
 

Direct Reflection of Questions from Our Group II Test Batch in TNPSC Group II 

Exam 

General Tamil – Reflection 

𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝟔𝟕 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 

𝟏𝟎𝟎 𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
 

 

S. 
No. 

TNPSC GROUP II QUESTION SIA TEST BATCH QUESTION 

1.  ளபின் ளைநிை. 
ைாய்னன் ிள ருது - த்ளப 
ளைின்தாற்தடும் ன்று ைண்டநிை. 
A) வண்சீர் வண்டளப 
B) என்நி ஞ்சித்ளப 
C) என்நா ஞ்சித்ளப 
D) ைனித்ளப 

தின்ருணற்றுள் ைாய் னன் ிள ருது ாது? 

A) வண்சீர் வண்டளப 
B) இற்சீர் வண்டளப 

C) ைனித்ளப  
D) என்நி ஞ்சித் ளப 
 

Batch 1 Test 6. Question No 133 

2.  வதாருத்துை. 
a) குநிஞ்சி 1. துடி 
b) னல்ளன 2. வாண்டைம் 
c) ரும் 3. றுகைாட்தளந 
d) தாளன 4. னா 
குறியீடுகள் : 

 a b c d  

A) 4 3 1 2  

B) 3 4 2 1 

C) 2 4 3 1 

D) 2 3 4 1 

 

T‰W (A) :  fU¥bghUŸfSŸ x‹W „giw‟ MF«. 

fhuz« (R)  : F¿Šá Ãy¤â‹ fU¥bghUŸfSŸ x‹whf 
“bjh©lf¥giwiaí«, Kšiy Ãy¤â‹ fU¥bghUŸfSŸ x‹whf 
kzKHhgiwiaí« F¿¥ãLtJ” mf¥ bghUŸ MF«. 

F¿pLfŸ : 

A) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÆ Mdhš (R) v‹gJ   (A)-Æ‹ rÆahd Çs¡fkhF« 

B) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÇ nkY« (R) v‹gJ (A)-Æ‹ rÆahd Çs¡fkšy 

C) (A) rÆ Mdhš (R) jtW    

D) (A) jtW Mdhš (R) rÇ 

விடை : C 

 (A) சரி ஆணால் (R) று 
 னா  - ரும் 
 றுகைாட்தளந - னல்ளன 
 ீன்கைாட்தளந - வய்ல் 
 துடி - தாளன 
 
Mock 2 q.no- 14 

3.  உனைம், உிர், ைடவுள் ஆைி தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைணிக்ை. 



னென்ளநனேம், எருங்கை ைாட்டும் 
ைாிம் து? 

A) வதரி னாம்   
B) ைம்த இாாம் 
C) சினப்திைாம்   
D) ிகைளன 
 

I. ணிடிார் அறுதத்து னெரும் வாளைடிார் ன்தின்ருாை 
லதத்வாரு சிணடிார்ைள். 
II. உனைம், உிர், ைடவுள் ஆைி னென்ளநனேம் எருங்கை ைாட்டும் 
ைாிம் வதரினாம் ணக் கூநிர் ீணாட்சி சுந்ணார். 
கற்கூநிற்நில் நாணற்ளந ைண்டநிை. 
A) I ட்டும்  
B) II ட்டும்  
C) இண்டும் 
D) இண்டுில்ளன 
 
Batch 1 Test 4. Question No 30 

4.  ீா இடும்ளத ருது து? 

A) ஆாாள., ப்தடுல்  
B) கும், குற்நம் 
C) வதருள, சிறுள   
D) ாடாள, கதாள 

ீா இடும்ளத ருது துவண ள்லர் வாிைிநார்? 

A) ஆாாள, ப்தடுல்    
B) கும், குற்நம் 

C) வதருள, சிறுள     
D) ாடாள, கதாள 
 
Batch 1 test 32 question no 8 

5.  ‚உடல் ண்ணுக்கு, உிர் ிலக்கு‛ 
ன்ந வைாள்ளைள உிர்னெச்சாய்ப் 
வதற்நர் - ார்? 

A) தாிார்    

B) பாரதிதாசன் 

C) சுா    
D) ைிி 
 

ைீழ்க்ைாணும் கூற்ளநக் ைருத்ில் வைாள்ை. 
I. ைன்ணல் வதாருள் ரும் ிக ீ ஏர் னக்ைாடு; ாகணார் தும்தி!‛ 
II. ‚உடல் ண்ணுக்கு உிர் ிலக்கு‛ 
III. 20-ஆம் தற்நாண்டுக் ைிளாணில் எபிினாய்ப் தணி 

ந் வதருங்ைிஞர் – 
கற்கூநி ாக்ைிங்ைபிணால் னைப்தடுதர் ார்? 
A) ைண்ாசன்  B) தாிார் 

C) னடிசன்   D) தாிாசன் 
 
Batch 1 test 34 question no 45 

6.  ைம்தன் வசான்ண ண்ங்ைள் 
த்ளண? 

A) 96   B) 95 
C) 94   D) 97 

ைம்தன் வசான்ண ாப்ன ண்ங்ைபின் ண்ிக்ளை ாது? 

A) 95    B) 96  

C) 98    D) 99  

 

Batch 1 test-7 Q.no-98 
7.  வதாருத்துை. 

a) துஞ்சல்  1. னற்சி 
b) ிர்  2. னிள 
c) ாள்   3. கசாம்தல் 
d) கான்ள  4. ணித்ர் 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 2 3 4 1 
B) 3 4 1 2 

C) 3 4 2 1 
D) 1 2 4 3 
 

வதாருத்துை. 
 a) ிர்            1. கசாம்தல் 
b) னணில் 2. னற்சி 
c) துஞ்சல் 3. ணித்ர் 
d) ாள் 4. வறுத்ல் 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 2 1 4 3  
B) 1 3 2   4 

C) 4 3 2 1 
D) 3 4 1 2 
 

Batch-1 test 33 q.no-190 



8.  னநானூற்நில் சின தாடல்ைளப 
ஆங்ைினத்ில் வாி வதர்த்ர் 

A) ைால்டுவல்   
B) வதஸ்ைி 
C) ஜி.னே. கதாப்    
D) வசல்னி 
 

ஜி.னே.கதாப் தற்நி ைீழ்க்ைாணும் ாக்ைிங்ைளப ைருத்ில் வைாள்ை. 
I. இர், ம்னளட 28-ஆம் அைளில் ிைத்ில் சப் 

திாற்நத் கர்ந்வடுக்ைப்தட்டார். 
II. இர், னநானூறு, ிருக்குநள், ிருாசைம், ானடிார் னனி 

தல்ைளப ஆங்ைினத்ில் வாி வதர்ந்துள்பார்.  
III. ‚ிழ்ச் வசய்னேட்ைனம்தைம்‛ ன்னும் தளனத் வாகுத்துள்பார். 
IV. இர், 1886-ஆம் ஆண்டு ிருாசைத்ளனேம்; 1900-ஆம் 

ஆண்டு ிருக்குநளபனேம் ஆங்ைினத்ில் வாி, வதர்த்துள்பார். 
V. இர் ைானம்1830-1918.  
கற்ைண்டற்நில் நாணது து/ள? 
A)  II, III ற்றும் V ட்டும்  B) I, III ற்றும் IV ட்டும் 

C) I, IV ற்றும் V ட்டும்  D) I, II ற்றும் III ட்டும் 

 
Batch-1 test-34 q.no-37 

9.  ிவ்ிப் திதந்த்ிற்கு உள 
ங்ைிர் 

A) அடிார்க்கு ல்னார்  
B) அரும்த உளைார் 
C) திள்ளபப் வதருாள் ங்ைார் 
D) வதரிாச்சான் திள்ளப 
 

ானாித் ிவ்ி திதந்ம் தற்நி ைீழ்க்ைாணும் கூற்ளந ைருத்ில் 
வைாள்ை. 
I. ானாித்ிவ்ி திதந்த்ள வாகுத்து வதரிட்டர் 

ானணி ஆர். 
II. ானாித்ிவ்ி திதந்ம் னென்று திரிவுைளப உளடது. 
III. இற்கு ஆன்ந ிழ்ளந, ிாிட சாைம் இணி 

ீந்ிழ்ப்தனுல், அருந்ிழ்ப் தனுல் ன்னும் வதர்ைள் 
உண்டு. 

IV. இற்கு, வதரிாச்சான் திள்ளப ன்தார் உள லினேள்பார். 
கற்ைண்ட கூற்நில் து/ள சரிாணது?  
A) I, III ற்றும் IV ட்டும்   B) I ற்றும் IV ட்டும் 

C) II ற்றும் III ட்டும்    D) அளணத்தும்  
 
Batch-3 test 8 q.no-1 

10.  ிருக்குநபின் அநத்துப்தால் , 
வதாருட்தால் இண்ளடனேம் 
இனத்ீன் வாிில் வாி 
வதர்த்ர் ார்? 

A) ஜி.னே. கதாப்    
B) ீானணிர் 
C) தந்ி னணிர்  
D) ைால்டுவல் 

ீானணிர் இனத்ின் வாிில் ிருக்குநபின் ப்திரி வுைளப 
வாிப் வதர்த்துள்பார்?  
A) இன்தத்து தால்      

B) அநத்துப் தால் 

C) வதாருட்தால்     
D) B ற்றும் C 

 
 
Batch-1 test-7 q.no: 165 

11.  வதாருத்துை. 
(பபரும் பபாழுது)      (மாதம்) 
a) ைார்ைானம் 1. ார்ைி, 
   ள 
b) னன்தணிக்ைானம் 2. ஆி,  
   னட்டாசி 
c) னதுகணிற்ைானம் 3. ப்தசி, 
  ைார்த்ிளை 

bghU¤Jf. 

  g£oaš - I      g£oaš – II 

     (fhy«)           (â§fŸ) 

a) ïsntÅš 1.  I¥gá, fh®¤âif 
b) K‹gÅ 2.  á¤âiu, itfhá 
c) FË® 3.  MtÂ, òu£lhá 

d) fh® 4.  kh®fÊ, ij 
 



d) குபிர்ைானம் 4. ஆணி, 
   ஆடி 
 
 
 
 
குறியீடுகள் : 
 a b c d 

A) 4 3 1 2  

B) 2 1 4 3 
C) 3 2 1 4 
D) 2 4 3 1 

 
 
 
 
 
 
F¿pLfŸ: 
 a b c d 

A) 2 4 1 3 

B) 4 2 3 1 
C) 4 1 3 2 

D) 2 1 4 3 
 
Mock 2 q.no-32 

12.  உற்நநில் + சுளத்ல் + தைர்ல் 
- இம்னென்றும் வ்உிர்ைலக்கு 
உரிது. 
A) சிப்ன  -  த்ள 

B) ைளான்  -  றும்ன  
C) தநள  -  ினங்கு  
D) த்ள  -  ண்டு 
 

‚உற்நநில் + சுளத்ல் + தைர்ல்‛ னும் அநினேம் ஆற்நலுக்குரி 
டுத்துக்ைாட்டு ாது? 

A) சிப்தி      

B) றும்ன 

C) ண்டு      
D) தும்தி 
 
Batch-1 test-32 q.no-11 

13.  ிலக்குத் வாண்டு வசய்கான் 
சாில்ளன -  இது ார் கூற்று? 

A) தாிார் B) தாிாசன் 
C) ைண்ாசன் D) ாிாசன் 
 

நாை வதாருந்ினேள்ப இளளக் ைண்டநிை. 
A) ிலக்குத் வாண்டு வசய்கான் சாில்ளன - தாகந்ர்   

B) ளின் குடிளசில் அடுப்னம் ிபக்கும் – ல்னிக் ைண்ன் 

C) னல்ளனக்கைார் ைாடுகதாலும் – னனர் குந்ள 

D) தாட்டாபி க்ைபது தசிீ கண்டும் – ாக்ைல் ைிஞர் 
 
Batch-1 test-27 q.no-72 

14.  உரு ிதாடு வசய்ால் வட்ட 
வபிளக் ைடவுபாை ிப்தட்ட 
சித்ர் 

A) ைடுவபிச்சித்ர்   
B) தாம்தாட்டிச் சித்ர் 
C) கும்ளதச் சித்ர்   
D) அலகுிச் சித்ர் 
 

வைாள்ளப வைாள்ப ிளணாக - ட்னக் 
 வைாண்டு திரிந்து ீ கைாள்னளணாக! 
  - ன்னும் தாடளனப் தாடிர்?  

A) தட்டுக்கைாட்ளட B)ைடுவபிச்சித்ர் 

C) ன..  D) வதரிார் 
Explanation: 
விடை : B 

கடுபவளிச்சித்தர்: 
 சுார் 400 ஆண்டுைலக்கு னன் ைாடு ளனில் ாழ்ந்ர்ைள். 
 உரு ிதாடு இல்னால் ; வட்ட வபிளபக ைடவுபாை 
ிப்தட்டர். 
 
Exclusive test-8 q.no- 141 

15.  ைிநித்துக் ைம்தர் 
ன்நளக்ைப்தட்டர் 

A) ைம்தர்    

ைிநித்துக் ைம்தர் ந் அைளில் ன்னுளட வதள ாற்நிக் 
வைாண்டார்? 
A) 20     

B) 30 



B) ீானணிர் 
C) ச்.. ைிருஷ்ப்திள்ளப  
D) உறுப்னனர் 
 

C) 40     
D) 50 
Explanation : 
விடை : B 

 ைிநிஸ்க் ைம்தர் – ைிருட்டிணணார். 
 இர் ன்னுளட னப்தாது அைளில் ன் வதள ச்.. 
ைிருட்டிணணார் ண ளத்துக் வைாண்டார். 
 ைானம் : 1827-1900 
 

Batch-1 test-27 q.no-31 
16.  வதாருத்ாணற்ளநத் 

கர்ந்வடுக்ை 

A) வசல்ி தாடிணாள் - ிள ல 

B) ன் ாா ந்து - ிள  
  ா ிளன  

C) ான் ந்கன்  - இட ல 
D) ாய் ைத்தும்  - ன ல 
 
 
 
 
 

வதாருத்துை. 
     (வழு) (எ.கா) 
a) ைான ல 1. ாய் ைத்தும் 
b) ிணா ல 2. ைரிைானன் ாளப ந்ான் 
c) ிள ல 3. னட்ளடிட்டது கசனா கைாிா? 
d) ன ல 4. ன் ாா ந்து 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 2 3 4 1 

B) 4 1 2 3 

C) 4 2 1 3 

D) 3 4 1 2 

 

Batch-2 test-2 Q.no-43 
17.  திள்ளபப் வதருாள் ங்ைார் 

ாருளட அளில் அலுனாய் 
தினரிந்ார்? 

A) இாசாசன்    
B) ிருளன ாக்ை ன்ணர் 
C) கைந்ிர்ன்   
D) குகனாத்துங்ைன் 
 

1623 னல் 1659 ள துளள ஆண்ட ிருளன ாக்ை 
ன்ணரின் அளில் அலுனாய் இருந்ர் ார்? 
A) காைம் திள்ளப  
B) திள்ளப வதருாள் அய்ங்ைார் 
C) உாதி சிாச்சாரிார் 
D) அிர் சாைர் 
 
Exclusive batch test-10 q.no- 109 

18.  திளாண கூற்ளநக் ைண்டநிை.  

A) உம்ளத் வாளைில் ரும் 
ல்னிணம் ிைாது 

B) இட்ளடக் ைிபிில் ல்னிணம் 
ிைாது 

C) ிளணத் வாளைில் ரும் 
ல்னிணம் ிைாது 
D) ன்வநாடர்க் குற்நிலுைத்ின் 
தின்ரும் ல்னிணம் ிைாது 

நாண கூற்ளநக் ைண்டநிை. 
A) தண்னத் வாளைில் ல்னிணம் ிகும் 
B) உளத் வாளைில் ல்னிணம் ிகும் 

C) எவலத்து எரு வாிின் தின் ல்னிணம் ிகும் 
D) உம்ளத் வாளைில் ல்னிணம் ிகும்.  
 
 
 
Batch 1 test 3 q.no-63 

19.  னக்கூடற் தள்லக்குரி தாளை 

A) சிந்துப்தா    
னக்கூடற்தள்லக்குரி தாளை ___________  



B) ஆசிரிப்தா                                                                                                                                                                                                                                                          
C) ஞ்சிப்தா    
D) வண்தா 

A) சிந்துப்தா   B) ஆசிரிப்தா 
C) ஞ்சிப்தா    D) ைனிப்தா 
 

Batch-1 test-7 q.no-200 
 

20.  வதாருத்துை. 
a) எல்ளன 1. சின் 
b) ஈறு 2. ருள 
c) கி 3. ல்ளன 
d) அங்ைர் 4. ிளவு 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 1 2 3 4  

B) 2 3 4 1 

C) 3 4 1 2 

D) 4 3 2 1 

 

வதாருத்துை. 
a) திிடம் 1. ருள 
b) சந்ம் 2. திவு 
c) ஈறு 3. ல்ளன 
d) கி 4. அகு 
  5. தாம்தின் ஞ்சு 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 1 4 2 3 

B) 3 4 1 2 

C) 5 4 3 1 

D) 2 4 3 1 

 

Batch-1 test-27 q.no-79 
21.  அசளணக் குநிக்கும் ஏவலத்து 

எரு வாி 
A) ன    
B) கைா 
C) ைா    
D) ஆ 

“ின்கணா ரினும் ிங் கைா” இவ்ரிைபில் கைா னும் வசால் 
ப்வதாருபில் ந்துள்பது? 
A) அசன்   B) க்ைள் 

C) ந்ள   D) ான்  
 

Exclusive batch test-10 q.no- 93 

22.  ‚க்குத் வாில் ைிள 
ாட்டிற்குளத்ல்‛ ன்று 
னக்ைிட்டர் 

A) சி. சுப்திி தாிார் 
B) தாிாசணார் 

C) உ.க.சா. ர்   
D) ைிி கசிை ிாைம்  
   திள்ளப 
 

“க்குத் வாில் ைிள ” இக்கூற்நின் ஆசிரிர் திநந் ஆண்டு 
து? 
A) 1882   B) 1891 

C) 1942   D) 1923 

Explanation:  
விடை : A 

 இக்கூற்நின் ஆசிரிர் தாிார் 
 1882 11ஆம் ாள் தூத்துக்குடி ாட்டம் ட்டனத்ில் திநந்ார். 
 ைளனைள் ன்னும் வதாருள் ரும் தாி ணப்வதர் வதற்நார். 
 
Batch-3 test-12 q.no-48 

23.  அடிகாறும் ான்கு சீர்ைளபப் 
வதற்று ருது. 
a) குநபடி 
b) சிந்டி 
c) வடினடி 

d) கடி 

வதாருத்துை. 
a) இருசீர் 1. சிந்டி 
b) னென்றுசீர் 2. வடினடி 
c) ந்து சீர் 3. ைிவடினடி 
d) ஆறுசீர் 4. குநபடி 
குறியீடுகள் : 



A) c  
B) d  

C) a       

D) b  
 
 
 
 

 a b c d  

A) 4 1 2 3 

B) 3 4 1 2 

C) 2 4 3 1 

D) 2 1 3 4 

 

Explanation 

 குநபடி - அடிகாறும் இருசீர்ைளபப் வதற்று ரும். 
 சிந்டி - அடிகாறும் னச்சீர்ைளபப் வதற்று ரும். 
 அபடி (அ) கடி - அடிகாறும் ான்கு சீர்ைளபப் வதற்று ரும் 

 வடினடி - அடிகாறும் ந்து சீர்ைளபப் வதற்று ரும் 

 ைிவடினடி - அடிகாறும் ஆறு அல்னது அற்கு கற்தட்ட தன 
சீர்ைளபப் வதற்று ரும். 

 

Exclusive batch test 9 question no 43 
24.  கதாசிரிர் வத .சுந்ம் திள்ளப 

அர்ைள் ாள ஞாணாசிரிாைக் 
வைாண்டு எலைி ந்ார்? 

A) சுந் சுாிைள்   
B) சந்ாச்சாரிார் 
C) சுசீந்ி னணிர்   
D) வதருாள் திள்ளப 
 

தின்ருதர்ைலள் கைாடை ல்லூர் சுந்சுாிைள் ன்தளத் 
து ஞாணாசிரிாை வைாண்டு ாழ்ந்ர் ார்? 
A)  சுந்ம்திள்ளப     

B)  ைந்சாிப் னனர் 

C)  காை சாஸ்த்ிரிார்   

D)  குகுருதர் 
 
Batch-1 test-34 q.no-127 

25.  ைடிளை னத்துப் னனரின் ார் 
ார்? 

A) அப்துல் ைார்   
B) உறுப்னனர் 
C) அைது ளக்ைார்  
D) அனதக்ைர் 
 

னதுவாிாளன ன்னும் தளன லிர்? 
A) துளக் கூடலூர் ைிார்  B) அப்தர் 

C) உறுப் னனர்   D) குகுருதர் 
 
Explanation:  

விடை : C 

 உறுப்னனர் - சீநானாத்ளனேம் இற்நினேள்பார். 
 ட்டனம் ைடிளை னத்துப் னனரின் ார். 
னதுவாிக் ைாஞ்சி - துளக் கூடலூர் ைிார் 
 

Exclusive batch test-9 q.no- 76 

26.  ‘தகுத்நிவுக் ைிார் ’ ணத் ிழ் 
க்ைபால் அளக்ைப்தடுதர் ார்? 

A) ஈ.க.இா.    
B) உ.க.சா 
C) உடுளன ாாைி  
D) ன.. 
 

தகுத்நிவுக் ைிார் ாழ்ந் ைானம் து? 

A) 1897 - 1982  B) 1898 - 1980 

C) 1899 - 1981  D) 1900 – 1990 

Explanation:  
ிளட: C 

 தகுத்நிவுக் ைிார் – உடுளன ாா ைி 
 ைானம் : 25.09.1899 னல் 23.05.1981 ள 
 



Exclusive batch test-1 q.no- 36 
27.  குல் கைட்டு ைிழ்ந்ான் - இது 

வ்ளை ஆகுவதர்? 

A) ைாரிாகு வதர்   
B) ைருிாகு வதர் 
C) ைருத்ாகு வதர்   
D) ாணிாகு வதர் 
 
 
 
 

வதாருத்துை 

     பட்டியல்-I                 பட்டியல்-II 

a) ில் ந்ாள்         1. ைருிாகு வதர் 

b) ாலு னிட்டர் கள  2. ைருத்ாாகு வதர் 

c) ஆண்டாளபப் தாடு 3. உளாகு வதர் 

d) ாவணானி கைட்டு ைிழ்ந்ான் 4. னைத்ல் அபள ஆகுவதர் 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 1 4 2 3 

B) 1 2 3 4  

C) 3 1 4 2 

D) 3 4 2 1 

 

Batch 1 test 8 –question 48 
28.  எரு வதர்ச்வசால்னின் வதாருளபச் 

வசப்தடு வதாருபாை 
கறுதடுத்துது 

A) இண்டாம் கற்றுள  
B) னென்நாம் கற்றுள 

C) ான்ைாம் கற்றுள  
D) ந்ாம் கற்றுள 
 
 
 
 
 
 

தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைணிக்ை. 
I. எரு வதர்ச்வசால்னின் வதாருளபச் வசப்தடுவதாருபாை 

கறுடுத்துது னென்நாம் கற்றுள. 
II. ிளணனற்று, வதர்ச்வசால், ிளணச்வசால் ஆைிற்றுள் 

என்ளநப் தணிளனாைக் வைாண்டு னடிது லாய் 
கற்றுள. 

கற்கூநிற்நில் சரிாணற்ளந கர்ந்வடுக்ை. 
குறியீடுகள் : 
A) I ட்டும் B) II ட்டும்  
C) இண்டும்   D) இண்டுில்ளன 
Explanation 

 வதர் வசால்னின் வதாருளப வசல்தடு வதாருபாை ாற்றுது 
இண்டாம் கற்றுள .ைா. னருகைசன் வசடிள ட்டான் 
 னல் கற்றுள லாய் கற்றுள ன்று அளக்ைப்தடும் 
.ைா. னைினன் ந்ான். 
 

Exclusive test 2 question no 200 
29.  ங்குறுதற்ளநத் வாகுத்ர் 

ார்? 

A) உருத்ிசன்ர்   

B) உக்ைிப் வதருலி 
C) னரிக்கைா    
D) னனத்துளந னற்நி கூடலூர் 
ைிார் 
 

ங்குறுதளந வாகுப்தித்ர் ார்? 
A) உருத்ிசன்ணார்   B) ைடலூர் ைிார் 

C) ாந்ஞ்கசல் இரும்வதாளந D) தாண்டின் ாநன் லி 
Explanation 

 வாகுத்ர் - கூடலூர் ைிார்  

 வாகுப்தித்ர் - ாந்ந்கசல் இரும்வதாளந  

 தாம் தாடி வதருந்கணார் உள லினேள்பார். 

Batch 1 Test 29. Question No 128 
30.  தாசிளன - திரித்து லதுை. வதாருத்துை. 



உரி ிளடளக் குநிப்திடுை.  

A) தாசு + இளன   
B) ளதசு + இளன 

C) தசுள + இளன   
D) தாசி + இளன 
 
 
 
 

a) ைருங்குில் 1. ன்வணாற்நிட்டல் 
b) சிற்கநாளட 2. ஆிீடல் 
c) தாசிளன 3. இளடஉைம் இஆல் 
d) வதரின் 4. இணிைல் 
 
 
குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 2 3 4 1 

B) 3 1 2 4 

C) 4 1 2 3 

D) 1 2 3 4 

 

Batch 1 Test 4. Question No 37 
31.  தரிிாற் ைளனஞருக்கு ‘ிாிட 

சாஸ்ிரி’ ன்ந தட்டத்ள 
ங்ைிர் ார்? 

A) ஜி.னே. கதாப்    
B) சி.ள. ாகாணார் 
C) ஆறுனை ானர்   
D) ன.சி. னர்னிங்ைம் 
 

தரிிாற்ைளனஞர் தற்நி ைீழ்க்ைாணும் கூற்ளந ைருத்ில் வைாள்ை. 
I. ிள “உர்ணிச் வசம்வாி” ண னன்னனாை 

ிளனாட்டிணார். 
II. “ாடைில்” ன்ந இனக்ை தளன லிணார். ற்கதாது 

உள்ப னல் ாடை தல் இதுக ஆகும். 
III. Sonnet ன்ந 14 அடி ஆங்ைினப் தாட்ளடப் கதான்று தன 

தாடல்ைள் லி “ணிப் தாசுத் வாளை” ண வபிிட்டார். 
IV. சி.ள.ாகாப் திள்ளபின் கண்டுகைாலக்கு இங்ை 

வசந்ிழ் ளடில் “ிான்” ன்ந னிணத்ள 
இற்நிணார். 

கற்ைண்ட கூற்நில் து/ள சரிாணது? 
A) I ற்றும் IV ட்டும்  B) II ற்றும் III ட்டும் 

C) I, III ற்றும் IV ட்டும்   D) அளணத்தும் 
 
Exclusive batch : test 4 question no :10 

32.  க்ைள் ைிஞர் ’ ண 
அளக்ைப்தடுதர் ார்? 

A) தட்டுக்கைாட்ளட 
ைல்ாசுந்ம்  

B) அ. ள்பிப்தா 
C) தாிாசன்   
D) தாிார் 
 

க்ைள் ைிஞர் தற்நி ைீழ்க்ைாணும் கூற்நில் நாணள ள? 
I. க்ைள் ைிஞர் ண அளக்ைப்தட்டர் ‚சுா‛ 
II. இர் வசங்ைப்தடுத்ான்ைாடு ன்னும் ஊரில் திநந்ர் 
III. இது ைானம் 13-04-1936 னல் 08-10-1960 ள 
IV. இர் பி ிில் அளணருக்கும் னரினேம்தடி ைிளைளப  
 இற்நிர் ; ிளிளசப் தாடல்ைளபனேம் இற்நினேள்பார். 
A)  I ற்றும் III நாணள B) II ற்றும் IV நாணள  

C) I, II ற்றும் III நாணள D) I, II ற்றும் IV நாணள 
Explanation:  
விடை: A 
 க்ைள் ைிஞர் – தட்டுக்கைாட்ளட ைல்ாசுந்ணார் 
 ைானம் – 13.04.1930 னல் 08.10.1959 ள 

Batch-1 test-34 q.no-18 



33.  ிருக்குநலக்கும் ----------- ன்னும் 
ண்ணுக்கும் வதரிதும் 
வாடர்னள்பது. 
A) னென்று  B) ட்டு 
C) ல   D) ந்து 
 

தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைணிக்ை. 
I. ிருக்குநபில் திவணாறு அிைாப் வதர்ைள் உளடள ன்னும் 

வசால்னில் அளந்துள்பண. 
II. ல சீர்ைபால் அளந் வண்தாக்ைளபக் வைாண்ட ிருக்குநபில் 

ல ன்னும் ண்ணுப்வதர் லக் குநட்தாக்ைபில் இடம் 
வதற்றுள்பது. 

கற்கூநிற்நில் நாணற்ளந ைண்டநிை. 
A) I ட்டும்  B) II ட்டும்  
C) இண்டும் D) இண்டுில்ளன 
 
Exclusive Test 3 Q.no-56 

34.  ிழ் ஆட்சி வாிாைத் ிைலம் 
ாடுைள் 

A) இனங்ளை, சிங்ைப்னர், கனசிா 
B) வன் அவரிக்ைா, ைணடா,  
   திரிட்டன் 
C) திணாங்கு, திஜதீ்ீவுைள், திரிட்டன் 
D) கனசிா, ைணடா, திரிட்டன் 

ிர் ஆட்சிப் வதாறுப்னைளப ைிக்கும் ாடுைலள் வதாருந்ா 
என்ளநக் ைண்டநிை. 
A) இனங்ளை      

B) கனசிா 

C) சிங்ைப்னர்      
D) திஜித்ீவுைள் 
 
Batch-2 test-27 q.no25 

35.  ார் ைாப்தார் ன்று ின்ளண 
ங்ைி கதாது ான் ைாப்கதன் 
ன்று லந்ார் எருர் . அர் 
ார்? 

A) உ.க. சாிார்   
B) ீணாட்சி சுந்ணார் 
C) ைல்ா சுந்ணார்  
D) சுந்ம் திள்ளப 

‚ார் ைாப்தார் ன்று ின்ளண ங்ைி கதாது ான் ைாப்கதன் ‛ 
ன்று கூநிர் ார்? 
A) உ.க.சா    
B) ீணாட்சி சுந்ணார் 

C) தரிிாற்ைளனஞர்   
D) ளநளனடிைள் 
 
Exclusive Test 1 Q.no-117 

36.  ைீழ்க்ைண்டற்நில் திநிளணத்  
வாடளக் குநிப்திடுை. 
A) தாத்ிா ிழ் ைற்நாள் 

B) தாத்ிா ிழ் ைற்தித்ாள் 
C) தாத்ிா ார்ைபிடம் 
கூநிணாள்   
D) தாத்ிாிடம் ான் ான் 
துளக்குச் வசல்ாைக் கூநிணான் 
 

‚ைண்ன் ிருக்குநள் ைற்நான்” - இஃது வ்ளைத் வாடர்? 
A) பசய்விடைத் பதாைர்    
B) ன்ிளணத் வாடர் 

C) திநிளணத் வாடர்    
D) வாடர்ிளனத் வாடர் 
 லாய் ாகண வசய்னேம் வாிளன உர்த்துது. 
 ைண்ன் ிருக்குநளப ைற்நான். 
 இில் ைண்ன் ன்னும் லாய், எரு வசளனத் ாகண 
வசய்ணால் இது ன்ிளணத் வாடர். 
பிறவிடை 
 ைண்ன் ிருக்குநள் ைற்தித்ான். 
 

Batch 1 Test 4. Question No 83 
37.  ‘னட்சி னக்ைம் ’ ன்னும் தளன 

லிர் ார்? 

சாளனாரின் தளடப்னைலள் வ்ிரு தல்ைள் ிை அசின் 
தரிசுைளபப் வதற்றுள்பது? 



A) தரிிாற் ைளனஞர்  
B) ளநளனடிைள் 
C) ககப்தாார்  
D) சாளன இபந்ிளன் 
 

A) னட்சி னக்ைம் உள சீ்சு   

B) னத்து ானுடன், உள சீ்சு 

C) இருண்ட டீு, குடும்த ிபக்கு 
  

D) தால்ீி, உளசீ்சு 
Mock-1 q.no-46 

38.  னற்ைானத்து இளசத் ிழ் 
தல்ைபில் என்று து? 

A) வதருாள    
B) சினப்திைாம் 
C) வதரினாம்   
D) ைந்னாம் 

இக்ைானத்ில் ங்குைின்ந இளசத்ிழ் தல்ைலள் இல்னா 
என்ளநக் ைண்டநிை. 
A) காம்    B) ைந்னாக் ைீர்த்ளண 

C) வதரினா ைீர்த்ளண  D) சங்ைீ சந்ிரிளை 
Explanation:  
விடை: A 

இடைக்கால நூல்கள் முக்கால நூல்கள்  

 காம்   இளசதனுக்ைம் 

 ாபளைகாத்து   வதருாள 
    வதருங்குருகு 

Batch-1 test-7 q.no-3 
39.  ‘வைாண்னெ’ வதாருள் கூறுை? 

A) கைம்    
B) கதார் 
C) சுற்நம்    
D) ாணம் 
 

வதாருத்துை. 
a) வைாண்னெ 1. கதார் 
b) சம் 2. தநளைளப ஏட்டும் ைருி 
c) அம் 3. கைம் 
d) ளன 4. ஆாம் 
 

குறியீடுகள் : 
 a b c d  

A) 2 1 4 3  

B) 3 2 4 1 
C) 4 3 2 1 
D) 3 1 4 2 

 
Batch-1 test-33 q.no-111 

40.  ‚ணர்ைள்‛ ளணச் சந்து ந்து 
அற்கு ஈடாை ள ற்நி 
வசன்நணர்? 

A) சர்க்ைள, வதான்   
B) வதான், ிபகு 
C) தட்டு, ிபகு   
D) னத்து, இஞ்சி 

atd®fŸ bgh‹id¢ RkªJ tªJ, mj‰F <lhf Äsif V‰¿¢ 

br‹w brŒâia vªüš bjÆÇ¡»‹wJ? 

A) FWªbjhif     

B) mfeh}W 

C) kJiu¡fhŠá     

D) áWghzh‰W¥gil 

 

Mock 2 q.no-42 
41.  ைனித்வாளைளத் வாகுத்ர் 

A) உக்ைிப் வதருலி  
B) தாண்டின் ாநன் லி 
C) ல்னந்துணார்   
D) ன்ணன் கசய் ன்ணன் 
 

ைனித்வாளைள வாகுத்ரின் தாடல்ைலள் த்ளண தாடல்ைள் 
ைனித்வாளைில் இடம் வதற்றுள்பண? 
A) 29    B) 17 
C) 35    D) 33 

Explanation:  
விடை : D 

 வாகுத்ர் - ல்னந்துணார் – 33 (வய்ல்) 



 ைதினர்  –  29 (குநிஞ்சி) 
 ல்லுறுத்ிணார் –  17 (னல்ளன) 
 இபாைணார் –  35 (ரும்) 
 வதருங்ைடுகைடா  –  35 (தாளன) 
 

Exclusive Test 10 Q.no-140 
 

42.  ‘ஜீணாம்சம்’ ன்ந தளன 
லிர் ார்? 

A) வஜைாந்ன்   
B) னதுளப்தித்ன் 
C) அ. ள்பிப்தா   
D) சி.சு. வசல்னப்தா 

சி.சு. வசல்னப்தாின் ப்னிணம் சாைித்ி அைாவி ிருளப் 
வதற்நது? 

A) ஜீணாம்சம்  B) ிழ்ச் சிறுைள திநக்ைிநது 

C) சுந்ி ாைம்  D) ாடிாசன் 
 
Batch-1 test-33 q.no-62 

43.  தன ைற்றும் ைல்னாாை 
ைருப்தடுதர் ார்? 

A) அநிவுள்பர் 
B) அநிில்னார் 
C) ைற்ைார்   
D) உர்ந்ாகாடு வதாருந்ி 
ாலம் ைல்ிளக் ைல்னார் 
 

உனைத்கா வடாட்ட __________ தனைற்றும் 

__________ அநிினா ார். 
A) எலக்ைம், ய்துர்  B) ளைகூடும், ைருி 
C) உகார், ம்   D) எலைல், ைல்னார் 
 

Explanation 

விடை : D 

 உனைத்கா வடாட்ட எலைல், தனைற்றும் ைல்னார் அநிினா ார். 
 
Mock 1 Q.no-60 

44.  ‘வசப்னத் ிருகணிைபின் 
வதாற்ைானம்’ ன்று அளக்ைப்தட்ட 
ைானம் து? 

A) கசார் ைானம்   
B) கசர் ைானம் 
C) தாண்டிர் ைானம்   
D) ாக்ைர்ைள் ைானம் 

வசப்னத் ிருகணிைபின் வதாற்ைானம் து? 
A) கசார் ைானம்   

B) தாண்டிர் ைானம் 

C) தல்னர் ைானம்   

D) ாக்ைர் ைானம் 
 
 
Batch-1 test-7 q.no-84 

45.  அளிற்றுக் ைஞ்சிக்கு 
அல்னற்தடும் ஊளைபின் 
உறுப்திணாை ான் கதசுைிகநன் 
ன்று கூநிர் ார்? 

A) ைாந்ி  B) தாிார் 
C) அம்கதத்ைார் D) ிரு.ி.ை 

‚அளிற்றுக் ைஞ்சிக்கு அல்னற்தடும் ஊளைபின் உறுப்திணாை 
ான் கதசுைிகநன்‛ இக்கூற்று ாருளடது? 
A)  ைாந்ி  B)  வதரிார் 
C)  ன..    D)  அம்கதத்ைர் 
 
Batch-1 test-34 q.no-180 

46.  ‘கனி’ ன்னும் சிறுைளின் 
ஆசிரிர் ார்? 

A) இந்துி   
B) சிசங்ைரி 
C) இாஜம் ைிருஷ்ன்  

தின்ருணற்றுள் ாஜம் ைிருஷ்ன் லி சிறுைள து? 
A) கனி    B) சட்ளட 

C) ைிிசல்    D) எவ்வாரு ைல்னாய் 
 
 



D) வஜைாந்ன் Batch-1 test-18 q.no-109 
47.  சிறுதஞ்சனெனம் ன்ந தளன 

இற்நி ஆசிரிரின் சம் 

A) இந்து சம்   
B) ச சம் 
C) ைிருத்து சம்   
D) வதௌத் சம் 
 

தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைருத்ில் வைாள்ை. 
I. வதரும்தஞ்சனெனம் ன்தது ில்ம் , வதருங்குிழ், லாள 

தாிரி, ாளை னனிற்நின் கர்ைபால் வசய் ருந்து. 
II. சிறுதஞ்சனெனம் வதௌத் சத்ளச் சார்ந் தல் 

கற்ைண்ட கூற்நில் து/ள சரிாணது? 
A) I ட்டும்   B) II ட்டும் 

C) இண்டும்    D) இண்டுில்ளன 
Explanation  
Ans: A 

 சிறுதஞ்சனெனம் ன்தது சச தல்  இில் 97 வண்தாக்ைள் 
உள்பண. 
சிறுதஞ்சனெனம் 
1. சிறுலதுள 

2. சிறுல்னி 
3. வதருல்னி 
4. வருச்சி 
5. ைண்டங்ைத்ிரி 
 

Batch-1 Test-3 Q.no-6 
48.  ில்ளனாடி ள்பிம்ளின் 

ிாைத்ளப் தற்நி , ைாந்ிடிைள் 
ந் இில் லினேள்பார்? 

A) இந்ின் கதாஸ்ட்   
B) வன்ணாப்திரிக்ைச்சத்ிாக்ைிைம் 
C) இந்ின் எப்தணீின்  
D) இந்ின் திண்ட் 
 

வன்ணாப்திரிக்ை னாற்நில் ள்பிம்ளின் வதர் ன்றும் 
ிளனத்து ிற்கும் ண ைாந்ி ந்தனில் குநிப்திட்டுள்பார்? 
A) இந்ின் சஞ்சிளை     
B) இந்ின் எப்தணீின் 

C) இந்ிச் சத்ிாக்ைிைம்    
D) வன்ணாப்திரிக்ைா சத்ிாக்ைிைம் 
 
Exclusive batch test-3 q.no-162 

49.  சங்வைாண்டாரின் சைானப் னனர் 
ார்? 

A) ைம்தர்    
B) க்ைீர் 
C) எட்டக்கூத்ர்   
D) திள்ளபப் வதருாள் ங்ைார் 
 

ைனிங்ைத்துப் திளப் தற்நி ைீழ்க்ைண்ட கூற்ளந ைருத்ில் வைாள்ை. 
I. 96 ளைச் சிற்நினக்ைிங்ைலள் என்று 

II. ான்ைடிைபால் ஆண ாிளச ன்னும் வசய்னேள் ளைால் 
இற்நப்தட்டது. 

III. ைனிங்ைத்துப் திில் 10 தகுிைலம்; 590 ாிளசைலம் 
உள்பண.   

IV. இந்தளன வஜங்வைாண்டாரின் சைானப் னனர் எட்டக்கூத்ர் 
‚வன் ிழ்த் வய்ப்தி‛ ண னைழ்ந்துள்பார். 

கற்ைண்ட ாக்ைிங்ைபில் நாணது து/ள? 
A) I ற்றும் III ட்டும்   
B) II ற்றும் IV ட்டும் 

C) I, II ற்றும் III ட்டும்   
D) அளணத்தும் நாணள 
 
Batch-3 Test-6 Q.no-77 

50.  ிருளன னருைன் தள்ல தனின் 
ஆசிரிர் குநிப்திடுை. 

தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைணிக்ை. 



A) ிரிகூடாசப்த ைிார்  
B) அைி வதரின் 
C) வதரின் ைிார்  
D) இர்ைபில் ாருினர் 

I. ிருளன அிதர் தள்ல தனின் ஆசிரிர் வதரின் 
ைிார். 

II. இருளட ஊர் ிருவல்கனி ாட்டத்ில் உள்ப தண்வதாில். 
கற்கூநிற்நில் நாணள து/ள? 
A) I ட்டும்    B) II ட்டும் 

C) இண்டும்    D) இண்டுில்ளன 
 
Batch-1 test-33 Q.no-54 

51.  ீனகைசி ப்தாால் லப்தட்டது? 

A) ஞ்சிப்தா    
B) ிருத்ப்தா 
C) வண்தா    
D) ைனிப்தா 

தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைணிக்ை. 
I. ாங்ைலக்கும் உிர் உண்டு ன்ந உண்ளள 
வபிப்தடுத்ிர் ஜைீச  சந்ிகதாஸ். 
II. ீனகைசி அைற்தாால் ஆண ைாப்திம். 
கற்கூநிற்நில் நாணள து/ள? 
A) I ட்டும்    B) II ட்டும் 

C) இண்டும்    D) இண்டுில்ளன 
Explanation  
விடை : B 

 ீனகைசி ிருத்ப்தாால் ஆணது. 
 இற்கு ீனகைசித் வருட்டு ன்றும் வதர். 
 ிில் லப்தட்ட னனாது ருக்ை தல் இது. 
 
Batch-1 test-33 Q.no-27 

52.  திரித்து லதுை - கநில்ளன 

A) க + இல்ளன   
B) கற்று + இல்ளன 
C) கறு + இல்ளன   
D) கற்நி + இல்ளன 

„கவநான்று‟ திரித்து லதுை. 
A) கவநா + என்று   B) க + வநான்று 

C) கறு + என்று   D) கற்று + என்று  
 

Exclusive test-1 q.no-27 

53.  ாட்டுப் னநப்தாடனின் ளைைள் 

A) 7     

B) 5 

C) 6     

D) 8  

தின்ருதற்றுள் ாட்டுப்னந தாடல்ைள் ளைைலள் ரும் தாடல்ைள் 
து/ள? 
A) வாில் தாடல்ைள்   B) எப்தாரிப் தாடல்ைள் 

C) சடங்குப் தாடல்ைள்  D) அளணத்தும் 
 
Batch-1 Test-6 q.no-165 

54.  ‘வைாக்வைாக்ை கூம்னம் தருத்து ’ - 
இவ்வுளால் ிபக்ைப்தடும் 
வதாருள் ாது? 

A) வைாக்ளைப் கதான்ந வள்ளப 
உள்பம் 
B) ைானநிந்து ிளந்து 
வசல்தடுல் 
C) வதாறுளகாடு இருத்ல் 
D) ளனேம் ைண்டுவைாள்பால் 
இருத்ல் 

‚வைாக்வைாக்ை கூம்னம் தருத்து ற்நன் 

குத்வாக்ை சீர்த் இடத்து” - வ்ளை அி தின்று ந்துள்பது. 
A) இல்ன ிற்சி அி   
B) உள அி 
C) ைகச உருை அி   
D) கற்கூநி துவும் இல்ளன 
 
 
 
Batch-1 Test-4 q.no-88 



55.  அைானூற்நில் 6, 16, 26 ண 
ஆநாம் ண்ில் ரும் தாடல்ைள் 
தின்ரும் ிளளச் சார்ந்ண? 

A) குநிஞ்சி    
B) ரும் 
C) னல்ளன    
D) வய்ல் 
 

தின்ருணற்றுள் ருத்ிளக்குரி ண்ைள் ாது?   
A) 10, 20     B) 2, 8  

C) 4, 14     D) 6, 16 

 

Explanation  
விடை: D 

 தாளன - 1, 3, 5 
 குநிஞ்சி - 2, 8   
 னல்ளன - 4, 14 
 ரும் - 6, 16 
 வய்ல் - 10, 20 
 
Exclusive test-5 q.no-9 

56.  வதாருத்துை. 
(ஆங்கிலம்)            (தமிழ்) 
a) வசக் 1. ைடவுச்சீட்டு 
b) ளதல் 2. தளவு இளசவு 
c) ிசா 3. கைாப்ன 
d) தாஸ்கதார்ட் 4. ைாகசாளன 
 
குறியீடுகள் : 
 a b c d 

A) 4 3 2 1  

B) 4 3 1 2 

C) 3 1 4 2 

D) 2 4 3 1 
 

நாை வதாருந்ினேள்ப இளளக் ைண்டநிை. 
A) வர்ா ீட்டர் - வப்தாணி  

B) னாஸ்டிக்  - ிரிகுனி  

C) ளக்காஸ்கைாப்  - தண்காக்ைி  

D) னகாகதாசல்  - ைருத்துரு  

Explanation 
ிளட: B 

திபாஸ்டிக்   – வைிைி 
இ .ைா 
னகாட்கடாைால் – னத் ைவு 
தாஸ்கதார்ட்   – ைடவுச்சீட்டு 
ிசா   - தளவு இளசவு 
 
Exclusive test-1 q.no-37 

57.  ிருாவுக்ைசர் திநந் ஊர் 

A) ிங்ைலர்    
B) ிருானெர் 
C) ிருலந்தூர்   
D) ிருாவூர் 
 

‚ாண்டை கந்ர்‛ திநந் ஊர் து? 
A) சீர்ைாி    B) ிருாவூர்  

C) ிருானெர்    D) ிருாலூர் 
Explanation 
விடை: C  

 ாண்டை கந்ர் = ிருாவுக்ைசர் 
 ிருானெர் ைடலூர் ாட்டம் தன்ருட்டிள அடுத்துள்பது 
 ைானம் : ைி.தி. ாம் தற்நாண்டு. 
 
Batch-1 test-4 q.no-41 

58.  ககப் தாார் த்ளண 
தல்ைளபப் தளடத்துள்பார்? 

A) 40     
B) 72 
C) 43     
D) 52 

‚ிர் ிரும்‛ ன்னும் தனின் தளடப்தாசிரிர் ார்? 
A) தாார்  B) துளாசு 

C) ீானணிர்  D) அண்ாளனார் 
Explanation 
Ans: A 

 தாார் வாத்ம் 43 தல்ைளபப் தளடத்துள்பார் 
 .ை 



 ிழ் ம் 
ிழ் னாறு 
னல் ாய்வாி 
ண்ிகன ிண் 
தண்ளடத் ிர் ாைரிைனம் இண்தாடும் னனிண. 
 
Batch-1 test -2 q.no-99 

59.  ‘ட்சி கரு ’ ன்ந 
இாசாசணால் அளக்ைப்தட்ட 
கைாில் து? 

A) ஞ்ளச வதரி கைாில்  

B) ைாஞ்சி ளைனாச ார் கைாில் 

C) ைாதனினம் ைடற்ைளக் 
கைாில்  
D) தளணளனக் கைாில் 

தின்ருணற்றுள் ‘அைாிளை’ ண அளக்ைப்தடுது து? 

A) ைருளந   B) ைனசம் 

C) கைானம்   D) ிாணம் 
Explanation 
விடை : A 

 இண்டு தளவுாில் கைானங்ைள் ன்தது திற்ைானச் 
கசார்ைபின் ணிச்சிநப்ன 

 இக்கைாில் ட்சி கரு ண இாசாசணால் அளக்ைப்தட்டது. 
 
Exclusive test -7 q.no-126 

60.  ஆணந் ங்ைர் லி 
ாட்குநிப்னைள்  த்ளண 
வாகுிைள்? 

A) 10     

B) 12 

C) 14     

D) 16 

 

தின்ரும் ாக்ைிங்ைளப ைணிக்ை. 
I. ஆணந்ங்ைர் லி ாட்குநிப்னைள் 25 வாகுிைபாை 
வபிந்துள்பண. 
II. இருளட ாட்குநிப்னைள் 25 ஆண்டுைான வன்ணிந்ி 
னாற்ளந வபிப்தடுத்துண. 
கற்கூநிற்நில் நாணள து/ள? 
A) I ட்டும்   B) II ட்டும் 

C) இண்டும்   D) இண்டுில்ளன 
Explanation 
விடை : A 

 ஆணந்ங்ைர் ாட்குநிப்னைள் 12 வாகுிைபாைத் ிில் 
வபிந்துள்பண. 
 1736 னல் 1761 (ஜணரி 11) ள நத்ா  25 ஆண்டுைள் 
லினேள்பார். 
 
Exclusive test-7 q.no-71 

61.  இானிங்ை அடிைபாரின் சிநப்னப் 
வதர் 

A) ிருருட்திைாச ள்பனார் 
B) ிருஞாணசம்தந்ர் 
C) அடிார்க்கு ல்னார்  
D) சிஞாண னணிர் 
 

ிருருட்தாில் இடம் வதற்றுள்ப தாடல்ைபின் ண்ிக்ளை 
வ்பவு  
A) 5819   

B) 5820 

C) 5818       

D) 5900 

Explanation 
Ans: C 

 ிருருட்தா ஆசிரிர் இானிங்ை அடிைபார்  
 சிநப்னப் வதர்: ிருருட் திைாச ள்பனார் 



 தாடல்ைள் : 5818 

 
Batch-1 test-2 q.no-43 

62.  வதாருந்ா இளிளணக் 
ைண்டநிை. 
A) இாசாச கசானுனா -எட்டக்கூத்ர்     

 

B) ிருகங்ைடத்ந்ாி - திள்ளபப்  
                   வதருாள் ங்ைார் 
C) துளக் ைனம்தைம் - குகுருதர் 
D) னக்கூடற்தள்ல - ா குத்ணார் 

‚த்ம் சூடும் கான்த் ாண ‛ இவ்ரிைபில் ‚கான்த்ர்‛ ண 
அளக்ைப்தடும் இளநன் ார்? 
A) ிருால்   B) னருைன் 

C) சின்    D) ான்னைன் 
 
Explanation 
விடை : C 

 இவ்ரிைள் இடம் வதற்ந தல் னக்கூடற்தள்ல. 
கான்த்ர், ருீசர் – சிவதருாண, இந்தளன இற்நிர் 
ன்ணிணாப் னனர் ணச் சினர் கூறுர். 
 
Mock-1 q.no-24 

63.  ‘உனைப் வதாதுளந ’ 
ணப்கதாற்நப்தடும் தல் து? 

A) ிரிைடுைம்    
B) ிருள்லாளன 
C) ிருக்குநள்   
D) ிருிளபாடற்னாம் 
 

ணின் ணிணாை ா ணின் ணினுக்குக் கூநி அநிவுள 
து? 
A) ானடிார்    
B) ான்ிக்ைடிளை 

C) தவாி ானூறு   

D) ிருக்குநள் 
Explanation 
விடை : D 

உனைம் ற்கும் ைருத்துைளபக் வைாண்டுள்பால் ிருக்குநள் உனைப் 
வதாதுளந ணப்தடும் 
 
Exclusive test -8 q.no-10 

64.  ைீழ்க்ைண்டற்றுள் வதாருந்ாளத் 
கர்வு வசய்ை. 
A) ைம்தாாத்ிற்கு ைம்தர் 
இட்ட வதர் இாாாம் 

B) ைம்தாாத்ின் வதரும் 
திரிிற்கு ‘ைாண்டம்’ ன்று வதர் 
C) ைம்தாாத்ின் உட்திரிவு 
‘ைாள’ ண அளக்ைப்தடுைிநது 
D) ைம்தாாம் எரு ிதல் 
ஆகும் 
 

“உன்வதருந் கிவன்னும் உரிளக்கும் ” இவ்ரிைள் 
ைம்தாாத்ின் க்ைாண்டத்ில் இடம் வதற்றுள்பது? 
A) தான ைாண்டம்   

B) ஆி ைாண்டம் 

C) சுந் ைாண்டம்   
D) னேத் ைாண்டம் 
Explanation 
விடை : C 

 இவ்ரிைள் சுந் ைாண்டத்ின் ிருடி வால தடனத்ில் இடம் 
வதற்றுள்பது. 
 ைாண்டம் - வதரும் திரிவு 
தடனம் – உட்திரிவு 
 
Exclusive test -10 q.no-106 

65.  சுந்ன் ன்னும் வதால் 
இாாத்ில் ங்ைப்தடுதர் 

வதாருத்துை. 
  பட்டியல்-I        பட்டியல்-II 



ார்? 

A) அனுன்    
B) இான் 
C) இனக்குன்   
D) இான் 
 

a) சுந்க் ைாண்டம் 1. ிரும் 
b) ஆண் ைாண்டம்  2. அனுளணப் தற்நிது 
c) அகாத்ி ைாண்டம்   3. ானி ம் 
d) ைிட்ைிந்ா ைாண்டம்  4. ணாசம் 
 
 
 
 
குறியீடுகள்: 
 a b c d  

A) 2 3 1 4 

B) 3 1 2 4 

C) 4 3 1 2 

D) 2 4 1 3 

 

Batch-3 test-7 q.no- 29 
66.  திவணண்ைீழ்க்ைக்கு தல்ைலள் 

என்று 

A) னநானூறு    
B) ற்நிள 
C) ானடிார்    
D) தரிதாடல் 
 

 
 
 
 
 
Mock-1 q.no-98 explanation 
 

நூல் 
 ங்குறுதறு  
 குறுந்வாளை  
 ற்நிள  
 அைானூறு  
 ைனித்வாளை  
 னநானூறு  
 திற்றுதத்து  
 தரிதாடல்  

67.  இற்வதர் ைண்டநிை. 
a) தாிார் 1. ாஜகைாதானன் 
b) தாிாசன் 2. அங்ைசாி 
c) சுா 3. சுப்னத்ிணம் 
d) ாிாசன் 4. சுப்திின் 
குறியீடுகள் : 
 a b c d 

A) 3 4 2 1 

B) 2 1 4 3 

C) 1 3 2 4 

D) 4 3 1 2 

 தாிாசன் இற்வதர் : ைணை சுப்னத்ிணம் 
 Batch-1 test-6 q.no- 59  
 ாிாசன் இற்வதர்   : அங்ைசாி த்ிாசலு 
 Batch-1 test-7 q.no- 77 
 தாிார் இற்வதர்  : சுப்திி 
Exclusive test -12 q.no-56 
 சுா இற்வதர்   : இாச கைாதானன் 
Batch-1 test-7 q.no- 83 

 


