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தமிழ் 

1. 

 
1. தமிழ்ப்பெருமக்கள் ெண்ொட்டுக் குடியேற்றம் என்ெது எந்நாகரிகத்ததக் குறிக்கும்? 

A. சிந்து வெளி நாகரிகம் 

B. கீழைக்கடல் நாகரிகம் 

C. மேழைக் கடல் நாகரிகம் 

D. சுமேரிய நாகரிகம் 

 

2. உண்தம நிதை உணர்ந்து எந்நிதைப் யொற்றினால் யெரின்ெ நிதை எய்தைாம்? 

A. நடுவுநிழை 

B. வெருந்தூக்க நிழை 

C. கடும் உழைப்புநிழை 

D. ேகிழ்ச்சியான நிழை 

 

3. ெத்தியின் ெடி “ யகாடி “ என்ெதன் பொருள் ோது ? 

A. கடல் 

B. எண்ணிக்ழக 
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C. எல்ழை 

D. அறநூல் 

 

4. பின் வருவனவற்றுள் இரண்டு எல்தைகதைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பொருந்தாத ஒன்று எது ? 

A. ஏற்றம் –இரக்கம் 

B. ேகிழ்ச்சி – துன்ெம் 

C. ஏற்றம் – இறக்கம் 

D. இன்ெம்-துன்ெம் 

 

5. ெத்தியின் ெடி, அற வாழ்வு வாழ நாம் எவ்வதக அணுகுமுதறதேக் கதைப்பிடிக்க யவண்டும்? 

A. எளிழேயான ொழ்வு 

B. வெல்ெச் வெழிப்ொன ொழ்வு 

C. எப்வொழுதும் அழேதியான ொழ்வு 

D. இன்ெம் துன்ெம் இரண்ழடயும் ெேோகக் கருதும் ொழ்வு 

 

6.‘ெடித்த சிறுென்’ – இத்வதாடரில் ெல்லினம் மிகாேல் இருப்ெதற்கான காரணம் யாது? 

A. எழுொய்த் வதாடரில் ெல்லினம் மிகாது 

B. வெயவரச்ெத் வதாடரில் ெல்லினம் மிகாது 

C. உம்ழேத்வதாழகயில் ெல்லினம் மிகாது 

D. வியங்மகாள் விழனமுற்றுத் வதாடரில் ெல்லினம் மிகாது 

 

7.விழனத்வதாழகயில் ெல்லினம் மிகாது என்ெதற்குப் பின்ெருெனெற்றுள் எடுத்துக்காட்டாக அழேெது 

எது? 

A. விரிகடல் 

B. ெளர்ப்பிழற 

C. தாய்தந்ழத 

D. கிளி மெசும் 

 

8.பின்ெருெனெற்றுள் ொல் அடிப்ெழடயில் மெறுெட்ட ஒன்ழறத் வதரிவுவெய்க. 

A. வெண்ொல் 

B. ஒன்றன்ொல் 

C. ஆண்ொல் 

D. ெைர்ொல் 

 

9.மூவிடப்வெயர் அடிப்ெழடயில் வொருந்தாத இழணழயத் வதரிவுவெய்க. 

A. தன்ழேப்வெயர் – நான் 

B. ெடர்க்ழகப் வெயர் – அது 
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C. முன்னிழை விழன – நீங்கள் 

D. தன்ழே விழன – ெந்மதன் 

 

10.‘குடியரசுத் தழைெர் நாழள தமிைகம் ெருகிறார்’ – இத்வதாடரில் எவ்ெழுெழேதி இடம்வெற்றுள்ளது? 

A. இட ெழுெழேதி 

B. திழண ெழுெழேதி 

C. ொல் ெழுெழேதி 

D. காை ெழுெழேதி 

ENGLISH 

11. 

 
11. which was the first company to design the search for intertet? 

A. Alta Vista 

B. Google 

C. Lycos 

D. Yahoo 
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12. What, according the passage,the made Google search engine different from the rest? 

A. Its home page was very colourful and attractive 

B. It used links to give more relevant search results 

C. It had a cofounder who was very good at marketing 

D. It used a superior technology 

13. Which of the following statement is not true? 

A. The word ‘google’ is a verb 

B. Google has developed other products 

C. When Google was founded Xerox was a century old 

D. Google is the most popular search engine 

14.What is the meaning of the word “ grew on “ used in the passage? 

A.      became very unpopular 

B.     became very annoying 

C.      developed into a habit 

D.      became more acceptable 

15. According to this text, Google is an epitome of_________________ 

A. innovation and perseverance 

B. fame and fortune 

C. technology with a human touch 

D. technology for tomorrow 

16.(Spot the error.)He is a MLA now. A B C D Kala sets up her alarm clock because she has to 

_____________ early and prepare for her examination. 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

17.Kala sets up her alarm clock because she has to _____________ early and prepare for her 

examination. 

A. get up 

B. get in 

C. get off 

D. get over 

18..____________ the course was difficult, he scored high marks 

A. Because 

B. Although 

C. Since 

D. As 
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19.Seema said to Leela, “Do you go for a morning walk? Seema asked Leela ______________. 

A. did she go for a morning walk 

B. she went for a morning walk 

C. that she went for a morning walk 

D. if she went for a morning walk 

20.(Punctuate this correctly)his father said you will certainly win the competition balu 

A. His father said, ’’You’ll certainly win the competition, Balu.’’ 

B. His father said, ‘’you’ll certainly win the competition Balu.’’ 

C. His father said, ’’Youll certainly win the competition, Balu.’’ 

D. His father said, ‘’You’ll certainly win the competition, balu.’’ 

Mathematics 

21. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 
22. 
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A. 4 

B. 11 

C. 5 

D. 7 

23. 

 

A. 10 வெ.மீ 

B. 12 வெ.மீ 

C. 

 

D. 8 வெ.மீ 

24. 

ஆரம் ‘r’ ேற்றும் ‘O’ ழெ ழேயோக வகாண்ட ெட்டத்தின் உள்மள P என்ற புள்ளி அழேந்தது எனில் 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 
25. 
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A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 
26. 

 

A. 2.5 வெ.மீ 

B. 3.5 வெ.மீ 

C. 1.4 வெ.மீ 

D. 1.5 வெ.மீ 

27. 

 

A. -4 
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B. 4 

C. 9 

D. -9 

28. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 
29. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 
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D. 

 
30.இரு முக்மகாணங்கள் ெடிவொத்தழெ எனில், அெற்றின் ஒத்தமகாணங்கள்…………. ேற்றும் அெற்றின் 

ஒத்தெக்கங்கள் ………… ஆக இருக்கும். 

A. அெேம், ெே விகிதத்தில் 

B. ெேம், வெவ்மெறு விகிதத்தில் 

C. அெேம், வெவ்மெறு விகிதத்தில் 

D. ெேம், ெேவிகிதத்தில் 

31.இரண்டு ோணெர்கள் தங்களுக்கு வகாடுக்கப்ெட்ட இரண்டு மின்தழடயாக்கிகழளக் (R) வகாண்டு 

வதாடரிழணப்பு ேற்றும் ெக்க இழணப்பு மொதழனழய வெய்து கீழ்க்கண்ட V-I ெழரெடம் ெழரந்துள்ளனர். 

கீமை வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ெழரெடங்களில் எது / எழெ ெரி? 

 

A. 1 

B. 2 

C. இரண்டும் ெரி 

D. இரண்டும் தெறு 

32. 
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A. c 

B. a 

C. b 

D. d 

33.வெப்ெ சூமடற்றியில் ெயன்ெடும் வெப்ெ மின்னிழை ழநக்மராம் என்னும் வொருளால் ஆனது. ஏவனன்றால் 

கீழ்கண்டெற்றுள் எது / எழெ காரணோகும். 1. மின் தழட எண் அதிகோக இருப்ெதால் இதன் ெழிமய 

மின்மனாட்டம் ொயும்மொது அதிக வெப்ெத்ழத உண்டாக்கும். 2.   உருகு நிழை அதிகம் 3.  அதிக 

வெப்ெநிழையில் எளிதில் ஆக்ஸிஜமனற்றம் (எரியாது) அழடயாது 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. மேமை உள்மள அழனத்தும் 

34. 

 

A. ஒளிச்மெர்க்ழக, கார்மொழைட்மரட்டுகழள உருொக்க ஆற்றழைப் ெயன்ெடுத்துகிறது, அமத 

மநரத்தில் வெல்லுைார் சுொெம் கார்மொழைட்மரட்டுகழள ெளர்சிழதோற்றத்திற்குட்ெடுத்துகிறது. 

B. ஒளிச்மெர்க்ழக ,கார்மொழைட்மரட்டுகழள ெளர்சிழத ோற்றத்திற்குட்ெடுத்தஆற்றழைப் 

ெயன்ெடுத்துகிறது, அமத மநரத்தில் வெல்லுைார் சுொெம் கார்மொழைட்மரட்டுகழள உருொக்குகிறது 
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C. ஒளிச்மெர்க்ழக ேற்றும் வெல்லுைார் சுொெம் இரண்டும் கார்ென் ழட ஆக்ழெடு ேற்றும் நீழரப் 

ெயன்ெடுத்தி, கார்மொழைட்மரட்டுகழள உற்ெத்தி வெய்கின்றன. 

D. ஒளிச்மெர்க்ழக ேற்றும் வெல்லுைார் சுொெம் இரண்டும் கார்ென் ழட ஆக்ழெடு ேற்றும் நீழர உற்ெத்தி 

வெய்ய, கார்மொழைட்மரட்டுகழள ெளர்சிழத ோற்றத்திற்குட்ெடுத்துகிறது. 

35. 

 

A. i. ஒத்த ஈரணு மூைக்கூறு,ii. ோறுெட்ட ஈரணு மூைக்கூறு , iii. ஒத்த மூெணு மூைக்கூறு,iv. ெை அணு 

மூைக்கூறு. 

B. i. ஒத்த மூெணு மூைக்கூறு ii. ோறுெட்ட ஈரணு மூைக்கூறு iii.ஒத்த ஈரணு மூைக்கூறு,iv. ெை அணு 

மூைக்கூறு. 

C. i. ஒத்த மூெணு மூைக்கூறு,ii. ோறுெட்ட ஈரணு மூைக்கூறு, iii. ஒத்த ஈரணு மூைக்கூறு,iv. ெை அணு 

மூைக்கூறு. 

D. i. ஒத்த ஈரணு மூைக்கூறு,ii. ெை அணு மூைக்கூறு, iii. ஒத்த மூெணு மூைக்கூறு,iv. ோறுெட்ட ஈரணு 

மூைக்கூறு . 

36.ெல்ெர் ழட ஆக்ழெட்டின் மூைக்கூறு எழடழயக் கண்டறியவும். 

A. 32 

B. 16 

C. 14 

D. 64 

37.ஒரு ைாரி அழேதி நிழையிலிருந்து புறப்ெட்டு சீரான முடுக்கத்துடன் இயங்குகிறது. அது 20 

வினாடிகளில் 800 மீ வதாழைழெ கடக்கிறது. அதன் நிழற 5 டன் எனில், அதன்மீது வெயல்ெடும் விழெழயக் 

கண்டுபிடி 

A. 10000 N 

B. 2000 N 

C. 30000 N 

D. 20000 N 

38. 
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A. கழள வகால்லி 

B. ொயு ெரிோற்றம் 

C. பூச்சி தாக்குதல் 

D. ெறண்டு மொதல் 

39. 

 

A. A - i , B - iv , C – iii , D - ii 

B. A - iii , B - i , C – ii , D - iv 

C. A - iii , B - iv , C – ii , D - i 

D. A - i , B - ii , C – iii , D – iv 

 

40.கூற்று:கடல் நீரில் உப்பின் வெறிவு ேற்ற ெருெங்கழள விட மகாழடயில் அதிகோக இருக்கும்.  

    காரணம் :வெப்ெநிழை அதிகரிப்ொல் கழரதிறன் அதிகரிக்கிறது. 

A. கூற்று ேற்றும் காரணம் ெரியானது . கூற்றிற்கு வொருத்தோன காரணம் ஆகும் . 

B. கூற்று ேற்றும் காரணம் ெரியானது .ஆனால் கூற்றிற்கு வொருத்தோன காரணம் இல்ழை . 

C. கூற்று ெரியானது ஆனால் காரணம் தெறு. 

D. கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் ெரியானது. 

 

41. 
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A. A ேற்றும் B இரண்டும் 

B. A ேட்டும் 

C. B ேட்டும் 

D. மேற்கூறிய இரண்டும் இல்ழை 

 

42.நர்ேழத ஆற்றின் குறுக்மக ெை அழணகள் கட்டுெழத எதிர்த்து உருொக்கப்ெட்டமத 'நர்ேழதழய 

காப்மொம் இயக்கம்'. இவ்வியக்கம் ___________ என்றும் அழைக்கப்ெடுகிறது. 

A. நர்ேழத திட்டம் 

B. அப்பிமகா இயக்கம் 

C. அழணகள் இல்ைா நர்ேழத 

D. நர்ேதா ெச்ொமொ ஆந்மதாைன் 

 

43.“உைகத்திமைமய வொந்த நாடு என்று ஒன்று இல்ைாத இனம்” என ஆய்ொளர்கள் எந்த இனத்ழதக் 

கூறுகின்றனர் ? 

A. வெல்டிக் இனம் 

B. யூத இனம் 

C. சுக்சி இனம் 
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D. அய்னு இனம் 

 

44.பின்ெருெனெற்றில் எது ெரியாக வொருந்தியுள்ளது? i) ெம்பூர்ண கிராமீன் மராஸ்கர் மயாஜனா: 

(SGRY):- கிராேப்புற ஏழைகளுக்கு ஊதிய மெழை ொய்ப்புகள் ேற்றும் உணவு ொதுகாப்ழெ உருொக்கும் 

திட்டம் ii) ஸ்ெர்ணஜயந்தி கிராம் ஸ்ெமராஸ்கர் மயாஜனா (SGSY): - ெறுழே ஒழிப்பு சுய மெழைொய்ப்பு 

திட்டம் iii). பிரதான் ேந்திரி கிராமோதயா மயாஜனா:- ெறுழேக்மகாட்டுக்கு கீழ் உள்ள கிராேப்புற 

ேக்களுக்கு இைெெோக புதிய வீடுகள் கட்டும் திட்டம் iv). பிரதேரின் மராஸ்கர் மயாஜனா- "ெடித்த 

மெழையில்ைாத இழளஞர்களுக்கு" மெழைொய்ப்பு உருொக்கும் திட்டம் 

A. (i) ேட்டுமே ெரியாகப் வொருந்துகிறது. 

B. (i) ேற்றும் (iv) ெரியாகப் வொருந்துகின்றன. 

C. (ii) ேட்டும் ெரியாகப் வொருந்துகிறது 

D. (i), (ii) ேற்றும் (iii) ெரியாகப் வொருந்துகின்றன 

 

45.“அடால்ப்” என்ற வொல்லின் வொருள் -------. 

A. துணிவுமிக்க ேற்றும் ஓநாய் 

B. உயர் குணமுள்ள ேற்றும் ஓநாய் 

C. துணிவுமிக்க ேற்றும் சிங்கம் 

D. உயர் குணமுள்ள ேற்றும் சிங்கம் 

 

46.குோர் காழையில் எழும்வொழுது வதளிொன ொனத்தப் ொர்த்தான். நண்ெகலில் கடுழேயான 

வெயிைடிப்ெழதயும், ோழையில் திடீவரன இருட்டிக் வகாண்டு ெைத்த ேழைப் வொழிெழதயும் ொர்த்தான். 

ஒரு நாளில் ெளிேண்டைத்தில் ஏற்ெடும் திடீர் ோற்றங்களுக்கு _______ என்று வெயர் என்ெழத பிறகு 

வதரிந்துவகாண்டான். 

A. காைநிழை 

B. ொனிழை 

C. சூரியக் கதிர்வீச்சு 

D. ஈரப்ெதம் 

 

47.ெள்ளியின் வெயல்திறழன மேம்ெடுத்தும் ெரந்த மநாக்கத்துடன், ெேக்ரா சிக்ஷா திட்டம் அரொங்கத்தால் 

வதாடங்கப்ெட்டது. ெள்ளிக்கல்விக்கான ெேொய்ப்புகள் ேற்றும் ெேோன கற்றல் விழளவுகளின் 

அடிப்ெழடயில் இது அளவிடப்ெடும். இந்த ொக்கியத்தில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள ெளர்ச்சிக்கான அளவீட்டிழன 

அழடயாளம் காணவும். 

A. எழுத்தறிவு 

B. ெறுழே 

C. சுய மெழைொய்ப்பு. 

D. கல்வியறிவின்ழே 
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48.பின்ெருெனற்றிற்கான ெரியான வொற்கழள கண்டறியவும். i). ெட்டத்ழத அறிமுகப்ெடுத்துெதற்கு 

முன்பு, அரொங்கம்வகாள்ழக விருப்ெங்கழள முன்ழெக்க இது ஒரு ெழியாகும். ii) இதன் காைம் 30 

நிமிடங்கள். இந்த மநரத்தில் ஒரு பிரச்ெழனழய எழுப்ெ ஒரு உறுப்பினர் மூன்று நிமிடம் வெறுகிறார். இது 

மகள்வி மநரத்திற்குப் பிறகு உடனடியாகத் வதாடங்குகிறது. iii). இது, ொராளுேன்ற உறுப்பினர்கள் 

நிர்ொக நடெடிக்ழககளின் எந்த ஒரு அம்ெத்ழதயும் ெற்றி எழுப்பும் மகள்விகளுக்கு அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட 

இந்திய ேக்களழெயின் கூட்டத்வதாடரின் முதல் ேணிமநரம் ஆகும். 

A. (i) வெள்ழளத்தாள் (ii) மகள்வி மநரம் (iii) பூஜ்ஜிய மநரம் 

B. (i) மகள்வி மநரம் (ii) வெள்ழளத்தாள் (iii) பூஜ்ஜிய மநரம் 

C. (i) வெள்ழளத்தாள் (ii) பூஜ்ஜிய மநரம் (iii) மகள்வி மநரம் 

D. (i) பூஜ்ஜிய மநரம் (ii) மகள்வி மநரம் (iii) வெள்ழளத்தாள் 

 

49.கீமை வகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ெத்திழயப் ெடித்து பின்ெரும் மகள்விக்கு ெதிைளிக்கவும். இந்திய மதசிய 

காங்கிரஸ் முன்னாள் தழைெர், வெவ்ொய்க் கிைழே அன்று, மகாவிட் -19 குறித்த வெள்ழள அறிக்ழகழய 

/ வெள்ழளத் தாழள வெளியிட்டார். அெர் ஒரு ெத்திரிக்ழகயாளர் ெந்திப்பில் வெள்ழள அறிக்ழகழய 

வெளியிட்ட மொது, இந்த ஆெணத்தின் மநாக்கம், இந்தியாழெ வதாற்றுமநாயின் மூன்றாெது அழைக்குத் 

தயார்ெடுத்த உதவுெமத தவிர, அரொங்கத்ழத மநாக்கி விரல் நீட்டுெது அல்ை என்று கூறினார். 

வெள்ழளத்தாள் என்றால் என்ன? i) ஒரு வெள்ழளத்தாள், ஒரு ெழிகாட்டியாக அல்ைது ஒரு அறிக்ழகயாக 

வெயல்ெடுகிறது. இது சிக்கைான பிரச்ெழனழய சுருக்கோன ெடிெத்தில் வதாகுத்து அளிக்கிறது. ii) 

வெள்ழளத்தாளின் மநாக்கம், அதிகாரிகள் ஒரு பிரச்சிழனழயப் புரிந்து வகாள்ளவும், தழடகழள 

அழடயாளம் காணவும் ேற்றும் ெல்மெறு பிரச்ெழனகளுக்குத் தீர்வு காணவும் உதவும். iii) இழெ, 

அரொங்கத்தால் தயாரிக்கப்ெட்ட வகாள்ழக ஆெணங்கள் ேற்றும் எதிர்காைச் ெட்டங்களுக்கான 

முன்வோழிவுகழளக் குறிப்பிடுகின்றன. வெள்ழள ஆெணங்கள் வெரும்ொலும் கட்டழள ஆெணங்களாக 

வெளியிடப்ெடுகின்றன ேற்றும் திட்டமிடப்ெட்ட ஒரு ேமொதாவின் ெழரவு ெதிப்ழெ உள்ளடக்கியிருக்கைாம். 

A. (i) ேட்டுமே ெரியானது. 

B. (i) ேற்றும் (iii) ெரியானழெ. 

C. (ii) ேட்டும் ெரியானது 

D. (i), (ii) ேற்றும் (iii) ெரியானழெ. 

 

50.தமிழ்நாட்டில் மரஷன் கார்டுகள் PHH, PHHA , NPHH , NPHHS ேற்றும் NPHHNC என 5 ெழககள் உள்ளன. 

உங்கள் மரஷன் கார்டில் PHH என்று குறிப்பிடப்ெட்டிருந்தால் அது கீழ்க்கண்டெற்றுள் எதழனக் குறிக்கும் ? 

A. நியாய விழைக் கழடயில் அரிசி உட்ெட அழனத்துப் வொருட்கழளயும் ொங்க முடியும் 

B. 35 கிமைா அரிசி உட்ெட அழனத்துப் வொருட்கழளயும் ொங்க முடியும். 

C. அரிசிழயத் தவிர, ெர்க்கழர உள்ளிட்ட வொருட்கழள ேட்டும் ொங்கைாம். 

D. எந்த ஒரு வொருளும் கிழடக்காது. ஒரு அழடயாள அல்ைது முகெரிச் ொன்றாக ேட்டுமே 

ெயன்ெடுத்த முடியும். 

 

 


