
யணக்கம் ண்ர்கள… 

இந்தப்குதழ னற்ழறம் என்தளயண தநழழ் சநச்சவர் னத்தகம் உரபரைப் குதழனில் இனந்ண 

டுக்கப்ட்ை ளகள்யிகள் அைங்கழன ததளகுப்ளகும்.  

ளய னதழல் ீங்கள் ளைப்னத்தகத்ரத டித்ண னடித்த ிகு இந்தப்குதழனில் உள் 

யிளக்கறக்கு தழல் அித்ண மகுநளறு ளகட்டுக்தகளள்கழளன். 

என்தளயண தநழழ் னத்தகத்தழல் இைம்தற்றுள் உரபரைப் குதழகள்: 

1) தழபளயிை தநளமழகள்                                  

2) நளநபம் - சழறுகரத                                    

3) இக்களக் கயிரதகள்                                 

4) கண்ணதளசன் கயினின்ம்                              

5) கைற்னணம்                                           

6) தகன் தகல்ர்                                        

7) தனந்தரயர் களநபளசர்                                

8) ன.யபதபளசளரின் கடிதம்                               

9) உகளயின தநழமர் 

10) தழன.யி.க யின் தநழழ்ப்ணி 

11) உணளய நனந்ண 

12) ளளய் தீர்க்கும் னெழரககள் 

13) தழல்ரனளடி யள்ினம்ரந 

14) இபளணிநங்கம்நளள் 

15) தளங்கள் தழனயிமள 

16) ளர்ரந - சழறுகரத     

17) உனிர்க்ளகளம் 

18) ல் உள்ம் - சழறுகரத 

 

அரயனம் அரத்ண யிளக்கறக்கும் தழல் அித்ண மகழ தயற்ழப்த ன் யளழ்த்ணக்கள் 

   

                                                                

                                                           

 

                                                                              இப்டிக்கு 

                                                                     நீண்டும் உங்கள் ஆதபவுைன் 

                                                                         ளகள.மி னனகன்  



என்தளம் யகுப்ன – உரபரைப்குதழ 

1) தழபளயிை தநளமழகள் 

1) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ண தம் 
ண்ணங்கரனேம் கனத்ணக்கரனேம் ினக்கு 
அழயிக்கும் கனயினக யிங்குயதளக 
ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] ழுத்ண 

B] தநளமழ 

C] கல்யி 

D] இரச 

2) தக்தகத் திச்சழப்னம்  தநளமழகள் 

ளதளன்ழயப அடிப்ரைனளகவும் உள் 

தநளமழ_______ப்டும்? 

A] னெதநளமழ 

B] கழரதநளமழ 

C] திதநளமழ 

D] இனல்தநளமழ 

3) இந்தழனளயில் ளசப்டும் தநளமழகள் 

அரத்ரதனேம் தநளமழனினல் அழஞர் 

கவழ்க்கண்ை ந்த தநளமழக்குடும்த்தழல் நட்டும் 

அைக்கழ ரயக்கயில்ர? 

A] தழபளயிை தநளமழகள் 

B] சவ – தழதத்தழன தநளமழகள் 

C] இந்ளதள – தழதத்தழன தநளமழகள் 

D] ஆஸ்தழளபள – ஆசழன தநளமழகள் 

4) ம் ளட்டில் தநளத்தம் த்தர 

தநளமழகறம், கழரதநளமழகறம் 

ளசப்டுகழன்? 

A] 1400 ளநல் 

B] 1500 ளநல் 

C] 1200 ளநல் 

D] 1300 ளநல் 

5)  தநளமழகரனேம், கழரதநளமழகரனேம் 

உள்ைக்கழன இந்தழன ளட்ரை தநளமழனினல் 

அழஞர் ச.அகத்தழனழங்கம் அயர்கள் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் வ்யளளக குழப்ிடுகழளர்? 

A] தநளமழகின் களட்சழச்சளர 

B] தநளமழகின் தழரபச்சளர 

C] தழபளயிை தநளமழகின் களட்சழச்சளர 

D] ழுத்ணக்கின் களட்சழச்சளர 

6) தற்ளளண த்தரக்கும் ளநற்ட்ை தழபளயிை 

தநளமழகள் உள்  ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] 30 

B] 23 

C] 35 

D] 50 

7) தழபளயிை தநளமழகர ஆசழரினர் த்தர 

யரககளக ிரித்ணள்ளர்? 

A] 5 

B] 2 

C] 4 



D] 3 

8) தழபளயிை தநளமழகின் யரககில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] யைதழபளயிை தநளமழகள் 

B] ததன்தழபளயிை தநளமழகள் 

C] னதழபளயிை தநளமழகள் 

D] டுத்தழபளயிை தநளமழகள் 

9) ஆசழரினர் கூழன தழபளயிை தனதநளமழகில் 

தயளண ண? 

A] உனண 

B] கன்ைம் 

C] ததறங்கு 

D] தநழழ் 

10) தழபளயிை தனதநளமழகள் தநளத்தம் 

த்தர? 

A] 5 

B] 6 

C] 4 

D] 3 

11) த்தர ஆண்டுகறக்கு னன்ளப பந்ண 

யிரிந்தழனந்த இந்தழன ளகரிகம் 

உகளகரிங்கள் அரத்ணக்கும் தளனளகவும் 

யமழகளட்டினளகவும் யிங்கழ இனக்கழண? 

A] கழ.ன.3000 

B] கழ.ி.1500 

C] கழ.ி.3000 

D] கழ.ன.1500 

12) ததன்தழபளயிை தநளமழ யரககில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] ணற 

B] நரனளம் 

C] ளதளைள 

D] தங்ளகள 

13) யைதழபளயிை தநளமழ யரககில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] நளல்ளதள 

B] கதள 

C] ிபளகுய் 

D] குனொக் 

14) டுத்தழபளயிை தநளமழ யரககில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] னண்ைள 

B] ளகளளநழ 

C] ளகளத்தள 

D] ளனக்கழ 

15) டுத்தழபளயிை தநளமழ யரககில் 

கவழ்க்கண்ை ந்த தநளமழ நட்டும் தழபளயிப 

தனம்தநளமழ  கூப்டுகழண? 

A] னண்ைள 

B] ளனக்கழ 



C] ளகளனள 

D] ததறங்கு 

16) தழபளயிை தநளமழகள், தழபளயிை இம், 

தழபளயிை ளகரிகம் ன்னும் தசளற்தளைர்கறள் 

தழபளயிைம் ன்னும் தசளல் தனபரைனளக 

யந்ணள்ண க் கூழன அழஞர் னளர்? 

A] யபீநளனியர் 

B] களல்டுதயல் 

C] ஜழ.னை.ளளப் 

D] ல்லீஸ் ணரப 

17) களல்டுதயல் தளன் இனற்ழன ந்த ணெழல் 

தழபளயிை தநளமழகள், தழபளயிை இம், தழபளயிை 

ளகரிகம் ன்னும் தசளற்தளைர்கறள் 

தழபளயிைம் ன்னும் தசளல் தனபரைனளக 

யந்ணள்ண ன்று குழப்ிட்டுள்ளர்? 

A] தளநரபத் தைளகம் 

B] ற்கனரண தழனளநளர 

C] தழபளயிை தநளமழகின் எப்ிக்கணம் 

D] தழனதல்ளயழனின் அபசழனல் தளணயபளறு 

18) தழபளயிைம் ன்னும் தசளல்ர னதன் 

னதழல் னன்டுத்தழனயர் னளர்? 

A] குநரிட்ைர் 

B] களல்டுதயல் 

C] ளபயணிசழத்தர் 

D] ச.அகத்தழனழங்கம் 

19) தழபளயிைம் ன்னும் தசளல்ர னதன் 

னதழல் னன்ளட்டுக்கு தகளண்டு யந்தயர் 

னளர்? 

A] குநரிட்ைர் 

B] களல்டுதயல் 

C] யபீநளனியர் 

D] சழ.ஆர்.தபட்டி 

20) தநளமழனின அழஞர் ததளைக்க களத்தழல் 

தநழரமனேம் அதன் கழரதநளமழகள 

நரனளம், ததறங்கு, கன்ைம், ஆகழன 

ததன்ிந்தழன தநளமழகர வ்யளறு 

அரமத்தர்? 

A] தனினன் 

B] தநழமழனன் 

C] தநழினன் 

D] தனிக் 

21) தநழழ், நரனளம், ததறங்கு நற்றும் 

கன்ைம் ஆகழன ததன்ிந்தழன தநளமழகில் 

ந்த தநளமழனளண நழகுந்த சழப்னம் 

ரமரநனேம் யளய்ந்தண ன்று ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] ததறங்கு 

B] நரனளம் 

C] கன்ைம் 

D] தநழழ் 

22)  தழபளயிை தநளமழகறள் தநழரமனேம் 

என்ளக இரணத்ண அவ்யி தநளமழகள் 



அரத்ரதனேம் இரணத்ண தழபளயிை ன்னும் 

தசளல்ர தளம் ரகனளண்ைதளக கூழனயர் 

னளர்? 

A] யில்ழனம் ளகரி 

B] களல்டுதயல் 

C] ல்லீஸ் ணரப 

D] சட்ைர்ஜழ.யி.ஆர்.ஆர்.தீட்சதர் 

23) கவழ்க்கண்ையற்ழல் தழபளயிை ன்னும் 

தசளல்ளண வ்யளறு உனயளண ன்ரத 

ஈபளஸ் ளபதழனளர் வ்யளறு கூறுகழளர்? 

A] தநழழ் < தழபயிை < தழபநழ < தழபளயிை 

B] தநழழ் > தழபயிை > தழபநழ > தழபளயிை 

C] தநழழ் > தழபநழ > தழபயிை > தழபளயிை 

D] தநழழ் < தழபநழ < தழபயிை < தழபளயிை 

24) தழபளயிை தநளமழ ன்ளள கவழ்க்கண்ை 

ந்த தநளமழரன குழப்தளக ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] ிபளகுய் 

B] உனண 

C] ததறங்கு 

D] தநழழ் 

25) தழபளயிை தநளமழகறள் நழகவும் 

ததளன்ரநனள, ண்ட்ை தநளமழ ண? 

A] தநழழ் 

B] கன்ைம் 

C] குைகு 

D] நளல்ளதள 

26) கவழ்க்கண்ை ந்த ழறுயம் அமழந்ண யனம் 

ண்ரைன தநழழ் ஏரச்சுயடிகரப் 

னணப்ித்ண ளணகளக்க  ையடிக்ரககர 

ளநற்தகளண்டு யனகழண? 

A] UNO 

B] UNICEF 

C] UNESCO 

D] ASPEC 

27) தழபளயிை தநளமழகறள் னெத் தழபளயிை 

தநளமழனின் யடியத்ரதனேம் 

தநளமழக்கூறுகரனேம் ளயர்கரனேம் 

கவழ்க்கண்ை ந்த தநளமழனளண தனநயில் 

தகளண்டுள்தளக ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] ளதளைள 

B] இனள 

C] ணற 

D] தநழழ் 

28) தநழழ்தநளமழனில் இன்று நக்குக் 

கழரைத்ணள் ணெல்கறள் நழகப் மரநனள 

ணெல் ண? 

A] அகத்தழனம் 

B] ததளல்களப்ினம் 

C] ட்டுத்ததளரக 

D] த்ணப்ளட்டு 

29) தழபளயிை தநளமழகள் அரத்ணக்கும் 

னெநள தநளமழரன, னன்ரத்தழபளயிை 



தநளமழ, னெத்தழபளயிை தநளமழ, ததளன்ரநத் 

தழபளயிைதநளமழ  ல்ளயறு தசளற்களல் 

குழக்கப்டும் தநளமழ ண? 

A] ிபளகுய் 

B] குனொக் 

C] தநழழ் 

D] ததறங்கு 

30) த்தர சதயதீ அவுக்கு தழபளயிை 

தநளமழக்கூறுகர தகளண்டுள் எளப 

தழபளயிைதநளமழ தநழழ் ன்று ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] 80 % 

B] 70 % 

C] 50 % 

D] 90 % 

31) ததளன்ரந, தித்தன்ரந, தநளமழகின் 

தளய், தசளல்யம், இக்கழன இக்கண யம், 

சழந்தரயம், கரயம், ண்ளட்டுயம் 

இயற்றுைன் ன்ளட்டு தநளமழனளக யிங்கும் 

தன்ரநரனப் தற் 

தநளமழ__________ப்டும்? 

A] தசம்தநளமழ 

B] தசவ்யினல்தநளமழ 

C] திதநளமழ 

D] னெதநளமழ 

32) இந்தழன தநளமழகர தழபளயிை தநளமழகள் 

ன்றும், ஆரினத்தழபளயிை தநளமழகள் ன்றும், 

ஆரின தநளமழகள் ன்றும் னெயரகனளக 

ளகுளடு தசய்தள இன்று தநளமழ 

ஆபளய்ச்சழக்கு தளனந்ணயதளக உள்ண - க் 

கூழனயர் னளர்? 

A] யில்ழனம் ளகரி 

B] களல்டுதயல் 

C] ன.யபதபளசளர் 

D] குநரிட்ைர் 

33) தநழழ் னதழன தநளமழகள் 

யைதநளமழனிழனந்ண ளயறுட்ைரய ன்று 

னதன் னதழல் தசளன்யர் னளர்? 

A] யில்ழனம் ளகரி 

B] களல்டுதயல் 

C] ன.யபதபளசளர் 

D] ல்லீஸ் ணரப 

34) தநழழ், ததறங்கு, நரனளம் கன்ை 

ஆகழன ளன்கு தநளமழகறம் என திக் 

குடும்த்ரத ளசர்ந்தரய – ன்று னதன் 

னதழல் கூழனயர் னளர்? 

A] யில்ழனம் ளகரி 

B] களல்டுதயல் 

C] தத.தள.நீளட்சழ சுந்தபம் 

D] ல்லீஸ் ணரப 

35) தநழழ் னதள தநளமழகறக்கு ‘தழபளயிை 

தநளமழக் குடும்ம்’ ன்று னதன் னதழல் 

தனர் சூட்டினயர் னளர்? 

A] களல்டுதயல் 



B] சட்ைர்ஜழ.யி.ஆர்.ஆர்.தீட்சதர் 

C] ன.யபதபளசளர் 

D] தத.தள.நீளட்சழ சுந்தபளர் 

36) இந்தழனளயிற்கு தயிளன ளசப்டும் எளப 

தழபளயிை தநளமழ ண? 

A] குனி 

B] ிபளகுனி 

C] கைள 

D] குனொக் 

37) தழபளயிை நக்கில் அதழக நக்களல் 

ளசப்டும் தநளமழ ண? 

A] கன்ைம் 

B] ளதளைள 

C] தநழழ் 

D] ததறங்கு 

38) தழபளயிை தநளமழகில் அதழக எழகரக் 

தகளண்ை தநளமழ ண? 

A] இனர் 

B] ணற 

C] ளதளைள 

D] குைகு 

39) கவழ்க்கண்ை ந்த தநளமழனளண 

‘அரநதழனள, ணிவுரைன ண்னயளய்ந்த 

தழர்க்கும் ஆற்ல் அற்’ ன்று 

தளனள்டுகழண? 

A] இனர் 

B] ணற 

C] ளதளைள 

D] குைகு 

40) னெதழபளயிை தநளமழனிழனந்ண ிரிந்த 

னதல் தநளமழ ண? 

A] ணற 

B] தநழழ் 

C] ததறங்கு 

D] குைகு 

41) னெத்தழபளயிை தநளமழனிழனந்ண ிரிந்த 

கரைசழ தநளமழ ண? 

A] தநழழ் 

B] ளதளைள 

C] கன்ைம் 

D] நரனளம் 

42) ிபளகுனி தநளமழனளண ந்த ஆண்டின் 

ளளண தழபளயிைக் குடும்த்தழல் 

இரணக்கப்ட்ைண? 

A] 1910 

B] 1911 

C] 1912 

D] 1914 



43) யைதநளமழனின் ணரண ளயண்ைளண தித்ண 

இனங்கும் ஆற்ல் தகளண்ை தநளமழ ன்று 

னதன் னதழல் கூழனயர் னளர்? 

A] களல்டுதயல் 

B] சழ.ஆர்.தபட்டி 

C] திளனகம் அடிகள் 

D] நரநரனடிகள் 

44) தழபளயிைர்கின் னித தநளமழ தநழழ் ன்று 

தசளன்யர் னளர்? 

A] ல்லீஸ் ணரப 

B] களல்டுதயல் 

C] சழ.ஆர்.தபட்டி 

D] யபீநளனியர் 

45) இந்தழனளவுக்கு தயிளன ஆட்சழ தநளமழனளக 

அழயிக்கப்ட்ை எளப இந்தழன தநளமழ ண? 

A] ிபளகுனி 

B] தநழழ் 

C] ததறங்கு 

D] இந்தழ 

 

யிரைகள் – தழபளயிை தநளமழகள் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 A 

6 B 7 D 8 C 9 A 10 C 

11 A 12 D 13 B 14 C 15 D 

16 B 17 C 18 A 19 B 20 C 

21 D 22 B 23 C 24 D 25 A 

26 C 27 D 28 B 29 C 30 A 

31 B 32 C 33 A 34 D 35 A 

36 B 37 D 38 C 39 B 40 A 

41 D 42 B 43 A 44 C 45 B 

 

2) நளநபம் - ன் சழறுகரதனளண னயினபசு ழுதழன இபயின் அறுயரை ன்னும் ணெழனந்ண 

டுக்கப்ட்ைண 

 

 

 

 



3) இக்களக் கயிரதகள் 

1) கவழ்கண்ை ந்த ணெற்ளண்டு 

உரபரைக்களம்  அரமக்கப்டுகழண? 

A] இனதளம் ணெற்ளண்டு 

B] த்ததளன்தளம் ணெற்ளண்டு 

C] தழதட்ைளம் ணெற்ளண்டு 

D] தழளளம் ணெற்ளண்டு 

2) கவழ்க்கண்ை ந்த ணெற்ளண்டின் 

ததளைக்கத்தழல் ளபதழனளர், ளபதழதளசன், 

கயிநணி ளதசழக யிளனகர் ிள்ர, ளநக்கல் 

இபளநழங்களர் க் கயிஞர் ர் ளதளன்ழ 

ளடு, தநளமழ, இம், சனதளனம், கர ப் 

யற்ர ளடிளர்கள்? 

A] த்ததளன்தளம் ணெற்ளண்டு 

B] இனதளம் ணெற்ளண்டு 

C] தழதட்ைளம் ணெற்ளண்டு 

D] தழரந்தளம் ணெற்ளண்டு 

3) னளனரைன கயிதகள் இனதளம் 

ணெற்ளண்டில் அனம்ின நறுநர்ச்சழக்கு 

யித்தளக அரநந்த? 

A] கயிநணி ளதசழகயிளனகர் 

B] ளநக்கல் கயிஞர் 

C] ளபதழதளசன் 

D] ளபதழனளர் 

4) கவழ்க்கண்ை னளனரைன கயிதனளண 

நன்ர்கர நட்டுளந நகழழ்யித்ண யந்த 

கயிரத நபர நளற்ழ, ின நக்கர 

ளளக்கழக் கயிரதக் கனயிரனத் தழனப்ி 

அரநத்த தனரநரன சளனம்? 

A] னடினபசன் 

B] சுபதள 

C] ளபதழனளர் 

D] ளநக்கல் கயிஞர் 

5) கவழ்க்கண்ை ந்த கயிஞர் உரைன 

கயிரதகளண நக்கள் ளநம்ளட்ரை 

அடிதனளற்ழளன அரநந்தழனந்தண? 

A] ளபதழனளர் 

B] கண்ணதளசன் 

C] .ிச்சனெர்த்தழ 

D] கல்னளணசுந்தபம் 

6) னப்ண ளகளடி னகனரைனளள் உனிர் – 

த் ததளைங்கும் ளைர ளடினயர் னளர்? 

A] ளபதழதளசன் 

B] கண்ணதளசன் 

C] .ிச்சனெர்த்தழ 

D] ளபதழனளர் 

7) ிளட்டு ல்ழஞர் சளத்தழபங்கள் 

தநழழ்தநளமழனிற் தனர்த்தல் ளயண்டும் – ன் 

ளைர ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] கண்ணதளசன் 

B] ளபதழனளர் 



C] .ிச்சனெர்த்தழ 

D] ளநக்கல் கயிஞர் 

8) னப்ண ளகளடி னகனரைனளள் உனிர் – 

த் ததளைங்கும் ளபதழனளரின் கயிரதனளண 

கவழ்க்கண்ை யற்ர உணர்த்ணகழண? 

A] ளதசழனப்ளைல் உனர்வு 

B] தநழழ் யர்ச்சழக்கள யமழ 

C] இந்தழன எனரநளட்டின் உனர்வு 

D] கல்யி யர்ச்சழக்கள உணர்வு 

9) னப்ண ளகளடி னகனரைனளள் உனிர் – 

த் ததளைங்கும் ளைளண ங்கள் தளய் 

ன்னும் தரப்ில் ளபதழனளர் இனற்ழன ந்த 

ணெழல் அரநந்ணள்ண? 

A] தளணவுரைரநப் ளைல்கள் 

B] கற்ரனேம் கரதனேம் 

C] ளநளர க்தழ ளைல்கள் 

D] ளதசழன கவதங்கள் 

10) ிளட்டு ல்ழஞர் சளத்தழபங்கள் 

தநழழ்தநளமழனிற் தனர்த்தல் ளயண்டும் – த் 

ததளைங்கும் ளபதழனளரின் கயிரதனளண 

கவழ்க்கண்ை யற்ர உணர்த்ணகழண? 

A] ளதசழனப்ளைல் உனர்வு 

B] தநழழ் யர்ச்சழக்கள யமழ 

C] இந்தழன எனரநளட்டின் உனர்வு 

D] கல்யி யர்ச்சழக்கள உணர்வு 

11) தநழழ், தநழமர், தநழழுணர்வு, சனதளன 

நறுநர்ச்சழ, தண்யிடுதர, தழபளயிை 

இனக்கச் சழந்தர, தளணவுரைரந 

னதழனயற்ர கவழ்க்கண்ை னளனரைன 

கயிரதகளண தயிப்டுத்ணகழன்? 

A] ளபதழதளசன் 

B] னடினபசன் 

C] ள.களநபளசன் 

D] யண்ணதளசன் 

12) ங்கள் ரகயர் ங்ளகள நரந்தளர் 

இங்குள் தநழமர்கள் என்ளதல் கண்ளை – 

ன் யரிரன ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] ன.ளநத்தள 

B] னடினபசன் 

C] ளபதழதளசன் 

D] இபள.நீளட்சழ 

13) ல்ளர்க்கும் ல்ளம் ன்ழனப்தள – 

த் ததளைங்கும் கயிரதரன ளடின கயிஞர் 

னளர்? 

A] தநழழ்எி 

B] கல்னளணசுந்தபம் 

C] நீபள 

D] ளபதழதளசன் 

14) ல்ளர்க்கும் ல்ளம் ன்ழனப்தள – 

த் ததளைங்கும் கயிதரன ளபதழதளசன் 

கவழ்க்கண்ை ந்த ணெழல் இனற்ழனேள்ளர்? 

A] தநழமழனக்கம் 



B] ளண்டினன் ரிசு 

C] இரசனனண 

D] கண்ணகழ னபட்சழக் களப்ினம் 

15) கவழ்க்கண்ை னளனரைன கயிரதகளண 

கற்ளளரப கிப்ில் ஆழ்த்தழ 

உணர்ச்சழக்தகளள் ரயப்தளக ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] கயிநணி 

B] தநழழ்எி 

C] நீபள 

D] ளநக்கல் கயிஞர் 

16) கல்ரப் ிரசந்ண கினளக்கும் 

தசந்தநழமழன் தசளல்ர நணினளக 

ததளடுத்தயனும் ீதளளள –  தளளட்டு 

ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] இபளசநளணிக்கம் 

B] கல்னளணசுந்தபம் 

C] ளதசழகயிளனகம் ிள்ர 

D] இபளசளகளளன் 

17) நங்ரக னபளகப் ிப்தற்ளக – ல் 

நளதயம் தசய்தழை ளயண்டும்நள –  

தண்ணின் தனரநரன ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] கயிக்ளகள 

B] ளளயந்தர் 

C] நகளக்கயி 

D] கயிநணி 

18) சளரகில் ததளமழல்கள் தனக 

ளயண்டும் – ன்னும் யரிப்ளைல் னெம் 

ததளமழறம் தநழழும் யம்தறுதல் 

ளயண்டுதந யினம்ினயர் கயிஞர் னளர்? 

A] கயிநணி 

B] னயர் குமந்ரத 

C] சழ.சு.தசல்ப்ள 

D] அம.யள்ினப்ள 

19) கவழ்க்கண்ை ந்த கயிஞரின் கயிரதகில் 

களந்தழனச் சழந்தரகள் நழிர்கழன் ன்று 

கயிஞர் கூறுகழளர்? 

A] யளணிதளசன் 

B] ஆறுனக ளயர் 

C] ளநக்கல் கயிஞர் 

D] தளபளளபதழ 

20) கவழ்க்கண்ை ந்த கயிஞர் தன் கயிரதகில் 

தநழமரின் சழப்ரனேம் தநழழ்தநளமழனின் 

இிரநனேம் ளசர்த்ணப் ளடினேள்ளர்? 

A] சுபதள 

B] தநழழ்எி 

C] னயர் குமந்ரத 

D] ளநக்கல் கயிஞர் 

21) தநழமன் ன்ளளர் இனண்டு திளன 

அயற்தகளன குணனண்டு – ன் யரிப் 

ளைல்கர ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] யண்ணதளசன் 



B] தய.இபளநழங்களர் 

C] னரந ித்தன் 

D] தஜனகளந்தன் 

22) ளட்ைளி நக்கள் சழதீப ளயண்டும் 

ணதநன் ளநளகத்தழன் யிரசதீப ளயண்டும் – 

ன்று ளடினயர் னளர்? 

A] தய.இபளநழங்களர் 

B] .ிச்சனெர்த்தழ 

C] னரந ித்தன் 

D] ளபதழனளர் 

23) ரகத்ததளமழல் என்ரக் கற்றுக்தகளள் – 

த் ததளைங்கும் ளைர ளடினயர் னளர்? 

A] சழ.சு.தசல்ப்ள 

B] ளநக்கல் கயிஞர் 

C] ள.களநபளசன் 

D] ஈளபளடு தநழமன்ன் 

24) கவழ்க்கண்ை ந்த இன கயிஞர்கின் 

கயிரதகில் குத்தழவு ளளக்கும் 

னற்ளளக்குச் சழந்தரனேம் தநழழுணர்வும் 

இங்கக் களணளம்  ஆசழரினர் 

குழப்ிடுகழளர்? 

A] சுபதள, கண்ணதளசன் 

B] னயர் குமந்ரத, நீபள 

C] னடினபசன், னயர் குமந்ரத 

D] ளபதழனளர், ளபதழதளசன் 

25) ஆங்கழளநள ிதநளமழளனள 

னின்றுயிட்ைளல் அன்ரதநளமழ ளசுயதற்கு 

ளணுகழன்ள – ன் யரி ததளைங்கும் ளைர 

ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] இபள.நீளட்சழ 

B] சளர.இந்தரபனன் 

C] னயர் குமந்ரத 

D] னடினபசன் 

26) கவழ்க்கண்ை னளனரைன னதழன உயரநகர 

களணளம்  அழஞர் கூறுகழளர்? 

A] சழற்ி 

B] சுபதள 

C] சழ.நணி 

D] தனன.சழயபளன 

27) கவழ்க்கண்ை னளனரைன ளைல்கில் 

யபளற்றுச் தசய்தழகறம் இக்கண 

யிள்க்கங்கறம் இரைனிரளன கந்ண 

யனகழன்? 

A] நீபள 

B] அப்ணல் பகுநளன் 

C] சுபதள 

D] ள.களநபளசன் 

28) னல்ரக்ளகளர் களடு ளளறம் னத்ணக்ளகளர் 

கைள ளளறம் – த் ததளைங்கும் ளைர 

ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] இபளசளகளளன் 



B] இபளசநளணிக்கம் 

C] ணரபநளணிக்கம் 

D] இபளஜத்ணரப 

29) சுபதள கவழ்க்கண்ை ந்த னயரப 

உயரநகளல் யளழ்த்தழ ளடுயதற்களக 

னல்ரக்ளகளர் களடு ளளறம் னத்ணக்ளகளர் 

கைள ளளறம் த் ததளைங்கும் ளைர 

ளடிளர்? 

A] இங்ளகளயடிகள் 

B] நளணிக்கயளசகர் 

C] ளயதளனகம் ிள்ர 

D] நரநரனடிகள் 

30) ளபதழதளசர ததளைர்ந்ண இனற்ரகனின் 

அமரகப் மழறப் ைம் ிடித்ண களட்டுயதழல் 

சழந்ண யிங்கழன கயிஞர் னளர்? 

A] ன.ளநத்தள 

B] யளணிதளசன் 

C] யண்ணதளசன் 

D] சுயய்னள 

31) அதநரிக்க கயிஞர் யளல்ட்யிட்நின் 

சளனழல் யச கயிரதகர ழுதழன தநழமக 

கயிஞர் னளர்? 

A] யபீநளனியர் 

B] ளபதழதளசன் 

C] ளபதழனளர் 

D] .ிச்சனெர்த்தழ 

32) ளபதழதளசின் உரபரைகள் 

அரத்ணம்_______ரை தகளண்ைரய? 

A] இக்கழனம் 

B] இக்கணம் 

C] யசம் 

D] கயிரத 

33) னணக்கயிரதரன பயளக்கப் ளடுட்ை 

குழுயிர் னளர்? 

A] யளம்ளடிக் குழுயிர் 

B] நணிக்தகளடி 

C] ழுத்ண 

D] ததன்ல் 

34) னணக்கயிரத யர்ச்சழனில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

கயிஞனரைன ங்களண நழகவும் 

ளளற்த்தக்கண? 

A] ிபஞ்சன் 

B] அக்கழிப்னத்தழபன் 

C] யல்ழக்கண்ணன் 

D] ரயபனத்ண 

35) ரமனின் குடிரசனில் அடுப்னம் யிக்கும் 

தயிப ல்ளம் ரிகழன் – ன் கயிரதரன 

ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] களப்ிரினள 

B] யல்ழக்கண்ணன் 

C] சளர இந்தழரபனன் 



D] ஈளபளடு தநழமன்ன்

 

யிரைகள் – இக்களக் கயிரதகள் 

1 A 2 B 3 D 4 C 5 A 

6 D 7 B 8 C 9 D 10 B 

11 A 12 C 13 D 14 B 15 A 

16 C 17 D 18 A 19 C 20 D 

21 B 22 A 23 B 24 C 25 D 

26 B 27 C 28 A 29 D 30 B 

31 C 32 D 33 A 34 C 35 B 

 

4) கண்ணதளசன் கயினின்ம் 

1) இனதளம் ணெற்ளண்டுத் தநழழ்க் 

கயிஞர்கின் யரிரசனில் தக்தகன்று தி 

னத்தழரப தழத்த கயிஞர் னளர்? 

A] கண்ணதளசன் 

B] நனதகளசழ 

C] உடுநர ளபளனணகயி 

D] னரந ித்தன் 

2) கண்ணதளசன் இனற்ழன தசந்தநழழ்ச் 

தசளல்தடுத்ண இரச ததளடுப்ளன் – த் 

ததளைங்கும் கயிரதனளண கவமக்கண்ை ந்த 

உணர்ரய உணர்த்ணகழண? 

A] ரகநளள ழரவு 

B] யளழ்யினல் சழந்தர 

C] தநழழுணர்வு 

D] குமந்ரத நணம் 

3) கதழர்தயடித்ணப் ிமம்னயிமக் 

கைல்தகளதழத்ணச் சூளைற் – ன் கயிரத 

னெம் தநழழ்த்தளனின் ரமரநரன 

ரசளற்ழன கயிஞர் னளர்? 

A] களப்ிரினள 

B] னத்ரதனள 

C] ஆறுனகம் 

D] சுப்னபத்தழம் 

4) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ரய இபண்டும் 

கயிரதக்குரின தளனள்கள் ன்று ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] சுபண்ைல் நற்றும் யறுரந 

B] ள்ி கல்யினேம், கல்றரி கல்யினேம் 

C] இன்னம் ணன்னம் 

D] யளழ்க்ரகனேம் யளழ்க்ரகரனப் ற்ழன 

சழந்தரகள் 



5) இன்னம் ணன்னம் 

ழரயண________ஆகும்  ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] யளழ்க்ரக 

B] கயிரத 

C] தளறுரந 

D] னகழ் 

6) சுபண்ைல், யறுரந ஆகழன ீங்கவும், 

சநத்ணயம் ஏங்கவும் தளணரந உணர்ளய 

ற்ண ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] தரினளர் 

B] கண்ணதளசன் 

C] அண்ணள 

D] ளநக்கல் கயிஞர் 

7) ல்ளனம் ல்ளனம் தளயண்டும் – 

இங்கு இல்ளரந இல்ளத ழரளயண்டும் 

 ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] ஆறுனக ளயர் 

B] ளதசழக யிளனகம் ிள்ர 

C] நரநரனடிகள் 

D] கண்ணதளசன் 

8) கயிரத ரை ன்ண னளண? 

A] கயிஞன் தன் கனத்ரத தயிப்டுத்த 

ரகனளறம் னரகள் 

B] கயிரதகின் தசளல்ப்டும் கனத்ணக்கள் 

C] கயிரதனின் தளனிறம் அதர 

தயிப்டுத்ணம் தநளமழனிறம் அரநயண 

D] கயிரதனின் தநளமழனிறம் அதர 

தயிப்டுத்ணம் தளனிறம் அரநயண 

9) உமயர் தனநக்கின் இல்த்ளத ழுகழன் 

ல்ளயறு ஏரசகள் கவழ்க்கண்ை யற்ர எத்ண 

எழக்கழன் ன்று ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] இரனனத்ததளரைனேம் இரசனனம் 

B] உயரநத்ததளைனேம் ஏரசனனம் 

C] இரனனத்ததளரைனேம் ஏரசனனம் 

D] இரசனனம் ஏரசனனம் 

10) கயிரதனின் னெப்தளனளக 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் யற்ர ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] தநளமழ 

B] ஏரச 

C] தசளல் 

D] தளனள் 

11) கண்ணதளசின் இனற்தனர் னளண? 

A] னத்ரதனள 

B] ணரபநளணிக்கம் 

C] நீளட்சழ 

D] சளநழளதன் 

12) கண்ணதளசன் ிந்த ஊர் னளண? 

A] ரமனனூர் 



B] தசங்கப்டுத்தளன்களடு 

C] சழறுகூைறர் 

D] சழறுகூைல்ட்டி 

13) கண்ணதளசன் இனற்ழன 

தடுங்கயிரதகில் தயளண ண? 

A] ஆட்ைத்தழ ஆதழநந்தழ 

B] இளனசுக்கயிரத 

C] கல்க்குடி நளகளயினம் 

D] நளங்கி 

14) கம்ர் – அம்ிகளதழ யபளற்ர 

அடிப்ரைனளகக் தகளண்டு கண்ணதளசன் 

ரைத்த ளைகம் ண? 

A] அளர்கழ 

B] சழயகங்ரகச்சவரந 

C] இபளசதண்ைர 

D] கயிதளஞ்சழ 

15) கண்ணதளசன் இனற்ழன னதழங்கில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] னப்ண ளறம் அம்நளயளரச 

B] ஆனிபம் தீவு அங்கனற்கண்ணி 

C] ளயங்குடித் தழனயிமள 

D] அயள் என இந்ணப் தண் 

16) கண்ணதளசன் இனற்ழன னதழங்கில் ந்த 

னதழநளண சழந்த யபளற்றுப் னதழம் ண? 

A] ஆனிபம் தீவு அங்கனற்கண்ணி 

B] அபங்கனம் அந்தபங்கனம் 

C] ளசபநளன் களதழ 

D] ஆனிபங்களல் நண்ைம் 

17) கண்ணதளசன் இனற்ழன ந்த ணெறக்கு 

சளகழத்தழன அகளதநழனின் ரிசு கழரைத்தண? 

A] ஆட்ைத்தழ ஆதழநந்தழ 

B] இளனசு களயினம் 

C] நளங்கி 

D] ளசபநளன் களதழ 

18) கண்தளசன் கவழ்க்கண்ை ந்த இதமழல் 

ஆசழரினபளக ணினளற்யில்ர? 

A] தநழழ் தநளமழ 

B] தநழழ் நர் 

C] ததன்ல் 

D] னல்ர 

19) ளன் ழபந்தபநளயன் அமழயதழல்ர ந்த 

ழரனிறம் க்கு நபணநழல்ர – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] தழன.யி.க 

B] கண்ணதளசன் 

C] தனஞ்சழத்தழபளர் 

D] .ிச்சனெர்த்தழ 

20) கண்ணதளசன் அயர்கின் ிப்ன – இப்ன 

ஆண்டுகள் னளண? 

A] 1925 - 1982 



B] 1926 - 1980 

C] 1927 - 1981 

D] 1928 – 1980 

21) கண்ணதளசின் னரப்தனர்கில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] ளர்யதழளதன் 

B] களரபனத்ணப் னயர் 

C] யணங்களனடி 

D] ஆளபளக்கழனளதன் 

22) ந்த ஆண்டின் ளளண கண்ணதளசனுக்கு 

குமந்ரதக்களக ன்னும் தழரபப்ைத்தழற்களக 

‘சழந்த யசத்தழற்கள ளதசழன யினண’ 

யமங்கப்ட்ைண? 

A] 1961 

B] 1965 

C] 1962 

D] 1964 

23) ந்த ஆண்டின் ளளண கண்ணதளசன் 

இனற்ழன ளசபநளன் களதழ ன்னும் யபளற்று 

ணெறக்கு சளகழத்தழன அகளததநழ யினண 

யமங்கப்ட்ைண? 

A] 1961 

B] 1962 

C] 1980 

D] 1975 

24) ளபதழனளரப நளசவக்க் குனயளகக் தகளண்ை 

கயிஞர் னளர்? 

A] யல்ழக்கண்ணன் 

B] கண்ணதளசன் 

C] .ிச்சனெர்த்தழ 

D] நீபள 

25) கவழ்க்கண்ை ந்த கயிஞர் கம்ரின் 

தசய்னேிறம், ளபதழனளரின் ளைல்கிறம் 

நழகுந்த ஈடுளடு தகளண்டினந்தளர்? 

A] அப்ணல் பகுநளன் 

B] சழ.சு.தசல்ப்ள 

C] கண்ணதளசன் 

D] கல்னளண்ஜழ 

 

யிரைகள் – கண்ணதளசன் கயினின்ம் 

1 A 2 C 3 B 4 D 5 A 

6 B 7 D 8 C 9 A 10 C 

11 A 12 C 13 B 14 C 15 A 

16 C 17 D 18 A 19 B 20 C 

21 D 22 A 23 C 24 B 25 C 



 

5) கைற்னணம் 

1) அனல்ளட்டுத் யளணிகத்தழல் கவழ்க்கண்ை 

ந்த யமழ யளணிகநளண தனம் தளனர 

ஈட்டுத் தனம்  ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] தரபயமழனளக தசய்னேம் யளணிகம் 

B] ீர்யமழனளக தசய்னேம் யளணிகம் 

C] யளன்யமழனளக தசய்னேம் யளணிகம் 

D] உள்ளட்டு யமழ யளணிகம் 

2) தழரபகைல் ஏடினேம் தழபயினேம் ளதடு – ன்று 

ளடின னயர் னளர்? 

A] எரயனளர் 

B] கணினன் னங்குன்ன் 

C] ளதசழக யிளனகம் ிள்ர 

D] கம்ர் 

3) னளணம் ஊளப னளயனம் ளகிர் – ன்று 

ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] எரயனளர் 

B] னகளமந்தழ னயர் 

C] கணினன் னங்குன்ன் 

D] தழனத்தக்கத்ளதயர் 

4) மங்களத்தழல், தநழமர் ி ளடுகறக்குக் 

கைற்னணம் ளநற்தகளண்ை 

தசய்தழ_________ப்டும்? 

A] னன்ரீ் க்கம் 

B] னந்ீர் மக்கம் 

C] னன்ரீ் யமக்கம் 

D] னந்ீர் யமக்கம் 

5) மங்களத்தழல், தநழமர் ி ளடுகறக்குக் 

கைற்னணம் ளநற்தகளண்ை தசய்தழனளண 

னந்ீர் யமக்கம்  கவழ்க்கண்ை ந்த ணெழல் 

குழக்கப்ட்டுள்ண? 

A] அகத்தழனம் 

B] ததளல்களப்ினம் 

C] இரனளர் கயினல் 

D] சழப்தழகளபம் 

6) ததளல்களப்ின ணெழல் உள் ந்த ிரியில் 

மந்தநழமர் தளனடீ்டுதரத் தம் 

கைரநனளக கனதழர் ன்று கூறுகழண? 

A] னணரினல் ிரிவு 

B] தளனள்யனிற் ிரிவு 

C] தநய்ப்ளட்டினல் ிரிவு 

D] உனினல் ிரிவு 

7) ததளல்களப்ினத்தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த 

ிரியளண களழல் ிரிவு (தரபயமழப்ிரிதல்), 

கத்தழல் ிரிவு (ீர்யமழப்ிரிதல்)  

இனிரியளக ிரிக்கப்ட்டுள்ண? 

A] தளனள்யனிற் ிரிவு 

B] உயரநனினல் ிரிவு 



C] னணரினல் ிரிவு 

D] ளயற்றுரநனினல் ிரிவு 

8) கவழ்க்கண்ை ந்த ளடு நட்டும் தநழமர்கின் 

தளனள்கர யினம்ி தயில்ர? 

A] ளிளளினள 

B] கழப்ண 

C] கழரீஸ் 

D] சவம் 

9) மந்தநழமர் கவழ்க்கண்ை னளரப னயர்  

அரமத்தர்? 

A] உளபளநினர், கழப்தழனர் 

B] கழளபக்கர், ளரீறர் 

C] ஜப்ளினர், சவர் 

D] கழளபக்கர், உளபளநளினர் 

10) ந்த ணெழல் நனதழ அபசின் 

ளகளட்ரைனின் ளதளற்நளண டுக்கைழல் 

தசல்றம் கப்றக்கு உயரநனளக 

கூப்ட்டுள்தளக ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] னளனூறு 

B] அகளனூறு 

C] ற்ழரண 

D] குறுந்ததளரக 

11) கைரக் குழக்கும் தநழழ் தசளற்கில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] னந்ீர் 

B] தயம் 

C] ரய 

D] யளபணம் 

12) நபக்கத்ணக்கள தநழழ்தநளமழ தனர்கில் 

கவழ்க்க்ண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] யங்கம் 

B] கட்டுநபம் 

C] ளயளய் 

D] னர 

13) கைழல் தசல்றம் தரின 

கம்_________ப்டும்? 

A] ஃழ 

B] ளயளய் 

C] நழதரய 

D] தழநழல் 

14) னகளர் கபத்தழல் ழறுத்தப்ட்ை ளயளய்கள், 

அரகளல் அரப்னண்டு கட்டுத்தழனில் 

கட்ைப்ட்ை னளர அரசயண ளளல் 

அரசந்த. அயற்ழன் உச்சழனில் தகளடிகள் 

அரசந்ண ஆடி –  கவழ்க்கண்ை ந்த ணெல் 

கூறுகழன்ண? 

A] ட்டிப்ளர 

B] நணரபக்களஞ்சழ 

C] தடுதல்யளரை 

D] னளனூறு 



15) கவழ்க்கண்ை ந்த ணெழல் உள் ளைழல் 

கரிகளன் னன்ளளர் களற்ழன் ளளக்ரக 

அழந்ளத கம் தசறத்தழர் ன்ரதக் 

கூறுகழண? 

A] ங்குறுணெறு 

B] னளனூறு 

C] ட்டிப்ளர 

D] நணரபக்களஞ்சழ 

16) னசழழ கைற்கரப ட்டிநளண கவழ்க்கண்ை 

ந்த நன்னக்குரின ட்டிம் ஆகும்? 

A] ளசளமர் 

B] ளண்டினர் 

C] ல்யர் 

D] ளசபர் 

17) சுள்ி ன்னும் ஆற்ழல் னயர்கின் 

நபக்கங்கள், ஆற்றுத்ணரகள் கங்கழ 

ளளகும்டி யந்ண ழன். அக்கங்கறக்கு 

உரின னயர்கள், தளன்ரச் சுநந்ண யந்ண, 

அதற்கு ஈைளக நழரக ற்ழச் தசன்ளர்கள் – 

ன் தசய்தழனளண ந்த ணெழல் 

அரநந்ணள்ண? 

A] ரிளைல் 

B] அகளனூறு 

C] குறுந்ததளரக 

D] ட்டிப்ளர 

18) ளண்டின ளட்டு யத்ரத தனக்கழன 

ணரனகம் ண? 

A] னசழழ 

B] னகளர் 

C] தகளற்ரக 

D] களயிரிப்னம்ட்டிம் 

19) தகளற்ரக ணரனகத்தழல் னத்ணக்குித்தல் 

நழகச் சழப்ளக ைந்ததர குழத்ணள் 

தயிளட்டு அழஞர் னளர்? 

A] நளர்க்ளகளளளளள 

B] யளஸ்ளகளைகளநள 

C] தநகஸ்திஸ் 

D] ழக்ளகளஸ் 

20) நளர்க்ளகளளளளள என_______ளட்டு 

அழஞர் ஆயளர்? 

A] உளபளநழனர் 

B] கழளபக்கம் 

C] இத்தளழ 

D] தயிசு 

21) ற்றுநதழ தளனள்கில் னதழைம் ிடித்த 

தளனள் னளண? 

A] யம் 

B] னத்ண 

C] நளணிக்கம் 

D] நழகு 

22) தகளற்ரக ணரனகத்தழன் னத்ரத 

சழப்ிக்கும் இன ணெல்கள் ண? 



A] னளனூறு, அகளனூறு 

B] தடுதல்யளரை, ட்டிப்ளர 

C] நணரபக்களஞ்சழ, சழறுளணளற்றுப்ரை 

D] தனம்ளணளற்றுப்ரை, 

சழறுளணளற்றுப்ரை 

23) யிரந்ண னதழர்ந்த யிழுனத்ண – ன் 

யரி இைம்தற்றுள் ணெல் ண? 

A] நணரபக்களஞ்சழ 

B] சழறுளணளற்றுப்ரை 

C] ட்டிப்ளர 

D] னளனூறு 

24) சந்தனம் அகழறம் கவழ்க்கண்ை ந்த 

இட்த்தழல் இனந்ண ிந்ததளக ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] களயிரி 

B] கங்ரக 

C] இநனநர 

D] குைகுநர 

25) யநளண ங்கு உண்ைளதளக ஆசழரினர் 

யிக்குகழளர்? 

A] கங்ரக 

B] கவழ்க்கைல் 

C] தகளற்ரக 

D] ஈமளடு 

26) மந்தநழமகத்தழன் யளணிகப்தளனள்கரப் 

ற்ழன குழப்னகள் கவழ்க்கண்ை ந்த இன 

ணெல்கிறம் களணப்டுகழன்? 

A] னளனூறு, அகளனூறு 

B] தடுதல்யளரை, சழறுளற்றுப்ரை 

C] நணரபக்களஞ்சழ, ட்டிப்ளர 

D] தனம்ளணளற்றுப்ரை, கழத்ததளரக 

27) சவளயில் இனந்ண தநழமகத்தழல் 

இக்குநதழனள இன தளனள்கள் னளண? 

A] ளதக்கு, சந்தம் 

B] நழகு, இயங்கம் 

C] சர்க்கரப, இஞ்சழ 

D] ட்டு, சர்க்கரப 

28) னளனரைன னன்ளளர் களத்தழல் 

சவளயிழனந்ண கனம்ன தகளண்டுயந்ண 

னிரிைப்ட்ைதளக கூப்டுகழண? 

A] அதழனநளன் 

B] ளகன் 

C] ஏரி 

D] ள்ி 

29) ‘ளநரக்கைல் னழுயணம் கப்ல் 

யிடுளயளம்’ - ன்று கவு கண்ை கயிஞர் 

னளர்? 

A] தழகர் 

B] ளபதழனளர் 

C] ய.உ.சழ 



D] ளபதழதளசன் 

30) களளயரிப்னம்ட்டித்தழல் 

சுங்கச்சளரனேம்_____இனந்த? 

A] கப்ழன் தகளடிகள் 

B] சந்தன, நணிகறம் 

C] அயில்ளத ண்ைம் 

D] கங்கரப யிக்கம் 

 

யிரைகள் – கைற்னணம் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 B 

6 B 7 A 8 C 9 D 10 A 

11 C 12 D 13 B 14 A 15 B 

16 D 17 B 18 C 19 A 20 D 

21 B 22 C 23 A 24 D 25 B 

26 C 27 D 28 A 29 B 30 D 

 

6) தகன் தகல்ர் 

1) ‘இந்த உகத்தழல் அரநதழ நப ளயண்டும் 

க் ளகட்ளன் – க் கூழனயர் னளர்? 

A] தகன் தகல்ர் 

B] அன்ர ததளபசள 

C] அன்ிசல்ழயளன் 

D] யிக்ளைளரினள நளகளபளணி 

2) தகன் தகல்னக்கு ந்த யனதழன் ளளண 

ற்ட்ை தகளடின ளளனளல் கண்கின் 

ளர்ரயனேம், களணகின் ளகள்தன்ரநனேம், 

யளனின் ளசும் தன்ரநனேம் இமந்த? 

A] தழரந்தளயண நளதம் 

B] த்ததளன்தளயண நளதம் 

C] என யனண 

D] னென்று யனண 

3) தகன் தகல்ர் ஆறு யனதழன் ளளண 

னளனரைன உதயினளல் தர்கழன்ஸ் ள்ினில் 

ளசர்ந்தளர்? 

A] யிக்ளைளரினள நகளபளணி 

B] அன்ிசல்ழயளன் 

C] அதக்சளண்ைர் கழபகளம்தல் 

D] ளழ தளம்சன் 

4) ஆபம்த்தழல் தகன் தகல்னக்கு 

தன்ம்ிக்ரகனேைன் கல்யி கற்ித்தயர் னளர்? 

A] யிக்ளைளரினள நகளபளணி 

B] அன்ிசல்ழயளன் 

C] ளழ தளம்சன் 



D] அதக்சளண்ைர் கழபகளம்தல் 

5) தர்க்கழன்ஸ் ள்ி அரநந்ணள் இைம் 

ண? 

A] அதநரிக்கள ளஸ்ைன் கர் 

B] அதநரிக்கள ழனைனளர்க் கர் 

C] அதநரிக்கள னளளரிைள கர் 

D] அதநரிக்கள அரிளசள கர் 

6) தகன் தகல்ர் டித்த 

களணளகளளதளறுக்கள ளலளபஸ்நளன் ள்ி 

அரநந்ணள் இைம் ண? 

A] ழனைனளர்க் கர் 

B] யளரழங்ைன் கர் 

C] ளஸ்ைன் கர் 

D] கழளளர்ினள கர் 

7) தகன் தகல்ர் டித்த ரபட் லநீளசன் 

ள்ி அரநந்ணள் கபம் ண? 

A] கழளளர்ினள கர் 

B] யளரழங்ைன் கர் 

C] ளஸ்ைன் கர் 

D] ழனைனளர்க் கர் 

8) தகன் தகல்ர் கவழ்க்கண்ை ந்த கல்றரி 

ணரமவுத் ளதர்யில் தயற்ழ தற்று, 

இங்கரப்ட்ை யகுப்ில் ளசர்ந்தளர்? 

A] ளகம்ிரிட்ஜ் ல்கரக்கமகம் 

B] ளகம்ிரிட்ஜ் தபட் கழிஃப் 

C] கழளளர்ினள ல்கரக்கமகம் 

D] ஆக்ஸ்ளளர்டு ல்கரக்கமகம் 

9) னென்று னற்யர் தற் 

நளற்றுத்தழளிகில் னதன் னதழல் 

இங்கரப்ட்ைம் தற்யர் னளர்? 

A] அதக்சளண்ைர் கழபகளம்தல் 

B] ிதபய்ழ யளட்சன் 

C] தகன் தகல்ர் 

D] அன்ிசல்ழயளன் 

10) தகன் தகல்ர் தன் யளழ்ளில் 

கவழ்க்கண்ை னளனக்களக அல்றம் கறம் 

அனபளண உரமத்தளர்? 

A] களணளகளளதளர் 

B] கண்ணிமந்ளதளர் 

C] ளச்சு இமந்ளதளர் 

D] கண்ணிமந்ளதளர் நற்றும் களணளகளளதளர் 

11) தகன் தகல்ர் தளன் ததளைங்கழன தகன் 

தகல்ர் ழதழ அரநப்ில் ளசர்ந்த தநளத்த 

ததளரகரன களண நற்றும் ளர்ரயனற் 

ள்ிகில் டிக்கும் குமந்ரதகறக்களக 

தசயிட்ைளர்? 

A] என்ரபக் ளகளடி 

B] என ளகளடி 

C] இபண்டு ளகளடி 

D] இபண்ைரப ளகளடி 



12) யளழ்க்ரகனில் இமப்ன ன்ளத இல்ர; 

என்று ளளளல் இன்தளன்று யனம். அந்த 

ம்ிக்ரகனினந்தளல் யளழ்க்ரக தயறுரந 

ஆகளண – ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] களந்தழ 

B] தகன் தகல்ர் 

C] அன்ிதசண்ட் 

D] அன்ர ததளபசள 

13) ீங்கள் கண்ளர்ரயனற்யபளகவும், களண 

ளகளதயபளகவும் இனந்ணம் கூை ப்டி 

உங்களல் சளதழக்க னடிந்தண? – ன்று தகன் 

தகல்ரிைம் யியினயர் னளர்? 

A] அன்ர ததளபசள 

B] அன்ிசல்ழயளன் 

C] ளழ தளம்சன் 

D] யிக்ளைளரினள நகளபளணி 

14) ளன் சளதழப்தற்கு களபணம் ன்னுரைன 

ஆசழரினளப – க் கூழன ர் னளர்? 

A] யிளயகளந்தர் 

B] அதக்சளண்ைர் கழபகளம்தல் 

C] தகன் தகல்ர் 

D] ிதபய்ழ யளட்சன் 

15) ன் னென்று னன்கர இமந்ததளல்தளன் 

க்கு அயர் ஆசழரினபளக கழரைத்தளர் – ன் 

யரினில் தகன் தகல்ர் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

னளரப குழப்ிடுகழளர்? 

A] ளழதளம்சன் 

B] அன்ிசல்ழயளன் 

C] அன்ிதசண்ட் 

D] யிக்ளைளரினள நகளபளணி 

16) தகன் தகல்ர் ஆசழரினள 

அன்ிசல்ழயளன் இந்த ஆண்டு னளண? 

A] 1930 

B] 1932 

C] 1934 

D] 1931 

17) தகல்ரின் ஆசழரினர் இந்த ிகு 

கவழ்க்கண்ை னளனரைன உதயினேைன் யளழ்ந்ண 

யபளர்? 

A] ழனளர்ளைள ைளயின்சழ 

B] யிக்ளைளரினள நகளபளணி 

C] ளழ தளம்சன் 

D] அன்ிதசண்ட் 

18) கவழ்க்கண்ை ந்த கரின் னகழ்தற் 

தண்நணினளக தகன் தகல்ர் தழகழ்ந்தளர்? 

A] கழளளர்ினள கர் 

B] ழனைனளர்க் கர் 

C] ளஸ்ைன் கர் 

D] யளரழங்ைன் கர் 

19) நிதர்கள் ல்ளயற்ரனேம் ிதளக 

டுத்ணக் தகளள்கழளர்கள்; அயர்கள் 

தரனேளந னதன்ரநனளக கனணயதழல்ர. 

தரனளயண இமந்த ிகுதளன் அதன் 



அனரநரன உணர்கழளர்கள் – ன்று கூழனயர் 

னளர்? 

A] களந்தழஜழ 

B] ிைல் களஸ்ட்ளபள 

C] தகன் தகல்ர் 

D] யிளயகளந்தர் 

20) தகன் தகல்ர் கைவுின் அனளல் 

தநளத்தம் த்தர ளள்கள் நட்டும் தநக்கு 

ளர்ரய கழட்டினதளக கவு கண்ைளர்? 

A] னென்று ஆண்டு 

B] னென்று ளள்கள் 

C] னென்று யளபம் 

D] னென்று நளதம் 

21) தகன் தகல்ர் கண் ளர்ரய 

கழரைத்தணம் னதல் ளில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

களட்சழரன நட்டும் ளர்க்கயில்ர? 

A] உனிர்த்ளதளமழகர சந்தழத்தல் 

B] தன் ஆசழரினரப ளர்த்தல் 

C] அனங்களட்சழனகம் ளர்த்தல் 

D] நளரப்தளழுதழல் கதழபயன் நரனேம் 

களட்சழ கண்டுகித்தல் 

22) இபண்ைளயண ளில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

யற்ர நட்டும் தகல்ர் ளர்க்கயில்ர? 

A] தளனட்களட்சழக்கு சளரக்கு தசல்றதல் 

B] யடீ்டிறள் நழன்யிக்குகள் நரத 

கயர்தல் 

C] ளைகம் களணுதல் 

D] கதழபயன் ளதளன்றுதர களணுதல் 

23) னென்ளயண ளில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

யற்ர தகன் தகல்ர் ளர்க்கயில்ர? 

A] கரைத்ததனவுகர களணுதல் 

B] னஞ்ளசளரகரனேம் குடிரசகரனேம் 

ததளமழற்சளரகரனேம் களணுதல் 

C] ஆற்ழல் ைகுகரனேம் அதழல் தசல்றம் 

நிதர்கரனேம் களணுதல் 

D] க்கத்ண யடீ்டுக்களபரின் ண்ரணனில் 

குதழரபரனனேம் ஆட்கள் சழரபனேம் களணுதல் 

24) கண்ளர்ரய கழரைத்தணம் இபண்ைளயண 

ளில் தகன் தகல்ர் ளர்த்த 

அனங்களட்சழனகம் அரநந்தழனந்த கபம் ண? 

A] ழனைனளர்க் கர் 

B] சழகளளகள கர் 

C] தநக்சழகன் அதயன்னை கர் 

D] சழன்சழளட்டி கர் 

25) தளனட்களட்சழனில் கவழ்க்கண்ை னளனரைன 

ஏயினங்கரனேம் ளர்த்ண நகழழ்ந்ததளக 

தகதன் தகல்ர் கூழளர்? 

A] ரநக்ளகல் ஞ்சளள 

B] ழனளர்ளைள ைளயின்சழ 

C] சழற்ி 

D] நளர்க்ளகளளளளள 



26) இபண்ைளயண ளில் தகன் தகல்ர் 

கவழ்க்கண்ை னளனரைன ளைகம் என்று அயரப 

நழகவும் கயர்ந்ததளக கூழளர்? 

A] நழல்ைன் 

B] ஜளர்ஜ் தர்ளட்ரள 

C] ட்யர்ட் ல்ி 

D] தசகப்ிரினர் 

27) னென்ளயண ளில் தகன் தகல்ர் ந்த 

கபத்தழல் அரநந்தழனந்த யளளயின 

இபட்ரைக் ளகளனபக் கட்ைைத்ரதக் 

கண்டுகித்தளக கூழளர்? 

A] சழன்சழளட்டி கபம் 

B] ளஸ்ைன் கபம் 

C] ழனைனளர் கபம் 

D] தநக்சழகன் அதயன்னை கபம் 

28) தகன் தகல்ர் ளர்ரய கழரைத்தணம் 

னென்ளயண ளில் த்தரனளயண 

ழமற்சளரனிறள் கரைத்ததனக்கர 

ல்ளம் ளர்த்ததளக கூழளர்? 

A] னென்ளயண ழமற்சளர 

B] ந்தளயண ழமற்சளர 

C] ஆளயண ழமற்சளர 

D] ளன்களயண ழமற்சளர 

29) ண கண்கள் ணக்கத்ரதனேம் 

இன்த்ரதனேம் னதன்னதளக கண்ை – 

ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] தகன் தகல்ர் 

B] ிதபய்ழ 

C] கழலீளனள கலீழ 

D] அதக்சளண்ைர் கழபகளம்தல் 

30) ம் உணர்வுகறக்கு ளம் நதழப்ித்தல் 

ளயண்டும். கைவுள் நக்குக் தகளடுத்த 

நழகப்தரின அன்ிப்ன ளர்ரய. அதர 

இன்னும் சற்றுளபத்தழல் இமக்கப் ளளகழளளம் 

ன் உணர்ளயளடு கற்ர தசய்ண 

ளர்த்தளல், அதன் அனரநரன ம்நளல் 

உணபனடினேம் – ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] இபளகளயந்தழபர் 

B] களந்தழஜழ 

C] தகன் தகல்ர் 

D] கழபகளம்தல் 

31) தகன் தகல்ர் ிப்ன இப்ன ஆண்டுகள் 

னளண? 

A] 1884 - 1964 

B] 1881 - 1966 

C] 1889 - 1977 

D] 1880 – 1968 

32) தகன் தகல்ர் ிந்த ஊர் னளண? 

A] ழனைனளர்க் 

B] ணஸ்கும்ினள 

C] யளரழங்ைன் 

D] ளஸ்ைன் 



33) தகன் தகல்ர் ிந்த ஊபளண 

கவழ்க்கண்ை ந்த நளகளணத்தழல் 

அரநந்ணள்ண? 

A] அளநள 

B] அளஸ்கள 

C] அரிளசள 

D] றசழனளள 

34) தகஃன் தகல்ர் இந்த ிகு கவழ்க்கண்ை 

ந்த கரில் அயபண ஆசழரினர் நற்றும் 

ளழதளம்சன் ஆகழளனளபண உைல்கறக்கு 

அனளக ல்ைக்கம் தசய்னப்ட்ைண? 

A] ழனைனளர்க் 

B] கழளளர்ினள 

C] யளரழங்ைன் 

D] ளஸ்ைன் 

35) ளழ தளம்சன் – ன்யர்? 

A] ஆசழரினர் 

B] தநளமழதனர்ப்ளர் 

C] அறயக உதயினளர் 

D] ளதளமழ 

36) உகழன் ட்ைளயண அதழசனம் –  

அரமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

A] ிதபய்ழ 

B] கழபகளம்தல் 

C] ரநக்ளகல் ஞ்சளள 

D] தகன் தகல்ர் 

37) தளறுரந, அன்ன, இபக்கம், ணணிவு, 

தன்ம்ிக்ரக ஆகழனயற்றுக்கு 

டுத்ணக்களட்ைளக கவழ்க்கண்ை னளர் தழகழ்ந்ததளக 

தகன் தகல்ர் கூழளர்? 

A] யிக்ளைளரினள நகளபளணி 

B] ளழ தளம்சன் 

C] அன்ிசல்ழயளன் 

D] அன்ிதசண்ட் 

38) தர்கழன்ஸ் ள்ி ன்ண_________ள்ி 

ஆகும்? 

A] களணளகளளதளர் ள்ி 

B] ளர்ரயனற்ளளர் ள்ி 

C] ளசளனடினளளதளர் ள்ி 

D] ஊனற்ளளர் ள்ி 

 

யிரைகள் – தகன் தகல்ர் 

1 A 2 B 3 C 4 B 5 A 

6 C 7 D 8 B 9 C 10 D 

11 A 12 B 13 D 14 C 15 B 

16 A 17 C 18 D 19 C 20 B 



21 C 22 B 23 D 24 A 25 B 

26 D 27 C 28 B 29 A 30 C 

31 D 32 B 33 A 34 C 35 B 

36 D 37 C 38 B 

 

7) தனந்தரயர் களநபளசர் 

1) தன்நற் யபீர், கர்ந யபீர், கல்யிக்கண் 

தழந்த னதல்யர், ரமப்ங்களர் – ன்னும் 

னகழுரபகறக்தகல்ளம் உரினயர் னளர்? 

A] களநபளசர் 

B] தரினளர் 

C] அண்ணள 

D] இபளநச்சந்தழபர் 

2) களநபளசர் ிந்த நளயட்ைம் ண? 

A] இபளநளதனபம் 

B] யினணகர் 

C] யினத்தளச்சம் 

D] யிழுப்னபம் 

3) களநபளசர் ிந்த ஆண்டு ண? 

A] 1901 

B] 1902 

C] 1903 

D] 1904 

4) களநபளசர் ந்த யனதழன் ளளண 

சுயதபளட்டினில் ழுதழ இனந்த யந்ளத நளதபம் 

ன் யளசகத்ரத கண்ைளர்? 

A] த்தளயண யனண 

B] ட்ைளயண யனண 

C] என்தளயண யனண 

D] மளயண யனண 

5) களநபளசர் மளயண யனதழன் ளளண நதழல் 

ஆமநளக தழந்த யளசகம் ண? 

A] தஜய் லழந்த் 

B] யந்ளத நளதபம் 

C] தநழழ் யளழ்க 

D] தயள்ரனள தயிளனறு 

6) களநபளசர் கவழ்க்கண்ை ந்த ணெகத்தழற்கு 

தசன்று இதின், கரிளல்டி, தப்ளளழனன் 

ஆகழளனளரின் யளழ்க்ரக யபளறுகரப் 

டித்ண தழரநனளகவும் ளசவும் யளதம் 

னரினவும் ததளைங்கழளர்? 

A] தநய்கண்ைளன் ல்கரக்கமகம் 

B] தநய்னேண்ைளன் ணெல்ழரனம் 

C] தநய்கண்ைளன் னத்தகச்சளர 

D] ளபதழதளசன் ணெல்ழரனம் 



7) களநபளசர் அயர்கள் இரநனில் களங்கழபசழல் 

இரணந்ண கவழ்க்கண்ை ந்த ளளபளட்ைத்தழல் 

ங்குதயில்ர? 

A] எத்ணரமனளரந இனக்கம் 

B] ரசநன் குழு தழர்ப்ன 

C] உப்னச் சத்தழனளகழபகம் 

D] தயள்ரனள தயிளனறு 

8) களநபளசர் யிடுதர ளளபளட்ை களத்தழல் 

தநளத்தம் த்தர ஆண்டுகள் சழரனிளளன 

கமழத்தளர்? 

A] 06 ஆண்டுகள் 

B] 07 ஆண்டுகள் 

C] 15 ஆண்டுகள் 

D] 11 ஆண்டுகள் 

9) களநபளசரப களங்கழபஸ் கட்சழனின் 

தசனளபளக ழனநழத்தயர் னளர்? 

A] தரினளர் 

B] சத்தழனனெர்த்தழ 

C] க்தயச்சம் 

D] ஜயலர்ளல் ளன 

10) களநபளசர் னளரப தன் அபசழனல் குனயளக 

ற்ளர்? 

A] களந்தழ 

B] ளன 

C] சத்தழனனெர்த்தழ 

D] தரினளர் 

11) ந்த ஆண்டின் ளளண களநபளசர் தநழமக 

சட்ைநன் உறுப்ிபளக 

ளதர்ந்ததடுக்கப்ட்ைளர்? 

A] 1937 

B] 1940 

C] 1935 

D] 1938 

12) களநபளசர் தநழமக களங்கழபஸ் கட்சழனின் 

தரயபளக ளதர்ந்ததடுக்கப்ட்ை ஆண்டு ண? 

A] 1936 

B] 1938 

C] 1937 

D] 1939 

13) தநளத்தம் த்தர ஆண்டுகள் களநபளசர் 

தநழமக களங்கழபஸ் கட்சழனின் தசல்யளக்குநழக்க 

தரயபளக தழகழ்ந்தளர்? 

A] 10 ஆண்டுகள் 

B] 11 ஆண்டுகள் 

C] 12 ஆண்டுகள் 

D] 14 ஆண்டுகள் 

14) 1945 ஆம் ஆண்டு ிபகளசம், 1947 ஆம் 

ஆண்டு ஏநந்ணர் இபளநசளநழ நற்றும் 1949 ஆம் 

ஆண்டு குநளபசளநழ ஆகழளனளர் னதரநச்சபளக 

தயிளனற்தற்கு களபணநளக இனந்தயர் னளர்? 

A] களநபளசர் 



B] கனணளழதழ 

C] அண்ணள 

D] இபளநச்சந்தழபர் 

15) களநபளசர் ளன நரயிற்கு ிகு 

கவழ்க்கண்ை னளரப இந்தழன ிபதநபளக 

தயிளனற்தற்கு களபணநளக இனந்தளர்? 

A] இந்தழபளகளந்தழ 

B] ளல்கணர் சளஸ்தழரி 

C] சபண் சழங் 

D] தநளபளர்ஜழ ளதசளய் 

16) ளல்கணர் சளஸ்தழரி இந்த ிகு 

கவழ்க்கண்ை னளரப இந்தழன ிபதநபளக 

தயிளனற்தற்கு களநபளசர் களபணநளக 

இனந்தளர்? 

A] தநளபளர்ஜழ ளதசளய் 

B] குல்சரிளல் ந்தள 

C] சபண் சழங் 

D] இந்தழபளகளந்தழ 

17) தரயர்கர உனயளக்குயர் –  

அரமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

A] ளன 

B] களந்தழ 

C] களநபளசர் 

D] பளஜளஜழ 

18) ந்த ஆண்டு இபளஜளஜழ னதரநச்சர் 

தயினிழனந்ண யிகழனணம், களநபளசர் 

தநழமகத்தழன் னதரநச்சபளக 

ளதர்ந்ததடுக்கப்ட்ைளர்? 

A] 1952 

B] 1954 

C] 1956 

D] 1958 

19) களநபளசர் தளநளக னதரநச்சர் 

தயினிழனந்ண யிகழன ஆண்டு ண? 

A] 1963 

B] 1961 

C] 1965 

D] 1967 

20) களநபளசர் ஆட்சழக் களத்தழல் 

ததளமழரநச்சபளக தயி யகழத்தயர் னளர்? 

A] ிபகளசம் 

B] சழ.சுப்பநணினம் 

C] ஆர்.தயங்கட்பளநன் 

D] குநளபளசளநழ 

21) களநபளசர் ஆட்சழக் களத்தழல் 

கல்யினரநச்சபளக தயி யகழத்தயர் னளர்? 

A] ிபகளசம் 

B] சழ.சுப்பநணினம் 

C] ஆர்.தயங்கட்பளநன் 

D] குநளபளசளநழ 



22) களநபளசர் னதரநச்சபளக இனந்த 

தளழுண ந்த ந்தளண்டு தழட்ைநளண 

ழரளயற்ப்ட்ைண? 

A] னென்ளயண ந்தளண்டு தழட்ைம் நட்டும் 

B] னதல் ந்தளண்டு தழட்ைம் நட்டும் 

C] இபண்ைளயண ந்தளண்டு தழட்ைம் நட்டும் 

D] இபண்டு நற்றும் னென்ளயண ந்தளண்டு 

தழட்ைம் 

23) களநபளசர் களத்தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த 

இைத்தழல் தரின ததளமழற்ளட்ரைனளண 

அரநக்கப்ையில்ர? 

A] கழண்டி 

B] அம்த்ணர் 

C] இபளனப்ளட்ரை 

D] இபளணிப்ளட்ரை 

24) தநழமகத்தழல் னளனரைன ஆட்சழக் களத்தழல் 

ளயளண்ரநக்தகப் ளசயசதழகறம் 

அரணகறம் கட்ைப்ட்ை? 

A] இபளஜளஜழ 

B] களநபளசர் 

C] ஏநந்ணர் இபளநசளநழ 

D] ிபகளசம் 

25) களநபளசர் ஆட்சழக்களத்தழல் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் ந்த இனக்கம் ளயனொன்ழ 

இனந்தண? 

A] கூட்டுவு இனக்கம் 

B] தளனளதளப இனக்கம் 

C] ளயளண்ரந இனக்கம் 

D] சுங்கயரி இனக்கம் 

26) களநபளசளர் கவழ்க்கண்ை ந்த ததளமழல் 

யர்ச்சழக்களக தழட்ைங்கள்  தீட்டிளர்? 

A] கல்யித் ததளமழல் 

B] கூட்டுவுத் ததளமழல் 

C] ளயளண்ரநத் ததளமழல் 

D] தசவுத் ததளமழல் 

27) களநபளசர் ஆட்சழனில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

ததளமழற்சளரனளண 

ததளைங்கப்தயில்ர? 

A] தய்ளயழ ழக்கரிச் சுபங்கத் 

ததளமழற்சளர 

B] தல்ர இந்ணஸ்தளன் ளளட்ளைள ிழம்ஸ் 

ததளமழற்சளர 

C] கழண்டி அறுரயசழகழச்ரசக் கனயித் 

ததளமழற்சளர 

D] தபம்னர் ததளைர்யண்டிப் தட்டித் 

ததளமழற்சளர 

28) னளனரைன ஆட்சழக் களத்தழல் தநழமகத்தழல் 

கட்ைளனக் கல்யி னரனளண 

ரைனரப்டுத்தப்ட்ைண? 

A] எநந்ணர் இபளநசளநழ 

B] ன.கனணளழதழ 

C] களநபளசர் 



D] ம்.ஜழ.பளநச்சந்தழபர் 

29) ததனளதளறும் ததளட்ைக்கப்ள்ி, 

ஊர்ளதளறும் உனர்ழரப்ள்ி – ன்ரத 

ளளக்கநளக தகளண்டு ஆட்சழ தசய்தயர் னளர்? 

A] ம்.ஜழ.பளநச்சந்தழபன் 

B] தசல்யி.தஜனழதள 

C] அழஞர் அண்ணள 

D] களநபளசர் 

30) ள்ி ளயர ளள்கர 180 இனந்ண 200 

ஆக உனர்த்தழன னதரநச்சர் னளர்? 

A] அண்ணள 

B] களநபளசர் 

C] இபளஜளஜழ 

D] குநளபளசளநழ 

31) ததளைக்கப்ள்ினில் நதழன உணவுத் 

தழட்ைத்ரத அழனகம் தசய்த னதரநச்சர் 

னளர்? 

A] அண்ணள 

B] ிபகளசம் 

C] களநபளசர் 

D] கனணளழதழ 

32) னளர் ஆட்சழக் களத்தழல் ள்ி சவபரநப்ன 

நளளடுகள் ைத்தப்ட்டு ள்ிகறக்கள 

அடிப்ரைப்தளனள்கறம் கனயிகறம் 

தப்ட்ை? 

A] களநபளசர் 

B] ன.கனணளழதழ 

C] தரினளர் 

D] தடுஞ்தசமழனன் 

33) களநபளசர் இபண்டு ஆண்டுகில் தநளத்தம் 

த்தர ள்ி சவபரநப்ன நளளடுகர 

கூட்டிளர்? 

A] 123 

B] 113 

C] 133 

D] 130 

34) கவழ்க்கண்ை ந்த னதல்யபளல் எவ்தயளன 

நளயட்ைத்தழறம் ததளமழல்ணட்க் கல்றரிகள் 

ததளைங்கப்ட்ை? 

A] கரஞர் 

B] அண்ணள 

C] இபளஜளஜழ 

D] களநபளசர் 

35) களநபளசர் தஞ்சளவூர் ண்ரணனளள் 

ளணகளப்னச் சட்ைத்ரத தழனத்தழ சளகுடி 

தசய்னேம் ததளமழளிக்கு த்தர யிழுக்களடு 

ங்கு கழரைக்க யமழயரக தசய்தளர்? 

A] 50% 

B] 60% 

C] 70% 

D] 80% 



36) ழச்சவர்தழனத்தநளண னளனரைன 

ஆட்சழனின் ளளண தகளண்டுயபப்ட்ைண? 

A] களநபளசர் 

B] ஏநந்ணர் இபளநசளநழ 

C] குநளபசளநழ 

D] இபளஜளஜழ 

37) களநபளசர் களத்தழல் ழ உச்சயபம்ளண 

த்தர க்கபளக குரக்கப்ட்ைண? 

A] 20 க்கர் 

B] 25 க்கர் 

C] 30 க்கர் 

D] 15 க்கர் 

38) கவழ்க்கண்ை னளனக்கு களநபளசர் களத்தழல் 

சழறுததளமழளர் த்தழட்ைநளண 

ளநற்தகளள்ப்ையில்ர? 

A] நீயர் 

B] கனப்னக்கட்டி களய்ச்சுயர் 

C] ரகத்தழனளர் 

D] சழறுயணிகர்கள் 

39) கர்ப்ன யடீுகட்டும் தழட்ைம் நற்றும் 

இயச நனத்ணயயசதழ ஆகழனரய னளனரைன 

ஆட்சழக் களத்தழல் அரநத்ணக் 

தகளடுக்கப்ட்ை? 

A] அண்ணள 

B] களநபளசர் 

C] ிபகளசம் 

D] கனணளழதழ 

40) களநபளசர் தழட்ைம் தகளண்டுயபப்ட்ை 

ஆண்டு ண? 

A] 1962 

B] 1961 

C] 1963 

D] 1967 

41) ந்த ஆண்டின் ளளண களநபளசர் அகழ 

இந்தழன களங்கழபஸ் தரயபளக தயிளனற்ளர்? 

A] 1963 

B] 1961 

C] 1962 

D] 1964 

42) கவழ்க்கண்ை ந்த இன ளடுகறக்கு 

களநபளசர் தசன்று அந்ளட்டுத் ததளமழல் 

னன்ளற்ங்கர ளரில் கண்டு அயற்ர 

ம் ளட்டிறம் தசனல்டுத்த னரந்தளர்? 

A] அதநரிக்கள, இங்கழளந்ண 

B] ளநற்கு ளபளப்ினள, சவள 

C] கைள, ஜப்ளன் 

D] இபஷ்னள, கழமக்கு ளபளப்ினள 

43) இந்தழன ிபதநர் ளன கவழ்க்கண்ை ந்த 

ஆண்டின் ளளண இந்த ளளண னதழன ிபதநர் 

ளதர்ந்ததடுக்கும் சழக்கர களநபளசர் 

ளளக்கழளர்? 

A] 1964 



B] 1962 

C] 1965 

D] 1969  

44) ந்த ஆண்டின் ளளண ளல்கணர் 

சளஸ்தழரி தளஸ்களண்டில் உனிரிமந்தளர்? 

A] 1960 

B] 1962 

C] 1966 

D] 1964 

45) களநபளசனக்கு டுயணபசு கவழ்க்கண்ை ந்த 

யினண அித்ண சழப்ித்ணள்ண? 

A] த்ந னரண் 

B] ளபத பத்ள 

C] த்ந ினரண் 

D] தநவ 

46) தநழமக அபசு களநபளசரின் கல்யிப்ணிரன 

சழப்ிக்கும் யரகனில் ந்த நளயட்ைத்தழறள் 

ல்கரக்கமகத்தழற்கு களநபளசர் 

ல்கரக்கமகம்  தனர் சூட்டி உள்ண? 

A] தஞ்ரச 

B] யினணகர் 

C] நணரப 

D] தழனச்சழ 

47) தசன்ரனில் கவழ்க்கண்ை ந்த இைத்தழல் 

களநபளசர் அபங்கம் ழறுயப்டுள்ண? 

A] தசகளர்ளட்ரை 

B] கண்ணநளளட்ரை 

C] இபளனப்ளட்ரை 

D] ளதளம்ளட்ரை 

48) தநழமக அபசு ந்த ளர கல்யி யர்ச்சழ 

ளளக தகளண்ைளை அழயித்ணள்ண? 

A] ஜரீ 15 

B] ஜரீ 12 

C] நளர்ச் 25 

D] ஜனீ் 15 

49) கல்யிக் கண் தழந்தயர் –  தநழழுகம் 

கவழ்க்கண்ை னளரப ளளற்றுகழண? 

A] தழனளகபளன தசட்டினளர் 

B] அண்ணள 

C] களநபளசர் 

D] ம்.ஜழ.பளநச்சந்தழபன் 

50) களநபளசர் இந்த ஆண்டு னளண? 

A] 1972 

B] 1975 

C] 1977 

D] 1973 

51) களநபளசனக்கு ந்த ஆண்டின் ளளண 

டுயணபசு ளபத பத்ள யினண அித்ண 

சழப்ித்தண? 

A] 1980 



B] 1977 

C] 1975 

D] 1976 

52) களநபளசர் உப்னச்சத்தழனளகழபகத்தழல் கந்ண 

தகளண்ைதளல் ந்த சழரனில் 

அரைக்கப்ட்ைளர்? 

A] அழப்னர் 

B] ளயறர் 

C] னமல் 

D] தழனச்சழ 

53) ‘தழரந, ல்ளட்சழ, இரயகறக்கு 

டுத்ணக்களட்ைளக இனக்கும் ஏர் 

அபசளங்கத்தழற்கு தரயர் ன் னரனில் 

களநபளசர் தசன்ர னதல் அரநச்சபளக 

இனக்கழளர் – ன்று களநபளசரப னகழ்ந்தயர் 

னளர்? 

A] தரினளர் 

B] ளன 

C] இந்தழபளகளந்தழ 

D] சழதம்பம் சுப்பநணினம் 

54) ‘தசன் இபண்ைளனிபம் ஆண்டுகளக 

தநழமகத்தழல் ற்ைளத நறுநர்ச்சழனேம் 

யிமழப்னம் இப்ளளண ற்ட்டுள். இதற்கு 

களபணம் நண களநபளசர் தளன் – ன்று 

களநபளசரப ளபளட்டினயர் னளர்? 

A] தரினளர் 

B] இந்தழபளகளந்தழ 

C] கனணளழதழ 

D] அண்ணள 

55) களநபளசர் ளதளற்த்தழல் நட்டுநழன்ழ 

நதழணட்த்தழறம் நக்கரனேம், அயர்கறரைன 

ிபச்சழகரனேம் னரிந்ண தகளள்யதழறம் 

அப்ிபச்சழரகறக்கு தீர்வு களண்தழறம் 

ளட்ைம் நழகுந்த தரயபளக யிங்குகழளர் – 

ன்று ளபளட்டினயர் னளர்? 

A] ளன 

B] ளல்கணர் சளஸ்தழரி 

C] பளஜழவ்களந்தழ 

D] இந்தழபளகளந்தழ 

56) களநபளசர் ன் தரயர், அண்ணள ன் 

யமழகளட்டி – ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] ளகள.பளநச்சந்தழபன் 

B] அண்ணள 

C] இபளஜளஜழ 

D] கனணளழதழ 

57) தழனளகச்சுைர், தநழழ் நக்கின் தஞ்சழல் 

ீங்களத இைம் தற்யர் – ன்று களநபளசரப 

னகமந்தயர் னளர்? 

A] ளகள.பளநச்சந்தழபன் 

B] அண்ணள 

C] இபளஜளஜழ 

D] கனணளழதழ 



58) களநபளசர் அபசு ி நளழங்கறக்கு என 

யமழகளட்டினளக இனக்கழண. னற்ளளக்கு 

அபசழனறம், சுதந்தழபநள சர்க்களரிறம், 

ழர்யளகத்தழரநனிறம் தநழமகம் என 

யமழகளட்டினளக இனக்கழண – ன்று கூழனயர் 

னளர்? 

A] குநளபசளநழ 

B] அண்ணள 

C] .ம்.தளநசு 

D] கனணளழதழ 

59) களநபளசனக்கு ச்ரசத்தநழமன் ன் 

தனரப சூட்டினயர் னளர்? 

A] தரினளர் 

B] அண்ணள 

C] இபளஜளஜழ 

D] பளளஜந்தழப ிபசளத் 

60) கவழ்க்கண்ை னளர் களநபளசரப 

தளணக்கூட்ைங்கில் ளசும் ளளததல்ளம் 

நக்கள் தரயர் ன்று கூறுயளர்? 

A] தநளபளர்ஜழ ளதசளய் 

B] ளல்கணர் சளஸ்தழரி 

C] ளன 

D] இந்தழபளகளந்தழ 

 

யிரைகள் – தனந்தரயர் களநபளசர் 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 B 

6 C 7 A 8 D 9 B 10 C 

11 A 12 D 13 C 14 A 15 B 

16 D 17 C 18 B 19 A 20 C 

21 B 22 D 23 C 24 B 25 A 

26 D 27 B 28 C 29 D 30 B 

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 

36 A 37 C 38 D 39 B 40 C 

41 A 42 D 43 A 44 C 45 B 

46 C 47 D 48 A 49 C 50 B 

51 D 52 A 53 B 54 A 55 D 

56 A 57 D 58 C 59 A 60 C 

 

 

 



8) ன.யபதபளசளரின் கடிதம் 

1) ன.யபதபளசளர் அயர்கள் கவழ்க்கண்ை 

னளனக்கு ழுதழன கடிதநளண நக்கு 

ளைப்குதழனளக அரநந்ணள்ண? 

A] தம்ிக்கு 

B] தந்ரதக்கு 

C] ஆசழரினனக்கு 

D] ண்னுக்கு 

2) தநழமர்கள் கூடிக்கூடி இன்ண தசய்ண 

உனர்ந்தளர்கள் ன்று தசளல்றம் ற்தசளல்ள 

இி ளயண்டும் – ன்று யினம்ினயர் னளர்? 

A] கல்கழ 

B] ன.யபதபளசளர் 

C] தரினளர் 

D] அண்ணள 

3) ளசர்ந்ண தசனல் தசய்ண உனனம் யல்ரந 

தநழமனக்கு உண்டு ன்ரத இி உகுக்கு 

உணர்த்த ளயண்டும் ன்று யினம்ின கயிஞர் 

னளர்? 

A] கழ.பளஜளபளனணன் 

B] இந்தழபள ளர்த்தசளபதழ 

C] ன.யபதபளசளர் 

D] அளசளகநழத்பன் 

4) தநழழ் என்ள தநழமரபப் ிரணத்ண 

எற்றுரநப்டுத்தயல்ண. தநழழ் ஆட்சழ 

தநளமழனளகவும் கல்யி தளமழனளகவுநளளல் 

தயிபத் தநழழுக்கு தழர்களம் இல்ர  

ம்ன. ஆட்சழதநளமழ ன்ளல் சட்ைசர னதல் 

ீதழநன்ம் யரபனில் தநழழ் யமங்க ளயண்டும் 

– ன்று உரபத்தயர் னளர்? 

A] கரஞர் 

B] கயிநணி 

C] நீபள 

D] ன.ய 

5) கடிதம், ணயிரை, யிம்பரக, 

யிற்ரசவட்டு னதழன ல்ளம் தநழமழளளன 

ழுத ளயண்டும் ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] அழஞர் அண்ணள 

B] ள.ளர்த்தசளபதழ 

C] ன.யபதபளசளர் 

D] ஆர்.சண்னகசுந்தபம் 

6) தழனநணம், யமழளடு னதழனயற்ர 

தநழமழல் ைத்ண – ன்று கட்ைரனிட்ையர் 

னளர்? 

A] ன.யபதபளசளர் 

B] அழஞர் அண்ணள 

C] ரிதழநளற்கரஞர் 

D] நரநரனடிகள் 

7) தயிளட்டுத் ணணிரன நறுப்ண ளளத் 

தநழழ்ளட்டுக்கும் தநழழ்தநளமழக்கும் ன்ரந 

தசய்னளத தசய்தழத்தளள்கர யிக்கு – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 



A] ீத்நளன் 

B] ன.யபதபளசளர் 

C] யண்ணதளசன் 

D] ஜழ.சுப்பநணினர் 

8) உன் தநளமழரனனேம் ளட்ரைனேம் 

ளளற்றுயதற்களக நற்யர்கின் 

தநளமழரனனேம் ளட்ரைனேம் ணற்ளளத; 

மழக்களளத; தயறுக்களளத; அனளின் 

தளரனப்மழத்ண தயறுக்களளத – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] தழன.யி.க 

B] ளபதழதளசன் 

C] தரினளர் 

D] ன.யபதபளசளர் 

9) தநழமர்கிரைளன உள் ரக ிரிவுகர 

ளநறம் யர்க்கும் தசனல்கரச் தசய்னளளத; 

அத்தரகன தசற்கரச் தசளல்ளளத; 

அவ்யளள ண்ணங்கர ண்ணளளத – 

ன்று தசளன்யர் னளர்? 

A] ன.யபதபளசளர் 

B] கல்கழ.கழனஷ்ணனெர்த்தழ 

C] சுபதள 

D] ணரபக்கண்ணன் 

10) ன.யபதபளசளர் கூழன ளட்டில் எமழன 

ளயண்டின யரககில் கவழ்க்கண்ை ந்த யரக 

நட்டும் தயளண? 

A] ளயரனில்ள தழண்ைளட்ைம் 

B] ததளமழற்சளர அரநத்தல் 

C] ளட்டில் உள் யறுரந 

D] ிச்ரசதனடுத்தல் 

11) ரம ன்றும் அடிரந ன்றும் இல்ர – 

ன்று கவு கண்ையர் னளர்? 

A] ன.யபதபளசளர் 

B] அண்ணள 

C] ளபதழனளர் 

D] ளபதழதளசன் 

12) ன.யபதபளசளர் கவழ்க்கண்ையற்ழல் ரத 

ளதை ளயண்டும் ன்று குழப்ிடுகழளர்? 

A] னகழ் 

B] உனர்வு 

C] தரரந 

D] ததளண்டு 

13) ததளண்டுக்கு னந்ண, தரரநக்கு ிந்ண – 

ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] அண்ணள 

B] ன.யபதபளசளர் 

C] ளகுநளபன் 

D] ளதயளனப் ளயணளர் 

14) அைக்கழ எழுகுயதற்கு னளனம் இல்ர. 

அதளல் தளன் யழீ்ச்சழ ளர்ந்தண – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] ன.யபதபளசளர் 



B] ளபதழனளர் 

C] யிளயகளன்ந்தர் 

D] களந்தழஜழ 

15) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ண நட்டும் நக்கின் 

ன்ரநக்களக ளதளன்யில்ர  

ன.யபதபளசளர் தன் கயிரதனில் 

குழப்ிட்டுள்ளர்? 

A] தரரந 

B] தகளள்ரக 

C] கட்சழ 

D] இனக்கம் 

16) கல்யிதநளமழ ன்ளல் வ்யரகக் 

கல்றரிகிறம் ல்ளப் ளைங்கரனேம் 

தநழமழளளன கற்ிக்க ளயண்டும் – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] ளபதழதளசன் 

B] நீளட்சழ சுந்தபளர் 

C] திளனகம் அடிகள் 

D] ன.யபதபளசளர் 

17) தம்ிக்கு ன் தரப்ில் கடிதம் ழுணம் 

நற்தளன கயிஞர் னளர்? 

A] தந்ரத தரினளர் 

B] அழஞர் அண்ணள 

C] கரஞர் கனணளழதழ 

D] கல்கழ 

 

யிரைகள் – ன.யபதபளசளரின் கடிதம் 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 C 

6 A 7 B 8 D 9 A 10 B 

11 C 12 D 13 B 14 C 15 A 

16 D 17 B 

 

9) உகளயின தநழமர் 

1) கல்ளதளன்ழ நண்ளதளன்ளக் களத்ளத 

யளதளடு னந்ளதளன்ழன னெத்தகுடி – த் 

தநழமழத்தழன் ததளன்ரநரன ரசளற்ழன 

ணெல் ண? 

A] ததளல்களப்ினம் 

B] னளனூறு 

C] சழப்தழகளபம் 

D] னப்தளனள் தயண்ளநளர 

2) உகழல் னதன் னதழல் ளதளன்ழன 

நிதன் தநழமள ன்ண கவழ்க்கண்ை 

னளனரைன ஆபளய்ச்சழனளர்கின் கனத்ண  

ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 



A] ததளல்ழனினல் ஆபளய்ச்சழனளர் 

B] நளிையினல் ஆபளய்ச்சழனளர் 

C] தளனினினல் ஆபளய்ச்சழனளர் 

D] தநளமழனினல் ஆபளய்ச்சழனளர் 

3) கவழ்க்கண்ை ந்த கண்ைத்தழல் ளதளன்ழன 

தநழமழம் உகதநளம் பயித் தன்னகரம 

ழரளட்டி யனயதளக கூப்டுகழண? 

A] தனெரினளக் கண்ைம் 

B] குநளபக்கண்ைம் 

C] குநரிக்கண்ைம் 

D] னனரக்கண்ைம் 

4) உகழல் க்கழன ளடுகள் சரனின் 

உறுப்னரிரந தற் ளடுகள் தநளத்தம் 

த்தர? 

A] 192 

B] 190 

C] 191 

D] 193 

5) உகழல் க்கழன ளடுகள் சரனின் ஆட்சழப் 

னரந தற் ளடுகள் தநளத்தம் த்தர? 

A] 40 

B] 42 

C] 43 

D] 44 

6) க்கழன ளடுகள் சரனில் இைம்தற்றுள் 

தநளத்த ளடுகள் த்தர? 

A] 234 

B] 235 

C] 240 

D] 236 

7) க்கழன ளடுகள் சரனில் தநளத்தம் உள் 

ளடுகின் ட்டினழல் தநழமழம் பயினேள் 

ளடுகள் தநளத்தம் த்தர? 

A] 152 

B] 150 

C] 143 

D] 154 

8) க்கழன ளடுகள் சரனில் தநளத்தம் உள் 

ளடுகின் ட்டினழல் இட்சத்தழற்கும் 

ளநற்ட்ை தநழமர்கள் த்தர ளடுகில் 

யளழ்கழன்ர்? 

A] 20 

B] 25 

C] 27 

D] 22 

9) தழரபகைளளடினேம் தழபயினம் ளதடு – ன்று 

ளடினயர் னளர்? 

A] கணினன் னங்குன்ளர் 

B] ளபதழனளர் 

C] எரயனளர் 



D] க்கவபர் 

10) சளணயன் யணிகம் தசய்னேம் தளனட்டு 

கைல்கைந்ண தசன் குழப்ன கவழ்க்கண்ை ந்த 

ணெழல் இைம்தற்றுள்ண? 

A] சழப்தழகளபம் 

B] நணிளநகர 

C] கழத்ததளரக 

D] யரனளதழ 

11) கவழ்க்கண்ை ந்த ஆட்சழனளர்கள் தநழமர் 

சழரப அடிரநக் கூழகளக்கழ அயர்தம் 

ஆறரகக்கு உட்ட்ை ளடுகறக்கு அரமத்ணச் 

தசன்ளர்கள்? 

A] ஆங்கழளளனர், ளளர்ச்சுக்கவசழனர் 

B] ளளர்ச்சுக்கவசழனர், ளைினர்கள் 

C] ஆங்கழளனர், ிதபஞ்சுக்களபர் 

D] ிதபஞ்சுக்களபர், ளைினர்கள் 

12) தநழமர் ளகளயில்கள் கட்டி ஆண்டுளதளறும் 

தழனயிமளக்கர சழப்ளக ைத்தழ யனயதளக 

ஆசழரினர் கூழன ளடுகில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

தயளண ண? 

A] தநளரிசழனஸ் 

B] ிளங்கு தீவு 

C] சழங்கப்னர் 

D] நளசழனள 

13) கவழ்க்கண்ை பப்யில் சழழனதள ந்த 

தீயில் யளழ்யர்கறள் தனம்ளன்ரநளனளர் 

தநழமர்களக உள்ர்? 

A] தனெரினள தீவு 

B] அந்தநளன் ழளகளளர் தீவு 

C] ிளங்கு தீவு 

D] ரினைினன் தீவு 

14) ரினைினன் குதழனிழனந்த நக்கள் 

கவழ்க்கண்ை ந்த குதழனிழனந்ண எப்ந்தக் 

கூழகளக அத்தீயில் குடினநர்த்தப்ட்ைளர்கள்? 

A] நளலழ, ளம் 

B] னணச்ளசரி, களரபக்களல் 

C] ளகளயள, ரைனை 

D] ளம், னணச்ளசரி 

15) ரினைினன் தீயில் யளழும் நக்கள் ந்த 

ளட்டின் என குதழனளக கனதப்டுகழன்ர்? 

A] ளளர்ச்சுக்கவசழனர் 

B] இங்கழளந்ண 

C] ிபளன்சு 

D] அதநரிக்கள 

16) ந்த ளட்டில் யளழும் தநழமனள் 95% 

ததளைக்கப்ள்ி னதல் ல்கரக்கமகம் 

யரப தநழமழளளன கல்யி னில்கழன்ர்? 

A] இங்ரக 

B] சழங்கப்னர் 

C] நளசழனள 

D] தநளரிசழனஸ் 



17) கவழ்க்கண்ை ந்த ளடுகில் தநழழ் என 

ளைநளக கற்ிக்கப்ையில்ர? 

A] கைள 

B] ததன் அதநரிக்கள 

C] நளத்தீவுகள் 

D] நளசழனள 

18) கவழ்க்கண்ை ந்த ளட்டில் தநழழ் 

ஆட்சழதநளமழனளக தழகமயில்ர  ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] இங்ரக 

B] தநளரிசழனஸ் 

C] சழங்கப்னர் 

D] நளசழனள 

19) கவழ்க்கண்ை ந்த ளட்டில் யற்ழல் 

உள்ளட்சழ ளதர்தல்கில் தயற்ழ தற்று 

ஆட்சழப் தளறுப்னகரனேம் யகழத்ண 

யபயில்ர  ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] சழங்கப்னர் 

B] இங்ரக 

C] கைள 

D] நளசழனள 

20) இந்தழனளயில் நட்டுநல்ளநல் கவழ்க்கண்ை 

ந்த இன ளடுகில் குடினபசுத் 

தரயர்களகவும் தநழமர் 

ளதர்ந்ததடுக்கப்ட்டுள்ர்? 

A] தநளரிசழனசு, இங்ரக 

B] இங்ரக, நளசழனள 

C] நளசழனள, கைள 

D] சழங்கப்னர், தநளரிசழனசு 

 

யிரைகள் – உகளயின தநழமர் 

1 D 2 B 3 C 4 A 5 C 

6 B 7 D 8 A 9 C 10 B 

11 C 12 A 13 D 14 B 15 C 

16 A 17 C 18 B 19 C 20 D 

 

 

 

 

 



10) தழன.யி.கழனளணசுந்தபரின் தநழழ்ப்ணி 

1) தநழழ்த்ததன்ல்  ளளற்ப்ட்ை 

தனந்தரகனர் னளர்? 

A] தழன.யி.க 

B] யள்ளர் 

C] ளபதழதளசன் 

D] யபீநளனியர் 

2) தழன.யி.க அயர்கள் ிந்த ஊர் ண? 

A] ரமனனூர் 

B] ணள்ம் 

C] தழனயளனொர் 

D] இபட்ைரண 

3) தழன.யி.க அயர்கின் கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

யற்ர ளளற்ழ அயரப தநழழ்த்ததன்ல் 

ச் சழப்ிக்கழன்ர்? 

A] உரபரை 

B] தநழழ்ரை 

C] தநளமழரை 

D] தசய்னேள்ரை 

4) தழன.யி.க அயர்கள் கவழ்க்கண்ை ந்தப் 

ள்ினில் தநழமளசழரினபளக ணினளற்ழளர்? 

A] தசன்ர தகளனக்குளட்ரை தயஸ்ழ 

ள்ி 

B] தசன்ர யண்ணளபப்ளட்ரை தயஸ்ழ 

ள்ி 

C] தசன்ர குளபளம்ளட்ரை தயஸ்ழ ள்ி 

D] தசன்ர இபளனப்ளட்ரை தயஸ்ழ ள்ி 

5) கவழ்க்கண்ை னளரிைம் தழன.யி.க தநழழ் கற்று 

தநழழ்ளபளசழரினபளக உனர்ந்தளர்? 

A] நனவூர் களணச சளஸ்தழரி 

B] கதழரபளயர் ிள்ர 

C] ளம்ன் சுயளநழகள் 

D] சதளசசழயபளவ் 

6) ங்கும் தநழழ், தழறம் தநழழ் ன்தர 

னழு னெச்சளகக்தகளண்டு யைதநளமழச் தசளற்கள் 

கயளநல் ணன தநழமழளளன ளசவும் 

ழுதவும் ளயண்டும்  யற்னறுத்தழனேம் 

அதர ரைனரனில் ின்ற்ழ யளழ்ந்ண 

களட்டினயர் னளர்? 

A] ன.யபதபளசளர் 

B] நரநரனடிகள் 

C] தழன.யி.க 

D] ளதயளனப்ளயணளர் 

7) தநழரம யர்க்க ளயண்டும் ன்ளல், 

ிதநளமழரன தயறுக்க ளயண்டும் ன்று 

தளனன்று - ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] தழன.யி.கழனளணசுந்தபளர் 

B] ன.யபதபளசளர் 

C] இபளசளகளளன் 

D] அண்ணள ணரப 



8) களந்தழனடிகள் தநழமகம் யந்த ளளததல்ளம் 

அயபண ளநரைப்ளச்சழர தநளமழதனர்த்தயர் 

னளர்? 

A] களநபளசர் 

B] ய.உ.சழதம்பளர் 

C] அண்ணள 

D] தழன.யி.க 

9) இரஞர்கள! தநழழுகழன் 

இமழந்தழரரன ஏனங்கள்; ஏர்ந்ண உங்கள் 

தளறுப்ர உணனங்கள்; தநழழ்த்தளரன 

னணப்ளளர்ரயனில் எப்ர தசய்ண 

அரினளசத்தநர்த்த சூள்தகளண்தைழுங்கள், 

ழுங்கள்; மந்தநழழ் யபீத்ணைன் ழுங்கள்; - 

ன்று அரகூயல் யிடுத்தயர் னளர்? 

A] தளபளளபதழ 

B] தனஞ்சழத்தழபளர் 

C] தழன.யி.க 

D] ன.யபதபளசளர் 

10) ளசுயண ளளல் ழுணயண; ழுணயண 

ளளல் ளசுயண ன்னும் னனழனில் தயற்ழக் 

கண்ையர் னளர்? 

A] தழன.யி.க 

B] அப்ணல் பகுநளன் 

C] அண்ணள 

D] நீளட்சழ சுந்தபளர் 

11) ளகட்ைளர் ிணிக்கும் தரகனயளய்க் 

ளகளனம் யினம்னம் யண்ணம் – ன்ப்டி 

ளசுயதழல் யல்யர் னளர்? 

A] ன.ளநத்தள 

B] தழன.யி.க 

C] யள்ளர் 

D] ஆறுனக யள்ளர் 

12) ளநரைத்தமழனக்கு னன்ளளடினளக 

தழகழ்ந்தய னளர்? 

A] கனணளழதழ 

B] தரினளர் 

C] அழஞர் அண்ணள 

D] தழன.யி.க 

13) உரபரை ழுணயண ண ததளமழல் 

ன்னும் அயிற்கு உரபரைக்கு நதழப்னக் 

தகளடுத்தயர் னளர்? 

A] சழயதளளநளதபம் ிள்ர 

B] னபணழங்கம்ிள்ர 

C] தழன.யி.க 

D] இபளஜளஜழ 

14) தழனயி.க யிற்கு யளய்த்த 

தநளமழரைனளண கவழ்க்கண்ையற்ழல் ணயளக 

தநழழுகழல் உனர்ந்ணள்ண? 

A] நர 

B] கைல் 

C] யளம் 



D] நரம 

15) தழன.யி.க யிற்கு யளய்த்த தநளமழரை 

நர த் தநழழுகழல் ஏங்கழ உனர்ந்ணள்ண 

ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] நீளட்சழ சுந்தபம் ிள்ர 

B] தத.தள.நீளட்சழ சுந்தபளர் 

C] உ.ளய.சளநழளதர் 

D] ன.ளயங்கைசளநழ ளட்ைளர் 

16) தழன.யி.க ழுதழன உரபரை ணெல்கில் 

தயளண ண? 

A] இந்தழனளவும் யிடுதரனேம் 

B] ரசயத்தழவு  

C] தளணரந ளயட்ைல் 

D] உள்தளி 

17) தழன.யி.க இனற்ழன தசய்னேள் ணெல்கில் 

தயளண ண? 

A] கழழத்ணயின் அனள்ளயட்ைல் 

B] னனகன் அனள்ளயட்ைல் 

C] உரிரந ளயட்ைல் 

D] தநழழ்ச்ளசளர 

18) தழன.யி.க அயர்கள் கவழ்க்கண்ை ந்த 

இதமழல் ஆசழரினபளக ணினளற்யில்ர? 

A] ளதசக்தன் 

B] இந்தழனள 

C] தழபளயிைன் 

D] யசக்தழ 

19) தழன.யி.க உைல் தர்ந்ண டுக்ரகனில் 

இனந்தளளண யர்ச்சழனேம் யளழ்வும் அல்ண 

டுக்ரக ிதற்ல் ன்னும் ணெர னளர் 

உதயினேைன் ழுதழ தயினிட்ைளர்? 

A] ன.யபதபளசளர் 

B] கல்கழ 

C] கள.நச்சழயளய் னதழனளர் 

D] ளசளநசுந்தபளர் 

20) நணனடித்த த்தர ஆண்டுகில் 

தழன.யி.க தம் நரயி கநளம்ிரக 

அம்ரநனளரப இமந்தளர்? 

A] 7 ஆண்டுகள் 

B] 5 ஆண்டுகள் 

C] 6 ஆண்டுகள் 

D] 4 ஆண்டுகள் 

21) ‘ளன் தினளக யளமயில்ர தநழளமளடு 

யளழ்கழளன்’ – ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] சழரய.தளளநளதபம் ிள்ர 

B] பள.ி.ளசணப்ிள்ர 

C] நீளட்சழ சுந்தபளர் 

D] தழன.யி.க 

22) தழன.யி.க அயர்கின் ிப்ன இப்ன 

ஆண்டுகள் னளண? 

A] 1882 - 1952 

B] 1883 - 1953 



C] 1885 - 1955 

D] 1888 – 1958 

23) ‘ன் கைன் ணி தசய்ண கழைப்ளத’ – ன் 

தழனயளக்ரக தன் யளழ்ளள் னழுயணம் 

கரைிடித்ண யளழ்ந்தயர் னளர்? 

A] தழனளவுக்கபசர் 

B] தழன.யி.கழனளணசுந்தபளர் 

C] கயிநணி ளதசழக யிளனகம் ிள்ர 

D] ணரபநளணிக்கம் 

 

24) ‘அன்ள சழயம்’ – ன் உண்ரநனில் 

யளழ்க்ரக ல்ளம் தழரத்ண யளழ்ந்ண 

யந்தயர் னளர்? 

A] ளபதழனளர் 

B] ன.யபதபளசளர் 

C] கல்கழ 

D] தழன.யி.க 

25) தழன.யி.க அயர்கின் னன்ளளர்கள் 

அரயனம் ளசளம ளட்டின் கவழ்க்கண்ை ந்த 

ஊரபச் ளசர்ந்தயர்கள்? 

A] தழனயளதவூர் 

B] தழனப்பங்குன்ம் 

C] தழனயளனொர் 

D] தழனளயறர் 

26) தழன.யி.க அயர்கள் கவழ்க்கண்ை 

கல்யினரகர னளரிைம் னின்ளர் ன்று 

சரினளக தளனத்ணக 

      1) தநழழ்க்கல்யி – நனவூர் களணச 

சளஸ்தழரி;      

      2) ஆங்கழக்கல்யி – ளம்ன் சுயளநழகள்; 

      3) உழைதம் – சதளசசழயபளவ்;                     

      4) சழயகவரத – ள.கதழரபளயற்ிள்ர; 

A] 4 3 2 1  

B] 1 2 4 3 

C] 2 1 3 4 

D] 3 4 1 2 

27) கவழ்க்கண்ை ந்த ஆண்டின் ளளண தழன.யி.க 

அயர்கள் தயஸ்ழ ள்ினில் தநழமளசழரினர் 

ணினில் ளசர்ந்தளர்? 

A] 1908 

B] 1909  

C] 1907 

D] 1906 

28) தழன.யி.க அயர்கள் னளழ்ப்ளணம் 

கதழரபளயற்ிள்ர அயர்கள் இந்த ிகு 

கவழ்க்கண்ை னளரிைம் தநழழ்க்கல்யிரன 

னின்ளர்? 

A] ளம்ன் சுயளநழகள் 

B] ஜஸ்டிஸ் சதளசழயபளவ் 



C] நனிர நகளயித்யளன் தணிகளச 

னதழனளர் 

D] நனவூர் களணச சளஸ்தழரி 

29) தழன.யி.க அயர்கள் நனிர தணிகளச 

னதழனளரிைம் கவழ்க்கண்ை ந்த ணெர 

நட்டும் கற்கயில்ர? 

A] சழயப்ிபகளசம் 

B] இரசணணுக்கம் 

C] சழயஞளளளதம் 

D] தழனயனட்னன் 

30) தழன.யி.க அயர்கள் 

னளப்ிக்கணங்கரனேம் னபளணங்கரனேம் 

கவழ்க்கண்ை னளரிைம் கற்ளர்? 

A] னளழ்ப்ளணம் கதழரபளயற்ிள்ர 

B] நனிர தணிகளச னதழனளர் 

C] நனவூர் களணச சளஸ்தழரி 

D] நகளயித்யளன் நீளட்சழ சுந்தபளர் 

31) தழன.யி.க அயர்கின் அபசழனல் குன னளர்? 

A] ளகளகள 

B] களந்தழ 

C] தழகர் 

D] ளதளஜழ 

32) கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளர் ‘னதழன 

உரபரைனின் தந்ரத’, ‘தநழழ் 

ளநரைப்ளச்சழன் தந்ரத’ –  

ளளற்ப்டுகழளர்? 

A] இபள.கழனஷ்ணனெர்த்தழ 

B] தழன.யி.க 

C] ளபதழதளசன் 

D] அழஞர் அண்ணள 

33) ‘தநழழ்ளட்டுக்கு களந்தழனளகவும், தநழழுக்கும் 

தநழழ் ழுத்தளர்கறக்கு தந்ரதனளகவும், 

ததளமழளர்கறக்கு தளனளகவும் யிங்கழளர்’ 

– ன்று தழன.யி.க அயர்கர ளபளட்டினயர் 

னளர்? 

A] தந்ரத தரினளர் 

B] அழஞர் அண்ணள 

C] ன.யபதபளசளர் 

D] கல்கழ 

34) இக்கழனங்கில் ‘ிபளனணம்’ ன்னும் 

தசளல்றக்கு ‘தசவு’ ன்னும் தசளல்ர 

னன்டுத்தழ ழயிச் தசய்தயர் னளர்? 

A] தழன.யி.க 

B] னடினபசன் 

C] சழ.சு.தசல்ப்ள 

D] ஆறுனக ளயர் 

35) ‘தழன.யி.க அயர்கின் உள்ம் த்தரகனண 

ன்று என ணெளல் அழன ளயண்டின், அண 

தளணரந ளயட்ைல் ன்னும் இந்த ணெல் 

ளம்’ – ன்று தழன.யி.க ணெர 

சழப்ித்ணக் கூழனயர் னளர்? 

A] கயிநணி 

B] உ.ளய.சள 



C] ன.யபதபளசளர் D] சுபதள 

 

யிரைகள் – தழன.யி..கழனளணசுந்தபளரின் தநழழ்ப்ணி 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 B 

6 C 7 A 8 D 9 C 10 A 

11 B 12 D 13 C 14 A 15 B 

16 C 17 D 18 B 19 A 20 C 

21 D 22 B 23 B 24 D 25 C 

26 A 27 B 28 C 29 B 30 A 

31 C 32 B 33 D 34 A 35 C 

 

11) உணளய நனந்ண 

1) தநழமர் நனத்ணயத்தழல் அரத்ண 

ளளய்கரனேம் தீர்க்கக்கூடின சஞ்சவயி 

நனந்தளக கனதப்டுயண ண? 

A] இனற்ரக 

B] உணவு 

C] தளயபங்கள் 

D] கட்டுப்ளடு 

2) னணரநதன சுரயகூட்டும் ஆயழல் 

ஆசழரினர் கூழன ளளரன தனக்கும் 

ட்டினழல் கவழ்க்கண்ையற்ழல் இைம்தளத 

யரக ண? 

A] ளகரிக யர்ச்சழ 

B] ண்ளட்டு பயல் 

C] இக்கப்ன 

D] யிரபவு உணயகம் 

3) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ண யளழ்க்ரகக்கு 

அடிப்ரைனளக இனப்ணைன் தகளள்ரககள் 

மக்கயமக்கங்கள் ளகரிகம் சனெக அரநப்ன 

யளழ்க்ரகத் தபம் னதழனயற்ழல் 

நளறுளடுகர உனயளக்குகழண? 

A] உணவு 

B] யர்ச்சழ 

C] ண்ளடு 

D] இனற்ரக 

4) சழனின் தகளடுரநரன சழப்ிணி ன்னும் 

ளயி – ன்று கூழன ணெல் ண? 

A] னளனூறு 

B] சழப்தழகளபம் 

C] நணிளநகர 

D] சவயகசழந்தளநணி 



5) உண்டிக் தகளடுத்ளதளர் உனிர் தகளடுத்ளதளளப 

– க் கூறும் இன ணெல்கள் ண? 

A] சழப்தழகளபம், நணிளநகர 

B] அகளனூறு, சழப்தழகளபம் 

C] குறுந்ததளரக, நணரபக்களஞ்சழ 

D] னளனூறு, நணிளநகர 

6) தழனக்குில் தழனயள்றயர் ந்த 

அதழகளபத்தழல் உணளய நனந்தளகும் 

தன்ரநரன ததியளக டுத்ணரபத்ணள்ளர்? 

A] நனந்ண 

B] கள்றண்ணளரந 

C] ரமரந 

D] இகல் 

7) தழனக்குில் அரநந்ணள் நனந்ண 

ன்னும் அதழகளபம் அரநந்ணள் இனல் ண? 

A] ரைனினல் 

B] அபணினல் 

C] ட்ினல் 

D] குடினினல் 

8) ம் ளைப்குதழனில் இைம்தற்றுள் 

நனந்தத ளயண்ைளயளம் னளக்ரகக்கு 

அனந்தழனண – த் ததளைங்கும் குளண 

தழனக்குில் த்தரனளயண குளக 

அரநத்ணள்ண? 

A] குள் - 941 

B] குள் - 942 

C] குள் - 945 

D] குள் – 948 

9) தயப்ளைளள நண ளட்டுச் சரநனறக்கு 

கவழ்க்கண்ை ந்த அரிசழளன ற்ண ன்று 

தநழமர் நனத்ணயத்ணரனில் கூப்ட்டுள்ண? 

A] தளின அரிசழ 

B] ளசுநதழ அரிசழ 

C] தளன்ி அரிசழ 

D] னழுங்கல் அரிசழ 

10) கவழ்க்கண்ையற்ர அயற்ழன் நனத்ணய 

தன்ரநனேைன் தளனத்ணக: 

         1) நஞ்சள் – யனிற்றுச் சூட்ரை 

தணிக்கும் 

         2) நழகு – குிர்ச்சழரன உண்ைளக்கும் 

         3) சவபகம் – தஞ்சழறள் சிரன 

ீக்கும் 

         4) தயங்களனம் – ததளண்ரைக் 

கட்ரைத் ததளரக்கும் 

A] 3 4 1 2 

B] 4 3 2 1 

C] 1 2 3 4 

D] 2 1 4 3 

11) ளளய்க்கு னெக்களபணம்_____ஆகும்? 

A] உணவு 

B] உப்ன 



C] தகழமழ உணவு 

D] அதழகம் உண்ணுதல் 

12) உண்ை உணவு குனதழனேைன் கப்தற்கும் 

குனதழ ணய்ரந தறுயதற்கும் உைழறள் 

கமழவுப்தளனட்கள் தயிளனறுயதற்கும் 

இன்ழனரநனளதண ண? 

A] உப்ன 

B] உணவு 

C] ீர் 

D] தசரிநளம் 

13) என ளில் த்தர ழட்ைர் தண்ணரீ் 

குடித்தளல் உைறக்கு ல்ண ன்று 

கூப்டுகழண? 

A] இபண்டு ழட்ைர் 

B] ந்ண ழட்ைர் 

C] ளன்கு ழட்ைர் 

D] னென்று ழட்ைர் 

14) சம்ச்சவர் உணயில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் ண 

நட்டும் ளசர்க்கப்ையில்ர? 

A] ீர்ச்சத்ண 

B] உணயில் னபதம் 

C] கிநங்கள் 

D] ணண்ணூட்ைச் சத்ணக்கள் 

15) கவழ்க்கண்ை யற்ர அரபயனிளக 

உண்ண ளயண்டும்  ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] ீர், ளசளறு 

B] ளநளர், ளல் 

C] ளசளறும், களய்கழனேம் 

D] ளல், னபதம் 

16) கவழ்க்கண்ை யற்ர அரபயனிளக 

உண்ண ளயண்டும்  ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] ீர், ளசளறு 

B] ளநளர், ளல் 

C] ளசளறும், களய்கழனேம் 

D] ளல், களய்கழ 

17) நீணண் யினம்ளல் – ன்று கூழன 

ஆசழரினர் னளர்? 

A] எரயனளர் 

B] யள்றயர் 

C] கயிநணி 

D] ளபதழனளர் 

18) களர நளர உளயி யிதம் களற்று 

யளங்கழ யனளயளரின் – த் ததளைங்கும் 

ளைர ளடின கயிஞர் னளர்? 

A] எரயனளர் 

B] யள்றயர் 

C] கயிநணி 

D] தழனனெர் 

19) உைம்ளர் அமழனின் உனிபளர் அமழயர் – த் 

ததளைங்கும் ளைர இனற்ழனயர் னளர்? 

A] ஆறுனக ளயர் 



B] யள்ளர் 

C] கயிநணி 

D] தழனனெர் 

20) அறுசுரயகர அதன் னன்கறைன் 

தளறுத்ணக? 

         1) இிப்ன - இிரந 

         2) னிப்ன - யம் 

         3) ணயர்ப்ன - உணர்வு 

         4) களர்ப்ன - ஆற்ல் 

A] 2 1 4 3 

B] 4 3 2 1 

C] 1 2 3 4 

D] 3 4 1 2 

 

யிரைகள் – உணளய நனந்ண 

1 B 2 D 3 A 4 C 5 D 

6 A 7 C 8 B 9 D 10 A 

11 B 12 C 13 D 14 A 15 C 

16 B 17 A 18 C 19 D 20 A 

 

12) ளளய் ீக்கும் னெழரககள் 

1) ணசழச்தசடினின் இரகர ீரிழட்டுக் 

தகளதழக்க ரயத்ண ஆயிிடித்தளல் கவழ்க்கண்ை 

ந்த ளளய் நட்டும் ீங்களண? 

A] ீதபரிச்சல் 

B] நளர்னச்சி 

C] ீர்க்ளகளரய 

D] தரயழ 

2) ணசழச்தசடினின் இரகர றநழச்ரசம் 

மம் சளற்றுைன் அரபத்ணப்ளளைப் கவழ்க்கண்ை 

ந்த ளளனளண ீங்கும்? 

A] நளர்னச்சி 

B] ீதபரிச்சல் 

C] உைற்சூடு 

D] ரை  

3) ணசழச்தசடினின் யிரதகரப் தளடி தசய்ண 

என்று அல்ண இபண்டு கழபளம் அவு 

உண்ைளல் கவழ்க்கண்ை ந்த இன ளளய்கள் 

ீங்கும்  ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] ரை, ீர்க்ளகளரய 

B] உைற்சூடு, ீதபரிச்சல் 

C] தரயழ, னணகுயழ 

D] நளர்ப்னச்சழ, ரை 



4) கவழ்க்கண்ை ந்த னெிரகனளண 

நஞ்சள்களநளர ளளய்க்கு ின நனந்தளக 

இன்றும் னன்ட்டு யனகழண? 

A] குப்ரளநி 

B] ணணயர 

C] கவழ்க்களய்தல்ழ 

D] ணசழச்தசடி 

5) கவழ்க்களய்தல்ழனின் ளயறு தனர்கில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் சரினளண ண? 

A] கவழ்யளய்தனல்ழ, கவழ்களய்தனல்ழ 

B] கூமளய்தல்ழ, கூழ்யளய்தல்ழ 

C] கவரமக்களய்தல்ழ, கவமயளய்தல்ழ 

D] கவமளதல்ழ, கவழ்யளய்தல்ழ 

6) நஞ்சள்களநளர ளளய்க்கு நனந்ணண்ணும் 

ளில் கவழ்க்கண்ை ந்த உணரய 

உட்தகளள்யண ல்ண ன்று கூப்டுகழண? 

A] ளநளனம், ளநளர்ச்ளசளனம் 

B] ளறம், ளல்ச்ளசளனம் 

C] தனினம், தனிர்ச்ளசளறும் 

D] கழனேம், கழச்ளசளறும் 

7) கவமளதல்ழ இரகரக் கவழ்க்கண்ை 

தனுைன் ளசர்த்ண அரபத்ண னென்றுகழபளம் 

அவு களர நளர இனளயர ளறளள் 

ததளைர்ந்ண உட்தகளள் சழறுீர்த் ததளைர்ள 

ளளய்கள் ீங்கும்? 

A] தயல்ம் 

B] கற்கண்டு 

C] சர்க்கரப 

D] உப்ன 

8) கவழ்க்கண்ை ந்த னெழரகனில் நட்டும் 

தகளடினிறம் இரகறம் தகளக்கழப்ளளன் 

சழறுனள்கள் இல்ர? 

A] சழங்கயல்ழ 

B] ணணயர 

C] ணணஇர 

D] ணணர 

9) ணணயர இரகர ல்தண்தணனில் 

சரநத்ண உணளயளடு ளசர்த்ண த்தர 

ளள்கள் ததளைர்ந்ண உண்டு யந்தளல் 

சுயளகளசம் அகறம், இரப்ன இனநல் 

ளளகும்? 

A] 22 ளள்கள் 

B] 15 ளள்கள் 

C] 25 ளள்கள் 

D] 21 ளள்கள் 

10) ணணயர னெழரகரன ஞளப்ச்சழர 

 ளளற்ழனயர் னளர்? 

A] தழன.யி.க 

B] யள்ளர் 

C] கயிநணி 

D] தழனனெர் 



11) ச்சுக்கடிகறக்கு ல் நனந்தளக 

னன்டும் னெழரக ண? 

A] குப்ரளநி 

B] கற்ளரம 

C] கரிசழளங்கன்ி 

D] ணணயர 

12) குப்ரளநி இரகர களனரயத்ண 

தளடினளக்கழ னசழளல் கவழ்க்கண்ை ந்த ளளய் 

குணநளகும்? 

A] டுக்ரகப் னண்  

B] நப்னழுக்கள் தயிளனறும் 

C] யனிறு ணய்ரநனளகும் 

D] சழரனத் ணண்டும் 

13) குப்ரளநி இரகர தளடினளக்கழ 

குமந்ரதகின் யனணக்ளகற் அயில் 

உண்ணக் தகளடுத்தளல் கவழ்க்கண்ை ந்த 

நளற்ம் நட்டும் ைக்களண? 

A] சழரனத் ணண்டும் 

B] யனிறு ணய்ரநனளக்கும் 

C] குிர்ச்சழ ற்டுத்ணம் 

D] நப்னழுக்கர தயிளனற்றும் 

14) ளநி ணங்க________ன்ண மதநளமழ? 

A] ணணயர 

B] குப்ரளநி 

C] கற்ளரம 

D] ணசழ இர 

15) கற்ளரம என______தளயபம் ஆகும்? 

A] ீர் 

B] சணப்ன ழம் 

C] எட்டுண்ணி 

D] யண்ை ழம் 

16) கற்ளரம யரககில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

கற்ளரம நட்டும் நனந்தளக னன்டுகழண? 

A] இரமயளர் கற்ளரம 

B] ளசளற்றுக் கற்ளரம 

C] குனத்ண கற்ளரம 

D] நஞ்சள் கற்ளரம 

17) ளசளற்றுக் கற்ளரமனின் ளதளர ீக்கழச் 

ளசளற்றுப் குதழரன குரந்தண த்தர 

னர கழுயிளல் தளன் அதன் 

கசப்னத்தன்ரநனேம் யழுயழுப்னம் ீங்கும்? 

A] 05 னர 

B] 12 னர 

C] 10 னர 

D] 15 னர 

18) கற்ளரமனின் ளசளற்றுப்குதழரன 

சும்ளறைன் ளசர்த்ண சளப்ிட்ைளல் கவழ்க்கண்ை 

ந்த ளளய் ீங்கும்? 

A] னெச்சூடு 

B] இபயில் உக்கம் 



C] னடியனம் 

D] சழரனத் ணண்டும் 

19) கவழ்க்கண்ை ந்த களபணத்தழளல் கற்ளரம 

னெழரகக்கு குநரி கண்ை ளளய்க்கு குநரி 

தகளடு ன்னும் யமக்கு ற்ட்ைண? 

A] இபயில் ன்ளக உக்கம் யபரயப்தளல் 

B] னெச்சூடு ளளரன ீக்குயதளல் 

C] தண்கின் கனப்ர சளர்ந்த ளளய்கர 

ீக்குயதளல் 

D] தசளழ, சழபங்கு ளளரன ீக்குயதளல் 

20) கவழ்க்கண்ை ந்த ட்ரைரன அரபத்ண 

தையிளல் னரிந்த றம்ன யிரபயில் கூடும்? 

A] னனங்ரகப்ட்ரை 

B] யளரமப்ட்ரை 

C] கற்ளரம தண்டு 

D] ததன்ம்ட்ரை 

21) னனங்ரகக்கவரப சளப்ிடுயதளல் ற்டும் 

னன்கில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண 

ண? 

A] கண்ளர்ரயரன எழுங்குப்டுத்ணம் 

B] சவதளதழ குணநளகும் 

C] உைர யறயளக்கும் 

D] கூந்தர யபச் தசய்னேம் 

22) உணயில் ளசனம் சழறுச்சுத்தன்ரநரன 

னழக்கும் தன்ரந கவழ்க்கண்ை ந்த 

னெழரகக்கு உள்ண? 

A] தண்டுக்கவரப 

B] னனங்ரகக்கவரப 

C] தகளத்தநல்ழ 

D] கழளயப்ிர 

23) கரிசளங்கண்ணி னெழரகனளண 

கவழ்க்கண்ை ந்த ளளரன 

குணப்டுத்தயில்ர? 

A] னற்றுளளய் 

B] இபத்தளசளரக 

C] தசரிநளக்ளகளளறு 

D] நஞ்சட்களநளர 

24) கரிசளங்கண்ணிக்கு யமங்கப்டும் ளயறு 

தனர்கில் கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளயண 

ண? 

A] கரிசளர 

B] ரகனளந்தகரப 

C] ினங்கபசம் 

D] ளதகபளசம் 

25) யளய்ப்னண் நற்றும் குைற்னண்ரண 

குணநளக்கும் னெழரக ண? 

A] அகத்தழக்கவரப 

B] நணித்தக்களி 

C] யல்ளரப 

D] ளயப்ிர 



26) கவழ்க்கண்ை ந்த னெழரகனின் ளயரப 

சுயின்ளல் ஊரயத்ண, உர்த்தழ 

தளடினளக்கழ சும்ளல், நழகுப்தளடி, 

சர்க்கரபனேைன் உண்டு யந்தளல் இனநல் 

ீங்கும்? 

A] னசுனசுக்ரக தகளட்ரை 

B] யல்ளரபக் கவரப 

C] அகத்தழக் கவரப 

D] னனங்ரகக்கவரப 

27) ல் சளர்ந்த ளளய்கர குணப்டுத்ணம் 

னெழரக ண? 

A] ளயப்ங்தகளழுந்ண 

B] னசுனசுக்ரக தகளட்ரை 

C] கழளயப்ிர 

D] அகத்தழக்கவரப 

28) கவழ்க்கண்ை ந்த இரரன அரபத்ண 

தையிளல் அம்ரநனளல் யந்த தயப்னளளய் 

அகறம்? 

A] நளயிர 

B] ளயப்ிர 

C] னனங்ரககவரப 

D] அகத்தழக்கவரப 

29) களர நளர  இனளயரனேம் 

த்தர கழபளம் கழளயப்ிரரன கழுயிச் 

சழறுணசழழதளக யளனிழட்டு தநன்று 

யிழுங்கழளல் சவதளதழ ளளய் இனளில் 

குணநளகும்? 

A] இபண்டு கழபளம் 

B] ஆறு கழபளம் 

C] ந்ண கழபளம் 

D] த்ண கழபளம் 

30) கண்ளர்ரய ததியளக்கும் நற்றும் 

ரபரன ளளக்கும் னெழரக ண? 

A] கழளயப்ிர 

B] ணணயர 

C] கற்ளரம 

D] கரிசழளங்கண்ணி 

 

யிரைகள் – ளளய்கள் ீக்கும் னெழரககள் 

1 A 2 D 3 B 4 C 5 D 

6 A 7 B 8 C 9 D 10 B 

11 A 12 A 13 D 14 B 15 D 

16 B 17 C 18 A 19 C 20 A 

21 B 22 D 23 A 24 C 25 B 

26 A 27 C 28 B 29 C 30 D 

 



13) தழல்ரனளடி யள்ினம்ரந 

1) யள்ினம்ரநனின் தந்ரதனளர் தன் 

தழனநணத்தழற்கு ிகு யளழ்ந்த இைம் ண? 

A] தசன்ர 

B] ததன் ஆப்ிரிக்கள 

C] னணச்ளசரி 

D] தழல்ரனளடி 

2) யள்ினம்ரநனின் தந்ரதனளர் னனுசளநழ 

தழல்ரனளடி ன்னும் ஊரில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

ததளமழர தசய்ண யந்தளர்? 

A] கட்டிைத் ததளமழல் 

B] தசவுத் ததளமழல் 

C] யணிகத் ததளமழல் 

D] களய்கழக்கரை 

3) தசவுத் ததளமழல் ளதழப்ளல் னனுசளநழ 

ளயரத்ளதடி தன் நரயினேைன் ங்கு 

குடிளனழளர்? 

A] நளசழனள 

B] னணச்ளசரி 

C] ததன் ஆப்ிரிக்கள 

D] சழங்கப்னர் 

4) ததன் ஆப்ிரிக்களயில் யள்ினம்ரநனின் 

தந்ரதனளர் கவழ்க்கண்ை ந்த கரில் 

களய்கழகரை ைத்தழ யந்தளர்? 

A] ளஜளகன்ஸ்ர்க் 

B] யளல்க்ஸ்பஸ்ட் 

C] ளகப்ைவுன் 

D] ிரிட்ளைளரினள 

5) யள்ினம்ரந ிந்த ஆண்டு ண? 

A] 1895 

B] 1896 

C] 1898 

D] 1897 

6) ந்த ஆண்டின் ளளண ததன்ளப்ிரிக்க 

ளட்டின் தழனநணப்தழவுச் சட்ைப்டினேம், 

கழழத்ணய நதச் சட்ைப்டினேம் ரைதளத 

தழனநணம் தசல்ளண ன்று அந்ளட்டு 

உச்சீதழநன்ம் தீர்ப்ர தயினிட்ைண? 

A] 1911 

B] 1913 

C] 1915 

D] 1917 

7) ததன்ளப்ிரிக்களயில் யளழ்ந்த இந்தழனர்கள் 

தன் உரிரநரன நீட்க அந்ளட்ரை தழர்த்ண 

னளர் தரரநனில் அப்ளளபளட்ைத்தழல் 

ஈடுட்ைர்? 

A] ளல்கணர் சளஸ்தழரி 

B] யிளயகளந்தர் 

C] தழல்ரனடி யள்ினம்ரந 

D] களந்தழஜழ 



8) ததன்ளப்ிரிக்களயில் ளளபளட்ைத்தழன் 

ளளண னளர் ைத்தழன யபீம் தசழந்த 

உரபனளண யள்ினம்ரநனின் நதழல் 

ஆமநளக தழந்தண? 

A] களந்தழ 

B] ளன 

C] அம்ளத்கர் 

D] சளபளஜழி ளனேடு 

9) யள்ினம்ரந அப்ளளபளட்ைத்தழன் ளளண 

கந்ண தகளண்ைதளல் ந்த ஆண்டின் ளளத் 

ரகண தசய்னப்ட்ைளர்? 

A] 1914 

B] 1917 

C] 1915 

D] 1913 

10) யள்ினம்ரந ரகண தசய்னப்ட்ை இைம் 

ண? 

A] ளஜளகன்ஸ்ர்க் 

B] யளல்க்ஸ்பஸ்ட் 

C] ளகப்ைவுன் 

D] ைர்ன் 

11) ததன்ளப்ிரிக்க ீதழநன்ம் 

யள்ினம்ரநக்கு தநளத்தம் த்தர ஆண்டு 

களம் கடுங்களயல் தண்ைரரன யிதழத்தண? 

A] னென்று நளதம் 

B] னென்று ஆண்டு 

C] என ஆண்டு 

D] இபண்டு நளதம் 

12) சழரத்தண்ைரக்களக ீ யனந்ணகழளனள? – 

ன்று யள்ினம்ரந ளர்த்ண ளகட்ையர் னளர்? 

A] அன்ர ததளபசள 

B] அன்ிதசன்ட் 

C] ட்ளைல் 

D] களந்தழ 

13) ‘இல்ர இல்ர நீண்டும் சழர 

தசல்யதற்கு தனளர்’ – ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] இபளணிநங்கம்நளள் 

B] யள்ினம்ரந 

C] ளயறளச்சழனளர் 

D] அன்ிதசண்ட் 

14) ‘இந்தழனர்கின் னுக்களக த்தகு 

இன்ல்கரனேம் ற்ளன். அதற்களக ன் 

இன்னுனிரபனேம் தனளயன்’ - ன்று கூழனயர் 

னளர்? 

A] களந்தழ 

B] ளன 

C] யள்ினம்ரந 

D] இபளணிநங்கம்நளள் 

15) யல்ினம்ரந இந்த ஆண்டு ண? 

A] 1916 

B] 1917 



C] 1914 

D] 1918 

16) யள்ினம்ரந இந்த ளளண அயரின் 

யனண னளண? 

A] 17 யனண 

B] 18 யனண 

C] 15 யனண 

D] 16 யனண 

17) ‘ன்னுரைன சளகளதரினின் நபணத்ரத 

யிைவும் யள்ினம்ரநனின் நபணம் க்கு 

ளரிடினளக இனந்தண’ – ன்று தன் நம் 

யனத்தத்ரத கூழனயர் னளர்? 

A] தழல்ரனடி யள்ினம்ரந 

B] களந்தழனடிகள் 

C] கஸ்ணரி ளய் 

D] சளபளஜழி ளனேடு 

18) நளதர்கறக்கு அணிகன்களக தழகழும் 

ணன்த்ரதத் தளங்கும் நயழரந, தன்நளம், 

ல்தளழுக்கம் ஆகழனயற்ழற்கு இக்கணநளக 

தழகழ்ந்தளர். அயனரைன தழனளகம் யணீ் 

ளளகளண. சத்தழனத்தழற்களக உனிர்ீத்த 

அயனரைன உனயம் ன் கண்னன் ழற்கழண’ 

– ன்று யள்ினம்ரந குழத்ண களந்தழ ந்த 

இதமழல் ழுதழளர்? 

A] ததன்ளப்ிரிக்க சத்தழனளகழபகம் 

B] இந்தழனள இதழ் 

C] இந்தழனன் எப்ீினன் 

D] ரைம் ஆஃப் இந்தழனள 

19) கவழ்க்கண்ை ந்த ணெழல் களந்தழனடிகள் 

‘ததன்ளப்ிரிக்க யபளற்ழல் 

யள்ினம்ரநனின் தனர் ன்றும் ழரத்ண 

ழற்கும்’ ன்று குழப்ிட்டுள்ளர்? 

A] ததன்ளப்ிரிக்க சத்தழனளகழபகம் 

B] இந்தழனன் எப்ீினன் 

C] சத்தழனச்ளசளதர 

D] ததன்ளப்ிரிக்களயில் களந்தழ 

20) தழல்ரனடி யள்ினம்ரந ழரரயப் 

ளளற்ழ டுயணபசு த்தர அஞ்சல் 

தரரனனேம் அஞ்சல் உரனேம் 

தயினிட்டுள்ண? 

A] னொ.15  

B] னொ.5 

C] னொ.10 

D] னொ.20 

21) தழல்ரனளடி ன்னும் ஊபளண 

தநழமகத்தழல் கவழ்க்கண்ை ந்த நளயட்ைத்தழல் 

அரநந்ணள்ண? 

A] யினணகர் 

B] ளநக்கல் 

C] ளகப்ட்டிம் 

D] னணச்ளசரி 

22) களந்தழனடிகள் தநழமர் நீணம் 

தநழழ்தநளமழனின் நீணம் நழகுந்த ஈடுளடு 



தகளண்ைதற்கு னளர் களபணம்  ஆசழரினர் 

கூறுகழளர்? 

A] சுப்பநணினம் சழயள 

B] ய.உ.சழதம்பளர் 

C] ளயறளச்சழனளர் 

D] யள்ினம்ரந 

23) களந்தழனின் யளழ்க்ரகப் னணத்தழல் அயர் 

ளநற்தகளண்ை சத்தழனளகழபக ளயள்யிப்ணிக்கு 

னதல் கப்ழ னளர்? 

A] யள்ினம்ரந 

B] ளளஜதழ பளய் 

C] னனுசளநழ 

D] பளணி ட்சுநழ 

24) களந்தழரன, நகளத்நள ன் 

உனர்ழரளளக்கழத் தழனப்ின தனரந 

கவழ்க்கண்ை னளனக்கு உண்டு? 

A] சுப்பநணினம் சழயள 

B] ய.உ.சழதம்பளர் 

C] யள்ினம்ரந 

D] தழனப்னர் குநபன் 

25) களந்தழனடிகள் தநண தநழமகப் னணத்தழன் 

ளளண யளய்ப்னக் கழரைக்கும் ளளததல்ளம் 

னளனரைன தழனளகத்ரத ன்ழனேைன் ழரவு 

கூர்ந்ணள்ளர்? 

A] களநபளசர் 

B] தழன.யி.க 

C] தழனப்னர் குநபன் 

D] யள்ினம்ரந 

26) யள்ினம்ரநனின் ழரரயப் ளளற்றும் 

யரகனில் ளகள-ஆப்-தைக்ஸ் ன்ரமக்கப்டும் 

தநழழ்ளடு தசயளர் கூட்டுவுச் சங்கம் 

தசன்ரனிறள் த்தரனளயண யிற்ர 

ரநனத்தழற்கு ‘தழல்ரனடி யள்ினம்ரந 

நளிரக’ ப் தனர் சூட்டி 

தனரநப்டுத்தழனேள்ண? 

A] 650 யண யிற்ர ரநனம் 

B] 600 யண யிற்ர ரநனம் 

C] 500 யண யிற்ர ரநனம் 

D] 550 யண யிற்ர ரநனம் 

27) யள்ிம்ரநனின் ஆனேதம் 

கவழ்க்கண்ையற்றுள் ணதயன்று களந்தழ தன் 

இதமழல் குழப்ிட்டுள்ளர்? 

A] ம்ிக்ரக 

B] ளளபளட்ைம் 

C] தளறுரந 

D] ளச்சு 

 

 



யிரைகள் – தழல்ரனடி யள்ினம்ரந 

1 D 2 B 3 C 4 A 5 C 

6 B 7 D 8 A 9 D 10 B 

11 A 12 D 13 B 14 C 15 C 

16 D 17 B 18 C 19 A 20 B 

21 C 22 D 23 A 24 C 25 D 

26 B 27 A       

 

14) இபளணி நங்கம்நளள் 

1) நணரபரன ஆண்ை ந்த நன்ரின் 

நரயி இபளணிநங்கம்நளள் ஆயளர்? 

A] தழனநர ளனக்கர் 

B] னத்ணக்கழனஷ்ணப் ளனக்கர் 

C] தசளக்களத ளனக்கர் 

D] யபீப் ளனக்கர் 

2) இபளணிநங்கம்நளின் நகன் தனர் னளண? 

A] அபங்க கழனட்டிண னத்ணயபீப்ன் 

B] அபங்க கழனட்டிண யபீப்ன் 

C] அபங்க னத்ண யபீப்ன் 

D] னதளம் கழனட்டிண யபீப்ன் 

3) அபசளட்சழரன அைக்கத்ளதளடும் 

தந்தழபத்ளதளடும் ளம் ளளக்க ளயண்டும் 

னன்ளகளனம் அதன் யிரவும் அபசழனழல் 

எனளளணம் தயற்ழரனத் தபளண; ரகயரப 

தழர்தகளள் ப்ளளணம் ஆனேத்த ழரனில் 

இனப்ளதளடு நழகுந்த தளறுரநனேைனும் 

தசனல்ைளயண்டும் – ன்று கூழனயர் னளர்? 

A] தசளக்களத ளனக்கர் 

B] இபளணி நங்கம்நளள் 

C] யிஜனபங்க தசளக்களத ளனக்கர் 

D] யிசுயளத ளனக்கர் 

4) ந்த ளயரனில் ப்டி ைந்ணதகளள் 

ளயண்டுதநன்றும் ணணிந்ண னடிதயடுக்கும் 

நயழரந ளயண்டுதநன்றும் ன்று 

இபளணிநங்கம்நளள் கவழ்க்கண்ை னளனக்கு 

அழவுரப கூழளர்? 

A] இபளணி நீளட்சழ 

B] யபீப் ளனக்கர் 

C] யிஜனபங்க தசளக்களத ளனக்கர் 

D] அபங்க கழனட்டிண னத்ணயபீப்ன் 

5) ‘ளட்ரை ஆறம் தளறுப்னக்கு 

யந்ணயிட்ைளல் அரயரபனேம் தம் 

குமந்ரதகள் ளளல் ண்ணி, அன்ன 

தசறத்ணதல் ளயண்டும்’ - ன்று அழவுரப 

கூழனயர்? 

A] இபளணி நீளட்சழ 

B] ளயறளச்சழனளர் 



C] இபளணிநங்கம்நளள் 

D] ளகளப்தனந்ளதயி 

6) ளர்ரநரனக் களட்டிறம் உனர்ந்த ததய்யம் 

இல்ர ன் உணர்ளயளடும் டுழரரந 

ண்ளளடும் அரநதழனளக ஆட்சழ னரிந்தயர் 

னளர்? 

A] அபங்க கழனட்டி னத்ணயபீப் ளனக்கர் 

B] இபளணிநங்கம்நளள் 

C] யிஜனபங்க தசளக்களத ளனக்கர் 

D] யபீப் ளனக்கர் 

7) அபங்க கழனட்டி னத்ணயபீப் ளனக்கர் 

தநளத்தம் த்தர ஆண்டு களம் ஆட்சழ 

னரிந்தளர்? 

A] த்தளண்டுகள் 

B] ஆளண்டுகள் 

C] மளண்டுகள் 

D] ட்ைளண்டுகள் 

8) அபங்க கழனட்டி னத்ணயபீப்ன் கவழ்கண்ை 

ந்த ளளனளல் ளதழக்கப்ட்டு உனிரிமந்தளர்? 

A] தயண்ரந ளளய் 

B] குைற்னண் 

C] குிர் சூபம் 

D] அம்ரந ளளய் 

9) ந்த ஆண்டின் ளளண இபளணிநங்கம்நளின் 

தனபன் யிஜனபங்க தசளக்களதன் தனபயில் 

அரினரண அநர்த்தப்ட்ைளர்? 

A] கழ.ி.1688 

B] கழ.ி.1687 

C] கழ.ி.1686 

D] கழ.ி.1685 

10) கவழ்க்கண்ை னளனரைன ஆட்சழனளண 

ணனபங்கரத் தளங்கழக்தகளண்டு ஆட்சழக் 

கைரநகர அமகு ஆற்க்கூடின 

யபீளங்கர – ன்று நக்களல் ளளற்ழ 

னகமப்ட்ைண? 

A] தசளக்களத ளனக்கர் 

B] இபளணிநங்கம்நளள் 

C] அபங்க கழனட்டி னத்ணயபீப்ன் 

D] யிஜனபங்க தசளக்களத ளனக்கர் 

11) தழனயிதளங்கூரப ளசர்ந்த ந்த நன்ர் 

நணரப ளனக்க அபசுக்குச் தசறத்த ளயண்டின 

தழரப்தளனள்கரச் தசறத்தயில்ர? 

A] இபளநயர்நள 

B] ளபளநயர்நள 

C] இபயியர்நள 

D] கழனஷ்ணயர்நள 

12) தழனயிதளங்கூர் நன்ர் கவழ்க்கண்ை ந்த 

குதழனிழனந்த ளனக்கர் ரைரனத் தளக்கழ 

அமழத்தளர்? 

A] கல்கும் 

B] கைற்கும் 

C] த்நளனபம் 



D] குச்சல் 

13) கவழ்க்கண்ை னளனரைன தரரநனில் 

நங்கம்நளள் அனுப்ின ளனக்கர் ரைனளண 

தழனயிதளங்கூர் ரைரனத் ளதளற்கடித்ண 

தழரப்தளனள் நற்றும் தளன், பீங்கழ 

னதழன தளனள்கரனேம் தற்றுத் 

தழனம்ினண? 

A] ததழ ளகப்ட்ைன் 

B] ததழ பரசனன் 

C] ததழ பசப்ரனன் 

D] ததழ ைபளஜன் 

14) நணரப ளனக்கர் ஆட்சழப்குதழகள் 

சழயற்ரக் ரகப்ற்ழன நபளத்தழன நன்ர் 

னளர்? 

A] தயங்ளகளஜழ 

B] னதளம் சளலஜீழ 

C] இபண்ைளம் சபளளஜழ 

D] தஞ்ரச ரளஜழ 

15) ததழ பசப்ரனர் தஞ்ரச நபளத்தழன 

ரைகர ளதளற்கடித்த ிகு ளனக்கர் 

ரைதனடுப்ளர்கறக்கு தனம் தளனள் 

தகளடுத்ண அனுினயர் னளர்? 

A] ணக்ளகளஜழ 

B] ளளஜழ ண்டிதர் 

C] தயங்ளகளஜ ீ

D] தஞ்ரச ரளஜழ 

16) இபளணி நங்கம்நளள் களத்தழல் களயிரினின் 

குறுக்ளக அரண கட்டின ரநசூர் நன்ன் 

னளர்? 

A] சழக்களதயபளனன் 

B] தஞ்ரச ரளஜழ 

C] இபயியர்நள 

D] பயிளயர்நள 

17) இபளணி நங்கம்நளள் ரநசூர் நீண 

ரைரனதனடுக்க ரகரன நந்ண கவழ்க்கண்ை 

னளனைன் கூட்டுப்ரை என்ர 

உனயளக்கழளர்? 

A] நணரப - தழனயிதளங்கூர் 

B] ளயறர்  -நணரப  

C] தழனச்சழ - நணரப 

D] தஞ்ரச – நணரப 

18) எவ்தயளனயனம் தளம் சழந்ததளக கனணம் 

சநனத்ரத ரகக்தகளண்டு யளமயிடுயளத 

தனநம் – ன் தகளள்ரகரன ின்ற்ழனயர் 

னளர்? 

A] சழக்கத்ளதயபளனன் 

B] ததழ பசப்ரனன் 

C] இபளணிநங்கம்நளள் 

D] தஞ்ரச ரளஜழ 

19) சநனத் ததளைர்ளக சழர ரயக்கப்ட்ை 

ந்த ளதழரினளரப இபளணிநங்கம்நளள் 

யிடுதர தசய்தளர்? 

A] தல்ளள 



B] தநல்ளள 

C] ளளளசத் 

D] தளளசத் 

20) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ந்த குனரய 

இபளணிநங்கம்நளள் தம் அபசரயனில் 

யபளயற்று யினந்ளதளம்ிளர்? 

A] தல்ளள 

B] தநல்ளள 

C] ளளளசத் 

D] தளசத் 

21) ந்த சநனத்தழரின் ல்யளழ்யிற்களகவும் 

ள்ியளசல்கின் ளணகளப்ிற்களகவும் 

ழங்கர நளினநளக இபளணிநங்கம்நளள் 

யமங்கழனண குழத்ண கல்தயட்டுகள் 

கூறுகழன்? 

A] இஸ்ளநழனர் 

B] கழழத்ணயர் 

C] இந்ணயர் 

D] தத்தர் 

22) கவழ்கண்ை ந்த இன ஊர்கறக்கு 

இரைப்ட்ை தடுஞ்சளரனளண நங்கம்நளள் 

சளர  அரமக்கப்டுகழண? 

A] தசன்ர - நணரப 

B] இபளளநஸ்யபம் - நணரப 

C] தழனச்சழ - நணரப 

D] கன்ினளகுநரி – நணரப 

23) ந்த நளதத்தழல் ஊஞ்சல் தழனயிமள 

ரைத இபளணிநங்கம்நளள் ற்ளடு 

தசய்தளர்? 

A] ஆடித்தழங்கள் 

B] ஆித்தழங்கள் 

C] நளசழத்தழங்கள் 

D] ங்குித்தழங்கள் 

24) கவழ்க்கண்ை ந்த இைத்தழல் தயள்ம் 

ற்ட்டு நக்கள் ணன்னற்ளளண அயர்கறக்கு 

உணவு, உரை, உரனேள் யமங்குயதற்கு 

இபளணிநங்கம்நளள் ஆரணனிட்ைளர்? 

A] ரயரக 

B] சழறுகூைல் 

C] தகளள்ிைம் 

D] தளநழபபணி 

25) இபளணிநங்கம்நளள் கவழ்க்கண்ை ந்த 

கட்ைத்ரத நட்டும் கட்ையில்ர? 

A] நத்தழனச் சந்ரத 

B] நணரப கல்றரி உனர்ழரப் ள்ிக்கூைம் 

C] இபளநளதனப நளயட்ை ஆட்சழத்தரயரின் 

ரமன அறயகம் 

D] நணரப நளயட்ை ஆட்சழத்தரயரின் 

அறயகம் 

26) கவழ்க்கண்ை ந்த ளில் 

இபளணிநங்கம்நளறம் இயபனம் நணரப 

நீளட்சழ அம்நின் தழனநணத்ரத 

கண்டுகிப்ர்? 



A] சழத்தழரப ிரநதழ ளள் 

B] சழத்தழரப னழுநதழ ளள் 

C] சழத்தழரப னதல் ளள் 

D] சழத்தழரப ளதய்நதழ ளள் 

27) இபளணிநங்கம்நளறம் இயபசனம் ந்த 

அபண்நரனில் தங்கழ நீளட்சழ தழனநணத்தழ 

கண்டுகிப்ர்  கூப்டுகழண? 

A] நணரப ததப்க்கும் நண்ைம் 

B] நணரப அபண்நர 

C] தனக்கம் அபண்நர 

D] நணரப ணெற்ங்களல் நண்ைம் 

28) கவழ்க்கண்ை ந்த கைவுர 

இபளணிநங்கம்நளள் யணங்க தசன் ளளண 

தன்ர நந்த ழரனில் என இரஞன் 

அயர்கள் நீண இடிப்ண ளளல் யந்தளன்? 

A] னனகன் 

B] நீளட்சழ 

C] யிளனகர் 

D] சழயன் 

29) இரயனுக்கு னன்ளள் ற்த்தளழ்வுகள் 

இல்ர; அரயனம் என்ள – ன்று 

கூழனயர் னளர்? 

A] தளனேநளயர் 

B] யள்ளர் 

C] களரபக்களல் அம்ரநனளர் 

D] இபளணிநங்கம்நளள் 

30) ‘ததன்ளட்ரைத் தன்ந்திளன ஆண்ை 

தண்ணபசழ’ - ன்னும் னகரம தற்யர் னளர்? 

A] இபளணி ட்சுநழளய் 

B] இபளணிநங்கம்நளள் 

C] ளயறளச்சழனளர் 

D] அசளம்ிரக அம்ரநனளர் 

 

யிரைகள் – இபளணிநங்கம்நளள் 

1 C 2 A 3 B 4 D 5 C 

6 A 7 C 8 D 9 A 10 B 

11 C 12 A 13 C 14 D 15 B 

16 A 17 D 18 C 19 B 20 C 

21 A 22 D 23 B 24 C 25 D 

26 B 27 C 28 A 29 D 30 B 

 

 



15) தளங்கள் தழனயிமள

1) நித குத்தழன் உரமப்ின் ளநன்ரநரனப் 

னன்யடியில் நக்கதல்ளம் என்றுகூடித் 

ணய்த்ண இன்னறுகழன் இணனில்ளத் தழனளள் 

ண? 

A] தீளயி தழனளள் 

B] உரமப்ளர் தழம் 

C] யிளனகர் சணர்த்தழ 

D] தளங்கல் தழனளள் 

2) ரமரநகர க்குயநளய் 

யமழனனுப்ியிட்டு யர்ச்சழக்கு யரக 

கூட்டும் னணயபவுகறக்கு நர்ச்சழளனளடு 

நக்கள் தம் நத்தளல் யபளயற்ன இரசத்தழடும் 

யண்ணத்தழனளள் ண? 

A] ஆங்கழப்னத்தளண்டு 

B] தளங்கள் தழனளள் 

C] தநழழ்ப்னத்தளண்டு 

D] தீளயி தழனளள் 

3) உகழன் உனரின யளழ்வுக்கு அச்சளணினளய், 

னெ எினளய்த் தழகழ்கழன் ந்த இரயர 

ளளற்ழ யணங்குகழன் உனிர்ப்னள் தழனளள் 

தளங்கள் ன்று ஆசழரினர் கூறுகழளர்? 

A] னனகன் 

B] ளதளயந்தழபன் 

C] சூரினன் 

D] கண்ணன் 

4) நக்கள் நதழல் கவழ்க்கண்ையற்ழல் ண 

ழரந்ண களணப்டும் உணர்வுகில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] இரப்தனக்கம் 

B] ன்ழக்களட்ைல் 

C] னணரந ளயட்ைல் 

D] இனற்ரக ளளற்ல் 

5) யரநனின் அரைனளநளக 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் ண கூப்டுகழண? 

A] தல்யிரத களம் 

B] அறுயரைக்களம் 

C] தற்ழயினர்ரய 

D] தல்கம் களணும் களம் 

6) ________ட்ைம் ளதடி யிரதப்யர்கள் 

சழற்றூர்யளழ் தனநக்கள்? 

A] ஆிப்ட்ைம் 

B] நளசழப்ட்ைம் 

C] ஆடிப்ட்ைம் 

D] ஆயணிப்ட்ைம் 

7) தளங்கறைன் தயற்ழர, ளக்கு, ளதங்களய் 

நற்றும் னக்கிகறைன் இஞ்சழனேம் நஞ்சறம் 

கனம்னம் ஞளனிற்றுக்கு ற் கவழ்க்கண்ை ந்த 

இபண்டும் னதன்ரநனள இைம் தறுகழன்? 

A] கற்னபம், தயல்ம் 

B] தயற்ழர, ளக்கு 



C] நளயிர, ள 

D] அனகம்னல்றம், னசணினேம் 

8) களனேரை தல்ளளடு கடும்ன அரநத்ண – 

த் ததளைங்கும் ளைர ளடின கயிஞர் 

னளர்? 

A] ஆண்ைளள் 

B] ம்நளழ்யளர் 

C] குளசகபளழ்யளர் 

D] இபளநளனுஜர் 

9) களனேரை தல்ளளடு கடும்ன அரநத்ண – 

ன்று ஆண்ைளள் ளடின ளைளண 

கவழ்க்கண்ை ந்த ணெழல் அரநந்ணள்ண? 

A] தழனப்ளரய 

B] ளசழனளர் தழனதநளமழ 

C] தழனயளய்தநளமழ 

D] தனநளள் தழனதநளமழ 

10) உமவுத்ததளமழல் ளகரிகத்தழன் அரைனளச் 

சழன்நளக இன்றும் தழகழ்ந்ண, ண்ரைன 

நபரனேம் ண்ளட்ரைனேம் ரசளற்ழ 

ழற்கும் தழனயிமள ண? 

A] தனம் தளங்கல் 

B] நளட்டுப் தளங்கல் 

C] உமயர் தழனளள் 

D] ளளகழத் தழனளள் 

11) கமன்றும்ர்ப் ின்ண உகம் அதளல் – 

த் ததளைங்கும் குளண கவழ்க்கண்ை ந்த 

தழனளர குழக்கழண? 

A] ளளகழத் தழனளள் 

B] தனம் தளங்கல் 

C] நளட்டுப் தளங்கல் 

D] உமயர் தழனளள் 

12) நணரப, இபளநளதனபம், சழயகங்ரக 

நளயட்ைங்கில் னணயிடும் யிமளயளண 

வ்யளறு அரமக்கப்டுகழண? 

A] சல்ழக்கட்டு, னணகட்டு 

B] நஞ்சுயிபட்டு, சல்ழக்கட்டு 

C] றுதழுவுதல், நஞ்சுக்கட்டு 

D] னணயிபட்டு, னணகட்டு 

13) தநழழ்ளட்டின் யைநளயட்ைங்கில் 

னணயிடும் யிமளயளண கவழ்க்கண்ையற்ழல் 

வ்யளறு அரமக்கப்டுகழண? 

A] றுதழுவுதல் 

B] நஞ்சுயிபட்டு 

C] னணகட்டு 

D] ஜல்ழக்கட்டு 

14) ண்ரைன தநழமர்  னணயிடும் யிமளரய 

வ்யளறு அரமத்தர்? 

A] றுதழுவுதல் 

B] நஞ்சுயிபட்டு 

C] னணகட்டு 



D] ஜல்ழக்கட்டு 

15) ம்ரந சுற்ழனேள் நக்கர 

தரினயர்கர உயிர்கர ண்ர்கர 

அயர்தம் இல்ம் தசன்று யணங்கழ 

அன்தளழுக உரபனளடி நகழழ்ய கவழ்க்கண்ை 

ந்த தழனளின் ளளக்கநளக கனதப்டுகழண? 

A] ளளகழத் தழனளள் 

B] களணும் தளங்கல் 

C] நளட்டுப் தளங்கல் 

D] தனம் தளங்கல் 

16) தளங்கள் தழனளளண ஆந்தழபள, கர்ளைகள 

ஆகழன நளழங்கில் கவழ்க்கண்ை ந்த 

தனரில் தகளண்ைளைப்டுகழண? 

A] நகப சங்கபளந்தழ 

B] அறுயரைத் தழனயிமள 

C] தளங்கள் தழனயிமள 

D] நகளசங்கபந்தழ தழனயிமள 

17) கவழ்க்கண்ை ந்த இன ளடுகில் தளங்கள் 

தழனளளண அறுயரைத் தழனயிமளயளக 

தகளண்ைளைப்டுகழண? 

A] தநளரிசழனசு, இங்கழளந்ண 

B] நளசழனள, சழங்கப்னர் 

C] ஜப்ளன், ஜளயள 

D] ஆந்தழபள, கர்ளைகள 

18) தநழமகம் நட்டுநழன்ழ கைல்கைந்ண 

ளடுகிறம் தகளண்ைளைப்டும் தளங்கல் 

தழனயிமளயளண கவழ்க்கண்ை ந்த ளட்டில் 

நட்டும் ரைதயில்ர? 

A] அதநரிக்கள 

B] இங்கழளந்ண 

C] இங்ரக 

D] இபஷ்னள 

 

யிரைகள் – தளங்கள் தழனயிமள 

1 D 2 A 3 C 4 A 5 B 

6 C 7 D 8 A 9 B 10 B 

11 C 12 B 13 C 14 A 15 B 

16 A 17 C 18 D 

 

16) ளர்ரந - ம் ளைப்குதழனில் இைம்தற்றுள் ளர்ரந ன்னும் சழறுகரதனளண ல்தளழுக்க 

கரதகள் ன்னும் ணெழழனந்ண டுத்தளப்ட்ைண. இதன் ஆசழரினர் – ஆமழ.ளய.இபளநசளநழ 

 

 



17) உனிர்க்ளகளம் 

1) தனப்னக்ளகளநளண உனிரிங்கள் 

யளழ்யதற்கு ற் உனிர்க்ளகளநளக 

நளறுயதற்கு சுநளர் த்தர ஆண்டுகள் 

ளநளண? 

A] 100 ளகளடி 

B] 150 ளகளடி 

C] 200 ளகளடி 

D] 300 ளகளடி 

2) உனிர்கள் னதன் னதழல் ங்கு ளதளன்ழ? 

A] ீர் 

B] ழம் 

C] நர 

D] களடு 

3) உனிரிக் குன்ழன் நணினடினளக 

யறீ்ழனப்யர் னளர்? 

A] தளயபங்கள் 

B] யிங்குகள் 

C] நிதன் 

D] ரய 

4) கவழ்க்கண்ையற்ழல் னளர் உனிர்க்ளகளத்தழன் 

ரநனநளக தழகழ்கழளர்? 

A] யிங்கு 

B] தளயபம் 

C] ரய 

D] நிதன் 

5) ழத்தழன் ளநற்பப்ில் தநளத்தம் த்தர 

ங்கு கைல்ீர் சூழ்ந்ணள்ண? 

A] னக்களல் குதழ 

B] களல் குதழ 

C] அரபப் குதழ 

D] னழுப் குதழ 

6) கவழ்க்கண்ையற்ழல் ந்த ீர் 

தட்தயப்ழரரன எழுங்குப்டுத்ணயதளக 

கூப்டுகழண? 

A] ஆற்று ீர் 

B] கைல் ீர் 

C] தழ ீர் 

D] கழணற்று ீர் 

7) கைல் அிக்கும் தளனள்கில் 

கவழ்க்கண்ையற்ழல் தயளண ண? 

A] யம் 

B] கைற்ஞ்சு 

C] நபகதம் 

D] கழிஞ்சல் 

8) யிநண்ைத்தழல் கந்ண உள் யளனேக்கள் 

தளறுத்ண தளனத்ணக: 

      1) உனிர்யி – 78%; 2) உப்னயி – 1%; 3) 

நற் யிகள் – 21% 



A] 1 3 2 

B] 2 3 1 

C] 1 2 3 

D] 3 1 2 

9) உனிரிங்கள் யளழும் குதழனில் உள் 

ழம், ீர், களற்று ளளன்ரய அைங்கழன 

ழர_____ப்டும்? 

A] உனிர்க்ளகளம் 

B] சுற்றுச்சூமல் 

C] உனிர் யிக்ளகளம் 

D] உக யிக்ளகளம் 

10) உக யிக்ளகளம் உனபத்தழனேம் 

தயப்ழரரனனேம் அடிப்ரைனளகக் தகளண்டு 

ிரித்த  ிரிவுகில் குழப்ிைத்தக்க 

ிரிவுகள் ண? 

A] அடியி நண்ைம். ளநல்யி நண்ைம் 

B] இரையி நண்ைம், தயப் யிநண்ைம் 

C] னயி நண்ைம், அடியி நண்ைம் 

D] தயப்யி நண்ைம், ளநல்யி நண்ைம் 

11) ழத்தழன் தயப்ழரரன எளப சவபள 

ழரனில் ரயத்தழனக்க தரிணம் உதவும் 

நண்ைம் ண? 

A] இரையி நண்ைம் 

B] னயி நண்ைம் 

C] தயப்யி நண்ைம் 

D] அடியி நண்ைம் 

12) னயிக்கு யனம் தயப்த்ரத சவர்தசய்ண 

அனுப் சுரநக் கூண்டு ளளல் தசனல்டும் 

யிநண்ைம் ண? 

A] னயி நண்ைம் 

B] அடியி நண்ைம் 

C] தயப்யி நண்ைம் 

D] ளநல்யி நண்ைம் 

13) கவழ்க்கண்ை ந்த யிநண்ைத்தழறள் 

உனிர்யிப் ைநளண உனிர்கள் தசமழக்க 

இனற்ரக அமழக்கும் ளணகளப்ன அபணளகும்? 

A] னயி நண்ைம் 

B] அடியி நண்ைம் 

C] ளநல்யி நண்ைம் 

D] தயப்யி நண்ைம் 

14) சூரினிைநழனந்ண தயியனம் னஊதளக் 

கதழர்கள் ழப்பப்ரத் தளக்களத யரகனில் 

கவழ்க்கண்ை ப்ைநளண தடுக்கழண? 

A] இரையி நண்ைம் 

B] தயப்யி நண்ைம் 

C] அடியி நண்ைம் 

D] ளநல்யி நண்ைம் 

15) குிர்சளதப்தட்டினில் னன்டுத்தப்டும் 

ந்த யளனேயளண உனிர்யிப் ைத்ரத 

சழதப்தழல் தனம்ங்கு யகழக்கழண? 

A] குளளளபள ஃனறளபள களர்ன் 

B] களர்ன் ரை ஆக்ரசடு 



C] ஃனறளபள குளளளபள களர்ன் 

D] களர்ன் ளநளளக்ரசடு 

16) நக்களல் அன்ளைம் னன்டுத்தப்ட்ை 

ிகு கமழயளக நளறும் கமழவுகில் கவழ்க்கண்ை 

ந்த கமழயளல் நட்டும் ழம் 

நளசரைனயில்ர? 

A] யியசளனக் கமழவுகள் 

B] குப்ரகள் 

C] நிதக் கமழவுகள் 

D] ததளமழற்சளர கமழவுகள் 

17) சுற்றுச்சூமல் ளணகளப்ில் கவழ்க்கண்ை ண 

தனம்ங்கு யகழக்கழன்? 

A] நபங்கள் 

B] ழங்கள் 

C] நரகள் 

D] நிதன் 

18) நபங்கர ததளைர்ந்ண அமழத்ண யனயதளல் 

கவழ்க்கண்ை ந்த ளதழப்ன நட்டும் 

ற்டுயதழல்ர? 

A] ழச்சரிவு 

B] தயப்ழர 

C] நண்ணரிப்ன 

D] நரமனின்ரந 

19) ழநகின் களய்ச்சறக்கு________ல் 

னெழரககளகும்? 

A] நபங்கள் 

B] நண் 

C] ீர் 

D] யளனே 

20) நரமயம் தனகவும், சூமரப் 

ளணகளக்கவும்______ளயண்டும்? 

A] ீர் ளசநழத்தல் 

B] நபம் யர்த்தல் 

C] ழச்சரிவு ற்ைளநல் தசய்தல் 

D] னஊதளக் கதழர்கர தடுத்தல் 

 

யிரைகள் - உனிர்க்ளகளம் 

1 B 2 A 3 C 4 D 5 A 

6 B 7 C 8 D 9 B 10 A 

11 D 12 B 13 C 14 D 15 A 

16 C 17 A 18 B 19 A 20 B 

 

 



 

18) ல் உள்ம் – சழறுகரத – ஆசழரினர் தனர் ததரினயில்ர 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ன்ழ - ளகள.மி னனகன் 


