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குருப் 2 -  2022 மாதிரித் தேர்வு  

 

   ப ாதுத் ேமிழ் ( த்ோம் வகுப்பு ேரம்) மற்றும் ப ாது அறிவு ( ட்டப் டிப்பு ேரம்) இந்ே வினாப்புத்ேகம்  

 கால அளவு : மூன்று மணி தேரம்                                           பமாத்ே மதிப்ப ண்கள் : 300 

 

 

 

 

 

IYACHAMY ACADEMY 

NO , 172, GROUD FLOOR 

THIRUGNANASAMBANDAR 

STREET 

THIRUVALEESWARAR NAGAR  

THIRUMANGALAM  

ANNA NAGAR WEST  

CHENNAI - 40  

9952521550 

IYACHAMY ACADEMY 

SECOND FLOOR, 

JENITH OPTICAL  UPSTAIRS 

OPPOSITE TO VOC GROUND 

PALAYAMKOTTAI 

TIRUNELVELI  

9952521550  

IYACHAMY ACADEMY  

KRISHNA BAKKERY UPSTAIRS  

SWAMY SANNATHI  

TENKASI  

9786947055 

 

ஒவ்பவாரு வினாவும் (A) (B) (C) (D) (E) என ஐந்து  தில்களள (விளடகள்) பகாண்டுள்ளது, 

நீங்கள் (A) அல்லது (B) அல்லது (C) அல்லது (D) இளவகளில் ஒதர ஒரு சரியான விளடளயத் 

பேரிவு பசய்து விளடத்ோளில் குறித்துக்காட்ட தவண்டும், ஒரு தகள்விக்கு ஒன்றுக்கு தமற் ட்ட 

சரியான விளட இருப் ோக நீங்கள் கருதினால். மிகச்சரியானது என நீங்கள் 

எளேக்கருதுகிறீர்கதளா அந்ே விளடளய விளடத்ோளில் குறித்துக்காட்ட தவண்டும், உங்களுக்கு 

விளட பேரியவில்ளல எனில். நீங்கள் (E) என் ளே அவசியம் நிரப் தவண்டும்.  

 

Join our Telegram : https://t.me/iyachamyacdemy  

NOTE THIS QUESTION STANDARD BASED ON THE MODEL QUESTION PAPER WHICH WAS 
RELEASED BY TNPSC. THIS IS EXPECTED PATTERN ONLY, IT MAY OR MAY NOT BE AN 
AUTHENTICATED STANDARD OR PATTERN. 

https://t.me/iyachamyacdemy
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 குதி - அ - ப ாதுத் ேமிழ்( த்ோம் வகுப்பு ேரம்) 

Part-A General Tamil (SSLC std) 

வினாக்கள் : 1-100      பமாத்ே மதிப்ப ண்கள் : 150  

Questions : 1 - 100      Total marks :150 

 

1. ப ாருத்ேமற்ற ஒன்ளறத் பேரிவு பசய்க  

A) மாணிக்கம்     - ப ருஞ்சித்திரனார் 

B)  ட்டுக்தகாட்ளட கல்யாணசுந்ேரம்  - மக்கள் கவிஞர்  

C) துளரராசு     - எத்திராசு  

D) காந்தியக் கவிஞர்    - பவ. இராமலிங்கனார்  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

2. வணிகர்கள் தேர்ளமயாகத் போழில் பசய்ேனர் என் ளே “ேடுவு நின்ற ேன்பனஞ்சிதனார்” என்று 

 ாராட்டும் இலக்கியம்? 

A) அகோனுறு B)  ட்டினப் ாளல 

C) குறுந்போளக D) திருக்குறள் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

3. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளுள் சரியானவற்ளற பேரிவு பசய்க  

1)  ளகவளர பவன்றவளரப்  ாடுவது  ரணி இலக்கியம்  

2) திருக்குறள் புறப்ப ாருளள மட்டும்  ாடுகிறது 

3) சங்க இலக்கியங்கள் அகம் மற்றும் புறப்ப ாருளள  ாடுகிறது 

A) 1, 2 சரி B) 1, 3 சரி 

C) 2, 3 சரி D) அளனத்தும் சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

4. பசாற்களள ஒழுங்கு டுத்துக 

A) த ச்சு பமாழியின் ப ாருள் தவறு டும் த சப் டும் சூழளலப் ப ாறுத்து 

B) சூழளலப் ப ாறுத்து த சப் டும் த ச்சு பமாழியின் ப ாருள் தவறு டும் 

C) த சும் சூழளலப் ப ாறுத்து த ச்சு பமாழியின் ப ாருள் தவறு டும் 

D) தவறு டும் த ச்சு பமாழியின் த சும் சூழளலப் ப ாறுத்து ப ாருள் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

5. ேமிளழ எேனால் இரட்ளட பமாழி வழக்கு என அளழப் தின் காரணம்?  

1) த ச்சு பமாழியில் எழுத்துக்களள மாற்றி ஒலிப் ோல்  
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2) எழுத்து பமாழியில் ப ரும் ாலும் பமாழித்தூய்ளம களடபிடிக்கப் டுகிறது 

சரியானளவ எளவ  

A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) 1 மற்றும் 2 D) இரண்டும் இல்ளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

6. குற்றியலுகரம் போடர் ானவற்றில் சரியற்றது எது? 

A) எஃகு B) கயறு 

C)  ாட்டு D) மாவு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

7. முத்துராமலிங்கத் தேவர் த ச்சு உள்ளத்தில் இருந்து வருகிறது உேடுகளிலிருந்து அல்ல 

.உள்ளத்ோல் எதிலும்  ற்றற்று உண்ளமபயனப்  ட்டளே மளறக்காமல் அப் டிதய 

த சிவிடுவது அவர் வழக்கம் எனப்  ாராட்டியவர்? 

A) அறிஞர் அண்ணா B) சு ாஷ் சந்திரத ாஷ் 

C) திரு. வி. க D) ராஜாஜி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

8. சிேம் ரனாரின் பிரசங்கத்ளேயும்  ாரதியாரின்  ாட்ளடயும் தகட்டால் பசத்ே பிணம் உயிர்ப ற்று 

எழும். புரட்சி ஓங்கும் , அடிளமப் ட்ட ோடு ஐந்தே நிமிடங்களில் விடுேளல ப றும் எனக் 

கூறியவர்? 

A)  ாலகங்காேர திலகர் B) ராஜாஜி 

C) ப ரியார் D) பின்தே 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

9. பின்வருவனவற்றில் ேவறானவற்ளறத் பேரிவு பசய்க 

A) ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் பிறரிடம் பசால்லத் ேகுதியற்ற பசாற்களளத் ேகுதியான 

தவறு பசாற்களால் குறிப்பிடுவது ேகுதி வழக்கு ஆகும். 

B) திருபேல்தவலி என்னும் ப யளர பேல்ளல என இலக்கண பேறியிலிருந்து மாற்றி 

அளழப் து மரூஉ எனப் டும்.  

C) ப ான்ளனப்  றி என ப ாற்பகால்லர் கூறுவது இடக்கரடக்கல் ஆகும்  

D) இலக்கண முளறப் டி அளமயாவிடினும், இலக்கணமுளடயளவ த ாலதவ 

ஏற்றுக்பகாள்ளப் டும் பசாற்கள் இலக்கணப் த ாலி எனப் டும்  

E) விளட பேரியவில்ளல   

 

10. ப ாருத்துக.  
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(a)          சுந்ேரி 1. பூ. மணி 

(b) பிறகு 2. பிர ஞ்சன் 

(c) கிளிஞ்சல் தகாபுரம் 3. வ. ரா. 

(d) மானுடம் பவல்லும் 4. பஜகசிற்பியன் 

    சரியான விளடளயத் பேரிவு பசய்க       

        (a)   (b)   (c)    (d) 

A) 2 4 3 1 

B) 3 1 4 2 

C) 4 2 1 3 

D) 1 3 2 4 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

11. ”இரவில் மாட்டிய இலங்குசுடர் பஞகிழி 

உரவுநீர் அழுவத்து ஓடுகலம் களரயும் 

துளறபிறக் பகாழியப் த ாகி” 

கூற்று 1 : இப் ாடலடிகளளப்  ாடியவர், கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் 

கூற்று 2 : இப் ாடலில் இலங்குசுடர் பஞகிழி என் து கலங்களர விளக்கமாகும்  

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி B) கூற்று 2 மட்டும் சரி 

C) கூற்று இரண்டும் சரி D) கூற்று இரண்டும் ேவறு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

12. ”அருங்கலம்  ேரீஇயர்  நீர்மிளச  நிவக்கும்  

ப ருங்கலி வங்கம் “  

இவ்வடிகளில் “ கலி மற்றும் வங்கம் ஆகியவற்றின் ப ாருள்? 

A) கலங்களர விளக்கம் , கடல் B) ப ரியகடல் , வங்ககடல் 

C) கடல் , கப் ல் D) கலிகாலம் , கடற்களர 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

13. இலக்கணக் குறிப்பு ேருக : ‘வயலும், வரப்பும்’  

A) உம்ளமத்போளக B) ப யர்ச்பசால் 

C) எண்ணும்ளம D) அன்பமாழித்போளக 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

14. ”கலஞ் பசய் கம்மியர் வருகபனக் கூஇய்” என கப் ல் கட்டு வர்களள அளழத்ே நூல்? 

A) மணிதமகளல B) சிலப் திகாரம் 

C) சீவகசிந்ோமணி D) அகோனுறு 
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E) விளட பேரியவில்ளல  

 

15. வடபமாழியில் இருப் ளேப் த ான்தற ேமிழில் எழுதுவது ________, வடபமாழி 

எழுத்துக்களள ேமிழ் எழுத்துக்களளப் த ால் மாற்றி எழுதுவது ________ 

A) ேற்சமம், ேற் வம் B) ேற் வம், ேற்சமம் 

C) ேற்சமர், ேற் வர் D) திரிபசால், திளகச்பசால் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

16. ”மாளலப் ப ாழுதினில் தமற்றிளசயில் வீழும்  

மாணிக்கப்  ரிதி  காட்சி ேரும்” என்ற  ாடலில்  ரிதி என் ேன் எதிர்ச்பசால் ேருக. 

A) சூரியன் B) சந்திரன் 

C) இரவு D)  கல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

17. “பகாக்பகாக்க கூம்பும்  ருவத்து மற்றேன்  

குத்போக்க சீர்த்ே இடத்து“  

இக்குறட் ாவில்  யின்று வந்துள்ள அணி  

A) உவளமயணி B) எடுத்துக்காட்டு உவளமயணி 

C) ப ாருள் பின்வருநிளலயணி D) பிறிது பமாழிேலணி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

18. கல்விச் பசல்வத்ளே ேன் மக்களுக்குச் தசர்த்து ளவக்க விரும்பினார் - இவ்வாக்கியத்தில் 

உள்ள தவற்றுளம உருபுகள்  

A) 2 ஆம் தவற்றுளம, ோன்காம் தவற்றுளம 

B) முேல் தவற்றுளம, ஐந்ோம் தவற்றுளம 

C) 2 ஆம் தவற்றுளம, 3 ஆம் தவற்றுளம  

D) 2 ஆம் தவற்றுளம, 6 ஆம் தவற்றுளம  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

19. அருள் நிளறந்ே உள்ளத்தின் ேன்ளமளய அறிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற் ட்டது - இவ்வாக்கியத்தில்    

உள்ள ப யரச்சம் எது?  

1)  நிளறந்ே  

2) உள்ளத்தின்  

3) அறிய 

4) ஏற் ட்டது 

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க 
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A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) 1 மற்றும் 2  D) 1 மற்றும் 3 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

20. இவளர மாணாக்கராக ப ற்ற ஆசிரியரும் மனம் மகிழ்ந்ோர்; அவரிடம் மிகவும் அன்புடன் 

ேடந்து பகாண்டார். இவ்விரு ேனி வாக்கியத்ளேயும் போடர் வாக்கியமாக மாற்றுக  

A) இவளர மாணாக்கராக ப ற்ற ஆசிரியர் மனம் மகிழ்ந்து அவரிடம் மிகுந்ே அன்புடன் 

ேடந்து பகாண்டார்  

B) இவளர மாணாக்கராக ஆசிரியர் ப ற்றோல் மனம் மகிழ்ந்ோர் மிகுந்ே அன்புடன் ஏற்றுக் 

பகாண்டார் 

C) இவளர மாணாக்கராக ஆசிரியர் ப ற்றார் மனம் மகிழ்ந்ோர் 

D) ஆசிரியர் இவளர மாணாக்கராக ப ற்றார் இவர் மனம் மகிழ்ந்ோர்  

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

21.  மூதூர் - பிரித்பேழுதுக  

A) முது+ஊர் B) முதுளம+ஊர் 

C) மூ+தூர் D) மூது + ஊர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

22. கீழ்க்காண் வற்றில் ேவறாக ப ாருத்ேப் ட்டுள்ளளே கண்டறிக  

A) எ+ப ாழுது    = எப்ப ாழுது 

B) முன்+ எழுந்து = முன்பனழுந்து 

C) பேஞ்சத்து+ உள் = பேஞ்சத்துள்  

D) கண்+ஒளி  = கண்பணாளி  
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E) விளட பேரியவில்ளல  

23.  அந்ேக் கவி வீரராகவர் _________ ப ாண்விளளந்ே களத்தூரில் பிறந்ோர். 

A) தசர ோட்டில் B) தசாழ ோட்டில் 

C)  ாண்டிய ோட்டில் D) போண்ளட ோட்டில் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

24. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களளப்  டித்து ேவறான ஒன்ளறத் பேரிவு பசய்க 

A) திரு+வாசகம் என்னும் பசாற்பறாடருக்கு அழகிய பசாற்கள் என் து ப ாருள் 

B) திருவாசகத்துக்கு உருகாோர் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் எனச் சிறப்பிக்கப் டும்  க்திச் 

சுளவ நிளறந்ேது 

C) ளசவ சமயக் குரவர் ோல்வருள் திருஞான சம் ந்ேரால்  ாடப் ட்டது 

D) திருவாசகத்ளே இயற்றிவர் திருக்தகாளவயார் என்ற நூளலயும் இயற்றி உள்ளார்  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

25.  ”அச்ச முளடயார்க்கு அரணில்ளல யாங்கில்ளல  

ப ாச்சாப் புளடயார்க்கு ேன்கு ” 

இக்குறளில் அடிக்தகாடிட்டப் ட்டுள்ள ‘ப ாச்சாப்பு’ என் ேன் ப ாருள்? 

A) பசல்வம் B)  ாதுகாப்பு 

C) மறதி D) தசாம் ல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

26. கம் ராமயணம் - இலக்கணக் குறிப்பு ேருக 

1) ஆறாம் தவற்றுளமத் போளக  

2) மூன்றாம் தவற்றுளமத் போளகயும்  யன் போக்க போளகயும்  

தமற்கண்டவற்றில் சரியானது எது 

A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) இரண்டும் D) இரண்டும் இல்ளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

27. ப ாருத்துக.  

(a)          பவ. சாமிோே சர்மா 1. த ானதும் வந்ேதும் 

(b) ஏ. தக. பசட்டியார் 2. அபமரிக்காளவப்  ார் 



 

GROUP II/II A MODEL TEST   

    IYACHAMY ACADEMY CHENNAI | TIRUNELVELI| TENKASI – 9952521550   
8 

 

(c) பஜயகாந்ேன் 3. எனது  ர்மா வழி ேளடப் யணம் 

(d) தசாமளல 4. உலகம் சுற்றிய ேமிழன் 

        (a)   (b)     (c)    (d) 

A) 3 1 4 2 

B) 3 4 1 2 

C) 3 2 4 1 

D) 3 1 2 4 

E) விளட பேரியவில்ளல 

28.  “ தவேம் நிளறந்ே ேமிழ்ோடு-உயர் 

   உயர் வீரம் பசறிந்ே ேமிழ்ோடு” என் து யார் வாக்கு? 

A) புரட்சிக் கவி B) மகா கவி 

C)  குத்ேறிவுக் கவி D) ோமக்கல் கவி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

29. வீரமா முனிவருக்கு போடர்பில்லாே போடளரக் கண்டறிக  

A) இத்ோலியில் பிறந்ோர்  

B) இவருளடய ஆசிரியர் சுப்பிர தீ க் கவிராயர் 

C) தேம் ாவணி சூளசயப் ர் வரலாற்ளறக் கூறுவோகும்  

D) திருக்குறளள ஆங்கிலத்தில் முழுளமயாக பமாழிப் ப யர்த்ோர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

30.  எதிர்ச்பசால் போடர் ாக ப ாருத்ேமற்ற ஒன்ளறத் பேரிவு பசய்க 

A) உண்ளம    - ப ாய்  

B) தமன்ளம  - உயர்வு 

C) ப ருளம  - சிறுளம 

D) உண்டு   - இல்ளல  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

31.  ப ாருத்ேமான விளடளயத் தேர்ந்பேடு  

A) சிறு ஞ்ச மூலம்  - காப்பிய இலக்கியம் 

B) குடும்  விளக்கு   - சங்க இலக்கியம்  

C) சீவக சிந்ோமணி  - அற இலக்கியம் 

D) குறுந்போளக  - ேற்கால இலக்கியம்  
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            (a)   (b)     (c)    (d) 

A) 3 1 4 2 

B) 3 4 1 2 

C) 3 2 4 1 

D) 3 1 2 4 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

32.  கு, முசு, விடு - இவற்றில் உள்ள உகரம் ஏன் குற்றியலுகரமாகாது?  

A) ேனிக்குற்பறாழுத்தோடு உகரம் வருவோல்  

B) ேனிக்குற்பறாழுத்தோடு உகரம் வராேோல் 

C) வல்லின பமய்களின் மீது  ஏறிய உகரம் இருக்கக்கூடாது 

D) குற்றியலுகரம் எப்த ாதும் பசால்லின் இறுதியில் வரும்  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

33.  அகர வரிளசப்  டுத்தி எழுதுக 

A) முறுக்கு , இட்லி , தோளச , வளட  

B) தோளச , முறுக்கு , இட்லி , வளட 

C) வளட, முறுக்கு, இட்லி, தோளச  

D) இட்லி , தோளச, முறுக்கு , வளட  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

34. சரியான கூற்ளற தேர்பேடு 

I. புறப்ப ாருள் இலக்கணத்திற்கு இலக்கியமாய்த் திகழும் 400  ாடல்கள் அளமந்ே 

நூல் அகோனூறு ஆகும். 

II. இநூல் களிற்றியாளனநிளர, மணிமிளட வளம், நித்திலக்தகாளவ என்னும் மூன்று 

பிரிவுகளளயுளடயது. 

III. களிற்றியாளனநிளரயில் 120  ாடல்களும், மணிமிளட வளத்தில் 180 

 ாடல்களும், நித்திலக்தகாளவயில் 100  ாடல்களும் உள்ளன 

IV. அகோனூற்றில் அளமந்துள்ள  ாடல்கள் 13 அடிச் சிறுளமயும் 31 அடிப் 

ப ருளமயும் பகாண்டளவ. இந்நுல் பேடுந்போளக என்றும் வழங்கப் டும். 

சரியான குறியீட்ளடத் தேர்ந்பேடுக்க 

A) 1 மட்டும் ேவறு B) 2, 3 சரி 

C) 2, 4 சரி D) அளனத்தும் சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

35.  டர்க்ளகப் ப ண் ால் விளனமுற்று விகுதிகள் யாளவ? 
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A) இர், ஈர் B) அள், ஆள் 

C) அர், ஆர்,  , மார் D) து, று 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

36. ப ாருத்துக.  

(a)          நிலக்கடந்ேவன் 1. ோன்காம் தவற்றுளமத் போளக 

(b) ேளலவணங்கினவன் 2. ஐந்ோம் தவற்றுளமத் போளக 

(c) சாத்ேன் மகன் 3. இரண்டாம் தவற்றுளமத் 

போளக 

(d) ஊர்நீங்கினான் 4. மூன்றாம் தவற்றுளமத் போளக 

         (a)   (b)    (c)   (d) 

A) 3 4 2 1 

B) 3 1 4 2 

C) 3 2 1 4 

D) 3 4 1 2 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

37. ஊக்க முளடயா பனாடுக்கம் ___________ 

ோக்கற்குப் த ருந் ேளகத்து” இளடபவளிளய நிரப்புக 

A) ப ாருேகர் B) ஆட்டுக்கிடா 

C) காளள D) ஏதுமில்ளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

38. மரபுப் பிளழயற்றளேத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக. 

A) முற்றிய தேங்காய் B) அவளரப் பிஞ்சு 

C) முருங்ளகப் பிஞ்சு D) வாளழக்கச்சல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

39. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களில் பிளழ நீங்கியளேத் பேளிவு பசய்க. 

A) ஏற்கத்ேக்கது அன்று B) அவளது ேந்ளே 

C) எனது மகன் D) பசன்ளன என்ற ேகரம் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

40. ‘தகாளிமுட்ளட ோவரத்தில் உருண்டது’ - இத்போடரின் பிளழ நீங்கிய வடிவம் 
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A)  தகாழி முட்ளட ோவரத்தில் உருண்டது 

B)  தகாளி முட்ளட ோழ்வாரத்தில் உருண்டது 

C)  தகாழி முட்ளட ோழ்வாரத்தில் உருண்டது 

D)  தகாழி முட்ட ோவாரத்தில் உருண்டது 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

41. இலக்கணக் குறிப் றிேல். விளனயாலளனயும் ப ாருளுக்கும் ப ாருத்ேமற்றளேத் 

தேர்ந்பேடுக்க. 

A) தவண்டாளர B) மாண்டார் 

C) ஆய்ந்ேவர் D) கடிந்து 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

42. சிலப் திகாரத்துடன் ப ாருந்ோே கருத்திளன தேர்வு பசய்க 

A) அரசியல் பிளழத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாவதூஉம் 

B) முத்ேமிழ்க் காப்பியம், உளரயிளடயிட்ட  ாட்டுளடச் பசய்யுள், ோடகக் காப்பியம் என்று 

 ல்தவறு சிறப்புப் ப யர்களால்  ாராட்டப் டுகிறது. 

C) மாேவியின் காற்சிலம்பு காரணமாக வளர்ந்ே களேயாேலினால் (சிலம்பு + அதிகாரம்) 

சிலப் திகாரம் என்று ப யர் சூட்டப் ட்டது. 

D) புகார்க் காண்டம், மதுளரக்காண்டம், வஞ்சிக்காண்டம் என மூன்று காண்டங்கள் 

உள்ளன. 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

43. இலக்கணக் குறிப் றிேல். 

 ”ேல்லாற்றுப் டூஉ பேறியுமாரதுதவ”  

   கூற்று (A) : இது பசய்யுட்ளிளசயளப ளட வளகளயச் தசர்ந்ேது. 

 காரணம் (R): ஒரு சீரில் இயல் ாக உள்ள பேட்படழுத்து அளப டுத்து, 

அளப ளடக்குறிளய நீக்கினால் பசய்யுளில் சீர், ேளள பகடும். 

A) (A) ேவறு; ஆனால் (R) சரி 

B) (A) சரி; ஆனால் (R) ேவறு 

C) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என் து (A) விற்குச் சரியான விளக்கம். 

D) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என் து (A) விற்குச் சரியான விளக்கமன்று.  

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

44. வரலாற்றில் வள்ளியம்ளமயின் ப யர் என்றும் நிளலத்து நிற்கும் என்று காந்தியடிகள் எந்ே 

நூலில் கூறியுள்ளார்? 

A) இந்தியன் ஒப்பீனியன் B) பேன்னாப்பிரிக்க சத்தியாக்கிரகம் 
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C) யங் இந்தியா D) லீகல் ஒப்பீனியன் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

45. கம்பி நீட்டல்’ - என்ற மரபு போடரின் சரியான ப ாருள் 

A) எளேச் பசான்னாலும் அப் டிதய 

ஏற்றுக்பகாள்ளல் 

B) எண்ணித் துணியாேவர் 

C) இல்லாே ஒன்று D) பசால்லிக்பகாள்ளாமல் பசல்லல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

46. ஒரு பசய்யுளில் ஒரு பசால் பிரிவு டாமல் நின்று ஒன்றுக்கு தமற் ட்ட ப ாருளளத் ேருவது. 

A) பசாற்ப ாருள் பின்வரு நிளலயணி B) பசால் பின்வரு நிளலயணி 

C) பிறிபமாழிச் சிதலளட D) பசம்பமாழிச் சிதலளட 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

47. உலகம், உயிர், கடவுள் ஆகிய மூன்ளறயும் ஒருங்தக காட்டும் காவியம் ோன் ப ரியபுராணம் 

என்று கூறியவர்? 

A) கவிமணி B) திரு.வி.க 

C) ோமக்கல் D) பே.ப ா.மீ 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

48. ‘அழுது அடியளடந்ே அன் ர்’ - எனக்குறிப்பிடப் ப று வர்? 

A) திருோவுக்கரசர் B) திருஞானசம் ந்ேர் 

C) மாணிக்கவாசகர் D) சுந்ேரர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

49. வீறுளட பசம்பமாழி ேமிழ்பமாழி உலகம் தவரூன்றிய ோள் முேல் உயிர்பமாழி - என்று 

ேமிழின் ப ருளமளயப்  ளற சாற்றியவர்? 

A)  ாவாணர் B)  ாவலதரறு 

C)  ரிதிமாற்களலஞர் D) கால்டுபவல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

50. திருக்குறள் - ப ாருட் ாலின் இயல்கள். 

A)  ாயிரவியல், துறவறவியல், ஒழியியல் 

B) அரசியல், அங்கவியல், ஒழியியல் 

C)  ாயிரவியல், அங்கவியல், கற்பியல் 

D) அரசியல், இல்லறவியல், களவியல் 

E) விளட பேரியவில்ளல 
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51. பின்வரும் கூற்றுகளில் ப ாருந்ோே ஒன்ளறத் தேர்ந்பேடுக்க. அயற்கூற்று. 

A) அயற்கூற்றில் தமற்தகாள் குறிகள் வாரா. 

B) ேன்ளம, முன்னிளலப் ப யர்கள்,  டர்க்ளகப் ப யர்களாக மாறும். 

C) சுட்டுப் ப யர்கள் அது, அளவ, அங்தக என மாறும். 

D) தேற்று, இன்று, ோளள என காலப்ப யர்களும் மாறும். 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

52. ேற்றிளனயின் சிற்பறல்ளல, த பரல்ளலளயக் குறிப்பிடுக. 

A) 13-31 B) 9-12 

C) 7-9 D) 9-21 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

53. பகாள்ளக இல்லாே அரசியல், உளழப்பில்லாே ஊதியம், ோணயம் இல்லாே இன் ம், மனிே 

தேயமில்லாே அறிவியல், அறிமில்லாே வழி ாடு ஆகியவற்றால்  யனில்ளல என்று கூறியவர். 

A) அறிஞர் அண்ணா B) M.G. காந்தி 

C) திரு.வி.க. D) டாக்டர் மு.வ 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

54. ோயுமான சுவாமிகள் யாரிடம் கணக்கராய் இருந்ோர்? 

A) அச்சுேப்  ோயக்கர் B) விஜயரகுோே பசாக்கலிங்க ோயக்கர் 

C) கிருட்டினப்  ோயக்கர் D) விசுவோே ோயக்கர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

55. வில்லுப் ாட்டு  ற்றிய குறிப்பு இடம் ப ற்றுள்ள இலக்கியம்? 

A) இராமாயணக் கும்மி B) குற்றாலக் குறவஞ்சி 

C) முக்கூடற்  ள்ளு D) இராசராதசாழன் உலா 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

56. அகோனூறு -  

I. உருத்திரசன்மனரால் போகுக்கப் ப ற்றது. 

II. யவனர்கள் ப ான் ேந்து மிளகு வாங்கிச் பசன்றளேக் குறிப்பிடுகின்றது. 

III. ேமிழரின் திருமண நிகழ்ச்சிளயக் குறிப்பிடுகின்றது. 

IV. தமாரியர், ேந்ேர்  ற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது. 

இவற்றுள்,  

A) I, II, III சரி B) அளனத்தும் சரி 
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C) அளனத்தும் ேவறு D) II, III, IV சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

57. கடலில் வாணிகத்தில் ேமிழ் ோட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி பசய்யப்ப ற்ற ப ாருட்கள்,  

I. மிளகு, தேக்கு, சந்ேனம் 

II.  ருத்தி, ேந்ேம், மயில் 

III. அகில், ேவமணி, முத்து 

IV. குதிளர,  ாளவ விளக்கு, ோமிரம் 

இவற்றுள்,  

A) I, II, III சரி B) அளனத்தும் சரி 

C) அளனத்தும் ேவறு D) I, III, IV சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

58. சிலம்பும் தமகளலயும், 

I. சங்க இலக்கியங்களுக்குப் பிற் ட்டளவ. 

II. எண்த ராயம், ஐம்ப ருங்குழு  ற்றி முேன்முேலில் குறிப்பிடுகின்றன. 

III. திட்டமிட்டு அளமக்கப்ப ற்றிருந்ே பேடுஞ்சாளலகள்  ற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன  

IV. சிலம்பில் க ாலிகரும் தமகளலயில்  ாசாண்டர்களும் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளனர். 

இவற்றுள்,  

A) அளனத்தும் சரி B) I, II, III சரி 

C) அளனத்தும் ேவறு D) I, III, IV சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

59. பஜயகாந்ேன், 

I. ஞானபீட விருது ப ற்றவர். 

II. சாகித்ய அகாபேமி விருது ப ற்றவர். 

III. தஜ. தஜ. சில குறிப்புகள் எழுதியவர். 

IV. சுந்ேர காண்டம் எழுதியவர். 

இவற்றுள்,  

A) I, II, IV சரி B) I, III, IV சரி 

C) அளனத்தும் சரி D) அளனத்தும் ேவறு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

60. உறுதிக்கூற்று: (உ) மன்னன் உயிர்த்தே மலர்ேளல உலகம். 

காரணம்: (கா) மக்கள் உயிராகக் கருேப் ட்டனர். 

A) (உ), (கா) இரண்டும் சரியல்ல B) (உ) (கா) இரண்டும் சரி 



 

GROUP II/II A MODEL TEST   

    IYACHAMY ACADEMY CHENNAI | TIRUNELVELI| TENKASI – 9952521550   
15 

 

C) (உ) சரி; (கா) சரியன்று D) (உ) சரியன்று, (கா) சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

61. ‘மண்ணாங்கட்டி’ என் தில் இடம்ப றும் “ஆம்” 

A)  குதிப்ப ாருள் விகுதி B) சாரிளய 

C) ஆக்கப்ப யர் விகுதி D) ப யராக்கி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

62. ‘பசல்வத்துப்  யதன ஈேல்’ என்னும்  ாடலடி இடம் ப ற்ற நூல்? 

A) குறுந்போளக B) ஐங்குறுநூறு 

C) ேற்றிளண D) புறோனூறு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

63. மணிதமகளலயில் இடம் ப ற்ற காளேகள். 

A) 28 B) 26 

C) 24 D) 30 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

64. திருோவுக்கரசளர ‘அப் ர்’ எனப்  ாராட்டியவர்? 

A) சுந்ேரர் B) மாணிக்கவாசகர் 

C) சம் ந்ேர் D) அப்பூதியடிகள் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

65. உறுதிக்கூற்று: (உ) இளம்பூரணளர உளரயாசிரியர் என்தற அளழப் ர். 

காரணம்: (கா) போல்காப்பியம் முழுளமக்கும் முேன்முேல் உளர எழுதியவர், இளம்பூரணர். 

A) (உ) சரி; (கா) 

 சரியன்று 

B) (உ) சரியன்று, (கா) சரி 

C) (உ) (கா) இரண்டும் சரி D) (உ) (கா) இரண்டும் சரியல்ல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

66. சங்க இலக்கியங்கள், 

I. இயற்ளகதயாடு இளயந்ே வாழ்வியளல விளக்கு ளவ 

II. அகமும் புறமும்  ற்றியளவ 

III. ோட்டுப்புறச் சாயல் உளடயளவ 

IV. அதீே கற் ளனகளும் வருணளனகளும் மிக்களவ 

இவற்றுள்,  
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A) I, II, IV சரி B) II, III, IV சரி 

C) I, II, III சரி D) I, III, IV சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

67. காளரக்கால் அம்ளமயார்,  

I. புனிேவதியார் என்னும் இயற்ப யரினர். 

II. ேம்ளமப் த ய் என அளழத்துக் பகாண்டவர். 

III.  ரமேத்ேளன மந்ேவர். 

IV. இளறவனாதல ‘அம்ளம’ என்றளழக்கப் ட்டவர். 

இவற்றுள்,  

A) அளனத்தும் சரி B) அளனத்தும் ேவறு 

C) I, II, III சரி D) II, III, IV சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

68. பேம்மாங்கு,  

I. சிந்துப்  ாடல் வளககளுள் ஒன்று 

II. ப ரும் ாலும் ஆண்-ப ண் உளரயாடலாக அளமவது. 

III. ப ரும் ாலும் காேற் ப ாருண்ளமயிலானது. 

IV. ேமிழகத்தின் பேன்மாவட்டங்களில் மட்டுதம  ாடப்ப றுவது. 

இவற்றுள்,  

A) I, II, III சரி B) I, II, IV சரி 

C) II, III, IV சரி D) I, II, III, IV சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

69. அன்னம் விடுதூது என்னும் இலக்கிய இேளழத் போடங்கியவர்? 

A) அப்துல் ரகுமான் B) மீரா 

C) ேமிழன் ன் D) தமத்ோ 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

70.  ப ாருத்துக.  

(a)          அறிவினா 1. உயிர் எத்ேன்ளமத்து? 

(b) அறியான் வினா 2. குற்றிதயா மகதனா 

தோற்றுகின்ற உரு? 

(c) ஏவல் வினா 3. உயிபரழுத்துக்கள் 

எத்ேளன? 

(d) ஐய வினா 4. பசல்லாதயா களடக்கு? 

        (a)    (b)   (c)    (d) 
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A) 3 1 4 2 

B) 3 4 1 2 

C) 3 2 4 1 

D) 3 4 2 1 

E) விளட பேரியவில்ளல 

71. மணமுழா, பேல்லரிகிளள, ஆகிய இரண்டும் எத்திளணக்குரிய  ளறகள். 

A) குறிஞ்சி B) முல்ளல 

C) மருேம் D) பேல்ளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

72. வல்லினம் மிகா இடங்களில் ப ாருத்ேமற்றளேத் தேர்ந்பேடு.  

A) இரட்ளடக் கிளவியில் வல்லினம் மிகாது. 

B) எழுவாய்த்போடரில் வரும் வல்லினம் மிகாது. 

C) விளித்போடளர அடுத்து வரும் வல்லினம் மிகாது. 

D) வன்பறாடர்க் குற்றியலுகரத்தின் முன் வரும் வல்லினம் மிகாது. 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

73. திராவிட என்னும் பசால்தல ேமிழ் என்னும் பசால்லிலிருந்து உருவானது என்று கூறியவர்? 

A) குமரில ட்டர் B) கால்டுபவல் 

C) ஈராஸ்  ாதிரியார் D) மார்க்ஸ்முல்லர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

74. கறங்கு இளச விழவின் உறந்ளே என்ற  ாடல்அடிகள் இடம்ப ற்ற நூல் 

A) மணிதமகளல B) அகோனூறு 

C) புறோனூறு D) சிலப் திகாரம் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

75. பவஃகுவார்க்கில்ளல, உரனளசஇ. இச்பசாற்களில் உள்ள அளப ளடகள்? 

A) ஒற்றளப ளட, இன்னிளச அளப ளட 

B) ஒற்றளப ளட, பசய்யுளிளச அளப ளட 

C) பசால்லிளச அளப ளட, ஒற்றளப ளட 

D) இன்னிளச அளப ளட, பசால்லிளச அளப ளட. 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

76. திருக்குறளில் ‘விருந்தோம் ல்’ அதிகாரம் இடம்ப றும் இயல்? 

A)  ாயிரவியல் B) இல்லறவியல் 
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C) துறவறவியல் D) அரசியல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

77. வளிபோழில் ஆண்ட உரதவான்’ எனக் குறிப்பிடப் டும் மன்னன்? 

A) இராசராசன் B) இராதசந்திரன் 

C) கரிகாலன் D) சிம்ம விஷ்ணு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

78. ப ாருத்துக.  

(a)          சிற் க்களல 1. சித்ேண்ணவாயில் 

(b) ோட்டியக்களல 2. கங்ளகபகாண்ட 

தசாழபுரம் 

(c) கட்டடக்களல 3. சிேம் ரம் 

(d) ஓவியக்களல 4. ோராசுரம் 

        (a)   (b)     (c)   (d) 

A) 4 1 3 2 

B) 4 2 3 1 

C) 4 3 2 1 

D) 4 3 1 2 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

79. ‘உப்பிலாங்கூழ் இட்டாலும் உண் தே அமிர்ேம் ஆகும்’ எனக் குறிப்பிடும் நூல்? 

A) விதவக சிந்ோமணி B) சீவக சிந்ோமணி 

C) மணிதமகளல D) ேளபவண் ா 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

80.  ப ாருத்துக.  

(a)          வாக்குண்டாம் 1. அகோனூறு 

(b) ேறுந்போளக 2. மளல டுகடாம் 

(c) பேடுந்போளக 3. மூதுளர 

(d) கூத்ேராற்றுப் ளட 4. பவற்றிதவற்ளக 

        (a)   (b)     (c)    (d) 

A) 3 4 1 2 

B) 3 1 4 2 

C) 3 2 1 4 

D) 3 4 2 1 

E) விளட பேரியவில்ளல 
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81. கி.ரா.வின் தகா ால்லபுரத்து மக்கள் என்னும் நூல் சாகித்திய அகாபேமி  ரிசிளனப் ப ற்ற 

ஆண்டு? 

A) 1991 B) 1997 

C) 1994 D) 1993 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

 

82. ‘ ாடுஇமிழ்  னிக்கடல்  ருகி’ என்னும் முல்ளலப் ாட்டு உணர்த்தும் அறிவியல் பசய்தி? 

A) கடல் நீர் பகாந்ேளித்ேல் B) கடல் நீர் ஒலித்ேல் 

C) கடல் நீர் ஆவியாகி தமகமாகுேல் D) கடல் நீர் குளிர்ச்சி அளடேல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

83. குலதசகர ஆழ்வார் வித்துவக் தகாட்டம்மா என்று ஆண் பேய்வத்ளே அளழத்துப்  ாடுகிறார். 

பூளனயார்  ால் தசாற்ளறக் கண்டதும் வருகிறார். ஆரிய போடர்களில் இடம் ப ற்றுள்ள 

வழுவளமதி முளறதய. 

A) மரபு வழுவளமதி, திளண வழுவளமதி 

B) இடவழுவளமதி, மரபு வழுவளமதி 

C) கால வழுவளமதி, இட வழுவளமதி 

D)  ால் வழுவளமதி, திளண வழுவளமதி 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

84. ’வீ’ என்னும் ஓபரழுத்து ஒரு பமாழிக்குரிய ப ாருள் யாது? 

A) மான் B) புழு 

C)  றளவ D) குரங்கு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

85. போழில்முளற ோடக அரங்குகளளப்  ற்றிய பசய்திகளள  ம்மல் சம் ந்ேனார் ேன்கு 

ஆராய்ந்து எழுதிய நூல். 

A) மேங்க சூளாமணி B) ேமிழ் ோடகம் 

C) ோடகவியல் D) ோடகத்ேமிழ் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

86. சங்ககாலத்திதலதய ேமிழில் பமாழிப யர்ப்பு தமற்பகாள்ளப்  ட்டளே புலப் டுத்தும் சான்று? 

A) சின்னமனூர்ச் பசப்த ட்டுக் 

குறிப்பு 

B) உத்திரதமரூர் கல்பவட்டு 

C) உளறயூர் பசப்த ட்டுக் குறிப்பு 

E) விளட பேரியவில்ளல 

D) மண்டகம்  ட்டுக் கல்பவட்டு 
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87. சந்திப்பிளழயற்ற போடளர தேர்ந்பேடு. 

A) எல்லா சத்துக்களும் கிளடக்கும் டியாக ேமது உணவுப்  ழக்கம் அளமய தவண்டும். 

B) எல்லா சத்துக்களும் கிளடக்கும் டியாக ேமது உணவு  ழக்கம் அளமய தவண்டும். 

C) எல்லாச் சத்துக்களும் கிளடக்கும்  டியாக ேமது உணவுப்  ழக்கம் அளமய தவண்டும். 

D) எல்லாச் சத்துக்களும் கிளடக்கும்  டியாக ேமது உணவு   ழக்கம் அளமய தவண்டும் 

E) விளட பேரியவில்ளல. 

 

88. கூற்று : ேமிழ்பமாழியில் உயிர் எழுத்துகள்  ன்னிரண்டும், பமய்பயழுத்துகள்  திபனட்டும் 

ேனித்து இயங்கி முேன்ளமப ற்று விளங்குவோல், அவற்ளற முேபலழுத்துகள  என்கிதறாம். 

காரணம் : முேபலழுத்துக்களள அடிப் ளடயாக ளவத்தே சார்ப ழுத்துக்கள் இயங்குகின்றன. 

A) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கு காரணம் சரியான விளக்கமாகும் 

B) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கு காரணம் சரியான விளக்கமல்ல  

C) கூற்று ேவறு   காரணம் சரி 

D) கூற்று சரி காரணம் ேவறு 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

89. உயரமான மளலத்போடளர விண்ளணத்போடும் மளலத்போடர் எனவும் , உயரமான 

ளவக்தகால் த ாளர வாளன முட்டும் ளவக்தகால் த ார் என கூறுவது? 

A) ஒருப ாருட்  ண்பமாழி B) இயல்பு ேவிழ்ச்சி அணி 

C) உயர்வு ேவிழ்ச்சி அணி D) உவளமயணி 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

 

90. ேமிழ் பமாழி, கடதலாடு ஒத்திருத்ேளல இரட்டுற பமாழிேல்  ாடலில்  ாடியவர் 

A) என்னாயினப் புலவர் B) இராமச்சந்திர கவிராயர் 

C) சந்ேக்கவிமணி D) காளதமகப்புலவர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

91. உலகம் என் து ஐம்ப ரும் பூேங்களால் ஆனது என்றவர் 

A) திருமூலர் B) பிற்கால ஔளவயார் 

C) இளங்தகாவடிகள் D) போல்காப்பியர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

92. அகோனூறு என்ற நூலில் இடம்ப ரும் திளணகளின் சரியான வரிளச முளற எது? 

A) முல்ளல, குறிஞ்சி, மருேம், பேய்ேல்,  ாளல 

B)  ாளல, பேய்ேல், மருேம், முல்ளல, குறிஞ்சி 

C) குறிஞ்சி, முல்ளல, மருேம், பேய்ேல்,  ாளல 
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D)  ாளல, குறிஞ்சி, முல்ளல, மருேம், பேய்ேல் 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

93. ஆசிரியப்  ணியிலும் கிராம தமம் ாட்டிலும் ஈடு ாடு பகாண்டவரான இரா.மீனாட்சி இயற்றாே 

நூல் எது? 

A) பேருஞ்சி B) தீ ாவளிஇரவு 

C) மறு  யணம் D) வாசளனப்புல் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

94. யாருளடய ேமிழ்ப் ணிளயக் கண்ட ப ர்சிவல்  ாதிரியார், அவளரத் ோம் ேடத்திய 

தினவர்த்ேமானி என்னும் இேழுக்கு ஆசிரியராக்கினார்? 

A) மகாவித்துவான் 

மீனாட்சிசுந்ேரனார் 

B) ஆபிரகாம்  ண்டிேர் 

C) சி .ளவ . ோதமாேரனார் D) சி. சு. பசல்லப் ா 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

95. பகால்தலற்றுக் தகாடஞ்சுவாளன மறுளமயும் புல்லாதள - இவ்வடி இடம்ப ற்ற நூல்? 

A) ஐங்குறுநூறு B) புறோனூறு 

C) குறுந்போளக D) கலித்போளக 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

96. ப ாருத்துக.  

பின்வரும் நூல்களில் இடம்ப றும் மாந்ேர்கள் 

(a)          சிலப் திகாரம் 1. சுேமதி 

(b) மணிதமகளல 2. விளசளய 

(c) சீவகசிந்ோமணி 3. சாங்கியத்ோய் 

(d) ப ருங்களே 4. மாேரி 

   சரியான விளடளயத் பேரிவு பசய்க. 

        (a)   (b)   (c)    (d) 

A) 3 4 1 2 

B) 4 1 2 3 

C) 2 3 4 1 

D) 3 2 1 4 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

97. ஊற்றுமளல குறுநிலத்ேளலவராக இருந்ே இருேயாலய மருேப் த் தேவரின் அரசளவப் 

புலவராக இருந்ேவர்? 
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A)  ாரேம்  ாடிய ப ருந்தேவனார் 

B) கடலுள் மாயந்ே இளம்ப ருவழுதி 

C) பசன்னிகுளம் அண்ணாமளலயார் 

D) ஆபிரகாம்  ண்டிேர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

98. போல்காப்பியம் குறிப்பிடும் புலன் என்னும் இலக்கிய வளக எது? 

A) பிள்ளளத்ேமிழ் B) உழத்திப் ாட்டு 

C) கலம் கம் D) அந்ோதி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

99. உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்  

கற்றான் கருதிச் பசயல் - அடிக்தகாடிட்டச் பசால்லின் ப ாருள் யாது? 

A) தோயாளி, மருத்துவர் 

B) மருத்துவர், தோயாளி 

C) தோயாளி, மருத்துவ உேவியாளர் 

D) மருத்துவ உேவியாளர், மருத்துவர் 

E) விளட பேரியவில்ளல 

100. ேமிழ் இேழ்களில் ேமிழ் ஆண்டு, திங்கள், ோள் ஆகியவற்ளற முேன் முேலாகக் குறித்ேவர்? 

A)மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்ேரனார் B) கவிமணி தேசிக வினாயகனார் 

C)  ாரதியார் D)  ாரதிோசன் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

 

 குதி-ஆ - ப ாது அறிவு ( ட்டப்  டிப்பு ேரம்) 

Part-B - General Studies (Degree Standard) 

 

 

 வினாக்கள் - 101-200      பமாத்ே மதிப்ப ண்கள் - 150 

 Questions : 101 - 200     Total Marks : 150 

  

 

 

101. 2 - 2 + 2 - 2 + 2...... Then 101th number is? 

A) -2 B) 0 C) 2 D) 1 E) Answer not 

known 

2 - 2 + 2 - 2 + 2.... எனில் 101-வது உறுப்பு என்ன?    
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A) -2 B) 0 C) 2 D) 1 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

102. Find the unit digit of the product (2467)153 X (341)72 =? 

A) 7 B) 11 C) 15 D) 21 E) Answer not 

known 

பகாடுக்கப் ட்ட ப ருக்கு போளகயின் ஒன்றாம் இலக்க எண்ளணக் காண்க. 

(2467)153 X (341)72   =? 

A) 7 B) 11 C) 15 D) 21 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

103. The number M39048458N which is completely divisible by 8 and 11, then find 

the value of M and N?   

A) 6, 4 B) 6, 2 C) 6, 3 D) 4, 3 E) Answer not 

known 

M39048458N என்கிற எண் 8 மற்றும் 11 ஆகிய இரண்டாலும் வகு ட்டால் தமலும் M மற்றும் 

N ஆகியளவ ஒற்ளற இலக்க முழுக்கள் என்றால் M மற்றும் N ஆகியவற்றின் மதிப்பு முளறதய 

எதுவாக இருக்கும்? 

A) 6, 4 B) 6, 2 C) 6, 3 D) 4, 3 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

104. √5√5√5√5 … … …     = ?  

A) 25 B) 15 C) 10 D) 5 E) Answer not 

known 

 

√5√5√5√5 … … …     = ?  

A) 25 B) 15 C) 10 D) 5 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

105. The sum of all two digit numbers divisible by 6 is? 
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A) 845 B) 810 C) 900 D) 960 E) Answer not 

known 

6 ஆல் வகு டும் 2 இலக்க எண்களின் கூட்டுத்போளக என்ன? 

A) 845 B) 810 C) 900 D) 960 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

106. Find  H.C.F  (  y3 + 1 ) and ( y2 - 1) 

A) ( y + 2 ) B) ( y - 2 ) C) ( y - 1 ) D) ( y + 1 ) E) Answer not 

known 

மீ.ப ா.வா  காண்க (  y3 + 1 ) மற்றும் ( y2 - 1) 

A) ( y + 2 ) B) ( y - 2 ) C) ( y - 1 ) D) ( y + 1 ) E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

107. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 m -117, then the 

value of m? 

A) 4 B) 2 C) 1 D) 3 E) Answer not 

known 

65 மற்றும் 117 இன் மீ.ப ா.வா ளவ 65 m -117 என்ற வடிவில் எழுதும்த ாது m இன் மதிப்பு? 

A) 4 B) 2 C) 1 D) 3 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

108. Find  L.C.M  
2

3
 , 

8

9
 , 

16

81
 , 

10

27
  

  

A) 
2

3
  B) 

3

80
 C) 

80

3
 D) 

1

3
 E) Answer not 

known 

  

மீ.சி.ம  காண்க  
2

3
 , 

8

9
 , 

16

81
 , 

10

27
   

  

A) 
2

3
 B) 

3

80
 C) 

80

3
 D) 

1

3
 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

109. In an election between two candidates 75 percent of the voters cast their votes, 

out of which 2 percent of the votes, where declared invalid. A candidate got 9261 
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votes, which were 75 percent of the total valid votes. Find the total number of 

votes enrolled in the election? 

A) 15000 B) 16000 C) 16500 D) 16800 E) Answer not 

known 

 

இரண்டு தவட் ாளர்களுக்கு இளடதய ேடந்ே தேர்ேலில் வாக்காளர்கள் வாக்களித்ேனர். அதில் 

2% வாக்குகள் பசல்லாேளவ என அறிவிக்கப் ட்டது சரியான வாக்குகளில் 75% மான 9261 

வாக்குகளள ஒரு தவட் ாளர் ப ற்றார். எனில் அந்ே தேர்ேலில்  திவான வாக்குகள் எத்ேளன? 

A) 15000 B) 16000 C) 16500 D) 16800 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

110. If 50 % of ( x - y ) = 30 % of ( x + y ), then what percent of x is y ? 

A) 10% B) 15% C) 25% D) 50% E) Answer not 

known 

 

( x - y ) - இன் 50% = ( x + y ) - இன் 30% எனில் x - இன் எத்ேளன சேவீேம் y ? 

A) 10% B) 15% C) 25% D) 50% E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

111. In an examination, 35% of total students failed in Hindi. 45% failed in English 

and 20% in both. Find the percentage of those who passed in both the subjects. 

A) 10% B) 20% C) 30% D) 40% E) Answer not 

known 

ஒரு தேர்வில் பமாத்ே மாணவர்களில் 35 சேவீேத்தினர் இந்தியிலும் 45 சேவீேத்தினர் 

ஆங்கிலத்திலும் மற்றும் 20 சேவீேத்தினர் இரு  ாடங்களிலும் தோல்வி அளடந்ேனர் எனில் 2 

 ாடங்களிலும் பவற்றிப ற்ற மாணவர்களின் சேவீேம் என்ன ? 

A) 10% B) 20% C) 30% D) 40% E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

112. The ratio of 43.5 : 25   same  as ? 

A) 2 : 1 B) 4 : 1 C) 7 : 5 D) 7 : 10 E) Answer not 

known 

 

43.5 : 25   என்கிற விகிேம் எேற்கு சமமாக இருக்கும் ?  
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A) 2 : 1 B) 4 : 1 C) 7 : 5 D) 7 : 10 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

113. 20 % of A = 30 % B =  
1

6
 of C then A : B : C value is ?   

A) 2 : 3 : 16 B) 3 : 2 : 16 C) 10 : 15 : 18 D) 15 : 10 : 18 E) Answer not 

known 

A - இன் 20 % = B - இன் 30 % = C - இன் 
1

6
  எனில் A : B : C என் ேன் மதிப்பு என்ன?  

A) 2 : 3 : 16 B) 3 : 2 : 16 C) 10 : 15 : 18 D) 15 : 10 : 18 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

114. As  per the National Family Health Survey 2021 In Tamilnadu the rural areas, 

the fertility rate has increased to 1.9 per 1000 in rural areas because, 

A) Fertility among older women has grown 

B) Better educated women  

C) Women are married off at an early age  

D) Improved healthcare 

E) Answer not known 

தேசிய குடும்  சுகாோர கணக்பகடுப்பு 2021 இன்  டி ேமிழ்ோட்டில் கிராமப்புறங்களில், 

கருவுறுேல் விகிேம் கிராமப்புறங்களில் 1000 க்கு 1.9 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

A) வயோன ப ண்களிளடதய கருவுறுேல் அதிகரித்துள்ளது 

B) சிறந்ே  டித்ே ப ண்கள் 

C) ப ண்களுக்கு சிறு வயதிதலதய திருமணம் பசய்து ளவக்கப் டுகிறது 

D) தமம் டுத்ேப் ட்ட சுகாோரம் 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

115. According to Tamilnadu Human Development 2017 report the districts tops 

in Multi-Dimensional Poverty Index and Human Development Index 

1) Kanchipuram, Tirupur 

2) Kanniyakumari, Tutucorin  

3) Kanchipuram, Coimbatore  

4) Kanchipuram, Kanya Kumari  

A) 1 only B) 2 only 

C) 3 only D) 4 only 

E) Answer not known  
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ேமிழ்ோடு மனிே வளர்ச்சி 2017 அறிக்ளகயின் டி,  ல  ரிமாண வறுளமக் குறியீடு மற்றும் 

மனிே வளர்ச்சிக் குறியீட்டில் எந்ே மாவட்டங்கள் முேலிடத்தில் உள்ளன. 

1) காஞ்சிபுரம், திருப்பூர் 

2) கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி 

3) காஞ்சிபுரம், தகாயம்புத்தூர் 

4) காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி  

A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) 3 மட்டும் D) 4 மட்டும் 

E) Answer not known  

 

116. To abolish caste and community feelings based on birth and wiping out the 

evils of untouchability by encouraging inter-caste marriage. The scheme Named 

A) Dr.muthulakshmi reddy ninaivu marriage assistance scheme 

B) Annai therasa ninaivu marriage assistance scheme 

C) E.v.r.maniyammaiyar ninaivu marriage assistance scheme  

D) Moovalur ramamirtham ammaiyar ninaivu marriage assistance scheme 

E) Answer not known 

பிறப்பின் அடிப் ளடயிலான சாதி மற்றும் சமூக உணர்வுகளள ஒழிக்கவும், சாதிகளுக்கு 

இளடதயயான திருமணத்ளே ஊக்குவிப் ேன் மூலம் தீண்டாளமயின் தீளமகளளத் 

துளடக்கவும் பசய்யும் திட்டத்தின் ப யர்? 

A) டாக்டர்.முத்துலட்சுமி பரட்டி நிளனவு திருமண உேவித் திட்டம் 

B) அன்ளன பேரசா நிளனவு திருமண உேவித் திட்டம் 

C) ஈ.பவ.ரா.மணியம்ளமயார் நிளனவு திருமண உேவித் திட்டம் 

D) மூவலூர் ராமாமிர்ேம் அம்ளமயார் நிளனவு திருமண உேவித் திட்டம் 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

117. “Directive Principles of State Policy are like a cheque on a bank payable at the 

convenience of the bank”. Who said this? 

A) Jawaharlal Nehru B) B. N. Rau 

C) B. R. Ambedkar D) K. T. Shah 

E) Answer not known  

"அரசு பேறிமுளறக் தகாட் ாடுகள்  வங்கியின் வசதிக்தகற்  வங்கியில் பசலுத்ேப் டும் 

காதசாளல த ான்றது". இளே யார் பசான்னது? 

A) ஜவேர்லால் தேரு B) பி என் ராவ் 



 

GROUP II/II A MODEL TEST   

    IYACHAMY ACADEMY CHENNAI | TIRUNELVELI| TENKASI – 9952521550   
28 

 

C) பி ஆர் அம்த த்கர் D) தக டி ஷா 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

118. Which one of following best describes Dravidian Model of Development? 

A) Educate, Organize, Agitate, Social Justice  

B) Educate, progress, Empower, Social Justice  

C) Progress, Equality, empowerment, Social Justice   

D) Liberty, equality, fraternity, Social Justice  

E) Answer not Known  

பின்வருவனவற்றில் எது திராவிட வளர்ச்சி மாதிரிளய சிறப் ாக விவரிக்கிறது 

A) கற்பித்ேல், திரளுேல், கிளர்ச்சி, சமூக நீதி 

B) கற்பித்ேல், வளர்ச்சி, அதிகாரம், சமூக நீதி  

C) வளர்ச்சி, சமத்துவம், அதிகாரம், சமூக நீதி 

D) சுேந்திரம், சமத்துவம், சதகாேரத்துவம், சமூக நீதி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

119. Tamilnadu’s ambitious target of making the State a $1-trillion economy by 

A) 2025 B) 2028 

C) 2031 D) 2030 

E) Answer not known  

ேமிழகத்ளே 1 டிரில்லியன் டாலர் ப ாருளாோரமாக எந்ே ஆண்டுக்குள் மாற்றுவது ேமிழகத்தின் 

லட்சிய இலக்கு 

A) 2025 B) 2028 

C) 2031 D) 2030 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

120.  Assertion: Madurai is one of the ancient cities in India that enjoyed continuity 

in the history from Pre-historic times 

Reason: Due to its cultural prominence, Madurai is described as the Athens of 

South India. 

A) Both A and R are true, R is the correct explanation of A 

B) Both A and R are true, R is not correct explanation of A 

C) A is true, R is false 

D) A is false, R is true 
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E) Answer not Known  

கூற்று: வரலாற்றுக்கு முந்ளேய காலத்திலிருந்து வரலாற்றில் போடர்ச்சிளய அனு வித்து வந்ே 

இந்தியாவின்  ழளமயான ேகரங்களில் மதுளரயும் ஒன்று.  

காரணம் : கலாச்சார முக்கியத்துவம் காரணமாக, மதுளர பேன்னிந்தியாவின் ஏபேன்ஸ் என்று 

வர்ணிக்கப் டுகிறது. 

A) கூற்று A மற்றும் காரணம் R இரண்டும் சரி, R என் து Aன் சரியான விளக்கம் 

B) கூற்று A மற்றும் காரணம் R இரண்டும் சரி, R என் து Aன் சரியான விளக்கமல்ல 

C) A சரி, ஆனால் R ேவறு 

D) A ேவறு, ஆனால் R சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

121. Pandya king sent an embassy to the  Roman Emperor Augustus was stated 

by 

A) Megasthenese B) Ptolemy 

C) Strabo D) Pliny 

E) Answer not known  

 ாண்டிய மன்னர் தராமானியப் த ரரசர் அகஸ்டஸுக்கு தூது அனுப்பினார் என் ளேக் கூறியவர்? 

A) பமகஸ்ேனிசு B) ோலமி 

C) ஸ்ட்ராத ா D) பிளினி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

122. With reference to Keeladi Excavation which of the following found  

1) Terracotta ring wells 

2) Pieces of golden ornaments  

3) Terracotta gamesmen  

4) Iron implements  

Choose the correct code  

A) 1, 3 Only B) 1, 2 Only 

C) 1, 4 only D) All of the Above 

E) Answer not known  

கீழடி போடர் ான கூற்றுகளில் கீதழ உள்ளளவகளில் எது கிளடத்ேது 

1) களிமண்ணால் ஆன வட்டவடிவ கிணறு  

2) ேங்க ஆ ரணங்கள்  

3) களிமண்ணால் ஆன சதுரங்க மனிேன் 
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4) இரும்பு ப ாருட்கள்  

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க  

A) 1 மற்றும் 3 B) 1 மற்றும் 2 

C) 1 மற்றும் 4 D) அளனத்தும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

123. Which one of the following is not port cities of Ancient Tamilnadu? 

A) Poompuhar B) Alagankulam 

C) Korkai D) Sivakalai 

E) Answer not known  

கீழ்க்காண் வற்றில் எது  ண்ளடய ேமிழ் ோட்டின் துளறமுகம் அல்லாே ேகரம்  

A) பூம்புகார் B) அழகன்குளம் 

C) பகாற்ளக D) சிவகளள 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

124. Who has been considered the pioneer of ‘Karisal ilakkiyam’ genre of Tamil 

literature? 

A) Poomani B) Cho Darman 

C) Ki Rajanaryan D) R. P Sethupillai 

E) Answer not known  

ேமிழ் இலக்கியத்தின் ‘கரிசல் இலக்கிய’ வளகயின் முன்தனாடியாகக் கருேப் டு வர் 

A) பூமணி B) தசா ேர்மன் 

C) கி ராஜோரயணன் D) ராபி தசதுப்பிள்ளள 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

125. With reference to the ancient tamil culture select the correct match  

1) Koothar  - actors  

2) Paanar - minstrels 

3) Porunar - mimics  

4) Viraliyar - dancing girls  

Select the correct code 

A) 1, 2 only   B) 2, 3 only 

C) 1, 2, 3 only D) all of the above 

E) Answer not known  
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 ண்ளடய ேமிழ்  கலாச்சாரம் போடர் ாக கீழ்காண் வற்றுள் சரியான ஒன்ளறத் பேரிவு பசய்க 

1) கூத்ேர் -  ோடகக் களலஞர் 

2)  ாணர் - இளசக்களலஞர் 

3) ப ாருேர் -  ாடலிலும் , ேடித்ேலிலும் வல்லவர் 

4) விறலியர் - ஆடல் மகளிர்  

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க  

A) 1 மற்றும் 2 B) 2 மற்றும் 3 

C) 1, 2, 3 D) அளனத்தும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

126. ” Rice is not life!  Water is not life! 

The king is life for this wide world!”   

The message related in the Purananooru verse  

1) Paddy is life 

2) Water is life 

3) The king is life  

Select the correct code  

A) 1 only B) 1, 2 only 

C) 3 only D) all of the above 

E) Answer not known  

"பேல்லும் உயிர் அன்தற; நீரும் உயிர் அன்தற; 

மன்னன் உயிர்த்தே மலர்ேளல உலகம்”  

இந்ேப் புறோனுற்றுப்  ாடலில் கூறப் ட்டுள்ள கருத்து 

1) பேல்லும் உயிர்   

2) நீரும் உயிர்  

3) மன்னதன உயிர்  

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க 

A) 1 மட்டும் B) 1 மற்றும் 2 

C) 3 மட்டும் D) அளனத்தும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

127. Who had originally conceived the idea of forming the Indian National Army 

(INA)? 

A) Col. J. K. Bhonsle B) Pritam Singh 
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C) Niranjan Singh Gill D) General Mohan Singh 

E) Answer not known  

இந்திய தேசிய இராணுவத்ளே உருவாக்கும் தயாசளனளய முேலில் உருவாக்கியவர் யார்? 

A) கர்னல் ஜே ஜக ஜ ோன்ஸ்ஜே     B) பிரிோம் சிங் 

C) நிரஞ்சன் சிங் கில் D) பஜனரல் தமாகன்சிங் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

128. The failure of moderate methods of national politics led to a search for the new 

technique called ‘Boycott of British goods’ which was immediately popularised by 

a journal namely 

A) Yugantar B) Sanjivani 

C) Amrita Bazar Patrika D) Nibandhamala 

E) Answer not known  

தேசிய அரசியலின் மிேவாே முளறகளின் தோல்வி, 'பிரிட்டிஷ் ப ாருட்களளப் புறக்கணித்ேல்' 

என்ற புதிய நுட் த்ளேத் தேட வழிவகுத்ேது, உடனடியாக இது எந்ேப்  த்திரிளகயால் 

பிர லப் டுத்ேப் ட்டது. 

A) யுகாந்ேர் B) சஞ்சீவனி 

C) அம்ரிே  சார் த ட்ரிகா D) நி ந்ேமாலா 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

129. Most of the reform movements started in Bengal. What could be the reason? 

A) The common people were extremely oppressed there. 

B) The British rule was established there first. 

C) The Christian missionaries were very active there. 

D) The people were educated 

E) Answer not known 

ப ரும் ாலான சீர்திருத்ே இயக்கங்கள் வங்காளத்தில் போடங்கப் ட்டன. என்ன காரணம் 

இருக்க முடியும்? 

A) சாோரண மக்கள் அங்கு மிகவும் ஒடுக்கப் ட்டனர். 

B) அங்கு முேலில் ஆங்கிதலயர் ஆட்சி நிறுவப் ட்டது. 

C) கிறிஸ்ேவ மிஷனரிகள் அங்கு மிகவும் தீவிரமாக இருந்ேனர். 

D) மக்கள்  டித்ேவர்கள் 

E) விளட பேரியவில்ளல  
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130.  Consider the following: 

Social Reformer Feature  Importance movement 

1. Prarthana Samaj A.                     It did not reject the vedas or 

Upanishads 

2. Aligarh Movement B. To modernise Indian Muslims 

3. Farazi movement C. To purify and strengthen Islam 

and promote Islamic learning 

4. Deoband movement D. They did not support Western 

education and culture 

Match the following statements using given codes below. 

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

B) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B. 

C) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C 

D) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B 

E) Answer not known 

கீழ்க்காண் வற்ளற கவனத்தில் பகாள்க  

சமூக சீர்திருத்ே இயக்கத்தின் அம்சம்  முக்கிய ேகர்வுகள் 

1. பிரார்த்ேன சமாஜ் A.                     அது தவேங்களளதயா 

உ நிடேங்களளதயா 

நிராகரிக்கவில்ளல 

2. அலிகார் இயக்கம் B. இந்திய முஸ்லிம்களள 

ேவீனப் டுத்ே தவண்டும் 

3. ஃ ராசி இயக்கம் C. இஸ்லாத்ளே தூய்ளமப் டுத்ேவும் 

வலுப் டுத்ேவும் இஸ்லாமிய 

கற்றளல தமம் டுத்ேவும் 

4. திதயா ாண்ட் இயக்கம் D. தமற்கத்திய கல்வி மற்றும் 

கலாச்சாரத்ளே ஆேரிக்கவில்ளல 

தமற்கண்ட கூற்றுகளள சரியாக ப ாருத்துக  

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

B) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B. 

C) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C 

D) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B 

E) விளட பேரியவில்ளல  
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131. Which one of the following is the correct sequence of economic sectors in terms 

of their contribution to the GDP of India in decreasing order? 

A) Service - Industry - Agriculture 

B) Agriculture - Industry - Service. 

C) Industry - Service - Agriculture. 

D) Agriculture - Service - Industry 

E) Answer not known 

பின்வருவனவற்றில் எது ப ாருளாோரத் துளறகளின் சரியான வரிளசமுளறயானது 

இந்தியாவின் பமாத்ே உள்ோட்டு உற் த்தியில் அவர்களின்  ங்களிப்பின் அடிப் ளடயில் 

குளறந்து வருகிறது? 

A) தசளவத்துளற-போழில்துளற-தவளாண்துளற 

B) தவளாண்ளம-போழில்துளற-தசளவத்துளற 

C) போழில்துளற-தசளவத்துளற-தவளாண்துளற 

D) தவளாண்ளம-தசளவத்துளற-போழில்துளற 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

132. ‘Inclusive growth’ is a phrase used in India’s 

1) 9th plan 

2) 10th plan 

3) 11th plan 

4) 12th plan 

Select the correct answer using the code given below. 

A) 1, 2 and 3 B) 2 and 4 

C) 3 and 4 D) 4 only 

E) Answer not known  

’உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி' என் து இந்தியாவில்  யன் டுத்ேப் ட்டது 

1) 9வது ஐந்ோண்டு திட்டம் 

2) 10வது ஐந்ோண்டு திட்டம் 

3) 11வது ஐந்ோண்டு திட்டம் 

4) 12வது ஐந்ோண்டு திட்டம்  

கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீட்ளடப்  யன் டுத்தி சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) 1, 2 மற்றும் 3 B) 2 மற்றும் 4 

C) 3 மற்றும் 4 D) 4 மட்டும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  
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133. The education is measured in the present Human Development Index (HDI), 

by  

A) 1/3rd of primary school enrolment and 2/3rd of adult literacy. 

B) 2/3rd of primary school enrolment and 1/3rd of adult literacy. 

C) Mean years of schooling for adults aged 25 years and expected years of 

schooling for children of school entering age. 

D) Mean years of schooling and primary, secondary school enrolment. 

E) Answer not known. 

கல்வியானது ேற்த ாளேய மனிே வளர்ச்சிக் குறியீட்டில் HDI அளவிடப் டுவது  

A) ஆரம் ப்  ள்ளி தசர்க்ளகயில் 1/3  ங்கு மற்றும் வயது வந்தோருக்கான கல்வியறிவில் 

2/3. 

B) ஆரம் ப்  ள்ளி தசர்க்ளகயில் 2/3  ங்கு மற்றும் வயது வந்தோருக்கான கல்வியறிவில் 

1/3  ங்கு. 

C) 25 வயதிற்குட் ட்ட ப ரியவர்களுக்கான  ள்ளிப் டிப்பின் சராசரி ஆண்டுகள் மற்றும் 

எதிர் ார்க்கப் டும்  ள்ளி நுளழயும் வயதில் உள்ள குழந்ளேகளுக்கு  ள்ளிப் டிப்பு. 

D)  ள்ளிப் டிப்பு மற்றும் ஆரம் , தமல்நிளலப்  ள்ளி தசர்க்ளகயின் சராசரி ஆண்டுகள். 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

134. Which of the following statements are correct regarding the election of the 

President of India? 

1) He is elected indirectly. 
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2) He is elected through an electoral college consisting of all elected MPs and 

MLAs. 

3) He is elected directly. 

4) Members of the Legislative Council have no right to vote in the Presidential 

election. 

Select the correct answer using the code given below. 

A) 1 and 2 only B) 1, 2 and 4 

C) 1 and 4 only D) 3 and 4 

E) Answer not known  

இந்தியக் குடியரசுத் ேளலவர் தேர்ேல் போடர் ான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது? 

1) அவர் மளறமுகமாக தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டவர். 

2) தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட அளனத்து எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் அடங்கிய தேர்வுக் 

குழுமம் மூலம் அவர் தேர்ந்பேடுக்கப் டுகிறார் 

3) அவர் தேரடியாக தேர்ந்பேடுக்கப் ட்டவர். 

4) ஜனாதி தி தேர்ேலில் சட்ட தமலளவ உறுப்பினர்களுக்கு வாக்களிக்க உரிளம இல்ளல. 

கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீட்ளடப்  யன் டுத்தி சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) 1 மற்றும் 2 B) 1, 2 மற்றும் 4 

C) 1 மற்றும் 4 D) 3 மற்றும் 4 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

135. Consider the following statements about Democracy: 

1) It consists with the formation of government elected by the people. 

2) In democracy, those currently in power have a fair chance of losing. 

3) Each vote has one value. 

Which of the statements given above is/are correct? 

A) 1 and 2 only B) 1, 2 and 3 

C) 1 only D) 2 and 3 only 

E) Answer not known  

ஜனோயகம்  ற்றிய பின்வரும் அறிக்ளககளளக் கவனியுங்கள் 

1) இது மக்களால் தேர்ந்பேடுக்கப் ட்ட அரசாங்கத்ளே அளமப் ளேக் பகாண்டுள்ளது 

2) ஜனோயகத்தில், ேற்த ாது ஆட்சியில் இருப் வர்கள் தோல்வியளடவேற்கு நியாயமான 

வாய்ப்பு உள்ளது. 

3) ஒவ்பவாரு வாக்குக்கும் ஒதர மதிப்புோன் உண்டு. 

தமதல பகாடுக்கப் ட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது சரியானது /சரியானது ? 
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A) 1 மற்றும் 2 மட்டும் B) 1, 2 மற்றும் 3 

C) 1 மட்டும் D) 2 மற்றும் 3 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

136. The Fundamental Rights, enshrined in part III of the Constitution of India, 

“are inherent and cannot be extinguished by any constitutional and statutory 

provision”. This was made clear in the case of,  

A) K. Gopalan v. State of Madras.  

B) Golak Nath v. State of Punjab  

C) State of West Bengal v. Committee for Protection of Democratic Rights, West 

Bengal. 

D) Shankari Prasad Singh Deo v. Union Of India.  

E) Answer not known 

இந்திய அரசியலளமப்புச் சட்டத்தின்  குதி III இல் வழங்கப் ட்ட அடிப் ளட உரிளமகள், 

"இயல் ானளவ மற்றும் எந்ேபவாரு அரசியலளமப்பு மற்றும் சட்டப்பூர்வ விதிகளாலும் 

அவற்ளற திருத்ே முடியாது". என்று எந்ே வழக்கில் பேளிவாக்கப் ட்டது, 

A) ஏ.தக.தகா ாலன் எதிர் பமட்ராஸ் மாநிலம்.  

B) சி. தகாலக் ோத் எ எதிர்  ஞ்சாப் மாநிலம் 

C) தமற்கு வங்க மாநிலம் எதிர் ஜனோயக உரிளமகள்  ாதுகாப்புக் குழு, தமற்கு வங்கம் 

D) சங்கரி பிரசாத் சிங் திதயா எதிர் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

137. Which one among the following statements is false? 

A) The first hour of every parliament day is reserved for questions. 

B) Zero hour is a typical Indian innovation in the field of parliamentary 

practice. 

C) New public administration is an uniquely American phenomenon. 

D) Judicial control over administrative acts stems from natural law. 

E) Answer not known. 

பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ேவறானது? 

A)  ாரளுமன்றத்தின் முேல் ஒரு மணி தேரம் தகள்வி தேரத்திற்காக ஒதுக்கப் ட்டுள்ளது 

B) பூஜ்ஜிய தேரம் என் து  ாராளுமன்ற ேளடமுளறத் துளறயில் ஒரு ப ாதுவான இந்திய 

கண்டுபிடிப்பு ஆகும். 

C) புதிய ப ாது நிர்வாகம் என் து ஒரு ேனித்துவமான அபமரிக்க நிகழ்வாகும். 
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D) நிர்வாகச் பசயல்களின் மீோன நீதித்துளற கட்டுப் ாடு இயற்ளகச் சட்டத்தில் இருந்து 

வருகிறது. 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

138. Which one of the following is arranged in chronological order? 

A) Anandpur sahib resolution, Rajamannar committee report, West Bengal 

government memorandum, Sarkaria commission report. 

B) Rajamannar committee report, West Bengal government memorandum, 

Anandpur sahib resolution, Sarkaria commission report. 

C) Sarkaria Commission report, West Bengal government memorandum, 

Anandpur sahib resolution, Rajamannar committee report. 

D) Rajamannar committee report, Anandpur sahib resolution, West Bengal 

government memorandum, Sarkaria commission report. 

E) Answer not known. 

பின்வருவனவற்றில் எது காலவரிளசப் டி ஒழுங்கு டுத்ேப் ட்டுள்ளது? 

A) ஆனந்த்பூர் சாஹிப் தீர்மானம், ராஜமன்னார் குழு அறிக்ளக, தமற்கு வங்க அரசு 

குறிப் ாளண, சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்ளக. 

B) ராஜமன்னார் குழு அறிக்ளக, தமற்கு வங்க அரசு குறிப் ாளண, ஆனந்த்பூர் சாஹிப் 

தீர்மானம், சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்ளக. 

C) சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்ளக, தமற்கு வங்க அரசு குறிப் ாளண, ஆனந்த்பூர் சாஹிப் 

தீர்மானம், ராஜமன்னார் குழு அறிக்ளக. 

D) ராஜமன்னார் குழு அறிக்ளக, ஆனந்த்பூர் சாஹிப் தீர்மானம், தமற்கு வங்க அரசு 

குறிப் ாளண, சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்ளக. 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

139. The black and red pottery belongs to one of the following periods of Indian 

history. Identify. 

A) Copper Age B) Chalcolithic age 

C) Mesolithic age D) Upper Palaeolithic age 

E) Answer not known  

கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட் ாண்டங்கள் இந்திய வரலாற்றின் பின்வரும் காலகட்டங்களில் 

ஒன்றாகும். அவற்ளற அளடயாளம் காணவும். 

A) ோமிரக் காலம் B) பசம்புக்காலம் 

C) இளடக்கற்காலம் D)  ழங்கற்காலம் 
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E) விளட பேரியவில்ளல  

 

140. Which of the following statement regarding Treaty of Allahabad is not correct? 

A) It was signed in 1765. 

B) Mughal Emperor formally granted the East India Company, Diwani rights 

of Bengal, Bihar and Orissa by issuing a 'Farman 

C) After paying war indemnity of 50 Lakh Awadh was returned to its Nawab.  

D) Varanasi and its surrounding areas were separated from Awadh and given 

to Shah Alam II. 

E) Answer not Known  

அலகா ாத் உடன் டிக்ளக போடர் ான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்ல? 

A) 1765 இல் ளகபயழுத்ோனது. 

B) முகலாயப் த ரரசர் கிழக்கிந்திய கம்ப னி, வங்காளம், பீகார் மற்றும் ஒரிசாவின் திவானி 

உரிளமகளள 'ஃ ார்மன்' மூலம் முளறயாக வழங்கினார். 

C) த ார் இழப்பீடாக 50 லட்சம் அவாத் ேவாப்பிடம் திருப்பிக் பகாடுக்கப் ட்டது. 

D) வாரணாசி மற்றும் அளேச் சுற்றியுள்ள  குதிகள் அவத்தில் இருந்து பிரிக்கப் ட்டு 

இரண்டாம் ஷா ஆலமுக்கு வழங்கப் ட்டது 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

141. Chronologically arrange the following events and select the correct answer 

from the codes given below : 

i. The collapse of Chalukya kingdom of Kalyani.  

ii. Conquest of Sri Lanka by Rajendra Chola  

iii. Annexation of Yadava kingdom of Devagiri to the Sultanate of Delhi  

iv. The visit of Marco Polo, the Venetian traveller to South India.  

Codes :  

A) (iii) (ii) (iv) (i) 

B) (ii) (iv) (i) (iii)  

C)  (i) (iii) (iv) (ii) 

D) (iii) (ii) (i) (iv) 

E) Answer not Known  

பின்வரும் நிகழ்வுகளள காலவரிளசப் டி அளமத்து, கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகளில் 

இருந்து சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும்: 

i. கல்யாணி சாளுக்கிய சாம்ராஜ்ஜியத்தின் வீழ்ச்சி. 
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ii. ராதஜந்திர தசாழன் இலங்ளகளய ளகப் ற்றியது 

iii. தேவகிரி யாேவ சாம்ராஜ்யம் படல்லி சுல்ோனகத்துடன் இளணக்கப் ட்டது 

iv. பேன்னிந்தியாவிற்கு பவனிஸ்  யணியான மார்தகா த ாதலாவின் வருளக. 

குறியீடுகள்  

A) (iii) (ii) (iv) (i) 

B) (ii) (iv) (i) (iii)  

C)  (i) (iii) (iv) (ii) 

D) (iii) (ii) (i) (iv) 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

142. Veda Samaj founded under the initiative of Kesab Chandra Sen in 1864 in 

Madras was renamed as the Brahmo Samaj of South India in 1871 by  

A) Sir R. Venkataratnam Naidu B) Rajagopala Naidu 

C) Subbarayala Chetti D) K. Sreedharalu Naidu 

E) Answer not known  

1864 ஆம் ஆண்டு தகசப் சந்திர பசன் என் வரின் முன்முயற்சியின் கீழ் பசன்ளனயில் 

நிறுவப் ட்ட தவே சமாஜம் 1871 ஆம் ஆண்டு பேன்னிந்தியாவின் பிரம்ம சமாஜம் என யாரால் 

ப யரிடப் ட்டது. 

A) சர்.ஆர்.பவங்கடரத்தினம் ோயுடு 

 

B) ராஜதகா ால ோயுடு 

C) சுப் ராயல பசட்டி D) தக .ஸ்ரீேரலு ோயுடு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

143. Considering the locations of mountains in India, which one among the 

following is in rights sequence from south to north? 

A) Doddabetta, Kailash, Dhaulagiri, Vindhyachal. 

B) Doddabetta, Vindhyachal, Dhaulagiri, Kailash. 

C) Dhaulagiri, Kailash, Doddabetta, Vindhyachal 

D) Dhaulagiri, Vindhyachal, Doddabetta, Kailash 

E) Answer not known 

இந்தியாவில் உள்ள மளலகளின் இருப்பிடங்களளக் கருத்தில் பகாண்டு, பின்வருவனவற்றில் 

எது பேற்கிலிருந்து வடக்கு வளர  வரிளசயில் உள்ளது? 

A) போட்டப ட்டா, ளகலாஷ், பேௌலகிரி, விந்தியாச்சல் 

B) போட்டப ட்டா, விந்தியாச்சல், பேௌலகிரி, ளகலாஷ். 
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C) பேௌலகிரி, ளகலாஷ், போட்டப ட்டா, விந்தியாச்சல் 

D) பேௌலகிரி, விந்தியாச்சல், போட்டப ட்டா, ளகலாஷ் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

144. Which one among the following lakes is situated on the west coast of India? 

A) Chilika B) Ashtamudi 

C) Pulicat D) Kolleru 

E) Answer not known  

பின்வரும் ஏரிகளில் எது இந்தியாவின் தமற்கு கடற்களரயில் அளமந்துள்ளது? 

A) சிலிகா B) அஸ்ோமுடி 

C) புலிதகட் D) பகால்தலறு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

145. Consider the following rivers: 

1) Sankosh 

2) Amochu 

3) Subarnarekha 

4) Jia Bhorelli 

Which of the above is/are tributary/ tributaries to Brahmaputra? 

A) 1, 2 and 3 B) 1 only 

C) 2, 3 and 4 D) 1, 2 and 4 

E) Answer not known  
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கீழ்க்காணும் ஆறுகளளக் கவனத்தில் பகாள்க  

1) சங்தகாஷ் 

2) அதமாச்சு 

3) சுவர்னதரகா 

4) ஜியா த ாபரல்லி 

தமதல உள்ளவற்றில் எது பிரம்மபுத்திராவின் துளண ேதிகள்? 

A) 1, 2 மற்றும் 3 B) 1 மட்டும் 

C) 2, 3 மற்றும் 4 D) 1, 2 மற்றும் 4 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

146. Consider the following Indian states: 

1) Chhattisgarh 

2) Telangana 

3) Andhra Pradesh 

4) Uttarakhand 

5) Tamil Nadu 

Which among the states given above are the largest and smallest respectively (in 

terms of geographical area)? 

A) 3 and 4 B) 3 and 2 

C) 1 and 4 D) 2 and 5 

E) Answer not known  

கீழ்க்காணும் மானிலங்களளக் கவனத்தில் பகாள்க  

1) சட்டிஸ்கர் 

2) பேலுங்கானா 

3) ஆந்திரப் பிரதேசம் 

4) உத்ேரகாண்ட் 

5) ேமிழ்ோடு 

தமதல பகாடுக்கப் ட்டுள்ள மாநிலங்களில் முளறதய ப ரியது மற்றும் சிறியது எது (புவியியல்  

 குதியின் அடிப் ளடயில்? ) 

A) 3 மற்றும் 4 B) 3 மற்றும் 2 

C) 1 மற்றும் 4 D) 2 மற்றும் 5 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

147. Which of the following is not related to electoral reforms in India? 
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A) Santhanam Committee B) Tarkunde Committee 

C) Indrajeet Gupta Commitee D) Dinesh Goswami Commitee 

E) Answer not known  

பின்வருவனவற்றில் எது இந்தியாவில் தேர்ேல் சீர்திருத்ேங்களுடன் போடர்புளடயது அல்ல? 

A) சந்ோனம் கமிட்டி B) ோர்குண்தட குழு 

C) இந்திரஜித் குப்ோ கமிட்டி D) திதனஷ் தகாஸ்வாமி குழு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

148. Blue Box’ according to WTO terminology is related to? 

A) Agricultural subsidy. 

B) Agricultural equipment used during harvesting. 

C) Irrigation Technique. 

D) Tax slab on Agricultural commodities. 

E) Answer not known. 

உலக வர்த்ேக அளமப்பின் களலச்பசாற்களின் டி ’ஊோ ப ட்டி' எேனுடன் போடர்புளடயது? 

A) விவசாய மானியம் 

B) அறுவளடயின் த ாது  யன் டுத்ேப் டும் விவசாய உ கரணங்கள். 

C) நீர்ப் ாசன போழில்னுட் ம் 

D) விவசாயப் ப ாருட்களின் மீோன வரி விகிேம்  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

149. The acid found in the soil is  

A) Acetic acid B) Formic acid 

C) Humic acid D) Carbonic acid 

E) Answer not known  

மண்ணில் காணப் டும் அமிலம் 

A) அசிடிக் அமிலம் B)  ார்மிக் அமிலம் 

C) ேுயுமிக் அமிலம் D) கார் ானிக் அமிலம் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

150. When released from ovary, human egg contains 

A) One Y chromosome B) One X chromosome 

C) Two X chromosomes D) XY chromosomes 

E) Answer not known  
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கருமுட்ளடயிலிருந்து பவளிதயறும் த ாது, மனிே முட்ளட எேளனக் பகாண்டுள்ளது 

A) ஒரு Y குதராதமாதசாம் B) ஒரு X குதராதமாதசாம் 

C) இரண்டு X குதராதமாதசாம் D) XY குதராதமாதசாம் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

151. Why do welders wear special glass goggles or face masks? 

A) To protect eyes from ultraviolet rays. 

B) To protect eyes from infrared rays. 

C) To protect eyes from microwaves. 

D) To protect eyes from gamma rays. 

E) Answer not known 

பவல்டர்கள் ஏன் சிறப்பு கண்ணாடி கண்ணாடிகள் அல்லது முகமூடிகளள அணிகிறார்கள்  

A) புற ஊோ கதிர்களில் இருந்து கண்களளப்  ாதுகாக்க. 

B) அகச்சிவப்பு கதிர்களில் இருந்து கண்களளப்  ாதுகாக்க. 

C) நுண்ணளலகளிலிருந்து கண்களளப்  ாதுகாக்க. 

D) காமா கதிர்களில் இருந்து கண்களளப்  ாதுகாக்க. 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

152. Find the simple interest on ₹ 3000 at 6 
1

4
 % per annum for the period from 4th 

Feb 2009 to 18th April 2009? 

A) 37.50 B) 35 C) 36.50 D) 55 E) Answer not 

known 

3000 - த்திற்கு ஆண்டு வட்டி விகிேம் 6  
𝟏

𝟒
  % த்தில் 4 பிப்ரவரி 2009 முேல் 18 ஏப்ரல் 2009 

வளரயிலான காலத்திற்கு ேனிவட்டி காண்க? 

A) 37.50 B) 35 C) 36.50 D) 55 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

153. A some of rupees 800 amounts to rupees 920 in three years at simple interest.  

If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? 

A) 950 B) 972 C) 992 D) 995 E) Answer not 

known 

800 போளக ேனிவட்டியில் 3 வருடங்களில் 920 ஆகிறது. வட்டி விகிேம் 3 சேவீேமாக  

அதிகரிக்கப் ட்டால் அந்ே போளக எவ்வளவாக மாறும்? 
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A) 950 B) 972 C) 992 D) 995 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

154. A certain sum amounts to rupees 13380 in three years and to rupees 20,070 

in six years at compound interest. Then find the sum?  

A) 7890 B) 9780 C) 8920 D) 9950 E) Answer not 

known 

ஒரு குறிப்பிட்ட போளக 3 வருடங்களில் 13380 மற்றும் 6 வருடங்களில் 20070 என  

கூட்டு வட்டி முளறயில் மாறுகிறது அந்ே போளகளயக் காண்க? 

A) 7890 B) 9780 C) 8920 D) 9950 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

155. X and Y can do ear piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started 

the work alone and then after four days Y joined him till the completion of the 

work. How long did the work last? 

A) 4 days B) 6 days C) 8 days D) 10 days E) Answer not 

known 

X மற்றும் Y ஒரு தவளலளய முளறதய 20 ோட்கள், 12 ோட்கள் என்ற காலத்தில் 

முடிக்கிறார்கள்.  X மட்டும் தவளலளய ேனியாக போடங்குகிறார் 4 ோட்களுக்குப் பிறகு Y 

தசர்ந்து தவளலளய முடிக்கின்றனர் பமாத்ே தவளல பசய்து முடிக்கப் டும் காலம்? 

A) 4 ோட்கள் B) 6 ோட்கள்   C) 8 ோட்கள் D) 10 ோட்கள் E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

156. 20 women can do a work in 16 days. 16 men can complete the same work in 

15 days.What is the ratio between the capacity of your man and a woman? 

A) 2:3 B) 3:4 C) 3:2 D) 4:3 E) Answer not 

known 

16 ோட்களில் 20 ப ண்கள் ஒரு தவளலளய பசய்து முடிக்கின்றனர். அதே தவளலளய  16 

ஆண்கள் 15 ோட்களில் முடிக்கின்றனர் . ஆண் மற்றும் ப ண் ஆகிதயாரின் பசயல்திறன் 

விகிேம் என்ன? 

A) 2:3 B) 3:4 C) 3:2 D) 4:3 E) விளட 

பேரியவில்ளல 
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157. Two perpendicular cross roads of equal width run through the middle of a 

rectangular field of length 80 meter and breadth 60 meter. If the area of the cross 

roads is 675 m2, what is the width of the road? 

A) 5 m B) 7 m C) 11 m D) 12 m E) Answer not 

known 

80 மீட்டர் நீளம் மற்றும் 60 மீட்டர் அகலமுள்ள ஒரு பசவ்வக வயலின் சம அகலமுளடய 

இரண்டு பசங்குத்து குறுக்கு சாளலகள் அந்ே வயலின் மத்தியில் பசல்கின்றன. அந்ே குறுக்கு 

சாளலகளின்  ரப் ளவு 675 மீ2 எனில் சாளலகளின் அகலம் என்ன? 

A) 5 மீ B) 7 மீ C) 11 மீ D) 12 மீ E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

158. A square park is surrounded by a path of uniform width 2 metres all round it.  

The area of the path is 288 sq. metres. The perimeter of the park is? 

A) 124 m B) 136 m C) 130 m D) 126 m E) Answer not 

known 

ஒரு சதுர பூங்காளவ சுற்றி இரண்டு மீட்டர்கள் சீரான அகலமுளடய ஒரு  ாளே உள்ளது அந்ே  

 ாளேயின்  ரப் ளவு 288 சதுர மீட்டர்கள் பூங்காவின் சுற்றளளவ காண்க? 

A) 124 மீ B) 136 மீ C) 130 மீ D) 126 மீ E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

159. The volume of a wall, 5 times as high as it is wide and 8 times as long as it is 

high, is 12.8 cu. meters. Find the breadth of the wall in cm? 

A) 56 cm   B) 50 cm C) 40 cm D) 25 cm E) Answer not 

known 

ஒரு சுவற்றின் கன அளவு , அந்ே அளறயின் அகலத்ளே த ால் ஐந்து மடங்கு உயரம் மற்றும் 

அேன் உயரத்ளே த ால் எட்டு மடங்கு நீளம். சுவற்றின் கனஅளவு 12.8 கன மீட்டர்கள் அந்ே 

சுவற்றின் அகலத்ளேக் காண்க? 

A) 56 பச.மீ   B) 50 பச.மீ C) 40 பச.மீ D) 25 பச.மீ E) விளட 

பேரியவில்ளல 

  

160. A sphere, a cylinder and a cone are of the same radius, where as cone and 

cylinder are of same height. Find the ratio of their curved surface area? 

A) 2√2 : 1 :  √2 B) 2 : 1 : √2 

C) 2 : √2 : 1 D) 2√2 : √2 : 1 
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E) Answer not known  

ஒரு தகாளம் , உருளள மற்றும் கூம்பு ஆகியவற்றின் ஆரங்கள் சமம்.  கூம்பு மற்றும் உருளளயின்  

உயரங்கள் ஆரத்திற்குச் சமம் எனில் அவற்றின் வளள ரப்புகளின் விகிேங்கள் காண்க? 

A) 2√2 : 1 :  √2 B) 2 : 1 : √2 

C) 2 : √2 : 1 D) 2√2 : √2 : 1 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

161. In an examination, a student scores 3 marks for every correct answer and 

loses one mark for every wrong answer. If he answers 80 questions in all and gets 

160 marks, find the number of questions he answered wrong? 

A) 30 B) 10 C) 40 D) 20 E) Answer not 

known 

ஒரு தேர்வில் , மாணவர் எழுதும் சரியான விளடக்கு 3 மதிப்ப ண்கள் வழங்கப் டுகின்றன .  

தமலும் , ேவறான விளடக்கு 1 மதிப்ப ண் குளறக்கப் டுகிறது. அத்தேர்வில், ஒருவன்  

பமாத்ேம் 80 வினாக்களுக்கு விளட எழுதி  160  மதிப்ப ண்கள் ப ற்றான் எனில், ேவறான 

விளட  எழுதிய வினாக்களின் எண்ணிக்ளக எவ்வளவு? 

A) 30 B) 10 C) 40 D) 20 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

 

162. If AT = 20, BAT = 40, how will you code CAT? 

A) 30 B) 80 C) 60 D) 90 E) Answer not 

known 

AT = 20, BAT = 40, ‘CAT’ என் து எளேக் குறிக்கும்? 

A) 30 B) 80 C) 60 D) 90 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

  

163. In a certain code language  ‘ P ’ means ‘ / ’ , ‘ Q ’ means ‘ X ’ , ‘ R ’ means ‘ + ’ 

‘ S ’ means ‘ - ’ find the value of  15Q32P8R9S1 ? 

A) 60 B) 62 C) 66 D) 68 E) Answer not 

known 

ஒரு சங்கதே பமாழியில் ‘ P ’ என் து ‘ / ’ என்றும் , ‘ Q ’ என் து ‘ X  ’ என்றும் ,  ‘ R ’ என் து ‘ 

+ ’ என்றும் , ‘ S ’ என் து ‘ - ’ என்றும் குறித்ோல், அந்ே பமாழியில் 15Q32P8R9S1 என் து 

எளேக் குறிக்கும் ? 
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A) 60 B) 62 C) 66 D) 68 E) விளட 

பேரியவில்ளல 

 

164. Tamil Nadu has been one of India’s best-performing states when it comes to 

inclusive development the reason for that  

1) Industrial policy with social welfare programmes 

2) Social reform movement  

3) Effectiveness of the bureaucracy in policy implementation 

4) Social harmony  

Select the correct code  

A) 1 only B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3, 4 

E) Answer not known  

உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கு வரும்த ாது, இந்தியாவின் மிகச் சிறப் ாகச் பசயல் டும் 

மாநிலங்களில் ஒன்றாக ேமிழ்ோடு உள்ளது அேற்குக் காரணம் 

1) சமூக ேலத் திட்டங்களுடன் போழில் பகாள்ளக 

2) சமூக சீர்திருத்ே இயக்கம் 

3) பகாள்ளக அமலாக்கத்தில் அதிகாரத்துவத்தின் பசயல்திறன் 

4) சமூக ேல்லிணக்கம்  

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க  

A) 1 மட்டும் B) 1, 3, 4 மட்டும் 

C) 1, 2, 4 மட்டும் D) 1, 2, 3, 4 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

165. With reference to midday meals program Consider the following statement  

1) This initiative, much derided at that time as a ‘populist’ programme  

2) Later became a model for India’s national midday meal scheme.   

3) Increased enrolment ratio  

Which of the above mentioned statement/s is/are correct? 

A) 1 and 2 only B) 2 and 3 only 

C) 1 and 3 only D) 1, 2 and 3 are correct 

E) Answer not known  

மதிய உணவு திட்டத்ளேப்  ற்றி பின்வரும் அறிக்ளகளயக் கவனியுங்கள் 
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1) இந்ே முன்முயற்சி, அந்ே தேரத்தில் ஒரு 'ஜனரஞ்சக' திட்டம் என்று ஏளனம் 

பசய்யப் ட்டது 

2) பின்னர் இந்தியாவின் தேசிய மதிய உணவு திட்டத்திற்கு முன்மாதிரியாக மாறியது 

3) அதிகரித்ே தசர்க்ளக விகிேம் 

தமற்காணவற்றில் சரியானது? 

A) 1 மற்றும் 2 B) 2 மற்றும் 3 

C) 1 மற்றும் 3 D) அளனத்தும் சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

166. Which one of the following services includes in Tamilnadu E- Governance 

Initiative  

1) EaaS 

2) State resident Data Hub  

3) Nambikkai Inaiyam 

4) MobileOne 

Select the correct code  

A) 1 and 2 only B) 1, 2, 3 Only 

C) 1, 3, 4 only D) All of the above 

E) Answer not known  

ேமிழ்ோடு  மின்னாளுளக திட்டத்தில் கீழ்க்கான் வற்றில் எவற்ளறபயல்லாம் உள்ளடக்கியது 

1) EaaS 

2) மா நில குடியிருப்த ார் ேகவல் ேரவு 

3) ேம்பிக்ளக இளணயம்  

4) பமாள ல் ஒன் 

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க  

A) 1 மற்றும் 2 B) 1, 2, 3 மட்டும் 

C) 1, 3, 4 D) தமற்கண்ட அளனத்தும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

167. “Let man relieve the wasting hunger men endure; 

For treasure gained thus finds he treasure-house secure.”  As per the above 

Thirukkural, how should save the wealth?  

A) The removal of the killing hunger of the poor.  

B) To give to the destitute is true charity.  
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C) To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain 

heaven.  

D) It is inferior to the power of those who remove the hunger of others. 

E) Answer not known 

”அற்றார் அழி சி தீர்த்ேல் அஃபோருவன் 

ப ற்றான் ப ாருள்ளவப் புழி”   

தமற்காணும் திருக்குறள் வழி ோம் எவ்வாறு தசமிக்க தவண்டும்  

A) வறியவரின் கடும் சிளயத் தீர்க்க தவண்டும் 

B) வளமற்றவர்களுக்கு உேவ தவண்டும் 

C) ஏதும் இல்லாேவர்க்குக் பகாடுப் ோல் விண்ணுலகம் கிளடக்காது என்றாலும் 

பகாடுப் தே ேல்லது. 

D) பிறர்  சிளயப் த ாக்கு வரின் வலிளமக்கு அடுத்துத்ோன் வலிளமயாய் அளமயும். 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

168. ”He is the king of Koodal where Thamizh flourishes, where he rules with 

his cool, just scepter and he commands three royal drums with resounding voices 

’’. As the literature confirming the existence of the association  

A) purananooru B) akananooru 

C) silappathikaram D) Manimekalai 

E) Answer not known  

“இமிழ்குரல் முரசம் மூன்றுட னாளுந் 

ேமிழ்க்பகழு கூடல் ேண்தகால் தவந்தே“  என சங்கம் இருந்ேளே உறுதிப் டுத்தும்  இலக்கியம்  

A) புறோனுறு B) அகோனுறு 

C) சிலப் திகாரம் D) மணிதமகளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

169. Literature referring to the ritual of removing the idol worn by the parents on 

the feet of the bride before the marriage ceremony. 

A) Nedunthogai B) Purananooru 

C) silapathikaram D) Kurunthogai 

E) Answer not known  

மணம் புரிவேற்கு முன்னர் மணமகளது காலில் ப ற்தறார்கள் அணிந்திருக்ே சிலம்ள  நீக்கு 

வேற்குச் பசய்யப்ப றும் சடங்தக சிலம்புகழி தோன்பு  ற்றிக் குறிப்பிடும் இலக்கியம்  

A) பேடுந்போளக B) புறோனுறு 
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C) சிலப் திகாரம் D) குறுந்போளக 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

170. “Where spreads fertility unfailing, where resides a band, 

Of virtuous men, and those of ample wealth, call that a 'land” 

According to this couplet Valluvar says which of the above things should be in the 

country? 

A) Natural Resources, Entrepreneurs, Scholars 

B) Undiminished yield, scholar, merchant 

C) Moderate yields, scholars, rich  

D) Natural resources, water resources, land resources 

E) Answer not Known  

“ேள்ளா விளளயுளும் ேக்காரும் ோழ்விலாச் 

பசல்வரும் தசர்வது ோடு” 

தமற்காணும் திருக்குறளில்  எளவபயல்லாம் ோட்டில் இருக்க தவண்டும் என்று வள்ளுவர் 

கூறுகிறார். 

A) இயற்ளக வளம், போழில்பசய்தவார் , அறிஞரும்  

B) குளறவில்லாே விளளச்சல், அறிஞர், வணிகர்  

C) அளவான விளளச்சல், அறிஞர்கள் , பசல்வந்ேர்கள்  

D) இயற்ளகவளம் , நீர்வளம், நில வளம்  

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

171. Why all religious people claim rights for Thirukural belongs to their religion? 

1) The concepts of Jainism such as non-killing and Abstinence from Flesh are 

also present in Thirukural 

2) Buddhist religious concepts such as Veracity and Fate are found 

3) Hindu concepts such as Fate, reincarnation, and the heaven are found 

4) All religious ideas are common in terms of birth and all life, even if they are 

screwed up. 

Select the Correct code  

A) 1 only B) 2 only 

C) 3 only D) All of the above 

E) Answer not known  



 

GROUP II/II A MODEL TEST   

    IYACHAMY ACADEMY CHENNAI | TIRUNELVELI| TENKASI – 9952521550   
52 

 

ஏன் எல்லா மேத்ேவரும் திருக்குறள் ேத்ேம் மேத்ளேச் சாரந்ேது என உரிளம பகாண்டாடினாலும் 

ஏன் உலகப் ப ாதுமளற என அளழக்கப் டுகிறது? 

1) சமண மேத்தின் கருத்துக்களான பகால்லாளம, புலால் உண்ணாண்ளம த ான்ற 

கருத்துக்கள் திருக்குறளிலும் உள்ளது 

2) ப ளத்ே மேக் கருத்துக்களான வாய்ளம, ஊழ் த ான்ற கருத்துக்கள் காணப் டுகிறது  

3) இந்து மேக் கருத்துக்களான ஊழ் , மறுபிறவி , தமலுலகம் த ான்ற கருத்துகள் 

காணப் டுகிறது   

4) அளனத்து மேக் கருத்துக்களும் திருக்குறளில் இருந்ோலும் பிறப்ப ாக்கும் எல்லா 

உயிர்க்கும் என்ற அடிப் ளடயில் ப ாதுவானது ஆகும்.  

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க  

A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) 3 மட்டும் D) அளனத்தும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

172. Consider the following statement regarding relationship between periyar 

polital entry and select the incorrect one  

A) E .V. R first entry in the public life of Tamilnadu was probably when the 

madras presidency association was founded in 1917  

B) It was an organisation of the nationalist leaders formed against the justice 

party  

C) Madras Presidency association an organisation started for the uplift of the 

non Brahims in the congress  

D) C. Rajagopalachari and Dr P. Varatharaja Naidu influenced E.V.R to join 

the congress  

E) Answer not Known  

ப ரியாரின் அரசியல் பிரதவசத்திற்கு இளடதய உள்ள போடர்ள ப்  ற்றிய பின்வரும் 

கூற்ளறக் கருத்தில் பகாண்டு ேவறானளேத் தேர்ந்பேடுக்கவும் 

A) 1917 இல் பமட்ராஸ் பிரசிபடன்சி அதசாசிதயஷன் நிறுவப் ட்டத ாதுோன் 

ேமிழ்ோட்டில் ப ாது வாழ்வில் ப ரியாரின் முேல் நுளழவு இருந்ேது. 

B) இது நீதிக்கட்சிக்கு எதிராக உருவாக்கப் ட்ட தேசியவாே ேளலவர்களின் அளமப் ாகும் 

C) மேராஸ் பிரசிபடன்சி அதசாசிதயஷன் காங்கிரஸில் பிராமணர் அல்லாேவர்களின் 

முன்தனற்றத்திற்காக போடங்கப் ட்ட ஒரு அளமப்பு 

D) சி. ராஜதகா ாலாச்சாரி மற்றும் டாக்டர் பி. வரேராஜ ோயுடு ஆகிதயார் ஈ.பவ.ரா 

காங்கிரஸில் தசர பசல்வாக்கு பசலுத்தினர். 
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E) விளட பேரியவில்ளல  

 

173. In the Kanchipuram conference of  Tamilnadu congress in 1925 E.V. R 

demanding proportional representation of on the basis of population strength for 

the non - Brahmin.  Who presided the conference? 

A) S. Ramanathan B) Thiru vi ka 

C) T.A Ramalinga chettiyar D) S. Srinivasa iyengar 

E) Answer not known  

1925ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்தில் ேளடப ற்ற ேமிழ்ோடு காங்கிரஸ் மாோட்டில் ஈ.பவ. ரா 

பிராமணர் அல்லாேவர்களுக்கு மக்கள்போளகப்  லத்தின் அடிப் ளடயில் விகிோசாரப் 

பிரதிநிதித்துவம் தகாரிய மாோட்டிற்கு ேளலளம ோங்கியவர்? 

A) எஸ் ராமோேன் B) திரு வி க 

C) டி ஏ ராமலிங்க பசட்டியார் D) ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

174. Which one among the following explains the meaning of the ‘Safety valve 

Theory’ in the context of Indian National Movement? 

A) A theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the 

discontented educated Indians. 

B) A theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the 

hostile attitude of the British towards the Indian people. 

C) A theory which believed that the British and the ex-rebels of 1857 should 

amicably resolve their differences against each other. 

D) An idea aimed at promoting goodwill among the Indian people. 

E) Answer not known. 

பின்வருவனவற்றில் எது இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் சூழலில் ' ாதுகாப்பு வால்வு 

தகாட் ாட்டின்' ப ாருளள விளக்குகிறது? 

A) அதிருப்தியளடந்ே  டித்ே இந்தியர்களுக்கு  ாதுகாப் ான இடமாக  காங்கிரஸ் 

உருவாக்கப் ட்டது என்று வாதிட்ட தகாட் ாடு. 

B) இந்திய மக்கள் மீோன ஆங்கிதலயர்களின் விதராே மனப் ான்ளமக்கு  ாதுகாப் ான 

இடமாக காங்கிரஸ் உருவாக்கப் ட்டது என்று வாதிட்ட ஒரு தகாட் ாடு. 

C) பிரித்ோனியர்களும் 1857 இன் முன்னாள் கிளர்ச்சியாளர்களும் ஒருவருக்பகாருவர் 

ேங்கள் தவறு ாடுகளள இணக்கமாக தீர்க்க தவண்டும் என்று ேம்பிய ஒரு தகாட் ாடு. 
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D) இந்திய மக்களிளடதய ேல்பலண்ணத்ளே வளர்ப் ளே தோக்கமாகக் பகாண்ட ஒரு 

தயாசளன. 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

175. Among the following in correct chronological order and select the correct 

answer with the help of the code given below. 

i. Minto 

ii. John Shore 

iii. Cornwallis 

iv. Warren Hastings. 

Codes: 

A) iv ii i iii 

B) iii ii iv i 

C) i ii iii iv 

D) iv iii ii i 

E) Answer not known 

பின்வருவனவற்றில் சரியான காலவரிளசப் டி மற்றும் கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீட்டின் 

உேவியுடன் சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

i. மிண்தடா 

ii. ஜான் தஷார் 

iii. காரன்வாலிஸ் 

iv. வாரன் தேஸ்டிங்ஸ் 

குறியீடுகள்  

A) iv ii i iii 

B) iii ii iv i 

C) i ii iii iv 

D) iv iii ii i 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

176. Gandhiji’s ‘Harijan Campaign’ sought to, 

1) Attack caste system as a whole. 

2) Open wells, roads, temples, etc to Harijans. 

3) Encourage social work among Harijans. 

Select the correct answer using the code given below. 
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A) 1 and 2 B) 2 and 3 

C) 1 and 3 D) 3 only 

E) Answer not known  

காந்திஜியின் ‘ேரிஜன் பிரச்சாரம்’ முயன்றது 

1) ஒட்டுபமாத்ேமாக சாதி அளமப்ள  சாடியது 

2) கிணறுகள், சாளலகள், தகாவில்கள் த ான்றவற்ளற ேரிஜனங்களுக்குத் திறக்கவும். 

3) ேரிஜனங்கள் மத்தியில் சமூகப்  ணிகளள ஊக்குவிக்கவும் 

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க 

A) 1 மற்றும் 2 B) 2 மற்றும் 3 

C) 1 மற்றும் 3 D) 3 மட்டும் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

177. When high rate of inflation is accompanied by high rate of unemployment, it 

is called,  

A) Hyper inflation B) stagflation 

C) creeping inflation D) inflationary gap 

E) Answer not known  

 ணவீக்கத்தின் உயர் விகிேமும் அதிக தவளலயின்ளம விகிேமும் தசர்ந்ோல், அது 

அளழக்கப் டுவது? 

A) அதிக  ணவீக்கம் B) தேக்கம் 

C) ஊர்ந்து பசல்லும்  ணவீக்கம் D)  ணவீக்க இளடபவளி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

178. Match the following relation between trade cycle and profit:  

i. Recession a.                     Negative 

ii. Boom b. Low or Negative 

iii. Recovery c. Positive 

iv. Depression d. Highest Level 

Codes: 

A) i - a, ii - b, iii - c, iv - d 

B) i - b, ii - c, iii - d, iv - a 

C) i - b, ii - d, iii - c, iv - a  

D) i - c, ii - d, iii - a, iv - b 

E) Answer not known 
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வர்த்ேக சுழற்சிக்கும் லா த்திற்கும் இளடயிலான பின்வரும் போடர்ள ப் ப ாருத்ேவும் 

i. மந்ேநிளல a.                     எதிர்மளற 

ii. ஏற்றநிளல b. குளறவான அல்லது 

எதிர்மளறயான 

iii. மீள்நிளல c. தேர்மளற 

iv. தேக்க நிளல d. அதிக அளவு 

குறியீடுகள்   

A) i - a, ii - b, iii - c, iv - d 

B) i - b, ii - c, iii - d, iv - a 

C) i - b, ii - d, iii - c, iv - a  

D) i - c, ii - d, iii - a, iv - b 

E) Answer not known 

 

179. Assertion (A): Bulk of the provisions of the constitution of India were adopted 

from the Government of India Act of 1935. 

Reason (R): The congress party passed a resolution adopting the Government of 

India Act of 1935 as the basis of the constitution. 

Codes: 

A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A). 

B) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A). 

C) (A) is correct, but (R) is not correct. 

D) (R) is correct, but (A) is not correct. 

E) Answer not known. 

கூற்று : இந்திய அரசியலளமப்பின் ப ரும் ாலான விதிகள் 1935 ஆம் ஆண்டின் இந்திய 

அரசாங்கச் சட்டத்திலிருந்து ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டன. 

காரணம் : 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டத்ளே அரசியலளமப்பின் அடிப் ளடயாக ஏற்று 

ஒரு தீர்மானத்ளே காங்கிரஸ் கட்சி நிளறதவற்றியது.  

A) கூற்று A மற்றும் காரணம் R இரண்டும் சரி, R என் து Aன் சரியான விளக்கம் 

B) கூற்று A மற்றும் காரணம் R இரண்டும் சரி, R என் து Aன் சரியான விளக்கமல்ல 

C) A சரி, ஆனால் R ேவறு 

D) A ேவறு, ஆனால் R சரி 

E) விளட பேரியவில்ளல 
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180. Arrange the following writs in the correct sequence as given in the Indian 

Constitution: 

i. Certiorari 

ii. Habeas Corpus 

iii. Quo Warranto 

iv. Prohibition 

v. Mandamus 

Codes: 

A) i iii v ii iv 

B) ii iv iii i v 

C) ii v iv  i iii  

D) iii i ii iv v 

E) Answer not known 

இந்திய அரசியலளமப்புச் சட்டத்தில் பகாடுக்கப் ட்டுள்ள டி பின்வரும் நீதிப்த ராளணகளள  

சரியான வரிளசயில் வரிளசப் டுத்ேவும்: 

i. பேறிமுளறக்தகட்பு நீதிப்த ராளண 

ii. ஆட்பகாணர்விப்பு நீதிப்த ராளண 

iii. ேகுதிவினவு நீதிப்த ராளண 

iv. ேளடயுறுத்து நீதிப்த ராளண 

v. பசயலுறுத்து நீதிப்த ராளண 

குறியீடுகள்  

A) i iii v ii iv 
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B) ii iv iii i v 

C) ii v iv  i iii  

D) iii i ii iv v 

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

181. Match the following and select the code for the correct answer from the options 

given below:  

List I        List II 

        (Electoral System)    (Countries) 

a. First - Past - the 

post system 

i.                     India 

b. Two Rounds of 

system 

ii. Egypt 

c. List System iii. Brazil 

d. Single 

Trasferable vote 

system 

iv. Ireland 

Codes: 

 a b c d  

(A) i  ii iii  iv        

(B) iv iii ii i 

(C) iii iv i  ii  

(D) ii i iv iii 

 (E) Answer not known 

பின்வருவனவற்ளறப் ப ாருத்து, கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள விருப் ங்களிலிருந்து சரியான 

 திலுக்கான குறியீட்ளடத் தேர்ந்பேடுக்கவும்: 

           ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 

       (தேர்ேல் முளற)      (ோடுகள்) 

a. முேல் வாக்குச் 

பசலுத்து முளற 

i.                     இந்தியா 

b. இரண்டு முளற ii. எகிப்து 

c.  ட்டியல் முளற iii. பிதரசில் 

d. ஒற்ளற மாற்று 

வாக்கு முளற 

iv. அயர்லாந்து 
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குறியீடுகள் 

 a b c d  

(A) i  ii iii  iv        

(B) iv iii ii i 

(C) iii iv i  ii  

(D) ii i iv iii 

 (E) விளட பேரியவில்ளல  

 

182. Which of the following is/are correct with respect to the comparison of 

pardoning powers of the Governor and The President? 

1) The Governor can pardon all the other sentences which can be pardoned 

by The President, except the death sentence. 

2) The President can suspend a death sentence issued by state law while The 

Governor cannot. 

Select the correct answer using the codes given below. 

A) 1 only B) 2 only 

C) Both 1 and 2 D) Neither 1 nor 2 

E) Answer not known  

ஆளுனர் மற்றும் குடியரசுத் ேளலவரின் மன்னிப்பு அதிகாரங்களள ஒப்பிட்டுப்  ார்க்கும்த ாது 

பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது? 

1) தூக்குத் ேண்டளனளயத் ேவிர, குடியரசுத் ேளலவரால் மன்னிக்கப் டக் கூடிய மற்ற 

எல்லாத் ேண்டளனகளளயும் ஆளுேர் மன்னிக்க முடியும் 

2) மாநில சட்டத்ோல் வழங்கப் ட்ட மரண ேண்டளனளய குடியரசுத் ேளலவர் 

இளடநிறுத்ே முடியும், ஆளுனரால் முடியாது. 

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க  

A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) இரண்டும் D) இரண்டும் இல்ளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

183. Which provisions of the Indian Constitution are called “a constitution within 

the constitution”? 

A) Fundamental Rights B) 6th Schedule 

C) Emergency Provisions D) Centre - state relations 

E) Answer not known  
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இந்திய அரசியலளமப்பின் எந்ே விதிகள் "அரசியலளமப்புக்குள் அரசியலளமப்பு" என்று 

அளழக்கப் டுகின்றன? 

A) அடிப் ளட உரிளமகள் B) 6 வது அட்டவளண 

C) பேருக்கடிகால விதிகள் D) ளமய மானில உறவுகள் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

184. Arrange the following into sequential order and select the correct answer from 

the codes given below :  

i. Simha Vishnu  

ii. Parameswaravarman II  

iii. Narasimhavarman I  

iv. Mahendravarman I 

Codes:  

A) (i), (iv), (iii), (ii)  

B) (ii), (iii), (iv), (i)  

C) (iii), (iv), (ii), (i)  

D) (iv), (ii), (i), (iii) 

E) Answer not Known  

பின்வருவனவற்ளற வரிளசயாக வரிளசப் டுத்தி, கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும்: 

i. சிம்ம விஷ்னு 

ii. இரண்டாம்  ரதமஸ்வரவர்மன் 

iii. முேலாம் ேரசிம்ம வர்மன் 

iv. முேலாம் மதகந்திர வர்மன் 

குறியீடுகள்  

A) (i), (iv), (iii), (ii)  

B) (ii), (iii), (iv), (i)  

C) (iii), (iv), (ii), (i)  

D) (iv), (ii), (i), (iii) 

E) Answer not Known  

 

185. The Worship of mother goddess was 

A) Peculiar only to the Indus valley people  

B) Known to the Indus valley, sumer and kulli People  

C) Known to the Indus valley and Zhob people  
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D) Practiced almost all ancient Civilisation  

E) Answer not Known   

  ப ண் பேய்வ வழி ாடு எங்கு இருந்ேது 

A) சிந்து சமபவளி மக்களுக்கு மட்டுதம உரியது 

B) சிந்து சமபவளி, சுமர் மற்றும் குல்லி மக்களுக்குத் பேரியும் 

C) சிந்து சமபவளி மற்றும் தஜாப் மக்களுக்குத் பேரியும் 

D) அளனத்து  ழங்கால மக்கள் அளனவரும் களடபிடித்ேனர் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

186. Blue Green Algae are included in kingdom 

A) Monera B) Protista 

C) Plantae D) Animalia 

E) Answer not known  

நீலப் ச்ளச  சும் ாசி எந்ேக் குடும் த்தில் தசர்க்கப் ட்டுள்ளது 

A) பமானிரா B) புதராடிஸ்டா 

C) ோவரங்கள் D) விலங்குகள் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

187. Which of the following statements is/are correct regarding fats? 

1) Fats are needed for the formation of cell membrane. 

2) Fats help the body to absorb calcium from food. 

3) Fats are required to repair damaged tissue. 

4) Body cannot release energy in fats as quickly as the energy in 

carbohydrates. 

Select the correct answer using the code given below. 

A) 1 and 4 only B) 1 only 

C) 2 and 4 D) 3 and 4 

E) Answer not known  

பகாழுப்புகள் போடர் ாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது /சரியானது ? 

1) பசல் சவ்வு உருவாக பகாழுப்புகள் தேளவ 

2) பகாழுப்புகள் உணவில் இருந்து கால்சியத்ளே உறிஞ்சுவேற்கு உடலுக்கு 

உேவுகின்றன. 

3) தசேமளடந்ே திசுக்களள சரிபசய்ய பகாழுப்புகள் தேளவ 
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4) கார்த ாளேட்தரட்டுகளில் உள்ள ஆற்றளலப் த ால உடல் பகாழுப்பில் உள்ள 

ஆற்றளல விளரவாக பவளியிட முடியாது. 

கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீட்ளடப்  யன் டுத்தி சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) 1 மற்றும் 4 B) 1 மட்டும் 

C) 2 மற்றும் 4 D) 2 மற்றும் 4 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

188. Iron sheet kept in moist air gets covered with rust. Rust is  

A) an element B) a compund 

C) a mixture of iron and dust D) a mixture of iron, oxygen and 

water. 

E) Answer not known  

ஈரமான காற்றில் ளவக்கப் டும் இரும்புத் ேகடு துருப்பிடித்து விடும்  .துரு என் து  

A) ேனிமம் B) தசர்மம் 

C) இரும்பு மற்றும் தூசி கலளவ D) இரும்பு, ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நீர் 

ஆகியவற்றின் கலளவ. 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

189. Which of the following structures of a plant is responsible for transpiration? 

A) xylem B) root 

C) stomata D) Bark 

E) Answer not known  

ஒரு ோவரத்தின் பின்வரும் கட்டளமப்புகளில் எது  நீராவிப்த ாக்குக்குப் ப ாறுப் ாகும்? 

A) ளசலம் B) தவர்கள் 

C) இளலத்துளளகள் D) கிளள 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

190. Which endocrine gland requires iodine to synthesize a particular hormone 

whose deficiency may cause goitre disease? 

A) Hypothalamus B) Pancreas 

C) Thymus D) Thyroid gland 

E) Answer not known  

எந்ே ோளமில்லா சுரப்பியின் குளற ாடு காய்டர் தோளய ஏற் டுத்ேக்கூடிய குறிப்பிட்ட 

ோர்தமாளன ஒருங்கிளணக்க அதயாடின் தேளவப் டுகிறது? 
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A) ளேத ாோலமஸ் B) களணயம் 

C) ளேமஸ்  D) ளேராய்டு சுரப்பி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

191. Which one of the following statements is correct above the cell membrane? 

A) It is made up of cellulose. 

B) It is a permeable structure for all substances. 

C) It is flexible and enables the cell to engulf many materials. 

D) It does not allow diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide. 

E) Answer not known 

பசல்சுவர் போடர் ாக  பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது? 

A) இது பசல்லுதலாஸால் ஆனது. 

B) இது அளனத்து ப ாருட்களுக்கும் ஊடுருவக்கூடிய கட்டளமப் ாகும். 

C) இது பேகிழ்வானது மற்றும் பசல்  ல ப ாருட்களள மூழ்கடிக்க உேவுகிறது. 

D) இது ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார் ன் ளட ஆக்ளசடு த ான்ற வாயுக்களின்  ரவளல 

அனுமதிக்காது. 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

192. Match the following and select the code for the correct answer from the options 

given below:  

List I      List II 

  (Gland)      (Hormone) 

a. Pancreas i.                     Cortisol 

b. Pituitary ii. Vitamin D 

c. Adrenals iii. Thyroid stimulating 

hormone 

d. Kidneys iv. Glucagon 

Codes: 

 A B C D 

(A) 4 3 1 2   

(B) 4 1 3 2  

(C) 2 1 3 4  

(D) 2 3 1 4  

(E) Answer not known 
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பின்வருவனவற்ளறப் ப ாருத்து, கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள விருப் ங்களிலிருந்து சரியான 

 திலுக்கான குறியீட்ளடத் தேர்ந்பேடுக்கவும்: 

   ட்டியல் 1      ட்டியல் 2  

             சுரப்பிகள்           ோர்தமான்  

a. களணயம் i.                     கார்டிதசால் 

b. பிட்யூட்டரி ii. ளவட்டமின் டி 

c. அட்ரீனல் iii. ளேராய்ளட நிளல 

நிறுத்தும் ோர்தமார்ன் 

d. சிறுநீரகம் iv. குளுக்கான் 

 A B C D 

(A) 4 3 1 2   

(B) 4 1 3 2  

(C) 2 1 3 4  

(D) 2 3 1 4  

(E) விளட பேரியவில்ளல 

 

193. Which one of the following best describes the BRICS? 

A) A group of five nuclear powers 

B) A group of five industrialised Nation  

C) A Group of five major emerging economics  

D) A group of five potentially strong UN Security Council members from the 

countries of the Global south  

E) Answer not Known  

பின்வருவனவற்றில் எது BRICSஐ சிறப் ாக விவரிக்கிறது? 

A) ஐந்து அணு சக்திகளின் குழு 

B) ஐந்து போழில்மயமான ோடுகளின் குழு 

C) ஐந்து முக்கிய வளர்ந்து வரும் ப ாருளாோரக் குழு 

D) உலகில் பேற்கில் உள்ள ோடுகளளச் தசர்ந்ே ஐ .ோ.  ாதுகாப்பு கவுன்சில் 

உறுப்பினர்களளக் பகாண்ட ஒரு குழு 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

194. Recently Tamilnadu signed a contract for 1000 crore to manufacture and 

exports of footwear with which one of the following company?  

A) Dubai B) Saudi Arabia 
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C) Taiwan D) Japan 

E) Answer not known  

சமீ த்தில் ேமிழ்ோடு எந்ே நிறுவனத்துடன்  ாேணிகளள ேயாரித்து ஏற்றுமதி பசய்ய 1000 

தகாடிக்கான ஒப் ந்ேத்தில் ளகபயழுத்திட்டது? 

A) து ாய் B) சவூதி அதரபியா 

C) ளேவான் D) ஜப் ான் 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

195. Which one of the following statements is/or Correct? 

I. Nilmani Phookan Jr. is the 58th Jnanpith award winner  

II. Damodar Mauzo is the 57th Jnanpith Award winner  

Select the correct code 

A) 1 only B) 2 only 

C) Both 1 and 2  D) Neither 1 or 2 

E) Answer not known  

பின்வரும் கூற்றுகளில் எது /அல்லது சரியானது ? 

I. நில்மணி பூகன் ஜூனியர் 58வது ஞானபீட விருது ப ற்றவர் 

II. ோதமாேர் பமௌதசா 57வது ஞானபீட விருது ப ற்றவர் 

சரியான குறியீட்ளடத் பேரிவு பசய்க 

A) 1 மட்டும் B) 2 மட்டும் 

C) இரண்டும் D) இரண்டும் இல்ளல 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

196. Which one among the following state announced to provide one per cent 

reservation for the 'transgender community in all the government services. 

A) Kerala B) Tamilnadu 

C) Karnataka D) Telengana 

E) Answer not known  

அளனத்து அரசுப்  ணிகளிலும் திருேங்ளககளுக்கு ஒரு சேவீே இடஒதுக்கீடு வழங்கப் 

த ாவோக கீழ்க்கண்ட மாநிலங்களில் எது அறித்துள்ளது. 

A) தகரளா B) ேமிழ்ோடு 

C) கர்ோடகா D) பேலுங்கானா 

E) விளட பேரியவில்ளல  
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197. Recently , archaeological studies  at which one among the following revealed 

that by 3200 BCE there was flourishing agrarian civilisation and the cultivation 

of rice was well established at this place?  

A) Korkai B) Sivakalai 

C) Mayiladum paarai D) Keeladi 

E) Answer not known  

சமீ த்தில், போல்ப ாருள் ஆய்வுகள் பின்வருவனவற்றில் கிமு 3200 வாக்கில் விவசாய 

ோகரிகம் பசழித்து வளர்ந்ேது மற்றும் இந்ே இடத்தில் பேல் சாகு டி ேன்கு நிறுவப் ட்டது 

என் ளே பவளிப் டுத்தியது எது? 

A) பகாற்ளக B) சிவகளள 

C) மயிலாடும்  ாளற D) கீழடி 

E) விளட பேரியவில்ளல  

198. Which is the community not seen in “Nilgiri Hills”? 

  A) Toda B) Badaga 

  C) Kota D) Eruliga 

   E) Answer not known  

 

   "நீலகிரி மளலயில்" காணப் டாே சமூகம் எது? 

   A) தோடா    B)  டகா 

   C) தகாடா    D) இருளிகா 

   E) விளட பேரியவில்ளல  

199. In which self-respect conference Periyar propped his caste title? 

A) Chengalpattu B) Virudunagar 

C) Erode D) Chennai 

E) Answer not known  

எந்ே சுயமரியாளே மானாட்டில் ப ரியார் ேன் சாதிப் ப யதராட்டிளன நீக்கினார் 

A) பசங்கல் ட்டு B) விருதுேகர் 

C) ஈதராடு D) பசன்ளன 

E) விளட பேரியவில்ளல  

 

200. Tamilnadu coast mostly remains dry during south west monsoon season. 

Why? 

1) It is situated parallel to the Bay of Bengal branch of southwest monsoon. 



 

GROUP II/II A MODEL TEST   

    IYACHAMY ACADEMY CHENNAI | TIRUNELVELI| TENKASI – 9952521550   
67 

 

2) It lies in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of the south-west 

monsoon. 

      Select the correct answer using the code given below. 

A)    1 only B) 2 only 

C)    Both 1 and 2 D) Neither 1 nor 2 

E)    Answer not known  

பேன்தமற்குப்  ருவமளழக் காலத்தில் ேமிழகக் கடதலாரப்  குதிகள் ப ரும் ாலும் வறண்ட 

நிளலயிதலதய இருக்கும். ஏன்? 

1) இது பேன்தமற்கு  ருவமளழயின் கிளள வங்காள விரிகுடாவிற்கு இளணயாக 

அளமந்துள்ளது. 

2) இது பேன்தமற்கு  ருவமளழயின் அதரபிய கடல் கிளளயின் மளழமளறவு  குதியில் 

அளமந்துள்ளது. 

கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீட்ளடப்  யன் டுத்தி சரியான  திளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) 1 மட்டும்      B) 2 மட்டும்  

C) இரண்டும்      D) இரண்டும் இல்ளல  

E) விளட பேரியவில்ளல 

 

 

 


