
 
    

 

TN Taluk SI 2015 - TNUSRB 

Previous Year Question Paper 

தமிழ்  

1. ‘மணநூல்’ என்னும் அடை மமொழியொல் குறிக்கப்மெறும் நூல் 

(a) நற்றிடண (b) திருவொசகம் (c) சீவகசிந்தொமணி  (d) குறுந்மதொடக 

Ans : (c) சீவகசிந்தொமணி   

 

2. ‘மெத்தலேகம் குறவஞ்சியின்’ ஆசிரியர் 

(a) வீரமொமுனிவர் (b)தஞ்டச லவதநொயக சொஸ்த்திரியொர்  

(c) ல ொசப் மெஸ்கி (d) எச்.ஏ. கிருட்டினப்பிள்டை  

Ans : (b)தஞ்டச லவதநொயக சொஸ்த்திரியொர் 

 

3. கம்ெநொைகத்தின் யொப்பு வண்ணங்களுக்குக் கூறப்ெடும் கணக்கீடு 

(a)மதொண்ணூற்றொறு  (b) நூற்றிமயட்டு 

(c) நூறு (d) ெதிமனட்டு 

Ans : (a)மதொண்ணூற்றொறு   
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4. மசொற்மறொைர்நிடே என்று வழங்கப்ெடுவது 

(a) உேொ (b) அந்தொதி  (c) கேம்ெகம் (d) ெரணி 

Ans : (b) அந்தொதி   

 

5. ‘ஓங்கியுயர்’ - இேக்கணம் கூறுக. 

(a) ஏவல் விடனமுற்று (b) எண்ணும்டம 

(c) விடனத்மதொடக (d) ஒரு மெொருட்ென்மமொழி  

Ans : (d) ஒரு மெொருட்ென்மமொழி  

 

6. கண்ணதொசன் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று 

(a) நிேவுப்பூ (b) சண்ைமொருதம்  (c) சூரியகொந்தி (d) ஒளிப்ெறடவ 

Ans : (b) சண்ைமொருதம் 

 

7. “லெொற்றொடரப் மெொறுத்தல்” என்ெது 

(a) மெொடற  (b) நிடற (c) குடற (d) முடற 

Ans : (a) மெொடற 
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8. கரிகொேன் மகள் 

(a) அங்கடவ (b) சங்கடவ (c)ஆதிமந்தி  (d) மவள்ளிவீதியொர் 

Ans : (c)ஆதிமந்தி   

 

கணிதம் 

Q 9.  

 

Ans : C 

Q 10. 

 

Ans : C. 27 
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Q 11. 

 

Ans : d. 13,14 

Q 12. 

 

Ans : A 

Q 13. 

 

a.12   b.14   c. 5   d.15 

Ans : a.12 
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Q 14 

 

Ans : d. 9 

Q 15  
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ENGLISH LANGUAGE 

16 .Choose the correct option that would complete the sentence. 

Each child __________ a gift. 

a.receives  b. has receive c. receive d. will be receive 

Ans : a. receives 

 

17. Choose the correct superlative form of the given adjective – ‘wealthy’: 

a. Wealthier b. Wealthiest c. More wealthier d. Most wealthiest 

Ans : b. Wealthiest 

 

18. ‘Oh, how hot it is!  . This is an __________ sentence. 

a. Imperative b. Assertive c. Exclamatory d. Interrogative  

Ans : c. Exclamatory 
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19. Choose the correct meaning of the word ‘bone fide’. 

a. Totally b. a spoken Examination c. Genuine d. a Summary 

Ans : c. Genuine 

 

20. The famous national song ‘Vande Mataram’ was written by 

a. Bankim Chandra Chatterji b. Rabindranath Tagore 

c. Kamala Das d. Sarojini Naidu 

Ans : a. Bankim Chandra Chatterji 

 

21. Choose the correct passive form of the sentence: 

“They are mending the road” 

a. The road was being mended b. The road has been mended 

c. The road was mended by them d. The road is being mended 

Ans : d. The road is being mended 
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22. Choose the correct option : 

The albatross is a 

a.Snake b. Sea-bird c. Volcano d. Mountain 

Ans : b. Sea-bird 
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