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க்கம் ண்தர்களப… 

இந்ப்தகுி னற்நிறம் ட்டாண ிழ் சச்சீர் னத்கம் உரரட தகுிில் இனந்ண டுக்கப்தட்ட 

ளகள்ிகள் அடங்கி தாகுப்தாகும். ிரடகறம் எவ்தான தகுிின் கீள தகாடுக்கப்தட்டுள்பண. 

என சின ிணாக்கள் ட்டும் னத்கத்ர ாண்டி தபிில் இனந்ண டுக்கப்தட்டர.  

ணள னனில் ீங்கள் தாடப்னத்கத்ர தடித்ண னடித் திநகு இந்ப்தகுிில் உள்ப 

ிணாக்கறக்கு தில் அபித்ண தகுாறு ளகட்டுக்தகாள்கிளநன். 

ட்டாண ிழ் னத்கத்ில் இடம்ததற்றுள்ப உரரடப் தகுிகள்: 

1) ிழ் பர்த் சான்ளநார்கள்                             9) ிர் ாணில் 

2) ஜி.னை.ளதாப்                                              10) கலீனிளா கனினி 

3) தசய்ி உனாகும் னாறு                              11) ளளப்தாார்  

4) உனகம் உள்பங்ரகில்                                  12) இனக்கித்ில் ரகச்சுர 

5) இந்ி ிடுரனப்ளதாரில் ிக ததண்கபின் தங்கு                          

6) ாடகக்கரன                                            13) அகனனி னாறு 

7) தில்                                                14) காடிச்சிந்ண 

8) தசன்ரண அனங்காட்சிகம்                              15) ிக்ளசானுனா    

 

அரணனம் அரணத்ண ிணாக்கறக்கும் தில் அபித்ண தகி தற்நிப்ததந ன் ாழ்த்ணக்கள் 

 

 

 

                                                                            

                                                                             இப்தடிக்கு 

                                                                    ீண்டும் உங்கள் ஆவுடன் 

                                                                         ளகா.தணி னனகன்  
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ட்டாண ிழ் – உரரட 

1) ிழ் பர்த் சான்ளநார்கள் 

1) கீழ்க்கண்டற்நில் னணக்கிர ிழுக்கு 

ததனந்தாண்டாற்நி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] ின.ி.க 

D] ரநரனடிகள் 

2) கீழ்க்கண்டற்நில் ணித்ிழுக்கு 

ததனந்தாண்டாற்நி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] ின.ி.க 

D] ரநரனடிகள் 

3) கீழ்க்கண்டற்நில் சனாப்னட்சிக்கு 

ததனந்தாண்டாற்நி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] ின.ி.க 

D] ரநரனடிகள் 

4) கீழ்க்கண்டற்நில் ததாணவுரடரத் 

ிழுக்கு ததனந்தாண்டாற்நி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] ின.ி.க 

D] ரநரனடிகள் 

5) கீழ்க்கண்டற்நில் ளதச்சுக்கரனக்கு 

ததனந்தாண்டாற்நி னனர் ார்? 

A] அண்ா 

B] னணரப்தித்ன் 

C] ின.ி.க 

D] ரநரனடிகள் 

6) கீழ்க்கண்டற்நில் சிறுகரக்கு 

ததனந்தாண்டாற்நி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] அண்ா 

C] ானைம் ளாகம் திள்ரப 

D] னணரப்தித்ன் 

7) ீானணிர் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

தாிர அர் தின்நில்ரன? 

A] ஆங்கினம் 

B] ிழ் 

C] டதாி 

D] தறங்கு 

8) ீானணிர் அர்கள் ிில் னன் 

னனாக தபிிட்ட ணெல் ண? 

A] ளம்தாி 

B] தார்த்குன 
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C] சணகாி  

D] காறர்க் கனம்தகம் 

9) ீானணிர் இற்நி இனக்க ணெல் 

ண? 

A] ளிர் எழுக்கம் 

B] தான்னூள் ிபக்கம் 

C] ள ிபக்கம் 

D] கித்ளரிம்ாள் அம்ாரண 

10) ீானணிர் இற்நி ரகச்சுர ணெல் 

ண? 

A] ளம்தாி 

B] கித்ளரிம்ாள் அம்ாரண 

C] சணகாி  

D] தார்த் குன 

11) ீானணிரின் ந் இன ணெல்கள் 

கம்தாரனாகக் காட்சிபிப்தாக 

ா.தி.ளசணப்திள்ரப அர்கள் னகாம் 

சூட்டுகிநார்? 

A] ளம்தாி, காறர்க்கனம்தகம் 

B] ளிர் எழுக்கம், சணகாி 

C] காறர்க்கனம்தகம், கித்ளரிம்ாள் 

அம்ாரண 

D] ளம்தாி, தான்னூள் ிபக்கம் 

12) கீழ்க்கண்ட ந் ணெனாணண 

ீானணிரின் ங்க ணெனாக இனங்கின்நண 

ன்று ா.தி.ளசணப்திள்ரப கூறுகிநார்? 

A] தான்னூள் ிள்பக்கம் 

B] தார்த்குன கர 

C] சணகாி  

D] ளம்தாி 

13) ‘ீானணிர் ிழ் னணிர்கறள் 

எனாக ிபங்குகின்நார்’ – ன்று 

ீானணினக்கு னகாம் சூட்டிர் ார்? 

A] ின.ி.க 

B] ஆறுனக ானர் 

C] ா.தி.ளசணப்திள்ரப 

D] தார் 

14) ‘ாஞ்ளசர் ளளனார் ழுத்ணம் 

குங்குடிான்’ – ன்று கீழ்க்கண்ட ாால் 

குங்குடி ஸ்ான் அர்கள் னகப்தட்டார்? 

A] ானோணர் 

B] னனர்கபால் 

C] தச்ரச இப்ாகின் சாகிப் 

D] தசய்கும்தி தானர் 

15) குங்குடி ஸ்ான் சாகிப் அர்கபின் 

இற்ததர் ாண? 

A] அப்ணல் கார்  

B] சுல்ான் அப்ணல் தானர் 

C] அப்ணல் கார் இப்ாகிம் 

D] சுல்ான் அப்ணல் காிறு 
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16) குங்குடி ஸ்ான் அர்கள் 

ணித்ினந்ண ஞாணம் ததற்ந 

ரனப்தகுிகபில் நாணண ண? 

A] ஞாணரன 

B] சணகிரி 

C] னநாரன 

D] ாகரன 

17) குங்குடி ஸ்ான் அர்கள் கீழ்க்கண்ட 

ானரட தாடல்கபால் ததரிணம் 

ஈர்க்கப்தட்டார்? 

A] ள்பனார் 

B] ானோணர் 

C] ாிக்காசகர் 

D] தாிார் 

18) குங்குடி ழுி ணெல்கபில் நாணண 

ண? 

A] தாாதக்கண்ி 

B] ளணான்ிக் கண்ி 

C] இசுனாிக் கண்ி 

D] ந்ீசுக் கண்ி 

19) கீழ்க்கண்ட கூற்ரந தடித்ண ிரடபிக்க 

         1) இர் தாடல்கள் உனகின் உண்ர 

ிரனர உர்த்ணம், அிா ளதரின்த 

ததனாழ்வுக்கு ம்ர அரத்ணச் தசல்றம் 

         2) இர் குனிரன, ணநவுிரன, 

ிிரன, காட்சிிரன, ிாணிரன, 

சாிிரன, ிரன ண ததானள்னம் 

ரகில் தாடல்கள் தன இற்நினேள்பார் 

A] கூற்று 1 ட்டும் று 

B] கூற்று இண்டும் று 

C] கூற்று 1 ட்டும் சரி, கூற்று 2 று 

D] கூற்று 1, 2 சரிாணண 

20) குங்குடிான் ீண தற்று தகாண்டு 

அர்ீண ான்ிாரன தாடி னனர் 

ார்? 

A] ினத்ி சப்ததனாள் 

B] ினக்கிரன சப்ததனால் 

C] ானோணர் 

D] ினப்தாிரிப்னனினைர் சண்னகப்ததனாள் 

21) ‘டல் சூழ்னிில் உபத்ினரபக் 

கனர எபிிணாற் கரபந்ண, ிடல் 

சூழ்தரின் குங்குடிான், ிக்ளகான் 

ணற்குஏர் ரடனேள்பளா? – ண ிணிர் 

ார்? 

A] இா.தி.ளசணப்திள்ரப 

B] ினத்ி சததனாள் 

C] தாிாசன் 

D] தசய்கும்தி தானர் 

22) ஆறுனக ானர் அர்கள் 

ாழ்ப்தாத்ில் கீழ்க்கண்ட ந் ஊரில் 

திநந்ார்? 

A] க்கிரி 
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B] ாாந்ணரந 

C] ல்றர் 

D] தகாழும்னத்ணரந 

23) ஆறுனக ானர் இபரிளனள 

கீழ்க்கண்ட ந் இன ணெல்கரப தநிாகக் 

கற்நார்? 

A] ரம் ணெல்கள், ினாசகம் 

B] ரச ணெல்கள், கம்தாாம் 

C] ததபத் ணெல்கள், சித்ாந் ணெல்கள் 

D] ரச சித்ாந் ணெல்கள், ினனரநகள் 

24) கீழ்க்கண்ட ந் இன தாிகரப 

ஆறுனக ானர் அர்கள் எனளசக் கற்நார்? 

A] ிழ், சிங்கபம் 

B] ஆங்கினம், உனண 

C] ிழ், ஆங்கினம் 

D] சிங்கபம், ஆங்கினம் 

25) ஆறுனகணானக்கு ானர் தட்டத்ர 

சூட்டிர் ார்? 

A] ினாடுணரந ஆித்ணார் 

B] ினாடுணரந ஆித்ணார் 

C] ணரத் ிழ்ச்சங்கம் 

D] ஞ்ரச ிழ்க்காப்தாபர் 

26) கீழ்க்கண்ட க்காத்ிற்காக 

ஆறுனகணானக்கு ானர் ன்ந தட்டம் 

ங்கப்தட்டண? 

A] தாித்ிநரனேம், ததானள் 

ிபக்கும்ன்ரனேம் 

B] சிநந் திப்தாசிரிர் 

C] சிநந் உரரடாசிரிர் 

D] சிநந் ஆசிரிர் திாற்நிற்காக 

27) னன்னனில் இனக்க ழுற்ந 

ணய்ராண பி ிழ் உரரடரக் 

ரகாண்டர் ார்? 

A] அண்ா 

B] ின.ி.க 

C] ஆறுனக ானர் 

D] தரிிாற் கரனஞர் 

28) ஆறுனக ானர ‘சணரட ரகந் 

ல்னாபர்’ – ன்று தாாட்டிர் ார்? 

A] அண்ா 

B] ின.ி.க 

C] ஜி.னே.ளதாப் 

D] தரிிாற் கரனஞர் 

29) ஆறுனக ானர் திப்தித் இனக்கி 

ணெல்கபில் நாணண ண? 

A] ன்னூல் ினத்ினேர 

B] ததரினாம் 

C] கந்னாம் 

D] ினக்குநள் தரிளனகர் உர 
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30) ஆறுனக ானர் திப்தித் இனக்க 

ணெல்கபில் நாணண ண? 

A] இனக்கக்தகாத்ண 

B] தாம் 

C] ன்னூல் காண்டிரகனேர 

D] இனக்கச்சூநாபி 

31) கீழ்க்கண்ட ந் குப்னனல் ந் 

குப்னர ஆறுனக ானர் 

தானப்தாடங்கரபனேம் ழுி அச்சிட்டு 

தபிிட்டார்? 

A] னல் குப்னனல் ட்டாம் குப்னர 

B] னல் குப்னனல் ந்ாம் குப்னர 

C] னல் குப்னனல் ான்காம் குப்னர 

D] னல் குப்னனல் ஆநாம் குப்னர 

32) ரசத்ரனேம், ிரனேம் ம் இன 

கண்கபாக கனி னனர் ார்? 

A] ீானணிர் 

B] ளளப்தாார் 

C] ானோணர் 

D] ஆறுனக ானர் 

 

ிரடகள் – ிழ்பர்த் சான்ளநார்கள் 

1 A 2 D 3 B 4 C 5 A 

6 D 7 A 8 C 9 B 10 D 

11 A 12 A 13 C 14 B 15 D 

16 A 17 B 18 C 19 D 20 A 

21 B 22 C 23 D 24 C 25 B 

26 A 27 C 28 D 29 A 30 B 

31 C 32 D 

 

2) ஜி.னே.ளதாப் 

1) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் திநந் ஆண்டு ண? 

A] கி.தி 1810 

B] கி.தி 1820 

C] கி.தி 1830 

D] கி.தி 1825 

2) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

ாட்டின் ட்ர்டு ீில் திநந்ார்? 

A] திான்சு 

B] இஷ்ா 

C] இங்கினாந்ண 
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D] இத்ானி 

3) ஜி.னை.ளதாப் அர்கபின் ரணாாண 

தென்நி அர்கள் ிகத்ில் கீழ்க்கண்ட 

ந் திாற்நி ந்ார்? 

A] கிநித்ண சளதாகர் 

B] கிநித்ண சளதாசிரிர் 

C] கிநித்ண சத்ர தப்னம் சக்குன 

D] கிநித்ண சம் தப்னம் காப்தாபர் 

4) ளதாப் அர்கள் ந் ின்ளதாண 

ிகத்ில் சப் திாற்நத் 

ளர்ந்தடுக்கப்தட்டார்? 

A] 12 ண அகர 

B] 15 ண அகர 

C] 11 ண அகர 

D] 19 ண அகர 

5) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் திான்சு ாட்டினினந்ண 

தசன்ரண னற்கு த்ரண ாட்கள் 

ஆிற்று? 

A] ான்கு ிங்கள் 

B] ட்டுத் ிங்கள் 

C] ந்ண ிங்கள் 

D] ஆறு ிங்கள் 

6) தாய்க்கப்தனில் ட்டுத்ிங்கள் ந்ளதாண 

கீழ்க்கண்ட ந் இன ணெல்கரபனேம் 

தடித்ணக்தகாண்டு ந்ார்? 

A] ிழ், டதாிணெல் 

B] ிழ், ஆங்கினம் 

C] இனத்ீன், உனண 

D] தறங்கு, ஆங்கினம் 

7) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் ிகம் ந்ணம் 

னனில் சப்திாற்நி இடம் ண? 

A] சாந்ளாம் 

B] சார்னம் 

C] ஞ்ரச 

D] ினதல்ளனி 

8) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் கல்ிப்தினேம், 

சப்தினேம் எனங்ளக ஆற்நி இடம் ண? 

A] சாந்ளாம் 

B] சார்னம் 

C] ஞ்ரச 

D] இங்கினாந்ண 

9) கீழ்க்கண்ட ந் தாடத்ில் ஜி.னை.ளதாப் 

அர்கள் கற்திக்கும் கல்றரி ஆசிரிாக 

திாற்நில்ரன? 

A] கிம் 

B] அநிாய்வு (னக்கம்) 

C] தய்நிவு (த்ணம்) 

D] ஆங்கினம் 

10) சார்னத்ில் ந் ஆண்டு னல் ந் 

ஆண்டு ர கல்ிப்தினேம் சப்தினேம் 

ஆற்நிணார்? 
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A] 1842 - 1850 

B] 1843 - 1850 

C] 1842 - 1849 

D] 1843 – 1849 

11) ஜி.னை.ளதாப் சப்திாற்நி 

சார்னாணண ிகத்ின் ந் 

ாட்டத்ர சார்ந் இடாகும்? 

A] தசன்ரண 

B] ினதல்ளனி 

C] ஞ்ரச 

D] ணர 

12) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் 1850 ஆண்டு 

ினம் தசய் திநகு ீண்டும் ிகம் 

ந்ண ங்கு ங்கிணார்? 

A] தசன்ரண 

B] ினதல்ளனி 

C] ஞ்ரச 

D] ணர 

13) ஞ்ரசில் தாத்ம் த்ரண ஆண்டுகள் 

ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் சப்திாற்நிணார்? 

A] ந்ாண்டுகள் 

B] ஆநாண்டுகள் 

C] ாண்டுகள் 

D] ட்டாண்டுகள் 

14) ஞ்ரசில் சப்திாற்நி ளதாண 

ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் ணெரன 

தடிக்கில்ரன? 

A] இனக்கிபக்க சூநாபி 

B] னநானூறு 

C] ன்னூல் 

D] ினாசகம் 

15) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் ங்கு திாற்நி 

ளதாண ினாசக ணெரன தடிக்க ஆம்தித்ார்? 

A] தல்ரன 

B] ஞ்ரச 

C] திான்சு 

D] தசன்ரண 

16) இந்ின் சஞ்சிரக, இந்ிாின் 

தால்ததானள் ஆய்வு ஆகி 

ிழ்தாிதற்நி ஆாய்ச்சிக் கட்டுரகரப 

ந் தாிில் ழுிணார்? 

A] இனத்ீன் 

B] ஆங்கினம் 

C] உனண 

D] ஸ்தாணிஸ் 

17) இந்ின் சஞ்சிரக, இந்ிாின் 

தால்ததானள் ஆய்வு ஆகி இனணெல்கபில் 

கீழ்க்கண்டற்நில் ண இடம்ததநில்ரன? 

A] னநானூற்று தாடல்கள் 
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B] னநப்ததானள் தண்தாாரனத்ிர 

ிபக்கம் 

C] ிழ்ப்னனர் னாறு 

D] ினக்குநள் னாறு 

18) உர்ந் தண்தாட்டுக்குரி தசல்கபாக 

ஜி.னை.ளதாப் கூறும் தசல்கபில் கீழ்க்கண்ட 

ந் தசல் இடம்ததநில்ரன? 

A] ததாறுர 

B] ண்ர 

C] சிணிண்ர 

D] ட்ன 

19) ‘ிழ்ச்தசய்னேட் கனம்தகம்’ – ன்தண 

தாத்ம் த்ரண தசய்னேட்கள் அடங்கி 

ணெல் தாகுப்தாகும்? 

A] 600 

B] 500 

C] 400 

D] 800 

20) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் ந் ஆண்டின்ளதாண 

உகண்டனம் தசன்நார்? 

A] 1849 

B] 1850 

C] 1858 

D] 1855 

21) ாகம் தசன்ந ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் 

த்ரண ஆண்டுகள் ர இங்கினாந்ண 

தல்கரனக்ககத்ில் ளதாசிரிாக 

திாற்நிணார்? 

A] இனதத்ண ந்ண ஆண்டுகள் 

B] இனதத்ண னென்று ஆண்டுகள் 

C] இனதத்ண ான்கு ஆண்டுகள் 

D] இனதத்ண இண்டு ஆண்டுகள் 

22) ந் ஆண்டு னல் ந் ஆண்டு ர 

இங்கினாந்ண தல்கரனக்ககத்ில் 

ளதாசிரிாக திாற்நி ந்ார்? 

A] 1884 - 1907 

B] 1886 - 1904 

C] 1882 - 1905 

D] 1885 – 1908 

23) இங்கினாந்ண தல்கரனக்ககத்ில் 

ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் ந் இனதாிகபில் 

கற்திக்கும் ளதாசிரிாக திாற்நிணார்? 

A] ிழ், ஆங்கினம் 

B] ிழ், தறங்கு 

C] ிழ், கிம் 

D] தய்நிவு, ாணில் 

24) ினக்குநள் ணெரன ட்டும் ளதாப் அர்கள் 

த்ரணாண்டுகள் ர தடித்ண சுரத் 

தின்ணர் ஆங்கினத்ில் தாிததர்த்ார்? 

A] ாற்தாண்டுகள் 

B] னப்தாண்டுகள் 

C] இனதாண்டுகள் 
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D] ாற்தத்ரந்ாண்டுகள் 

25) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் ினக்குநரப 

ஆங்கினத்ில் தாிததர்த்ண தபிிட்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1882 

B] 1884 

C] 1886 

D] 1900 

26) ஜி.னை.ளதாப் அர்கள் ினாசக ணெரன 

ஆங்கினத்ில் தாிததர்த்ண தபிிட்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1882 

B] 1884 

C] 1900 

D] 1886 

27) ளதாப் அர்கள் ன் இறுிகானத்ின் ளதாண 

கீழ்க்கண்ட ந் ணெரன திப்திக்கில்ரன? 

A] னநப்ததானள் தண்தாாரன 

B] னநானூறு 

C] ினனட்தன் 

D] ன்னூல் 

28) ‘இங்ளக என ிழ் ான் உநங்கிக் 

தகாண்டினக்கிநான்’ – ண 

ழுளண்டுதன்று ண உினில் ழுி 

ரத் னனர் ார்? 

A] ஜி.னை.ளதாப் 

B] ீானணிர் 

C] ல்லீஸ் ணர 

D] தென்நி 

29) ம் ாட்டின் ண இன கண்கபாக 

கனப்தடுண ண? 

A] ாடு, ாட்டு க்கள் 

B] கல்ி, எழுக்கம் 

C] ாடு, தாி 

D] சுந்ிம், ளசிம் 

30) கண்ணுரடர் ன்தர் ார்? 

A] ீனரடர் 

B] கல்ினேரடர் 

C] உரப்தர் 

D] திநனக்கு உவுதர் 

31) ‘கன்ணல் ததானள் னம் ிள ீர் 

னக்காடு; ாளணார் ணம்தி’ – ன்று ிர 

கால் தகாண்டு தாடி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] னடிசன் 

D] ா.காாசன்  

32) ‘உடல் ண்ணுக்கு, உிர் ிழுக்கு’ – ன்ந 

தகாள்ரகர உிர்னெச்சாய் ததற்நர் ார்? 

A] தாிார் 

B] கிி 
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C] தாிாசன் 

D] ள்பனார் 

33) ிழ்ச்தசால்னால் தாடல் இற்நி, 

இனதாம் ணெற்நாண்டுக் கிராணில் 

எபிினாய்ப் தணிந் ததனங்கிஞாக 

ிபங்கி னனர் ார்? 

A] கிி 

B] ாிாசன் 

C] ாக்கல் கிஞர் 

D] தாிாசன் 

34) அநிார இனபில் னடங்கிக் 

கிடந்ர்கரபப் தகுத்நிவு எபிததற்று 

ிிப்னநச்தசய்ண, தகாள்ரகற்நர்கரபக் 

தகாள்ரக உம்ததற்று ிிர்ந்ண ிற்கச் தசய் 

னனர் ார்? 

A] தாிாசன் 

B] ாாதாி 

C] .திச்சனெர்த்ி 

D] ாக்கல் த.இானிங்கணார் 

35) ‘ளான்நின் னகளாடு ளான்றுக’ – ன்று 

கூநி னனர் ார்? 

A] ததாய்ாதாிார் 

B] கதினர் 

C] எபரார் 

D] னெத்ளார் ததாி 

36) தாிாசன் அர்கபின் இற்ததர் ாண? 

A] சுப்தி 

B] சுப்னான் 

C] சுப்னத்ிணம் 

D] சுப்ரதா 

37) தாிாசரண ‘சுப்னத்ிணம் ஏர் கி’ 

ன்று ிழ்கூறும் இந் உனகத்ணக்கு 

அநினகம் தசய்ித்ர் ார்? 

A] கணகசரத 

B] தாிார் 

C] ின.ி.க 

D] ததரிார் 

38) தாிாசன் திநந் ஊர் ண? 

A] தசன்ரண 

B] ினதல்ளனி 

C] னணர 

D] ணத்ணக்குடி 

39) தாளந்ர் தாிாசன் அர்கள் 

ம்ாழ்ாள் னழுணம் கீழ்க்கண்ட ந் 

இண்ரட உரடத்தநிற்காக தாடுதட்டார்? 

A] அநிார, னெடப்தக்கம் 

B] ததண்டிர, ிடுரன 

C] கல்ி அநிின்ர, னெடப்தக்கம் 

D] அடிரத்ன்ர, ததண்ணுரிர னட்சி 

40) தீடல்னாம், ாதடல்னாம், க்கபின் 

இக்கூதடல்னாம், தடல்னாம் இன்தத்ிழ் 
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க்களண்டும் ன்றும் அல்றம் தகறம் 

அாண ிழ்ப்தி ஆற்நி னனர் ார்? 

A] கிி 

B] தாிாசன் 

C] ின.ி.க 

D] னடிசன் 

41) சூரி எபி ததநா தசடினேம், தகுத்நிவு 

எபிததநா சனானம் பர்ச்சி அரடாண 

ன்தரண உர்ந் னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] ின.ி.க 

C] தாிாசன் 

D] ீணாட்சி சுந்ணார் 

42) கீழ்க்கண்டற்நில் தாிாசன் ழுி 

ணெல்கபில் நாண ணெல் ண? 

A] இரசனண 

B] கண்கி னட்சிக் காப்திம் 

C] ிளகரன னட்சிக் காப்திம் 

D] இரபஞர் இனக்கிம் 

43) ிழுக்கு அனதன்று ளதர் – ன்று 

உட்டால் இணிக்கும் தாடரன தாடி னனர் 

ார்? 

A] தாிார் 

B] கிி 

C] ஈளாடு ின்தன் 

D] தாிாசன் 

44) இனட்டரநில் உள்படா உனகம் – ன்று 

இந் உனகின் ிரனரர தாடனாக கூநி 

னனர் ார்? 

A] அப்ணல் குான் 

B] தாிாசன் 

C] ாிாசன் 

D] சிற்தி 

45) ஆற்ந சனெகத்ால் ணக்கிதநிப்தட்ட 

ளாாபிகள், னிளார்கள் ண 

அரணனக்காகவும் ிிளண்டி கீழ்க்கண்ட 

ந் ஊரின் கரடத்தனில் அன்ரண 

தளசா அர்கள் க்கபிடம் ரகளந்ிணார்? 

A] தகால்கத்ா 

B] தடல்னி 

C] டாக்கா 

D] ளதார்தந்ர் 

46) கீழ்க்கண்ட ந் னனர் 

ரகச்சுரனேர்வுடன், ளகட்தர் 

ினம்னாறு ாகவும் சிளனரடாகவும் 

ளதசும் ிநனுரடர்? 

A] சாரன இபந்ரன் 

B] சி.இனக்குணார் 

C] ரநரனடிகள் 

D] கிசு ளங்கடாசனாணார் 

47) ‘ான் என னகிப் ததண்ர ந்ண 

தகாண்ளடன்’ – ன்று கூநி னனர் ார்? 
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A] ரநரனடிகள் 

B] கிசு ளங்கடசனாணார் 

C] ளளப்தார் 

D] கிசு ளங்கடத்ிணம் 

 

ிரடகள் – ஜி.னே.ளதாப் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 B 

6 A 7 A 8 B 9 D 10 C 

11 B 12 C 13 D 14 A 15 B 

16 B 17 D 18 D 19 A 20 C 

21 B 22 D 23 B 24 A 25 C 

26 C 27 D 28 A 29 C 30 B 

31 B 32 C 33 D 34 A 35 A 

36 C 37 B 38 C 39 A 40 B 

41 C 42 C 43 D 44 B 45 A 

46 D 47 B 

 

3) தசய்ி உனாகும் னாறு 

1) ன்? ன்ண? ப்ளதாண? ப்தடி? ங்ளக? 

ார்? ன்னும் அன்னத் தாண்டர் ஆறுளதர்கள் 

அநிச் தசய்ள தசய்ிகள் – ன்று 

ிபக்கம் அபித்ர் ார்? 

A] அநிஞர் கிப்பிங் 

B] னரணர் ிளணா 

C] ட்ின் னல்னர் 

D] அநிஞர் சீஸர் 

2) தசய்ிர ததறுல் ன்தண ரப் 

ளதான்நண? 

A] ளடுல் ததானள் 

B] சிாண ளரன 

C] ணப்தநில் 

D] ளர்வு ளதான்நண 

3) தசய்ிக்காண ஆறு ிணாக்கறக்கு உரி 

ிரடரக் காண்தண ன்தண கீழ்க்கண்ட ந் 

தி ளதான்று அரி தி ன்று 

கூநப்தடுகிநண? 

A] ினத்ில் இநங்கி ளரன தசய்ண 

B] ஆற்நில் இநங்கி ஊசி டுப்தண 

C] கிற்நில் இநங்கி ண்தடுப்தண 

D] கடனில் னெழ்கி னத்தடுப்தண 

4) கீழ்க்கண்டற்நில் இடம்ததற்ந 

தசய்ிக்கபங்கபில் நாண இடம் ண? 
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A] அரச்சகங்கள் 

B] அறகங்கள் 

C] கால் ிரனங்கள் 

D] னத்ணரணகள், ீின்நங்கள் 

5) கீழ்க்கண்ட ந் இழ் தசய்ிாபர், இந்ி 

சீணப்ளதாரின்ளதாண ளடிாக ளதார் 

ரடததறும் இடத்ிற்கு தசன்று தசய்ிகரப 

ிட்டிணார்? 

A] ரடம் இந்ிா 

B] இந்ின் க்ஸ்திஸ் 

C] னண்டன் ரடம்ஸ் 

D] ி ஃளதார்திடன் 

6) ந் இழ் தசய்ிாபார் ில்னிிறள்ப 

சிரநச்சாரனின் ிரனதற்நி அநி, ாளண 

சிரநப்தட்டுச் தசய்ிகரபத் ிட்டித்ந்ண 

னகழ்ததற்நார்? 

A] ரடம்ஸ் இந்ிா 

B] இந்ின் க்ஸ்திஸ் 

C] னண்டன் ரடம்ஸ் 

D] ி இந்ண 

7) தகாடுக்கப்தட்ட தசய்ிின் தகுிகபில் 

கீழ்க்கண்டற்நில் நாணண ண? 

A] ரனப்னச் தசய்ி 

B] னகப்னச் தசய்ி 

C] உடல்தகுிச் தசய்ி 

D] ிரபாட்டுச் தசய்ி  

8) ாடுழுி அல்னண ாின அபினாண 

தசய்ிாக இனப்தின், அரண கீழ்க்கண்ட 

ானக்கு அனுப்தி இறுி னடிவு 

தசய்கின்நணர்? 

A] ரனர ததாறுப்திறள்ப ஆசிரிர் 

B] உிாசிரிர் குழு 

C] தய்ப்னத் ினத்ணர் திரிவு 

D] தசய்ி ஆசிரிர் 

9) தசய்ிப்திப்தாணண காரனப்திப்தாக 

இனந்ால், கீழ்க்கண்ட த்ரண ிர 

தசய்ிகள் அச்சிடப்தடுகின்நண? 

A] இவு 12 ி ர 

B] இவு 3 ி ர 

C] இவு 2 ி ர 

D] இவு 11 ி ர 

10) தசய்ிப்திப்தாணண ாரனப்திப்தாக 

இனந்ால், கீழ்க்கண்ட த்ரண ிர 

தசய்ிகள் அச்சிடப்தடுகின்நண? 

A] திற்தகல் 2 ி ர 

B] திற்தகல் 12 ி ர 

C] திற்தகல் 1 ி ர 

D] திற்தகல் 3 ி ர 

11) Deadline – ன்ந தசால்னின் இில் 

கரனச்தசால் ாண? 

A] சிநப்னச் தசய்ி 

B] குநித் கானம் 
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C] ததாய்ச்தசய்ி 

D] இழ் ண் 

12) Green Proof – ன்ந தசால்னின் இில் 

கரனச்தசால் ாண? 

A] தசய்ித்ாள் டிரப்ன 

B] ினத்ப்தடா அச்சுப்தடி 

C] சிநப்னச்தசய்ி இழ் 

D] ரனங்கம் 

13) Bulletin – ன்ந தசால்னின் இில் 

கரனச்தசால் ாண? 

A] தசய்ித்ாள் டிரப்ன 

B] ினத்ப்தடா அச்சுப்தடி 

C] சிநப்னச்தசய்ி இழ் 

D] சிநப்னச் தசய்ி 

14) ‘காரினள் அகத்ில் ல்ன கிதாபி ீான்! 

– ன்று தத்ிரிக்ரகர தற்நி தாாட்டிர் 

ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] காந்ி 

D] ததரிார் 

15) ‘ீனாம்திரக, இசம் தகாண்டு ா?’ – ன்று 

ீனாம்திரகிடம் கூநிர் ார்? 

A] ரநரனடிகள் 

B] ன.கிளசணார் 

C] ீனாம்திரக ளாி 

D] ீனாம்திரக ாார் 

16) ீனாம்திரக அம்ரார கனப்தாி 

ன்று அரத்ர் ார்? 

A] ரநரனடிகள் 

B] ீனாம்திரக ஆசிரிர் 

C] தண்டிி ன.கிளசணார் 

D] ீனாம்திரக ாார் 

17) ஆிம் ாரணகரபப் ளதாரில் தன்ந 

அசனுக்காகப் தாடப்தடும் இனக்கிரக ண? 

A] தள்ற 

B] தி 

C] தள்ற 

D] கனம்தகம் 

18) தி இனக்கிங்கறள் ிகச்சிநந் தி 

ணெல் ண? 

A] கனிங்கத்ணப்தி 

B] ிாிடத்ணப்தி 

C] தய்த்ணப்தி 

D] குளனாத்ணங்கதி 

19) ஆரண அிம் அரிரட தன்ந – ன்ந 

ரிில் அர் ன்தன் ததானள் ாண? 

A] ாரண 

B] ளதார் 

C] தற்நி 
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D] ன்ணன் 

20) அநம், ததானள், இன்தம், டீு ன்னும் 

உறுிப்ததானள்கள் ான்கரணனேம் உர்த்ி, 

க்கரப ல்ிப்தடுத்ணம் இனக்கிங்கள் 

வ்ாறு அரக்கப்தடுகின்நண? 

A] சிற்நினக்கிங்கள் 

B] ிதாட்டு ணெல்கள் 

C] தாடர்ிரன தசய்னேள்கள் 

D] ளதரினக்கிங்கள்  

21) அநம், ததானள், இன்தம், டீு ஆகி 

ான்கு தசாற்கறள் என்ளநா சினளா 

குரநந்ண ந்ண தய்ம், அசன், ள்பல், 

குன னனிளாரின் சிநப்திரண தசய்ண தாடும் 

இனக்கிங்கள் வ்ாறு 

அரக்கப்தடுகின்நண? 

A] சிற்நினக்கிங்கள் 

B] ிதாட்டு ணெல்கள் 

C] தாடர்ிரன தசய்னேள்கள் 

D] ளதரினக்கிங்கள்  

22) கீழ்க்கண்ட ாால் சிற்நினக்கிாணண 

திதந்ம் ன்று அரக்கப்தடுகிநண? 

A] ிழ்கிஞர் 

B] டணெனார் 

C] கிளக்கர் 

D] ஆங்கினக்கிஞர் 

23) ால்ரகப் தரடனேரட 

அசளணாணாறம் கீழ்க்கண்ட ர 

அசனக்கு சிநப்ரதத் னம் ன்னும் கனத்ில் 

அரசா ம்திக்ரக ரத்ினந்ணர்? 

A] அநதநி 

B] ாணர்ம் 

C] க்கபின் கிழ்ச்சி 

D] ாட்டின் தசிப்ன 

24) அிழ்ள கிரடப்தினும், அரண ணித்ண 

உண்ால், திநனக்கு உந்பிப்தர 

க்கப வ்ாறு அரத்ண கிழ்ந்ணர்? 

A] தசிப்திி ீக்கிர் 

B] ர்த்ின் ரனர் 

C] தசிப்திி னத்ணர் 

D] தகாரடாபி 

25) அச்சுப்திர ினத்க்குநிடீுகபில் stet – 

ன்தன் ததானள் ாண? 

A] டித் ழுத்ில் ழுக 

B] தக்ிகரப இரக்க 

C] ததரி ழுத்ர சிநி ழுத்ாக்குக 

D] உள்பண உள்பாளந இனத்ல் 

26) ரின் ரககபிணால் சப்தாத்ி சுட்டு 

உண்ட ாணிர் ார்? 

A] இாகினஷ்ர் 

B] ிளகாணந்ர் 

C] அிந்ர் ளகாஷ் 

D] அன்ரண தளசா 
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ிரடகள் – தசய்ி உனாகும் னாறு 

1 A 7 D 13 C 19 B 25 D 

2 C 8 A 14 B 20 D 26 B 

3 D 9 C 15 B 21 A 

4 B 10 A 16 C 22 B 

5 C 11 B 17 B 23 A 

6 B 12 B 18 A 24 C 

 

4) உனகம் உள்பங்ரகில் 

1) கக்கிடும் கனிர கண்டநிந்ர் ார்? 

A] சார்னஸ் தாப்ளதஜ் 

B] திளபஸ் தாஸ்கல் 

C] ளனடி னவ்ளஸ் 

D] ளொார்டு க்கன் 

2) கிணிர னனில் டிரத்னம், 

கிணிின் ந்ர ண 

அரக்கப்தடுனாண சார்னஸ் தாப்ளதஜ் 

அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் ாட்ரட ளசர்ந்ர்? 

A] திான்சு ாடு 

B] அதரிக்கா 

C] இங்கினாந்ண 

D] ஜப்தான் 

3) னன் னனில் கிணி டிரக்கப்தட்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1833 

B] 1832 

C] 1822 

D] 1835 

4) ‘னல் தசல்ிட்ட ராபர்’ ண 

அரக்கப்தடும் ளனடி னவ்ளஸ் அர்கபின் 

ந்ராண ரதன் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

தாிக்கிஞர் ஆார்? 

A] டதாிக் கிஞர் 

B] இஷ்க் கிஞர் 

C] ஆங்கினக் கிஞர் 

D] உனணக் கிஞர் 

5) ளனடி னவ்ளஸ் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

திக்காக ‘னல் தசல்ிட்ட ராபர் 

ண ளதாற்நப்தடுகிநார்? 

A] கிணி தசல்தாட்டுக்கு ளராண 

கட்டரபகள் குத்ரால் 

B] கிச் தசல்தாட்டுக்கு ளராண 

கட்டரபகள் குத்ரால் 
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C] ின்ணில் தசல்தாட்டுக்கு ளராண 

கட்டரபகள் குத்ால் 

D] ிச்சட்ட தசல்தாட்டுக்கு ளராண 

கட்டரபகள் குத்ால் 

6) ற்ளதாண ந் இன ாடுகள் ீத்ிநன் 

கிணிர உனாக்க ளதாட்டிிடுகின்நண? 

A] அதரிக்க, ஜப்தான் 

B] இங்கினாந்ண, திான்சு 

C] ஜப்தான், இந்ிா 

D] இங்கினாந்ண, இஷ்ா 

7) இரம் ன்னும் டித்ிற்கு 

ித்ிட்டர் ார்? 

A] சார்னஸ் தாப்ளதஜ் 

B] ஜான் தாஸ்டல் 

C] ஜான் தாஸ்கல் 

D] திம்ததர்ணர் லீ 

8) ஜான் தாஸ்டல் – ன்தர் கீழ்க்கண்ட ந் 

ாட்ரடச் ளசர்ந்ர்? 

A] திான்சு ாடு 

B] ஜப்தான் 

C] இங்கினாந்ண 

D] அதரிக்கா 

9) உனதகங்கும் உள்ப கிணிச் தசய்ிகரப 

இரக்க கீழ்க்கண்ட ண தன்தடுகிநண? 

A] ஈர்தட் 

B] குறும்தப்ன ரனப்தின்ணல் 

C] இரம் 

D] அகன்ந தப்ன ரனப்தின்ணல் 

10) னன் னனாக ந் ஆண்டில் என 

கிணிினினந்ண ற்தநான கிணிக்கு 

தசய்ிர ாற்ந ின்காந் ாடார 

தன்தடுத்ிணர்? 

A] 1955 

B] 1964 

C] 1960 

D] 1962 

11) என கட்டத்ணக்குள் இனக்கும் கிணிகரப 

ல்னாம் கம்திச்சுனறடன் இரக்க 

கீழ்க்கண்ட ரப் தன்தடுத்ிணர்? 

A] ஈர்தட் 

B] கிணி இரப்ன 

C] இரம் 

D] அகன்ந தப்ன ரனப்தின்ணல் 

12) இரபத்ிற்கு உனகபாி 

ரனப்தின்ணல் ண ததரிட்டர் ார்? 

A] ஜான் தாஸ்டல் 

B] சார்னஸ் தாப்ளதஜ் 

C] ளொார்டு க்கன் 

D] திம்ததர்ணர் லீ 

13) திம்ததர்ணர் லீ அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

ல்றர் ஆார்? 
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A] கி ல்றர் 

B] இற்தில் ல்றர் 

C] இர ல்றர் 

D] கிணி ல்றர் 

14) இரத்பத்ிற்கு ரக ிரிவு 

ரன ண ந் ஆண்டு ததரிடப்தட்டண? 

A] 1987 

B] 1988 

C] 1990 

D] 1989 

15) திம்ததர்ணர் லீ அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

ாட்ரடச் ளசர்ந்ர் ஆார்? 

A] அதரிக்கா 

B] இங்கினாந்ண 

C] சுிட்சர்னாந்ண 

D] திான்சு 

16) ரக ிரிவு ரன தசல்தடுரணக் 

தகாண்டு, இர இரப்தாணண த்ரண 

ரககபில் கிரடக்கின்நண? 

A] 3 ரக 

B] 4 ரக 

C] 2 ரக 

D] 5 ரக 

17) ‘கடந் இனதாண்டு கிணி தத்ில் 

இரத்ின் தங்கு ிகச் சிநந்ண’ – ன்று 

கூநிர் ார்? 

A] திம்ததர்ணர் லீ 

B] சார்னஸ் தாப்ளதஜ் 

C] ட்ர்ட் ளதகன் 

D] தில்ளகட்ஸ் 

18) ரிாரான் கரகள் – ன்ந ணெரன 

ழுிர் ார்? 

A] .திப்தன் 

B] க.ிசானாட்சி 

C] ிஜன் 

D] அிந்த் குப்ா 

19) ம் ாட்டின் னகழ்ததற்ந ாட்டுப்தாடல் 

ண? 

A] ளசி கீம் 

B] ந்ள ாம் 

C] ிழ்த்ாய் ாழ்த்ண 

D] சுந்ிிணப்தாடல் 

20) தக்கிம் சந்ிர் ன்தர் ங்காபத்ில் 

கீழ்க்கண்ட ந்ப்திர தசய்ண 

தகாண்டினந்ார்? 

A] ாட்ட ஆட்சிர் 

B] ட்டாட்சிர் 

C] ாட்ட ணர ஆட்சிர் 
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D] னாய்த்ணரந ஆட்சிர் 

21) தக்கிம் சந்ிர் கீழ்க்கண்ட ாரிடம் 

ாழ்த்ணப்ததநச் தசன்நார்? 

A] ள்பனார் 

B] ிளகாணந்ர் 

C] இாகினஷ்ர் 

D] சத்குன தாதாஜி 

22) கீழ்க்கண்ட ந் தாிில் தக்கிம் 

ன்தற்கு ரபந் ன்று ததானள்தடுகிநண? 

A] ிழ் தாி 

B] டதாி 

C] இந்ி தாி 

D] ங்க தாி 

23) தன்ிழ்ாட்டில் ரனபம் தரடத் 

தம்தி ண? 

A] ஊட்டி 

B] னகிரி 

C] குற்நானம் 

D] தள்பனி 

24) ‘கிரபிணிற் தாம்ன தாங்க ிழுதன்று 

குங்கு தாட்டு’ – ன்ந தாடரன தாடி 

னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] னடிசன் 

C] ஜீா 

D] தாிாசன் 

25) தாிாசன் ழுி ந் ணெனில் 

கிரபிணிற் தாம்ன தாங்க ணத் தாடங்கும் 

தாடல் இடம்ததற்றுள்பண? 

A] ிக்கம் 

B] குடும்த ிபக்கு 

C] அகின் சிரிப்ன 

D] தாண்டின் தரிசு 

 

ிரடகள் – உனகம் உள்பங்ரகில் 

1 B 6 A 11 A 16 B 21 C 

2 C 7 B 12 D 17 D 22 D 

3 A 8 D 13 B 18 A 23 C 

4 C 9 C 14 D 19 B 24 D 

5 B 10 C 15 C 20 C 25 C 
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5) இந்ி ிடுரனப் ளதாரில் ிகப்ததண்கபின் தங்கு 

1) ீனம் ணண்நிவும் எனங்ளக 

அரப்ததற்ந ததண்ி ார்? 

A] ளற ாச்சிார் 

B] அஞ்சரனம்ாள் 

C] அம்னஜத்ம்ாள் 

D] ள்பிம்ர 

2) ஆங்கிளனர ிர்த்ண ஆனேம் ந்ி 

ளதாாடி னல் ததண்ி ார்? 

A] இஷ்ா ளதகம் 

B] ளற ாச்சிார் 

C] அம்னஜத்ம்ாள் 

D] இாிங்கம்ாள் 

3) ளற ாச்சிார ந்ண தகாண்டர் 

ார்? 

A] ணர ன்ணர் னத்ணடுகார் 

B] ணத்ணக்குடி ன்ணர் னத்ணார் 

C] சிகங்ரக ன்ணர் னத்ணடுகார் 

D] சிகாசி ன்ணர் னத்ணடுார் 

4) ஆங்கிளனர் ந் ஆண்டின் ளதாண 

சிகங்ரக சீரின் ீண தரடதடுத்ணர்? 

A] 1772 

B] 1774 

C] 1776 

D] 1775 

5) ளற ாச்சிார் அர்கள் ஆங்கிளனர 

ிர்ப்தண குநித்ண ாரிடம் கனந்ண ளதசிணார்? 

A] னணப்தாண்டி 

B] னனித்ளர் 

C] ர் அனி 

D] னத்ணடுகார் 

6) ர் அனி அர்கள் ளற ாச்சிார்க்கு 

உ ினம்தி த்ரண தரடீர்கரப 

அனடன் அனுப்திணார்? 

A] இண்டாிம் தரடீர்கள் 

B] ான்காிம் தரடீர்கள் 

C] னொிம் தரடீர்கள் 

D] ந்ாிம் தரடீர்கள் 

7) ளற ாச்சிார் அர்கள் ீண்டும் 

சிகங்ரகர ீட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1780 

B] 1776 

C] 1778 

D] 1777 

8) கடறர் அஞ்சரனம்ாள் கடறரில் உள்ப 

கீழ்க்கண்ட ந் ஊரில் திநந்ார்? 

A] கம்ானம் 

B] னணகர் 

C] ங்கறர் 
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D] தங்கிப்ளதட்ரட 

9) கடறர் அஞ்சரனம்ாள் திநந் ஆண்டு 

ண? 

A] 1880 

B] 1895 

C] 1890 

D] 1990 

10) கடறர் அஞ்சரனம்ாள் அர்கள் 

கீழ்க்கண்ட ந் அநப்ளதாாட்டத்ின் ளதாண 

கனந்ணதகாள்பில்ரன? 

A] எத்ணரார இக்கம் 

B] ீனன்சிரன அகற்றும் ளதாாட்டம் 

C] நில் ளதாாட்டம் 

D] சட்டறுப்ன இக்கம் 

11) கீழ்க்கண்ட ந் சிரநில் இனக்கும்ளதாண 

அஞ்சரனம்ாள் அர்கள் கனவுற்நினந்ார்? 

A] கடறர் 

B] ினச்சி 

C] ளறர் 

D] ததல்னாரி 

12) அஞ்சரனம்ாள் ணண கள் 

அம்ாக்கன்ணுர கீழ்க்கண்ட ந் 

ளதாாட்டத்ின் ளதாண ஈடுதடுத்ிணார்? 

A] தள்ரபளண தபிளறு இக்கம் 

B] ீனன்சிரன அகற்றும் ளதாாட்டம் 

C] உப்னக்காய்ச்சும் ளதாாட்டம் 

D] ணிாள் ளதாாட்டம் 

13) அஞ்சரனம்ாள் ணண கரப 

அநப்ளதாாட்டத்ில் ஈடுதடுத்ி ளதாண 

அர்கபண கபின் அகர ாண? 

A] 9 ண அகர 

B] 6 ண அகர 

C] 8 ண அகர 

D] 10 ண அகர 

14) காந்ிடிகள் அர்கள் அஞ்சரனம்ாள் 

கபாண அம்ாக்கண்ணுர ார்ா 

ஆசித்ிற்கு அரத்ண தசன்று கீழ்க்கண்ட 

ந் ததர சூட்டி தடிக்க ரத்ார்? 

A] சிலீனாி 

B] கஸ்ணரிதாய் 

C] ீாதாய் 

D] லீனாி 

15) தன்ணாட்டின் ஜான்சிாி ண 

அரக்கப்தட்டர் ார்? 

A] ளற ாச்சிார் 

B] அஞ்சரனம்ாள் 

C] அம்னஜத்ம்ாள் 

D] இாிங்கம்ாள் 

16) அம்னஜத்ம்ாள் திநந் ஆண்டு ண? 

A] 1889 
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B] 1893 

C] 1899 

D] 1898 

17) அம்னஜத்ம்ாள் அர்கள் கீழ்க்கண்ட 

ாால் ஈர்க்கப்தட்டு பிராக ாழ்ந்ார்? 

A] காந்ி 

B] கஸ்ணரிதாய் 

C] இனட்சுி 

D] ளற ாச்சிார் 

18) அம்னஜத்ம்ாள் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

இன ததண்களபாடு ட்னக்தகாண்டு 

ததண்டிரக்கு ிாக குல் தகாடுத்ார்? 

A] ர.ன.ளகாராகி, னக்குி 

இனட்சுி 

B] ர.ன.ளகாரம்ாள், னக்குிம்ாள் 

C] அன்ரணதளசா, னக்குிளி 

D] னத்ணனட்சுி, அன்ரண தளசா 

19) அம்னஜத்ம்ாள் அர்கள் கீழ்க்கண்ட 

ானரட தாடல்கரப தாடி 

ிடுரனனேர்ர ஊட்டிணார்? 

A] ாக்கல் கிஞர் 

B] தாிார் 

C] தாிாசன் 

D] ா.காாசன் 

20) கீழ்க்கண்ட ந் தசல் தசய்ற்காக 

அம்னஜத்ம்ாள் அர்கள் ளறர் சிரநில் 

அரடக்கப்தட்டார்? 

A] தள்ரபரண ிர்த்ால் 

B] ணிாள் ளதாாட்டத்ிணால் 

C] ீனன்சிரன அகற்றும் ளதாாட்டம் 

டத்ிால் 

D] அந்ித்ணிகள் ிற்தர நில் 

தசய்ால் 

21) காந்ிடிகபால் த்தடுக்கப்தட்ட கள் 

ன்று தசல்னாக அரக்கப்தட்டர் ார்? 

A] அஞ்சரனம்ாள் 

B] அம்னஜத்ம்ாள் 

C] லீனாி 

D] கஸ்ணரிதாய் 

22) சீணிாச காந்ிிரனம் ன்ந தாண்டு 

ிறுணத்ர அரத்ண டத்ிர் ார்? 

A] னத்ணனட்சுி 

B] அஞ்சரனம்ாள் 

C] அம்னஜத்ம்ாள் 

D] ர.ன.ளகாராகி 

23) சீணிாச காந்ிிரனம் ன்ந ததரில் 

சீணிாசன் ன்தண அம்னஜத்ம்ாபின் ந் 

உநிணர் ததர்? 

A] ந்ர 

B] கர் 
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C] ஆசிரிர் 

D] தாண்டாபர் 

24) அம்னஜத்ம்ாள் ம் த்ரணாண 

ஆண்டு ிரணாக ான் கண்ட தாம் ன்ந 

அரி ணெரன ழுிணார்? 

A] ம்தாாண்டு ிரணவு 

B] அறுதாாண்டு ிரணவு 

C] ழுதாண்டு ிரணவு 

D] ண்தாாண்டு ிரணவு 

25) அம்னஜத்ம்ாள் அர்கள் ாரத்ின 

தட்டம் ததற்ந ஆண்டு ண? 

A] 1964 

B] 1962 

C] 1965 

D] 1963 

26) ததற்ந ானேம் திநந் ததான்ணாடும் ற்ந 

ாணினும் ணிசிநந் ணள – ன்ந தாடரன 

தாடி னனர் ார்? 

A] தாிாசன் 

B] கிி 

C] னடிசன் 

D] தாிார் 

27) ஏர் க்கர் தப்தபில் பர்ந்ணள்ப 

ங்கபாணண த்ரண ளதர்கறக்கு ஏர் 

ஆண்டிற்கு ளராண உிர்க்காற்ரநக் 

கிரடக்கச் தசய்கின்நண? 

A] 10 ளதர்கள் 

B] 12 ளதர்கள் 

C] 18 ளதர்கள் 

D] 15 ளதர்கள் 

28) காந்ிடிகள் கடறர் ந்ளதாண தர்ா 

ளடிந்ண அர குிரண்டிில் 

ற்நிச்தசன்நர் ார்? 

A] ளற ாச்சிார் 

B] அஞ்சரனம்ாள் 

C] அம்னஜத்ம்ாள் 

D] இாிங்கம்ாள்

ிரடகள் – இந்ி ிடுரனப்ளதாரில் ிகததண்கபின் தங்கு 

1 A 7 A 13 A 19 B 25 A 

2 B 8 B 14 D 20 D 26 D 

3 C 9 C 15 B 21 B 27 C 

4 A 10 D 16 C 22 C 28 B 

5 C 11 C 17 B 23 A 

6 D 12 B 18 A 24 C 
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6) ாடகக்கரன 

1) கீழ்க்கண்ட ந் கரனாணண உனக 

ிகழ்ச்சிகரபக் காட்டும் கண்ாடி ண 

ர்ிக்கப்தடுகிநண? 

A] ளதச்சுக்கரன 

B] ாடகக்கரன 

C] தடிப்னக்கரன 

D] டிப்னக்கரன 

2) ிின் தான்ராண கரன டிம் 

ண? 

A] ளதச்சுக்கரன 

B] இரசக்கரன 

C] ாடகம் 

D] ழுத்ண 

3) தண்ரட ப்தாரக் கூத்ாணண 

கீழ்க்கண்டற்நில் ணாக 

பர்ச்சிரடந்ண? 

A] தனக்கூத்ண 

B] ததாம்னாட்டம் 

C] ளால்தாரக்கூத்ண 

D] ிற்தாரக்கூத்ண 

4) தால்காப்தி ணெனின் ந்ப்தகுிில் 

ாடகப்தாங்கினாண உர்வுகறக்கு 

இனக்கம் குத்ண இனக்கிநண? 

A] தில் 

B] கற்தில் 

C] உரிில் 

D] தய்ப்தாட்டில் 

5) தய்ப்தாட்டில் தகுிாணண 

தால்காப்தித்ில் ந் அிகாத்ில் 

அரந்ணள்பண? 

A] ழுத்ிகாம் 

B] தசால்னிகாம் 

C] ததானபிகாம் 

D] இன்திகாம் 

6) ‘கூத்ாட்டரக்குாத் ற்ளந’ – ன்ந 

ரிாணண கீழ்க்கண்ட ந் ணெனில் 

இடம்ததற்றுள்பண? 

A] தால்காப்திம் 

B] சினப்திகாம் 

C] ிளகரன 

D] சிறுதாற்றுப்தரட 

7) இபங்ளகாடிகள் கீழ்க்கண்ட ார 

ாடகளத்ணம் ாடகக் கிரக – ன்று 

குநிப்திடுகிநார்? 

A] கண்கி 

B] ாி 

C] சுி 

D] ளகாராகி 



26 
 

8) ணிப்தாடறக்கு தய்ப்தாடு ளான்ந 

ஆடுரண கீழ்க்கண்டற்நில் வ்ாறு 

அரக்கப்தடுகிநண? 

A] ாடகம் 

B] தனக்கூத்ண 

C] ாட்டிம் 

D] ளரடக்கூத்ண 

9) ளனும் என கரரத் ழுி 

ளடம்னரணந்ண ஆடுரண க்கள் வ்ாறு 

அரக்கின்நணர்? 

A] ாடகம் 

B] தனக்கூத்ண 

C] ாட்டிம் 

D] ளரடக்கூத்ண 

10) அடிார்க்கு ல்னார் அர்கள் கீழ்க்கண்ட 

ந் ணெறக்கு உர ழுிணார்? 

A] தாதண்தா 

B] ிளகரன 

C] சினப்திகாம் 

D] சீகசிந்ாி 

11) அடிார்க்கு ல்னார் அர்கள் கீழ்க்கண்ட 

ற்ரந தற்நி ன் உரணெல்கபாண 

சினப்திகாத்ில் குநிப்திட்டுள்பார்? 

A] கூத்ணரக, ாட்டிணெல் 

B] ாட்டிணெல், கூத்ணரககள் 

C] ாடகணெல்கள், ாட்டிணெல்கள் 

D] ாடகணெல், கூத்ணரகணெல் 

12) கீழ்க்கண்ட ந் தர ணெல்கபில் 

ாட்டித்ிற்கும் ாடகத்ிற்கும் இனக்கம் 

குக்கில்ரன? 

A] னறுல், சந்ம் 

B] ிார் ாடகத்ிழ், ிபக்கத்ார் 

கூத்ண 

C] குணெல், தசிற்நிம் 

D] ன்னூல், தாரணெல் 

13) ந் ணெனில் ாடக கரனரப் தற்நினேம் 

காட்சித் ிரகரபப் தற்நினேம் ாடக அங்கின் 

அரப்னப் தற்நினேம் ிரிாகக் கூநினேள்பண? 

A] ினக்குநள் 

B] ிார் ாடகத்ிழ் 

C] சினப்திகாம் 

D] ாடகில் 

14) தரிிாற்கரனஞர் அர்கள் ாடகில் 

ன்ந ணெரன கீழ்க்கண்ட ந் டிில் 

ழுிணார்? 

A] உரரட டிில் 

B] தசய்னேள் டிில் 

C] இனக்க டிில் 

D] னிணம் டிில் 

15) சுாி ினனாணந்ர் ழுி ாடகம் 

தற்நி ஆாய்ச்சி ணெல் ண? 

A] ங்க சூபாி 
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B] சாகுந்னம் 

C] ாடகில் 

D] ாடகத்ிழ் 

16) ரநரனடிகள் ாம் ழுி ந் 

ணெனில் தாில்னரந ாடக அங்குகரபப் 

தற்நி தசய்ிகரப ன்கு ஆாய்ந்ண 

ழுினேள்பார்? 

A] கனத்ளாிம் 

B] சாகுந்னம் 

C] உரிக்ளகார 

D] அநிவுரக்ளகார 

17) ளகந்ிர்ன் தல்னன் ழுி 

த்ினாசம் ன்னும் ாடக ணெனாணண 

கீழ்க்கண்ட ந் ணெற்நாண்ரட ளசர்ந்ண? 

A] ாம் ணெற்நாண்டு 

B] ட்டாம் ணெற்நாண்டு 

C] திளணாாம் ணெற்நாண்டு 

D] திளணாம் ணெற்நாண்டு 

18) கீழ்க்கண்ட ந் ணெற்நாண்டின் ளதாண 

இாசாசளசான் ஆட்சிக்கானத்ில் 

இாசாசளசசு ாடகம் ரடததற்நாக 

கல்தட்டுக் குநிப்திடுகிநண? 

A] ாம் ணெற்நாண்டு 

B] ட்டாம் ணெற்நாண்டு 

C] திளணாாம் ணெற்நாண்டு 

D] திளணாம் ணெற்நாண்டு 

19) ஞ்சாவூர ஆண்டளதாண ளகாினில் 

ாடகங்கள் டத்ி ன்ணர்கள் ார்? 

A] ாக்க ன்ணர்கள் 

B] ாத்ி ன்ணர்கள் 

C] ளச ன்ணர்கள் 

D] தல்ன ன்ணர்கள் 

20) ாக்கர் ன்ணர்கபின் ஆட்சிக்கானத்ில் 

கீழ்க்கண்ட ந் ாடகங்கள் ளான்நிண? 

A] கூத்ணரக ாடகங்கள் 

B] தக்ிரக ாடகங்கள் 

C] ாட்டிரக ாடகங்கள் 

D] குநஞ்சி ாடகங்கள் 

21) கீழ்க்கண்ட ந் ணெற்நாண்டின் 

திற்தகுிில் தாண்டி ாடகங்கள் ளான்நிண? 

A] ாம் ணெற்நாண்டு 

B] ட்டாம் ணெற்நாண்டு 

C] திளணாாம் ணெற்நாண்டு 

D] திளணாம் ணெற்நாண்டு 

22) கீழ்க்கண்டற்நில் ந் இன ணெல்கள் 

திதணட்டாம் ணெற்நாண்டில் கட்டிங்கான் 

உராடல்களபாடு னழுணம் தாடல்கபாக 

அரந்ண? 

A] இா ாடகம், ந்ணார் சரித்ிம் 

B] இாாளசசு ாடகம், இா ாடகம் 

C] டம்தாச்சாரி ினாசம், ளணான்ிம் 
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D] காதாம், இாாம் 

23) ந் ணெற்நாண்டின் ளதாண சனா 

சீர்ினத்ம் தாடர்தாண ாடகங்கள் 

சிநாப்திடம் ததற்நண? 

A] திதணட்டாம் ணெற்நாண்டு 

B] தத்தான்தாம் ணெற்நாண்டு 

C] திளணாம் ணெற்நாண்டு 

D] திணாநாம் ணெற்நாண்டு 

24) காசி ிசுாரின் டம்தாச்சரி ினாசம் 

ணெனாணண ந் ணெற்நாண்டின் சனாச் 

சீர்ினத்ம் தாடர்தாணற்நில் 

குநிப்திடத்க்க ணெனாக கூநப்தடுகிநண? 

A] திதணட்டாம் ணெற்நாண்டு 

B] திளணாம் ணெற்நாண்டு 

C] தத்தான்தாம் ணெற்நாண்டு 

D] திணாநாம் ணெற்நாண்டு 

25) ளதாசிரிர் சுந்ணார் ளணான்ிம் 

ன்னும் கிர ாடகக் காப்தித்ர 

தபிிட்ட ஆண்டு ண? 

A] கி.தி. 1890  

B] கி.தி. 1891 

C] கி.தி. 1892 

D] கி.தி. 1893 

26) ிழ்ாட்டில் னன்னனாக டத்ப்தட்ட 

ளசி சனா ாடகம் ண? 

A] ளசிக்தகாடி  

B] ளசதக்ி 

C] ளசப்தற்று 

D] கரின் தற்நி 

27) இனதாம் ணெற்நாண்டின் தாடக்கத்ில் 

ாடகத்ணரநக்கு ததனந்தாண்டு னரிந்ர் 

ார்? 

A] சங்காசு சுாிகள்  

B] தம்ல் சம்ந்ணார் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ரநரனடிகள் 

28) ிழ் ாடகத் ந்ர ண 

அரக்கப்தடுதர் ார்? 

A] சங்காசு சுாிகள்  

B] தம்ல் சம்ந்ணார் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ரநரனடிகள் 

29) சங்காசு சுாிகள் ழுி ணெல்கபில் 

கீழ்க்கண்டற்நில் இடம்ததநாண ண? 

A] தபக்தகாடி  

B] அதின்னை 

C] ளணாகன் 

D] திகனான் 

30) ாடக உனகின் இரன, ிழ்ாடகத் 

ரனராசிரிர் – ன்று அரக்கப்தட்டர் 

ார்? 



29 
 

A] சங்காசு சுாிகள்  

B] தம்ல் சம்ந்ணார் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ரநரனடிகள் 

31) ளணாகம் ாடகாணண த்ரண 

ஆண்டுகள் ிழ் ாடகளரடில் னகழ்ததற்று 

ிபங்கிண? 

A] ம்தாண்டுகள்  

B] அறுதாண்டுகள் 

C] ழுதாண்டுகள் 

D] ாற்தாண்டுகள் 

32) ண ாடக அனுதங்கரபதல்னாம், 

ாடகளரட ிரணவுகள் ன்னும் 

ரனப்திறம் டிப்னக்கரனில் ளர்ச்சி 

ததறுண ப்தடி? ன்னும் ரனப்திறம் இன 

ணெல்கரப ழுிர் ார்? 

A] சங்காசு சுாிகள்  

B] தரிிாற்கரனஞர் 

C] ரநரனடிகள் 

D] தம்ல் சம்ந்ணார் 

33) ிழ் னனரக்கடனாண ிழ் னொட்டி 

எபரார் ாடகம் அங்ளகநி இடம் ண? 

A] தசன்ரண  

B] ணர 

C] ஞ்ரச 

D] ளகார 

34) ிழ் னொட்டி எபரார் ாடகம் 

அங்ளகற்நப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1947  

B] 1945 

C] 1943 

D] 1942 

35) எபரார் ாடகம் னழுணம் 

எபராாக டிக்கும் ாய்ப்ரதப் ததற்றுச் 

சிநந்னரநில் டித்ர் ார்? 

A] எபர சண்னகம்  

B] ி.க.சண்னகணார் 

C] ி.சண்னக கவுண்டர் 

D] ி.க.சுந்ளசணார் 

36) ‘ாடகச் சாரனதாத் 

ற்கனாசாரனதான்று ீடுனகில் உண்ளடா 

ிகழ்த்ண’ – ன்று கூநிர் ார்? 

A] தாிாசன்  

B] சுா 

C] கிி 

D] ணராசு 

37) காந்ிடிகள் உர்ப்தள்பிில் 

கீழ்க்கண்ட ந் ளர்ின் ளதாண கல்ித்ணரந 

ஆய்ாபர் அப்தள்பி ஆய்வுக்காக 

ந்ினந்ார்? 

A] னனாம் ஆண்டு ளர்வு  

B] இண்டாம் ஆண்டு ளர்வு 
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C] இறுி ஆண்டு ளர்வு 

D] கானாண்டுத் ளர்வு 

38) காந்ிடிகள் உர்ப்தள்பிில் தள்பி 

ஆய்வுக்காக ந்ினந் கல்ித்ணரந 

ஆய்ாபர் ார்? 

A] வகல்சு சந்த்  

B] வரகல்சு 

C] வத்சனம் 

D] கம்சந்த் காந்ி 

39) கல்ித்ணரந ஆய்ாபர் னன்ணிரனில் 

காந்ி ழுி நாண ழுத்ண ண? 

A] தகாட்டில்  

B] தகாடில் 

C] தாண்டில் 

D] தகட்டில் 

40) னகின் உினம் தகாடுக்குர் திின் 

உனகுடன் ததநினும் தகாள்பனர் – ன்ந 

தாடல் இடம்ததற்றுள்ப ணெல் ண? 

A] ினக்குநள்  

B] ற்நிரண 

C] னநானூறு 

D] ானடிார் 

 

ிரடகள் – ாடகக்கரன 

1 B 9 A 17 A 25 B 33 B 

2 C 10 C 18 C 26 D 34 D 

3 B 11 D 19 B 27 A 35 B 

4 D 12 D 20 D 28 B 36 C 

5 C 13 C 21 D 29 C 37 A 

6 A 14 A 22 A 30 A 38 B 

7 B 15 A 23 B 31 C 39 D 

8 C 16 B 24 C 32 D 40 C 
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7) காட்டுிர்கள் 

1) ஏநிவுனல் ஆநநிவுர உள்ப 

உிர்கரபப்தற்நித் ந் தந்ிழ் இனக்க 

ணெனில் தபிாக குநிப்திடப்தட்டுள்பண? 

A] அகத்ிம்  

B] தால்காப்திம் 

C] சினப்திகாம் 

D] சங்க இனக்கிங்கள் 

2) கீழ்கண்டற்நில் ண ஏநிவு உிர்க்காண 

சான்நாகும்? 

A] சங்கு 

B] ண்டு 

C] ம் 

D] த்ர 

3) னெநிவு தகாண்ட ினங்குகபில் 

நாணண ண? 

A] றும்ன 

B] ண்டு 

C] கரான் 

D] அட்ரட 

4) ானநிவு தகாண்ட உிர்கபில் நாணண 

ண? 

A] த்ர 

B] ண்டு 

C] ண்டு 

D] ணம்தி 

5) உனகபில் கீழ்க்கண்டற்நில் ண 

ண்ிக்ரகில் ிகுிாக 

காப்தடுகின்நண? 

A] ணிர்கள்  

B] ினங்குகள் 

C] கடல்கள் 

D] ாங்கள் 

6) உிரிகபின் ஆற்நறக்கு அடிப்தரடாக 

ிபங்குண ாண? 

A] ணிர்கள்  

B] ினங்குகள் 

C] உவுச்சங்கினி 

D] ாங்கள் 

7) உனகில் த்ரண இனட்சத்ிற்கும் 

ளற்தட்ட ாங்கள் ாழ்கின்நண? 

A] ந்ண இனட்சம்  

B] ான்கு இனட்சம் 

C] ஆறு இனட்சம் 

D] ழு இனட்சம் 

8) உனகில் த்ரண ஆித்ிற்கும் ளற்தட்ட 

ினங்குகள் ாழ்கின்நண? 

A] ண்தத்ரந்ாிம்  

B] அறுதத்ரந்ாிம் 
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C] ம்தத்ரந்ாிம் 

D] ழுதத்ரந்ாிம் 

9) உனகில் அிக அபில் ரததறும் 

இடாண சினஞ்சி அரந்ணள்ப ாினம் ண? 

A] உத்ர்காண்ட்  

B] ஜம்ன-காஷ்ீர் 

C] அசாம் 

D] ளகனாா 

10) கீழ்க்கண்ட ந் ாபாணண அசு 

ணினங்கு ாாக தகாண்டாடி னகிநண? 

A] அக்ளடாதர் னல் ாம்  

B] அக்ளடாதர் இண்டாம் ாம் 

C] ஆகஸ்ட் னல் ாம் 

D] தசப்டம்தர் னென்நாம் ாம் 

11) ணினங்கு தாணகாப்னச் சட்டாணண ந் 

ஆண்டு இற்நப்தட்டண? 

A] 1971  

B] 1970 

C] 1974 

D] 1972 

12) ண ாட்டில் தாத்ம் த்ரண 

ணினங்கு தாணகாப்ன இடங்கள் உள்பண? 

A] 18  

B] 17 

C] 19 

D] 16 

13) ம் ாட்டில் தாத்ம் த்ரண ளசி 

ணினங்கு னங்காக்கள் உள்பண? 

A] 55  

B] 67 

C] 66 

D] 64 

14) ம் ாட்டில் தாத்ம் த்ரண 

ணினங்கு னகனிடங்கள் அரந்ணள்பண? 

A] 366  

B] 365 

C] 370 

D] 368 

15) ம் ாட்டில் எவ்ளாாண்டும் ந் 

ாபின் ளதாண உனக ணினங்கு ாபாக 

தகாண்டாடப்தடுகிநண? 

A] அக்ளடாதர் - னல் ாள்  

B] அக்ளடாதர் – இண்டாம் ாள் 

C] அக்ளடாதர் – னென்நாம் ாள் 

D] அக்ளடாதர் – ான்காம் ாள் 

 

 



33 
 

ிரடகள் – காட்டுிர்கள் 

1 B 4 A 7 B 10 A 13 C 

2 C 5 B 8 D 11 D 14 D 

3 B 6 D 9 C 12 B 15 D 

 

8) தசன்ரண அனங்காட்சிகம் 

1) அரிாண தம்ததானள்கரபத் தாகுத்ண 

ரத்ணள்ப இடாணண வ்ாறு 

அரக்கப்தடுகிநண? 

A] னரப்ததானள் காட்சிகம்  

B] அசு ஆ காட்சிகம் 

C] அனங்காட்சிகம் 

D] தம்ததானட்கள் காட்சிகம் 

2) தசன்ரணில் ந் இடத்ில் 

அனங்காட்சிகம் அரந்ணள்பண? 

A] னகப்ளதர்  

B] ழும்னர் 

C] ததசன்ட் கர் 

D] அம்தத்ணர் 

3) தசன்ரணில் ந் ஆண்டு 

அனங்காட்சிகம் தாடங்கப்தட்டண? 

A] கி.தி. 1851  

B] கி.தி. 1891 

C] கி.தி. 1861 

D] கி.தி. 1871 

4) தசன்ரண அனங்காட்சிகம் னன் னனில் 

வ்ாறு அரக்கப்தட்டண? 

A] தட்ாஸ் அசு அனங்காட்சிகம்  

B] தசன்ரண ர அனங்காட்சிகம் 

C] தசன்ரண னல் அனங்காட்சிகம் 

D] த்ி ர அனங்காட்சிகம் 

5) அனங்காட்சிகத்ில் தாத்ம் த்ரண 

காட்சிகங்கள் அரந்ணள்பண? 

A] தத்ண காட்சிகங்கள் 

B] திதணான்று காட்சிகங்கள் 

C] தினென்று காட்சிகங்கள் 

D] தன்ணிண்டு காட்சிகங்கள் 

6) அனங்காட்சிகத்ில் இடம்ததற்றுள்ப 

அரணத்ண காட்சிகங்கறம் தாத்ம் 

த்ரண கட்டடங்கபில் ரக்கப்தட்டுள்பண? 

A] ான்கு கட்டடங்கள்  

B] ந்ண கட்டடங்கள் 

C] ழு கட்டடங்கள் 

D] ஆறு கட்டடங்கள் 



34 
 

7) தசன்ரண அனங்காட்சிகத்ில் அாி 

கற்சிரனகள், ாித்ட்டுச் சாான்கள், 

ஞ்சாவூர் பாடங்கள் ஆகிர ந் 

கட்டடத்ில் ரக்கப்தட்டுள்பண? 

A] னன் கட்டடம்  

B] ரனரக் கட்டடம் கீழ்பம் 

C] ரனரக் கட்டடம் ளல்பம் 

D] தண்கனக் காட்சிக்கூடம் 

8) சிந்ணதபி ாகரிகம், கல்தட்டில், 

னணதகறம்தற்ந உிணங்கள் – ஆகிர 

அனங்காட்சிகத்ின் ப்தகுிில் 

அரந்ணள்பண? 

A] னன் கட்டடம்  

B] ரனரக் கட்டடம் கீழ்பம் 

C] ரனரக் கட்டடம் ளல்பம் 

D] தண்கனக் காட்சிக்கூடம் 

9) அனங்காட்சிகத்ில் ாணிடில் 

தகுிாணண ந் கட்டடப்தகுிில் 

அரந்ணள்பண? 

A] னன் கட்டடம்  

B] சிறுர் அனங்காட்சிகம் 

C] ளசி ஏிக் காட்சிக்கூடம் 

D] ரனரக் கட்டடம் 

10) அநிில், ளதாக்குத்ண, தாில்ணட்தம் – 

ஆகிற்ரந அனங்காட்சிகத்ின் ந் 

தகுிில் கானாம்? 

A] னன் கட்டடம்  

B] சிறுர் அனங்காட்சிகம் 

C] ளசி ஏிக் காட்சிக்கூடம் 

D] ரனரக் கட்டடம் 

11) ன்னூறக்கு காண்டிரகனேர கண்ட 

னனர் ார்? 

A] இானுசக் கிார் 

B] இாச்சந்ிக் கிார் 

C] அடிார்க்கு ல்னார் 

D] ஆறுனக ானர் 

 

ிரடகள் – தசன்ரண அனங்காட்சிகம் 

1 C 4 B 7 B 10 B 

2 B 5 C 8 C 11 A 

3 A 6 D 9 A 
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9) ிர் ாணில் 

1) ிரின் அநிில் சிந்ரணில் 

குநிப்திடத்க்க அநிில் ண? 

A] ண்ணில் அநிில் 

B] கணி அநிில் 

C] அணு அநிில் 

D] ாணில் அநிில் 

2) உனகாணண ம்னங்கள் ந்ால் 

உள்படக்கிண ன்று கூறும் இனணெல்கள் ண? 

A] அகத்ிம், தால்காப்திம் 

B] சினப்திகாம், ிளகரன 

C] தால்காப்திம், னநானூறு 

D] னநானூறு, குறுந்தாரக 

3) ளரனாட்டர் த்ரண ஆண்டுகறக்கு 

னன்ர உனகம் ட்ரடாணண ன்ளந 

ம்தி ந்ணர்? 

A] தன்ணிதண்டாம் ணெற்நாண்டு 

B] திரணந்ாம் ணெற்நாண்டு 

C] தினென்நாம் ணெற்நாண்டு 

D] திணாநாம் ணெற்நாண்டு 

4) னன் னனில் உனகாணண ட்ரட 

இல்ரன, உனண்ரடாணண ண னரநாக 

கித்ணக் கூநிர் ார்? 

A] ிக்ளகானஸ்கிாப்ஸ் 

B] கனிலீளா கனினி 

C] ஆல்தர்ட் ன்ஸ்டீன் 

D] ளகாதர்ிக்ஸ் 

5) திணாநாம் ணெற்நாண்டில் உனகம் 

உனண்ரடாணண ண ன் 

தாரனளாக்கிால் கண்டநிந்ண தசான்ணர் 

ார்? 

A] ிக்ளகானஸ்கிாப்ஸ் 

B] கனிலீளா கனினி 

C] ஆல்தர்ட் ன்ஸ்டீன் 

D] ளகாதர்ிக்ஸ் 

6) உனகம் உனண்ரடாக இனக்கும் 

ன்தரண ந் கனினேம் இல்னா 

அக்கானத்ில் ள்றர் அர்கள் கீழ்க்கண்ட 

ந் குநபில் கூநிினந்ார்? 

A] குநள், 1001 

B] குநள், 1029 

C] குநள், 1031 

D] குநள், 1045 

7) ‘ஞாிறு ளதாற்நணம் ஞாிறு ளதாற்நணம்’ - 

ண ஞாிற்ரந ளதாற்நினேள்ப ணெல் ண? 

A] கம்தாாம் 

B] ற்நிர 

C] சீகசிந்ாி 

D] சினப்திகாம் 
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8) ஞாிற்ரந சுற்நினேள்ப தாரர ஞாிறு 

ட்டம் ன்று தந்ிர் கூநிணர் ண கூறும் 

ணெல் ண? 

A] சினப்திகாம் 

B] ினக்குநள் 

C] னநானூறு 

D] ிளகரன 

9) ாளண எபிிடக்கூடி ளகாபாணண 

கீழ்க்கண்டற்நில் வ்ாறு 

அரக்கப்தடுகிநண? 

A] ளகாள்ீன் 

B] ிண்ீன் 

C] ாள்ீன் 

D] ால்ட்சத்ிம் 

10) ிங்கரப தாம்ன தகாண்டற்று ன்னும் 

குநள் தாடாணண கீழ்க்கண்ட ந் 

கிகத்ர தற்நி கூறுகிநண? 

A] சந்ிகிகம் 

B] சூரிகிகம் 

C] ாள்கிகம் 

D] ஞாிறுகிகம் 

11) தசந்ிநாய் இனந் ளகாபாணண வ்ாறு 

ஆரக்கப்தடுகிநண? 

A] ஞாிறு 

B] தசவ்ாய் 

C] தள்பி 

D] னன் 

12) தண்ர ிநனனேரட ளகாபாணண 

வ்ாறு அரக்கப்தடுகிநண 

A] ஞாிறு 

B] தசவ்ாய் 

C] தள்பி 

D] னன் 

13) ‘அநின்’ – ண அரக்கப்தடும் ளகாள் 

ண? 

A] ஞாிறு 

B] தசவ்ாய் 

C] தள்பி 

D] னன் 

14) ாணில் ததரி ளகாபாக னம் னம் 

ளகாள் ண? 

A] தசவ்ாய் 

B] ிான் 

C] சணி 

D] ஞாிறு 

15) ஞாிறு ட்டத்ில் காரிக்ளகாள் ண 

அரக்கப்தடும் ளகாள் ண? 

A] தசவ்ாய் 

B] ிான் 

C] சணி 

D] ஞாிறு 
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16) பன் ா ானூர்ி – ன்ந ரி 

இடம்ததற்றுள்ப ணெல் ண? 

A] சினப்திகாம் 

B] ிளகரன 

C] சீகசிந்ாி 

D] னநானூறு 

17) கீழ்க்கண்ட ந் இனணெல்கபில் ான்ிப் 

தங்கள் தற்நி குநிப்னகள் 

கூநப்தட்டுள்பண? 

A] சினப்திகாம், ிளகரன 

B] ிளகரன, சீகசிந்ாி 

C] னநானூறு, அகானூறு 

D] தால்காப்திம், ினக்குநள் 

18) கீழ்க்கண்ட ந் ணெனில் ிற்ததாநி 

ிாணத்ின் தசல்ிநன் தற்நி 

கூநப்தட்டுள்பண? 

A] சினப்திகாம் 

B] சீகசிந்ாி 

C] னநானூறு 

D] ினக்குநள் 

19) ானூர்ி டினம், அரண இக்கும் 

னரநரனேம் தற்நி ான்தச் 

தசய்ிகபாணண கீழ்க்கண்ட ந் ணெனில் 

காப்தடுகின்நண? 

A] ததனங்கர 

B] சினப்திகாம் 

C] ினக்குநள் 

D] னநானூறு 

20) னன் னனில் உனகம் உனண்ரட ணக் 

கூநி ிக்ளகானஸ்கிப்ஸ் அர்கள் 

கீழ்க்கண்ட ந் ாட்ரட ளசர்ந்ர்? 

A] இங்கினாந்ண 

B] திான்ஸ் 

C] ளதானந்ண 

D] இத்ானி 

 

ிரடகள் – ிர் ாணில் 

1 D 5 B 9 C 13 D 17 A 

2 C 6 C 10 A 14 B 18 B 

3 B 7 D 11 B 15 C 19 A 

4 B 8 C 12 C 16 D 20 C 
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10) கலீனிளா கனினி 

1) கலீனிளா அர்கள் ந் ின்ளதாண 

ரதசா கத்ில் உள்ப ரனரக் கிநித்ணக் 

ளகாில் ிதாட்டு தசன்று அங்கு 

ஊசானிதகாண்டினந் தாடர்ிபக்கிரண 

தார்த்ார்? 

A] 15 ண அகர 

B] 17 ண அகர 

C] 19 ண அகர 

D] 21 ண அகர 

2) தாடர்ிபக்கின் ஊசரன கலீனிளா 

அர்கள் அப்ளதாண ர அபாகக்தகாண்டு 

சரிதார்த்ார்? 

A] ண்ஜாடி 

B] ிச்சட்டம் 

C] கடிகாம் 

D] ாடித்ணடிப்ன 

3) ஊசல் ிிர கண்டநிந் அநிஞர் ார்? 

A] கலீனிளா கனினி 

B] ஆல்தர்ட் ன்ஸ்டீன் 

C] சாக்டீஸ் 

D] சர்.சி.ி ான் 

4) கலீனிளா கனினி திநந் ரதசா காணண 

கீழ்க்கண்ட ந் ாட்டில் உள்பண? 

A] இங்கினாந்ண 

B] திான்ஸ் 

C] ளதானந்ண 

D] இத்ானி 

5) ரதசாக தல்கரனக்ககத்ில் கலீனிளா 

அர்கபின் ந் ின்ளதாண ளதாசிரிாக 

திர்த்ப்தட்டார்? 

A] 22 ண அகர 

B] 25 ண அகர 

C] 26 ண அகர 

D] 23 ண அகர 

6) ரதசாக தல்கரனக்ககத்ில் கீழ்க்கண்ட 

ந் தாடத்ின் ளதாசிரிாக கலீனிளா 

திர்த்ப்தட்டார்? 

A] னத்ில் 

B] ாணிில் 

C] கக்கில் 

D] தய்நிில் 

7) கலீனிளா அர்கள் தணா 

தல்கரனக்ககத்ில் கக்கில் 

ிரிவுராபாக திாற்நி ஆண்டு ண? 

A] 1564 

B] 1592 

C] 1580 

D] 1576 
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8) கலீனிளா னன்னனாக உனாக்கி 

ததானள் ண? 

A] காற்று ற்றும் தப்தஅபி 

B] இாணு ததாநிாபர்கள் பிாக 

கக்கிடும் கக்கனி 

C] தாரனளாக்கி 

D] ஊசல்கடிகாம் 

9) தணா தல்கரனக்ககத்ில் கக்கு 

ிரிவுரகபாக திாற்நி ளதாணம் 

கீழ்க்கண்ட ந் இண்டு ஆய்வுகரப 

தாடர்ந்ண தசய்ண தகாண்டினந்ிணார்? 

A] ிரனஇக்கிில், தய்நிில் 

B] ாிில், ததாநிில் 

C] ததாநிில், ிரனஇக்கில் 

D] னத்ணிில், த்ணில் 

10) கலீனிளாிற்கு னன்ன ாணில்தற்நி 

தகாள்கரப தபிிட்டர் ார்? 

A] அரிஸ்டாடில் 

B] ானி 

C] ளகாதர்ிக்சு 

D] ன்ஸ்டீன் 

11) சூரிரண சுற்நிள னி கர்கிநண ன்று 

கூநி ாணில் அநிஞர் ார்? 

A] அரிஸ்டாடில் 

B] ானி 

C] ளகாதர்ிக்சு 

D] கலீனிளா 

12) கலீனிளா அர்கள் தாரனளாக்கிர 

கண்டநிந் ஆண்டு ண? 

A] 1616 

B] 1610 

C] 1620 

D] 1615 

13) ‘ினின் ளற்தப்னக் கடுனடாணண 

ன்றும், ரனகறம் தள்பத்ாக்குகறம் 

ிரநந்ண’ – ன்று கூநிர்? 

A] அரிஸ்டாடில் 

B] ானி 

C] ளகாதர்ிக்சு 

D] கலீனிளா 

14) கீழ்க்கண்ட ந் ளகாரப சுற்நி ான்கு 

சிறுளகாள்கள் சுற்நி னாக கலீனிளா 

அர்கள் ன் தாரனளாக்கி னெனம் 

தய்ப்தித்ார்? 

A] சூரின் 

B] னி 

C] ிான் 

D] சணி 

15) கலீனிளா அர்கள் ந் ஆண்டின் ளதாண 

டீ்டு சிரநில் ரக்கப்தட்டினந்ார்? 

A] 1616 

B] 1610 
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C] 1620 

D] 1615 

16) கீழ்க்கண்ட ந் ஆண்டின்ளதாண கலீனிளா 

அர்கள் ‘உனகத்ின் னன்ராண இன 

னரநரகரபப்தற்நி உராடல்கரப’ 

ன்ந ணெரன தபிிட்டார்? 

A] 1616 

B] 1630 

C] 1632 

D] 1638 

17) ‘னி அநிிரன சார்ந் இன 

உராடல்’ – ன்ந ணெல் தபிிடப்தட்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1627 

B] 1638 

C] 1630 

D] 1636 

18) கலீனிளா கனினி அர்கள் இநந் ஆண்டு 

ண? 

A] 1632 

B] 1638 

C] 1642 

D] 1640 

 

19) கலீனிளா அர்கபின் ணெல்கரப 

அடிப்தரடாகக் தகாண்டு ம்னரட 

தகாள்ரககரப உனாக்கி அநிஞர் ார்? 

A] ானி 

B] சக் ினைட்டன் 

C] ஜார்ஜ் தாில் 

D] சார்னஸ் டார்ின் 

20) ட்டப்ன அசரில் தாிார் ீண 

தறுப்னக் தகாண்ட கிஞர் ார்? 

A] காந்ிான் 

B] காசிான் 

C] காந்ிிான் 

D] காசிிான் 

21) .சுத.ா – ணதன் ிரிாக்கம் ாண? 

A] களணரி சுப்தி கணார் ாிக்கம் 

B] களணரி சுப்னத்ிண கணார் ாிக்கம் 

C] ின்ளகாில் சுப்திார் கணார் 

ாிக்கம் 

D] ின்ளகாில் சுப்னத்ிண கணார் 

ாிக்கம் 

22) .சுத.ா அர்கள் ந் ின் ளதாண 

இன்ரந ிான்ரில் ரனகாண 

இங்கூணில் ஏர் அங்காடிில் ளரன தசய்ண 

தகாண்டினந்ார்? 

A] திரணந்ாம் ண 

B] திணாநாம் ண 
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C] திளணாம் ண D] திதணட்டாம் ண 

 

ிரடகள் – கலீனிளா கனினி 

1 B 6 C 11 C 16 C 21 C 

2 D 7 B 12 B 17 B 22 D 

3 A 8 A 13 D 18 C 

4 D 9 C 14 C 19 B 

5 B 10 A 15 A 20 C 

  

11) ளளப் தாார் 

1) ன்ணிப்ன ன்தண ந் தாிச் தசால்? 

A] ிழ் 

B] தறங்கு 

C] டதாி 

D] உனண 

2) ிர ரக்கச் தசய் தசம்ல் ார்? 

A] கால்டுதல் 

B] ரநரனடிகள் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ளளப்தாார் 

3) ிின் தான்ரர உனகநிச் 

தசய்ர் ார்? 

A] கால்டுதல் 

B] ரநரனடிகள் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ளளப்தாார் 

4) ணித்ிழுக்கு ித்ிட்ட னனர் ார்? 

A] கால்டுதல் 

B] ரநரனடிகள் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ளளப்தாார் 

5) ளளப்தாாரின் சிநப்ன ததர்கபில் 

நாணண ண? 

A] தசந்ிழ் ஞாிறு 

B] தய் ஞாிறு 

C] தாி ஞாிறு 

D] ிழ் ாணங்காத்ர் 

6) உனக னன் தாி ிழ்; இந்ி 

தாிகறக்கு னெனனம் ளனம் ிழ்; 

ிாிட தாிகறக்குத் ாய்தாி ிழ் 

ண ாழ்ாள் னழுணம் ஆய்வுதசய்ண 

ினி தசம்ல் ார்? 
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A] கால்டுதல் 

B] ரநரனடிகள் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] ளளப்தாார் 

7) ிர டதாி ல்னாரிணின்றும் 

ீட்தற்காகள இரநன் ன்ரணப் 

தரடத்ான் ன்று கூநிர் ார்? 

A] தாார் 

B] ரநரனடிகள் 

C] தரிிாற்கரனஞர் 

D] .சுத.ாிக்கம் 

8) ளளப்தாார தாத்ம் த்ரண 

சிநப்ன ததர்கள் தகாண்டு அரக்கப்தடுகிநண? 

A] 172 

B] 174 

C] 170 

D] 173 

9) ளகாில்கபில் ிில் ிதாடு 

ரடததநளண்டும் ணவும், திநப்ன இநப்னத் 

தாடர்தாண சடங்குகள் ாவும் ிில் 

ரடததநளண்டும் ண னினேறுத்ிர் 

ார்? 

A] னடிசன் 

B] கிி 

C] தாார் 

D] ின.ி.க 

10) ிழ் பர்த்ால் தசினேம் தட்டிணினேம் 

தஞ்சாய்ப் தநந்ணிடும் ண ண்ி னனர் 

ார்? 

A] கண்ாசன் 

B] கிி 

C] .சுத.ாிக்கம் 

D] ளளப்தாார் 

11) தசாற்தநாகுப்ன கனி தாார் அர்கள் 

ந் ஊனக்கு தசன்நினந் ளதாண ம்ீண 

ததனம்தற்றுக்தகாண்ட கினட்டிரணா ன்தர் 

இல்னத்ில் ங்கிணார்? 

A] தகாரடகாணல் 

B] ீனகிரி 

C] ற்காடு 

D] ாகங்கனம் 

12) உண்ட டீ்டிற்கு ாண தசய்ல் 

ளண்டும்; உட்கார்ந்ண தகாண்டு உண்டு 

தசல்ண ன்நாகாண – ன்ந உர்வுடன் 

ாழ்ந்ர் ார்? 

A] ளளர் 

B] அண்ா 

C] காந்ி 

D] தரிிாற்கரனஞர் 

13) தாார் அர்கபால் தரடக்கப்தட்ட 

ணெல்கள் தாத்ம் த்ரண? 

A] 45 
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B] 43 

C] 44 

D] 42 

14) கீழ்க்கண்டற்நில் தாார் ழுி 

ணெல்கபில் நாணண ண? 

A] ிர் ினம் 

B] ிர் ம் 

C] ிர் தம் 

D] டதாி னாறு 

15) தாார் ‘தசாற்திநப்தில் 

அகனனித்ிட்ட இக்குாக’ 

திர்த்ப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 08.05.1974 

B] 08.05.1972 

C] 08.06.1974 

D] 08.06.1972 

16) ‘ணக்கு றுரனேம் உண்டு; ரணி 

க்கறம் உண்டு; அற்ளநாடு ாணனம் 

உண்டு’ – ன்று ன்ாணத்ளாடு ாழ்ந் 

ள்பல் ார்? 

A] ள்பனார் 

B] தாார் 

C] ாக்கல் கிஞர் 

D] னடிசன் 

17) ளளப்தாார் ததரில் 

தசன்ரணில் கீழ்க்கண்ட ந் இடத்ில் 

ாட்ட ரணெனகம் தசல்தட்டு னகிநண? 

A] அண்ா சாரன 

B] அம்தத்ணர் 

C] ி.கர் சாரன 

D] இாஜாஜி சாரன 

18) தாார் ளகாட்டம் அரந்ணள்ப இடம் 

ண? 

A] தசன்ரண 

B] னநம்ன 

C] ாங்கனம் 

D] ீனகிரி 

19) உனகத்ிழ் ாாட்டின் ளதாண தாார் 

தசாற்ததாிாற்நி ரனப்ன ாண? 

A] ணின் ளாற்நனம், ிழ் னம் 

B] ின் ளாற்நனம், ிர் னம் 

C] ாந்ன் ளாற்நனம், ிர் னம் 

D] ணின் னம், ாந்ன் ளாற்நனம் 

20) தாார் த்ரணாண உனகத்ிழ் 

ாாட்டின் ளதாண தசாற்ததாிாற்நி 

ின்ரணக்கு ததனர ளசர்த்ார்? 

A] னல் உனகத்ிழ் ாாடு 

B] ந்ாண உனகத்ிழ் ாாடு 

C] ட்டாண உனகத்ிழ் ாாடு 
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D] ான்காண உனகத்ிழ் ாாடு 

21) தாார் உராற்நி உனகத்ிழ் 

ாாடாணண ிகத்ில் ங்கு ரடததற்நண? 

A] தசன்ரண 

B] ஞ்ரச 

C] ளகாம்னத்ணர் 

D] ணர 

22) ளளர் உராற்நி உனகத்ிழ் 

ாாடாணண கீழ்க்கண்ட ந் ாபில் 

ரடததற்நண? 

A] 05.01.1980 

B] 01.05.1982 

C] 01.05.1981 

D] 05.01.1981 

23) ளாசனத்ின் கபாண ீனாம்திரக 

அம்ரார் ந் ின்ளதாண ளரடளநிச் 

தசாற்ததாிாற்நிணார்? 

A] தத்ாண ண 

B] தன்ணிதண்டாண ண 

C] தினென்நாண ண 

D] திரணந்ாண ண 

24) ‘ததற்ந ாய்ரண கநந் ாறம்’ – ணத் 

தாடங்கும் தாடல் இடம்ததற்றுள்ப ணெல் ண? 

A] னநானூறு 

B] ினனட்தா 

C] ிக்கம் 

D] தாதக்கண்ி 

25) ‘ளகம்’ – ன்தண வ்ரகச் தசால் ன்று 

ளாச்சனணார் கூறுகிநார்? 

A] ிழ்ச்தசால் 

B] உனணச்தசால் 

C] டதசால் 

D] கன்ணடச்தசால் 

26) ிின் சிநப்ன ன்ந ணெரன ழுிர் 

ார்? 

A] இாதி.ளசணப்திள்ரப 

B] கி.ஆ.தத.ிசுாம் 

C] ளளப்தாார் 

D] சுாி ளாச்சனணார் 

27) அர் – ன்ந தரிழ்ச் தசால்னின் 

ததானள் ாண? 

A] தார 

B] ஆறு 

C] ப்ன 

D] ி 

28) ிழ் ினந்ண – ன்ந ணெரன ழுிர் 

ார்? 

A] இாதி.ளசணப்திள்ரப 

B] கி.ஆ.தத.ிசுாம் 

C] ளளப்தாார் 
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D] சுாி ளாச்சனணார்

 

ிரடகள் – ளளப்தாார் 

1 D 7 A 13 B 19 C 25 C 

2 B 8 B 14 C 20 B 26 B 

3 A 9 C 15 A 21 D 27 D 

4 C 10 D 16 B 22 D 28 A 

5 B 11 B 17 A 23 C 

6 D 12 A 18 B 24 B 

         

12) இனக்கித்ில் ரகச்சுர 

1) ‘ள்பல், இபர, அநிார, டர’ – 

ஆகி ான்கு காங்கபால் ரகச்சுர 

ளான்றும் ன்று கூநி ணெல் ண? 

A] தால்காப்திம் 

B] ினக்குநள் 

C] கம்தாாம் 

D] சினப்திகாம் 

2) ரகச்சுரனேர்வு இல்னார்க்குப் 

தகறம் இனபாகத் ளான்றும் ன்று கூநி 

னனர் ார்? 

A] தால்காப்திம் 

B] ினக்குநள் 

C] கம்தாாம் 

D] சினப்திகாம் 

3) ரகச்சுர உர்வு ட்டும் ணக்கு 

இல்ரனதணில் ப்ததாழுளா ணண 

ாழ்க்ரகர இந்ினக்கக்கூடும் ணக் 

கூநிர் ார்? 

A] ின.ி.க 

B] ததரிார் 

C] காந்ி 

D] அண்ா 

4) கீழ்க்கண்ட ந் தசறக்கு ல்ன 

ரகச்சுரனேர்வு ணரனரிகின்நண? 

A] உடனில் குனிஏட்டம் கூடுற்கு, 

னெரபில் னத்ணர்ச்சி ற்தட 

B] ணில் ரகச்சுர ற்தட 

C] ணண அரி அரட, னெரபில் னி 

ண்ம் உாக 

D] உடனில் இத்ம் சீாக தசல்னற்கு 

5) ளதய்கபின் ளாற்நம் குநித்ண ரகச்சுர 

ணம்னம்தடி கூநி னனர் ார்? 
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A] ினள்றர் 

B] கம்தர் 

C] சங்தகாண்டார் 

D] கிகாபளகம் 

6) னனர்கபின் தசனக்ரக அடக்கும்தடி, கி 

ன்தற்கு குங்கு ன்னும் ததானள் 

ளான்றுாறு தாடி னனர் ார்? 

A] ினள்றர் 

B] இட்ரடப்னனர் 

C] சங்தகாண்டார் 

D] கிகாபளகம் 

7) ‘ாதனங்ளக? ீண்டுழுந் ல்றகி 

தங்ளக?’ – ணத்தாடங்கும் தாடரன 

தாடிர் ார்? 

A] தசங்தகாண்டார் 

B] இட்ரடப்னனர் 

C] அகிதசாக்கார் 

D] கிகாபளகம் 

8) ‘கார் ன்று ளதர்தரடத்ாய்’ – 

ணத்தாடங்கும் தாடரன தாடி னனர் ார்? 

A] அகி தசாக்கார் 

B] இட்ரடப்னனர் 

C] சங்தகாண்டார் 

D] கிகாபளகம் 

9) ினங்கம் ாசிப்தரண ரகச்சுரனேடன் 

கூநி னனர் ார்? 

A] அகி தசாக்கார் 

B] இட்ரடப்னனர் 

C] சங்தகாண்டார் 

D] கிகாபளகம் 

10) ினின் கழுத்ண ீண்டு இனப்தரண 

ரகச்சுராக கூநி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] இட்ரடப்னனர் 

C] தாிாசன் 

D] கிகாபளகம் 

11) னக்கள்ி ான்ம் – ன்ந 

ரகச்சுர கபஞ்சித்ர இற்நிர் ார்? 

A] தாிாசன் 

B] அகி தசாக்கார் 

C] ாக்கல் கிஞர் 

D] கிி ளசிக ிாகர் 

12) தள்பிக்குச் தசல்கின்ந ம்தி-ன்கு 

தாடங்கள் தின்நிடும் ம்தி – ணத் 

தாடங்கும் தாடரன தாடி னனர் ார்? 

A] தாிார் 

B] தாிாசன் 

C] அப்ணல் னத்ீப் 

D] அப்ணல்குான் 
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13) என ததானள் குநித் தன தசாற்கரபப் 

ததானத்ாண இடங்கபில் தன்தடுத்ணரண 

வ்ாறு அரக்கின்நணர்? 

A] ததானபாட்சி 

B] தசால்னாட்சி 

C] ழுத்ண ததானத்ணல் 

D] ன்ணாட்சி 

14) காரனில் தாடர்ண்டி ிரனத்ில் 

ன்ரண ளற்கந்ர்கள் ாரனிட்டு 

அிித்ர தார்த்ண கீழ்க்கண்ட ந் 

னனர் ‘ளண? காரனிளன ாரன 

ந்ணிட்டள!’ – ன்று ரகச்சுர 

உர்ளாடு கூநி னனர் ார்? 

A] கி.ா.ஜகந்ான் 

B] ரநரனடிகள் 

C] கிி 

D] அகி தசாக்கார் 

 

ிரடகள் – இனக்கித்ில் ரகச்சுர 

1 A 4 A 7 D 10 C 13 B 

2 B 5 C 8 D 11 D 14 A 

3 C 6 D 9 A 12 C 

 

13) அகனனி னாறு 

1) தாத் ிகண்டுகபின் ண்ிக்ரக ாண? 

A] 25 

B] 26 

C] 27 

D] 24 

2) கீழ்க்கண்டற்நில் தராண ிகண்டு 

ண அரக்கப்தடுண ண? 

A] ளசந்ன் ிாகம் 

B] திங்கன ிகண்டு 

C] உரிச்தசால் ிகண்டு 

D] சூடாி ிகண்டு 

3) கீழ்க்கண்டற்நில் சிநப்தாண சிகண்டு ண 

அரக்கப்தடுண ண? 

A] ளசந்ன் ிாகம் 

B] திங்கன ிகண்டு 

C] உரிச்தசால் ிகண்டு 

D] சூடாி ிகண்டு 

4) அகாி ன்ந தசால் காணும் இனக்கிம் 

ண? 
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A] அகாி ிகண்டு 

B] ினனட்தா 

C] ினந்ிம் 

D] ினாசகம் 

5) ிில் ளான்நி னல் அகனனி ண? 

A] சணகாி 

B] ததாிரக ிகண்டு 

C] உசிசூடாி 

D] தாரகப்ததர் ிபக்கம் 

6) சூடாி ிகண்டின் ஆசிரிர் ார்? 

A] ிாகர் 

B] ண்டனனனடர் 

C] காங்ளகர் 

D] ீானணிர் 

7) ிழ்-ிழ் அகாி ன்ந ணெரன 

ழுிர் ார்? 

A] ீானணிர் 

B] தாணந்ம் 

C] தனி ஸ்தாடில்ஸ் 

D] ாழ்ப்தாம் கிரளனணார் 

8) ிழ்ச் தசால்னகாிர இற்நிர் 

ார்? 

A] ின்சுளனா 

B] தாணந்ம் 

C] தனி ஸ்தாடில்ஸ் 

D] ாழ்ப்தாம் கிரளனணார் 

9) இனதாம் ணெற்நாண்டில் தடங்கறடன் 

கூடி னல் அகனனி அல்னண ிழ் 

அகாிர தபிிட்டர் ார்? 

A] ின்சுளனா 

B] இாான் 

C] சண்னகம் 

D] ாழ்ப்தாம் கிரளனணார் 

10) ிழ்-ஆங்கின ளதகாிர 

தபிிட்டர் ார்? 

A] ின்சுளனா 

B] இாான் 

C] சண்னகம் 

D] ாழ்ப்தாம் கிரளனணார் 

11) ற்கான ிழ்ச் தசால்னகாிர 

தபிிட்டர் ார்? 

A] ின்சுளனா 

B] தாணந்ம் 

C] ளளப்தாார் 

D] சண்னகம் 

12) ணர ிழ் தசால்னகாி 

தபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1935 

B] 1938 
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C] 1937 

D] 1936 

13) ற்கானத் ிழ் தசால்னகாி 

தபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1925 

B] 1936 

C] 1929 

D] 1930 

14) ிழ்-ிழ் அகனனிர ிழ்ாட்டு 

தாடணெல் ிறுணம் னெனம் தாகுத்ர் ார்? 

A] ின்சுளனா 

B] தாணந்ம் 

C] சண்னகம் 

D] தாார் 

15) ிழ்-ிழ் அகனனி தபிிடப்தட்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1925 

B] 1937 

C] 1971 

D] 1985 

16) தசந்ிழ்ச் தசாற்திநப்தில் அகனனி 

ழுிர் ார்? 

A] தாிாசன் 

B] ஆ.சிங்காளனணார் 

C] தாார் 

D] சண்னகம் 

17) தசந்ிழ்ச் தசாற்திநப்தில் 

அகனனிின் னல் தாகுி 

தபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1980 

B] 1985 

C] 1987 

D] 1989 

18) தசந்ிழ்ச் தசாற்திநப்தில் 

அகனனிின் இண்டாம் தாகுி 

தபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1993 

B] 1996 

C] 1995 

D] 1992 

19) ிழ்க் கரனக்கபஞ்சிங்கபின் 

னன்ளணாடி ண அரக்கப்தடும் ணெல் ண? 

A] அதிாண சிந்ாி 

B] அதிாண ளகாசம் 

C] ினந்ிம் 

D] ளசந்ன் ிாகம் 

20) கீழ்க்கண்ட ந் ணெனாணண இனக்கிம் 

ற்றும் னாச் தசய்ிகரபக் தகாண்டண? 

A] அதிாண சிந்ாி 

B] அதிாண ளகாசம் 
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C] ினந்ிம் 

D] ளசந்ன் ிாகம் 

21) கீழ்க்கண்ட ந் ணெனில் இனக்கிச் தசய்ி 

ற்றும் அநிில் தசய்ிகரப 

உள்படக்கினேள்பண? 

A] அதிாண சிந்ாி 

B] அதிாண ளகாசம் 

C] ினந்ிம் 

D] ளசந்ன் ிாகம் 

22) அதிாண சிந்ாி – ன்ந ணெரன 

ழுிர் ார்? 

A] க.சிங்காளனணார் 

B] ி.க.சண்னகணார் 

C] சண்னகானர் 

D] ஆ.சிங்காளனணார் 

23) கரனச்தசால் அகனனி தபிிடப்தட்ட 

ஆண்டு ண? 

A] 1960 

B] 1962 

C] 1965 

D] 1970 

24) அநிில் கரனச்தசால் கபஞ்சிம் 

தபிிடப்தட்ட ஆண்டு ண? 

A] 1990 

B] 1996 

C] 1991 

D] 1992 

25) அநிில் சார்ந் ணரநாரிாண 

கரனச்தசால் அகனனி தபிிட்டர் ார்? 

A] ர னஸ்தா 

B] தாிாசன் 

C] இாான் 

D] காங்ளகர் 

26) அகனனி என்ரந ாறம் தடித்ண 

னாய் ண தாடி னனர் ார்? 

A] கிி 

B] ீானணிர் 

C] தாிாசன் 

D] தாணந்ம் 

27) அகனனி ளான்றுற்கு கீழ்க்கண்ட 

ந் ணெனாணண ினப்ன னரணாக 

அரந்ண? 

A] திங்கன ிகண்டு 

B] ிாக ிகண்டு 

C] சணகாி 

D] அகாி ிகண்டு 

28) கரனச்தசால் அகனனி 1960 ஆண்டு 

உனாக்கி ிறுணம் ண? 

A] ிழ்ாட்டு தாடணெல் ிறுணம் 

B] கிரிாின் ற்கானிழ் ிறுணம் 
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C] கரனக்கிர் 

D] தசன்ரண தல்கரனக்ககம் 

29) ிகண்டில் உள்ப தாத் தாகுிகள் 

த்ரண? 

A] 10 

B] 12 

C] 16 

D] 14 

30) உரிச்தசால் ிகண்டின் ஆசிரிர் ார்? 

A] ிாகர் 

B] திங்கனர் 

C] ண்டனனடர் 

D] காங்ளகர் 

31) ‘இணிரனேம் ீர்ரனேம் ிழ் ணனாகும்’ – 

ன்ந ரி இடம்ததற்றுள்ப ிகண்டு ணெல் ண? 

A] அகாி ிகண்டு 

B] திங்கன ிகண்டு 

C] உரிச்தசால் ிகண்டு 

D] ிாக ிகண்டு 

32) ிழ் ளதகாிர தபிிட்டர் ார்? 

A] ர னஸ்தா 

B] குாசுாி 

C] இாான் 

D] சண்னகம் 

 

ிரடகள் – அகனனி னாறு    

1 B 8 D 15 D 22 D 29 B 

2 A 9 B 16 C 23 A 30 D 

3 D 10 A 17 B 24 C 31 B 

4 C 11 B 18 A 25 A 32 B 

5 A 12 C 19 B 26 C 

6 B 13 A 20 B 27 D 

7 C 14 C 21 A 28 C 

 

 

 

 

( 
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தர 8 ஆம் குப்ன ணெல்கபில் இடம்ததற்ந தாடப்தகுிகள் சின) 

14) காடிச்சிந்ண 

1) அண்ணாரனார் அர்கள் திநந் ஊர் 

ண? 

A] தசன்ணிக்குபம் 

B] தசங்கம் 

C] இட்டர 

D] ாங்கனம் 

2) அண்ாரனார் ழுி ணெல்கபில் 

நாணண ண? 

A] ரீ அந்ாி 

B] ளகாி அந்ாி 

C] ளகாி கனம்தகம் 

D] ரீப் திள்ரபத்ிழ் 

3) அண்ாரனார் அர்கள் 

தாட்டுரடத்ரனாக கீழ்க்கண்ட ார 

குநிப்திடுகிநார்? 

A] கழுகுரனிறள்ப னனகன் 

B] ளனரனிறள்ப னனகன் 

C] ரகினாரனிறள்ப னனகன் 

D] குற்நானரனிறள்ப னனகன் 

4) கனாதம் – ன்தன் ததானள் ாண? 

A] ஞாணி 

B] ாரண 

C] ளாரக 

D] ததாய்ரக 

5) ாி – ன்தன் ததானள் ாண? 

A] அகி 

B] குிர 

C] ளாரக 

D] ததாய்ரக 

 

ிரடகள் – காடிச்சிந்ண 

1 A 2 C 3 A 4 C 5 D 
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15) ிக்கிளசானுனா 

1) எட்டக்கூத்ர் அர்கள் கீழ்க்கண்ட ந் 

ன்ணரின் அரில் அரச்சாக 

திாற்நில்ரன? 

A] ிக்கிளசான் 

B] இண்டாம் குளனாத்ணங்கன் 

C] இண்டாம் இாாசன் 

D] னனாம் குளனாத்ணங்கன் 

2) எட்டக்கூத்ர் இற்நி ணெல்கபில் 

நாணண ண? 

A] னெனனா 

B] க்காகப்தி 

C] குளனாத்ணங்கன் உனா 

D] குளனாத்ணங்கன் திள்ரபத்ிழ் 

3) எட்டக்கூத்ர் ாழ்ந் ணெற்நாண்டு ண? 

A] தன்ணிதன்டாம் ணெற்நாண்டு 

B] தத்ாம் ணெற்நாண்டு 

C] திதணான்நாம் ணெற்நாண்டு 

D] திரணந்ாம் ணெற்நாண்டு 

4) ழுரகப் ததண்கபில் கீழ்க்கண்ட ந் 

ரகாணண தாடுண கடிணம் ணப்தடுண? 

A] ததணம்ரத 

B] ளதரிபம் ததண் 

C] அரிர 

D] தரிர 

5) உனா தகுிாணண கீழ்க்கண்ட ந் 

ிரில் தாடப்தடுண? 

A] தட்சி 

B] கந்ர 

C] தாடாண் 

D] ரகக்கிரப 

6) னற்குளனாத்ணங்க ளசாணின் 

த்ரணாண கணார் ிக்கிளசான் 

ஆார்? 

A] னனாண கன் 

B] இண்டாண கன் 

C] னென்நாண கன் 

D] ான்காண கன் 

7) குடகு ரனர அறுத்ண காிரிர ந் 

ன்ணர் ார்? 

A] கரிகானன் 

B] களன் 

C] ிசானன் 

D] இாளசந்ின் 

8) ளனரனில் னனிக்தகாடி ாட்டி, 

காிரிின் கரகரப உர்த்ின் ார்? 

A] கரிகானன் 

B] களன் 

C] ிசானன் 
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D] இாளசந்ின் 

9) தாண்ணூற்நாறு ிழுப்னண்கரப ளதாரில் 

ததற்ந ன்ணர் ார்? 

A] கரிகானன் 

B] களன் 

C] ிசானன் 

D] இாளசந்ின் 

10) கபி ாற்தணக்காக ளசான் 

கரக்கால் இனம்ததாரநர ிடுத்ன் 

ார்? 

A] தசங்கணான் 

B] இாசாசன் 

C] இாசளகந்ின் 

D] இாளசந்ின் 

11) ில்ரனக்கு ங்கக்கூரர ந்ன் 

ார்? 

A] னனாம் இாஜாிாசன் 

B] னனாம் குளனாத்ணங்கன் 

C] னனாம் தாந்கன் 

D] னனாம் ளகந்ிர்ன் 

12) திதணட்டு சிற்றூர்கரப தன்று 

ரனாடு தன்ந ன்ணர் ார்? 

A] னனாம் தாந்கன் 

B] னனாம் இாசாசன் 

C] இாசளகந்ின் 

D] இாளசந்ின் 

13) தகாப்தத்ண ளதாரில் ஆிம் ாரணகரப 

தன்நன் ற்றும் கடாத்ர ததற்று ளசர் 

கடற்தரடர அித் ன்ணர் ார்? 

A] இாசாிாசன் 

B] இாசாசன் 

C] இாசளகந்ின் 

D] இாளசந்ின் 

14) சாறக்கிர்கபின் ரனகம் 

கல்ானத்ின் ீண னம்னரந ளதாரிட்டு 

தன்ந ளசான் ார்? 

A] இாசாிாசன் 

B] இாசாசன் 

C] இாசளகந்ின் 

D] இாளசந்ின் 

15) ினங்கப் ததனானுக்கு தாம்தரண 

அரத்ன் ார்? 

A] இாசாிாசன் 

B] இாசாசன் 

C] இாசளகந்ின் 

D] இாளசந்ின் 
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ிரடகள் – ிக்கிளசானுனா 

1 D 4 A 7 B 10 A 13 D 

2 C 5 C 8 A 11 C 14 A 

3 A 6 D 9 C 12 B 15 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ன்நி – தணி னனகன் 


