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Q.1) "உயினல் ன்து நிதின் டத்தத, டத்ததனின் களபணங்கள் நற்றும் ழந்ததகள் ற்ழ டிப்தளகும்" ன்று
யபதபனறுத்தயர் னளர்?
a)பர்ளட்ரள
b)யில்ழனம் நக்டுகல்
c) களர்ல் யளர்ிங்ஸ்
d) யில்ழனம்ஸ்
Q.2) "உயினல் ன்து நிதின் டத்தத, நித உவு முதகத ற்ழ டிப்தளகும்" ன்று யபதபனறுத்தயர் னளர்?
a)பஸ்டர்குரபள நற்றும் ஆீ ஸ்குரபள
b)ழயிங்ஸ்டன்
c)யில்ழனம்ஸ்
d)களல்டுபயல்
Q.3) கவ ழ்க்கண்டயற்றுள் உயினழன் இக்குகள் னளதய?
a)நித டத்தததன யியரித்தல்
b)முன்கூட்டிரன கணித்தல்
c)நித உவு முதகத யிக்குதல்
d)a & b
Q.4) கவ ழ்க்கண்டயற்றுள் உயினல் ஆய்வு முதகள் தய ?
a)அகரளக்கு முத
b)உற்றுரளக்கும் முத
c)யளழ்க்தக துணுக்கு முத
d)ரநற்கண்ட அதத்தும்
Q.5) உயினல் ரிர ளததகளுக்கு யித்தழட்டயர் னளர்?
a)E.H.பயப்ர்
b)ட்ச்ர்
c)களட்டல்
d)நழஸ்நர்
Q.6) நமத்துய உயினல் முதகள் குழத்த ரகளட்ளட்டித பயினிட்டயர் னளர்?
a) நழஸ்நர்
b) ினளபெனின்
c) ழக்நண்ட் ப்பளய்டு
d) ஸ்கழன்ர்
Q.7) அழயளர்ந்த உயினல் ரகளட்ளட்டித பயினிட்டயர் னளர்?
a) ினளபெனின்
b) ழக்நண்ட் ப்பளய்டு
c) ஆல்ிரபட் ிபபரர்
d) பயஸ்ரர்
Q.8) கவ ழ்க்கண்டயற்றுள் உயினழன் ிரிவுகள் னளதய ?
a)பளது உயினல்
b)பழ ிழ் உயினல்
c)உடற்கூறு உயினல்
d)ரநற்கண்ட அதத்தும்
Q.9) பளய் ரசுததக் கண்டுிடிக்கும் முதகள், குற்யளிகதச்
உயினழல் கதடிடிக்கப்டுகழன்?
a) மூக உயினல்
b)தடமுத உயினல்

வர்தழமத்தும் புதழன முதகள் ரளன் வ்யதக

c)குற்யினல் உயினல்
d)ஒப்ீட்டு உயினல்
Q.10) கல்யி உயினல் ந்த உயினல் ிரியின் கவ ழ் யமகழன்து?
a) மூக உயினல்
b)தடமுத உயினல்
c)குற்யினல் உயினல்
d)ஒப்ீட்டு உயினல்
Q.11) கற்ல் - கற்ித்தல் ப னல்ளட்டித உயினல் ரீதழனளக ஆபளய்ந்து, நளணயர்கது கற்த ரநம்டுத்த உதவும்
யமழமுதகதக் கண்டழமம் உயினல் ிரிவு __________________ ன்தமக்கப்டுகழது.
a)தடமுத உயினல்
b)கல்யி உயினல்
c)ஓப்ீட்டு உயினல்
d)கற்ல் உயினல்
Q.12) கல்யி உயினல் ன்து, கல்யினில் ரநற்பகளள்ப்டும் ப னல்முதகிலும், ின்ற்ப்டும் யமழமுத கிலும்,
உயினல் ரகளட்ளடுகதமம், யிதழகதமம் புகுத்தழ, கற்ல்கற்ித்தத ரநம்டுத்தர ஆகும் ன்று கூழனயர் னளர்?
a)ரகளஸ்ிக்
b)E.H.பயப்ர்
c)ட்ச்ர்
d)நழஸ்நர்
Q.13) ரகளஸ்ிக் (Kolesnik) கமத்துப்டி கல்யி உயினழன் உட்கூறுகள் னளதய?
a)நளணளக்கரிதடரன களணப்டும் தினளள் ரயறுளடுகள்
b)ஊக்கம்
c)கற்ித்தல் முதகள்
d)ரநற்கண்ட அதத்தும்
Q.14) கற்யர் ,கற்கும் முதகள், கற்கும் அனுயங்கள், கற்கும் சூழ்ழதகள், கற்ிப்யர் ஆகழனதய குழத்த கல்யி
உயினத கூழனயர் னளர்?
a)ரகளஸ்ிக்
b)ச். ழ. ழண்ட்கழரபன்
c)களரி ளன்
d) ட்ச்ர்
Q.15) களரி ளன் கல்யி உயினழன் உட் ிரிவுகளக யற்த குழப்ிடுகழன்ர்?
a)குமந்ததமம் அதன் யர்ச் ழமம்
b)கற்கும் கற்ிக்கும் முதகள்
c)நளணளக்கபது யர்ச் ழதன நதழப்ிடுதல்
d)ரநற்கண்ட அதத்தும்
Q.16) கல்யி உயினல் ன்து கற்ழன் தன்தந , நித ஆளுதந யர்ச் ழ , தினளர் ரயற்றுதநகள் , நித டத்தததனச்
மூக சூமழன் அடிப்தடனில் ஆபளய்தல் ஆகழனயற்த ஆபளய்கழன்து ன்று கூழனயர் னளர்?
a)ரகளஸ்ிக்
b) ீல்
c)களரி ளன்
d) ட்ச்ர்
Q.17) நிதது ஆளுதநதன கண்டழன தி நிதின் இனற்தக ண்புகளும் டத்ததப் ண்புகளும் அடிப்தடகள் ஆகும்
ன்று கூழனயர் னளர்?
a) ரகளஸ்ிக்

b) E.H.பயப்ர்
c) ச். ழ. ழண்ட்கழரபன்
d) களட்டல்
Q.18) நிதர்கத அயர்கது டத்ததகத பகளண்டு அகமுகன், புமுகன்  யதகப்டுத்தழனயர் னளர்?
a) மங்
b) யில்ழனம் நக்டுகல்
c) களர்ல் யளர்ிங்ஸ்
d) களரி ளன்
Q.19) தி நிதின் டத்ததனில் களணப்டும் கூறு னளது?
a) கவ ழ்பப்பு ண்பு கூறு
b) ரநற்பப்புப் ண்பு கூறு
c) புப்பப்பு ண்பு கூறு
d) அகப்பப்பு ண்பு கூறு
Q.20) உ குப்பு பகளள்தகக்கு அடிரகளழனயர் னளர்?
a) களர்ல் ெஶங்
b) ிபபபடரிக் ீட்ஸ்ர
c) ழக்நண்ட் ப்பளய்டு
d) நளர்தள ரர்ரஸ்
Q.21) ஆளுதநனளது நதழன் இட், ஈரகள, சூப்ர் ஈரகள  முன்று ழதகத பகளண்டது  கூழனயர் னளர்?
a) களர்ல் ெஶங்
b) ிபபபடரிக் ீட்ஸ்ர
c) ழக்நண்ட் ப்பளய்டு
d) நளர்தள ரர்ரஸ்
Q.22) ஒபயளம நிதின் ஆளுதந யர்ச் ழதன ிபளய்ட் த்தத ழதகில் யிக்குகழளர்?
a) இபண்டு
b) மூன்று
c) ளன்கு
d) ஐந்து
Q.23) 1921 ஆம் ஆண்டு தநத்தடச் ர ளதததன கண்டழந்த சுயிஸ் ளட்டு உயினளர் னளர்?
a) களர்ல் ெஶங்
b) மங்
c) யில்ழனம் நக்டுகல்
d) பலர்நன் ரபளர் ரளக்
Q.24) ினளன் ன்யபளல் கல்யி உயினழல் முதன் முதழல் னன்டுத்தப்ட்ட புரதற் நுண் முத து?
a) யளக்கழனம் ரதர்ந்பதடுக்கும் முத
b) யளக்கழனம் முடிக்கும் முத
c) யளக்கழனம் உமயளக்கும் முத
d) யளக்கழனம் ப னளக்கும் முத
Q.25) நம் ன்து ஒமயது ஆளுதநனின் ழதயள இத யள ப னற்ளட்தட குழக்கழது ன்று கூழனயர் னளர்?
a) ரலட் ீல்டு
b) பளஸ்
c) பலர்நன் ரபளர் ரளக்
d) களர்ல் ெஶங்
Q.26) ழமரபளறழஸ் ன்து னளது?

a) ப னற் ழத
b) ந ரளனின் ஆபம்ம்
c) சுனழதயித இமத்தல்
d) நதழ
Q.27) த க்ரகளறழஸ் ன்து னளது?
a) மூத ப னல் இமத்தல்
b) ந ரளனின் ஆபம்ம்
c) இதனம் ப னற் ழத
d) ந ரளனின் தீயிப ழத
Q.28) தன் பழப்டுத்தும் அழவுதப கர்தழல் அழவுதப பறுயர் தன்த ற்ழ ன்கு புரிந்து பகளள் அனுநதழக்க
ரயண்டும் ன்று கூழனயர் னளர்?
a) பளஸ்
b) அர்பக்கழல்
c) ரலட் ீல்டு
d) களர்ல் ெஶங்
Q.29) கயம் ன்து ஒம பளமதப் ற்ழன பதியள கமத்துகத அதடமம் முதரன நதழன் முன் தயப்து ஆகும்
ன்று கூழனயர் னளர்?
a) அர்பக்கழல்
b) ரலட் ீல்டு
c) களர்ல் ெஶங்
d) பளஸ்
Q.30) கயத்தழற்கள களபணிகள் னளதய?
a) அககபணிகள்
b) புகபணிகள்
c) புயன களபணிகள்
d) a & b

