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தமிழ் 

 

1. விடுமுறை நாட்களில், ஆனந்த் கற்றுக் ககாள்ள விரும்பியது என்ன? 

A. நீச்சல்  B. மலையேறுதல்  C. இலச  D. பாலை ஏறுதல் 

2. ஆனந்த் மறையயற்ைத்றை எவ்வாறு கருதினான்? 

A. யேடிக்லை மற்றும் துணிச்சல்  B. துணிச்சல் மற்றும் பரபரப்பு 

C. யேடிக்லை மற்றும் தீரச் சசேல்  D. தீரச் சசேல் மற்றும் ஆபத்து 

3. ஆனந்த் மற்றும் அரவிந்த் கென்ை வாரம் என்ன கெய்ைனர்? 

A. ஆற்றில் நீச்சல் அடித்தார்ைள்  B. பாலையில் ஏறினார்ைள் 

C. மலையில் ஏறினார்ைள்   D. குரங்லைத் துரத்தினார்ைள் 

4. ஆனந்தும்,அரவிந்தும் பாறையில் ஏறுவைற்குக் கயிற்றைப் பயன்படுத்ைக் காரணம் என்ன? 

A. அேர்ைள் பேந்திருந்தார்ைள்   B. பாலை சரிோை இருந்தது 

C. பாலையமல் குரங்கு இருந்தது   D. அேர்ைள் யேடிக்லைலே விரும்பினார்ைள். 
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5. இந்ை உறரயாடலில், அரவிந்தின் நடத்றையில் எத்ைறகய பண்பு கவளிப்படுகிைது? 

A. புத்திக்கூர்லம B. ைேனக்குலைவு C. மன உறுதி   D. பிடிோதம் 

6. சந்திப்பிழையற்ற தெொடழைத் தெரிவுதசய்க. 

A. ஏறுத் தழுவுதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுைாை சதான்லம உலடேது.     

B. ஏறு தழுவுதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுைாைத் சதான்லம உலடேது. 

C. ஏறுத் தழுவுதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்ைாைத் சதான்லம உலடேது. 

D. ஏறு தழுவுதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுைாை சதான்லம உலடேது. 

7. இருதெயதைொட்டுப் ெண்புத்தெொழகயில் வல்லினம் மிகும். இெற்கொன எடுத்துக்கொட்ழடத் தெரிவுதசய்க. 

A. தாமலரப்பாதம்  B. நிைாச்யசாறு   C. புலித்யதால்  D. மல்லிலைப்பூ 

8. வல்லினம் மிகுந்து வருெல் எவ்வழகப் புணர்ச்சிழயச் சொர்ந்ெது எனத் தெரிவுதசய்க. 

A. இேல்புப் புணர்ச்சி  B. திரிதல் விைாரப் புணர்ச்சி C. யதான்ைல் விைாரப் புணர்ச்சி 

D. சைடுதல் விைாரப் புணர்ச்சி 

9. வவற்றுழைத் தெொடர் என்ெெற்கொன சரியொன விழடழயத் தெரிவுதசய்க. 

A. முற்றுப் சபைாத விலன, விலனச்சசால்லைக் சைாண்டு முடிேது. B. யேற்றுலம உருபுைள் சேளிப்பலடோை அலமயும் சதாடர்ைள். 

C. முற்றுப் சபைாத விலன, சபேலரக் சைாண்டு முடிேது. D. ஒரு சதாடரில் யேற்றுலம உருபு மலைந்து நின்று சபாருள் தருேது. 

10. பின்வருவனவற்றுள் எண்ணிக்ழக அடிப்ெழடயில் சரியொன விழடழயத் தெரிவுதசய்க. 

A. சதாலைநிலைத் சதாடர் – 6 ேலை ; சதாைாநிலைத் சதாடர் – 9 ேலை 

B. சார்சபழுத்துைள் – 10 ேலை ; பகுபத உறுப்புைள் – 8 ேலை 

C. சதாலைநிலைத் சதாடர் – 9 ேலை ; சதாைாநிலைத் சதாடர் – 6 ேலை 

D. சார்சபழுத்துைள் – 8 ேலை ; பகுபத உறுப்புைள் – 6 ேலை 
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English 

11. 

 

A. He attended college only for 6 months. 

B. He was a practising lawyer for a while. 

C. He was a great story teller. 

D. He went to Alaska searching for gold. 

12. Each day he pushed himself – what does this mean? 

A. He had great muscular power.  B. He practised boxing every day. 

C. He worked hard.   D. He disciplined himself. 

13. How did London’s visit to Alaska affect him? 
A. It earned him popularity.  B. It made him understand how much people liked his works. 
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C. It made him rich.   D. He became sick during his visit. 

14. According to the passage, what made London a great story teller? 
A. His visit to Japan gave him some insight.  B. He had a great education at Berkley 

C. London was a born genius.   D. He saw and experienced the problems of people. 

15. What is the meaning of the statement “ I would rather be a suberb meteor than a sleepy and 
permanent planet “ ?  
A. He preferred to be popular and successful for a short time than being an ordinary writer for a long time. 

B. He wanted to be active not sleepy. 

C. He liked meteors more than planet earth. 

D. He had a great deal of knowledge about atoms,meteors and planets. 

16.Choose the correct option to fill in the blanks. My parents wanted me ___________________ music. 

A. learning  B. to learn  C. having been learnt  D. being learned 

17. When I was young, I ___________________ swim across the river. 

A. shall   B. Should  C. Can    D. could 

18. The teacher ___________________ an interesting story in the class yesterday. 

A. told   B. Tells   C. has told   D. had told 

19. Choose the correct sentence that has the same meaning and is grammatically correct. The 

food has been cooked by Reena. 

A. Reena cooked the food.  B. Reena have cooked the food. 

C. Reena has cooked the food.  D. Reena had cooked the food. 

20. Choose the correct option to fill in the blank. Manoritha said, " What a tall building it is!" 

Manoritha exclaimed _________________________________________ 
A. what a tall building it is.   B. that it was a tall building. 

C. if it was a tall building.   D. it was a tall building. 
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கணிதம் 
21. 

 

A. சமய்சேண் மற்றும் சமம்  B. சமய்சேண் மற்றும் சமமற்ைது 

C. சமய்சேண்ைள்   D. சமய்சேண் மூைங்ைள் இல்லை 

22. 

 

A. 

 

B. 
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C. 

 

D. 

 

 

23. x = - 5 என்ற வகொட்டின் வழைெடம் 

A. ஆதியிலிருந்து x அச்சுக்கு இலணோை - 5 அைகு சதாலைவில் இருக்கும் 

B. ஆதியிலிருந்து y அச்சுக்கு இலணோை - 5 அைகு சதாலைவில் இருக்கும் 

C. x அச்சின் மீது - 5 அைகு சேட்டுத்துண்டு ஏற்படுத்தும் 

D. y அச்சின் மீது - 5 அைகு சேட்டுத்துண்டு ஏற்படுத்தும் 

24. ஒரு ஆசிரியர் ₹ 200 தெொழகக்கு ைொணவர்களுக்கு வைங்க நொன்கு ெரிசுகழை வொங்கினொர். முெல் ெரிசுக்குப் பிறகு 

ஒவ்தவொரு ெரிசும் முந்ழெய ெரிழச விட ₹ 20 குழறவொக இருக்குைொயின், ஒவ்தவொரு ெரிசுகளின் ைதிப்பு …………. 

ஆகும். 

A. ₹ 20 , ₹ 40 , ₹ 60 மற்றும் ₹ 100  B. ₹ 80 , ₹ 60 , ₹ 40 மற்றும் ₹ 20 

C. ₹ 40 , ₹ 60 , ₹ 80 மற்றும் ₹ 100  D. ₹ 20 , ₹ 40 , ₹ 60 மற்றும் ₹ 120 

 

25. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 
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26. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

27. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 
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28. வைகொ முெல் வருடத்தில் ₹ 5000 வசமித்ெொள், பின்னர் ஒவ்தவொரு வருடமும் ₹ 200 வசமிப்ழெ அதிகரித்ெொள். எந்ெ 

வருடத்தில் அவளுழடய வருடொந்திை வசமிப்பு ₹ 7000 ஐ எட்டும்? 

A. 9ேது ேருடம்   B. 10 ேது ேருடம்  C. 11 ேது ேருடம் D. 12 ேது ேருடம் 

29.அழனத்து இைண்டு இலக்க மிழக ஒற்ழறப்ெழட எண்களின் கூட்டுத்தெொழக ……… ஆகும். 

A. 2475   B. 2575   C. 2524   D. 2425 

30. 

 

A. 

 

B. 4 

 

C. 

 

 

D. -4 

 

அறிவியல் 

31. 

 

A. 100 ஆம்பிேர்   B. 50ஆம்பிேர்   C. 1 ஆம்பிேர்  D. 10 ஆம்பிேர் 



 

 BASIC QUIZ – WEEK 3                                                                                            WWW.THAMIZHVITHAI.COM 9 

 

பத்தாம் வகுப்பு வாராந்திர அடிப்படைத் திறன் - ததர்வு 

 

32. ெனிைம் X - ன் அணு எண் 10. இத்ெனிைம் X - ஆனது எப்தெொழுதும் நவீன ெனிை வரிழச அட்டவழணயில் 18 

வது தெொகுதியில் ழவக்கப்ெட்டுள்ைது. இெற்குக் கீழ்வருவனவற்றில் தெொருத்ெைொன கொைணத்ழெத் வெர்ந்தெடுத்து 

எழுதுக. 

A. தனிமம் X -ன் இலணதிைன் கூட்டில் இலணக்ைப்படாத இரண்டு எைக்ட்ரான்ைலைக் சைாண்டுள்ைது. 

B. தனிமம் X அதிை யேதிவிலனத்திைன் சைாண்டது. 

C. தனிமம் X முழுலமோை நிரப்பப்பட்ட எசைக்ட்ரான் உள்ைலமப்லபக் சைாண்டுள்ைது. 

D. தனிமம் X பாதிோை நிரப்பப்பட்ட எசைக்ட்ரான் உள்ைலமப்லபக் சைாண்டுள்ைது. 

 

33. 

 

A. முதன்லம சபருந்தமனி B. சேண்ட்ரிக்கிள்  C. நுலரயீரல் தமனி D. நுலரயீரல் சிலர 

 

34. 

 

A. A.ஸ்ட்யராமா, B. சேளிச்சவ்வு, C. கிரானா, D. லதைக்ைாய்டு, E. உட்சவ்வு 
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B. A.சேளிச்சவ்வு, B. ஸ்ட்யராமா, C. கிரானா, D. லதைக்ைாய்டு, E. உட்சவ்வு 

C. A.சேளிச்சவ்வு, B. ஸ்ட்யராமா, C. கிரானா, D. உட்சவ்வு, E. லதைக்ைாய்டு, 

D. A.ஸ்ட்யராமா, B. சேளிச்சவ்வு, C உட்சவ்வு, D. கிரானா, E. லதைக்ைாய்டு 

35. 

 

A. 40  B. 50  C. 60  D. 30 

36. 

 

A. CuSO4 ைலரசலை மின்பகுளிோை எடுத்துக் சைாள்ை யேண்டும். 

B. AgNO3 ைலரசலை மின்பகுளிோை எடுத்துக் சைாள்ை யேண்டும். 

C. யேர்மின்ோயில் ைேரிங் ேலைைலை எடுத்துக்சைாள்ை யேண்டும். 

D. எதிர் மின்ோயில் ைேரிங் ேலைைலை எடுத்துக்சைாள்ை யேண்டும். 

37. A, B, C, D என்ற நொன்கு நெர்களின் இெயத்துடிப்பு முழறவய 72, 75, 180, 73 . கீழ்க்கொணும் எந்ெ கூற்று 

தகொடுக்கப்ெட்டுள்ை ெகவழல குறித்து சரியொன விைக்கைளிக்கிறது? 

A. A என்ை ேபர் உைக்ைத்தில் இருக்ைைாம்.  B. C என்ை என்ை ேபர் உடற்பயிற்சி சசய்திருக்ைைாம் 
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C. A, B, C ஆகிே ேபர்ைள் யோயுற்றிருக்ைைாம். D. C என்ை ேபர் யோயுற்று இருக்ைைாம். 

38.பூமியின் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 10 m⁄s^2 அென் நிழற ைற்றும் ஆைம் 3 ைடங்கொக அதிகைொகும்வெொது புவியீர்ப்பு 

முடுக்கத்தின் ைதிப்பு என்ன? 

A. 10 m/s2  B. 10/3 m/s2  C. 40/3 m/s2  D. 100/3 m/s2 

39. ஒரு வவப்ெ ைைத்தின் வவரில் நீர் ைற்றும் கனிைத்தின் வெர்வு எவ்வொறு நழடதெறுகிறது? 

A. நீர் ைற்றும் கனிைங்கள் தசல்களுக்கு இழடவய உள்ை இழடதவளிழய கடக்க வவண்டும்.அங்கு வெர்வு 

நழடதெறுகிறது . 

B. நீர் மற்றும் ைனிமங்ைள் லசைம் பாரன்லைமாலேக் ைடக்ை யேண்டும். 

C. நீர் மற்றும் ைனிமங்ைள்எண்யடாசடர்மிலைக் ைடக்ை யேண்டும். 

D. நீர் மற்றும் ைனிமங்ைள் லசைம் டிரக்கிடுைலை ைடக்ை யேண்டும் 

 

40. 

 

A. 10%   B. 50%   C. 5%  D. 30% 

 

சமூக அறிவியல் 
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41. நொட்டில் நடக்கும் அநீதிகழைக் கடந்து வெொகும் ைனிெர்களுக்கு ைத்தியில் சமூகத்துக்கொக, ைக்களுக்கொக உழைக்கப் 

பிறந்ெ புைட்சியொைர்கழை வைலொறு அழடயொைம் கொட்டும். அந்ெ வழகயில், ைஷ்யொவில், ஆதிக்கத்துக்கு எதிைொக வெொைொடி, 

வசொவியத் ஆட்சி ைலைக் கொைணைொக இருந்ெ வைலொற்று நொயகழன தெரிவு தசய். 

A. விைாடிமிர் இலீச் உல்ோனவ்  B. பிசைக்ஹாயனாவ்  C. டி.பி.ரிோசயனாவ் 

D. அசைக்சாண்டர் சஹர்சசன் 

42. 

 

A. திருசேல்யேலி  B. ஆரல்ோய்சமாழி  C. சதன்ைாசி  D. தூத்துக்குடி 

43. பின்வருவனவற்றில் ஒவ்தவொரு வருடமும் 100-நொள் வவழலவொய்ப்ழெ உறுதி தசய்வது எது?. 

A. யதசிே ஊரை யேலை உத்தரோத சட்டம்  B. யேலைக்ைான யதசிே உணவு திட்டம் 

C. பிரதான் மந்திரி கிராயமாதோ யோஜனா D. கிராமப்புை யேலைோய்ப்பு உருோக்கும் திட்டம். 

44. கீழ்கொணும் எவற்ழற ஒரு வழகயொன வவழலயின்ழை என குறிப்பிட இயலொது? 

A. பருேைாை யேலையின்லம  B. விேசாே யேலையின்லம 

C. சுழற்சி யேலையின்லம  D. அரசிேல் யேலையின்லம 

45. 

 

A. (i) மற்றும் (iv)  B. (ii) மற்றும் (iii)  C. (iii) மற்றும் (iv)   D. (i) மற்றும் (ii) 
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46. 1917ஆம் ஆண்டு ைொர்ச் ைொெம் 8 ஆம் நொள் , ைஷ்யொவில் புைட்சி ஏற்ெட்டது. இது பிப்ைவரி புைட்சி என்று 

அழைக்கப்ெடுகிறது. அவெ ஆண்டு நவம்ெர் ைொெம் 6 & 7 அன்று ைற்தறொரு புைட்சி நிகழ்ந்ெது. இது அக்வடொெர் புைட்சி என்று 

அழைக்கப்ெடுகிறது. இெற்குக் கொைணம் ------------- 

A. ரஷ்ோ ஜூலிேன் ோட்ைாட்டிலேப் பேன்படுத்திேது. B. ரஷ்ோ சந்திர ோட்ைாட்டிலேப்பேன்படுத்திேது. 

C. ரஷ்ோ சூரிே ோட்ைாட்டிலேப்பேன்படுத்திேது.  D. ரஷ்ோ கிரியோரிே ோட்ைாட்டிலேப் பேன்படுத்திேது. 

47. நீ ஆற்றில் உள்ை மீன்கள் இறந்து மிெப்ெழெ ெொர்க்கிறொய். கீழ்கண்டவற்றுள் இெற்கொன கொைணத்ழெ தெரிவு 

தசய்க. 

A. ஆறு மாசலடந்துள்ைது    B. இைந்த மீன்ைள் ஆற்றில் வீசப்பட்டுள்ைன. 

C. ஆற்றின் சேப்பநிலை மிை அதிைமாை உள்ைது  D. ஆற்றின் சேப்பநிலை மிை குலைோை உள்ைது 

48. உணவு ெொதுகொப்பு என்ெென் தெொருள் -------------------- 

A. எல்ைா யேரங்ைளிலும் எல்ைா மக்ைளுக்கும் எளிலமோன அணுைல் மற்றும் மலிவு விலை உணவு கிலடப்பது. 

B. பஞ்ச ைாைங்ைளில் எளிலமோன அணுைல் மற்றும் மலிவுவிலை உணவு கிலடப்பது, 

C. அதிை மலழ ைாைங்ைளில் அலனத்து மக்ைளுக்கும் எளிலமோன அணுைல் மற்றும் மலிவு விலை உணவு கிலடப்பது. 

D. யபரழிவு ைாைங்ைளில் அலனத்து மக்ைளுக்கும் எளிலமோன அணுைல் மற்றும் மலிவுவிலைஉணவு கிலடப்பது, 

49. 

 

A. போனி ஆறு  B. ைாவிரி ஆறு  C. ைங்லை ேதி  D. கிருஷ்ணா ேதி 

50. 2001 ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்பில் 6 வயதுக்குட்ெட்ட குைந்ழெகளில் ஆயிைம் ஆண் குைந்ழெகளுக்கு 942 தெண் 

குைந்ழெகள் என்று இருந்ெனர். 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்பில், 1000 ஆண் குைந்ழெகளுக்கு 946 தெண் 

குைந்ழெகள் என்று அதிகரித்து இருக்கின்றனர். 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்பின் ெடி, தெண் குைந்ழெகள் எத்ெழன 

செவீெம் அதிகரித்துள்ைனர். 

A. 0.40%  B. 0.50%  C. 0.60%  D. 0.70% 

 

 

 

 


