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Q.1

_________________________
Question

No.

பழமொழியை முடிக்க சரியான
Q.2
வார்த்தைகளுடன் வெற்றிடங்களை
நிரப்பவும். அனைத்து ____________
மற்றும் இல்லை __________, ஜாக்கை
ஒரு மந்தமான பையனாக்குகிறது. (As on
01/21)

(1) வேலை, விளையாடு (2) வேலை,
தூக்கம் (3) தூக்கம், வேலை (4)
விளையாடு, வேலை செய்
Q.3

பின்வரும் பத்தியைக் கவனமாகப் படித்து Q.4
சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(1) பாட்டர் ஒரு இடத்திலிருந்து
இன்னொரு இடத்திற்கு செய்திகளை
அனுப்புகிறார் மற்றும் பெறுகிறார். (2)
தையல்காரர் நம் ஆடைகளை தைக்கிறார்.
(3) தச்சன் திருடனைப் பிடிக்கிறான். (As

_________________________
Question

பின்வருவனவற்றில் கழிவு நீரை அகற்ற சிறந்த வழி
எது? (As on 01/21)
(1) குடிநீராக பயன்படுத்துகின்றனர் (2) அதை
குளிக்கும் தண்ணீராக பயன்படுத்துகின்றனர் (3)
தாவரங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய இதைப்
பயன்படுத்தவும் (4) ஹவ் ஆன் டு ரோடுக்கு
விடுகிறோம்

நாம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும்

(As on 01/21)

(1) மாதம் ஒரு முறை (2) ஆண்டுக்கொரு முறை (3)
தினசரி (4) வாரத்திற்கு ஒரு முறை

on 01/21)

(1) TTT (2) FFF (3) FTF (4) FTT
Q.5

பின்வரும் பறவைகளில் எது காக்கைக் Q.6
கூட்டில் முட்டையிடுகிறது? (As on 01/21)

இந்திய தேசியக் கொடியில் காவி நிறம்
என்றால் என்ன? (As on 01/21)

Q.8

கம்பளி ஆடைகள் நம் உடலை சூடாக
வைத்திருக்கின்றன: (As on 01/21)

(1) வேதியியலாளர் (2) நூலகம் (3) பல்பொருள்
அங்காடி (4) தபால் அலுவலகம்
Q.10

(1) நம் உடலை சூடாக்கும் (2) சூரிய
ஒளியில் இருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சும்
(3) உடலின் வெப்பம் வெளியேற
அனுமதிக்காது (4) இவை அனைத்தும்
Q.11

உத்தரபிரதேசத்தின் தலைநகர் எங்கே?

(As

on 01/21)

(1) டெல்லி (2) பாட்னா (3) போபால்
(4) லக்னோ

இவற்றில் எது மருத்துவமனைக்கு அருகில் உள்ளது?
(As on 01/21)

(1) வீரம் (2) சமாதானம் (3) செழிப்பு
(4) இவை அனைத்தும்
Q.9

(As on

01/21)

(1) நைலான் (2) அக்ரிலிக் (3) பாலியஸ்டர் (4) இவை
அனைத்தும்

(1) கோயல் (2) ஆந்தை (3)
பென்குயின் (4) கழுகு
Q.7

_____ செயற்கை இழைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

பின்வரும் பழக்கங்களில் எது நம் ஆரோக்கியத்திற்கு
தீங்கு விளைவிக்கும்? (As on 01/21)
(1) துவைத்த ஆடைகளை அணிவது (2) திறந்த
வெளியில் பான் துப்புதல் (3) எங்கள் வீட்டை
அனைவரும் சுத்தம் செய்கிறோம் (4) முறையான
கழிப்பறைகளைப் பயன்படுத்துதல்

Q.12

திசை: பின்வரும் ஜோடிகளை நிறைவு செய்யும்
விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மாடு காளை
என்றால் காளை ______ ஆகும். (As on 01/21)
(1) சதை (2) காளை (3) மாடு (4) கழுதை
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Q.13

இந்தக் கேள்விகளில், கடிதங்கள் ஏதோ Q.14
ஒரு வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
உறவைக் கண்டறிந்து கடைசி பெட்டியை
முடிக்கவும். Z2Z:Z2Z B8S:S8B L7:? (As on
01/21)

மரங்கொத்தி அதன் கூட்டை உருவாக்குகிறது:

(As on

01/21)

(1) நிலத்தடியில் உள்ள துளைகளில் (2) உயரமான
மரங்களில் இலைகளை நெய்தல் (3) வேலிகள் மற்றும்
புதர்களில் (4) மரங்களின் தண்டுகளில்

(1) L7L (2) 7லி (3) L2L (4) L7
Q.15

நீங்கள் உண்மையாகவோ அல்லது
பொய்யாகவோ பதிலளிக்க
வேண்டியிருந்தால், வரிசை என்னவாக
இருக்க வேண்டும்? A. ஒரு விமானி
எங்கள் கடிதங்களை வழங்குகிறார். B.
ரயில் தண்டவாளத்தில் ஓடுகிறது. C.
கப்பல்கள் கடலை கடக்க முடியும். D.
பழங்காலத்தில் செய்திகளை அனுப்ப
புறாக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. (As on

Q.16

இந்த செயல்பாடுகளில் எது வலுவான எலும்புகள்
மற்றும் தசைகளை உருவாக்க உதவுகிறது? (As on 01/21)
(1) அதிக சத்தான உணவை உண்ணுதல். (2) தவறாமல்
உடற்பயிற்சி செய்வது. (3) நல்ல ஓய்வு எடுக்கிறது.
(4) இவை அனைத்தும்.

01/21)

(1) TTTT (2) TTTF (3) FTTT (4) FFFT
Q.17

இந்தக் கேள்விகளில், கடிதங்கள் ஏதோ Q.18 இன்றைய உலகம் முக்கியமாக சார்ந்துள்ளது: (As on 01/21)
ஒரு வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
உறவைக் கண்டறிந்து கடைசி பெட்டியை
(1) அஞ்சல் (2) தொலைபேசி (3) இணையதளம் (4)
முடிக்கவும். CD:GH EF:IJ KL:? (As on 01/21)
இவை அனைத்தும்
(1) OP (2) எம்.என் (3) QR (4) ஆர்.எஸ்

Q.19

பறவை : சிறகு : : மீன் : ?

(As on 01/21)

Q.20

(1) கில் (2) துடுப்பு (3) வால் (4)
அளவுகோல்
Q.21 மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது எது?

அயோத்தி பின்வரும் எந்த மதத்தைச் சேர்ந்த
மக்களுக்கான மதத் தலமாகும்? (As on 01/21)
(1) இந்து (2) இஸ்லாம் (3) சீக்கியர் (4) கிறிஸ்துவர்

(As

Q.22

on 01/21)

(1) ஏசி (2) TU (3) MO (4) XZ

திசை: பின்வரும் ஜோடிகளை நிறைவு செய்யும்
விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். IH: GF என்றால்
SR:? (As on 01/21)
(1) PQ (2) QP (3) ஆர்.எஸ் (4) QR

Q.23

Q.25

சார்க் அமைப்பின் தலைமையகம் உள்ளது Q.24 உலக மனித உரிமைகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது
(As on 01/21)

on 01/21)

(1) காத்மாண்டு (2) டாக்கா (3)
இஸ்லாமாபாத் (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

(1) 8-Apr (2) 10-Dec (3) 7-Dec (4) இவற்றில்
ஏதுமில்லை

நாம் பட்டம் பறக்கக் கூடாது:

(As on 01/21)

Q.26

(1) பூங்காக்களில் (2) பள்ளி
மைதானத்தில் (3) திறந்த மைதானத்தில்
(4) மொட்டை மாடியில்
Q.27

தீக்கு எதிரான பாதுகாப்பு
நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பின்வரும்
கூற்றுகளில் எது உண்மையல்ல? (As on
01/21)

(1) தீப்பெட்டியை பற்றவைக்கும்போது,
அதை எப்போதும் உங்கள் உடலில்
இருந்து தூரத்தில்
வைத்துக்கொள்ளுங்கள் (2)
நெருப்புடன் விளையாடாதே (3)
சமையலறையில் சமைக்கும் போது
நைலான் ஆடைகளை அணியுங்கள் (4)
எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பொருள்களுக்கு
அருகில் தீ மூட்டாதீர்கள்

(As

இந்தக் கேள்விகளில், கடிதங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. உறவைக் கண்டறிந்து கடைசி
பெட்டியை முடிக்கவும். 3:30 9:90 1:? (As on 01/21)
(1) 100 (2) 1 (3) 10 (4) 1

Q.28

பின்வரும் எந்த பறவைக் கூடு அதன் கீழ் முனையில்
திறக்கப்பட்டுள்ளது? (As on 01/21)
(1) குருவி (2) புறா (3) தையல் பறவை (4)
நெசவாளர் பறவை
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Q.29

பின்வருவனவற்றில் எது பென்சில்களில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது? (As on 01/21)

Q.30

(As on 01/21)

(1) வட்ட பாதையில் சுற்றி (2) நட்சத்திரம் (3)
செவ்வாய் (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

(1) கிராஃபைட் (2) சிலிக்கான் (3) கரி
(4) இவற்றில் ஏதுமில்லை
Q.31

பூமி : சூரியன் : : சந்திரன் : ?

பின்வருவனவற்றில் உத்தரகண்ட்
Q.32
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருத்தமான
மாநிலத்தில் உள்ள மலைவாசஸ்தலம் எது?
விருப்பங்களைக் கொண்டு வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்:
(As on 01/21)
கடந்த வாரம் எனது தாயார் ஒரு __(23)__ எங்கள்
வீட்டிற்கு அனுப்பிய கடிதத்தைப் பெற்றார். அது என்
(1) சிம்லா (2) நைனிடால் (3) மணாலி
தாத்தாவிடமிருந்து வந்தது. எங்க வீட்டுக்கு மட்டும்
(4) மவுண்ட் அபு
எப்படி டெலிவரி பண்ணுதுன்னு அம்மாகிட்ட
கேட்டேன். அதில் எங்கள் __(24)__ என்று
எழுதப்பட்டிருப்பதாக என் அம்மா சொன்னார். நானும்
என் அம்மாவும் அவருடைய இடத்திற்குச் சென்று
அவரைச் சந்திக்க வேண்டும் என்று என் தாத்தா
விரும்பினார். என் தாத்தா வேறு மாநிலத்தில்
வசிக்கிறார். எனவே அங்கு செல்ல நாங்கள் __(25)__
இல் ஏற வேண்டியிருந்தது. ரயிலில் ஏற __(26)__
சென்றோம். பிளாட்பாரத்தில் பெரும் சலசலப்பு
ஏற்பட்டது. எங்கள் சாமான்களை எடுத்துச் செல்ல
__(27)__ எடுத்துக்கொண்டோம். ரயிலில் ஏறி சரியான
நேரத்தில் இலக்கை அடைந்தோம். ஸ்டேஷனில் இருந்து
__(28)__ எடுத்துக்கொண்டு என் தாத்தாவின் இடத்தை
அடைந்தோம். (As on 01/21)
(1) செவிலியர் (2) விமானி (3) தையல்காரர் (4)
தபால்காரர்

Q.33

இந்தக் கேள்விகளில், கடிதங்கள் ஏதோ Q.34 திசை: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து சரியான
ஒரு வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒரு ______
உறவைக் கண்டறிந்து கடைசி பெட்டியை
சாலைகள், மெட்ரோ ரயில், பாலங்கள் போன்றவற்றை
முடிக்கவும். 7:21 8:24 3:? (As on 01/21)
வடிவமைத்து உருவாக்குகிறது. (As on 01/21)
(1) 6 (2) 9 (3) 12 (4) 7

Q.35

தபால் நிலையத்திற்கு மேற்கே என்ன
இருக்கிறது? (As on 01/21)

(1) பொறியாளர் (2) ஆசிரியர் (3) டாக்டர் (4)
விண்வெளி
Q.36

(1) நூலகம் (2) பல்பொருள் அங்காடி
(3) மருத்துவமனை (4) பள்ளி
Q.37

ஒலி மற்றும் படங்களை _______ மூலம்
ஒளிபரப்பலாம். (As on 01/21)

திசை: பின்வரும் ஜோடிகளை நிறைவு செய்யும்
விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். LMMN: MNNO எனில்
NOOP : ? (As on 01/21)
(1) OPQQ (2) QOOP (3) OPPQ (4) QRRS

Q.38

திசை: பின்வரும் ஜோடிகளை நிறைவு செய்யும்
விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். A: E என்றால் F:?
(As on 01/21)

(1) செய்தித்தாள் (2) வானொலி (3)
தொலைக்காட்சி (4) தொலைநகல்
Q.39

பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவின் தேசிய Q.40
மலர் எது? (As on 01/21)
(1) தாமரை (2) உயர்ந்தது (3) லில்லி
(4) சாமந்திப்பூ

(1) ஜே (2) என் (3) ஓ (4) எச்
பின்வரும் நாடுகளை இந்தியாவின் எல்லையில் உள்ள
சரியான இடங்களுடன் பொருத்தவும். A.
ஆப்கானிஸ்தான் (i) கிழக்கு B. மாலத்தீவு (ii)
வடக்கு C. சீனா (iii) மேற்கு D. மியான்மர் (iv)
தெற்கு (As on 01/21)
(1) ஏ - நான்; பி - ii; சி - iii; D - iv (2) A - iii;
பி - iv; C - ii; டி - ஐ (3) A - iii; பி - நான்; சி iv; D - ii (4) A - iv; பி - iii; சி - நான்; D - ii
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