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TNPSC GR. II GENERAL TAMIL Q & A 

 

1) ச ொற்கள ஒழுங்குப்டுத்தி ச ொற்ச்ொடௌொக்குக.  

 A.    கதிர் புௌ சொழுது கூ ச ல் ழுந்தது 

 B.    புௌ சொழுது கூ ச ல் ழுந்தது கதிர் 

 C.    சொழுது கூ ச ல் ழுந்தது கதிர் புௌ 

 D.    ச ல் கூ சொழுது புௌ கதிர் ழுந்தது 

Answer : D. 

2) ோல் - சோர்ச் ச ொல்ின் ளக அ்ிக.  

 A.    இடப்சோர்    B.    கொப்சோர் 

 C.    ண்புப்சோர்    D.    சொருட்சோர் 

Answer : A. 

3) டி - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைசோச் த்ளத 
சதந்சதடுக்க.  

 A.    டிக்கும்     B.    டிபம் 

 C.    டிப்தற்கு    D.    டித்து 

Answer : D. 

4) இகழ் - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைோொளைபம் 
சோளௌத் சதர்ந்சதடுக்க.  
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 A.    இகழ்தல்     B.    இகழு 

 C.    இகழும்     D.    இகழ்ொர் 

Answer : D. 

5) உழு - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைபற்ள் 
சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    உழுதொர்     B.    உழுது 

 C.    உழுத      D.    உழுதல் 

Answer : A. 

6) அகௌ ரிள ப்டி ச ொற்கள  ரீ் ச ய்க :  

 A.    சதொௐன், திருபடி, தொண்டு, தூரிளக 

 B.    தொண்டு, திருபடி, தூரிளக, சதொௐன் 

 C.    தொண்டு, திருபடி, சதொௐன், தூரிளக 

 D.    தூரிளக, சதொௐன், தொண்டு, திருபடி 

Answer : B. 

7) Principle ன்் ஆங்கிச் ச ொல்லுக்கு சேௌொை 
தொிழ்ச்ச ொல்ளத சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    பதல்ர்     B.    சகொள்ளக 

 C.    அதிகொரி     D.    சேொக்கம் 

Answer : B. 
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8) ஒி சறுொட்ிந்து  ரிோொை சொருளத் சதர்க: 
சறுக்கல் - சருக்கல்  

 A.    ொோொைம் – அரி ி        B.    ொய்க்கொல் - ி 

 C.    சௌொற்்ல் – ோொளை     D.    சொறுக்கல் - 
அதிகப்டுத்துதல் 

Answer : D. 

9) சொருந்தொச் ச ொல்ளக் கண்ட்ிக:  

 A.    ேண்கல்          B.    கொர் கொம் 

 C.    ற்ொடு          D.    ளகள் 

Answer : B. 

10) ிரித்து ழுதுக : சதொல்லுகம்  

 A.    சதொல் + உகம்        B.    சதொன்ளொ + உகம் 

 C.    சதொண் + உகம்             D.    சதொன் + உகம் 

Answer : B. 

 

1) திர்ச்ச ொல் தருக : அண்டி  

 A.    ொண்டி         B.    ிகி 

 C.    கொண்டி         D.    தொண்டி 

Answer : B. 
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2) திர்ச்ச ொல் தருக : ேல்ிளை  

 A.    ேல்ிளை       B.    ச ய்ிளை 

 C.    ேன்ளொ       D.    தீிளை 

Answer : D. 

3) சுளொ - சோர்ச் ச ொல்ின் ளக அ்ிக.  

 A.    சதொௐிற்சோர்     B.    கொப்சோர் 

 C.    ண்புப்சோர்     D.     ிளைப்சோர் 

Answer : C. 

4) டுளக - சோர்ச் ச ொல்ின் ளக அ்ிக.  

 A.    ண்புப்சோர்   B.    சொருட்சோர் 

 C.    கொப்சோர்   D.    இடப்சோர் 

Answer : D. 

5) அகௌ ரிள ப்டி ச ொற்கள  ரீ் ச ய்க :  

 A.    பன்ைி, ொொதம், சொொர், ளொத்துைி 

 B.    ளொத்துைி, சொொர், பன்ைி, ொொதம் 

 C.    ொொதம், பன்ைி, சொொர், ளொத்துைி 

 D.    ொொதம், பன்ைி, ளொத்துைி, சொொர் 

Answer : D. 
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6) ஒி சறுொட்ிந்து  ரிோொை சொருளத் சதர்க: 
தண்ளொ -தன்ளொ  

 A.    குிர்ச் ி – இோல்பு   B.    தன்ளை - அருகில் 

 C.    இோல்பு – குிர்ச் ி   D.    தண்ைரீ் - தைிளொ 

Answer : A. 

7) ிரித்து ழுதுக : ஊௌொண்ளொ  

 A.    ஊௌொண் + ளொ    B.    ஊர் + ஆண்ளொ 

 C.    ஊர் + ஆள்ளொ   D.    ஊ + ஆண்ளொ 

Answer : B. 

8) திர்ச்ச ொல் தருக : இன்ச ொல்  

 A.    ன்ச ொல்     B.    சொன்ச ொல் 

 C.    கடுஞ்ச ொல்    D.    தன்ச ொல் 

Answer : A. 

9) ச ய்ிளை ச ொற்ச்ொடளௌக் கண்ட்ிக  

 A.    கட்டுளௌ கைிசொொௐிோொல் ழுதப்ட்டது 

 B.    கைிசொொௐி கட்டுளௌ ழுதிைொள் 

 C.    கட்டுளௌ கைிசொொௐி ழுதுித்தொள் 

 D.    கைிசொொௐி கட்டுளௌ ழுதுொள் 

Answer : B. 
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10) தன்ிளை ச ொற்ச்ொடளௌக் கண்ட்ிக  

 A.    கோல்ிௐி சதர்வுக்கு டித்தொள் 

 B.    கோல்ிௐி சதர்வுக்கு டி 

 C.    கோல்ிௐி சதர்வுக்கு டிப்ித்தொள் 

 D.    கோல்ிௐி சதர்வுக்கு டிப்ொள் 

Answer : A. 

 

1) ள - ன்னும் ஓசௌழுத்து ஒரு சொொௐிக்குரிோ சொருள் 
ோொது?  

 A.    ச்ள      B.    சள்ள 

 C.    கருப்பு     D.    ேீம் 

Answer : A. 

2) சொொள் - இச்ச ொல்ின் சர்ச்ச ொல்ளக் கொண்க.  

 A.    சொதல்     B.    சொ 

 C.    சொை     D.    சொகும் 

Answer : B. 

3) உளௐப்ொல் றுளொ ஓடிோது - வ்ளக ொக்கிோம் 
ைச் சுட்டுக.  

 A.    தன்ிளை ொக்கிோம் 
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 B.    ி்ிளை ொக்கிோம் 

 C.    கட்டள ொக்கிோம் 

 D.    ச ோப்ொட்டு ிளை ொக்கிோம் 

Answer : A. 

4) ொளௐ கண்ட ோிர் சொ - உளொோொல் ிக்கப் 
சரும் சொருத்தொொைப் சொருளத் சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    துன்ம்     B.    றுளொ 

 C.    அச் ம்     D.    ொர்ச் ி 

Answer : D. 

5) சகொடுப்துஉம் - ன்தன் இக்கைக் கு்ிப்பு சதர்க  

 A.    இன்ைிள  அசளட 

 B.    ச ொல்ிள  அசளட 

 C.    ச ய்பிள  அசளட 

 D.    ஒற்்சளட 

Answer : A. 

6) ிளடக்சகற்் ிைொளத் சதர்ந்சதடு : ொௌதிோொர் 
சத ிோக் கி ன்று அளௐக்கப்ட்டொர்.  

 A.    ொௌதிோொர் ொடிோ நூல்கள் ோொள? 

 B.    ொௌதிோொர் வ்ொறு அளௐக்கப்ட்டொர்? 
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 C.    சத ிோக் கிோொ ொௌதிோொர்? 

 D.    ொௌதிோொரின் சற்ச்ொர் ோொர்? 

Answer : B. 

7) ொொ - ன்னும் ஓசௌழுத்து ஒரு சொொௐிக்குரிோ சொருள் 
ோொது?  

 A.     ி்ிோ      B.    குறுகிோ 

 C.    சரிோ     D.    அம்ொொ 

Answer : C. 

8) ருகின்்ைன் - இச்ச ொல்ின் சர்ச்ச ொல்ளக் 
கொண்க.  

 A.    ொ      B.    ரும் 

 C.    ந்த      D.    ந்து 

Answer : A. 

9) தொிழ் பசந்தர்கொல் ர்க்கப்ட்டது - வ்ளக 
ொக்கிோம் ைச் சுட்டுக.  

 A.    ி்ிளை ொக்கிோம் 

 B.    ச ோப்ொட்டு ிளை ொக்கிோம் 

 C.    தன்ிளை ொக்கிோம் 

 D.    ச ய்ிளை ொக்கிோம் 
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Answer : B. 

10) சரூஉம் - ன்தன் இக்கைக் கு்ிப்பு சதர்க.  

 A.    ஆகு சோர்    B.    அசளட 

 C.    பற்ச்ச் ம்    D.    ஈற்றுப்சொி 

Answer : B. 

 

1) ஈக - ன்தன் இக்கைக் கு்ிப்பு சதர்க.  

 A.    ிோங்சகொள் ிளைபற்று 

 B.    சதொௐிற்சோர் 

 C.    ேீட்டல் ிகொௌம் 

 D.    கு்ிப்பு ிளைபற்று 

Answer : A. 

2) சுத்சதொல் சொர்த்திோ புி சொ - இவ்வுளொோொல் 
ிக்கப் சரும் சொருத்தொொை சொருளத் 
சதர்ந்சதடுக்க  

 A.    சட்ளட     B.    சட்ளக 

 C.    ேோஞ் கம்    D.    சண்டொளொ 

Answer : C. 
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3) ப்சொருள் ோொர் ோொர் ொய் சகட்ினும் அப்சொருள் - 
இதில் அளொந்துள் துளகச் ச ொற்களக் கண்ட்ிக  

 A.    ப்சொருள் - சகட்ினும் 

 B.    சகட்ினும் - அப்சொருள் 

 C.    ோொர் ோொர் ொய் - அப்சொருள் 

 D.    ப்சொருள் - அப்சொருள் 

Answer : D. 

4) சகௐீஇ - ன்தன் இக்கைக் கு்ிப்பு சதர்க.  

 A.    ிளைத்சதொளக   B.    ச ொல்ிள  அசளட 

 C.    ஆகுசோர்     D.    அன்சொொௐித்சதொளக 

Answer : B. 

5) ிளடக்சகற்் ிைொளத் சதர்ந்சதடு : ொௌம் 
ளத்தன் தண்ைரீ் ஊற்றுொன்  

 A.    ொௌம் ளத்தன் ன்ை ச ய்ொன்? 

 B.    ொௌம் ளத்தன் தண்ைளீௌ ன்ை ச ய்ொன்? 

 C.    ொௌம் ளத்தன் தில் ஊற்றுொன்? 

 D.    ோொர் தண்ைரீ் ஊற்றுொன்? 

Answer : A. 
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6) கொண் - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைபற்ள் 
சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    கண்டு     B.    கண்ட 

 C.    கண்டொள    D.    கண்டொள் 

Answer : D. 

7) சுடு - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் சதொௐிற்சோளௌ 
சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    சுட்ட      B.    சுடுதல் 

 C.    சூடு      D.    சுட்டொன் 

Answer : B. 

8) ேில் - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைோொளைபம் 
சோளௌத் சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    ேின்்ொர்     B.    ேின்று 

 C.    ேின்்ன்     D.    ேிற்்ல் 

Answer : C. 

9) அகௌ ரிள ப்டி ச ொற்கள  ரீ் ச ய்க.  

 A.    துள்பகம், திர், திளௌ, தொொளௌ, தளீொ 

 B.    தளீொ, துள்பகம், திளௌ, திர், தொொளௌ 

 C.    திர், தொொளௌ, திளௌ, தளீொ, துள்பகம் 
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 D.    தொொளௌ, தளீொ, துள்பகம், திர், திளௌ 

Answer : C. 

10) ஒிசறுொட்ிந்து  ரிோொை சொருளத் சதர்க: 
அள - அள  

 A.    கூப்ிடு – தோிர்   B.    ேத்ளத - ச று 

 C.    துன்ம் – ச ொறு   D.    கடல் - ொம்புப்புற்று 

Answer : D. 

 

1) ிரித்து ழுதுக : பத்தொிழ்  

 A.    பத்து + தொிழ்    B.    ப + தொிழ் 

 C.    பன்று + தொிழ்   D.    பம்ளொ + தொிழ் 

Answer : C. 

2) ிரித்து ழுதுக : ொடொண் திளை  

 A.    ொ + டொண் + திளை  B.    ொடொ + திளை 

 C.    ொடு + ஆண் + திளை  D.    ொடொண் + திளை 

Answer : C. 

3) சொருந்தொத் சதொடளௌத் சதர்க :  

 A.    ொடளக – குடிக்கூி  B.    ந்தோம் - ைோம் 

 C.    சதம்பு – ஊக்கம்   D.    ொடிக்ளக - ஒழுங்கு 
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Answer : C. 

4) ேீர்சி - ன்தன் இக்கைக் கு்ிப்பு சதர்க.  

 A.    ண்புத்சதொளக    B.    உருகம் 

 C.    ிளைத்சதொளக   D.    உளொத்சதொளக 

Answer : B. 

5) ொழ்க - ன்தன் இக்கைக் கு்ிப்பு சதர்க.  

 A.    சதொௐிற்சோர்          B.    ிோங்சகொள் 
ிளைபற்று 

 C.    ிளைோொளைபம் சோர் D.    சோசௌச் ம் 

Answer : B. 

6) அௐி - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைபற்ள் 
சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    அௐிதல்     B.    அௐிந்து 

 C.    அௐித்தல்     D.    அௐிந்த 

Answer : B. 

7) ொகிழ் - ன்னும் சர்ச்ச ொல்ின் ிளைோொளைபம் 
சோளௌத் சதர்ந்சதடுக்க.  

 A.    ொகிழ்ந்து     B.    ொகிழ்தல் 

 C.    ொகிழ்ந்தன்    D.    ொகிழ்க 



   

   

www.arivukadal.com 
இவய புத்தகநாக உள்து. 

www.arivukadal.com 
இவய புத்தகநாக உள்து. 

Cell No : 98651 30130 

Cell No : 98651 30130 

Answer : C. 

8) ஒிசறுொட்ிந்து  ரிோொை சொருளத் சதர்க: இள 
- இளௐ  

 A.    சொிதல் – நூல்   B.    சகொளௐ - ச் ில் 

 C.    சேகிழ்தல் – பூசுதல்   D.    இளோன் - றுளொ 

Answer : A. 

9) ிரித்து ழுதுக : ஈௌொோிௌம்  

 A.    ஈ + ௌொோிௌம்    B.    இரு + ஆோிௌம் 

 C.    ஈர் + ஆோிௌம்    D.    இௌண்டு + ஆோிௌம் 

Answer : D. 

10) திர்ச ொல் தருக:  ொன்ச்ொர்  

 A.    உோர்ந்சதொர்    B.    சொசொர் 

 C.    புல்ர்     D.    ஆன்ச்ொர் 

Answer : C. 
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ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிவ 
1 GK 17,000 யிா யிவைகள் 300 
2 GK1000 யிா-யிவைகள் 29 
3 இனர் புக் 2012 100 
4 இனர் புக் 2013 150 
5 தநிமக யபாறு,இந்தின யபாறு 180 
6 புயினினல்  3000 யிா-யிவைகள் 110 
7 இந்தின ததசின இனக்கம்,இந்தின அபசினவநப்பு,இந்தின பாருாதாபம் 160 
8 பாதுத்தநிழ் 120 
9 பாது அிவு 130 
10 CURRENT AFFAIRS ENGLISH MEDIUM 65 
11 GK சக்சஸ் நாத இதழ் 30 
12 தநிழ் அிஞர்களும்,தநிழ்த்பதாண்டும் 200 
13 ைப்பு ிகழ்வுகள் 2013 சயரி பதல் ஆகஸ்ட் யவப 100 
14 Tnpsc தநிழ் இக்கின யபாறு 160 
15 நதின் ததர்வு 110 
16 Tnpsc gr. II பந்வதன ஆண்டுகின் யிா-யிவை (7 ஆண்டுகள்) 130 

ஆசிரினர் தகுதித்ததர்வு 

 

ய.எண் புத்தகம் பனர் யிவ 
1 6 ஆம் யகுப்பு பதல் 12ஆம் யகுப்பு யவப தநிழ் யிா-யிவைகள் 160 
2 TET பதல் தாள் (1056)க்கம் 400 
3 TET தநிழ்,ஆங்கிம்,குமந்வத தநம்ாடு நற்றும் கற்ித்தல் பவகள் 180 
4 TET- கணிதம்  150 
5 TET-அியினல்  130 
6 TET-யபாறு 110 
7 TET-குடிவநனினல்,புயினினல்,பாருாதாபம் 160 
8 TET- SELF TEST PAPER நாதிரி ததர்வு 65 

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிவ 
1 தநிழ்க்கஞ்சினம் 10,000 யிா-யிவைகள் 300 
2 கல்யினினல் 4,500 யிா-யிவைகள் 150 
3 TRB இனற்ினல் 2200 யிா-யிவைகள் 150 
4 TRB  ஆங்கிம் 4500 130 
5 TRB தநிமக யபாறு,இந்தின யபாறு 6100 யிா-யிவைகள் 180 

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிவ 
1 +2 கணிப்பாினினல்  60 
2 +2 யணிகயினல் 48 

யிவப்ட்டினல் 



   

   

www.arivukadal.com 
இவய புத்தகநாக உள்து. 

www.arivukadal.com 
இவய புத்தகநாக உள்து. 

Cell No : 98651 30130 

Cell No : 98651 30130 
 

  

 

 

 

வ.எண்          கடையின் பெயர்  -  ப ொடலபெசி. எண் 
1. பசன்டை 9094826254 

2. மதுடர 9750216789 

3. பகொடவ 9994343334 

4. பசலம் 9842428861 

5. தூத்துக்குடி 9443833333 

6.  ிருபெல்பவலி 9750216789 

7. கன்ைியொகுமரி 9894846425 

8.  ிருவண்ணொமடல 9994063702 

9. ெொமக்கல் 9894217248 

10.  ிருச்சி 9944144222 

11. பெரம்ெலூர் 9894495845 

12. அரியலூர் 9843427724 

13. புதுக்பகொட்டை 9659765900 

14. சிவகங்டக 9994079013 

15. இரொமெொ புரம் 9842537005 

16. ப ைி 9443929273 

17. ஈபரொடு 9443182330 

18.  ர்மபுரி 9025313661 

19. கிருஷ்ணகிரி 9025313661 

20. விழுப்புரம் 9943153202 

21. கொஞ்சிபுரம் 9842316661 

22.  ஞ்சொவூர் 9486525806 

23. ெொகப்ெட்டிைம் 9500478338 

24. பவலூர் 9791544734 

25.  ிண்டுக்கல் 9500862024 

26. விருதுெகர் 9042482982 

27.  ிருவொரூர் 9443491894 

28.  ிருத் ணி 9750216789 

29. கரூர் 9750216789 

30. கைலூர் 9443079942 
 

நூலிடை பெற வழி முடறகள் 

3 +2கணக்குப்தியினல்  48 
4 அக்கண் கயிவத  70 
5 தாக்கால்-கயிவத 50 
6 அபயாணிப்பூக்கள் 70 

புத்தகம் கிவைக்கும் இைங்கள் 
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1. ARIVUKKADAL PATHIPPAKAGAM என்ற பெயரில் DD எடுத்து அல்லது M.O அனுப்ெலொம் 
2. கரூர் டவசியொ வங்கியில் ெணம் பசலுத் லொம், 

ெைப்பு கணக்கு எண் : 1161135000002562 
IFSC NO KVBL 0001161 / SOUTH MASI STREET, MADURAI 
முகவரி: அறிவுக்கைல் ெ ிப்ெகம், 
மடை எண் 3262,  மிழ்ெொடு வடீ்டு வச ி வொரியக்குடியிருப்பு, 
வில்லொபுரம், மதுடர – 625011. 
Contact no: 9976935585, 98426 49140, 0452-6463666 

 

 


