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[D] அஹிம்தச எைப்படும்

1. ஒரு குழந்தையின்
குணநலன்களில் எத்ைதை
ைதலமுதை மூைாதையர்களின்
ைாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது
[A] 4 ைதலமுதை
[B] 6 ைதலமுதை
[C] 8 ைதலமுதை
[D] 10 ைதலமுதை

2. பைி விரிப்புகள் (Ice Sheets) என்று
அதழக்கப்படுவது
[A] பைி வயல்கள்/ Snow Fields
[B] கண்டப் பைியாறு/ Continental

ேீவகாருண்யம்

6. இந்ைியாவில் கடகஜெதகக்கு
வடக்கிலுள்ள இடங்களில் நிலவும்
காலநிதல
[A] கண்ட காலநிதல
[B] சமமாை காலநிதல
[C] ஈெப்பை காலநிதல
[D] கவப்ப காலநிதல

7. பருப்கபாருள்கதள ஊடுறுவிச்
கசல்லும் ைிைன்ககாண்ட
நிலநடுக்க ஆற்ைல் அதலகள்
[A] S அதலகள்

Glaciers

[B] P அதலகள்

[C] பள்ளைாக்கு பைியாறு/ Valley

[C] Q அதலகள்

Glaciers
[D] பளியடி கணிமணல்/ Tills

3. முைன் முைலில் உலகில்
புவிைிைத்தை ககாண்டாடியவர்
[A] பிளின்டாப் ஜேம்ஸ்
[B] ஜகலார்ட் கநல்சன்
[C] நீ ல்அசாஞ்ச்
[D] ஜடவிட் ப்கெளன்

4. மியான்டர்கள் (குருட்டாறுகள்)
எவற்ைில் உருவாக்கப்படுகிைது
[A] மதலப்பகுைியில்
[B] பள்ளத்ைாக்குபகுைியில்
[C] கடல்டாபகுைியில்
[D] சமகவளிப்பகுைியில்

5. மகாவெர்
ீ
அைிக முக்கியத்துவம்
ககாடுத்ைது
[A] பிெம்மச்சரியம் எைப்படும்
கட்டுப்பாடாை வாழ்க்தக
[B] சத்யம் எைப்படும் உண்தமஜய
ஜபசுைல்
[C] அைிக ஜநெம் ஜநான்பு இருத்ைல்

[D] R அதலகள்

8. கீ ழ்க்கண்ட எவற்ஜைாடு பர்கான்
என்னும் கசால் கைாடர்புதடயது
[A] படியதவத்ைல் நிலத்ஜைாற்ைம்
[B] அரித்ைல் நிலத்ஜைாற்ைம்
[C] கடத்ைல் நிலத்ஜைாற்ைம்
[D] இயற்தக நிலத்ஜைாற்ைம்

9. எைிர்ச்கசால் ைருக ‘மலர்ைல்’
[A] விரிைல்
[B] ஆம்பல்
[C] ஜநாைல்
[D] கூம்புைல்

10. ‘உழத்ைிப்பாட்டு’
என்ைதழக்கப்படும் நூல்
[A] முல்தலப்பாட்டு
[B] மதலபடுகாடம்
[C] முக்கூடற்பள்ளு
[D] மதுதெக்காஞ்சி

11. கசன்டிரிஜயால்கள் பற்ைி 1897-ல்
யாொல் விளக்கப்பட்டது
[A] பீ டில் மற்றும் டாட்டம்
[B] கஹன்ைிதக மற்றும்
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லூகஸ்கசக்

17. அசலாம்பிதக அம்தமயாொல்

[C] ைாமஸ்ஸ்கடய்ஸ் மற்றும்

இயற்ைப்பட்டநூல்

அடாயத்

[A] வண்டலூர் சாது சிைம்பெ

[D] கபந்ைம் மற்றும் ஹீக்கர்

சுவாமிகள் சரிைம்

12. பிகெஞ்சுக் கிழந்ைிய

[B] தவகுண்ட சுவாமிகள் சரிைம்

வணிகக்குழுதவ உருவாக்கியவர்

[C] ெமண மகரிஷி சரிைம்

[A] இொபர்ட் ப்ெளன்

[D] வடலூர் ொமலிங்க சுவாமிகள்

[B] பிொன்சிஸ் கஜொன்

சரிைம்

[C] கால்பர்ட்
[D] வில்லியம் பாக்ைர்

13. முைன் முைலில் நீ ரிலிருந்து

18. W.N.ககல்லாக் மற்றும்
L.A.ககல்லாக் நடத்ைிய
ஜசாைதையில் பயன்படுத்ைிய

நிலப்பகுைிக்கு வந்து

விலங்கு

வாழ்வைற்காை ைகவதமப்பிதை

[A] மைிைகுெங்கு

கபற்ை ைாவெ வதகயிைம்

[B] பூதை

[A] ைாஜலாதபட்டா

[C] எலி

[B] கடரிஜடாதபட்டா

[D] நாய்

[C] ஆஞ்சிஜயாஸ்கபர்ம்
[D] பிதெஜயாதபட்டா

14. விண்கவளி பயணங்களில்

19. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள்
காளஜமகப்புலவர் பிைந்ை ஊர்
யாது?

பயன்படுத்ைப்படும் பாசி

[A] சிறுகூடல்பட்டி

[A] அகாரிகஸ் தபஸ்ஜபாெஸ்

[B] நந்ைிக்கிொமம்

[B] கேலிடியம்

[C] நந்ைிபுெம்

[C] ஜலமிஜைரியா

[D] நாகப்பட்டிைம்

[D] குஜளாகெல்லா
தபஜெஜைாய்ஜடாஸா

15. பவளத்ைீவு என்று அதழக்கப்படும்

20. கியூரி அம்தமயார் ைைது
கணவருடன் ஜசர்ந்து முைலில்
கண்டுபிடித்ைகபாருளின் கபயர்

பாதைத் கைாடரின் மறுகபயர்

[A] ஜெடியம்

[A] அடால்/Atoll

[B] கபாஜலாைியம்

[B] ைடுப்புப்பாதை/Barrier reef

[C] யுஜெைியம்

[C] பவளப்பாதை/Coral reef

[D] சிர்ஜகாைியம்

[D] கதெஜயாெப்பாதை/Fringing reef

16. கீ ஜழ குைிப்பிட்டவர்களில்

21. மதைமதலயடிகள் எழுைிய நாடக
ஆொய்ச்சி நூல்

நீ ைிக்கட்சிதய ஜசொைவர் யார்?

[A] சாகுந்ைலம்

[A] வாசுஜைவன் நாயர்

[B] மைங்க சூளாமணி

[B] சர்பிட்டி ைியாகொய கசட்டி

[C] ஞாை உபஜைசம்

[C] டிஎம் நாயர்

[D] அபிைாை சிந்ைாமணி

[D] பைகல் ொோ
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22. கீ ழ்க்கண்டவற்ைில் ோர்ஜ்
யூக்ஜளா ஜபாப் பைிப்பிக்காை நூல்
[A] ைிருவருட்பயன்

[D] எலி

28. குழந்தைகளுக்காை கற்கும்

[B] புைநானூறு

உரிதமதய ஐநா சதப

[C] புைப்கபாருள்கவண்பாமாதல

எப்ஜபாழுது பிெகண்டப்படுத்ைியது

[D] அகநானூறு

[A] 1949 நவம்பர் 10

23. இவற்றுள் இைமுள்ள அதடகமாழி

[B] 1950 ேைவரி 10

எது?

[C] 1959 நவம்பர் 20

[A] கவண்காக்தக

[D] 1948 டிசம்பர் 10

[B] கணக்குப்பாடநூல்

29. பிொட்கபன்ட் என்பவெது

[C] கருநிலவு

ஜகாட்பாடு

[D] கருங்கைிஜொன்

[A] முற்கால கசய்ைிக்

24. ‘ஆயமங்தகயர் அங்தக

ஜகாட்பாடுகள்

வருந்துவார்’ இைில் காணப்படுவது

[B] சூழ்நிதலவழிச் கசய்ைிக்

[A] உயர்வு நவிற்சியணி

ஜகாட்பாடுகள்

[B] இயல்பு நவிற்சியணி

[C] ைற்கால கசய்ைிக் ஜகாட்பாடுகள்

[C] எைிர்மதை நவிற்சியணி

[D] மெபுவழிச் கசய்ைிக்

[D] இதவ அதைத்தும்

ஜகாட்பாடுகள்

25. கணிணி கசயல்பாட்டிற்குரிய

30. எக்ஸ்டைிலிசம் (Existentialism)

கட்டதளகள் முைன்

ைந்தை எை அதழக்கப்படுபவர்

முைலில்வடிவதமத்ை

[A] ேீன்பால் சார்த்ைர்

ஜலடிலவ்ஜலஸ் என்பவர்

[B] காெல்யங்

[A] கவிஞரின் தபெைின் மகள்

[C] லியாைர்ஜடா டாவின்சி

[B] வால்ட் விட்மைின் மகள்

[D] காெல் மார்க்ஸ்

[C] ஜஷக்ஸிபியரின் மகள்

31. ஆசிரியப்பாவின் ஒதச

[D] கவிஞர் ஜவார்ட்ஸ்கவார்த்ைின்

[A] கசப்பஜலாதச

மகள்

[B] அகவஜலாதச

26. கில்ஜபார்டின் நுண்ணைிவு
கூறுகள் எத்ைதை
[A] 140
[B] 180
[C] 130
[D] 150

27. ஆக்கல் நிதலயுறுத்ைக் கற்ைல்
ஜசாைதையில் ஸ்கின்ைர்
பயன்படுத்ைிய விலங்கு
[A] சிம்பன்ஸி
[B] கிப்பன்குெங்கு

TN

[C] முயல்

[C] துள்ளஜலாதச
[D] தூங்கஜலாதச

32. வழூஉச்கசாற்களற்ை
வாக்கியத்தை ஜைர்வு கசய்க
[A] வத்ைல் அருஜக ஜகாடாரி
இருந்ைது
[B] வற்ைல் அருஜக ஜகாடரி
இருந்ைது
[C] வற்ைல் அருஜக ஜகாடாரி
இருந்ைது
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[D] வலது பக்கம் சீயக்காய்

[C] மரியா மாண்டிஜசாரி

இருக்கிைது

[D] ஆல்வின் டாப்ளர்

33. விதைமெபுச் கசால்தல

38. நீ ைிக்ககாள்தகயின்

ஜைர்ந்கைடுத்து எழுதுக

அடிப்பதடயில் அதமந்ை மைிை

[A] எங்கள் பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர்

ஆளுதம நிதல

கட்டப்பட்டது

[A] இட் (Id)

[B] மாைன் ஒவியத்தை

[B] ஈஜகா (Ego)

புதைந்ைான்

[C] சூப்பா ஈஜகா (Super Ego)

[C] ஜவலன் சுயகைாழிலில் அைிக

[D] உள்ளுதை நிதல (Latency stage)

லாபம் ஈட்டிைான்

39. சரியாை இதணதயத்

[D] அந்ைச் சிற்பம் ஒஜெ கல்லில்

ஜைர்ந்கைடுக்க

வடிக்கப்பட்டது

[A] எட்வர்டு லீ ைார்ண்தடக்-

34. கைால்காப்பிய கநைிப்படி ைமிழ்

ெஷ்யா

நதட ககாண்டவர்

[B] கபட்ஜொவிச் பாவ்லவ்-

[A] கம்பர்

அகமரிக்கா

[B] பாெைிைாசன்

[C] பிெகடரிக் ஸ்கின்ைர்-

[C] இொமலிங்க அடிகளார்

அகமரிக்கா

[D] சீத்ைதலசாத்ைைார்

[D] ேீன் பியாஜே- ஆஸ்ைிஜெலியா

35. ‘ைிருவள்ளுவர் படித்துப் பார்’ இது

40. "சிங்க வல்லி" என்ை கசால்

[A] கருத்ைாவாகு கபயர்

எச்கசடிதயக் குைிக்கிைது?

[B] காரியவாகு கபயர்

அ.குப்தப ஜமைி

[C] முைலாகு கபயர் அல்லது

ஆ.துளசி

கபாருளாகு கபயர்

இ.கரிசலாங்கண்ணி

[D] கருவியாகு கபயர் மற்றும்

ஈ. தூதுவதள

காரியவாகு கபயர்

36. ரூஜசாவின் கல்வி சிந்ைதைகதள

41. கபண்களின் கருப்தப சார்ந்ை
ஜநாய்கதள இம்மூலிதக

விளக்கும் நூல்

நீ க்குவைால் இைற்குக் குமரி என்ை

[A] நாதளய உலகம்

கபயருண்டு

[B] கல்வி முன்ஜைற்ைம்

அம்மூலிதக எது?

[C] எமிலி

அ.குப்தபஜமைி

[D] அச்சீவிங் ைி கசாதஸட்டி

ஆ.துளசி

37. ஜமம்பட்ட சமுைாயக்கல்வி
(Education for better Social order)
என்னும் நூதல எழுைியவர்

இ.கீ ழாகநல்லி
ஈ. கற்ைாதழ

42. வெம்
ீ
இல்லாைவாழ்வும்

[A] கபட்ெண்ட் ெஸ்ஸல்

விஜவகமில்லாை வெமும்
ீ

[B] கஹர்பர்ட் ஸ்கபன்சர்

வணாகும்"ீ
என்று
எடுத்துதெத்ைவர்?
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அ.காந்ைியடிகள்

[B] மும்தப

ஆ.கல்யாணசுந்ைெைார்

[C] ஜகாவா

இ.முத்துொமலிங்கர்

[D] ககாச்சின்

ஈ.விஜவகாைந்ைர்

43. "எல்லாரும் இன்புற்ைிருக்க

அ.வலதுபக்கச்சுவரில் எழுைாஜை

நிதைப்பதுஜவ அல்லாமல்

ஆ.வலப்பக்கச்சுவரில் எழுைாஜை

ஜவகைான்ைைிஜயன் பொபெஜம”

இ. வலப்பக்கச்சுவற்ைில் எழுைாஜை

என்று பாடியவர்?

ஈ.வலது பக்கச்சுவற்ைில் எழுைாஜை

அ.ைாயுமாைவர்

49. உலகின் சர்க்கதெக் கிண்ணம்

ஆ.வள்ளலார்

எைப்படுவது?

இ. குணங்குடிமஸ்ைான்

[A] பிஜெசில்

ஈ. சுத்ைாைந்ை பாெைியார்

[B] கியூபா

44. முந்தை இருந்து நட்ஜடார்
ககாடுப்பின்
நஞ்சும் உண்பர் நைிநாகரிகர்-

[C] உத்ைெபிெஜைசம்
[D] இத்ைாலி

50. "ைிருவாரூர் நான்மணிமாதல”

இவ்வாறு ைமிழரின் நாகரிகப்

என்னும் நூலில் இடம்கபைாை

பண்தப சுட்டும் இலக்கியம்?

பாவதக?

அ. நற்ைிதண

அ)கவண்பா

ஆ.குறுந்கைாதக

ஆ)ஆசிரியப்பா

இ.ஐங்குறுநூறு

இ)கட்டதளக்கலித்துதை

ஈ.அகநானூறு

ஈ)வஞ்சிப்பா

45. "கைாண்டுக்கு முந்து

51. "கைன்ைவன் பிெமொயன்"என்ை

ைதலதமக்குப் பிந்து" எைக்

விருைிற்கு உரியவர்?

கூைியவர்?

அ.ைிருநாவுக்கெசர்

அ.காமொசர்

ஆ.சுந்ைெர்

ஆ.அண்ணா

இ.ைிருஞாை சம்பந்ைர்

இ.மு.வ

ஈ. மாணிக்கவாசகர்

ஈ.எம்.ேி.ஆர்

52. பாவலஜெறு கபருஞ்சித்ைிெைாரின்

46. ைிொவிட சாஸ்ைிரி எை

இயற்கபயர்?

அதழக்கப்பட்டவர்?

அ.துதெ ொசு

அ. பரிைிமாற் கதலஞர்

ஆ. துதெ மாணிக்கம்

ஆ.மதைமதல அடிகள்

இ.துதெச் சாமி

இ.சி.தவ.ைாஜமாைெைார்

ஈ.எத்ைிொசலு

ஈ.உ.ஜவ.சா

47. அெபிக்கடலின் இொணி

TN

48. வழுஉச்கசால்லற்ை கைாடர் எது?

53. ஓர் அணுவிதை ச் சைகூைிட்ட
ஜகாணினும் உளன் என்று

எைப்படுவது?

பாடியவர்?

[A] ஜகாட்டயம்

அ.ஔதவயார்
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ஆ. கம்பர்

[B] 10ம் நூற்ைாண்டு

இ.பாெைியார்

[C] 11ம் நூற்ைாண்டு

ஈ.இதடக்காடைார்

[D] 12ம் நூற்ைாண்டு

54. கம்பொமாயணத்ைில் அதமந்ைிொை
காண்டம்?

உைக்குச் சரியாரும் உண்ஜடா

அ.அஜயாத்ைிய காண்டம்

ைமிஜழ இப்பாடல் வரிகள் இடம்

ஆ. மதுதெக் காண்டம்

கபற்றுள்ள நூல் எது?

இ.ஆெணிய காண்டம்

[A] ைமிழ் உலா

ஈ.யுத்ை காண்டம்

[B] முத்ைமிழ்க் காப்பியம்

55. பாமிைி ஜபெெசின் ைதலநகதெ
குல்பர்காவிலிருந்து பிடாருக்கு
மாற்ைியவர்?

[C] ைமிழ்ப்பாதவ
[D] ைமிழ்விடுதூது

61. கைன்ைமிழ் கைய்வ பெணி என்று

1)முைலாம் முகமது ஷா

பாொட்டப்கபறும் நூல் எது?

2)2-ம் முகமது ஷா

[A] ைக்கயாகப்பெணி

3)கபஜொஸ் ஷா பாமிைி

[B] பாண்டி நாட்டுப் பெணி

4)அகமது ஷா

[C] காவிரிப் பெணி

56. முைகலழுத்துகதளச் சார்ந்து
வெக்கூடிய எழுத்துகள் ------------------

[D] கலிங்கத்துப்பெணி

62. ஐந்து சீர்கள் அதமந்ை ஓெடிதய ---

ஆகும்

----------------- என்கிஜைாம்

[A] உயிர்கமய்

[A] கநடிலடி

[B] கமய்கயழுத்து

[B] அளவடி

[C] முைகலழுத்து

[C] கழிகநடிலடி

[D] சார்கபழுத்து

[D] சிந்ைடி

57. ஏசல் இடம் கபறும் இலக்கியம் -----

63. கணிஜமைாவியார் எந்ை மைத்தைச்

----------

சார்ந்ைவர்?

[A] கலிங்கத்துப் பெணி

[A] கபளத்ைம்

[B] ைமிழ்விடுதூது

[B] சமணம்

[C] முக்கூடற்பள்ளு

[C] தசவம்

[D] உழவர் பாட்டு

[D] தவணவம்

58. கங்தக ககாண்ட ஜசாழன் யார்?

64. ைிருக்குைதள முைன் முைலில்

[A] இொேொே ஜசாழன்

பைிப்பித்ைவர் யார்?

[B] இொஜேந்ைிென்

[A] உ.ஜவ.சா

[C] விக்கிெம ஜசாழன்

[B] வ.ஜவ.சு ஐயர்

[D] கரிகால் ஜசாழன்

[C] ஞாைப்பிெகாசம்

59. நந்ைிக் கலம்பகத்ைின் காலம் -------------[A] 9 ம் நூற்ைாண்டு

TN

60. அரியாசைம் உைக்ஜக ஆைால்

[D] ஒளதவ துதெசாமி

65. ைமிழின் கைான்தம கருைி
என்றுமுள கைந்ைமிழ் எை
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குைிப்பிடுபவர் யார்?

[A] வ.ஜவ.சு

[A] கபிலர்

[B] முசபர்சங்

[B] கம்பர்

[C] அருணாச்சலக் கவிொயர்

[C] இளங்ஜகாவடிகள்

[D] ஜக.ஜக.பிள்தள

[D] வெமாமுைிவர்
ீ

66. மக்கள் இலக்கியம் எை

72. யவைர்கள் ைமிழகத்ைில்
வியாபாெம் கசய்து கைாடர்பு

அதழக்கப்படுவது --------------------

ககாண்டிருந்ைைர் என்பது பற்ைிக்

ஆகும்

கூறும் நூல் எது?

[A] மூதுதெ

[A] அகநானூறு

[B] முதுகமாழிக்காஞ்சி

[B] புைநானூறு

[C] சங்க இலக்கியங்கள்

[C] கலித் கைாதக

[D] பட்டிைப்பாதல

[D] பட்டிைப்பாதல

67. பாஞ்சாலி சபைம் எத்ைதை

73. நான் நிெந்ைெமாைவன்

சருக்கங்கதளக் ககாண்டது?

அழிவைில்தல எந்ை நிதலயிலும்

[A] 4 சருக்கங்கள்

எைக்கு மெணமில்தல இது

[B] 5 சருக்கங்கள்

யாருதடய பாடல்?

[C] 8 சருக்கங்கள்

[A] வாலி

[D] 10 சருக்கங்கள்

[B] மருைகாசி

68. ஜநாய்க்கு முைல் காெணம் எது?
[A] இைிப்பு
[B] புளிப்பு

[C] கண்ணைாசன்
[D] கருணாநிைி

74. கம்பதைக் கற்ஜைன் என்பது -----------

[C] உப்பு

----- கபயொகும்

[D] கார்ப்பு

[A] காரியவாகு கபயர்

69. உமர்கய்யாம் எந்ை பாடத்ைில்

[B] கருத்ைாவாகு கபயர்

புலதம கபற்ைவர்?

[C] ைாைியாகு கபயர்

[A] அைிவியல்

[D] கசால்லாகு கபயர்

[B] இலக்கியம்

75. ைமிழ் மூவாயிெம் என்று

[C] கணிைம்

அதழக்கப்படும் நூல் எது?

[D] மண்ணியல்

[A] ைிருமந்ைிெம்

70. வழு எத்ைதை வதகப்படும்?

[B] ைிருவாசகம்

[A] 6 வதகப்படும்

[C] ைிருவாய்கமாழி

[B] 7 வதகப்படும்

[D] ைிருஜவங்கடத்ைந்ைாைி

[C] 8 வதகப்படும்
[D] 9 வதகப்படும்

71. இொமநாடகத்தை ஆைந்ைெங்கன்
முன்ைிதலயில் அெங்ஜகற்ைியவர்

76. வெத்ைமிழன்தை
ீ
பட்டம்
கபற்ைவர்?
1. ைருமாம்பாள்
2. முத்துகலட்சுமி

யார்?
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3. ொமாமிர்ைம்

[C] உவதமத்கைாதக

4. ஜவலுநாச்சியார்.

[D] உம்தமத்கைாதக

77. சர்வஜைச ஜயாகா ைிைம்

83. ஜபாலிப் புலவர்களின் ைதலதய

கதடபிடிக்கப்படும் நாள்?

கவட்டுபவர் யார்?

[A] ேூன் 20

[A] அைி வெொம
ீ
பாண்டியன்

[B] ேூன் 21

[B] ஒட்டக்கூத்ைர்

[C] ேூன் 22

[C] வில்லிபுத்தூொர்

[D] ேூன் 23

[D] ஒளதவயார்

78. முைல் பாைிப்பட் ஜபார்

84. இடிமின்ைல்கதள ைாங்கும்

நதடகபற்ை ஆண்டு எது?

மெமாக அைியப்படுவது

[A] கி.பி.1592

[A] புன்தை மெம்

[B] கி.பி.1536

[B] கைன்தை மெம்

[C] கி.பி.1612

[C] அத்ைி மெம்

[D] கி.பி.1526

[D] பதை மெம்

79. கவிதை வடிவில் கடிைம்

85. இந்ைிய அெசு அைிகாெப்பூர்வமாக

எழுதுவது ------------------ மெபாகும்

ைமிழ் கமாழிதய

[A] விகடகவி

கசவ்வியல்கமாழியாக

[B] கடிை இலக்கியம்

அைிவித்ைநாள்

[C] சீட்டுக்கவி

[A] 14.10.2014
[B] 16.10.2014
[C] 12.10.2014
[D] 18.10.2014

[D] இெட்தடக் கவி

80. கவள்களயிறு இலக்கணக் குைிப்பு
யாது?
[A] விதைத்கைாதக
[B] பண்புத்கைாதக
[C] உவதமத்கைாதக
[D] உம்தமத்கைாதக

81. மூந்நீ ர் வழக்கம் மகடூஉ
ஜவாடில்தல என்று கூறும் நூல்?
[A] புைநானூறு
[B] பட்டிைப்பாதல
[C] மதுதெக்காஞ்சி
[D] கைால்காப்பியம்

82. இலக்கணக் குைிப்பு ைருக :
கமல்லிைழ்
[A] பண்புத்கைாதக
[B] விதைத்கைாதக

86. பாெைத்ைாய் என்னும் பாடதல
எழுைியவர்
[A] பாெைியார்
[B] பாெைிைாசன்
[C] அசலாம்பிதக அம்தமயார்
[D] சஜொேிைிஜைவி

87. கீ ழ்க்கண்ட இந்ைிய
அெசியலதமப்பு சட்டத்ைின்
எப்பிரிவு 14
வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு
இலவச கட்டாய கல்வி
வழங்கப்படஜவண்டும் என்று
கூறுகிைது
[A] பிரிவு 49
[B] பிரிவு 35
[C] பிரிவு 45
[D] பிரிவு 343
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88. மைத்ஜைாடு வாய்தம
கமாழியின்………………….

எங்குள்ளது

ைாைம் கசய்வாரின் ைதல-

[A] கும்பஜகாணம்

இக்குைளிதை சரியாை

[B] நாகப்பட்டிைம்

வார்த்தைதயக் ககாண்டு பூர்த்ைி

[C] அமொவைி

கசய்க

[D] கரூர்

[A] மாைத்ஜைாடு

94. ஐஜொப்பாவின் ஜநாயாளி

[B] ைவத்ஜைாடு

எைப்படுவது?

[C] ைைத்ஜைாடு

[A] கபல்ேியம்

[D] உள்ளத்ஜைாடு

[B] ஸ்காட்லாந்து

89. முைல் மூன்று ஜைவாெங்கள்
அருளிச்கசய்ைவர்
[A] ைிருநாவுக்கெசர்

[C] அயர்லாந்து
[D] துருக்கி

95. ஏழு ைீவுகள் நகெம் எைப்படுவது?

[B] ைிருமாளிதகத்ஜைவர்

[A] மும்தப

[C] ைிருஞாைசம்பந்ைர்

[B] ககாச்சின்

[D] சுந்ைெமூர்த்ைி சுவாமிகள்

[C] சிங்கப்பூர்

90. ைிருச்கசந்ைிற்கலம்பகம் என்னும்
நூதல இயற்ைியவர்

[D] ஜொம்

96. ைமிழ்நாட்டில் முைன் முைலாக

[A] சுவாமிநாை ஜைசிகர்

நடத்ைப்பட்ட ஜைசிய சமுைாய

[B] கிருபாைந்ை வாரியார்

நாடகம் எது?

[C] ைண்டபாணி ஜைசிகர்

அ.ஜைசியக் ககாடி

[D] கச்சியப்ப சுவாமிகள்

ஆ. கைரின் கவற்ைி

91. ‘உ’ என்ை ஒகெழுத்து ஒரு
கமாழிக்காை சரியாை கபாருள்
[A] உைக்கம்

இ.ஜைச பக்ைி
ஈ.கைரின் இெகசியம்

97. உலகின் சர்க்கதெக் கிண்ணம்

[B] உற்சாகம்

எைப்படுவது?

[C] ஆச்சரியம்

[A] பிஜெசில்

[D] உயர்வு

[B] கியூபா

92. 'அைிவு என்பது வளர்ந்து
ககாண்ஜட இருக்கும் எைஜவ
புைியைவற்தை ஏற்ைல் ஜவண்டும்'

TN

93. ைமிழகத்ைில் தசைிக் பள்ளி

[C] உத்ைெபிெஜைசம்
[D] இத்ைாலி

98. கிருஷ்ணஜைவொயர்-ன் அமுக்ை-

என்று கசான்ைவர்

மால்ையா எழுைப்பட்ட கமாழி?

[A] ைந்தை கபரியார்

1) கைலுங்கு

[B] கபருந்ைதலவர் காமொசர்

2) கன்ைடம்

[C] ஜபெெைிஞர் அண்ணா

3) சமஸ்கிருைம்

[D] என்.எஸ் கிருஷ்ணன்

4)உருது
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99. நீ ொடும் கடலுடுத்ை என்னும்
ைமிழ்த் ைாய் வாழ்த்து பாடல்
அதமந்துள்ள நூல் ?
A. மணிஜமகதல
B பாெைியார் பாடல்கள்
C.மஜைான்மணியம்
D.கீ ைாஞ்சலி
100. ஜலாக்சபா உறுப்பிைர்கள் எப்படி

ஜைர்ந்கைடுக்கப் படுகிைார்கள்

அ)ஜநெடி ஜைர்ைல் முதை
ஆ)மதைமுகத்ஜைர்ைல்
இ)சபாநாயகர் மூலம்
ஈ)பிெைமர் மூலம்

PS LOKAMANI
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