
www.Padasalai.Net

  REVISION TEST – 1                   GENERAL TAMIL & GK                  SANTHANA TNPSC.           

 

1    SANTHANA TNPSC.           THIYAGA  DURGAM.                             CELL: 8760273175 
 

1. சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தத நிறுவியவர் 

அ) அருணகிரிநாதர்    ஆ) இராமலிங்க அடிகள்   இ) தாயுமானவர்   ஈ) பட்டினத்தர் 

2. பபாருத்துக: 
அ) மருவூர்ப்பாக்கம்    -    1) குறிஞ்சி          அ)   4  3  2  1  
ஆ) புளியங்குளம்       -    2) முல்தல         ஆ)  1  2  3   4 
இ) மாங்காடு           -    3) மருதம்           இ)   2  4  1  3 
ஈ) சஞ்சீவிராயன் கரடு  -    4) பநய்தல்          ஈ)   3   1  4  2 

3. பபாருத்துக 

அ) உதிரம்    -     1) மக்கள்        அ)  3   4   2  1 
ஆ) மூப்பு     -     2) மனம்         ஆ)  1   4   3  2 
இ) மாந்தர்    -     3) இரத்தம்       இ)  3    4   1  2   
ஈ) அகம்      -     4) முதுதம       ஈ)  2    1   4  3 

4. பபாருத்துக 

அ) வதர     -   1) பநற்றி         அ) 4  3   2  1 
ஆ) அரம்தப  -   2) பதய்வம்       ஆ) 1  4  2   3 
இ) அணங்கு  -   3) மதல          இ)  3  4  2  1 
ஈ) நுதல்      -   4) வாதை         ஈ)  2  3  1  4 

5. மணிப்பிரவாள நதைதய எதிர்த்துக் குரல் பகாடுத்தவர் 

அ) ரா.பி.சசதுப்பிள்தள                      ஆ) தவயாபுரிப்பிள்தள 
இ) மதறமதலயடிகள்                      ஈ) பரிதிமாற்கதலஞர் 

6. தமிழ் எழுத்துகளில் சீர்திருத்தங்கதளக் பகாண்டு வந்தவர் 

அ) கால்டுபவல்      ஆ) ஜி.யு.சபாப்    இ) வரீ்மாமுனிவர்    ஈ) சீகன்பால்கு ஐயர் 

7. “கிறித்துவக் கம்பர்” – என்று சபாற்றப்படுவர் 

அ) ஒட்ைக்கூத்தர்    ஆ) வரீமாமுனிவர்     இ) ஜி.யு.சபாப்   ஈ) எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்பிள்தள 

8. ‘வான்மதற’ என்னும் பசால் குறிக்கும் இலக்கியம் 

அ) குறுந்பதாதக    ஆ) அகநானூறு     இ) திருக்குறள்    ஈ) நாலடியார் 

9. “திருந்திய பண்பும் சீர்த்த நாகரிகமும் பபாருந்திய தூய்பமாைி தமிழ்ச் பசம்பமாைியாம்” – யாருதைய 
கூற்று? 

அ) பரிதிமாற் கதலஞர்                    ஆ) ந.மு.சவங்கைசாமி நாட்ைார் 
இ) ரா.பி.சசதுபிள்தள                      ஈ) சதவசநயப் பாவாணர் 

10. ‘சசர, சசாை, பாண்டிய மன்னர்கள் எனது நண்பர்கள் என்று கல்பவட்டில் பபாறித்த மன்னர் 

அ) சந்திரகுப்த பமௌரியன்     ஆ) பிந்துசாரார்    இ) அசசாகர்    ஈ) பிம்பிசாரார் 

11. பின்வரும் பதாைர்களில் சந்திப்பிதையற்ற பதாைதரக் காண்க 

அ) பகுத்துண்டுப் பல்லுயிர் ஓம்பிைப் பயிர் பதாைிதலப் பாதுகாப்சபாம். 
ஆ) பகுத்துண்டுப் பல்லுயிர் ஓம்பிைப் பயிர் பதாைிதல பாதுகாப்சபாம் 
இ) பகுத்துண்டுப் பல்லுயிர் ஓம்பிை பயிர்த் பதாைிதலப் பாதுகாப்சபாம் 
ஈ) பகுத்துண்டுப் பல்லுயிர் ஓம்பிை பயிர் பதாைிதல பாதுகாப்சபாம் 

12. ஒருதம பன்தம பிதையற்ற பதாைர் எது? 

அ) உன் வடீு எங்சக உள்ளன?           ஆ) உன் வடீுகள் எங்சக உள்ளன? 
இ) உன் வடீுகள் எங்சக உள்ளது?         ஈ) சமற்கூறிய எதுவுமில்தல 

13. விருத்தாச்சலம் என்பது யாருதைய இயற்பபயர் 

அ) புதுதமப்பித்தன்     ஆ) வ.சவ.சு.ஐயர்   இ) பமௌனி    ஈ) கல்கி 
14. இராம நாைகத்தத எழுதியவர் 

அ) சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்                ஆ) சிவக்பகாழுந்து சதசிகர் 
இ) பம்மல் சம்பந்த முதலியார்            ஈ) சீர்காைி அருணாச்சலக் கவிராயர் 
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15. பிறபமாைிச் பசாற்கள் கலவாத பதாைதரத் சதர்க 

அ) சகாயிலுக்குத் திருமுழுக்கு நதைபபற்றது 
ஆ) சகாயிலுக்குக் குைமுழுக்கு நதைபபற்றது 
இ) சகாயிலுக்குக் கும்பாபிசசகம் நதைபபற்றது 
ஈ) சகாயிலுக்குக் கும்பாபிசேகம் நதைபபற்றது 

16. பிறபமாைிச் பசால்தல நீக்குக 

அ) சட்ைம் ரத்து பசய்யப்பட்ைது            ஆ) சட்ைம் பமருசகற்றப்பட்ைது 
இ) சட்ைம் நீக்கப்பட்ைது                     ஈ) சட்ைம் அமலானது 

17. கிசரக்க சிந்ததனயாளர் 

அ) பபட்ரண்ை ரஸ்ஸஸ்     ஆ) பிசளட்சைா    இ) மில்ைன்      ஈ) சேக்ஸ்பியர் 
18. யாருதைய தாய்பமாைிப் சபச்சு தங்கத்ததப் சபால ஒளிவசீுகின்றது என்று காந்தியடிகள் கூறினார் 

அ) முன்ேிராம்   ஆ) மதன் சமாகன் மாளவியா   இ) இரவநீ்திரநாத் தாகூர்   ஈ) பி.சி.ராய் 

19. ‘மா’ – என்பதன் பபாருள் 

அ) மாதிரி       ஆ) வசீிய    இ) சிறிய       ஈ) பபரிய 

20. ஓபரழுத்து ஒருபமாைிக்குரிய பபாருதளத் சதர்க 

அ) பசம்தம     ஆ) பசுதம    இ) கருதம       ஈ) தூய்தம 

21. ‘நல்ல உலகம் நாதள மலரும்’ – யாருதைய பதைப்பு 

அ) அப்துல் ரகுமான்     ஆ) சாதல, இளந்திதரயன்   இ) ஆலந்தூர், சகா.சமாகனரங்கன் 
ஈ) தமிைன்பன் 

22. ‘சசாதக பிடித்த முகத்தில் ஆழ்துதள கிணறு சபால் கண்கள்’ என்ற சிற்பியின் வரிகள் இைம் பபற்றுள்ள 
கவிததப் பகுதி 
அ) இளம்பருவத் சதாைன்                       ஆ) தாகம் 
இ) மதலயாளக் காற்று                         ஈ) பாதற சிற்பங்கள்   

23. ‘நில்’ என்ற சவர்ச்பசால்தல விதனயாலதணயும் பபயராக்குக 

அ) நிற்பவன்     ஆ) நின்றான்     இ) நின்றாள்      ஈ) நின்றது 

24. ‘உருள்’ என்ற சவர்ச்பசால்லின் விதனமுற்தறத் சதர்க 

அ) உருட்டிய     ஆ) உருண்ை    இ) உருண்ைதன    ஈ) உருளா 

25. ‘இசயசுகாவியம்’ பதைத்தவர் 

அ) பெச்.ஏ. கிருட்டிணபிள்தள                    ஆ) ஜி.யு.சபாப் 
இ) கண்ணதாசன்                                   ஈ) வரீமாமுனிவர் 

26. பதாடுவானம், எைிசலாவியம், குைந்தத இலக்கியம் ஆகிய கவிதத நூல்கதள வைங்கியவர் 

அ) வாணிதாசன்      ஆ) கண்ணதாசன்     இ) மருதகாசி       ஈ) உடுமதலநாராயண கவி 
27. ‘உண்’ என்ற சவர்ச்பசால்லின் விதனபயச்சத்ததத் சதர்க 

அ) உண்டு      ஆ) உண்ைாள்       இ) உண்ை       ஈ) உண்பான் 

28. அகர வரிதசப்படி சதர்க 

அ) வரீன், தீட்சிதர், நீலி, சீவகன்           ஆ) சீவகன், வரீன், தீட்சிதர், நீலி 
இ) சீவகன், தீட்சிதர், நீலி, வரீன்           ஈ) நீலி, வரீன், தீட்சிதர், சீவகன் 

29. மதுதர சசதுபதி உயர்நிதலப் பள்ளியில் தமிைாசிரியராகப் பணியாற்றியவர் 

அ) பாரதிதாசன்    ஆ) கவிமணி     இ) பாரதியார்     ஈ) நாமக்கல் கவிஞர் 

30. “ரூபாயத்” என்ற உமர்கய்யாம் பாைல்கதள தமிைில் பமாைி பபயர்த்தவர் 

அ) கவிமணி சதசிய விநாயகம் பிள்தள             ஆ) பாரதியார் 
இ) பாரதிதாசன்                                     ஈ) நாமக்கல் கவிஞர் 

31. “மாநிலம்” – இலக்கணக் குறிப்பு யாது? 

அ) பண்புத்பதாதக       ஆ) உரிச்பசாற்பறாைர்    இ) விதனயாலதணயும் பபயர்  ஈ) பதாைிற்பபயர் 
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32. இராமாயணத்தில் ஐந்தாவது காண்ைமாக அதமந்தது சுந்தர காண்ைம் – விதைக்சகற்ற வினாதவத்   
சதர்வு பசய்க 

அ) சுந்தரகாண்ைம் எத்ததனயாவது காண்ைம்? 
ஆ) ஐந்தாவது காண்ைம் எது? 
இ) இராமாயணத்தில் காண்ைங்கள் யாதவ 
ஈ) இராமாயணத்தில் ஐந்தாவது காண்ைமாக அதமந்தது எது? 

33. “குத்து விளக்பகரியக் சகாட்டுக்கால் கட்டில் சமல்” – என்று பாடுபவர் யார்? 

அ) ஔதவயார்    ஆ) பபான்முடியார்    இ) ஆண்ைாள்       ஈ) மங்தகயர்க்கரசி 
34. திருபவண்பணய் நல்லூர் எந்த ஆற்றங்கதரயில் அதமந்துள்ளது? 

அ) பகடிலநதி     ஆ) பபண்தணயாறு      இ) ஆளியாறு       ஈ) தவதக 

35. இராமாயணம் கம்பனால் இயற்றப்பட்ைது – வாக்கிய வதக சதர்க 

அ) பசய்விதன    ஆ) பசயப்பாட்டு விதன     இ) பிறவிதன     ஈ) எதிர்மதற விதன 
36. “கற்பதன வளர்தல் சவண்டும் கவிநயம் பிறப்பில் சவண்டும்” – இதில் பயின்று வந்துள்ள சமாதனதயக் 

கண்ைறிக 

அ) கற்பதன  - கவிநயம்                            ஆ) கற்பதன – சவண்டும்   
இ) கவிநயம் – பிறப்பில்                              ஈ) வளர்தல் - கற்பதன 

37. நாட்டுப்புற மக்கதளப் பற்றிய இலக்கியம் எது? 

அ) உலா        ஆ) தூது             இ) பரணி               ஈ) பள்ளு 

38. மருள் நீக்கியார் – யார்? 

அ) ஆண்ைாள்       ஆ) திருநாவுக்கரசர்      இ) மாணிக்கவாசகர்    ஈ) திருமூலர் 

39. சரியான இலக்கணக்குறிப்தப சதர்வு பசய்க: ‘வட்ைப் பலதக’ 
அ) அளவுப் பண்புத்பதாதக            ஆ) வடிவப் பண்புத்பதாதக 
இ) வட்ைப் பண்புத்பதாதக             ஈ) சுதவப் பண்புத்பதாதக 

40. எவ்வதக வாக்கியம் என்பததக் கண்பைழுது. பாரதியார் ‘பாஞ்சாலி சபதம்’ இயற்றினார் 

அ) சநர்க்கூற்று வாக்கியம்                ஆ) பசயப்பாட்டு விதன வாக்கியம் 
இ) பசய்விதன வாக்கியம்                ஈ) கலதவ வாக்கியம் 

41. “வல்லவன் உண்தமத் தூசத” – என்ற அடிகள் இைம் பபறுவது 

அ) அைகின் சிரிப்பு                         ஆ) சீறாப்புராணம் 
இ) குணங்குடி பாைல்                      ஈ) ஔதவ 

42. பபாருத்துக 

அ) வான்கவிகள்      1) காயசித்தி             அ)  5  1  4   2  3 
ஆ) கமனசித்தர்       2) வருந்துவது           ஆ)  3  1  2   4  5 
இ) கானவர்           3) பதன் ஆரிய நாடு     இ)   4  3  2   5  1 
ஈ) சூழ் உதளச்சங்கு   4) வானவர்              ஈ)   1  2  3   5  4 
உ) திருக்குற்றாலர்     5) கனிகள்               உ)   1  2  3  4   5 

43. திருக்குறளில் வாய்தம அதிகாரம்……..அதிகாரமாய்…….. பாலில் உள்ளது 

அ) 40 ஆவது, பபாருட்              ஆ) 50 ஆவது, பபாருட் 
இ) 60 ஆவது, பபாருட்              ஈ)  70 ஆவது, பபாருட் 

44. கற்றதல விைச் சிறந்தது 

அ) கற்றாதர வணங்குதல்            ஆ) துறசவாதர வணங்குதல் 
இ) மன்னதர வணங்குதல்            ஈ) சான்சறாதர வணங்குதல் 

45. கண்ணப்பர் சிவதன நீராட்டுவதற்காக நீர் எடுத்துச் பசன்ற ஆற்றின் பபயர் 

அ) கங்தக    ஆ) யமுதன    இ) காவிரி     ஈ) பபான்முகலி 
46. “கருமகிற்கு அரசு பசந்தாமதர மலர்க்காடு பூத்தது ஓர் 

அரியதணப் பபாலிந்து என்ன இருந்தனன் அசயாத்தி சவந்தன்” – இக்கூற்று இைம் பபறுவது 
அ) சிலம்பு        ஆ) மணிசமகதல     இ) பமய்ப்பபாருள் நாயனார் புராணம்   ஈ) கம்பராமாயணம் 
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47. பபாருத்துக 

அ) குடும்பம்     1) குைந்ததகள்              அ) 4  1   2  3 
ஆ) புதல்வர்      2) நல்ல எண்ணங்கள்       ஆ) 3  1   2  4 
இ) கல்வி        3) பபண்                    இ)  4  1   2  3 
ஈ) மைவாள்      4) மதன                    ஈ)  1   2   4  3 

48. எட்டுத்பதாதக நூல் 

அ) சிலப்பதிகாரம்    ஆ) திருக்குறள்       இ) குறுந்பதாதக     ஈ) மதுதரக் காஞ்சி 
49. மசனான்மணயீம் நூலின்கண் வரும் துதணக்கதத 

அ) சிவகாமியின் சபதம்                       ஆ) சிவகாசமி சரிதம்       
       இ) சிவகாமியின் பசல்வன்                    ஈ) சிவகாமியின் சகாப்தம் 

50. பபாருத்துக 

அ) உகிர்      1) பபண்                 அ) 3  4  1  2 
ஆ) குருதள   2) பன்றி                 ஆ) 3  1  2  4 
இ) பிணவு     3) நகம்                  இ) 4  1   2  3 
ஈ) சகைல்      4) குட்டி                 ஈ)  1  2   4  3 

51. “இடிக்கும் சகளிர் நும்குதற ஆக” – எனும் குறுந்பதாதகப் பாைதலப் பாடியவர் 

அ) பவள்ளிவதீியார்   ஆ) நன்முல்தலயார்   இ) சிதறக்குடி ஆந்ததயார்   ஈ) பரணர் 
52. சுந்தர காண்ைம் இராமாயணத்தில் 

அ) முதற்காண்ைம்    ஆ) ஐந்தங்காண்ைம்   இ) ஏைாங்காண்ைம்    ஈ) மூன்றாம்காண்ைம் 

53. “வறியன் இளதமசபால் வாடிய சிதனயவாய் சிறியவன் பசல்வம்சபால் சசர்ந்தார்க்கு நிைல் இன்றி’ – 
எனும் பாைலடிகள் இைம்பபறும் இலக்கியம் 
அ) அகநானூறு    ஆ) குறுந்பதாதக     இ) புறநானூறு     ஈ) கலித்பதாதக 

54. சீர்சால்_________சபாற் சிற்பின்று அம்ம இது என்றான் 

அ) சீவகன்     ஆ) தத்தத     இ) கணிதகச் சிறுவன்      ஈ) வணீாபதி 
55. சீறாப்புராணம் _______ காண்ைங்கதள உதையது 

அ) மூன்று     ஆ) ஐந்து    இ) ஏழு    ஈ) ஆறு 

56. “சிறுவர்ப் பயந்த பசம்மசலார்” – எனும் பாைலடி இைம்பபறும் நூல் 

அ) அகநானூறு    ஆ) புறநானூறு    இ) பதிற்றுப்பத்து    ஈ) பரிபாைல் 

57. என்னப்பல் யாதனயும் அம்பபாடு துளங்கி” எனும் பாைலில் பரணரல் சபாற்றப்படும் மன்னர் 

அ) சசரமான் குைக்சகா பநடுஞ்சசரலாதன்             ஆ) சபகன் 
இ) ஆய்                                             ஈ) திதியன் 

58. வரீமாமுனிவர் பதாகுத்த அகராதி 
அ) சதுரகராதி     ஆ) சபரகராதி    இ) அரும்பத அகராதி    ஈ) அபிதானசிந்தாமணி 

59. சிலப்பதிகாரத்தில், வம்பர்களுக்கு சாபமிட்ைவர் யார்? 

அ) கண்ணகி    ஆ) மாதவி      இ) கவுந்தியடிகள்    ஈ) அருகசதவன் 

60. பபாருத்து 

அ) திரிகடுகம்        1) பபருவாயின் முள்ளியார்   அ)  3  4  2  1 
ஆ) ஏலாதி           2) காரியாசான்               ஆ)  1  2   3  4 
இ) சிறுபஞ்சமூலம்   3) நல்லாதனார்               இ)  2  1   4   3 
ஈ) ஆசாரக்சகாதவ   4) கணிசமதாவியர்            ஈ)  4   3   1  2 

61. திதண தவப்பு முதறயில் மாறுபட்டு எழுதப்பட்ை நூல் 

  அ) ஐந்திதண ஐம்பது  ஆ) ஐந்திதண எழுபது இ) திதணபமாைி ஐம்பது  ஈ) திதணமாதல நூற்தறம்பது 

62. சபாலிப் புலவர்கதள வில்லிப்புத்தூரர் எவ்விதம் தண்டித்ததாகத் தமிழ்விடு தூது கூறுகின்றது 

அ) சபாலிப் புலவர்களின் ததலயில் குட்டினார்   
ஆ) சபாலிப் புலவர்களின் பசவிதய அறுத்தார் 
இ) சபாலிப் புலர்களின் ததலதய பவட்டினார் 
ஈ) சபாலிப் புலவர்களின்  தகதய பவட்டினார் 

63. முக்கூைற்பள்ளுக்குரிய பா வதக 

அ) சிந்துப்பா     ஆ) ஆசிரியப்பா     இ) வஞ்சிப்பா      ஈ) கலிப்பா 
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64. இலக்கணக்குறிப்பு தருக: பசா – ‘மீமிதச’ 
அ) உரிச்பசால்    ஆ) ஒருபபாருட்பன்பமாைி    இ) இன்னிதசயளபபதை    ஈ) பண்புத்பதாதக 

65. அல்லதவ சதய அறம்பபருகும் நல்லதவ நாடி இனிய பசாலின் –இக்குறளில் ‘பவம்’ என்ற பபாருள்  
தரும் பசால் யாது? 

அ) அறம்    ஆ) நல்லதவ      இ) அல்லதவ     ஈ) இதவ அதனத்தும் 

66. பசங்கீதரப் பருவம், பிள்தளத்தமிைில் 

அ) மூன்றாம் பருவம்    ஆ) இரண்ைாம் பவரும்   இ) நான்காம் பருவம்   ஈ) ஐந்தாம் பருவம் 

67. தமிழ்விடு தூதில் சபாலிப் புலவர்களுக்கு உவதமயாகக் கூறப்பட்ை பபாருள் 

அ) ஏர்கள்    ஆ) கதளகள்    இ) விததகள்     ஈ) விதளபபாருள்கள் 

68. இடி இடித்தது சபால – உவதம கூறும் பபாருள் யாது? 

அ) பமன்தம     ஆ) அதிக சவகம்    இ) அதிகமான சத்தம்      ஈ) உற்சாகம் 

69. “கற்க கசைறக் கற்பதவ கற்றபின்” – இதில் அதமந்துள்ள எதுதக 

அ) கூதை எதுதக    ஆ) சமற்கதுவாய் எதுதக   இ) ஒரூஉ எதுதக   ஈ) பபாைிப்பு எதுதக 

70. திருநாவுக்கரசருக்குத் துன்பங்கள் தந்த மன்னன் யார்? 

அ) மசகந்திரவர்மன்    ஆ) இராஜராஜ சசாைன்   இ) இராசஜந்திர சசாைன்  ஈ) பபாற்தகப் பாண்டியன் 

71. சிவபபருமான் உமாசதவிசயாடு சுந்தரருக்கு காட்சி பகாடுத்த இைம் எது? 

அ) திருவருள் துதற   ஆ) திருவிைந்தத     இ) திருப்புகலூர்    ஈ) காஞ்சிபுரம் 

72. பாரதியார் பிறந்த இைம் 

அ) தஞ்தச    ஆ) ஆரணி     இ) எட்தையபுரம்        ஈ) தூத்துக்குடி 
73. “தாய்சசய்” என்பதன் இலக்கணக் குறிப்பு யாது? 

அ) உம்தமத்பதாதக    ஆ) விதனத்பதாதக   இ) பண்புத்பதாதக  ஈ) உவதமத்பதாதக 

74. ‘கவிமணி’ என்ற பட்ைம் எந்த ஆண்டு சதசிக விநாயகம் பிள்தளக்கு வைந்கப்பட்ைது 

அ) 1940      ஆ) 1920         இ)    1950       ஈ) 1965   

75. சரியான பசாற்பறாைதரக் காண்க 

அ) மக்கள் அவ்வைிசய எவ்வைிசயா மன்னன் 
ஆ) அவ்வைிசய மன்னன் எவ்வைிசயா மக்கள் 
இ) மன்னன் எவ்வைிசயா மக்கள் அவ்வைிசய 
ஈ) மன்னன் எவ்வைிசயா அவ்வைிசய மக்கள் 

76. ததல, கண், காது, பூ, நார் – இவற்றின் பபயர்ச்பசால்தல அறிக 

அ) இைவாகு பபயர்    ஆ) காலவாகு பபயர்     இ) சிதனப்பபயர்    ஈ) இைப்பபயர் 

77. முடியரசனின் பதைப்பில் சாகித்திய அகாபதமி பரிசு பபற்ற நூல் 

அ) பூங்பகாடி   ஆ) காவியப் பாதவ    இ) வரீகாவியம்    ஈ) முடியரசன் கவிததகள் 

78. ‘சர்ப்பயாகம்’ நூதல எழுதியவர் 

அ) தமிைன்பன்     ஆ) ஞானக்கூத்தன்     இ) சிற்பி       ஈ) மீரா 

79. ‘கதர’ என்ற சவர்ச்பசால்லின் எதிர்மதற விதனமுற்தறத் சதர்க 

அ) கதரத்தார்    ஆ) கதரயார்     இ) கதரப்பார்      ஈ) கதரக்கிறார் 
80. ‘தின்’ என்ற சவர்ச்பசால்லின் பதாைிற்பபயதரத் சதர்க 

அ) தின்று    ஆ) தின்றது     இ) தின்னல்      ஈ) தின்ற 

81. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சமத்தாவின் பதைப்பன்று? 

அ) கண்ணரீ்ப் பூக்கள்    ஆ) ஊர்வலம்    இ) பமரீனா    ஈ) நந்தவன நாற்காலி 
82. இந்தியாவின் பபப்பிசு’ என்றும் ‘ நாட்குறிப்பு சவந்தர்’ எனவும்ம் சபாற்றப்படுவர் 

அ) மு.வரதராசனார்    ஆ) அறிஞர் அண்ணா    இ ஆனந்தரங்கம் பிள்தள   ஈ) மகாத்மா காந்தி 
83. சவர்ச்பசால்தலத் சதர்வு பசய்க – கற்சபாம் 

அ) கல்     ஆ) கற்றவன்      இ) கற்றான்      ஈ) கற்று 

84. சதடுதல் என்ற பதாைிற்பபயரின் சவர்ச் பசால்தலக் காண்க 

அ) சதடிய     ஆ) சதடு    இ) சதடினான்      ஈ) சதடியவன் 

85. பள்ளிக்கூைம் எப்படி இருக்க சவண்டும் என காந்தியடிகள் கூறியுள்ளார்? 

அ) விதளயாட்டு அரங்தகப் சபால       ஆ) வடீ்தைப் சபால 
இ) பண்தைய குருகுலம் சபால           ஈ) பதாைிற்கூைம் சபால 
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86. பபாருத்துக 

அ) தரிசனம்                1) சிவசங்கரி               அ) 3  1   4  2 
ஆ) பபாழுது                2) சகாமகன்               ஆ) 1  2  3  4 
இ) பிதைக்கத் பதரிந்தவன்  3) லா.ச.ராமாமிர்தம்        இ)  2  4  3  1 
ஈ) துடிப்பு                  4) பாோ                   ஈ)  4  3   2  1 

87. பின்வரும் பசாற்களின் பபாருள் அறிந்து எழுதுக மதல    மதை 

அ) மதலத்தல் , மயங்குதல்                  ஆ) இமயமதல , மதை நீர் 
இ) மதலவாதை, தூறல்                      ஈ) சமடு, அருவி 

88. ஒலி சவறுபாைறிந்து சரியான பபாருதள எழுதுக ஆன்   ஆண் 

அ) மாடு, மனிதன்                ஆ) ஆடு, ஆண்டு 
இ) பசு, மனிதன்                  ஈ) காதள, காதல 

89. கீழ்க்கண்ை நூல்களில் பம்மல் சம்பந்தனார் எழுதாத நூல் எது? 

அ) நாைகத் தமிழ்                ஆ) நாைகசமதை நிதனவுகள் 
இ) நாைகவியல்                 ஈ) நாைகக் கதலயில் சதர்ச்சி பபறுவது எப்படி? 

90. தமிழ் இதசக்கதல நலிந்த காலகட்ைம் 

அ) ஆங்கிசலயர் ஆட்சிக்காலம்             ஆ) மராத்தியர் ஆட்சிக்காலம் 
இ) நாயக்கர் ஆட்சிக்காலம்                 ஈ) நவாப்புகள் ஆட்சிக்காலம் 

91. பபாருந்தாச் பசால்தலக் கண்ைறிக 

அ) கண்ணதாசன்                       ஆ) காதரக்கால் அம்தமயார் 
இ) பட்டினத்தார்                        ஈ) சசக்கிைார் 

92. சந்திப் பிதையற்ற பசாற்பறாைதரத் சதர்க 

அ) புது சபார்தவ    ஆ) சதைாப் பபாருள்   இ) சபாய் பார்த்தான்      ஈ) பாடுப் பாடு 
93. தமிழ்த்பதன்றல் என்று அதைக்கப்பட்ைவர் 

அ) திரு.வி.க கல்யாணசுந்தரம்              ஆ) மதறமதலயடிகள் 
இ) ந.மு.சவங்கைசாமி நாட்ைார்             ஈ) ரா.பி.சசதுப்பிள்தள 

94. பபாருத்துக 

அ) மாணிக்கவாசகர் வரலாறும் காலமும்   1) பரிதிமாற்கதலஞர்   அ) 3  4  2  1 
ஆ) பபண்ணின் பபருதம                   2) உ.சவ.சா           ஆ) 1  2  3  4 
இ) நல்லுதரக் சகாதவ                    3) மதறமதலயடிகள்   இ) 2  3  1  4 
ஈ) சித்திரக் கவி                           4) திரு.வி.க            ஈ)  4  1  2  3 

95. பிரித்பதழுதுவதில் சரியானததத் சதர்க – உண்டினிது 

அ) உண்டி + னிது    ஆ) உண்டு + இனிது    இ) உண் + டினிது     ஈ) உண்டின் + இது 

96. ‘முற்பகல்’ – எதிர்ச்பசால்தலத் சதர்ந்பதடு 

அ) பிற்பகல்    ஆ) முன்பகல்     இ) பின்பகல்     ஈ) இராப்பகல் 

97. பைங்களுைன் பவளிவந்த இரண்ைாம் அகரமுதலி 
அ) 20 – ஆம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் அகராதி   ஆ) பசந்தமிழ்ச் பசாற்ப்பியல் சபரகரமுதலி(2-ஆம் பதாகுதி) 
இ) தமிழ் பசக்சின்                          ஈ) கிரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி 

98. 1967- ஆம் ஆண்டு சதர்தலில் பவற்றி பபற்று ________ தமிைகத்தின் முதலதமச்சரானார் 

அ) பபரியார்     ஆ) இராஜாஜி      இ) காமராஜர்     ஈ) அண்ணா 
99. பபாருத்துக 

அ) உடுக்தக       1) முதல்             அ) 3  1  2  4 
ஆ) ஆதி           2) ஆதை             ஆ) 1  3  2  4 
இ) சபதம்         3) பசல்வம்            இ) 2  1   4  3 
ஈ) ஆக்கம்         4) சவறுபாடு          ஈ)  4  2   3  1 

100. பபாருத்துக 

அ) திருவந்தாதி        1) சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்        அ) 1  2  3  4                                                         
ஆ) எைிசலாவியம்      2) கண்ணதாசன்                 ஆ) 1  2  4  3 
இ) இசயசு காவியம்    3) வாணிதாசன்                  இ) 3   4  1  2 
ஈ) திருபவங்தக உலா  4) நம்பியாண்ைவர் நம்பி          ஈ) 4   3   2  1 
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101.  ஒரு வட்ைத்தின் தமயத்திலிருந்து 15 பச.மீ தூரத்தில் ஒரு நாண் அதமந்துள்ளது. வட்ைத்தின் ஆரம்   
      25 பச.மீ எனில் நாணின் நீளம் காண்க. 
       அ) 45 பச.மீ    ஆ)  40 பச.மீ    இ) 42 பச.மீ    ஈ) 50 பச.மீ 
102.  x2−25

x+3
 என்ற சகாதவதய x+5

x2− 9
 ஆல் வகுக்க கிதைப்பது யாது? 

       அ) (x – 5) (x + 3)   ஆ)   (x + 5) (x - 3)   இ)  (x + 5) (x + 3)    ஈ)  (x - 5) (x - 3) 
103.  முக்சகாணத்தின் மூன்று சகாணங்கள் முதறசய 3x + 5°, x + 20°, x + 25° எனில் ‘x’ ன் மதிப்பு யாது? 
        அ)  26    ஆ)  28    இ)   30    ஈ)   24 
104.  தங்க விகிதபமனப்படுவது 1 : 1.6 ஆனது x : 8 என்ற விகிதத்துைன் ஒரு விகித சமத்தத   
     அதமக்கிறது. எனில் ‘x’ ன் மதிப்பு?     அ) 5    ஆ)  3   இ) 2   ஈ)  1 
105.  a : b = 3 : 5 மற்றும்  b : c = 7 : 8 எனில்  a : c = ? 
        அ)  21 : 40     ஆ)   40 : 21    இ)   22 : 42    ஈ)   42 : 22 
106.  பதாைர் தள்ளுபடிகள் முதறசய 10%, 20% என்றவாறு ஒரு பதாதலக்காட்சிப் பபட்டி ₹ 14400 க்கு  
     விற்கப்படுகிறது. எனில் அதன் குறித்த விதல என்ன? 
        அ) ₹ 21000     ஆ)  ₹ 19000    இ)  ₹ 20500    ஈ) ₹ 20000 
107.  A, B, C என்ற மூவர் ஒரு சவதலதய முதறசய 8, 12, 16 நாட்களில் முடிப்பார்கள்.  A, C இருவரும்  
     சசந்து அவ்சவதலதய 2 நாட்களுக்கு பசய்தனர். பின்னர் C விலகுகிறார், B சசருகிறார் எனில் A, B  
     ஆகிய இருவரும் சசர்ந்து அவ்சவதலதய எத்ததன நாட்களில் முடிப்பார்கள்? 
        அ)  1    ஆ)  2   இ)  3    ஈ)  5 
108.  கீசை பகாடுக்கப்பட்ை விவரங்களுக்கு சராசரி காண்க. 
              x :   5   10   15   20   25 
              f :   3   10   25    7   5 
      அ)  15.0    ஆ)  15.2    இ)   15.1    ஈ)   15.5 
109.  ஒரு வங்கியானது தவப்பு பதாதகக்கு 6% தனிவட்டி வைங்குகிறது. ஒரு வருை வட்டி ₹ 45 கிதைக்க  
     எவ்வளவு தவப்புத்பதாதக பசலுத்த சவண்டும்? 
       அ)  ₹ 450    ஆ)  ₹ 750    இ)  ₹ 1000    ஈ)  ₹ 800 
110.  ஒரு உசலாக கதலதவயில் 30% தாமிரம், 40% துத்தநாகம், மீதி நிக்கல் உள்ளது. 20 கி.கி உள்ள இந்த  
      உசலாக கதலதவயில் நிக்கலின் எதை யாது? 
        அ)  6 கி.கி   ஆ)  4 கி.கி    இ)  10 கி.கி   ஈ)  12 கி.கி 
111.  ஒரு முக்சகாணத்தின் முதனகள் (0,0), (2,0), மற்றும் (0,2) எனில் அதன் பரப்பு காண்க. 
       அ) 1 ச.அலகுகள்   ஆ)  2 ச.அலகுகள்    இ)  4 ச.அலகுகள்    ஈ)  8 ச.அலகுகள் 
112.  கீசை பகாடுக்கப்பட்டுள்ள √𝑎−1𝑏  ×  √𝑏−1𝑐  × √ c−1a     ன் மதிப்பு யாது? 
       அ) abc   ஆ) √abc   இ)  1

√abc
   ஈ) 1 

113.  a

10
=  

b

15
=  

c

20
 எனில் a : b : c –ன் மதிப்பானது 

        அ) 1 : 2 : 3    ஆ) 2 : 3 : 4     இ) 3 : 4 : 5     ஈ)  4 : 5 :6 

114.  √248 + √52 +  √144    -ன் மதிப்பானது? 
         அ) 14   ஆ)   16   இ)  18   ஈ)  20 
115.  இரண்டு எண்களின் பபருக்கற்பலன் 4107. அவற்றின் மீ.பபா.வ. 37 எனில் அந்த எண்களில் பபரிய  
     எண் என்ன? 
          அ)  185    ஆ)  111    இ)   107    ஈ)  101 
116.  21 சபனாக்களின் அைக்கவிதல 20 சபனாக்களின் விற்ற விதலக்குச் சமம் எனில் இலாப அல்லது  
     நட்ை சதவதீம் ஆனது? 
          அ)  20%   ஆ)  5%    இ)  10%    ஈ)  15% 
117.  ஒரு சகாளத்தின் ஆரமானது, மற்பறாரு சகாளத்தின் ஆரத்தில் பாதி எனில் அவற்றின் கன  
     அளவுகளின் விகிதம் யாது? 
          அ)  1 : 2    ஆ)   2 : 1    இ)  1 : 8     ஈ)   8 : 1 
118.  உருதள வடிவ பதாட்டியின் பகாள்ளளவு 1848 மீ3 மற்றும் அதன் வட்ை அடிப்புறத்தின் விட்ைம் 14 மீ  
     எனில் அந்த உருதள பதாட்டியின் உயரம் என்ன? 
          அ)  10 மீ     ஆ)  12 மீ    இ)  14 மீ     ஈ)   16 மீ 
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119.  ஒரு சதுரங்க அட்தையில் 64 சம அளவு சதுரங்கள் உள்ளன. ஒவ்பவாரு சதுரத்தின்  பரப்பளவும் 6.25  
     ச.பச.மீ.அட்தையில் சுற்றிலும் 2 பச.மீ அகலத்திற்கு கதர ( Border )  விைப்பட்டுள்ளது. எனில் சதுரங்க  
     அட்தையின் பக்கத்தின் அளவு என்ன? 
         அ)  20 பச.மீ   ஆ)   22  பச.மீ    இ)   24 பச.மீ    ஈ)   21 பச.மீ 
120.   15, 25, 40 மற்றும் 75 ஆல் வகுபைக்கூடிய மீப்பபரு நான்கு இலக்க எண்தணக் கண்டுபிடி. 
         அ)  9000    ஆ)   9400    இ)  9600   ஈ)   9800 
121.  4 எண்களின் சராசரி 20 என்க. ஒவ்பவாரு எண்ணுைனும் C ஐ கூட்டினால் கிதைக்கும் எண்களின்  
      சராசரி 22 எனில் C ன் மதிப்பு காண்க. 
        அ)  2      ஆ)   -2     இ)  6   ஈ)  4 
122.  x = 4y எனில், 3x –ன் எத்ததன சதவதீம் 6y ஆகும்? 
         அ)  20%    ஆ)   30%     இ)  40%     ஈ) 50% 
123.  பகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்பவாரு புள்ளி விபரங்கதளயும் 10 ஆல் வகுத்து கிதைக்கும் புதிய புள்ளி  
     விபரங்களின் கூட்டுச் சராசரியானது எவ்வாறு மாறும்? 
          அ)  10 ஆல் பபருக்கப்பட்டிருக்கும்         ஆ)  ஏதும் மாற்றமில்தல  
          இ)  10 ஆல் வகுக்கப்பட்டிருக்கும்          ஈ)   10 ஆல் குதறக்கப்பட்டிருக்கும் 
124.  4

x
 + 6

y
 = 18

xy
 , மற்றும்   4

x
+ 

9

y
 = 63

xy
  எனில் x – y –ன் மதிப்பு யாது? 

        அ)  -3    ஆ)  -33     இ)  33    ஈ)  3 
125.  120 -ஐ விை 15% குதறவான எண்தணக் காண்க. 
       அ)  100    ஆ)   102    இ)   104     ஈ)   98 
126.  50 சபர் பகாண்ை வகுப்பில் 27 சபர் மாணவிகள், மற்றவர்கள் மாணவர்கள் எனில், மாண்வர்கள்  
     மற்றும் மணவிகளின் சதவதீம் என்ன? 
       அ) 46%, 54%     ஆ) 54%, 46%     இ) 27%, 23%    ஈ)   23%, 27% 
127.  (2x2 – 8), (3x2 – 9x + 6) மற்றும்  (6x2 + 18x + 12) – இன் மீச்சிறு பபாது மைங்தகக் காண். 
        அ)  2(x + 2) (x + 1) (x – 1) (x + 3)           ஆ)   3(x – 2) (x + 1) (x + 3) (x – 1) 
        இ)     6(x – 2) (x + 2) (x + 1) (x – 1)          ஈ)   6(x + 2) (x – 1) (x – 2) (x + 3) 
128.  கீழ்கண்ை விகித சமத்தில் விடுபட்ை எண் --------- ஐக் காண்க. 2 : 3 ; 22 : ______ 
        அ)  23       ஆ)  22       இ)  32       ஈ)  2 x 3  
129.  ராணி மற்றும் சமரி ஆகிசயாரின் வயதுகளின் கூடுதல் சமரி மற்றும் நான்ஸி ஆகிசயாரின்  
     வயதுகளின் கூடுததலக் காட்டிலும் 14 வருைங்கள் அதிகம் எனில் நான்ஸியானவர் ராணிதயக்   
     காட்டிலும் எத்ததன வயது சிறியவர் எனக் கண்டுபிடி. 
        அ)  12   ஆ)  16    இ)  14   ஈ)  28 
130.  12 ஆட்கள் 180 பணிகதள 15 நாட்களில் முடிப்பர் எனில் 240 பணிகதள 12 நாட்களில் முடிக்கத்  
     சததவப்படும் ஆட்களின் எண்ணிதகதயக் காண்க. 
         அ)  38    ஆ)   40   இ)  42    ஈ)   44 
131.  சட்ைத்திருத்தம், இந்திய அரசியல் சாசன சட்ைத்தில் எந்த விதியின் கீழ் பகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது? 
         அ)  356    ஆ)  366    இ)   367     ஈ)  368 
132.  அடிப்பதை கைதமகள் என்ற சயாசதன கீழ்கண்ைவற்றில் எதிலிருந்து பபறப்பட்ைது? 
        அ)  அபமரிக்க அரசியலதமப்பு          ஆ)  இங்கிலாந்து அரசியலதமப்பு 
        இ)  USSR அரசியலதமப்பு               ஈ)  ஜப்பான் அரசியலதமப்பு 
133.  1975-ம் ஆண்டு பநருக்கடி நிதல அறிவிப்பு பதாைர்பான விசாரதண சமற்பகாள்ள அதமக்கப்பட்ை  
      ஆதணயத்தின் பபயர் என்ன? 
         அ)  சர்காரியா ஆதணயம்             ஆ)  ோ ஆதணயம் 
         இ)  பஜயின் ஆதணயம்               ஈ)  சவாரா ஆதணயம் 
134.  ‘இந்திய அரசியலதமப்பின் கீழ் இந்தியாவின் ததலதம கணக்கு மற்றும் தணிக்தக அதிகாரி  
     அலுவலகம் மிக முக்கியமானது’ என்று கூறியவர் யார்? 
          அ)  ைாக். பி.ஆர்.அம்சபத்கர்            ஆ)  ஜவெர்லால் சநரு 
          இ)  வல்லபாய் பசைல்                 ஈ)  ைாக். இராசஜந்திர பிரசாத் 
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135.  இந்திய அரசியலதமப்பின் எந்த பகுதி நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கதளப் பற்றி கூறுகின்றது? 
         அ)  பகுதி XI-A     ஆ)  பகுதி XIV-A     இ)   பகுதி XVI-A    ஈ)   பகுதி XVII-A 
136.  குடிதம மற்றும் அரசியல் உரிதமகள் பதாைர்பான சர்வசதச உைன்படிக்தக 1966-ஐ இந்தியா எந்த  
     ஆண்டு ஏற்றுக் பகாண்ைது? 
          அ)  1950      ஆ)   1966     இ)   1979      ஈ)   1969 
137.  பத்தாம் நிதிக் குழுவின் ததலவர் யார்? 
          அ)  K.C.பந்த்   ஆ) Y.B.சவான்   இ)  ஸ்ரீ மகாவரீ் தியாகி     ஈ)   K.சந்தானம் 
138.  ஜமீன்தாரி முதற ஒைிப்பு மற்றும் நிலச்சீர்திருத்த சட்ைத்தத அதனத்து இந்திய மாநிலங்களும்  
     அமல்படுத்திய ஆண்டு எது? 
          அ)  1950   ஆ)  1951    இ)  1952    ஈ)  1953 
139.  1950 –ஆண்டில் திட்ை குழு இவரால் அதமக்கப்பட்ைது? 
          அ)  B.S.மின்காஸ்    ஆ) ஜவெர்லால் சநரு    இ) M.N. இராய்   ஈ) S.D.பைண்டுல்கர் 
140.  பன்னிரண்ைாம் ஐந்தாண்டு திட்ைத்தின் காலம் 
        அ)  1997 – 2002     ஆ)  1998 – 2003     இ)  2010 – 2015      ஈ)  2012 – 1017 
141.  ‘தகவல் அறியும் உரிதம சட்ைம் 2005’ – எத்ததன அட்ைவதணகதள பகாண்டுள்ளது? 
         அ)  4      ஆ)   3    இ)   2    ஈ)  5 
142.  எத்ததனயாவது மக்களதவயின் பதவிகாலம் அரசியல் அதமப்பில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து  
    ஆண்டுகதள தாண்டி கூடுதலாக நீட்டிக்கப்பட்ைது? 
          அ)  IV       ஆ) V        இ) VI       ஈ)  VII  
143.  குடியரசுத் ததலவர் பதவி காலியாகும் சபாது, அப்பதவிதய ஏற்கும் துதண குடியரசு ததலவர்  
      அப்பதவியில் இருப்பது? 
          அ)  புதிய குடியரசு ததலவர் சதர்ந்பதடுக்கும் வதர 
          ஆ)  புதிய குடியரசு ததலவர் சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு, அலுவல் பபாறுப்பு ஏற்கும் வதர 
          இ)  அதிகபட்சம் ஓராண்டிற்கு 
          ஈ)  மீதமுள்ள காலம் முழுவதும் 
144.  பின்வருவனவற்றுள் எது 26 ஜனவரி 1950 அன்று படி இந்திய அரசியலதமப்பு முகவுதரயில்  
      சரியானது? 
          அ)  இதறதம, சமயசார்பின்தம, குடியரசு       ஆ)  இதறதம, சமதர்மம், சமயசார்பின்தம 
          இ)  இதறதம, சமயசார்பின்தம, குடியாட்சி     ஈ)   இதறதம, மக்களாட்சி, குடியரசு 
145.  இரண்ைாவது நிர்வாக சீர்திருத்த ஆதணயம் இந்திய அரசாங்கத்தால் அதமக்கப்பட்ை ஆண்டு? 
           அ)  2006     ஆ)   2007    இ)  2008    ஈ)  2005 
146.  இந்திய அரசியலதமப்பு இதவகதள அங்கீகரிக்கிறது? 
           அ)  மத மற்றும் பமாைி சிறுபான்தம     ஆ)   மத, பமாைி மற்றும் இன சிறுபான்தம 
           இ)  மத சிறுபான்தம மட்டும்             ஈ)   பமாைி சிறுபான்தம மட்டும் 
147.  இந்திய திட்ை குழுவின் ததலவர்? 
           அ)  குடியரசு ததலவர்                   ஆ)  பிரதம மந்திரி 
           இ)  நிதித்துதற மந்திரி                  ஈ)   பாதுகாப்புத்துதற மந்திரி 
148.  நம்பிக்தகயில்லா தீர்மானத்தின் குறிக்சகாள் 
        அ)  குதறகதள தீர்ப்பதத நாடுவது     
        ஆ)  அரசாங்கம் மீதான அதிருப்தி மற்றும் நம்பிக்தகயில்லாதமதய பமய்பிப்பது 
        இ)  மந்திரிகளிைம் பணி நிதறசவற்றாமலிருப்பதற்கான விளக்கத்தத அளிக்குமாறு சகட்பது. 
        ஈ)  சட்ைசதப அல்லது மக்களதவதய ஒத்திதவத்தல். 
149.  பிரதமர் இந்திராகாந்தி உள்நாட்டு பநருக்கடி நிதல பிரகைனம் பசய்த ஆண்டு 
        அ)  ஜூன் 1975     ஆ)   ஜூதல 1974    இ)  பசப்ைம்பர் 1975     ஈ)   அக்சைாபர் 1975 
150.  இந்தியாவில் முதல் கூட்ைணி ஆட்சிதய அதமத்தவர் யார்? 
         அ)  சதவ கவுைா     ஆ)  வி.பி.சிங்    இ)  பமாரார்ஜி சதசாய்     ஈ)  சரண் சிங் 
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151.  சரியாக பபாருத்தப்பட்டுள்ள இதணதயக் கண்ைறிக. 
    அ)  2016 ஏபல் பரிசு – மிஸ். தபஸ்ஸம் அட்னன்      ஆ)  2016 பநல்சன் மண்சைலா விருது – சர்   
                                                             ஆண்ரூ வில்ஸ் 
    இ)  2016 யூ.சக.நிறுவனர் விருது – அன்தன பதரசா    ஈ)  2016 புலிட்சர் விருது – மிஸ். ொன் காங் 
152.  ஒரு சட்ை காந்தமானது அதன் வை துருவம், வைக்கு திதசதய சநாக்கி இருக்குமானல் காந்த  
     புலத்தின் சுைி புள்ளிகள் எங்கிருக்கும் 
       அ)  சட்ை காந்தத்தின் தமயப்பகுதியில்       ஆ)  அதன் மத்திய சரதகயில் 
       இ)  அதன் அச்சுசகாட்டில்                    ஈ)  காந்தபுலத்தில் எங்குமிருக்காது 
153.  பவப்பநிதல அதிகரிக்கும் சபாது கைத்து திறன் எதில் அதிகரிக்கிறது? 
        அ)  மின் கைத்தாப் பபாருட்கள்        ஆ)   கைத்திகள்   
        இ)  குதறகைத்திகள்                   ஈ)  மீக்கைத்திகள் 
154.  பின்வருவனவற்றுள் இயற்தகயில் கிதைக்காத பலபடி பபாருள் எது? 
         அ)  பசல்லுசலாஸ்    ஆ)  புரதங்கள்    இ)  இரப்பர்     ஈ)  பாலி விதனல்குசளாதரடு 
155.  ஐந்துலக வதகபாட்டிதன முன்பமாைிந்தவர் 
          அ)  விட்சைக்கர்    ஆ)  லின்சனயஸ்     இ) எங்பளர்     ஈ)  ஜான் சரய் 
156.  மல்டிமீடியா என்பது இதவகளின் சசர்ப்பு 
          அ)  ஆடிசயா, வடீிசயா மட்டும்       ஆ)  வடீிசயா, அனிசமசன் மட்டும் 
          இ)  அனிசமசன் மட்டும்              ஈ)  ஆடிசயா, வடீிசயா, அனிசமசன் மற்றும் பைக்ஸ்ட் 
157.  ஒரு கணிப்பபாறியின் நிரல் ஒரு தைதவ தன் முழு நிரல்கதளயும் பபாறி பமாைிக்கு மாற்றுவதத  
     _____ என்பர். 
           அ)  வரி பமாைி மாற்றி    ஆ)  பமாைி மாற்றி    இ)  உருவாக்கி     ஈ)   பாவதணயாக்கி 
158.  ஸ்ைாலக்தைட்  மற்றும் ஸ்ைாலக்தமட் என்பன இத்துைன் பதாைர்புதையதவ 
           அ)  பணி ஆறு    ஆ)  கார்ஸ்ட் நிலப் பிரசதசம்    இ)  காற்று     ஈ)  கைல் அதலகள் 
159.  சூரிய மாறிலியின் மதிப்பு 
         அ)  4.5 கசலாரி/பச.மீ2/நிமிைம்         ஆ)  1.5 கசலாரி/பச.மீ2/நிமிைம் 
         இ)  2.0 கசலாரி/பச.மீ2/நிமிைம்         ஈ)  1.0 கசலாரி/பச.மீ2/நிமிைம் 
160.  ‘பனி உண்ணி’ என்றதைக்கப்படும் தலக்காற்று 
         அ)  ஃபான்    ஆ)   லூ     இ)  சினுக்    ஈ)  மிஸ்ட்ரல் 

       161.  மயக்கம் வருதல், உைல் சசார்வு எதன் குதறபாட்ைல் வருகிறது? 
             அ)  கால்சியம்    ஆ)  அசயாடின்    இ)  இரும்பு    ஈ)  தவட்ைமின் சக 
       162.  உைல் பருமன் குறியடீ்டின் மூலம் சரியான எதைதய சதர்ந்பதடு? 
             அ)  BMI < 20   ஆ)  BMI = 20 – 24.9   இ)  BMI = 25 – 25.9      ஈ)   BMI > 30  
       163.  நிலவின் பல்சவறு நிதலகள் ___________ மாற்றத்தின் மூலம் நிகழ்கிறது? 
            அ)  கால ஒழுங்கு    ஆ)  கால ஒழுங்கற்ற   இ)  பருவ மாற்றம்    ஈ)  விரும்பத்தக்க மாற்றம் 
       164.  1 வினாடி என்பது ____________  
            அ)  1000 மில்லி வினாடி                 ஆ)  10000000 தமக்சரா வினாடி  
            இ)  10000 மில்லி வினாடி                ஈ)  அ  & ஆ 
       165.  சூரியனின் நிதற : பூமியின் நிதற 
            அ)  5.98 X 1024 கி.கி : 1.99 X 1030 கி.கி            ஆ)     9.467 X 1015 கி.கி   :   1.496 X 1011 கி.கி 
            இ)  1.99 X 1030 கி.கி : 5.98 X 1024 கி.கி            ஈ)      1.496 X 1011 கி.கி   :   9.467 X 1015 கி.கி 
       166. திைக்கைிவு சமலான்தமக் சகாபுரத்தில் பபரும்பான்தம பபற்றுள்ளது எது? 
               அ)  மீண்டும் பயன்படுத்துதல்          ஆ)   மறுசுைற்சி பசய்தல் 
               இ)  எரித்தல்                          ஈ)  பயன்பாட்தைக் குதறத்தல் 
      167.  _________ மின்சாரத்ததயும், பவப்பத்ததயும் கைத்தாப் பபாருளாகும். 
               அ)  பமலதமன்    ஆ)  சபக்கதலட்     இ)  காலதமன்    ஈ)  பமர்குரி 
      168.  சசாப்பு தயாரித்தலில் சசடியம் தெட்ராக்தசடு கதரசலின் பங்களிப்பு? 
               அ)  35 மி.லி     ஆ)  60 கிராம்    இ)  15 கிராம்    ஈ)  10 கிராம் 
      169.  இந்தியாவின் முதல் அனுமதிப்பபற்ற சிபமண்ட் பதாைிற்சாதல எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்ைது? 
               அ)  1912    ஆ)   1913      இ)   1914     ஈ)  1915 
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    170.  சூரிய கிரகணத்தில் ஒளிப்பபாருள் ; சந்திர கிரகணத்தில் திதர 
                 அ)  பூமி ; பூமி     ஆ)   சந்திரன் ; சந்திரன்     இ)  சந்திரன் ; பூமி    ஈ)  பூமி ; சந்திரன் 
    171.  கிரிஸ்சை இதனுைன் பதாைர்புதையதன்று? 
                 அ)  தமட்சைாகாண்டிரியா               ஆ)  பசல்லின் ஆற்றல் தமயம்  
                 இ)  குசராசமாட்டின் வதல பின்னல்      ஈ)  அதனத்தும் 
    172. 26. “The Secret Chord” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்? 
          அ)  பஜரால்டின் புரூக்ஸ்     ஆ)  பபல்லிஸ் டீன்    இ)  ராபர்ட் பெப்    ஈ)  புரூஸ் சபரிங் 
    173.  “கல்கத்தா” எனும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்? 
         அ)  ஜூத் தாயில்     ஆ)  சத்ருஜதீ்    இ)  குணால் பாசு    ஈ)  பஜரால்டின் புரூக்ஸ் 
    174.  பிஃபாவின் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த கால்பந்து வரீருக்கான விருது சபார்ச்சுக்கல் வரீர் ________ 
         வைங்கப்பட்ைது? 
            அ)  பரானால்சைா    ஆ)  படீ்ைர்   இ)  மரியா சரசபாவா     ஈ) ரசபல் நைால் 
    175. கல்கத்தா ஓபன் ஸ்நுக்கர் சாம்பியன் பட்ைம் 2017 ஐ _______ பபற்றுள்ளார். 
        அ) பங்கஜ் அத்வானி   ஆ)  படீ்ைர்   இ)  மரியா சரசபாவா     ஈ) ரசபல் நைால் 
    176. “சகாவ் லீ” எதனுைன் பதாைர்புதையவர்? 
        அ)  பளு தூக்குதல்     ஆ)   ஈட்டி எறிதல்      இ)  துப்பாக்கி சுடுதல்    ஈ)  மல்யுத்தம் 
    177. உலகின் முதல் “சப் ஏர் சிஸ்ைம்” அதமந்துள்ள மாநிலம்? 
         அ)  தமிழ்நாடு    ஆ)  சகரளா      இ)  கர்நாைகா     ஈ)  ஆந்திரா 
    178. சராஜர் பபைரர் எந்த நாட்தைச் சசர்ந்தவர்?    
         அ)  சுவிட்சர்லாந்து    ஆ)   ரஸ்யா    இ)  ஜப்பான்    ஈ)  கனைா 
    179.  எஃப்.எம் சரடிசயா ஒலிபரப்பிற்கு முற்றுபுள்ளி தவத்துள்ள முதல் நாடு    
         அ)  பின்லாந்து    ஆ)  அபமரிக்கா    இ)  நார்சவ     ஈ)  சீனா 
    180. “பாபர் –3” இதனுைன் பதாைர்புதைய நாடு 
         அ)  இந்தியா    ஆ)  பாகிஸ்தான்    இ)  ஆஸ்திசரலியா     ஈ)  கியூபா 
    181.  கார்ப்பனீ் ரக 2 வது நீர் மூழ்கி கப்பலான “கந்சதரி” நாட்டுக்கு _________ அன்று அர்பணிக்கப்பட்ைது. 
          அ)  11.01.2017      ஆ)   14.01.2017    இ)  17.01.2017      ஈ)  20.01.2017 
    182.  உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய மின்சக்தி பூங்கா? 
         அ) ஜப்பான்    ஆ)  இந்தியா    இ)  சிங்கப்பூர்    ஈ)   சீனா 
    183. தவறானததத் சதர்க. 
        அ)  “ராட் – உட் – ஃபாசத்” எனும் பபயரில் சதசிய அளவிலான தீவரவாதத்திற்பகதிரான நைவடிக்தகதய 
           பாகிஸ்தான் துவங்கியுள்ளது. 
        ஆ)  கல்ஃபூட் 2017 – உலகின் மிகப்பபரிய உணவு மற்றும் குளிர்பானங்களின் கண்காட்சி மார்ச் 2017ல்  
           துபாயில் நதைபபற்றது. 
        இ)  சசாமாலியா நாட்டின் புதிய பிரதமராக “ொசன் அலி ொயசர” சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 
        ஈ)  IDEXC – Indian Defence Exhibition and Conference. 
   184. “ஏமன் – 2017” என்ற பபயரில் பன்னாட்டு கைற்பதை பயிற்சிதய நைத்திய நாடு? 
         அ)  அபமரிக்கா     ஆ)  சீனா    இ)  பாகிஸ்தான்    ஈ)  இந்தியா 
   185. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரிக்ஸ் அதமப்புைன் பதாைர்புதையது? 
         அ)  வலிதமயான கூட்டுறவு ஒளிமயமான எதிர்காலம்    ஆ)  தமிழ் ஐக்கிய மக்கள் முன்னனி 
         இ)  ஒற்றுதமசய ஒளிமயமான எதிர்காலம்               ஈ)  ஸ்பைன்சமயர் 
   186.  FORPHEUS – இதனுைன் பதாைர்புதையது? 
       அ)  உலகின் முதல் சராசபா பூப்பந்து பயிற்றுனர்.    ஆ) உலகின் முதல் சராசபா தகப்பந்து பயிற்றுனர் 
       இ)  உலகின் முதல் சராசபா சமதசப்பந்து பயிற்றுனர்.  ஈ) உலகின் முதல் சராசபா ொக்கி பயிற்றுனர். 
   187.  “கார்ட்சைாசாட் பசயற்தகக்சகாள்” இதனுைன் பதாைர்புதையதன்று? 
        அ)   “கார்ட்சைாசாட் – 1” 2005 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 5 ஆம் சததி ஏவப்பட்ை “கார்ட்சைாசாட்”  
             வரிதசயின் முதல் பசயற்தகக்சகாளாகும். 
        ஆ)  புவிப்பகுதியில் இக்கருவிகள் சிவப்பு பவள்தளயில் முப்பரிமாணப் பைங்களாக எடுத்துவந்தன 
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        இ)  “கார்ட்சைாசாட் – 2” 2007 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 ஆம் சததி விண்ணில் ஏவப்பட்ைது. 
        ஈ)   “கார்ட்சைாசாட் – 2” பசயற்தகக்சகாதள 45 டிகிரி அளவில் பூமிதய சநாக்கியும், அசதப் சபால்  
            அதன் சுற்றுவட்ைப்பாதததய சநாக்கியும் திருப்ப முடியம். 
   188.  ஈரானின் ததலநகர்? 
        அ)  பைஹ்ரான்     ஆ)  ைாக்கா     இ)  பாக்தாக்     ஈ)  பநாய்ைா 
   189.  தமிைகத்ததச் சசர்ந்த பாவானி சதவி எதனுைன் பதாைர்புதையவர்? 
        அ)  கபடி    ஆ)  நீச்சல்     இ)  வாள் வசீ்சு     ஈ)  ஈட்டி எறிதல் 
   190.  ஒருங்கிதணந்த உலகப்சகாப்தப துப்பாக்கி சுடுதல் சபாட்டிதய இந்தியாவில் __________ எந்த ஆண்டு  
        நதைபபறவுள்ளது? 
         அ) 2018     ஆ)  2019     இ)   2020     ஈ)  2021 
   191.  2017 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த விதளயாட்டு வரீர் யார்? 
         அ)  பரானால்சைா    ஆ)  மரியாசரசபாவா     இ)  உதசன்சபால்ட்     ஈ)  வரீாட்சகாலி 
   192.  “லாரஸ்” என்ற அதமப்பு எதனுைன் பதாைர்புதையது? 
       அ)  மருத்துவத் துதறயில் சிறந்து விளங்குபவருக்கு வைங்கும் பரிசு. 
       ஆ)  சசதவத் துதறயில் சிறந்து விளங்குபவருக்கு வைங்கும் பரிசு. 
       இ)  கல்வித் துதறயில் சிறந்து விளங்குபவருக்கு வைங்கும் பரிசு. 
       ஈ)  விதளயாட்டுத் துதறயில் சிறந்து விளங்குபவருக்கு வைங்கும் பரிசு. 
  193.  பார்தவயற்சறாருக்கான உலகக் சகாப்தப கிரிக்பகட் சபாட்டியில் இந்திய அணியின் சகப்ைன்? 
        அ)  அஜய்குமார்    ஆ)  நித்திஷ்     இ)  ராஜ்குமார்      ஈ)  ஆைம்சவாக்ஸ் 
  194.  “SporTale” என்ற பபயரில் இந்தியாவின் முதல் இலக்கிய திருவிைா நதைபபறும் நகரம்? 
        அ)  லக்சனா    ஆ)பஜய்ப்பூர்     இ)  பூசன     ஈ)  ராஜஸ்தான் 
  195. இந்தியாவின் முதல் மாற்றுத்திறன் விதளயாட்டு விதளயாட்டு வரீர்களுக்கான சிறப்பு தமயம்  
      எங்குள்ளது? 
        அ) பபங்களூரு    ஆ)  சகரளா    இ)  சகாவா    ஈ)  குஜராத் 
  196.  பபாருத்துக.                                           a   b   c   d 
       a) Every Time It Rains     - 1. நிகிதா சிங்            அ)  1   2   3   4 
       b) Welcome to Nowhere?    - 2. சரவதி சுசரஷ்        ஆ)  4   3   2   1 
       c) Jobless Clueless Reckless – 3. எலிசபத் தலயார்டு    இ)  1   3   2   4 
       d) Autoplay:Not-so Stories   - 4. ஜி.சம்பத்               ஈ)  1   2   4   3 
 197. உலகின் சிறந்த இதச ஆல்பத்திற்கான் கிராமி விருது 2017 ( தசன் மி சொம் ) யாருக்கு வைங்கப்படுகிறது? 
      அ)  ஏ.ஆர்.ரகுமான்    ஆ)  சந்தீப் தாஸ்    இ)  சதவ் பசைல்    ஈ)  மிஸ்ரா சந்த் 
 198.  பி.சி.ராய் விருது (2016) இதனுைன் பதாைர்புதையவர்? 
        அ)  ரகுராம்ராஜன்   ஆ)  ரகுராம்    இ)  சஞ்சய் மிட்ைல்    ஈ)  கிசன் சஜக்கப் 
 199. “டிஎஃப் – 5” இதன் சரியானதன்தற சதர்க. 
        அ)  ஒசர சநரத்தில் 5 அணுகுண்டுகதள ஏந்திச்பசல்லும். 
        ஆ)  சீனா இததன ரகசியமாக சசாதித்துள்ளது. 
        இ)  இதில் பபாருத்தப்பட்டுள்ள அணுகுண்டுகள் தனித்தனியாக பவவ்சவறு இலக்குகதள தாக்குபதவ. 
        ஈ)  ஒசர சநரத்தில் 10 அணுகுண்டுகதள ஏந்திச்பசல்லும். 
 200.  “ைாங்ஃபபங் 5சி” எனும் கண்ைம் விட்டு கண்ைம் பாயும் ஏவுகதணதய பவற்றிகரமாக சசாதித்துள்ள நாடு? 
        அ)  பாகிஸ்தான்   ஆ) இந்தியா    இ)  அபமரிக்கா    ஈ)  சீனா 
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