
வ�னா வ�ைட 2- 

�ன�த ப�	 அ�க தி��க� 

எேபசிய� �த	 எப�ேரய� வைர 

1.  கட� எ�ெபா�� கிறி����� ந�ைம ெத��� 

ெகா�டா ?  

அ.  உலக� உ�வா�� னேர  

ஆ  தாய�  வய�"றி	 ந�ைம உ�வா&�� னேர  

இ.  சி(ைவய�	 அவ� சா�� னேர  

ஈ.   �த	 �*ைம ெச,-� � னேர  

2.  இர�க� ெப$�க%ள யா  கிறி��ேவா) நா� உய�  ெபற+ 

ெச-தா .? 

அ.  வான.த�  

ஆ.  இைறவா&கின�  

இ.  கட�  

ஈ.   ப�	 அ�க  

3.   எ�த அ01தள1தி2 கட�ள34 �)�ப1தி4 உ5�ப�னராகிய 

ந67க க8ட�ப80$�கி4றி க ? 

அ.  0ைல&க	லாகிய கிறி1*ேவா2 வான.த�க ம"3� 

�ன�த�கைள அ�5தளமாக&ெகா62  

ஆ.  0ைல&க	லாகிய கிறி1*ேவா2 தி�5.த�க ம"3� 
இைறவா&கின�கைள அ�5தளமாக&ெகா62  

இ.  0ைல&க	லாகிய கிறி1*ேவா2 கட� ம"3� .ய 

ஆவ�யாைர அ�5தளமாக&ெகா62 

ஈ.   ேம"க6ட யா�மி	லாம	  

4.  :றவ�ன1தா கள34 அறி� இ$ளைட�� கட� 

ெதாட ப�2லாம2 வா<�த� ஏ4 ? 

அ.  ேமாேசய�  ச7ட5ைத ப� ப"றாததா	  

ஆ.  ஆவ�ைய வ�ட உட	 இ8ைசைய வ���ப�யதா	  



இ.   அறியாைம ம"3� க�ன இதய9க ெகா6��:ததா	  

ஈ.   இேய;ைவ ெவ35ததா	  

5.  “ேகாப� ெகா�டா@� பாவ� ெச-யாத6 க, ெபா�� 

சா-வதB� ேகாப� தண�ய8)�, அலைக�� இட� 

ெகாடாத6 க” யா  யா�ட� Eறிய�?. 

அ.  ப�	 எெபசிய<ட�  

ஆ.  ப�	 ப�லி=ப�ய<ட�  

இ.  இேய; ப�லிட�  

ஈ.   இேய; .ப<ெசய�கள�ட� 

6.   கணவ4, மைனவ�, ப�ைளக, அ0ைமக மB5� 

எஜமான கள3ட� அ4:�, ம�யாைதH� ெகா�0$�கேவ�)� 

எ45 ப�2 அ0க எ�த க0த1தி2 �றி�ப�)கிறா .? 

அ.  ெகாேலாசிய� ம"3� ப�லி=ப�ய�  

ஆ.  1 ேதசேலான�ய� ம"3� ப�லி=ப�ய�  

இ.   ெகாேலாசிய� ம"3� எேபசிய�  

ஈ.    2 ேதசேலான�ய� ம"3� எேபசிய�  

7.   ‘கட�ள34 ேகடய�’ வ�ைசய�2 ப�2 அ0க �றி�ப�)வ� 

எ� ? 

அ.  ‘மA7ப�  தைல&கவச5ைத-� கட�ள�  வா�5ைதயாகிய 
ஆவ�ய�  வாைள-� எ25*& ெகாB9க’ 
ஆ.  ‘ப�ைளகள�  ேகாப5ைத .6டாதD�க; ஆனா	 அவ�கைள 

ஒG&க5தி	 வள�5*9க’ 

இ. ‘ஆவ�ய�  சமாதான� ம"3� ஒ"3ைம ஆகியவ"ைற 

கைட=ப��&க  எ	லா �ய"சிைய-� எ29க’ 

ஈ.  ேம"க6ட எ	லா�ேம  

8.  ‘உ7கைள நிைன���ேபாெத2லா� மகி<+சிHட4 ெசப�1� 

கட�M�� ந4றி ெச@1�கிேற4.’. யா  யா�ட� Eறிய�?  

அ.  ப�	 ெகாேலாசிய<ட�  

ஆ.  ப�	 ப�லி=ப�ய<ட�  

இ.   ெதசேலான�ய� ப�லிட�  

ஈ.   திேமா5தி ப�லிட�  

9.   ‘மகி�7க’ எ4ற வா 1ைதைய எ�த தி$%க1தி2 ப�2 

அ0க அ0�க0 �றி�ப�)கிறா  ?  



அ.  1 திேமா5தி  

ஆ.   ப�லி=ப�ய�  

இ.   ெகாேலாசிய�  

ஈ.   1 ேதசேலான�ய�  

1௦.  ப�லி�ப�ய$�� எ�திய தி$%க1தி2 இேயPவ�4 

தா<+சிைய ப�2 அ0க எQவா5 வ�ள��கிறா .? 

அ.  கட� த ைமய�	 வ�ள9கிய அவ� கட�B&� இைணயாக 

இ�&�� நிைலைய வ�டாம	 ப��&க வ���பவ�	ைல  

ஆ.  அ�ைமய�  த ைம ெகா62 த ைன ேவ3ைமயா&கினா�  

இ.  சா�&� அதி(� சி(ைவ சாைவேய ஏ"�� அளவ�"� 

கீK=ப�பவரானா�. 

ஈ.  ேம"க6ட எ	லா�ேம  

11.  ப�2 அ0கள34 %�ைதய வா<�ைக இQவா5 வ�ள�க�  

ப)கிற�  

 அ.  கிறி1*ைவ அ � ெச,*, அவைர பா�&க&  கா5தி�:*, 

பண� ெச,ய வ���ப�யவ�  

ஆ.  வ��5தேசதன� ெச,தவ� ,ெபMசமி  �ல5தின�, ப<ேசய�, 
எப�ேரய� ம"3� * �35தியவ�. 
இ.  Nத மத5ைத-� ேமாேசய�  ச7ட9கைள-�  ெவ35தவ�  

ஈ.   �றவ�ன5தவ�, கிறி1தவ�கைள * �35தியவ�. 

12.  எ�பா:ேராைட8� Rலமாக ப�2 அ0கM�� ப�P 

அS�ப�யவ  யா ?  

அ.  தD5*  

ஆ.  திேமா5தி  

இ.  ெகாேலாசிய   

ஈ.  ப�லி=ப�ய� 

13.  “அவ  க8:லனாகா� கட�ள34 சாய2, பைட�:�ெக2லா� 

தைல� ேபறானவ ”  ப�2 அ0க யாைர� பBறி�  E5கிறா ? 

அ.   ஆதா�  

ஆ.   அப�ரகா�  

இ.   கிறி1*  

ஈ.    ேநாவா. 

14.  மாB� மB5� பா னபா இைடேய�ள உற� எ4ப�  



அ.  சேகாதர�  

ஆ.  ஒ 3வ�7ட சேகாதர�  

இ.   எஜமா  ம"3� அ�ைம  

ஈ.   ெந�9கிய ந7�  

15.  எஜமான க ஏ4 அ0ைமகைள ந6திேயா)� நியாய1ேதா)� 

நட1த ேவ�)�? 

அ.  கட� �  ஞான5ேதா2 நட5த  

ஆ.  ேமாேசய�  ச7ட� அQவா3 R3கிற*  

இ.   கட�B� அவ�கைள நDதிேயா2� நியாய5ேதா2� நட5த  

ஈ.   ஏெனன�	 வானக5தி	 அவ�கB&� ஒ� எஜமா  
இ�=பதா	  

16.   ேதசேலான3ய க ஏ4 சிைலகைள வ�8)வ�8)  

கட�ள3ட� தி$�ப�னா க?  

அ.  ஆ மிக தாக� ெகா62.  

ஆ.  இைற வா�5ைதைய ெப3வத"காக  

இ.  உ6ைமயான கட�B&� ஊழிய� �<வத"காக  

ஈ.   கட�ள�  ஆசீைர-� ;க5ைத-� ெப3வத"காக  

17.   ப�ல0க சி2வாS� மB5� திேமா1தி ஏ4 இர�� 

பக@� க0னமாக உைழ1தா க?   

அ.  கட�ள�  ந"ெச,திைய ேபாதி&��ெபாG*  அவ�கBைடய 
ேதைவகB&காக யா�&�� ;ைமயாக& Rடா* எ பத"காக  

ஆ.  �றவ�ன5தாைர சாராம	 அவ�க உைழ&க ேவ62� 

எ பைத ஊ&�வ�=பத"காக  

இ.  Nத அதிகா<க அவ�கBைடய ேநா&க5ைத ச:ேதகி&காம	 

இ�=பத"காக  

ஈ.  வ�;வாசிகள�  �  அவ�க .,ைம-� நDதி-� ம"3� 

�"றம"றவ�க எ பைத உண�5*வத"காக 

18. ேதசேலான3ய கள34 வ�Pவாச1ைதH� அ4ைபH� பBறிய 

ந2ல ெச-திைய யா  ப�ல0கள3ட� ெகா�) வ�தா க? 

அ.  சி	வாU1  

ஆ.  திேமா5தி  

இ.  தD5*  

ஈ.  மா"�   



19.  %Bகால1தி@� கட�த நா8கள3@ம கட� எQவா5 

ேபசினா ? 

அ.  0தாைதய�கள�ட� ேமாேச 0லமாக�� ந�மிட� அவ� மக  

0லமாக��  

ஆ.  ந� 0தாைதய�கள�ட� இைறவா&கின�க 0லமாக�� 
ந�மிட� அவ� மக  0லமாக��  

இ.  ந� 0தாைதய�கள�ட� வான.த� 0லமாக�� ந�மிட� .ய 

ஆவ�ய�  0லமாக��  

ஈ.  கட� எ=ெபாG*ேம கன�க, கா7சிக ெவள�=பா2க 

ம"3� வான.த�க 0லமாக��  

20.  ப�லேமா4 மB5� ஒேனசி%� இவ கள3ட� இ$�த உற� 

எ�ப0� ப8ட�? 

அ.  ெந�9கிய ந6ப�க  

ஆ.  ெந�9கிய உறவ�ன�க  

இ.   எஜமா  ம"3� அ�ைம 

ஈ.   Nத  �றவ�ன5தா  ேபா ற  

21.  ெம2கிெசேத� எ4றா2 .........................சாேல� அரச  எ4றா2 

..........................எ45 ெபா$. 

அ.   எ	லா உலக9கள�  அரச� ம"3� சாேல� மாவ7ட அரச�  

ஆ.  நDதிய�  அரச� ம"3� சமாதான5தி  அரச�  

இ.  வான.த�க ம"3� �ன�த�கள�  அரச�  

ஈ.   ேம"க6ட எ*�மி	ைல  

22.   “ந4னட1ைதயா2 %4மாதி�யாH�,  ேபாதி�பதி2 

நலமி�க வா 1ைதகளா2 ெப$�த4ைம உளவராH� 

கா8)7க”. ப�2 அ0க இைத யா$�� அறி�51�கிறா ? 

அ..  திேமா5தி  

ஆ.  தD5*  

இ.   சீலா  

ஈ.   ேம"க6ட எவ�மி	ைல  

23.  இைத எ7� வாசி�கிேறா�?  “ச�ீயெதா$ ப�தய1தி2 

ஓ0ேன4, ஓ8ட1ைத %01�வ�8ேட4’ வ�Pவாச1ைத� 

கா1ேத4”  

அ.  ெகாேலாசிய�  



ஆ.  1 ேதசேலான�ய�  

இ.   ப�லி=ப�ய�  

ஈ.   2 திேமா5தி  

24.  “கட� நம�� ேகாைழ உள1ைத தரவ�2ைல.  

மாறாக........” இ�த வா�கிய1ைத நிைற� ெச-க.  

அ.  ச&தி, அ �, ;ய ஒG&க� உள உள5ைதேய அ�ள�னா�  

ஆ.  பய�, வ D6 ஆட�பர�, த னல� உள உள5ைதேய 

அ�ள�னா�. 

இ.  இளைம, தியாக�, க�ன உைழ=� உள உள5ைதேய 

அ�ள�னா� 

ஈ.   ேம"க6ட எ*�மி	ைல  

25.  ந�ைம சேகாதர, சேகாத�கேள எ4றைழ�க இேயP 

ெவ8க�படவ�2ைல. ஏ4? 

அ. ம<யா�&� இேய;ைவ5 தவ�ர ேவ3 �ழ:ைதக இ�:ததா	  

ஆ. ப<;5தமா&�பவ�, ப<;5தமா&க=ப2பவ�க அைனவ�&�� 
ஒேர த:ைத இ�=பதா	  

இ.  இேய;ைவ ச:தி&க அவ� தா-� சேகாதர�கB� வ:ததா	  

ஈ.  ந�ப�&ைகயாள�கைள சேகாதர சேகாத<கேள எ றைழ5ததா	  

26.  ெசாதைன�� உளா�க� ப)பவ கM�� இேயP எQவா5 

உதவ� ெச-தா ? 

அ.  அவ� இைறமகனாக இ�:ததா	  

ஆ.  �*ைமக ெச,-� ச&தி இ�:ததா	  

இ.  அவ�� ெசாதைன&� ஆளாகி கVட=ப7டதா	  

ஈ.   அவ�� அவ�கைள ேசாதைன&� உளா&கியதா	  

27.     எப�ேரய$�� எ�த�ப8ட தி$%க1தி2 இைறவா 1ைத 

எQவா5 வ�வ��கபப8)ள�?  

அ.  பைட=� ச&தி ெகா6ட அத  0லமாக எ	லா� 

உ6டா&க=ப7ட*  

ஆ.  உய��ள*, ஆ"ற	 மி&க*; இ� ப&க�� R�ைமயான 
வாள�U� R�ைமயான*  

இ.  இைறவா&கின� ெப;�ெபாG* உய��ள*  

ஈ.  பலெமாழி ேப;� வர�ெப"றவ�களா	 ெசயலா&க� ெப3கிற*  

28.  யா$ைடய %ைறைம�ப0 இேயP �$வாக இ$�கிறா .? 



அ.  ஆேரா   

ஆ.  ெம	கிெசேத&  

இ.   ேநாவா  

ஈ.   ேம"க6ட யா�மி	ைல  

29.  இேயP யா$ைடய மரைப சா �தவ ?  

அ.  ெபMசமி   

ஆ.  மனாேச 

இ.  Nதா  

ஈ.   ேலவ�  

30.  இேயPவ�4 �$1�வ1திB�� ப�ற$��� உள ேவ5பா) 

எ4ன? 

அ.   ஒQெவா� ���� அவ� பண� நிைறேவ"3கி றன�  

ஆ.   பாவ� கைளயாத  பலி ஒ=�&ெகா2&கி றன�  

இ.   �ன�த=ப25*� பண� ெச,கி றன� 

ஈ.   ேம"க6ட எ	லா�ேம. 
31.  ப�தா�ப�தாவாகிய  ஆப�ரகா� ப1தி2 ஒ$ ப7ைக யா$�� 

ெகா)1தா ? 

அ.  அவேரா2 ேபா�&� வ:தவ�கB&�  

ஆ.  அப�மேல& அரச�&�  

இ.   கட�B&�  

ஈ.   சாேல� அரச�&� 

32.  “இQ�லகி4 மZ�ளவBறி2 மனைத ெச@1தாம2 

ேம@லக1தி4 மZ� மனைத ெச@1�7க” எ45 ப�2 அ0க 

ஏ4 E5கிறா ? 

அ.   “ஏெனன�	 நD9க இற:* வ�7X�க. உ9க உய�� 
கிறி1*ேவா2 கட�B&� மைற:*ள*.” 
ஆ.  ஏெனன�	 அ9� அைமதி-� மகிK8சி-� நிைற:*ள*. 

இ.  ஏெனன�	 வான.த�க உ9கைள கவன�5* ெகாவா�க. 

நD9க ஆன:த� அைடவ D�க. 

ஈ.   ேம"க6ட எ	லாேம  

33.   ப�2 அ0கைள ெபா51த ம802 “ஆ�டவ  எQவா5 

வான3லி$�� கீேழ இற7�வா .? 

அ.  அதிகார5 ெதான�ேயா2   



ஆ.  அதி.த<  அைழ=ேபா2  

இ.   எ&காள� �ழ9க 

ஈ.   ேம"க6ட எ	லாேம. 
34.     ப�2 அ0க தன க0த7கைள இQவா5 %0�கிறா   

அ.   நா  இைத ஏ  ைக=பட எG*கிேற   

ஆ.  சேகாதர சேகாத<கேள என&காக ெசப�-9க  

இ.   ந� ஆ6டவராகிய இேய;& கிறி1*வ�  அ� உ9கேளா2 
இ�=பதாக.  

ஈ.   உ9கB&காக கட�B&� நா  ந றி ெச(5*கிேற   

35.   “ேவைல ெச-ய வ�$�பாதவ4 உ�ண�Eடா� “ யா  

யா�ட� Eறிய�? 

அ.   இேய; ப�ல�கள�ட�  

ஆ.   ப�ல�க ெதசேலான�ய<ட�  

இ.   ப�ல�க ெகாேலாசிய<ட�  

ஈ.    ப�ல�க தD5*வ�ட�  

36.   அரச  மB5� உய �த பதவ�ய�2 இ$�பவ கM�காக 

ெசப��க ேவ�)ெம45 ப�ல0க ேக8பதB� காரண� எ4ன?   

அ.  நா� ப&தி-� ஒG&க�� உைடயவ�களாக அைமதியான 
வாK� நட5த ேவ6�  

ஆ.  அவ�க நா7ைட ப�ள� ப25தி ேபா� ெச,யாமலி�=பத"காக  

இ.   உட	 இ8ைசய�னா	 ேசாதைன&� உளாகமலி�=பத"காக 

ஈ.   உட	 நல�� நD6ட ஆ-B� ெப3வத"காக  

37.   “ஒ$வS�� தன �)�ப1ைதேய ஆ�) நட1த 

ெத�யாதி$�தா2 ..........”   

அ.   கட�ள�  சைபைய எQவா3 க6காண�&க ��-�  

ஆ.   அ=ேபா1தல�கைள எQவா3 கவன�&க ��-�  

இ.   கட�ள�  அரைச க6காண�&க ��-�  

ஈ.    ேசமி5த பண5ைத எQவா3 க6காண�&க ��-� 

38.   “ஆ�டவ�4 நா எ�ப0 வ$�? 

அ.   இ� மி னேலா2 வ��  

ஆ.   வான.த�க அறிவ�=பதா	 வ�� 

இ.    உலக அழி�&�=ப�  வ��  

ஈ.    இரவ�	 தி�டைன=ேபா	 வ��  



39.   ப�2 அ0க எைத ��ைப என�� இழ�: என�� 

க$�கிறா ? 

அ.   �றவ�ன5தாேரா2�ள உற�  

ஆ.   தா  ெப�ைமயாக& க�திய கட:தகால வாK&ைக  

இ.   எதி<களா	 ப7ட கVட9க  

ஈ.    ப<ேசய� ம"3� ச*ேசய�ட  உள ந7� 

40.   கிறி��வ�4 உட2 ஒB5ைம எ4ப�   

அ.  ஒேர ஆ6டவ�, ஒேர ந�ப�&ைக, ஒேர தி��G&�, ஒேர 
கட�  

ஆ.  .ய ந"க�ைண 0லமாக கிறி1* உடலி  ஒ"3ைம  

இ.  Nத�கைள-� �றவ�ன5தாைர-� அ � ெச,வ*. 

ஈ.   தி�8சைபய�	 ஏைழ பண&கார� எ ற ேவ3பா2 கிைடயா*   

 


