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1. Sebaceous glands secrete sebum which keeps the skin smooth and shiny by  which part of the Skin 

a) Epidermis    b) Dermis   c) Hypodermis    e) both a & c  

சீதம் ன்ந ன்ணய்ச் சுப்பிகள் சுக்கும் ணரதி தரலிண ணன்ரகவும் , 

பிரகசரகவும் த்திருக்கும் சீதம் சுப்பி கரப்தடும் இடம் 

a) புநத்தரல்   b) டுத்தரல் c) அகத்தரல்  d) 1 & 3 ட்டும் 

2. A piece of Paper and Coin are dropped from the same height. Under which of the following conditions 

both reach the Surface simultaneously  

a) The Must have the same volume  

b) The Must have the same velocity  

c) The Must have the same height  

d) They must be dropped in Vacuum 

எரு துண்டு கரகிம் ற்றும் ரம் இண்டும் எத உத்தில் இருந்து கீத விடப்தடுகிநது. 

இண்டும் எத தத்தில் ட அட ன்ண  நிதந்ணகள் இருக்க தண்டும்  

a) இண்டும் ச அபவு உடரக இருக்க தண்டும் 

b) இண்டும் எத திசதகத் ணகரண்டிருக்கும் 

c) இண்டும் எத உம் இருக்க தண்டும் 

d) இண்டும் கரற்றில்னர ணற்றிடத்தில் இருந்து  கீத விடப்தட தண்டும் 

3. Arrange the nitrogen fixation process  

I) Nitrogen assimilation       II ) Ammonification     III) Denitrification  IV) Nitrification  

V) Nitrogen fixation  

Choose the correct code  

a) V,I,II,IV,III      b) I,II,III,IV,V        b) I,III,IV,V,II    d) none of the above 

  ட்ஜன் நினப்தடுத்துன ரிசப்தடுத்துக 

1)   ட்ஜன் ன்ரல்   2) அதரனிரரல்     3) ட்ஜன் ணளிதற்நம்  4) 

ட்தட்டரல்   5) ட்ஜன் நின நிறுத்ப்தடுல் 

  a) 5,1,2,4,3    b) 1,2,3,4,5   c) 1,3,4,5,2   d) தற்கண்ட துவுமில்ன 

4. The part of the fore brain that is wrapped by cerebrum that controls body temperature, urge eat and 

drink, regulation of sexual behavior, express emotional reactions like excitement, anger, fear, pleasure 

and motivation. 

A) Cerebrum  B) Thalamus  C) Hypothalamus D) Cerebellum. 

Kd;K}isapd; vg;gFjp, cly; btg;gepiy, cz;Zjy;, ePu; gUFjy; Bghd;wtw;wpw;fhd 

ce;Jjy;, ghYwt[ elj;ijia xGA;FgLj;Jjy;, fpsu;r;rp, Bfhgk;, gak; kdbtGr;rp 

Bghd;wtw;iw fl;Lg;gLj;JfpwJ. 

A) bgUK}is B) jyhk!;  C) i#Bghjyhk!; D) rpWK}is 

5. Assertion (A) : Antibiotics are substances produced by some microbes 

Reason (R): They are toxic to micro paganisms and human beings 

A) (A) is correct and (R) is the correct explanation of A 

B) (A) is correct and (R) is not correct explanation of A 

C) (A) is correct and (R) is wrong 
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D) (A) is wrong and (R) is correct 

Tw;W (A) : caph; vjph;g;g[g; bhgUl;fs; Ez;ZaphpfsplkpUe;J cw;gj;jp bra;ag;gLfpd;wd. 

fhuzk;(R) : mit Ez;zaphpfSf;Fkk; kdpjUf;Fk; er;Rj; jd;ikaspf;fpwJ 

    A) (A) kw;Wk; (R) rhpahdit (R) vd;gJ (A) apd; rhpahd tpsf;fk; 

    B) (A) kw;Wk; (R) rhpahdit (R) vd;gJ (A) apd; rhpahd tpsf;fk; my;y 

    C) (A) rhpahdJ(R) jtwhdJ 

   D) (A) jtwhdJ Mdhy; (R) rhpahdJ 

6. The orders of the layers in the atmosphere  , upward from below is  

a) Stratosphere  , troposphere  , ionosphere   and exosphere  

b) Exosphere , ionosphere , troposphere ad stratosphere  

c) Troposphere , stratosphere , ionosphere and exosphere  

d) Troposphere , magnetosphere , stratosphere and exosphere  

புவியின் அடுக்குகப கீழிருந்து தனரக ரிசப்தடுத்துக 

a) ஸ்ட்தட்தடரஸ்பிர், ட்தரததரஸ்பிர், தணரஸ்பிர், க்தமரர்பிர் 

b) க்தமரஸ்பிர் , தணரஸ்பிர் , ட்தரததரஸ்பிர் , ஸ்ட்தரட்தடரஸ்பிர் 

c) ட்தரததரஸ்பிர் , ஸ்ட்தட்தடரஸ்பிர் , தரதணரஸ்பிர் , க்தசரஸ்பிர்  

d) ட்தரததரஸ்பிர் , ஸ்ட்தட்தடரஸ்பிர், தணரஸ்பிர் , க்தமரஸ்பிர் 

7. International Solar Alliance (ISA) was launched on 

a) November  2016     b) December 2016       c) January 2017      d) February 2017 

சர்தச சூரிக் கூட்டப்பு ப்ததரது ஆம்பிக்கப்தட்டது 

a) ம்தர் 2016   b) டிசம்தர் 2016  c) ஜணரி 2017    d) பிப்ரி 2017 

8. The Right of Persons with Disabilities Bill, 2014 is based on the recommendations of which of the following  

committee 

a) Justice G.T. Nanavati commission      b) Rajinder Sachar Committee     c) Balwant Rai Mehta 

Committee      d)     Sudha Kaul Committee       

ரற்றுத்திநணரளிகள் உரி தசர 2014 ந்க் குழு தரிந்துயின் அடிப்தடயில் 

ணகரண்டுப்தட்டது 

a) ரணரதி குழு    b) ரஜிந்தி சச்சரர்   c) தல்ந் ரய் தத்ர  d) சுர கவுல் குழு 

9. Name „Vardah‟ was given to the recent Cyclone hitting Chennai. This name was suggested by which of 

the following country? 

a) India     b) Pakistan      c) Oman       d) Maldives  

சமீதத்தில் ணசன்ண ரக்கி ர்ர புலுக்கு ந் ரடு இந் ணத தரிந்து ணசய்து 

a) இந்திர     b) தரகிஸ்ரன்    c) ஏன்   d) ரனத்தீவு 

10. A new way to produce nuclear fuel using electricity has been developed by scientists from which of the 

following country? 

a) Russiya     b) USA     b) Japan     d) china  

எரு புதி க அனுசக்தி ரிணதரருள் மின்சரத் ந் ரட்டு விஞ்ஞரணிகள் 

கண்டுபிடித்துள்பணர் 
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a) ஷ்ர    b) அணரிக்கர    c) ஜப்தரன்    d) சீணர 

11. Who among the following has won the International Children‟s Peace Prize? 

a) Abraham M Keita      b) Malala Yousafzai     c) Kehkashan Basu     d) None of the above   

சர்தச குந்கள் விருது ணன்நர் ரர் 

a) ஆப்யரம் ணகய்ட்டர   b) னரனர யூசுதரய்   c) தககசரன் தரசு   d) துவுமில்ன 

12. SANKALP the Scheme was announced by the Finance minister in Budget speech , the scheme targets  

a) Entrepreneur       b) Youth        c) old age people       d) disable persons 

தட்ணஜட் அறிவிப்பின் ததரது நிதி அச்சர் சங்கல்ப் ன்ந திட்டத் அறிவித்ரர். 

இத்திட்டம் ர ரகக் ணகரண்டுள்பது 

a) ணரழில்முணதரர்   b) இபஞர்கள்   c) மூத் குடிக்கள்   d) ரற்றுத்திநணரளிகள் 

13. Who is the speaker of  Eleventh Lok Sabha? 

a) P.A  sangma      b) Meira Kumar       c) Shivraj V. Patil     d) RABI RAY 

ததிதணரநரது க்கபயின் னர்   

a) பி. சங்ர    b) மீர குரர்    c) சிரஜ் தரட்டில்   d) பி ரய் 

14. The 14th Pravasi Bharatiya Divas 2017 Convention was held from 7 to 9 January, 2017 in Bengaluru, 

Karnataka. Who was the Chief Guest for this year‟s convention? 

a) Donald Ramotar     b) Dr. Antonio Costa     c) Priti Patel    d) None of these    

14து ணளிணரடு ரழ் இந்திர்கள் ரணரடு ஜணரி 7 முல் 9  ணதங்களூருவில் 

டணதற்நது, இன் சிநப்பு விருந்திணரக இவ்ரண்டு கனந்து ணகரண்டர்  

a) ணடரணரல்டு ரதரர்   b) டரக்டர் அந்தரனிர தகரஸ்டர   c) ப்ரீத்தி ததடல்    d) துமில்ன 

15. What is the rank of India in 2017 Inclusive Development Index (IDI) released in World Economic Forum‟s 

(WEF) „Inclusive Growth and Development Report? 

a) 65     b) 61     c) 60    d) 71  

உனக ணதரருபரர ததரல் அறிவிக்கப்தட்ட உள்படக்கி பர்ச்சி ற்றும் தம்தரட்டுக் 

குறியீட்டில் இந்திர த்ணரது இடம் ணதற்நது 

a) 65    b) 61    c) 60    d) 71    

16. Take the odd man out 3,5,9,11,14,17,21  

பின்ரும் ரிசயில் னிப்தட்ட ண் தர்வு ணசய்க?  3,5,9,11,14,17,21 

A) 21  B) 17  C) 14  D) 30 

17. If “WORDSWORTH” is written by “VPQERXNSSI” then “DAFFODILS” would be written as 

 WORDSWORTH” ன்த “VPQERXNSSI” ண ழுதிணரல்  “DAFFODILS”  வ்ரறு 

ழுனரம்? 

 A) CBEGNEJMR  B) CBEGNEHMR  

C) CBEGNEMOR  D) CBEEGNHMR 

18. 12+22+22=32 

22+32+62=72 

32+42+122=132 

62+72+422= ? 

A) 452 B) 492 C) 432 D) 422 

19. The sides of 14 squares are 11cm, 12cm, 13cm,------24cm then find the total area of 14 squares 
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11 ணசமீ, 12 ணசமீ, 13 ணசமீ, ----24 ணசமீ ஆகிற்ந முநத தக்க அபவுகபரகக் ணகரண்ட 14 

சதுங்களின் ணரத்ப் தப்பு கரண்க? 

A) 3515 ணசமீ2 B) 4515 ணசமீ2 C) 2115 ணசமீ2 D)3215 ணசமீ2  

20. 180 X 115 - 12 X 20   =? 

 140 X 8 + 2 X 55 

 A) 1/8   B) 4/9  C) 2  D) 5 

21. Three numbers are in the ratio 2:3:5. The first number, the second number reduced by 5 and the third 

number form an arithmetic sequence. Then the numbers are 

மூன்று ண்களின் விகிம் 2:3:5 ன்க. முனரம் ண், இண்டரம் ண்ணிலிருந்து 5-க் 

கழித்துப் ணதநப்தடும் ண் ற்றும் மூன்நரம் ண் ஆகிண எரு கூட்டுத் ணரடர் ரிச 

ற்தடுத்திணரல் அவ்ணண்கபக் கரண்க? 

 A) 10,15,25  B) -20,-30,-50 C) 7,10,14   D) -10, -5,7 

22. If you write all the numbers from 1 to 100 then how many times do you write 3 ? 

1 முல் 100  ல்னர ண்கபயும் ழுதும் ததரது 3 ன்ந ண் த்ண முந 

ழுதுவீர்கள்? 

 A) 20  B) 19  C) 11  D) 18 

23. 3+4 [4 – {13 – 4 (7+2) + 6} + 9] = ? 

 A) 231  B) 213  C) 123  D) 132 

24. Which of the following number is divisible by? 

கீத ணகரடுக்கப்தட்டுள்ப ண்களில் 9- ஆல் குதடும் ண் து? 

A) 8576901    B) 96345210   C) 67594310     D) 2784224 

25. 5005 – 5000 Divided by 10 = ? 

 A) 5000  B) 4965  C) 4505  D) 4500 

26. The National Small Savings Fund (NSSF) was established in the Public Account of India with effect from 

a) April 1999     b) April , 2000      c) March , 2001        d) June 2002 

தசி சிறுதசமிப்பு நிதி ந் ருடம் ணதரதுக்கக்கில் தசர்த்துக்ணகரள்பப்தட்டு அலுக்கு 

ந்து 

a) ப்ல் 1999    b) ப்ல் ,2000    c) ரர்ச்,2001   d) ஜீன் ,2002 

27. Who was the last astronaut to leave his footprints on the surface of the moon? 

a) Neil amstrong       b) Sunita Williams      c) Eugene A. Cernan   d) none of this 

 நினவில் கரனடித் டத் ததித் கடசி னின் ரர் 

a) நீல் ஆம்ஸ்ட்ரங்   b) சுனிர வில்லிம்ஸ்   c) யுதகதண ணசர்ணரன்   d) துமில்ன 

28. In January which of the following state launched Anandam programme? 

a) Arunachal  Pradesh     b) Madhya Pradesh     c) Rajasthan     d) Karnataka  

ஜணரி ரம் ந் ரனினம் ஆணந்ம் னும் திட்டத்திண ஆம்பித்து 

a) அருரச்சன பிதசம்  b) த்திப் பிதசம்   c) ரஜஸ்ரன், d) கர்ரடகம் 

29. the three day International Conference on “Yoga for Diabetes” was held at 

a) Jaipur      b) Nasik     d) New Delhi     d)  Rishikesh  

தரகர நீரிழிவு தரய்க்கரணது ன்ந சர்தச கருத்ங்கம் டணதற்ந இடம்  

a) ணஜய்ப்பூர்   b) ரசிக்   c) புது தில்லி   d) ரிசிதகஷ் 
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30. Consider the Following Statement and choose the Correct code 

I. On 15th February ISRO launched record 104 satellites in a single flight  

II. The Satellite launched through PSLV C 37  

III. Cartosat 2 also carried by the PSLV 37   

IV. PSLV 37 carried 96 American Satellites  

a) 1,2,3     b) 1,2         c) 1,2,3,4       d) 1,2,4  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகப ஆரய்க 

I. ரர்ச் 15 அன்று இஸ்தர எத வுகனத்தின் மூனம் 104 ணசற்கக் தகரள்கப 

விது 

II. இந் ணசற்கக் தகரள்கள் பிஸ்.ல்.வி 37 ன்ந ரகணத்தின் மூனம் 

ணசலுத்ப்தட்டது 

III. கரர்தடரதசட் 2 ன்ந ணசற்கக் தகரளும் இதணரடு அனுப்தப்தட்டது 

IV. பி.ஸ்.ல்.வி 37 96 அணரிக்க ணசற்கக் தகரள்கபயும் டுத்துச் ணசன்நது 

சரிரண கூற்ந தர்ந்ணடு 

a) 1,2,3     b) 1,2         c) 1,2,3,4       d) 1,2,4  

31. Which is the first state of the country to establish Cashless System for distribution of food grains? 

a) Madhya Pradesh       b) Rajasthan      c) Gujarat     d) Uttar Pradesh     

ணதரது விநிதரகத் திட்டத்தில் இந்திரவில்  முல் முநரக தப்தரிர்த்ண 

இல்னரல் உவு ரனிங்கப ணகரடுக்கும் ரனினம் து? 

a) த்திப் பிதசம்   b) ரஜஸ்ரன்   c) குஜரத்   d) உத்திப் பிதசம் 

32.  When president gave his assent to the Prevention of Cruelty to Animals (Tamil Nadu Amendment) Act, 

2017? 

a) January 30, 2017      b) January 20 2017     c) January ,23,2017     d) none of the above  

வினங்குகள்  முன்டுப்புச் சட்டம் 2017 மிழ்ணரடு திருத்திற்கு குடிசு னர் 

ப்ததரது ணது இச ங்கிணரர் 

a) ஜணரி 30, 2017    b) ஜணரி 20,2017    c) ஜணரி, 23,2017   d) துவுமில்ன 

33. The Two Associations „ The Madras Native Association and the South Indian Liberal Federation , are 

merged together and was called as the  

a) Swaraj Party        b) Communist party     c) Justice party    d) Dravidar Kazhakam 

இண்டு அப்புகபரண , ணசன்ண சுதசி சங்கமும் , ணன்னிந்தி விடுன ககமும் 

இணந்து வ்ரறு அக்கப்தட்டது 

a) ஸ்ரஜ் கட்சி   b) கம்யூனிஸ்ட் கட்சி   c) நீதிக்கட்சி   d) திரவிடர் ககம் 

34. What is the Expansion of GATT/ ன்ததின் விரிரக்கம் 

a) General Application in Tarrifs and Trade      b) Guideline Application in Tariff and Trade  

c), General Agreement on Trade and Traffif      d) Group Agreement for Trade and Tarrif  

35. The Three H,s  that swami Vivkekanada Asks the youth upon are: 

a) Heritage , Hardwork , Happiness        

b) Hardwork , Hupmle , Humane      

c) Heritage , Humble , Humane       

d) Heart to feel for the poor ,head to think , and hands to act 
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சுரமி விதகரணந்ரல் இபஞர்களுக்கு ணசரல்னப்தட்ட மூன்று “ H”  

a) தரம்தரிம் , கடிண உப்பு , கிழ்ச்சி    

b) கடிண உப்பு , ணதரறு , னித்ன்     

c)  தரம்தரிம், ணதரறு , னித் ன்      

d) களுக்கரக இநங்குல், அர்களுக்கரக சிந்தித்ல் ற்றும் ணசல்தடுல் 

36. Arrange the chief Ministers of Tamilnadu in Correct Chronology order  

a) A. Subbarayalau   , Raja of panagal , Dr P.S Subburayan , P,Munusamy Naidu 

b) Dr P.S Subbarayan  , A.Subburaayalu, Raja of panagal , P. Munusamy Naidu 

c) P.Munusamy Naidu , A.Subburaayalu , Raja of Panagal , Dr P.S Subbarayan 

d) Raja of Panagal, P.Munusamy Naidu, A.Subbarayalau     , Dr. P.S Subbarayan 

மிழ்ணரட்டின் முனச்சர்கப கரனரிசப்தடி முநரக ரிசப் தடுத்வும் 

a) அ.சுப்தரலு, தணகல் அசர் .பி.ஸ் சுப்தரன்,பி.முனுசரமி ரயுடு 

b) பி.ஸ் சுப்தரரன், சுப்புரலு , தணகல் அசர் , முனுசரமி ரயுடு 

c) பி.முனுசரமி ரயுடு, அ.சுப்தரரலு, தணகல் அசர், பி.ஸ் சுப்தரரன் 

d) தணகல் அசர், முனுசரமி ரயுடு, அ.சுப்தரலு,பி.ஸ் சுப்தரன் 

37. In which region is the golden Triangle situated  

a) South East Asia     b) South West Asia     c) South America    d) western Australia  

ந் ண்டனத்தில் ங்க முக்தகர அந்துள்பது 

a) ணன்கிக்கு ஆசிர    b) ணன்தற்கு ஆசிர    c) ணன் அணரிக்கர   d) தற்கு 

ஆஸ்திதலிர 

38. Prof Amartya Sen received Nobel Prize for economics during the year ?/ அர்த்திர ணசன் ந் 

ஆண்டு தரதல் தரிசு ணதற்நரர் 

a) 1968     b) 2009     c) 1998   d) 1972  

39. Which one of the following powers of the Prime Minister in relation to the Council of Ministers has been 

wrongly listed? 

a) He can dismiss any Minister if he finds that the Minister is not cooperating with him.  

b) The members of the Council of Ministers are appointed by the President on the 

recommendation of the Prime Minister. 

c) He allocates portfolios among the members of the Council of Ministers. 

d) He presides over the meetings of the Council of Ministers.  

கீழ்க்கண்டற்றுள் பிருக்கும் அச்சக்கும் ணரடர்தரண கூற்றுகளிள் நரண 

தர்ந்ணடு 

a) அச்சர் ரதனும் பிருடன் எத்துக்கரவிடில் , பிர் அர்கப தவி நீக்கம் 

ணசய்னரம் 

b) அச்சக் குழுவின் உறுப்பிணர்கள் அணரும் குடிசுத்னரல் பிரின் 

தரிந்துயின் ததரில் நிமிக்கப்தடுகிநரர்கள் 

c) அச்சர்களிடத ணதரறுப்புகப தகிர்ந்ளிக்கிநரர் 

d) அணத்து அச்ச கூட்டங்கபயும் பிர் ன ரங்குரர் 

40. Consider the following statements :   

I. The basic structure doctrine is defined in the Constitution.  
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II. There are certain basic features of the Constitution which cannot be altered in exercise of 

the power to amend under Article 368. 

III. The Parliament can amend all provisions of the Constitution and judicial review shall not 

apply to such amendments. 

IV. The basic features of the Constitution have been listed by the Supreme Court, exhaustively 

in the Golak Nath case law. 

Which of the above statement(s) is/are true in the context of the Basic Structure Doctrine ? 

a) 2 and 4 only     b) 1 2 and 3 only    c) Only 2  d) 1 and 4 only  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகப ஆரய்க  

I. அசினப்புச் சட்டத்தின் அடிப்தட அம்சங்கள் தற்றி தகரட்தரடு 

அசசினப்புச்சட்டத்தில் றுக்கப்தட்டுள்பது 

II. அசினப்புச் சட்டத்தின் அடிப்தட அம்சங்கப அசினப்புச் சட்ட 

விதி 368ன் தடி ரற்ந இனரது, 

III. அசினப்புச் சட்டத்தின் ந்ப் தகுதியும் தரபன்நம் திருத்ம் 

ணசய்னரம் ஆணரல் நீதின்நம் றுஆய்வு ணசய் முடிரது 

IV. அசினப்புச் சட்டத்தின் அடிப்தட அம்சங்கள் தகரனக்ணரத் க்கின் 

அடிப்தடயில் உச்ச நீதின்நம் றுத்துள்பது 

அசினப்பின் அடிப்தட அம்சங்கள் தற்றி சரிரண விட 

a) 2,4,சரி     b) 1,2,3 சரி    c) 3 ட்டும் சரி    d) 1,4 சரி  

41. Collective Socio-Economic objective of citizens of India are enshrined in 

a) Fundamental Rights    b) Directive Principles of State Policy    c) Fundamental Duties   d) 

Preamble of Constitution 

குடிக்களுக்கரண கூட்டு சமூக ணதரருபரர தரக்கங்கள் அசில்ப்பின் ந்ப் 

தகுதியில் கூநப்தட்டுள்பது 

a) அடிப்தட உரிகள்    b) அசு ணறிமுநக் தகரட்தரடுகள்   c) அடிப்தடக் 

கடகள்    d) அசினப்பின் முகவு 

42. The Joint session of Parliament cannot be held in case of 

I. Budget Bill     II. Money Bill    III. Constitutional Amendment Bill    IV. Ordinary Bill 

Choose correct answer using Codes 

a) 1,2    b) 1,2,3   c) 2,3    d) 1,2,3,4  

தரபன்நத்தின் கூட்டுக் கூட்டத்திண ப்ததரது கூட்ட இனரது 

a) நிதி தசரர       b) த தசரர     c) அசினப்புச் சட்ட திருத் தசரர    d) 

சர தசரர 

a) 1,2    b) 1,2,3   c) 2,3    d) 1,2,3,4  

43. The land assessment system introduced in the Southern part .of British India was the Ryotwari system. 

The reason was 

a) To improve the land revenue collection in British India.  

b) To improve the Indian economy. 

c) To get a hold over the land lords. 

d) to prevent the recurrence of famines 
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ணன் தகுதிகளில் ப்ரிட்டிஷ் அசு த்துரரி முந ன்ண கரங்களுக்கரக 

துகிது 

a) பிரிட்டிரரின் ருர உர்த்துது 

b) இந்திப் ணதரருபரரத் உர்த்துது 

c) நின உடரபரர்கப கட்டுக்குள் ப்தற்கரக 

d) தஞ்சத் முன்கூட்டி டுப்தநரக 

44. Consider the Following  statement  

Assertion (A) : The Process of energy conversion from Solar heat energy to Chemical energy is known as 

photosynthesis. 

Reason (R) : Autographs use Solar energy to convert carbon dioxide and water to produce 

carbohydrates and finally other biochemical molecules to 'support life. 

a) Both (A) and (R) are correct and (R) explains (A). 

b) Both (A) and (R) are correct, but (R) does not explain (A). 

c) (A) is correct, but (R) is false. 

d) (A) is false, but (R) is true. 

கீக்கண்ட கூற்றுகப ஆரய்க 

கூற்று: ஆற்நனரணது சூரினிடமிருந்து ணதநப்தட்ட ணப்த ஆற்நல் ததி ஆற்நனரக 

ரற்நப் தடுது எளிச்தசர்க 

கரம்: சுசரர்பு உயிர்கள் சூரி சக்தி , கரர்தண்ட ஆக்மடு ற்றும் நீரின் 

உவியுடன் கரததரயட்தட்ட உருரக்கி அகளுக்கு தரண உயிரி 

மூனக்கூறுகப டுத்துக்ணகரள்கிநது 

a) கூற்று ற்றும் கரம் சரி, கரம் கூற்றுக்கு சரிரண விபக்கரகும் 

b) கூற்று ற்றும் கரம் சரி, கரம் கூற்றுக்கு நரண விபக்கரகும் 

c) கூற்று சரி  கரம் சரி   

d) கூற்று று கரம் சரி 

45. With reference to Mars which of the following statement(s) is/are True ? 

I. Mars is also called Red planet, is a neighbour planet of the earth. 

II. It has two Satellites called Deimos and Callisto. 

III. It is the most explored planet by man in the Solar System other than the earth. 

IV. It is the smallest planet in the Solar System. 

Select the correct answer using codes given below: 

a) Only 1   b) 1 and 3   c)1,2 and 3    d) all are correct  

ணசவ்ரய்க் தகரள்கள் ணரடர்தரண கூற்றுகளில் சரி/நரணது து? 

I. ணசவ்ரய் சிகப்பு தகரள் ண அக்கப்தடுகிநது , பூமிக்கு அருகில் 

அந்துள்ப தகரளும் ணசவ்ரய் ஆகும் 

II. இது இண்டு துணக்தகரள்கப ணகரண்டுள்பது, ணடய்தரஸ் ற்றும் 

கரல்லிஸ்தடர  

III. சூரிக் குடும்தத்தில் புவிக்கு அடுத்தடிரக னிணரல் ஆரப்தட்ட 

தகரள் ஆகும் 

IV. சூரிக் குடும்தத்தில் மிகவும் சிறி குடும்தம் ஆகும் 

சரிரண குறியீட்ட தர்வு ணசய்வும் 
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a) 1 ட்டும்   b) 1 ற்றும் 3    c) 1,2,3    d) அணத்தும் சரி 

46. Which of the following cyclones did occur in India in 2016? 

I. Vardha     II. Nanda     III. Kyant   IV. Roanu 

Choose the Correct code  

a) Only 1   b) 1 and 3   c)1,2 and 3    d) all are correct  

2016 ஆம் ஆண்டில் இந்திரவில் ற்தட்ட புல்கள் ர 

a) ர்ர    b)   ந்ர    c) கிரந்த்    d) தரனு 

சரிரண விட தர்ந்ணடு 

a) 1 ட்டும்   b) 1,3 சரி   c) 1,2,3    d) அணத்தும் சரி 

47. Match the National Park with its State and select the correct answer from the codes given below  

State     Park  

a) Meghalaya    - Hemis 

b) Jharkhand    - Namdapha 

c) Arunachal  Pradesh  -  Balphakram  

d) Jammu and Kashmir   - Hazaribagh  

கீழ்க்கண்ட தசிப் பூங்கரக்கப அகள் உள்ப ரனினத்யும் இணக்க  

 ரனினம்    பூங்கர 

a) தகரனர   - ணயமிஸ் 

b) ஜரர்கண்ட்   - ரம்ரப்தர 

c) அருரச்சன பிதசம் - தரல்தரக்ம் 

d) ஜம்மு கரஷ்மீர்  - யரசரரிதரர்க் 

A B C D 

a)    2 1 4 3 

b)    3 4 2 1 

c)    3 1 4 2 

d)    2 4 1 3 

48. Cheerapunjee and Mawsynram villages receives high rainfall due to 

a) Very high altitudinal location of these villages than any other part of India. 

b) Proximity to the Bay of Bengal. 

c) Influence of South West Monsoon and North East Monsoon Winds. 

d) Rain bearing winds getting locked in the Khasi Hills. 

சிபுஞ்சி ற்றும் ணபன்சிரம் கிரங்கள் அதிக வ்ரறு ணதறுகின்நண 

a) இந்திரவில் ற்ந இடங்கபக் கரட்டிலும் இந் கிரங்கள் அதிக உத்தில் 

அந்துள்பது 

b) ங்கரபர விரிகுடர கடலுக்கு அருகில் இருப்தரல்  

c) தன்தற்கு தரு ற்றும் டகிக்கு தருயின் ரக்கத்ரல் 

d) தகங்கள் கரசி னரல் டுக்கப்தடுரல் 

49. Consider the following rural development programmes : 

I. Food for Work Programme    

II. Community Development Programme 
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III. TRYSEM 

IV. IRDP 

The correct chronological sequence of the launching of these programmes by the Government  

a) 1,2,3,4     b) 2,1,3,4    c) 1,2,4,3    d) 2,1,4,3 

கீழ்க்கண்ட ஊக பர்ச்சி திட்டங்கப ஆரய்க 

a) தனக்கரக உவுத்திட்டம்    

b) சமுர தம்தரட்டுத்திட்டம்   

c) TRYSEM 

d) எருங்கிந் ஊக பர்ச்சித் திட்டம் 

திட்டம் அல்தடுத்ப்தட்ட சரிரண கரன ரிசப் தடி ழுதுக 

a) 1,2,3,4    b) 2,1,3,4   c) 1,2,3,4    d) 2,1,4,3      

50. Which one of the following States has the country's highest alcohol consumption in India ? 

a) Kerala    b) Tamilnadu    c)Andhra     d) Telengana  

இந்திரவிதனத ந் ரனினம் அதிகரண து நுகர்கிநது 

a) தகபர    b) மிழ்ணரடு     c) ஆந்திர   d) ணலுங்கரண 

51. There are many different regions to the electromagnetic spectrum. These include 

A. Visible light   B. gamma-rays     C. infra-red    D. micro-waves   E. radio-waves    F.ultra-violet, 

and    G. X-rays.  

Put them in order of increasing wavelength, starting with the shortest wavelength first. 

a) GBDAFCE     b) BGFADCE    c) GBAFCDE    d) BGFACDE    

தல்தறு மின்கரந் அனகப அற்றின் அன நீபத்திண அடிப்தடரக த்து 

றுரிசயில் ழுவும் 

A. கண்ணுறு அனகள்   B. கரர கதிர்கள்   C. அகச்சிப்பு கதிர்கள்   D. க்தர அனகள்   E. 

தடிதர அனகள்   F.  புந உர கதிர்கள்   G. க்ஸ் கதிர்கள் 

a) GBDAFCE     b) BGFADCE    c) GBAFCDE    d) BGFACDE    

52. Consider the following plant cell organelles and their specific functions. 

a) Chloroplast  : Photosynthesis 

b) Mitochondria : Respiration 

c) Nucleus  : Secretion 

d) Ribosomes  ; Protein synthesis 

Which of the above pairs is/are matched correctly? 

a) 2 only    b) 1and 3 only    c) 1,2 and 4 only     d) 1,2,34  

கீழ்க்கண்ட ணசல்லின் உறுப்தகபயும் அற்றின் தணிகபயும் உற்றுதணரக்கி சரிரண 

விட தர்ந்ணடுக்கவும் 

a) குதபரர பிபரஸ்ட்     : எளிச்தசர்க்க 

b) ட்தடரகரண்ட்ரிர  : சுரசித்ல்  

c) உட்கரு    ; சுத்ல் 

d) ரிததரதசரம்கள்    : புதரட்டின் ணரகுப்பு 

53. Genetically modified organisms are developed in modern biotechnology using which of the following 

techniques? 

I. Insertion of genes from other organisms.   
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II. Removal of part of the genes. 

III. Introduction of gene mutations. 

IV. Silencing of some gene/genes. 

Select the correct answer by choosing the codes given below : 

a) 2,3,4    b) 1,2,4    c) 1,3,4    d) 1,2,3 ,4  

தணு ரற்ந உயிர்கள் ற்கரன உயிரித் ணரழில்னுட்த முநயில் ந் உத்திகப 

ணகரண்டுள்பது 

a) உயிரியில் ற்ந உயிணங்களின் ஜீண புகுத்துது 

b) ஜீனின் எரு தகுதி நீக்குது 

c) ஜீன் ரற்நத் அறிமுகப்தடுத்துது 

d) சின ஜீன்கப ணசலிபக்க ப்தது 

சரிரண குறியீட்ட தர்ந்ணடுக்கவும் 

a) 2,3,4    b) 1,2,4    c) 1,3,4   d) 1,2,3,4  

54.  The Share of the Tamilnadu in central taxes as recommended by the 14th Finance Commission? 

a) 4.023  %   b) 3.083 %     c) 4.969%     d) none of the above  

14து நிதிக்குழு தரிந்துயின் தடி த்தி ரிகளில் மிழ்ணரட்டிற்கு வ்பவு தங்கு 

எதுக்கப்தட்டுள்பது 

a) 4.023  %   b) 3.083 %     c) 4.969%     d) துமில்ன  

55. Which of the following is not included in Human Development Index? 

a) Per Capita Income      b) Numbers of years of Schooling      d) Ownership of basic assets  d) Life 

Expectancy  

னி ப தம்தரட்டுக் குறியிட்டீல் கக்கில் டுத்துக்ணகரள்பப்தடரது து 

a) னி தர் ருரணம்   b) சரசரிரக தள்ளி ணசல்லும் கரனம்    c) அடிப்தடச் 

ணசரத்துக்கள் த்திருப்தது   d) சரசரி ஆயுள் கரனம் 

56. According to Article 248 of the constitution , Residuary power vested with the  

a) Parliament     b) states     c) Union and states   jointly     d) Governer  

அசினப்பு சட்ட விதி 248ன் தடி ஞ்சி அதிகரங்கள் ரரிடம் குவிக்கப்தட்டிருக்கும் 

a) தரபன்நம்   b) ரனினங்கள்   c) த்தி ற்றும் ரனின அசுகள்   d) ஆளுணர் 

57. Three men A, B, and C can Complete a work in 10, 15 , 30 days respectively  A and B work together for 3 

days then A leaves and C joins in how many days can B and C furnish the remaining work? 

A, B, C vd;w %d;W kdpjh;fs; xU Ntiyia jdpj;jdpNa 10>15>30 ehl;fspy; Kbg;ghh;fs; A Ak; B 

Ak; %d;W ehl;fSf;F Nrh;e;J Ntiy ghh;j;Jtpl;L A - tpyfp tpl C efh;e;J nfhs;fpwhh;. 

kPjKs;s Ntiyia BAk; CAk; vj;jid ehl;fspdy; Kbg;ghh;?  

a) 5       b) 6       c) 10     d) 7 

58. A man and Women are engaged in a work A man can  do a piece of work in 4 days and the women can 

do in 12 days. Find how many days will they take to finish it  together? 

xU Mz; kw;Wk; xU ngz; ,UtUk; Nrh;e;J xU Ntiyia nra;fpwhh;fs;. Mz; xU Ntiyia 4 

ehl;fspy; nra;J Kbg;ghh;. xU ngz; mNj Ntiyia 12 ehl;fspy; nra;J Kbg;ghh;. mNj 

Ntiyia ,UtUk; Nrh;e;J vj;jid ehl;fspy; Kbg;ghh;fs;? 

 A) 6   B) 5    C) 4   D) 3 
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59. Vijaya types 540 words in half an hour How many words will she type in 9 minutes? 

tp[ah miu kzpNeuj;jpy; 540 thh;j;ijfis jl;lr;R nra;fpwhh;. vdpy; 9 epkplj;jpy; mth; 

vj;jid thh;j;ijfis jl;lr;R nra;thh;? 

a) 164  b) 172  c) 152  d) 162 

60. The average of 11 results is 50 Average of first 6 results is 49 and that of last 6 results is 52 find the sixth 

result  

11 KbTfspd; ruhrhp 50 MFk; Kjy; MW KbTfspd; ruhrhp 49 kw;Wk; filrp 6 KbTfspd; 

ruhrhp 52 vdpy; 6 tJ KbT vd;d? 

 a) 58  b) 57   c) 56   d) 55 

61. Range of first twenty positive integers is  

 Kjy; ,UgJ kpif KO vz;fspd; tPr;R vJ? 

 a) 20   b) 18   c) 19   d) 21 

62. In 1991 economic reform which policy measure was not undertaken? 

a) Devaluation      b) Shifting gold from RBI to vaults of overseas    c) demonetization     d) partial 

convertibility of rupee  

1991 ஆம் ஆண்டு தற்ணகரள்பப்தட்ட சீர்திருத்த்தில் உள்படங்கரது து? 

 a) ததிப்பு குநப்பு    b) ரிசர்வ் ங்கியில் இருந் ங்கத் ரற்றுல்  c) ததிப்பிப்பு d) 

ரூதர தரதி ரற்றுல் 

63. As per census 2011, between 2001 and 2011  

a) farmers increased and farm labourers decreased 

b) farmers increased and farm labourers increased 

c) farmers decreased and farm labourers decreased 

d) farmers decreased and farm labourers increased 

2011 ஆம் ஆண்டு க்கள் ணரக கக்ணகடுப்பின் தடி 2001 முல் 2011  

a) விசரயிகளின் ண்ணிக்க அதிகரித்து ணரழினரபர்களின் ண்ணிக்க குநந்து 

b) விசரயிகளின் ண்ணிக்கயும் ,விசர ணரழினரபர்களின் ண்ணிக்கயும் அதிகரித்து 

c) விசரயிகளின் ண்ணிக்கயும் , விசர ணரழினரபரர்களின் ண்ணிக்கயும் குநந்து 

d) விசரயிகளின் ண்ணிக்க குநந்து விசர ணரழினரபரர்களின் ண்ணிக்க அதிகரித்து. 

64.  The Inter State Council was established on the recommendations of 

a) Venkatachaliah Commission     b) Sarkaria Commission     c) M.M. Punchhi Commission    d) 

Rajamannar Commission 

ரநினங்களுக்கிடயினரண ஆம் ந் குழுவின் தரிந்துயில் அக்கப்தட்டது 

a) ணங்கடரச்சனய்ர குழு   b) சர்க்கரரிர    c) புஞ்சி குழு  

d) ரஜ ண்ரர் குழு 

65. Match the following traditional water harvesting systems with the region in which they are followed: 

List – 1   List – II 

a) Zing   - Tamilnadu 

b) Zabo   - Rajasthan 

c) Johads   - Ladakh 

d) Phad   - Maharashtra 

e) Yeri    - Nagaland  
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A B C C D 

a)     1 2 3 4 5 

b)     5 1 4 2 3 

c)      3 4 5 2 1 

d)      3 5 2 4 1 

 ந்ணந் தகுதிகளில் வ்ரறு நீர் தசமிக்கதடுகிநது ன்தப் தட்டில் 1 உடன் தட்டில் 2  

ணதரருத்துக 

a) சிங்  - மிழ்ரடு 

b) சததர  - ரஜஸ்ரன் 

c) ணஜரகத்ஸ் - னடரக் 

d) தரட்  - யரஷ்ட்ர 

e) ரி  - ரகனரந்து 

66. In eye donation, which part of the eye of the donor is utilized ? 

a)  Iris      b) Lens   c) Retina      d) Cornea  

கண் ரத்தில் ணகரடரபரின் கண்ணின் ந் தகுதி தன்தடுத்ப்தடும் 

a) ரிஸ்   b) ணனன்ஸ்   c) ணட்டிணர    d) கரர்னிர 

67. Which of the following is one of the salient features of the Lucknow Pact, 1916 ? 

a) The Congress and Muslim League would share power in Legislative Councils 

b) The Congress accepted the system of separate electorates based on religion 

c) The Congress and Muslim League would fight for complete independence 

d) A working committee was established by the Congress to run day to day affairs 

கீழ்க்கண்டற்றுள் னக்தர எப்தத்ந்தின் சிநப்தம்சம் என்ந தர்ந்ணடு 

a) சட்டப்ததகளில்  கரங்கிசும் , முஸ்லிம் லீக்கும் அதிகரப் தங்க ற்றுக்ணகரண்டது 

b) கரங்கிஸ்  அடிப்தடயினரண ணரகுதி முந ற்றுக்ணகரண்டது 

c) கரங்கிசும், முஸ்லீம் லீக்கும் முழுரண இந்தி விடுனக்கு இந்து ததரரடும் 

d) எரு ணசல்தரட்டுக்குழு கரங்கிஸின் திணசரி டடிக்ககப தற்ணகரள்ப ற்தடுத்ப்தட்டது 

68. The Head of the match stick is coated with potassium chloride and 

a) Aluminum trichloride        b) Antimony trisulphide   c) Bismuth Nitrate    d) Aluminum  phosphate 

தீக்குச்சியின் னப் தகுதியில் டப்தட்டிருக்கும் ணதரருள் என்று ணதரட்டரசிம் குதபரடு 

ற்ணநரன்று 

a) அலுமினிம் ட் குதபரடு   b) ஆண்டிதரன்னி ட்சல்தடு    c) பிஸ்த் ட்தட்   d) 

அலுமினிம் தரஸ்ததட் 

69. The Pallavas educational institutions known as  

a) Mathas      b) Vidhyapithaas       c) Ghutikas       d) Gacchas  

தல்னர்களின் கல்வி நிறுணம் வ்ரறு அக்கப்தட்டது 

a) ரஸ்  b) வித்பிரஸ்   c) குடிகரஸ்   d) கச்சரஸ் 

70. The phenomena  La Nino   and El Nino  Originate in 

a) Indian Ocean     b) Bay of Bengal     c) Pacific Ocean    d) Atlantic Ocean  

ல் நிதணர ற்றும் னர நிதணர ததரன்ந அம்சங்கள் ங்கு உருரகின்நண 

a) இந்திப் ணதருங்கடல்   b) ங்கக்கடல்  c) தசுபிக் ணதருங்கடல்   d) அட்னரண்டி ணதருங்கடல் 
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71. Which of the following statement is not correct? 

a) Denaturation   makes the protein more active  

b) Insulin Maintains sugar level in the  blood of human body  

c) Ovalbumin is a simple food reserve in egg white  

d) Blood proteins thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting  

கிழ்க்கண்டற்றுள் நரக ணதரருத்ப்தட்டுள்பது து? 

a) புதரட்டனின் அப்பு ரறுது அது அதிக ணசய்ல்தரடுடன் இருப்தற்கு ழிகுக்கும் 

b) னி உடலில் உள்ப இத்த்தில் சர்க்க அப இன்சுலின் தரரிக்கிநது 

c) ஆல்புமின் முட்டயின் ணள்பக்கருவின் உரக இருப்தது 

d)  இத்ப் புதரட்டின் , த்ரம்பின் ற்றும் தபிரிதணரஜன்  இத்ம் உநலில் ஈடுதடுகிநது 

72. Golgi Complex play a major role in  

a) In post translational modification of proteins and glycosidation of lipids  

b) In trapping the light and transforming it into a chemical energy  

c) It digesting proteins and  carbhohydrates   

d) As energy transferring organelles  

தகரள்க உறுப்புகள் தில் முக்கிப் தங்கு கிக்கிநது 

a) புதரட்டின் ற்று ற்றுக் கிபகரசிதடசின் ஆகிற்ந சீரக த்திருப்தது 

b) எளி ஆற்நன ததி ஆற்நனரக ரற்றுது 

c) இது புதரட்டின் ற்றும் யரர்ததர யட்தட்ட ணசரிரணம் ணசய்கிநது 

d) இது  ற்ந உறுப்புகளுக்கு ஆற்நன கடத்துகிநது 

73. In the 4G cellphones , LTE Technology is used what does LTE Indicate? 4G ணரனததசியில் LTE 

ணரழில்னுட்தம் ன்நரல் ன்ண? 

a) Long Term Evolution  

b) Lightening Technology Greening  

c) Local Telecom Evolution  

d) Liberal Turing Evolution  

74. Population Dividend refers to  

a) Total Number of Population  

b) Youthful age structure of population  

c) Relatively high proportion of Experiences person  

d) Migration from richer regions from poor regions 

க்கள் ணரக ஈவு ன்தது ன்ண? 

a) ணரத் க்கள் ணரக ண்ணிக்க 

b) க்கள்ணரகயில் இபஞர்கப அதிகரக ணகரண்டிருப்தது 

c) அதிக அபவினரண அனுதமுள்ப தர்கள் 

d) சதிரண தகுதியிலிருந்து ,ழ்ரண தகுதிக்கு  இடப்ணதர்வு 

75. Match List – 1 with List – 2 

List – 1        List – 2  

a) National Commission for Human Rights act   - 1990 

b) Child Labour Prohibition and Regulation act  - 1995 
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c) Persons with Disabilities act     - 1986 

d) National commission for Minorities act   - 1993 

தட்டில் 1  தட்டில் 2 உடன் இணக்க 

a ) தசி னி உரிகள் ஆச் சட்டம்   - 1990 

b) குந் ணரழினரபர் ட ற்றும் எழுங்குமுநச்சட்டம் – 1995 

c) ரற்றுதிநணரளிகள் னச்சட்டம்     - 1986  

d) தசி சிறுதரன்யிணர் ஆச் சட்டம்   - 1993 

    A    b    c    d 

A. 1    2   3    4 

B. 4    2    1    3 

C. 4    3    2    1 

D. 4    2    3    1 

76. Who described  Jinnah as “ the ambassador of Hindu Muslim Unity”? 

a) Mahathma Gandhi     b) Sarojini Naidu     c) Jawaharlal Nehru   d) Tej bahadur Sapru  

ஜின்ண இந்து முஸ்லில் எற்றுக்கரண தூதுர் ண அத்ர் 

a) கரத்ர கரந்தி   b) சதரஜினி ரயுடு   c) ஜகர்னரல் தரு   d) தஜ்தகதூர் சரப்ரு 

77.  How does the PH Change from mouth to the Anus in the Digestive system? 

a) Alkaline – Acidic- Alkaline     

b) Acidic – alkaline- acidic  

c) Acidic- Alkaline  

d) Alkaline – Acidic 

PH திப்தரணது ணசரிரண அப்பில் ரயிலிருந்து னக்குடல் ழிரக வ்ரறு  ரறுகிநது 

a) கரம் – அமினம் – அமினம் 

b) அமினம் – கரம் – அமினம் 

c) அமினம் – கரம் 

d) கரம் - அமினம் 

78. Pick out the Wrong statement  

I. V.O.C born at Ettayapuram  

II. Annie Besant started theosophical society  

III. Bharathiyar died at Pondychery 

IV. E.V.R started Self respect moment  

Choose the correct code  

a) 1,2,3    b) 2,4      c) 1,3     d) 1,2,4  

கீழ்க்கண்டற்றுள் நரண விட தர்ந்ணடு 

   1) .வு.சி ட்டபுத்தில் பிநந்ரர் 

 2) அன்னிணதசண்ட்  திதரதசரபிகல் அப்த ஆம்பித்ரர் 

 3) தரதிரர் புதுச்தசரியில் டந்ரர் 

 4) ஈ.த.ர சுரிர இக்கத் ஆம்பித்ரர் 

a) 1,2,3    b) 2,4      c) 1,3     d) 1,2,4 
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79. Nelson Madela  become the first elected president of  south Africa on 10th May ,1994. How many years  

did he spent behind the bars before becoming the president  

a) 27 years     b) 15 years   c) 8 years     d) 17 years  

1994 த. 10 ஆம் ரள் ணன்ணரப்ரிக்கரவின் தர்ந்ணடுக்கதட்ட முல் குடிசுத் னரக 

ணல்சன் ண்தடனர தவிதற்நரர். அர் குடிசுத் னரக தவிதற்தற்கு முன் த்ண 

ஆண்டுகள் சிநயில் இருந்ரர் 

a) 27 ஆண்டுகள்    b) 15 ஆண்டுகள்    c) 8 ஆண்டுகள்   d) 17 ஆண்டுகள் 

80. Who is the founder  of Arya Mahila samaj? 

a) Savitribhai Phule     b) Pandita Ramabai    c) Iravai KArve     d) Anuti Wagh  

ஆரி கிபர சரஜ் ன்ந அப்த தரற்றுவித்ர் 

a) சரவித்ரிதரய் புதன   b) தண்டி ரரதரய்   c) இ கரர்த   d) அனுட்டி ரக் 

81. Which of the following has been developed by  Indira Gadhi Centre for Atomic Research to meet the 

growing  demand for electricity? 

a) Pressurized  heave water reactor  

b) Heavy water reactor   

c) Liquid sodium cooled fast breeder reactor   

d) Thorium based reactor  

இந்திர கரந்தி அணு ஆரய்ச்சி த்தில் பர்ந்து ரும் மின் த சரளிக்க ந் 

கரண ணரழில்னுட்தம் தம்தடுத்ப்தட்டுள்பது 

a) அழுத்ப்தட்ட கன் நீர் அனு உன 

b) கண நீர் அனுவுன  

c) குழுரக்கப்தட்ட தி தகப்ணதருக்கு அணு உன 

d) தரரித் அடிப்தடரக ணகரண்ட அணு உன 

82. Arrange the hills of south india from north to south 

I. Nilagiri        II.cardamom     III.Nallamalai        IV.Anaimalai 

Choose the correct code  

a) 3-1-4-2,                       b) 4,3,1,2    c) 1,3,4,2      d) 1,2,3,4    

னகப டக்கிலிருந்து ணற்கரக முநரக ரிசப் தடுத்து 

1) நீனகிரி   2) னக்கரய் ன   3) ல்னரன   4) ஆன 

சரிரண குறீயீட்ட தர்ந்ணடு 

b) 3-1-4-2,                       b) 4,3,1,2    c) 1,3,4,2      d) 1,2,3,4    

83. Match List 1 with List – 2 

List – 1   List – 2    

a) Wahabi  - Punjab 

b) Kuka  - North west frontier 

c) Moplah  - maharashtra  

d) Phadke  - Kerala  

தட்டில் 1  தட்டில் 2 உடன் இக்க 

a) கரபி   - தஞ்சரப் 

b) குக    - டதற்கு ரகரம் 
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c) ரப்பர   - கரரஸ்ட்ர 

d) தரட்தக   - தகபர 

         A    b    c    d 

E. 1    2    3    4 

F. 4    2    1    3 

G. 4    3    2    1 

H. 2    1     4    3 

84. Who gave the call  - “ one religion , one caste and one god for mankind? 

a) Jyoti bhai phule      b) Swami Vivekananda      c) Shri narayana Guru     d) E.V.R  

” னிர் அணருகும் எத ம் , எத சரதி எத கடவுள் ” ண அப்பு விடுத்ர் 

a) தஜரதிதரய் புதன    b) சுரமி விதகரணந்ர     c) ஸ்ரீ ரர குரு   d) ஈ.தர    

85. Arrange the following events  in a correct chronology order 

I. Cripps Mission      II. Quit India Movement     III. Individual  Satyagraha  IV. August Offer 

Choose the correct code  

a) 1,2,3,4       b) 4,3,1,2      c) 3,4,2,1     d) 2,1,4,3    

 நிகழ்ச்சிகப சரிரண கரனரிசப் தடுத்துக 

1) கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு   2) ணள்பதண ணளிதறு   3) னி தர் சத்ரகிகம்   4) ஆகஸ்ட் 

ன்ணகரட 

சரிரண குறீயீட்ட தர்வு ணசய்க 

a) 1,2,3,4       b) 4,3,1,2      c) 3,4,2,1     d) 2,1,4,3    

86. Which one of the following is not correctly matched  

a) Anand Math     - Bankim Chandra Chatterjee 

b) India Wins Freedom   - Surendrnath Banarjee  

c) Poverty and Unbritish rule in India - Dadabhai Naoraji  

d) Unhappy India    - Lala LAjpat Rai 

கீழ்க்கண்டற்றுள் சரிரக ணதரருந்ரது து 

a) ஆணந் டம்     - தங்கீம் சந்தி சட்டர்ஜி 

b) இந்திர சுந்தித் ணன்நது - சுதந்தி ரத் தரணர்ஜி 

c) றுயும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் - ரரதரய் ணபதரஜி 

d) கிழ்ச்சிற்ந இந்திர   - னரனர னஜததி ரய் 

87. Which one among the following did not happened in in the year 1946  

a) Announcemnt of Cabinet Mission Plan 

b) Direct Action call given by the Muslim League  

c) Formation of Interim Government  

d) Lord Mountbatten,s Appointment as  Viceroy of India  

1946 ஆம் ஆண்டு டணதநர சம்தம் து 

   a) அச்ச  தூதுக்குழு திட்டம் அறிவிக்கப்தடுல்  

   b) முஸ்லீம் லீக்கரல் தடி ணசல்தரட்டுத்திட்டம்  

   c) இடக்கரன அர்சரங்கம் அக்கப்தடல்   

   d) ணபண்ட்ததட்டன் பிபு இந்தி சிரரக நிமிக்கப்தடல். 
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88. Who was selected by the Indian National Congress as its representative to the joint parliamentary 

Committee to protest  the Montegu – Chelmsford act  

a) Satyamoorti    b) Kamarajar    c) Rajaji    d) Tirupur Kumaran 

ரண்தடகு ணசம்ஸ்ததரடு சட்டத்திற்கு திரண ததரரட்டத்திற்கு கரங்கிஸ் கட்சி ர 

கூட்டுக்குழு பிதிநிதிரக தர்ந்ணடுத்து 

a) சத் மூர்த்தி   b) கரரஜர்   c) ரஜரஜி   d) திருப்பூர் குன் 

89. The ratio of boys and girls in a school is 7:4, If the number of boys is 2800, the total number of students in 

the school is 

எரு தள்ளியில் உள்ப ர ரவிகளுக்கு                 இடதயுள்ப விகிம் 7:4. 

ரரின் ண்ணிக்க 2800 னில் ணரத் ர  ரவிரின் ண்ணிக்க 

 a) 3000 b) 3400 c) 4000 d) 4400 

90. The speed of three Cars are in the ratio 5:4:6. The ratio between the time taken by them to travel the 

same distance is 

மூன்று கரர்களின் தகங்களின் விகிம் முநத 5:4:6. இந் மூன்று கரர்கள் எத தூத் 

கடக்க டுத்துக் ணகரள்ளும் தங்களின் விகிம் 

 a) 5:4:6 b) 6:4:5 c) 10:12:15  d) 12:15:10 

91. A Certain sum of money amounts to Rs. 20160 in 5 years at 8% interest. Find the principal ? 

எரு குறிப்பிட்ட ணரகரணது 8% னிட்டி வீத்தில் 5 ஆண்டுகளில் ரூ.20160 ஆகிநது. னில் 

அசனக் கரண்க. 

a) Rs.14000 b) Rs. 14100 c) Rs. 14440 d) Rs. 14400 

92. The difference between simple interest and compound interest at 10% per annum each on Rs.1,200 for 

one year if reckoned half yearly is 

ரூ.1200- 10% ட்டி வீத்தில் னிட்டிக்கும், கூட்டுட்டிக்கும் 6-ரத்திற்கு எரு முந ட்டி 

கக்கிடப்தட்டரல் க்கூடி வித்திரசம் ன்ண? 

a) Rs.2.50  b) Rs.3   c) Rs.4     d) Rs.4.50 

93. The cost of carpenting a room of 18m long with a carpet of 75cm wide at Rs.450 per meter is Rs.810. The 

breadth of the room is  

 18 kPl;lh; ePsKs;s Xh; miwf;F 75nr.kP mfyKs;s fk;gsk; tphpf;f xU kPl;lUf;F &.450 

tPjk; &.810 nrythfpwJ. me;j miwapd; mfyk; vd;d? 

 A)7m   B)7.5m  C)8m   D)8.5m 

94. Which of the following is/are become possible for lengths of three sides of a triangle? 

 gpd;tUtdtw;Ws; vJ/vit xU Kf;Nfhzj;jpd; %d;W gf;fq;fspd; ePsq;fshf ,Uf;f 

Ntz;Lk;? 

A) 9cm, 4cm, 4cm    B)13cm, 14cm, 25cm 

C)5cm, 3cm, 3cm    D)8cm, 4cm, 3cm 

 

95. Consider the Following Matrix  
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a)  b)  c)  d)  

96. What is the Missing no in the Following series  

 

a) 10    b) 8 c) 7  d) 6  

97. Raju starts walking towards south. After walking 20m he turns towards North and walks 8m. Again he 

turns towards East and walks 5m. Agauin he turns towards East and walks 5m. How far and in which 

direction is he from his starting point. 

uh[P vd;gth; njw;F Nehf;fp elf;fj; njhlq;Ffpwhh; 20kP J}uk; elf;fpwhh;. kWgbAk; fpof;F Nehf;fp 

jpUk;gp 5 kP Jhuk; elf;fpwhh; vdpy; Muk;g ,lj;jpypUe;J vt;tsT J}uk; ve;jj; jpirapy; mth; 

,Ug;ghh;? 

A) 15kP> njw;F   B) 17kP> tlNkw;F    C) 7kP> fpof;F     D) 13kP> njd;fpof;F. 

98. Tharains age is 3 lers than that f Rani .If Rains age is 18 what are the ratio  of Rani and Tharanis age? 

  jhuzpapd; taJ> uhzpapd; taJ 18 vdpy; uhzp kw;Wk; jhuzpapd;  taJ tpfpjk; ahJ? 

   (A) 5:6  (B) 6:5   C) 3:6   (D) 6:3 

99. The terms TRIPS and TRIMS are related to 

a) GATT    b) World Bank     c) IMF    d) SAARC 

        TRIPS ற்றும்  TRIMS ன்ந தங்கள் தணரடு ணரடர்புடது 

a) கரட்    b) உனக ங்கி   c) சர்தச நிதிம்   d) சரர்க் 

100. Match List   I with    List   II 

List  I     List II 

a) Harrod domar   - first five year plan  

b) Mahalanobies   - Second five year plan 

c) Gadgil yojana   - Third Five year plan 
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d) D.P Dhar    -  Fifth  Five year plan 

தட்டில் 1  தட்டில் 2 உடன் இணக்க  

  தட்டில்  1      தட்டில்  2  

a) யரரடு தரர்    - முல் ந்ரண்டுத்திட்டம் 

b) கனதணரபிஸ்   - இண்டரம் ந்ரண்டுத்திட்டம் 

c) கரட்கில் தரஜணர   - மூன்நரம் ந்ரண்டுத்திட்டம் 

d) டி.பி ரர்    - ந்ரம் ந்ரண்டுத்திட்டம் 

A B C D 

a)  4 3 1 2 

b)   3 4 2 1 

c)  2 1 3 4 

d) 1 2 3 4 


