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        நான் வழீ்வவன் என்று நினைத்தாவ ா!            

  

வதர்வு எண் - 1  (  தமிழ் + கணிதம் + நடப்பு நிகழ்வுகள் ) 
 

 
 
 

1.  ப ாருத்துக : 
 அன் ிலார்   –  ஆர்வமுனட ார்  

அன்புனட ார்  - உ ர்நினல 

அன்பு ஈனும்  -  என்பும் உரி ர்  

அன் ின் வழி து - எல்லாம் தமக்குரி ர்  

 

அ. 4,3,2,1    ஆ. 1,2,3,4   இ. 4,3,1,2   ஈ. 1,2,4,3 

 

2.குனைவை வாசித்தான்  ிள்னை ின் மாணவர் ? 

அ.மீைாட்சி   ஆ.வதவர்  இ. ாரதி   ஈ.உ.வவ.சா. 
 

3. இந்து, புத்த சம  வமனத எை அனழக்கப் ட்டவர் ? 

அ. ாரதிதாசன்   ஆ.வள்ைலார்   இ. சும்ப ான்   ஈ. ாரதி ார் 

 

4.“உட்கார் நண் ா நலம் தாைா! நீ ஓதுங்கி வாழ்வது சரிதாைா”-  ாடனல  ாடி வர்? 

 அ.மக்கள் கவி   ஆ.தாரா ாரதி   இ.வாணிதாசன்  ஈ. கவிக்வகா 

 

5. குற்ைப் ரம் னர என்று ஒதுக்கி னவக்கப் ட்ட மக்களுக்காக வ ாராடி வர் ? 

அ.ப ரி ார்   ஆ.வநதாஜி   இ. ாரதி ார்   ஈ.வதவர் 

 

6)'ப ான்னும் துகிரும் முத்தும் மன்ைி 'என்னும்  ாடல் புை400ல் எத்தனை ாவது  ாடல்?  

அ.205    ஆ.208    இ.210    ஈ.218 

7) கூற்றுகளுள் தவைாைது:  

1.தனலவன் தனலவி  ற்ைி  ஒழுக்கத்தினைக் கூறுவது-அகத்தினை 

2.அகபவாழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமாை நிலமும்,ப ாழுதும் முதற்ப ாருள் எைப் டும் 

3.ப ாருைிலக்கணம் 3 வனகப் டும் 

4.ப ாழுது 6 வனகப் டும் 

அ.1&2    ஆ.1&3    இ.2&3    ஈ.3&4 

 

8) 'ஒருனமத்வதாற்ைத்து ஐவவறு வைப்பு'சிலம்புவில் இடம் ப ற்றுள்ை கானத?  

அ.வழக்குனர கானத  ஆ.ஊர்காண் கானத  இ.வரந்தரு கானத  ஈ.ஏதுமில்னல 

 

9)கல்விக்கடல்  ார்? 

அ. குத்தைிவுச் பசம்மல்  ஆ. குத்தைிவு  கலவன்   இ.தமிழ் மகள்   ஈ.ஆசி  வஜாதி 

 

10) 'என் ஊன் கலந்து உ ிர்கலந்து உவட்டாமல் இைிப் துவவ'-எை வள்ைலாரால் சிைப் ிக்கப் டும் நூல்?  

அ.வதவாரம்  ஆ.நாலா ிர திவ்   ிர ந்தம்   இ.திருவாசகம்   ஈ.திருவாய்பமாழி 
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11. முதல் வகுப்பு முதல் நான்காம் வகுப்புவனரக்காை  ால ாடங்கனை எழுதி அச்சிட்டு பவைி ிட்டவர்?  

அ. உ.வவ.சாமிநாதர்.   ஆ. ஜி.யு. வ ாப்    இ.ஆறுமுக நாவலர்  ஈ.  ாவாணர் 

 

12.அம்மாக்கண்ணு என் வள்  ாருனட  மகள்?  

அ. அஞ்சனல ம்மாை.     ஆ. அசலாம் ினக ம்மாள்  இ. அம்புஜத்தம்மாள்  ஈ. ஜான்சி ராணி 
 

13."வான்ப ற்ை நதிகமழ்தாள் வணங்கப் ப ற்வைன் மதிப்ப ற்ை திருவுள்ைத்தால் மதிக்கப்ப ற்வைன்" எைப் 
 ாடி வர்? 

  அ.வரீராகவர்    ஆ. வில்லிப்புத்தூரார்   இ. கண்ணைார்  ஈ. பசாக்கநாதர். 

 

14. வகணி, ப ற்ைம் என் னவ எவ்வனக பசாற்கள்?  

அ. இ ற்பசால்   ஆ. திரிபசால்    இ. தினசச் பசால்  ஈ. வட பசால் 

 

15.கருவி,கருத்தா ஆகி  ப ாருைில் வரும் உவம உருபு எது?  

அ. 2    ஆ.5     இ. 4    ஈ. 3 

 

16.  ழபமாழி நானூறு  திப் ித்தவர் 

 அ.மூன்றுனை ைார்   ஆ.பசல்வ வகசவ முதலி ார்   

 இ.புதுனமப் ித்தன்  ஈ.ந.மு.வவங்கடசாமி 
 

17. வரீத் துைவி = ? 

 அ.நவரந்திரதத்    ஆ.காமராசர்    இ.சடவகா   ஈ.வள்ைலார் 

 

18. வவட்டாங்குடி எங்குள்ைது? 

 அ.திருபநல்வவலி   ஆ.சிவகங்னக    இ.திருவள்ளூர்   ஈ.வசலம் 

 

19. உ.வவ.ச நூல் நினல ம் பதாடங்கப் ட்ட ஆண்டு ? 

அ.1944     ஆ.1942     இ.1952    ஈ.1954 

 

20. உத மார்த்தாண்டம் எங்குள்ைது? 

 அ.திருவாரூர்    ஆ.ப ரம் லூர்    இ.திருபநல்வவலி  ஈ.காஞ்சி 
 

 

21.நீதி திருதிருக்குைனை பநஞ்சாரத் தம் வாழ்வில் ஓதித்பதாழுதுக  ார் கூற்று?? 

அ. சுராதா    ஆ.  ாரதிதாசன்   இ. கவிமணி   ஈ. மருதைார் 

 

22.கதிர் நாட்டின் மீது  னடப டுத்து வந்த மன்ைன் 

அ. வசர    ஆ.வசாழ    இ. ாண்டி    ஈ.  ல்லவர் 

 

23. ழனம  னழனம ப ன்று  ாவனை வ சலன்ைி..... ார்  ாடி து 

அ. ாரதி    ஆ.  ாரதிதாசன்   இ. ரா. ி. வசது   ஈ. திரு.வி.க 

 

24. உலா  ாடப் டும்  ா?  

அ. பவண் ா    ஆ. ஆசிரி ர்  ா   இ. கலிப் ா   ஈ. வஞ்சி  ா 

 

25.உதி ர்----?  

அ . வசரர்    ஆ.வசாழர்    இ. ாண்டி ர்   ஈ. ல்லவர் 
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26)"என்னை ப ாருத்தவனர வதசா ிமாைமும் , மைிதா ிமாைமும் ஒன்றுதான் " எை கூைி வர் ?  

அ) அம்வ த்கர்    ஆ)முத்துராமலிங்கம்   இ)காந்தி   ஈ)ப ரி ார் 

 

27)ஒருனம வதாற்ைத்து ஐவவறு வைப் ிற் இலங்குகதிர் விடூஉம் நலங்பகழு மணிகளும் -இப் ாடல்  

     உணர்த்துவது? 

 அ)மண்ணி ல் சிந்தனை  ஆ)வவதி ி ல் சிந்தனை  இ)கருவி ல் சிந்தனை       ஈ)உலகி ில் சிந்தனை 

 

28)வைிது நினலஇ  கா மும் -இப் ாடல் இடம்ப ற்றுள்ை நூல் ?  

அ)திருக்குைள்    ஆ)புைநானூறு    இ)பதால்காப் ி ம்  ஈ)நற்ைினை 

 

29)ப ாழுந்திழி  -இலக்கண குைிப்பு தருக ?  

அ) ப  பரச்சம்       ஆ)வினைப ச்சம்  இ)அன்பமாழித்பதானக       ஈ)இரண்டாம் வவற்றுனமத்பதானக 

 

30)வள்ைலாரின்  ன்முக ஆற்ைல்கைில் தவைாைது ? 

 அ)நூலாசிரி ர்  ஆ) திப் ாசிரி ர்   இ)அருைாசிரி ர்  ஈ)ஓவி  ஆசிரி ர் 

 

31. சுருங்க பசால்லி விைங்க னவப் தில் வல்லவர்  ார் ?  

அ. திருவள்ளுவர்   ஆ வள்ைலார்    இ. திரு.வி.க   ஈ.  ாரதி ார் 

 

32. வவன்மிகு தானை வவந்தர்க்குக் கடவை -  ாடல் வரி இடம்ப ற்ை நூல் ?  

அ. அகநானூறு   ஆ. புைநானூறு   இ. கலித்பதானக  ஈ. நற்ைினண 

 

33.  ிைந்து மூன்று ஆண்டு வனர வ சும் திைன் இல்லாமல் இருந்தவர் ?  

அ. குமரகுரு ரர்   ஆ. இராமானுஜம்   இ. காைவமகம்   ஈ. மருதகாசி 

 

34. நன்ைாகப்  டித்துநீ முன்வைை வவண்டும் என்ைவர் ?  

அ. கண்ணதாசன்   ஆ. வாணிதாசன்   இ.  ாரதிதாசன்  ஈ.  ாரதி ார் 

 

35. “ந.  ிச்சமூர்த்தி கவினதகள்” என்னும் நூலில் எத்தனை கவினதகள் உள்ைை ?  

அ. 81     ஆ. 82     இ. 83    ஈ. 84 

 

36. ப ாருந்தா இனண காண் ? 

அ. விழி + புைல்   ஆ. தண்ணரீ் + குடம்   இ. சானர +  ாம்பு  ஈ. மலர் + பூத்தது 

 

37. இன்னை  வதால்வி நானை  பவற்ைிக்கு அடிக்கல் என்ைவர் ?  

அ.வள்ைலார்   ஆ.விவவகாைந்தர்   இ.அம்வ த்கார்   ஈ.குன்ைக்குடி அடிகைார் 

 

38. பசக்வகால வமைி திருமனலரா  ன்வனர ில் னவக்வகாலும் மால் ானை  ாம் எை கூைி வர்?  

அ. சுந்தரைார்   ஆ.குமரகுரு ரர்   இ. காைவமகம்   ஈ. கம் ர் 
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39.  பவைித்வதாற்ைம் பகாண்டு ஒருவனர அைவிடுதல் தவைாைது அவரின் உள்ை  ண்ன  பகாண்வட  

      அைவிடுதல் நலம் என்ைவர்?  

அ.வள்ைலார்   ஆ.ப ரி ார்    இ கிரு ாைந்த வாரி ார்  ஈ.அம்வ த்கார் 

 

40. ப ாருத்துக   :   நாமக்கலார் இ ற்ைி  நூல்கள் 

இனச நாவல்   -  4  

புதிைங்கள்   -  10  

கவினத பதாகுப்பு           -  5  

பமாழி ப  ர்ப்பு -  3 

 

  அ. 3421    ஆ. 4321    இ. 2314     ஈ. 3214 

 

41)துைவி ாகி  பமய்யுணர்ந்வதார் கண்ட ப ாருள் இதுபவை அதன் இ ல்ன  உணர்த்தி து என்ை துனை??  

அ) முதுபமாழிக்காஞ்சித் துனை  ஆ) இ ன்பமாழி வாழ்த்துத் துனை  

இ) ப ாருண்பமாழிக்காஞ்சித் துனை  ஈ) அடிபமாழி வாழ்த்துத்துனை 

 

42) வல்னகவ ாடுனை மாய்த்துடல் புட்கினர ாக ஒல்பசய் – என்று கூைி வவர்? 

 அ) நற்ைாய் கூற்று  ஆ) தவதீன் கூற்று  இ) ஜவீகன் கூற்று  ஈ) அனுமன் கூற்று 

 

43)காலந்வதாறும் தமிழ்த்தாய் புதுப்புது அணிகனைப் புனைந்து வந்திருக்கிைாள் என் தற்கு சான்றுகைாய் 
திகழ் னவ எனவ? 

  அ) சிற்ைிலக்கி ங்கள்   ஆ) மறுமலர்ச்சிப்  ாடல்கள்  

 இ) எட்டுத்பதானக நூல்கள்  ஈ) புதுக்கவினதகள் 

 

44) ஆவாைது  ாருக்கு உவனம ாகக் கூைப் ட்டது?  

அ) மன்ைவனுக்கு  ஆ) தனலனம மாணாக்கருக்கு      இ) வரீனுக்கு   ஈ) அனைவருக்கும் 

 

45. பகாம்புை மருதன் – என் து எனதக் குைிக்கும்?  

அ) மருத நில மன்ைன்   ஆ)  ள்ைன்  இ) கானை  ஈ) கினை ின் நுைி ில் உள்ை ஆந்னத 

 

 

46) வினைன யும் ப  னரயும் விைானவயும்   ைினல ாக பகாண்டு முடியும் வவற்றுனம 

அ)இரண்டாம் வவற்றுனம   ஆ) மூன்ைாம் வவற்றுனம   

இ) எழுவாய் வவற்றுனம   ஈ) நான்காம் வவற்றுனம 

 

47) "மாவ ான் பகாப்பூழ் மலர்ந்த தாமனர" என்ை  ாடல் இடம்ப ற்றுள்ை நூல் 

அ)  ரி ாடல்   ஆ) மதுனரக்காஞ்சி  இ) புைநானூறு    ஈ) குறுந்பதானக 
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48) தவைாை இனண? 

அ) "தமிழ் என்னை ஈர்த்தது,குைவைா என்னை இழுத்தது - டாக்டர்.கிபரைல்  

ஆ) " ிைபமாழி துனண ின்ைி தைித்து இ ங்கும் பமாழி தமிழ் - கால்டுபவல்  

இ) அம்னம,அப் ன் பசாற்கள் - வடநாட்டு பசாற்கள்  

ஈ) எல்லா பசால்லும் ப ாருள் குைித்தைவவ - பதால்காப் ி ம் 

 

49) தமிழகத்தின் அன்ைிப சன்ட் பமாழி வ ாராட்டத்தில் ஈடு ட்ட ஆண்டு 

அ) 1883    ஆ) 1917    இ) 1938     ஈ) 1962 

 

50) அகரவரினசப் டி பசாற்கனை சரீ் பசய்க  

அ) பநாறுங்கு, ண்னண, ைி,நனர  ஆ) நனர, ைி,பநாறுங்கு, ண்னண  

இ) நனர,பநாறுங்கு, ண்னண, ைி  ஈ)  ைி,நனர,பநாறுங்கு, ண்னண 

 

51.கட்டிக் கரும்பு கசக்கும் மிகச்சிைந்த எட்டிக் கைி ிைிக்கும் என்னூரில்..... இப் ாடலில் அனமந்துள்ை 
ப ாருள்வகாள்??  

அ.அனைமைி ாப்பு ப ாருள்வகாள்  ஆ.பமாழிமாைறு ப ாருள்வகாள்  

இ.பகாண்டுகூட்டு ப ாருள்வகாள்  ஈ.அடிமைிமாற்று ப ாருள்வகாள் 

 

52.நாமக்கல்லாரின் தன்வரலாற்று  னடப்புகைின் எண்ணிக்னக ? 

அ.இரண்டு   ஆ.மூன்று   இ.ஒன்று   ஈ.ஐந்து 

 

53.சமஸ்தாைம் -தமிழில்??  

அ.மாகாணம்   ஆ.மாவட்டம்   இ.அரசு    ஈ.எல்னலக்குட் ட்ட 

 

54.கடாவிைார்-வவர்ச்பசால்? 

அ.கடா    ஆ.கடாவி   இ.கடாவு   ஈ.கடாவின்  

 

55.கட்புலைாம் இன் த்னத தரவல்லது............? 

அ. ாடற்கனல   ஆ.ஆடற்கனல   இ.நாடகக்கனல  ஈ.சிற் க்கனல 

 

56. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவவார் இழுகத்தின் ஏதம  டு ாக் கைிந்து.- உரவவார்  ார்? 

அ. ஒழுக்கமுனட வர்   ஆ. மைவலினம மிக்வகார்   

இ. குடி ிைப் ினை அைிந்தவர்   ஈ. அைிவுனடவ ார் 

 

 

57. அம்வ த்கார்  ற்ைி  தவைாை பசய்தி எது/எனவ?  

1. இந்தி ாவின் வதசி   ங்குவதீம் என்ை நூனல எழுதி வர்  

2. இங்கிலாந்து பசால்வதற்பகல்லாம் இந்தி ா தனல ாட்டாது. 
3. பசல்வமும் உனழப்பும் இல்லாத கல்வி கைர் நிலம்.  
4. ப ண்கள் அடினம ாைதற்கு முக்கி க்காரணம் பசாத்துரினம 

அ. 1 மட்டும்   ஆ. 1, 3 மட்டும்    இ. 4 மட்டும்   ஈ. 3 மட்டும் 
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58. நான் உங்களுக்குச் பசால்லவவண்டி து ஒன்வை, அதாவது உங்களுனட  தருமமும் கருமமுவம உங்கனை 
காக்கும்.- என்று கூைி வர்? 

அ. அவ ாத்திதாச  ண்டிதர்   ஆ. அம்வ த்கார்   

இ.  சும்ப ான் முத்துராமலிங்கைார் ஈ. காந்தி டிகள் 

 

59. தமிழ்நாட்டு இனைஞர்கள் மாணவர்கள்  ட்டதாரிகள் ஆகிவ ார் பசக்குமாடுகைாக இல்லாமல் 
 ந்த குதினரகைாக மாைவவண்டும் என்று கூைி வர்? 

அ.  ாரதி ார்   ஆ. ப ரி ார்   இ. வள்ைலார்  ஈ. அண்ணா 

 

60. ப ாருத்துக 

அ. தினரக்கங்னக  -  உவனமத்பதானக  

ஆ. மடக்பகாடி   -  ப  பரச்சம்  

இ. தாமனரந ைம்  -  அன்பமாழித்பதானக 

 ஈ. கல்திரள்வதாள்  -  இரண்டாம் வவற்றுனம உருபும் உடன்பதாக்கபதானக 

அ. 2 3 4 1   ஆ. 1 2 3 4   இ. 4 3 1 2   ஈ. 4 3 2 1 

 

61. கூற்று : பநடினல அடுத்து இரண்டு எழுத்தாக வரும் வல்லிை உகரம் குற்ைி லுகரம்  

காரணம்: ஈற்று எழுத்து உகரமாக முடிவது அனைத்தும் குற்ைி லுகரம்  

அ)இரண்டும் சரி  ஆ)1 சரி 2 சரி ாை விைக்கமன்று  இ)1,2 இரண்டும் தவறு  ஈ)1 தவறு 2 சரி 

 

62. கைவு,ப ாய்,காமம்,வகா ம் முதலி  குற்ைம் காய்ந்தார் இந்த பதாடரால் குைிப் ிடப் டு வர் ? 

அ)அப்பூதி அடிகள்  ஆ)அைவண அடிகள்        இ)இவ சு  ிரான்           ஈ)வமற்கண்ட எவருமில்னல 

 

63.  இன்ைினை  ாருவவாம் என்ைிருந்தால் - வழி என்பைன்ை ஆகுவமா ஒர் இரவில்  ாடனல எழுதி வர் 
 ாவவந்தர் 

         ரிசு ப ற்ை ஆண்டு? 

 அ)1978    ஆ)1991          இ)1993   ஈ)1981 

 

64. கன்ைிவமரா நூலகம் அனமக்கப் ட்ட ஆண்டு ? 

அ)1868    ஆ)1878          இ)1869   ஈ)1879 

 

65. பூம்புகார் அருகில் உள்ை கீழார்பவைி ில் எனும் இடத்தில் எந்த நூற்ைாண்னட சார்ந்த கட்டட இடி ாடுகள்     

   கினடத்தை ?  

அ)3    ஆ)13         இ)9    ஈ) எதுவுமில்னல 

 

66.  ின்வரும் கூற்றுகைில் சரி ாைது எனவ ? 

 1) தாயுமாைவர் அன் ர்  ணி பசய்  ஆர்வங் பகாண்டவர்  

2) தமிழுக்கு வைஞ்வசர்க்கும் இலக்கி ங்கனைப்  னடத்தவர் -  ாரதி ார்  

3) சமண சம ஞ்சார்ந்த துைவி - திருத்தக்கத் வதவர்  

அ) 1, 2    ஆ)2,3    இ)1,2,3    ஈ) எனவயுமில்னல 
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67.ப ாருத்துக 

 1. நீர்   -   லவின் ாற்ப  ர்  

2.கடைைி காட்சி -  வினைத்பதானக 

 3. ஒடுக்கம்  -  பதாழிற்ப  ர்  

4.பூண்டனை -  முன்ைினல ஒருனம வினைமுற்று 

 அ)2 3 4 1   ஆ)1 2. 3. 4   இ) 4. 2. 3. 1   ஈ). 3. 1. 2. 4 

 

68. சரி ாைது எது ? 

அ) கல் + நன்று = கண்ணன்று   ஆ) முள் + நன்று = முன்ைன்று  

இ) முள் + ததீு = முற்ைதீு    ஈ) கல் + ததீு = கற்ைதீு 

 

69. அடிப்வ ாம் அடல்பகாடுப்வ ாம் முகத்திடிப்வ ாம் குடபலடுப்வ ாம் என்று  ாடி வர் ? 

அ)  ாரதி ார்   ஆ)  ாரதிதாசன்  இ) சுந்தரம் ிள்னை  ஈ) நாமக்கல் கவிஞர் 

 

70. கீழ்கண்ட கூற்றுகைில் சரி ாைனவ எது ? 

 1.கருத்வதாவி ங்கனை வடிக்கும் பசால்வலருழவர்- நா.காமராசன் 

 2.பதால்காப் ி ம் முழுனமக்கும் உனர எழுதி வர் - ந.கருணாநிதி 

 அ) 1 மட்டும்   ஆ)2 மட்டும்   இ)1 ,2 மட்டும்   ஈ)எனவயுமில்னல 

 

71) இனை பநைின  வலியுறுத்தும் நூல்  ாருனட து ? 

 அ. வள்ைலார்   ஆ. திரு வி க   இ. தாயுமாைவர்  ஈ. திருமூலர் 

 

7 2)  ாருட   ாடல்கள் இந்தி  மக்கைின் உள்ைதில் விடுதனல வவட்னக என்னும் காட்டுதனீ  மூட்டும் அக்கிைி 
குஞ்சுகைஆய் அனமந்தை ? 

 அ.  ாரதிதாசன்  ஆ. நாமக்கல் கவி  இ. மா ப ா சிவஞாைம்   ஈ.  ாரதி ார்  

 

73) தாள் தனல. இலக்கணக் குைிப்பு ? 

அ. 2 ம் வவற்றுனம பதானக   ஆ. உம்னமத்பதானக   

இ.உவனமத்பதானக    ஈ.4 ம் வவற்றுனம பதானக  

 

74)காவல  ரிதப் ிைவவ கண்வண ,வநாக்கி வநாக்கி வாலிழந்தைவவ வரி இடம் ப ற்ை நூல் ?  

அ.நற்ைினண   ஆ.புைநானூறு   இ.அகநானூறு   ஈ. குறுந்பதானக  

 

75) ப ாருட் ாலின் முடிமைி ாக விைங்குவது ? 

 அ. அரசி ல்   ஆ. ஒழி ி ல்   இ.அங்கவி ல்   ஈ. ஊழி ல் 

 

76) பசய்தித்தாள் கானல  திப்பு இரவு எத்தனை மணிவனர அச்சிடப் டும்? 

அ) 12    ஆ) 1    இ) 2    ஈ) 3 
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77)மடநாகு, மழவினட - ப ாருள் கூறுக 

அ) இைங்கானை, இனை  சு   ஆ) இனை  சு, கானை  

இ) கானை,  சு     ஈ) இனை  சு, இைங்கானை 

 

78)  ரா ரக்கண்ணி,எக்காலக்கண்ணி,மவைான்மணி க் கண்ணி,நந்தசீுவரக் கண்ணி - இவர்  ாடி  கண்ணிகள்.  

அ) சுல்தான் அப்துல் காதர் ஆ) தாயுமாைவர் இ) கவிமணி   ஈ) வரீமாமுைிவர் 

 

79) இதழி ல் கனலச்பசால் - deadline  

அ) சிைப்பு பசய்தி  ஆ) தனல ங்கம்  இ) குைித்த காலம்  ஈ) இதழ் தனலப்பு 

 

80) இனண ம் என்ை வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர் ? 

அ) ிவைஸ்  ாஸ்கல்  ஆ)வ ாவார்டு ஜக்கன் இ)ஜான்  ாஸ்டல் ஈ)சிவா அய் ாதுனர  

 

81) ஒற்ைைப் னடக்கு ப ாருத்தமற்ைது? 

அ) ஞ்    ஆ) ழ்    இ) வ்    ஈ) ன் 

 

82) கண்வைப்பு கண்வணாட்டம் -  ாடலில்   ின்று வந்துள்ை அணி? 

அ) பசாற்ப ாருள்  ின்வரு நினல ணி   ஆ) ப ாருள்  ின்வரு நினல ணி  

இ) பசால்  ின்வரு நினல ணி    ஈ) உவனம  ின்வரு நினல ணி 

 

83) மைம் வதன்; அைிவு வதன்; உணர்வு அமுதம் என்ைவர்? 

அ) கி.ஆ.ப . விஸ்வநாதம்  ஆ) முடி ரசன்  இ)  வசது ிள்னை  ஈ)  ாரதி 

 

84) சமுதா  அனமப் ின் அடித்தைத்தில் உள்ைவர்கனை னகதூக்கிவிட முற்வ ாக்கு நடவடிக்னககள்  ல 
எடுத்தவர்? 

அ) காமராஜர்    ஆ) அம்வ த்கர்   இ)  ப ரி ார்   ஈ) எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் 

 

85) ப ாருத்தமற்ைது?  

அ) ஓனலச்சடீ்டு  ஆ) சடீ்டுக்கவி   இ) ஓனலத்தூக்கு   ஈ) ஓனல ாசுரம் 

 

86). இரு  கனடகனை எைியும் வ ாது விழக்கூடி  இரு எண்கைின் கூடுதல் 7 அல்லது 11 ஆக இருக்க நிகழ்தகவு?    

  அ) 1/6   ஆ) 2/9   இ) 1/8   ஈ) 23/108 

 

87) ஒரு  ழவி ா ாரி மாம் ழங்கனை கிவலா ரூ9/- க்கு விற் னை பசய்யும் வ ாது 20% நஷ்டமனடகிைார்.அவர்   

      5% இலா ம் ப ை வவண்டுபமைில் 1 கிவலா மாம் ழத்னத எவ்வைவுக்கு விற் னை பசய்  வவண்டும் ??  

அ) 11.81   ஆ) 12.31   இ) 12.25   ஈ) 12 

 

88 ) ஒரு பசவ்வகத்தின்  ரப் ைவு 16 ச.மீ.அதன் நீைம் அகலத்னதப்வ ால நான்கு மடங்கு ஆகும்.எைில்  

       பசவ்வகத்தின் சுற்ைைவு எவ்வைவு ??  

அ) 20 மீ   ஆ) 18 மீ   இ) 16 மீ   ஈ)  14 மீ 
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89 )  வவனல ின் 1/3  குதின  A  5 நாட்கைிலும் ,வவனல ின் 2/5  குதின  B 10 நாட்கைிலும் பசய்வார்கள் எைில்  

         இருவரும் இனணந்து இந்த வவனலன  எத்தனை நாட்கைில் முடிப் ார்கள் ??  

அ)  7 3/4 நாட்கள்  ஆ)  9 3/8 நாட்கள்  இ)  8 4/5 நாட்கள்  ஈ)  10 நாட்கள் 

 

90 ) ஒரு பதானக 10 ஆண்டுகைில் தைிவட்டி மூலம் இரட்டிப் ாகிைது .ஆண்டுக்கு அதன் வட்டிவிகிதம் எவ்வைவு?  

அ) 5%   ஆ) 10%   இ) 20%   ஈ)  எதுவுமில்னல 

 

91 )10 வருடங்களுக்கு முன் கீதாவின் வ து சதீாவின் வ தில்  ாதி ாகும் .அவர்கைின் தற்வ ானத  வ துகைின்  

     விகிதம் 3/4 .அவர்கைின் தற்வ ானத  வ துகைின் கூடுதல் ? 

அ) 45  ஆ) 30  இ) 35   ஈ) 40 

 

92 )இரண்டு எண்கைின் ப ருக்கல்  லன் 4107 அனவகைின் மீ.ப .வ 37 எைில் அவ்விரு எண்கைின் மிகப்ப ரி   

       எண்  ாது ?  

அ)  111   ஆ) 101  இ) 109   ஈ) 107 

 

 

 93 )  ராஜாவின் வருமாைத்தில் 5% ஆைது ர மீின் வருமாைத்தில் 15% க்குச் சமம் .10% ர மீின் வருமாைம் 20%  

       ரா ர்டின் வருமாைத்திற்குச் சமம். இங்கு ரா ர்ட் வருமாைம் ரூ3000/- எைில் ராஜா,ர மீ் மற்றும் ரா ர்ட் -ன்  

       பமாத்த வருமாைம் ???  

அ)  ரூ18000   ஆ) ரூ12000   இ) ரூ27000   ஈ) ரூ 16000 

 

 94 ) 1/3 , 5/6 ,2/9 ,4/27 மீ.சி.ம ??  

அ)  20/3   ஆ) 32/3   இ) 3/20   ஈ) 1/27 

 

95 ) 144 : 13 : : 36 : ?  

அ)  6   ஆ)  7   இ)  8   ஈ)  9 

 

96 ) ஒரு ப ாருனை 50 ரு ாய்க்கு வாங்கி,75 ரூ ாய்க்கு விற்ைால் லா  சதவதீம் எவ்வைவு?  

அ) 50   ஆ) 40   இ) 75   ஈ) 100 

 

 97 ) ரூ ாய் 8000-க்கு 4 சதவதீம் தைி வட்டி வதீம் 3 ஆண்டுகைில் கினடக்கும் தைி வட்டி எவ்வைவு?  

அ) 800   ஆ) 960   இ) 720   ஈ) 600 

 

98 )  A என் வர் ஒரு வவனலன  18 நாட்கைில் முடிப் ார் .B என் வர் அவத வவனலன  15 நாட்கைில் முடிப் ார்.B   

ஆைவர் 10 நாட்கள் மட்டுவம வவனல பசய்து  ின் வவனலன  விட்டு பசல்கிைார்.எைில் மீதமுள்ை 
வவனலன        A எத்தனை நாட்கைில் வவனலன  முடிப் ார்? 

 அ)  5 நாட்கள்  ஆ) 6 நாட்கள்  இ) 3 நாட்கள்  ஈ)  18 நாட்கள்  

 

 

99 )  7 பச.மீ.ஆரம் பகாண்ட ஒரு வட்டத்தின்  ரப் ைவு 7 பச.மீ.அகலம் பகாண்ட ஒரு பசவ்வகத்தின்  ரப் ைவுக்கு  

      சமம் எைில் அந்த பசவ்வகத்தின் நீைம் எவ்வைவு?  

அ) 11 பச.மீ.  ஆ) 33 பச.மீ.  இ) 22 பச.மீ.  ஈ) 15 பச.மீ,  
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100 ) 17, 35, 69, 139, 277, ........?  

அ) 544   ஆ) 555   இ) 355   ஈ) 364 

 

101 )    அ என் வர் ஒரு வவனலன  12 நாைில் முடிப் ர்; ஆ என் வர் அ னவ விட 60% திைனம ாைவர் எைில் ஆ  

மட்டும் அவ்வவனலன  எத்தனை நாைில் முடிப் ார்? 

  அ)  7 1/2   ஆ)  1 2/7   இ)  2 1/7   ஈ) 1 1/7  

 

102)    அ மற்றும் ஆ ஒருவவனலன  பசய்து முடிக்க 91 வாங்குகிைார்கள். அ அவ்வவனலன  2 நாட்கைிலும் ஆ  

அவ்வவனலன  5 நாட்கைில் முடிப் ர் எைில் அ க்கு கினடக்கும் ரூ ார் ?  

அ)  26   ஆ)  65   இ0  68   ஈ)  70  

 

103)  அ,ஆ,இ, மூவரும் வசர்ந்து ஒருவவனலன  4 நாைில் முடிப் ர். அ தைிவ  12 நாைில் முடிப் ார்: ஆ தைிவ  18  

நாட்கைில் முடிப் ார்; இ தைிவ  எத்தனை நாைில் முடிப் ார் ?  

அ)  10   ஆ) 12   இ) 9   ஈ)  18  

 

104)  இரண்டு ஆண்டுக்கு 4% வட்டி வதீ்ததில் தைிவட்டி, கூட்டு வட்டி வித்தி ாசன் ரூ. 25 எைில் அசல் ? 

  அ)  15000   ஆ) 15500   இ)  16625   ஈ)  15625  

 

 

105) அ ஒருவவனலன  4 நாைில் முடிப் ார். ஆ அவத வவனலன  12 நாைில் முடிப்ப் ார் எைில் இருவரும் வசர்ந்து  

      அவ்வவனலன  எத்தனை நாைில் முடிப் ர்?  

அ) 5   ஆ) 4   இ)  3   ஈ)  2 

 

106) ஒரு வவனலன  A மற்றும் B வசர்ந்து முடிக்க 10 நாட்களும், B மற்றும் C வசர்ந்து முடிக்க 12 நாட்களும், C     
     மற்றும்  A வசர்ந்து முடிக்க 15 நாட்களும் ஆகிைது. எைில், C மட்டும் அந்த வவனலன  முடிக்க ஆகும் நாட்கள்   

         எத்தனை? 

 

அ)  38 days   ஆ)  42 days   இ)  40 days   ஈ)  45 days 

 

107) இரண்டு எண்கைின் மீச்சிறு ப ாதுமடங்கு அதன் மீப்ப ரு ப ாது காரணி ின் 45 மடங்காக உள்ைது. மீச்சிறு  

      ப ாதுமடங்கு மற்றும் மீப்ப ரு ப ாது காரணி ின் கூடுதல் 1150 ஆகும். அதன் ஒரு எண் 125. எைில், மற்பைாரு  

       எண்?  

அ)  125   ஆ)  225   இ)  235  ஈ) 305 

 

108) ஒருவர் ரூ.2500ஐ இரண்டு ந ர்கைிடம் இருந்து கடைாக ப ற்றுள்ைார். ஒரு கடனுக்கு 8% தைி வட்டியும்,  

      மற்பைாரு கடனுக்கு 6% தைி வட்டியும் ஆகிைது. பமாத்தமாக ஓர் ஆண்டுக்கு ரூ.180 வட்டி ாக பகாடுத்தால், 8%      

      வட்டிக்கு வாங்கி  கடன் பதானக எவ்வைவு? 

 

  அ) 1000   ஆ) 1200  இ) 1300   ஈ) 1500 

 

109) Find the value of  

( (67.542)^2 - (32.458)^2   )    /      ( 75.458 -  40.374 ) 

 

அ) 1   ஆ) 10   இ) 100  ஈ) 1000 
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110)   மூன்று வகுப் ிலுள்ை மாணவர்கைின் விகிதமாைது 2:3:5 ஆக உள்ைது. ஒவ்பவாரு வகுப் ிலும் 40  

         மாணவர்கள் அதிகரிக்கும் வ ாது விகிதமாைது 4:5:7 ஆக மாறுகிைது. எைில், ஆரம் த்தில் இருந்த பமாத்த  

         மாணவர்கைின் எண்ணிக்னக?  

அ) 100   ஆ) 180   இ) 200   ஈ) 400 

 

111)  புதி  கல்விக் பகாள்னக ( New Education Policy ) குழுத் தனலவர் ? 

 அ. B.S. ஸ்வான் ஆ.TSR.சுப் ிரமணி ன்  இ.அவசாக் மிஸ்ரா ஈ.R.காந்தி 

112) உலகின் ஆவராக்கி மாை நாடுகைின்  ட்டி ல்’2015 ( World’s Healthiest Countries List ) ல் இந்தி ாவின் இடம்? 

 அ. 85  ஆ. 7   இ. 103  ஈ. 106 

113) நவம் ர் 2 , 2015 ரிசர்வ வங்கி ின் பச ல் அதிகாரி ாக நி மைம் பசய் ப் ட்டவர் ? 

 அ.த ீக் சின் ால் ஆ.மீைா வ மச்சந்திரா இ. K K வவாஹ்ரா ஈ.ரவமஷ் சந்த் 

114) நிவகா வராஸ்ப ர்க் (Nico Rosberg ) கீழ்க்காணும் எவ்வினை ாட்டுடன் பதாடர்புனட வர் ? 

 அ.Formula One ( F1 ) ஆ.Tennis   இ.Cricket  ஈ.Squash 

115) இந்தி ாவில் முதன்முனை ாக இர ில் நினல ங்கைில்  ிபரய்லி முனை ில் வழித்தட வனர டங்கனை  
     அைிமுகம் பசய்த இர ில் நினல ம் ? 
 
 அ.பசன்னை   ஆ.னமசூர்  இ.படல்லி  ஈ.மும்ன  

116) கீழ்க்காணும் எந்நாட்டுப்  ாராளுமன்ைத்தில்  ஞ்சா ி பமாழி மூன்ைாம் நினல பமாழி ாக நவம் ர் ’2015 ல்  
    ஏற்றுக்பகாள்ைப் ட்டது ? 
 
 அ.சிங்கப்பூர்  ஆ.அபமரிக்கா  இ. ாகிஸ்தான்  ஈ.கைடா 

117) அண்னம ில் இந்தி  கப் ற் னடக்குச் பசாந்தமாை கீழ்க்காணும் எந்த வராந்துக்கப் ல் இலங்னகக்  
     கப் ற் னடக்கு வழங்கப் ட்டது? 
 
 அ. IGCS வர ா ஆ. IGCS அபூர்வா இ. IB C-421  ஈ. MCGS  ரகுடா 

118) கீழ்க்காணும் எம்மாநிலம் நவம் ர்  ‘ 2015 முதல்  ழங்குடிப்  குதிகைில் வாழும் கர்ப் ிணி மற்றும்   
     ாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு  APJ Abdul Kalam Amrut Yojna என்ை ப  ரில் 6 மாதங்களுக்கு இலவசமாக  
    ஆவராக்கி  உணவு  அைிக்கும் திட்டம் அைிமுகம் பசய்துள்ைது ? 
 
 அ. மத்தி ப் ிரவதசம் ஆ. ீகார்  இ.மகாராஷ்டிரா ஈ. ரி ாைா 

119)  எந்த நாடு ச ாலா பு லால்  ாதிக்கப் ட்டது ? 

 அ. ங்கைாவதசம் ஆ. ிலிப்ன ன்ஸ்  இ.ஏமன்  ஈ.ஜப் ான் 

120) இந்தி ாவின் 43 வது உச்சநீதிமன்ை தனலனம நீதி தி ? 

 அ.T.S.தாக்கூர்  ஆ.H.L. தத்  இ.R.M.வலாதா  ஈ.P.சதாசிவம்  

121) கீழ்க்காணும் வரீர்களுள் குத்துச்சண்னட  வினை ாட்டுடன் பதாடர்புனட வர்  ார் ? 

 அ.கவணஷ் தாப் ா ஆ.சிவா தாப் ா  இ.தவிகாஸ் கவுடா ஈ.அ ிவேக் வர்மா 
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122)  ிபரஞ்ச் ஓ ன் படன்ைிஸ் ‘ 2015 ஆண்கள் ஒற்னை ர்  ிரிவில் பவற்ைிப ற்ைவர்  ார்? 

 அ.வாவ்ரிங்கா  ஆ.வஜாக்வகாவிச் இ.ஆன்டிமுர்வர  ஈ.வராஜர் ப டரர் 

123) Neither a Hawk nor a Dove - என்ை நூலின் ஆசிரி ர் ? 

 அ.குர்சித் முகமத் கசூரி   ஆ.Dr.ஃ ர் ா  ிஃ ா  ர்வவஸ்   இ.சல்மான் ரூஸ்டி    ஈ.பஜய்ராம் ரவமஷ் 

124) 60 வது Filmfare விருது ‘ 2015  சிைந்த தினரப் ட விருதினைப் ப ற்ை  டம் ? 

 அ.COURT  ஆ.QUEEN  இ.RADIO PETTI  ஈ.BIRDMAN 

125) 2015 ஆம் ஆண்டு இலக்கி த்திற்காை வநா ல்  ரிசு ப ற்ைவர் ? 

 அ.ஸ்வட்லைா அபலக்சிவிச் ஆ.ஆர்தர் பமக்படாைால்டு இ.தாமஸ் லிண்டால் ஈ.யூ யூ து 

126)  ிருத நாத் மங்வகஸ்கர் விருது 2015 ப ற்ைவர் ? 

 அ.ஏ ஆர் ரகுமான்  ஆ. ிரசாந்த் டாம்வல  இ.சுதா ரகுநாதன் ஈ.இனை ராஜா 

127) GSLV D6 ராக்பகட் துனணயுடன்  ஆகஸ்ட் 27 ‘ 2015  விண்ணில் பசலுத்தப் ட்ட இந்தி  பச ற்னகக்வகாள் ? 

 அ.GSAT - 6   ஆ.GSAT - 15   இ.ASTROSAT  ஈ.IRNSS - 1D 

128) இந்தி ா அண்னம ில் HIV Vaccine Research ( HIV தடுப்பூசி ஆராய்ச்சி )  பதாடர் ாக எந்நாட்டுடன்  
     கூட்டாக இனணந்து பச ல் ட ஒப் ந்தம் பசய்துபகாண்டது? 
 
 அ.ரஷ் ா  ஆ.நார்வவ  இ.இந்வதாவைசி ா  ஈ.பதன்ைாப் ிரிக்கா  

129) ஆராய்ச்சின  ஊக்கப் டுத்த  பதாடங்கப் ட்ட திட்டம் ? 

 அ. IMPRINT  India  ஆ. Fame India  இ.Make in India  ஈ.Project ASMAN 

130)  2015 ஆம் ஆண்டிற்காை ராமன் மகவசவச விருது ப ற்ைவர்களுள்  AIIMS உடன் பதாடர்புனட வர்  ார் ? 

 அ.அன்ேூ குப்தா ஆ.சஞ்சவீ் சதுர்வவதி   இ.னகலாஷ் சத் ார்த்தி ஈ.ராவஜந்திர சிங் 

131) 9
th

 Regional Pravasi Bharatiya Diwas (RPBD)  நனடப ற்ை இடம் ? 

 அ.குஜராத்  ஆ.படல்லி  இ.லண்டன்  ஈ.லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 

132) சர்வவதச ப ண்குழந்னதகள் திைம் ? 

 அ.ஜைவரி 24  ஆ.நவம் ர் 14   இ.அக்வடா ர் 11  ஈ.நவம் ர் 20 

133)  2015 ஆம் ஆண்டிற்காை ராஜவீ் காந்தி வகல் ரத்ைா விருது ப ற்ைவர் ? 

 அ.T.P.P நா ர்  ஆ.சாைி ா மிர்சா இ.வராமிவ ா வஜம்ஸ் ஈ. ிரகாஷ் மிஷ்ரா 

134) இந்தி ப்  ிரதமர் நவரந்திர வமாடி அவர்கள்  தவிவ ற்ை ின்  எந்த நாட்டுக்கு முதன் முதலில்   ணம் 
பசய்தார் ? 

 அ.சைீா   ஆ.சபீேல்ஸ்  இ. ிவரசில்  ஈ.பூடான் 

135) 14 வது நிதிக்குழுத் தனலவர்  ார் ? 

 அ. A K மாத்தூர் ஆ. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இ.Y V பரட்டி  ஈ. விஜய் L வகல்கர் 
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       : 

1 இ 21 இ 41 இ 61 இ 81 ஆ 

2 ஆ 22 அ 42 ஆ 62 அ 82 அ 

3 இ 23 அ 43 அ 63 ஆ 83 ஈ 

4 ஆ 24 இ 44 ஆ 64 இ 84 அ 

5 ஈ 25 அ 45 இ 65 அ 85 அ 

6 ஈ 26 இ 46 இ 66 இ 86 ஆ 

7 ஈ 27 ஆ 47 அ 67 ஆ 87 அ 

8 ஆ 28 ஆ 48 இ 68 ஈ 88 அ 

9 அ 29 ஆ 49 ஆ 69 இ 89 ஆ 

10 இ 30 ஈ 50 இ 70 ஆ 90 ஆ 

11 இ 31 அ 51 இ 71 இ 91 இ 

12 அ 32 ஆ 52 ஆ 72 ஈ 92 அ 

13 ஆ 33 ஆ 53 இ 73 அ 93 இ 

14 இ 34 ஆ 54 இ 74 ஈ 94 அ 

15 ஈ 35 இ 55 ஆ 75 ஆ 95 ஆ 

16 ஆ 36 ஈ 56 ஆ 76 இ 96 அ 

17 அ 37 ஈ 57 இ 77 ஈ 97 ஆ 

18 ஆ 38 இ 58 அ 78 அ 98 ஆ 

19 ஆ 39 இ 59 ஆ 79 இ 99 இ 

20 அ 40 ஆ 60 ஈ 80 இ 100 ஆ 

          
101 அ 111 ஆ 121 ஆ 131 ஈ     

102 ஆ 112 இ 122 அ 132 இ     

103 இ 113 அ 123 அ 133 ஆ     

104 ஈ 114 அ 124 ஆ 134 ஈ     

105 இ 115 ஆ 125 அ 135 இ     

106 இ 116 ஈ 126 அ         

107 ஆ 117 அ 127 அ         

108 ஈ 118 இ 128 ஈ         

109 இ 119 இ 129 அ         

110 இ 120 அ 130 ஆ         

 


