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time
marks
subject
1.

-vao and group-2
- 60 minits
-1x100=1000
-10 tamil + elikiya varalaru
9.

உனகத்ில் பதானந்ா என்றநத் தர்க
[A] னனில்
[C] கற்கண்

3.

[D] அிான் ணண

நாணறத் தர்ந்படு :
[A] பண்தாப் தாட்டில்

–குதண்டிர்
ீ

[B] இனக்க ிபக்கம்

-சுாிாதசிகர்

[D] சிம்ததாட்டில்

-தஞ்தசாி

[A] ங்றக

[B] டந்ற

-ீாடர்

[C] அரிற

[D] ததரிபம்பதண்

எனற தன்றப் திறகறப கண்டநிக

– 13-19
- 20-30
- 32-40

[D] னெனனா

திள்றபக் கினல்னாம்

12. இாசாச தசான் உனா இற்நிற்கு எவ்பான

ஈாகத்பாண்ணூற்நாறு ன்னும் பாறகாம்

கண்ிக்கும் ஆிம் பதான் தரிசு பதற்நர்
[A] பதனாள் ாணார்
[B] குகுனதர்

[B] தன்ணினதாட்டில்

[C] எட்டக்கூத்ர்

[C] சிம்ததாட்டில்

[D] தசக்கிார்

[D] திதந்தில்

13. காித்ணான் ீ ணாட்சிசுந்ம் இற்நி தகாற

பதானந்ாண :

[A] னறனக்கண் ீர்

-பதாய்ளறக

[C] குட்டிச்சுர்

-தணின்நி இனத்ல்

[D] பகாட்டி அனத்ல்

-ிகுிாகப் ததசுல்

ணெனில் பதானத்ற்நண
[A] சீர்காிக் தகாற

-இல்னா என்று

[B] ினாடுணறநக் தகாற
[C] குன்நத்ணர் தகாற

[D] குதனாத்ணங்கன் தகாற

‚குி னங்கினும் கிாகும்‛

14. ‚னெங்கில் இறனததன ணங்கும் தணிீத

[A] சுத்சாகம்

ணங்கும் தணிீற ாங்கும் கிதாதண‛

[B] சாகம்

ற்நப்தாட்டு ______________ அந்ாிக்கு .கா

[C] பால்காப்திம்

[A] எனி அந்ாி

[D] திள்றபத்ிழ்

[B] திற்றுப்தத்ந்ாி

திள்றபத்ிழ் ணெல்களுள் பதானத்ற்நண :

[C] அற்னத்ினந்ாி

[A]ினச்பசந்ணர்னனகன் திள்றபத்ிழ்–குகுனதர்
[B]அனாம்திறக திள்றபத்ிழ்- ீ ணாட்சி சுந்ம்
[C]தசக்கிார் திள்றபத்ிழ் – ீ ணாட்சி சுந்ம்

[D] ணிந்ாி

15. கீ ழ்கண்டற்றுள் பதானத்ற்நண :

[D]காந்ிம்ற திள்றபத்ிழ் –அகிபசாக்கார்

8.

– 10-13

[C] ினானொர் உனா

[A] சணகாி

7.

- எபறார்

[B] ினக்றகனாஞாண உனா

ன்று பாிந்ண ?

6.

– அங்கன்

[A] ஆளுறட திள்றபார் உனா

[D] அன் கிஞன் அல்னன்

[B] ஆகாத்ாற

– அனுன்

11. ‚னல் உனா ணெல்‛

[A] இன்று ததனந்ணகள் ஏடா
[C] ான் ாங்கி ணெல் இணல்ன

5.

– அன்ணம்

10. கபிர் தனனம் ில் சரிாணண

[B] ஏர் அில் த்ில் நிண

4.

[A] பன் ந்ி ணண
[C] தாண்டர்கள் ணண

[D] ில்ன

[C] ீ தாட்டில்

ணண பசன்நர்கபில் பதானந்ாண :
[B] இார் ணண

[B] கண்கல்

2.
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சரிாண ரிறசறத் தர்க :

[A] ினங்கத்ந்ாி – தசான் பதனாள்ாணார்
[B] அற்னத்ினந்ாி – காறக்கால் அம்றார்
[C] ினத்பாண்டர்ினந்ாி – ம்திாண்டார்ம்தி

[A] ததற, பதணம்றத, டந்ற, ங்றக, அரிற

[D] கிறன தாி காபத்ி தாி – க்கீ ர்

[B] ததற, பதணம்றத, ங்றக, டந்ற, அரிற
[C] பதணம்றத, ததற, ங்றக, டந்ற, அரிற

[D] ங்றக, டந்ற, ததற, பதணம்றத, அரிற
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16. கனம்தகத்ின் னல் ணெல் ?

23. னகதந்ிப் னனற னந் ள்பல் _____________

[A] ில்றனக் கனம்தகம்

[A] சந்ின் சுர்க்கி

[B] ந்ிக் கனம்தகம்

[B] சறடப்தள்பல்

[C] ினங்கக் கனம்தகம்

[C] க்கதாறகற ஆண்ட தி ஆட்பகாண்டான்

[D] கந்ணக் கனம்தகம்

[D] இண்டாம் குதனாத்ணங்கன்

17. ‚ஆறண ஆிம் அரிறட பன்ந ானுக்கு‛...
[A] தன்ணினதாட்டில்

24. தட்டிணத்ார் தாடி தாடல்கள் ந் ினனறந
[A] என்தண

[B] இனக்க ிபக்கம்

[B] திபணான்று

[C] தனதட்டறட பசாக்கார்

[C] தண்ிபன்டு

[D] பய்ப்னனர் தசக்கிார்

[D] தத்ண

25. பதானத்ணக :

18. ‚கனிங்கத்ணப் திில் உள்ப ாிறசகள்‛
[A] 599

[A] சததந்ி னதானக் குநஞ்சி -உம்றத்பாறக

[B] 13

[C] 509

[D] 430

[A] க்காகப் தி

[B] கனிங்கத்ணப்தி
[C] இிறப் தி

[C] னணம்

- இடப்பதர்

4

3

- ஞ்றசப்திள்றப

1

[B] 1

3

2

4

[C] 1

2

4

3

[D] 4

3

2

1

26. இபஞ்சூரிர்;னணசூரிர் ன் னெனம் சிநப்ன

[D] தாசறப் தி

பதற்நணர்

20. கீ ழ்கண்டற்றுள் ‚குநஞ்சி‛ தற்நி சரிாணண :

[A] பண்தா

[B] கனம்தகம்

I.இல், இறச, ாடகம், ன்ந னத்ிளம்

[C] ணண

அறப்பதற்நண குநஞ்சி

[D] உனா

II. உனானம் றனறணக் கண்டு றனி
கால், பகாள்ளும் பசய்ிகள் இடம்பதற்றுள்பண

III.றனபம், குநி கூறுல், குநத்ிற குநன்

27. ‚ஆழ்ார் தாசுங்கள் தத ண ிறுிர்‛
[A] சிற்நம்தன ாடிகள்

ிர்தடல், ததான்ந பசய்ிகள் இடம்பதற்றுள்பண

[B] அனகிரிார்

[C] காபதகப்னனர்

IV. ாக்கர் கானத்ில் ளந்ண குநஞ்சி

[D] தாந்தசிகர்

[A] I,III

[B] I,II,IV

28. ‚ாக்கிற்கு அனகிரி‛ ன்று அனகிரிற

[C] I,II,III,IV

னகழ்ந்ர் ______

[D] I,IV

[A] ானோணர்

21. ‚தார் கபி‛ பால்காப்திம் னநத்ிறனேம்,

[B] னகதந்ி

ர்ங்கனம் னகறப் தாட்டு- சினப்திகாம்

[C] கினதாணந் ாரிார்

கனந்ண ளி ‚உத்ிப்தாட்டு‛ ன்று

[D] தசக்கிார்

அறக்கப்தடுண

29. றத்ில் இனந்ண றசாணர் ‚காபதகம்‛

[A] ணண

இர் ம்ா காாக இனந்ர் ... .... .....

[B] குநஞ்சி

[A] ினகி

[C] தள்ளு

[B] தாந்தசிகர்

[D] அந்ாி

[C] தாகணாங்கி

22. ீிக்கபஞ்சிம், னாற்றுகனவூனம்,

பசய்ிப்பதட்டகம், கனத்ணச்சுங்ககம், ன்று ந் ணெல்

[D] னில்றன

30. கால்,ினிிடு ணண (இற்நிர்)
[A] சீர்காி அனாச்சனக்கிார்

[A] னநானூறு

[B] சுப்ீதகிார்

[B] னக்கூடற்தள்ளு

[C] ிரிகூடாசப்த கிார்

[C] பதான்ண்த்ந்ாி

[D] திள்றபப் பதனாள் ங்கார்

[D] சகம்
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- சிபகாளந்ண தசிகர்

[A] 2

திணெல்

அறக்கப்தடுகிநண

[B] ிசிகுநஞ்சி
[D] ாய்ந்ற

19. கீ ழ்கண்டற்றுள் ‚கிாட்சசன்‛ இற்நி

எனங்தக
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31. பதானத்ணக :

[A] கந்ணக்கனம்தகம்

- க.தகா.பங்கட்ான்

[B] கனிங்கத்ணப்தி

- ினத்க்க தர்

[C] ினக்குற்நானகுநஞ்சி
[D] பஞ்சு ிடு ணண
[A]
[B]
[C]
[D]

4

3

2

1

4

3

1

2

4

2

3

1

1

2

3

4

38. னணனிறட னெழ்கிப் பதாினிறட உனி
[A] ீர்

[B] குனி
[C] தரிி

- ிரிகூடாசப்த கிார்

- சாந்னிங்க அடிகள்

[D] ிசும்ன

39. ணண்ி ணெல் தன கற்நர்க்தக அறந் அரி
கறன _____________
[A] ஏிக்கறன
[B] இறசக்கறன

[C] ாடகக்கறன

32. ‚ாழ்க்றக னாறு‛ ன்னும் காப்திம்
தறடத்ர்

[D] ததச்சுக்கறன

(சீக்காி ன்னும் ள்பல் தண்டுலுக்கிங்க)

40. ததச்சின் கூறுகள்

[A] உ.த.சா

[A] னென்று

[C] ாக்கல் கிஞர்

[C] பாடுத்ல்

[B] உறுப்னனர்

[B] டுத்ல்

[D] கடிறகனத்ண

[D] னடித்ல்

33. ‚தசண ன்ணரின் அம்ற தாய் ீங்க இாச
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41. ிசி ஆகறனகள் அறுதத்ி ான்கும்

இாதசசுரி ீ ண தஞ்சத்ிண ாறன தாடிர்‛

கற்தித்ாள் - வ்றக ாக்கிம்

[B] உறுப்னனர்

[B] ன்ிறண

[A] தர்க்கூற்று

[A] கடிறகனத்ணப்னனர்

[C] அர்க்கூற்று

[C] சவ்ாணப்னனர்
[D] காசிம்னனர்

34. ன்றண ‚ணகிாசன்‛ ண

[D] திநிறண

42. ினப்பதனந்ணறந இறநறண கண் ீர் ல்க

அறத்ணக்பகாண்டர்

அளண பாளணர் ார் ?

[B] சவ்ாணப்னனர்

[B] சுந்ர்

[D] உறுப்னனர்

[D] சம்ந்ர்

[A] ாிக்காசகர்

[A] காசிம்னனர்

[C] ினாவுக்கசர்

[C] குங்குடிஸ்ான் சாகின

35. னட்தாற ; அனட்தா ன்நார், ள்பனார் னகழ்

43. பசய்னேம் ன்னும் ாய்தாட்டு ிறணனற்றநத்
தர்க

சிநக்கப்தாடுதட்டர் ______________
[A] ஆறுனகானர்

[A] தடும்

[C] பசய்குத்ம்தி தானர்

[C] பகாபல்

[B] பகடும்

[B] தரிிாற்கறனஞர்

[D] குங்குடி ஸ்ான் சாகின

36. ாழ்க ிழ் ! ாழ்க ிகம் ! இனக்கம்

[D] A & B

44. ினாசகத்ில் உள்ப தாடல்கள் ண்ிக்றக

[A] அடுக்குத்பாடர்

[A] 44

[C] ிங்தகாள் ிறணனற்று

[C] 458

[B] இட்றடகிபி

[B] 430

[D] உற

[D] 658

37. ‚உறத்ணப் பதன ! உரி தத்ில் பதன !

45. ிக அசு றத்ிங்கள் இண்டாம் ாள்

ானறட ிணாக பகாண்டாடி னகிநண

னற்சி பசய்ண பதன !” _______ கடிம்

[A] பதனம்பதாங்கள்

[A] அன்றணக்கு
[B] ம்திக்கு

[B] காணும்பதாங்கல்

[D] அண்ாின்

[D] காாசர்

[C] ினள்ளுர்

[C] ின.ி.க
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[A] னொதாி

46. பதானத்ணக :
[A] கூறக
[B] சுகம்

[C] ாச்சிறப்தற
[D] ாசம்
[A] 4 3 2 1

SINCE-1999

[B] ாணிஜம்

(1) தகாட்டான்

[C] கனாி

(2) கிபி

[D] A & C

(3) காக்றக

54. தரிிாற்கறனஞர் ார் பாடங்கி ‚ஞாணததாிணி‛

(4) பௌால்

இற டத்ிணார் ___________________
[A] சி.ற.ாதான்

[B] 3 1 4 2

[B] உ.த.சாிாய்ர்

[C] 1 2 3 4

[C] ின.ி.கல்ாசுந்ம்

[D] 1 2 4 3

[D] ன.சி.னர்னிங்கம்

47. னாி – கிதாிார், ற்பநான ணெல்
[A] ிறாறன ணெற்றநம்தண

55. னம் + ண்டி = னம் ண்டி இில் ‘னம்’

[B] ிறாறன ளதண

ாத்ிற அபறத் தர்க
[A] 2½

[C] னகுந்ாறன

[B] 2

[D] அறணத்ணம்

[C] 3

48. இனக்க, இனக்கி பனறட

[D] 2¼

பாிகள்த்றண
[A] ஆநாிம்

56. றபல் – இச்பசால்னின் காம் __________

[B] ந்ாிம்

ாத்ிற குறநந்ண எனிக்கிநண.
[A] 3

[C] னென்நாிம்

[B] 2

[D] ஆிம்

[C] 1

49. ாந்ர் இணத்ிற்தக ாழ்ில் பநினறநகறப
குத்பித்ண ________________
[A] பால்காப்திணெற்தா

[D] 2 ½

57. திநபாிச்பசாற்களுக்குரி ிழ்ச்பசால்

[A] இம்ார்க்கத்ில் ாத்ிற பசல்லுங்கள்

[B] ினக்குநள்

[B] இந்ிில் னணி தம் பசல்லுங்கள்

[C] அகானூறு

[C] இந்ிில் ாத்ிற பசல்லுங்கள்

[D] னநானூறு

50. சங்க இனக்கிங்கள் பாத் அடிகள் (26,350) ன்று
ஆய்ந்ண கூநி பசக் ாட்டு பாிில் அநிஞர்
[A] ாக்சுனல்னர்

[D] இந் ிில் தகாிலுக்கு பசல்லுங்கள்

58. கீ ழ்கண்டற்றுள் பதானத்ற்நண :
I.தார்த்ணப்ததா கணாப்தடி

[B] பகல்னட்

[C] கில்சுனதில்

III.அகன் தாடம் ளணகிநான் – ணிிறனத்பாடர்
IV.ங்தக பசல்கிநாய்

[D] கால்டுபல்

[B] II

– ள்ளும்

[C] III

[B] திநன்றண தாக்காப் ததாண்ற – னநானூறு
[C] ான் பதற்ந இன்தம் பதறுக
[D] பசம்னனப் பதல்ீர்ததான

– ிணாாக்கிம்

[A] I

51. கீ ழ்கண்டற்றுள் பதானத்ற்நண :

[A] திநப்பதாக்கும் ல்னா உிர்க்கும்

– கட்டறபாக்கிம்

II.ன்தண ! இறனின் உம் – ணன்தம்

- ினந்ி
- குறுந்பாறக

[D] IV

59. பசங்குட்டுன், இவும் தகலும் அாண தடித்ான்,
அணால் கூடுல் ிப்பதண் பதற்நான்.

52. சூரிாா சாஸ்ிரி – ம் இல்னத்ில் ிழ்

[A] பாடர்ாக்கிம்

தின்ந ார்கறப வ்ாறு அறத்ார்

[B] கனறாக்கிம்

[A] ற்நிழ் ார்

[C] உடன்தாட்டுாக்கிம்

[B] இறசத்ிழ் ார்

[D] ணிிறனத்பாடர்

[C] இற்நிழ் ார்

60. கறனச்பசல்ி கட்டுற ளால் இாள்.

[D] பகாடுந்ிழ் ார்

53. தரிிாற் கறனஞர் ந் ாடகத்ணக்கு பதண்தால்
தடம் னறணந்ண ாடகக்கறன பர்ச்சிக்குத்

[B] உடன்தாடு

[C] பதானள்ாநா ிர்றந

ணறனரிந்ார் ?

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com

[A] ிர்றநாக்கிம்

[D] ன்ிறண
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61. பதரினாத்ில் இடம்பதற்ந ‚ிங்களூர்‛ ாட்டம்
[A] ஞ்சாவூர்

SINCE-1999

70. ார்கதப ! உங்களுக்கு சீனறட இல்றனதா ?
[A] ிணாாக்கிம்
[B] பகாபல்ிணா

[B] ணற

[C] ினறாறு

[C] அநிா ிணா

[D] ினபல்தனி

[D] பகாறடிணா

62. ‚அப்பதண்ின் னாற்றந ாணநிதன்‛

71. அம்ததத்கர் கூநி கூற்றுகபில் சரிாணண

[A] பசல்னம் உறப்னம் இல்னா கல்ி கபர்ினம்

[A] றனாழ்க்கள்

[B] உறப்னம் கல்ினேம் அற்ந பசல்ம் ினகத்ணம்

[B] பசங்குட்டுன்

[C] இபங்தகாடிகள்

[C] கல்ி அசிம்:ல்னானம் கல்ி பதந தண்டும்

[D] பகாள்றகஇல்னாஅசில்,உறப்தில்னா ஊிம்

[D] சாத்ணார்

[A] I , III சரி

63. ந் றதறணப் தார்த்ணக் கண்ன் ின்நான் .
[A] பரிிறனப்பதபச்சம்

[B] I , IV சரி

[C] குநிப்னப்பதபச்சம்

[D] III,IV சரி

[C] I , II , III சரி

[B] பரிிறன ிறணபச்சம்
[D] குநிப்னிறணபச்சம்

72. அநிஞர் அண்ாின் னகழ் ,______________
தாபங்கும்

64. ‚னெதந்ர்கள்‛ தற்நி நாணறத் தர்ந்படு
[A] தசார்கள்

எபிசுகிநண.
ீ

[A] அணனிறடப்தட்ட னளறப்ததான

[B] தாண்டிர்கள்

[B] குன்நின்தனிட்ட ிபக்கு ததான

[C] தல்னர்கள்

[C] கல்தல் ளத்ணப்ததான

[D] தசர்கள்

[D] றடிநந் பள்பம் ததான

65. கானேம் ில்னிணன் கல்ிநல் தாபிணான் !
[A] இான்

73. ‚ந்றந் ாகீ சர் ந்ா னசீப் தந்னடன்‛
[A] அப்னிடிகள்

[B] னட்சுன்

[B] ிாிடசிசு

[C] அனுன்

[C] னெத் ினாவுக்கசர்

[D] குகன்

[D] னள்ீக்கிார்

66. ‚ிளக்குக் கி‛

[A] கம்தாாம்

74. கீ ழ்கண்டற்றுள் பதரினாம் தற்நி

[B] காதாம்

பதானத்ற்நண :

I.ணிடிார் – 63 பாறகடிார் – 9 ஆக

[C] ினக்குநள்

ளதத்ினர் சிடிார்கள் தற்நி கூநப்தட்டுள்பண

[D] A&C

II.ினத்பாண்டத்ினந்ாி+ினத்பாண்டத்பா

67. க்கள் கல்ிக்ககத்ற பாடங்கிர் __________
[A] ின.ி.க

றக இன ணெல்கறப னெனாக றத்ண

[C] சூரிாாசாஸ்ிரி

III.உனகம், உிர், கடவுள், ஆகி னென்றநனேம்

[B] அம்ததத்கர்

இற்நப்தட்டண.

[D] பதரிார்

எனங் தகக்காட்டும் காிம், ன்று கூநிர்
தசக்கிார்

68. பசல்ம் அன்றுன் பசய்ிறணப்ததண

IV.தசக்கிார் பதரினாத்ற ‘ினத்பாண்டர்

!இனக்கம்

னாம்’ ன்தந அறத்ார்

[A] பசய்ிறண

[A] I

[B] பசப்தாட்டுிறண

[B] II

[C] ிறணத்பாறக

[C] III

[D] இண்டாம்தற்றுற

69. ‚சனாத்ின் தற

சாிப்னளக்கள்அரித்ணிடால் டுத்ர்

[D] IV

75. உனகத்ிழ் ாாட்டு ிகழ்றட்டும்
காட்டும்தடம்

[A] அம்ததத்கர்

[A] கனத்ணப்தடம்

[B] பதரிார்

[B] ிபக்கப்தடம்

[C] காந்ி

[C] இக்கப்தடம்

[D] ங்கம்ாள்

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com

[D] ிழ்ப்தடம்
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76. அநம், பதானள், இன்தம், டு
ீ ஆகிண

84. ‘னக்கான்’- தகுத உறுப்தினக்கம் காண்க
[A] னகு + க் + அன்

_______________
[A] பசய்னேள்

[B] னகு + ஆண்

[B] ப்ன

[C] னகு (னக்கு) + ஆண்

[C] ிறபபதானள்

[D] னகு (னக்கு) + அன்

[D] ிறகள்

85. ‚ீ திணான்கு ஆண்டுகள் காடு பசல்ன தண்டும்.

77. தகாறில் குரிசில் அன்ணாள் கூநி

வ்றக ாக்கிம்

[A] சின்

[A] கனறாக்கிம்

[B] இான்

[B] பசய்ிாக்கிம்

[C] குகன்

[C] உர்ச்சிாக்கிம்

[D] அனுன்

[D] கட்டறப ாக்கிம்

78. ீாக் கான ணாகும் ன்று கனறின் னர்ந்
கண்ன் அடிக்தகாடிட்டண ார்

86. ‚ிங்கதபாடும் பசளம்தனி ன்தணாடும்‛ .....................
[A] இபங்தகாடிகள்

[A] சின்

[B] தாதந்ர்

[B] இான்

[C] தாிார்

[C] குகன்

[D] ஞானக்கி

[D] பசால்னின் பசல்ன்

87. கீ ழ்கண்டற்றுள் பதானத்ற்நண :
[A] ம்தின் றந

79. ிடுணி கடிபன்நான் பய்உிர் அறா

[B] தண்தாடு ிபாப்தாய்

ன்று ஆங்கிதனனக்கு இவ்வுறற

[C] ிழ்தனி

டுத்ணக்காட்டாக கூநிர்
[A] கம்தர்

[B] ிதகறன

80. ிடுணி கடிபன்நான் பய்உிர் அறானும்

[C] அகானூறு

னடுகிணன் படுாாய்
[A] ிறாக

[D] A & B

89. தசார்கபின் கடற்கற கம் ____________________

[B] பசலுத்ிணான்

[A] னம்னகார்

[C] தகாக

[B] பாண்டி

[D] ினத்ிணான்

[C] னசிநி

81. .................................. ன்னும் ில்தனந்ி, ஆடரில்

[D] பகாற்றக

90. பதானத்ற்நறத் தர்க :
[A] அடி அகம்  ஆல்

[B] ான்

[B] ஆிீடல்

[C] சினுசு

[C] இணிகல்

[D] ாண்டம்
[A] ிங்தகாள்ிறணனற்று

[D] ன்பணாற்நிட்டல்
[A] அன்பதன்நால்

[B] அனபபன்நால்

[C] இன்ணிறச அபபதறட

[C] பதானபபன்நால்

[D] எற்நள்பபதறட

[A] உம்றத்பாறக

[D] ன்பதானள்

- னெணர்
- கனம்தனறக
- பற்நிறன
– ாய்
– குந்ற
– பசினி
- சிநந்ப்பதானள்

92. ிநணநிந்ண தர்ந்ண பகாள்ப தண்டிர் _______
[A] அன்னள்ப பதற்தநார்

[B] உறத்பாறக

[B] ஆர்னள்ப ண்தர்

[C] ண்ணும்ற

[C] னெத் அநிவுறடார்

[D] பதானட்பதர்

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com

- கனங்குில்

91. கீ ழ்கண்டற்றுள் பதானத்ற்நண :

[B] பசால்னிறச அபபதறட

83. ‚அனத்ின், தனும் ீ னும் அனினுக்கு”

- ள்ளும்

[A] னநானூறு

[D] ில்னர்

82. ீ இ (ளி) இனக்கம் னக

– தாம்

88. ‚உண்டி பகாடுத்தார் உிர் பகாடுத்தாத‛

[C] சூரிாா சாஸ்ிரி

[A] தகாண்டம்

– பால்காப்திம்
– ிாசகம்

[D] குனிணிண ாிணிண

[B] கதினர்

ல்னணாகி இாதிான்

SINCE-1999

[D] பதரிார்
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93. ‘அடிகள் ீத அனளுக’

SINCE-1999

100. ‚உடம்திறட தான்நிற் பநான்றந அறுத்ன் உிம்

[A] இபங்தகாடிகள்

ஊற்நி‛ ன்று அறுற னத்ணம் தற்நி கூநிர்

[A] கம்தர்

[B] சாத்ணார்

[B] ாிக்காசகர்

[C] பசங்குட்டுன்

[C] னத்ணிர்

[D] றனாழ் க்கள்

[D] ினள்ளுர்

94. ினள்ளுர் தான்நிிாிட்டால்,

ின்ன்னும் ஏர்இணம் இனப்தாக
உனகத்ார்க்குத் பரிந்ினக்காண
[A] கி.ஆ.பத

[B] ின.ி.க
[C] ஈ.த.ா

[D] ஜி.னை.ததாப்

95. னள்ளுறு னன்கண் ீர்த்தான்

இவ்ரினேடன்

பாடர்னறடர் ார் ?
[A] தாண்டின்

[B] சிதிசக்கர்த்ி

[C] னுீி தசான்

[D] இபங்தகாடிகள்

96. ‚ாார்க்கும் குடிபல்தனாம் றண அஞ்தசாம்‛

ன்ந தாடல் இற அச்சில்றன ! அச்சில்றன !
ன்று தாடத்ணண்டிண ?
[A] பதரிார்

[B] தாிார்

[C] ாாதாி

[D] தாிாசன்

97. சந்ிப்திறற்ந பாடர் ண ?

[A] கிறுகட்டினில் ன்றண நந்ண உநங்கிணான்

[B] கிற்றுக்கட்டினில் ன்றண நந்ண உநங்கிணான்
[C] கிற்றுகட்டினில் ன்றண நந்ண உநங்கிணன்
[D] இற்றுள் ணவுில்றன

98. ஆன்இல் ததசி ினாசகம் ிண்ிறன
ததசி ரிகறபத் தர்க

[A] அநிவு அற்நம் காக்கும் கனி

[B] அண்டப் தகுிின் உண்றடப் திநக்கம்
[C] ாணிடப்திநப்தினுள் ாா உத்ண
ஈணில்கினி

[D] னந்ாகித் ப்தா

த்ற்நால்

99. உறுபதானளும் உல்கு பதானளுந்ன் என்ணார்த்
_________, ________, _________.

[A] ீின்நி ந் பதானள்

[B] பதானபல்ன ில்றன பதானள்

[C] பறுபதானளும் தந்ன் பதானள்
[D] பசல்ச் பசினிால் உண்டு

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com

Page 8

www.facebook.com/arivutnpsc

ARIVU TNPSC STUDY CENTRE

SINCE-1999

ANSWERS
[1]C

[2] B [3]C

[4]D

[5] B [6]C

[7]A

[8]B

[9]C

[10]D [11]B [12]C

[13]D [14]D [15]A [16] B [17]A [18] C [19] A [20] C [21]C [22] D [23]A [24] B
[25]A [26]B [27]D [28] A [29] C [30]B [31] D [32] B [33] C [34]A [35]C [36]C
[37] D [38]A [39]D [40]A [41]D [42]A [43] D [44]D [45]C [46]D [47]A [48] C
[49]B [50]A [51]B [52] C [53]D [54]D [55]D [56] C [57] B [58] B [59]A [60]C
[61] A [62]D [63]A [64]C [65]D [66]D [67]B [68] C [69]A [70]D [71]C [72]B
[73] D [74]C [75]B [76]C [77]B [78]C [79]C [80]B [81]A [82]B [83]C [84] C
[85]D [86]B [87]C [88]D [89]A [90]A [91] D [92] C [93]B [94]A [95] B [96] B
[97] B [98] B [99]C [100]A

அறணனம்

GROUP-2 [A]

ற்றும்

கிா ிர்ாக அலுனர் தர்ில் பற்நி

பதந அநிவு ARIVU TNPSC STUDY CENTRE சார்தாக

ாழ்த்ணக்கள்

-இா.அநிவு
rarivutnpsc@gmail.com

facebook.com/அநிகன் ாசாி

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com

Page 9

www.facebook.com/arivutnpsc

