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மாதிரி வினாத்தாள் 
ப ொது அறிவு 

ப ொது மற்றும் துறை சொர்ந்த விண்ணப் தொரர்கள் 
 

இயற்பியல் 
 

1. வெற்றிடத்தின் ெழியே வெல்லும் ஒளியின் யெகம் என்ன? 
 A) 3x108 மீ/வி  B) 3x108 கிமீ./வி 
 C) 300 மீ/வி D) 3000 மீ/வி 
     
2. எந்த வகாள்கககேப் பேன்படுத்தி அணு உகைகளில் மின்ொரம் உற்பத்தி 

வெய்ேப்படுகிறது? 
 A) அணுக்கரு பிளவு B) அணுக்கரு இகைவு 
 C) கட்டுப்பாடற்ற ெங்கிலி 

எதிர்விகன 
D) யமற்கண்டகெ எதுவுமில்கை 

     
3. ஆப்டிகல் ஃகபபர் மூைம் தகெல் வதாடர்பு என்பது எந்த நிகழ்வின் 

அடிப்பகடயில் அகமந்துள்ளது? 
 A) பிரதிபலிப்பு B) வமாத்த அக பிரதிபலிப்பு  
 C) ஒளிவிைகல் D) குறுக்கீடு 
     
4. சூரிேனின் வெப்பம் பூமிகே எந்த ெழியில் வந்தறையும்? 
 A) கடத்தல் B) வெப்பச்ெைனம் 
 C) கதிர்வீச்சு D) யமற்கண்டகெ எதுவுமில்கை 
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5. பின்ெரும் கூற்றுகளில் ெரிோனது? 
 A) எைக்ட்ரான் மின்சுகமேற்றது 
 B) புயராட்டான் எதிர்மின்சுகமயுகடேது 
 C) நியுட்ரான் யேர்மின்சுகமயுகடேது 
 D) புயராட்டான் யேர்மின்சுகமயுகடேது, எைக்ட்ரான் 

எதிர்மின்சுகமயுகடேது மற்றும் நியூட்ரான் மின்சுகமேற்றது. 
   
6. இந்திோவில் வீட்டு உபயோகத்திற்காக பேன்படுத்தப்படும் மின்சொரத்தின் 

AC-யின் மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிர்வெண் என்ன? 
 A) 220V, 50 Hz B) 110 V, 60Hz 
 C) 220 V, 60 Hz D) 110 V, 50 Hz 
     
7. நீரின் வகாதிநிகை என்ன? 
 A) 00C B) 1000C 
 C) 1200C D) 1000F 
     
8. ேமது பூமி எந்த அண்டத்தில் அகமந்துள்ளது? 
 A) ஆன்ட்யரா யமடா B) பால்ெழி 
 C) ட்கரோங்குைம் D) யமற்கண்டகெ எதுவுமில்கை 
     
9. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ெளங்கள் என்பது 
 A) நிைக்கரி, சூரிே ஒளி & காற்று B) அணுக்கரு, நீர் மின்ொரம், அகை 

ஆற்றல் 
 C) சூரிே ஒளி, நீர்மின்ொரம்& காற்று D) இேற்கக எரிொயு, அகை & புவி 

வெப்பம் 
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10. ொகனங்களில் பின்ெரும் ொகனங்ககள காணும் கண்ைாடி 
வபரும்பாலும்____ 

 A) குழிோடிக்கண்ைாடி B) ொதாரைக்கண்ைாடி 
 C) குவிோடிக்கண்ைாடி D) யமற்கண்டகெ எதுவுமில்கை 
     

 

வவதியியல் 
 

11. தற்யபாது ெகர கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள தனிமங்களின் எண்ணிக்கக 
எத்தறன? 

 A) 92 B) 100 
 C) 118 D) 150 
     
12. ஆல்கஹாலின் யெதிேல் ொய்பாடு என்ன? 
 A) C6H6 B) C2H5OH 
 C) CH4 D) CH3COOH 
     
13. தூே நீரின் pH மதிப்பு ____ 
 A) 1 B) 5 
 C) 7 D) 10 
     
14. பித்தகள என்பது ஒரு கைகெ அதில் உள்ள தனிமங்கள் ___ 
 A) வெம்பு & இரும்பு B) வெம்பு & தகரம் 
 C) வெம்பு & துத்தோகம் D) அலுமனிேம் & வெம்பு 
     
15. பாக்கெட் என் து____ தனிமத்தின் தாது 
 A) வெம்பு B) தகரம் 
 C) இரும்பு D) அலுமனிேம் 
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உயிரியல் 

16. உடல் ஆயராகிேமான ெேது ெந்த ஒருெரின் இதேம் ஒரு நிமிைத்திற்கு 
எத்தகன முகற துடிக்கும் (ஓய்வு நிகையில்) 

 A) 120 முகற / நிமிடம் B)  72- 75 முகற / நிமிடம் 
 C) 100 முகற / நிமிடம் D) 200  முகற / நிமிடம் 
     
17. எந்த இரத்தப்பிரிகெக் வகாண்ட ேபர்கள், அகனத்து இரத்தப்பிரிகெ 

உகடேெர்களுக்கும் இரத்த தானம் வெய்ேைாம்? 
 A) B பிரிவு B) AB பிரிவு 
 C) A பிரிவு D) O பிரிவு 
     
18. தகுதியுகடேன உயிர்வொழ்தல் அல்ைது இேற்கக யதர்வு என்பது ோருகடே 

யகாட்பாடு 
 A) ொர்ைஸ் டார்வின் B) ரூதர் ஃயபார்டு 
 C) பாஸ்கல் D) நியூட்டன் 
     
19. ஒளிச்யெர்க்ககயில் பின்ெருெனெற்றுள் எது  உண்றமயில்றை? 
 A) தாெரங்கள் CO2ஐ  யன் டுத்துகிைது மற்றும் O2ஐ வெளியிடுகிைது 
 B) ஒளிச்யெர்க்ககக்கு சூரிே  ஒளி அெசிேம் 
 C) ஒளிச்யெர்க்ககக்கு பச்கெேம் வதறவ 
 D) ஒளிச்யெர்க்ககயின்யபாது தாெரங்கள் CO2றவ வெளியிடுகிறது. 
     
20. உடல் ஆயராகிேமான வயது வந்த ஒருெரின் ஓய்வு நிகையில் இேல்பான 

இரத்த அழுத்தம் ____ 
 A) 100 B) 120 mm/80mm Hg 
 C) 150 mm/100 mm Hg D) 98.60 
     

https://www.degreesymbol.net/
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21. மரபிேலின் தந்கத ோர்? 
 A) கிரிக்யகார் வமண்டல் B) ொர்ைஸ் டார்வின் 
 C) எட்ெர்டு வென்னர் D) லூயிஸ் பாஸ்டிேர் 
     
22. பின்ெருெனெற்றில் கெரொல் உண்டாகும் யோய்கள் யொறவ? 
 I வபரிேம்கம   
 Ii யபாலியோ   
 Iii யகாவிட் – 19   
 Iv டிபி   
 V காைரா   
 A) (iii) மட்டும் B) (i), (ii) & (iii) 
 C) (iv) & (v) D) (iii), (iv)  & (v) 
     
 

உணவு மற்றும் ஊட்ைச்சத்து 
 

23. எந்த ஊட்டச்ெத்துக்குகறப்பாட்டால் முன் கழுத்துக்கழகை யோய் 
ஏற்படுகிறது? 

 A) அயோடின் B) இரும்பு 
 C) யொடிேம் D) வபாட்டாசிேம் 
     
24. யொோபீன்ஸில் அதிகம் உள்ள ஊட்டச்ெத்து எது? 
 A) புரதம் B) வகாழுப்பு 
 C) கார்யபா கஹட்யரட் D) விட்டமின் C 
     
25. சூரிே ஒளி உடலில் _______ உற்பத்திக்கு உதவுகிறது? 
 A) விட்டமின் A B) விட்டமின்B 
 C) விட்டமின் C D) விட்டமின் D 
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26. இரத்த யொகக எதன் குகறபாட்டால் ஏற்படுகிறது? 
 A) கால்சிேம் B) இரும்புெத்து 
 C) விட்டமின் A D) புரதம் 
     
27. உைவு வெரிமானத்தின்யபாது இகரப்கப எந்த அமிைத்கத சுரக்கிறது? 
 A) கஹட்யராகுயளாரிக் அமிைம் B) கந்தக அமிைம் 
 C) கேட்ரிக் அமிைம் D) இெற்றில் எதுவும் இல்கை 
     
 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் 
 

28. பசுகம இல்ை ொயுக்கள் யொது? 
 A) கார்பன் - கட - ஆக்கெடு, 

மீத்யதன் & CFC 
B) ெல்பர் கட ஆக்கெடு 

 C) கேட்ரென் D) கஹட்ரென் & ஹீலிேம் 
     

29. ஓயொன் படைம் பூமிகே இதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது? 
 A) சூரிேனில் இருந்து ெரும் 

புறஊதாக்கதிர் வீச்சுகள் 
B) காற்று மாசு 

 C) அகச்சிெப்பு கதிர் வீச்சுகள் D) அண்டவெளியிலிருந்து ெரும் 
கதிர்வீச்சுகள் 

     

30. சிப்யகா இேக்கத்தின் யோக்கம் என்ன? 
 A) தண்ணீகர வ ணுதல் B) மரங்கறை பாதுகாத்தல் & 

யபணுதல் 
 C) ெனவிைங்குககள யபணுதல் D) ெரைாற்று முக்கிேத்துெம் 

ொய்ந்த பகழே நிகனவு 
சின்னங்ககள பாதுகாக்க 
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வரைொறு 
 

31. i) முதல் உைகப்யபார் 1914ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1918ல் முடிவுற்றது 
ii)இரண்டாம் உைகப்யபார் 1939ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1945ல் முடிவுற்றது.  
யமற்கண்ட கூற்றுகளில் எது ெரிோனது 

 A) i மட்டும் B) ii மட்டும் 
 C) i & ii ஆகிய இரண்டும் D) யமற்கண்ட ஏதுமில்கை 
     
32. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ெமூகம் மற்றும் மத சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மற்றும் 

அதறன யதாற்றுவித்தெர்ககள வபாருத்துக 
    i பிரம்ம ெமாெம்  சுொமி வியெகானந்தர் 
   ii ஆரிே ெமாெம்  இராொராம் யமாகன்ராய் 
  iii இராமகிருஷ்ை இேக்கம்  பிளெட்ஸ்கி & ஆல்காட் 
  iv பிரம்ம ஞான ெகப  சுொமி தோனந்த ெரஸ்ெதி 
    i      ii      iii      iv 
 A)   a     b      c       d 
 B)   c     a      d       b 
 C)   b     d      a       c 
 D)   d     c      a       b 
     
33. யெலூர் கைகம் எந்த ஆண்டு ேகடவபற்றது? 
 A) 1806 B) 1857 
 C) 1947 D) 1757 
     
34. வெள்களேயன வெளியேறு இேக்கம் துெங்கப்பட்ட ஆண்டு ____ 
 A) 1942 B) 1945 
 C) 1857 D) 1947 
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35. “ உன்னத எட்டு ெழிக்வகாள்கக” - ோரால் யபாதிக்கப்பட்டது? 
 A) புத்தர் B) மகாவீரர் 
 C) ைா-டுஜி D) கான்பூசிேஸ் 
     
36. வடல்லியில் உள்ள வெங்யகாட்கட ோரால் கட்டப்பட்டது? 
 A) அக்பர் B) ஷாெகான் 
 C) ஔரங்கசீப் D) ஹீமாயூன் 
     
37. தஞ்கெ பிரகதீஸ்ெரர் யகாயில் ோரால் கட்டப்பட்டது? 
 A) யொழ அரெர்கள் B) பாண்டிே அரெர்கள் 
 C) பல்ைெ அரெர்கள் D) யெர அரெர்கள் 
     
38. இந்தி எதிர்ப்பு ப ரும்யபாராட்டத்கத முன்னின்று ேடத்திேெர் ____ 
 A) ஈ.யெ.ரா B) K. காமராெர் 
 C) ெ.உ.சி D) சுப்பிரமணிே பாரதிோர் 
     
39. யெதாரண்ேத்தில் உப்பு ெத்திோகிரக யபாராட்டத்கத ஏற் ொடு பசய்து 

முன்னின்று ெழிேடத்திேெர் ோர்?  
 A) ருக்குமணி ைட்சுமிபதி B) வி.ராமலிங்கம் 
 C) திருப்பூர் குமரன் D) இராொஜி 
     
40. உைக புகழ் வபற்ற யமானலிொ ஓவிேத்கத ெகரந்தெர் ோர்? 
 A) லிோனார்யடா டா வின்ஸி B) கமக்கல் ஆன்சியைா 
 C) ராவபல் D) இெற்றுள் ஏதுமில்கை 
     
 

 

 



 

9 
 

புவியியல் 
 

41. இந்திோ நீண்ட எல்கைககள எதனுடன் வகாண்டுள்ளது? 
 A) பாகிஸ்தான் B) ெங்க யதெம் 
 C) சீனா D) பூடான் 
     
42. இந்தியொ மற்றும் இைங்கககே பிரிக்கும் குறுகிே மற்றும் ஆழமற்ற கடலின் 

வபேர் என்ன? 
 A) அரபிக்கடல் B) பாக் ெைெந்தி 
 C) ெங்காள விரிகுடா D) இந்திேப் வபருங்கடல் 
     
43. பின்ெரும் யரகககளில் இந்திோவின் ெழியே வெல்லும் யரகக எது? 
 A) பூமத்திே யரகக B) கடக யரகக 
 C) மகர யரகக D) யமற்கண்ட எதுவுமில்கை 
     
44. 2011-ஆண்டு மக்கள் வதாகக கைக்வகடுப்பின்படி ோட்டின் பாலின 

விகிதம்? 
 A) 1000 வபண்களுக்கு 1000 

ஆண்கள் 
B) 940 வபண்களுக்கு 1000 ஆண்கள் 

 C) 1036 வபண்களுக்கு 1000 
ஆண்கள் 

D) யமற்கண்ட எதுவுமில்கை 

     
45. ோட்டில் அதிக மக்கள் வதாகக வகாண்ட மாநிைம் எது? 
 A) உத்திரபிரயதெம் B) மகாராஷ்டிரா 
 C) தமிழ்ோடு D) ராெஸ்தான் 
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46. யமட்டுர் அகை எந்த ஆற்றின் வமல் கட்டப்பட்டுள்ளது? 
 A) காவிரி B) கெகக 
 C) பொணி D) அமராெதி 
     
47. ோட்டில் அதிக காற்றாகைகள் நிறுெப்பட்ட மாநிைம் எது? 
 A) ஆந்திரபிரயதெம் B) தமிழ்ோடு 
 C) யகரளா D) யமற்கு ெங்காளம் 
     
48. வபாருத்துக. 
 i) இந்திோவின் மின்னிேல் தறைேகரம் a) வபங்களுரு 
 ii) ஆசிோவின் வடட்ராய்டு b) யகாேம்புத்தூர் 
 iii) வதன்னிந்திோவின் மான்வெஸ்டர் c) வென்கன 
 v) இந்திோவின் மான்வெஸ்டர் d) மும்கப 
               i       ii       iii       iv 
 A)   a       c       b        d   
 B)   a       b       c        d   
 C)   d       a       b        c   
 D)   c       d       a        b   
     
49. பின்ெரும் கூற்றுகளில் ெரிோனது எது? 
   i) கர்ோடாகவின் குடகுமகையில் உள்ள தகைக்காவிரியில், காவிரி ேதி 

உற்பத்திோகிறது  
  ii) கிருஷ்ைா ேதியில் ஒயகனக்கல் அருவி உள்ளது 
 iii) காவிரி பதன்னிந்தியொவின் கங்கக என்றகழக்கப்படுகிறது 
 iv) இமேமகையில் உற்பத்திோகும் ஆறுகள் ெற்றாத ஆறுகள் 
 A) i, iii & iv மட்டும் B)  i & iv மட்டும் 
 C) iii & iv மட்டும் D)  ii  மட்டும் 
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50. எந்த மாதத்தில் சித்திகரப் பட்டம் பயிர் விகதகள் விறதக்கப் டுகிைது? 
 A) ெனெரி – பிப்ரெரி B) ஜீகை – ஆகஸ்ட் 
 C) ஏப்ரல் – யம D) ேெம்பர் – டிெம்பர் 
     
 

இந்திய அரசியல் 

51. இந்திே அரசிேைகமப்புச் சட்ைம் எப்வ ொது ேகடமுகறக்கு ெந்தது? 
 A) 15 ஆகஸ்ட், 1947 B) 26 ெனெரி, 1947 
 C) 15 ஆகஸ்ட், 1950 D) 26 ெனெரி, 1950 
     
52. எந்த அகமப்பு இந்திே அரசிேைகமப்பின் பாதுகாெைனாக உள்ளது? 
 A) உச்ெநீதிமன்றம் B) உேர்நீதிமன்றங்கள் 
 C) பாராளுமன்றம் D) மாநிை ெட்டமன்றங்கள் 
     
53. பின்ெரும் கூற்றுகளில் எது ெரிோனது? 
 i)    மக்களால் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ராஜ்ே ெகபயில் உள்ளனர் 
 ii) யைாக்ெபாவின் பதவிக்காைம் 5 ெருடங்கள் 
 iii) ராஜ்ேெகப நிரந்தரமானது, அகத ககைக்க முடிோது  
 iv) யைாக் ெபாவின் வபரும்பான்கம மிக்க கட்சியின் தகைெர்           

குடிேரசுத்தகைெரால் பிரதமராக நிேமிக்கப்படுகிறார் 
 A) ii, iii & iv B) i, ii & iii  
 C) ii & iii  D) iii & iv 
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54. குடிேரசு தகைெருக்கு உடல்ேைக்குகறவு ஏற்பட்டாயைா அல்ைது 
வெளிோடு வென்று இருக்கும் காரைத்தினாயைா தன்னுகடே பணிககள 
வெய்ே முடிோதயபாது அெருக்கு பதிைாக விழாக்களில் ோர் பங்கு 
வகாள்ொர்? 

 A) இந்திே பிரதமர் B) இந்திே குடிேரசு 
துகைத்தகைெர் 

 C) இந்திே தகைகம நீதிபதி D) யைாக்ெபாவின் ெபாோேகர் 
    
55. இந்திய அரசியைறமப்பு சட்ைத்தின் டி யொருக்கு கல்வி சம்மந்தமொன 

சட்ைங்கறை இயற்றுவதற்கு அதிகொரம் உள்ைது? 
 A) மொநிை அரசுகள் மட்டும் B) மத்திே அரசு மட்டும் 
 C) மாநிை & மத்திய அரசுகள் 

இரண்டும் 
D) இது சம்மந்தமொன அதிகொர 

பிரிவு இல்றை 
     
56. ேம்முகடே யதசிே சின்னத்தில் உள்ள ோன்முகச் சிங்கங்கள் எதன் 

பிரதிபலிப்பாகும்? 
 A) ொரோத்தில் உள்ள 

அயொகா தூண் 
B) தஞ்கெ வபரிே யகாவில், தஞ்ொவூர் 

 C) கடற்ககரக் யகாவில், 
மகாபலிபுரம் 

D) ஹரப்பா ேகரத்தின் முத்திகரகள் 

     
57. தமிழ்ோடு ெட்டமன்ற வதாகுதிகளின் எண்ணிக்கக எத்தறன? 
 A) 38 B) 500 
 C) 250 D) 234 
     
58. கீழ்கண்டெற்றில் SAARC அகமப்பில் இல்ைாத ோடு எது? 
 A) இந்திோ B) பாகிஸ்தான் 
 C) யேபாளம் D) இங்கிைாந்து 
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59.  i) ெழிகாட்டு வேறிமுகற யகாட்பாடுகள் ோட்டின் ஆட்சி முகறக்கு 

அடிப்பகடோனது. 
  ii) ெழிகாட்டும் வேறிமுகற யகாட்பாடுகள் நீதிமன்றங்களால் 

ேகடமுகறபடுத்த முடிோதகெ. 
யமற்கண்டெற்றில் எது ெரிோனது? 

 A) i மட்டும் B) ii மட்டும்  
 C) i & ii  D) யமற்கண்ட எதுவுமில்கை 
     
60. 44-ெது அரசிேைகமப்பு ெட்டதிருத்தத்தின்படி அடிப்பகட 

உரிகமகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டது ____? 
 A) ெமத்துெ உரிகம B) வொத்துரிகம 
 C) சுதந்திர உரிகம D) சுரண்டலுக்வகதிரான உரிகம 
     
 

ப ொருைொதொரம் 

61. 2011 - ஆண்டு  மக்கள் வதாகக கைக்வகடுப்பின்படி இந்திோவின் வமாத்த 
மக்கள் வதாகக எவ்ெளவு? 

 A) 121 யகாடிகள் B) 150 யகாடிகள் 
 C) 100 யகாடிகள் D) 45 யகாடிகள் 
     
62. பின்ெருெனெற்றில் எது யேரடிோன ெரி? 
 A) ெருமான ெரி B) கைால் ெரி 
 C) ஜி.எஸ்.டி D) யகளிக்கக ெரி 
     
63. தமிழ்ோட்டில் கல்விேறிவு விகிதம் அதிகமாக உள்ள மாெட்டம் எது? 
 A) தருமபுரி B) கன்னிோகுமரி 
 C) வென்கன D) நீைகிரி 
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ப ொது அறிவு மற்றும் நைப்பு நிகழ்வுகள் 

     
64. எந்த முககம இந்திோவின் ோைே சுழற்சிகே ஒழுங்குபடுத்துகிறது? 
 A) பாரத ஸ்யடட் ெங்கி B) மத்திே நிதி அகமச்ெர் 
 C) அகனத்து யதசிே 

மேமாக்கப்பட்ட ெங்கிகள் 
D) இந்திே ரிெர்வ் ெங்கி 

     
65. இந்திோ இதற்கு உதாரணமொக உள்ைது? 
 A) முதைாளித்துெ 

வபாருளாதாரம் 
B) ெமதர்ம வபாருளாதாரம் 

 C) கைப்பு வபாருளாதாரம் D) யமற்கண்ட எதுவுமில்கை 

66. 2021-யடாக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் இந்திோவிற்கு தங்கப்பதக்கம் 
ப ற்றுத்தந்தவர் ோர்  ? 

 A) நீரஜ் யொப்ரா B) P.V. சிந்து 
 C) மீரா பாய் ொனு D) இந்திே ஹாக்கி அணி 
     

67. வபாருத்துக : 
                  புத்தகம்                                                                 ஆசிரிேர் 

 i) யபார் மற்றும் அகமதி (a)     ெெஹர்ைால் யேரு 
 ii) ெத்திே யொதகன (b)     Dr. A.P.J. அப்துல் கைாம் 
 iii) அக்னி சிறகுகள் (c)     லியோ டால்ஸ்டாய் 
 iv) டிஸ்கெரி ஆப் இந்திோ (d)    மகாத்மா காந்தி 
   i           ii            iii        iv 
 A)  c          d            b        a 
 B)  a          b            c        d 
 C)  a          d            b        c 
 D)  d          a            c        b 
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68. குழந்கதகளுக்கான அெெரகொை உதவி எண் என்ன? 
 A) 181 B) 1098 
 C) 100/ 112 D) 1091 
     
69. இந்திோவின் யதசிே விமான நிறுெனமான ஏர் இந்திோகெ 

அதிகாரப்பூர்ெமாக ------------- குழுமத்திடம்  இந்திே அரொங்கத்தால் 
ஒப்பகடக்கப்பட்டது? 

 A) டாடா குழுமம் B) ரிகைேன்ஸ் குழுமம் 
 C) ஆதித்ோ பிர்ைா குழுமம் D) டி .வி. எஸ் குழுமம் 
     
70. I. தமிழ்ோடு காெல் துகற ெகைதளத்தில் முதல் தகெல் அறிக்ககயின் 

ேககை பதிவிறக்கம் வெய்து வகாள்ள முடியும் . 
II. காைாமல் யபானெர்கள்  ற்றிய தகெல்கள் தமிழ்ோடு காெல் துகற 
ெகைதளத்தில் உள்ளன .  
யமற்கண்ட கூற்றுகளில் எது ெரிோனது ? 

 A) I  மட்டும் B) II மட்டும்  
 C) I & II இரண்டும் D) யமற்கண்டெற்றில் எதுவுமில்கை 
     
71. OTP – ன் முழுவிரிொக்கம் என்ன ? 
 A) கடவுச் சீட்டுக்கு யமல் B) ஒரு முகற கடவுச் சீட்டு 
 C) கடவுச்வொல் மூைம் D) ஒரு முகற கடவுச்வொல் 
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72. I. யமாகன் தனது வொந்த நுகர்வுக்காக கஞ்ொ வெடியிகன தனது 
வகால்கைப்புரத்தில் ெளர்த்து ெருகிறார். 
II. ரயமஷ் (22 ெேது)  என் வர் 17 ெேதுகடே ஒரு வபண்கன திருமைம் 
வெய்துள்ளார். 
இந்திோவில் நறைமுறையில் உள்ள ெட்ட விதிககளக் கருத்தில் வகாண்டு, 
பின்ெரும் கூற்றுகளில் எது ெரிோனது? 

 A) யமாகன் மட்டுயம குற்றம் வெய்துள்ளார்  
 B) ரயமஷ் மட்டுயம குற்றம் வெய்துள்ளார்  
 C) ரயமஷ் மற்றும் யமாகன் ஆகிய இருெரும் குற்றம் வெய்துள்ளனர் 
 D) யமற்கண்ட எதுவுமில்கை. 
   
73. கமைா ஹாரிஸ் என் வர் ோர்? 
 A) அவமரிக்க அரசிேல்ொதி B) ஹாலிவுட் ேடிகர் 
 C) விகளோட்டு வீரர் D) யமற்கண்ட எதுவுமில்கை 
     
74. பூப்பந்து விகளோட்டு எந்த இடத்திலிருந்து உருொனது ? 
 A) வடல்லி  B) மஹாராஷ்டிரா 
 C)  தமிழ்ோடு D) இந்திோவிற்கு வெளியே 
     
75. பின்ெருெனெற்றுள் தவைொன இறண எது? 

           நூைாசிரிேர்                                                     நூல்            
 A) இளங்யகாெடிகள் சிைப்பதிகாரம் 
 B) யெக்கிழார் வபரிேபுராைம் 
 C) உமறுப்புைெர் இரட்ெண்ே ோத்ரிகம் 
 D) திருத்தக்க யதெர் சீெக சிந்தாமனி 
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76. 2020 – பாரா ஒலிம்பிக்கில் கைந்து வகாண்ட மாரிேப்பன் தங்கயெலு எந்தப் 
யபாட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்? 

 A) உேரம் தாண்டுதல் B) நீளம் தாண்டுதல் 
 C) 100  மீட்டர் ஓட்டம் D) 400 மீட்டர் ஓட்டம் 
     

77. கன்னிோகுமரியில் உள்ள திருெள்ளுெரின் சிகையின் உேரம் என்ன? 
 A) 100 அடி B) 143 அடி 
 C) 133 அடி D) 123 அடி 
     

78. தாதா ொகிப் பால்யக விருதிகன வபற்றெர் ோர் ? 
 A) கமல் ஹாென் B) ரஜினிகாந்த் 
 C) ஏ. ஆர். ரகுமான் D) பி. சுசீைா 
     

79. பிைொக்பசயின் என்பது என்ன? 
 A) ஒரு வமன்வபாருள் 

அறமப்பு 
B) ெங்கிலிோல் இகைக்கப்பட்ட 

கான்கிரீட் பதொகுப்பு 
 C) ஒரு கெரஸ் D) ஒரு வகாடிே யோய் 
     

80. வபாருத்துக : 
              பாரம்பரிே ேடனம்                                            யதான்றிே  இடம் 

 i) பரதோட்டிேம் (a) ஆந்திரப் பிரயதெம் 
 ii) குச்சிப்புடி  (b) யகரளா 
 iii) கதக் (c) தமிழ்ோடு 
 iv) கதகளி (d) உத்திரப்பிரயதெம் 
  i           ii            iii        iv 
 A) c           d                b         a 
 B) a           b                c         d 
 C) a           d                b         c 
 D) c           a                d         b 
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                                                                                   விகடகள் 

ப ொது அறிவுக்கொன மாதிரி வினாத்தாள் 

வி.எண். விகட  வி.எண். விகட  வி.எண். விகட  வி.எண். விகட 

1  A  21 A  41 B  61 A 

2  A  22 B  42 B  62 A 

3  B  23 A  43 B  63 B 

4  C  24 A  44 B  64 D 

5  D  25 D  45 A  65 C 

6  A  26 B  46 A  66 A 

7  B  27 A  47 B  67 A 

8  B  28 A  48 A  68 B 

9  C  29 A  49 A  69 A 

10  A  30 B  50 C  70 C 

11  C  31 C  51 D  71 D 

12  B  32 C  52 A  72 C 

13  C  33 A  53 A  73 A 

14  C  34 A  54 B  74 C 

15  D  35 A  55 C  75 C 

16  B  36 B  56 A  76 A 

17  D  37 A  57 D  77 C 

18  A  38 A  58 D  78 B 

19  D  39 D  59 C  79 A 

20  B  40 A  60 B  80 D 

 


