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  நான் வழீ்வவன் என்று நினைத்தாவ ா! 

                              
  

வதர்வு எண் - 3  (  தமிழ் + நடப்புநிகழ்வுகள் + கணிதம் ) 
 

 
 
 

1. தாராசுரம் வகாவில் எந்த அரண்மனைக்கு உரி து ? 

அ .செட்டிநாடு   ஆ. கும்பவகாணம்   இ. தஞ்னெ      ஈ. இராமநாதபுரம் 

 

2. ’ஆற்றுணா வவண்டுவது இல்’ என்ற வரிகள் இடம் சபற்றுள்ள நூல்? 

அ. நான்மணிக்கடினக    ஆ. புறநானூறு   இ. குறவஞ்ெி      ஈ. பழசமாழி நானூறு  

 

3. சவய்  வினை என்பது ? 

அ. துன்பம் தரும் சொல்  ஆ. சவப்பம் மிகுந்த சொல்  

இ. துன்பம் தரும் செ ல்  ஈ. கெப்பாை செ ல்  

 

4. “ மாம்புலம் “ என்பது எதனைக் குறிக்கிறது ? 

அ.மா    ஆ.எதுவுமில்னல  இ.நிலம்   ஈ.மரம்  

 

5. தரீ்க்கதரிெி எைப்படுபவர் ? 

அ.வள்ளலார்   ஆ.பாரதிதாென்  இ.பாரதி ார்   ஈ.உ.வவ.ொ 

 

6. ெமூகச்ெரீ்திருத்தக் கருத்துக்கனள வினதத்து ப ிராக்கி மகிழ்ந்தவர் ?  

அ) அம்வபத்கார்  ஆ) காத்தவரா ன்  இ) வள்ளலார்   ஈ) பாரதிதாென்  

 

7) கலம்பக உறுப்புகளில் தவறாைது ?  

அ) குறம்   ஆ) மறம்   இ) சபாருது   ஈ) ெித்து  

 

8) வருவிக்க உற்றவர்  ார் ? அவ்வாறு கூறி வர் ?  

அ) வள்ளலார் , இராமலிங்க பிள்னள   ஆ) இராமலிங்க அடிகள் , வள்ளலார்  

இ) வள்ளலார் , பாரதி ார்    ஈ) இராமலிங்க அடிகள் , உ.வவ.ொ  

 

9.  I) பரிதி தாம் சபற்வறார்களுக்கு 3வது மகன்  

   II) MGR தாம் சபற்வறார்களுக்கு 5வது மகன்  

   III) அம்வபத்கார் தாம் சபற்வறார்களுக்கு 14வது மகன்  

   IV) வள்ளலார் தாம் சபற்வறார்களுக்கு 5வது மகன்  

அ. I & II ெரி  ஆ. III &I ெரி II தவறு  இ. I , II , III, IV ெரி  ஈ. I II III ெரி IV தவறு 
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10. கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் எளிதில் சபாருள் விளங்கும் கருத்து நினறந்த பாடல் இவருனட து ?  

அ) இராமலிங்க அடிகள்  ஆ) வள்ளுவர்   இ) பாரதி  ஈ) பாரதிதாென்  

 

11. கருத்தாழமும் ஒனெ ன்பமும் நம் உள்ளத்னத சகாள்னள சகாள்ளும் பாடல் ? 

அ) நற்றினை பாடல்    ஆ) பரிபாடல்   

இ) குறுந்சதானக பாடல்   ஈ) கலித்சதானக பாடல்  

 

12. சநல்லரிகினண என்பது ?  

அ) மருதநில பனற  ஆ) மருதநில உணவு   இ) மருதநில பூ  ஈ) மருதநில நீர் 

 

13. கடிை உனழப்வப ஒரு நாட்டிற்கு வளர்ச்ெின  சகாடுக்கும் ?  

அ) அண்ணா   ஆ) MGR    இ) காந்தி   ஈ) அம்வபத்கார் 

 

14) I) பழந்தமிழர் சகாள்வதும் மினகசகாளாது , சகாடுப்பதும் குனறபடாது  

    II) பழந்தமிழர் சகாள்வதும் குனறபடாது ,சகாடுப்பதும் மினகசகாளாது  

    III) திருவண்ணாமனல கல்சவட்டு நன்ைனையும் ,சபருங்குன்று சபருங்சகளெிகைானரயும் குறிக்கிறது 

    IV) திருவண்ணாமனல கல்சவட்டு நன்ைனையும் , மனலபடுகடாம் நூனலயும் குறிக்கிறது  

அ) I & IV ெரி   ஆ) I மட்டும் ெரி   இ) II & III ெரி   ஈ) III மட்டும் ெரி 

 
15. குறுந்சதானக பாடல்கள் மூலம் வாழ்த்த சபற்றவர்?  

 
அ. ெிவன்   ஆ.திருமால்    இ.முருகன்   ஈ. கரிகாலன் 
 

16. Folklore என்ற சொல்னல ஏற்படுத்ததி வர்?  

அ. Edward martin   ஆ. jonathan    இ. kevin coops   ஈ. Jhon thomas 

 

17.திறம்பாட வந்த மறவன் என்று பாரதி ானர புகழ்ந்தவர்?  

அ. முடி ரென்   ஆ. நவநீத கிருட்டிணன்  இ. கண்ணதாென்  ஈ. பாரதிதாென்  

 

18. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளுள் தவறாை கூற்னற ஆராய்க - வினை ாலனணயும் சப ர் ? 

அ. சதாழில் செய்பவர்க்குப் சப ராய் வரும்   ஆ. முன்ைைினல ில் வரும்  

இ. முக்ககாலத்னதயும் காட்டும்    ஈ.  தன்னம ில் வரும்.படர்க்னக ில் வராது 

 

19. நவெக்தி இதனழ நடத்தி வர்?  

அ. பாரதி   ஆ.தாென்   இ.கண்ணணதாென்   ஈ. திரு.வி.க 

 
20) ஒலி எழக் காரணமாை காற்று நினலசபறும் இடங்கனள ___________ என்பர்  
 

அ) ஒலிப்பான்கள்  ஆ) காற்றனறகள்  இ) ஒலிப்புமுனைகள்   ஈ) ஒலி னறகள் 
 

21) பாண்டவர்களிடம் தூது சென்றவர்?  

அ) வமீராென்   ஆ) ெகுைி   இ) நகுலன்    ஈ) விதுரன் 
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22) 20 ஆம் நூற்றாண்டின் காலம் ? 

அ) கவினதக் காலம்   ஆ) உனரநனடக்காலம்   

இ) இலக்கி காலம்   ஈ) சொற்சபாருள் காலம் 

 

23) கம்பர்-அம்பிகாவதி வரலாற்னற அடிப்பனட ாகக் சகாண்டு எழுந்த நாடகம்?  

அ) மாங்கைி   ஆ) இவ சுகாவி ம்   இ) இராெதண்டனை  ஈ) வெரமான்காதலி 

 

24) அடிவதாறும் ஐந்து ெரீ்கனள சபற்று வருவது?  

அ) குறளடி    ஆ) கழிசநடிலடி   இ) அளவடி   ஈ) சநடிலடி 

 

25) புவிக்கு வரும் சவப்பத்தினைச் ெரீ்செய்து அனுப்பப் பசுனமக் கூண்டுவபால் செ ல்படும் மண்டலம்? 

 அ) வமல்வளி மண்டலம்  ஆ) ஓவொன்     இ) சவப்ப மண்டலம்       ஈ) அடிவளி மண்டலம் 

 

26. கலிலிவ ா இறந்த ஆண்டு?  

அ. 1641    ஆ.1642     இ. 1643         ஈ. 1964 

 

27. சபாய் சொல்லா மாணிக்கம் எை அனழக்கப்படுபவர்?  

அ. வ.ராமொமி     ஆ. கி. ஆ.சப.விஸ்வநாதம்    

இ. வ.சுப.மாணிக்கம்    ஈ. சபாய் ா நாவிற் கபிலன் 

 

28.தமிழ் வளர்த்தால் பெியும் பட்டிைியும் பஞ்ொய் பறந்து விடும் என்றவர்?  

அ. திரு.வி.க   ஆ.முடி ரென்    இ. வாணிதாென்  ஈ.பாவாணர் 

 

29. மணம் நுகர்ந்தததுக்குப் பணம் என்ற ெிறுகனத ின் ஆெிரி ர்?  

அ. ஸ்ரீமதி.இலட்சுமி    ஆ. வி.வக.டி.பாலன்      இ. புவி ரசு   ஈ. நாஞ்ெில் நாடன் 

 

30. ாப்பின் உறுப்புகள் எத்தனை?  

அ. 3    ஆ. 4     இ. 6    ஈ. 7 

 

31.சபாருந்தா சொல்  

அ. ெங்ங்கு   ஆ. வாழ்ழ்க்னக    இ. கண்ண்     ஈ. சநஞ்ஞ்சு 

 

32.இனலவவல் இலக்கணக்குறிப்பு?  

அ. உருவகம்     ஆ. உவனமத்சதானக   இ. வினைத்சதானக     ஈ. 7 ஆம் வவற்றுனம 

 

33.ஈரனெச்ெரீுக்கு உரி  பா வனக ?  

அ. சவண்பா   ஆ. ஆெிரி ப்பா   இ. கலிப்பா       ஈ. வஞ்ெிப்பா 

 

34.விஜ ரங்க சொக்கநாதன் அரி னை ஏறி  ஆண்டு?  

அ.1658    ஆ.1668     இ.1678         ஈ.1688 
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35. சவஃகல் சபாருள்?  

அ.ெிைத்தல்  ஆ.விரும்புதல்   இ.புறம்வபசுதல்        ஈ.திருட்டு 

  
36. உத்தர கனலமடந்னத ஓதுகிறாள் – சமத்த சவறும்பந் த ம்கூற வவண்டாம் புலவரீ் - ஆெிரி ர் ?   
 
  அ. கம்பர்  ஆ. ஓளனவ ார்  இ. பாரதி ார்   ஈ. பாரதிதாென்  
 

37.  ாருனட  பாடல்கள் உருெி ா மற்றும் ஆங்கிலம் சமாழிகளில் சமாழிசப ர்க்கப் பட்டுள்ளை ?  

அ. கண்ணதாென்   ஆ. வாணிதாென்  இ. பாரதி ார்  ஈ. பாரதிதாென்  

 

38. உழவும் சதாழிலும், தாலாட்டு, ெமூகம், தத்துவம், நனகச்சுனவ என்னும் தனலப்புகளில்  ாருனட  பாடல்கள்  

    வனகபடுத்தப் பட்டுள்ளது ?  

அ. பிச்ெமூர்த்தி  ஆ. கண்ணதாென்   இ. மருதகாெி  ஈ. கம்பர்  

 

39. ஆங்கிவல ர்களின் தனட உத்தரவு காரணமாக தான் வபொமல் தைது கருத்துக்கனள “கரும்பலனக ில்”  

    எழுதி சவளிப்படித்தி வர்  ார் ?  

அ. அம்புஜத்தம்மாள்    ஆ. ராமாமிர்தம் அம்னம ார்   

இ. அஞ்ெனல ம்மாள்    ஈ. தருமாம்பாள்  

 

40. திருவாவடுதுனற ஞாைவதெிகராகி  அம்பலவாண வதெிகமூர்த்திக்கு சதாண்டராய் இருந்தவர் ?  

அ. சுவாமிநாத வதெிகர்  ஆ. பிச்ெமூர்த்தி  இ. மீைாட்ெி சுந்தரைார்  ஈ. குமரகுருபரர் 

 
41. கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறாைனத கண்டறி வும் ? 

I.கற்றவருக்குமட்டுவம விளங்கக்கூடி  சொல் திரிசொல்  
II.இது இலக்கண வனக ால அனமந்த சொல்  
III.இது சப ர் ,வினை ,உரி ஆகி  மூன்றிலும் வரும் 
IV.இதற்கு எகா.வகணி  
 
அ. I,II-ெரி III,IV-தவறு   ஆ. I-ெரி,II,III,IV-தவறு    இ.I,III-ெரி,II,IV-தவறு  ஈ.I,III,IV-ெரி,II-தவறு 
 

42.மாெிலாப்பூங்குழலாள் மற்றவனரக் காணநின் றூெலாடுற்றாள் உளம் -இப்பாடல் வரி இடம்சபற்ற 

    I. நூல் II.மாெிலாப்பூங்குழலாள் எைப்படுபவள்? 

  அ.I.மணிவமகனல II.ராெமாவதவி  ஆ.I.மணிவமகனல II.மணிவமகனல  

இ.I.ெிலப்பதிகாரம் II.கண்ணகி   ஈ.I.நளசவண்பா II.தம ந்தி 

 

43.சபாருத்துக :  

அ.ஈச்ெம்  - இனல  

ஆ.வொளம்  - ஓனல  

இ.மூங்கில்  - தாள்  

ஈ.சநல்  - தட்னட  

அ. ஆஅஈஇ  ஆ. ஆஈஅஇ   இ. இஈஅஆ   ஈ. அஇஈஆ 

 

44.அெலாம்பினக அம்னம ார் இறுதிக்காலத்தில் எங்கு வாழ்ந்தார் ?  

அ.கடலூர்  ஆ.திண்டிவைம்  இ.வடலூர்   ஈ.புலியூர் 
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45. கடலூர் அஞ்ெனல ம்மாள் தமது சபாது வாழ்க்னகன  சதாடங்கி  ஆண்டு ?  

அ.1927   ஆ.1932    இ.1921    ஈ.1930 

 

46. செஞ்ஞா ிற்றுச் செலவும் அஞ்ஞா ிற்றுப் பரிப்பும் -பாடல் வரி இடம்சபற்ற நூல் ?  

அ.குறுந்சதானக  ஆ.ஐங்குறுநூறு  இ.புறநானூறு    ஈ.திருவாெகம் 

 
47) "அற்றார் அழிபெி தரீ்த்தல் அஃது ஒருவன்" இவ்வரி இடம்சபற்ற நூல் 

அ) புறநானூறு   ஆ) நாலடி ார்   இ) முதுசமாழிக்காஞ்ெி  ஈ) திருக்குறள் 

 

48) தைித்தமிழ் வித்தகர்  ார் ? 

அ) மனறமனல டிகள்   ஆ) வதவவந ப்பாவாணர்  இ) சபருஞ்ெித்திரைார்    ஈ) உ.வவ.ொ 

 

49) சபாருத்துக 

அ) ஏர்முனை      -  ஒளனவ ார்  

ஆ) சமய்ப்சபாருள் கல்வி  -  காளவமகப்புலவர்  

இ) கல்விக்கு எல்னல இல்னல  -  மதுனர கூடலூர் கிழார்  

ஈ) இரட்டுற சமாழிதல்    -  வாணிதாென்  

உ) முதுசமாழிக்காஞ்ெி   -  மருதகாெி 

  

அ) உ ஈ அ இ ஆ  ஆ) உ ஈ அ ஆ இ  இ) இ உ ஈ அ ஆ  ஈ) அ உ ஈ ஆ இ 

 

50) ஒரு னபொத் தமிழன் - ஆெிரி ர் ? 

 அ) காத்தவரா ன் ஆ) திரு வி க  இ) அண்ணா  ஈ) சபரி ார் 

 

51) மவதான்மத்தர் எை அனழக்கப்படுபவர் 

அ) முருகன்   ஆ) ெிவன்   இ) திருமால்   ஈ) இந்திரன் 

 

52) "பிடி ப ின்று தரூஉம் சபரும் களிறு வபாலத்" இதில் வரும் வினைச ச்ெம் 

அ) பிடி   ஆ) ப ின்று   இ) சபரும்   ஈ) களிறு 

 
53.வபச்ெில் அணிகள்------- வபான்றனவ? 
 

அ.வபராற்றல்  ஆ.அணு ஆற்றல்  இ.காந்த ஆற்றல்  ஈ.மின்ைாற்றல் 
 

54."வானகயும் குரங்கும் வினெ  முந்தடீ்டி  அடல்புனை சநடுசநல் ஆட்சகாண்ட வதவன்"-வரி இடம்சபற்ற நூல்  

அ.முல்னலப்பாட்டு  ஆ.பட்டிைப்பானல  இ.மனலபடுகடாம்  ஈ.குறுந்சதானக 

 

55.உலகத்தமிழ் மாநாட்டு நிகழ்னவ மட்டும் காட்டும் படம் ? 

அ.செய்திபடம்   ஆ.விளக்கப்படம்  இ.கருத்துப்படம்  ஈ.கல்விபடம் 
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56.ஆெிரி ர் என்பவர் அறிவுக்கடலாக மட்டுமின்றி அறத்தின் ஆழி ாகவும் விளங்க வவண்டும் என்ற உ ரி  
வநாக்குடன் செ ல்பட்டவர்? 

 அ.திரு.வி.க   ஆ.உ.வவ.ொ   இ.மீைாட்ெி சுந்தரைார்   ஈ.அம்வபத்கார் 

 

57.இனெநாடகவம-------கனத ின் உருவம்? 

 அ.பரிபாடல்   ஆ.கலித்சதானக  இ.ெிலப்பதிகாரம்   ஈ. குண்டலவகெி 

 
58.              -           ?  

அ.      +            ஆ.       +            
இ.                  ஈ.                 
 

59. த ீிைால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாவத நாவிைால் சுட்ட வடு - குறட்பாவில் அனமந்துள்ள அணி எது?  

அ. வவற்றுனம ணி   ஆ. ஏகவதெ உருவக அணி  

இ. பிறிதுசமாழிதலணி  ஈ. உவனம ணி 

 

60. தவறாைனத சதரிவு செய்? 

 I. ஐ எனும் சநட்சடழுத்து சொல்லிற்க்கு முன்ைால் வரும்வபாது தைக்குரி  மாத்தினர ின்   

   அளவு குனறயும்.  

II. ஔகாரகுறுக்கம் சொல்லின் முதல், இனட, கனட ில் வரும்.  

III. ஒரு தைிகுறில் எழுத்னத அடுத்து 'ல்' ஒற்வறா 'ள்' ஒற்வறா வந்து வரும்சமாழி ின் முதல்  

   எழுத்து 'த' கர வரினெ ில் வருமாைால் அந்த எழுத்து ஆய்த எழுத்னத சகாண்டுமுடியும்.  

IV. வரும் என்ற வார்த்னத 'வ' என்ற முதல் எழுத்வதாடு வெரும்வபாது மட்டும் குனறந்து    

    ஒலிக்கும். 

61. புளி ம்பழமும் ஓடும் - உவனம ால் விளக்கப்படுவது? 

 அ. வவற்றுனம  ஆ. ஒற்றுனம   இ. துன்பம்   ஈ. நினல ானம 

 

62. எந்ததினண ிலும் இடம்சபறாத ெிறுசபாழுது எது?  

அ. னவகனற   ஆ. நண்பகல்   இ. கானல   ஈ. எற்பாடு 

 
63) கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறாைத் சதாடனரத் வதர்க ? 

 
அ) மக்கள் கினட ாது    ஆ) சென்னை எனும் நகரம்  
இ) ஒன்வறா இரண்வடா தருக   ஈ) அனவ எல்லாம் 
 

64) ெவீக ெிந்தாமணிக்கு நிகராை கவினத சுனவ மிக்க நூல்?  

அ) வனள ாபதி  ஆ) நீலவகெி   இ) சூளாமணி   ஈ) குண்டலவகெி 

 

65) இவருனட  பாடல்கள் சொல்வநாக்கும், சபாருள் வநாக்கும், சதானட வநாக்கும், நனட வநாக்கும் சகாண்டு  

    மிளிர்கின்றை ? 

அ) திருவள்ளுவர்   ஆ) பிள்னளசபருமாள் அய் ங்கார் 

 இ) ஆண்டாள்    ஈ) ெிற்பி.பாலசுப்ரமணி ம் 
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66) கூற்னற ஆராய்க: 

 அ) உதவி வரித்தன் றுதவி உதவி செ ப்பட்டார் ொல்பின் வனரத்து – சொல்சபாருள் பின்வரு  

    நினல ணி  

ஆ) அகழ்வானரத் தாங்கும் நிலம்வபாலத் தம்னம இகழ்வார் சபாறுத்தல் தனல –   

    எடுத்துக்காட்டு உவனம அணி  

இ) இன்னமயுள் இன்னம விருந்து ஒரால் வன்னமயுள் வன்னம மடவார்ப் சபானற –   

    உவனம ணி  

ஈ) கண்ணகி என்ற சொல்லுக்கு கண்களால் எரிப்பவள் என்று சபாருள்  

உ) சதய்வ நிந்தனை செய்வவாருக்கு இன்ைபடிவ  வநரும் என்று காண்பீர் என்று கூறி வர்   

     ஏசு சபருமான்  

 

அ) அ, உ ெரி மற்றனவ தவறு   ஆ) அ மட்டும் ெரி  

இ) இ மட்டும் ெரி    ஈ) ஈ தவறு மற்றனவ ெரி 

 

67) கீழக்கண்ட கூற்னற ஆராய்க : 

I) பெிக்க ிற்றில் பம்பரமாகி விட்டவர்கள் குழந்னதகள் எைக் பாடி வர் சுரதா  

II) அற்பு தப்பழ ஆவணங்காட்டி அடி ான் என்னை ஆட்சகாண்டான் – சுந்தரர்  

III) இனறவனை வழிபடு சபாருளாக மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்னகப் சபாருளாகவும் சகாண்டு  

    வாழ்ந்து காட்டி வர் சுந்தரர் என்று கூறி வர் குன்றக்குடி அடிகளார்  

IV) கண்ணகி சதய்வத்திற்கு பத்திைிக் வகாட்டம் எடுத்து ெிறப்பித்தவன் – க வாகு மன்ைன்  

V) வவம்பு என் நிழல் நலஞ்செய்யும் என் பூவின் குணங்கனளச் சொல்கிவறன் வா!! – மு.வ  

 

அ) I, III, IV, V ெரி மற்றனவ தவறு   ஆ) II மட்டும் தவறு மற்றனவ ெரி  

இ) உ மட்டும் தவறு மற்றனவ ெரி   ஈ) உ மட்டும் ெரி மற்றனவ தவறு 

 
 

 68. சபாருத்துக: 
 
 I. அளகு  - பறனவ ின் மூக்கு 
 II. அலகு - சபண்ம ில் 
 III. அலரி - அலரிப்பூ 
 IV. அலறி - அழுது 
  
 

 69. மறுமணம் - நூலின் ஆெிரி ர்  ார் ? 

         அ) சுந்தர ராமொமி   ஆ) மு.வரதராெைார்     இ) விந்தன்    ஈ) புதுனமப் பித்தன் 

 
70.  “ திருநி  னறந்தனை  தன்ைிக  சரான்றினல  
              ததீு  தரீ்ந்தனை  நீர்வளஞ்  ொர்ந்தனை “     - ப ின்று வந்துள்ள அடி வனக ? 
     

         அ) அளவடி         ஆ) சநடிலடி         இ)கழிசநடிலடி     ஈ) வநரடி 
 
 
 
 

 I II III IV 
அ 1 2 3 4 
ஆ 2 1 3 4 
இ 3 2 1 4 
ஈ 2 3 4 1 
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 71. சபாருத்துக 

         A) மருவு  -  1) ொலப் சபய்தும் 

 B) ெிலம்பு   -  2) சபாருந்தி   

 C) ஊட்டியும்  -  3) மனலச்ொரல் 

 D) வதானக  -  4) ம ில்    
 

72. தூதின் இலக்கணம் கூறும் நூல் ? 

 அ.இலக்கண விளக்க நூற்பா ஆ.சதால்காப்பி ம் இ.தண்டி லங்காரம் ஈ.நன்னூல் 

  

73. வபர் லாகர்க்விஸ்ட் ெிறுகனத ின் நூனல தழுவி அடித்தளம் என்ற ெிறுகனதன  பனடத்தவர் 

அ) குப்புொமி   ஆ)மாடொமி   இ)குன்றகுடி அடிகளார்   ஈ)சுந்தவரென் 

 

74. சபருனம றிந்து இலக்கண குறிப்பு 

அ) இரண்டாம் வவற்றுனமசதானக  ஆ)சப சரச்ெம்  இ)வினைத்சதானக  ஈ)எதுவுமில்னல 

 

75. புலி வெைித்த படலம் இடம் சபறும் காண்டம் ? 

அ)ஹிஜிரத்துகாண்டம்   ஆ)நுபுவத்து காண்டம்   இ)விலாத்து காண்டம்  ஈ) பால காண்டம் 

 

76. முதலடியும் ஈற்றடியும் அளவடி ாகவும், இனட டிகள் குறளடி ாகவும் ெிந்தடி ாகவும் வரும் பா வனக 

அ)சவண்பா  ஆ)இனணக்குறள் ஆெிரி ப்பா    இ)நினலமாறி மண்டில ஆெிரி ப்பா  ஈ)எதுவுமில்னல 

 
77)ஒரு ெனீரப் பிரித்து அனெப் பார்ப்பவத . . . . . . . . . . . ஆகும் ? 

அ)ெரீ்   ஆ)சவண்பா   இ)அலகிடுதல்   ஈ)வாய்பாடு 
 

78)"சபானறச ைப் படுவது வபாற்றானரப் சபாறுத்தல்" என்ற பாடலடி இடம்சபற்றுள்ள நூல் ?  

அ)மதுனரக்காஞ்ெி  ஆ)பரிப்பாடல்   இ)நற்றினை  ஈ)கலித்சதானக 

 

79)மடங்கல் சபாருள்  ாது ?  

அ)புலி    ஆ)ெிங்கம்   இ)கரடி    ஈ) ானை 

 

80) தாவம பாடுபட்டு உனழத்து முன்வைற வவண்டும் என்னும் உ ர்ந்த எண்ணம் இனளஞர்களிடம்   

   வளரவவண்டும் எை கூறி வர் ? 

 அ)அண்ணா   ஆ)சபரி ார்   இ)மு வ   ஈ)திரு வி க 

 

81) வழக்குனர கானத மதுனரக்காண்டத்தின் எத்தனை ாவது கானத ?  

அ) 13   ஆ) 10    இ) 12    ஈ) 15 

 

82. நின்வகா வரினுமிங்வக --- இதில் வகா என்பது  ானர குறிக்கும்?  

அ. அரென்   ஆ. தந்னத   இ. ெிவன்   ஈ. தாய்  

 

 

 I II III IV 
அ 2 3 1 4 
ஆ 2 1 3 4 
இ 3 2 1 4 
ஈ 2 3 4 1 
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83. கால்வாய் இல்லாத இடத்தில் சபய்த ஒளிமனழவ  கவினத ---- ார் கூற்று  

அ. கிட்ஸ்   ஆ. பாரதி   இ. வகாலரிட்ஜ்   ஈ. வவாட்ஸ்சவார்த்  

 

84. உள்ளத்தில் உண்னமச ாளி உண்டா ின் வாக்கிைிவல ஓளி உண்டாகும்... ார் கூற்று? 

 அ. பாரதி   ஆ. பாரதிதாென்  இ. னவ ாபுரிப்பிள்னள  ஈ. வாணிதாென்  

 

85. குனடவனர வகாவில் அனமப்பு பணி நின்றுவபாை காலம்  

அ. கி.பி 6   ஆ. கி.பி 7   இ. கி.பி 8     ஈ. கி.பி 9  

 

86. கஞ்ெம் - சபாருள்? 

 அ. ெிக்கணம்   ஆ. சபாறுனம   இ. தாமனர     ஈ. அல்லி 

 

87. பசு - இலக்கணக்குறிப்பு 

அ. குற்றி லுகரம் ஆ.குற்றி லிகரம் இ.முற்றி லுகரம்    ஈ.சொல்லினெ அளசபனட 

 

88. வண்டு+ ாது  - மாத்தினர அளவு ? 

 அ. 2 ½   ஆ. 2 ¼   இ. 3   ஈ. 2 

 

89. அளசபனட வனககள் எத்தனை ? 

 அ. 2   ஆ. 3   இ.4   ஈ.5 

 

90. சபாருள்வகாள் வனககள் எத்தனை ? 

 அ. 6   ஆ. 7   இ. 8   ஈ. 12 

 

91. 1 2/3 ÷ 2/7 * x/7 = 1 1/4 X 2/3 ÷ 1/6 எைில் x மதிப்பு காண்க  

அ. 5    ஆ. 6    இ. 7    ஈ 8  

92. 21^3 + 22^3 + 23^3   ……..   30^3 கூடுதல் கான்க ?  

அ. 1612125   ஆ. 172125   இ. 182135   ஈ 173125   

 

93. ஒரு எண்ணின் 31 % க்கும் 13 % க்கும் உள்ள வித்தி ாெம் 576 எைில் அந்த எண்ணின் 17% என்ை ?  

அ. 345    ஆ. 544    இ. 642    ஈ 524  

 

94. ஒரு வவனலன  அ மற்றும் ஆ வெர்ந்து 30 நாட்களில் முடிப்பர். இருவரும் வெர்ந்து 20 நாட்கள் வவனல செய்த 
பின்பு ஆ விலக மீதி வவனலன  20 நாட்களில் அ முடிக்கின்றார் எைில் அ அவ்வவனலனல முழுவதுமாக 
செய்து முடிக்க ஆகும் நாட்கள் என்ை ?  

அ. 50    ஆ. 60    இ. 70    ஈ 80  

 

95. 10 வபர் 12 நாட்களில் 12 மணிவநரம் வவனல செய்து 20 சபாம்னமகள் செய்வர்; 24 வபர் 16 மணி வநரம் வவனல 
செய்து 32 சபாம்னமகள் செய்  ஆகும் நாட்கள் எத்தனை ?  

அ. 5    ஆ. 6    இ. 7    ஈ 8 
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96. இரு னகக்கடிகாரங்கள் ஒவ்சவான்னறயும் ₹ 594 க்கு ஒருவர் விற்றார். இவ்வாறு விற்றதில் ஒன்றில்  
   10%ெதவதீம் இலாபமும் மற்சறான்றில் 10%நட்டமும் ஏற்பட்டது. சமாத்தத்தில் அவர்க்குஏற்பட்ட இலாப  
    அல்லது நட்ட ெதவதீத்னத காண்க.  
 

அ.2% நட்டம்  ஆ.3% இலாபம்    இ.1% இலாபம்  ஈ.1% நட்டம் 
 

97.ெதுரத்தின் சுற்றளவு 40செமீ எைில் அதன் மூனலவிட்டங்களின் நீளங்களின்கூடுதல்? 

 அ.14.14cm   ஆ.28.28cm   இ.36.36cm   ஈ.24.24cm 

 

98. ஒரு எண் மற்சறாரு எண்ணின் மூன்று மடங்னக விட 2 அதிகம். ெிறி  எண்ணின் 4 மடங்காைது சபரி     

    எண்னண விட 5 அதிகம் எைில் அந்த எண்கனள காண்க. ? 

அ.14,4    ஆ.23,7    இ.26,8    ஈ.27,5 

 

99. ஒரு கிராம மக்கள் சதானக ஆண்சடான்றுக்கு 7%அதிகரிக்கிறது. இப்சபாழுது மக்கள் சதானக 90000 எைில் 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த கிராமத்தின் மக்கள் சதானக என்ைவாக இருக்கும்? 

 அ.1,04,041   ஆ.1,03,041   இ.1,05,041   ஈ.1,00,041 

 

100. 2010ல் ஒருவர் ஆண்டு ஊதி ம் ₹ 30000எை பணி ில் வெருகிறார். வமலும் ஒவ்சவாரு வருடமும் ₹ 600ஐ 
ஆண்டு ஊதி  உ ர்வாக சபறுகிறார். அவருனட  ஊதி ம் எந்த வருடத்தில்₹ 39000 ஆக இருக்கும்? 

 அ.2025    ஆ.2026    இ.2027    ஈ.2030 

 
101) 13 ஆட்கள் ஒருநானளக்கு 10 மணி வநரம் வதீம் 24 நாட்கள் வவனல செய்து ஒரு குழின  வதாண்டிைர். அவத  
     குழின  26 ஆட்கள் 30 நாட்களில் வதாண்டுகின்றைர். எைில் அவர்கள் ஒரு நானளக்கு எத்தனை மணிவநரம்  
     வவனல செய்து இருப்பர்?  
 

 அ. 3 மணிவநரம்  ஆ. 4 மணிவநரம்  இ. 6 மணிவநரம்  ஈ. 3.30 மணிவநரம் 
 

102) ஆண்டுக்கு 6 1/4 % தைி வட்டி ில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் எத்தனை ஆண்டுகளில் இருமடங்காகும்?  

அ. 5 ஆண்டுகள்  ஆ. 8 ஆண்டுகள்  இ. 12 ஆண்டுகள்   ஈ. 16 ஆண்டுகள் 

 

 
103) மீப்சபரு சபாது காரணி 15 ஆக இருக்குமாறு எத்தனை வஜாடி எண்கள் 40 க்கும் 100 க்கும் இனடவ     
     இருக்கும்?  

அ. 3    ஆ. 4    இ. 5    ஈ. 6 

 
104) ஒரு அனற ின் நீளம் அகலத்னதக் காட்டிலும் 5 மீட்டர் அதிகம். அனற ின் பரப்பளவு 750 ெ.மீ. எைில்  
     அனற ின் நீளம் என்ை?  

அ. 15 மீ   ஆ. 22 மீ   இ. 22.5 மீ   ஈ. 30 மீ 

 
105) தற்வபாது A மற்றும் B ன் சமாத்த வ து 110. இருபது வருடத்திற்கு முன்பு அவர்களின் வ து விகிதம் 4 : 3.  
     எைில் A ன் தற்வபானத  வ து? 

  அ. 60    ஆ. 55    இ. 50    ஈ. 35 
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106) 2/3,2/5,3/4 இவற்னற ஏறுவரினெ ில் எழுதுக?  
அ. 3/4, 2/5, 2/3   ஆ. 2/5, 2/3, 3/4   இ. 2/3, 3/4, 2/5   ஈ. 2/5, 3/4, 2/3 
 

107)இரண்டு எண்களின் விகிதம் 5:9மற்றும் அனவகளின் மீ.ெி.ம 450,எைில் அவ்விரு எண்களில் ெிறி  எண்  ாது?  

அ.50    ஆ.60    இ.70    ஈ.80 

 
108) 20சபண்கள் ஒரு வவனலன  16 நாட்களில் முடிப்பார்கள் அவத வவனலன  16 ஆண்கள் 15 நாட்களில்  
     முடிப்பார்கள் எைில் ஒரு ஆணும் ஒரு சபண்ணும் இனடவ  உள்ள திறன் விகிதம்  ாது?  

அ.3:4    ஆ.5:4    இ.4:3    ஈ.3:5 

 
109) ஒரு னப ில் 50p,25p,10p நாண ங்கள் முனறவ  5:9:4 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது இதன் சமாத்த மதிப்பு ரூபாய்  
     309 எைில் ஒவ்சவாரு நாண ங்கள் எண்ணிக்னக எவ்வுளவு?  

அ.300,450,240   ஆ.240,450,300   இ.300,540,240   ஈ.240,300,540 

 

110)  i)G என்பவர் A ன  விட குள்ளமாைவர்,ஆைால் K ன விட உ ரம்  

ii)N என்பவர் K ஐ விட குள்ளமாைவர்  

iii)J என்பவர் N ஐ விட உ ரம்  

iv)A என்பவர் Jஐ விட உ ரம் 

இதில் உ ரம் உடிப்பனட ில் நடுவில் இருப்பவர்  ார்?  

அ.J   ஆ.G   இ.K   ஈ.N 

 
111) நீளம் 25% அதிகரிக்கிறது.. அகலம் 20% குனறகிறது எைில் பரப்பளவில் ஏற்படும் மாற்றம் ? 

அ) 25% குனறயும்  ஆ)20% அதிகரிக்கும்  இ) 55.6 % குனறவு  ஈ) மாற்றமில்னல 

 

112)  2A = 3B= 4C எைில் A:B: C = ?? 

அ) 2:3:4    ஆ)3:4:5    இ) 6:4:3   ஈ) 4:5:6 

 

113)   A ={a,b,c,d,e,f}  எைில் n[ p(A) ] = ?? 

அ)7     ஆ)49     இ)343    ஈ)128. 

 

114) a^2+b^2+c^2 = 14 , ab+bc+ca = 11 எைில் a+b+c = ?? 
அ)4    ஆ)5     இ)6    ஈ) 7 

 
115) A ,B ,C என்ற மூன்று பங்குதாரர்கள் முனறவ  ரூ 1100,ரூ 1200 ,ரூ1500 என்று முதல் வபாட்டு சதாழில்  
    ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களுனட  சமாத்த லாபம் ரூ 1140 அதில் C ன் பங்கு எவ்வளவு ?? 

அ) ரூ 330   ஆ)ரூ 360    இ)ரூ450   ஈ)ரூ540 

 

116) 5 வருடங்களுக்கு ஒருமுனற பூக்கும உலகின் மிக சபரி  பூவாை "amorphophallus" ெமீபத்தில் பூத்த நாடு?? 

அ. ெைீா   ஆ. கிர்கிஸ்தான்   இ. ஜப்பான்   ஈ. ெிங்கப்பூர் 

 

117) உலகின் அதிக புற்றுவநா ால் பாதிக்கப்பட்வடார் உள்ள நாடு ?? 

அ. அசமரிக்கா   ஆ. இந்தி ா    இ. ெைீா   ஈ. வங்கவதெம் 
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118) விலங்குகள் பலி ிடுதனல தனட செய்ததன் நினைவாக சகாண்டாடப்படும் " gadhimai festivel " நனடசபறும்  

      நாடு ? 

அ.மி ான்மார்   ஆ. இந்தி ா    இ. வநபாளம்   ஈ. வங்கவதெம் 

119 ) IGNOU gold medel சபற்ற வாரைாெி ெினறச்ொனல னகதி ின் சப ர் ? 

 அ.ராக்வகஷ்           ஆ.மர்த்தா பாஷ்கர்    இ. பர்ஹா துத்  ஈ. அஜதீ் குமார் ெவராஜ் 

 

120) உலக இனளஞர் திறன்கள் திைம் ?? 

அ. ஜூனல 15   ஆ. வம 15      இ. அக்வடாபர் 15  ஈ. ஆகஸ்ட் 15 

 

121) ெமீபத்தில் ”லின்பா" பு லால் பாதிக்கப்பட்ட நாடு? 

 அ. வநபாளம்   ஆ. மி ான்மார்      இ. ெைீா   ஈ. பிலிப்னபன்ஸ் 

 

122) NSSO ஆய்வு அறிக்னக ின்படி இந்தி ாவின் கிராமப்புறங்களில் எழுத்தறிவு விகிதம் ? 

 அ. 71%   ஆ.86%         இ.78%     ஈ.74% 

 

123) ெர்வவதெ வ ாகா திைத்தன்று ரிெர்வ் வங்கி சவளி ிட்டுள்ள நாண  மதிப்பு ? 

 அ.5    ஆ.10          இ.125      ஈ.100 

 

124) இந்தி  ராணுவம் அமர்நாத்  ாத்தினரன  பாதுகாக்க சதாடங்கப்பட்ட திட்டம் ? 

 அ. operation yatra   ஆ.operation Shiva        இ.operation safty      ஈ. operation talash 
 

125) இந்தி ாவில் புதி  வனக பட்டாம்பூச்ெி ாை "banded tit" கண்டறி ப்பட்ட மாநிலம் ? 

அ. ஹிமாச்ெல் பிரவதெம்  ஆ.அருணாச்ெல பிரவதெம்  இ.மஹாராஷ்டிரா   ஈ. மத்தி  பிரவதெம் 
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       : 
 

1 இ 21 ஈ 41 ஆ 61 ஆ 81 ஆ 

2 ஈ 22 ஆ 42 ஈ 62 இ 82 ஆ 

3 இ 23 இ 43 ஆ 63 அ 83 அ 

4 இ 24 ஈ 44 இ 64 ஆ 84 அ 

5 இ 25 ஈ 45 இ 65 ஆ 85 ஈ 

6 ஆ 26 ஆ 46 இ 66 ஆ 86 இ 

7 இ 27 இ 47 ஈ 67 இ 87 இ 

8 ஆ 28 ஈ 48 அ 68 ஆ 88 ஈ 

9 இ 29 அ 49 ஆ 69 இ 89 அ 

10 அ 30 இ 50 அ 70 இ 90 இ 

11 ஈ 31 ஆ 51 ஆ 71 அ 91 ஆ 

12 அ 32 ஆ 52 ஆ 72 அ 92   ஆ  

13 ஆ 33 ஆ 53 ஆ 73 அ 93 ஆ 

14 அ 34 இ 54 இ 74 அ 94 ஆ  

15 இ 35 ஆ 55 ஆ 75 இ 95 ஆ  

16 ஈ 36 ஆ 56 ஈ 76 ஆ 96 ஈ 

17 ஈ 37 ஆ 57 இ 77 இ 97 ஆ 

18 ஈ 38 இ 58    78 ஈ 98 ஆ 

19 ஈ 39 ஆ 59    79 ஆ 99 ஆ 

20 ஆ 40 அ 60 ஆ 80 ஆ 100 அ 

                    

101 ஆ 111 ஈ 121 இ 

    
102 ஈ 112 இ 122 அ 

    
103 ஆ 113 ஈ 123 ஆ 

    
104 ஈ 114 இ 124 ஆ 

    
105 அ 115 இ 125 ஆ 

    
106 ஆ 116 இ 

 
  

    
107 அ 117 இ 

 
  

    
108 அ 118 இ 

 
  

    
109 இ 119 ஈ 

 
  

    
110 ஆ 120 அ 

 
  

     


