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  நான் வழீ்வவன் என்று நினைத்தாவ ா! 

                              
  

வதர்வு எண் - 2  (  தமிழ் + நடப்புநிகழ்வுகள் + கணிதம் ) 
 

 
 
 

 1. நாளும் நன்றாக படித்து நீ முன்வைற வவண்டும் என்று பாடி வர்  ார் ? 

        அ) கண்ணதாசன்     ஆ) முடி ரசன்     இ) பாரதிதாசன்     ஈ) வாணிதாசன் 

 

 2. சா ினும் சான்றானம குன்றானம இம்மூன்றும் தூஉ ம் என்பார் ததாழில் - இதில் தூஉ ம் எனும் தசால்லின்   

   இலக்கணக்குறிப்பு கூறுக 

         அ) இனசநினற ளதபனட  ஆ) இன்ைினச ளதபனட   இ) தசால்லினச ளதபனட   ஈ) ஒற்றளதபனட 

 

 3. ஆய்லராக இல்லாவிட்டாலும் இராமனுஜம் குனறந்தபட்சம் ஒரு ஜக்வகாபி" என்று கூறி வர்  ார் ? 

         அ) சூலி ன் கக்சூலி       ஆ) லிட்டில்வுட்       இ) வபராசிரி ர் டி,தபல்     ஈ) லார்ட்தமண்ட்லாண்ட்  
 

 4. தபாருத்துக 

         A) உத ம்  -  1) வதன் 

 B) மதி  -  2) கதிரவன் 

 C) நறவம்  -  3) கடல்  

 D) சலதி  -  4) குழந்னத  

 E) மதனல  -  5) அறிவு 
 

5. ஊனமகளாய் தசவிடர்களாய் குருடர்களாய் வாழ்கிவறாம்; ஒரு தசால் வகளிர்" எை முழங்கி வர் 

         அ) பாரதி ார்           ஆ) பாரதிதாசன்          இ) முடி ரசன்           ஈ) சுரதா  

 
6. பின்வருவற்றின் தவறாக தபாருந்தியுள்ளது எது,எனவ ? 
 
        1)தனல வணங்கிைான்  - இரண்டாம் வவற்றுனமத் ததானக  
        2)வவலன் மகன்   - ஆறாம் வவற்றுனமத் ததானக  
        3)ஊர் நீங்கிைான்   -   ஐந்தாம் வவற்றுனமத்ததானக  
        4)தசங்குட்டுவன் சட்னட  - ஆறாம் வவற்றுனம ததானக 
      
        அ)  1,2மட்டும்                ஆ) 3மட்டும்               இ) 1,4மட்டும்       ஈ) 1,3,4 மட்டும் 

  

7. தசய்யுள் இ ற்றும் இலக்கணத்துக்கு --------எைப் தப ர்?  

       அ) அணி ிலக்கணம்        ஆ) தசால் இலக்கணம்   இ) தபாருள் இலக்கணம்    ஈ)  ாப்பிலக்கணம் 

  

 A B C D E 

அ 2 5 1 3 4 

ஆ 2 5 1 4 3 

இ 5 2 1 3 4 

ஈ 5 2 3 1 4 
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8. தம் கல்லனற ில் ,இங்வக ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கிக் தகாண்டிருக்கிறான் எை எழுதவவண்டுதமன்று 
தமது இறுதிமுறி ில் எழுதி னவத்தவர்?  

        அ) வரீமா முைிவர்            ஆ) ஜி.யு வபாப்        இ) கால்டுதவல்ஸ்      ஈ) முனைவர் எமிவைா  

 

 9. குமரகுருபர் இ ற்றாத நூல்?  

        அ) நீதிதநறிவிளக்கம்           ஆ)அழகர்சாமி பிள்னளத்தமிழ்  

இ) முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்னளத்தமிழ் ஈ) மதுனர கலம்பகம்  

 

10.  இவற்றில் எது வநர்க்கூற்று அல்ல?  

          அ) தமிழ்,சங்கத்தமிழ் நூனலப்படி என்று கவிஞர் கூறிைார்  

          ஆ) பாரதிதாசன் தமிழ் என் உ ிர் என்வபன் என்றார்  

          இ) பழத்னத தைக்குக் தகாடுக்குமாறு கபிலனை வவலன் வகட்டான் 

          ஈ) வவல்விழி நன்றாக படித்துத் வதர்வில் முதன்னம தபறு ,என்று ஆசிரி ர் அறிவுனர கூறிைார். 

 
11.  அன்னபப் தபருக்கி எைது ஆரு ினரக் காக்க வந்த இன்பப் தபருக்வக - எைப் பாடி வர் ?  
          அ) வள்ளலார்         ஆ) தாயுமாைவர்      இ) பாரதிதாசன்       ஈ) கண்ணதாசன் 

 
12.  இலக்கண குறிப்பு தருக : ஊரவை ?  
          அ) இடப்தப ர்    ஆ) தப தரச்சம்         இ) அனசச்தசால்     ஈ)விளித்ததாடர் 
 
 
 13. வாழி  தசந்தமிழ் வாழ்கநற் றமிழர் - ார் கூற்று ?  
          அ)பாரதிதாசன்    ஆ)திருஞாைசம்பந்தர்   இ)பாரதி ார்         ஈ)திருநாவுக்கரசர் 

 

 14. இவற்றில் தவறாைது ?  

          அ)இரண்டாம் வவற்றுனமத்ததானக ில் வல்லிைம் மிகும்.  

          ஆ)எழுவாய்த் ததாடரில் வல்லிைம் மிகாது.  

          இ)வன்ததாடர் குற்றி லுகத்தின்பின் வல்லிைம் மிகும்.  

          ஈ)தப தரச்ச,வினைத ச்சத்ததாடர் ஆகி வற்னற அடுத்து வல்லிைம் மிகாது 

 

15. வடீ்டுக்குள் முடங்கி கிடந்த தபண்கனளயும் சமூகநீதிக்காை வபாராளிகளாக ஆக்கி வர் ?  

          அ)காந்தி           ஆ)தபரி ார்         இ)பாரதிதாசன்       ஈ)பாரதி ார் 

  

16.  தைக்தகை தைிச்சிறப்பும் பல தமாழிகள் வதான்றி வளர அடிப்பனட ாகவும் உள்ள தமாழி? 

          அ) தமிழ்தமாழி    ஆ) கினளதமாழி     இ) மூலதமாழி    ஈ) அனைத்தும் 

 

17. மக்கள் வமம்பாட்னட அடித ாற்றி  கவினத  ாருனட து?  

          அ) பாரதி           ஆ) பாரதிதாசன்      இ) கவிமணி       ஈ) இராஜவகாபாலன் 

 



 

P
a

g
e

3
 

18. தபாருந்தாத ஒன்னறக் காண்க: 

        அ) பிச்சமூர்த்தி      ஆ) புதுனமபித்தன்      இ) தசல்லப்பா     ஈ) இராஜவகாபாலன் 
 

19. மன்சுவபதார் பட்டம் ஆைந்தரங்கர் தபற்ற வருடம் ?  

        அ) 1729          ஆ) 1739        இ) 1749       ஈ) 1719 

20. வகட்டார் பிணிக்கும் தனக வாய் வகளாரும் விரும்பும் வண்ணம் வபசுவதில் வல்லவர்? 

 அ) திருவள்ளுவர் ஆ) இரா பி வசதுபிள்னள இ) அண்ணா  ஈ) வள்ளலார் 

21. மணித்தக்காளி, அகத்திகீனர, வல்லானர 

          அ.நினைவாற்றல் , பல்சார்ந்த வி ாதி, வாய்ப்புண்  

          ஆ.வாய்ப்புண்,நினைவாற்றல் ,பல்சார்ந்த வி ாதி 

          இ.வாய்ப்புண், பல்சார்ந்த வி ாதி வி ாதி,நினைவாற்றல்  

          ஈ.நினைவாற்றல்,வாய்ப்புண், பல்சார்ந்த வி ாதி 
 

22. அரு , உரு தபாருள்  

          அ. வடிவம்,இடி    ஆ. இடி,வடிவம்.  இ. உருவமுனட து, வடிவம்   ஈ. உருவமற்றது,வடிவம் 

23. இலக்கணகுறிப்பு தபாருந்தாதது 

          அ.ஆழ்நரகு  - பண்புததானக                   ஆ.வழீ்கதிர் - வினைத்ததானக  

          இ.ப ன்ததரிபுலவாா் - வினைத்ததானக         ஈ.காமத்த ீ - உருவகம் 

24. பள்ளிப்பறனவகள்"  

          (I)இந்நூலின் ஆசிரி ாா் துனர.மாணிக்கம் 

          (ii)இந்நூலில் உள்ள பாடல்கள் ததன்தமாழி,தமிழ்சிட்டு,தமிழ்நிலம் ஆகி  இதழ்களில் தவளிவந்தை      

          (iii)மூன்று பிரிவுகனள தகாண்டது 

          (iv)இந்நூலின் ஆசிரி ாா் புலவவரறு எை அனழக்கப்படுகிறார் 

          அ. i , iv  தவறாைனவ          ஆ. ii  மட்டும் தவறு  

          இ. i , iii தவறற்றனவ                     ஈ.  அனைத்தும் சரி 
 

25. ஆகுதப ாா், தனள, ததானட, தபாருள்வகாள், அடி  - எத்தனை வனகப்படும் ? 

          அ. 16, 5, 8, 8, 7             ஆ. 7, 5, 8, 16, 8          இ. 16, 7, 8, 8, 5           ஈ. 7, 16, 5, 8, 8 

 
26. ஏமம் - தபாருள் 
          அ. கானல               ஆ.இரவு                  இ.தபான்                 ஈ. சூரி ன் 

 

27. சிந்தும் விருத்தமும் விரவி வர பாடப்படும் நூல் எது ? 

      அ. கலிங்கத்துப்பரணி       ஆ. மதுனரக் கலம்பகம்      இ. உலா          ஈ. பள்ளு 
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28.மானலக்கால வருணனை எந்த சருக்கம் ? 

          அ. அனழப்பு சருக்கம்       ஆ. சூதாட்டம்             இ. அடினம      ஈ. சபதம் 

 

29.புதுக்கவினத மலர் பார்த்தவர்  ார் ? 

          அ. கவிக்வகா                 ஆ. பாரதிதாசன்           இ. பாரதி ார்       ஈ. வாணிதாசன் 

 

30.மடந்னத வ து  

          அ. 12-13                    ஆ. 20-25              இ. 14 - 18            ஈ. 14 - 19 

 

31. ததாழிற்தப னரப் தபாருத்து தவறாை ஒன்று.  

          அ. ததாழிலுக்குப் தப ராய் வரும்.   ஆ. படர்க்னக இடத்தில் வரும். 

          இ. காலம் காட்டாது    ஈ) மூவிடங்களிலும் வரும். 

 

32. எல்லா அடிகனளயும் முன்பின்ைாக மாற்றிப் தபாருள் தகாள்வது?  

         அ. அடிமறி மாற்றுப் தபாருள்வகாள்   ஆ. தகாண்டுக்கூட்டுப் தபாருள்வகாள்  

         இ. தமாழிமாற்றுப் தபாருள்வகாள்   ஈ. நிரல் நினரப் தபாருள்வகாள். 

 

33. பாரதிதாசனுக்கு தபாருத்தமற்றது எது ? 

         அ. இலக்கண நூல்கள் புதிதாக இ ற்றுதல் வவண்டும்.  

         ஆ. எளி  நனட ில் தமிழ் நூல்கள் எழுதிட வவண்டும். 

         இ. தசந்தமினழ தசழுந்தமிழாய்ச் தசய்திட வவண்டும்.  

         ஈ. இறவாத புகழுனட  புது நூல்கள் தமிழில் தமாழி ில் இ ற்றுதல் வவண்டும். 

 

34. எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் என்று காண்வபாவமா என்றவர்? 

         அ. சுரதா        ஆ. கி. வா .ஜகநாதன்      இ. கண்ணதாசன்     ஈ. பட்டுக்வகாட்னட  கல் ாணசுந்தரம். 

 

35. பாடநூல் ஆசிரி ர் கா.நமச்சிவா ம் பிறந்த ஊர்?  

         அ. கூடி ம்      ஆ. காவவரிபாக்கம்         இ. மல்ல சமுத்திரம்   ஈ. திருவள்ளூர் 
 

36)' தமிழர் திருநாள் னத முதல் நாளாம் அமிழ்ததை இைிக்கும் தபாங்கல் திருநாள் என்றவர்?  

         அ.அண்ணா     ஆ.நா.பிச்சமூர்த்தி        இ.முடி ரசன்         ஈ.புதுனமப்பித்தன் 

 

37) சரி ாைனதத் வதர்க  

         அ.பூவிழித் தந்தாள்  ஆ.தசய்துப் பார்த்தான்  இ.காண்கப் படம்     ஈ.தகாக்குக் கால்  
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38)  சட்டம் எைபதற்கு -------- என்பது தபாருள்.  

         அ.தசம்னம          ஆ.நடுவுநினலனம     இ.கடனம       ஈ.உரினம 

 

39) ததால்காப்பி ச் தசம்மல்  ார்?  

         அ.கம்பன்             ஆ.வால்மீகி        இ.தமிழன்பன்     ஈ. ரா.பி.வசதுப்பிள்னள 

 

40) முன்ைறிப் புலவர்  ார்?  

         அ.கவிமணி           ஆ.பாரதிதாசன்      இ.பாரதி ார்     ஈ.கூலவணிகன் 
 

41. ஜி.யு.வபாப் தஞ்னச ில் பணி ாற்றி  காலம்?  
           
          அ. 10                  ஆ. 8               இ. 5              ஈ. 7   

 

42. வரீமாமுைிவர் தமிழ் முைிவர்களுள் ஒருவர் எைக் கூறி வர்?  

         அ. சி.னவ.தாவமாதரம்,   ஆ. ம.தபா.சிவஞாைம்   இ.  ரா.பி. வசது பிள்னள.   ஈ. இராகவைார் 

 

43 .தைக்குரி  ஒரு மாத்தினர ிலிருந்து குனற ாத உகரம்  

         அ. குற்றி லுகரம்        ஆ.முற்றி லுகரம்         இ. குற்றி லிகரம்         ஈ. ஐகார குறுக்கம்.  

 

44. இருபதாம் நூற்றாண்டு கவினத வாைில் ஒளிநிலவாய் பவைிவந்த தபருங்கவிஞர்? 

         அ. பாரதி ார்     ஆ. ந .பிச்ச மூர்த்தி      இ. பாரதிதாசன்      ஈ. சுரதா.  

 

45. முத்வத பவளவம தமாய்த்த பசும் தபாற்சுடவர சித்வதஎன் னுள்ளத் ததளிவவ எைப் பாடி வர்?  

         அ. தாயுமாைவர்   ஆ. குமரகுருபரர்         இ. கம்பர்      ஈ . வள்ளலார்.  
 
 
46. தஙீ்குனட மைப்வபாக்கர் வாழும் நாட்டில் ததன்படுவமா தமாழியுணர்ச்சி? - என்றவர்?  
 

     அ.  முடி ரசன்  ஆ. சுரதா               இ. கண்ணதாசன்       ஈ. வாணிதாசன்   

 

47. நீலவான் மனறக்கும் ஆல்தான் ஒற்னறக்கால் தநடி  பந்தல்! - ஆசிரி ர் ?  

        அ. பாரதிதாசன்          ஆ. பாரதி ார்          இ. வாணிதாசன்         ஈ. சுரதா  

  

48 . நாங்கள் கவிராசர்கள்” என்று தசருக்குடன் கூறி  புலவர்களின் தசருக்னக அடக்கும்படி, கவி என்பதற்கு  

     குரங்கு என்னும் தபாருள் வதான்றுமாறு பாடி வர் ?  

        அ. பாரதிதாசன்        ஆ. வாணிதாசன்       இ. காளவமகபுலவர்     ஈ. சுரதா  
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49.  (i) காந்தி புராணம் பாடல்கள்    : 2034 பாடல்கள் 

     (ii) இராமலிங்க சுவாமிகள் பதிகம்   : 409 பாடல்கள் 

        அ. இரண்டும் சரி      ஆ. இரண்டும் தவறு       இ. i சரி ii தவறு      ஈ . i தவறு ii சரி  

 

50. ”மலர்தனல ஞாலத்து மன்னு ிர்க் தகல்லாம்” வரிகள் இடம்தபற்ற நூல் ?  

        அ. தமிழ்ப்பசி            ஆ. இைி னவ நாற்பது    இ. வில்லிபாரதம்     ஈ. நளதவன்பா  

 
51) வான்மனழ. இலக்கணக்குறிப்பு 

        அ. 5 ஆம் வவற்றுனம உருபும் ப னும் உடன் ததாக்கத்ததானக    

        ஆ. 6 ஆம் வவற்றுனம ததானக  

        இ. 4 ஆம் வவற்றுனம உருபும் ப னும் உடன் ததாக்கத்ததானக  

        ஈ. பண்புத்ததானக  

 

52)  ாருனட  சிந்தனை புதிது தைித்துவம் வாய்ந்தது ? 

        அ. பாரதி ார்         ஆ. பாரதிதாசன்         இ. காமராசன்           ஈ. தாராபாரதி  

 

53) தற்பரன் - தபாருள் ?  

         அ. நடிகன்            ஆ. எமன்             இ. கரிகாலன்           ஈ. இனறவன்  

 

54) பனகவர் தவகுண்டு வநாக்கி  கண் வவல்தகாண்டு எரியும்வபாது இனமத்துவிடுமா ின் வரீருக்கு அதுவவ  

   வதால்வி எை கூறும் நூல்?  

         அ. புறநானூறு        ஆ. நற்றினண           இ.திருக்குறள்          ஈ. கலித்ததானக  

 

55) பட்வடார் தப ரும் ஆற்றலும் எழுதி நட்ட கல்லும் மூதூர் நத்தமும் எை கூறும் நூல் ??  

         அ. புறநானூறு         ஆ. திருவாரூர் மும்மணிக்வகானவ      இ. அகநானூறு       ஈ. குறுந்ததானக 

 
56) பகல் தவல்லும் கூனகன க் காக்னக இகல்தவல்லும் வவந்தர்க்கு வவண்டும் தபாழுது என்னும் குறட்பாவில்  
    ப ின்று வரும் அணி எது?? 

         அ) உவனம ணி      ஆ) எடுத்துக்காட்டு உவனம ணி  இ) வவற்றுனம அணி  ஈ) ததாழில் உவனம ணி 
 
 
57. கீழ்கண்டனவகளில் எனவ எனவ சரி ாை கூற்று எை வதர்வு தசய்க 

           கூற்று 1: சந்தி வர வவண்டி  இடத்தில் புள்ளி ில்லாத எழுத்து வந்தால் அதனை சாரின  எைக்  

                    குறிப்பிட வவண்டும். 

           கூற்று 2: சாரின  வர வவண்டி  இடத்தில் புள்ளி தபற்ற எழுத்து உ ிர் ஏற இடமளித்து வந்தால்  

                    அதனை எழுத்துப் வபறு எைக் குறிப்பிடல் வவண்டும் 

           அ) 1 மட்டும்             ஆ)2 மட்டும்           இ)1 ,2 ம் சரி          ஈ) எனவயுமில்னல 
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58. கீழ்வருவைவற்றுள் மாறுபட்டது  எது ? 

           அ) தகாடி          ஆ) தநடுங்கண்ணாள்     இ) வணீாபதி     ஈ) தடங்கண்ணாள் 

 

59. ஆனை ஆ ிரம் அமரினட தவன்ற மாை வனுக்கு வகுப்பது பரணி என்று குறிப்பிடும் நூல் எது ?? 

            அ) பன்ைிரு பாட்டி ல்                       ஆ)ததால்காப்பி ம் 

            இ)இலக்கண விளக்கப் பாட்டி ல்           ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்னல 

 

60. கிராமி ச் சந்தங்களுடன் புதுப் பார்னவ திகழப் படிமக் கவினதகள் பலவற்னற எழுதி வர் ? 

            அ) அப்துல் ரகுமான்       ஆ)வமத்தா       இ) நா.காமராசன்   ஈ) ந.கருணாநிதி 

 

61. கீழ்க்கண்ட கூற்னற ஆராய்க 

             1) முைிவரும் பார்ப்பாரும் ஆநினரயும் மனழயும் முடியுனட வவந்தரும் உலகும் – நச்சிைார்க்கிைி ர்  

             2) தகால்வலற்னறப் பிடித்து நிற்றல் என்பதன் தபாருள் மடவலறுதனலக் குறிக்கும்  

             3) வகாவனும் மக்களும் என்று கூறும் நூல் சிலப்பதிகாரம்  

             4) ஆசிரி னர அய் ர் என்று அனழப்பது னவணவர் மரபு 

             5) தடுமாற்ற நினலகனளப் பற்றிக் கூறி வர்-மு.வ  

             6) வ ிற்றுப் தபருமான் தபாருட்டு என்று பாடி வர்- திருமுனைப்பாடி ார்  

     அ) 1,5 சரி 2,3,4,6 தவறு          ஆ) 1,5,6 சரி 2,3,4 தவறு      இ) 2,3,4 சரி 1,5,6 தவறு  இ) 1,6 மட்டும் சரி 

 
62. சரி ாைனத வதர்க  
            
             1) சிறந்த தசாற்கனள சிறந்த முனற ில் னவப்பது – வசைம் 
             2) தசாற்கனள சிறந்த முனற ில் னவப்பது – கவினத 
             3) எக்கச்சக்கம் என்பது கன்ைட தமாழி  
             4) சுவதசாபிமாைம் என்பதன் தபாருள் தாய்தமாழிப் பற்று 
             5) தித்திக்கும் தமிழிவல முத்து முத்தாய் பாடல் தசய்தவர் – சுரதா 

   அ) 1,5 சரி 2,3,4 தவறு      ஆ) 1,2,3 சரி 4,5 தவறு      இ) 5 மட்டும் சரி      ஈ) அனைத்தும் தவறு 

 

63. சரி ாைது எது / எனவ?  

             1) சிலப்பதிகாரம் வமல் உனரப்தபாருள் முற்றி  மணிவமகனல முற்றும்  

             2) வறுனம ில் புல்லரிசிக் கூழ் உண்டு வருந்தி இருந்தவன் நலங்கிள்ளி  

             3) தநடுந்வதர் ஊர்மதி வளவ – இதில் “ஊர்மதி” என்பதன் இலக்கணம் – வினைத்ததானக 

             4) திருக்குறள் உனர என்ற நூலின் ஆசிரி ர் பாரதிதாசன் 

      அ) 1 மட்டும்          ஆ) 2 மட்டும்            இ) 1 மற்றும் 3         ஈ) 4 மட்டும் 

 

64. கீழ்கண்ட கூற்னற ஆராய்க  

              1) சிற்றிலக்கி த்திற்கு இலக்கணம் கூறாத நூல் – வனர றுத்த பாட்டி ல்  

              2) தந்த சிற்பக்கனல நா க்கர் காலத்தில் சிறப்புப் தபற்றிருந்தது.  
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              3) வகாைார் என்பது குணப்தப ர்  

              4) சாத்தான் கன்று ஈனும், சாத்தி புல் தின்னும்  

     அ) 1,2 சரி 3,4 தவறு           ஆ) 1 சரி 2,3,4 தவறு       இ) 2 சரி 1, 3, 4 தவறு      ஈ) 4 மட்டும் சரி  

 

65. மதனலககள் விழுது! தகம்பு மரகதம் வகானவச் தசங்காய்! – பாடி வர்?  

     அ) பாரதிதாசன்            ஆ) வாணிதாசன்          இ) சிற்பி.பாலசுப்பிரமணி ம்    ஈ) பாரதி ார் 
 
66 . கூற்று   :  திங்களுர் திருனவ ாற்றுக்கு அருகில் உள்ளது  

காரணம்   : திங்களுர் திருதநல்வவலி மாவட்டத்தில் உள்ளது 
 
     அ) இரண்டும் சரி        ஆ) 1 சரி 2 சரி ாை விளக்கமன்று   இ) 1,2 இரண்டும் தவறு   ஈ) 1 தவறு 2 சரி 
 
67. இது தசய்வா ா என்று விைவி வபாது கால் வலிக்கும் என்று கூறுவது எவ்வனக வினட ?  

    அ) இைதமாழி        ஆ) உறுவது கூறல்      இ) ஏவல் வினட    ஈ) எதுவுமில்னல 

 
68. குகப்படலம் எத்தனை ாவது படலம்  

    அ) 10                    ஆ) 9              இ) 8                  ஈ) 7 

 
69. உன்வைல் தபாருள்  

    அ) நினைக்காவத     ஆ) உண்வடாம்      இ) பவித்திரமாைது      ஈ) கலந்த 

 
70. இைிதிைிதாய் எழுந்த உ ர் எண்ணதமல்லாம் இலகுவது புலவர்தரு சுவடிச் சானல என்ற பாடி வர்? 

     அ)இ ற்னக கவிஞர்  ஆ)மக்கள் கவி     இ)மக்கள் கவிஞர்       ஈ) ாருமில்னல 

71. தஞ்சாவூர் பண்னண ாள் பாதுகாப்பு சட்டத்னத திருத்தி சாகுபடி தசய்யும் ததாழிலாளிக்கு காமராஜர்           
   எவ்வளவு பங்கு கினடக்க தசய்தார்?  

    அ.60 %               ஆ.50 %               இ.3.45 %               ஈ.80 %  

72. நின்ற சரீின் ஈற்றனசயும் வரும் சரீின் முதலனசயும் ஒன்றியும் ஒன்றாமலும் வருவது?  

   அ.அனச            ஆ.சரீ்             இ.தனள            ஈ.அடி 

73. தமிழ் தமாழி ில் கினடக்கப்தபற்றுள்ள நூல்களுள் மிகப்பழனம ாை நூல் எது ? 

   அ.திருக்குறள்      ஆ.அகத்தி ம்    இ.ததால்காப்பி ம்    ஈ.நாலடி ார்  

74. பகுதி இனடநினல விகுதி வபான்றனவ வசரும் தபாழுது ஏற்படும் மாற்றம்?  

   அ.சந்தி             ஆ.சாரின              இ.விகாரம்           ஈ.இ ல்பு  

75. தவறாைது எது? 
                
               அ.கலிங்கத்துப்பரணின  இ ற்றி வர் தச ங்தகாண்டார்.  
               ஆ.இவர் கிபி பன்ைிரண்டாம் நூற்றாண்னட வசர்ந்தவர்.  
               இ.பரணிக்வகார் ச ங்தகாண்டார் எை ஒட்டக்கூத்தரால் பாராட்டுப் தபற்றுள்ளார்.     
               ஈ.கலிங்கத்துப்பரணி ில் 599 தாழினசகள் உள்ளை. 
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76. கனலக்களஞ்சி ங்கனள ததாடர்ந்து ,புதி  தசாற்களுக்கு விளக்கம் தர வதான்றி து எது ?  
                
               அ.அறிவி ல் கனலக்களஞ்சி ம்        ஆ.கனலச்தசால் அகரமுதலி  
               இ.சதுரகராதி          ஈ.வபரகரமுதலி  
 
77. திராவிட தமாழிகளுக்கு தாய்தமாழி தமிழ் என்று வாழ்நாள் முழுவதும் ஆய்வு தசய்து நிறுவி வர் ?  
 
     அ.திராவிட சாஸ்திரி       ஆ.தைித்தமிழ் ஊற்று    இ.கால்டுதவல்    ஈ.சுந்தரம் 

 

78. இவர் உ ர்ந்த பண்பாட்டுக்குரி  தபாறுனம, சிைமின்னம, நட்பு முதலாைவற்னற விளக்கும் 600  

    தசய்யுள்கனள நீதி நூல்களிலிருந்து ஆய்ந்ததடுத்து நூலாகத் ததாகுத்துள்ளார் ?  

      அ.உமாபதி சிவம்          ஆ.உமறுப்புலவர்         இ.வபாப்          ஈ.கால்டுதவல்  

 

79.அன்புத்ததாண்டர் ஆறுவபரின் விைாக்களுக்குரி  வினடகள் தசய்தி ின் எப்பகுதி ில் இடம் தபறவவண்டும் ?  

      அ.முகப்பு பக்கம்       ஆ.ஒதுக்கப்பட்ட பக்கம்    இ.னம ப்பகுதி   ஈ.கனடசி பக்கம்  

 

80 .பால்வதீி என்பது பலவகாடி விண்மீன்களின் ததாகுதி என்று தமய்ப்பித்தவர் ?  

      அ.நிகலஸ் கிராப்ஸ்   ஆ.கலிலிவ ா      இ.வகாபர்நிகஸ்    ஈ.டாலமி  

 

81. தசன்னை எழும்பூரில் உள்ள அருங்காட்சி கத்தில் உள்ள காட்சி கங்கள் எண்ணிக்னக ?  

      அ. 10           ஆ. 16              இ. 13                ஈ. 17 

 

82.  ஜி.யு .வபாப் தா கத்திற்கு தசன்ற பின் எத்தனை ஆண்டுகள் இங்கிலாந்து பல்கனலக்கழகத்தில்    

     வபராசிரி ராக பணி புரிந்தார் ?  

      அ. 12          ஆ. 13               இ. 23                  ஈ. 18  

 

83. இந்தி ாவின் ததால்தபாருள் ஆய்வு ,இந்தி ன் சஞ்சினக முதலாை ஏடுகளில் எதன் தினண விளக்கங்கள்  

   இடம்தபற்றிருந்தை ?  

                அ. தமிழ்ப்புலவர் வரலாறு      ஆ. புறப்தபாருள் தவண்பாமானல  

                இ. புறநானூறு                    ஈ. அகத்தி ம்  

 

84. தைிக்குறினல டுத்துச் தசால்லின் இறுதி ில் வரும் ,இனட ிை தமய் ின் வமல் ஊர்ந்து வரும் உகரம் ?  

      அ.குற்றி லுகரம்      ஆ.குற்றி லிகரம்    இ.முற்றி லுகரம்      ஈ.இனட ிை உகரம்  

 

85. இருபதாம் நூற்றாண்டு கவினத வாைில் ஒளி நிலவாய்ப் பவைிவந்த தபருங்கவிஞராக விளங்கி வர் ?  

     அ.திறம் பாட வந்த மறவன்   ஆ.தமிழரின் கவி    இ. நபி      ஈ.தமிழ்நாட்டு தாகூர்  
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86.  கீழ்க்காண்பைவற்றுள் மாறுபட்டனதத் வதர்ந்ததடுக்க 
             
     அ. கருவிழி   ஆ. தபரி ன்    இ. பாசினல      ஈ. தபாற்குடம்  

 

87.. தபாருத்துக. 

 i. குறிஞ்சி    -  துடி 

 ii. முல்னல  -  மணமுழா  

 iii. மருதம்   -  ததாண்டகம்  

 iv. தநய்தல்  -  ஏறுவகாட்பனற 

 v. பானல    -  மீன்வகாட்பனற 

அ. 3 4 2 5 1  ஆ. 1 2 3 4.   இ. 3 4 5 1 2.         ஈ. 5 4 3 2 1 

 

88. நாவிற் தபாருந்தி  பூங்தகாடி என்றும் தபாய் ாகுலக்தகாடி என்றும் இளங்வகாவடிகளால் புகழப்பட்ட ஆறு  

    எது?  

       அ. காவிரி        ஆ. னவனக          இ. திருமணிமுத்தாறு         ஈ. அரிசி லாறு  

 

89. பாரதி ார் கூற்றுகளில் தவறாைனத வதர்வுதசய்க. 

             அ. முப்பதுவகாடி முகமுனட ாள்            ஆ. வாழி  தசந்தமிழ் வாழ்கநற் தமிழர் 

             இ. தைித ாருவனுக் குணவினலத ைில்   ஈ. எங்கள் பனகவர் எங்வகாமனறந்தர்  

 

90. தபாருத்துக.  

i. அண்டகப் பகுதி ின் உண்டகப் பிறக்கம்  -  மருத்துவஅறிவு  

ii. தமீ்பிழி எந்திரம் பந்தல் வருந்த   –  மண்ணி ல் அறிவு 

  iii. தசம்புலப் தப ர் நீர் வபால     -  தபாறி ி ல்அறிவு 

  iv. உடம்பார் அழி ின் உ ிரார் அழிவர்    -  விண்ணி லறிவு 

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

 

91. ஆந்திராவில் தச ல்படுத்தப்பட்ட பட்டிசமீா திட்டத்தின் கீழ் கி௫ஷ்ணா நதியுடன் எந்த நதி  

    இனணக்கப்பட்டுள்ளது ? 

     அ. துங்கப்பத்திரா நதி      ஆ.மூசி நதி     இ. வகாதாவரி நதி     ஈ. மகாநதி 

 

92. தற்வபாத  உச்சநீதிமன்ற தனலனம நீதிபதி எத்தனை ாவது நீதிபதி  

     அ. 40               ஆ. 41           இ. 42               ஈ. 43 

 

93. Smart City திட்டத்தின்கீழ் , பிரான்ஸ் நாடு கீழ்கண்டவற்றில் எந்த நகரத்திற்கு , தபாலிவுறு நகரமாக மாற்ற     
உதவி தசய்  உள்ளது? 

    அ. நாக்பூர்        ஆ. அகமதாபாத்       இ. வாரணாசி     ஈ. விசாகப்பட்டிைம் 
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94. பிரதமரால் தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் ததாடங்கி னவக்கப்பட்ட நாள் ? 

    அ. 04-11-2015        ஆ. 05-11-2015            இ. 06-11-2015            ஈ. 07-11-2015 

 

95. எந்த மாநிலம் உள்ளாட்சி வதர்தலில் தபண்களுக்கு 50% இட ஒதுக்கீடு அளித்துள்ளது ? 

    அ. மத்தி  பிரவதசம்      ஆ. இராஜஸ்தான்        இ. வகரளா          ஈ. குஜராத் 

 

96. உலகிவலவ  முழுவதுமாக சூரி  மின்சாரத்தில் தச ல்படும் முதல் விமாை நினல ம் எங்கு  

    அனமந்துள்ளது?  

    அ. தகாச்சி                 ஆ. மும்னப          இ. தகால்கத்தா           ஈ. தடல்லி 

 

97. Operation Amla ஒத்தினக ின் வபாது விபத்துகுள்ளாை கடவலார காவல்பனடகளுக்கு தசாந்தமாை   

   விமாைத்தின் தப ர் ? 

     அ. CG 790              ஆ. CG 791            இ. CG 792                 ஈ. CG 793 

 

98.  10வது உலக ஹிந்தி மாநாடு நனடதபற்ற இடம் ? 

    அ. அகமதாபாத்       ஆ. வாரணாசி       இ. வபாபால்          ஈ. தஜய்ப்பூர் 

 

99.  2013-2014-ம் ஆண்டிற்காை வதசி  சுற்றுலா வி௫து தபற்ற மாநிலம்  ? 

    அ. தமிழ்நாடு             ஆ. குஜராத்           இ. வகரளா           ஈ. மும்னப 

 
100. கிரீஸ் நாட்டின் புதி  பிரதமர் ? 

   அ. மால்கம் டர்புைல்      ஆ. அதலக்சிஸ் சிப்ராஸ்     இ. நிக்வகாலஸ் சர்வகாசி    ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்னல 

 

101. இந்தி ாவின் முதலாவது விண்தவளி ஆய்வு தச ற்னகவகாளின் தப ர்  

   அ. GSAT             ஆ. Nano SAT                    இ. EDUSAT                  ஈ. ASTROSAT 

 

102. வதசி  னகத்தறி திைம் ? 

   அ. ஏப்ரல் 7                 ஆ. ஆகஸ்ட் 7                  இ. தசப்டம்பர் 7              ஈ. டிசம்பர் 7 

 

103. The duels of the Himalayan eagle - என்ற நூலின் ஆசிரி ர் ? 

    அ.சல்மான் ருஷ்டி       ஆ. ஜவாத் அக்தர்       இ.பரத் குமார்   ஈ.தஜய்ராம் ரவமஷ் 

 

104. உலக இத  திைம் ?  

    அ. ஆகஸ்ட் 29   ஆ. ஜூன் 29         இ. தசப்டம்பர் 29   ஈ. வம 29 

 

https://www.facebook.com/messages/100009342125209
https://www.facebook.com/messages/100009342125209
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105. 2022 ஆசி  வினள ாட்டு வபாட்டி நடத்தும் நாடு? 

அ. இந்தி ா   ஆ.சைீா   இ.ஜப்பான்   ஈ. வங்கவதசம் 

 

106. தற்வபானத  மணிப்பூர் ஆளுநர் ? 

அ. திரிபாதி   ஆ.சண்முகநாதன்  இ.ச த் அகமத்   ஈ. ராம்நாத் வகாவிந்த் 

 

107. National literacy award ’2015-க்குத் வதர்வு தசய் ப்பட்ட மாவட்டம் ?  

அ. கன்ைி ாகுமரி  ஆ. பாஷ்தர்   இ. திருவைந்தபுரம்   ஈ. துப்ரி 

 

108. இந்தி ாவின் தற்வபானத  மத்தி  நிதித்துனறச் தச லர் ? 

 அ.ரத்தன் வாட்டல் ஆ.சுவரந்தர் சிங் இ.பிரகாஷ் மிஸ்ரா ஈ.சச் வதவ் 

 

109. கீழ்க்காணும் மருந்துகளில் CSIR ஆய்வுக்கூடத்தில் இ ற்னக மூலினகன ப் ப ன்படுத்தி சர்க்கனர வநான க்  

    கட்டுப்படுத்த ரூ.5 தசலவில் கண்டறி ப்பட்ட ஆயுர்வவத மாத்தினர எது ? 

 அ.GENVOYA  ஆ. BGR 34  இ.KEYTRUDA  ஈ. ADDYI 

 

110. Mission Smokeless Village ததாடங்கப்பட்ட மாநிலம் ? 

 அ.தமிழ்நாடு  ஆ.வகரளா   இ.ததலுங்காைா ஈ.கர்நாடகம் 

 

111.  Batua - என்ற Application உடன் ததாடர்புனட  வங்கி ? 

 அ. ICICI   ஆ. SBI   இ.Indian Bank  ஈ. HDFC 

 

112. வதசி  வபரிடர் மீட்புப் பனட ின் முதல் தபண் கமாண்டர் ? 

 அ.வரகா நம்பி ார் ஆ.ராவஜஸ்வரி  இ.மீைாக் ஷி மதன் ராய்  ஈ.அபர்ணா 

 

113.  உலக நல்வாழ்வு திைம் ? 

 அ. ஏப்ரல் 21  ஆ.ஏப்ரல் 7  இ. மார்ச் 21  ஈ. பிப்ரவரி 21  

 

114. இந்தி  இலங்னக இராணுவக் கூட்டுப்ப ிற்சி Exercise Mitra Sakthi ‘ 2015 நனடதபற்ற இடம் ? 

 அ.திரிவகாணாமனல ஆ.பூைா  இ.திருவைந்தபுரம் ஈ. ECR 

 

115. SKY MUSTER  தச ற்னகக்வகாளுடன் ததாடர்புனட  நாடு ? 

 அ.அதமரிக்கா  ஆ.ரஷ் ா  இ.சைீா   ஈ.ஆஸ்திவரலி ா  
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116. முருகன் என்பவர் ஒரு எண்னண 25 ஆல் தபருக்குவதற்க்கு பதிலாக 75ஆல் தபருக்க அவருக்கு கினடத்த  

     வினட ாைது சரி ாை வினடன  விட 10000அதிகம் எைில் அந்த எண் என்ை?  

   அ.200                    ஆ.150                  இ.250             ஈ.225 

 

117) Aஎன்பவர் B-ஐ விட மூன்று மடங்கு திறனம ாைவர் மற்றும் B ஐ விட ஒரு வவனலன  முடிக்க 30 நாள்  

  குனறவாக எடுத்துக் தகாள்கிறார் எைில் B மட்டும் அவத வவனலன  முடிக்க எடுத்துக் தகாள்ளும் நாட்கள்?  

         அ.45               ஆ.55           இ.60                      ஈ.65 

 

118) 2a×1a=41a மற்றும் 2a×1b=37bஆகி  தபருக்கல்களில்"a" மற்றம் "b" என்பை மினக எண்கனளக் குறித்தால் a+b ன்  

     மதிப்பு  ாது?  

      அ.11               ஆ.8                  இ.9                ஈ.4 

 

119) 1, 1, 2, 6, ......, 120 , 720 - விடுபட்ட எண்னணக் காண்க. 

      அ.12             ஆ.24                 இ.60                 ஈ.90 

 

120) A என்பவர் ரூ.10000த்திற்கு ஒரு குதினர வாங்கி அதனை B என்பவருக்கு 10% லாபம் னவத்து விற்றார், 

  B என்பவர் C என்பவருக்கு 10% நஷ்டத்திக்கு விற்றார் எைில் C குதினரன  என்ை வினலக்கு வாங்கி  

  இருப்பார்?  

      அ.ரூ.10,000          ஆ.ரூ.9,900          இ.ரூ.9,999            ஈ.ரூ.11,000 

 

121) 100 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்தபண்கள் 40 எை கணக்கிடப்பட்டது. கணக்கிடும் வபாது 63 மற்றும் 72 என்ற  

   எண்கள் தவறுதலாக 36 மற்றும் 27 எை மாற்றி எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டது எைில் சரி ான் சராசரி கான்க.  

       அ. 40.72               ஆ. 40.50              இ. 39.28               ஈ. 40.28 

 

122) தைிவட்டி ில் குறிப்பிட்ட வட்டிவதீத்தில் அசல் ரூ. 1200 ஆைது ரூ 1632 ஆக 4 ஆண்டுகளில் மாறுகிறது.  

   வமலும் வட்டிவதீம் 1% அதிகரிக்கப்பட்டால் கினடக்கும் தமாத்த ததானக எவ்வளவு ?  

        அ. 1635                 ஆ. 1641              இ. 1670.              ஈ.1680 

 

123) ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் ததானக ாைது 2 ஆண்டுகளில் 1260 ஆகவும் 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 1350 ஆகவும்  

  மாறுகிறது எைில் அதற்கு வழங்கப்படும் வட்டிவதீம் என்ை ?  

        அ. 2.5%             ஆ. 3.75%             இ. 5%              ஈ. 7.5%  

124) 64 ஆட்கள் ஒரு வவனலன  9 மணி வநரம் வவனல தசய்து 17 நாட்களில் முடிப்பர் எைில் 34 ஆட்கள்  

  ஒருநானளக்கு 8 மணி வநரம் வவனல தசய்து முந்னத  வவனல வபால் 8/3 மடங்கு வவனலன  முடிக்க  

  ஆகும் நாட்கள் எத்தனை ?  

 

         அ. 92                 ஆ. 98               இ. 96                 ஈ. 94 
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125) இரு எண்கள் 3:5 விகிதத்தில் உள்ளை. ஒவ்வவாரு எண்னணயும் 10 ஆல் அதிகரிக்க அது 5:7 என்ற விகிதமாக  

    மாறுகிறது எைில் அவ்தவண்கள்  ாது ?  

         அ. 3,5                 ஆ. 15,25           இ. 7,9         ஈ. இதில் ஏதுமில்னல 

 
126) முதல் 5 ,3 ன் மடங்குகளின் சராசரி என்ை ? 

         அ) 18                 ஆ) 9              இ) 5         ஈ) 7.5 

 

127. பரிதி ில் 80° தாங்கும் நாண் னம த்தில் தாங்கும் வகாணத்தின் அளவு ? 

         அ)80°               ஆ)240°          இ)160°       ஈ)100° 
 
 
128. ஒருவர் A என்ற இடத்திலிருந்து கிளம்பி B என்ற இடத்திற்கு 40 kmph வவகத்தில் தசன்று 50 kmph வவகத்தில்  
   திரும்பி A என்ற இடத்துக்கு வருகிறார் .எைில் சராசரி வவகம் என்ை ? 

          அ)200/9 kmph        ஆ) 400/3 kmph       இ) 200/3 kmph       ஈ) 400/9 kmph 

 
129. ஒரு பகனட உருட்டும் வபாது பகா எண் கினடக்க நிகழ்தகவு ? 

          அ) ½              ஆ)1/3        இ)1        ஈ) எதுவுமில்னல 

 

130. மாறுபாட்டுக் தகழுவினை கணக்கிடும் வாய்பாடு ?? 

          அ) (Mean / S.D) x 100     ஆ) (S.D / Mean) x 100    இ) (S.D) (Mean) / 100    ஈ) 100 / (S.D) (Mean) 

 

131. ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு 64π ச.தச.மீ எைில் அந்த வட்டத்தின் சுற்றளவு ? 

          அ) 8 π                 ஆ)16 π            இ) 512 π             ஈ) எதுவுமில்னல 

 

132. சம வாய்ப்பு முனற ில் ஒரு சடீ்டு எடுக்கப்படும் வபாது அது Queen ஆக இல்லாமல் இருக்க நிகழ்தகவு ? 

           அ) 1/2                ஆ) 12/13           இ) 1/13               ஈ) 2/13 

 

133. ரூ 22000/-க்கு 10% வட்டிவதீத்தில் 1 ஆண்டுக்காை கூட்டுவட்டி, தைிவட்டி ஆகி வற்றுக்காை வித்தி ாசம்    

      ாது ? 

          அ) 2200                ஆ) 220           இ) 20                   ஈ) 0 

 

134. தவறாை எண்னணக் காண்க ? 

        1 ,5 ,5 ,9 ,7 , 11 ,11, 15 ,12 , 17 

         அ) 9                     ஆ) 12             இ) 15                    ஈ) 1 

 
135. அ மற்றும் ஆ இருவரும் வசர்ந்து ஒரு வவனலன  12 நாட்களில் முடிப்பர் .ஆ மற்றும் இ இருவரும்  
   15 நாட்களில் முடிப்பர் இ மற்றும் அ இருவரும் 20 நாட்களில் முடிப்பர் .எைில் அ,ஆ,இ மூவரும் வசர்ந்து  
   எத்தனை நாட்களில் முடிப்பர் ? 

        அ) 15 நாட்கள்           ஆ) 20 நாட்கள்        இ) 10 நாட்கள்         ஈ) 5 நாட்கள் 
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136) 18 வபர் 140 மீட்டர் நீளமுள்ள சுவனர கட்டுவதற்கு 42 நாட்கள் ஆகிறது. எைில் 30 வபர் 100 மீட்டர் நீளமுள்ள  

    சுவனர கட்ட ஆகும் நாட்கள் எத்தனை?  

         அ) 18              ஆ) 21             இ) 24                   ஈ) 28 

 

137) ஒரு குறிப்பிட்ட ததானக 5 வருடங்களில் ரூ. 6,800 ஆகவும் வமலும் 3 வருடங்களில் ரூ 6,080 ஆகவும் முதிர்வு 
அனடகிறது. எைில் முதலீடு எவ்வளவு?  

         அ) 6000            ஆ) 5500           இ) 3600             ஈ) 5000 

 

138) ஒரு மிக குனறந்த எண்னண 5, 6, 7 மற்றும் 8 ஆல் வகுக்கும் வபாது ஒவ்தவான்றிலும் மீதி 3 கினடக்க  

   வவண்டும். வமலும் அந்த எண்னண 9 ஆல் வகுக்கும் வபாது மீதி வரவில்னல. எைில் அந்த எண்?  

          அ) 1677             ஆ) 1683             இ) 2523              ஈ) 3363 

 

139)  4 தச.மீ. ஆரம் தகாண்ட ஒரு வட்டத்திற்குள் ஒரு தபரி  சதுரம் வனர ப்படுகிறது. எைில் சதுரத்தின்  

     பரப்பளவு?   

          அ) 64 ச.தச.மீ      ஆ) 32 ச.தச.மீ        இ) 25 ச.தச.மீ       ஈ) 16 ச.தச.மீ 

 

140) ஒரு வகாளத்தின் ஆரம் இரு மடங்காைால் அதன் கை அளவின் அதிகரிப்பு சதவதீம்? 

          அ) 100%            ஆ) 200%             இ) 700%                   ஈ) 300% 
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வினடகள் : 

 

1 ஈ 21 இ 41 ஆ 61 ஆ 81 இ 

2 அ 22 ஈ 42 இ 62 ஈ 82 இ 

3 ஆ 23 அ 43 ஆ 63 ஈ 83 ஆ 

4 அ 24 இ 44 இ 64 அ 84 இ 

5 அ 25 இ 45 அ 65 ஆ 85 ஆ 

6 அ 26 இ 46 அ 66 ஆ 86 ஈ 

7 ஈ 27 ஈ 47 அ 67 ஆ 87 அ 

8 ஆ 28 அ 48 இ 68 ஈ 88 ஆ 

9 ஆ 29 அ 49 அ 69 அ 89 ஈ 

10 ஆ 30 ஈ 50 ஆ 70 அ 90 ஈ 

11 ஆ 31 ஈ 51 அ 71 அ 91 இ 

12 ஈ 32 அ 52 இ 72 இ 92 ஈ 

13 இ 33 ஈ 53 ஈ 73 இ 93 அ 

14 அ 34 இ 54 இ 74 இ 94 ஆ 

15 அ 35 ஆ 55 ஆ 75 இ 95 ஈ 

16 இ 36 இ 56 ஆ 76 ஆ 96 அ 

17 அ 37 ஈ 57 இ 77 ஆ 97 ஆ 

18 இ 38 அ 58 ஈ 78 இ 98 இ 

19 இ 39 இ 59 இ 79 அ 99 ஆ 

20 ஈ 40 இ 60 இ 80 ஆ 100 ஆ 

          
101 ஈ 111 ஆ  121 அ 131 ஆ     

102 ஆ 112  அ 122 ஈ 132 ஆ     

103 இ  113  ஆ 123 அ 133 ஈ     

104  இ 114  ஆ 124 இ 134 ஆ     

105  ஆ 115  ஈ 125 ஆ 135 இ     

106  ஆ 116 அ 126 ஆ 136 அ     

107  ஆ 117 அ 127 இ 137 ஈ     

108  அ 118 அ 128 ஈ 138 ஆ     

109  ஆ 119 ஆ 129 அ 139 ஆ     

110  ஈ 120 ஆ 130 ஆ 140 இ     

 


