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1. capupdq;fis tifg;gLj;Jk; capupaypd; 

gpupit vd;dntd;W nrhy;fpwhu;fs;? 
*(A)Nlf;N]hdkp (Taxonomy) 
(B) ehj;jhy[p (Nothology) 

(C) mdhl;lkp (Anatomy) 

(D) ypk;Ndhy[p(Limnology) 

2. “Pandoh Dam” ந்த நாித்தில் அமநத்துள்து? 

(A) புதுச்சேரி (Pudhucherry) 
(B) உத்திபிபசதேம்(Uttar Pradesh) 
*(C)ஹிநாச்ேல் ிபசேதம் (Himachal 

Pradesh) 

(D) ஜார்க்கண்ட் (Jharkhand) 

3. 32-யது சூபாஜ் கண்ட் ேர்யசதே மகயிமக் 
கண்காட்ேி ந்த நாித்தில் மைபற்து?  

(A) நத்தினப்ிபசதேம் (B) பாஜஸ்தான் 

(C) ஹரினாா * (D) உத்திபிபசதேம் 
4. kz;izf; Fwpj;j fy;tpiaf; Fwpg;gpLk; nrhy; 

vJ? 
* (A) nglhy[p (Pedology) 

(B) [pahy[p (Gtpaikg;gpay;) 
(C) nlf;]hy[p 
(D) vf;fhy[p 

5. uhNf\; \u;kh tpz;ntspf;Fg; gazk; nra;j 
tpz;ntsp Xlj;jpd; ngau; vd;d? 

* (A) Nrha+]; T–11 (Soyuz T–11) 

(B) uhf;nty; X–30 (Rockwell X-30) 

(C) ];iguy;-EPOS (Sprial – EPOS) 

(D) nku;f;Fup-ml;y]; 9 (Mercury-Atlas 9) 
6. 2017ம் ஆண்டின் ேிந்த அசபின கால்ந்து யபீர் 

ன் பருமநமன பற்யர் 
* (A) பகநது ோ    (B) பகநது நூர் 
(C) பகநதுஅல் ஜார் (D) பகநது அப்துல்  

7. #upadpd; ~/Nghl;Nlh];gpaupy;| Vw;gLfpw 
RUf;fkhd rf;jp ntbg;Gfis vd;dntd;W 
nrhy;fpNwhk;? 

(A) #upa rf;jp 
* (B) #upa ntbg;Gfs; 
(C) #upag;Gs;spfs; 
(D) #upaf;fhw;W 

8. fupry; kz;Zf;Fg; nghUj;jkhd gzg;gapu;fs; 
vd;d? 

* (A) gUj;jp 
 

(B) Njapiy 

(C) rzy; 
(D) vz;nza; tpj;Jf;fs; 

9. Nju;tpy; [PthTf;F 492 kjpg;ngz;fs; 
fpilj;jd. ,d;Dk; 12 kjpg;ngz;fs; 
mjpfkhf ngw;wpUe;jhy;> mtDf;F 84% 
fpilj;jpUf;Fk;. mg;gbahdhy; Nju;tpy; mtd; 
ngw;w mjpf gl;r kjpg;ngz;fisf; 
fz;Lgpbf;fTk;. 

(A) 504  (B) 540 

(C) 580  * (D) 600 

10. ];D}f;fu; (snooker) tpisahl;il vj;jid 
ge;Jfisf; nfhz;L tpisahLfpwhu;fs;? 

(A) 16  (B) 18 

* (C) 22  (D) 24 

 (C) 147  (D) 73.5 

11. xU fhu; kzpf;F 62 fp.kP. Ntfj;jpy; 2½ kzp 
Neuk; gazk; nra;J mjd; gpwF 1¼ kzp 
Neuj;jpw;F kzpf;F 68 fp.kP. Ntfj;jpy; gazk; 
nra;jJ.nkhj;j njhiyT flf;f mjd; ruhrup 
Ntfk; vt;tsT? 

(A) 65  * (B) 64 

(C) 63  (D) 61 

12. …………..kfhj;kh fhe;jpapd; Kjy; 
ntw;wpfukhd ,e;jpa rj;jpahfpufk; MFk;. 

(A) Nflh (Kheda) 

(B)gu;Njhyp (Bardoli) 

*(C)rk;gud; (Champaran) 

(D)cg;G mzptFg;G (Salt March) 

13. ேநீத்தில் (2018) ந்த ாட்டின் “யிேில் பநாமி” 
(Whistle Language) பதாட்டு உமபபடினா 
ாபம்ரின கமனில் சேர்க்கப்ட்டுள்து? 

(A) ஜப்ான் 

* (B) துருக்கி 
(C) நங்சகாினா 
(D) உக்மபன் 

14. xU ngz;iz mwpKfg;gLj;jpg; Ngrpa xU 
rpWtd; nrhd;dJ>“mts; vd;Dila 
mq;fpspd; je;ijAila kfdpd; kfs;”. me;j 
rpWtDf;F me;j ngz; vd;d cwT? 

(A) rNfhjud;/rNfhjup kfs; 
(B) kUkfs; 
* (C) rNfhjup 
(D) Md;l; 
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15. xU tl;lkhdJ 6 rk ghfq;fshfg; 
gpupf;fg;gl;lhy;> mq;F cUthFk; xt;nthU 
Nfhzj;jpd; msT vt;tsthf ,Uf;Fk;? 

(A) 45  * (B) 60 

(C) 30  (D) 90 

16. uhk; vd;gJ fTry;ah vd;why; KARNA fu;zh 
vd;;gJ …………………. 

(A) jpnusgjp(DRAUPADI) 

(B) fq;fh (GANGA) 

(C) tpU\hyp (VRUSHALI) 

* (D) Fe;jp (KUNTI) 

17. [hDf;F yhl;lupapy; gupR fpilj;jJ. mjpy; 
murhq;fk; 35% tl;bia fopj;Jf; nfhz;L 
7/8 ghfj;ij [hDf;Fk; kPjj;ij bf;nfl; 
tpw;wtUf;Fk; nfhLj;jJ. bf;nfl; tpw;wtUf;F 
&. 22>343.75 fpilj;jhy;> yhl;lup njhif 
vt;tsT kjpg;Gs;sJ? 

(A) 223,437  * (B) 275,000 

(C) 264,384  (D) 178,750 

18. Bitcoin (பநய்ிகர் ணம்) ன்து  

(A) Mutual Funds 

(B) Stock Exchange 
* (C) Crypto Currency 

(D) Legal Papers 

19. Nrhfk; vd;gJ kfpo;r;rp vd;why;> nghWik 
vd;gJ? 

(A) Nrhfk; (Gloomy) 

(B) gaq;fuk;; (Dire) 

(C) nghWik (Patient) 

* (D) vjpu;g;G (Protesting) 

20. ~rpk;g;spghy; gNah-upru;t;| vq;F mike;Js;sJ? 
(A) m];]hk;  (B) Nkfhyhah 
* (C) xuprh  (D) Nkw;F tq;fhsk; 

21. Kjy; ,e;jpar; nraw;iff;Nfhshd 
Mupagl;lhit vq;fpUe;J Vtpdhu;fs;? 

(A) 1970  (B) 1973 

* (C) 1975  (D) 1976 

22. lhlh Nkhl;lhu;];> cz;ikapy; ~]pfh| vdg; 
ngaupl;l fhiu vg;gb khw;wpaJ? 

(A) Ffh  (B) nef;;]d; 
* (C) bahNfh  (D) n`f;]h 

23. xU kpfr; rpwpa gfh vz; 0 itj; jtpu ve;j 
xU KO vz;zhYk; ngUf;fg; gl;lhy; 
gpd;tUtdtw;wpy; vd;d fpilf;Fk;? 

(A) vg;nghOJk; g+[;ak;. 
(B) vg;nghOJk; xd;W. 
* (C) vg;nghOJk; ,ul;il vz;. 

(D) vg;nghOJk; xw;iw vz;. 
24. Nuhnyu;Nfh];lu; rthupapy; ve;j tpir 

nray;gLfpwJ? 
(A) ikatpyf;F tpir (Centrifugal) 

* (B) ikaNehf;F tpir (Centripetal) 

(C) GtpaPu;g;G tpir (Gravitation) 

(D) ,ay;ghd tpir (Normal) 

25. 2022 இல் 39யது சதேின யிமனாட்டுப் 
சாட்டிமன ைத்த உள் நாிம்? 

(A) அோம்  (B) நணிப்பூர் 
* (C) சநகானா (D) ாகாந்து 

26. RUf;Ff:: {13+[25÷(3+7)]-(2×6)} 
* (A) 3.5  (B) 0.5 

(C) 2.8  (D) 4 
27. Gjpjhf kionga;j gpwF clNd ntspg;gLfpw 

kz; thridapd; ngau; vd;d? 
* (A)ngl;upf;fhu; (Petrichor) 

(A) nlk;g]; ntu;dk; (Tempus vernum) 

(B) t;Nuhr;rp (Vrochi) 

(C) ,uplh (Irida) 

28. gpd;tUtjpy; vJ xU Gydhfhj nrhj;jhFk;? 
* (A) Mjhak; (B) tUkjpfs; 
(C) ,Ug;G  (D) nuhf;fk;  

29. gpd;tUtdtw;wpy; vJ ntf;lhu; mstpw;fhd 
xU cjhuzkhFk;? 

(A) vil  (B) ntg;gepiy 

* (C) jpirNtfk; (D) ePsk; 

30. 
13

55
I jrk ];jhdkhf khw;wTk;. 

(A) 0.20  * (B) 0.236 

(C) 0.245  (D) 0.257 

31. jz;zPNuhL kpa+rpNyi[f; (Mucilage) fyf;Fk; 
NghJ mjid vJthf cgNahfpf;fyhk; 
vd;why; 

(A) gw;gir (Tooth paste) 
(B) g+r;rp tpul;b (Insect repellants) 

* (C) gir(Glue) 

(D) #apq;fk; (Chewing gum) 

32. FOCUS vd;gJ IRFXV vd;W 
Fwpaplg;gl;lhy;>CAPTURE vd;gJ vg;gb 
Fwpaplg;gLk;? 

(A) FDWSUAH * (B) FDSWXUH 

(C) FSDUXWH (D) SDHXWUF 

33. cj;Njrkhf> ve;j ntg;gepiyapy; jz;zPupd; 
mlu;j;jp mjpfgl;rkhf ,Uf;Fk;? 

(A) 0°C  * (B) 4°C 

(C) 39°C  (D) 100°C 
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34.  “Harba” வுகமண ந்த ாட்டினுமைனது? 

(A) இந்தினா * (B) ாகிஸ்தான் 

(C) ேீா  (D) நாத் தீவு 
35. GARDEN vd;gJ 562701 vd;Wk; FOREST 

vd;gJ 342098 vd;Wk; 
Fwpaplg;gl;lhy;>ARREST vd;gjd; FwpaPL vJ? 

(A) 357909  (B) 262908 

* (C) 622098  (D) 620289 

36. புதினதாக பயினிைப்ைவுள் 10 ரூாய் 

சாட்டில் அச்ேிைப்ட்டுள் சகானில் பனர் 
ன்? 

* (A) சூர்ன சகானில் 

 (B) ஹம்ி சகானில் 

(C) ிபண்ைா சகானில் 

(D) யிருாக்ேர் ஆனம்  
37. 7% tl;b tPjk; 3 tUlq;fSf;F rhjhuz 

tl;b &.18>900 fpilj;jhy;> $l;L tl;bf;F 3 
tUlj;Jf;F 7% tl;b tPjk; vt;tsT 
fpilf;Fk;?(KOj;njhifahf 
Fwpf;fg;gl;Ls;sJ) 

(A) 19,746  (B) 18,390 

* (C) 20,254  (D) 21, 053 

38. ];nlu;ypq; nts;spapd; Fiwe;jgl;r 
kpy;nyrpky; J}a;ik vt;tsT? 

(A) 916  * (B) 925 

(C) 935  (D) 950 

39. Vd; kPdpdhy; fha;r;rp tbj;j ePupy; (distilled 

water) capu; tho Kbtjpy;iy? 
(A) mjpy; Rthrpf;f Kbtjpy;iy. 
*(B) kPdpd; clypy; cs;s jputq;fis 

rt;t+L guty; ePj;Jg; Nghfr; nra;J 
tpLfpwJ. 

(C) mjpy; Mf;]p[d; vJTkpy;iy. 
(D) mjpy; czT vJTkpy;iy. 

40. cyf tdtpyq;Ffs; jpdk;? 
(A) [{d;  * (B) khu;r; 3 
(C) Vg;uy; 12  (D) nrg;lk;gu; 8 

41. ேநீத்தில்(2018) திந்த பயமி கமிப்ிை நற் 
கபநாக அியிக்கப்ட்ை கபம் து? 

* (A) மஹதபாாத் (B) அகநதாாத் 

(C) அகாாத்      (D) யிோகப்ட்டிம் 

42. ஆண்கள் நற்றும் பண்களுக்கு ேந ஊதினத்மத 
ேட்ைப்பூர்யநாக்கின உகின் பதல் ாடு? 

(A) பதர்ாந்து           (B) ின்ாந்து 
* (C) ஸ்ாந்து          (D) கிரின்ாந்து; 

43. gpd;tUtjpy; vJ ~iluz;l; yp]hu;L fpq;| 
(tyrant lizard king) vd;W nghUshfpwJ? 

(A) GNuhl;Nlhnruhl;Nlhg;];(Protocaratops) 

* (B) iluhd;Ndhrhuh]; (Tyrannosaurus) 

(C) bg;NshNlhf;f]; (Diplodocus) 

(D) fhk;g;Nrhf;dhj;j]; (Compsognathus) 

44. ve;j ehl;Lg; gpujkupd; trpg;gplk; ~nlk;gps; 
buP]; (Temple Trees) vd;W miof;fg;gLfpwJ? 

(A) Neghsk; (Nepal) 

(B) kpahd;khu; (Myanmar) 

* (C) ,yq;if (Srilanka) 

(D) gq;fshNj\; (Bangladesh) 

45. ntq;fhaj;ij ntl;Lk; NghJ> fz;fSf;F 
vupr;ry; cz;lhf;Fk; ve;jr; Nru;kk; 
ntspahfpwJ? 

(A) fhu;gd;  (B) iel;u[d; 
* (C) fe;jfk;  (D) i`l;u[d; 

46. jPg;gw;wp vupifapy; kPj;NjDf;F vd;d MfpwJ? 
(A)fhu;gd;Nkhdhf;i]il 
ntspf;nfhLf;fpwJ 
(B) fhu;gd; rhk;giy ntsptpLfpwJ 
(C) fhu;gNdl;ilf; nfhLf;fpwJ 
*(D)fhu;gd;ilahf;i]L kw;Wk; 
jz;zPiuf; nfhLf;fpwJ. 

47. ,e;jpa murpayikg;gpd; gb> vj;jid 
nkhopfSf;F Ml;rp nkhopj; jFjp 
toq;fg;gl;Ls;sJ? 

(A) 15  (B) 18 

* (C) 22  (D) 25 

48. FwpaPLfSld; mike;j Guhjd vfpg;jpa 
vOj;J tbtk;? 

* (A) P̀Nuhfpis/gpf;]; (Hieroglyphics) 

(B) fpa+dp/ghu;k; (Cuneiform) 

(C) `pl;ill; (Hitite) 

(D) ]hg;Nghl;nlf; (Zapotec) 

49. xU je;ij mtUila kfd; ,UtUila 
taJk; ,ize;J 49 MFk;. ,tu;fspd; taJ 
5:2 vd;w tpfpjj;jpy; cs;sJ. 5 tUlq;fSf;F 
gpwF kfdpd; taJ vd;dthf ,Uf;Fk;? 

(A) 12  * (B) 19 

(C) 14  (D) 21 

50. gpd;tUtdtw;Ws; ve;j efuk; goq;fhyj;jpy; 
Njrpq;fehL vd;W miof;fg;gl;lJ? 

* (A) nfhy;yk; (B) ik#u; 
(C) kJiu  (D) rpj;J}u; 

 

 


