
 

🙏💐🌹TNTET PGTRB presents ……… 💐🙏 

TET_2017 Model Test conducted by Alla Baksh 

PART I. PSYCHOLOGY 30 QUE. [Total -150] 

1. கீழ்கண்டவைகளில் எது 1961 ஆம் ஆண்டு நிறுைப்பட்டது 

A. NCERT.                                 B. DTERT.                      C. DIET.                      D. SCERT 

2. பல்கவைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு ைழங்கப்படும் 
மானியத்த ாவகயிவன ைழங்கும் அவமப்பு 

A. NAAC.                              B. NCERT.                      C. UGC.                       D. NCTE 

3. குடும்ப கட்டுப்பாட்டு  ிட்டம் "த சிய தகாள்வக"-யாக ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்ட 
காைம் 

A. மு ல் ஐந் ாண்டு  ிட்டம் 

B. மூன்றாைது ஐந் ாண்டு  ிட்டம் 

C. ஆறாைது ஐந் ாண்டு  ிட்டம்  

D.எட்டாைது ஐந் ாண்டு  ிட்டம் 

4. தசய்முவற மூைம் கற்றல் முவறவய ைைியுறுத் ியைர் 

A. தபட்ராண்டு ரூசல் 

B. ஜான் டூதை 

C. மரியா மாண்டிதசாரி 
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D.  ாகூர் 

 

5. ைகுப்பவற இவடைிவன மாற்றம் பகுப்பாய்ைிவன அறிமுகப்படுத் ியைர் 

A. மாஸ்தைா.                                                                        B. கிதரளடர் 

C. ப்ளாண்டர்ஸ்.                                                                D. காக்தன 

 

6.குவறயறிச் தசா வனயின் தநாக்கம்  

A. ஒரு ைகுப்பின் தபாது அவடைிவன கண்டறி ல் 

B. ஒரு ைகுப்பின் சராசரி ம ிப்தபண்வை கண்டறி ல் 

C. ஒரு குவறைான ம ிப்தபண்கள் தபறும் மாைைனின் கடினத் ன்வம பகு ிவய 
கண்டறி ல் 

D. ஒரு மாைைனின் நவடமுவற தசய்முவற  ிறன்கவள கண்டறி ல் 

 

7. ஆசிரியரால்  யாரிக்கப்படும் பாடத் ிட்டம் என்பது 

A. ஒரு ைாரம் ைகுப்பு பாடங்களுக்காக 

B. ஒதர ஒரு பாடதைவள பாடத் ிற்காக 

C. ஒரு ைருடம் முழுை ற்கும் 

D. ஒரு குறிப்பிட்ட பாட அைகுக்காக 

 

8.கில்தபார்டின் நுண்ைறிவு கட்டவமப்பு என்ப ில் உள்ள தமாத்  நுண்ைறிவு 
கூறுகளின் எண்ைிக்வக  

A. 150.                                 B.180.                                 C.60.                           D.100 

9. மீத் ிறன் மிகுந்  குழந்வ யின் நுண்ைறிவு தகழு என்பது 

A. 100.                                                                                  B. 100ஐ ைிட அ ிகம் 

C.100 ஐ ைிட குவறவு.                                           D. 200 ஐ ைிட  அ ிகம் 

10. சமரச முவற அறிவுவர பகிர் ல் முவறவய அறிமுகம் தசய் ைர் 
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A. கார்ல் தராஜர்ஸ்                                              B. த ாய்ட் 

C. தஜான்ஸ்                                                                D. எப்.சி.  ார்ன் 

11. நுண்ைிவை கற்பித் ல் பயிற்சியில் சிறிய பாடப்பகு ி எடுக்கப்படும் தநரம் 

A. 15 மு ல் 20 நிமிடங்கள்                               B. 5 மு ல் 10 நிமிடங்கள்  

C. 60 நிமிடங்கள்                                                          D. 30 மு ல் 45 நிமிடங்கள் 

 

12. பியாதஜைின் அறி ல் ைளர்ச்சி படிநிவை தகாட்பாடுகளின் அடிப்பவடயில் 
தசயலுக்கு முற்பட்ட நிவையில் உள்ள குழந்வ களின் ையது ைரம்பு  

A. 11 ையதுக்கு தமல்.                                                  B. 0 மு ல் 2 ஆண்டுகள் ைவர 

C. 2 மு ல் 7 ஆண்டுகள் ைவர.                          D. 7 ஆண்டுகள் மு ல் 11 ஆண்டுகள் ைவர 

 

13. மாஸ்தைாைின் படிநிவை த வைகள் தகாட்பாட்டில் த வைகவள 
ைவகப்படுத் ப்பட்ட நிவைகள் 

A.5.                                        B.7.                                 C.10.                                        D.8 

 

14. கற்றல் தகாட்பாடுகளில் தசயல்பாடு ஆக்க நிவைவய த ாடர்புபடுத் ி முன் 
எடுத்துவரத் ைர் 

A.  ார்ண்வடக்.                                                         B. பாவ்தைா 

C. ஸ்கின்னர்                                                              D. சாக்ரடீஸ் 

 

15.  ார்ண்வடக்கின் தசா வனயின்படி கற்றல் தசயல் ிறன் ைளர்ச்சிவய 
ைிளக்கும் கற்றல் ைவளதகாட்டில், "கற்றல்" 

A. முழு காைத் ிற்கும் தநரத்துடன் அ ிகரிக்கின்றது 

B. முழு காைத் ிற்கும் தநரத்துடன் குவறகின்றது  

C. தநரத்துடன் அ ிகரித்து பின்னர்  ிடிதரன குவறகின்றது  

D. சிறிது தநரம் அ ிகரித்து மாறாமல் சிறிது தநரம் த க்க நிவையுடனும் பின்னர் 
அ ிகரித்து உச்ச நிவைவய அவடந்து பின்னர் குவறகிறது 
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16. மறத் ல் பற்றி எப்பிங்காஸ் தசா வனயின்படி மாைைர்களின் நிவனவு 
கூர் ல்  ிறவமயின்படி ஒரு ைாரத் ிற்கு பின் கற்ற பாடங்களில் நிவனவு கூறும் 
அளவு 

A. 62%.                               B.45%.                                  C.35%.                                  D.20% 

 

17. மாண்டிதசாரி பள்ளிகள் ைைியுறுத்துைது 

 

A. புைன் பயிற்சி  

B. ஆக்கத் ிறன், கல்ைியின் முக்கிய தநாக்கங்கள்  

C. முழு ஒழுக்கமுவற மற்றும் தமற்பார்வை 

D.நல்ை கட்டிடங்கள் உள்ள பள்ளிகள் 

 

18. ஶ்ரீஅரபிந்த ா சர்ைத ச பல்கவைக்கழக வமயம் த ாடங்கி வைக்கப்பட்ட 
ஆண்டு 

A. 1969.                                         B. 1962.                           C. 1952.                       D.1955 

 

19. நாட்டம் என்பது ஒருைருவடய  

A. ஆளுவமப்பண்பு.                                                                     B. ஆர்ைம் 

C. உள்ளார்ந்   ிறன்.                                                                D. கைனம் 

 

20. சிக்கைான மனதைழுச்சிக்கு காரைம் என்ன? 

A.தபாறாவம                                                           B.கைவை 

C.தகாபம்.                                                                   D.பயம் 

21.  தநாக்கமுள்ள நடத்வ க் தகாள்வகவய தகாடுத் ைர் 

A. ல்.                                  B. ால்மன்.                    C.வமக்தகல்                D.டின்கில்பாக் 
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22.  நுண்ைறிவு தகாட்பாட்டின் இரு காரைி தகாள்வகவய கண்டுபிடித் ைர் 

A. Spearman.                      B. Piaget.                         C. Kelley.                             D. Guilford 

 

23.  தபர்சதனா என்ப ன் தபாருள்  

A. உயர் குைமுவடயைர்.                                               B. ைிதைகமானைர் 

C. முகமூடி உவடயைர்.                                                    D. அழகானைர் 

 

24. ஆளுவமவய ம ிப்பு தகாள்வகயின் அடிப்பவடயில்u ைிைரித் ைர் 

A. பியாதஜ.                B. ஸ்கின்னர்                   C. தெல்டன்                   D. ஸ்பராங்கர் 

 

25.  கீழ்கண்டைற்றுள் "உள் ம ீப்பீட்டு முவறக்கு" தபாருத் மில்ைா து எது? 

A.சமகாை ைரைாறு                                                                                     B. மு ிர்வு.    

C.பரிதசா வன அட்டைவை                                                             D. ா ர்ன் ைிவளவு 

  

26.  ைரிவச முவறயில் உள்ள எண்களின் தபருக்கல் முவறவய தமம்படுத் ியைர் 

A. பிஷ்ெர்.                        B.தைச்சுைர்.                .     C.காம்பல்.                     D.ஸ்தடன்ைி 

 

27.  பரிதசா வன முவறக்கு உட்படா  அடிப்பவட தகாள்வக 

A. எ ிர்மவற தகாள்வக                                                  B.அட்டைவை தகாள்வக  

C.த ாடர்பற்ற தகாள்வக                                               D.சுயகட்டுப்பாட்டு தகாள்வக 

 

28.  கிழ்கண்டைற்றுள் எது எட்கர்தடைியின் அனுபை ைடிைம்  

A.சதுரம்.                         B.தகாபுரம்                    C.கூம்பு                          D.அவரைட்டம் 

 

29. ஒரு  னிநபரின் முழுவமயான நடத்வ   ான் ஆளூவம என்றைர் 
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A.தகம்பத்.               B.ைில்ைியம் த ைி.                C.ஆல்பர்ட்              D.தகட்ஸ் 

 

30.  கல்ைி என்பது 

A.ைழி நடத்துைது                                                                    B.தைளிக்தகாண்டது 

C.முன்தனற்றுைது.                                                                  D.கற்பித் ல் தசயல் 

 

PART II – ENGLISH 31-60 

DIRECTIONS : In questions 31 to 40 you have a brief passage with 10 questions. 

Read the passage carefully, and choose the best answer to each question out of 

the four alternatives. 

You may think the sign of a good manager is to have a department where 

everybody is busy at work on their assigned tasks. But if your people are merely 

doing their jobs, they’re only working at about half their potential. A truly 

productive department is one in which every employee is actively thinking of 

better, more efficient methods of working ways in which to produce a higher 

quality product, in less time, at lower cost. 

To get this kind of innovation from your people, you have to be receptive to new 

ideas; what's more, you have to encourage your people to produce new ideas. 

Incentives are one way to motivate employees to be more productive. You can 

offer a cash bonus, time off, or a gift. But a more potent form of motivation is 

simply the employee's knowledge that management does listen to him or her, 

and does put employee suggestions and ideas to work. 

 
When you listen to new ideas, be open-minded. Don't shoot down a suggestion 

before you've heard it in full. Many of us are too quick, too eager, to show off 

our own experience and knowledge and say that something won't work because 

‘we've tried it before’ or ‘we don't do it that way’. Well, may be you did try it 

before but that doesn't mean it won't work now. And having done things a 

certain way in the past doesn't mean you've been doing them the best way. A 

good manager is open-minded and receptive to new ideas. 
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31. The given passage speaks about__ 

(A) the sign of a good manager 

(B) the workers doing their job 

(C) ways in which to produce a higher quality product 

(D) the need to be open to new ideas 

 
32. We understand from the passage that a good manager is one— 

(A) who has a department where everybody is busy at work 

(B) who offers a cash bonus, time off or a gift to his workers 

(C) who is open minded and receptive to new ideas 

(D) who is too quick, too eager to show off his experience and knowledge 

33. People merely ‘doing their jobs’ in the passage means— 

(A) that people busy at work do not perform their assigned tasks 

(B) that such people produce a higher quality product 

(C) that such people are working at about half their potential 

(D) that such people are innovative 

 
34. In a truly productive department— 

(A) people are busy at work on their assigned tasks 

(B) people are busy at work to produce a large quantity of product 

(C) people always think of evolving better and more efficient methods of 

working 

(D) people always make a show of their experience and knowledge 
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35. The word ‘motivation’ in the passage means— 

(A) to impute a motive to an action.               (B) the act of inspiring others 

(C) to put a thing into action.                          (D) None of these 

 
36. ‘To be receptive to new ideas’ in the passage suggests— 

(A) Readiness to receive new ideas 

(B) to be cautious and careful about the new ideas 

(C) to share with your people the new ideas 

(D) to think of better and more efficient methods of working 

 

37. The word ‘incentives’ in the context of the passage suggests— 

(A) to produce higher quality product, in less time 

(B) to produce higher quality product, at lower cost 

(C) an additional payment or additional facilities to employees to increase 

production 

(D) employee's faith that management does listen to his suggestions and ideas 

 
38. A truly productive employee, according to the writer, is always— 

(A) busy at work on his assigned tasks 

(B) actively thinking of better and more efficient methods of working 

(C) has an eye on a cash bonus, time off, or a gift 

(D) suggesting but never busy at work 
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39. The innovative suggestions or new ideas from your employee can be 

obtained when— 

(A) you offer a cash bonus to him 

(B) you make him feel that management does listen to him or her and puts his 

ideas to work 

(C) you distrust his experience and knowledge 

(D) you pressurise him to tender new ideas or face the consequences 

 
40. A good manager should— 

(A) be open-minded and receptive to new ideas 

(B) quickly shoot down innovative suggestions from an employee to assert 

supremacy of his experience and knowledge 

(C) discard innovative ideas dubbing them unworkable 

(D) be content with the normal functioning of the department 

 
41. Find the wrongly spelt word. 

(A) Submitted.               (B) Admitted.          (C) Comitted.              (D) Omitted 

 
42.  Out of the four alternatives, choose the one which best expresses the 

meaning of the given word and indicate the answer. 

"Censure" 

(A) Criticise.              (B) Appreciate.             (C) Blame.                  (D) Abuse 

 
43. Choose the word opposite in meaning to the given word and choose the 

correct alternative. 
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ANIMOSITY 

(A) Love.                 (B) Lust.                       (C) Luck.                          (D) Loss 

 
44. DIRECTIONS :  In these question, four alternatives are given for the 

idiom/phrase bracket in the sentence.  

Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase 

and indicate the correct answer. 

A few days before his death, he (made a clean breast)  of everything. 

(A) Confessed.                                                        (B) Took off his shirt 

(C) Suffered.                                                           (D) Spoke ill 

 
DIRECTIONS : (Q. 45–54) In these questions, some of the words have been 

left out. First read the passage over and try to understand what it is about. Then 

fill in the blanks with the help of thealternatives given. Indicate your correct 

answer— 

Passage 

Happy is the man who …(45)… the habit of reading when he is young. He has 

secured a lifelong source of …(46)…, instruction and inspiration. So long as he 

has his beloved books he need …(47)… feel lonely. He always has a pleasant 

…(48)… of leisure moments. He is the …(49)… of wealth more precious than gold. 

…(50)… indeed is the man who does not read and …(51)… is his life. …(52)… gives 

the highest kind of pleasure. When we are …(53)… it is a healthy recreation to 

lose …(54)… in the company of books. 

 

45.   (A) owns.                     (B) buys.                      (C) acquires.                   (D) takes 

 
46. (A) pleasure.              (B) satisfaction.           (C) sadness.                    (D)dejection 
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47. (A) always.                   (B) ever.                       (C) sometimes.               (D) never 

 
48. (A) source.                  (B) occupation.          (C) possession.                (D) relief 

 
49. (A) possessor.         (B) loser.                      (C) master.                     (D) heir 

 
50. (A) rich.                  (B) lucky.                      (C) poor.                        (D) bad 

 
51. (A) full.                (B) vacuum.                  (C) empty.                   (D) deep 

 
52. (A) writing.         (B) speaking.                (C) listening.             (D) reading 

53. (A) weak.                 (B) fresh.                 (C) sick.                    (D) tired 

 
54. (A) himself.          (B) ourselves.          (C) yourselves.        (D) themselves 

 
DIRECTIONS : (Q. 55–59) Each sentence has one or two blanks. Choose the 

word or set of words that best completes the sentence meaningfully. 

55. He went to the library ……… to find that it was closed. 

(A) seldom.                 (B) never.                (C) only.                      (D) solely 

 
56. The ties that bind us together in common activity are so ………that they can 

disappear at any moment. 
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(A) tentative.           (B) tenuous.            (C) consistent.             (D) restrictive 

 
57. Her reaction to his proposal was ………. She rejected it ………. 

(A) inevitable–vehemently.                                              (B) subtle–violently 

(C) clever–abruptly.                                                           (D) sympathetic–angrily 

 
58. His ……… directions misled us we did not know which of the two roads to 

take. 

(A) complicated.              (B) ambiguous.            (C) narrow.                (D) fantastic 

 
59. It would be difficult for one so ……… to believe that all men are equal 

irrespective of caste, race and religion. 

(A) emotional.            (B) democratic.            (C) intolerant.             (D) liberal 

 

Antonyms 

60. The lack of a sense of RETALIATION in accepting outsides. 

A. Refusal.                B. Defeat.                  C. Submission.                  D. Attack 

 

பகு ி -III –  மிழ்( 61-90).  

61. "ைழீ்ந்து தைண்மவழ  ைழும் ைிண்ணுறு தபருைவர  தபரும்பாம்பு ஊழ்ந்து 
த ாலூரிப் பன தபால்" - இத்த ாடவர கூறியைர் 

A. இளங்தகாைடிகள்          B.  ிருத் க்கத ைர்.           C. தசக்கிழார்               D. கம்பர் 

 

62. மதனான்மைியம் நாடக நூைின் ஆக்கத் ிற்கு துவை நின்ற ஆங்கிை நூல்  
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A. இரகசிய ைழி.                                                                    B. ஒத்த ல்தைா  

C. தமாட்சப் பயைம்.                                                         D. பில்கிரிம்ஸ் புதராகிரஸ் 

63. கண்ைிநுன் சிறு ாம்பு என்ற நூைிவன எழு ிய ஆழ்ைார்  

A. நம்மாழ்ைார்                                                                         B.  ிருமழிவசயாழ்ைார்  

C. மதுரகைியாழ்ைார்.                                                          D. தபயாழ்ைார் 

64.  ிராைிட தமாழிகளின் ஒப்பிைக்கைம் எழு ிய அயல்நாட்டைர் 

A. G.U. தபாப்.                B. ைரீமாமுனிைர்                      C. கால்டுதைல்                 D. சகீன்பால்க் 

 

65. "இளவமயில் சிறந் ன்று தமய்பிைி இன்வம" எனப் பாடியைர் 

A. கைிதம ாைியார்                                                                          B. தபாய்வகயார்  

C. மதுவர கண்ைங்கூத் னார்.                                                D. மதுவர கூடலூர் கிழார் 

 

66. தபத் ைதகம் குறைஞ்சி எழு ியைர் 

A. ைரீமாமுனிைர்                                                                                B. கிருட்டிைப்பிள்வள 

C.  ஞ்வச தை நாயக சாஸ் ிரியார்                                D. கண்ை ாசன் 

 

67.  ிருக்குறளில் அறத்துப்பால் எந்  ைாழ்ைின் தமன்வம பற்றி கூறுகிறது? 

A. சமு ாய                  B. அரசியல்                       C.  னி மனி                       D. அகைாழ்க்வக 

 

68. நுண்ைிய நூல் பை கற்றைர்க்தக அவமந்  அரிய கவை 

A. ஓைியக்கவை              B. இவசக்கவை.                  C. தபச்சுக்கவை.          D. சிற்பக்கவை 

69. தபாருந் ா இவைவய த ர்க 

A. யா - ஒரு ைவக மரம்.                                                    B. தசா - ம ில் 

C. வந – மகிழ்வு.                                                                       D. து - உண் 

70. "இடிப்பாவர இல்ைா  ஏமரா மன்னன்  
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தகடுப்பா ரிைானுங் தகடும்" - இக்குறள் இடம் தபற்றுள்ள இயல் எது? 

A. பவடயியல்.               B. அவமச்சியல்.                  C. அரசியல்                       D. அரைியல் 

71. கூறினான் என்னும் ைிவனமுற்றின் ைிவனதயச்சத்வ  த ர்ந்த டு. 

A. கூறு.                              B. கூறிய.                               C. கூறி.                                     D. கூறியைவர 

72. தசாற்கவள ஒழுங்குபடுத் ி தசாற்தறாடவர த ர்ந்த டு. 

A.  ன்வன தநசி பிறவரப் தபால்.                                     B.  ன்வன பிறவரப் தபால் தநசி 

C. பிறவரப் தபால்  ன்வன தநசி.                                    D.  ன்வனப்  தபால் பிறவர தநசி 

73. தபாருந் ா இவைவய கண்டறிக  

A. தம ி - எருவம                                                                         B. யாக்வக - உடம்பு  

C. ைதுவை - ைழக்கு                                                                  D. ைிபு ர் - அறிஞர் 

 

74. கீழ்க்கண்ட குறளில் ைியங்தகாள் ைிவனமுற்வற த ர்க  

"கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்  

நிற்க அ ற்குத்  க" 

I.  கற்க.                              II. கற்பவை.                                     III. நிற்க.                                  IV. கசடற 

சரியான ைிவடயளி 

A. I,II சரி.                               B. I,III சரி.                            C. II, IV  சரி.                          D. I ,IV சரி 

 

75. அவரயன் என்னும் தசால் குறிக்கும் தபாருள் யாது? 

A. இவறைன்                            B. புைைன்.                           C. அரசன்.                  D. அவமச்சன் 

 

76. "பூத்  தைங்வக ைியன்சிவன தயறி 

மயிைினம் அகைி நாடன்" 

இப்பாடைடியில் அவமந்துள்ள த ாவட ைவகயில் எது சரியானது? 

A. எதுவக த ாவட.                                                                          B. தசந்த ாவட  
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C. அந் ா ி த ாவட.                                                                      D. இரட்வட த ாவட 

 

77. அருண்தமாழி த ைர் என்ற இயற்தபயவரக் தகாண்டைர் 

A. ஒட்டக்கூத் ர்                      B. கம்பர்.                   C. தசக்கிழார்             D.  ிருத் க்கத ைர் 

 

78. 'முளரி' என்பது கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்  தசால் ைவகவய சார்ந் து  

A. இயற்தசால்              B.  ிரிதசால்                  C.  ிவசதசால்.                 D. ைடதசால் 

 

79. ஓங்கியுயர்ந்  என்பது 

A. ஒரு தபாருட்பன்தமாழி.                                                          B. அடுக்குத்த ாடர்        

 C. இரட்வடகிளைி.                                                                            D. உைவமத்த ாவக 

 

80. 'ஈ ல் இவசபட ைாழ் ல்' 

இவச - என்ற தசால்ைின் ஆங்கிை தசால்வை த ர்க. 

A. Fame                            B. Praise.                          C. Harmony.                         D. Song 

 

81. சந் ிப்பிவழவய நீக்குக. 

A.  ாமவரப் பூத் த்  டாகம்                                             B.  ாமவரப் பூத்   டாகம்  

C.  ாமவர பூத்   டாகம்                                                   D.  ாமவரப் பூத்   டாகம் 

 

82.  ன்ைிவனவய கண்டறிக  

A.  ாய் குழந்வ க்கு உைவு ஊட்டினாள்.    

B.  ாய் குழந்வ க்கு உைவு உண்பித் ாள் 

C. குழந்வ க்கு  ாயால் உைவு ஊட்டப்பட்டது 

D. குழந்வ   ாயால் உைவு உண்டது. 
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83. காய் முன் நிவர ைருைது 

A. ஆசிரியத் வள                                                                  B. கைித் வள 

C. ைஞ்சித் வள                                                                      D. தைண்சரீ் தைண்டவள 

84. கீழ்கண்டைற்றுள் உடம்படுதமய் புைர்ச்சி ைி ிப்படி புைர்ந் து எது? 

A. தபாருளவனத்தும்.                                                          B. தசைடி 

C. கருத் னுள்.                                                                           D. ைடகிழக்கு 

85. பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் இன்றுைவர அகமா? புறமா? என்று ைிைா ிக்கப்பட்டு 
ைரும் நூல் எது? 

A. முல்வைப்பாட்டு                                                               B. பட்டினப்பாவை  

C. மதுவரக்காஞ்சி                                                                 D. தநடுநல்ைாவட 

 

86.  ம் குழந்வ கள் மற்றும் தபாருட்கள் அவனத்துக்கும் ' ிருநாவுகரசர்' என்ற 
தபயவர வைத் ைர் 

A. அப்பூ ியடிகள்                                                                 B. மாறநாயனார்        

C.  ிருநீைகண்டர்                                                               D. தமய்கண்டநாயனார் 

 

87. கீழ்கண்டைற்றில் எது தமத் ாைின் பவடப்பன்று? 

A. கண்ைரீ் பூக்கள்                                                       B. ஊர்ைைம் 

C. தமரினா                                                                          D. நந் ைன நாற்காைி 

 

88.  ாயுமானைர் எந்  மன்னரிடம்  பைிபுரிந் ார்? 

A.  ிருமவை நாயக்கர்                                            B. முத்துைரீப்ப நாயக்கர்  

C. தசாக்கநா  நாயக்கர்                                         D. ைிஜயரகுநா  தசாக்கைிங்க நாயக்கர் 

 

89. சறீாப்புராைம் எத் வன ைிருத் ப்பாக்களால் ஆனது? 

A.5000.                                 B.5027.                               C.5040.                            D.5037 
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90. கீழ்க்கண்டைற்றுள் 'கடி' என்ற தசால்ைின் தபாருள் அல்ைா து எது? 

A. காைல்.                      B. கூர்வம.                       C. மைம்.                  D. தபரிய 

 

PART-IV SOCIAL 91-120 

91. எந்  மா த் ில் இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கிறது? 

A. March 21.                B. December 21.                    C. June 21.                      D. May 21 

92.பால்தைளி அண்டத் ின் மற்தறாரு தபயர் 

A. தபண் கங்கா                                                            B.  க்ெின் கங்கா  

C. ஆகாய கங்கா.                                                          D. கங்வக 

93. உைகின் மிகப்தபரிய உள்நாட்டு மீன்பிடித் ளம் 

 A. தைன்டாமினியன்.                                                  B. தடான்தைசாப் 

C. ஜப்பான் துவறமுகம்                                          D. வபகால் ஏரி 

 

94. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எவை சரியானவைகள்? 

I. சுரங்க த ாழில் ஒரு நாட்டின் த ாழில் ைளர்ச்சிக்கு மிகவும் ஆ ரைாக உள்ளது. 

II. சுரங்கத் த ாழில் ஒரு சிை இடங்களில் மட்டும் மிக குறுகிய அளைில் 
நவடதபறுகிறது . 

III.  கரம் மற்றும் அலுமினியம் உதைாகமற்ற கனிமங்கள்  

இைற்றில் எது சரி 

A. I,II.                                       B. II.                         C. I, III.                               D. III 

 

95. எது சரியான இவை 

A. குளிர்காைம் - பிப்ரைரி மு ல் தம மா ம் ைவர 

B. தகாவட காைம் -  June to October 

C. Southwest monsoon period - June to September 

D. Northeast Monsoon period - November to January 
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96. எந்  கூற்றுக்கள் சரியானது 
I. Monsoon என்ற தசால் அதரபிய தசால்ைான தமளசிம் என்ப ில் இருந்து ைந் து. 

ii. மான்சூன் என்ப ன் தபாருள் பருைகாைம்  

III. மான்சூன் என்ற தசால் பாவைைனத் ில் ைசீும் காற்றின்   ாக்கத்வ  குறிக்க 
பயன்படுத் ப்பட்ட தசால்  

சரியான ைிவடயளிக்க:-  

A. I, III.                           B. I, II.                          C. I,II,III.                      D. I  ைறு, II, III சரி 

 

97. கரிசல் மண் கீழ்க்கண்ட ஒன்றின் சிவ வுறுை ால் உருைாகிறது 

A. தமன்பாவற.                B. கடினப்பாவற.                 C. நீர்ப்பாவற.                D. மைற்பாவற 

 

98. பூமியில் ஒரு தபாருளின் எவட 60 கி.கிராம் எனில் சந் ிரனில் அ னுவடய 
எவட 

A.360 kg.                                  B.0 kg.                                      C.10 kg.                                      D.6kg 

99. சூரிய குடும்பத் ில் சிறிய தகாள் 

A. தசவ்ைாய்                   B. பு ன்.                              C. பூமி                                       D. புளூட்தடா 

100. ஒளி சூரியனில் இருந்து பூமிவய அவடய எடுத்து தகாள்ளும் தநரம் 

A. 15 நிமிடங்கள்          B.8.33 நிமிடங்கள்       C.4.66 நிமிடங்கள்             D. 1.5 நிமிடங்கள் 

101. தசம்பு கற்காைத்வ  த ாடர்ந்து ைந்  காைம் 

A. பவழய கற்காைம்                                                              B. பு ிய கற்காைம்  

C. இரும்புக்காைம்.                                                                    D. இவடக்கற்காைம் 

102.  ரப்பா பண்பாட்டின் துவறமுக நகரம் 

A. காைிபங்கன்.                   B. தைாத் ல்                   C. பனைாைி.                        D. ரூபார் 

 

103. கிராமத் ின்  வைைர் 
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A. கிராமைி.                     B. ஜனா.                              C. ைிெயப ி.                    D.எைருமில்வை 

 

104. ரிக் தை  காைத் ில் நவடமுவறயில் இல்ைா து 

A. நடனம்                             B. இரும்பு.                            C. இவச.                          D. ச ி 

105. எத் வன ஆண்டு  ை ைாழ்க்வகக்கு பிறகு ைர்த் மானர், மகாைரீராக 
மாறினார்? 

A. 13.                                    B. 14.                                            C. 15.                                      D. 16 

 

106. அங்குத் ார நிகயம் என்பது 

A. தபளத்  இைக்கியம்                                                             B. புத் கம் 

C. சமை இைக்கியம்                                                                  D. தபார்முவற 

 

107. கீழ்க்கண்டைர்களுள்  ர்யாங்க ைம்சத்வ  சார்ந் ைர் யார்? 

A. பிந்துசாரர்                B. பிம்பிசாரன்                   C. அதசாகர்.                   D. காைதசாகா 

 

108. நந் ைம்சத் ின் ைைிவமமிக்க ஆட்சியாளர் 

A.  ன நந் ர்.               B. மகாபத்மநந் ர்.          C. சிசுநாகன்.                D.காைதசாகன் 

 

109. சரியான தசாற்தறாடவர த ர்வு தசய்க 

A.சுங்கர்கள் ைடதமாழிவய ஆ ரித் னர் 

B.சா ைாகனர்கள் த லுங்கு தமாழிவய ஆ ரித் னர். 

C. மகாயான புத் சமயம் பாைிதமாழிவய ஏற்றுக்தகாண்டது 

D.மதுரா கவைப்பாைி 

 

110. குப்  மரவப த ாற்றுைித் ைர் 
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A. ஶ்ரீகுப் ர்.               B. சமுத் ிர குப் ர்.                  C. சந் ிர குப் ர்.            D.ராம குப் ர் 

 

111.  ாங்கா அல்ைது  டாங்கா என்ற அதரபிய நாைய முவறவய இந் ியாைில் 
அறிமுகம் தசய் ைர் 

A. அைாவு ீன் கில்ஜி.                                                                     B. இல்துத்மிஷ்.         

  C. முகமது பின் துக்ளக்.                                                           D. பிதராஸ் துக்ளக் 

 

112. சரியான தசாற்தறாடவர த ர்வு தசய்க 

A. மு ைாம் ராஜராஜன் ஶ்ரீைிஜயத் ின் மீது பவடதயடுத் ான் 

B.மு ைாம் ராஜராஜன் கங்வகதகாண்ட தசாழபுரத் ிற்கு  னது  வைநகவர 
மாற்றினார்  

C. த ற்கு இைங்வகவய மு ைாம் ராஜராஜன்  மது தபரரசுடன் இவைத்து 
தகாண்டார்  

D. மு ைாம் ராதஜந் ிரன் காைத் ிற்கு பின் இைங்வக சு ந் ிரத்வ  அறிைித்துக் 
தகாண்டது 

 

113. பட்டியல் I-ஐ பட்டியல் II-உடன் தபாருத் ி, கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குறியீடுகவளக் தகாண்டு சரியான ப ிவைத் த ர்ந்த டு:  

a.க க்களி - 1. மிழ்நாடு,  

b. ஒடிசி - 2. ஆந் ிர பிரத சம்,  

c. குச்சிபுடி - 3. தகரளா ,  

d. பர  நாட்டியம் - 4. ஒரிசா  

 A.    (a,3),(b,4),(c,2),(d,1).                                                                   B.    (a,3),(b,2),(c,1),(d,4) 

C.    (a,4),(b,3),(c,2),(d,1).                                                                    D.    (a,2),(b,3),(c,1),(d,4) 

 

114. பழவம தபாருளா ாரம் என்பது 

A.  ன்னிவறவு தபாருளா ாரம்.                                         B. சந்வ  தபாருளா ாரம் 
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C. கட்டவள தபாருளா ாரம்.                                                 D.பைைியல் தபாருளா ாரம் 

 

115.  அளவுக்கு அ ிகமான உற்பத் ி சந்வ யில் ...................... ஏற்படுத்துகின்றன. 

A. த வை.                       B. த க்கம்                             C. தசைவு.                           D. இைாபம் 

 

116.  இந் ியப் தபாருளா ாரத்  ிட்டமிடு ைில் தசர்க்கப்படா  தநாக்கம் எது?  

 A.     ன்னிவறவு.                                                                                             B.    த ாழில்துவற ைளர்ச்சி 

 C.    தைவைைாய்ப்பு உருைாக்கு ல்.                                              D.    மக்கள்த ாவக ைளர்ச்சி 

 

117.  ஒரு மதசா ா, நி ி மதசா ாைா? இல்வையா என்று  ீர்மானிப்பைர்  

 A.    இந் ிய குடியரசுத்  வைைர்.                                         B.    தைாக் சவபயின் சபாநாயகர் 

 C.    ராஜ்ய சவபயின்  வைைர்.                                             D.    இந் ிய  வைவம நீ ிப ி 

 

118.  மன்னர்கவள சரியான ைரிவசப்படுத்துக 

1. தபதராஷ் துக்ளக்.                                               2. ஜைாலு ீன் கில்ஜி 

3. பகைால் தைாடி.                                                  4. சிக்கந் ர் தைாடி  

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

 

119.  தபாருத்துக: 

1. அடிப்பவட உரிவம -- a. அதமரிக்கா 

2. அரசின் ைழி காடும் தநறி முவறகள் -- b. அயர்ைாந்து 

3. சட்டத் ின் ஆட்சி -- c. இங்கிைாந்து 

4. அைசர நிவை பிரகடனத் ின் தபாது அடிப்பவட உரிவமகள் ரத்து - d. தஜர்மனி 

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

(C) 1(A), 2(B),3(C), 4(D).                                                                  (D) 1(A), 2(D),3(C), 4(B) 
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120.  அவனைருக்கும் கல்ைி ைழங்கும் அரசியவைப்பின் பிரிவு  

A. Article 43.                    B. Article 44.               C. Article 45.                  D .Article 41 

 

PART- V – SCIENCE  And MATHEMATICS 121-150 

121. கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எது  ண்டின் பண்பு அல்ை: 

I.  ண்டு தபாதுைாக மண்ணுக்கு தைளியில் காைப்படும். 

II. புைி ஈர்ப்புக்கு தநராக ைளரும். 

III. சூரிய ஒளிவய தநாக்கி ைளரும். 

IV. தபாதுைாக பச்வச நிறம் தகாண்டது. 

இைற்றுள்  

A. II மட்டும்                  B. I மற்றும் II.                     C. III மற்றும்.                       D. II மற்றும்  IV 

 

122. கீழ்க்கண்ட கூற்வற ஆராய்க  

I. பூக்கும்  ாைரங்களின் ஒரு சிறிய த ாகு ியாக ஆஞ்சிதயாஸ்தபர்ம் உள்ளது. 

II. இது ஏறக்குவறய 26,000 உயிரினங்கவள தகாண்டது. 

III. கடத்தும்  ிசுக்களான வசைம், புதளாயம் இல்வை. 

IV. இரண்டாம் நிவை ைளர்ச்சி உள்ளது. 

இைற்றுள்  

A. II மட்டும் சரி.                    B. I, III சரி.                     C. II, IV சரி.                   D. IV சரி 

123. மஞ்சரி என்பது 

A.  னிமைர்.                                                                  B. பை மைர்கள் கூட்டாக காைப்படுைது 

C. இருபால்மைர்.                                                      D. இைற்றில் எதுவுமில்வை 

124. ஒரு ைில்வையின்  ிறன் அைகு 

A.தடசிபல்.                         B. பாஸ்கல்.                     C. டயாப்டர்.                        D.ஸ்தடாக் 
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125.  ஈரப்பவச அற்ற சிைப்பு ைவகச் தசல்களால் ஆனது எது? 

A.  வசகள்.                  B. நரம்புகள்.                     C. எலும்புகள்.                     D. இரத் க்குழாய்கள் 

126.  மண்தைண்தையிைிருந்து பிரித்த டுக்கும் தபாருள்? 

A] அந்துருண்வட.                                                                    B] இரசகற்பூரம் 

C] நாஃப் ைின்.                                                                          D] இவை அவனத்தும் 

127.   ிண்மப் தபாருளும்,  ிரைப்தபாருளும் கைந்  கைவைவய பிரிக்கப் 
பயன்படுத்தும் முவற?  

A] த ளிய வைத் ல் முவற.                                  B] த ளிய வைத்து இறுத் ல் முவற 

C] ைடிகட்டு ல்.                                                                 D] இவை அவனத்தும் 

128. தபாருந் ா  ஒன்வற சுட்டிக்காட்டுக. 

A] வகயால் த ரிந்த டுத் ல்.                             B] ஆைியா ல்.        

C] தூற்று ல்.                                                                     D] சைித் ல் 

129. ரவையும் இரும்புத்தூளும் கைந்  கைவைவய பிரிக்கப் பயன்படுத்தும் 
முவற? 

 A] வகயால் த ரிந்த டுத் ல்.                          B] காந் ப் பிரிப்பு முவற 

C] சைித் ல்.                                                                         D] தூற்று ல் 

130.  த ாகு ி 16-ல் உள்ள  னிமங்கள்  

A. த ைன்ஜன்கள்.                                                                  B. சால்க்தகாதஜன்  

C. கார உதைாகங்கள்                                                            D. மந்  ைாயுக்கள் 

 

131. கிட்டப்பார்வை குவறபாடு ஏற்படுை ற்கு காரைம் 

A. ைிழிக்தகாளம் சுருங்குைது.                                    B.ைிழிக்தகாளம் நீள்ைது 

C.ைிழிதைன்சின் குைிய த ாவைவு                     D.இவையவனத்தும் 

 நீண்டிருத் ல்.  

 

132. க ிர்ைசீ்சின் அளவு ................அைகால் அளைிடப்படும் 
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A. க ிர்                     B. தடசிபல்.                      C. ஃதபர்மி.                 D. ராண்டஜன் 

133. மின்னழுத்  தைறுபாட்டின் SI அைகு 

A. Ohm.           B. Volt.                     C. Ampere.          D. Coulomb 

 

134. கீழ்க்கண்டைற்றில் எந்  ஒன்று காைத் ின் அைகு அல்ை 

A. ஆண்டு.                  B. ஒளிஆண்டு.              C. நாள்.                        D. தநாடி 

 

135. நமது ைடீ்டில் கிவடக்கும் மாறு ிவச மின்தனாட்டத் ின் அ ிர்தைண்  

A. 240Hz.            B.100Hz.                C.10Hz.                 D.50Hz 

கைி  ைினாக்கள் :- 

136... P(x ) = 0.   P( 2x + 1 ) என்ற பல்லுறுப்பு தகாவை யின் ஒரு மூைம்  

A) 1/2.                B) -1/2.                                 C) 2.                      D)   -2 

 

137. 2002 ஆம் ஆண்டு ஜனீ் 3  ிங்கள்கிழவம எனில் அத  ஆண்டு தசப்டம்பர் 7 
ஆம் த  ி என்ன கிழவம ?? 

A) சனி.              B)ஞாயிறு                         C) ிங்கள்.          D) பு ன் 

 

 (138). ..4 எண்களின் சராசரி 20 .. ஒவ்தைாரு  எண்ணுடன் X ஐ கூட்டினால்  பு ிய 
சராசரி 22 எனில் X ன் ம ிப்பு  

(A) 2.                                  (B) 6.                                                (C) -2                                (D) 4 

 

139).  (7/12)-⁴ × (7/12)²ⁿ = (7/12)⁴ எனில்  'n' ன் ம ிப்பு  

(A) 2.                                 (B) -2.                                         (C) -4.                                   (D) 4 

 

 140)..  ஒரு குறிப்பிட்ட அசலுக்கு 2 ஆண்டுகளில் கிவடக்கும் கூடு ல் அசைில் 9/4 
மடங்கு எனில் கூட்டுைட்டி ை ீம் என்ன ?? 

(A)20%.                          (B)50%.                                      (C) 100%.                             (D) 60% 
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141.. 11³+12³+13³ +.............+28³ இன் கூடு ல் என்ன??. 

(A) 161811.                   (B) 156111.                          (C) 166782.                                 (D) 173162 

 

 142. ஒருைர் இரு தபாருள்கவள 375 க்கு ைிற்கிறார் ..ஒன்றில் 25% இைாபமும் , 
மற்தறான்றில் 25% நட்டமும் தபறுகிறார் எனில்  தமாத்  நட்டத்த ாவக 
எவ்ைளவு ?!! 

(A) ₹75.                                     (B)₹50.                                   (C) ₹25.                                (D) ₹21 

 

143.. ஒரு மாைைர் 25% ம ிப்தபண்கள் தபற்று 30 ம ிப்தபண் குவறைினால் 
த ால்ைி அவடகிறார் .மற்தறாரு மாைைர் 50% ம ிப்தபண்கள் தபற்று 20 
ம ிப்தபண்கள் அ ிகம் தபற்று த ர்ச்சி அவடகிறார் எனில் த ர்ச்சிைிகி ம் 
என்ன?? 

(A) 35%.                             (B) 33⅓%.                                 (C) 40%                                    (D) 45% 

 

144.   இருைரின் ைருமானங்கள் ைிகி ம் 4:7 ,அைர்களின் தசைவு ைிகி ம் 11:20 . 
இருைரும்  ைா  ரூ.400 தசமித் ால் அைர்களின் ைருமானங்கள் 
முவறதய...எவ்ைளவு 

 A) ₹3600, ₹4200.                    B) )₹4000, ₹7000.                     C))₹4200, ₹7350.                           D) )₹4800, ₹8400 

 

145)....  ஒருைர்  னது பயை தூரத் ில் 1/3 பங்வக 60 கிி்.மீ/மைி தைகத் ிலும் , 
அடுத்  1/3 பங்கு தூரத்வ  30 கி.மீ /மைி தைகத் ிலும் , மீ ி தூரத்வ 10 கி.மீ/ 
மைி தைகத் ிலும் பயைிக்கிறார் எனில் அைரது பயைத் ின் சராசரி தைகம் 
என்ன ?? 

(A) 30 கி.மீ/மைி.                                                                                     (B) 33⅓ கி.மீ/மைி 

(C) 20 கி.மீ / மைி.                                                                                (D) 50 கி.மீ/மைி 

 

 146..).. A ஒரு தைவைவய 5 மைி தநரத் ில் முடிப்பார் .  B அத  தைவைவய 9 
மைி தநரத் ிலும்,C 15 மைி தநரத் ிலும்  முடிப்பார்கள் . மூைரும் ஒரு 
மைிதநரம் தைவை தசய்து .. பின்னர் C மட்டும் ைிைகிைிடுகிறார் ... மீ ி 
தைவைவய A,B இருைரும் எவ்ைளவு தநரத் ில் முடிப்பார்கள் ..??? 
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(A) 2 hours.                              (B)3 hours.                            (C) 3½ hours.                        (D)4 hours 

 

147)....10 ஆண்டுகளுக்கு முன்  ாயின் ையது  ன் மகளின் ையவ  தபால் 4 
மடங்காகவும் , 10   ஆண்டுகளுக்கு பினனர்  ாயின் ையது மகளின்  
ையவ ப்தபால் 2 மடங்கு உள்ளது எனில் மகளின்  ற்தபாவ ய ையது என்ன ?? 

(A) 20 YEARS.                      (B) 15 YEARS.                             (C) 10 YEARS.                           (D) 18 YEARS 

 

148 ..அருண் , உமா இைர்களின் ையது ைிகி ம் 5:4 . மூன்று ைருடங்களுக்குப் 
பிறகு ையது ைிகி ம் 11:9 என்று ஆகிறது எனில் உமாைின்  ற்தபாவ ய ையது 
என்ன ??? 

A) 27.                    B) 24.                                       C) 28.                    D) 40 

 

149)... 15 எண்களின் சராசரி 10. ..ஒவ்தைாரு எண்வையும் 6 ஆல் கூட்டினால் பு ிய 
சராசரி என்ன ??? 

A) 15.                    B) 16.                                           C) 18.                  D) 16.5 

 

150). ..100 மாைைர்களின் சராசரி எவட 45 கி.கி...பின்னர் சரிபார்க்கும் தபாது 48 
ப ிைாக 84 என  ைறு ைாக தசர்க்கப்பட்டது த ரிந்து சரிதசய்ப்பட்டது எனில் 
பு ிய சராசரி என்ன ?? 

A) 44.64.                         B) 46.                                             C) 44                 D) 44.21 

 

ANSWER KEY FOR 150 QUESTIONS :-  
வசக்காைஜி தகள்ைிகளுக்கான ைிவடகள் :- 

1. A.   2. C.    3. B.   4. B.  5. C.    6. C.    7. D.  8. B.   9. B.  10. D.  11. B.  12. C.  13. A.  14. C.  15. D.   

16. D.  17. A.  18. C 19. C. 20.A.  21.B.  22.A.  23.C.  24.D.  25.C.  26.A.  27.A.  28.C.  29.C.   30.B 

 

ஆங்கிைம் தகள்ைிகளுக்கான ைிவடகள்:- 

31. A.  32. C.  33. C    34. C.  35. B.   36. A.   37. C.  38. B.   39. B.  40. A.   41. C.  42. A.   43. A.  44. A.  45. C 

46. A.   47. D.   48. A.   49. A.  50. C.  51. C.  52. D.  53. C.   54. B.   55. C.  56. B.   57. A.  58. B.  59. C.  60. C 
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 மிழ் தகள்ைிகளுக்கான ைிவடகள் :- 

61. B.     62. A.     63. C.    64. C.   65. D.  66. C.   67. C.    68. C.    69. C.    70. C.   71.    C72. D.    73. C.  74. B. 75. C 

76. B.  77. C.   78. B.  79. A.   80. A.     81. A.     82. A.    83. B.   84. B.   85. D.   86. A.   87. C.   88. D.  89. B.  90. D 

 

சமூக அறிைியல் தகள்ைிகளுக்கான ைிவடகள்:- 

91. A.   92. A.   93. B.   94. A.   95. C. .  96. B.    97. C.    98. B  .  99. D. 100. B. 101. C. 102. B. 103. A. 104. D.  105. A 

106. A. 107. B. 108. B. 109. A. 110. A. 111. B. 112. D. 113. A. 114. A. 115. B. 116. D. 117. B. 118. A. 119. C. 120. C 

 

அறிைியல் மற்றும் கைி ம் தகள்ைிகளுக்கான ைிவடகள்:- 

121. A. 122. C.  123. B. 124. 125. C.  126. D. 127. D.   128. B.   129. B.   130. B.    131. B.  132. D.  133. B. 

 134. B. 135. D 

கைி  ைிவடகள் :-  

136) B , 137) A ,    138) A ,   139) D,   140) B ,   141) A ,   142)B ,   143) D,   144)D. 145) C   146).A    147)  A    148)B,  

149)B   150) A 

 

🙏நன்றி நண்பர்கதள... த ர்ைில் தைற்றி தபற  

                                                                                        எங்களது மனமார்ந்  நன்றிகள்..!!  

                                                                                                                                                     -  By TNTET PGTRB Admins 🙏 

                         

           🙏 PDF IS CREATED BY MAHESH SENTHIL M.SC .Bed.D.Ted  -TNTET PGTRB – MATHS Admin…. 🙏….. 

         _____ 🙏________ 🙏_______________ 🙏___________ 🙏___________ 🙏_______________ 🙏 
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