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   TNTET – 2012 - அரசு தேர்வு வினாத்ோள்  
     ோள் - I  
 
   குறந்தை மம்பஶடு ற்றும் கற்பித்ைல் 
 
இப்பகுைஷில் 30 லினஶக்கள் உள்ரன. அதனத்ட லினஶக்கலக்கும் லிதைரிக்க 
மலண்டும்.  
 
1. கற்மல் சூறயஷல் கஸழ் உள்ரலற்றுள் சரிஶன லரிதச ட? 
A) கலர்ச்சஷ --->கலனம் ----->நஷதனவு 
B) நஷதனவு ----->கலனம் ----->கலர்ச்சஷ 
C) கலனம் ------>கலர்ச்சஷ------>நஷதனவு 
D) நஷதனவு ----->கலர்ச்சஷ ------>கலனம் 
 
2. ------------நஷதயில் குறந்தைகரஶல் கனத்டக்கதர உனலஶக்க இலும். 
A) மபசுலைற்கு னன்பஶக 
B) மபச ஆம்பித்ைவுைன் 
C) பிள்தரப் பனலத்ைஷல் 
D) பிள்தரப் பனலத்ைஷற்குப் பின் 
 
3. லரர்ச்சஷகள் சஶர் சசல்கள் ன்ம கனத்தை னைன் னையஷல் பன்படுத்ைஷலர் 
A) சவர்பஶர்ட் 
B) னனொனர் 
C) வல் 
D) வஶலிகஶஸ்ட் 
 
4. ல்யஶ ஶணலர்கலக்கும் எம ஶைஷரிஶன சசல்கதரக் சகஶடுத்ைஶலும் அலர்கள் 
சலவ்மலறு லிைஶகப் னரிந்ட சகஶள்லைற்குக் கஶணம் 
A) பஶயஷனம் 
B) கற்மல் குதமபஶடு 
C) அனுபலம் 
D) ன 
 
5. RTE 
A) Right of children to free and compulsory education 
B) Right to teacher education 
C) Right of children to education 
D) Right towards education 
 
6. ‘Mnemonics’ ன்பட----------உைன் சைஶைர்னதைட. 
A) நஷமஶனிஶ 
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B) நஷதனவு 
C) இத்ைமசஶதக 
D) மைஷ 
 
7. இன்தம சூறயஷல் குறந்தைகரிைம் ஷக னக்கஷஶக இனக்க மலண்டி என்று. 
A) டேண்ணமஷவு 
B) ஆலத 
C) நல்சயஶழுக்கம் 
D) அனுபலம் 
 
8. ‘கூட்ைஶரிக் குழுப் பனலம்'ன்று அதறக்கப்படும் பனலம் 
A) குறந்தைப் பனலம் 
B) பிள்தரப்பனலம் 
C) குப்பனலம் 
D) நடுத்ைலட பனலம் 
 
9. லீசஶகசங்கள் னரிபலரிைம் டணிச்சல் ற்றும் -------ஷகுந்ட கஶணப்படும். 
A) பரிவு 
B) அன்ன 
C) உைல் லயஷத 
D) ன லயஷத 
 
10. னிை னசலழுச்சஷின் சலரிப்பஶடு கஸழ்க்கஶடம் லரிதசில் அதனேம் ன 
க்டூகல் கனடகஷமஶர். 
A) சசல் ---->உணர்வு----->அமஷவு 
B) அமஷவு------>சூழ்நஷதய----->உையஷக்கம் 
C) அமஷவு ----->உணர்வு ----->உையஷக்கம் 
D) னசலழுச்சஷ ---->உணர்வு----->அமஷவு 
 
11. கஶர்மபஶதவட்மட், னைம் ஆகஷலற்மஷன் லரர்சஷதை ஶற்மத்தை 
எழுங்குப்படுத்டலட 
A) இன்சுயஷன் 
B) தைஶக்சஷன் 
C) அட்ரீனயஷன் 
D) ஆக்சஷைஶசஷன் 
 
12. 'அீபஶ என லியங்கு அல்ய'ன்பட  
A) குதமபை சபஶடதப்பதைத்ைல் 
B) ஷதகப்பை சபஶடதப்பதைத்ைல் 
C) கஶணங் கற்பித்ைல் 
D) அதைஶரங் கஶடைல் 
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13. பிஶமேலின் கனத்டப்படி ைன்தன தஶக்கஷ சஷந்ைஷக்கும் ைன்த கஶணப்படும் 
பனலம் 
A) னயன் இக்கப் பனலம் 
B) னச் சசல்பஶட்டுக்கு னந்தை பனலம் 
C) கண்கூைஶகப் பஶர்ப்பதைக் சகஶண்டு சஷந்ைஷக்கும் பனலம் 
D) னதமஶன னச்சசல்பஶட்டு பனலம் 
 
14. ஶ எயஷ மைஶன்மக் கஶணம் 
A) சசலி குதமபஶடு 
B) சஷனம் 
C) சபஶமஶத 
D) கலதய 
 
15. ைஶழ்வு னப்பஶன்த ------- மநஶத ற்படுத்டலைஷல் னக்கஷப் பங்கு லகஷக்கஷமட. 
A) ஆஸ்டஶ 
B) மைஶல் மநஶய் 
C) நீரிறஷவு மநஶய் 
D) னெட்டு லயஷ 
 
16. இனப்பைஷல் சஷமந்ைலற்தம குறந்தைகலக்கு லறங்க னிை இனம் கைன்பட்டுள்ரட 
ன .நஶ. சதப -----ல் பிகைனப்படுத்ைஷட. 
A) 1969, ஆகஸ்ட் 15 
B) 1969, ப்ல் 20 
C) 1959, ேூன் 16 
D) 1959, நலம்பர் 20 
 
17. அச்சு ற்றும் ஷன் ஊைகங்கரில் னன்னிதயப் படுத்ைப்பை மலண்டிதல 
A) லஶழ்க்தகின் ற்றுக் சகஶள்ரக்கூடி ைஷர் தமஶன பகுைஷ 
B) லஶழ்க்தகின் ற்றுக் சகஶள்ரக்கூடி மநர் தமஶன பகுைஷ  
C) லஶழ்க்தகின் மநர்தம, ைஷர்தமஶன பகுைஷ  
D) லஶழ்க்தகின் கஷழ்ச்சஷற்ம பகுைஷ 
 
18. ஆசஷரிர் கனத்டப் சபஶறஷவு னதமத அடிக்கடி பன்படுத்டலைன் னெயம் ------- 
லரர்க்கப்படுகஷமட. 
A) ஆக்கத்ைஷமன் 
B) டேண்ணமஷவு 
C) னயன்கஶட்சஷ 
D) நஷதனவு 
 
19. ைஷமனஶய்வுச் சஷந்ைதனதத் டெண்டுலட 
A) னன் னெதர 
B) லயட னெதர 
C) இைட னெதர 
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4 
 

D) பின் னெதர 
 
20. தசனடிக்ஸ் ன்னும் ஆங்கஷயச் சசஶல்யஷன் சபஶனள் 
A) பல்மலறு சபஶனள்கதரப் பிரித்ைல்  
B) பல்மலறு சபஶனள்கதர எனங்கஷதணத்ைல் 
C) சபஶனட்கதர எப்பிடுைல் 
D) பல்மலறு சபஶனட்கதர லடிலதத்ைல் 
 
21. குறந்தைகரட சஶைதனத பஶஶட்டுைல் அல்யட குதமகூறுைல் வ்லஶறு 
பஶைஷக்கக்கூடும் ன்பட பற்மஷக் கூமஷலர் 
A) வர்யஶக் 
B) கஶல்ைன் 
C) பிர்சன் 
D) உட்ஸ் 
 
22. லகுப்பில் ைன்னஶல் னடினேம் ன அதனத்ட மலதயகதரனேம் ற்றுச் சசய்ட 
கஷழ்பலர் 
A) மபஶட்டிஶகக் கற்பலர் 
B) பங்மகற்றுக் கற்பலர் 
C) இதணந்ட கற்பலர் 
D) சுஶகக் கற்பலர் 
 
23. கற்மல் லைீம் = 
A) கற்மல் மைர்ச்சஷின் அரவு / கற்றுத் மைர்லைற்கு டுத்டக் சகஶண்ை மநம் 
B) கற்ம பஶைப்சபஶனள் அரவு / கற்றுத் மைர்லைற்கு டுத்டக் சகஶண்ை மநம் 
C) கற்மல் மைர்ச்சஷின் அரவு / பஶைப்சபஶனள் அரவு 
D) கற்ம பஶைப்சபஶனள் அரவு / கதயத்ைஷட்ை அரவு 
 
24. பிற்சஷ அரிக்கப்பட்ை லரர்ப்னப் னமஶதல அனுப்பி மகஶலில் மகஶனங்கரில் லந்ட 
உட்கஶனம் கஶட்டுப் னமஶக்கதர கஸறஷமங்கச் சசய்ட பிடித்ைல் 
A) னன்று ைலமஷக் கற்மல் 
B) உற்று மநஶக்கஷக் கற்மல் 
C) சசல்படு ஆக்க நஷதயனேறுத்ைம் 
D) ஆக்க நஷதயனேறுத்ைம் 
 
25. கஷழ்ச்சஷ ைஶை டெண்ைல் தமலைற்கு டயங்கல் கஶணஶக இனப்பின் அட 
A) மநரிதை லலுவூட்ைம் 
B) தமைல் 
C) ைஷரிதை லலுவூட்ைம் 
D) ைண்ைதன 
 
26. ைனக்கும் பிமனக்கும் கஷழ்ச்சஷனேம் பனும் லிதரகஷன்ம லதகில் ல்யஶ 
நஷதயகரிலும் சபஶனத்ைப்பஶடுைன் சசல்படுகஷமட. 
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A) சூழ்நஷதய சஶர்ந்ைட 
B) னநயம் சஶர்ந்ைட 
C) னப்பஶன்த சஶர்ந்ைட 
D) சபஶனரஶைஶம் சஶர்ந்ைட 
 
27. கலனத்ைஷன் ஊசயஶடும் ைன்தின் கஶய அரவு 
A) 5 – 20 லினஶடிகள்  
B) 10 – 15 லினஶடிகள் 
C) 3 – 25 லினஶடிகள் 
D) 7 -10 லினஶடிகள் 
 
28. SQ3R  னதமஶல் மம்படுத்ைப்படுலட 
A) கலனம் 
B) நஶட்ைம் 
C) ஊக்கம் 
D) நஷதனவு 
 
29. இன்று ைஷங்கள் கஷறத, நஶதர றுநஶலக்கு னந்தை கஷறத--------- 
இட ந்ை லதக மசஶைதன?  
A) சபஶட அமஷவு 
B) னரிந்ட சகஶள்லைல் 
C) கணிை ஆய்வு 
D) சசஶற்கரஞ்சஷம் 
 
30. எப்பஶர் குழு ன்பட -----------னெயம் ற்படுகஷமட.  
A) ஆசஷரிர் + கட்டுப்பஶைஶன சூறல் 
B) சபற்மமஶர் + சுைந்ைஷஶன சூறல் 
C) சனெகம் + கட்டுப்பஶைஶன சூறல் 
D) ைஷர்பஶஶல் + சுைந்ைஷஶன சூறல் 
 

      பகுேி - II 
      ேிழ் 
இப்பகுைஷில் 30 லினஶக்கள் உள்ரன. அதனத்ட லினஶக்கலக்கும் லிதைரிக்க 
மலண்டும். 
 
31. ைஞ்தசப் சபரி மகஶில் குைனழுக்கு நதைசபற்ம ஆண்டு 
A) கஷ. பி. 1010 
B) கஷ. பி. 1500 
C) கஷ. பி. 1020 
D) கஷ. பி. 2000 
 
32. சபஶனள் கூறுக : குதல  
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A) கூட்ைம்  
B) குலில்  
C) கும்பல் 
D) மகஶர்த்ட 
 
33. நஷகண்டுகரில் பறதஶனட ட? 
A) மசந்ைன் நஷலஶகம் 
B) ண்ைய னனைர் 
C) அகஶைஷ 
D) சடகஶைஷ 
 
34. அமஷலில் கதயச் சசஶல் கரஞ்சஷம் -----------ஆண்டு சலரிிைப்பட்ைட. 
A) 1993 
B) 1991 
C) 1990 
D) 1992 
 
35. ஆங்கஷமயத ைஷர்த்ட ஆனேைம் ந்ைஷப் மபஶஶடி னைல் சபண்ணி  
A) மலயஷநஶச்சஷஶர் 
B) அஞ்சதயம்ஶள் 
C) அம்னேத்ைம்ஶள் 
D) தல. ன. மகஶதைநஶகஷ அம்ஶள் 
 
36. மநஶய்க்கு னந்ட இயக்கஷம் ன்று கூமஷலர்  
A) கதயலஶணர்  
B) கஶலித்டலஶன் ீனஶட்சஷ சுந்ைனஶர் 
C) கலிணி 
D) பஶைஷைஶசன் 
 
37. இஶனுேன் சஶைஶண னிைல்யர். அலர் இதமலன் ைந்ைப் பரிசு னக் கூமஷலர் 
A) மபஶ ஈடிசபல் 
B) டிசன் 
C) யஶர்ட்சண்ட்யண்ட் 
D) சஶர்யஸ் 
 
38. லஶணிைஶசன் பிமந்ை ஊர் 
A) டத 
B) மகரஶ 
C) லங்கஶரம் 
D) லில்யஷனூர் 
 
39. டத லைீஷகரின் சபர்கரில் இட என்மல்ய 
A) கூயலைீஷ 
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B) சபஶன்லைீஷ 
C) ன்னலர் லைீஷ 
D) பஶணர் லைீஷ 
 
40. உயதகம நடுங்கச் சசய்ை சகஶடுங்மகஶயஶக வஷட்யர் இனந்ைஶலும், அலதம 
ன்னிப்னக் மகட்க சசய்ை ஶலீன் 
A) ைஶஸ் ஆல்லஶ டிசன்  
B) சஶர்யஸ் 
C) G.U. மபஶப் 
D) சசண்பகஶன் 
 
41. சலௌலஶல் த்ைஷல்  
A) சைஶங்கும் 
B) உமங்கும் 
C) ஆடும் 
D) இனக்கும் 
 
42. மகஶடிட்ை இைங்கதர நஷப்னக : 
கலிணி மைசஷ லிநஶகம் பிள்தர இற்மஷ டைல்  
A) பஶண்டின் பரிசு 
B) பஶப்பஶ பஶட்டு 
C) குடும்ப லிரக்கு  
D) உர்கய்ஶம் பஶைல்கள் 
 
43. ழுத்ைஶரர் சைஶட்டு ழுைக்கூைஶை த 
A) சபனத 
B) சபஶய்த 
C) டெய்த 
D) உண்த 
 
44. -----------ன்னும் டையஷல் சைஶண்டற்று என்பட லதகஶன  னக்கரின் சபர்கள் 
இனந்ைன. 
 
A) னல்தயப்பஶட்டு 
B) குமஷஞ்சஷப்பஶட்டு 
C) பட்டினப்பஶதய 
D) பைஷற்றுப்பத்ட 
 
45. பமதலகதர ----------லதகஶகப் பிரிக்கயஶம். 
A) ந்ட 
B) ஆறு 
C) னென்று 
D) ட்டு 



TNTET – 2012 - அரசு தேர்வு வினாத்ோள் - ோள் - I 
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46. லிக்மைஶரிஶ கஶஶணிஶர் கஶதயில் கண் லிறஷத்ைடம் னையஷல் படிக்கும் டைல்  
A) தபபிள்  
B) ைஷனக்குமள் 
C) ைஷனலஶசகம் 
D) மஶட்சபணம் 
 
47. தயனேம் தயச் சஶர்ந்ை இைனம் 
A) னல்தய 
B) னைம் 
C) சநய்ைல் 
D) குமஷஞ்சஷ 
 
48. ழுத்டக்கரின் பிமப்தப இைப்பிமப்ன -------ன இனலதகஶகப் பிரிக்கயஶம். 
A) எயஷப்பிமப்ன 
B)  னற்சஷ பிமப்ன 
C) நஶபிமப்ன 
D) அண்ணப்பிமப்ன 
 
49. ைஷழ் ண்டனக்கதர ழுடக. 19, 25 : 
A) க அ 
B)க கூ உ ன 
C) உ உ 
D) க க  
 
50. னடக்கலிதை லரர்ச்சஷில் -----பங்கு மபஶற்மத்ைக்கட. 
A) லல்யஷக்கண்ணன் 
B) பஶைஷஶர் 
C) தலனத்ட 
D) சுைஶ 
 
51. நஷமலைனம் ன்ம சசஶல்யஷன் சபஶனள்  
A) உணவு 
B) அறுசுதல உணவு 
C) நல் உணவு 
D) பதைனட 
 
52. கனகம் ன்பைன் சபஶனள் 
A) சசல்லம் 
B) சபஶன் 
C) ணி 
D) னத்ட 
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53. ஶன லிேம் ன்னும் நஶைகம் -------ன்னும் இயக்கஷத்தை அடிப்பதைஶகக் 
சகஶண்ைட 
A) கஶர் நஶற்பட 
B) கரலறஷ நஶற்பட 
C) அகநஶனூறு 
D) னமநஶனூறு 
 
54. ைஷழ் நஶைகத் ைந்தை ன்று இன்மரவும் உயகம் மபஶற்மஷ லணங்குபலர் 
A) பம்ல் சம்பந்ைனஶர் 
B) பட்டுக்மகஶட்தை  
C) சங்கைஶச சுலஶஷகள்  
D) சை.சபஶ. கஷனஷ்ணசஶஷ 
 
55. கஶய்கரின் இரத ன சபத டுத்ட ழுடக.  அலதப் பிஞ்சு, லஶதற----- 
A) ன  
B) கஶய் 
C) கச்சல் 
D) னெசு 
 
56. பஶம்ன லிலசஶிகரின்  
A) பதகலன் 
B) நண்பன் 
C) உமலினன் 
D) சமகஶைன் 
 
57. குறந்தைகள் கஷழ்ச்சஷனேைன் ஆலஶரித்டப் பஶடும் லிதரஶட்டுப் பஶைல்கள் 
A) ைஶயஶட்டுப் பஶைல்கள் 
B) லறஷபஶட்டுப் பஶைல்கள் 
C) சைஶறஷல் பஶைல்கள் 
D) நஶட்டுப்னமப் பஶைல்கள் 
 
58. ஆற்றுணஶ ன்பைன் சபஶனள் 
A) ஆமஷ உணவு 
B) நல்ய உணவு 
C) கட்டுச்மசஶறு 
D) சதத்ை உணவு 
 
59. ைஶகூரின் லிசுலபஶைஷ கல்லூரி------ ஶநஷயத்ைஷல் உள்ரட. 
A) குேஶத் 
B) மற்கு லங்கஶரம் 
C) அஸ்ழஶம்  
D) பகீஶர் 
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60. பன்னிண்டு லைஷமயம ற்மபஶர், சஷயம்பம், லஶள் லசீ்சு ன 
லீக்கதயகதரசல்யஶம் கற்றுத் மைர்ந்ைஷனந்ை சஷறுலன் 
A) பஶண்டி சநடுஞ்சசறஷன் 
B) னயஷத்மைலன் 
C) லீப்பஶண்டின் 
D) இலம்பன் 
 

     PART – III 
     ENGLISH  
There are 30 questions in this Part.  All the questions are compulsory. 
 
61. Choose the word which has almost the same meaning as th italicized one: 
I help them to assemble the different parts.   
A) manufacture 
B) store 
C) check 
D) fit 
 
62. Choose the correct antonyms for the italicized word : 
Travelling is considered very dangerous. 
A) harmful 
B) peaceful 
C) safe 
D) exciting 
 
63. Choose the correct antonyms for the italicized word : 
This is a common thing. 
A) strange 
B) funny 
C) real 
D) special 
 
64. Find the italicized part in the sentence that is incorrect: 
In some countries in Europe teachers are allowed giving children some home work only at  
   1   2 3    
weekends. 
 4 
A) 1 
B) 2  
C) 3  
D) 4 
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65. Choose the correct from of the verb to complete the sentence : 
When -------------this morning?  
A) did you woke up 
B) did you wake up 
C) have you woken up 
D) were you woke up 
 
66. Choose the correct form of the verb to complete the sentence : 
We ----------volleyball yesterday.  
A) played 
B) have played 
C) had played 
D) have been playing 
 
67. Choose the correct word to complete the sentence : 
There is very -------petrol in the car.  I’ll buy some when I go out.  
A) few 
B) much 
C) a little  
D) little 
 
68. Choose the correct word to complete the sentence : 
He apologized -----------being late.  
A) to 
B) for  
C) on  
D) of 
 
69. Read the short conversation given below. Identify the language function in the italicized sentence. 
Shrimathy : That remark was uncalled for.  
Venu : I’am sorry, I shouldn’t have said it.  
A) apologising 
B) wishing 
C) blaming 
D) forgiving 
 
70. Read the short conversation given below.  Identify the language function in the italicized sentence : 
Arun : What shall we do this weekend?  
Sheela : Why don’t we go on a picnic?  
A) welcoming 
B) inviting 
C) suggesting 
D) advising 



TNTET – 2012 - அரசு தேர்வு வினாத்ோள் - ோள் - I 
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71. Choose the correct question tag : 
Mary has answered all the questions, ...........?  
A) doen’t she 
B) didn’t she 
C) wasn’t she 
D) hadn’t she 
 
72. Choose the correct question tag : 
Hanif was’nt listening .............?  
A) was he 
B) has he 
C) did he 
D) isn’t he 
 
73. Choose the right question to get the italicized part as the answer : 
Hari is writing a letter 
A) What does Hari write?  
B) What is Hari writing? 
C) Who is writing a letter? 
D) What is Hari doing? 
 
(Q.No. 74 to 80 ) 
Read the passage given below and choose the best answer for each of the questions :  
Most human beings are awake during the day and sleep at night.  Owls live the opposite way. Owls are 
nocturnal.  This means that they sleep all day and stay awake at night.  Because owls are nocturnal, this 
means they must eat at night.  But finding food in the dark is difficult. To help them, they have special 
eyes and ears.  
 
Owls have very large eyes.  These eyes absorb more light than normal.  Since there is little light during 
the night, it is helpful to be able to absorb more of it.  The helps owls find food in the dark.  
 
Owls also have very good hearing.  Even when owls are in the trees, they can hear small animals moving 
in the grass below.  This helps owls catch their  prey even when it is very dark.  
 
Like owls, mice are also nocturnal animals.  Mice have an excellent sense of smell.  This helps them find 
food in the dark.  
 
Being nocturnal helps mice to hide from many different animals that want to eat them.  Most of the birds, 
snakes and lizards that like to eat mice sleep at night – except, of course, owls! 
 
74. The word ‘diurnal’ is the opposite of the word ‘nocturnal’. Using information in the passage, we can 
understand that an animal that is ‘diurnal’ 
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A) sleeps at night and is awake during the day. 
B) hunts during – the day and is awake at night.  
C) sleeps every other night and is a awake during the day. 
D) hunts at night and sleeps during the day. 
 
75. Based on information in Paragraph 2, it can be understood that an animal with small eyes. 
A) must be diurnal  
B) has trouble seeing in the dark  
C) can see very well at night 
D) must be nocturnal 
 
76. According to the passage, owls can find food in the dark using their sense of 
A) sight only 
B) sight and sound 
C) sight, sound and smell 
D) sight and smell 
 
77. In Paragraph 3 the author writes, ‚ This helps owls catch their prey even when it is very dark‛. What 
is prey? 
A) A noise that an animal makes during the night.  
B) A small animal such as a pet dog or cat 
C) An animal that is hunted by other animals. 
D) An enemy 
 
78.  According to the passage, mice sleep during the day in order to 
A) find food that other animal cannot 
B) keep themselves safe 
C) store energy for night time activities 
D) stay awake at night 
 
79. Using information in the last paragraph, it can be understood that 
A) owls hunt mice 
B) mice can hide from owls 
C) mice and owls both hide from birds, snakes and lizards 
D) owls sleep at night 
 
80. Which of the following conclusions would work best at the end of the passages? 
A) The owl is  a nocturnal animal.  This means it is active at night.  The owl’s excellent sense of sight 
and sound enables it to find food in the dark.  
 
B) Mice are nocturnal animals.  This means they are active at night.  Similar to the owl, mice use their 
excellent sense of smell to find food in the dark.  
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C) Some animals are nocturnal.  This means they are active at night.  The owl and the mouse are good 
examples of animals that use their senses to find food in the dark.  
D) The owl and the mouse sleep during the day and stay awake at night. 
 
81. Choose the correct word to complete the sentence : 
We are satisfied -----our son’s progress this term.  
A) for  
B) on  
C) about 
D) with 
 
82. Which of the following is a form of the verb ‘be’? 
A) may  
B) am  
C) can  
D) will 
 
83. The passive form of the sentence ‘The Blue team won the game’ is  
A) The game is won by the Blue team 
B) The game has been won by the Blue team  
C) The game had been won by the Blue team 
D) The game was won by the Blue team 
 
84. The reported form of the question Renu said to me. ‘Is the movie interesting?’ is  
A) Renu asked me if the movie was interesting 
B) Renu asked me if the movie has been interesting 
C) Renu asked me if the movie is interesting 
D) Renu asked me if the movie had been interesting 
 
85. Choose the word which has almost the same meaning as the italicized one : 
She seldom goes to conferences.  
A) nearly 
B) rarely 
C) slightly 
D) incredibly 
 
86. Choose the right question to get the italicized part as the answer : 
The children are sitting in the garden.  
A) Where do children sit?   
B) Where have the children been sitting? 
C) Where are the children sitting?  
D) Where are they sitting? 
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87. Find the word that is pronounced differently from the  others : 
I. blood  II. Moon 
III. Soon  IV. Mood 
A) I  
B) II 
C) III 
D) IV 
 
88. Find the word that is pronounced differently from the others : 
I. bear   II. Dare 
III. Fare  IV. dear 
A) I 
B) II 
C)III 
D)IV 
 
89. Find the word that is pronounced differently from the others : 
I. enjoyed II. Jumped 
III. died IV. Filled 
A) I 
B)II 
C)III 
D)IV 
90. Find the italicized part in the sentence that is incorrect : 
It is a well idea to encourage boys to learn to cook  
 1  2  3 4 
 
A) 1 
B) 2 
C) 3  
D) 4 
 

    பகுேி IV 
    கணிேம்  
 
இப்பகுைஷில் 30 லினஶக்கள் உள்ரன.  அதனத்ட லினஶக்கலக்கும் லிதைரிக்க 
மலண்டும்.  
 
91. அத லட்ை லடிலியஶன னங்கஶலின் ஆம் 14 ீ என ீட்ைனக்கு னொ. 8 லைீம் 
அைற்கு சுற்றுமலயஷ அதக்க ஆகும் சசயவு 
A) னொ. 578 
B) னொ. 657 
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C) னொ. 756  
D) னொ. 765 
 
92. ஶகுல் னொ. 5, 000  ஆண்டுக்கு 8% ரி லட்டி லைீத்ைஷல் தலப்னநஷைஷஶக 
சசலுத்டகஷமஶர். த்ைதன லனைங்கரில் னொ. 5,800  அலர் சபறுலஶர்? 
A) 3 லனைங்கரில்  
B) 2 லனைங்கரில்  
C) 4 லனைங்கரில்  
D) 5 லனைங்கரில் 
 
93. 100 ஶணலர்கரின் ைஷப்சபண்கள் சஶசரி 40 ன்று கணக்கஷைப்பட்ைட.  பின்ன 53 
ன்ம ைஷப்சபண் 83 ன்று ைலறுையஶக டுக்கப்பட்ைட சைரி லந்ைட.  சரிஶன 
ைஷப்சபண்கதரக் சகஶண்டு சரிஶன சஶசரி 
A) 39.7 
B) 37.9 
C) 29.7 
D) 27.9 
 
94. 5 ண்கரின் சஶசரி 32. அவ்சலண்கரில் என்தம நீக்கும்மபஶட சஶசரிில் 4 
குதமந்ைஶல் நீக்கப்பட்ை ண்  
A) 84 
B) 42  
C) 48 
D) 24 
 
95. சசவ்லக லடிலனள்ர என மைஶட்ைத்ைஷன் அரவுகள் 30 ீ x 20 ீ. மைஶட்ைத்தைச் 
சுற்மஷ சலரிப்னமத்ைஷல் 1.5 ீ அகயத்ைஷல் என சஸஶன பஶதை சட ீட்ைனக்கு னொ. 6 
லைீம் அதக்கப்படுகஷமட னில் அைன் சஶத்ைச் சசயவு 
A) னொ. 495  
B) னொ. 754  
C) னொ. 854  
D) னொ. 954 
 
96. என குரிர்சஶைனப் சபட்டிின் ீட 9% லிற்பதன லரி லைீம் லிற்பதன லரி னொ. 1, 
170 னில் அைன் அைக்கலிதய 
A) னொ. 10, 530  
B) னொ. 12, 960  
C) னொ. 13, 300  
D) னொ. 20, 000 
 
97. ஶனலின் ைற்மபஶதை லட அலனதை ைந்தைின் லைஷல் பஶைஷஶகும்.  
பைஷதனந்ட ஆண்டுகலக்கு னன்ன ைந்தைின் லைஶனட ஶனலின் லதைப் மபஶல் 
னம்ைங்கஶக இனந்ைட னில் அலர்கரின்  ைற்மபஶதை லட 
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A) 42, 84 
B) 24, 64  
C) 40, 80  
D) 24, 48 
 
98. ஈஸ்லரி எவ்சலஶன ஶைத் டலக்கத்ைஷலும் னொ.350  ஏர் அஞ்சயகத்ைஷல் 6 
ஆண்டுகலக்கு சசலுத்ைஷ லந்ைஶள்.  னடிலில் அலள் னொ. 32, 865 சபற்மஶள் னில் 
கஷதைத்ை லட்டி லைீம் 
A) 6% 
B) 10% 
C) 15% 
D) 8% 
 
99.  என உனதரின் ஆம் ற்றும் உத்ைஷன் லிகஷைம் 5:7 மலும் அைன் கனஅரவு 
4400 க.சச.ீ. னில் அவ்வுனதரின் ஆம் 
A) 10 சச.ீ 
B) 25 சச.ீ 
C) 15 சச.ீ 
D) 20 சச.ீ 
 
100. 21 சச.ீ பக்க அரவுதை ABCD ன்ம சடத்ைஷன் நஷறயஷைப்பட்ை பகுைஷின் 
பப்பரவு  
A) 140 சச.ீ2 
B) 256 சச.ீ2 
C) 252 சச.ீ2 
D) 272 சச.ீ2 
 

101. சுனக்குக : 2.3√40 + 3.3√625 + 4. 3√320 
A) 16.3√2 
B)5. 3√3 
C)3.3√5 
D)3.3√4 
 
102. x=2+3√3 னில் x2  / 1/x2 
A) 14 
B) 8√3 
C)4 √3 
D) 0 
 
103. இன இைங்கலக்கு இதைமனேள்ர சைஶதயவு (1* (2/3)) கஷ.ீ. என இன சக்க 
லஶகனம் அந்ை சைஶதயதலக் கைக்க (2 * (7/15))  ணி மநம் டுத்டக்  சகஶள்கஷமட 
னில் இன சக்க லஶகனத்ைஷன் மலகம் 
A) 25 கஷ.ீ 
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B) 40 கஷ.ீ 
C) 35 கஷ.ீ 
D) 20 கஷ.ீ 
 
 
 
 
104. 1, 2, 5, 6, 14, 24, 30, 120, ....ன்ம சைஶைரின் அடுத்ை ண்  
A) 91 
B) 55 
C) 720 
D) இலற்றுள் டவுஷல்தய 
 
 
105. 4/5 + 7/2 / (5/2 – 3/4) x 7/8 க்கு சஶனட 
 
A) (1*(6/20)) 
B) (3*(5/20)) 
C) (2*(11/20)) 
D) (5 *(1/20)) 
 
106. என னக்மகஶணத்ைஷன் னென்று மகஶணங்கரின் இனச சலட்டிகள் சந்ைஷக்கும் னள்ரி 
அம்னக்மகஶணத்ைஷன்  
A) சுற்று லட்ைதம் 
B) சசங்மகஶட்டு தம்  
C) நடுக்மகஶட்டு தம்  
D) உள்லட்ை தம் 
 
107. r1, r2   ஆங்கரஶகக் சகஶண்ை இன லட்ைங்கள் உட்னமஶக சைஶடுஶனஶல் லட்ை 
தங்கலக்கு இதைம உள்ர டெஶனட..........சஶனட.  
A)  r1  + r2 
B) 2r1  
C) 2r2 
D) r1  - r2 
 

108. A, B, C ன்பலர்கள் என மலதயத னதமம 12, 15, 20 நஶட்கரில் னடிப்பஶர்கள். 
இம்னெலனம் மசர்ந்ட என நஶள் மலதய சசய்ைனர். பின் B லியகஷ லிடுகஷமஶர் னில் A, 
C இனலனம் ீைனள்ர மலதயத னடிக்க டுக்கும் நஶட்கள் த்ைதன?  
A) 8 நஶட்கள்  
B) 7 நஶட்கள் 
C) 9 நஶட்கள் 
D) 6 நஶட்கள் 
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109. என சரிலிகஷைத்ைஷன் பப்ன 33.32 சச.ீ2 ற்றும் அைன் என பக்க அரவு 8 சச.ீ 
உம் 5.6 சச.ீ னில் ற்சமஶன பக்க அரவு  
A) 11.9 சச.ீ 
B) 3.9 சச.ீ 
C) 8.9 சச.ீ 
D) 5.9 சச.ீ 
 
110. 17, 15, 9, 13, 24, 7, 12, 10, 24 ன்ம னள்ரி லிலங்கரின் னகடு ற்றும் இதை 
நஷதயரவு கண்டு அலற்மஷன் சஶசரி ைஷப்ன  
A) 21 
B) 24 
C) 19 
D) 14 
 
111. என னக்மகஶணத்ைஷன் னென்று மகஶணங்கரின் லிகஷைங்கள் 2 : 4 : 6 னில் அைன் 
மகஶண அரவுகள் 
A) 30o, 60o,90o 
B) 20o , 70o , 90o 
C) 40o , 60o , 80o  
D)26o , 58o , 96o 
 

112. என லட்ைத்ைஷல் னள்ரி Aல் லதப்படும் சைஶடு மகஶடு DE. AB லட்ைத்ைஷன் நஶண் 
மலும் ∠BAC = 65o ற்றும் ∠BAE = 58o  ன்று அதனேஶறு லட்ைத்ைஷன் மல் உள்ர 
னள்ரி C னில் ∠ABC ன் ைஷப்ன  
A) 180o 
B) 90o 
C) 57o 
D) 123o 

 
113. 42 சச.ீ ஆனள்ர என லட்ைத்ைஷயஷனந்ட 240o  தக்மகஶணம் சகஶண்ை என 
லட்ைக் மகஶணப்பகுைஷத சலட்டி டுத்ட, அைன் ஆங்கதர என்மஷதனத்ட என 
கூம்பஶக்கஷனஶல் கஷதைக்கும் கூம்பின் லதரபப்ன  
A) 4624 சச.ீ 
B) 3696 சச.ீ 
C) 6369 சச.ீ  
D) 6639 சச.ீ 
 
114. 8 ஆண்கள் என மலதயத நஶசரஶன்றுக்கு 9 ணி மநம் மலதய சசய்ட 28 
நஶட்கரில் னடிப்பர்.  அமை மலதயத 12 ஆண்கள் நஶசரஶன்றுக்கு 7 ணி மநம் 
மலதய சசய்ைஶல், த்ைதன நஶட்கரில் அவ்மலதயத னடிப்பர்?  
A) 20 நஶட்கள்  
B) 18 நஶட்கள் 
C) 28நஶட்கள் 
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D) 24 நஶட்கள் 
 
115. 100 அரதலகரில் ஷகப்சபரி ைஷப்ன 3.84 கஷ.கஷ. ற்றும் அலற்மஷன் லசீ்சு 2.46 கஷ.கஷ. 
னில் அவ்லரதலகரில் ீச்சஷறு ைஷப்ன  
A) 1.38 கஷ.கஷ 
B) 3.38 கஷ.கஷ 
C) 2.38 கஷ.கஷ  
D) 6.30 கஷ.கஷ 
 
116. x-y = 6 xy = 4 னில் x3  – y3  ன் ைஷப்ன  
A) 272 
B) -288 
C) 248 
D) 288 
 
117. x3 -3x2 -x -3  ன்ம பல்லுறுப்னக் மகஶதலின் என கஶணி (x+1), னில் அைன் ற்ம 
கஶணிகள்  
A) (x-1), (x-3) 
B) (x-1), (x+2)  
C) (x+1), (x+3) 
D) (x+1), (x-3) 
 
118. இன ண்கள் 5 : 3 ன்ம லிகஷைத்ைஷல் உள்ரன.  அலற்மஷன் மலறுபஶடு 18 னில் 
அவ்சலண்கள்  
A) 42, 57 
B) 54, 72  
C) 45, 27  
D) 47, 52 
 
119. 3 a2bc, 5ab2c, 7 ab c2ன் ஷ.சபஶ.. ன்பட   
A) 35 a2bc2 
B) 105 a2b2c2 
C) 15a2b2c2 
D) 105 abc 
 
120. 11 மபனஶக்கரின் அைக்கலிதய 10 மபனஶக்கரின் லிற்ம லிதயக்குச் சம் னில் 
இயஶப சைலைீம்  
A) 10% 
B) 100% 
C) 11% 
D)  21% 
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    பகுேி IV 
    EVS 
 
இப்பகுைஷில் 30 லினஶக்கள் உள்ரன. அதனத்ட லினஶக்கலக்கும் லிதைரிக்க 
மலண்டும்.  
121. கஷஶ பஞ்சஶத்ைஷல் நஷந்ைஶன பணிஶரர் 
A) கஷஶ பஞ்சஶத்ட ைதயலர் 
B) கஷஶ பஞ்சஶத்ட டதண ைதயலர் 
C) பஞ்சஶத்ைஷன் னெத்ை குடிகன் 
D) பஞ்சஶத்ைஷன் சசயர் 
 
122. ‘லரிகுைஷத கைக்கும் பஶதை'இல்யஶை இைத்ைஷல் எனலர் சஶதயதக் கைக்கும் 
மபஶட கலனிக்க மலண்டிட.  
A) லயட பக்கம் பஶர்த்ட சஶதயத கைக்க மலண்டும். 
B) னையஷல் லயடபக்கம் பஶர்த்ட, பின் இைட பக்கம் பஶர்த்ட, அைன் பின் ீண்டும் 
லயட பக்கம் பஶர்த்ட சஶதயத கைக்க மலண்டும்.  
C) இைப்பக்கம் பஶர்த்ட சஶதயதக் கைக்க மலண்டும். 
D) னையஷல் லயப்பக்கம் பஶர்த்ட, பின் இைப்பக்கம் பஶர்த்ட சஶதயத கைக்க 
மலண்டும். 
 
123. நட மைசஷக் சகஶடிில் அமசஶகஶ சக்கத்ைஷல் உள்ர நஷமனம், அச்சக்கத்ைஷல் 
உள்ர ஆங்கரின் ண்ணிக்தகனேம் னதமம 
A) அைர் நீயம், 24 
B) ஶல் நீயம், 24 
C) ில் மைஶதக நீயம், 24 
D) சஶன், 22 
 
124. லில்லும், அம்னம் ந்ை அசனதை சஷன்னங்கரஶக லிரங்கஷட?  
A) மசஶறர்கள் 
B) சஶலக்கஷர்கள் 
C) மசர்கள் 
D) பஶண்டிர்கள் 
 
125. வர்ளர் கஶயத்ைஷல் கஶஷ்ீர் பள்ரத்ைஶக்கு லறஷஶக இந்ைஷ நஶட்டிற்கு லந்ை 
சலரிநஶட்டு பணி 
A) பஶவஷஶன் 
B) னேலஶன் சுலஶங் 
C) இபன் படெத்ைஶ 
D) சகஸ்ைனிஸ் 
 
126. கஸழ்க்கஶடம் எனலரின் கண்டுபிடிப்பின் உைலிமஶடு ஶர்மகஶணி மடிமஶதல 
கண்டு பிடித்ைஶர்.  
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A) லிக்ம் சஶஶபஶய் 
B) சேகைீஸ் சந்ைஷ மபஶஸ் 
C) சஶர்யஸ் பஶபஶஜ் 
D) பஶஸ்கல் 
 
127. பின்லனம் கமதல ஶடு இதணகரில் ைலமஶன இதண ட?  
A) கஷர், சஷந்ைஷ 
B) சேர்ேஷ, கஶன்ஸ்லிஸ் 
C) கஷர், னஶ 
D) சஷந்ைஷ, சேர்சஷ 
 
128. கண்டறு, லழீ்த்ைஶ னப்பரிஶண உபகணத்ைஷற்கு டுத்டக்கஶட்டு 
A) நஷேப்பைம் 
B) சைஶதயக்கஶட்சஷ 
C) மல்பை லழீ்த்ைஷ 
D) மடிமஶ 
 
129. என நல்ய மைர்வுக்கு இல்யஶை கஶணித அதைஶரம் கஶண்க.  
A) னமலத்ைன்த 
B) ற்றுக் சகஶள்லைல்  
C) உண்த ைன்த 
D) ரித 
 
130. சசல்ைஷட்ை னதமிலுள்ர ைத்டலம்  
A) இற்தக சகஶள்தக 
B) கனத்ைஷல் சகஶள்தக 
C) உனலஶக்கும் சகஶள்தக 
D) பனரதல சகஶள்தக 
 
131. இட்தை கனவுறுைல் இைஷல் ட்டும் கஶணப்படுகஷமட  
A) சஶயஶண்ைர் 
B) நன்னரீ் ீன்கள் 
C) ல்யஶ லிதைகதர உனலஶக்கும் னக்கள் 
D) நீர்த் ைஶலங்கள் 
 
132. லன உிரினங்கதர சபஶறுத்ட 1983ம் ஆண்டு னக்கஷத்டலம் லஶய்ந்ைட.  
சனனில்  
A) லன உிரின பஶடகஶப்ன லஶரிம் உனலஶனட 
B) மைசஷ  லனஉிரின சசல்ைஷட்ைம் அமஷனகப்படுத்ைப்பட்ைட. 
C) லனஉிரின பஶடகஶப்ன சட்ைம் நதைனதமக்கு லந்ைட. 
D) இந்ைஷ அசஶல் மைசஷ னங்கஶக்கள் உனலஶக்கப்பட்ைட. 
 
133. இைஷல் ட சலரிநஶட்டு மைன ீலதக?  
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A) பிஸ் மைஶர்சட்ைஶ 
B) பிஸ் னமரஶரிம 
C) பிஸ் இண்டிகஶ 
D) பிஸ் ஆைம்மசஶனி 
 
134. பின்லனம் கூற்றுகரில், நீத பற்மஷய் ைலமஶன கூற்று ட?  
A) நீர் ஊற்றுகரிலுள்ர நீர் னிைனுக்கு பன்படுலைஷல்தய. 
B) ஆறுகரின் னெயஶக நன்னரீ் கைலுைன் கயக்கஷமட. 
C) ண்ணின் ஈத்ைன்த, நீர் உள்ரதை உணர்த்டகஷமட. 
D) தற சபஶறஷவு அல்யட பனிசபஶறஷவு னெயஶக நஷயத்ைஷற்கு நன்னரீ் லந்ைதைகஷமட 
 
135. ரிசபஶனதர ரிப்பைன் னெயஶக சலரிிடுகஷன்ம ---------ஶசு னிை 
இத்ைத்ைஷலுள்ர  வமீஶகுமரஶனயஷனுைன் லிதனனரிந்ட இமப்ன ற்படுகஷமட.  
A) SO4 
B) O3 
C) CO 
D) CH4 
 

136. மயகஷரி தய கஸமற குமஷப்பிட்ை ந்ை ஶலட்ைத்ைஷல்  அதந்டள்ரட. 
A) கஷனஷ்ணகஷரி 
B) ஈமஶடு 
C) ைஷண்டுக்கல்  
D) மகஶம்னத்டெர் 
 
137. ஶல்யனனம், சசங்கல்பட்டும் கஸழ்க்கஶடம் கதயகரில் ைற்கு னகழ்சபற்மதல?  
A) பட்டு சநசவு 
B) மசஶப்ன கல் சசடக்குைல் 
C) கனப்ன ற்றும் சசந்நஷம ட்பஶண்ைம் சசய்ைல்  
D) கஷஶதனட் சசடக்குைல் 
 
138. பஶைப்சபஶனதர னரிந்டக் சகஶண்ை பின் ஶணலன் பஶைத்தை பகுத்ைஶய்வு சசய் 
னடிகஷமட? இந்ை நைத்தை ஶற்மம் குமஷக்கஷம பகுைஷ 
A) அமஷைல் பகுைஷ ற்றும் உணர்ச்சஷ பகுைஷ 
B) அமஷைல் பகுைஷ ட்டும்  
C) உணர்ச்சஷ பகுைஷ ற்றும் னற்சஷ சஶர் பகுைஷ 
D) உணர்ச்சஷ பகுைஷ ட்டும் 
 
139. ‘பஶைத்ைஷட்ைம் ன்பட என பஶைத்ைஷன் னக்கஷஶன குமஷப்னகதர லரிதசப்படுத்ைஷ 
ஶணலர்கலக்கு ஆசஷரிர் டுத்ட சசல்லும் னதம'இவ்லததம அரித்ைட.  
A) கல்லி உயக் அகஶைஷ 
B) சயஸ்ைர் B. ஸ்ைஶண்ைஸ் 
C) W.M. தபர்ன் 
D) பின்னிங் அண்டு பின்னிங் 
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140. குடும்ப சந்ைைஷ லரர்ச்சஷிதன அலர்கரின் னன்மனஶர்கரில் இனந்ட 
சைரிப்படுத்டம் லதபைம்  
A) மபஶக்கு லதபைம்  
B) அட்ைலதண லதபைம்  
C) கஷதர லதபைம் 
D) கஶய லதபைம் 
 
141. பஶங்கஷஶலின் சபரி ைட்டுக்கள் ற்றும் சஷமஷ ைட்டுகள் சரிஶக 
சபஶனந்ைஷனேள்ரதை மைர்க :  
A) அண்ைஶர்டிகஶ - லை அசரிக்கஶ 
B) சைன் அசரிக்கஶ - ஆப்பிரிக்கஶ 
C) ஆஸ்ைஷமயஷஶ - அபிக்கைல்  
D) னைமசஷஶ - பசஷபிக்கைல் 
 
142. இவும், பகலும் எம நஷதயில் ற்படும் நஶட்கள் 
A) ஶர்ச் 21, சசப்ைம்பர் 23  
B) ம 18, டிசம்பர் 20 
C) ேனலரி 14, ேூன் 16 
D) ேூன் 20, டிசம்பர் 26 
 
143. 100 சச.ீ தற சபய்னேம் கஶடுகரிலுள்ர ங்கள்  
A) சஷைஶர் ற்றும் ஏக் 
B) சஶல் ற்றும் மைக்கு  
C) தபன் ற்றும் லஶல்நட் 
D) பஶனல் ற்றும் பதன 
 
144. னிைனஶல் னைன்னையஷல் பன்படுத்ைப்பட்ை உமயஶகம் ற்றும் இட அைஷகஶக 
உள்ர இந்ைஷ ஶநஷயம்  
A) இனம்ன, எரிசஶ 
B) சசம்ன, ஆந்ைஷ பிமைசம் 
C) இனம்ன, த்ைஷ பிமைசம் 
D) சசம்ன, இஶேஸ்ைஶன் 
 
145. இந்ை சத்ைஷன்படி, இந்ைஷ ேனஶைஷபைஷ நஷைஷ சநனக்கடிிதன அல்படுத்ை அைஷகஶம் 
பதைத்ைலர்  
A) சத்ட 352 
B) சத்ட 356 
C) சத்ட 360 
D) சத்ட 63 
 
146. குறந்தைகரில் மபடும் ஈறுகரில் இத்ைம் லடிைல் ற்றும் பல் லிழுலைலுக்கு 
கஶணஶன தலட்ைஷன் பற்மஶக்குதம மநஶய் 
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A) ஸ்கர்லி, தலட்ைஷன் C 
B) வீமஸ், தலட்ைஷன் K 
C) ரிக்சகட்ஸ், தலட்ைஷன் D 
D) சபல்யகஶ, தலட்ைஷன் B 
 
147. லயட கண்ணின் ப்பகுைஷில் கூம்ன சசல்கள் அைர்த்ைஷஶக கஶணப்படுகஷமட?  
A) ஸ்கஷரிமஶட்டிக் உதம 
B) மகஶஶய்ட் உதம 
C) சயன்ஸ் 
D) ஃமபஶலிஶ 
 
148. நஶன்கஶம் லகுப்ன படிக்கும் ஶணலன் னைலுைலிப் சபட்டிில் கஸழ்கஶடம் 
சபஶனட்கதர தலத்டள்ரஶன். இைஷல் ைலமஶனட ட?  
A) இடுக்கஷ 
B) மசஶடிம் குமரஶதடு  
C) ஊசஷ னெயம் னந்ட உட்சசலுத்டம் கண்ணஶடி குறல் 
D) கத்ைரிக்மகஶல் 
 
149. உயகஷலுள்ர ைஶலங்கரில் ஷகத் ைஷமம்பை கஶற்தம சுத்ைஷகரிக்கும் ைன்தனேதை 
ைஶலம் ட?  
A) லஶயஷஸ்நீரிஶ 
B) னெங்கஷல் 
C) பதன 
D) ேட்மஶபஶ 
 
150. என னிைன் தசக்கஷரில் சலஶரி சசய்னேம் சபஶழுட கஸழ்க்கஶடம் இக்கம்(ங்கள்) 
சசல்படுகஷமட(கஷன்மன)?  
A) மநர்க்மகஶட்டு இக்கம் ட்டும் 
B) லட்ை இக்கம் ட்டும் 
C) அதயவு ற்றும் லட்ை இக்கம் 
D) மநர்மகஶட்டு ற்றும் லட்ை இக்கம் 
 
 
 


