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க்கம் ண்தர்களப… 

இந்ப் தகுற னற்நறலும் தன்ணிரன்டரது றழ் சச்சலர் னத்கம் உரரட தகுறில் இனந்து 

டுக்கப்தட்ட ளகள்ிகள் அடங்கற ரரகுப்தரகும்.  

ிரடகலம் எவ்ரரன தகுறின் கலள ரகரடுக்கப்தட்டுள்பண. என சறன ிணரக்கள் ட்டும் 

னத்கத்ர ரண்டி ரபிில் இனந்து டுக்கப்தட்டர.  

 

தன்ணிரன்டரது றழ் னத்கத்றல் இடம்ரதற்றுள்ப உரரடப் தகுறகள்: 

1) உர்ணிச் ரசம்ரரற                       5) ஆவுந் றனம் 

2) சசம்                                     6) ீற தல்கபில் இனக்கற ம் 

3) கிர                                     7) ணிர் ரழ்க  

4) ரழ்க்ரக                                   8) றழ்ரட்டுக் கரனச்ரசல்ங்கள் 

    

 

அரணனம் அரணத்து ிணரக்கலக்கும் தறல் அபித்து தகற ரற்நறப்ரதந ன் ரழ்த்துக்கள் 

 

 

 

                                                                            

                                                                               

                                                                                இப்தடிக்கு 

                                                                     ீண்டும் உங்கள் ஆவுடன் 

                                                                           ளகர.தணி னனகன்  
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தன்ணிரண்டரம் குப்ன றழ் – உரரட 

1) உர்ணிச் ரசம்ரரற 

1) ரரன்று ரரட்டு தனர் கூறும் றழ் 

ரரறின் திரிவுகபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் 

நரணது து? 

A] இல் 

B] இரச 

C] ரடகம் 

D] ரட்டிம் 

2) இற்நறழ் ன்தது கலழ்க்கண்ட ந் இன 

தல்கபின் ரரகுற ண தரிறரற்கரனஞர் 

கூறுகறநரர்? 

A] சணனம் ரசய்னேலம் 

B] கிரனேம் உரரடனேம் 

C] இனக்கனம் இனக்கறனம் 

D] ரசய்னேலம் துரப்தரடனம் 

3) ரசந்றழ் றனத்ர ளசர்ந் த்ரண 

குறுறனங்கலம் ரகரடுந்றழ் ரட்ரடச் 

ளசர்ந்ண? 

A] தறரணரன்று 

B] தத்து 

C] தன்ணிண்டு 

D] தறனென்று 

4) கலழ்க்கண்டற்நறல் இரசத் றறல் 

அடங்கர ரக து? 

A] ஆணந்க் கபிப்ன 

B] குனரப்தரடல்கள் 

C] கலர்த்ணங்கலம் ரிப்தரடல்கலம் 

D] ரம்தரங்கு 

5) னற்கரனத்றல் ளரன்நற இரசத்றழ் 

தல்கபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் நரணது து? 

A] ரபரகளரத்து 

B] ரதன ரர 

C] இரச தடக்கம் 

D] கந்னரக் கலர்த்ரண 

6) இரடக்கரனத்றல் ளரன்நற இரசத்றழ் 

தல்கபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் சரிரணது து? 

A] சங்கல சந்றரிரக 

B] ரதரினர கலர்த்ரண 

C] ளரம் 

D] ரதனங்குனகு 

7) இக்கரனத்றல் ளரன்நற இரசத்றழ் 

தல்கபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் நரணது து? 

A] இரச தடக்கம் 

B] ரதரினர கலர்த்ரண 

C] சங்கல சந்றரிரக 

D] கந்னரக் கலர்த்ரண 

8) இரசத்றழ் இன்நற ரடகத்றழ் 

ரபிப்தடரது ன்த தரிறரற்கரனஞர் 
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அர்கள் கலழ்க்கண்ட ந் உரத்துடன் 

எப்திட்டுக் கூறுகறநரர்? 

A] கரற்று இன்நற னக்கள் ரடுது ளதரன 

B] ஆரடின்நற ங்ரக ரபிரல் 

இனப்தது ளதரன 

C] ரசரற்கள் இன்நற ரர்த்ர அரது 

ளதரன 

D] ண்ிரின்நற ீன்கள் ரழ்து ளதரன 

9) ரடகத்றரணது கலழ்க்கண்ட ந் இன 

றழும் இரந்து அரது ன்று ஆசறரிர் 

கூறுகறநரர்? 

A] ரசந்றழ், இரசத்றழ் 

B] ரசந்றழ், ரகரடுந்றழ் 

C] இரசத்றழ், இற்நறழ் 

D] ரகரடுந்றழ், இற்நறழ் 

10) ரகில் தரனடுத்துப் தடித்ற்குரி 

அகரசறல்னர ளரனக்கரர்கலக்கும் 

தடிக்கத் ரரிரர்கலக்கும் ல்னநறவு 

னகட்டும் ளரக்கத்ளரடு குக்கப்தட்ட றழ் 

து? 

A] இற்நறழ் 

B] ரகரடுந்றழ் 

C] இரசத்றழ் 

D] ரடகத்றழ் 

11) கலழ்க்கண்டற்நறல் உனகத்றன் இல்திரண 

உள்பர உள்பரளந னரணந்து கரட்டுது 

து? 

A] ரசந்றழ் 

B] இரசத்றழ் 

C] ரடகத்றழ் 

D] ரகரடுந்றழ் 

12) சரிரண ிரடரக் கூறுக: 

கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் இன றரணது 

ளகள்ிின்தம் ட்டிளன தப்தணரய் 

றற்கறன்நண? 

       1) இரசத்றழ்;       

       2) ரகரடுந்றழ்;      

       3) இற்நறழ்;       

       4) இற்நறழ்; 

A] 1 ற்றும் 3 

B] 2 ற்றும் 3 

C] 1 ற்றும் 4 

D] 3 ற்றும் 4 

13) கலழ்க்கண்டற்நறல் ளகள்ிின்தம் 

தப்தளன்நறக் கரட்சற ின்தனம் 

உடன்தக்கும் றழ்ரக து 

A] ரகரடுந்றழ் 

B] ரடகத்றழ் 

C] இரசத்றழ் 

D] இனக்கத்றழ் 

14) சுளசரதிரணம் – ன்ந டரசரல்னறம் 

றழ் ரதரனள் ரது? 
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A] ரய்ரரறப்தற்று 

B] அல்ரட்டு ரரறப்தற்று 

C] அல்ரட்டுப்தற்று 

D] ரய்ரட்டுப்தற்று 

15) சுதரரதிரணம் – ன்ந ரசரல்னறன் 

றழ்ப்ரதரனள் ரது? 

A] ரய்ரரறப்தற்று 

B] அல்ரட்டு ரரறப்தற்று 

C] அல்ரட்டுப்தற்று 

D] ரய்ரட்டுப்தற்று 

16) ரன் ங்கும் ரட்டிங்கண் உள்ப 

ரரறகலக்கு ரனரனேம் அற்நறனும் 

றக்க ளகவுரடரனேனள்ப 

ரரறள______ணப்தடும்? 

A] உர்ணிச் ரசம்ரரற 

B] ணி ரரற 

C] உர் ரரற 

D] ரசம்ரரற 

17) ரன் ங்கும் ரட்டிற் திலும் ற்ரந 

ரரறகபின் உிின்நறத் ணித்து 

இங்கல்ன ஆற்நல் 

சரன்நள_______ணப்தடும்? 

A] உர்ணிச் ரசம்ரரற 

B] ணி ரரற 

C] ரசம்ரரற 

D] றழ் ரரற 

18) றனந்ற தண்னஞ் சலர்றனத் ரகரிகனம் 

ரதரனந்ற தூய்ரரற னகல் ரசம்ரரறரம் 

ன்று ரசம்ரரறக்கு இனக்கம் குத்ர் 

ரர்? 

A] ளளப்தரரர் 

B] ரநரனடிகள் 

C] றன.ி.கல்ரசுந்ணரர் 

D] தரிறரற்கரனஞர் 

19) இடர்தட்ட ரசரன்னடிதகலம் 

ரதரனண்னடினகலம் இன்நற ரசரல்லுதன் 

கனற ரதரனரப ளகட்தன் ரள்பிறனு 

ல்னரய் தரண கறந்தும் னறண 

னகுந்தும் றனத் ரய்ற றற்நளன றனந்ற 

தண்ரதணப்தடுது ன்று கூநறர் ரர்? 

A] ளரச்சனம் 

B] ளளப்தரரர் 

C] சூரிரர சரஸ்றரி 

D] ஆறுனக ரனரர் 

20) அனரரி, ளதணர, கடுரசற – ஆகற 

ரசரற்கபரணது கலழ்க்கண்ட ந் ரட்டின் 

ரரற ரசரல்னரகும்? 

A] ளதரர்ச்சுகலசறம் 

B] இந்துஸ்ரணி 

C] திரஞ்சு 

D] தரர்மற 

21) குல்னர, தஜரர் – ஆகற ரர்த்ரகபரணது 

கலழ்க்கண்ட ந் ரரறச்ரசரல்னரகும்? 
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A] ரலுங்கு 

B] உனது 

C] திரஞ்சு 

D] தரர்மற 

22) க்கச்சக்கம் – ன்ந ரசரல்னரணது 

கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் ரரற ரசரல்னரகும்? 

A] ஜப்தரணி 

B] உனது 

C] ரலுங்கு 

D] டச்சு 

23) தரிறரற்கரனஞர் அர்கள் டரரறர 

கலழ்க்கண்ட ரரிடம் கற்நரர்? 

A] இரச்சந்ற கிரர் 

B] ீணரட்சற சுந்ணரர் 

C] கரஞ்சற சதரதற னனறரர் 

D] ளகரிந் சறன் 

24) தரிறரற்கரனஞர் அர்கள் கலழ்க்கண்ட 

ரரிடம் றர தின்நரர்? 

A] கரஞ்சற கரித்ரன் சதரதற னனறரர் 

B] துர சதரதற னனறரர் 

C] ளகரிந் சறன் 

D] றனரடுதுரந ீணரட்சற சுந்ணரர் 

25) தரிறரற்கரனஞர ‘றரிட சரஸ்றரி’ 

ண அரத்ர் ரர்? 

A] சற.ர.ரளரம் திள்ரப 

B] ன.சற.னர்னறங்கம் திள்ரப 

C] ர.தி.ளசதுப்திள்ரப 

D] றன.ி.க 

26) றழ்ரட்டில் ஆங்கறளனர் ஆட்சற 

ளற்தட்ட தின்ணர் ரய்ரரறரகற றர 

அன் றரரறரகற ரலுங்கு, கன்ணடம், 

ரனரபம் துல ஆகற ரரறகளபரடு 

அடக்கற_____ண ரகப்தடுத்ற இனந்ணர்? 

A] ரசம்ரரறகள் 

B] உர்ணிச்ரசம்ரரற 

C] உள்ரட்டு ரரறகள் 

D] ணி ரரறகள் 

27) இணரம் – ன்ந ரசரல்னரணது ந் ரரறச் 

ரசரல்னரகும்? 

A] ரலுங்கு 

B] உனது 

C] திரஞ்சு 

D] தரர்மற 
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ிரடகள் – உர்ணிச் ரசம்ரரற 

1 D 7 A 13 B 19 C 25 A 

2 A 8 B 14 D 20 A 26 C 

3 C 9 C 15 A 21 D 27 B 

4 B 10 D 16 C 22 C 

5 D 11 C 17 B 23 D 

6 C 12 A 18 D 24 B 

 

2) சசம் 

1) ணின் சசத்ர தற்நற ளதசுறலும் 

அர ரடில் ரகர 

னல்ள_______ஆகும்? 

A] தண்னரடர 

B] அநறவுரடர 

C] அன்னரடர 

D] எழுக்கனரடர 

2) றன.ி.க அர்கள் கூநற ரழ்ிற்கு 

இரடனைநரக அரந்துள்ப ரகரடுரகபில் 

கலழ்கண்டற்நறல் நரணது து? 

A] ரடு 

B] ரரற 

C] சரநற 

D] ரசல்ம் 

3) ல்னர ரரறகட்கும் அடிப்தரட 

கலழ்க்கண்டற்நறல் துரன்று றன.ி.க 

அர்கள் கூறுகறநரர்? 

A] எனற 

B] எபி 

C] இரச 

D] ரடகம் 

4) ல்னரக் ரகரடுரிலும் ரனரக் 

ரகரடுரரக கலழ்க்கண்டற்நறல் ர 

றன.ி.க அர்கள் கூறுகறநரர்? 

A] ரடு 

B] ரரற 

C] சரற 

D] சரநற 

5) ‘ச்சரத ரதரதுரண இம்திணர் அநறஞர்கள் 

அச்சரத இடங்ரகரலம் அனரடப்னஞ்ளசரற’ – 

ன்று அனபிச் சுரறகள் ரர்? 

A] இரனறங்க அடிகள் 

B] இரச்சந்ற அடிகள் 

C] இரனுஜ அடிகள் 

D] இரர அடிகள் 
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6) சரறனேம் னஞ் சனந் ிர்த்ளன் 

சரத்றக் குப்ரதனேந் ந்ளன் – ன்று 

தரடிர் ரர்? 

A] ரய்க்கி 

B] தரளந்ர் 

C] ள்பனரர் 

D] னட்சறக்கி 

7) சறனர் கலழ்க்கண்டற்நறல் ற்ரந 

னற்ரகரண்டு சசத்துக்கு ளகடு சூழ்ரக 

றன.ி.க அர்கள் கூறுகறநரர்? 

A] ரடு 

B] ரரற 

C] கல்ி 

D] சரற 

8) கலழ்க்கண்ட ந் ரதனங்ரகரரனரணது 

து ரட்டில் ீண்டகரனரக றகழ்ந்து 

னரக றன.ி.க கூறுகறநரர்? 

A] ரடுகபில் சரநறர தப்னது 

B] சரற த்ர பர்ப்தது 

C] குந்ரகள் றனம் 

D] ரதரிளரர் கூநற அநறவுரகரப னரப்தது 

 

ிரடகள் – சசம் 

1 B 2 D 3 A 4 C 5 A 

6 C 7 B 8 D 

 

3) கிர 

1) ளரனரட்டு அநறஞரண ஜரன்மணிடத்றல் 

‘கிர ரது?’ ன்ந ளகள்ிர ளகட்டர் 

ரர்? 

A] தரஸ்ரல் 

B] ளகரனரிட்ஜ் 

C] ளரர்ட்ஸ்ரரர்த் 

D] கலட்ஸ் 

2) ‘கிர இது அல்ன, இது அல்ன, ண 

பிறல் கூநறிடனரம். ஆணரல், இன்ணது ரன் 

கிர ன்று ரறுத்ல் பில்ன’ – 

ன்று கிரக்கு ரரந கூநறர் ரர்? 

A] ளகரனரிட்ஜ் 

B] ஜரன்மன் 

C] தரஸ்ரல் 

D] ளரர்ட்ஸ்ரரர்த் 

3) ‘ரசரற்கரபச் சறநந் னரநில் ரப்தது 

சணம் ன்றும் சறநந் ரசரற்கரப சறநந் 

னரநில் ரப்தது கிர’ – ன்று 

கிரக்கு ரரந குத்ர் ரர்? 
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A] தரறரர் 

B] கலட்ஸ் 

C] ளரர்ட்ஸ்ரரர்த் 

D] ளகரனரிட்ஜ் 

4) ‘ஆற்நல் றம்தி ரசரற்கள் ரரகப் 

ரதரங்கற றது ரன் கிர’ – ன்று 

கிரக்கு ரரந குத்ர் ரர்? 

A] கலட்ஸ் 

B] கரல்டுரல் 

C] ளரர்ட்ஸ்ரரர்த் 

D] ளகரனரிட்ஜ் 

5) னன்ன கறபர்ந் ஏர் உர்ச்சறப் ரதனக்ரக 

ீண்டும் சரந் றரனினறனந்து றரணிற்குக் 

ரகரண்டு னம்ளதரது ரன் கிர 

ளரன்றுகறநது – ன்று கூநறர் ரர்? 

A] ளரர்ட்ஸ்ரரர்த் 

B] தரஸ்ரல் 

C] ளகரனரிட்ஜ் 

D] ஜரன்மன் 

6) ‘கரல்ரய் இல்னர இடத்றல் ரதய் 

எபிரள கிர’ – ன்று கிரக்கு 

ரரந கூநறர் ரர்? 

A] கரல்டுரல் 

B] இரதர்ட் தட்டன் 

C] கலட்ஸ் 

D] ளகரனரிட்ஜ் 

7) ‘கிர ன்தது ஆற்நனறன் சறகம் ன்றும், 

ஆற்நல் ணது னப்னத்றல் ரன சரய்த்துப் 

தரற உநங்கறக் ரகரண்டினக்கும் றரன’ – ன்று 

கிரர ரறுத் அநறஞர் ரர்? 

A] ஜரன்மன் 

B] கலட்ஸ் 

C] ஜரன் ஸ்கறன் 

D] ளகரனரிட்ஜ் 

8) ‘சலரி உர்ச்சறக்குரி கரங்கரப 

தரணரசக்றரல் குநறப்திடுள கிர’ – 

ன்று கிரக்கு ரரந கூநற அநறஞர் 

ரர்? 

A] இரதர்ட் தட்டன் 

B] ளகரனரிட்ஜ் 

C] கலட்ஸ் 

D] ஜரன் ஸ்கறன் 

9) ‘தல்ரகத் ரதுின் உிர்க்குடல் 

ளதரற்தன’ – ன்ந தரடரன தரடிர் ரர்? 

A] தந்ற 

B] கம்தர் 

C] கதினர் 

D] தர் 

10) கிரரணது அநறவு ரநறிணின்று 

ினகற ரதத்ற ரநறில் கூட றற்கும் 

ன்தர ிள்பக்குற்கரக ‘தித்ர் 

ரசரன்ணவும் ளதரர் ரசரன்ணவும் தத்ர் 
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ரசரன்ணவும் தன்ணப் ரதறுதளர?’ – ன்று 

ரினெனம் கூநறர் ரர்? 

A] தர் 

B] கதினர் 

C] கம்தர் 

D] எபரரர் 

11) சீதத்றல் கலழ்க்கண்ட ந் கிஞர் ல்னர 

கிஞர்கலம் ரதத்றக்கரர்களப ன்று 

ிளர னடிவுக்கு ந்ரக ளதரசறரிர் 

ரரனரிப்திள்ரப அர்கள் கூறுகறநரர்? 

A] தரஸ்ரல் 

B] இரதர்ட் தட்டன் 

C] கலட்ஸ் 

D] ஜரன் ஸ்கறன் 

12) கிரின் ரனர ளரக்கரக 

கலழ்க்கண்டற்நறல் ரக் கிஞர் 

குநறப்திடுகறநரர்? 

A] ஆன்ரின் இல்ன 

B] தரணசக்றின் இல்ன 

C] ரசய்னேள் டிவு அரத்ல் 

D] இன்தம் ிரபத்ல் 

13) கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் இல்ரத 

ரபிப்தடுத்தும் கிரகளப சறநந் 

கிரகள் ன்று ளதரசறரிர் 

ரரனரிப்திள்ரப அர்கள் குநறப்திடுகறநரர்? 

A] ஆன்ரின் இல்ன 

B] உண்ரின் இல்ன 

C] ரசய்னேபின் இல்ன 

D] இற்ரகின் இல்ன 

14) கிர ழுதுற்கு உர்ச்சற இனத்ல் 

ளண்டும் ன்று கூந ‘உள்பத்றல் 

உண்ரரரபி உண்டரின் எபி உண்டரகும்’ 

– ன்ந ரினெனம் கூநற கிஞர் ரர்? 

A] தரறரசன் 

B] ரிரசன் 

C] தரறரர் 

D] னடிசன் 

15) கிரகுரி ல்னறல்னகள் தனற்ரந 

உர்ந்து ரசய்னேள் டிில் இனக்க ளண்டும் 

ன்தரக் கூந ‘னிினுக் கிரய் ஆன்ந 

ரதரனள் ந்து னனத்றற்நரகற’ – ன்ந தரடரன 

தரடிர் ரர்? 

A] இபங்கலணரர் 

B] தந்ற னணிர் 

C] எட்டக்கூத்ர் 

D] கம்தர் 

16) தரறரசணின் கலழ்க்கண்ட ந் தனரணது 

‘ளட்டு ரதண்கள் ிரபரட ளதரதுண்டு’ 

– ன்று தரடுகறநது? 

A] இரபஞர் இனக்கறம் 

B] சஞ்சலிதர்த்றன் சரல் 

C] றறக்கம் 
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D] ரனுடம் ளதரற்று 

17) எபிர ரம் அநறளரம் ஆணரல் அது 

இன்ணரன்று ரசரல்து பில்ன. 

இதுளதரனள ரன் கிரனேம் – ன்று 

கிரக்கு ரரந ந் கிஞர் ரர்? 

A] ஜரன்மன் 

B] ளரர்ட்ஸ்ரரர்த் 

C] கலட்ஸ் 

D] ஜரன் ஸ்கறன் 

18) ‘ரசய்னேள் ரநறில் இற்நப்தடுள 

கிர’ ன்று கலழ்க்கண்ட ந் ளதகரற 

கூறுரக ளதரசறரிர் கூறுகறநரர்? 

A] றழ் ளதகரற 

B] திரஞ்சு ளதகரற 

C] ஆங்கறன ளதகரற 

D] இனத்ீன் ளதகரற 

 

ிரடகள் – கிர 

1 A 2 B 3 D 4 C 5 A 

6 C 7 B 8 D 9 A 10 C 

11 B 12 D 13 A 14 C 15 D 

16 B 17 A 18 C 

 

4) ரழ்க்ரக 

1) னற்கரனத்றல் க்கள் எனளரரடரனர் 

அன்திணரல் அபபரி கறழ்ற்கும், 

திநனக்கு ன்ர ரசய்ற்கும் 

இல்ரழ்க்ரகள சறரக இனந்து ன்று 

கூநம் ‘னல்ரன ரபல்னரந் ரன’ – ன்ந 

ரிரணது கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் தனறல் 

இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] ரனடிரர் 

B] றனக்குநள் 

C] தரரற ரனூறு 

D] னநரனூறு 

2) அக்கரனத்து க்கபின் சறநந் ரகரள்ரககள் 

ற்றும் தக்கக்கங்கபில் நரணது து? 

A] ரளரடும் இணிரரக ளதசுல் 

B] டுவு றரனரரக இனத்ல் 

C] திநனக்கு உி ரசய்ல் 

D] திநர் ரசய் ன்ரர நத்ல் 

3) ரனப்தக்கங்கபில் இனப்தர்கள் ரசய்னேம் 

ளரனகபில் நரணது து? 

A] ளரணடுப்தது 

B] கு ிரபப்தது 
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C] றரண ிரப்தது 

D] கறங்கு அகழ்து 

4) கரட்டு றனங்கபில் இனப்தர்கள் ரசய்னேம் 

ளரனகபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் நரணது 

து? 

A] கு ிரபப்தது 

B] றர ளய்ப்தது 

C] உப்ன ிரபப்தது 

D] தரல் கரடது 

5) ல் இடங்கபில் இனப்தர்கபில் ரசய்னேம் 

ளரனகபில் நரணது து? 

A] றரண ிரப்தது 

B] உவு ரசய்து 

C] கரப்தது 

D] ஆட்சற னரிது 

6) ‘னந்ர இனந்து ட்ளடரர் ரகரடுப்தின் 

ஞ்சும் உண்தர் ணிர கரிகர்’ – ன்ந தரடல் 

இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] கனறத்ரரரக 

B] அகரனூறு 

C] ற்நறர 

D] தரிதரடல் 

7) கற்நர்கள் ந் ளற்றுரனேங் கனரல், 

றக்கப்தட்டு ந்ணர் ன்று கூறும் ‘திநப்னஏர் 

அன்ண உடன்ிற் றுள்லம் சறநப்தின் தரனரல் 

ரனேம் ணந்றரினேம்’ – ணத் ரரடங்கும் 

தரடனரணது கலழ்க்கண்ட ந் தனறல் 

இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] குறுந்ரரரக 

B] னநரனூறு 

C] தறற்றுப்தத்து 

D] ங்குறுதறு 

8) கல்ிநறின் ரட்சறரக்கு ந் கரனம் 

சறநந் சரன்நரக றகழ்கறன்நது ன்று ஆசறரிர் 

கூறுகறநரர்? 

A] னற்கரனம் 

B] இரடக்கரனம் 

C] திற்கரனம் 

D] சங்க கரனம் 

9) அக்கரன க்கள் கலழ்க்கண்டற்நறல் 

ற்ரந இறரகக் கனறணர்? 

A] கல்ி கற்நல் 

B] உி ரசய்ல் 

C] இத்ல் 

D] ளறுதரடு 

10) னற்கரனத்து க்கள் திநர் ரதரனலக்கு 

ற்நர்கள் ினம்தரட்டரர்கள் ன்று கூறும் 

‘உள்பது சறரப்ளதரர் உபரணப் தடரஅர்’ – 

ன்ந ரிரணது இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] குறுந்ரரரக 

B] னநரனூறு 

C] அகரனூறு 
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D] தரிதரடல் 

11) ‘சறநப்தில் சறடும் உறுப்தில் கூனும் 

குநலம் ஊனம் ரசிடும் ரவும் னலம் 

உபப்தட’ – ன்ந ரிரணது கலழ்க்கண்ட ந் 

ரிில் இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] கனறத்ரரரக 

B] னநரனூறு 

C] கபற ரற்தது 

D] றரரரன ம்தது 

12) ‘கரரர், ளகபரர், கரல்னடப்தட்ளடரர், 

ளதர க்கள், ளதசரர், திிளரர்’ – ணத் 

ரரடங்கும் தரடல் இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] ரபரதற 

B] குண்டனளகசற 

C] சறனப்தறகரம் 

D] ிளகரன 

13) ரன் ரசல்லும் ிரசிணரல் ணது 

இடப்தக்கத்றல் ழீ்ந்து கறடக்கும் தன்நறரச் 

சறறுதும் கண்ரடுத்துப் தரரல் னரள் 

ரதரி ரரணளரடு ளதரரிட்டு அரண 

னப்தக்கத்றல் ழீ்த்ற உரக ரகரள்கறன்ந 

என னனறர ளதரன்ந ரதன னற்சறனேரட 

க்கரப அர்கள் றத்து தரரட்டிணர் – ன்ந 

ரசய்றரணது கலழ்க்கண்ட ந் தனறல் 

இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] சறனப்தறகரம் 

B] ிளகரன 

C] னநரனூறு 

D] னதுரரறக்கரஞ்சற 

14) ‘உனகம் ரடரகரது இனக்கட்டும்; 

கரடரகரது இனக்கட்டும்; ங்ளக 

ல்னர்கபினக்கறன்நரர்களபர அங்ளக அதுவும் 

ல்னரக இனக்கும்’ – ன்ந கனத்துகபரணது 

கலழ்க்கண்ட ந் தனறல் உள்பது? 

A] னநரனூறு 

B] குறுந்ரரரக 

C] தரிதரடல் 

D] கரர் ரற்தது 

15) ரல்னறக்கரய், ரன்நறகரய், சுடுகரய் ஆகற 

னென்று சக்குகள் ரகரண்டது_______ணப்தடும்? 

A] றரிகடுகம் 

B] றரிதரன 

C] றரிகணிகள் 

D] றரிகரன 

16) றறரசகபில் உள்ப இரசனரநகபில் 

கலழ்க்கண்டற்நறல் நரணது து? 

A] ஆதரரன 

B] ட்டதரரன 

C] றரிளகரதரரன 

D] சதுங்கதரரன 

17) கடற்கரில் இனப்தர்கள் ரசய்னேம் 

ளரனகபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் நரணது 

து? 

A] ஆட்சற அரப்தது 
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B] னத்துக்குபிப்தது 

C] உப்ன ிரபப்தது 

D] க்கனத்றளனநற ரிகம் ரசய்து 

 

ிரடகள் – ரழ்க்ரக 

1 B 2 D 3 B 4 C 5 A 

6 C 7 B 8 D 9 C 10 A 

11 B 12 D 13 C 14 A 15 B 

16 D 17 A 

 

5) ஆவுந் றனம் 

1) க்கள் ரகரிகரணது ரரத்ம் த்ரண 

றரனகள் உரடரக ளளப்தரரர் 

கூறுகறநரர்? 

A] இண்டு றரனகள் 

B] னென்று றரனகள் 

C] ரன்கு றரனகள் 

D] ந்து றரனகள் 

2) க்கள் ரகரிகங்கபில் கலழ்க்கண்ட ந் 

றரனகபிரனள றர்க்கு அல்னது 

றரின் னன்ளணரர்க்கு ஆத் ரரடர்ன 

இனந்றனப்தரக கூநப்தடுகறநது? 

A] குநறஞ்சற றரனகள் 

B] னல்ரன றரனகள் 

C] ன றரனகள் 

D] க றரனகள் 

3) கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் றனத்றலுள்ப 

க்கள் ஆட்ரடனேம் ரட்ரடனே 

ரதனரரிரய் பர்த்து அற்நறன் ஊரணனேம் 

தரரனனேம் உண்டு ரழ்ந்ணர்? 

A] கம் 

B] குநறஞ்சற 

C] னம் 

D] னல்ரன 

4) ஆ ன்னும் ரதர் ற்கரனத்றல் ந்ப் 

தரரன குநறப்தரக ஆசறரிர் கூறுகறநரர் 

A] ஆண் தரல் 

B] ரதண் தரல் 

C] ரதரது தரல் 

D] இற்நறல் ரனறல்ரன 

5) ஆ ன்னும் ரதரணது ணகச் சரரிர 

ரதற்று கலழ்க்கண்டற்நறல் வ்ரநரக றற்கும்? 

A] ஆன் 

B] ஆல் 
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C] ஆற் 

D] ஆள் 

6) ஆன் ன்ந ரசரல்னரணது கலழ்க்கண்ட ந் 

ரதரனரபக் குநறக்கறநது? 

A] ரன் 

B] தசு 

C] ரரண 

D] னர 

7) ர ன்தது ினங்கு ரதரதுப் ரதரனேம் 

ற்றும் கலழ்க்கண்ட ந் ினங்ரகனேம் 

குநறப்தரக கூநப்தடுகறநது? 

A] ரரண 

B] குறர 

C] னர 

D] ரன் 

8) க்கலக்கு னல்ரன றனத்றளனள உவு 

ளரன்நற கலழ்க்கண்ட ந் றனத்றல் 

சறநப்தரடந்ரக ஆசறரிர் கூறுகறநரர்? 

A] தரரன 

B] ரய்ல் 

C] னம் 

D] குநறஞ்சற 

9) ரடு இனறனத்ரனக்கும் உிதுடன் 

உழுறரநத்து உவும் ன்று கூறும் ‘தகடு 

டந் கூழ்’ ன்ந ரிரணது ந் தனறல் 

இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] ங்குறுதறு 

B] னநரனூறு 

C] ற்நறர 

D] ரனடிரர் 

10) கரரப, ிடரன ன்னும் ரதர்கள் 

உரரகு ரதரக கலழ்க்கண்ட ரனக்கு 

ங்கற ந்ரக ஆசறரிர் கூறுகறநரர்? 

A] ந்றரி, ன்ணர் 

B] நர், குறும்தசர் 

C] னனர், சறற்நசர் 

D] ன்ணர், தரடத்ரனர் 

11) இரபஞரின் னறரர அநறற்கு 

கலழ்க்கண்டற்நறல் து அபரரக 

ரகரள்பப்தட்டது? 

A] றுழுவுல் 

B] டளனறுல் 

C] ஆழுவுல் 

D] சூரரடுல் 

12) கலழ்க்கண்ட ந் றரனத்றலுள்ப க்கள் 

றுழுிண இரபஞர்க்ளக ரதண் ரகரடுத்து 

ந்ணர் ன்று கூநப்தடுகறநது? 

A] குநறஞ்சற 

B] ரய்ல் 

C] னம் 

D] னல்ரன 
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13) ‘னணினம் தரர்ப்தரனம் ஆணிரனேம் 

ரனேம் னடினேரட ளந்னம் உனகும்’ – 

ன்று ரிப்தரடனரணது கலழ்க்கண்ட ந் 

தனறல் இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] றனக்குநள் 

B] னநரனூறு 

C] ரரல்கரப்திம் 

D] ிளகரன 

14) ‘னணினம் தரர்ப்தரனம் ஆணிரனேம் 

ரனேம் ளந்னம் உனகும்’ – ன்னும் 

அறுர ரழ்த்ல் ன்று உரத்ர் ரர்? 

A] ளதரசறரிர் 

B] ச்சறணரர்க்கறணிரர் 

C] இபம்னணரர் 

D] .ன.ளங்கடசரற ரட்டரர் 

15) ‘ரழ்க அந்ர் ரணர் ஆணிணம்’ – 

ன்ந தரடி னனர் ரர்? 

A] சம்தந்ர் 

B] ரவுக்கசர் 

C] ரிக்கரசகர் 

D] சுந்ர் 

16) ஆ – ின் ளறு ரதர் ரது? 

A] ளசர 

B] ீ 

C] ர 

D] ளகர 

17) ‘ரரன் கறபி எப்ளதரன் கூற்ளந’ – ன்ந 

ரி இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] றனக்குநள் 

B] ரரல்கரப்திம் 

C] ரனடிரர் 

D] ரன்ிக்கடிரக 

18) ரன் – ன்னும் ிரணச் ரசரல்னரணது 

இந்றில் வ்ரறு ங்கப்தடுகறநது? 

A] ளகர 

B] ளர 

C] ளவ் 

D] ளசர 

19) ர – ன்னும் ிரணச் ரசரல்னரணது 

இனத்ீணில் வ்ரறு ங்கப்தடுகறன்நது? 

A] ளர 

B] ளகர 

C] ளதர 

D] ளவ் 

20) ‘ளகர ணிர ீட்டணன்’ – ன்ந ரி 

இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] ரரல்கரப்திம் 

B] ிளகரன 

C] சறனப்தறகரம் 

D] சலகசறந்ரி 
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21) ளகரணரர் – ன்தது கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் 

ரதரய்த் ரரன்றுரரட்டுத் றகத்றல் 

ங்குகறன்நது? 

A] ிரணப்ரதர் 

B] ணிப்ரதர் 

C] குடிப்ரதர் 

D] ரரறற்ரதர் 

22) கலழ்க்கண்ட ந் சத்ர ளசர்ந் 

ஆசறரிர் ஆங்கறனத்றல் ளய்ப்தர் (Shepherd) 

ண அரக்கப்தடுகறன்நணர்? 

A] இந்து ச ஆசறரிர் 

B] கறநறத்து ச ஆசறரிர் 

C] இஸ்னரற ச ஆசறரிர் 

D] ரதபத் ச ஆசறரிர் 

23) ளகரன் – சறன் ன்ந ரதரனபரனரணது 

கலழ்க்கண்ட ந் தனறல் இடம்ரதற்றுள்பது? 

A] அகரனூறு 

B] ங்குறுதறு 

C] குறுந்ரரரக 

D] கனறத்ரரரக 

24) ஆர ன்னும் றழ்ச் ரசரல்னரணது 

கலழ்க்கண்ட ந் ரதரனரபக் குநறக்கறநது? 

A] டீ்டுப்தசு 

B] கரட்டுப்னரண 

C] கரட்டு ரரண 

D] கரட்டுப்தசு 

25) ஆர – ன்னும் றழ்ச்ரசரல்னரணது 

டரரறில் கலழ்க்கண்டற்நறல் வ்ரறு 

குநறக்கப்தடுகறநது? 

A] ஆன்ர 

B] ஆத்ர 

C] ஆம்ர 

D] ஆர 

26) ஆத்ர – ன்னும் டரசரல்னறன் ரதரனள் 

ரது? 

A] ரசல் 

B] உிர் 

C] உடம்ன 

D] உில் 

27) ளகர ன்னும் குரநச்ரசரல் அசரணனேந் 

ந்ரரனேங் குநறப்தரக கூறும் ‘றன்ளகர 

ரினு றங்ளக’ – ன்ந ரிரணது கலழ்க்கண்ட 

ந் தனறல் உள்பது? 

A] கனறத்ரரரக 

B] தரிதரடல் 

C] குறுந்ரரரக 

D] ிளகரன 

28) கலழ்க்கண்ட ந் ீர சரத்னது ன்று 

ரர் தில் கூறுகறன்நணர்? 

A] னக்கர ீர் 

B] ளசரம்ன ீர் 
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C] றபகு ீர் 

D] கடுகு ீர் 

29) றனம் னனற ங்கன 

றகழ்ச்சறகலக்குக் கலற்று ளய்ரணக் 

ரகரட்டரக ன்று கலழ்க்கண்ட ந் ன 

கூறுகறநது? 

A] ரச ச ன 

B] ச ன 

C] ர ன 

D] ரசட்டி ரட்டு ன 

30) ஆசறரிர ர் ன்ளந அரப்தது 

கலழ்க்கண்ட ந் ட்டத்ரர் தரக 

கூநப்தடுகறநது? 

A] கரரக்குடி ரட்டு ன 

B] ஆம்னர் ன 

C] சலங்கம் ளகரில் ன 

D] கறனஷ்கறரி ன 

31) அறழ்த்ர உப்னச்சரறு ன்தது 

கலழ்க்கண்ட ந் தின் ளகரினரக 

கூநப்தடுகறநது? 

A] ஞ்ரச ளகரினறன் ன 

B] துர ளகரினறன் ன 

C] சலங்கம் ளகரில் ன 

D] ளலூர் ளகரினறன் ன 

32) ரதரனத்துக: 

      1) அங்கற்கண்ி – கட்களத்ரி;                  

      2) ரிசணக் ரகரற்நர – ரபத்ற 

துர்க்ரக; 

       3) ரள்ரடுங்கண்ி – 

ரசரர்னரீச்சுர்;         

       4) ரசம்ரதரன்தள்பிரர் – ீணரட்சற; 

A] 4 2 1 3 

B] 1 3 4 2 

C] 2 4 3 1 

D] 3 1 2 4 

33) ரதரனத்துக: 

       1) ளன்ரரறப்தரர – ிசரனரட்சற;               

       2) தரனரர் – துசணி; 

       3) ீள்ரடுங்கண்ி – தஞ்சீசுர்;               

       4) ரநப்தர் – ினத்கறரீச்சுர்; 

A] 4 2 3 1 

B] 1 3 4 2 

C] 2 4 1 3 

D] 3 1 2 4 
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ிரடகள் – ஆவுந் றனம் 

1 C 8 C 15 A 22 B 29 D 

2 A 9 D 16 D 23 A 30 B 

3 D 10 B 17 B 24 D 31 C 

4 B 11 A 18 C 25 B 32 A 

5 A 12 D 19 A 26 C 33 C 

6 D 13 C 20 D 27 A 

7 B 14 B 21 C 28 C 

 

6) ீற தல்கபில் இனக்கற ம் 

1) அநதனரண றனக்குநரப ‘கடுரகத் 

துரபத்து ழ்கடரனப் னகட்டிக் குறுகத்நறத் 

குநள்’ – ண தரரட்டிர் ரர்? 

A] தரிளனகர் 

B] இரநணரர் 

C] ர்த்ர் 

D] இரடக்கரடணரர் 

2) ரசல்ம் றரனளதறுரடன்று அது 

அறந்து ளதரகும் ன்ர ரகரண்டது ன்று 

கனத்ரக் கூறும் ‘அறுசுர னேண்டி 

அர்ந்றல்னரள் ஊட்ட’ – ன்ந தரடனணரது 

இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] ற்நறர 

B] ரனடிரர் 

C] றனக்குநள் 

D] றனரசகம் 

3) ‘அறுசுர னேண்டி அர்ந்றல்னரள் ஊட்ட’ – 

ன்ந ரிில் இடம்ரதற்றுள்ப அர்ந்து ன்ந 

ரசரல்னறன் ரதரனபின் ரது? 

A] ரசல்ம் 

B] உநிணர்கள் 

C] ரணி 

D] கள்கள் 

4) ‘ளதரற்நறள ளதரற்நறள ரன்று 

னதுச்ரசல்ம் ளரற்நறரர் கண்ரனரம்’ – 

ணத் ரரடங்கும் தரடனரணது இடம்ரதற்றுள்ப 

தல் து? 

A] அநரநறச்சரம் 

B] ரனடிரர் 

C] னதுரரறக்கரஞ்சற 

D] துரக்கரஞ்சற 

5) ‘கப்தர்க்கு ரங்ரகரபிக்குங் ரகரல்ளனர, 

இப்தர்’ – ணத் ரரடங்கும் குநள் னெனம் 
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றனள்லர் கலழ்க்கண்ட ந்க் கனத்ர 

கூறுகறநரர்? 

A] ரசல்ம் றரனற்நது அறந்து ளதரகும் 

ன்ரனேரடது 

B] கலழ்க்கரப ம்தட்டம் ன்ந தரநக்கு 

எப்தரக கூறுல் 

C] இத்ரனனேம் என ரரறனரக கனற 

ரசய்து 

D] இல்ரனரன்று எனர் ரசரல்னவும், 

இப்தர்க்கு உிர் ளதரகறநது 

6) ‘அரநதரந ன்ணர் கர்ரங் ளகட்ட’ – 

ணத் ரரடங்கும் குநள் னெனம் ள்லர் 

கலழ்க்கண்ட ந் கனத்ரக் கூறுகறநரர்? 

A] ரசல்ம் றரனற்நது அறந்து ளதரகும் 

ன்ரனேரடது 

B] கலழ்க்கரப ம்தட்டம் ன்ந தரநக்கு 

எப்தரக கூறுல் 

C] இத்ரனனேம் என ரரறனரக கனற 

ரசய்து 

D] இல்ரனரன்று எனர் ரசரல்னவும், 

இப்தர்க்கு உிர் ளதரகறநது 

7) அநரநறச்சரம் – ன்ந தரன ழுற 

ஆசறரிர் ரர்? 

A] இபங்கலணரர் 

B] னென்ரநணரர் 

C] னரணப்தரடிரர் 

D] ிபம்தி ரகணரர் 

 

ிரடகள் – ீற தல்கபில் இனக்கற ம் 

1 D 2 B 3 C 4 A 5 D 

6 B 7 C 
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7) ணிர் ரழ்க 

1) உனகம் னன்ளணறுகறநது ன்நரல் 

கலழ்க்கண்ட ந் இண்டும் ரறுல் 

அரடகறன்நண ன்தது கனத்து ன்று ன. 

கூறுகறநரர்~ 

A] ரனனேம், கரடும் 

B] றனனம், ீனம் 

C] க்கலம், ினங்கும் 

D] ரணனம், னறனேம் 

2) என ரட்ரட ஆள்ற்கு குற 

உரடரத் ளர்ந்ரடுக்க ளண்டும் 

ன்றும், அவ்ரறு ளர்ந்ரடுப்தற்கு ற 

குக்க ளண்டும் ன்ந னற்சறரல் 

ற்தட்டது ரன்_____னரந ன்று ன. 

கூறுகறநரர்? 

A] அசறல் னரந 

B] ஆட்சற னரந 

C] ளர்ல் னரந 

D] அடிரகள் னரந 

3) னற்கரனத்றல் டந் ளர்ல் னரநகரப 

தின்தற்நற னடினேம் ளகரலும் ரதற்நறனந் 

ரசல்ரக்ரக ற்ளதரது ந் இன கனிகள் 

ரதற்று ிட்டரக ன. அர்கள் ன் 

உரில் கூறுகறநரர்? 

A] ஆட்சறனேம் அசறலும் 

B] ரசல்ரக்கும், கல்ினேம் 

C] கல்ினேம் ரசல்னம் 

D] ரசல்னம் ரசல்ரக்கும் 

4) க்கள் தங்கரனத்றல் தரடகரபனேம் 

தரடக்கனிகரபனேம் கண்டு ங்கறது 

ளதரன இன்ரந க்கள் கலழ்க்கண்ட ந் 

இண்ரட கண்டு ங்குகறநரர்கள் ன்று 

கூநப்தடுகறநது? 

A] ரரரனக்கரட்சறனேம், தத்றரிக்ரககலம் 

B] தத்றரிக்ரககலம், ளரடப்ளதச்சுகலம் 

C] கட்சறனேம், கட்சற ரரண்டர்கரபனேம் 

D] ரசல்ரக்கும், ரசல் றரனனேம் 

5) ணி ரழ்ில் உண்ரரக 

அடிப்தரடரக கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் 

இண்டும் இனப்தரக ன. கூறுகறநரர்? 

A] ரசல்ரக்கு, அறகரம் 

B] அசறலும், ஆட்சறனேம் 

C] கல்ி, ரசல்ம் 

D] கூட்டுநவு, உரப்ன 

6) கூட்டுநவுக்கு இரடனைறு ந்ரல், 

அரரல்ன______ளண்டும் ன்று ஆசறரிர் 

கூறுகறநரர்? 

A] அரறப்தரட 

B] அநப்தரட 

C] ளதரர்ப்தரட 

D] ரப்தரட 
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7) தரஸ்ளதரர்ட் – ன்ந ஆங்கறன ரசரல்னறன் 

றரக்கம் ரது? 

A] கடவுச்சலட்டு 

B] தரவுச்சலட்டு 

C] கரண்னச்சலட்டு 

D] தற்றுச்சலட்டு 

8) ிசர – ன்னும் ஆங்கறன ரசரல்னறன் 

றரக்கம் ரது? 

A] தரவுத்ரள் 

B] தரவுதத்றம் 

C] தரவுச்சலட்டு 

D] தரவுஇரசவு 

9) ிசறட்டிங் கரர்டு – ன்னும் ரசரல்னறன் 

றரக்கம் ரது? 

A] எப்னச்சலட்டு 

B] தற்றுச்சலட்டு 

C] கரண்னச்சலட்டு 

D] கடவுச்சலட்டு 

10) னளரட்ளடர கரல் – ன்னும் ஆங்கறன 

ரசரல்னறன் றரக்கம் ரது? 

A] தில் 

B] னத்கவு 

C] த்கில் 

D] திணம் 

 

ிரடகள் – ணிர் ரழ்க 

1 A 3 D 5 D 7 A 9 C 

2 C 4 B 6 B 8 D 10 B 
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8) றழ்ரட்டுக் கரனச்ரசல்ங்கள் 

1) கலழ்க்கண்டற்நறல் க்கரன ற்றும் 

றகறகப் தங்கரனம் னளன றகத்றல் 

சறநப்னப் ரதற்று ிபங்கற இனக்கில்ரன? 

A] கட்டடக்கரன 

B] சறற்தக்கரன 

C] ரட்டிக்கரன 

D] ஏிக்கரன 

2) சறன ஆண்டுகலக்கு னன்ன ந் கரில் 

ரடரதற்ந அகழ்ரய்ில் னத் ிகரம் 

என்றும் ரதரனள்கள் ற்றுற, இநக்குற 

ரசய்ப்தடும் னகத்துரக் கட்டடனம் 

அகழ்ரய்ில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண? 

A] ரகரற்ரக 

B] னம்னகரர் 

C] உரநனைர் 

D] கரளரி னம்தட்டிணம் 

3) ரகரற்ரக ற்று உரநனைர் ரசய் 

அகழ்ரய்ில் கலழ்க்கண்ட ந் தற்நரண்ரட 

ளசர்ந் கட்டடப்தகுறகள் கறரடத்ண? 

A] கற.தி. 11 – 12 ஆம் தற்நரண்டு 

B] கற.தி. 10 – 11 ஆம் தற்நரண்டு 

C] கற.தி. 8 – 10 ஆம் தற்நரண்டு 

D] கற.தி. 13 – 14 ஆம் தற்நரண்டு 

4) அண்ரில் றழ்ரடு அசு 

ரரல்ரதரனள் ஆய்வுத் துரநரல் கங்ரக 

ரகரண்ட ளசரனத்றன் தகுறரண 

உள்ளகரட்ரடில் கலழ்க்கண்ட ந் ன்ணணின் 

அண்ரண தகுற கண்டநறப்தட்டுள்பது? 

A] னனரம் கரிகரன ளசரன் 

B] னனரம் குளனரத்துங்க ளசரன் 

C] னனரம் இரஜரஜ ளசரன் 

D] னனரம் இரளசந்ற ளசரன் 

5) கலழ்க்கண்ட ந் தற்நரண்டினறனந்து 

ளகரில்கபின் கட்டிடக்கரனர தற்நற 

ம்ரல் கூந னடினேம் ன்று ஆசறரிர் 

கூறுகறநரர்? 

A] கற.தி. 7 ஆம் தற்நரண்டு 

B] கற.தி. 6 ஆம் தற்நரண்டு 

C] கற.தி. 8 ஆம் தற்நரண்டு 

D] கற.தி. 10 ஆம் தற்நரண்டு 

6) றழ்ரட்டில் இன்று கரப்ரதறும் 

றகப்தரரண குரடரக் ளகரில் 

அரந்துள்ப இடம் து? 

A] ரசஞ்சறக்ளகரட்ரட 

B] ரனக்ளகரட்ரட 

C] திள்ரபரர்தட்டி 

D] குக்குன்நம் 

7) றழ்ரட்டின் றகப்தரரண கரப்தடும் 

திள்ரபரர்தட்டி குரடரக் ளகரினரணது 

கலழ்க்கண்ட ரனரட தரடப்தரகும்? 

A] தரண்டிர் 
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B] ளசரர் 

C] ளசர் 

D] தல்னர் 

8) திள்ரபரர்தட்டி குரடரக் 

ளகரினரணது ற்ளதரது றழ்ரட்டின் ந் 

ரட்டத்றல் அரந்துள்பது? 

A] றனண்ரரன 

B] ளலூர் 

C] கன்ணிரகுரி 

D] இரரனம் 

9) தல்னர்கள், தரண்டிர்கள், அறர், 

னத்ரர் ஆகறளரர் அரத் 

குரடரக்ளகரில்கபின் திரணது 

கலழ்க்கண்ட ந் தற்நரண்ளடரடு னடிவுற்நது? 

A] கற.தி. 10 ஆம் தற்நரண்டு 

B] கற.தி. 8 ஆம் தற்நரண்டு 

C] கற.தி. 9 ஆம் தற்நரண்டு 

D] கற.தி. 7 ஆம் தற்நரண்டு 

10) ணித்ணி குன்றுகரபச் ரசதுக்கறக் 

ளகரினரக்கும் னரநரணது கலழ்க்கண்ட ந் 

இன ன்ணர்கள் கரனத்றல் இனந்ரக 

கூநப்தடுகறநது? 

A] தரண்டிர், தல்னர் 

B] ளசர், ளசரர் 

C] தரண்டிர், ளசர் 

D] ளசரர், தல்னர் 

11) ணித்ணி குன்றுகரபச் ரசதுக்கக் 

ளகரினரக்கும் னரநரணது கலழ்க்கண்ட ந் 

தற்நரண்டிளனள றன்றுிட்டது? 

A] கற.தி. 10 ஆம் தற்நரண்டு 

B] கற.தி. 8 ஆம் தற்நரண்டு 

C] கற.தி. 9 ஆம் தற்நரண்டு 

D] கற.தி. 7 ஆம் தற்நரண்டு 

12) கற்கரப என்ளநரடு என்நரக அடுக்கற 

அரக்கும் ளகரில் திரணது கலழ்க்கண்ட 

ந் அசர்கள் கரனந்ரரட்டு ற்தட்டு இந்ரள் 

ர ரரடர்ந்து றனி னரக ஆசறரிர் 

கூறுகறநரர்? 

A] தல்னர், ளசரர் 

B] ளசர், ளசரர் 

C] தரண்டிர், ளசர் 

D] தல்னர், தரண்டிர் 

13) கலழ்க்கண்ட ந் ளகரினரணது தரண்டிர் 

கரனத்து சறநந் ளகரினரக கரட்டப்தடுகறநது? 

A] கரஞ்சறனம் ரகனரசரர் ளகரில் 

B] றனப்தத்தூர் றனத்பிரர் ளகரில் 

C] ரர்த்ரரன ிசரன ளசரீச்சும் 

D] ரரசும் ரளசுர் ளகரில் 

14) ளசரர் கரனத்றன் சறநந் ளகரில்கபரக 

கூநப்தட்ட ளகரில்கபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் 

நரணது ரது? 

A] கரஞ்சறனம் ரகனரரர் ளகரில் 
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B] றரினணம் றரினண ளீச்சும் 

C] கங்ரக ரகரண்ட ளசரீச்சும் 

D] ரர்த்ரரன றனத்பிரர் 

15) ரரணின் உனத்ர ரசதுக்குறல் 

கலழ்க்கண்ட ந் ன்ணர் கரனத்து சறற்திகள் 

ரகத்ளர்ந்ர்கபரக ிபங்கறினக்கறன்நணர்? 

A] ளசர் 

B] ளசரர் 

C] தரண்டிர் 

D] தல்னர் 

16) ளகரில்கபில் இரக் 

கரட்சறகரபனேம், சறனரக் கரட்சறகரபனேம் 

ளர்ந்ரடுத்து சறறுசறறு னரடப்னச் சறற்தங்கபரக 

ரசதுக்கறினப்தது கலழ்க்கண்ட ரனரட 

கரனத்து சறற்தக்கரனக்கு சறநந் 

டுத்துக்கரட்டுகபரக கூநப்தடுகறன்நண? 

A] தரண்டிர் 

B] ளசரர் 

C] தல்னர் 

D] கபப்திர் 

17) கடவுபர்கபது உனங்கபரினும் அச, 

அசறர்கள் உனங்கபரினும் அற்நறல் 

கரப்ரதறும் உன அரப்ன, னகப்ரதரனறவு, 

கடவுள் ன்ர, ிறளரட்டம், னன ரபிவு, 

ரக அரசவு ஆகறர தல்னர் கரனத்து 

சறற்திகரப ிட ரனரட கரனத்து சறற்திகள் 

எனதடி ளலும் ளர்ச்சற ரதற்நர்கள் ன்று 

கூநப்தடுகறநது? 

A] ளசரர் 

B] தல்னர் 

C] ளசர் 

D] தரண்டிர் 

18) கலழ்க்கண்ட ந் ரக்கர் கரனத்றல் 

சறற்தக்கரனில் ணித் ன்ரக்கும் 

உடற்கூறுகலக்கும் னக்கறத்தும் 

ப்தட்டண? 

A] ஞ்ரச ரக்கர் 

B] ரசவ்ப்த ரக்கர் 

C] ிசக ரக்கர் 

D] ரசஞ்சற ரக்கர் 

19) இன்ரநக்கு சுரர் த்ரண ஆண்டுக்கு 

னன்தினந்ள றழ்ரட்டில் ரசப்னப்தடிக்கரன 

றக உன்ண றரனில் பர்ச்சற 

ரதற்நறனக்கறநது? 

A] 2500 

B] 2700 

C] 2600 

D] 2800 

20) ரசப்னப்தடிக்கரனக்கு சறநந் 

டுத்துக்கரட்டரக கூறுப்தடும் ஆறச்சல்லூரில் 

கறரடத்துள்ப ரசப்னத் றனளணிரணது 

றழ்ரட்டில் ந் ரட்டத்றல் 

அரந்துள்பது? 

A] றனரல்ளனற 

B] றனச்சறரப்தள்பி 
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C] றனப்தரறரிப்னனறனைர் 

D] றனரனொர் 

21) தல்னர் கரனத்து ரசப்னத் 

றனளணிகலக்கு டுத்துக்கரட்டரக கூநப்தட்ட 

ளகரில்கபில் கலழ்க்கண்டற்நறல் நரணது 

து? 

A] கூம் டரசர் 

B] றந்றளணஸ்ர் ளகரில் 

C] ரகரடுனடி றரினரந்கர் 

D] றரினசுந்ரி  

22) ரசப்னத்றனளணிகபின் ரதரற்கரனம் ண 

ரனரட கரனம் அரக்கப்தடுகறநது? 

A] ளசர் 

B] தரண்டிர் 

C] ளசரர் 

D] தல்னர் 

23) கலழ்க்கண்ட ரனரட கரனத்ற 

ரசப்னத்றனளணிகபரணது கரன அகும் 

கடவுள் ன்ரனேம் ரதரனந்றரரக 

கூநப்தடுகறநது? 

A] தரண்டிர் 

B] ளசர் 

C] கபப்திர் 

D] ளசரர் 

24) ரசப்னப் தடிக்கரனரணது கலழ்க்கண்ட 

ரனரட கரனத்றல் இனந்து சறநப்திந்து 

கரப்தட்டரக கூநப்தடுகறநது? 

A] ரசப்த ரக்கர் 

B] ிசக ரக்கர் 

C] துர ரக்கர் 

D] ரசஞ்சற ரக்கர் 

25) ‘வ்ரகச் ரசய்றனேம் உங்கரட்டி’ – 

ன்ந ரி இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] துரக்கரஞ்சற 

B] சறனப்தறகரம் 

C] ிளகரன 

D] சலகசறந்ரி 

26) ‘ரறு தடித்து ரணர் னனர 

வ்ரகனேிர்கலம் உங் கரட்டி’ – ன்ந 

ரி இடம்ரதற்றுள்ப தல் து? 

A] துரக்கரஞ்சற 

B] சறனப்தறகரம் 

C] ிளகரன 

D] சலகசறந்ரி 

27) நக்குரந கலழ்க்கண்ட ந் 

தற்நரண்டின் ரரடக்கத்றனறனந்து ஏிங்கள் 

கரப்தடுகறன்நண? 

A] கற.தி. 6 ஆம் தற்நரண்டு 

B] கற.தி. 8 ஆம் தற்நரண்டு 

C] கற.தி. 9 ஆம் தற்நரண்டு 
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D] கற.தி. 7 ஆம் தற்நரண்டு 

28) கலழ்க்கண்டற்நறல் ந் ளகரில் 

ண்டதத்றல் கரப்தடும் றனரர்ந் ஆடல் 

கபின் ஏிரணது றகச் சறநப்ன 

ரய்ந்ரக கூநப்தடுகறநது? 

A] ரண்டூர் குரகக்ளகரில் 

B] ஞ்ரச ரதனவுரடரர் ளகரில் 

C] தணரனக் ளகரில் 

D] கரஞ்சறனம் ரகனரசரர் ளகரில் 

29) ச்சறற்தக்கரனரணது கலழ்க்கண்ட ந் 

தற்நரண்டில் இனந்ள கரப்தடுகறநது? 

A] கற.தி. 12 ஆம் தற்நரண்டு 

B] கற.தி. 16 ஆம் தற்நரண்டு 

C] கற.தி. 15 ஆம் தற்நரண்டு 

D] கற.தி. 11 ஆம் தற்நரண்டு 

30) ந்ச் சறற்தக்கரனரணது கலழ்க்கண்ட 

ரனரட கரனங்கபில் சறநப்னப் 

ரதற்நறனந்து? 

A] ரக்கர் கரனம் 

B] தல்னர் கரனம் 

C] னகத்றர் கரனம் 

D] கபப்திர் கரனம் 

31) கலழ்க்கண்ட ந் ளகரில்கபில் ந்ச் 

சறற்தங்கள் றம்த இனக்கறன்நண ன்று ஆசறரி 

கூறுகறநரர்? 

A] குற்நரனத்றல் உள்ப சறன் ளகரில் 

B] சறம்தத்றல் உள்ப டரசர் ளகரில் 

C] துரக்கு அனகறலுள்ப அகர் ளகரில் 

D] ரல்ரனில் உள்ப ரல்ரனப்தர் 

ளகரில் 

32) ‘ரகரள்ரக இல்னர அசறல், உரப்ன 

இல்னர ரசல்ம், ளர்ர இல்னர 

ிகம், எழுக்கம் இல்னர கல்ி, ணசரட்சற 

இல்னர கறழ்ச்சற, ணி ளம் இல்னர 

அநறில், றரகம் இல்னர றதரடு இர 

ரகரடி தரங்கள்’ - ன்தது கலழ்க்கண்ட 

ரனரட கனத்து ன்று கூநப்தடுகறநது? 

A] சர்தள்பி இரரகறனஷ்ன் 

B] இரஜரஜற 

C] ஜர்யரல் ளன 

D] கரந்றஜற 

33) ளகரில்கபில் ளகரனம் அரத்ல் 

திரணது தல்னர் கரனத்றல் ரரடங்கற 

கலழ்க்கண்ட ந் ன்ணர்கள் கரனத்றல் றகவும் 

உன்ண றரனர ய்றரக கூநப்தடுகறநது? 

A] ரக்கர் ன்ணர்கள் 

B] ிசக ன்ணர்கள் 

C] தல்ன ன்ணர்கள் 

D] தரண்டி ன்ணர்கள் 
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ிரடகள் – றழ்ரட்டுக் கரனச்ரசல்ங்கள் 

1 C 8 D 15 D 22 C 29 B 

2 B 9 C 16 B 23 D 30 A 

3 A 10 A 17 A 24 B 31 C 

4 D 11 B 18 C 25 A 32 D 

5 B 12 D 19 D 26 C 33 B 

6 C 13 B 20 A 27 D 

7 A 14 A 21 B 28 C 

 

 

துரப்தரடப்தகுற 

        சறறுகர                                            ழுறர் 

1) தரல்ண்ம் திள்ரப                       -           னதுரப்தித்ன் 

2) னெக்கப்திள்ரப டீ்டு ினந்து                -           ல்னறக்கண்ன் 

3) சட்ரட                                      -           ரஜகரந்ன் 

4) ளனற                                       -           ரஜம் கறனஷ்ன் 

5) கன்                                        -           தர.ரஜப்திகரசம் 

6) கறறசல்                                      -           ரஞ்சறல் ரடன் 

7) ஏர் உல்னரசப் தம்                       -           ண்ரசன் 

8) எவ்ரௌர் கல்னரய்                         -           கந்ர்ன் 

9) ண்                                        -           அய்க்கண் 

10) தறக்குப்தற                                 -          .ர.ளசணரறதற 

 

 

                                                                      ன்நற - ளகர.தணி னனகன் 

 


