TNPSC GROUP II (INTERVIEW) 2018 - Chennai
Test Series : 019
Number of questions: 20000
Name: _______________________________
ID No: ____________________
Marks: No negative marks.
1. ghly;jpwk; mwpe;J nghUj;Jf.
A) jkpo; nfO $ly; - khzpf;fthrfk;
B) jkpo; Ntyp – jpUtpisahlw;Guhzk;
C) $lypy; Ma;e;j xz;je
P ; jkpo; - GwehD}W
D) Mytha; - ghpghly;
(a)
(b)
(c)
(d)
A)
B
C
D
A
B)
C
D
A
B
C)
A
B
D
C
D)
A
C
B
D
2. kdpj ehfhpfj; njhl;by;.
A) ghgpNyhdpah
B) ,nyKhpah
C) kJiu
D) thuzhrp
3. g‡Wsp Mw;Wld; gd;kiy mLf;fj;Jf;
Fkhpf;NfhLk; nfhLq;fly; nfhs;s ---E}y;
Rl;Lf.
A) rpyg;gjpfhuk;
B) kzpNkfiy
C) jpUKUfhw;Wg;gil
D) nghpaGuhzk;
4. gz;ilj; jkpoh;jk; Vw;Wkjp> ,wf;Fkjp
gw;wpf; $Wk; E}y;.
A) jkpo;tpL J}J
B) ew;wpiz
C) FWe;njhif
D) gl;bdg;ghiy
5. jdf;nfdj; jdpr;rpwg;Gk; gy nkhopfs;
Njhd;wp tsu mbg;gilahfTk; cs;s
nkhopNa.
A) jha;nkhop
B) jpuhtplnkhop
C) %ynkhop
D) jkpo;nkhop
6. ,e;jpahtpy; Ngrg;gLk; nkhopfis
vj;jid nkhopf;FLk;gq;fspy; mlf;Fth;.
A) ehd;F
B) ,uz;L
C) MW
D) %d;W.
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7. nghUj;Jf.
A) <];l;kd;

- xUth; kl;Lk; ghh;f;Fk;
glf;fUtp
B) vbrd;
- glr;RUs;
C) vl;th;L ikgphpl;R - fUj;Jg; glk;
D) thy;l; b];dp
- ,af;fg;glk;
(a)
(b)
(c)
(d)
A)
C
A
B
D
B)
D
C
A
B
C)
B
A
D
C
D)
A
B
C
D
8. ‘E}w;nwhU Nfhbapd; Nkw;gl tphpe;jd”
ngUntbg;Gf; nfhs;if NgRk; E}y;.
A) GwehD}W
B) jpUke;jpuk;
C) jpUthrfk;
D) Njthuk;
9. ,ghd; xU mnkhpf;f -----A) ,jo;
A) jpiug;glk;
C) fUj;Jg;glk;
D) nra;jpg;glk;
10. mhpr;re;jpuid xU ngha; Ngritf;f
Kad;W Njhw;wth;.
A) jsgjp
B) tRthkpj;jpuh;
C) Mrphpah;
D) Nrhjplh;
11. cd;Ds; ,Uf;Fk; Mz;ltdpd; muR.
A) jhy;Rjha;
B) mhp];lhl;by;
C) nydpd;
D) ];lhypd;
12. njd;dhg;gphpf;fhtpy; fhe;jpf;Ff;
fLq;fhty; jz;lid toq;fpa MSeh;
A) [hd; <l;];
B) [hh;[; ePl;
C) ];kl;];
D) Nltpl;rd;
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13. jpuhtplk; vd;Dk; nrhy;iy Kjd; Kjyp;y
cUthf;fpatu;
A) ielh
B) Nrhk;];fp
C) Fkhpygl;lh;
D) vy;yp];

20. ifj;njhopy; xd;iwf; fw;Wf;nfhs; ftiy
cdf;fpy;iy xj;Jf;nfhs; ----A) Gyth; Foe;ij
B) Kbaurd;
C) ehkf;fy; ftpQh;
D) jhuh ghujp

14. jkpo;> njYq;F> kiyahsk;> fd;dlk;
Mfpa ehd;Fk;
A) njd;jpuhtpl nkhopfs;
B) eLj;jpuhtpl nkhopfs;
C) tljpuhtpl nkhopfs;
D) jpuhtplg; ngUnkhopfs;

21. Ie;jpyf;fzk; gw;wpa kpfg;gioikahd
E}y;.
A) njhy;fhg;gpak;
B) mfj;jpak;
C) ed;D}y;
D) ,yf;fz tpsf;fk;

15. jkpo; ,yf;fpa tuyhw;wpy; ,Ugjhk;
E}w;whz;L
A) kWkyh;r;rpf; fhyk;
B) gf;jpf; fhyk;
C) nghw;fhyk;;
D) ciueilf; fhyk;
16. kd;dh;fis kl;LNk kfpo;tpj;J te;j
ftpij kuig khw;wp vspa kf;fis Nehf;fpf;
ftpijf; fUtpiaj; jpUg;gp mikj;j
ngUikf;Fhpath;
A) ,sq;Nfhtbfs; B) ghujpahh;
C) ghNte;jh;
D) Nrf;fpohh;
17. jkpo;> jkpoh;> jkpo; czh;T> ngz;
tpLjiy> nghJTilik jpuhtpl ,af;fr;
rpe;jid – ghLnghUshdJ ahUila
ghly;fspy;
A) Rujh
B) mg;Jy; uFkhd;
C) Kbaurd;
D) ghujpjhrd;
18. kq;if auhfg; gpwg;gjw;Nf ----- ey;y
khjtk; nra;jpl Ntz;Lkk;kh --- ahh; $w;W.
A) ghujpjhrd;
B) ghujpahh;
C) ftpkzp Njrpf tpehafk;
D) ehkf;fy; ftpQh;
19. jkpod; vd;Nwhh; ,dKz;L jdpNa
mtw;nfhU FzKz;L --- $wpa ftpQh;.
A) ehkf;fy; ftpQh; B) ftpkzp
C) ghNte;jh;
D) ctikf; ftpQh;
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22. ahUila rhaypy; ghujpahh; trdftpij
vOjpdhh;.
A) fPl;];
B) igud;
C) thy;l; tpl;kd;
D) nydpd;
23. e.gpr;r%h;jj
; p> GJikg;gpj;jd;> F.g.
,uhrNfhghyd;. f.eh. Rg;gpukzpad;
KjypNahh; njhlf;fj;jpy; GJf;ftpij vOjpa
,jo;.
A) kzpf;nfhb
B) RNjrkpj;jpud;
C) fy;fp
D) Mde;j tpfld;
24. njhlh;gw;w xd;iwj; Njh;f.
A) kzpf;nfhb
B) vOj;J
C) thdk; ghbf; FOtpdh;
D) nrhy;
25. cr;rpkiyapNy CWk; mUtpfs;
xNu topapy; fyf;FJ
xw;Wik apy;yh kdpjFyk;
cah;T jho;T tsh;f;FJ
A) K. Nkj;jh
B) eh. fhkuhrd;
C) gl;Lf;Nfhl;ilf; fy;ahzRe;juk;
D) gpugQ;rd;
26. thio ,iyNahir: tQ;rpah;if
tisNahir jhio klNyhir: jhah;japu;
kj;Njhir – ghly; ahUilaJ.
A) thyp
B) fz;zjhrd;
C) Rujh
D) thzpjhrd;
27. fz;zjhrd; ,aw;ngah;.
A) fUg;igah
B) rhj;ija;ah
C) Kj;ijah
D) ghg;iga;ah
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28. khWgl;lijj; Njh;f
A) ,NaR fhtpak;
B) khq;fdp
C) Ml;ldj;jp Mjpke;jp
D) Nrukhd; fhjyp

35. jpiufly; XbAk; jputpak; NjL --- ahh;
nkhop
A) ghujp
B) xsit
C) G+q;Fd;wd;
D) cyfehjd;

29. fz;zjhrd; Mrphpauhf ,y;yhj ,jo;
A) njd;wy;
B) Gyik
C) fz;zjhrd;
D) Ky;iy
30. nghUj;Jf.
A) vq;fs; giftu; vq;Nfh
kiwe;jhh; ,q;Fs;s
- 1) ftpkzp
jkpoh;fs; xd;whjy;
fz;Nl
B) rigfspNy jkpnoOj;J - 2) ehkf;fy;
Koq;f Ntz;Lk;
ftpQh;
C) ghl;lhsp kf;fsJ grpjPu
Ntz;Lk;
- 3) ghujpahh;
D) NjdhW ghAJ nrq;fjpUk;
rhAJ MdhYk; kf;fs; -4) fz;zjhrd;
tapW fhAJ
- 5) kf;fs; ftpQh;
- 6) ghujpjhrd;
A) 6>1>2>5
B) 6>3>1>5;
C) 6>4>5>1
D) 6>2>3>5
31. kf;fs; ftpQh; - vdg; Nghw;wg;gLgtu;
A) gl;Lf;Nfhl;;il fy;ahzRe;juk;
B) ehkf;fy; ftpQh;
C) Rujh
D) ftpkzp
32. fhe;jpaf; ftpQh; vDk; Nghw;Wjy; ahUf;F?
A) ,uhkypq;fdhh;
B) tpehafdhh;
C) Rj;jhde;j ghujpahh;
D) jpU.tp.f
33. jpuhtpl nkhopfspd; xg;gpyf;fzk;
E}yhrphpah;
A) r. mfj;jpaypq;fk;
B) nr. it. rz;Kfk;
C) nghw;Nfh
D) fhy;L nty;
34. nghUe;jhj ,iziaf;
A) rpWgQ;r%yk;
B) Qhdujk;
C) vOj;J
D) Fapy;ghl;L
-

fhl;Lf:
fhhpahrhd;
ghujpahh;
rp.R.nry;yg;gh
ghujpjhrd;
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36. jPJk; ed;Wk; gpwh;juthuh - ,f; $w;W
A) gonkhop
B) ehybahh;
C) rpWgQ;r%yk;
D) fzpad; G+q;Fd;wd;
37. njhy;fhg;gpak; flw;gazj;ij vt;thW
Fwpj;Js;sJ.
A) Ke;ePh; tof;fk;
B) Ke;ePh; gazk;
C) ePht
; opg; gphpjy;
D) nghUs; tapw; gphpT
38. goe;jkpoh;> fpNuf;fiuAk;cNuhkhdpaiuAk;
vt;thW mioj;jdh;.
A) ctdu;
B) vapdh;
C) atdu;
D) ftdh;
39. nghpa fg;gYf;F ctikahf murdJ
Nfhl;il $wg;gLs;s rq;f ,yf;fpak;.
A) kJiuf; fhQ;rp
B) gl;bdg; ghiy
C) GwehD}W
D) fypj;njhif
40. Mop> Mh;fyp> thuzk;> ngstk; - ,it
xUnghUl;gd;nkhopahfpf; Fwpg;gJ.
A) MW
B) Fsk;
C) epjp
D) fly;
41. Giz> jpkpy;> mk;gp> tq;fk;> g‡wp ,it
xUnghUl;gd;nkhopahfpf; Fwpg;gJ.
A) kjpy;
B) tz;b
C) rpq;fk;
D) kuf;fyk;
42. Gfhh; efuj;jpy; epWj;jg;gl;l ehtha;fis
ahidnahL xg;gpLk; ,yf;fpak;.
A) GwehD}W
B) kJiuf;fhQ;rp
C) gl;bdg;ghiy
D) rpWghzhw;Wg;gil
43. Nru kd;ddpd; JiwKfk;.
A) nfhw;if
B) Krpwp
C) Gfhh;
D) tQ;rp
44. nghd; je;J kpsF ngw;Wr; nrd;wth;fs;
(A) atdh;
(B) rPdh;
(C) ghy];jd
P pah;
(D) ghgpNyhdpah;
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45. khh;f;NfhNghNyh - ve;j ehl;lwpQh;
(A) rPdh
(B) ntdpR
(C) vfpg;J
(D) fpuPR
46. mjpakhdpd; Kd;Ndhh; fhyj;jpy; rPdhtpy;
,Ue;J nfhz;Lte;J gapuplg;gl;lJ?
(A) njd;id
(B) kpsF
(C) thio
(D) fUk;G
47. fy;Njhd;wp kz;Njhd;whf; fhyj;Nj
thNshL Kd;Njhd;wpa %j;jFb - ,lk;
ngw;Ws;s E}y;
(A) njhy;fhg;gpak;
(B) ghujpahh; ftpijfs;
(C) Gwg;nghUs; ntz;ghkhiy
(D) ghujpjhrd; ftpijfs;
48. cz;b nfhLj;Njhh; caph; nfhLj;NjhNu vdf; $Wk; E}y;
(A) GwehD}W
(B) jpUtUl;gh
(C) Njthuk;
(D) ngupaGuhzk;
49. fhiy khiy cyhtpepjk;
fhw;W thq;fp tUNthupd;
fhiyj; njhl;Lf; Fk;gpl;Lf;
fhyd; Xbg; NghthNd - ahh; $w;W?
(A) xsitahh;
(B) ehkf;fy; ftpQh;
(C) ftpkzp
(D) Rujh
50. jpuhtpl nkhopfs; vj;jid tifahfg;
gpupf;fg;gl;Ls;sd?
(A) ehd;F
(B) ,uz;L
(C) MW
(D) %d;W
51. fPo;fz;l thf;fpaj;ij ftdpf;f
1. glr;RUs; nry;Y}yha;L vDk; nghUshy;
MdJ.
2. glk; vLf;fg; gad;gLk; RUs; :
vjph;r;RUs;
3. jpiug;glj;ijtplr; nra;jpg;glk; vLg;gJ
vspikahdJ.
(A) 1> 2 rup 3 jtW
(B) 1> 2> 3 rup
(C) 1> 2 jtW 3 rup
(D) 1 rup 2> 3 jtW
52. nghUj;Jf
(a) me;jf; NfzpAk;
ve;jpuf; fpzWk;

- 1. ngUq;fij
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(b) gathf; fsuidah;
fy;yhjth;
(c) clk;ghh; mopapd;
capuhh; mopth;
(d) Gy;yhfpg; G+lha; .........
(a)
(b)
(c)
(A)
1
2
3
(B)
1
2
4
(C)
1
3
2
(D)
4
2
1

- 2. jpUts;Stk;
- 3. jpUthrfk;
- 4. jpUke;jpuk;
(d)
4
3
4
3

53. ‘gz;nzhL jkpnohg;gha;” E}y; ngah;
(A) Njthuk;
(B) jpUg;ghit
(C) jpUtUl;gh
(D) ngupa jpUnkhop
54. ehfupf tsh;r;rp> gz;ghl;Lg; guty;>
,df;fyg;G Nghd;w fhuzq;fshy; ---------------vd;Dk; epiyf;Fj; js;sg;gl;bUf;fpNwhk;
(A) Nehahsp
(B) mopT
(C) kUe;Nj czT
(D) jPuhg;gpzp
55. cz;l czT> nrupj;j gpd;dNu kPz;Lk;
cz;zNtz;Lnkdj; -------------- $WfpwJ.
(A) Adhdp
(B) MAh;Ntjk;
(C) XkpNahgjp
(D) jkpo; kUj;Jtk;
56. cz;l czT FUjpAld; fyg;gjw;Fk;
FUjp J}a;ik ngWtjw;Fk; clypy; cs;s
fopTg; nghUs;fs; ntspNaw;Wtjw;Fk; ---------,d;wpaikahjJ.
(A) kUe;J
(B) cg;G
(C) clw;gapw;rp
(D) ePh;
57. tapW Gilf;f cz;Zjy; Neha;f;F
,lkspf;Fk; vdNt jhd; --------- kPJ}z;
tpUk;Ngy; vd;wth;
(A) jpUts;Sth;
(B) rpj;jh;
(C) jpU%yh;
(D) xsitahh;
58. rpq;fty;yp> Qhdg;gr;rpiy - mwpe;j ngah;
(A) Jsrp
(B) ky;yp
(C) J}Jtis
(D) ty;yhiu
59. Fkupfz;l Nehaf;F FkupnfhL - Kjy;
Fkup ngz;> ,uz;lhtJ Fkup - $Wf
(A) kUe;J
(B) MNyhrid
(C) Jsrp
(D) fw;whio
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60. ‘,Njh Xh; cj;jk kdpjh; Nghfpwhh;” vd;W
,uhkypq;fiug; Nghw;wpath;
(A) rpjk;gu Rthkpfs;
(B) jpfk;gu rhkpahh;
(C) jpU.tp.f
(D) jhAkhdth;
61. ifahe;jfiu> gpUq;fuhrk;> Njfuhrk; ,jd; ahtUk; mwpe;j ngah; jUf
(A) Fg;gNkdp
(B) fPohney;yp
(C) fupryhq;fz;zp (D) KRKRf;if
62. ,UnghUs;fSf;F ,ilNa cs;s
xg;Gikiaf; $wp> gpd;dh; mtw;iw
NtWgLj;JtJ.
(A) cUtf mzp
(B) gpwpJnkhopjy; mzp
(C) Ntw;Wik mzp
(D) tUepiy mzp
63. 1913-y; fhe;jpabfs; jiyikapy; ele;j
thy;f;];u];l; Nghuhl;lj;jpy; gq;Fnfhz;l
jkpog;ngz;
(A) mQ;riyak;khs;
(B) ,uhkhkph;jk;khs;
(C) ts;spak;ik
(D) mk;G[j;jk;khs;
64. என்னுடைய சக ோjரியின்
மரணத்டதவிைவும் ----- இன் மரணம்
என ்கு கேரிடியோ
ோந்தியடி

இருந்தது என்று

ள் மனம் வருந்தினோர.்

A. மலோ கநரு
B.அம் புஜத்தம் மோள்
C.விஜயலக்ஷ்மி ேண்டிை்
D.வள் ளியம் டம
65. இந்தியன் ஒே்பீனியன் - ஒரு
A.நோவல்
B.சசய் திே்ேைம்
C. விடத
D.இதழ்
66. தில் டலயோடி எந்த மோவை்ைத்தில்
உள் ளது

A.மதுடர
C. நோ ே்ேை்டினம்

B.தஞ் டச
D.விருதுந ர ்

67. தில் டலயோடி வள் ளியம் டம மோளிட
எங் குள் ளது.
A. தில் டலயோடி
C.மதுடர

B.சதன்னோபிரி ் ோ
D.சசன்டன

TEMPZ ACADEMY – TNPSC -2018

68. மங் ம் மோளின் ேடைத்தளேதி
A.

ருணோ ரன்

B. நரசே்டேயன்

C. நஞ் சே்ேன்

69.

D. இரவிவர ்மன்

ன்னியோகுமரி

்கு மதுடர ்கும்

இடைகய அடமந்த சநடுஞ் சோடல .
A. மங்

ம் மோள் சோடல

B. மதுடர சநடுஞ் சோடல
C. கிழ

்கு

்

ைற்

டரச ்சோடல

D. யோதுமில் டல

70.மங் ம் மோள் , மதுடர மீனோை்சி
க

ோவிலில் என்ன திருவிழோவிற் கு ஏற் ேோடு

சசய் தோர ்
A. சதே்கேோற் சவம்
B. பிரம் கமோற் சவம்
C. ஊஞ் சல் உற் சவம்
D. ஏசல் உற் சவம்

71. சதன்னோே்ரி ் ோே் கேோரோை்ைத்தில
ேங் கு சேற் றகேோது தில் டலயோடி
வள் ளியம் டம வயது
A. முே்ேது

B. முே்ேது ஐந்து

C. ேதிடனந்து

D. நோற் ேது

72. கதவர ் அடனயர ் யவர ் அவருந்தோம்
கமவன சசய் வசதோழு

லோன்

ேயின்றுவரும் அணி
A.உவடம அணி
B. வஞ் சே்பு

ழ் ச ்சி அணி

C.கவற்றுடம அணி
D. உருவோ

அணி

73. சிகலடை என்ேதன் கவறுசேயர ்
A. இரை்டுற சமோழிதல்
B. தனிே்ேை வருதல்
C. மீண
் டும் மீண
் டும் வருதல்
D. திரும் பி வருதல்

74. மூவட

சமோழியோல் வரும்

சேோதுசமோழி யோவும் அணியில்
A. கவற்றுடம அணி
B. உவடம அணி
C. பிரிசமோழிச ்சி கலடை
D. சசம் சமோழிச ்சி கலடை

75.உவடமடய ் கூறி ்
உவகமயம் (சேோருள் ) சேற டவே்ேது.
A. உருவ

அணி

B. கவற்றுடம அணி

C. உவடம அணி

D. பிரிசமோழிதலணி
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76. குணம் நோடி
மிட

நோடி மி

் குற் றமும் நோடி அவற்றுள்
்

ச

ோளல் -இங் குே்

C.உவடம அணி
அணி

D.உருவ

ேயின்று வரும் அணி.
A. உவடம அணி

83. ேல சேோருள் ளுள் ஒன்றடன

B. சசோற் சேோருள் பின்வருநிடல அணி

உருவ

C. சேோருள் பின்வருநிடல அணி

சதோைர ்புடைய மற் சறோன்றிடன

D. சசோல் அணி

உருவ

77. சிற் றில ்கிய இல ் ணம் கூறும் நூல்
்

ண விள ்

A.இல

ம்

B. நன்னூல்
த்தியம்

84. வந்த சசோல் கல ேலமுடற வந்து
கவறுேல சேோருள் தரும் அணி.

78. குை்டித் சதோல் ோே்பியம் எனே்

A. சசோற் சேோருள் பின்வருநிடலயணி
B. சேோருள் பின்வரும் நிடல அணி
C. சசோல் பின்வருநிடல அணி
D. கவற்றுே் சேோருள் டவே்பு அணி

கேோற் றே்ேடுவது.
A.நன்னூல்
B.இல

ே்ேடுத்தோமல் இருே்ேது.

A. எடுத்து ் ோை்டு உவடம அணி
B. கவற்றுடம அணி
C. ஏ கதச உருவ அணி இல் சேோருள்
D. உவடம அணி

ோே்பியம்

C.சதோல்
D.அ

ே்ேடுத்தி அதகனோடு

்

ண ்ச

ோத்து

C.சுவோமிநோதம்
D.இல

்

ணவிள ்

ம்

79.சின்னனூல் எனவும் அடழ ் ே்ேடுவது
A.கநமிநோதம்

86. நதி ள்

B.மோறன ே்சேோருள்
C.தண
் டியலங்
D. யோே்ேருங்

1 .ச

1 . சுவோமி

B. இல

2 வீரமோமுனிவர ்

விள ்

3 டவத்திய நோத

ம்

கதசி

(a)
4
3
2
3

ர்

4 . புத்தமித்திரர ்

D.சுவோமிநோதம் -

A)
B)
C)
D)

விரோயர ்

ம்

C. சதோன்னூல் -

(b)
3
1
3
2

(c)
2
4
1
4

(d)
1
2
4
1

A.எழுத்து

ள்

் கூறும் நூல்
B.அணி

C.யோே்பு

அணி

்ட

.

A.நிரல் நிடறயணி
B. ஏ கதச உருவ

அணி
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ோர ்

4.அசல

A
B
C
D

ோவிரி

- B . டநல்

3 . முசிறி

- C . தோமிரேரணி
்ஸோண
் ை்ரியோ - D .கேரியோறு

(1)
c
a
c
b

A. சதோல்

ள் .

ள்

ேண
் பும் ேயனும் அது ோை்டு

- A.

(2)
a
c
a
d

(3)
b
d
d
a

(4)
d
b
b
c

்

ண நூல்

ளுள்

ோே்பியம்

B. அ

ோலத்தோல்

முந்தியது.

D.சசய் யுள் வட

ண
் டு

ோற் ட

ஐந்தில

82. அன்பும் அறனும் உடைத்தோயின்
இல் வோழ

ள்

87. தமிழில் கிடை ் ே் சேற்றுள் ள

81. தண்டியலங் ோரம் , மறனலங் ோரம் இடவ எடதே் ேற் றி

்குமிைங்

ம் என்ற ஏற் ேோை்டை அறிந்து

2 . பூம் பு

A. வீரகசோழியம் விள ்

ல

சேோருத்து

லம்

ண -

ைலில்

துடறமு

ோரம்

80. சேோருத்து
்

85. திரோவிை சமோழி ள் சமோத்தம்
A. 24
B. 28
C. 4
D.18

C. வீரகசோழியம்

த்தியம்

D. நன்னூல்

88. ”யவனே்ரியோ”- என்ேது எதடன ்
குறி

்கும் ?

A. மிளகு

B. முத்து

C. சங் கு

D. தந்தம்

89. நன்னூல் ஒரு வழி நூல் எனில் அதன்
முதல் நூல் எது ?
A. அ த்தியம்
C. இல ் ண விள ்

ம்

B. சதோல் ோே்பியம்
D.கநமிநோதம்
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90. தவறோன இடணடயத் கதர ்
A.வீரகசோழியம் சேௌத்த

2.அமிர ்தசோ ர ்

விள ்
3.புத்தமித்திரர ்

சமயத்தவர ்

B.நன்னூல்

- B. சதோன்னூல்
- C. யோே்ேருங்

4. வீரமோமுனிவர ்

சமயத்தவர ்

சவண
் ேோமோடல

சமயத்தவர ்
- சேௌத்த
சமயத்தவர ்

91. கீழுள் ளவற்றுள் எJ தற் குறிே்கேற் ற

A
B
C
D

1
B
A
C
D

2
D
C
A
C

3
C
B
D
A

4
A
D
B
B

்குே் சேோருந்தும் ?

A. இயல் பு நி

ழ் ச ்சியில் தன்

ருத்திடன

ஏற் றல்
B. தன்

ருத்டத

வில
C. நை

்

- D. புறே்சேோருள்

C.யோே்ேருங் லம் - சமண

அணி

ல

ோரிட

- சமண

D.கநமிநோதம்

ம்

்
்

் கூறி பிறர ்

ருது

ல்
ோத நி

ழ் ச ்சிடய நைந்ததோ

்

கூறல்
D. ஒன்டற விள ்கிே் பிறிசதோன்டறச ்

92. ச ோடு ் ே்ேை்டுள் ளவற் றில்
தற் குறிே்கேற் றணி கதர ் :
A. யோடன தன் துதி

்ட

டய உயர ்த்தியது

வளசமன எண
் ணி விழுங் கி

விடுகமோ என எண
் ணி நிலோ மடறந்தது .
B. யோடன மி

முதலோனவற் டற விள கு
் ம் ேோை்டியல்
நூல் ளுள் முதன்டம.
A. ேன்னிரு ேோை்டியல்
B. நவநீ தே் ேோை்டியல்
C. இல ் ண விள ் ே் ேோை்டியல்
D. சிதம் ேர ேோை்டியல்

97. ஒரு சேோருள் குறித்த ேலசசோற் ள் ஒரு

சசோல் லல்

தன்டன ்

96. சிற் றில ்கியங் ளின் அடமே்பு

விடரந்து நைந்தது

அதடன ் ண
் ை பிற
விலங் கினங் ளும் ,விடரவோ ஓடின
C. இருமன்னர ் ள் ஒருவடரசயோருவர ்
எதிர ்ச ோண
் ை ோை்சி யோடன ள்
சந்தித்தது கேோல் கதோன்றியது
D. எங் கு கநோ ்கினும் இருள் . இருளின்
ருடம கம த்டதயும் மிஞ் சியது.

93. நீ ரு ்கும்

ண
் ணோடி ்கும் இரை்டுற
சமோழிதலோய் அடமயத்த ் து எது ?
A. ஆடி ் குைத்தடையும்
B. கதங் கிய நிற் கும்
C. மூடித்திற ்கின் மு ங் ோை்டும்
D. வழவழே்ேோயிரு ்கும்

94. தீயினோல் சுை்ைபுண் உள் ளோறும்
ஆறோகத நோவினோல் சுை்ைவடு
இ ்குறை்ேோவில் அடமந்த அணி.
A. உவடம
B. கவற்றுடம
C. பிறிதுசமோழிதல்
D. ஏ கதச உருவ ம்

95.சேோருத்து
1.ஐயனோரிதனோர ்

- A. வீரகசோழியம்
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சசய் யுளில் இைம் சேறுவது என்ன அணி
A.இரை்டுற சமோழிதல்
B. கவற்றுடம
C.சேோருள் பின்வருநிடல
D.தற் குறிே்கேற் ற

98. அ ர முதல எழுத்சதல் லோம் ஆதி
ே வன் முதற் கற உலகு- ேயிலும் அணி
A. உவடம
B. கவற்றுே் சேோருள் டவே்பு
C. எடுத்து ் ோை்டு
D. உவடம கவற்றுடம

99. கீழ் வருவனவற்றுள் எது
இல் சேோருள் உவடம அணியின்
வடரயடற ?
A. ோணமுடியோத ஒன்டற ் ண
் ைதோ ச ்
சசோல் லுதல்
B. இல் லோத சேோருகளோடு இயல் ேோன
சேோருடள இடணத்தல்
C.இல் லோத சேோருளின் இயல் பிடன ்
கூறுதல்
D.நடைமுடற ்குே் சேோருந்தோதடத ்
கூறுதல்

100.சசோற் சேோருள் பின்வருநிடல
அணியின் வடரயடற யோது?
A.ஒகர சேோருடளத் தரும் சவவ் கவறு
சசோற் ள் வருதல்
B.சவவ் கவறு சேோருடளத்தரும் ஒகர சசோல்
வருதல்
C.ஒகர சசோல் மோறோத சேோருளில் வருதல்
D.சவவ் கவறு சசோல் சவவ் கவறு சேோருளில்
வருதல் .
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