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Tnpsc Model Question Paper 8 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. காலவரிசைப்படி மதராஸ் மாகாணத்தின் முதலசமச்ைர்கசை வரிசைப்படுத்துக.  

1. பி. டி. ராஜன்.  

2. ஏ. சுப்புராயுலு ரரட்டியார்.  

3. பி. முனுைாமி நாயுடு.  

4. சி. ராஜாஜி.  

5. பி. சுப்பராயன் 

(அ) 2, 4, 3, 5, 1  (ஆ) 2, 5, 3, 1, 4  (இ) 5, 3, 1, 2, 4  (ஈ) 3, 1, 5, 2, 4 

 

2. தவறான இசணசயக் கண்டறிக.  

1. மகாராஷ்டிரா - ஈரசவ ைட்டமன்றம் 

2. ரதலுங்கானா – ஓரசவ ைட்டமன்றம் 

3. பீகார் - ஓரசவ ைட்டமன்றம் 

4. ஆந்திரபிரததைம் - ஈரசவ ைட்டமன்றம் 

(அ) 1, 2, மற்றும் 3 தவறான இசண  (ஆ) 1 மற்றும் 2 தவறான இசண 

(இ) 2 மற்றும் 3 தவறான இசண  (ஈ) அசனத்தும் தவறான இசண 

 

3. ைரியான இசணசயத் ததர்ந்ரதடு: 

1. மத்திய அரைால் விதிக்கப்பட்டு, வசூலிக்கப்பட்டு  

மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கக் கூடிய வைங்கள்   1. ஷரத்து 269 

2. மத்திய அரைால் விதிக்கப்பட்டு, ஆனால் மாநில அரசு 

வசூலிப்பது மற்றும் பயன்படுத்துவது    2. ஷரத்து 268 

3. மத்திய அரைால் விதிக்கப்பட்டு, வசூலிப்பட்டு 

மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரததைங்களுக்கு 

பதிர்ந்தளிக்க்கூடிய வரிகள்     3. ஷரத்து 267 

(அ) 1 மட்டும்     (ஆ) 2 மற்றும் 3 மட்டும்  

(இ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்    (ஈ) 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

 

4. எபிதீலியல் ரைல்லில் புற்றுதநாய் உருவாவதற்கு --------- என்று ரபயர்.  

(அ) லூக்தகாமியா (ஆ) ைார்க்தகாமா (இ) கார்சிதனாமா  (ஈ) லிப்தபாமா 

 

5. ரபாருத்துக: 

 ததசியப் பூங்கா   மாநிலம் 

அ. கிர் ததசியப் பூங்கா   1. இராஜஸ்தான் 

ஆ. கார்ரபட் ததசியப் பூங்கா  2. ஜார்கண்ட் 

இ. இராஜ்கிர் ததசியப் பூங்கா  3. குஜராத் 

ஈ. இரந்தம்பூர் ததசியப் பூங்கா  4. உத்தரகாண்ட் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ.  4 3 2 1 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  3 2 1 4 

 

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைரியான கூற்றுகள் எசவ? 

1. சிங்க் ப்ைன்ட் காந்தப் பிரிப்பு முசறயில் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது.  

2. தேமசடட் புவீயீர்ப்பு முசறயில் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது.  

3. உருகிய அலுமினாசவ மின்னாற் பகுப்பு முசறயில் ஒடுக்கி அலுமினியம் ரபறப்படுகிறது.  
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4. தமட் என்பது குப்ரிக் ைல்சபடு மற்றும் ரபர்ரஸ் ைல்சபடு ஆகியவற்றின் கலசவயாகும்.  

(அ) 1 மற்றும் 2  (ஆ) 1 மற்றும் 4  (இ) 2 மற்றும் 3  (ஈ) 2 மற்றும் 4 

 

7. கீழ்கண்ட நாடுகசை அதன் மார்ஸ் மிஷன் உடன் ரபாருத்துக.  

நாடுகள்  மிஷன் 

அ. யு. எஸ். ஏ  1. மங்கல்யான் 

ஆ. இந்தியா  2. Psyche 

இ. ஜப்பான்  3. Zheng He 

ஈ. சீனா   4. TEREX 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 4 3 2 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  2 4 3 1 

ஈ.  4 1 2 3 

 

8. ரபாருந்தாதசதக் கண்டுபிடி.  

(அ) இைஞ்தைட்ரைன்னி    (ஆ) தகாச்ரைங்கணான்  

(இ) ரபருஞ்தைரல் இரும்ரபாசற  (ஈ) ரபருநற்கிள்ளி 

 

9. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் ைங்க மருவிய காலத்தின் ைரியான கூற்று எது? 

1. பதிரனட்டு நூல்கசை உள்ைடக்கிய பதிரனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் ரபரும்பாலும் ஒழுக்க ரநறிமுசறகசைப் 

பற்றி கூறுகிறது.  

2. அவற்றுள் திருக்குறளும், நாலடியாரும் முதன்சமயானதாகும்.  

3. சிலப்பதிகாரமும், மணிதமகசலயும் பண்பாடு மற்றும் ைமயத்சத பற்றி கூறுகின்றன.  

(அ) 1 மட்டும் ைரி  (ஆ) 2 மட்டும் ைரி (இ) 1, 2 மட்டும் ைரி  (ஈ) 1, 3 மட்டும் ைரி 

 

10. கீதே ரகாடுக்கப்பட்டுள்ை நிகழ்வுகசை காலவரிசைப்படுத்துக.  

1. புலித்ததவரின் இறப்பு.  

2. குயிலியின் இறப்பு.  

3. கட்டப்ரபாம்மனின் இறப்பு.  

4. மருதுைதகாதரர்களின் இறப்பு 

(அ) 2, 3, 1, 4 (ஆ) 1, 2, 3, 4  (இ) 1, 3, 2, 4  (ஈ) 3, 1, 4, 2 

 

11. தமிழ்நாட்டின் முதல் ரபண் மருத்துவர் யார்? 

(அ) மூவலூர் ராமாமிர்தம்   (ஆ) முத்துரலட்சுமி ரரட்டி  

(இ) தர்மாம்பாள்     (ஈ) பண்டிதர் ராமாபாய் 

 

12. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ைசப இரட்சடமசல சீனிவாைனால் துவங்கப்பட்டது? 

(அ) ைாக்கிய ரபௌத்த ைங்கம்   (ஆ) அத்சவதானந்த ைபா 

(இ) அகில இந்திய ஒடுக்கப்பட்தடார் ைங்கம் (ஈ) ஆதி திராவிட மகாஜன ைசப 

 

13. ரபாருத்துக: 

சிந்து ைமரவளி நகரங்கள்  அகழ்வாராய்ச்சியாைர் 

அ. ைன்ஹீ-தாதரா   1. சூரஜ் பான் 

ஆ. தலாத்தல்    2. என். ஜி. மஜீம்தார் 

இ. பனாவளி    3. எஸ். ஆர். ராவ் 

ஈ. மிட்டாதல்    4. பிஷ்ட் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ.  2 3 4 1 

இ.  1 3 2 4 
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14. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் பகத்சிங் ரதாடர்பான ைரியான கூற்சறக் கண்டறிக: 

1. 1930-இல் பகத்சிங் சிட்டகாங் ஆயுதப் பசடத்தைத்சத தாக்கினார் 

1. 1929-இல் பகத்சிங் பி. ரக. தத்துடன் இசணந்து மத்திய ைட்டப்தபரசவ மீது குண்டு வீைனார் 

3. 1925-ஆம் ஆண்டு பகத்சிங் இந்துஸ்தான் குடியரசுப் பசடசய நிறுவினார் 

(அ) 2 மட்டும் ைரி    (ஆ) 1 மற்றும் 3 மட்டும் ைரி  

(இ) 1 மற்றும் 2 மட்டும் ைரி   (ஈ) 1 மற்றும் 3 மட்டும் ைரி 

 

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தந்சத ரபரியாரின் ரைய்தத்தாள்கசையும், இதழ்கசையும் கால முசறப்படி வரிசைப்படுத்துக.  

1. பகுத்தறிவு.   

2. விடுதசல.   

3. குடியரசு.   

4. புரட்சி 

(அ) 4, 2, 3, 1  (ஆ) 3, 4, 1, 2  (இ) 3, 2, 4, 1  (ஈ) 2, 3, 1, 4 

 

16. கூற்று: இந்திய பாரம்பரியம் என்பது விருந்ததாம்பல், ஈசக, நட்பு, அன்பு, ரபற்தறாசரயும் மற்றும் 

ரபரியவர்கசையும் மதித்தல் மற்றும் ைகிப்புத் தன்சமசய வலியுறுத்துவதாகும்.  

காரணம்: தமற்கூறிய பண்புகள் தவற்றுசமகசை மறந்து மக்கள் ஒற்றுசமயுடன் வாே உதவுகின்றன.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம்.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறு காரணம் ைரி 

 

17. பின்வருவனவற்சறப் ரபாருத்துக 

அ. முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம்   1. ரபாருைாதார நிசலத்தன்சம 

ஆ. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  2. நிசலத்தன்சமயுடன் கூடிய வைர்ச்சி 

இ. மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  3. அகதிகள், உணவு பற்றாக்குசற மற்றும் பணவீக்க சிக்கல்கள் 

ஈ. நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  4. சுய உருவாக்கப் ரபாருைாதாரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  4 1 2 3 

இ.  3 1 2 4 

ஈ.  1 3 4 2 

 

18. கீழ்க்கண்ட திட்டங்கசை காலமுசறப்படி வரிசைப்படுத்துக.  

1. காந்தியத் திட்டம்.   

2. பாம்தப திட்டம்.   

3. ஜவேர்லால் தநரு திட்டம்.   

4. விஸ்தவசுவரய்யா திட்டம் 

(அ) 1, 2, 3, 4  (ஆ) 4, 3, 2, 1  (இ) 1, 2, 4, 3  (ஈ) 2, 1, 4, 3 

 

19. 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அரசின் வருவாய் மூலங்கசை இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக.  

1. GST  

2. தனி வருமான வரி  

3. தீர்சவ  

4. நிறுவன வரி  

5. சுங்க வரி 

(அ) 1, 2, 3, 4, 5  (ஆ) 2, 4, 1, 5, 3  (இ) 1, 4, 2, 3, 5  (ஈ) 4, 1, 3, 2, 5 

 

20. பிறப்பு விகிதம் இதன் அடிப்பசடயில் மதிப்பிடப்படுகிறது.  

1. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் நூறு மக்கள் ரதாசகயில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்சக 
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2. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஒரு இலட்ை மக்கள் ரதாசகயில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்சக.  

3. பத்து ஆண்டுகளில் ஆயிரம் மக்கள் ரதாசகயில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்சக 

4. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஆயிரம் மக்கள் ரதாசகயில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்சக 

(அ) 1 மட்டும்  (ஆ) 2 மட்டும்  (இ) 3 மட்டும்  (ஈ) 4 மட்டும் 

 

21. 15% ஆண்டு வட்டியில் 3 ஆண்டுகளுக்குக் கிசடக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும், தனி வட்டிக்கும் இசடதயயுள்ை 

வித்தியாைம் ₹. 1, 134 எனில் அதன் அைல் 

(அ) ₹. 16, 000  (ஆ) ₹. 15, 000  (இ) ₹. 14, 000  (ஈ) ₹. 20, 000 

 

22. p மற்றும் q-ன் மீப்ரபரு ரபாது வகுத்தி x மற்றும் q = xy எனில், p மற்றும் q-ன் மீச்சிறு ரபாது மடங்சக 

கீதேயுள்ைவற்றிலிருந்து காண்க.  

(அ) pq   (ஆ) qy  (இ) xy  (ஈ) py 

 

23. ஒரு ரைவ்வகத்தின் நீைம் (3x + 2) அலகுகள் மற்றும் அதன் அகலம் (3x - 2) அலகுகள் எனில் அதன் பரப்பைசவக் 

காண்க. (x = 20 அலகுகள்) 

(அ) 3596 ை. அலகுகள்    (ஆ) 3956 ை. அலகுகள்  

(இ) 4256 ை. அலகுகள்     (ஈ) 5356 ை. அலகுகள் 

 

24. இரண்டு பகசடகள் ஒதர தநரத்தில் உருட்டப்படும் ரபாழுது இரண்டிலும் ஒதர முகம் அல்லது கூடுதல் 4 கிசடக்க 

நிகழ்தகவு காண்க.  

(அ) 1/9  (ஆ) 3/9  (இ) 4/9  (ஈ) 2/9 

 

25. கலா மற்றும் வாணி இருவரும் நண்பர்கை. “இன்று எனது பிறந்த நாள்” என கலா கூறினாள். வாணியிடம் 

“உனது பிறந்த நாசை எப்தபாது நீ ரகாண்டாடுவாய்?” எனக் தகட்டாள். அதற்கு வாணி “இன்று திங்கட்கிேசம, 

நான் என்னுசடய பிறந்த நாசை 75 நாட்களுக்கு முன் ரகாண்டாடிதனன்” என பதிலளித்தாள். வாணியின் 

பிறந்தநாள் எந்தக் கிேசமயில் வந்திருக்கும் எனக் காண்க.  

(அ) ரைவ்வாய் கிேசம  (ஆ) புதன் கிேசம  (இ) வியாேன் கிேசம  (ஈ) ரவள்ளி கிேசம 

 

26. ஒரு மிகப் ரபரிய ஐந்து இலக்க எண்சண, 3, 5, 8 மற்றும் 12-ல் வகுக்கும் தபாது, கிசடக்கும் மீதி 2 எனில், 

மிகப்ரபரிய ஐந்து இலக்க எண்ணானது -------------- ஆகும்.  

(அ) 99972  (ஆ) 99958  (இ) 99960  (ஈ) 99962 

 

27.  43.5 : 25  என்பதற்கு ைமமான விகிதம்.  

(அ) 2 : 1  (ஆ) 4 : 1  (இ) 7 : 5  (ஈ) 7 : 10 

 

28. 4 P + S r 9 B # A 3 ? 7 c > Z % 6 d * Q @ 1 

ரகாடுக்கப்பட்ட ரதாடரின் முதல் பாதிசய பின்தனாக்கு வரிசையில் எழுதினால் வரும் ரதாடரின் 

வலதுபக்கத்திலிருந்து 14-வதாக அசமயும் உறுப்பிசனக் காண்க.  

(அ) >   (ஆ) A   (இ) Z   (ஈ) + 

 

29. 10 விவைாயிகள் 21 நாட்களில் ஒரு நிலத்சத உழுது முடிக்கின்றனர் எனில் அதத நிலத்சத 14 விவைாயிகள் 

எத்தசன நாட்களில் உழுது முடிப்பர்? 

(அ) 14 நாட்கள்  (ஆ) 15 நாட்கள்  (இ) 16 நாட்கள்  (ஈ) 17 நாட்கள் 

 

30. 18, a, b, -3 இசவ கூட்டுத்ரதாடர் வரிசையில் உள்ைது எனில் (a+b) யின் மதிப்புக் காண்க.  

(அ) 7  (ஆ) 11  (இ) 15  (ஈ) 21 

 

31. ஒரு நபர் ஒவ்ரவாரு ஆண்டும் அதற்கு முந்சதய ஆண்டு தைமித்த ரதாசகயில் பாதிசய தைமிக்கிறார். 6 

ஆண்டுகளில் அவர் ₹. 7, 875-ஐச் தைமிக்கிறார் எனில் முதல் ஆண்டு தைமிப்பு 

(அ) ₹. 3, 000  (ஆ) ₹. 4, 000  (இ) ₹. 4, 500  (ஈ) ₹. 5, 000 

https://www.winmeen.com/tnpsc-model-question-papers-with-answers/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.robin.jbzwb
https://www.winmeen.com/


Tnpsc Model Questions                                                                                                      Winmeen App 

 Winmeen E Learning                                                                                            5 

 

32. ஒரு குறிப்பிட்ட அைல் தனிவட்டி வீதத்தில் 6 ஆண்டுகளில் 60% அதிகரிக்கிறது. அதத வட்டி வீதத்தில் ₹. 12, 000-

க்கு 3 ஆண்டுகளில் கிசடக்கும் கூட்டு வட்டி 

(அ) ₹. 2, 160  (ஆ) ₹. 3, 120  (இ) ₹. 3, 972  (ஈ) ₹. 6, 240 

 

33. ஒரு கிராமத்தின் மக்கட்ரதாசக ஆண்ரடான்றுக்கு 7% வீதம் அதிகரிக்கிறது. இப்ரபாழுது மக்கள் ரதாசக 90, 

000 எனில் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அக்கிராமத்தின் மக்கள் ரதாசக 

(அ) 96, 300  (ஆ) 1, 03, 000  (இ) 1, 00, 000  (ஈ) 1, 03, 041 

 

34. 86-வது அரசியலசமப்பு திருத்தச்ைட்டம் 2002-இன்படி 51 (A(K)–ல் எந்த அடிப்பசட கடசம 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது? 

(அ) 14 வயதிற்கு உட்பட்ட அசனத்து குேந்சதகளுக்கும் இலவை மற்றும் கட்டாய கல்வி அளித்தல்.  

(ஆ) பாரம்பரிய கலப்பு கலாச்ைாரத்சத மதித்துப் பாதுகாத்தல் 

(இ) ததை பாதுகாப்பிற்காக ததசவப்படும்தபாது ததைப்பணியாற்ற தயாராயிருத்தல்.  

(ஈ) இயற்சக சுற்றுச் சூேசலப் பாதுகாத்தல் 

 

35. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எத்தசன இசணகள் ைரியாகப் ரபாருத்தப்பட்டுள்ைன? 

 கட்சி     சின்னம் 

1. அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ 1. இரு பூக்கள் மற்றும் புற்கள் 

2. ததசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி   2. கடிகாரம் 

3. ரதலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய ைமிதி  3. கார் 

4. அஸாம் கண பரிஷத்    4. பூட்டு மற்றும் ைாவி 

(அ) 1 இசண  (ஆ) 2 இசணகள்  (இ) 3 இசணகள்  (ஈ) 4 இசணகள் 

 

36. இந்தியாவில் நீதிப்புனராய்வு பற்றிய கீழ்காண்பவற்றுள் எது/எசவ ைரியானசவ? 

1. இந்தியா நீதிப்புனராய்வு என்ற கருத்துருசவ அரமரிக்காவிலிருந்து ரபற்றது.  

2. ஒன்றிய மற்றும் மாநில ைட்டங்கள் இரண்டும் உச்ை நீதிமன்றத்தின் நீதிப்புனராய்வுக்குட்படும் 

3. அரசியலசமப்பு ைட்ப்பிரிவு 13B நீதித்துசற மறு ஆய்வு ரைய்வசத தடுக்கிறது.  

(அ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்    (ஆ) 1 மற்றும் 3 மட்டும்  

(இ) 2 மற்றும் 3 மட்டும்    (ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 

 

37. பின்வரும் ைட்டப் பிரிவுகளில் எந்தச் ைட்டப்பிரிவு உயர்நீதிமன்றத்திற்குப் தபராசணகசைப் பிறப்பிக்க அதிகாரம் 

அளிக்கின்றது? 

(அ) ைட்டப்பிரிவு 23 மற்றும் 226   (ஆ) ைட்டப்பிரிவு 32 மற்றும் 228 

(இ) ைட்டப்பிரிவு 226 மற்றும் 36  (ஈ) ைட்டப்பிரிவு 32 மற்றும் 226 

 

38. “தந்சத மகற்காற்றும் நன்றி”  

என்னும் திருக்குறளின் படி தந்சத மகனுக்குச் ரைய்யும் நன்றி எது? 

(அ) அசவயில் முந்தியிருக்கச் ரைய்தல்  (ஆ) ரைல்வத்தில் முந்தியிருக்கச் ரைய்தல் 

(இ) குடிப்ரபருசமயில் முந்தியிருக்கச் ரைய்தல் (ஈ) தநர்சமயில் முந்தியிருக்கச் ரைய்தல் 

 

39. இந்தியத் ரதால்லியல் ஆய்வுத் துசறயின் முதல் ஆய்வாைர் 

(அ) ைார்லஸ் தமைன்    (ஆ) அரலக்ைாண்டர் பர்ன்ஸ் 

(இ) அரலக்ைாண்டர் கன்னிங்ோம்  (ஈ) ைர் ஜான் மார்ஷல் 

 

40. குதராதமாதைாம் 21-ல் ஒரு நகல் கூடுதலாக இருப்பின் அதனால் ஏற்படுவது 

(அ) அரிவாள் இரத்த தைாசக   (ஆ) டவுன் சின்ட்தராம் 

(இ) க்சலன்ஃரபல்டர் சின்ட்தராம்  (ஈ) தலசீமியா 

 

41. ைரியான இசணசயத் ததர்வு ரைய்க.  

1. பட்டடக்கல்    - வாதாபி ைாளுக்கியர் 
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2. எலிரபண்டா குசககள்  - அதைாகர் 

3. எல்தலாரா குசககள்   - ராஷ்டிரக்கூடர்கள் 

4. மாமல்லபுரம்    - முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

(அ) 1, 3, 4 ைரியானது    (ஆ) 2, 3, 4 ைரியானது   

(இ) 4, 3, 2 ைரியானது    (ஈ) 4, 1, 2 ைரியானது 

 

42. “இந்தியா பல்தவறு நம்பிக்சககசைச் ைமமாக தபாற்றி மதிக்கப்படும் இடமாக இருப்பததாடு ஒதர ததசியக் 

கண்தணாட்டத்சதக் ரகாண்டிருக்கும்” எனக் கூறியவர் 

(அ) மகாத்மா காந்தி    (ஆ) ஜவேர்லால் தநரு   

(இ) Dr. B. Rஅம்தபத்கர்    (ஈ) ைர் சையது அகமதுகான் 

 

43. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எசவ ைரியான வாக்கியங்கள்? 

1. இராஜஸ்தான் ைமரவளி ஆரவல்லி மசலத்ரதாடருக்கு தமற்கில் அசமந்துள்ைது.  

2. பஞ்ைாப்-ேரியானா ைமரவளிகள் இந்திய பாசலவனத்தின் வடகிேக்தக அசமந்துள்ைன.  

3. கங்சகச் ைமரவளி தமற்கில் யமுசன ஆற்றிலிருந்து கிேக்கில் மிதைாரம் வசர பரவியுள்ைது.  

4. பிரம்மபுத்திரா ைமரவளியின் ரபரும்பகுதி தமகாலயாவில் அசமந்துள்ைது.  

(அ) 1, 3 மற்றும் 4 மட்டும்   (ஆ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்  

(இ) 2 மற்றும் 3 மட்டும்    (ஈ) 2 மற்றும் 4 மட்டும் 

 

44. ைரியான வாக்கியத்சதத் ததர்ந்ரதடுக்கவும்: 

வாக்கியம் 1 : கங்சக-பிரம்மபுத்திரா ரடல்டா பகுதிகளில் மிகப்ரபரிய ைதுப்பு நிலக்காடுகள் உள்ைன.  

வாக்கியம் 2 : அசலயாத்திக் காடுகள் “மாங்குதராவ்” காடுகள் என்று அசேக்கப்படுகின்றன.  

(அ) இரண்டு வாக்கியங்களும் ைரி  (ஆ) இரண்டு வாக்கியங்களும் தவறு 

(இ) வாக்கியம் 1 ைரி 2 தவறு   (ஈ) வாக்கியம் 1 தவறு 2 ைரி 

 

45. விருதுகள் மற்றும் அங்கீகாரத்சதப் ரபாருத்துக: 

 விருதுகள்    அங்கீகாரம் 

1. ரபருந்தசலவர் காமராைர் விருது  1. பள்ளிச் தைர்க்சகசய அதிகரித்தல் 

2. புதுசமப்பள்ளி விருது   2. சிறந்த ரையல்பாட்டிற்கான விருது 

3. கனவு ஆசிரியர் விருது   3. ைமூக, ரபாருைாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவர்கசை  

தமம்படுத்துதல் 

4. ராதா கிருஷ்ணன் விருது   4. ஆசிரியப் பணியில் சிறந்து விைங்குதல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ.  2 3 1 4 

இ.  1 2 4 3 

ஈ.  3 4 2 1 

 

46. புவிைார் குறியீடு (GI tag) ரபாருட்கசை அதன் இடத்துடன் ரபாருத்துக.  

 ரபாருள்  இடம் 

அ. மஞ்ைள்   1. மதுசர 

ஆ. பாய்    2. ஈதராடு 

இ. வண்ணப்பூச்சு (ஓவியம்) 3. பத்தமசட 

ஈ. சுங்குடி   4. தஞ்ைாவூர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 3 4 1 

இ.  1 3 2 4 

ஈ.  2 1 4 3 
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47. பல்தவறு ைமுதாயங்களுக்கிசடதயயான, ைமூக, கல்வி மற்றும் உைவியல் நல வாழ்வு ரதாடர்பான சிந்தசன -

--------- எனப்படும் 

(அ) ைமுதாய நல்லிணக்கம்   (ஆ) ததசிய ஒருங்கிசணப்பு  

(இ) ரபண்கள் முன்தனற்றம்   (ஈ) ைமுதாய நலம் 

 

48. ததசிய ஊராட்சி நாள் ------------ ஆகும் 

(அ) டிைம்பர் 24  (ஆ) ஆகஸ்ட் 24 (இ) ஏப்ரல் 24  (ஈ) ரைப்டம்பர் 24 

 

49. “இழுக்கா இயன்றது அறம்” – எசவ?  

(அ) அழுக்காறு, அவா, ரவகுளி, இன்னாச்ரைால்  (ஆ) அறம், ரபாருள், இன்பம், வீடு 

(இ) மகிழ்ச்சி, ைத்தமிடுதல், சிரித்தல், அசமதி  (ஈ) காமம், ரவகுளி, மயக்கம், விசன 

 

50. ைரியான இசணகசைத் ததர்வு ரைய்க 

1. ஒண்டிவீரன் - மருது ைதகாதரர்கள் 

2. தகாபாலநாயக்கர் - திண்டுக்கல் கூட்டசமப்பு 

3 குயிலி – புலித்ததவர் 

4. முத்துவடுகநாதர் - காசையர் தகாவில் தபார் 

(அ) 1 மற்றும் 3 ைரி (ஆ) 1 மற்றும் 2 ைரி (இ) 2 மற்றும் 3 ைரி  (ஈ) 2 மற்றும் 4 ைரி 

 

51. ஒருவனுசடய ரைல்வம் ைமுதாயத்திற்குப் பயன்படுவசத வள்ளுவர் எததனாடு ஒப்பிடுகிறார்? 

(அ) ஊருணி  (ஆ) கடல்  (இ) ஆறு  (ஈ) ஏரி 

 

52. தமிழ்நாட்டின் முதலாவது பல்முசனயம் ைரக்குப் தபாக்குவரத்துப் பூங்காவில் -------- அசமப்பிற்குத் ரதாடர்பு 

இல்சல.  

(அ) ரைன்சனத் துசறமுகக் கேகம்   

(ஆ) தமிழ்நாடு ரதாழில் வைர்ச்சி நிறுவனம் 

(இ) தநஷனல் சேதவஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தமதனஜ்ரமன்ட் லிமிரடட்  

(ஈ) ரைன்சன ரபருநகர வைர்ச்சிக் குழுமம் 

 

53. 2021ஆம் ஆண்டிற்கான “ஞானபீட விருசத” ரவன்றவர் யார்? 

(அ) தாதமாதர் ரமௌதைா    (ஆ) கிருஷ்ணா தைாப்தி   

(இ) அமிதவ் தகாஷ்    (ஈ) நில்மனி பூக்கன் 

 

54. இதர பிற்பட்ட வகுப்பினர் பட்டியசல மாநிலங்கதை தயாரிக்கும் அதிகாரத்சத மீட்பதற்காக இந்திய 

நாடாளுமன்றத்தில் ரகாண்டு வரப்பட்ட ைட்ட திருத்தம், கீழ்கண்ட மூன்று அரைசமப்புக் கூறுகசைத் திருத்தியது 

(அ) 334, 342A மற்றும் 366   (ஆ) 338B, 341 மற்றும் 363  

(இ) 338B, 342A மற்றும் 366   (ஆ) 333, 341A மற்றும் 362  

 

55. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களில் எசவரயல்லாம் ைரி? 

1. மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனம் CDRI ரகாதரானா சவரஸின் ஒமிக்ரான் மாறுபாட்சட தைாதிக்க 

உள்நாட்டிதலதய “om” எனும் ஆர்டி-பிசிஆர் கண்டறியும் கருவி உருவாக்கியுள்ைது.  

2. ஒமிக்ரானின் குறிப்பிட்ட தைாதசனக்கு எந்த ஒரு அரசு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் கருவி “om”.  

3. உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட மூன்றாவது ரகாதரானா சவரஸ் தைாதசன கருவி “om” 

(அ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்    (ஆ) 2 மற்றும் 3 மட்டும்  

(இ) 1 மற்றும் 3 மட்டும்    (ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 அசனத்தும் 

 

56. தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் கிேக்கில் இருந்து தமற்கு தநாக்கிப் பாயும் மூன்று ஆறுகள்  

(அ) மகாநதி, தகாதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா (ஆ) கிருஷ்ணா, நர்மசத மற்றும் தபதி 

(இ) நர்மசத, தபதி மற்றும் மாஹி  (ஈ) மாஹி, மகாநதி மற்றும் தகாதாவரி 

 

57. ைரியான இசணசயக் கண்டுபிடி: 
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(அ) நியூக்ளிதயாசைடு-சநட்ரஜன் காரம் + பாஸ்தபட்  

(ஆ) பிரிமிடின்கள்-சைட்தடாசின் மற்றும் ைர்க்கசர 

(இ) பியூரின்கள்-அடிசனன் மற்றும் குவாசனன்   

(ஈ) நியூக்ளிதயாசடடு-நியூக்ளிதயாசைடு+ைர்க்கசர 

 

58. ரமன்சமயான வண்டல் பாசற அடுக்குகளின் துசைகளில் உள்ை வாயுவின் ரபயர் என்ன? 

(அ) தஷல் வாயு  (ஆ) தகாபர் வாயு (இ) நீர் வாயு  (ஈ) ஆக்சிஜன் வாயு 

 

59. கூட்டுப் ரபாருசை அதன் விசனபடு ரதாகுதியுடன் இசண 

 கூட்டுப்ரபாருள்  விசனபடு ரதாகுதி 

அ. ஆல்கோல்    1. -COOH 

ஆ. ஆல்டிசேடு   2. -OH 

இ. கீட்தடான்    3. -CHO 

ஈ. கார்பர்கஸிலிக் அமிலம்  4.  

 அ ஆ இ ஈ 

(அ)  2 1 3 4 

(ஆ) 2 3 1 4 

(இ) 3 2 4 1 

(ஈ) 2 3 4 1 

 

60. வாகனங்கள் பழுது பார்க்கும் பணிமசனகளில் வாகனங்கசை உயர்த்த எந்த விதியின் அடிப்பசடயில் 

இயங்கும் நீரியல் உயர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

(அ) நியூட்டனின் முதல் விதி   (ஆ) நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி 

(இ) பாஸ்கல் விதி    (ஈ) தமற்கண்ட அசனத்தும் 

 

61. கீழ்க்காணும் ைமன்பாடுகளுள் எது விசைக்கான ைமன்பாடில்சல? 

(அ a) F = m x a  (ஆ) F ΔP x t  (இ) F = M(v-u)/t  (ஈ) F = ΔP/t 

 

62. கீழ்க்கண்ட கலப்படத்சத உணதவாடு இசண ரைய்க.  

(அ) சேட்ரஜன் ரபராக்சஸடு  1. பைபைப்பான ததாற்றம் 

(ஆ) உணவு நிறமூட்டிகள்  2. பால் 

(இ) கால்சியம் கார்சபடு  3. பசுசமத் ததாற்றம் 

(ஈ) கார்தனாபா ரமழுகு   4. வாசேப்பேத்சதப் பழுக்க சவப்பதற்கு 

 அ ஆ இ ஈ 

(அ)  1 3 4 2 

(ஆ) 2 3 4 1 

(இ) 3 4 1 2 

(ஈ) 4 1 2 3 

 

63. ரபாருத்துக.  

(அ) சிவசுப்ரமணியனார் 1. கயத்தாறு தகாட்சட 

(ஆ) கட்டரபாம்மன்  2. ைங்ககிரி தகாட்சட 

(இ) மருது ைதகாதரர்கள்  3. நாகலாபுரம் 

(ஈ) தீரன் சின்னமசல  4. திருப்பத்தூர் தகாட்சட 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 4 2 

ஆ.  3 4 1 2 

இ.  3 1 2 4 

ஈ.  4 1 3 2 
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64. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்சறக் கண்டறிக.  

(அ) சிவாஜியின் பாதுகாவலர் தாதாஜி ரகாண்டததவ்.   

(ஆ). சிவாஜி ராஜ்தகாஷ் தகாட்சடயில் முடிசூட்டிக் ரகாண்டார்.  

(இ) சிவாஜியின் பசட வீரர்கள் சூரத்சத 1665ல் சூசறயாடினார்.  

(ஈ) 1674-இல் ைத்ரபதி எனும் ரபயரில் முடிசூடினார்.  

 

65. ைரியான கூற்றுக்கசைக் கண்டறிக.  

1. பாரதியின் “இந்தியா” வார இதழ் மிதவாத ததசியவாதிகளின் குரலாகத் திகழ்ந்தது.  

2. 1907-ல் சூரத் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பாரதி கலந்து ரகாண்டார்.  

3. ைக்ரவர்த்தினி, சுததைமித்ரன் தபான்ற பத்திரிசககளில் பாரதி பணியாற்றினார்.  

4. தி இந்து பத்திரிக்சகசய ரவளியட்டவர் G. சுப்ரமணிய ஐயர்.  

(அ) 1 மற்றும் 2 மட்டும் ைரி   (ஆ) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும் ைரி 

(இ) 2 மற்றும் 3 மட்டும் ைரி   (ஈ) 2, 3 மற்றும் 4 மட்டும் ைரி 

 

66. ைரியான கூற்சறத் ததர்வு ரைய்யவும்.  

1. பாசையக்காரர் முசற காக்கத்தியப் தபரரசின் நசடமுசறயில் இருந்தது.  

2. கான் ைாகிப்பின் இறப்பிற்குப்பின் பூலித்ததவர் ரநற்கட்டும் தைவசல 1764-ல் மீண்டும் சகப்பற்றினார்.  

3. கம்ரபனி நிர்வாகத்திற்குத் தகவல் அளிக்காமல் பாசையக்காரர்கதை தபச்சுவார்த்சதயில் ஈடுபட்டதால் யூைப்கான் 

துதராகி என்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டு 1764இல் தூக்கிலிடப்பட்டார்.  

4. ஒண்டிவீரன் கட்டரபாம்மனின் பசடப்பிரிவுகளில் ஒன்சறத் தசலசமதயற்று வழிநடத்தினார்.  

(அ) 1, 2 மற்றும் 4 ஆகியசவ ைரி  (ஆ) 1, 2 மற்றும் 3 ஆகியசவ ைரி 

(இ) 3 மற்றும் 4 ஆகியசவ ைரி   (ஈ) 1 மற்றும் 4 ஆகியசவ ைரி 

 

67. பின்வரும் பத்திசயப் படித்து பின்வரும் வினாவிற்கு பதிலளிக்கவும். இந்த பகுதிக்கான உங்கள் பதில் பத்தியின் 

அடிப்பசடயில் மட்டுதம இருக்க தவண்டும்.  

பத்தி.  

சுததசி ஸ்டீம் தநவிதகஷன் நிறுவனத்தின் உருவாக்கம் சுதந்திர இயக்கத்தின் வரலாற்றில் ஒரு அற்புதமான 

வைர்ச்சிசயக் குறித்தது. தமிேர்களின் கப்பல் கட்டும் பாரம்பரியத்சத மீட்ரடடுக்கும் ஆர்வத்தில் மக்களுக்குக் கப்பல் 

கட்டுவதில் நசடமுசறப் பயிற்சி அளிக்கவும். கடல் தபாக்குவரத்தில் பிரிட்டிஷ் ஏகதபாகத்திற்கு ைவால் விடுவதில் 

உறுதியாகவும் வ. உ. சிதமப்பரம் 1906இல் ஷியாலியில் ஒரு தநவிதகஷன் நிறுவனத்சத உருவாக்குவதற்கான 

தனது முடிசவ அறிவித்தார்.  

பின்வருவனவற்றில் எது பத்தியில் சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது? 

(அ) ஸ்டீம் தநவிதகஷன் நிறுவனம் அந்த நாட்களில் நல்ல வருமானத்சத ஈட்டியது. இது ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய 

வைர்ச்சிசயக் குறித்தது.  

(ஆ) சுததசி ஸ்டீம் தநவிதகஷன் கம்ரபனியின் உருவாக்கம் கடல் வணிகத்தில் பிரிட்டிஷ் ஏகதபாகத்சத நிறுத்தியது.  

(இ) வ. உ. சிதம்பரம் தநவிதகஷன் நிறுவன விவகாரங்கள் ரதாடர்பாக எந்த முடிசவயும் எடுப்பதில் மற்றவர்கசைச் 

ைார்ந்திருந்தார்.  

(ஈ) கப்பல் கட்டும் பாரம்பரியத்தில் தமிேர்களின் அறிசவ மீட்ரடடுப்பது தநவிதகஷன் நிறுவனத்சத 

உருவாக்கியதன் தநாக்கமாகும்.  

 

68. குப்தர் காலத்தின் நிலங்கசை கீழ்க்கண்டவற்றுடன் ைரியாக ரபாருத்திடுக.  

அ. தைத்ரா   1. தரிசு நிலம் 

ஆ. கிலா   2. தவைாண்சமக்கு உகந்த நிலம் 

இ. அப்ரகதா   3. குடியிருப்பதற்கு உகந்த நிலம் 

ஈ. வஸ்தி   4. வன நிலம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  4 2 1 3 

இ.  2 1 4 3 

ஈ.  3 4 1 2 

https://www.winmeen.com/tnpsc-model-question-papers-with-answers/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.robin.jbzwb
https://www.winmeen.com/


Tnpsc Model Questions                                                                                                      Winmeen App 

 Winmeen E Learning                                                                                            10 

 

69. கீழ்வரும் கூற்றுகளில் “நிதி அதயாக்” பற்றிய எந்தக் கூற்று ைரியானது? 

1. அசனத்து மாநில முதல்வர்களும், ைட்டமன்றம் ரகாண்ட யூனியன் பிரததைங்கள் தவிர ஆளும் குழுவில் அங்கம் 

வகிக்கின்றனர்.  

2. இந்தியப் பிரதமர் “நிதி அதயாக்கின்” தசலவர் ஆவார்.  

3. இந்திய நிதியசமச்ைர் துசண தசலவராக ரையல்படுகிறார்.  

(அ) 2 மற்றும் 3 மட்டும்  (ஆ) 2 மட்டும்  (இ) 1 மட்டும்  (ஈ) 1 மற்றும் 2 மட்டும் 

 

70. கூற்று (A) : இந்திய ரிைர்வ் வங்கி நாட்டின் ரபாருைாதார பண வேங்கசலக் கட்டுப்படுத்துகிறது.  

காரணம் (R) : அந்நிய ரைலாவணி பரிவர்த்தசன விகிதத்சத நிசலப்படுத்தவும். பணவீக்கத்திசனக் 

கட்டுப்படுத்தவும் விரும்புகிறது.  

(அ) (A) தவறு; (R) ைரி   

(ஆ) (A) ைரி;  ஆனால் (R) தவறு  

(இ) (A)  ைரி; ஆனால் (R) என்பது (A)விற்கான ைரியான விைக்கமல்ல 

(ஈ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, (R) என்பது (A)விற்கான ைரியான விைக்கமாகும்.  

 

71. கூற்று (A) : நுண்ணீர் பாைன ரதாழில்நுட்பம், பாரம்பரிய நீர்பாைன முசறகசை விட பயிர்களில் அதிக மகசூல் 

கிசடக்க வழிவசக ரைய்கிறது.  

காரணம் (R) : நுண்ணீர் பாைன திட்டத்தில் அைவான நீர் சீரான கால இசடரவளியில் பாய்ச்ைப்படுகிறது. 

பணியாட்களின் ரைலசவக் குசறத்து, உரப் பயன்பாட்டுத்திறன் அதிகரிப்பததாடு விசைச்ைசலயும் அதிகரிக்கிறது.  

(அ) (A) ைரி; ஆனால் (R) தவறு 

(ஆ) (A) தவறு ; ஆனால் (R) ைரி 

(இ) (A) மற்றும் (R) ைரி; ஆனால் (R) என்பது (A)க்கு ைரியான விைக்கம் ஆகும்.  

(ஈ) (A) மற்றும் (R) ைரி; ஆனால் (R) என்பது (A)க்கு ைரியான விைக்கம் அல்ல 

 

72. கீழ்கண்ட வசரபடத்தில் எத்தசன முக்தகாணங்கள் உள்ைன? 

 
(அ) 12  (ஆ) 13  (இ) 14  (ஈ) 15 

 

73. 3-க்கு எதிரான தைத்தில் உள்ை எண் எது? 

 
(அ) 1  (ஆ) 4  (இ) 6  (ஈ) 5 

 

74. விடுபட்ட எண்சணக் கண்டுபிடி: 

49, 121, 169, ?, 361 

(அ) 225  (ஆ) 256 (இ) 289  (ஈ) 324 
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75. ஒரு ரைவ்வகத்தின் ஒரு பக்கம் 5 ரை. மீ மற்றும் அதன் மூசலவிட்டம் 13 ரை. மீ. எனில், ரைவ்வகத்தின் பரப்பு 

காண்க.  

(அ) 74 ரை. மீ2  (ஆ) 96 ரை. மீ2  (இ) 60 ரை. மீ2  (ஈ) 56 ரை. மீ2 

 

76. ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தவசலக்காக பணியமர்த்தப்பட்டார். ஆனால் அவர் சில நாட்கள் தவசலக்கு வராமல், 

தவசல ரைய்த நாட்களுக்கான உதியமாக ₹. 1, 387 ரபற்றார். அவர் அசனத்து நாட்களிலும் தவசல ரைய்திருந்தால் 

ஊதியமாக ₹. 1, 752 ரபற்றிருப்பார் எனில் அவர் தவசல ரைய்த நாட்கசைக் காண்க.  

(அ) 19  (ஆ) 21   (இ) 24   (ஈ) 29 

 

77. ரகாடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களின் ரபருக்கற்பலன் 1875 மற்றும் அவற்றின் மீ. ரபா. வ-5 எனில் அவற்றின் மீ. 

ரபா. ம 

(அ) 75  (ஆ) 125  (இ) 375  (ஈ) 450 

 

78. ஐந்தின் ஒரு பகுதி மற்றும் எட்டின் ஒரு பகுதி என இரு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்ட எண் 94-இன் விகிதம் 3 : 4 

எனில் அதன் முதல் பகுதி 

(அ) 28  (ஆ) 30   (இ) 36   (ஈ) 40 

 

79. எழுத்துகளின் ரதாகுப்பு ஒன்று கீதே ரகாடுக்கப்பட்டு உள்ைது. ஒவ்ரவாரு எழுத்துக்கும் தனித்தனிதய எண் 

குறியீடு வேங்கப்பட்டுள்ைது. இத்ரதாகுப்பு எழுத்துகசை இடம்ரபயர்த்து மாற்றியசமத்தால் ரபாருளுள்ை வார்த்சதக் 

கிசடக்கும். அதன்படி, புதிதாகக் கண்டுபிடித்த வார்த்சதக்கான எண் குறியீடுகசைக் காண்க.  

 

R M E N B U 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

1 2 3 4 5 6 

(அ) 625314  (ஆ) 462531  (இ) 462315  (ஈ) 542531 

 

80. 100-லிருந்து 10-ஐ உன்னால் எத்தசன முசற கழிக்க முடியும்? 

(அ) 1   (ஆ) 100  (இ) 10   (ஈ) 9 

 

81. முதகஷ் ஒரு நாளில் 2/7 பகுதி தவசலசய ரைய்து முடிப்பார் எனில் எத்தசன நாட்களில் அவ்தவசலசய 

முழுசமயாக ரைய்து முடிப்பார்? 

(அ) 2 1/2 நாட்கள்  (ஆ) 3 1/2 நாட்கள் (இ) 4 1/2 நாட்கள்  (ஈ) 5 1/2 நாட்கள் 

 

82. ஒரு விவைாயி ₹. 20, 000-ஐ ஆண்ரடான்றுக்கு 4. 5% தனி வட்டியில் ஒருவரிடமிருந்து கடனாக ரபறுகிறார். 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் அவர் முழுவதும் கடசன அசடக்க ரைலுத்த தவண்டிய ரதாசக 

(அ) ₹. 4, 500  (ஆ) ₹. 15, 500  (இ) ₹. 17, 000  (ஈ) ₹. 24, 500 

 

83. ₹. 1, 500-க்கு 3 ஆண்டுக்கு இரு ரவவ்தவறு இடங்களில் இருந்து கிசடத்த தனிவட்டிகளின் வித்தியாைம் ₹. 13. 

50 எனில் வட்டி வீதங்களின் வித்தியாைம் 

(அ) 0. 1%   (ஆ) 0. 2%  (ஈ) 0. 3%  (ஈ) 0. 4% 

 

84. தவறாக ரபாருந்தியுள்ைது எது? 

(அ) அரசியல் அசமப்ப பிரிவு 14  - ைட்டத்தின் முன் அசனவரும் ைமம் 

(ஆ) அரசியல் அசமப்பு பிரிவு 17  - ரபாது தவசலவாய்ப்புகளில் ைமவாய்ப்பு 

(இ) அரசியல் அசமப்பு பிரிவு 21(A) - ரதாடக்க கல்வி ரபறும் உரிசம 

(ஈ) அரசியல் அசமப்பு பிரிவு 26  - ைமய விவகாரங்கசை நிர்வகிக்கும் உரிசம 

 

85. இந்திய அரசியலசமப்பு ைாைனத்தின் வழிகாட்டு ரநறிமுசறகள் --------- தபால் ததாற்றம் அளிப்பசவயாகும்.  

(அ) மாக்னா ைாைனம், 1215   (ஆ) பட்டயச் ைட்டம், 1813 

(இ) அறிவுறுத்தல் ரையற்கருவி, 1935  (ஈ) ஒழுங்குபடுத்தும் ைட்டம், 1773 
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86. ரபாருத்துக: 

அ. ைர்க்காரியா ஆசணயம்  1. தமிழ்நாடு அரைாங்கம் 

ஆ. இராஜமன்னார் குழு  2. அகாலி தைம் 

இ. அனந்தப்பூர் ைாஹிப் தீர்மானம் 3. உச்ைநீதிமன்றம் 

ஈ. ரபாம்சம தீர்ப்பு   4. மத்திய அரைாங்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  4 1 2 3 

இ.  2 1 3 4 

ஈ.  3 2 4 1 

 

87. கீழ்க்கண்டசவகசை முசறயாகப் ரபாருத்துக.  

அ. நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் ைட்டம்  1. 1980 

ஆ. ைட்ட அைவியல் ைட்டம்   2. 1955 

இ. அத்தியாவசியப் ரபாருட்கள் ைட்டம்  3. 2009 

ஈ. கள்ைச் ைந்சதப்படுத்துதல் தடுப்பு ைட்டம் 4. 1986 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ.  1 2 3 4 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  4 1 3 2 

 

88. ரபாருத்துக: 

அ. வராகமிகிரர்  1. மருத்துவர் 

ஆ. காளிதாைர்  2. அகராதியியல் ஆசிரியர் 

இ. அமரசிம்ோ  3. ைமஸ்கிருத புலவர் 

ஈ. தன்வந்திரி  4. வானியல் அறிஞர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ.  4 2 1 3 

இ.  4 3 2 1 

ஈ.  3 4 1 2 

 

89. கி. பி. முதலாம் நூற்றாண்டில் கிருத்துவ மதம் இந்தியாவில் இதயசுவின் சீடரான ------------ என்பவரால் 

ரகாண்டு வரப்பட்டது.  

(அ) புனித பீட்டர் (ஆ) புனித ஜான் (இ) புனித தமத்யூ (ஈ) புனித தாமஸ் 

 

90. கீழ்க்கண்ட ரமாழிகசை ரைம்ரமாழி தகுதிப்ரபற்ற ஆண்டுகளின் அடிப்பசடயில் வரிசைப்படுத்துக.  

1. ைமஸ்கிருதம்.   

2. ரதலுங்கு.   

3. மசலயாைம்.   

4. தமிழ் 

(அ) 2, 3, 4, 1  (ஆ) 3, 1, 4, 2  (இ) 4, 2, 3, 1  (ஈ) 4, 1, 2, 3 

 

91. பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று நர்மசத ஆற்றின் வலது கசர துசண ஆறு ஆகும்.  

(அ) ஹிரன்  (ஆ) பர்னர்  (இ) பஞ்ைர்  (ஈ) தவா 

 

92. அகழ்வாராய்ச்சி இடங்கசை அதன் மாவட்டத்துடன் ரபாருத்துக.  

 அகழ்வாராய்ச்சி இடங்கள் மாவட்டம் 

அ. கீேடி    1. தூத்துக்குடி 

ஆ. ரகாற்சக    2. அரியலூர் 
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இ. கங்சக ரகாண்ட தைாேபுரம்  3. தஞ்ைாவூர் 

ஈ. குரும்பன்தமடு   4. சிவகங்சக 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ.  3 2 1 4 

இ.  4 1 2 3 

ஈ.  1 4 3 2 

 

93. இந்தியாவின் “மின்னியல் தசலநகரம்” என்று அசேக்கப்படும் நகரம் எது? 

(அ) சேதராபாத்  (ஆ) ரபங்களுரு  (இ) ரைன்சன  (ஈ) ரடல்லி 

 

94. ஒரு மின்சுற்றிலுள்ை மின்கூறுகசை அதன் பயன்பாட்டுடன் ைரியாக ரபாருத்துக.  

 மின்கூறு  மின்கூறின் பயன்பாடு 

அ. கால்வதனா மீட்டர்  1. மின்சுற்றில் பாயும் மின்தனாட்டத்தின் அைசவ நிர்ணயம் ரைய்ய பயன்படுகிறது.  

ஆ. தவால்ட் மீட்டர்  2. மின்தனாட்டத்சத அைவிட 

இ. அம்மீட்டர்   3. மின்னழுத்த தவறுபாட்சட அைவிட 

ஈ. மின்தசடயாக்கி  4. மின்தனாட்டம் மற்றும் அதன் திசைசயக் கண்டறிய 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ.  2 3 1 4 

இ.  4 2 3 1 

ஈ.  2 3 4 1 

 

95. முதல் ததசிய கல்விக் ரகாள்சக எப்தபாது உருவாக்கப்பட்டது? 

(அ) 1964  (ஆ) 1946  (இ) 1968  (ஈ) 1986 

 

96. வலியுறுத்தல் (A) : சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலக் ரகாள்சகக் குறிப்பு 2021-2022இன் படி தகாவிட் ரதாற்று 

ைவாலின் தபாது தமிேக அரசு மிகவும் சிறப்பாக தனது கவனத்சத தாய் மற்றும் குேந்சத பராமரிப்பு சுகாதார 

முயற்சிகள் மற்றும் தைசவ மற்றும் பிற ரதாற்று தநாய்கள் மற்றும் ரதாற்றாத தநாய்களில் திறம்பட தைசவயாற்றியது.  

காரணம் (R) : இந்தியாவில் மருத்துவருக்கும், தநாயாளிக்குமான விகிதம் மிக அதிகம் உள்ைவற்றில் தமிழ்நாடும் 

ஒன்று.  

(அ) (A) உண்சம (R) தவறு 

(ஆ) (A) மற்றும்(R) இரண்டும் உண்சம (R) என்பது (A)-இன் ைரியான விைக்கம் 

(இ) (A) தவறு(R) உண்சம 

(ஈ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்சம. ஆனால் (R) என்பது (A)-இன் ைரியான விைக்கம் அல்ல.  

 

97. மாவட்டங்கசை, அசவ ரகாண்டுள்ை காடுகளின் அைசவக் ரகாண்டு இறங்குவரிசையில் எழுதுக.  

1. தர்மபுரி.   

2. ஈதராடு.   

3. தவலூர்.   

4. தகாயம்புத்தூர் 

(அ) 1, 2, 3, 4  (ஆ) 2, 4, 1, 3  (இ) 4, 1, 2, 3  (ஈ) 1, 4, 2, 3 

 

98. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது/எசவ தவறானது?  

அரசியல் உரிசமகள் உள்ைடக்கியது.  

1. வாக்களிக்கும் உரிசம.   

2. அரசுப்பணிகளில் பதவி வகிக்கும் உரிசம   

3. அரசை விமர்சிக்கக் கூடாது.  

(அ) 1 மற்றும் 2  (ஆ) 1 மற்றும் 3  (இ) 2 மற்றும் 3  (ஈ) 3 மட்டும் 

 

99. நாட்டிற்கு அணிகலனானவற்சற வள்ளுவர் எந்த வரிசையில் தந்துள்ைார்? 
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1. ரைல்வம்.   

2. இன்பம்.   

3. ஏமம்.   

4. பிணியின்சம.  

5. விசைவு 

(அ) 4, 1, 5, 2, 3  (ஆ) 1, 2, 3, 4, 5  (இ) 4, 3, 5, 2, 1  (ஈ) 1, 4, 3, 5, 2 

 

100. ஒருவருக்குச் சிறந்த அணிகலன்கைாக இருப்பசவ என வள்ளுவர் எவற்சறக் குறிப்பிடுகின்றார்? 

(அ) அன்பும் அறனும்    (ஆ) பணிவும் இன்ரைால்லும்  

(இ) அறிவும் ஆற்றலும்    (ஈ) இல்லறமும் துறவறமும் 
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