 

42) தத்ர் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] ின் ஏர் உறுப்ன 

B] இடசின் ஏர் உறுப்ன 

C] த்ட இடசின் எனதகு 

D] சகன் இடசின் எனதகு 

43) டகம் – ன்தன் சதனள் ண? 

A] ழ் ளதட்டி டடசதறும் இடம் 

B] இடசப்ளதட்டி டடசதறும் ளகில் 

C] ழ் ம்டத இழுத்ணக் கட்டும் கனி 

D] ல் கப்தடும் குற்நனடட ம்ன 

44) ீஇ – ன்தன் இனக்க குநப்ன ண? 

A] சசய்னேபிடச அபசதடட 

B] சசல்னடச அபசதடட 

C] இன்ணிடச அபசதடட 

D] இற்டக அபசதடட 

45) சறுணல், சசவ்ய் – ன்தன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடககள் 

B] உரிச்சசற்சநடர்கள் 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 
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D] அன்சத்சடககள் 

46) சடனத்சல் – ன்ந சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] உடத்சடக 

B] உரிச்சசற்சநடர் 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

D] அன்சத்சடக 

47) கடிடறு, டங்கண் – ன்ந சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] உனகத்சடர் 

B] உரிச்சசற்சநடர் 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

D] தண்னத்சடக 

48) ிடுகட, டிணடண, ிபங்சகபி – 

ஆக சசற்கபின் இனக்க குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடககள் 

B] உரிச்சசற்சநடர்கள் 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

D] அன்சத்சடககள் 

49) ரினர், ளற் கண்ள் – ன்ந 

சசல்னன் இனக்க குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] அன்சத்சடக 

C] உனகத்சடர் 

D] உடத்சடக 

50) சகசந்ி ணெனல் கழ்க்கண்ட ந் 

திணம் தின்று னகநண? 

A] ஆசரிினத்ம் 

B] கனினத்ம் 

C] சண்தினத்ம் 

D] ஞ்சினத்ம் 

51) ீர்கபின் றுழுவுல், சுநசநல், னன 

சகல்னல் னன ீச் சசல்கபல் 

கப்தட்டுன் னற்கனத்ல் கபிர் 

டனிட்டக கழ்க்கண்ட ந் ணெல் 

கூறுகநண? 

A] னநனூறு 

B] தத்ணப்தட்டு 

C] கனத்சடக 

D] ற்நட 

52) சகசந்ி ணெனன் ணெல் அடப்ன 

ண? 

A] 13 இனம்தகம் + 3145 தடல்கள் 

B] 13 இனம்தகம் + 3140 தடல்கள் 

C] 13 இனம்தகம் + 3135 தடல்கள் 

D] 13 இனம்தகம் + 3120 தடல்கள் 

53) சகணின் ஆசரிர் சதர் ண? 

A] சச்சந்ன் 

B] கந்ணக்கடன் 

C] கறளகன் 
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D] அச்சந் 

54) சகன் பர்ப்னத் ந்டின் சதர் ண? 

A] சச்சந்ன் 

B] கந்ணக்கடன் 

C] கறளகன் 

D] அச்சந் 

55) சகன் ன் ழ்க்டகில் சத்ம் 

த்டண ங்டகட ம் னரிந்ன்? 

A] 03 

B] 05 

C] 08 

D] 04 

56) சகன் ன்ணன் சறும் சநப்னக 

த்டண ஆண்டுகள் ல்னட்ச னரிந்ன்? 

A] 20 ஆண்டுகள் 

B] 30 ஆண்டுகள் 

C] 25 ஆண்டுகள் 

D] 15 ஆண்டுகள் 

57) னத்க்கத்ளர் ம் ணெனன் 

உட்திரிிற்கு கழ்க்கண்ட ந் சதட 

சூட்டிணர்? 

A] அந் 

B] திரிவுகள் 

C] தகுகள் 

D] இனம்தகம் 

58) சகசந்ி ணெனல் இடம்சதற்றுள்ப 

இனம்தகங்கபில் த்டணண இனம்தகம் 

ட்டும் கபிர் சதரில் இடம்சதநல் 

அடப்சதற்றுள்பண? 

A] னல் இனம்தகம் 

B] தனென்நண இனம்தகம் 

C] ட்டண இனம்தகம் 

D] தத்ண இனம்தகம் 

59) கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண சசல் 

டனட ற்றும் க்டக டனட 

தற்நக் கூறுகநண? 

A] சனப்தகம் 

B] கத் சந்ி 

C] ிளகடன 

D] ரிினத்ம் 

60) ழ்க் கிஞர்கறள் சற்நசர் – ன்று 

னத்க்களட னகழ்ந்ர் ர்? 

A] ீனணிர் 

B] ஜர்ஜ் னைக்ளப ளதப் 

C] கல்டுசல் 

D] தசன் 

61) சகசந்ி ணெறக்கு ஆசரிர் இட்ட 

சதர் ண? 

A] கத்சந்ி 

B] வனம் 

C] சந்ிின் சரிம் 
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D] சகன் னறு 

62) சகசந்ி ணெனணண கழ்க்கண்ட ந் 

டச ணெல்கபில் ழுி 

ழுப்தடில்டன? 

A] கத் சந்ி 

B] சத் சந்ி 

C] சத் சூடி 

D] வனம் 

63) சகசந்ி ணெனணண கழ்க்கண்ட ந் 

டச ணெடன னன்டக டத்ண 

ழுி ழுப்சதற்நண? 

A] கத் சந்ி 

B] சந்ி சரிம் 

C] வனம் 

D] சத் சூடி 

64) கழ்க்கண்டற்நல் சகணின் ம்திரில் 

நக கூநப்தட்டுள்பர் ர்? 

A] ந்ட்டன் 

B] சத்ன் 

C] னனன் 

D] ினனன் 

65) கட்டிங்கன் – ன்தர் சனுக்கு ர்? 

A] சகணின் அடச்சர் 

B] சகணின் ந்ட 

C] சகணின் ன் 

D] சகணின் பர்ப்னத் ந்ட 

66) சகசந்ி ணெனல் கந்னத்த்ட 

இனம்தகணண த்டணண இனம்தகக 

இடம்சதற்றுள்பண? 

A] இண்டண இனம்தகம் 

B] ஆநண இனம்தகம் 

C] ன்கண இனம்தகம் 

D] னென்நண இனம்தகம் 

67) சகசந்ி ணெடன இனட் ற்றும் 

எடிஸ ணெறடன் எப்திட்ட னனர் ர்? 

A] ீனணிர் 

B] ஜர்ஜ் னைக்ளப ளதப் 

C] கல்டுசல் 

D] தசன் 

68) கழ்க்கண்டற்நல் சகனுக்கு ண்தணக 

கூநப்தட்டர்கபில் நணர் ர்? 

A] ந்ட்டன் 

B] னத்ளசணன் 

C] னணகன் 

D] ளத்ன் 

69) னடிசதனள் சடர்டனச் சசய்னேள் – ண 

அடக்கப்தடும் ணெல் ண? 

A] சனப்தகம் 

B] ிளகடன 

C] ளணன்ிம் 
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D] சகசந்ி 

70) னத்க்க ளர் அர்கள் சகசந்ி 

ணெடன கழ்க்கண்ட த்டண ள்கபில் ழு 

னடித்க இனக்கங்கபில் கூநப்தடுகநண? 

A] ஆறு ள்கள் 

B] என ம் 

C] ட்டு ள்கள் 

D] ட்டு ங்கள் 

 

ிடடகள் – சகசந்ி 

1 B 15 C 29 B 43 C 57 D 

2 C 16 A 30 C 44 B 58 B 

3 D 17 D 31 B 45 D 59 D 

4 A 18 C 32 A 46 C 60 A 

5 B 19 B 33 D 47 B 61 C 

6 C 20 A 34 B 48 A 62 B 

7 A 21 B 35 C 49 D 63 D 

8 D 22 C 36 A 50 B 64 B 

9 C 23 D 37 C 51 C 65 C 

10 B 24 A 38 B 52 A 66 D 

11 A 25 B 39 D 53 D 67 B 

12 C 26 C 40 A 54 B 68 A 

13 D 27 D 41 C 55 C 69 D 

14 B 28 A 42 A 56 B 70 C 

 

(ஆ) சநப்னம் 

1) சநத் – ன்தண ந் சச் சசல்னகும்? 

A] ழ் ச 

B] டச 

C] அன ச 

D] இனத்ீன் ச 

2) சந – ன்தன் சதனள் ண? 

A] கப்திம் 

B] ழ்க்டக 

C] னறு 

D] தகம் 

3) சநப்ன ணெனன் ணெல் அடப்ன ண? 

A] 3 திரிவு + 5027 ினத்ப்தக்கள் 



33 
 

B] 3 திரிவு + 5025 ினத்ப்தக்கள் 

C] 2 திரிவு + 5027 ினத்ப்தக்கள் 

D] 3 திரிவு + 5030 ினத்ப்தக்கள் 

4) சதனணர் திநந்ணம், இபட 

கழ்வுகறம் னனம் கழ்க்கண்ட ந் 

திரிில் கூநப்தட்டுள்பண? 

A] ணனவ்த்ணக் கண்டம் 

B] ஹஜ்த்ணக் கண்டம் 

C] ினத்ணக்கண்டம் 

D] ினத்ணக் கண்டம் 

5) ணர் ஜப்நில் னெனம் 

னடநதிகள் சதனணனக்கு 

அனபப்தட்டணம் அன்தின் க்கத்ல் 

டந்டனேம் கழ்க்கண்ட ந் திரிில் 

கூநப்தட்டுள்பண? 

A] ணனவ்த்ணக் கண்டம் 

B] ஹஜ்த்ணக் கண்டம் 

C] ினத்ணக்கண்டம் 

D] ினத்ணக் கண்டம் 

6) க்கத்ட ிட்டுப் சதனணர் ீணம் 

சசன்நணம் ீன் டன றுத்ற்கக கழ்ந் 

ளதர்கறம் திநவும் கழ்க்கண்ட ந் திரிில் 

கூநப்தட்டுள்பண? 

A] ணனவ்த்ணக் கண்டம் 

B] ஹஜ்த்ணக் கண்டம் 

C] ினத்ணக்கண்டம் 

D] ினத்ணக் கண்டம் 

7) சதனத்ணக 

      1) ினத்ணக் கண்டம் – 

சசனிற்கண்டம்;    

      2) ணனவ்த்ணக்கண்டம் – 

திநப்திற்கண்டம் 

      3) ஹஜ்த்ணக் கண்டம் – 

சசம்சதனட்கண்டம்; 

A] 1 2 3 

B] 3 1 2 

C] 2 3 1 

D] 1 3 2 

8) திகள் சதனணரின் ண னழ்வு 

னழுடனேம் தடினடித் னனர் ர்? 

A] உறுப்னனர் 

B] கடிடக னத்ணப்னனர் 

C] சக்க 

D] தனு அகண டக்கர் 

9) ர் ளண்டுளகபின்தடி உறுப்னனர் 

அர்கள் சநப்னநத்ட ழுத் 

சடங்கணர்? 

A] கடிடக னத்ணப்னனர் 

B] சசய்கு அப்ணல் கர் டக்கர் 

C] ட்டப்ன ன்ணர் 

D] அனல் கசம் 
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10) சக்க ள்பல் இநந் திநகு 

சநப்னம் ழு உறுப்னனனக்கு உி 

னரிந் ள்பல் ர்? 

A] தனு அகண டக்கர் 

B] சசய்கு அப்ணல் கர் டக்கர் 

C] ட்டப்ன ன்ணர் 

D] அனல் கசம் 

11) உறுப்னனர் அர்கள் சநப்னம் 

ணெனல் கழ்க்கண்ட ட ணெனன் தன 

இடங்கபில் டணவு கூர்ந்ண ளதற்ந 

இனக்கநர்? 

A] அனல் கசம் 

B] தனு அகண டக்கர் 

C] சக்க ள்பல் 

D] கடிடக னத்ணப்னனர் 

12) உறுப்னனர் இற்ந ளறுணெல் ண? 

A] ன்ிடன 

B] னணசடன 

C] திகள் அந் 

D] னகுந்டன 

13) னணசடன – ன்ந ணெனணண 

கழ்க்கண்ட த்டண தக்கடப சகண்ட 

ணெனகும்? 

A] ழுதண தக்கள் 

B] ணெற்டநம்தண தக்கள் 

C] ழுதத்டந்ண தக்கள் 

D] ண்தண தக்கள் 

14) உறுப்னனர் ழ்ந் கனம் ண? 

A] தணநம் ணெற்நண்டு 

B] தசணட்டம் ணெற்நண்டு 

C] தளணம் ணெற்நண்டு 

D] தத்சன்தம் ணெற்நண்டு 

15) தடகர்கறக்குப் னனப்தடறு திகள் 

சதனணர் அனதக்கர் ன்ந ம் 

ணடளடு ந் டனக்குடகில் 

ங்கினந்ர்கள்? 

A] சள்பி டனக்குடக 

B] சபர் டனக்குடக 

C] பர் டனக்குடக 

D] இடனக்குடக 

16) டநதி ணின ன்நடனனட 

ணின் கண்ள – ன்ந ரிில் னட 

ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] தம்ன 

B] டன 

C] குடக 

D] னற்று 

17) உகம், தி, தந்ள், தன்ணகம், தி, 

அவு – ன்ந சசல்னணண கழ்க்கண்ட ந் 

சதனடபத் னகநண? 

A] தம்ன 

B] ணன்தம் 
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C] குடக 

D] ம் 

18) டந – ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] கல் 

B] ளன் 

C] தம்ன 

D] ளதசபி 

19) ணினன்ந – ன்ந சசல்டன 

திரித்சழுணக? 

A] ணில் + ஆ + ன்ந 

B] ணில் + ஆன் + அ 

C] ணின + ஆணின் + அ 

D] ணில் + ஆன்று + அ 

20) டனனட - ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ஆநம் ளற்றுடத் சடக 

B] ம் ளற்றுடத் சடக 

C] இண்டம் ளற்றுடத் சடக 

D] ன்கம் ளற்றுடத் சடக 

21) னகம், னர்த்ள் – ன்ந சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] தண்னத்சடக 

B] ிடணத்சடக 

C] உடத்சடக 

D] உரிச்சசற்சநடர் 

22) கடிடந – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] அன்சத்சடக 

B] இனசதசசட்டுத் தண்னத்சடக 

C] உடத்சடக 

D] உரிச்சசற்சநடர் 

23) சன்ணச்சந ன்நடக்கப்தடும் ணெடன 

இற்நர் ர்? 

A] அனல் கசம் 

B] தனு அகண டக்கர் 

C] சக்க ள்பல் 

D] கடிடக னத்ணப்னனர் 

24) தடப்தகுில் உள்ப ிடீட்ட 

தடனணண கழ்க்கண்ட ந் கண்டத்ல் 

இடம்சதற்றுள்பண? 

A] ினத்ணக்கண்டம் 

B] ணனத்ணக்கண்டம் 

C] ஹஜ்த்ணக்கண்டம் 

D] திநப்திற்கண்டம் 

25) ிடீட்ட தடனணண இண்டண 

தகத்ல் த்டணண தடனக 

அடந்ணள்பண? 

A] ன்கண தடனம் 

B] னல் தடனம் 
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C] இண்டண தடனம் 

D] னென்நண தடனம் 

26) சநப்ன ணெனல் அடந்ணள்ப 

சத்ப்தடனங்கள் த்டண? 

A] 97 தடனங்கள் 

B] 96 தடனங்கள் 

C] 91 தடனங்கள் 

D] 93 தடனங்கள் 

27) ினத்ணக் கண்டத்ல் இடம்சதற்றுள்ப 

தடனங்கள் சத்ம் த்டண? 

A] 22 தடனங்கள் 

B] 23 தடனங்கள் 

C] 21 தடனங்கள் 

D] 24 தடனங்கள் 

28) ணனவ்த்ணக் கண்டத்ல் இடம்சதற்றுள்ப 

தடனங்கள் சத்ம் த்டண? 

A] 22 தடனங்கள் 

B] 23 தடனங்கள் 

C] 21 தடனங்கள் 

D] 24 தடனங்கள் 

29) ட்டப்ன அசடில் கடிடக 

னத்ணப்னனட ற்கு அடத்ர் ர்? 

A] ட்டப்ன டனடக் கிஞர் 

B] உறுப்னனர் 

C] தனு அகண டக்கர் 

D] டன ரி 

30) ட்டப்ன அசடில் உறுப்னனல் 

ளற்கடிக்கப்தட்ட னனர் ர்? 

A] டன ரி 

B] கடிடக னத்ணப் னனர் 

C] அனல் கசம் 

D] அப்ணல் கர் டக்கர் 

 

ிடடகள் – சநப்னம் 

1 C 7 C 13 D 19 D 25 A 

2 B 8 D 14 C 20 B 26 C 

3 A 9 B 15 B 21 C 27 B 

4 D 10 D 16 C 22 D 28 C 

5 A 11 A 17 A 23 B 29 D 

6 B 12 B 18 B 24 C 30 A 
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(இ) ளணன்ீம் 

1) டகக் கப்திங்கபல் சநப்னப் சதற்று 

ிபங்கும் டசக்கு ஈடக டிப்னச் 

சசவ்ினேம் இனக்கச் சசவ்ினேம் எனங்ளக 

அடப் சதற்ந ணெல் ண? 

A] சனப்தகம் 

B] ளணன்ீம் 

C] ிளகடன 

D] சகசந்ி 

2) ளணன்ீம் – ன்ந ணெனணண 

கழ்க்கண்ட ந் ஆங்கன ணெனன் ழுனக 

அடந்ண? 

A] ஏத்சல்ளன 

B] ளட்சதம் 

C] இகச  

D] இனட் 

3) இகச  ன்ந ஆங்கன ணெடன 

ழுர் ர்? 

A] ரிப்தன் தின 

B] கணிங் தின 

C] ஜ.னை.ளதப் 

D] னட்டன் தின 

4) சதனங்கப்தி ணெல்கறக்குரி இற்டக 

ண்டண, கற்தடணசல், த்ணச் 

சசநவு, உனகல் உண்ட னன 

கனத்ணக்கள் அட ழுப் சதற்நனப்தினும் 

சசய்னேபில் டடில் டுக்குடனும் 

டகத்ன்டக்ளகற்ந உடடற் சநப்ன 

சதற்ந ணெல் ண? 

A] சனப்தகம் 

B] குண்டனளகச 

C] ளணன்ீம் 

D] கம்தம் 

5) அங்கங்கடபனேம் கட்சகடபனேம் அடத்ண 

ழுணண கழ்க்கண்ட ன் தக 

கூநப்தடுகநண? 

A] கப்தி ன்னூல் ன 

B] டக ன்னூல் ன 

C] சறுகட ன்னூல் ன 

D] கிட ன்னூல் ன 

6) ளணன்ீம் ணெனணண த்டண 

அங்கங்கடபனேம் த்டண கட்சகடபனேம் 

சகண்டண? 

A] 5 அங்கங்கள் + 20 கட்சகள் 

B] 5 அங்கங்கள் + 30 கட்சகள் 

C] 4 அங்கங்கள் + 20 கட்சகள் 

D] 4 அங்கங்கள் + 30 கட்சகள் 

7) ளணன்ீம் ணெனல் இடம்சதற்றுள்ப 

ணடக் கடின் சதர் ண? 

A] சக சதம் 

B] சக சரித்ம் 
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C] சக சரிம் 

D] சக சகப்ம் 

8) ளணன்ீம் – ன்ந ணெடன ழுர் 

ர்? 

A] னடுணடந ீணட்ச சுந்ம் திள்டப 

B] ளதசரிர் சத.சுந்ம் திள்டப 

C] ளகடக ல்றர் சுந் சுகள் 

D] சப் திள்டப 

9) ளதசரிர் சத.சுந்ம் திள்டப அர்கள் 

கழ்க்கண்ட ந் ஊரில் திநந்ர்? 

A] ஆனப்னட 

B] னணந்னம் 

C] ளகட்டம் 

D] சகச்ச 

10) சத.சுந்ம் திள்டப அர்கள் 

ளதசரிக திற்ந இடம் ண? 

A] சகச்ச அசணர் கல்றரி 

B] ளகட்டம் அசணர் கல்றரி 

C] ஆனப்னட அசணர் கல்றரி 

D] னணந்னம் அசணர் கல்றரி 

11) சத.சுந்ம் திள்டப அர்கள் கல்றரிில் 

கழ்க்கண்ட ந் தடத்ற்கு ளதசரிக 

தினரிந்ர்? 

A] ழ்ப்தடம் 

B] த்ணப்தடம் 

C] ணில்தடம் 

D] சதநில்தடம் 

12) ளதசரிர் சத.சுந்ம் திள்டப அர்கள் 

கழ்க்கண்ட ட ன் ஞணசரிக 

சகண்டர்? 

A] ீணட்ச சுந்ம் திள்டப 

B] உ.ள.சப்திள்டப 

C] ளகடக ல்றர் சுந் சுகள் 

D] ளகடக ல்றர் ீணட்ச சுகள் 

13) ளதசரிர் இற்ந ணெல்கபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] ணெல் சடக ிபக்கம் 

B] னஞணசம்தந்ர் கன ஆய்ச்ச 

C] னிங்கூர் தண்டட ன்ணர்கன 

ஆய்ச்ச 

D] னவுக்கசர் கன ஆய்ச்ச 

14) க அசன் ழ்த்ய் 

ழ்த்ணப்தடனண ீனங்கடறடத் 

தடடன இற்நர் ர்? 

A] தசன் 

B] சத.சுந்ம் திள்டப 

C] ீணட்ச சுந்ம் திள்டப 

D] னைம் ளகம் திள்டப 

15) ஜீகன் ன்ணணின் உள்பணண 

கழ்க்கண்ட ற்நற்கு உடக 

கூநப்தட்டுள்பண? 
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A] தணித்ணபி 

B] னத்ணச்சப்தி 

C] தபிங்குளதன 

D] ளடணப்ளதன 

16) ஜீகன் ன்ணணின் தம்த ஊர் ண? 

A] ணட 

B] னசல்ளன 

C] னச்சப்தள்பி 

D] சம்தம் 

17) ஜீகன் ன்ணன் ன் தம்த ஊட 

ிட்டு கழ்க்கண்ட ந் இடத்ல் 

ளகட்டடடத்ண ங்கணன்? 

A] ணட 

B] னசல்ளன 

C] னச்சப்தள்பி 

D] சம்தம் 

18) ன ளகட்டட னடற்நக 

இனப்தடணனேம் தடகர் ந்ண 

க்குின் ிடில் ழீ்ந்ண ிடும் 

ன்தடணனேம் உர்ந்ண கழ்க்கண்ட ர் 

ணக்கு ஏர் அடநட ளண்டி சதற்நர் 

ர்? 

A] ஜீகன் 

B] குடினன் 

C] தனளன் 

D] சுந் னணிர் 

19) ஜீகணின் கபண ளணன்ி 

கழ்க்கண்ட ட ன் கணில் கண்டு கல் 

ப்தட்டள்? 

A] தண்டி ன்ணர் தனளன் 

B] ளச ன்ணர் னனளடத்ன் 

C] ளச ன்ணன் சண்டடன் 

D] தல்ன ன்ணன் ளகந்ர்ன் 

20) ளதர்க்குந – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] அன்சத்சடக 

C] ம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்டக சடக 

D] ிங்ளகள் ிடணனற்று 

21) சுந்ம் திள்டபடப் ளதற்று னககத் 

க அசு றுிண? 

A] தல்கடனக்ககம் 

B] அசடக்கிஞர்தி 

C] அநக்கட்டடப 

D] கல்ிக்கூடம் 

22) ந் ஆண்டின் ளதண ளணன்ீம் 

ணெனணண சத.சுந்ம் திள்டபல் 

சபிிடப்தட்டண? 

A] 1890 

B] 1892 

C] 1891 
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D] 1893 

23) ளணன்ீத்ல் இடம்சதற்றுள்ப 

ழ்த்ய் தடனண ீனங் கடறடுத் 

ன்ந தடனணண ழ் டு அசணல் ந் 

ஆண்டு ழ்த்ய் ழ்த்ணப்தடனக 

அநிக்கப்தட்டண? 

A] 1965 

B] 1971 

C] 1969 

D] 1970 

24) ழ்ட்டின் ழ்த்ய் 

ழ்த்ணப்தடனண ீனங் கடறடுத் 

தடனணண சத.சுந்ம் திள்டபின் 

கழ்க்கண்ட ந் ணெனல் இடம்சதற்றுள்பண? 

A] ணெல் சடக ிபக்கம் 

B] ளணன்ீம் 

C] னிங்கூர் தண்டட ன்ணர்கன 

ஆய்ச்ச 

D] னஞணசம்தந்ர் கன ஆய்ச்ச 

25) கழ்க்கண்டற்நல் ர் சசன்டண க 

அசன் வ்தகணர் ினட சதற்நர்? 

A] சத.ீணட்ச சுந்ம்திள்டப 

B] ீணட்ச சுந்ணர் 

C] தசன் 

D] ளகம் திள்டப 

 

ிடடகள் – ளணன்ீம் 

1 B 6 A 11 B 16 A 21 A 

2 C 7 C 12 C 17 B 22 C 

3 D 8 B 13 D 18 D 23 D 

4 C 9 A 14 B 19 B 24 B 

5 B 10 D 15 C 20 C 25 A 

 

(ஈ) குில்தட்டு 

1) ‘தட்டிடணப்ளதல் ஆச்சரிம் தரின் டச 

இல்டனட!’ – ன்று ிந்ர் ர்? 

A] தசன் 

B] னடிசன் 

C] தர் 

D] சு 

2) தர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் இன 

இழ்கடப சபிிட்டு கட்டுடகபறம் 

கனத்ணப் தடங்கபறம் ஆங்களன 

ஆட்சபர்கடபத் நச் சசய்ர்? 
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A] இந், ிஜ 

B] தனதம், சூர்ளம் 

C] சக்கர்த்ணி, சுளசத்ன் 

D] கர்ளக, இந் 

3) தர் ழு கிட ழு 

ணெல்கபில் கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] தஞ்சன சதம் 

B] சந்ரிடகின் கட 

C] கண்ன் தட்டு 

D] குில்தட்டு 

4) தர் ழு உடடட ணெல்கபில் 

நணண ண? 

A] ஞணம் 

B] சந்ரிடகின் கட 

C] சு 

D] தர் ணெல்கள் 

5) கழ்க்கண்ட னடட சண 

கிடகபணண ல்ட்ிட்ன் கலீல் 

கப்ன் னன கிஞர்கபின் 

கிடகளபடு எப்திடப்தடுகநண? 

A] தர் 

B] தசன் 

C] ன.ி.க 

D] .கசன் 

6) கணப் தநட கனகசனனு ளடசிறம் – 

ணத் சடங்கும் தடடன தடி னனர் 

ர்? 

A] வ்ிக்கி 

B] ளசக்கி 

C] சய்க்கி 

D] அசக்கி 

7) கணப் தநட கனகசனனு ளடசிறம் – 

னும் தடனணண தரின் கழ்க்கண்ட 

ந் ணெனல் உள்பண? 

A] கண்ன் தட்டு 

B] தஞ்சன சதம் 

C] சு 

D] குில்தட்டு 

8) கணப்தநட – ன்னும் சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன் சக்கத்சடக 

B] ம் உனனம் தனும் உடன் 

சக்கத்சடக 

C] உரிச்சசற்சநடர் 

D] உடத்சடக 

9) டபக்கங்கல் – ன்ந சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன் சக்கத்சடக 
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B] ம் உனனம் தனும் உடன் 

சக்கத்சடக 

C] உரிச்சசற்சநடர் 

D] உடத்சடக 

10) ளகற்சநடிர் – ண கழ்க்கண்டற்நல் 

தர் டக் குநப்திடுகநர்? 

A] னல்னங்குல் 

B] ஆக்கடல் 

C] சதண்கள் 

D] குினன் இடச 

11) த டு தம்சதனம் டு ீன் 

னல்ரீ் இந்டற்நீர் – ன்ந தடிர் 

ர்? 

A] க்கல் கிஞர் 

B] ள்பனர் 

C] ன.ி.க 

D] தர் 

12) ஆரி னில் ரினம் – ன்று 

தடிர் ர்? 

A] தசன் 

B] தர் 

C] னடிசன் 

D] .கசன் 

13) சற்றூனம் ப்சதடுத் றம் ஆறு 

ளக்கல் ய்க்கறம் டகப்தடுத் – 

ன்று ரிப்தடல்கடப தடி னனர் ர்? 

A] அப்ணல் குன் 

B] சற்தி தனசுப்ிம் 

C] தசன் 

D] க்கல் கிஞர் 

 

ிடடகள் – குில்தட்டு 

1 C 2 A 3 B 4 D 5 A 

6 B 7 D 8 B 9 A 10 C 

11 D 12 B 13 C 
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5) சற்நனக்கங்கள் 

(அ) அகர் கள்டபிடு ணண 

1) அணின் ணக எபட சசன்நட 

கழ்க்கண்ட ந் ணெல் சரிிக்கநண? 

A] னநனூறு 

B] குறுந்சடக 

C] அகனூறு 

D] கனத்சடக 

2) ணன் இனக்கம் கூறும் ணெல் ண? 

A] சல்கப்திம் 

B] இனக்க ிபக்க தட்டில்ணெல் 

C] ண்டினங்கம் 

D] நணனங்கம் 

3) ணண இனக்கணண கழ்க்கண்ட ந் 

சண்தல் தடப்சதந ளண்டும்? 

A] ளரிடசக் கனசண்த 

B] எத்டசக் கனசண்த 

C] சண்டடப ிி கனசண்த 

D] சகச்சக்கனசண்த 

4) கழ்க்கண்ட ந் டனில் ளகில் 

சகண்டினக்கும் அகரிடத்ண தனதட்டடச் 

சசக்க திள்டப ன்ந னனர் கபிடத் 

ணணிடுக அடத்ண தடிினக்கநர்? 

A] னடன 

B] னசண்சய்ல்றர் 

C] னச்சப்தள்பி 

D] னனனஞ்ளசடன 

5) அகர் கள்டபிடு ணண ணெனணண 

நக்குடந த்டண ஆண்டுகறக்கு 

னந்ட ணெனக கூநப்தடுகநண? 

A] 200 ஆண்டுகள் 

B] 250 ஆண்டுகள் 

C] 300 ஆண்டுகள் 

D] 400 ஆண்டுகள் 

6) அகர் கள்டபிடு ணண ணெனன் ணெல் 

அடப்ன ண? 

A] 1 கப்ன சண்த + 230 கண்ிகள் 

B] 2 கப்ன சண்த + 237 கண்ிகள் 

C] 1 கப்ன சண்த + 239 கண்ிகள் 

D] 3 கப்ன சண்த + 235 கண்ிகள் 

7) கண்ி – ன்தண கழ்க்கண்ட ற்டநக் 

குநப்தண? 

A] தட்டின் னென்று அடிகள் தடுண 

B] தட்டின் ன்கு அடிகள் தடுண 

C] தட்டின் ஆநடிகள் தடுண 

D] தட்டின் இண்டடிகள் தடுண 

8) தனதட்டடச் சசக்க திள்டப அர்கள் 

இற்ந ளறுணெல்கபில் சரிணண ண? 
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A] ணட னம்ிக்ளகட, சன்நல் ிடு 

ணண 

B] கந், ளடனேன 

C] னட ிடு ணண, இனம்தகனேன 

D] ன்ிக்ளகட, னர் ிடு ணண 

9) அன் – ன்னும் சசல்னன் சதனள் ண? 

A] ிஷ்ணு 

B] சன் 

C] அக்கன் 

D] சங்கம் 

10) டத் டந் ளபவுன் ன்கங் 

கூட்டி – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப 

அவுன் ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] னல் 

B] சன் 

C] இின் 

D] திகனன் 

11) அரிடிவு ய்ப்தின் ணன்டிவு கப் – 

ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப அரி ன்ந 

சசல்னணண கழ்க்கண்ட டக் குநக்கநண? 

A] னல் 

B] சசதனன் 

C] இின் 

D] சங்கம் 

12) தத்ட – ன்னும் சசல்னணண 

கழ்க்கண்ட ந் ங்கடப குநக்கநண? 

A] ன ங்கள் 

B] னல்டன ங்கள் 

C] சல்டன ங்கள் 

D] குநஞ்ச ங்கள் 

13) தண்ணுந் சடனப் தடகத்ணனக் 

கப்னிந் – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப 

தண்ணும் ன்னும் சசல்னணண கழ்க்கண்ட 

ந் சடனக் குநக்கநண? 

A] தடடத்ல் சல் 

B] அத்ல் சல் 

C] கத்ல் சல் 

D] உவுத் சல் 

14) சகல்டனக் சதண்டணக் குடக்குந் 

னப்னத்ன் – ன்ந ரிில் 

இடம்சதற்றுள்ப சதண்ட ன்ந 

சசல்னணண கழ்க்கண்ட ந் த்ட 

குநத்ண? 

A] சன்டண ம் 

B] தடண ம் 

C] டம் 

D] சகடிம் 

15) னடகக் கண்டு கபிர் டளனறுர் 

ன்ந கனத்ணண கழ்க்கண்ட ந் ணெல் 

னெனம் ம் அநனம்? 

A] சந னடல் 
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B] சதரி னச 

C] சதனள் னச 

D] சதரி னடல் 

16) அகர் கள்டபிடு ணல் கிக்கு 

சதனட்டக கழ்க்கண்ட னடட 

க்கண கிகண்ட சசக்கப் 

திள்டப அர்கள் குநப்திடுகநர்? 

A] ம்ழ்ர் 

B] னடசழ்ர் 

C] சதய்டகழ்ர் 

D] னங்டகழ்ர் 

17) தம்னப் தடுக்டகடத் ளபில் ணக்கக் 

சகண்டு கழ்க்கண்ட னடட தின்ணல் 

னல் சசன்நக சசக்கப் திள்டப 

அர்கள் குநப்திடுகநர்? 

A] னடசழ்ர் 

B] னனம் தந்கன் 

C] கிக்கண்ர் 

D] னங்டகழ்ர் 

18) கழ்க்கண்ட ந் கட்டட சசக்கப் 

திள்டப அர்கள் ன்கணகம் ன்று 

குநப்திடுகநர்? 

A] கண்ட ணம் 

B] ண்டகிம் 

C] னகணம் 

D] சுளண்ம் 

19) ளசய்ட, அின், ன் சந்டனேள் 

ன்நன் – ஆக சசற்கள் கழ்க்கண்ட 

னடட தசுங்கள் ஆகும்? 

A] னங்டகழ்ர் 

B] னடசழ்ர் 

C] குனளசகழ்ர் 

D] ம்ழ்ர் 

20) னர்க்கல் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] தண்னத்சடக 

B] ிடணத்சடக 

C] உடத்சடக 

D] உரிச்சசற்சநடர் 

 

ிடடகள் – அகர் கள்டபிடு ணண 

1 A 5 B 9 B 13 C 17 C 

2 B 6 C 10 C 14 B 18 B 

3 C 7 D 11 D 15 D 19 A 

4 D 8 A 12 A 16 B 20 C 
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(ஆ) கனங்கத்ணப்தி 

1) ளதர் னடணில் ட சகன்று சற்ந 

சகண்ட ீடப் தடுட தி ன்று 

கூநணர்? 

A] ன்ணர்கள் 

B] குடகள் 

C] டணகள் 

D] ளதர்ீர்கள் 

2) திின் இனக்கம் கூறும் ணெல் ண? 

A] இனக்க ிபக்கச் சூநபி 

B] இனக்க ிபக்கப் தட்டில்ணெல் 

C] சல்கப்தி ணெல் 

D] சற்நனக்க இனக்கம் 

3) தி ன்ந ள்ீன் கபிடனேம் 

டணனேம் ன் சய்கப் சதற்நண 

ன்றும் அந்ள்ீணல் ந் சதள 

ணெறக்கும் சதக ந்ண ன்று கூநர் 

ர்? 

A] ன.ி.க 

B] சு 

C] அப்ணல் குன் 

D] உ.ள.ச அய்ர் 

4) தி ணெனணண கழ்க்கண்ட னடட 

சதல் ங்கப்தடுகநண? 

A] ஆசரிர் சதல் 

B] ளதரில் சற்ந சதற்நர் சதல் 

C] ளதரில் ளற்நர் சதல் 

D] ணெடன சபிிட்டர் சதல் 

5) ல் னன் னனல் ழுந் தி ணெல் 

ண? 

A] சகப்தத்ணப்தி 

B] கனங்கத்ணப்தி 

C] ளகடப்தி 

D] க்டககப்தி 

6) கனங்கத்ணப்திணண கழ்க்கண்ட 

த்டண டசகடபக் சகண்டண? 

A] 599 டசகள் 

B] 509 டசகள் 

C] 519 டசகள் 

D] 559 டசகள் 

7) கனங்கத்ணப்திட ‘சன்ழ் 

சய்ப்தி’ – ன்று சநப்தித்ர் ர்? 

A] அநஞர் அண் 

B] எட்டக்கூத்ர் 

C] உ.ள.சர் 

D] தனதட்டட சசக்கப் னனர் 

8) கனங்கத்ணப்திட தடிர் ர்? 



47 
 

A] கதினர் 

B] தனதட்டடச் சசக்கர் 

C] எட்டக்கூத்ர் 

D] சசங்சகண்டர் 

9) சசங்சகண்டர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ன்ணணிடம் அடக்கபப் னனகத் 

கழ்ந்ர்? 

A] னனம் இஜஜ ளசன் 

B] னனம் ளகந்ர்ன் 

C] னற் குளனத்ணங்க ளசன் 

D] னனம் தந்க ளசன் 

10) சசங்சகண்டர் னனட ‘திக்ளகர் 

சசங்சகண்டர்’ – ண னகழ்ந்ண தடிர் 

ர்? 

A] எட்டக்கூத்ர் 

B] தனதட்டட சசக்கப் னனர் 

C] எபடர் 

D] ளநக்கத்ண ப்தல்டசர் 

11) கனங்கத்ணப்தி ணெனல் கழ்க்கண்ட ந் 

தகுில் இனந் தடல்கபணண ண 

தடப்தகுக இடம்சதற்றுள்பண? 

A] கடு தடிண 

B] ளதய்ப்தடிண 

C] இச தம்தரிம் 

D] கபிக்கு கூபி கூநண 

12) கனங்க ட்டினனந்ண ந் ளதய் 

கபிளிக்குக் கூந ளதரின் சம்டண 

ன்டகள் தனவும் கழ்க்கண்ட ந் தகுில் 

கூநப்தடுகன்நண? 

A] கபிக்கு கூபி கூநண 

B] கபம் தடிண 

C] ளதய்ப்தடிண 

D] ளதர்ப்தடிண 

13) இந்ின் இன்டந ந் னணண 

னற்கனத்ல் கனங்கம் ண 

அடக்கப்தட்டண? 

A] தட்ண 

B] ங்கபம் 

C] எடிச 

D] ஹரிண 

14) கனங்க ட்டின் ீண ளதர் சடுக்க 

னற் குளனத்ணங்க ளசன் கழ்க்கண்ட 

ட அனுப்திணன்? 

A] அணந்ன்ன் 

B] கனகத் சண்டடன் 

C] இபநன் 

D] ஆரிளன் 

15) அடக்கனங்கம் உரிப்னண்ட 

கனங்கசல்னம் – ன்ந ரிில் னனல் 

ந் கனங்கம் ன்ந சசல்னணண கழ்க்கண்ட 

ந் சதனடப குநத்ண? 

A] கனங்க ீர்கள் 
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B] ளச ீர்கள் 

C] டன 

D] ஆடட 

16) ளடத்ல் குடநண னந்ணெல் ஆக – 

ன்ந ரிில் அடந்ணள்ப னந்ணெல் ன்ந 

சசல்னணண கழ்க்கண்ட ந் சதனடப 

குநத்ண? 

A] ள ணெல்கள் 

B] னந்ட ணெல்கள் 

C] னப்தரி ணெனண னணூல் 

D] னென்று தடண ணெல்கள் 

17) சத்ம்தம் – ன்ந சசல்னன் சதனள் 

ண? 

A] சகடித்ணண் 

B] சற்நத்ணண் 

C] டணவுத்ணண் 

D] கற்தடநத்ணண் 

18)  – ன்தண கழ்க்கண்ட ந் 

ினங்டக குநக்கநண? 

A] டண 

B] ளதய்கள் 

C] சங்கம் 

D] குட 

19) சசங்சகண்டர் அர்கள் கழ்க்கண்ட 

ட ண்டடர்ளகன் ண ன் 

கனங்கத்ணப்தி ணெனல் குநப்திடுகநர்? 

A] னனம் குளனத்ணங்க ளசன் 

B] அணந்ன்ன் 

C] கனகத் சண்டடன் 

D] கனங்க ீர்கள் 

20) கடற்கனங்கம் – ன்ந சசல்னன் 

இனக்க குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுடத் சடக 

B] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன் சக்கத்சடக 

C] ிடணசச்சங்கள் 

D] இடடக்குடந 

 

ிடடகள் – கனங்கத்ணப்தி 

1 C 5 B 9 C 13 C 17 B 

2 B 6 A 10 B 14 B 18 D 

3 D 7 B 11 D 15 D 19 C 

4 C 8 D 12 A 16 C 20 B 
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(இ) னத்ணக்குசு திள்டபத் ழ் 

1) கடவுபடள அசடள திநடள 

குந்டகப் தித்ண அர்ம் குந்டப் 

தனத்டப் தத்ணப் தனங்கபகப் தகுத்ணக் 

சகண்டு தனத்ண தத்ண ஆசரி 

ினத்ங்கள் அடப் 

தடுண____இனக்ககும்? 

A] ணண இனக்கம் 

B] திள்டபத்ழ் இனக்கம் 

C] உன இனக்கம் 

D] அந் இனக்கம் 

2) னத்ணக்குசு திள்டபத் ழ் 

ணெடன இற்நர் ர்? 

A] குகுனதர் 

B] அக சசக்க னனர் 

C] ஞ்டச ளகம் திள்டப 

D] ளக சஸ்ரிர் 

3) குகுனதர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ஊரில் திநந்ர்? 

A] னடநக்கடு 

B] னசண்சய்ல்றர் 

C] னடகுண்டம் 

D] னள்பறு 

4) குகுனதர் திநந் ஊணண கழ்க்கண்ட 

ந் க்கடிறள்ப ஊரில் திநந்ர்? 

A] ளகண்ட ஆறு 

B] டடக 

C] சற்நறு 

D] தி 

5) குகுனதர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ஊரில் உள்ப னனகப் சதனணின் அனபல் 

ளதசும் நடடப் சதற்நர்? 

A] னப்தங்குன்நம் 

B] னத்ி 

C] னச்சசந்ணர் 

D] குன்நத்ணர் 

6) குகுனதர் இற்ந இனக்கங்கபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நண ணெல் ண? 

A] கந்ர் கனசண்த 

B] ணட கனசண்த 

C] ணடக் கனம்தகம் 

D] ீசந ிபக்கம் 

7) ில் சுட னேண்டு கணிந்ன ணந 

சல்னழ் – ணத் சடங்கும் 

னத்ணக்குசு திள்டபத்ழ் 

தடனணண கழ்க்கண்ட ந் தனத்ல் 

அடந்ணள்பண? 

A] சப்தி 

B] கப்ன 

C] சசங்கட 

D] னடக 
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8) சதனள் ரி எனடக் குந்ட 

ழுப்னம் தனத்டக் குநக்கும் தனம் ண? 

A] கப்ன 

B] னத்ம் 

C] சசம்னன 

D] சசங்கட 

9) சசங்கடப் தனணண திள்டபத்ன் 

த்டணண தனக அடந்ணள்பண? 

A] இண்டண தனம் 

B] னல் தனம் 

C] னென்நண தனம் 

D] ன்கண தனம் 

10) இபங்குந்ட ங்க ங்க ன்று கூநக் 

அடக் ளகட்டுத்ய் உகக்கும் தனம் ண? 

A] சற்நல்  

B] அம்டண 

C] சசங்கட 

D] னடக 

11) சட்டில் திள்டப டனடனேர்த்க் 

டகல் ஊன்ந உடம்டத அடசத்ல் 

தனணண திள்டபத்ன் 

த்டணண தனகும்? 

A] சசங்கட 

B] ீடல் 

C] சறுதடந 

D] ள் 

12) அஞ்சணம் – ன்ந சசல்னணண கழ்க்கண்ட 

ந் சதனடப குநக்கநண? 

A] கண் னனம் 

B] கண்ட 

C] சற்ந 

D] டகில் 

13) கண்னர் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] உடத்சடக 

B] உரிச்சசற்சநடர் 

C] உனகத்சடர் 

D] ிடணத்சடக 

14) குகுனதர் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ண ட ளதசும் நணற்நக இனந்ர்? 

A] இண்டு ண 

B] னென்று ண 

C] ன்கு ண 

D] ந்ண ண 
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ிடடகள் – னத்ணக்குசு திள்டபத்ழ் 

1 B 4 D 7 C 10 C 13 C 

2 A 5 C 8 D 11 A 14 D 

3 C 6 B 9 A 12 B 

 

(ஈ) சதத்னளகம் குநஞ்ச 

1) சதத்ளனளகம் குநஞ்சில் உன னம் 

ன்ணக கழ்க்கண்டற்நல் ர் 

குநப்திடப்தடுகநர்? 

A] இளசு ன்ணர்  

B] சளன் கள் 

C] சங்கன் 

D] ணென் 

2) கழ்க்கண்டற்நல் ர் ளளகணிக 

குநப்திடப்தடுகநர்? 

A] இளசு ன்ணர்  

B] சளன் கள் 

C] சங்கன் 

D] க்கள் 

3) கழ்க்கண்டற்நல் ர் உதளசக 

குநப்திடப்தடுகநர்? 

A] சளன் கள் 

B] க்கள் 

C] ணென் 

D] குநத் 

4) சதத்னளகம் குநஞ்ச ணெனல் தநடகள் 

திடிக்கும் டனகபக கழ்க்கண்ட ண 

உனகக்கப்தட்டுள்பண? 

A] ணென்  

B] இளசு 

C] குநன் 

D] இடநக்கு 

5) சதத்னளகம் குநஞ்ச ணெனன் ணிச்சநப்ன 

ண? 

A] அடடடுத் கனிகுசதர் 

B] னற்றுனகம் 

C] கனிகுசதர் 

D] சதசடுத் கனிகுசதர் 

6) சதத்னளகம் குநஞ்ச ணெடன இற்நர் 

ர்? 

A] னைம் ளகம் திள்டப  

B] ீனணிர் 

C] ஞ்டச ளக சஸ்ரிர் 

D] ீணட்ச சுந்ம் திள்டப 
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7) ளக சஸ்ரிர் அர்கபின் 

ஆசரிர் சதர் ண? 

A] சுர்ட்ஸ் சஸ்ரிர் 

B] கர்ட்ஸ் தரிர் 

C] சுர்ட்ஸ் திள்டப 

D] சுர்ட்ஸ் தரிர் 

8) ளக சஸ்ரிர் அர்கள் 

கழ்க்கண்ட ந் அநவுத்ணடநகபில் 

கற்நத்ணடநளதக அநஞக கில்டன? 

A] ணில்  

B] சனெகில் 

C] சதனபிில் 

D] இடநில் 

9) ளக சஸ்ரிர் அர்கள் 

கழ்க்கண்ட னக்கு உற்ந ண்தக 

கழ்ந்ர்? 

A] ஞ்டசட ஆண்ட சளதஜ ன்ணர்  

B] சகங்டகட ஆண்ட சளதஜ ன்ணர் 

C] ணட ஆண்ட சளதஜ ன்ணர் 

D] சல்டன ஆண்ட சளதஜ ன்ணர் 

10) கழ்க்கண்ட ந் ன் ளதண ளக 

சஸ்ரிர் அர்கள் சதத்னளகம் 

குநஞ்சட இற்நணர்? 

A] 26 ண ண  

B] 25 ண ண 

C] 22 ண ண 

D] 24 ண ண 

11) குநஞ்ச ணெனணண கழ்க்கண்ட ந் 

குநஞ்ச ணெறக்கு ககப் இற்ந அப் 

னகழ் சதற்நண? 

A] சளதந்ர் குநஞ்ச  

B] ஞணக்குநஞ்ச 

C] குற்நனக் குநஞ்ச 

D] சய்ஞணக் குநஞ்ச 

12) ளக சஸ்ரிர் அர்கள் ழ்ந் 

கனம் ண? 

A] தணநம் ணெற்நண்டு  

B] தளணம் ணெற்நண்டு 

C] தன்ணிசண்டம் ணெற்நண்டு 

D] தசணட்டம் ணெற்நண்டு 

13) கழ்க்கண்டற்நல் ளக 

சஸ்ரிர் ழு ணெல்கபில் நணண 

ண? 

A] ஞணத்ச்சன்  

B] ஞணவுன 

C] ஞணக்கர்த்டண 

D] ஆந்ம் 

14) ற்தன் – ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] இடநன்  

B] க்கள் 

C] கடல் அடனகள் 



53 
 

D] னல்டன னத்டனர் 

15) ளதய்க்கங்கள் – ன்தன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுடத்சடக  

B] உடத்சடக 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 

D] ன்கம் ளற்றுடத்சடக 

16) தனதட்டடச் சசக்க திள்டப ழு 

ற்சநன ணணணெல் ண? 

A] அன்ணம் ிடுணண  

B] சன்நல் ிடுணண 

C] னகல் ிடுணண 

D] ழ் ிடுணண 

17) ஆண்தல் திள்டபத்ழுக்கும் சதண்தல் 

திள்டபத் ழுக்கும் சதணண தனங்கள் 

த்டண? 

A] 7  

B] 6 

C] 8 

D] 5 

 

ிடடகள் – சதத்னளகம் குநஞ்ச 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 B 

6 C 7 D 8 C 9 A 10 B 

11 C 12 D 13 C 14 A 15 C 

16 B 17 C 

 

6) றுனர்ச்சப் தடல்கள் 

(அ) ந்ளப? 

1) ‘தண்டடனம் னணப்னனட தம்சதனட 

அத்டணனேம் தடடப்தய் இந்ள்! சண்டு 

சசய்ய் ழுக்குத் ணடநளறுந் 

ணடநளறுந் ணடித்சழுந்ள’ – ன்று 

தடிர் ர்? 

A] தர்  

B] சற்தி.தனசுப்ிம் 

C] ன.ி.கனசுந்ம் 

D] தசன் 

2) தடின் சதனடட அடித்பகவும் 

ணடநளறும் னகழ்க்கும் ன கபங்கடபப் 

தடுசதனபகவும் சகண்டு ழுந் 

தடல்கள்______ணப்தடும்? 

A] சடர்டனச் சசய்னேள் இனக்கம்  

B] றுனர்ச்ச இனக்கம் 
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C] ளதரினக்கங்கள் 

D] சற்நனக்கங்கள் 

3) றுனர்ச்ச இனக்கத்ன் ளறு 

சதர்கபில் கழ்க்கண்டற்நல் நணண 

ண? 

A] சுடனண  

B] சதனள்னண 

C] னணகிட 

D] கிட 

4) கழ்க்கண்டற்நல் ந் இனக்கணண 

ணிடத்ன் ிழுப்சதனள்கடபனேம் 

அனங்கடபனேம் ன ளக்குடனும், னத்ம் 

ன கடனகடபத் டசளறும் ளர்ந்ண 

சசந்ழ்ச் ளசர்க்கநண?  

A] ளதரினக்கம் 

B] சற்நனக்கம் 

C] தக் இனக்கம் 

D] றுனர்ச்ச இனக்கம் 

5) தசன் அர்கள் இபடிளனள 

கழ்க்கண்ட ந் இனசகபில் சநந் 

னனட சதற்நனந்ர்? 

A] ழ், ஆங்கனம்  

B] திசஞ்சு, ழ் 

C] ழ், டச 

D] உனண, திசஞ்சு 

6) ழ்ட்டின் இசூல்கம்சளவ் ன்று 

தட்டப்சதற்நர் ர்? 

A] தசன்  

B] சு 

C] ிசன் 

D] ல்னக்கண்ன் 

7) இசூல்கம்சளவ் ன்தர் கழ்க்கண்ட 

ந்ட்டின் க்கிஞர் ஆர்? 

A] இங்கனந்ண  

B] அசரிக்க 

C] உனச 

D] சசர்தி 

8) ‘உிட உர்ட பர்ப்தண ளம்’ 

ன்றும் ‘இன்தத் ழ்க் கல்ி னம் 

கற்நர் ன்றுடக்கும் டன ய் ிட்டல் 

ணன்தங்கள் ீங்கும் சுகம் னம் சஞ்சணில் 

ணய்ட உண்டகடும் ீம் னம்’ – ன்று 

ழுர் ர்? 

A] ீணட்ச சுந்ணர் 

B] ன.ி.க 

C] கிி 

D] தசன் 

9) தசன் இற்ந கப்திங்கபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] குடும்த ிபக்கு 

B] தண்டின் தரிசு 
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C] குநஞ்சக்குநள் 

D] திசந்டர் 

10) தசணின் ந் ணெனணண சகத் 

அகட ினண சதற்நண? 

A] அகன் சரிப்ன 

B] திசந்டர் 

C] ளச ண்டம் 

D] ச்சின் கத் 

11) கழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதண 

தசன் ழு ணெறக்கு சகத் 

அகட ினண ங்கப்தட்டண? 

A] 1969  

B] 1967 

C] 1965 

D] 1970 

12) தசன் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ரிில் சடங்கும் தடடன னணட 

அசணண ணண ழ்த்ய் ழ்த்க 

ற்றுக்சகண்டண? 

A] ழுக்கு அனசன்று சதர் 

B] னளர் உனகம் சசய்ளம் 

C] ங்சகங்கு கினும் சக்ட 

D] ழ்ிணில் சசம்டடச் சசய்தள் ீள 

13) தசன் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

இட டத் ந்ர்? 

A] சக்   

B] குில் 

C] சன்நல் 

D] குல் 

14) தளந்ர் தசன் அர்கபின் திநப்ன – 

இநப்ன ஆண்டுகள் ண? 

A] 1891 - 1964  

B] 1890 - 1963 

C] 1892 - 1961 

D] 1893 – 1964 

15) னத்கசடனில் இனக்க ளண்டி 

தசன் கூந ணெல்கபில் நணண ண? 

A] கிம்  

B] ன் ணெல்கள் 

C] சத்ந் ணெல்கள் 

D] சய்த்ந ணெல்கள் 

16) ரின் கிடகள் கழ்க்கண்ட த்டண 

சகபில் சக்கப்தட்டு அடணனம் 

தடிப்தட ன் சசில் ளனூந ளகட்கும் 

ள் ணசன்று தசன் கூறுகநர்? 

A] 500 சகள்  

B] 300 சகள் 

C] 800 சகள் 

D] 1000 சகள் 

17) தகர்ர் – ன்தன் இனக்க குநப்ன 

ண? 
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A] ிடணனடணனேம் சதர் 

B] இண்டம் ளற்றுடத்சடக 

C] அன்சத்சடக 

D] உடத்சடக 

18) ன்ணனந் ழ்ட் டின்கண் ல்ளனனம் 

கல்ி கற்றுப் – ணத் சடங்கும் தடடன 

தடி னனர் ர்? 

A] தர்  

B] தசன் 

C] சு 

D] கிி 

 

ிடடகள் – ந்ளப? 

1 D 5 B 9 C 13 B 17 A 

2 B 6 A 10 B 14 A 18 B 

3 C 7 C 11 A 15 C 

4 D 8 D 12 D 16 D 

 

(ஆ) னக்கட்டும் னணட 

1) தசன் தம்தடில் 

னெத்டனனடநக் கிஞர் ர்? 

A] ல்னக்கண்ன்  

B] .கசன் 

C] னடிசன் 

D] ிசன் 

2) னடிசணின் இற்சதர் ண? 

A] ணடிக்கம் 

B] ணடசு 

C] ணடத்ணம் 

D] சுத்ணட 

3) னடிசன் திநந் ஊர் ண? 

A] சநகுபம் 

B] இட்டட 

C] சதரிகுபம் 

D] அரிறர் 

4) ந்ட சதரிரிடத்றம், அநஞர் அண் 

இடத்றம் சனங்கப் தக னனர் ர்? 

A] அன்தகன் 

B] சுப்னத்ணசன் 

C] இசளகதல் 

D] ணடசு 
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5) தசளணடு க சனங்க தக 

அனடட னற்ளதக்கு ண்ங்கடப 

ற்றுப் தடிர் ர்? 

A] னடிசன் 

B] கண்சன் 

C] தனர் சதனஞ்சத்ணர் 

D] கிஞர் சு 

6) கழ்க்கண்டற்நல் ர் சடங்குகடப 

றுத்ண ச றுப்னத் னஞ் சசய்ண 

சகண்டர்? 

A] இனங்க ளர் 

B] ன.ி.க 

C] னடிசன் 

D] ன.சணர் 

7) ண டநின் ளதண ச்சடங்கும் 

ளண்டம் ன்று கூந அவ்ளந சசய் 

னனர் ர்? 

A] தசன் 

B] னடிசன் 

C] இனக்குணர் 

D] ந்ட சதரிர் 

8) னடிசன் அர்கள் கழ்க்கண்ட 

ப்தள்பிில் சரிக தினரிந்ர்? 

A] ணட ீ.சு.உர்டனப் தள்பி 

B] னச்ச ீ.சு.உர்டனப் தள்பி 

C] சதரிகுபம் ீ.சு.உர்டனப்தள்பி 

D] கடக்குடி ீ.சு.உர்டனப்தள்பி 

9) னடிசன் இற்ந ணெல்கபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] னங்சகடி 

B] கிப்தட 

C] னக்சகடி 

D] ீகிம் 

10) னடிசணின் கிடகடபச் கழ்க்கண்ட 

ந் றுணம் இந்ிறம் ஆங்கனத்றம் 

சசதர்த்ண சபிிட்டுள்பண? 

A] க அசு தப்னத்ணடந 

B] சகத் அகச  

C] னேசணஸ்ளக றுணம் 

D] ல்ன உர்டன ழ் றுணம் 

11) ந் ஆண்டு னங்சகடி ணெனணண க 

அசன் ினடப் சதற்நண? 

A] 1955 

B] 1963 

C] 1962 

D] 1966 

12) னடிசனுக்கு கழ்க்கண்ட ல் கிசு 

ன்ந தட்டம் அபிக்கப்தட்டண? 

A] குன்ணக்குடி அடிகபர் 

B] தசன் 

C] குன்நக்குடி அடிகபர் 
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D] ன.சணர் 

13) னடிசனுக்கு கழ்க்கண்ட ந் டனில் 

டந் ிில் கிசு தட்டம் 

ங்கப்தட்டண? 

A] ளன டன 

B] தநம்ன டன 

C] ின டன 

D] குன்நத்ணர் டன 

14) னக்கன்நனர்கசபல்னம் னக்கள் அல்ன – 

ன்ந தடடன தடி னனர் ர்? 

A] னடிசன் 

B] தசன் 

C] சு 

D] அப்ணல் குன் 

15) அநட க்கும் டகில் ற்ளதண 

உனக னம் னணடணண கழ்க்கண்ட 

னுடன் உடப்தடுத் னனர் கூறுகநர்? 

A] னர்கள் 

B] சூரிக்கர் 

C] ககப்ன 

D] தணித்ணபி 

16) சசங்கல் கழ்க்கண்டற்நல் ண 

சரிக்கும் ன்று னடிசன் ன் கிடில் 

கூறுகநர்? 

A] அல்ன னர் 

B] திர்கள் 

C] அநவு  

D] டகள் 

17) ளசர்கள் டநந்னக்கும் இடத்ல் 

கழ்க்கண்ட ட சரிக்கும் ன்று னடிசன் 

கூறுகநர்? 

A] அல்ன னர் 

B] திர்கள் 

C] அநவு  

D] டகள் 

18) சதய் சக்குநபல் கழ்க்கண்ட 

ண சரிக்கும் ன்று னடிசன் ன் 

கிடகபில் கூறுகநர்? 

A] அல்ன னர் 

B] திர்கள் 

C] அநவு  

D] டகள் 

19) ககப்ன – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] னென்நம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்க சடக 

B] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்டக சடக 

C] ன்கம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்க சடக 

D] இண்டம் ளற்றுடத் சடக 
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ிடடகள் – னக்கட்டும் னணட 

1 C 5 A 9 C 13 B 17 A 

2 B 6 C 10 B 14 A 18 C 

3 C 7 B 11 D 15 C 19 A 

4 D 8 D 12 C 16 D 

 

(இ) ிடுடன ிடபத் உரிட 

1) கிஞர் கண்சன் அர்கள் கழ்க்கண்ட 

ந் டப ிடுடன பக ம் கிட 

ரிில் கூநகநர்? 

A] றுடனேம் அச்சனம் ீங்கும் ள் 

B] அடிடகள் எகன்ந ள் 

C] ஆக்க சநர்கள் எகன்ந ள் 

D] ச, ம் எனேம் ள் 

2) ிடுடன ிடபத் உரிட – ன்ந 

டனப்தில் ப்தடிப்தட்ட இந்டன அட 

ளண்டும் ன்று கிட என்டந ழுர் 

ர்? 

A] ிசன் 

B] கண்சன் 

C] தசன் 

D] ல்னக்கண்ன் 

3) கண்சன் கூந சடநடக்கும் 

சதனள்கபில் கழ்க்கண்டற்நல் நணண 

ண? 

A] கனம் 

B] உனகம் 

C] கடவுள் 

D] னத்கம் 

4) ற்நம் ணண ணிடத் த்ணம் – ன்று 

தடி கிசர் ர்? 

A] தட்டுக்ளகட்டடர் 

B] உடுடன கி 

C] கண்சன் 

D] தரிற்கடனஞர் 

5) கண்சன் திநந் ஊர் ண? 

A] சதரிகுபம் 

B] சறுணல்தட்டி 

C] சசன்ணிக்குபம் 

D] சறுகூடற்தட்டி 

6) தந்ழ் இனக்கத்ன் 

உிர்ச்சத்டசல்னம் ண தடல்கபிளன 

ந் னனர் ர்? 

A] கண்சன் 
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B] தட்டுக்ளகட்டடர் 

C] உடுடன கி 

D] னகச 

7) கண்சன் அர்கள் திநந் ஆண்டு ண? 

A] 1925 

B] 1926 

C] 1927  

D] 1928 

8) கண்சன் அர்கபின் இற்சதர் ண? 

A] கண்ட 

B] ணடிக்கம் 

C] சதன்டணன் 

D] னத்ட 

9) கண்சன் அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

இல் ஆசரிக ிபங்கில்டன? 

A] கண்சன் 

B] சண்டனம் 

C] இடசத்ழ் 

D] சன்நல்ட 

10) கண்சன் அர்கள் இநந் ஆண்டு 

ண? 

A] 1980 

B] 1981 

C] 1982  

D] 1983 

11) கண்சணின் கிடகபணண 

கண்சன் கிடகள் ன்ந சதரில் 

சத்ம் த்டண சகுப்னகபக 

சபிந்ண? 

A] 6 சகுப்னகள் 

B] 5 சகுப்னகள் 

C] 4 சகுப்னகள் 

D] 3 சகுப்னகள் 

12) டிட – ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] சசல்ம் 

B] றுட 

C] சதனட 

D] சகடுட 

13) கண்சணின் கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண 

சகத் அகச ினண சதற்றுள்பண? 

A] இஜ ண்டடண 

B] ஞணம்திக 

C] ளசன் கன 

D] அர்த்னள்ப இந்ண ம் 

14) கழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதண 

கண்சன் ணெறக்கு சகத் அகச 

ினண அபிக்கப்தட்டண? 

A] 1980 

B] 1981 
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C] 1982  

D] 1983 

15) கழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதண 

கண்சன் அர்கள் கத்ன் 

ஆஸ்ண (அசட) கிஞக 

திளற்நர்? 

A] 1972 

B] 1973 

C] 1975  

D] 1978 

16) கண்சன் அர்கபின் கழ்க்கண்ட ந் 

ணெனணண அனக்கு னகட ன்றும் 

டனறுத்ணகநண? 

A] இளசு கிம் 

B] அர்த்னள்ப இந்ணம் 

C] ங்கணி 

D] ணசம் 

17) கண்சன் ழு னல் 

குறுங்கிம் ண? 

A] ஆட்டணத் ஆந் 

B] ங்கணி 

C] தண்டிளி 

D] தஜளகிந்ம் 

18) கழ்க்கண்ட ந் டப்தடத்ற்கு 

கண்சன் அர்கள் சநந் சணத்ற்கண 

ளச ினட சதற்நர்? 

A] கண்ிம் 

B] தன்ணிப்ன 

C] குந்டக்கக 

D] னென்நம்திடந 

19) கம்தரின் சசய்னேள்கபிறம், தரின் 

தடல்கபிறம் குந் ஈடுதடு சகண்டினந் 

னனர் ர்? 

A] தசன் 

B] னடிசன் 

C] சு 

D] கண்சன் 

20) கண்சன் அர்கள் கழ்க்கண்ட ட 

ன் ணசக குனக ற்நர்? 

A] தர் 

B] தசன் 

C] ன.ி.க 

D] அநஞர் அண் 

21) கண்சன் அர்கள் ன் ழு 

சுசரிட ணெல்கபில் கழ்க்கண்டற்நல் 

நணண ண? 

A] ணண சுசரிம் 

B] ணசம் 

C] ணசம் 

D] ளதய் னகளநன் 
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22) கண்சன் அர்கள் சத்ட தற்ந 

ழு அர்த்னள்ப இந்ண ணெனணண 

த்டண தகங்கடப சகண்டண? 

A] 8 தகங்கள் 

B] 10 தகங்கள் 

C] 12 தகங்கள் 

D] 6 தகங்கள் 

23) கண்சன் ழு டக ணெல்கபில் 

நணண ண? 

A] இஜ ண்டடண 

B] அணர்கபி 

C] அனளணம் 

D] சங்டக சட 

24) ‘கட்டுக்கு இஜ சங்கம், கிடக்கு 

இஜ கண்சன்’ – ன்று 

கண்சடண னகழ்ந்ர் ர்? 

A] அநஞர் அண் 

B] ந்ட சதரிர் 

C] கடனஞர் கன 

D] கசர் 

25) ‘கிஞரின் ளடட ிட அசணின் 

ளட ன் கிஞரிடம் இனக்கும்’ – 

ன்று கண்சடண தற்நக் கூநர் ர்? 

A] சஜகந்ன் 

B] சஜகச்சற்தின் 

C] கசர் 

D] னடிசன் 

26) தர் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] சதசச்சம் 

B] ிடணத்சடக 

C] ிடணனடனேம் சதர் 

D] ிங்ளகள் ிடணனற்று 

27) கண்சன் ழு கிட ணெல்கபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] கிஞ்சன 

B] ஞணம்தனக 

C] ய்ப்தட 

D] கனஷ் கணம் 

28) கண்சன் அர்கடப க 

அசடக் கிஞக த் க 

னல்ர் ர்? 

A] கசர் 

B] கடனஞர் கன 

C] இஜஜ 

D] ம்.ஜ.இச்சந்ன் 
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ிடடகள் – ிடுடன ிடபத் உரிட 

1 A 7 C 13 C 19 D 25 A 

2 B 8 D 14 A 20 A 26 C 

3 D 9 C 15 D 21 D 27 B 

4 C 10 B 16 A 22 B 28 D 

5 D 11 A 17 B 23 C 

6 A 12 B 18 C 24 D 

 

(ஈ) டப 

1) ம்ட ணன் டபப்தடுத்ணகநண? 

ச? ? ச? ட? - ன்று 

இந்ட்டின் அனங்கடப ன் கிடகடப 

டப ன்னும் டனப்தில் ழு கிஞர் 

ர்? 

A] சற்தி தனசுப்திிம் 

B] க்கல் கிஞர் 

C] டநடனடிகள் 

D] னன சன 

2) சற்தி அர்கள் ம் டப ன்னும் கிட 

தடனல் கடபின் னன்ணல் 

கழ்க்கண்டற்நல் ட சரிக 

கூறுகநர்? 

A] சல்ல் 

B] ளசபக்சகல்டன 

C] டித் னல் 

D] திண்க்குத் ண்ரீ் 

3) கடபின் தக்கத்ல் கழ்க்கண்டற்நல் 

ண இனப்தக கிஞர் தடுகநர்? 

A] திண்க்குத் ண்ரீ் 

B] டித் னல் 

C] சல்ல் 

D] ளசபக்சகல்டன 

4) ளட்டத்ண ளனக்குள் கழ்க்கண்டற்நல் 

ண இனப்தக கடப னெனம் கிஞர் ம் 

கிடில் கூறுகநர்? 

A] னத்ணக்சகண்டட ளசபக்சகல்டன 

B] சுடக்க திண்க்குத் ண்ரீ் 

C] தழுத் சல்ல் 

D] சகழுக்கட்டடப் னல் 

5) சற்தி தனசுப்ிம் அர்கள் கழ்க்கண்ட 

ந் ஊரில் திநந்ர்? 

A] சதள்பச்ச 

B] சன்கச 

C] சதரிகுபம் 

D] இனம் 
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6) சற்தி திநந் ஊணண கழ்க்கண்ட ந் 

ட்டத்ல் அடந்ணள்பண? 

A] னச்ச 

B] ளகட 

C] ணட 

D] ினணகர் 

7) கனத்ளிங்கடப டிடக்கும் 

சசல்ளனனர் – ன்று சநப்திக்கப்தடுதர் 

ர்? 

A] .திச்சனெர்த் 

B] ல்னக்கண்ன் 

C] சற்தி தனசுப்ிம் 

D] கிி 

8) சசல்டனத் ளர்ந்ண சசணக்கத் ழ்ப்தடல் 

ஆக்கும் சற்தி – ன்று தட்டப்தடுதர் ர்? 

A] உடுடன கி 

B] னகச 

C] கண்சன் 

D] சற்தி தனசுப்ிம் 

9) சற்தி அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் தல்கடனக் 

ககத்ன் ழ்த்ணடந டனக 

திற்நணர்? 

A] தர் தல்கடனக்ககம் 

B] கசர் தல்கடனக்ககம் 

C] தசன் தல்கடனக்ககம் 

D] அண்டனப் தல்கடனக்ககம் 

10) சற்தி தனசுப்ிம் அர்கள் ழு 

கிட ணெல்கபில் நணண ண? 

A] சரித் னத்ணக்கள் 

B] இனக்கச் சந்டண 

C] எபிப்தநட 

D] சர்ப்தகம் 

11) சற்தி தனசுப்ிம் ழு உடடட 

ணெல்கபில் நணண ண? 

A] டனபக் கிட 

B] அடனனேம் சுடும் 

C] னவுப்ன 

D] என கத்ண க்கடில் 

12) சற்தி ழு கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண 

சகத் அகச ினண சதற்நண? 

A] சரித் னத்ணக்கம் 

B] எபிப்தநட 

C] அடனனேம் சுடும் 

D] என கத்ண க்கட 

13) கழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதண சற்தி 

ழு ணெறக்கு சகத் அகச ினண 

ங்கப்தட்டண? 

A] 2002 

B] 2001 

C] 1996 
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D] 1998 

14) கழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதண சற்தி 

தனசுப்ின் அர்கறக்கு க அசன் 

தளந்ர் தரிசு ங்கப்தட்டண? 

A] 1990 

B] 1991 

C] 1992  

D] 1993 

15) டப – ன்ந டனப்தின் கிடட 

சற்தி தனசுப்ிம் அர்கள் கழ்க்கண்ட 

ந் ணெனல் ழு உள்பர்? 

A] சர்ப்தகம் 

B] சரித் னத்ணக்கள் 

C] எபிப்தநட 

D] சூரி ல் 

 

ிடடகள் – டப 

1 A 4 D 7 C 10 B 13 A 

2 B 5 A 8 D 11 C 14 B 

3 C 6 B 9 A 12 D 15 C 

 

(உ) கண்கள் 

1) கண் – ன்ந டனப்தில் கிட ழு 

னனர் ர்? 

A] .திச்சனெர்த் 

B] .கசன் 

C] ல்னக்கண்ன் 

D] அப்ணல் குன் 

2) இந் உனகல் தகல் னக்கபக இனப்தட 

ணசன்று கிஞர் ன் கிடில் 

கூறுகநர்? 

A] கண்கள் 

B] கண்இட 

C] கண்னனம் 

D] கண்கனி 

3) சகட்டி ட்டித்ன் ட்டுணர் – 

ன்று கழ்க்கண்ட ற்டந .கசன் 

அர்கள் கூறுகநர்? 

A] கண்னனம் 

B] கண்கள் 

C] கண்இட 

D] கண் கனி 

4) கழ்க்கண்ட ற்டந .கசன் அர்கள் 

ஊட ண்டுகள் ன்று கூறுகநர்? 
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A] னடல் 

B] ளன் 

C] கனண்டுகள் 

D] கண்கள் 

5) னக்கபணண ின் கனப்டதக 

ளசடனில் கழ்க்கண்ட த்டணண 

க சந் கனத்ல் சட்டக 

னர்கநண? 

A] னென்நண ம் 

B] ந்ண ம் 

C] ன்கண ம் 

D] ஆநண ம் 

6) ஆன்ின் சட ளதசுதடக 

கழ்க்கண்டற்நல் ட இனப்தக கிஞர் 

குநப்திடுகநர்? 

A] சபணம் 

B] ன னக்கும் சட்டுகள் 

C] கண்ரீ்ணபிகள் 

D] சரிப்தடன 

7) குனட்டுக்கு சதட்டுடத் ளகன 

எப்தடணகள் – ன்று கிஞர் ட 

குநப்திடுகநர்? 

A] தர்டற்நரின் ிகள் 

B] தர்டனேள்பர்கபின் ிகள் 

C] அநவுடடர்கபின் ிகள் 

D] அநற்நர்கபின் ிகள் 

8) ணட்டின் ணணர்கள் – ன்று 

.கசன் கழ்க்கண்ட ற்டந 

குநப்திடுகநர்? 

A] னக்கள் 

B] திதஞ்சம் 

C] ணம் 

D] கண்கள் 

9) இந் உனகத்ன் னெச்சுக்கற்நன்ந 

அடனேம் ிபக்கு ணசன்று .கசன் 

அர்கள் ன் தடிக் கிடல் 

குநப்திடுகநர்? 

A] ய் 

B] கண் 

C] இம் 

D] டகிபக்கு 

10) .கசன் அர்கள் திநந் ஆண்டு ண? 

A] 1943 

B] 1941 

C] 1942 

D] 1944 

11) .கசன் அர்கள் திநந் ஊர் ண? 

A] ளதடிக்கனூர் 

B] ளதடி-கட்சனம் 

C] னடணக்க 

D] ளதடி-ீணட்சனம் 
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12) க சந்ங்கறடன் னணப்தர்ட க 

தடிக் கிடகள் தனற்டந ழுர் 

ர்? 

A] .கசன் 

B] ிசன் 

C] சற்தி தனசுப்ிம் 

D] ன.ி.க 

13) .கசணின் ந் ணெனணண கிட 

உனகல் என னப்தத்ட உனக்கசண 

அநஞர்கள் னகழ்ந்ணர்? 

A] சூரிகந் 

B] கறுப்ன னர்கள் 

C] சகட ண்ட எட்டகங்கள் 

D] ஜ்கறம் சட்டித்ணண்டும் 

14) கறுப்ன னர்கள் – ன்ந ணெனணண 

கழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின் ளதண 

சபிந்ண? 

A] 1970 

B] 1973 

C] 1971 

D] 1974 

15) உனகம் ன்ந க்கு 

னணக்கிடகபிளன______ன்று ங்கப்தடும்? 

A] உட 

B] உனகம் 

C] கற்தடண 

D] தடிம் 

16) னணக் கிடகறக்கு உிர்ப்னம் ழ்வும் 

ங்குண ண? 

A] தடிங்கள் 

B] கிடகள் 

C] சசற்கள் 

D] கட்சகள் 

17) சசல்றக்குள் ஆழ்ந்ண கடக்கும் 

இனண்டனேம் ணனக்கனம் கழ்க்கண்டற்நல் 

ன் ினத் ளன்ந ளன்ந டநனேம்? 

A] கிடகள் 

B] தடிங்கள் 

C] சசற்கள் 

D] கட்சகள் 

18) கித்ணக் கட்சகடப ிரிக்கும் 

சசல்னட்சகளப_____ணப்தடும்? 

A] இனக்கங்கள் 

B] கட்சகள் 

C] தடிங்கள் 

D] ஏிங்கள் 

19) தகல்னக்கள் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுடத்சடக 

B] னென்நம் ளற்றுடத்சடக 

C] ஆநம் ளற்றுடத்சடக 
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D] ம் ளற்றுடத்சடக 

20) ணப்தநட, னனக்சகடி – ஆக 

சசற்கபின் இனக்க குநப்ன ண? 

A] உடகள் 

B] உனகங்கள் 

C] னத்சடர்கள் 

D] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன்சக்க சடக 

 

ிடடகள் – கண்கள் 

1 B 5 B 9 B 13 B 17 B 

2 A 6 C 10 C 14 C 18 C 

3 C 7 A 11 D 15 D 19 D 

4 D 8 D 12 A 16 A 20 B 

 

(ஊ) ண்ரீ் ங்ககள் 

1) ண்ரீ் ங்ககள் – ன்ந டனப்தில் ீரின் 

அனடட கிடக கூந னனர் ர்? 

A] .கன 

B] .திச்சனெர்த் 

C] ல்னக்கண்ன் 

D] தசன் 

2) .கன அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

இடத்ல் திநந்ர்? 

A] கள்பக்குநச்ச 

B] சம்தம் 

C] னக்ளகிறர் 

D] னள்பறு 

3) அண்டனப் தல்கடனக்ககத்ல் 

னனர்தட்டத் ளர்ில் னல் குப்தில் 

ளர்ச்ச சதற்நர் ர்? 

A] .திச்சனெர்த் 

B] ஈளடு ன்தன் 

C] .கன 

D] ச.சு.சசல்னப்த 

4) .கன அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ணெனன் னழுடக்கும் உட ழுனேள்ள்பர்? 

A] னக்குநள் 

B] சனப்தகம் 

C] ிளகடன 

D] சல்கப்திம் 
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5) .கன அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ணெனல் ண்ரீ் ங்ககள் ன்ந கிடட 

ழுனேள்பர்? 

A] ட்னக்குள் னட்டும் ல்னக்கம் 

B] க்கறக்குள் னட்டும் ல்னக்கம் 

C] க்குள் னட்டும் ல்னக்கம் 

D] ணணக்குள் னட்டும் ல்னக்கம் 

6) .கன அர்கள் கழ்க்கண்ட ந் 

ஆண்டின் ளதண திநந்ர்? 

A] 1937 

B] 1939 

C] 1936 

D] 1938 

7) ன்ட – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ந்ம் ளற்றுட உனனம் தனும் உடன் 

சக்கசடக 

B] ன்கம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன் சக்கசடக 

C] னென்நம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன் சக்கசடக 

D] ம் ளற்றுட உனனம் தனும் உடன் 

சக்கசடக

 

ிடடகள் – ண்ரீ் ங்ககள் 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 C 

6 B 7 A 

 

7) தட்டுப் தடல்கள் 

(அ) சசதனன் 

1) ர்க்கும் குடில்ளனம் டண 

ஞ்ளசம் – ன்ந ரித்சடங்கும் தடடன 

தடிர் ர்? 

A] னஞணசம்தந்ர் 

B] னவுக்கசர் 

C] ிக்கசகர் 

D] சுந்ர் 

2) னவுக்கசர் திநந் ஊர் ண? 

A] னனெர் 

B] னவூர் 

C] னசதனந்ணடந 

D] னறர் 

3) வுக்கசர் அர்கறக்கு சதற்ளநற் இட்ட 

சதர் ண? 

A] கசர் 
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B] அப்தர் 

C] னள்ீக்கர் 

D] ண்டகளந்ர் 

4) ‘ன் கடன் தி சசய்ண கடப்தள’ – 

ன்னும் னக்டக அபித்ர் ர்? 

A] ளசக்கர் 

B] சம்தந்ர் 

C] சுந்ர் 

D] அப்தர் 

5) வுக்கசர் அர்கள் ழ்ந் கனம் 

ணசன்று கூநப்தடுகநண? 

A] க.தி.ந்ம் ணெற்நண்டு 

B] க.தி.ம் ணெற்நண்டு 

C] க.தி.ஆநம் ணெற்நண்டு 

D] க.தி.ட்டம் ணெற்நண்டு 

6) ‘ர்க்கும் குடில்ளனம் டண 

ஞ்ளசம்’ – ணத் சடங்கும் தடனணண 

கழ்க்கண்ட ந் ன்டண ர்த்ண 

னவுக்கசர் தடிணர்? 

A] தண்டி ன்ணன் 

B] ளச ன்ணன் 

C] தல்ன ன்ணன் 

D] ளச ன்ணன் 

7) ‘ர்க்கும் குடில்ளனம்’ – ணத் 

சடங்கும் தடனணண கழ்க்கண்ட ந் 

னனடநில் அடந்ணள்பண? 

A] ஆநம் னனடந 

B] ந்ம் னனடந 

C] ன்கம் னனடந 

D] ம் னனடந 

8) வுக்கசர் தடி ‘ர்க்கும் 

குடில்ளனம் டண ஞ்ளசம்’ - ன்ந 

ரிப்தடடன கழ்க்கண்ட ந் ண்டகத்ல் 

தடினேள்பர்? 

A] ன்ந னத்ண்டகம் 

B] ணித் னத்ண்டகம் 

C] றுற்நத் னத்ண்டகம் 

D] னிணத் னத்ண்டகம் 

9) வுக்கசர் அர்கள் ச சத்ல் 

இடந் திநகு கழ்க்கண்ட ந் சதரில் 

அடக்கப்தட்டர்? 

A] அப்தர் 

B] ண்டகளந்ர் 

C] கசர் 

D] ளளசணன் 

10) சகய்னர் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] அன்சத்சடக 

C] உனகத்சடர் 

D] உனன க்கம் 
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11) டடன – ன்தன் சதனள் ண? 

A] கம் 

B] இநப்ன 

C] சூடப ளய் 

D] ணன்தம் 

12) இடர்ப்தளடம் – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ம் ளற்றுடத் சடக 

B] ந்ம் ளற்றுடத் சடக 

C] ம் ளற்றுட ிரி 

D] இட்டுநசல் 

 

ிடடகள் – சசதனன் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 B 

6 C 7 A 8 C 9 D 10 A 

11 B 12 C 

 

(ஆ) னல் 

1) ‘ஆடக் கண் என்று ீ டககளல்’ 

– ன்ந தடடன தடிர் ர்? 

A] ம்ழ்ர் 

B] குனளசக ஆழ்ர் 

C] ஆண்டள் 

D] னங்டகழ்ர் 

2) ‘ஆடக் கண் என்று ீ டககளல் 

– ணத் சடங்கும் தடனணண கழ்க்கண்ட 

ந் ணெனல் இடம்சதற்றுள்பண? 

A] சதனள் னச 

B] னப்தட 

C] சந னடல் 

D] ச்சர் னச 

3) ‘ஆடக் கண் என்று ீ டககளல் 

– ணத் சடங்கும் தடனணண னப்தட 

ன்னும் ணெனல் த்டணண தடனக 

இடம்சதற்றுள்பண? 

A] னல் தடல் 

B] இண்டம் தடல் 

C] ன்கம் தடல் 

D] ந்ம் தடல் 

4) தக்க் கனத்ல் ழுப் சதற்ந உரி 

தக் இனக்கம் ண? 

A] சதரி னந் 

B] னசரிம் 

C] னினத்ம் 
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D] னப்தட 

5) கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண ஆழ்ர்கபல் 

ளம் அடணத்ற்கும் ித்ண ன்று 

னகப்தடுகநண? 

A] னப்தட 

B] ச்சர் னச 

C] னகுறுந்ண்டகம் 

D] கண்ின்ணண்சறுத்ம்ன 

6) னித் வ்ி திதந் சகுப்தில் 

னப்தட ணெனணண த்டணண 

திதந்க டக்கப்தட்டினக்கநண? 

A] இண்டண திதந்ம் 

B] னென்நண திதந்ம் 

C] னனண திதந்ம் 

D] ன்கண திதந்ம் 

7) தட – ன்தண கழ்க்கண்ட டககபில் 

என்நக கூநப்தடுகநண? 

A] கப்திங்கள் 

B] ளதரினக்கங்கள் 

C] சற்நனக்கங்கள் 

D] தக் இனக்கங்கள் 

8) தட – ன்ந சசல்னணண கழ்க்கண்ட 

ந் தடித்டக் குநக்கநண? 

A] சதண்ட 

B] அகு 

C] கற்தடண 

D] சதம்ட 

9) தட – ன்ந சசல்னன் சநப்ன ண? 

A] கனிகு சதர் 

B] இனடிகுசதர் 

C] அடடடுத் கனிகுசதர் 

D] சசல்னகுசதர் 

10) னப்தட ணெல்கபில் சத்ம் த்டண 

தடல்கள் இடம்சதற்றுள்பண? 

A] 30 தடல்கள் 

B] 100 தடல்கள் 

C] 150 தடல்கள் 

D] 70 தடல்கள் 

11) னப்தட அனபி ஆண்டள் 

கழ்க்கண்டற்நல் னடட பர்ப்ன கள் 

ஆர்? 

A] னங்டகழ்ர் 

B] ம்ழ்ர் 

C] சதரிழ்ர் 

D] குனளசகழ்ர் 

12) கழ்க்கண்ட ட டக்கு அதக 

ஆண்டள் கூறுகநர்? 

A] இந்ன் 

B] னன் 

C] திம்ன் 
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D] தர்ஜன்ன் 

13) ஊ னல்ன் உனம் ளதல் 

சய்கறுத்ணப் – ன்ந ரிில் 

இடம்சதற்றுள்ப ஊ னல்ன் ன்ந 

சசல்னணண கழ்க்கண்ட டக் குநக்கநண? 

A] கண்தின் 

B] இதின் 

C] சம்ர் 

D] சதரிழ்ர் 

14) சர்ங்கம் – ன்ந சசல்னன் சதனள் 

ண? 

A] சக்கம் 

B] ில் 

C] கடல் 

D] ட 

15) ஆளதல் ன்ணி, னம்னரிளதல் 

ன்நரிந்ண – ன்ந ரிில் இடம்சதற்றுள்ப 

ஆ ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] கடல் 

B] ில் 

C] சக்கம் 

D] ட 

 

ிடடகள் – னல் 

1 C 4 D 7 C 10 A 13 A 

2 B 5 A 8 D 11 C 14 B 

3 C 6 B 9 B 12 D 15 C 

 

(இ) இளசு தின் 

1) னெ னனடண னணசுன 

சப்சதனடப – ன்ந ரித் சடங்கும் 

தடடன தடிர் ர்? 

A] ீனணிர் 

B] ச்..கனஷ்திள்டப 

C] ளக சஸ்ரிர் 

D] ஜ.னை.ளதப் 

2) ச்..கனஷ்ப்திள்டப அர்கள் 

கழ்க்கண்ட ந் ஊரில் திநந்ர்? 

A] சதன்ணகம் 

B] சதள்பச்ச 

C] கடினப்ன 

D] சங்கன்ளகில் 

3) ச்..கனஷ்ப்திள்டப அர்கள் திநந் 

ஆண்டு ண? 
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A] 1827 

B] 1825 

C] 1823 

D] 1824 

4) ச்..கனஷ்ப்திள்டப அர்கள் இற்ந 

ணெல்கபில் நணண ண? 

A] ளதற்நத் னகல் 

B] இட்சி ளதடணகள் 

C] இட்சி ளணகம் 

D] இட்சி த்ரிகம் 

5) ச்..கனஷ்ப்திள்டப ழு ந் இன 

ணெல்கள் ற்ளதண கடடக்கில்டன? 

A] ளதற்நத் னகல், இட்சி 

ளணகம் 

B] இட்சி த்ரிகம், இட்சிக் குநள் 

C] இட்சிக் குநள், இட்சி தன 

ளதடணகள் 

D] இட்சி தன ளதடணகள், ளதற்நத் 

னகல் 

6) னெ னனடண னணசுன 

சப்சதனடப – ணத் சடங்கும் 

தடனணண கழ்க்கண்ட ந் ணெனல் 

இடம்சதற்றுள்பண? 

A] இட்சி த்ரிகம் 

B] இட்சி குநள் 

C] ளதற்நத் னகல் 

D] இட்சி ளணகம் 

7) இட்சி ளணகம் ணெனல் உள்ப 

தடல்கபணண கழ்க்கண்ட ந் தடகல் 

ஆணண? 

A] சண்தினத்ம் 

B] கனினத்ம் 

C] ஆசரிினத்ம் 

D] ஞ்சினத்ம் 

8) ச்..கனஷ்ப்திள்டப அர்கபின் 

கழ்க்கண்ட ந் ணெனணண கல் ணத்டனேம் 

கடச் சசய்னேம் தக்ப் தடல்கபின் 

சகுப்தகும்? 

A] இட்சி ளணகம் 

B] இட்சி தன ளதடணகள் 

C] இட்சி த்ரிகம் 

D] இட்சிக் குநள் 

9) இட்சி ளணகம் ணெனன் 

சதனம்தகுணண கழ்க்கண்ட ந் ணெனனந்ண 

டுத்ணத் சகுக்கப்தட்டண? 

A] இட்சிக் குநள் 

B] இட்சி த்ரிகம் 

C] ளதற்நத் னகல் 

D] இட்சி தன ளதடணகள் 

10) ிடப்தடிக என சசடன னன்ணின்று 

டத்க்கட்டுறக்கு ங்கப்தடும் ட்ட 

க்கன் சதர் ண? 
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A] சங்கட்டுல் 

B] ணசடுத்ல் 

C] ணசங்கட்டுல் 

D] னசடுத்ல் 

 

ிடடகள் – இளசு தின் 

1 B 2 C 3 A 4 B 5 C 

6 D 7 B 8 A 9 B 10 C 

 

(ஈ) னத்ர் 

1) அனள்றீ் நனந் னல் ளத – ன்ந 

ரிணண கழ்க்கண்ட ந் ணெனல் 

இடம்சதற்றுள்பண? 

A] ீளசம் 

B] சதனங்கட 

C] னடிர் 

D] குண்டனளகச 

2) ந்னக்கம் கூறும் இனக்க ணெல் ண? 

A] நணனங்கம் 

B] ீளசம் 

C] ண்டினங்கம் 

D] கதம் 

3) ீளசம் ன்ந ணெடன ழுர் ர்? 

A] க்கர் 

B] சதனங்கடுங்ளகன் 

C] னத்த்ர் 

D] ல்றனத்ன் 

4) ீளசம் – ன்ந ணெறக்கு உட 

ழுர் ர்? 

A] உச்சளற்னனர் ச்சணர்க்கணிர் 

B] சற்தி தனசுப்ிம் 

C] அடிர்க்கு ல்னர் 

D] தம் தடி சதனந்ளணர் 

5) ஏங்குீர் – ன்ந சசல்னன் சதனள் ண? 

A] ஊற்றுீர் 

B] கடல் 

C]  

D] ளகி 

6) ல் ளத – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] இண்டம் ளற்றுட உனனம் தனும் 

உடன் சக்கசடக 

B] ன்ட தன்ட ிடணனற்று 

C] ிடணத்சடக 
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D] உனகத்சடர் 

7) ிடணப்திி – ன்ந சசல்னன் இனக்க 

குநப்ன ண? 

A] ிடணத்சடக 

B] தண்னத்சடக 

C] உனகத்சடர் 

D] உடத்சடக 

8) சதனத்ணக 

    1) னல் னென்று ளம் – ஆண்டள்;        

    2) 4, 5, 6 ஆம் னனடநகள் – சுந்ர்; 

    3) ம் னனடந – னஞணசம்தந்ர்;      

    4) னப்தட – னவுக்கசர்; 

A] 2 3 1 4 

B] 4 2 3 1 

C] 1 2 3 4 

D] 3 4 2 1 

9) சதனத்ணக 

      1) கநத்ணக் கம்தன் – அப்தர்;                        

      2) னள் ீக்கர் – ஆண்டள்; 

      3) சதரிழ்ர் பர்ப்ன கள் – 

னத்த்ர்;       

      4) ீளசம் தடிர் – கனஷ் 

திள்டப; 

A] 4 1 2 3 

B] 1 2 3 4 

C] 3 4 1 2 

D] 2 3 4 1 

10) னப்தடக ண கூந சதனள்கபில் 

கழ்க்கண்டற்நல் நணண ண? 

A] கம் 

B] இன்தம் 

C] சகுபி 

D] க்கம் 

 

ிடடகள் – னத்ர் 

1 A 3 C 5 B 7 C 9 A 

2 B 4 D 6 A 8 D 10 B 

 

                                                                             

   

                                                                       ன்றி - ளக.தணினனகன் 


