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SANTHANA TNPSC. THIYAGADURGAM.
CELL: 8760273175, 9941049962
• அடுத்து வரக்கூடிய TNPSC GR 2A, VAO, GR 4, GR 2A
தேர்வுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபபறுகிறது.
• வாரத்தேர்வுகள், மாேத் தேர்வுகள் நைத்ேப்படுகிறது.
• அறிவுக்கூர்டம பகுேியில் 25 க்கு 25 பபறும்
வடகயில் வகுப்புகள் நைத்ேப்படுகிறது.
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• தமற்கண்ை தேர்வுகளுக்கு ேனித்ேனியாகவும்,

ஒன்றாக தசர்த்தும் பயிற்சிடய தமற்பகாள்ளலாம்.

• TNPSC GR 2A : Exam Date --- 06.08.2017 / Any Degree & 18 years.
• VAO
: Exam Date --- 17.09.2017 / 10th pass & 21 years.
• TNPSC GR4 : Exam Date --- 07.01.2018 / 10th pass & 18 years.

BATCH 1 : MONDAY TO FRIDAY ( 09 : 30 AM TO 12 : 30 PM )
BATCH 2 : MONDAY TO FRIDAY ( 02 : 00 PM TO 05 : 00 PM )
BATCH 3 : SATURDAY & SUNDAY ( 10 : 00 PM TO 05 : 00 PM )

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html
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MODEL TEST – 1

TNPSC GR 2A, VAO & GR 4
1.

ஆ) 2043

இ) 2044

ஆ) 109

ஆ) சாமிநாதர்

இ) பவங்கட்ராமன்

ஈ) வவங்கடரத்தினம்

குழந்ணதகள் அணமதி நிணனவாலயம் உள்ள இடம்?
ஆ) குருவராச்சிவயா

இ) ஹிவராசிமா

ஈ) வ ாகன்ஸ்பர்க்

‘அ’ என்னும் எழுத்தின் முதுகுக்குப் பின்னால் என்று ஒரு வகாடு இருக்கிறது. அது எதணனக் குறிக்கிறது
அ) மனிதன் முதுகு

7.

ஈ) 98

உ.வவ.சா அவர்களது இயற்பபயர்

அ) நாகசாகி
6.

ஈ) ஒளணவயார்

ஈ) 2042

இ) 96

அ) மீ னாட்சிசுந்தரம்
5.

இ) அப்பர்

குறிஞ்சிப்பாட்டு என்னும் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மலர்களின் எண்ணிக்ணக
அ) 99

4.

ஆ) திருமூலர்

கி.பி.2014 ஐத் திருவள்ளுவர் ஆண்டாக மாற்றுக
அ) 2045

3.

SANTHANA TNPSC . THIYAGADURGAM

“பண்ணில் கலந்தான், என் பாட்டில் கலந்தான்; உயிரில் கலந்தான் கருணண கலந்து” எனப் பாடியவர்
அ) வள்ளலார்

2.
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ஆ) அம்புக்கூடு

இ) அன்பு

ஈ) வரம்
ீ

“குணடகள் பசய்வவாம்உழு பணடகள்

பசய்வவாம் ஞாலம் நடுங்கவரும் கப்பல்கள்
பசய்வவாம்” எனப் பாடியவர்?
அ) பாரதியார்

8.

ஆ) பாரதிதாசன்

இ) கண்ணதாசன்

ஈ) வாணிதாசன்

‘வலணசப்வபாதல்’ என்பது என்ன?
அ) பறணவகள் வரிணசயாக பறந்துச் பசல்வது

ஆ) பறணவகள் வானவில் வபான்று வணளவாக பறந்துச் பசல்வது
இ) பருவநிணல மாறும்வபாது பறணவகள் இடம்விட்டு இடம் பபயர்தல்
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ணல
9.

நல்லபாம்பின் நஞ்சிலிருந்து தயாரிக்கப்படும், வலிநீக்கி மருந்து
அ) வகாப்சின்

ஆ) கிவராபாக்சின்

இ) வகாப்ராக்சின்

ஈ) நிவபாக்சின்

10. ‘நான்மணிக்கடிணக’ இதில் கடிணக என்பதன் பபாருள்
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அ) ஆலயம்

ஆ) பள்ளிக்கூடம்

இ) அணிகலன்

ஈ) நற்கருத்து

11. “ஏணழபயன்றும் அடிணமபயன்றும் எவனுமில்ணல; சாதியில் இழிவு பகாண்ட மனிதபரன்பது இந்தியாவில்
இல்ணலவய” எனப் பாடியவர்
அ) பாரதியார்

ஆ) பாரதிதாசன்

இ) கண்ணதாசன்

12. பாவவந்தர் பாரதிதாசன் இயற்றாத நூல்
1) பாணவ விளக்கு
அ) 1 மட்டும்

2) இணசயமுது

அ) அரசன்

3) அழகின் பரிசு

ஆ) 1, 2 மட்டும்

13. அணரயன் என்னும் பசால் குறிப்பது

ஆ) அணர மனிதன்

ஈ) வாணிதாசன்
4) குடும்ப விளக்கு

இ) 1, 3 மட்டும்

இ) இந்திரன்

ஈ) 1, 4 மட்டும்

ஈ) அரக்கன்

14. ‘ஆற்றுணா வவண்டுவது இல்’ என்பதன் பபாருள்
அ) ஆற்றுவழிவய பசல்லாவத

ஆ) ஆற்றில் உணணவ பகாட்டாவத

இ) கற்றவனுக்குக் கட்டுச்வசாறு வவண்டா
ஈ) வவண்டிய அளவிற்கு உணவு பகாடு

15. வநருவிற்கு மிகவும் பிடித்தமான எழுத்தாளர்
அ) பபர்னாட்ஷா

ஆ) பிவளட்வடா

இ) பபட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்

ஈ) டால்ஸ்டாய்

16. டால்ஸ்டாயின் ‘வபாரும் அணமதியும்’ என்னும் நூல்
அ) காவியம்

17. பபாருத்துக

ஆ) கவிணத

அ) வசக்ஸ்பியர்
ஆ) மில்டன்

ஈ) நாவல்

-

1. ஆங்கில நாடக ஆசிரியர்

அ) 2

-

3. இரஷ்ய நாட்டு எழுத்தாளர்

இ)

-

இ) மில்டன்

இ) நாடகம்

ஈ) பபட்ரண்ட் ரஸ்ஸஸ் -

2. ஆங்கிலக் கவிஞர்

ஆ) 1

4. சிந்தணனயாளார்; கல்வியாளர் ஈ)

3

1

3

1

2
1

3

3

4

4

4

2

2

4

18. “பத்தினி மார்கணளப் பழித்துக் காட்டாவத! வவம்பிணன ஊட்டாவத” எனப் பாடியவர்
அ) வள்ளலார்

ஆ) ஔணவயார்

SANTHANA TNPSC.

இ) கடுபவளிச் சித்தர்

T.DURGAM.

ஈ) பட்டுக்வகாட்ணட கலியாணசுந்தரம்
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SANTHANA TNPSC . THIYAGADURGAM

19. மறுத்தல் அணரகுணறயாக இருந்து பயன் இல்ணல; உறுதியாக இருத்தல் வவண்டும்
அ) காந்தி ி

ஆ) பாரதிதாசன்

இ) பபரியார்

ஈ) வநரு

20. எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்ணல; வாழிய நிலவன! எனப் பாடியவர்
அ) வள்ளலார்

ஆ) திருமூலர்

இ) அப்பர்

21. முத்துராமலிங்கருக்கு கற்பித்த ஆசிரியர்
அ) சிவதாணுப்பிள்ணள

ஆ) எம்பார்

ஈ) ஔணவயார்

இ) குணறவற வாசித்தான்

22. திண்ணணணய இடித்துத் பதருவாக்கு எனக் கூறியவர்
அ) வள்ளலார்

ஆ) பாரதியார்

இ) தாராபாரதி

ஈ) முத்துசாமி

ஈ) பாரதிதாசன்

23. ‘சுதந்தரப் பயிணரத் தண்ணர்ீ விட்வடா வளர்த்வதாம்; கண்ணரால்
ீ
காத்வதாம்’ எனப் பாடியவர்
அ) நாமக்கல் கவிஞர்

ஆ) பாரதியார்

இ) தாராபாரதி

ஈ) பாரதிதாசன்

24. வதசியம் காத்த பசம்மல் என முத்துராமலிங்கணர பாராட்டியவர்
அ) திரு.வி.க

ஆ) அறிஞர் அண்ணா

இ) நாமக்கல் கவிஞர்

ஈ) கல்கி

25. 06.09.1939 இல் வநதா ி சுபாஷ் சந்திர வபாஸ் தமிழகத்தில் வருணக தந்த இடம்
அ) பசன்ணன

ஆ) சிவகங்ணக

இ) மதுணர

26. உப்பக்கம் என்பதன் பபாருள்
அ) உன் பக்கம்

ஆ) என் பக்கம்

ஈ) இராமநாதபுரம்

இ) முன் பக்கம்

ஈ) முதுகுப்பக்கம்

27. ஐயக்கிய நாடுகள் அணவயின் ‘யுபனஸ்வகா விருது’ பபரியாருக்கு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1970

ஆ) 1972

இ) 1960

ஈ) 1962

28. ஆறு என்னும் பசால்லின் பபாருள் அல்லாத பசால்
அ) ஓர் எண்

ஆ) வழி

இ) தணி

ஈ) தனிணம

29. நடுவண் அரசு முத்துராமலிங்கருணடய அஞ்சல் தணலணய பவளியிட்ட ஆண்டு
அ) 1959

ஆ) 1991

இ) 1990

ஈ) 1995

30. உ.வவ.சா.வின் ஆசிரியர் பபயர்
அ) சிவதாணுப்பிள்ணள

ஆ) எம்பார்
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இ) குணறவற வாசித்தான்

ஈ) மகாவித்துவான் மீ னாட்சிசுந்தரம்

31. ‘மக்கள் கவிஞர்’ என அணழக்கப்படுபவர்?

அ) நாமக்கல் கவிஞர் பவ.இராமலிங்கனார்

ஆ) பாரதியார்

இ) பட்டுக்வகாட்ணடக் கல்யாணசுந்தரம்

ஈ) பாரதிதாசன்

32. வதாலுக்காகப் பாம்புகள் பகால்லப்படுவணத எச்சட்டதின்படி தணட பசய்யப்பட்டுள்ளது?
அ) வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972

ஆ) வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1977

இ) வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1973

ஈ) வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1979

33. கியூரி அம்ணமயார் எந்நாட்டில் பிறந்தார்
அ) ப ர்மனி

ஆ) இங்கிலாந்து

இ) வபாலந்து

ஈ) பிரான்ஸ்

34. ஏ.எச்.பபக்வகாரலுக்கும், பியூரி கியூரி, வமரி கியூரி இணணயருக்கும் இயற்பியலுக்கான வநாபல் பரிசு
வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
அ) 1903

ஆ) 1906

இ) 1911

ஈ) 1913

35. காகிதத்தில் உருவங்கள் பசய்யும் ஐப்பானிய கணலயின் பபயர்
அ) சவடாகா

ஆ)

ஓரிகாமி

36. நான்மணிக்கடிணகயின் நூலாசிரியர்

இ) பகாக்வகா

அ) முன்றுணற அணரயனார்

ஈ) லிட்டில் பிங்கர்ஸ்

ஆ) சமணமுனிவர்

இ) விளம்பிநாகனார்

ஈ) ஔணவயார்

37. மனிதனின் மனநிணலணய இருள், மருள், பதருள், அருள், எனக் குறிப்பிட்டவர்?
அ) முத்துராமலிங்கர்

ஆ) வள்ளலார்

இ) கல்யாணசுந்தரம்

ஈ) கண்ணதாசன்

38. “தாராசுரம் வகாவிலின் கூம்பிய விமானத் வதாற்றமும், அதற்குக் கீ வழ இருபுறமும் யாணனகளும்

குதிணரகளும் பூட்டிய இரதம்வபால் அணமந்த மண்டபமும் வான்பவளி இரகசியத்ணதக் காட்டுவதாக
உள்ளது”. என்று கூறிய வானவியல் அறிஞர்?
அ) ஆர்தர்வில்சன்

ஆ) வ ாசப்வில்லியம்

இ) கார்ல் வசகன்

ஈ) ஏ.எச்.பபக்காரல்

39. மயிணல சீனி. வவங்கடசாமி கூறும் தமிழர் வளர்த்த அழகுக்கணலகள்
அ) 3

ஆ) 6

SANTHANA TNPSC.

இ) 4

ஈ) 5

T.DURGAM.
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40. ‘உழவர் ஏரடிக்கும் சிறுவகாவல அரசரது பசங்வகாணல நடத்தும் வகால்’ என்று பாடியவர்
அ) வள்ளலார்

ஆ) திருவள்ளுவர்

இ) திருமூலர்

ஈ) கம்பர்

41. சிலம் வநரம் வவட்ணட நாய்வபால் கடிக்கவரும்; சிலவநரம் கயவாக் பகல்லாம் இணக்கவரும் படிதமிணழப்
பாடிப் பாடி எத்தணனநாள் திரிந்துதிரிந்து உழல்வவன் ஐயா! என்று பாடியவர்?
அ) வள்ளலார்

ஆ) கடுபவளிச் சித்தர்

இ) அப்பர்

ஈ) இராமச்சந்திரக் கவிராயர்

42. பக்தி முக்கியம் அந்தக் காலம்; படிப்பு முக்கியம் இந்தக் காலம்; கத்தி தீட்டுவது அந்தக் காலம்; புத்தி
தீட்டுவது இந்தக் காலம்; எனப் பாடியவர்
அ) உடுமணல நாராயணகவி

ஆ) மருதகாசி

இ) வாணிதாசன்

ஈ) கல்யாணசுந்தரம்

43. ‘வரம்
ீ
இல்லாத வாழ்வும் விவவகமில்லாத வரமும்
ீ
வணாகும்’
ீ
என எடுத்துணரத்தவர்
அ) காந்தி ி

ஆ) வதவர்

இ) பபரியார்

44. தவறான இணணணயக் கண்டறிக
அ) பிணளட்

- வானூர்தி

ஈ) வநரு

ஆ) டீ – வதன ீர்

இ) பிளாட்பாரம் – நணடவமணட

ஈ) தம்பளர் - குவணள

45. உதுக்காண் என்பதன் பபாருள்
அ) சற்றுத் பதாணலவில் பார்

ஆ) உன் அருவக பார்

இ) ஒடிச் பசன்று பார்

ஈ) அவன் அருவக பார்

46. ‘பகுத்தறிவுக் கவிராயர்’ என அணழக்கப்படுபவர்?
அ) நாமக்கல் கவிஞர்

ஆ) பட்டுக்வகாட்ணட கல்யாணசுந்தரம்

இ) உடுமணல நாராயணகவி

ஈ) பாரதிதாசன்

47. ‘ஊரும் வபரும்’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர்
அ) தாராபாரதி

ஆ) மு.வ

இ) ரா.பி.வசதுப்பிள்ணள

ஈ) திரு.வி.க

48. பநய்தல் நிலத்தில் அணமந்த வாழ்விடங்கள், எப்பபயரால் வழங்கப்பபறும்?
அ) புரம்

ஆ) பாக்கம்

இ) குப்பம்

ஈ) பட்டினம்
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49. திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சியின் ஆசிரியர்
அ) இராமச்சந்திரக் கவிராயர்

ஆ) உருத்திரங் கண்ணார்

இ) திரிகூட ராசப்பக்கவிராயர்

ஈ) கபிலர்

50. சன்மார்க்க சண்டமாருதம் எனப் பாராட்டப் பபற்றவர்?
அ) வள்ளலார்

ஆ) திருமூலர்

இ) ஆறுமுகநாவலர்

ஈ) முத்துராமலிங்கர்

51. ஒரு பசால்வலா பதாடவரா இருபபாருள் தருமாறு பாடுவது
அ) ஒரு பபாருட்பன்பமாழி
இ) இரட்டுறபமாழிதல்
அ) 2 மட்டும்

ஆ) சிவலணட

ஆ) 1, 2 மட்டும்

ஈ) இரட்ணடக்கிளவி

52. கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகணள ஆராய்க.
அ) அ,இ,உ – சுட்படழுத்துகள்

இ) 2, 3 மட்டும்

ஈ) 2, 4 மட்டும்

ஆ) உ – சுட்படழுத்து பயன்பாட்டில் இல்ணல

இ) எ,யா,ஆ,ஒ,ஏ – ஆகியணவ வினா

ஈ) ஏ – என்பது பசால்லின் முதலிலும் இறுதியிலும் நின்று வினாப் பபாருணளத் தரும்
அ) 1, 2 சரி

ஆ) 1, 2, 3 சரி

இ) 1 மட்டும் சரி

53. பசால் எத்தணன வணகப்படும்
அ) 3

ஆ) 2

இ) 4

ஈ) அணனத்தும் சரி

ஈ) 5

54. வமரி கியூரிக்கு இரண்டாவது முணறயாக எந்த ஆண்டு வவதியிலுக்கான வநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது
அ) 1903

55. பபாருத்துக

ஆ) 1906

இ) 1911

ஈ) 1913

அ) உலகப் புத்தக நாள்

-

ஏப்ரல் 23

அ)

இ) மகளிர் நாள்

-

மார்ச் 8

இ)

ஆ) சுற்றுச்சூழல் நாள்

-

ஈ) மனித உரிணமகள் நாள் -

ன்
ீ
5

டிசம்பர் 10

ஆ)
ஈ)

1

3
3

1

2

4
1

2

3

2
4

4

4

1
2

3

56. தம் வாழ்க்ணக வரலாற்ணற ஆனந்தவிகடன் இதழில் பதாடராக எழுதியவர்
அ) நாமக்கல் கவிஞர்
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ஆ) கல்யாணசுந்தரம்
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இ) உ.வவ.சா

ஈ) கண்ணதாசன்
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57. அழகிய பசாக்கநாதப்புலவர் பிறந்த ஊர்
அ) தச்சநல்லூர்

ஆ) ஆச்சநல்லூர்

SANTHANA TNPSC . THIYAGADURGAM

இ) ஆதிச்சநல்லூர்

ஈ) திருபவண்பணய்நல்லூர்

58. பசன்ணனயில் உள்ள பபசண்ட நகரில் உள்ள டாக்டர் உ.வவ.சா நூல் நிணலயம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1942

ஆ) 1952

இ) 1940

ஈ) 1947

59. தன் எழுத்து, பிற எழுத்து இரண்டுடனும் வசர்ந்து வரும் எழுத்துகள்
அ) க், ச், த், ப்

ஆ) ர், ழ்

இ) ற், ன்

ஈ) ய், ம்

60. பவள்வளாடு பணறவகள் புகலிடம் அணமந்துள்ள மாவட்டம்
அ) திருவள்ளூர்

ஆ) இராமநாதபுரம்

இ) சிவகங்ணக

ஈ) ஈவராடு

61. நிலத்திலும் அடர் உப்புத்தன்ணம உள்ள நீரிலும் வாழும் பறணவ
அ) பசங்காகம்

ஆ) சுடணலக்குயில்

இ) பூநாணர

ஈ) பவளக்காலி

62. உடனிணல பமய்ம்யக்கம் பகாள்ளும் எழுத்துகள்
அ) க், ச், த், ப்

ஆ) ர், ழ்

இ) ற், ன்

ஈ) ய், ம்

63. ‘கற்றவனுக்குக் கட்டுச்வசாறு வவண்டா’ எனக் கூறும் நூல்
அ) இனியணவ நாற்பது

ஆ) நாலடியார்

இ) பழபமாழி நானூறு

ஈ) நான்மணிக்கடிணக

64. “நீதி பநறியினின்று பிறர்க்குதவும் வநர்ணமயர் வமலவர்; கீ ழவர் மற்வறார்” எனப் பாடியவர்
அ) பாரதியார்

ஆ) பாரதிதாசன்

இ) கண்ணதாசன்

ஈ) வாணிதாசன்

65. ஒருவவனாடு நட்புக்பகாண்டு பிறகு அவணனப் பிரிந்து, அவணனப் பற்றிப் பிறரிடம் வகாள்மூட்டிப் வபசாவத!
எனப் பாடியவர்
அ) வள்ளலார்

ஆ) பாரதியார்

இ) கடுபவளிச் சித்தர்

66. எதிர்ச்பசால் தருக – அவல்
அ) இவல்

ஆ) பள்ளம்

இ) மிணச

ஈ) பட்டுக்வகாட்ணட கல்யாணசுந்தரம்

ஈ) மகிழ்ச்சி

67. பூமிப் பந்து என்னவிணல? – உன் புகணழத் தந்து வாங்கும் விணல! எனப் பாடியவர்
அ) கண்ணதாசன்

ஆ) பாரதியார்

இ) தாராபாரதி

ஈ) வாணிதாசன்
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68. வநதா ி சுபாஷ் சந்திரவபாஸ் அவர்கணளத் தம் அரசியல் வழிகாட்டியாகத் பகாண்டவர்
அ) பாரதியார்

ஆ) முத்துராமலிங்கர்

இ) சுப்ரமணியசிவா

ஈ) வ.உ.சி

69. பசங்கப்படுத்தான்காடு என்னும் ஊரில் பிறந்தவர்
அ) மருதகாசி

ஆ) பட்டுக்வகாட்ணட கல்யாணசுந்தரம்

இ) திரிகூடராசப்ப கவிராயர்

ஈ) முத்துராமலிங்கர்

70. காவிரி பாயும் வசாழவள நாடு. அது கணலகளின் விணளநிலம். வியக்க ணவக்கும் கட்டக்கணலயும்
சிற்பக்கணலயும் பகாழிக்கும் ஊர். அவ்வூர் எவ்வூர்?
அ) தஞ்சாவூர்

ஆ) மதுணர

அ) நல்லப்பாம்பு

ஆ) கட்டுவரியன்
ீ

71. கூடுகட்டி வாழும் ஒவர வணகப் பாம்பு

இ) சிதம்பரம்

ஈ) கும்பவகாணம்

இ) சாணரப்பாம்பு

72. வவற்றுநிணல பமய்ம்மயக்கம் பகாள்ளும் எழுத்துகள்
அ) க், ச், த், ப்

ஆ) ர், ழ்

இ) ற், ன்

73. “கணலகளின் புகலிடம்” எனக் கூறப்படுவது
அ) பனமணலக்வகாவில்

இ) சிதம்பரம் நாடராசர் வகாவில்

ஈ) காஞ்சி ணகலாயநாதர் வகாவில்

ஆ) திருமூலர்

75. படலஸ்வகாப் என்பதன் தமிழ்ச்பசால்
அ) நுண்வணாக்கி

ஈ) ய், ழ்

ஆ) தாராபுரம் ஐராவதீசுவர் வகாவில்

74. பிரணவ வகசரி எனப் பாராட்டப் பபற்றவர்..
அ) பாலகங்காதரதிலகர்

ஈ) இரா நாகம்

ஆ) பவப்பமானி

இ) ஆறுமுகநாவலர்
இ) பதாணலவநாக்கி

ஈ) முத்துராமலிங்கர்
ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்ணல

76. வாடினாலும் பசி மீ றினாலும் – வழி மாறிடாமவல வாழ்ந்திடுவவாம் எனப் பாடியவர்
அ) கண்ணதாசன்

ஆ) தாராபாரதி

இ) கல்யாணசுந்தரம்

77. வகாட்டும் மரம் – என்பதன் பபாருள்
அ) உயர்ந்த மரம்

ஆ) கிணளகணள உணடய மரம்

78. அழகிய பசாக்கநாதப் புலவரின் காலம்

இ) குட்ணடயான மரம்

அ) கி.பி. 18 ஆம் நூற்றாண்டு

ஆ) கி.பி. 19 ஆம் நூற்றாண்டு

இ) கி.பி. 20 ஆம் நூற்றாண்டு

ஈ) கி.பி 21 ஆம் நூற்றாண்டு

SANTHANA TNPSC.
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ஈ) உடுமணல நாராயணகவி
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79. தவறாக பபாருந்தியுள்ள இணணணயக் கண்டறிக
அ) மின்னார் – பபண்கள்

80. குற்றாலநாதர் யார்?
அ) சிவபபருமான்

ஆ) மருங்கு – இணட

ஆ) விஷ்ணு

இ) முருகன்

81. திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சியின் ஆசிரியர்
அ) அழகிய பசாக்கநாதப் புலவர்

இ) மந்தி – ஆண் குரங்கு

ஈ) மிணச - வமடு

ஈ) விநாயகர்

ஆ) முன்றுணற அணரயனார்

இ) திரிகூடராசப்பக்கவிராயர்

ஈ) கடுபவளிச்சித்தர்

82. ‘ஆற்றுணா வவண்டுவது இல்’ எனக் கூறியவர்
அ) அழகிய பசாக்கநாதப் புலவர்

ஆ) முன்றுணற அரயனார்

இ) திரிகூடராசப்பக்கவிராயர்

ஈ) கடுபவளிச் சித்தர்

83. கியூரி அம்ணமயார் இயற்ணக எய்திய ஆண்டு
அ) 1934

ஆ) 1943

இ) 1932

ஈ) 1942

84. தமிழ் விருந்து நூலின் ஆசிரியர்
அ) ரா.பி.வசதுப்பிள்ணள

ஆ) திரு.வி.க

இ) சீனி.வவங்கடசாமி

ஈ) மு.வரதராசனார்

85. கல்ணலத்தான் மண்ணணத்தான் காய்ச்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானா? எனப் பாடியவர்?
அ) அழகிய பசாக்கநாதப்புலவர்

ஆ) இராமசந்திரக் கவிராயர்

இ) கடுபவளிச் சித்தர்

ஈ) திரிகூடராசப்பக்கவிராயர்

86. நாடாகு ஒன்வறா காடாகு ஒன்வறா; அவலாகு ஒன்வறாோ்; மிணசயாகு ஒன்வறா எனப் பாடியவர்
அ) கடுபவளிச் சித்தர்

ஆ) திருமூலர்

இ) திரிகூடராசப்பக்கவிராயர்

ஈ) ஔணவயார்

87. தமிழர்களின் வரலாறு, பண்பாடு ஆகியவற்ணற அறிய உதவும் நூலாகப் திகழ்வது
அ) அகநானூறு

ஆ) பழபமாழிநானூறு

இ) புறநானூறு

ஈ) சிலப்பதிகாரம்

88. ‘புல்லாய்ப் பிறந்வதன் நாபனன்று’ – நீ புலம்ப வவண்டாம் எனப் பாடியவர?
அ) உடுமணல நாராயணகவி

ஆ) கண்ணதாசன்

இ) கல்யாணசுந்தரம்

ஈ) தாராபாரதி
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89. ‘சர்வகலாசணல’ என்பதன் தமிழ்ச்பசால்
அ) பாடசாணல

ஆ) பல்கணலக்கழகம்

இ) பதாழிற்பயிற்சி நிணலயம்

90. பசாலவணட எனப்படுவது?
அ) பழபமாழி

ஆ) இரட்ணடக்கிளவி

91. பசால்லுக்கு அழுத்தம்தரும் உயிபரழுத்து
அ) ஆ

ஆ) ஐ

இ) ஏ

இ) அடுக்குத்பதாடர்

ஈ) பதாழில்நுட்பக்கல்லூரி

ஈ) சிவலணட

ஈ) ஒ

92. உணழக்கும் மக்களின் துயரங்கணளயும் பபாதுவுணடணமச் சிந்தணனகணளயும் தம்முணடய பாடல்கள்வழிப்
பரவலாக்கியவர்?

அ) உடுமணல நாராயணகவி

ஆ) கண்ணதாசன்

இ) கல்யாணசுந்தரம்

ஈ) மருதகாசி

93. ஐராவதீசுவரர் வகாவில் குறித்த கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானது எது?
அ) தஞ்ணச அரண்மணனக்குச் பசாந்தமானது

ஆ) மத்தியத் பதால்பபாருள் துணறயினர் பாதுகாத்து வருகின்றனர்
இ) இதணன ‘கணலகளின் புகலிடம்’ எனலாம்

ஈ) எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் முதலாம் இராசராச வசாழனால் கட்டப்பட்டது.

94. பசய்யுளில் ஒணசக்காகவும் அழுத்தம் தருவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பசால்
அ) சால்பு

ஆ) பகௌலல்

இ) பகால்

ஈ) தற்று

95. வநாபல் பரிசு பபற்ற முதற் பபண்மணி
அ) பியரி கியூரி

ஆ) வமரி கியூரி

இ) அன்ணன பதரசா

ஈ) பகலன் பகல்லர்

ஆ) திரு.வி.க

இ) சீ னி.வவங்கடசாமி

ஈ) மு.வரதராசனார்

96. தமிழர் வளர்த்த அழகுக்கணலகள் நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ) ரா.பி.வசதுப்பிள்ணள

97. சீணரத் வதடின் ஏணரத் வதடு எனப் பாடியவர்?
அ) வள்ளலார்

ஆ) திருவள்ளுவர்

இ) ஔணவயார்

98. நட்பு எழுத்துகணள இலக்கணம் எவ்வாறு கூறுகிறது
அ) ஓபரழுத்துகள்

ஆ) அக எழுத்துகள்

SANTHANA TNPSC.

T.DURGAM.

ஈ) கம்பர்

இ) புணர் எழுத்துகள்

ஈ) இன எழுத்துகள்
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99. பதாழில்களால் சிறப்பணடயும் ஊர்கள் எவ்வாறு அணழக்கப்படுகின்றன?
அ) பட்டினம்

ஆ) வபட்ணட

இ) பாக்கம்

100. சிறந்த ஊர்கணளக் குறிக்கும் பசால்
அ) பட்டினம்

101.

ஆ) வபட்ணட

ஈ) புரம்

இ) பாக்கம்

ஈ) புரம்

பத்துப்பாட்டில் அகமா, புறமா என்ற கருத்து வவறுபாட்ணடத் வதாற்றுவித்த நூல் ஒன்று?
அ)

பரிபாடல்

ஆ)

பதிற்றுபத்து

இ)

பநடுநல்வாணட

102. பரிசில் பபறச் பசல்வவாரால் பபயர் பபற்ற நூல் எது?
அ)

ஆற்றுப்பணட நூல்கள்

ஆ) திருமுருகாற்றுப்பணட

103.

248 அடிகணள பகாண்ட நூல் எது?

104.

“ஓய்மா நாடு” இதனுடன் பதாடர்புணடயது?

105.

“பபாழிமணழ துறந்த புணகவவய் குன்றத்து

106.

அ)

பநடுநல்வாணட

அ)

மதுணர

ஆ)

ஆ)

பபாருநராற்றுப்பணட

திருவண்ணாமணல

பழுமரம் வதடும் பறணவ வபால”
அ)

முல்ணலப்பாட்டு

அ)

வஞ்சி

ஆ)

இ)

இ)

இ)

பசஞ்சி

ஈ)

பாணாற்றுப்பணட
ஈ)

ஈ) ஏதுமில்ணல

மணலபடுகடாம்

திண்டிவனம்

இவ்வரி இடம் பபற்ற நூல் எது?

பபரும்பாணாற்றுப்பணட

காஞ்சி

மணலபடுகடாம்

மதுணரக்காஞ்சி

இ) கலித்பதாணக

நிணலயாணமணய உணர்த்தும் திணண எது?
ஆ)

ஈ)

இ)

பநாச்சி

ஈ)

ஈ)

வாணக

107.

திருமுருகாற்றுப்பணட, பநடுநல்வாணடணய பாடியவர்கள்?

108.

புகார் நகரத்தில் நணடபபற்ற வணிகத்ணதப் பற்றி விரிவாகக் கூறும் நூல் எது?

109.

காரி உண்டிக் கடவுள் யார்?

110.

“பூவின் மலர்ச்சி பகாண்டு பபாழுது அறியும் வழக்கம்” எந்த நூலில் காணப்படுகிறது?

111.

“நீரின்று அணமயா உலகம் வபாலத்

112.

கலித்பதாணகக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர்?

அ)

கபிலர்; கம்பர்

அ)

ஆ)

மதுணரக்காஞ்சி

அ) பிரமன்

ஆ)

ஆ)

நக்கீ ரர்; கபிலர்

இ)

பட்டினப்பாணல

வருணன்

இ)

திருக்குறள்

இ)

நக்கீ ரர்; நக்கீ ரர்

பநடுந்பதாணக

பகாற்றணவ

ஈ)

ஈ)
ஈ)

கம்பர்; நக்கீ ரர்

குட்டிதிருக்குறள்

சிவன்
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அ)

குறிஞ்சிப்பாட்டு

ஆ) பநடுநல்வாணட

இ)

பட்டினப்பாணல

ஈ)

தம்மின்று அணமயா நம்நயந்து அருளி” – இவ்வரி யாருடன் பதாடர்புணடயது?
அ)

கம்பர்

ஆ)

கபிலர்

இ) பரணர்

அ) பாரதம் பாடிய பபருந்வதவனார்

ஈ)
ஆ)

இ) நல்லந்துவனார்

திருவள்ளுவர்
நப்பூதனார்

ஈ)

நல்லாதனார்

113.

ஆட்டனத்தி எந்த நாட்டு மன்னன்?

114.

குறுந்பதாணகயில் கடவுள் வாழ்த்து யாணரப் பற்றியது?

115.

அவர்கள் தந்ணத என்பதனுடன் பதாடர்புணடயது?

116.

பபாருந்தாதது.

117.

3 – 6 அடி எல்ணல பகாண்ட நூல் எது?

118.

பதிற்றுப்பத்து = பத்து + இன் + இற்று + பத்து. இவற்றுடன் பதாடர்புணடயது?

அ)

வசர

அ)

ஆ)

வசாழ

இ)

பாண்டிய

பாரதம் பாடிய பபருந்வதவனார்

அ)

அ)

எந்ணத

குடுமி

அ)

ஆ)

ஆ)

நற்றிணண

தந்ணத

பகாண்ணட
ஆ)

இ)

எட்டுத்பதாணகயில் ஒன்று.

இ)

சாரிணயகள்

அ)
இ)

குமட்டூர்க் கண்ணனார்

அரிசில் கிழார்

நுந்ணத

கலித்பதாணக

அ)

ஆ)

ஈ)

ஈ)
ஆ)

இ)

119. பதிற்றுபத்தின் 8 ஆம் பத்து யாருணடயது?

120.

மணலபடுகடாம்

குழல்
இ)

பல்லவ

நல்லந்துவனார்
ஈ)
ஈ)

இ)

கந்ணத
ஆளகம்

ஐங்குறுநூறு

ஈ)

ஆ)

புறத்ணத பற்றியது.

ஈ)

அணனத்தும் சரி.

பரிபாடல்

SANTHANA TNPSC.

ஆ)

புறநானூறு

T.DURGAM.

பரிபாடல்

பாணல பகாளதமனார்

கபிலர்

“கின்று” என்ற இணடநிணல முதன்முதலில் எந்த நூலில் காணப்பட்டது?
அ)

பிரமன்

இ)

அகநானூறு

ஈ)

பட்டினப்பாணல
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121.

“ஈரணவ முணற” எங்கிருந்து பபறப்பட்டது?

122.

பபாருந்தாதணதத் வதர்க.

123.

இந்திய அரசியல் நிர்ணய சணபயால் வதசிய பகாடி ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட நாள்

அ)

இங்கிலாந்து

ஆ)

அபமரிக்கா

இ)

அ)

அடிப்பணட கடணமகள்

ஆ)

இ)

முகவுணரயுள்ள நீதி

ஈ)

அ)

னவரி 22, 1947

ஆ)

அயர்லாந்து

பபாதுப்பட்டியல்

ூணல 22, 1947

இ)

னவரி 24, 1950

இந்திய அரசியலணமப்பிணன அழகுபடுத்திவயார்?

125.

மாநில மற்றும் மத்திய அரசியலணமப்பு குழு தணலவர்கள்?

ராம்மவனாகர் சின்ஹா

அ)

சர்தார் பட்வடல் ;

இ)

சின்கா ; அம்வபத்கர்

ஆ)

நந்தலால் வபாஸ்

வஹர்லால் வநரு

இ)

ஆ)
ஈ)

127.

அரசியல் நிர்ணய சணபயின் நிரந்தர தணலவராக நியமிக்கப்பட்டவர்?

128.

இந்தியா சுதந்திரமணடந்த வபாது இந்தியாவின் ணவசிராய் யார்?

129.

அ) பி.ஆர்.அம்வபத்கர்

அ)

கானிங் பிரபு

பி.என்.ராவ்

ஆ)

ஆ)

ூணல 18, 1947”

வகபினட் தூதுக்குழு 1947

இ)

இ)

இந்திய சுதந்திர சட்டம் 1947

இ)

அம்வபத்கர்

வஹர்லால் வநரு

வஹர்லால் வநரு

ரிப்பன் பிரபு

“பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் :
அ)

130.

ஆ)

இ)

ஈ)

இதனுடன் பதாடர்புணடயது?
ஆ)

ஈ)

அ &

ஆ

நந்தலால் வபாஸ்

ராவ ந்திர பிரசாத்

பமளண்ட் வபட்டன் பிரபு

ஈ)

னவரி 26, 1950

சர்தார் பட்வடல் ; வ .பி.கிருபாளனி

அரசியல் நிர்ணய சணபயின் ஆவலாசகர்?
எச். ி.முகர் ி

ஈ)

வஹர்லால் வநரு ; சர்தார் பட்வடல்

126.

அ)

கனடா

ஐந்தாண்டு திட்டம்

124.

அ)

ஈ)

ஈ)

ஈ)

ரா ா ி

ரா ா ி

இந்திய அரசுச்சட்டம் 1935

பட்டயச் சட்டம்

1853

கிழக்கிந்திய கம்பபனி, இந்தியாவுடன் வமலும் 20 ஆண்டுகள் வணிகம் பசய்ய அனுமதித்தது.
அ)

பட்டயச் சட்டம் 1853

இ) பட்டயச் சட்டம் 1793

ஆ)

பட்டயச் சட்டம் 1813

ஈ)

பட்டயச் சட்டம் 1833
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131. “பஹர்ப்ஸ் ணவரஸ்” இதனுடன் பதாடர்புடயது?
132.

அ)

சளி

ஆ)

இளம்பிள்ணள வாதம்

இ)

சின்னம்ணம

ஈ)

திடக்கழிவு வமலான்ணமக் வகாபுரத்தில் பபரும்பான்ணம பபற்றுள்ளது எது?
அ)
இ)

மீ ண்டும் பயன்படுத்துதல்

ஆ)

எரித்தல்

ஈ)

நிவமானியா

மறுசுழற்சி பசய்தல்

பயன்பாட்ணடக் குணறத்தல்

133.

_________ மின்சாரத்ணதயும், பவப்பத்ணதயும் கடத்தாப் பபாருளாகும்.

134.

வசாப்பு தயாரித்தலில் வசடியம் ணஹட்ராக்ணசடு கணரசலின் பங்களிப்பு?

135.

இந்தியாவின் முதல் அனுமதிப்பபற்ற சிபமண்ட் பதாழிற்சாணல எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?

136.

சூரிய கிரகணத்தில் ஒளிப்பபாருள் ; சந்திர கிரகணத்தில் திணர

137.

கிரிஸ்வட இதனுடன் பதாடர்புணடயதன்று?

138.
139.
140.
141.

அ)
அ)
அ)

பமலணமன்

35 மி.லி
1912

அ)

ஆ)

ஆ)

ஆ)

வபக்கணலட்

60 கிராம்

1913

பூமி ; பூமி

இ)

ஆ)

இ)

இ)

காலணமன்

15 கிராம்

1914

ஈ)

ணமட்வடாகாண்டிரியா

இ)

குவராவமாட்டின் வணல பின்னல்

அ)

சாந்வதாபில்

இ)

ஆ)

இ)

10 கிராம்

சந்திரன் ; பூமி

ஈ)

பூமி ; சந்திரன்

பசல்லின் ஆற்றல் ணமயம்

ஈ)

அணனத்தும்

பூக்களில் காணப்படும் ஆரஞ்சு நிறத்திற்கு காரணம்?
கவராட்டின்

பமர்குரி

1915

சந்திரன் ; சந்திரன்

அ)

ஆ)

ஈ)

ஈ)

குவளாவராபில்

ஈ) ஈஸ்வனாபில்

பதன்னங்குச்சி துண்டுகணள பகாண்டு _________ வபான்ற வடிவத்ணத பபறலாம்.
அ)

உட்கருமணி

ஆ)

அ)

ணசட்வடாபிளாசம்

அ)

நாணக

ணரவபாவசாம்

பசல் பிரிதலுக்கு உதவக்கூடியது எது?
ஆ)

இ)

வகால்ணக உறுப்புகள்

ணமட்வடாகாண்டிரியா

SANTHANA TNPSC.

உதணக

இ)

T.DURGAM.

திருபநல்வவலி

பசல்சுவர்

இ) பசன்ட்வராவசாம்

ஆரல்வாய்பமாழி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?
ஆ)

ஈ)

ஈ)

ஈ)

கன்னியாகுமரி
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142.

“வியற்ணவ பபருக்கும், வகாணழ அகற்றும், காய்ச்சல் நீக்கும்” – எது?

143.

கிராம்பு என்பது ?

144.

பரட்வுட் மரங்கள் எத்தணன மீ ட்டர் வணர வளரும்?

145.

75%, 87%, 25%, 73%

அ)

துளசி

அ)

ஆ)

இணல

அ)

115 மீ

கற்பூரவல்லி

ஆ)

மரப்பட்ணட

ஆ)

125 மீ

இ)

இ)
இ)

தூதுவணள

ஈ)

பூபமாட்டு

140 மீ

ஈ)

ஈ)

உருணளகிழங்கு, பால், பராட்டி துண்டு, முட்ணட

ஆ)

உருணளகிழங்கு, முட்ணட, பராட்டி துண்டு, பால்

ஈ)

காய்

150 மீ

அ)
இ)

வசம்பு

முட்ணட, பால், பராட்டி துண்டு, உருணளகிழங்கு
முட்ணட, உருணளகிழங்கு, பால், பராட்டி துண்டு

146.

மயக்கம் வருதல், உடல் வசார்வு எதன் குணறபாட்டல் வருகிறது?

147.

உடல் பருமன் குறியீட்டின் மூலம் சரியான எணடணய வதர்ந்பதடு?

148.

அ)

கால்சியம்

அ)

BMI < 20

150.

ஆ)

அவயாடின்

BMI = 20 – 24.9

இ)

இ)

இரும்பு

ஈ)

BMI = 25 – 25.9

ணவட்டமின் வக
ஈ)

BMI > 30

நிலவின் பல்வவறு நிணலகள் ___________ மாற்றத்தின் மூலம் நிகழ்கிறது?
அ)

149.

ஆ)

கால ஒழுங்கு

ஆ)

கால ஒழுங்கற்ற

1 வினாடி என்பது ____________
அ)

1000 மில்லி வினாடி

ஆ)

இ)

10000 மில்லி வினாடி

ஈ)

அ)

5.98 X 1024 கி.கி : 1.99 X 1030 கி.கி

சூரியனின் நிணற : பூமியின் நிணற
இ)

1.99 X 1030 கி.கி : 5.98 X 1024 கி.கி

இ)

பருவ மாற்றம்

ஈ)

விரும்பத்தக்க மாற்றம்

10000000 ணமக்வரா வினாடி
அ

& ஆ
ஆ)

ஈ)

9.467 X 1015 கி.கி

1.496 X 1011 கி.கி

:

:

1.496 X 1011 கி.கி

9.467 X 1015 கி.கி
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