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   திழ்நாடு ஆசிரிர்  தகுதித் ததர்வு (TNTET) – 2012  
    அசு ததர்வு  வினாத்தாள் - II 
 
   குழந்தத தம்பாடு ற்றும் கற்பித்தல்  
 
இப்குதழனில் 30 யிளக்கள் உள்.  அனத்து யிளக்கலக்கும் யினைனிக்க வயண்டும்.  
 
1. ர்வகளகழபளப் ன்னும் கனநழனின் னெம் ஆபளனப்டுயது - 
A) நக்கனப்ன 
B) உைற்கனப்ன 
C) அலுப்ன 
D) ஆர்யநழன்னந 
 
2. ளர்னய கயத்தழல் ற்டும் நளறுதல்கனச் வ ளதன னெம் கண்ைழன உதவும் கனயி 
A) வநறன்ஸ் தட்டு 
B) நளர்க்யிஸ் யட்டு 
C) ைள ழஸ்ைளஸ்வகளப் 
D) குறுந்தகடு 
 
3. நீத்ததிச்  ளனல் தற்யபளக கூப்டும் கல்யினளர் 
A) களந்தழனடிகள் 
B) அபயிந்தர் 
C) ைளக்ைர் இபளதள கழனஷ்ணன் 
D) தளகூர் 
 
4. LAD ன்தன் யிரியளக்கம் 
A) Language Abbreviation Dictionary 
B) Linguistic Appraisal Department 
C) Learner Achievement Device 
D) Language Acquisition Device 
 
5. நதயழுச் ழ தூண்ைல்கள் தளக்கும் னெனனின் என குதழ 
A) னலப்வளதளநஸ் 
B) ளன்ஸ் 
C) னகும்  
D)  ழறுனென 
 
6. இபளடய ஆல்ள வ ளதன என  
A) த னற் வ ளதன 
B) த ளற் வ ளதன 
C) தநளமழ ளபள வ ளதன 
D) ண்ளட்டுச் வ ளதன 
 
7. ைளதபன்ஸ் ஆக்கத்தழன் வ ளதனனில் உள் தநளமழச் வ ளதன, ைத் வ ளதனகின் 
ண்ணிக்னக னனவன 
A) 5, 3 
B) 6, 2 
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C) 7, 2 
D) 7, 3 
 
8. தற்கள கல்யி னனனில் வதனயப்டும் நளற்ங்களக ீயிர் கனதுய னளனய? இவ்யிள 
தூண்டும்  ழந்தன 
A) குயி  ழந்தன 
B) யிரி  ழந்தன 
C) தர்க்க  ழந்தன 
D) தழர்நன  ழந்தன 
 
9. எனயபது னகத்தழல் நகழழ்ச் ழ,  ழம் வளன் உணர்ச் ழனன களடம் வளது ம்னநனேம் 
அழனளநவவன அனுயிப்து 
A) த னற் ரிவு 
B) உணர்வு நழகுதழ 
C) ின்ற்ல்  
D) த னலுற் ரிவு 
 
10. ‚ னதளன நக்கிைம் அனைவூக்கழ உனர்ந்த ழனனில் களணப்ட்ைளல்  துனகில் 
 ளதனகள் தனகழ, தளனளதளப யர்ச் ழ தற்று அச் னதளனம் யீநனைனேம்" 
குழப்ிைப்ட்டுள் தல் 
A) த அச் வயிங் த ளனறட்டி 
B) அச் வவ்நண்ட் ஆஃப் த ளனறட்டி 
C) த ளனறட்டி அண்ட் அச் வவ்தநண்ட் 
D) த ளனறட்டி அன்ட் இட்ஸ் தையப்தநன்ட் 
 
11. யிழ நத்னதப் ற்ழன ஆபளய்ச் ழகன தயினிட்ையர்கலள் எனயர் 
A) யளட் ன் 
B) ரியர்ஸ் 
C) யில்ழனம் நக்டூகல் 
D) லல் 
 
12. ிளண்ைரின் இனையினப் குத்தளய்யில்---------- குதழகள் ஆ ழரினரின் த னல்ளட்னைப் 
தளறுத்து அனநகழது. 
A) 1 - 8  
B) 3 - 6 
C) 1 - 7  
D) 3 – 8 
 
13. Spiere - ன் இத்தீன் யளர்த்னதனின் தளனள் 
A) ளர்த்தல் 
B) வகட்ைல் 
C) த ய்தல் 
D) ததளடுதல் 
 
14. கவழ்க்களண்னயகலள் து குமந்னதனின் யர்ச் ழ நற்றும் னன்வற்த்தழன் அகக்களபணி 
அல்? 
A) உனிரினல் களபணி 
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B) தண்ணழவு 
C) நதயழுச் ழ களபணி 
D) தளனின் கனயனச் சூமல் 
 
15. யினனளட்டுப் ற்ழன  நயினல் களலுதற் தகளள்னகனளது ------- வகளட்ளட்டின் 
கனத்துகலைன் தனங்கழன ததளைர்ன தகளண்ைது.  
A) இனற்னக 
B) ைத்னத 
C) உப்குப்ன 
D) வளக்கம் 
 
16. ஆல்ிபட் ஆட்ர் ------- ன்னும் கனத்னதத் வதளற்றுயித்தளர். 
A) எடிப்ஸ்  ழக்கல் 
B) தளழ்வுச்  ழக்கல் 
C) ந ம் 
D) ண்ளடின்னந 
 
17. ழகைள ஆக்கப்டுதல் ன்து ------------தற்களப்ன ைத்னத. 
A) களபணம் கற்ித்தல் 
B) அகவளக்குனைனந 
C) ஈடு த ய்தல் 
D) இைநளற்ம் 
 
18. வளனளினின் ிபச் னக்கு னக்கழனத்துயம் அிக்கும் அழவுனப கர்தழன் யனக 
A) தழ ளர்ந்த அழவுனப கர்தல் 
B) தழ ளபள அழவுனப கர்தல் 
C)  நப  னன 
D) ததளமழல் ளர் அழவுனப கர்தல் 
 
19. அழவுனப கர்தல் ன்து 
A) யி ளபனண த ய்தல் 
B) உவத ம் த ய்தல் 
C) தன்ன னழுனநனளக னரிந்து தகளள் உதவுதல் 
D) உப்குப்ளய்வு னன 
 
20. ளட்ைச் வ ளதன தனம்ங்கு யகழப்து 
A) திர் ிபச் னக்கள யமழகளட்ைல் 
B) குழு யமழகளட்ைல் 
C) கல்யினில் யமழகளட்ைல் 
D) ததளமழல் வதர்யில் யமழகளட்ைல் 
 
21. நளஸ்வள நிதது வதனயகலள் இபண்ைளம் ழனனளகக் குழப்ிடுயது 
A) அன்ன, ற்ன  ளர்ந்த வதனயகள் 
B) ளதுகளப்ன  ளர்ந்த வதனயகள் 
C) நதழப்ன ழனத் வதனயகள் 
D) உனிர் யளழ்யதற்கள அடிப்னைத் வதனயகள் 
 



TET 2012 Paper -II 

Page 4 of 35 

 

22. எழுக்க யர்ச் ழனில் னைனன யமக்குக்கு னற்ட்ை ழன களணப்டும் யனது யபம்ன 
A) 2 – 7 ஆண்டுகள்  
B) 3 – 7 ஆண்டுகள் 
C) 5 – 10 ஆண்டுகள் 
D) 4 – 10 ஆண்டுகள் 
 
23. தழர்நன யலுவூட்ைல் துங்கன------தண்ைன துங்கன--------- 
A) அதழகரிக்கும் : அதழகரிக்கும் 
B) குனக்கும் : குனக்கும் 
C) அதழகரிக்கும் : குனக்கும் 
D) குனக்கும் : அதழகரிக்கும் 
 
24. கற்ல் ன்து 
A) ைத்னத நளற்ம் 
B) னந்னதன அனுயத்னதச்  ளர்ந்த ழபந்தப ைத்னத நளற்ம் 
C) உைல் யர்ச் ழ  ளர்ந்த ழபந்தப ைத்னத நளற்ம் 
D) தண்ைனனின் களபணநளக யினனேம் ைத்னத நளற்ம் 
 
25. ழனவு ற்ழன வ ளதனகன னதன்னதழல் ைத்தழனயர் 
A) ப்ிங்தலஸ் 
B) ஸ்டீன் 
C) லளர்வள 
D) எனிட் 
 
26. னழுனநனள தழர்நன த ல்யளக்கு தகளண்ை குழு 
A) ஆதளபக்குழு 
B) டுழனக் குழு 
C) யமழழனக் குழு 
D) னென்ளம் ழனக் குழு 
 
27. யலுச் ண்னைக்கு வளதல், தயறு ற்டின் அடுத்தயர் நீது மழ சுநத்துதல் வளன் 
ண்னகன உனைனயர் 
A) அகனகர் 
B) னன் வகளி 
C) னனகர் 
D) ன அகனகர் 
 
28. கவழ்க்களண்னயகலள் து னத்வதற்று தண்னன அல்? 
A) வபளர்ரளக் னநத்தை வ ளதன 
B) யளக்கழனம் ழபப்ல் வ ளதன 
C) த ளற்கள் ததளைர்ன வ ளதன 
D) கயர்ச் ழ அனய னன 
 
29. கயர்ச் ழ ற்ழன ஸ்ட்பளங்கழன் ிப நதழப்டீ்டுக் கனயி 
A) சுன கயர்ச் ழ ட்டினல்  
B) ததளமழற் கயர்ச் ழ ட்டினல் 
C) இன க் கயர்ச் ழ ட்டினல் 
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D) தநளமழக் கயர்ச் ழ ட்டினல் 
 
30. உணர்ச் ழ யிண்ை ழன ன்து 
A) பம்னத் தர்ச் ழ 
B) ஆலனநக் வகளளறு வளய் 
C) தீயிப உத்தடுநளற் வளய் 
D) உ - உைல் வளய் 
      பகுதி - II 
 
      திழ் 
 
இப்குதழனில் 30 யிளக்கள் உள். அனத்து யிளக்கலக்கும் யினைனிக்க வயண்டும்.  
 
31. தளனத்தநளனதத் ததரிவு த ய் 
A) த்து பதன் - த பதன் 
னத்தழபன் - இபளநன் 
நழத்தழபன்  - சுக்ரீயன் 
 த்துன - யளழ 
 
A) த்து பதன் - இபளயணன்  
B) னத்தழபன் - இபளநன் 
C) நழத்தழபன் - சுக்ரீயன்  
D)  த்துன - யளழ  
 
A) த்து பதன் - சூரினன்  
B) னத்தழபன் - அனுநன்  
C) நழத்தழபன் - சுக்ரீயன்  
D)  த்துன - யளழ 
 
A) த்து பதன் - ளண்டு  
B) னத்தழபன் - தனநன் 
C) நழத்தழபன் - துரிவனளதன் 
D)  த்துன -  த்துனக்கன் 
 
32. ‘கலீழவனள'துயள ல்கனக்கமகத்தழல் ணினளற்ழன ஆண்டு 
A) 1592  
B) 1590  
C) 1593 
D) 1591 
 
33. ‘நன்ிப்ன'ன்து ----- த ளல் 
A) அபன 
B) உனது 
C) தநழழ் 
D) கன்ைம் 
 
34. ‘ைம்ளச் ளரி யிள ம்'ன் தழன் ஆ ழரினர் 
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A) ம்நல்  ம்ந்த னதழனளர் 
B)  ங்கபதளஸ் சுயளநழகள் 
C) கள ழ யிசுயளதர் 
D) தழ. க.  ண்னகளர் 
 
35. ‘னநழனனத் தழக்கும் தளன்  ளயி'னும் தழன் ஆ ழரினர் 
A) யளணிதள ன்  
B) தளபளளபதழ 
C) சுபதள 
D) சுஜளதள 
 
36. தளனத்தநளனதத் ததரிவு த ய் 
A)  யபகு  
சுள  
ஞளமல்  
ளடி 
B)   ளனந  
நனில் 
 ததளண்ைகம்  
ளதழரி 
C) தழன  
நளன்  
அன்ம் 
 தளய்னக 
D) குபயம் 
 தய்தல்  
னல்ன  
குழஞ் ழ 
 
37. தளனத்தநளயற்னத் வதர்ந்ததடு 
A) களப்ன 
த ங்கவனப 
தளல் 
 ழற்ழல்  
ஊ ர் 
B) த ங்கவனப 
 ழற்ழல்  
கமங்கு 
தளல்  
களப்ன 
C) தளல் 
களப்ன 
கமங்கு 
 ழறுன 
த ங்கவனப  
D) களப்ன 
த ங்கவனப 
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தளல்  
 ழற்ழல்  
 ழறுவதர் 
 
38. ‘ த்தழ னத்தப் னயர்' - ளைகத்தழன் ஆ ழரினர் 
A) நவளன்நணினம் சுந்தபம் ிள்ன 
B) அவ்னய  ண்னகம் 
C) ளபதழதள ன் 
D) கனயளணர் ன். ஸ். வக 
 
39. ‘அழயன்'ன்னும் த ளல் இதனக் குழக்கும் 
A) தனயன் 
B) இந்தழபன் 
C)  ி 
D) னதன் 
 
40.  ரினளகப் தளனந்தழனேள்னதத் வதர்க. 
A) அப்ர் - 1, 3, 4 தழனனனகள்  
 ம்ந்தர் - 2, 5 தழனனனகள்  
சுந்தபர் - 6, 7 தழனனனகள்  
B) அப்ர் - 1, 2, 4 தழனனனகள் 
 ம்ந்தர் - 2, 5, 7 தழனனனகள்  
சுந்தபர் - 3, 6 தழனனனகள் 
C) அப்ர் - 1, 4, 7 தழனனனகள் 
 ம்ந்தர் - 2, 3, 5 தழனனனகள்  
சுந்தபர் - 4, 6 தழனனனகள்  
 
D) அப்ர் - 4, 5, 6 தழனனனகள் 
 ம்ந்தர் - 1, 2, 3 தழனனனகள்  
சுந்தபர் - 7 தழனனன  
 
41. தநழதமண்கின் எழுங்கு று யரின னனத் வதர்ந்ததடு. 
A) அ உ  
௬ ன 
௬அ 
௯ ன 
௯ அ 
B) ௬அ 
௯ அ 
௬ ன 
௯ ன 
அ உ  
C)௬ ன 
௬அ 
அ உ  
௯ன 
௯ அ 
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D)அ உ  
௬அ 
௯ அ 
௯ன 
௬ ன 
 
42. கவழ்க்களடம் ததளைர்கில் தளனந்தளதத் ததளைனபக் கண்டுிடி 
A) குமழ தழ ம்ர் சூடி யந்தளள்  
B) ீள ளட்டுப் ளடிளள்  
C) இபண்டு நீட்ைர் வளதுநள?  
D) வகளயிலுக்கு தயள்ன அடித்தளன் 
 
43. ‘வர்னநனனக் களட்டிலும் உனர்ந்த ததய்யம் இல்ன'ன் தகளள்னக உனைனயர் 
A)  ல்ரீ்களன் 
B) னத்து யபீப்ன் 
C) த ளக்களதர் 
D) நகனெத்களன் 
 
44. ‘தளமழப்ன துனக'னின்று யனம்  வர்கள் 
A) 1, 3 
B) 2, 3 
C) 1, 4 
D) 2, 4 
 
45.  ரினள இனணனனத் வதர்வு த ய். 
A) குழஞ் ழ - அகழல்   B) குழஞ் ழ - னன்ன 
னல்ன - னன்ன  னல்ன - களஞ் ழ  
நனதம் - களனள     நனதம் - அகழல்  
தய்தல் - களஞ் ழ   தய்தல் - களனள 
C) குழஞ் ழ - அகழல்  D) குழஞ் ழ - களஞ் ழ 
னல்ன - களனள  னல்ன - னன்ன 
நனதம் - களஞ் ழ  நனதம் - களனள 
தய்தல் - னன்ன                  தய்தல் - அகழல்  
 
46. ‚யனனல்"ன்னும் தனர் 
A) களபணப் தனர்  
B) இடுகுழ  ழப்னப் தனர் 
C) களபணப் தளதுப் தனர் 
D) களபண  ழப்னப் தனர் 
 
47. ‘ன்ணிந்த ததன்கநன' - அடிக் வகளடிட்ை த ளல்ழன் தளனள் 
A) தழனனயனளறு  
B) தழனதல்வயழ 
C) தழனயளனொர் 
D) தழனயபீட்ைளணம் 
 
48. ‘தழனபக் கயித் தழகம்'ன்  ழப்னப் தற்யர் 
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A) குனயிக்கபம்ன  ண்னகம் 
B) நனதகள ழ 
C) யளழ  
D) னனநப்ித்தன் 
 
49. ‘னயின் யியபம்  வகளடி' - இப்ளைல் இைம் தற் ளைகம் 
A)  தழ அனுசூனர் 
B)  தழ லீளயதழ 
C)  தழ சுவள ள 
D)  தழ  ம்னேக்தள 
 
50. இனநப் தனர்கனச்  ரினளகத் ததரிவு த ய்க. 
A) னழ - ழ்    B) னழ - குட்டி 
குதழனப - குட்டி  குதழனப - கன்று 
 ழங்கம் - குனன    ழங்கம் - ழ் 
நளன் - கன்று  நளன் - குனன 
 
C) னழ - ழ்    D) னழ - குட்டி 
குதழனப - கன்று   குதழனப - ழ்  
 ழங்கம் - குட்டி    ழங்கம் - குனன 
நளன் - குனன  நளன் - கன்று  
 
51. ‘உகம், உனிர், கைவுள்'ஆகழன னென்னனேம் எனங்வக களட்டும் களயினம் தரின னபளணம் - 
இவ்யளறு கூறுனயர் 
A) கயிஞர் தய. இபளநழங்களர் 
B) தத.தள. நீ. 
C) ன. யபதபள ளர் 
D) தழன. யி. க 
 
52. தநழழ்ச்  ங்கம் ற்ழ யிக்கும் யரிகில்  ரினளக தளனந்தழனேள்னதத் வதர்க. 
A) னளனூறு - தநழழ்தகழு கூைல்  
ரிளைல் - தநழழ் வயழ  
நணியள கம் - கூைழல் ஆய்ந்த  
 
B) னளனூறு - தநழழ் தகழு கூைல் 
ரிளைல் - கூைழல் ஆய்ந்த  
நணியள கம் - தநழழ் வயழ  
 
C) னளனூறு - தநழழ் வயழ 
ரிளைல் - கூைழல் ஆய்ந்த 
நணியள கம் - தநழழ்தகழு கூைல்  
 
D) னளனூறு - கூைழல் ஆய்ந்த 
ரிளைல் - தநழழ் வயழ  
நணியள கம் - தநழழ்தகழு கூைல்  
 
53. ‘த ங்கப்டுத்தளன் களடு'னும் ஊரில் ிந்த கயிஞர் 
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A) ட்டுக்வகளட்னை கல்னளணசுந்தபம் 
B) உலந்தூர்வட்னை  ண்னகம் 
C) ளநக்கல் இபளநழங்களர் 
D) உடுநன ளபளனண கயி 
 
54. ‘நன்ன் உனிர்த்வத நர்தன உகம்'னும் ளைல் யரினன ழுதழனயர். 
A) கிர் 
B) பணர் 
C) வநள ழ கவபளர் 
D) எனயனளர் 
 
55. ‘வளய்க்கு நனந்து இக்கழனம்'க் கூழனயர் 
A) கள. சு. ிள்ன 
B) நகளயித்துயளன் நீளட் ழ சுந்தபளர் 
C) அ. . ஞள ம்ந்தன் 
D) உ.வய.  ளநழளத னர் 
 
56. ‘நனக்கள்ன்'னும் தழன் ஆ ழரினர் 
A) ளபதழதள ன் 
B) ளநக்கல் கயிஞர் 
C) அண்ணள 
D)  ளண்டில்னன் 
 
57. அகளனூற்றுப் ளக்கின் அடியனபனன 
A) 4 அடி னதல் 8 அடி யனப 
B) 9 அடி னதல் 12 அடி யனப 
C) 13 அடி னதல் 31 அடி யனப 
D) 7 அடி னதல் 14 அடி யனப 
 
58. யபீநளனியர் தழனக்குன -----------தநளமழனில் தநளமழ தனர்த்தளர். 
A) இத்தீன் 
B) கழவபக்கம் 
C) ிவபனம் 
D) ஆங்கழம் 
 
59. ிதபஞ்சு குடினபசுத் தனயபளல் 'த யளழவன'யினதழனப் தற்யர் 
A) சுபதள 
B) னடினப ன் 
C) யளணிதள ன் 
D) இனனப ன் 
 
60. கம் ளைகத்தழன் னளப்ன யண்ணங்கலக்குக் கூப்டும் கணக்கவடு 
A) 96  
B) 108 
C) 100  
D) 106 
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      PART – III 
     ENGLISH 
 
There are 30 questions in this Part. All the questions are compulsory.  
61. If a ‘medal’ is an award made of gold.  Silver or bronze, choose the homophone for the word which means ‚to 
go through other people’s things‛. 
A) meddle 
B) muddle 
C) middle 
D) medel 
 
62. Verbal guidance is least effective in the learning of   
A) Attitudes 
B) Relationships 
C) Skills 
D) Facts 
 
(Q. Nos. 63 to 66) 
Choose the word or phrase to fit each blank which best completes each sentence : 
 
63. My landlady was very ............when I met with an accident. 
A) merciful  
B) pitiful 
C) sympathetic 
D) hearty 
 
64. The receptionist..........to ring another hotel to see if they had a room. 
A) offered 
B) suggested 
C) recommended 
D) invited 
 
65. I assure you I have no wish to ............my responsibility. 
A) shirk 
B) refuse 
C) abandon 
D) disobey 
 
66. Has there been any ...........on the strike from the Government? 
A) reaction 
B) responce 
C) comment 
D) criticism 
 
67. Choose the most appropriate adjective clause that can replace the adjective phrase in the sentence : 
‚Madhu met a girl with blue eyes‛  
A) Whose eyes are blue 
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B) Whose eyes were blue 
C) Those eyes were blue 
D) Those eyes are blue 
 
68. In the sentence ‚The train came rushing down the hill’, the word ‘down’ functions as 
A) Noun 
B) Preposition 
C) Verb 
D) Adverb 
 
69. Fill in the blank with the most appropriate article from the options given below : 
Smt. Sheela became.........Principal of the College in 2005  
A) a 
B) the 
C) an  
D) no article 
 
70. Pick the odd one from among the words given below: 
pretty, attractive, beautifully, smart, lively 
A) attractive 
B) lively 
C) beautifully 
D) pretty 
 
71. Which of the following is not an instruction? 
A) What an idea! 
B) Sit down 
C) Be silent 
D) Queue up 
 
72. Pick out the adjective which can best fill in the blank given in the sentence below : 
The ..............chapters are lacking in interest 
A) later 
B) latest 
C) latter 
D) letter 
 
73. Which is the most appropriate passive from for the sentence? 
‚One should keep one’s promises‛  
A) We should keep our promises  
B) Promises should be kept 
C) Promises need not be kept 
D) Promises may be kept 
 
74. The most appropriate conversion to simple sentence from the compound sentence ‚We must eat, or we cannot 
live‛, is 
A) We must live to eat 
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B) We must not live to eat 
C) We must eat and live 
D) We must eat to live 
 
75. In which classification of work can we categorise teaching? 
A) Clerical 
B) Managerial 
C) Skilled 
D) Professional 
 
76. Choose the most appropriate complementary closing for a letter addressed to the Sub-Inspector of Police : 
A) Yours lovingly 
B) Lovingly yours 
C) Yours truly 
D) Yours affectionately 
 
77. Identify the most suitable explanation for the idiom used in the sentence given below : 
The boy backed up his friend’s claim 
A) accepted 
B) supported 
C) explained 
D) denied 
 
78. Choose the appropriate tag for the sentence given below : 
Have some more rice.............?  
A) will you 
B) shall you 
C) may you 
D) won’t you 
 
79. Complete the following sentences by supplying appropriate connecting words from the options listed below : 
I met a boy..........told me ...........I could find you. 
A) who, were 
B) that, were 
C) that, where 
D) who, where 
 
80. The former President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam has consented to address the students of your school on 
the eve of Annual Day.  Which discourse among the ones listed below is the best suitable for informing the parents 
of the students about the same? 
A) letter 
B) diary 
C) notice 
D) slogan 
 
81. How many syllables are there in the word ‘examination’? 
A) 4 
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B)  3 
C) 5 
D) 6 
 
(Q.Nos. 82 to 86) 
 
Read the following passage.  Select the best answer from among the given choices for each question:  
Most of us the products of science – railways, aeroplanes, electricity, phones and thousands of others – without thinking 
how they came into existence.  We take them for granted, as if we are entitled to them as a matter of right.  And 
we are very proud of the fact that we live in an advanced age and are ourselves so very advanced.  There is no 
doubt that our age is a very different one from previous ages and I think it is perfectly correct to say that it is far 
more advanced.  But that is a different thing from saying that we as individuals or groups are more advanced.  It 
would be the height of absurdity to say that because an engine driver can run an engine and Plato or Socrates could 
not, the engine driver is more advanced than, or is superior to, Plato or Socrates.  But it would be perfectly correct to 
say that the engine itself is a more advanced method of locomotion than Plato’s chariot was. 
 
82. Which one of the following statements is correct?  
A) An engine driver cannot be compared to Plato or Socrates.  
B) Plato or Socrates is in no way inferior to the engine driver. 
C) Plato or Socrates surpassed the engine driver in every respect. 
D) An engine driver is cleverer than Plato or Socrates. 
 
83. People today are very proud because they  
A) live in a philosophically advanced age  
B) live in a spiritually advanced age 
C) enjoy digital communications 
D) live in a scientifically advanced age 
 
84. Many of us make use of machines 
A) with full knowledge of their genesis 
B) without knowing how they were invented 
C) with very little knowledge of their mechanism 
D) without any knowledge of their historical significance 
 
85. In this passage, Plato and Socrates are mentioned to emphasize that 
A) they had a great respect for learning 
B) they were men of great scholarship 
C) people as individuals in the modern age are not more advanced than their predecessors 
D) the engine is a better mode of locomotion than Plato’s chariot 
 
86. The phrase ‘height of absurdity’ implies 
A) the possible extent of rationality 
B) the impossible extent of rationality 
C) the possible extent of irrationality 
D) the impossible extent of rationality 
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87. In the following question, the passage consists of six sentences.  The first and last sentences are given in the 
beginning.  The middle four sentences are jumbled up as P, Q, R and S.  Sequence the sentences properly choosing 
the right option : 
S1 – There was no limit to insanitation 
S6 – So I asked for a broom to clean them myself 
P – There were only a few latrines 
Q – They refused point – blank to clean them 
R – Pools of water were everywhere 
S – I pointed it out to the volunteers 
The proper sequence will be 
A) R S P Q  
B) Q P S R 
C) R P S Q 
D) Q S P R 
 
(Q.Nos. 88 & 89)  
 
Identify the one italicized expression (A,B, C or D) that must be changed in order to correct the sentences :  
88. Things will be better if I will get a job and earn 
  A  B       C 
some money.  Then I won’t have to live with my parents.  
 
89. The company claimed to bring the best products and services on the doorstep of their 
  A      B  C     
consumers. 
D 
90. Identify the errors in the sentences given below : It is raining. Mohan and Sumesh were walking on the park.  
The path is wet.  Mohan slips and fell. 
A) raining, were, on 
B) were, on, fell 
C) were, on, slips 
D) were, slips, fell 
 
     பகுதி - IV 
    சமூக அமிவில்     
 
இப்குதழனில் 60 யிளக்கள் உள்.  அனத்து யிளக்கலக்கும் யினைனிக்க வயண்டும்.  
91. கழனஷ்ண வதயபளனபளல் நதுனப அப  ிபதழழதழனளக யிஸ்யளத ளனக்கர் ழனநழக்கப்ட்ை 
யனைம் 
A) 1527 
B) 1528 
C) 1529 
D) 1530 
 
92. 1806ல் வயலூர் ககத்தழற்கள உைடிக் களபணம் 
A) னதழன ஆனேதங்கன அழனகப்டுத்தல் 
B) னதழன தனப்ளனக அழனகப்டுத்தல் 
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C) கட்டுப்ளைள எழுக்கம் கனைப்ிடித்தல் 
D) ஆபணங்கள் அணின தனை த ய்தல் 
 
93. ளதளநழ  ளலக்கழன ஆட் ழனளர்கில் நழகச்  ழந்தயர் 
A) தஜன ழம்நன் 
B) னதளம் னழவக ழ 
C) இபண்ைளம் னழவக ழ 
D) இபண்ைளம் யிக்கழபநளதழத்தன் 
 
94. னதளம் நவகந்தழபயர்நளல் ழுதப்ட்ை தல் 
A) நத்தயிள  ிபகைம் 
B) கழரிதளர் ஜஶினம் 
C) அயந்தழ சுந்தரி கத ளபள 
D) ளபத தயண்ள 
 
95. கவவம குழப்ிட்டுள்னயகில் னகம்நது ின் துக்க் வநற்தகளள்ளத ையடிக்னக து? 
A) தனகனப தைல்ழனிழனந்து வதயகழரிக்கு நளற்ழனது 
B) த ம்ன ளணனங்கன தயினிட்ைது. 
C) வதள ஆப் நீது யரியிதழத்தல் 
D) னரி தஜகளதர் ஆனத்னத னகப்ற்றுதல் 
 
96. உனி களழன ன்து 
A) ளனகள் சுனங்கழ யிரியனைதல் ஆகும்.  
B) ளனகள் குிர்ச் ழ அனைனேம் களழன 
C) உனதளல் ளனகள் தூளயதளகும் 
D) உப்ன ீபளல் ளனகள் தூளயதளகும் 
 
97. இயற்ழல் என்று தைல்ைள அனநப்ன இல்ன. அது து? 
A) னய ளத தைல்ைள 
B) யி ழழ யடிய தைல்ைள 
C) கூரின உனய தைல்ைள 
D) கைல்  ளர்ந்த தைல்ைள 
 
98. களற்ழலுள் யளனேக்கின்  ரினள அவுகில் இயற்ழல் னய என்று  ரினளனய? 
A) னட்பஜன் - 21 %, ஆக்றழஜன் - 78%, நற் யளனேக்கள் - 1 % 
B) னட்பஜன் - 1%, ஆக்றழஜன் - 78%, நற் யளனேக்கள் - 21 % 
C) னட்பஜன் - 78%, ஆக்றழஜன் - 21%, நற் யளனேக்கள் - 1% 
D) னட்பஜன் - 78%, ஆக்றழஜன் - 1%, நற் யளனேக்கள் - 21% 
 
99. ட்டினல் A  ட்டினல் B உைன் தளனத்தழ, கவவம தகளடுக்கப்ட்டுள் குழனடீுகனக் 
தகளண்டு  ரினள யினைனனத் வதர்ந்ததடு : 
  ட்டினல் - A   ட்டினல் - B 
a) னதல் ழனத் ததளமழல்   1. கற்ித்தல் 
b) இபண்ைளம் ழனத் ததளமழல் 2. யங்கழத் ததளமழல் 
c) னென்ளம் ழனத் ததளமழல்   3. நீன் ிடித்தல் 
d) ளன்களம் ழனத் ததளமழல்  4. கனம்ிழனந்து  ர்க்கனபனனப் ிரித்ததடுத்தல் 
குழனடீுகள் :  
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 a b c d 
A) 3 2 4 1 
B) 3 4 2 1 
C) 4 3 2 2  
D) 4 1 2 3 
 
100. கவழ்க்கண்ை களழன நற்றும் நனமனவு உள் இைங்கில் னத்தழ ன்ளக யினனேம் 
A) 30o -  40o  C, 100cm – 150 cm 
B) 20o  - 30o  C, 200 cm – 250 cm 
C) 10o – 20o C, 50 cm – 100 cm 
D) 20o – 30o C, 50 cm – 100 cm 
 
101. னத்தர் வளதழத்த அளத்நளயளதள ன்தழன் தளனள்  
A) ஆத்நள னடிவுற்து 
B) ஆத்நள ன்து இல்ன 
C) ஆத்நள இனக்கழன்து 
D) ஆத்நளனய களண னடினளது 
 
102. டிதபண்ட் கவுன் ழழன் வளக்கம் (1545 – 1563) 
A)  ழனக் னகதழகின் ழனனன  வர்டுத்துதல் 
B) கைற் ிபனளணத்தழன் ழனனநனினச்  வர் டுத்துதல்  
C) ள்ிகனச்  வர்டுத்துதல் 
D) கத்வதளழக்க தழனச் னனனச்  வர்டுத்துதல் 
 
103. குடுநழனளன் நனனிலுள் ல்யர்கள் கல்தயட்டுகள் குழக்கும்  ழந்த இன னளளர் 
A) னத்பளச் ளரினர் 
B) ப ழம்நயர்நன் 
C) இபளநளனுஜர் 
D)  ழம்ந யிஷ்ட 
 
104. ட்டினல் A ட்டினல் B உைன் தளனத்தழ, கவவம தகளடுக்கப்ட்டுள் குழனடீுகனக் 
தகளண்டு  ரினள யினைனனத் வதர்ந்ததடு :  
 ட்டினல் A      ட்டினல் B 
A) ளர்த்தவளநழனள ைனஸ் - 1. இந்தழனளயின் னதல் வளர்ச்சுக்கவ ழன அப  ிபதழழதழ 
B) யளஸ்வகளைகளநள  - 2. இந்தழனளயின் இபண்ைளம் வளர்ச்சுகவ ழன அப  ிபதழழதழ 
C) ிபளன் ழஸ் டி அல்தநய்ைள - 3. ததன் ஆப்ிரிக்களயின் ததன் னனனன 
அனைந்தயர் 
D) அல்வளன்வ ள டி அல்னகர்க் - 4. னதன் னதளக கைல் யமழனளக இந்தழனளனய அனைந்தயர் 
குழனடீுகள் :  
 a b c d 
A) 1 4 2 3 
B) 1 3 4 2 
C) 3 4 1 2 
D) 3 1 4 2 
 
105. தயல்தஸ்ழ ிபனயின் துனணப்னைத் தழட்ைத்னத ற்றுக் தகளள்ளத நன்ர் 
A) னலதபளளத் ழறளம் 
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B) ஷீ்யள இபண்ைளம் ளஜழபளவ் 
C) அவனளத்தழ யளப் 
D) தழப்ன சுல்தளன் 
 
106. ழயின் நறுக்கத்னத 1959 ஆம் ஆண்டு ைம் ிடித்த த னற்னக வகளள்  
A) லூளர் 3 
B) ஸ்னட்ிக் 
C) இன் ளட் 2 
D) ஆர்னட்ைள 
 
107. இயற்ழல் து  ரினள யினை  ழுதவும்?  
A) தீகற்ம் ன்து னென்று க்கம் ீர் சூழ்ந்த குதழனளகும்.  
B) இபண்டு தரின ீர்குதழகன இனணக்கும் வபள ீள்ளனத 
C) குறுகழன யமழனின் னெநளக கைல்ீர் உள்வ யனயது  
D) யிரிகுைளனய யிை தரிதளக இனப்து யனகுைள 
 
108. இபளவஜந்தழபன் த ன்னனிழனந்து னயவஸ்யர்க்கு னப்ைப் வளகழன்ர்.  அயர் 
னடுத்த வயண்டின ழயனபப்டும்....... 
A) இனற்னகனனநப்ன யனபைம் 
B) தளனள்  ளர்ந்த யனபைம் 
C) அப ழனனநப்ன யனபைம் 
D) இனய னென்றும் 
 
109. 0o தீர்க்கவபனக கழரீன்யிச் தநரிடினன் ன்று அனமக்கப்டுகழது.  தில் 
A) 180o அட் வபனக தபட்யிச் தநரிடினன்  அனமக்கப்டுகழது.  
B) 180o கழமக்கும்  180o  வநற்கும் எவப னள்ினில்  ந்தழக்கழன். 
C) இந்த தீர்க்கவபனக இண்ைிலுள் நக்களல் கண்டுிடிக்கப்ட்ைது.  
D) இண்ைிலுள் கழரீன்யிச் ன் இைத்தழல் யிண்தயி ஆபளய்ச் ழ ழனனம் என்று உள்து. 
 
110. இத்தளழனிலுள் யிசுயினஸ் ன் ரிநனக்கு டுத்துக்களட்டு 
A) உங்கும் ரிநன 
B) இனங்கும் ரிநன 
C) அமழந்துவள ரிநன 
D) இயற்ழல் துவுநழல்ன 
 
111. தகளடுக்கப்ட்டுள் தனர்கன (A) ட்ைங்கலைன் (B) தளனத்துக. 
ட்டினல் A   ட்டினல் B 
(தனர்)                (ட்ைம்) 
A) ளள ஜதழ பளய்  1. வதளஜழ  
B) சுளஷ்  ந்தழபவளஸ்  2. தனந்தனயர் 
C)  ர்தளர் யல்ளய் ட்வைல்  3. ஞ் ளின்  ழங்கம் 
D) கு. களநபளஜ்  4. இந்தழனளயின் ிஸ்நளர்க் 
 a b c d 
A) 4 3 1 2 
B) 3 1 4 2  
C) 3 4 1 2 
D) 1 4 3 2 
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112. னதல் உகப்வளனக்குப் ின்ன தஜர்நினேைன் னகதனழுத்தழைப்ட்ை அனநதழ உைன்டிக்னக 
ன்து 
A) டிரினவளன் உைன்டிக்னக 
B) ழனேி உைன்டிக்னக 
C) த வ்பஸ் உைன்டிக்னக 
D) தயர்த னல்ஸ் உைன்டிக்னக 
 
113. ஜப்ளன் அதநரிக்க கப்ல் னைத்தநள தர்ல் லளர்னப (னத்து துனனகம்) தளக்கழன 
தழம் 
A) டி ம்ர் 7, 1941 
B) டி ம்ர் 8, 1941 
C) டி ம்ர் 6, 1941 
D) டி ம்ர் 18, 1941 
 
114. னதல் இந்தழன சுதந்தழபப் வளரின் வதளல்யிக்கள னக்கழன களபணம்  
A) தளதுயள கனத்து னபட் ழனளரிைம் யீ ஆனேதங்கள் இல்ன 
B) னபட் ழனளர்கிைம் யீ ஆனேதங்கள் இல்ன 
C) இந்தழனர்கினைவன களணப்ட்ை எற்றுனநனின்னந 
D) அனத்து ஆட் ழனளர்கலம் ககத்தழல் வ பயில்ன 
 
115. வநற்கத்தழன நனத்துயத்தழன் தந்னத  அனமக்கப்டுயர் 
A) ைளநழ 
B) ிடினளஸ் 
C) லழப்வளகழபளட்ஸ் 
D) வலபவபளட்ைஸ் 
 
116. ின்யனயர்கில் க்தழ இனக்கத்தழல் வ பளத பளக கனதப்டுயர்? 
A) நீபள ளய் 
B) ல ன் கங்கள 
C) கரீ் 
D) குனளக் 
 
117. யபளற்றுக்கு னந்னதன களத்தழன் களகழபந யரின  
I. த ம்ன கற்களம்  II. னமன கற்களம் 
III. இனம்ன கற்களம்  IV. னதழன கற்களம் 
A) I, II, III, IV  
B) II, IV, I, III 
C) II, IV, III, I 
D) I, III, II, IV 
 
118. இயற்ழல் ந்த யளக்கழனம் உண்னநனளது?  
A)  ழந்துதயி நக்கள் ஆனேதங்கள் த ய்ன இனம்ன னன்டுத்தழர். 
B)  ழந்துதயி நக்கள் கப தழட்ைநழடுதனப் ற்ழ அழனளதழனந்தர். 
C)  ழந்துதயி நக்கின் ழுத்து டுகள் அமழனயில்ன. 
D) தநளகஞ் தளவபள ன்தன் தளனள் ள்ிக்கூைம். 
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119. ிந்னதன வயதகளத்தழல் அைங்கழனேள்னய  
A)  ளநவயதம், னஜஶர்வயதம், ரிக் வயதம் 
B) அதர்யண வயதம், னஜஶர் வயதம், ரிக் வயதம் 
C) னஜஶர் வயதம், ரிக் வயதம்,  ளந வயதம் 
D)  ளந வயதம், அதர்யண வயதம், னஜஶர் வயதம் 
 
120. தநௌரினப் வபப ழன் ஆட் ழனளரின் கள னன யரின  :  
A)  ந்தழபகுப்த தநௌரினர் ------>அவ ளகர்----->ிந்து ளபர்  
B) அவ ளகர்----------> ந்தழபகுப்த தநௌரினர்------>ிந்து ளபர்  
C)  ந்தழபகுப்த தநௌரினர்------>ிந்து ளபர்------>அவ ளகர் 
D)ிந்து ளபர் ------>அவ ளகர்----------> ந்தழபகுப்த தநௌரினர் 
 
121. தள யனநளம் குழப்து. 
A) என ளட்டில் ய ழக்கும் நக்கின் யளழ்க்னக ழனனனக் குழப்து 
B) என ளட்டில் உள் ணக்களபர்கின் யளழ்க்னகத் தபம் 
C) என ளட்டில் ழ்னநனில் உள் நக்கின் யளழ்க்னக ழன 
D) ளட்டில் உள் நக்கின் யளழ்க்னகத்தபம் 
 
122. ICAR இன் யிரியளக்கம் ன்?  
A) வயளண் குதழக்கள இந்தழன குழு 
B) வயளண் ஆபளய்ச் ழக்கள இந்தழன குழுநம் 
C) வயளண் ஆபளய்ச் ழக்கள இந்தழன குழு 
D) வயளண் குதழக்கள இந்தழன குழுநம் 
 
123. ‘ அிப்ன யிதழ'ன்து ந்த இபண்டிற்கள வபடித் ததளைர்ன யிக்கும்?  
A) ண்ைத்தழற்கள யினனேம் அிப்ின் அயிற்கும் 
B) ண்ைத்தழற்கள யினனேம் அதன் தபத்னதனேம் 
C) யினனில் ற்டும் ற்ம் நற்றும் ண்ைத்தழற்கள தபம் 
D) யினனிக்கனம் ண்ைத்தழற்கள தபனம் 
 
124. யினனளது  நழன யினனன யிை அதழகநளகவயள அல்து குனயளகவயள இனக்கும் 
வளது,  நழன யினனன அனைன வதனயனேம் அிப்னம் த னல்னரிகழன்.  இது..... 
அனமக்கப்டும்.  
A) யின  நழன 
B) அிப்ன  நழன 
C) அங்களடி  நழன 
D) வதனய  நழன 
 
125. இந்தழன னொளனின் திப்ட்ை  ழன்நளது இதன் இபண்டின் ததளகுப்னகள் ஆகும்.  
A) வதயளகரி 'Ra’ நற்றும் ஆங்கழ ழுத்தழன் 'R’ 
B) வதயளகரி 'Ra’நற்றும் வபளந ழுத்தழன் 'R’ 
C) இந்தழ ழுத்தழல் 'Ra’ நற்றும் வபளந ழுத்தழன் 'R’ 
D) இந்தழ ழுத்தழல் 'Ra’ நற்றும் ஆங்கழ ழுத்தழன் 'R’ 
 
126. உச் ீதழநன்த்தழன் ீதழதழக்கள தகுதழகளகக் குழப்ிடுயயற்ழல்  ரினளனதத் 
வதர்ந்ததடுக்கவும்?  
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A) அயன் / அயள் இந்தழன ளட்டின் குடிநக்களக இனக்க வயண்டும்.  
B) அயன் / அயள் உனர்ீதழநன்த்தழல் குனந்தது ந்து யனைம் யமக்கழஞபளக ணினளற்ழ 
இனக்க வயண்டும்.  
C) அயன்/ அயள் நளயட்ை ீதழநன்த்தழல் யமக்கழஞபளக ணினளற்ழ இனக்க வயண்டும்.  
D) அயன் /அயள் 65 யனனத அனைந்தயபளக இனக்க வயண்டும். 
 
127. அப ழனனநப்ன  ட்ைத்தழல்  பத்து 21A ன் உத்தழபயளதம் அிக்கழது?  
A) யளழ்யதற்கள உரினந 
B) அடிப்னை கல்யிக்கள உரினந 
C) கல்யி ழறுயங்கன அனநப்தற்கள உரினந 
D) இந்தழனளயில் ங்கும் த ல்யதற்கள உரினந 
 
128. கவழ்களடம் த ளற்தளைரில் து தயளது அல்?  
A) குமந்னத ததளமழளர்கள் உனயளகக் களபணம் தற்வளர்கின் கல்யி அழவு 
B) னதளி குமந்னதக்கள தநளத்த கூழனனனேம் த லுத்த வயண்டும் 
C) குமந்னத ததளமழளி உனயளக யறுனநவன களபணம் 
D) குமந்னத ததளமழளர்கள் களணப்டும் யனது 6 – 14 ஆண்டுகள் 
 
129.  ளர்க் (SAARC) ளடுகலக்கள னதல் கூட்ைம் ங்களவதரழலுள் ைளக்களயில் னைதற் 
ஆண்டு. 
A) டி ம்ர் 6, 1985  
B) டி ம்ர் 7, 1986 
C) டி ம்ர் 6, 1986 
D) டி ம்ர் 7, 1985 
 
130. இந்தழன தபழர்ணன ஆனணனம் ப்தளனட்கலக்கு தபச் ளன்று யமங்குகழன்து?  
A) ததளமழல் நற்றும் தகர்வயளர் ண்ைங்கள் 
B) வயளண் தளனட்கள் 
C) ட்ைளசு நற்றும் தீப்தட்டி தளனட்கள் 
D) குடிநக்கின் யளழ்க்னகத்தபம் 
 
131. ததன்ிந்தழனளயின் நளன்த ஸ்ைர்  கனதப்டுயது 
A) வகளனம்னத்தூர் 
B) ளனனங்வகளட்னை 
C) ஈவபளடு 
D) நதுனப 
 
132. இந்தழனளயில் குழப்ிட்ை இைத்தழல் இனக்கும் வபத்னத அழயதற்கு இந்த தீர்க்க வபனக 
டுத்துக் தகளள்ப்டுகழது.  
A) 83o 20’ கழமக்கு 
B) 20o 83’ கழமக்கு 
C) 30o 82’ கழமக்கு 
D) 82o 30’ கழமக்கு 
 
133. ...........ஆறுகலக்கு இனைனில் கழமக்கு ததளைர்ச் ழநன கழமக்கு கைற்கனபக்கு இனணனளக 
த ல்கழன்து.  
A) நகளதழ, வகளதளயரி 
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B) கழனஷ்ணள, னயனக 
C) நகளதழ, னயனக 
D) வகளதளயரி, னயனக 
 
134. வநற்கு இபளஜஸ்தளன் ளனயநளகவய இனக்கழது. தில் 
A) ததன்வநற்கு னயக்களற்று அங்கு அனையதழல்ன. 
B) ததன்வநற்கு னயக்களற்று ஆபயல்ழ குன்றுகலக்கு இனணனளக யசீுகழன்து.  
C) ததன்வநற்கு னயக்களற்று ஆபயல்ழ குன்றுகளல் தடுக்கப்டுகழது. 
D) ததன்வநற்கு னயக்களற்று ஆபயல்ழ குன்ன அனைனேம் வளது நனம தளமழந்துயிடுகழது. 
 
135. இயற்ழல் து தயள யளக்கழனம்?  
A) குிர் களத்தழலும் வயிற் களத்தழலும் வகளதுனந னிரிைப்டுகழது. 
B) சுனந னபட் ழ களபணநளக ஞ் ளில் வகளதுனந அதழகம் யினகழது.  
C) தஞ்ன னில் வகளதுனந அதழகம் யினயிக்கப்டுகழது.  
D) இந்தழனளயில் வகளதுனந னக்கழன உணவுப் னிர் ஆகும். 
 
136. இந்தழன கூட்ைளட் ழனின் ததளகுப்ன ன்து...........நளழங்கள் நற்றும் ...........னைினன் 
ிபவத ங்கனக் தகளண்ைது.  
A) 28, 7 
B) 29, 7 
C) 27, 8 
D) 28, 8 
 
137. இந்தழன அப ழனல் அனநப்ில்........குதழகள் ............ பத்துகள்...........ட்டினல்கள் உள்.  
A)XXII, 449, 14 
B) XXII, 501, 13 
C) XXII, 449, 12 
D) XXII, 448, 12 
 
138. அதநரிக்கள தற்கு உதளபணநளக கனதப்டுகழது.  
A) என கட் ழ னன 
B) இபண்டு கட் ழ னன 
C)  கட் ழ னன 
D) என கட் ழனேம் இல்ளத னன 
 
139. ன்ளட்டு ீதழநன்ம் அனநந்துள் இைம்  
A) ழனைனளர்க் 
B)  ளன் ிபளன் ழஸ்வகள 
C) யளரழங்ைன் 
D) தழ வலக் 
 
140. கனம்னக தழட்ைம் னளபளல் அழனகப்டுத்தப்ட்ைது? 
A) வத ழனக் கல்யிக் தகளள்னக, 1986 
B) அனயனக்கும் கல்யித் தழட்ைம், 2002 
C) கல்யிக் தகளள்னக 1968 
D) வத ழன கல்யிக் தகளள்னக 1991 
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141. இனணப்ன தட்டி ததளமழற் ளன, த ன்ன ைளைள இனம்ன ஃகு ததளமழற் ளன, ஜளம் 
தரட்னர், ஃகு ததளமழற் ளன, வ ம், ஆகழனயற்ழற்கு டுத்துக்களட்டு  
A) அதழக அவு உற்த்தழ ததளமழற் ளன 
B)  ழழன அவு உற்த்தழ ததளமழற் ளன 
C) டுத்தப உற்த்தழ ததளமழற் ளன 
D) குடின த் ததளமழல் 
 
142. நக்கள் ததளனக அைர்த்தழனில் னன்ணினில் உள் ளடு 
A) இந்தழனள 
B)  வள 
C) ங்களவதஷ் 
D) ளகழஸ்தளன் 
 
143. தநழழ்ளடு இந்த அட் வபனகக்கு இனைவன அனநந்தழனக்கழன்து 
A)18o 05’ ழனந்து  23o 09’  யைக்கு  
B)8o 05’  ழனந்து   13o 09’  யைக்கு  
C)8o 05’  ழனந்து    23o 09’ யைக்கு  
D)13o 09’  ழனந்து   23o09’ யைக்கு  
 
144.  தநழழ்ளட்டில் னதல் அட நழன்ழனனம் அனநந்துள் இைம் 
A) கூைங்கும் 
B) கல்ளக்கம் 
C) ஆபல்யளய் தநளமழ 
D) தழண்டுக்கல் 
 
145. TNPL ன்தன் யிரியளக்கம்?  
A) தநழழ்ளடு களகழத ஆன ழறுயம் 
B) தநழழ்ளடு அச்சு களப்கம் 
C) தநழழ்ளடு அச்சு ழறுயம் 
D) தநழழ்ளடு த ய்தழத்தளள் அச்சு நற்றும் களகழத ழறுயம் 
 
146. கவழ்க்கண்ையற்ழல் து ணத்தழன் ணினன குழப்தழல்ன?  
A) ரிநளற்க் கனயி 
B) நதழப்ின் அவுவகளல் 
C) தழர்கள த லுத்துனகக்கள ழனநதழப்ன 
D) என்றுடுத்துயதற்கள கனயி 
 
147. உற்த்தழ களபணிகள் (ட்டினல் A) நற்றும் உற்த்தழக்கள ஊதழனத்னதனேம் (ட்டினல் B)  
தளனத்துக. 
 ட்டினல் -  A  ட்டினல் -  B 
a) ழம்   - 1. இளம் 
b) உனமப்ன  - 2. யட்டி 
c) னெதம்  - 3. கூழ  
d) அனநப்ன   -  4. யளைனக 
 
 a b c d 
A)  4 3 2 1 
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B) 3 1 2 4  
C) 3 2 4 3 
D) 4 2 4 1 
 
148. இயற்ழல் து னெதத்தழன் யடியம் அல்?  
A) னநப்தளனள் னெதம் 
B) ண னெதம் 
C) இனற்னக னெதம் 
D) நித னெதம் 
 
149. இதழல் தயள கூற்னக் கூறுக.  
A)  னெகனம்,  னதளனனம் என்றுக்தகளன்று ததளைர்னனைனது. 
B)  னெகத்தழன் வளக்கம் - தளதும் 
C)  னெகம்  குழுக்கின் ததளகுதழ - என்றுக்தகளன்று ததளைர்னனைனது 
D)  னெகம் ன்து திப்ட்ை நிதர்கிைநழனந்து என குழப்ிட்ை யளழ்யதற்கள னனனன 
தழர்ளர்த்தல் 
 
150. கழபளந ஞ் ளனத்தழன் ணிகில் யபளத என்று து?  
A) கழபளநங்கில் கழணறு தயட்டுதல் 
B) கழபளநங்கில் உள் யினனளட்டு னநதளங்கன கயித்தல் 
C) கழபளநங்கில்  ளனகள் அனநத்தல் 
D) கழபளநங்கில் நழன் ளப உற்த்தழனனப் தனக்குதல் 
 

கணிதம் மற்றும் அறிவியல் 
 
1. Δ ABC ~ Δ PQR; AB =3.6, PQ = 2.4 kw;Wk; PR = 5.4 vdpy; AC = 

 a. 3.6 

 b. 8.1  

c. 5.4 

 d. 7.8 

 

2. fw;gthpd; jpwik mjd; mjpfgl;r jpwik epiyia ,aw;ifahfTk;> jd;dpr;irahfTk; 
milfpwJ. ,jdhy; milag;gLk; Fwpf;Nfhs;  

a. ,aw;ifkakhjy; 

b. Fzr;rpj;jpug;gLj;Jjy; 

c. jpwikahff; ifahSjy; 

d. xOq;FgLj;Jjy; 

 

3. fiyj;jpl;l tbtikg;gpy; gpd;tUtdtw;wpy; xd;W xU Fwpf;Nfhs; my;y. mJ vJ?  

a. Foe;ijia ikakhff; nfhs;Sk; Fwpf;Nfhs;  

b. fiyj;jpl;lk; epiyahdjhf ,Uj;jy; 

c. fiyj;jpl;lk; md;whl tho;f;iff;F njhlh;Gilajhf ,Uj;jy; 
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d. fiyj;jpl;lj;jpid ed;F xUq;fpizj;J mikj;jy; 

 

4. 10 vz;fspd; $l;Lr;ruhrhp – 7. xt;nthU vz;Zld; 5If; $l;bdhy; fpilf;Fk; Gjpa 
$l;Lr;ruhrhp  

a. -2  

b. 12 

c. -7  

d. -12 

 

5. a = 3, b = 7 vdpy;> ab – ba d; kjpg;G  

a. 1944  

b. 2187  

c. 343  

d. 1844 

 

6. 3/4, 1/2, 2/3, 1/6 ,7/12 d; ,ilepiy 

 a. 3/ 4  

b. 7 /12 

 c. 2/ 3  

d. 1/ 6 

 

7. xU njhiyf;fhl;rp ngl;bapd; jw;Nghija kjpg;G &.14>580. xt;nthU Mz;Lk; 
njhiyf;fhl;rp ngl;bapd; kjpg;G 10% Nja;khdj;jpw;fhf Fiwj;J kjpg;gplg;gLfpwJ vdpy; 3 
Mz;LfSf;F Kd;dh; mj;njhiyf;fhl;rp ngl;bapd; kjpg;G 

a. &.18>950  

b. &.16>200 

c. &.20>000  

d. &.18>000 

 

8. ,U tbnthj;j Kf;Nfhzq;fspd; gf;fq;fspd; tpfpjk; √3 : 2 vdpy;> mtw;wpd; 
gug;gsTfspd; tpfpjk;  

a. √3 : 4  

b. 3 : 4  

c. 3 :2  

d. 4 : 3 

 

9. ghlj;jpl;l tbtikg;gpy; n`h;ghh;bad; mZFKiwahdJ gpd;tUk; gbfis 
cs;slf;fpaJ  
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I. gad;ghL  

II. njhlh;GgLj;jy;  

III. nghJkakhf;Fjy;  

IV. jahh;gLj;Jjy;  

V. tpsf;Fjy;  

VI. kPs;ghh;it  

Nkw;fz;l gbfspd; rhpahd thpir  

a. III, II, I, VI, V, IV  

b. II, IV, V, I, III, VI  

c. IV, V, II, III, I, VI  

d. V, I, IV, II, III, VI 

 

10. “vij mstpLk; Nehf;fj;jpw;fhf xU Njh;T Nkw;nfhs;sg;gLfpNwh mij kpf 
Jy;ypakhf mstpLjy;” vd;w $w;W xU ey;y milTr; Nrhjidapd; fPo;f;fhZk; ve;j 
jd;ikiaf; Fwpf;fpwJ? 

a. rhj;jpaj;jd;ik  

b. Fwpf;NfhsilAk; jd;ik  

c. cz;ikj;jd;ik 

d. Vw;Glik 

 

11. kg - sec 
-2

 tpd; rkkhd myF  

a. fNyhhp  

b. epa+l;ld;  

c. [_y;  

d. gh];fy; 

 

12. kdpjdpd; nrtpahy; jhq;fpf; nfhs;sKbahj nrtpiag; gOjhf;Fk; xypr;nrwptpd; kjpg;G  

a. 170 dB 

 b. 70 Wm-2  

c. 110Wm-2  

d. 120 dB 

 

13. njhlhpizg;gpy; ,izg;gl;Ls;s 10 gy;Gfs;> 2 V kpd;dOj;j NtWghLila 3 
kpd;fyd;fSld;  

a. tif II I tpl tif I y; gy;Gfs; ePz;l Neuk; xsph;fpwJ 

b. tif I I tpl tif IIy; gy;Gfs; ePz;l Neuk; xsph;fpwJ  

c. gy;Gfs; xspUk; Neuk; ,uz;L tifapYk; rkkhf> rPuhdjhf ,Uf;Fk;  
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d. tif I xg;gpLk;nghOJ tif IIy; xsph;jy; Neuk; ,uz;L klq;fhfpwJ 

 

14. 39tJ [t`h;yhy; NeU Foe;ijfspd; Njr Pa mwptpay; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; fy;tp 
fz;fhl;rp 2012 d; Nehf;fk; 

a. mwptpay;> rKjhak; kw;Wk; Rw;Wr;#oy;  

b. mwptpay; kw;Wk; kdpj eyDf;fhd njhopy;El;gk;  

c. mwptpay;> tptrhak; kw;Wk; njhopy;Jiw  

d. mwptpay; kw;Wk; cyfshtpa Mjhuj;jpw;fhd njhopy;El;gk; 

 

15. ghlj;jpl;l Fwpg;gpw;fhd Kf;fpa Nehf;fk;  

a. khzth;fspd; rhjidfis kjpg;gPL nra;jy;  

b. fw;wy;-fw;gpj;jy; Kiwfis Kd; fzpj;jy;  

c. fw;gpj;jYf;fhd cs;slf;fq;fisj; jahh; nra;tJ  

d. fw;wy; - fw;gpj;jy; nghUl;fisj; jahh; nra;tJ 

 

16. x2 – px +q = 0 d; %yq;fs; α, β vdpy; α2/β + β
2
/α d; kjpg;G  

a. q
3
-3pq/q 

b. p
3
-3p/q 

 c. p
3
-3pq  

d. p
3
-3pq/q 

 

17. 20 vz;fspd; $l;Lr;ruhrhp 12.15 vd fzf;fplg;gl;lJ. gpd;dh; me;j vz;fspy; xd;W 15 
vd;gjw;Fg; gjpyhf – 15 vd jtWjyhf vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ fz;lwpag;gl;Ls;sJ 
vdpy;> rhpahd ruhrhp  

a. 13  

b. 14  

c. 12  

d. 14.5  

 

18. x = 2 6 + 5 vdpy; x + 1 x d; kjpg;G 

 a. 10  

b. 10 6  

c. 12  

d. 12 6 

 

19. tFj;jy; fzf;F xd;wpy;> tFgLk; vz; 1261 kw;Wk; tFf;Fk; vz;zhdJ <tpy; 
ghjpahf cs;sJ. kPjp 11 vdpy;> tFf;Fk; vz;  

a. 20  
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b. 25  

c. 35  

d. 45 

 

20. ax4 + bx3 + cx2 + dx + e d; xU fhuzp x+1 vdpy;> gpd;tUtdtw;Ws; vJ nka;? 

 a. a + c + e =b + d   

b. a + b = c – d  

c. a + b + c + d + e = 0  

d. a + c + b = d + e 

 

21. (px + q)
3
 – (px – q)

3
 =  

a. 2px(p
2
x

2
+3q

2
) 

 b. 2q(p
2
x

2
+q

2
) 

c. 2px(px+q)  

d. 2p
2
x

2
(px+q

2
) 

 

22. 144 %d;W cNyhf fd rJuq;fspd; gf;fq;fs; KiwN 3 nr.kP> 4 nr.kP kw;Wk; 5 nr.kP 
,itaidj;Jk; cUf;fg;gl;L xNu fdrJukhf khw;wg;gLfpwJ vdpy; mjd; Gwg;gug;G 
(r.nr.kP.apy;) 

a. 216  

b. 256  

c. 72  

d. 144 

 

23. jiuapypUe;J 20 kPl;lh; cauj;jpy; xU fl;blj;jpd; [d;dy; mike;Js;sJ. mjd; kPJ 
25 kPl;lh; ePsKs;s Vzp rhh;j;jg;gl;Ls;sJ vdpy;> Vzpapd; mbg;ghfj;jpy; ,Ue;J 
fl;blj;jpw;F cs;s J}uk;  

a. 35 kP  

b. 45 kP  

c. 30 kP  

d. 15 kP 

 

24. (64)
x
 = 2 √2, vdpy;> x d; kjpg;G  

a. 4  

b. 6  

c. 1/4  

d. 1/ 6 
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25. 7 kPl;lh; cs;tpl;lKs;s xU cs;sPlw;w cUis xd;wpy; xU rh;f;f]; ,U rf;fu thfd 
Xl;b jd; rhfrq;fis epfo;j;Jfpwhh;. mtUf;F me;j thfdj;ij Xl;Ltjw;fhd cs;s 
gug;G (r.kP.y;) 

a. 77  

b. 154  

c. 44  

d. 144 

 

26. tbfl;Ljy; vd;w epfo;tpy;  

a. Mtpahjy; eilngWfpwJ  

b. Fsph;TWjy; eilngWfpwJ  

c. MtpahjYk; kw;Wk; Fsph;TWjYk; xNu Neuj;jpy; epfo;jy; Vw;gLfpwJ  

d. jpl kw;Wk; jput gUg;nghUs; thAepiyf;F khWjy; Vw;gLfpwJ 

 

27. 1 rJu nlrpkPl;lh; vd;gJ  

a. 10-2 Vh;  

b. 10-4 rJu nlf;fhkPl;lh;  

c. 10-4 n`f;Nlh;  

d. 10-2 rJu nlf;fhkPl;lh 

 

28. vhpnghUspd; rhpahd fNyhhp kjpg;Gfs; fPo;f;fhZk; VNjDk; xd;wpd; VWthpirapy; 
cs;sJ  

a. ePh;thA – fhp - ,aw;if thA – kPNjd; - i`l;u[d;  

b. kPNjd; - fhp – i`l;u[d; - ePh;thA - ,aw;if thA  

c. fhp - ,aw;if thA – ePh;thA – kPNjd; - i`l;u[d;  

d. ,aw;if thA – ePh;thA – fhp – kPNjd; - i`l;u[d; 

 

29. Y vd;w xspGF nghUNshL Nrh;j;J itf;fg;gl;l X vd;w kw;nwhU xspGF nghUs; kPJ 
xU xspf;fjph; gLfpwJ. mf;fjph; Yd; topahf ntsptuhjjw;fhd fhuzk;  

a. X vd;gJ mlh;Fiw Clfk; kw;Wk; ∠ i< C  

b. X vd;gJ mlh;Fiw Clfk; kw;Wk; ∠ i> C  

c. Y vd;gJ mlh;kpF Clfk; kw;Wk; ∠i> C  

d. Y vd;gJ mlh;Fiw Clfk; kw;Wk; ∠i<C 

 

30. ntg;gr;rydk; Vw;gLk;NghJ mjd; ,aw;gpay; gz;gpy; Vw;gLk; khw;wk;  

a. %yf;$WfSf;F ,ilNaAs;s <h;g;G tpir 

b. madpahf;fk;  

c. mlh;j;jp  
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d. fiujpwd; 

 

31. ,e;j ,dg;ngUf;f Kiwapy; vl;L jiyKiwfspy; GNuhl;NlhNrhthtpd; ,dj;njhifg; 
ngUf;fk; 256 Mf cs;sJ. ,e;j ,dg;ngUf;fj;jpd; ngah;  

a. ,Urkg;gpsT  

b. gyKiw gpsT  

c. Kjy; epiy gpsT  

d. ,uz;lhk; epiy gpsT 

 

32. nghJthfTk; gutyhfTk; fhzg;gLk; ve;j rpw;wpdj;jpd; %yk; 48 kzp Neuj;jpy; tpl;L 
tpl;L kNyhpah fha;r;ry; Vw;gLk;?  

a. gp. XNty;  

b. gp. ghy;rpghuk;  

c. gp. itthf;];  

d. gp. KNyhpah 

 

33. fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s rpk;ngd;rpapd; gy;NtW nry;fspd; ngah;fSk; mtw;wpYs;s 
FNuhNkhNrhk;fspd; vz;zpf;ifAk; jug;gl;Ls;sd. rhpahf nghUe;jpAs;sit Njh;f:  

I. fUKl;il : 48  

II. jha; tpe;J nry; : 24  

III. tpe;jZ : 24  

IV. mz;lr;nry;: 48 

a. I, IV  

b. I, III  

c. I, II  

d. II, IV 

 

34. nraw;if kioia Vw;gLj;j Nkfj;jpd; kPJ J}tg;gLtJ  

a. jput O2  

b. jpl H2  

c. jput CO  

d. jpl CO2 

 

35. 25 taJs;s xU egh;> tpgj;jpy; tyJ fhiy ,oe;jhh;. Mf];l; tP];nkd; $w;Wg;gb> 
jpUkzj;jpw;Fg; gpwF gpwf;Fk; mthpd; Foe;ijfs; ---------  

a. cly; CdKw;wjhf ,Uf;Fk;  

b. ,ay;ghditahf ,Uf;Fk; 

c. kdtsh;r;rp Fd;wpajhf ,Uf;Fk 
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d. 50% ,ay;ghditahf ,Uf;Fk; 

 

36. xspr;rhh;girt kw;Wk; Gtpr;rhh;girt fhzg;gLk; jhtug;gFjpfs; KiwNa  

a. Nth;fs;> jz;L  

b. jz;L> Nth;  

c. goq;fs;> ,iyfs;  

d. Nth;fs;> goq;fs; 

 

37. my;NyhNfkp %yk; ey;y gaph; ngUf;fj;jpw;F tptrhap jhtuj;jpd; ve;j gFjpia ePf;fk; 
nra;thh;?  

a. xU ghy; kyhpYs;s kfue;jj;jhs;  

b. ,Ughy; kyhpYs;s #yfk;  

c. ,Ughy; kyhpYs;s kfue;jj;jhy; my;yJ #yfk;  

d. ,Ughy; kyhpYs;s kfue;jj;jhs; kw;Wk; #yfk; 

 

38. xw;iwka FNuhNkhNrhk;fs; vz;zpf;ifapd; mbg;gilapy; ,wq;F thpirapd;gb 
fPo;f;fz;l jhtuq;fis (Njhl;lg;gl;lhzp> ney;> fUk;G kw;Wk; NfhJik) thpirg;gLj;J  

a. NfhJik> ney;> Njhl;lg;gl;lhzp> fUk;G  

b. fUk;G> NfhJik ney;> Njhl;lg;gl;lhzp  

c. Njhl;lg;gl;lhzp> ney;> NfhJik> fUk;G  

d. ney;> NfhJik> Njhl;lg;gl;lhzp> fUk;G 

 

39. vj;jdhypf; nehjpj;jypd; nghOJ ntspg;gLk; Mw;wy; ehzak;> FADH2 kw;Wk; NADH
2
 

Mfpatw;wpd; %yf;$W vz;zpf;if KiwNa  

a. 0, 2 , 1  

b. 2, 2, 2  

c. 2, 2, 6  

d. 2, 0, 2 

 

40. fPo;f;fz;l ,izapy; tpijiag; nghWj;j jtwhd ,iziaf; fz;Lgpb  

I. Ml;NlhNfhp – fhw;wpd; %yk;  

II. mdpNkhNfhp – Rakhf  

III. i`l;NuhNfhp – ePhpd; %yk;  

IV. #Nfhhp – tpyq;fpd; %yk; ,tw;Ws;  

a. I, III  

b. II, I  

c. II, III  
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d. IV, I 

 

41. FNshNuh/gpy;ypy; mlq;fpAs;s jdpkk;  

a. As  

b. Be  

c. Cs  

d. Mg 

 

42. goq;fs; kw;Wk; fha;fwpfspd; jpl;l epwk;> thrid kw;Wk; Urpf;F fhuzk;  

a. gPdhypf; Nrh;kk;  

b. nkyhdpd;  

c. mkpNdh mkpyq;fs;  

d. nfhOg;G mkpyq;fs; 

 

43. MPS Nghd;w mkpy ePf;fp kUe;Jfspy; cs;sJ  

a. Ca (OH)2  

b. NAOH  

c. Mg(OH)2  

d. KOH and NAOH 

 

44. rpy;th; GNuhikL rpijtile;J Ag kw;Wk; Br2 jUk; tpid top  

a. fhe;jkhf;fy;  

b. #hpa xsp Kd;dpiyapy;  

c. ,Ul;by; Fspu itj;jy;  

d. <ug;gjf; fhw;wpd; Kd;dpiyapy; 

 

45. eh/g;jypd; cUz;ilfs; jahhpj;jypy; gad;gLk; epyf;fhp tpisnghUs;  

a. epyf;fhp thA  

b. thA fhh;gd;  

c. epyf;fhpj; jhh;  

d. jput mk;Nkhdpah 

 

46. ekJ KJnfYk;Gj; njhlhpy; 26/33 vz;zpf;if cs;sNghJ> vz;zpf;ifapy; 
mjpfkhfTk; FiwthfTk; cs;s Ks;nsYk;Gfs; KiwNa  

a. khh;G> yk;ghh; (tapW)  

b. khh;G> thy;  
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c. fOj;J> ,Lg;G  

d. ,Lg;G thy; 

 

47. fPo;fz;ltw;Ws; vJ FNshdpq;-f;fpw;Fj; njhlh;gpy;yhjJ?  

a. ghypyh ,dg;ngUf;fk; %yk; caphp cUthf;fg;gLjy;  

b. xNu ngw;NwhhplkpUe;J ngwg;gLk; caphp  

c. Xh; ,aw;ifahd FNshd;> lhf;lh; Iahd; tpy;Kl; mth;fshy; cUthf;fg;gl;lJ  

d. FNshd; vd;gJ thOk; thOk; ngw;Nwhh;fspd; efyhFk; 

 

48. fPo;f;fz;l vjd; mbg;gilapy; vjph; rt;t+L guty;> rt;t+L gutypypUe;J NtWgLfpwJ?  

I. mOj;jk; gad;gLj;jg;gLfpwJ  

II. Mw;wy; Njit  

III. mjpf mlh;j;jpapypUe;J Fiwthd mlh;j;jpf;F ePh; guTjy;  

IV. miu flj;jpr; rt;T mtrpaj; Njit ,tw;Ws;  

a. I, II  

b. I, IV  

c. III, IV  

d. I, III 

 

49. xd;gjhk; tFg;G gapYk; xU khztUf;F fPo;f;fhZk; fUtpfSk;> nghUl;fSk; 
toq;fg;gl;Ls;sJ. ug;gh; Foha;> fpsg;Gfs;> xU JisAs;s ug;gh; milg;ghd;> Ytbtf; 
fz;zhb Foy;> gY}d;fs;> ug;gh; tphpg;G> mfy thAila fz;zhb ghl;by; kw;Wk; E}y; 
,tw;iwg; gad;gLj;jp> nray;gLk; ve;j tif khjphpia cUthf;f KbAk;?  

a. ];nlj;Njh];Nfhg;  

b. rpWePufq;fs;  

c. EiuaPuy; 

 d. FUjpr; Row;rp 

 

50. md;whl tho;tpd; xU gFjpiajhd; nray;jpl;lkhf gs;spfspy; fw;gpf;fg;gLfpwJ - ,e;j 
tiuaiwia tFj;jth;  

a. Nguhrphpah; Ngyhh;L  

b. lhf;lh; fpy;Ngl;hpf;  

c. ];Btd;rd;  

d. H.E. Mk;];l;uhf; 

 

51. fPo;f;fz;ltw;wpy; Mf;Fj;jpRitg;gw;wpa $w;Wg;gb vJ jtwhdJ vd;gijf; fz;Lgpb  

a. ,J vy;yh caphpfspYk; fhzg;gLfpwJ  

b. jhtuj;jpd; tsh;r;rpf;F fhuzkhf cs;sJ  
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c. Fwpg;gpl;l jhtug; gfjpapy; kl;LNk fhzg;gLfpwJ  

d. nry;fs; njhlh;e;J gFg;giljy; %yk; cUthfpa xNu khjphpahd Kjph;r;rpailahj 
nry;fs; 

 

52. jhtu Ez;ngUf;fj;jpd;nghOJ (ikf;Nuh GugNfrd;) Ma;tf ty;Yeh; tsh;g;G 
Clfj;jpy; irl;Nlhifdpid Nrh;f;f kwe;J rpy ehl;fs; fopj;J cw;W Nehf;Fk; nghOJ  

a. jpRj;jpuspy; jz;Lj; njhFg;G fhzg;gLjy;  

b. jpRj;jpuspy; Nth;j;njhFg;G fhzg;gLjy;  

c. jpRj;jpuspy; jhkjkhd cWg;Gfshf;fk;  

d. jpRj;jpuspy; Gwtsh;r;rp fhzg;gLjy; 

 

53. my;gpNdh vd;gJ  

a. fWg;G ,dj;jth;  

b. nts;is ,dj;jth;  

c. Kw;wpYkhf nkydpd; epwkp fhzg;glhjth;  

d. mjpfg;gbahd nkydpd; epwkp cs;sth;fs; 

 

54. jhtu tifg;ghl;bay; gw;wp njhpe;J nfhz;lgpd; Gwj;Njhw;wj;jpd; mbg;gilapy; 
jhtuq;fis xU khztuhy; tifg;ghL nra;a KbfpwJ. ,J -------- Fwpf;Nfhs; 
epiwNtWtij czh;j;JfpwJ. 

a. Ghpe;J nfhs;Sjy;  

b. mwpT  

c. jpwdwpjy;  

d. RUf;fp mwpjy; 

 

55. ghlj;jpl;lk; vOJk; nghOJ fPo;f;fz;ltw;wpy; vJ Kjy; gb ,y;iy?  

a. mwpKfg;gLj;Jjy;  

b. Kd; mwpitr; Nrhjpj;jy;  

c. Cf;fg;gLj;Jjy;  

d. jahh;gLj;Jjy; 

 

56. iel;u[d; cUthf;Fk; Mf;irLfspd; vz;zpf;if  

a. 4  

b. 3  

c. 6  

d. 5 

 

57. Rl;l Rz;zhk;G – ePh;j;j Rz;zhk;G Mfpatw;wpw;F ,ilNa cs;s NtWghL  
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a. ,tw;Ws; xd;wpy; fhh;gNdl;L cWg;G cs;sJ  

b. ,tw;Ws; xd;wpy; i`l;u[d; mlq;fp cs;sJ  

c. ,tw;Ws; xd;wpy; ehd;F jdpkq;fSk; kw;nwhd;wpy; %d;W jdpkq;fSk; cs;sJ  

d. ,tw;Ws; xd;wpy; - HCO3 cWg;Gk; kw;nwhd;wpy; - CO3 cWg;Gk; cs;sJ 

 

58. Xh; vspjpy; tpid Kw;Wg; ngwtpy;iynadpy;  

a. vhpAk; nghUs; kPjkiljy;  

b. vhpAk; nghUs; ePy epwr;RlUld; vhpe;J rhk;giy ntspg;gLj;Jjy;  

c. vhpAk; nghUs; fhh;gd; Nkhdhf;iril cUthf;Fjy;  

d. rptg;G epwr; RlUld; vhpe;J fhh;gd;-il-Mf;iril cUthf;Fjy; 

 

59. ,e;j gapw;WKiw ekJ khzth;fis XusT fz;Lgpbg;GfSf;fhd kdepiyia 
cUthf;fg; gad;gLk;  

a. jpl;lKiw  

b. Ma;tf Kiw  

c. El;gj;Njly;Kiw  

d. gpur;ridf;Fj; jPh;T fhzy; Kiw 

 

60. kdpj elj;ijNahL njhlh;Gila cs Mw;wy; Gyj;jpd; tpisT  

a. nghJikg;gLj;Jjy;  

b. xOq;FgLj;Jjy;  

c. gz;ghf;Fjy;  

d. ,ay;ghf;Fjy; 

 


