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Name of The Exam
Subject
Time
Marks[300]
Date

1.

-

GROUP - IV Model Exam
General studies + general tamil
3 hours
1x300=300
30.10.2016 - Sunday

தின்னணற்றுள் 'றனரவுக்சர்' தற்நற பதரனந்ர என்ரநத் தர்
I. "ரச உனத்றன் பசஞ்ஞரிறு" - ன்று அரக்ப்தடுறநரர்

II. ரசத் றனனரநபில் னல் றே றனனரநள் அப்தடிள் தரடிரகும்

III. இர், "ன் டன் தி பசய்ட றடப்தத" ன்னும் றனரக்ரத் ந்னம் டந்னம் ஆரர்
IV. ரல சர், அப்தடிள், ரண்ட தந்ர், ஆறரட அசு ன்றும் னப்தடுரர்
[A] I

2.

[B] II

[C] III

[D] IV

ரீஸ்ர் தரில் குநறத்ட ல ழ்ண்டற்றுள் நரணட ட ?
[A] ஞ்ரச அண்ரணக்கு பசரந்ரணட

[B] த்றத் பரல்பதரனள் டரநிணர் தரடரத்ட னறன்நணர்
[C] இரண "ரனபின் ிரபறனம்" ன்றும் கூறுர்

[D] ண்டறு ஆண்டுறக்கு னன் னனரம் இரசரசதசரணரல் ட்டப்தட்டட.

3.

தரற்ந இடங்பில் ல்னறண பய்ரப ீக்ற றேட ?
1. ஊறுரய் ரத்ரல் தர தசரறு உள்தப ததரரர

2. தடிக்ரப் பதண்ிணரல் ீர ! ன்ணப் தன் ிரபப்தரள் அந் ஆர
3. இவு தல் தரரட தடித்டம் தர்ச்சற பதநில்ரனத
4. பசன்ரணச் பசன்றுத் றனம்த வ்பவுச் பசனரகும்
[A] 1 ற்றும் 3
[C] 2 ற்றும் 4

4.

[A] ரிரனன்
[C] ரசரசன்

[B] ரதசந்றன்

[D] திசறரந்ரரர்

ரர்குனரம் றநத்ரன் கூநக் "ரனன்" உர்த்டரன். ரனன் ன்று (ம்தர்) ரரக் கூறுறநரர்
[A] இரன்

[C] இனக்குன்

6.

[D] 1, 2 ற்றும் 4

பண்ிப் தநந்ரன ன்னும் ததரர்பத்றல் தசன் பதனஞ்தசனரன் ன்னும் அசனுடன் ததரர் னரிந்
தசர ன்ணன் ரர் ?

5.

[B] 1 ற்றும் 4

[B] ங்ர 'தர' குன்

[D] பசரல்னறன் பசல்ன் அனுன்

"தணனித் றரறேம்தி ரணின்ற எறேகும்

பசங்றதரன் தரிக்ரறம் தர்க்ரறம் றேகும்" - இப்தரடனறல் குநறப்திடப்தட்டுள்ப இனக்ம் னரநத
[A] உரத்பரர, இண்டரம் தற்றுரத்பரர, தண்னத்பரர, ண்டம்ர, இரன
[B] தண்னத்பரர, இண்டரம் தற்றுரத்பரர, தண்னத்பரர, ண்டம்ர, இரன
[C] உரத்பரர, இண்டரம் தற்றுரத்பரர, தண்னத்பரர, இரன
[D] உரத்பரர, தண்னத்பரர, ண்டம்ர, உம்ரத்பரர

7.

னப் திரரப அநறந்ட நரணர ீக்கு

1. பன்ரண ஏரனரல் ல ற்றுப் தின்னுரர்ள்

2. அம்ன சற
ீ ரன்குட்டிரக் ரப்தடுத்றணரன்

3. தரட்டத்றல் உள்ப ரரச் பசடி தரர்க் அர உள்பட
4. ஞ்சற குடித்ரல் ரய்ச்சறக்கு ல்னட
[A] 1 ற்றும் 3
[C] 2 ற்றும் 4
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[B] 2 ற்றும் 3

[D] 1 ற்றும் 4
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8.

தின்னம் "றனனெனர்" தரடல் ரிறள் பதரனத்ல்னரட
1. அன்னம் சறனம் இண்படன்தர் அநறினரர்
2. ண்னெடி க்பனரம் ண்னெடிப் ததர
3. என்தந குனம் எனதண தன்

4. டெ பண்று
ீ
டரந் பதரன்தணினேம்
[A] 1 ற்றும் 3

[B] 1 ற்றும் 4

[C] 2 ற்றும் 4

9.

[D] 1, 2 ற்றும் 4

பதரனத்ட :

(a) (b)

(a) ண்டறழ் ஆசரன்

(1) இபங்தரடிள்

(c) ிக்தர

(3) சலத்ரனச்சரத்ணரர்

(b) அசத்டநி
(d) தரனர்ணி

10.

(d)

[A]

(2)

(3)

(4)

(1)

(2) ரிரசன்

[B]

(3) (4)

(1)

(2)

[C]

(4)

(3)

(2)

(1)

(4) அப்டல்குரன்

[D]

(3)

(1)

(4)

(2)

தின்னம் எனற தறுதரடுபில் பதரனத்ற்நட
[A] ஊண் - உவு

(c)

ட ?

; ஊன் - றம்

[B] னந்ரள் - னந்ர ரள் ; னன்ணரள் - னென்று ரள்

[C] தீர் - திரன ீர் ; தண ீர் - தன்ததரறம் இணி ீர்
[D] தர - டல்

11.

; னள் - தநர

என னழ் பதற்ந பதண்தரற்னனர் னம்ன சரகுதடிர குறுறன ன்ணன் டரனேடன் றத்றல்
அநறனம் பசய்டரத்ரர் (தட்டில் - I) ர (தட்டில் II) - ல் சரிரண ிரடரத் தர்வு பசய்
பதண்தரற்னனர்

(a) ச்பசள்ரபரர்

குறுறன ன்ணன்
(1) தரரி

(b) ஐரரர்

(2) றனனடிக்ரரி

(c) ரக்ரதரடிணிரர்
(d) தரண்டிர தி
[A] A-1

12.

பதரனத்ட :

தட்டில் - I

[B] B-4

(4) அறரன்

[C] C-1

(1) ன்னூல்

(c) தரிதனர்

(3) சறனப்தறரம்

(d) ிரனரர்
(a)

[A]
[B]
[C]
[D]

(b)

(c)

(d)

(3) (4)

(2)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4) (3)

(1)

(2)

[D] D-2

தட்டில் - II

(a) அடிரர்க்கு ல்னரர்
(b) இபம்னணரர்

13.

(3) ஆய்தல்

(2) றனக்குநள்

(4) பரல்ரப்திம்

(1)

ஆங்றனச் பசரற்ரப ீக்றத் றழ்ச் பசரற்ரபப் தண்தடுத்ற றேட ?
(தின்னணற்றுள் சரிரணரத் தர்ந்படுத்ட றேட)

1. தள்பி ிட்டடம் ஆசறரிர் ரிரசர பசல்றரறு அநறவுர ங்றணரர்
2. னல் அட்படம்ப்ட் தரஸ் ன்நரல் சக்மஸ்ரன்
3. இந் னங்பரத்டக் பரடுத்ட அரத்ட ர

4. பின் ரட்டர் யரர்பஸ்ட் தற்நற ல்னரனக்கும் பசரல்தரம்
[A] 1 ற்றும் 3
[C] 2 ற்றும் 4
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[B] 1 ற்றும் 4

[D] 1, 2 ற்றும் 4
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14.

தரறக்ர தரம்னள் பரல்னப்தடுர ந் ஆண்டு ரடச்சட்டம் பரண்டுப்தட்டட
[A] ண ினங்குப் தரடரப்னச்சட்டம், 1972
[B] ண ினங்குப் தரடரப்னச்சட்டம், 1984

[C] ண ினங்குப் தரடரப்னச்சட்டம், 1988
[D] ண ினங்குப் தரடரப்னச்சட்டம், 1979

15.

"தல்சரற - ல ழ்ச்சரற தற்றுர, ீண்டரரக் பரடுரள் அன, ல்னரனக்கும் ல்ி அசறம்;
ல்னரனம் ல்ி பதந தண்டும். ன்று கூநறர்
[A] ரத்ர ரந்ற

[C] ரி தரறரர்

16.

[B] சட்ட ரதர டரக்டர்.அம்ததத்ர்
[D] ஈ.ப.ரசரற

ல ழ்க்ரடம் பரடர்பில் ரப்தடும் பரச்ரசச் பசரற்ரப ீக்ற றேட ?
1. ரனக்கு சலக்ர தச்சு னறேவுணர எடம்னக்கு குபிர்ச்சற
2. பல்றச்தசரறு ிறுக்கு தரய் ரட

3. பதரண்ட ண்ரனத்டக்கு சலர் பசணத்ற தசத்ட ச்சறனக்றர
4. ரணம் தரர்த் னறில் ர பதரறந்ட தன னடரிற்று
[A] 1 ற்றும் 3

[B] 1 ற்றும் 4

[C] 2 ற்றும் 4

17.

[D] 1 ற்றும் 2

உரக்கும் க்பின் டங்ரபனேம் பதரடவுரடரச் சறந்ரணரபனேம் ட தரடல்ள் றப்
தனரக்றர் ரர் ?

[A] உடுரன ரரக்ி

[B] தட்டுக்தரட்ரட ல்ரசுந்ம்
[C] றன.ி.ல்ரசுந்ம்

[D] தனக்குடிரடு அ.னரசற

18.

ல ழ்ண்ட கூற்றுரப ஆரய் ?

1. ல்னர றேத்டறக்கும் அடிப்தரடரணட எபி

2. அ, இ, உ - சுட்டும் றேத்டக்ள் (உ) ற்ததரட தன்தரட்டில் இல்ரன
3. , ர, ஆ, எ,  ஆறர ிணர றேப்னம் றேத்டக்ள்

4. பசரல்னறன் னனறறம் இறுறிறம் றன்று ிணரப்பதரனள் னட - 
[A] 1 ற்றும் 3 சரி

[B] 1 ற்றும் 4 சரி

[C] 2, 3 ற்றும் 4 சரி

19.

20.

பதரனத்ட :

[D] 1 ற்றும் 2 சரி

(a) ரல் தரட்டம்

(a)

(b)

(c)

(d)

(b) பரற்ர

(1)

(2) த ரடி. குனொஸ்

[A]

(1)

(3)

(4)

(2)

(c) அஞ்ஞரடி

(3) ஆர்.ரன்

[B]

(3) (4)

(1)

(2)

(d) இனக்ற சுடுள்

(4) னி

[C]

(4)

(1)

(2)

(3)

[D]

(1)

(2)

(4)

(3)

சு.பங்தடசன்

ல ழ்ரடம் தட்டினறல் உள்ப சங் டைல்பில் "ரிரல்" தசரரணப் தற்நறட ட ?
[i] பதரனரற்றுப்தரட

[ii] னறத்பரர

[vii] றனனனரற்றுப்தரட

[viii] தறற்றுப்தத்ட

[iv] தட்டிணப்தரரன
[A] I ட்டும் IV

[v] சறனப்தறரம்

[C] III ட்டும் VIII
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[iii] டரக்ரஞ்சற
[vi] ிதரன

[B] III ட்டும் IV

[D] IV ட்டும் VII
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21.

ல ழ்ரடம் பரடர்பில் ரடம் திரரப றனத்ற றேட ?
[I] ததனந்ட றறுத்டறடத்றல் தள்பிக்கூடம் இனக்றநட
[II] இன்னும் ம் ரட்டில் பதறுரரிரண க்ள் உள்பரர்ள்
[III] நறபில் ரனீர் தசறத்ரள் றறுபில் ீர் ற்நரட
[IV] பரஞ்சம் பன்ணி ரத்டத் ந்ரல் ண்ர தய்த்டக்பரள்தன்
[A] I, III சரி

[B] II, IV சரி

[C] III, IV சரி

22.

எனற தறுதரடநறந்ட சரிரண பதரனரபத் தர்
[A]

23.

[D] I, II சரி

ரரன

ரர

ீ ன்ர

ர

[B]

இபம்பதண்

[C]

இபம்பதண்

[D]

ீ ன்ர

ரரப

இபம்பதண்

பசடிர

ீ ன்ர

ர

ீ ன்ர

பரடிர

இபம்பதண்

தின்னம் இரபில் நரண என்ரநத் தர் ?

[A] என பசரல்தனர பரடதர இனபதரனள் னரறு தரடுட சறதனரட

[B] ரன்றத றரணத் இடத்டக்குச் பசல்றம் சறத்ர் டுபபி சறத்ர்

[C] றுத்ல் அர குரநர இனந்ட தன் இல்ரன ; உறுறர இனக் தண்டும் பதரிரர்
[D] "ண் ீர் ிட்தடர பர்த்தரம், ண் ீரல் ரத்தரம்" ன்தட தரற ரக்கு

24.

தின்னணற்றுள் சரிரணரத் தர்ந்படு

I. றறனக்ற னரற்நறல் னல் னனர ரப்திம் ணச் சறநப்னநத் தரன்நறட பரல்ரப்திம்
II. குடிக்பில் எனன் தரனன் ; தத்ரில் எனத்ற ரி இர்பின் சறக்ல் ரழ்க்ரத
சறனப்தறரம்

III. டபரறில் "ஆற ரிம்" ணப் னப்தடுட ம்தரரம்
IV. "ஞ்சறர ர் ததரன அற ரனி" தரஞ்சரனற (றபபதற)
[A] I ற்றும் II சரி

[B] III ற்றும் IV சரி

[C] I ற்றும் IV சரி

25.

[D] II ற்றும் IV சரி

ரம் ஈடுதடும் ிடுரனப் ததரரட்டப் திறக்கு "இல்னநரழ்வு" இரடனைநரகுபணக் னற றன
ரழ்ர ிர்த்ர் ரர் ?
[A] த.ரரசர்

[B] ரத்ரன் (அய்தரத்றரசர்)

[C] ததநறஞர் அண்ர

26.

[D] னத்டரனறங் தர்

ணக்கு றவும் திடித்ரணர் ________________, அனரட ஆங்றனம் அனரரணட, அநறவு னர்ரண
றேத்ட அனரடட ன்று
[A] டரல்ஸ்டரய்

யர்னரல் தன ரர னழ்ந்ட கூநறணரர்

[B] பதர்ணரட் ர

[C] பதட்ண்ட் ஸ்மல்

27.

28.

[D] றனதரபிணி

பதரனத்ட :
[1] றறன்தம்

(1) ல்ற ர.றனஷ்னெர்த்ற

[A]

[2] அரனஏரச

(2) ர.தி.தசடப்திள்ரப

[B]

[3] ர்
ீ
உனம்

(3) ர தரதரனரச்சரரி

[C]

[4] சக்ர்த்ற றனன்

(4) ற.ர.ப ரன்

[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

(4)

(3)

(2)

(1)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

(1)

(4)

(3)

(2)

(4)

(1)

(3)

'ரணரபரி னறேக்குரின்' பிரல் "பசவ்தள்" ன்று தரரட்டும் அகுக்குரின் ரர் ?
[A] தரனன்

[C] படுஞ்தசனரன்
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[B] பசங்குட்டுன்
[D] இரன்
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29.

ஆதரரன, ட்டதரரன, றரிதரதரரன, சடதரரன ன்ந ரன்கும்
[A] சறத் னத்ட னரநள்
[B] றழ் இரச னரநள்

[C] டல் பரண்ட குரிக்ண்ட ஊர்ள்

[D] தந்றர் தற்பரண்ட சறத் னத்ட னரநள்

30.

தின்னம் எதறேத்ட ஏர் பரறில் நரணரத் தர்
[A] ஆ - தசு, ர - ினங்கு, ர-(ரன்) - ரடு
[B] ஊ - இரநச்சற,  - அம்ன,  - அகு

[C] ர - தசரரன (ரத்ல்), கூ - னற (றனம்), சர - சரல் (தசரர்வு)
[D]  - பரடு, ற - பனப்ன, தர - சரதம்

31.

தின்னணற்றுள் நரண இரரத் தர்
[A] தரறரசணரரின் ரன ரரக்ர்

- சுப்னத்றணரசன் (சுர)

[B] தரறரசணிடம் பரடக் ல்ி தின்நர்

- ரிரசன்

[C] தரறரசன் தம்தரில் னெத் ரனனரநக் ிஞர் - ிசு னடிசன்
[D] தரறரசணின் ரடசற சலடர்

32.

- ண்ரசன்

தின்னணற்றுள் சரிரண இரரத் தர்
I. பரற்ர னத்ர சறநப்திக்கும் டைல்

- சறறுதரரற்றுப்தரட, டரக்ரஞ்சற

II. ரிரனணின் னன்தணரர் ரற்நறன் ததரக்றரண அநறந்ட னம் பசறத்ற பசய்ற - னநரனூறு
III. ணர்ள் பதரண்டக்கு ஈடர றபர ற்நறச்பசன்ந பசய்ற - அரனூறு
IV. தரண்டி ரட்டின் பம் பதனக்றட பரற்ரத் டரநனம்
[A] I

ற்றும் II சரி

[B] III ற்றும் IV சரி

[C] I ற்றும் IV சரி

33.

தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்நரத் தர்ந்படு
[A] சூரின்

- ஞரிறு, றன், ரனற, தரிற

[C] தரட்டு

- தர, ிர, ரப்ன

[D] குந்ர

- வு, குி, தசய்

[B] ல்

34.

[D] I, II, III ற்றும் IV சரி

- பசய், ணி, தணம்

அரனூற்று தரடல்பின் அடிரரந, பரகுப்தித்ர், பரகுத்ர் னரநத
[A] 13 - 31 அடிர, உக்ற பதனறேற, உனத்ற சன்ர்

[B] 13 - 31 அடிர, தசல் இனம்பதரரந, கூடறர் றரர்
[C] 13 - 31 அடிர, உனத்ற சன்ர், உக்ற பதனறேற
[D] 13 - 31 அடிர, உக்ற பதனறேற, னரிக்தர

35.

பதரனத்ட :
(a) குநறஞ்சற

(1) சரரரி

(c) னம்

(3) குநறஞ்சறப்தண்

(b) னல்ரன
(d) பய்ல்
(2) (3)

(c)

(4)

(d)

[B]

(3)

(1)

(4)

(2)

[C]

(2)

(1)

(4)

(3)

(3) (2)

(4)

(1)

[A]

[D]

(a)

(b)

(2) பசவ்ற

(4) னப்தண்

(1)
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36.

றனம் னனற ங்ன றழ்ச்சறறக்குக் ல ற்று தய்ரணக் பரட்டர ன்தட ________________
[A] ரர் ன

[B] பசட்டி ரட்டு ன

[C] ஆம்னர் ட்டத்ரர் ன

37.

பதரனத்ட :

(a) ரிசறணக்பரற்நர

(1) பௌத்ற டர்க்ர

(c) தன்பரறப்தரர

(3) ரடதரறி
ீ

(b) ரறனும் ன்பரறரள்
(d) அங்ற்ண்ி
(a)
[A]

38.

[D] சலங்ம் தரில் ன

(1)

(b)

(3)

(c)

(4)

(2) ீ ணரட்சற

(4) டசணி

(d)

(2)

[B]

(2) (4)

(1)

(3)

[C]

(1)

(2)

(3)

(4)

[D]

(1)

(2)

(4)

(3)

தின்னணற்நறல் "பசய்ிரண" ரக்றத்ர தர்ந்படு
1. ரர்ள் குப்ரத டெய்ர பசய்ணர்
2. ச்சன் ரற்ரனற பசய்ரன்

3. குப்ன, ரர்பரல் டெய்ர பசய்ப்தட்டட

4. ரட்டுப்தற்று ரடக் ரனஞர்பரல் பர்க்ப்தட்டட
[A] 1 ற்றும் 3

[B] 1 ற்றும் 4

[C] 2 ற்றும் 4

39.

பதரனத்ட :

(a) ிதரன

(1) றனஷ்ப்திள்ரப

[A]

(c) சலநரப்னரம்

(3) சுந்ர்

(b) தரம்

(d) இட்சிரத்ரிம்

40.

[D] 1 ற்றும் 2
(a)

(b)

(c)

(d)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2) உறுப்னனர்

[B]

(4) (3)

(1)

(2)

[C]

(4)

(3)

(2)

(1)

(4) சலத்ரனச்சரத்ணரர்

[D]

(1)

(2)

(3)

(4)

உரரல் ிபக்ப்பதறும் பதரனரப தர் ?
"உடுக்ர இந்ன் ர ததரன"
[A] இடுக்ண் ரபதர்

[B] இடுக்ண் பசய்தர்

[C] இடுக்ண் உர்தர்

41.

பதரனத்ட :

(a)

(a) ரம்

(1) ரனேம்

(c) சறங்ம்

(3) னங்கும்

(b) குறர
(d) குில்

42.

[D] இடுக்ண் னதர்

[A]

(2)

(3)

(4)

(1)

[B]

(4) (3)

(1)

(2)

[C]

(3)

(1)

(4)

(2)

(4) கூவும்

[D]

(1)

(2)

(3)

(4)

றேரப் தன ப ீர்
[B] பதடம்ரத

[C] ததரிபம் பதண்
[D] டந்ர

43.

(c) (d)

(2) ரணக்கும்

பதரனத்ல்னரட ட ?
[A] அரிர

(b)

-

ட

20 - 25
12 - 13
33 - 40
14 - 19

"அடிர அடிம் உநத் தரன்றும்" ன்னூல் ிறப்தடி தரன்றுட ?
[A] ய்

[C] வ்
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[B] ல்

[D] ற், ன்
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44.

சறநப்னப் பதர்ரப ஆசறரிர்தபரடு பதரனத்ட
தரடல்ள்

45.

தரடிர்ள்

(a) படுந்தர் ஊர்ற ன

(1) னநரனூறு

[A]

(b) ல்னட பசய் னரற்நீ ரினும்

(2) ற்நறர

[B]

(c) ன்தந ம்தி குடிரழ்க்ர

(3) அரனூறு

[C]

(d) ரரபரல் ற்நறந்ரண பசன்த

(4) ம்தரரம்

[D]

[A] பிற்று ரரண றரந

- 120

[C] றத்றனக் தரர

- 100

[D] ம்தன் பசரன்ண ண்ம்

-

(2)

(1)

(4) (3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

90

இற்பதர்

(a)

(b)

(c)

(d)

(4) (3)

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(1)

(a) ிரட்சசன்

(1) ம்திரண்டரர் ம்தி

[A]

(b) றவ்ிி

(2) சுப்ிதரறரர்

[B]

(c) றழ் ிரசர்

(3) திள்ரப பதனரள் ங்ரர்

[C]

(4)

(3)

(2)

(1)

(d) ரனள்

(4) எட்டக்கூத்ர்

[D]

(2)

(4)

(1)

(3)

தின்னணற்றுள் "திநிரண" ரக்றம் அல்னரட

[B] றனந்றணரன்

[C] உறேித்ரர்

[D] ஆட்டுித்ரர்

பதரனத்ட :
டைல்

பரகுத்ர்

(a) தன்ணினறனனரநள்

(1) ரபணத்பரிில்ரன

(b) ரனரிறவ்ிதிதந்ம்

(2) தடணரர்

(d) றழ்ிடுடெட

(4) ரனணிள்

(c) ரனடிரர்
(a)
[A]
[B]
[C]
[D]

49.

(d)

- 180

[A] றனத்றணரன்

48.

(4)

(c)

பதரனத்ட :
சறநப்னப்பதர்

47.

(3)

(b)

ல ழ்ண்டற்றுள் பதரனத்ற்நட ட ?
[B] ிறரட தபம்

46.

(a)

(b)

(3) (4)

(c)

(2)

(3) ம்திரண்டரர் ம்தி

(d)

(1)

(4)

(1)

(3)

(2)

(3)

(1)

(4)

(2)

(4) (2)

(3)

(1)

தின்னணற்றுள் "ஆறுன ரனர்" தற்நற பதரனத்ற்ந ரிரத் தர்
1. ரசத்ரனேம் றரனேம் இன ண்பரப் ததரற்நறர்

2. ம் டைனறல் றறுத்ற் குநறரப றகுறரப் தன்தடுத்றர்

3. சணரட ரந் ள்பனரர் ண தரிறரற்ரனஞர அரத்ர்
4. சுப்ி தசறர் ன்தரரிடம் "ரனர்" ன்ந தட்டம் பதற்நர்
[A] 1 ற்றும் 3
[C] 2 ற்றும் 3

50.

[B] 1 ற்றும் 4

[D] 1 ற்றும் 2

ரரிம் றப்பதரிட, ணட றநர சறநறட, ஆரசரல் இரண றேற பபிிடுறதநன், திநனக்கு
ஆர்சர அன்று ; றரட்டிர !" ன்று ___________ தரறரர் றேறனேள்ப னவுர சறந்ரணக்கு
உரி சறநந் தகுறரகும்.
[A] ண்ன் தரட்டு
[C] குில் தரட்டு
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[B] தரஞ்சரனற சதம்
[D] தரப்தர தரட்டு
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51.

"ரசறல் ிதல் னம்பரறே தத்ற ஞ்சறனேட் னக்கு ரதத் றணிணக்கு அடிக்தரடிட்ட ரி குநறப்தட ?
[A] இரசரதி

[B] தரதீடிர

[C] ிதரன

52.

[D] ண்ற

"ரநறந் பரறபிதன றழ் பரறததரல் இணிர பங்கும் ரதரம்" ணப் தரடித் றழ்பரறின்
பதனரர உனநறச் பசய்ர்
[A] தரறரர்

[B] தரறரசன்

[C] ரிரசன்

53.

[D] ண்ரசன்

தின்னணற்றுள் "றனக்குநள்" தற்நற நரணரத் தர்
I. குநட்தர ன்தட - ஈடி பண்தர

II. அநத்டப்தரனறல் உள்ப அறரங்ள் ண்ிக்ர - 38
III. றனக்குநபில் அரந்டள்ப இல்ள் - 9

IV. பரண்டரடப்பதறும் றனள்றரண்டின்தடி அர் ரழ்ந் ரனம் ற.தி - 31
V. பதரனட்தரனறன் இல்ள் - அசறல், அங்ில், எறதில்

VI. றனக்குநபின் பதனரர உர்த்டட - றனள்றரரன

VII. ள்றரணப் பதற்நரற் பதற்நத னழ் ரத ! - தரறரசன்
[A] I று

[B] II சரி

[C] III சரி

54.

[D] IV று

தின்னணற்றுள் "ஆணந்ங்ர்" தற்நற பதரனத்ற்நட

?

[A] ஆணந்ங்ர் திநப்ன -1709 ; அனரட ஆசறரிர் ம்தரர்

[B] 1922-1964 ர ரட்குநறப்னரப றேற ந்டள்பரர் (றணப்தடி பசய்றக்குநறப்ன, பசரஸ் னறறம்)
[C] திபஞ்சுக்ரர்றக்கும் இந்ற ன்ணர்றக்கும் இரடத தரனர இனந்ர்

[D] ரட்குநறப்ன இனக்றத்றன் னன்தணரடிரத் றழ்ந் "பதப்திசு" ததரன்று ரட்குநறப்ன றேறரல்
இர "இந்றரின் பதப்திசு" - "ரட்குநறப்ன தந்ர்" ன்றும் அநறஞர்ள் ததரற்றுறன்நணர்

55.

பதரனத்ட
றனம்

தரடிதரர்

(a) குநறஞ்சற

(1) அம்னெணரர்

(b) னல்ரன

(2) ஏம்ததரறரர்

(d) பய்ல்

(4) தினர்

(e) தரரன

(5) ஏனரந்ரரர்

(c) னம்

[A]
[B]
[C]
[D]

56.

(3) ததணரர்

(a)

(b)

(4)

(3) (1) (2) (5)

(4)

(3) (2) (1) (5)

(4) (1)

(1) (2)

(c)

(d)

(e)

(2) (3) (5)

(3) (4) (5)

"ரடஸ்" ன்னும் _________________ பசரல்றக்கு "ரள்" ன்தட பதரனள்.
[A] றதக்ம்

[C] ஆங்றனம்

57.

[B] இனத்ீன்
[D] றழ்

பி ரட, பி சந்ம், பரண்ட பதண்டரிரக் ரப்திம் "தரஞ்சரனற சதம்" தரம், சனக்ம்,
தரடல்ள் னரநத

[A] இண்டு தரம், ந்ட சனக்ம் 402 தரடல்ள்

[B] இண்டு தரம், ந்ட சனக்ம், 412 தரடல்ள்
[C] இண்டு தரம், ந்ட சனக்ம், 612 தரடல்ள்

[D] இண்டு தரம், ந்ட சனக்ம், 602 தரடல்ள்
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58.

பதரனத்ட :
திநப்ன

அடிர்ள்

(a) சலர்ரற

(1) சுந்ர்

(b) றனரனெர்

(2) றனரவுக்சர்

(c) றனரவூர்

(3) ரிக்ரசர்

(d) றனரறர்
(a)
[A]
[B]
[C]
[D]

59.

(b)

(4) றனஞரணசம்தந்ர்

(c)

(d)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(2)

(4)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(4)

(2)

(1)

பதரனத்ற்நரத் தர் ;

[A] இந்ற ரட்ரட, "பரறபின்ரட்சறசரரன" (Museum Of Languages) ணக் குநறப்திட்டுள்பரர்
'டில் றனர்' - ச.அத்றனறங்ம்

[B] றரிடம் ன்னும் பசரல்ரன னன் னனறல் உனரக்றர் குரில்னதட்டர்

[C] றரிடம் ன்னும் பசரல்ரன னன் னனறல் தன்தரட்டுக்கு பரண்டுந்ர் ரல்டுபல்

[D] றழ் → றறப → றிட → றரிட ண உனரிற்று ணக் கூநறர் ஈரஸ் தரறரிரர்

60.

தின்னம் ரிபில் சரிரணரத் தர்

1. "ல்ி ண் றநந்ர்", "ரனர்ரப உனதரக்குதர்" - ர்ர்
ீ
ண்ரசன்.

2. "சறரநத்ண்டரணக்ர ீ னந்டறநரர ?". ன்று ள்பிம்ரிடம் தட்டர் ரரசர்.
3. "அசரட்சறர அடக்த்தரடும் ந்றத்தரடும் ரம் தரக்குல் தண்டும்''

"னன்தரதனம் அன் ிரபவும் அசறனறல் எனததரடம் பற்நறரத் ரட"

"தரர பற்நற பரள்ப ப்ததரடம் ஆத் றரனில் இனக் தண்டும்" கூநறர் ங்ம்ரள்.

4. றரதனர் ன்தரரிடம் றழ் தின்று றழ்ப் ததரசறரிர உர்ந்ர் றன.ி.ல்ரசுந்ம்
[A] 1 ற்றும் 3

[B] 1 ற்றும் 4

[C] 3 ற்றும் 4

61.

[D] 1 ற்றும் 2

தின்னம் இனக்க்குநறப்தில் "ிரணரனரனேம் பதர்" அல்னரட ?
[A] தற்றுரன், அஞ்சரன், உர்த்டரன்

[B] அழ்ரர், இழ்ரர், எறுத்ரர், பசய்ரர
[C] உரடரன், உதரர், சூழ்ரர், ஆள்ரர்

[D] ரர், ன்என்ணரர், ரழ்ப்த இற்நறணரர்

62.

உரரல் ிபக்ப்பதறும் பதரனரப அநறல் "அத்ற னத்ரற் ததரன"
[A] ப்பதரறேரட

[B] ப்பதரறேடம்

[C] றர்தரரட

63.

பதரனத்ட

தட்டில் - I

[D] றர்தரர்த்ப்தடி

தட்டில் - II

(a) ில் ரத்ல்

(1) ஞ்சற

(c) ட்ரர் தற்பசல்ட

(3) ரஞ்சற

(b) றனொன்நல்

(2) டம்ரத

(d) அறப்பதரனட
[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(2)

(4) (2)

(3)

(1)

(3) (4)

(2)

(4) பரச்சற

(1)
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64.

ல ழ்ண்டற்நறல் "னநரனூறு" ரி அல்னரரத் தர்வு பசய்
[A] உறுறடத்ட டர உர்றனம்

[B] பிறு நறந்ட பதர்ல் ரரபக்குக் டதண
[C] உறேடண்டு ரழ்ரத ரழ்ரர்

[D] உண்தட ரற உடுப்தர இண்தட

65.

திரித்னறல் ட நரணட

[A] ற்நறள் = ன்ர + நறள்

[C] ிறர்ப்னற்நஞ்சற = ிறர்ப்ன + உற்று + அஞ்சற

66.

[B] இன்ணனட = இணிர + அனட
[D] தரிரச = தர + ிரச

"சறனப்தறரம்" - கூறும் னப்பதனம் உண்ரபில்னரட
[A] "அசறல் திரத்தரர்க்கு அநங் கூற்நரகும்"
[B] "உரசரல் தத்றணிர உர்ந்தரர் த்டர்"

[C] "அனம்பதநல் னல்ரண ஆறின் டித்தரன்"
[D] "ஊழ்ிரண உனத்டந்ட ஊட்டும்"

67.

பதரனத்ட :
தட்டில் I

68.

தட்டில்

(a)

II

(b)

(c)

(d)

(3)

(4)

(2)

[B]

(4)

(3)

(1)

(2)

[C]

(3)

(1)

(4)

(2)

(2)

(4)

(1)

(a) தண்ன

(1) கூநறட நரஅர

[A]

(b) அன்ன

(2) ததரரர் பசரல் தரன்நல்

(c) அநறவு

(3) தரடநறந்ட எறேல்

(d) பசநறவு

(4) ன்றரப பசநர அர

[D]

(3)

(1)

தின்னணற்றுள் ட / ர சரிபணக் ரண்

I. "தங்ர த்றன் ல ழ் என பதண்பய்த்ரப் தரர்த்தரம்" "பதண்பய்ம்" ரர் ? - ிதரன
II. "அப்பதண்ின் னரற்ரந ரணநறதன்"

சலத்ரனச்சரத்ணரர்

III. இக்ரரச் "சறனப்தறரம்" ன்னும் பதரல் ரம் இற்றுதரம் சரத்ணரர்
IV. "அடிள் ீத அனற" சரத்ணரர்

[A] I. II. III. ற்றும் IV சரிர உள்பட

[B] I. சரிரவும் II. III. IV நரவும் கூநப்தட்டுள்பட
[C] I. ட்டும் று தறம் II. III. IV சரிர உள்பட
[D] I. III ட்டும் று II. IV சரிர உள்பட

69.

ல ழ்ரடம் ரிபில் பதரனத்ற்நரத் தர் :

[A] பரரிசறஸ், தனசறர, ணடர ரடுபில் றழ் என தரடரக் னப்தடுறநட
[B] சறங்ப்னர், தனசறர, ரடுபில் றழ் ஆட்சறபரறரத் றழ்றநட

[C] இனங்ர, தனசறர, ரடுபில் றர்ள் ஆட்சறப் பதரறுப்தில் உள்பணர்

[D] சறங்ப்னர், பரரிசறஸ் ரடுபில் குடிசுத்ரனரவும் றர் இனந்டள்பணர்

70.

பதரனத்ட :

[a] அரனதரரச

- (1) ர ம் றனஷ்ன்

[c] சனர ற
ீ

- (3) ர.தரர்த்சரற

[b] சறத்றப்தரர
[d] தனக்கு ீர்
[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

- (2) அறனரண்டம்

(3) (2)

(c)

(1)

(d)

(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(2)

(4) (2)

(3)

(1)

- (4) ல்ற

(4)
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71.

பதரனந்ர என்ரநத் தர்ந்படு : (ஆண்டரள்)
[A] த்பம் பரட்ட ரி சங்ம் றன்றூ

[B] னப்னம் ரறுதர னப்ன ரறுதர
[C] ரடரகு என்தநர ; ரடரகு என்தநர

[D] ஆறரக் ண்ர ! என்று ீ ரதல்

72.

த்தரனறக்த்றனச்சரதின்

பரள்ரறம் அநறவுரறம் ர டிர ந் டைனறல்

இடம்பதற்றுள்பட
[A] தம்தரி

[C] றத்தரிம்ரள் அம்ரரண

73.

[B] இட்சிரத்ரிம்
[D] சடரற

தின்னணற்றுள் ட / ர சரிர உள்பட

I. "ஞரிறு ததரற்றுடம் ஞரிறு ததரற்றுடம்" - சறனப்தறரம்

II. ஞரிற்ரநச் சுற்நற தரரர ஞரிறு ட்டம். ன்நணர் தந்றர் - னநரனூறு
III. "றங்ரபப் தரம்ன பரண்டற்று" - றனக்குநள்

IV. னறர ண்டநறந் தரள் "னன்" அரண "ரரிக்தரள்" ன்றும் அரப்தர்
[A] I, ட்டும் று II, III, IV சரி

[B] I, II, சரிர உள்பட, III ட்டும் நர உள்பட தறம் IV சரி
[C] I, II, ிர்த்ட III, IV ட்டும் சரிர உள்பட
[D] I, II, III ட்டும் சரிர உள்பட

74.

"னணிறரர்" ன்று அரக்ப்தடுதர் ___________________________
[A] ஐரரர்

[C] தரப்பதனந்தி

75.

[B] ஆண்டரள்

[D] ரரக்ரல் அம்ரரர்

"தரட, - ததரட, - ரட" - சரிரண பதரனரபத் தர்வு பசய்
[A] குற்நம், னர், ந்ம்
[B] குற்நம், ந்ம், னர்
[C] ந்ம், னர், குற்நம்

[D] னர், ந்ம், குற்நம்

76.

ணக்கு றுரனேம் உண்டு ; ரணி க்றம் உண்டு ; அற்தநரடு ரணனம் உண்டு
[A] றன.ி.ல்ரசுந்ம்
[C] ததப்தரரர்

77.

[B] ன.ரசன்
[D] னடிசன்

"ரன்பதற்ந றழ்ரள் ங்ப் பதற்தநன்
றபதற்ந றனவுபத்ரல் றக்ப் பதற்தநன்" இவ்ரிில் உள்ப இரன தர்
[A] பதற்தநன்

- பதற்தநன்

[B] ரன்பதற்ந

- றபதற்ந

[D] றனவுள்பம்

- றழ்

[C] ங்ப்

78.

- றக்ப்

ல றேள்ப பரடர்பில் உரி ஆகுபதர்ச் பசரற்ரப றப்னனறல் சரிரணரத் தர் ?
1. உரடந் ரிரப் தரர்க் ___________ றண்டு ந்ட.(ஊத)

2. இவ்ரரடரப _____________________ என்நரக் பரடு (ரர்றக்கு)
3. ரப் பதரங்றக்கு __________________ அடிப்தர். (பள்ரப)

4. தன்பரற __________________________ சூடி ந்ரள். (ல்னறரப்ன)
[A] 1 ற்றும் 3
[C] 2 ற்றும் 4
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79.

80.

(a)

பதரனத்ட :

(a) ங் சூபரி

(1) ரசறிசுரர்

(c) ரநற

(3) ினனரணந்ர்

(3)

(1)

(4)

(2)

[B]

(4) (3)

(1)

(2)

[C]

(3)

(1)

(2)

(4)

(d) ரடில்

[D]

(4)

(3)

(2)

(1)

(4) னரர்ட் னறட்டன்

தின்னணற்றுள் பதரனந்ரர டபணத் தர்ந்படு
[A] தினன் ந்ரன்

- றேரய்த்பரடர்

[B] றர ! ர.

- ிபி தற்றுர

[D] ந்ட ததரணரன்

- ிரணபச்சத்பரடர்

- ிரணனற்றுத்பரடர்

இறல் ரனச்பசரற்பில் நரணட
[B] Fake News

[C] Flash News
[D] Folio No

83.

(d)

[A]

[A] Bulletin

82.

(c)

(b) டம்தரச்சரரி ினரசம் (2) சூரிரரசரஸ்றரி

[C] ண்தடன் சலரர

81.

(b)

- குநறத் ரனம்
- பதரய்ச்பசய்ற
- சறநப்னச் பசய்ற
- இழ் ண்

"ரன்ரம் றழ்ச்சங்ம் ண்படடுத் தரண்டித்டர" டரில் 1901-ல் ந் தள்பிில் டக்றரத்ரர்
[A] பஸ்னறப்தள்பி

[B] தசடதற உர்றரனப்தள்பி

[C] ீ .சு.உர்றரனப்தள்பி

[D] இற்நறல் டவுறல்ரன

ல ழ்பரடுக்ப்தட்டற்றுள் சறநப்ன பதர்பில் நரணரத் தர்ந்படு
(I) இக்ரன ஐரரர்

- அசனரம்திர அம்ரரர்

(III) றரக்ித் றனம்

- அ.னரசற

(II) றத்றன் அன்ணிபதசன்ட் - இரரறர்ம்

(IV) றத்றன் தர்ட்ஸ் பரர்த் - ரிரசன்
[A] I ட்டும்

[B] II ட்டும்

[C] III ட்டும்

84.

[D] டவுறல்ரன

____________ பதனகும் றழ்தடித்ரல்.
[A] றநம்

[B] அநம்

[C] உம்

85.

[D] னநம்

"றழ் ரன்" ன்று ம் ல்னரநில் றேதண்டுபன்று இறுறனநறில் றேறரத்ர்
[A]

ற.னே.ததரப்

[B] ீ ணரட்சற சுந்ம்

[C] றன.ி.

86.

[D] உ.த.சரறரன்

தின்னணற்றுள் ட று (ரித்டரன் - ீ ணரட்சறசுந்ம் திள்ரப )
I. இபரில் ட ந்ரரரிடம் றழ் ற்நர்

II. இனக்ற இனக் டைல்பில் ன்கு னனர பதற்நர்

III. சறறுறதனத பசய்னேள் இற்றும் ஆற்நல் ரப் பதற்நர்

IV. றழ்ப்தரடம் பசரல்னறச் பசரல்னற ரர்ரபத் ன் அன்தரல் ஈர்த்ர்
[A] I

[B] II

[C] III

87.

[D] IV

ற்ததரரின் குற்நங்ரப ீக்ற, அநம் பதரனள் இன்தங்ரப அரடற்ரண றனரநரப
அநவுரபரக் கூநற ல்றப்தடுத்டட
[A] னறத்பரர

_________________

[C] றனக்குநள்
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[B] னநரனூறு
[D] னடபரறக்ரஞ்சற
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88.

ல்னர ிபக்கும் ிபக்ல்ன சரன்தநரர்க்குப்
___________, __________, ______. ிடுதட்டர தர்ந்படுத்ட றேட.
[A] ரய்ரின் ல்ன திந.

[B] ரய்ரரல் ரப் தடும்.
[C] பசய்ரர பசய்ரர ன்று.
[D] பதரய்ர ிபக்த ிபக்கு.

89.

பதரனத்ட

(a) ரணி ம்

(1) சங்ரசு

(c) பதரன்ினங்கு

(3) தம்ல் சம்ந்ணரர்

(b) தபக்பரடி

(2) தரிறரற்ரனஞர்

(d) அம்ரரண
[A]
[B]
[C]

[D]

90.

(c)

(4) சுரறர தசறர்

(2) (1)

(a)

(b)

(4)

(3)

(d)

(2)

(1)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(1)

(3)

(2)

(4)

தின்னம் ரிபில் நரண ஏன்று
[A] ன் ன் ள்ன் அல்னன்
[B] அன் ிஞன் அல்னன்
[C] னப்தக்ச் சுரில் றேரத

[D] ிறுட்டினறல் ன்ரண நந்ட உநங்றணரன்

91.

தரதிதனரணிரில் "றப்னர்" ன்ந ஊரில் _______ ஆண்டிற்கு னந்ர சுரர் 2500 பிண் தனரபில்
றேப்தட்டினந் டைல்பின் பரகுப்ன ண்படடுக்ப்தட்டட
[A] ற.தி 2000

[B] ற.ன 2000

[C] ற.தி 2500

92.

[D] ற.ன 2500

தின்னம் அிில் நரணற்ரந ஆரய் ?

1. னழ்டததரனப் தறப்தடம், தறப்தட ததரனப் னழ்டம் ஞ்சப்னழ்ச்சற அி ணப்தடும்.

2. இல்தர றறேம் றச்சறின்ீ ட ிஞர் ம் குநறப்திரண ற்நறக் கூறுட ற்குநறப்ததற்ந அி
3. எனபசரல் இனபதரனள்தட அரந்ட னல் இட்டுநபரறல் ணப்தடும்

4. என பசரல் ணித்ட றன்று என பதரனரபனேம், அடத திரிந்ட றன்று தபநரன பதரனரபனேம்
னரறு அரத்டப் தரடுட பசம்பரறச்சறதனரட

[A] 1 ற்றும் 3
[C] 2 ற்றும் 4

93.

95.

[D] டவுறல்ரன

தின்னணற்றுள் நரண என்ரநத் தர் :
[A] படுந்பரர

- அரனூறு

[B] தபரண்தம்

- னக்கூடற்தள்ற

[D] ஏங்கு

- தரிதரடல்

[C] எத்

94.

[B] 2 ற்றும் 3

- தறற்றுப்தத்ட

"ஆநறல்னர ஊனக்கு __________ தரழ்"
[A] னந்ற

[B] ின்

[C] அநறவு

[D] அரணத்டம்

[A] எனனக்கு ட்டும் தன்தடும்

[B] இனனக்கு ட்டும் தன்தடும்

"தன் ம் உள்றெர்ப் தறேத்ரப் ததரன்று"
[C] அரணனக்கும் தன்தடும்
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[D] தனனக்கும் தன்தடும்

GROUP - IV MODEL EXAMS - 2016

96.

பதரனத்ட :

(a) இன்பசரல் இணிீன்நல் ரண்தரன் ன்பரதனர

(1) னற்றுதரரண

(c) ிண்ின்று பதரய்ப்தின் ிரிீர் ினுனத்

(3) இரதரரண

(b) ற் சடநக் ற்தர ற்நதின்

(d) ரணம் றண்டும் ங்ர ினுனம்
(a)

(b)

(3) (1)

(4)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

[C]

(3)

(1)

(2)

(4)

[D]

(4)

(3)

(2)

(1)

[A]
[B]

97.

(c)

(d)

[B] தீடம்

[C] தடிப்தம்

[D] தண்டரம்

ரப றே ரப்தடும் தின்னம் ரபபில் பதரனந்ர ஏன்று :
[A] ரனன் தர் னட

- தபரன்நரசறரித்ரப

[C] ிபனன் றர னட

- இற்சலர் பண்டரப

[B] ணினன் தர் னட
[D] ணினன் றர னட

99.

(4) தற்க்டரய் தரரண

டைனத்றன் பதர்பில் நரணர ரண் ?
[A] டம்

98.

(2) கூரதரரண

- என்நர ஞ்சறத்ரப
- என்நற ஞ்சறத்ரப

பசரற்பநரடரில் அரத்ட றேட ?

[A] பதற்தநரரின் ண்ிக்ர குரநரத இனந்ட, ல்ிநறவு தண்ரடக்ரனத்றல்.
[B] பதற்தநரரின் ண்ிக்ர குரநரத இனந்ட தண்ரடக்ரனத்றல் ல்ிநறவு.
[C] ல்ிநறவு தண்ரடக்ரனத்றல் பதற்தநரரின் ண்ிக்ர குரநரத இனந்ட.

[D] தண்ரடக்ரனத்றல் ல்ிநறவு பதற்தநரரின் ண்ிக்ர குரநரத இனந்ட.

100.

"எனரனேடன் றணட றனனடி றரணக்றன்ந உத்ர்ம் உநவு தண்டும்"
[A] 'இற்ர ிஞர்' இந்ரத்
ீ
ரகூர்
[B] 'னட்சறத்டநி' இரனறங் ள்பனரர்
[C] 'ச்சறறுன்'
ீ
ிதரணந்ர்

[D] 'பட்டிக்ரச் சறறுன்' ஈ.ப.ரசரற ரக்ர்

101.

102.

தரக்ரமட் ரடில் அறறணி உதனரம் உள்பட. இர இந்றரில் றரடக்ர ரறனம்
[A] எரிசர

[B] றழ்ரடு (தசனம்)

[C] தீரர்

[D] ர்ரடர

தின்னம் கூற்றுரப ஆய்

I. றரபக்தரனறசறஸ் ரசட்தடரதிபரசத்றல் ரடபதறுறநட
II. னரங்ர்யரன் றட்டுள் ரத்றல் ரப்தடுறநட
III. றம்ன ஜ்ர

ன்தட சறப்ன அடக்பின் பரட்டில்

IV. த்தரம்ததரதிபரஸ்டின் ல்லீறடன் பரடர்னரடட
[A] I ட்டும் II சரி

[C] I, II ற்றும் III சரி

103.

[B] III ட்டும் IV சரி
[D] II ட்டும் IV சரி

ரட் ரண றரனப்தடுத்ல் னெனம் றரடப்தட
[A] அத ஆக்மற ன் தசர்ங்ள்
[B] அத தரஸ்தஸ் தசர்ங்ள்
[C] அத ரட் ன் தசர்ங்ள்
[D] அத சல்தர் தசர்ங்ள்
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104.

ல ழ்ண்ட ரக்றங்ரப ணி

கூற்று : (A) இந்றரில் பரறல் னன்தணற்நத்றற்ரண பசல் றட்டம் 1991 - ல் பதனம்
ரற்நத்ரக்ண்டட

ரம் : (R) 1991 - ர, னற ண்டுதிடிப்ன
உற்தத்றரபர்றக்கு

ற்றும் ததரட்டிக்ரண ரய்ப்ன,

குரநந்த ரப்தட்டட

[A] (A) ற்றும் (R) இண்டும் சரிரணத ற்றும் (R), (A) ர ிபக்ில்ரன
[B] (A) ற்றும் (R) இண்டும் சரிரணத ற்றும் (R), (A) ர ிபக்குறநட
[C] (A) சரி

(R) று

[D] (A) ற்றும் (R) இண்டும் று

105.

தின்னணற்ரந பதரனத்ட :

1. குடிசுத்ரனர் ஃதிரன்ஸ்

[a] பசர த

2. தி ந்றரி னை.த

[b] திரங்ரஸ் தயனரண்தடர

3. குடிசுத்ரனர் இஷ்ர

[c] ிபரடிறர் னட்டின்

4. குடிசுத்ரனர், பரசரம்திக்

[d] தினறப் ப மறந்தர றனைசற
[A]
[B]
[C]
[D]

106.

a-3;

b-2;

c-4;

d-1

a-2;

b-1;

c-3;

d-4

a-1;

b-4;

c-3;

d-2

a-4;

b-1;

c-2;

d-3

ல ழ்ண்ட அரணத்ட இரறம் இந்றரில் ல்ி னரறு ற்றும் அன் னடங்ள்
தற்நறட இறல் ட நரண இர ?
[A] தனற குறேின் தரிந்டரள்
[B] உட்ஸ் அநறக்ர
[C] யன்டர் குறே
[D] சரர்ப ன்ட் ல்ி றட்டம்

107.

- 1880-1882
- 1854
- 1882
- 1944

ிணி தரடரப்ன சம்தந்ரண திச்சரண ற்தடும் பதரறேட பசல்தடும் தசற எனங்றரப்ன
றறுணம் ________________ ஆகும்.
[A] சறசற (CCA)
[C] சறஇஆர்டி-ன் (CERT-In)

108.

[B] சறடி (CAT)

[D] ன்சற (NIC)

தின்னம் ந் சலர்றனத்த்தரடு "ஈஷ்சந்றர ித்ரசரர்" பரடர்னரடர் ?
[A] குந்ர றனத்ர ரடபசய்ல்
[B] உடன்ட்ரட றுரன டுத்ல்
[C] ிரள் றும்
[D] சறசுரர டுத்ல்

109.

வுபின் அரணத்ட தண்னரபனேம் கூறுட __________________ ஆகும்
[A] தண்ன

[C] டூப்தில்

110.

[B] தடி

[D] படரரன்

ந் ந்ரண்டு றட்டத்றல் தி.சற.யனரதரதிஸ் அபித் பர்ச்சறக்தரட்தரடு தன்தடுத்ப்தட்டட ?
[A] 5 - ட ந்ரண்டு றட்டம்
[B] 4 - ட ந்ரண்டு றட்டம்

[C] னனரட ந்ரண்டு றட்டம்
[D] இண்டரட ந்ரண்டு றட்டம்

111.

14 - ட றறக்குறேத் ரனர் ரர் ?
[A] அிந்த் தரரிர
[C]

ற.ி.பௌனரங்ர்
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[B] எய்.ி.பட்டி

[D] சுகுரர் பசன்
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112.

தின்னம் கூற்றுரப ஆரய் :

I. 1883 - ல் தரற்றுிக்ப்தட்ட தசற ரரட்டின் ரனர் - ஆணந்த் தரன் ததரஸ்
II. றனை இந்றர ன்ந தத்றரிக்ரர பபிிட்டர் - V.V.S. ர்

113.

[A] I ட்டும் சரி

[B] II ட்டும் சரி

[C] இண்டும் று

[D] இண்டும் சரி

ல ழ்ண்டற்றுள் சரிர பதரனந்டட ட ?
[A] ரஞ்சற ர்

– பட்ரஸ் ர ண சதர

[B] அன்ணிபதசன்ட்

– பட்ரஸ் தட்டிவ் சங்ம்

[D] சுப்ி சறர

– பன்ணிந்ற ிடுரன கூட்டரப்ன

[C] சறம்தம் திள்ரப

114.

தின்னணற்ரந சரிர பதரனத்ட :
[a] ரஷ்ட்ரி ஸ்ஸ்ற தீர தர ணர

- (1) ரற்றுத் றநணரபிறக்ரண ரப்தீட்டுத் றட்டம்

[b]

- (2) றனற்நர்றக்ரண ரப்தீட்டுத் றட்டம்

ன் வ தீர தர ணர

[c] சுல்னம்தன் தர ணர

- (3) னத்டக் ரப்தீட்டு றட்டம்

[d] ஆம் ஆத்ற தீர தர ணர

- (4) ஊ குறே ஆனேள் ரப்திட்டுத் றட்டம்

[A]
[B]
[C]
[D]

115.

– தர ரர சங்ம்

(a)

(b)

(c)

(d)

4

3

2

1

4

1

2

3

3

2

4

1

3

4

1

2

என சறன உதனரங்ள் ற்றும் அரபின் னரள் றக் குரநந் பப்த றரனபில் அறரண
றன்தணரட்டத்ரனேம் சுற றன்ரடரனேம் பரண்டு டத்டறன்நண இப்தண்ரத பபிப்தடுத்டம்
பதரனட்ள் __________ ணப்தடும்

116.

[A] றன்ரட

[B] றன்தக்ற

[C] றன்ரப்னப் பதரனட்ள்

[D] ீ க்டத்றள்

2016 - அரறக்ரண தரதல் தரிசு பதற்நர் "னேன் தனுல் சரண்தடரஸ்" பரனம்தி அறதர்
ல ழ்ண்ட ன் னெனம் அநறப்தட்டரர் ?

[A] பரனம்திரில் அரற ற்றும் தரடரப்னக்கு தரடுதட்டர்

[B] டந் 50 ஆண்டுறக்கு தனர றனினம் உள்ரட்டு ததரர் னடிவுக்கு பரண்டுந்ரல்

[C] பரனம்தி அசுக்கும், னட்சற ரனனக்கும் (தரட்ரிதர னண்டதணர) அரற எப்தந்த்ரல்
[D] பரனம்தி ரனரழ் க்பின் னனுக்ர 50 ஆண்டுள் அரறர ததரரடிற்ர

117.

ல ழ்ண்ட கூற்றுரப ணித்ட சரிரண ிரடரத் தர்ந்படுக்வும்

(a) னதரட்தடரதிபரஸ்ட் ன்தட பசல்சுற்ந திபரஸ்ர சவ்ிணரல் சூப்தட்ட பசல்னரகும்.
னதரட்தடர திபரஸ்டுள் னறேத்றநன் பதற்நர அல்ன.

(b) இன தறுதட்ட சறற்நறணங்பின் உடனச் பசல்ரப இரத்ல் னெனம். ரயதிரிட்டுரப
உனரக்னரம்.

[A] (a)
[C] (a)

118.

சரி (b) று

ற்றும்

(b) சரி

எனனரட உடல் னன் தரறப்தரட ரம்

[B] (a)

[D] (b)

ற்றும்

(b) று

சரி ற்றும்

(a) று

i, தில் தரபரறுள்

ii, ிட்டறன் ற்றும் றணல்ள் குரநதரடு

[A] i, ii, iii

[B] ii, iii, iv

iii, பரற்றுள் ட்டும்
[C] iii, iv
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iv. எனனரட ரழ்க்ர னரநள்
[D] i, ii, iii, iv
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119.

இந்ற அசறனரப்தின் 351 - ட ிற ல ழ்ண்ட என்நறன் பர்ச்சறக்ரண றரட்டுல்
[A] இந்றபரற

[B] ட றக்கு திரந்றங்ள்

[C] ரனப்தகுறள்

120.

[D] டற்ரப் திரந்றங்ள்

ஸ்ன் சறங் குறே (1976) இந்ற அசறனரப்னச் சட்டத்றன் ந் அம்சத்ர என ணி தகுறரக்
பரண்டு தரிந்டர பசய்ட ?
[A] அடிப்தரட உரிரள்
[B] அடிப்தரட டரள்

[C] அசறனரப்ன பநறள்
[D] அசறனரப்ன னு னரந

121.

15, 25, 40 ற்றும் 75 ஆல் ீ றின்நற குதடும் ீ ப்பதனம் ரன்றனக் ண் ரட ?
[A] 9000

[B] 9400

[C] 9600

122.

[D] 9800

தின்னணற்றுள் பதரனத்ல்னர என்ரநத் தர்
I. உட்னில் இனந்ட ரததரதசரம்றக்கு ல்ரப டுத்டச் பசல்றம் ரததர றனைக்பிக் அறனம்
(ஆர்.ன்.) இர - ம்.ஆர்.ன்.

II. Rh இத் ரர ண்டநறந்ர் - னரண்ஸ்டீணர் ற்றும் ிணர்

III. ஆக்சறடரமறன் யரர்தரன் ந் சுப்திின் யரர்தரன் - தரர ரரய்டு
IV. இன்சுனறன் ணிணில் ந் உறுப்ன சுக்றநட - ரம்
[A] I ட்டும்

[B] II ட்டும்

[C] III ட்டும்

123.

[D] IV ட்டும்

ல ழ்ரடம் ரக்றங்ரப ணி :
கூற்று (A)

னல் னரநர இண்டு சுற்றுப்தரரில் பசறத்ப்தட்ட தி,ஸ்,ல்,ி சற - 35

:

ரினரண ரக்பட் ிண்ில் Sep 26, 2016 அன்று பசறத்ப்தட்டட.

இந்றரின், தனறரன ரற்நம் பரடர்தரண ஆய்வுக்ர 371 றதனர ரடனேள்ப

ரம் (R) :

'ஸ்ரட்சரட்-1' ன்ந பசற்ரக்தரள் றறுப்தட்டுள்பட, ற்றும் அபரிக்ர, அல் ரி
ீ ர, ணடர
உள்பிட்ட ரடுபரல் ரரிக்ப்தட்டுள்ப 5 பசற்ரக்தரள்ள் ற்றும் னம்ரத டி

உனரக்றனேள்ப 'திம்', பதங்றென தி,இ,ஸ் தல்ரனக்ம் உனரக்றனேள்ப 'திசரட்' ஆற
பசற்ரக் தரள்றம் பற்நறர அரபின் சுற்றுப் தரரபில் றரனறறுத்ப்தட்டட.
[A] (A) ற்றும் (R) இண்டுத சரி (R) ற்றும் (A) க்கு சரிரண ிபக்ம்

[B] (A) ற்றும் (R) இண்டுத சரி (A) ற்றும் (R) க்கு சரிரண ிபக்ல்ன
[C] (A) சரி ஆணரல்

(R) று

[D] (A) று ஆணரல் (R) சரிரணட

124.

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரணப் பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப பரகுப்தினறனந்ட
சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
ரிரச-I

ரிரச-II

(a) தினைணர - S

1. தசரதிரின்

2. அசறட்டிலீன்

(b) றதரதிரின்

3. த்றலீன் றரபக்ரல்

(c) இற்ர ப்தர்
(d) தரனற ஸ்டர்
(a)

[A]
[B]
[C]
[D]

(b)

(c)

(d)

2

3

1

4

2

1

3

3

1

4

2

4

3

2

1

4. ஸ்ரடரின்

4
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125.

எனர் தரன பசய்னேம் ரட்றக்கு னொ.20-ம் தரன பசய்ர ரட்றக்கு னொ.3 குரநத்டம்பதற்நரர்.
60 ரட்ள் னடிில் அர் னொ.280 பதற்நரர் ணில் அர் தரன பசய்ர ரட்ள் த்ரண ?
[A] 25

[B] 30

[C] 40

126.

[D] 50

தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்நரத் தர்

I. "அதிக்டனறன் இரி டரநனம்" ணப்தடுட

- பரச்சறன்

II. ரர்ப்திர்பின் அசன் ணப்தடுட

III. தரடரப்தில் ரப்தடும் னற னேக்றரப தன்தடுத்டட
IV. ீனறரி ரட்டத்ரச் தசர்ந் தங்குடிிணர்
[A] I ட்டும்

[C] II ட்டும்

127.

128.

- தனத்ற
- தசற னங்ரக்ள்
- தபிர்ள், னடர்ள்

[B] II ற்றும் IV

[D] III ற்றும் IV

ல ழ்ண்ட ிரசபில் ட அறின்ர அற்ந ிரசரகும் ?
[A] உரய்வு ிரச

[B] ஈர்ப்ன ிரச

[C] சுனள் ிரச

[D] னிீர்ப்ன ிரச

தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்நட ட / ர

1. ததரர னந்ட, குற்நில் ிரங்றக்ரண ல்பனண்த் டெர .ர. சீ தத்றல்
- ரறர னரத்தரசற ரயர அர்ரப றணம் பசய்டள்பட.

2. இந்றரின் 70 - ட சுந்றறணம் ற்றும் ம்.ஸ்.சுப்னனட்சுறின் (.ரில் இரசக்ச்தசரி

டந்ட 50 - ட ஆண்ரட சறநப்திக்கும் ரில்) .ர பதரடச்சரதில் இரசக்ச்தசரி டத்ற

இண்டரட இந்றர் ன்ந பதனரர பதற்நர் - இரசஞரணி இரபர ர

3. சர்தச றேத்நறவு (பசப்-8) றணத்றன் 50 - ட பதரன்ிர ஆண்டின் ரக்ன
(Reading the Past, Writing the future)

4. .ரின் 2017 - னற பதரடச்பசனரபர ததரர்ச்சுக்ரபச் தசர்ந் "அன்தடரணிர குட்படபஸ்"
னன்ணிரன றத்ட னறநரர்

5. UN Trust Fund For Sexual abuse Victims (தரனறல் ன்னரநக்குட்தட்டர்றக்கு .ர அநக்ட்டரப
றறத்றற்கு 1,00,000 அபரிக் டரனர் ங்ற உனறன் னல் ரடு - இந்றர

[A] 1 ற்றும் 2 ட்டும்

[B] 3, 4 ட்டும்

[C] 5 ட்டும்

129.

[D] 2 ட்டும்

தின்னணற்றுள் பதரனந்ரரத் தர்வு பசய்
[A] 'ஆததன் சங்த் தரச்சன்'
[B] 'சர் றல் ஸ்ட்ரக்'

- பற்கு சூடரணில் இனந் இந்றர்ள் ீ ட்ன டடிக்ர

- தரறஸ்ரன் ீ ட இந்றர இரடடடிக்ர பசப்டம்தர்- 28

[C] 'ரத்ரி' - இந்றர ற்றும் ரய்னரந்ட கூட்டு இரட ததரர் எத்றர
[D] 'ஆததன் ரம்டவுன்'

130.

- தரறஸ்ரன் ீிரறள் இந்ற இரட னரம் ீ ட குண்டு ச்சு
ீ

சட்டறற்றும் னரநில் தரர என னொதரய் குரநக்குரறு என பட்டுத் ீர்ரணம்
பரண்டு ப்தட்டரல் அட _______________ ஆகும்.
[A] பதரனபரர பட்டு
[B] தடரக்ன் பட்டு
[C] பரள்ர றுப்ன பட்டு
[D] ஆக் குரநந் பட்டு

131.

P ன்ந னள்பி ட்ட ரம் Q ினறனந்ட

26 பச.ீ பரரனில் உள்பட. P ினறனந்ட ட்டத்றற்கு

ரப்தட்ட PT ன்ந பரடுதரட்டின் ீபம் 10 பச.ீ ணில் OT ன்தட
[A] 36 பச.ீ

[C] 20 பச.ீ
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[B] 20 பச.ீ

[D] 24 பச.ீ
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132.

ந்ர ணப்தடுட

I. னத்ரின் ததரட்டி
II. னத்ரின் குறர

III. னத்னக்கு றரணம் பசய் ற்றுக்பரடுத் ஞரணி
IV. னத்ரின் திரிரண என சலடர்
[A] I

133.

[B] II

[C] III

[D] IV

அட்டரில் தசர்க்ப்தட்ட ங்றள் ந் அட்டரில் இடம் பதற்றுள்பட
[A] னல் அட்டர, இந்ற ரிசர்வ் ங்ற சட்டம், 1934

[B] இண்டரட அட்டர, இந்ற ரிசர்வ் ங்ற சட்டம், 1934
[C] னென்நரட அட்டர, இந்ற ரிசர்வ் ங்ற சட்டம், 1934
[D] ரன்ரட அட்டர, இந்ற ரிசர்வ் ங்ற சட்டம், 1934

134.

ல ழ்பரடுக்ப்தட்டுள்ப இரபில் நரண இர ட ?
(a) ரறனஷ்ர றன்
(b) திம் சர ம்

- ர ரரம் தரன்ரய்

(c) ஆரி சர ம்

(d) திம்ஞரண சரத
(A) (a)

135.

- சுரற ிதரணந்ர்
- தசவ் சந்றபசன்

(B) (b)

- அன்ணிபதசன்ட்

(C) (c)

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரண

(D) (d)

பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப

பரகுப்தினறனந்ட சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
ரிரச-I

136.

ரிரச-II

(a) னனரம் தரர்

1. அடு
ீ ம்சம்

[A]

(b) சறம்ர்

2. டற ம்சம்

[B]

(c) அச்சுரர்

3. சரற ம்சம்

[C]

(d) றனரன

4. சங் ம்சம்

[D]

(ரிரச I)

(c)

(d)

2

4

4

3

1

2

1

3

1

4

2

4

3

1

3

2

(ரிரச II)
1. 1940

(a) ததிணட் டெடக்குறே

2. 1942

(b) தல் றட்டம்

3. 1945

(c) றரிப்ஸ் றட்டம்

4. 1946

(d) ஆஸ்டு அநறக்ர
(a)

(b)

(c)

(d)

3

4

1

2

3

1

4

2

[D]

4

3

2

1

(1 +

½

[A]
[B]
[C]

4

[A] 30

138.

(b)

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரணப் ல த பரடுக்ப்தட்டுள்ப குநறீட்டினறனந்ட சரிர தர்ந்படுத்ட
பதரனத்ட

137.

(a)

2

) (1 +

1

⅓

3

1

) (1 + /4 ) ................. (1 +
[B] 40.5

1

/120 ) - ன் றப்ன ன்ண ?
[C] 121

[D] 60.5

எர் குப்திறள்ப ரர்பின் றப்பதண்ரப றேடம் ததரட நர 63 ன்தற்கு 83 ன்று

டுத்டக்பரள்பப்தட்டட. இணரல் குப்தின் சரசரி ½ றப்பதண் உர்ந்ட ணில் குப்தில் உள்ப
பரத் ரர்ள் த்ரண ததர் ?
[A] 10

[C] 40
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[B] 20

[D] 70
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139.

A,B ன் டள் னரநத 40, 60 த்ரண ஆண்டுறக்கு னன் அர்பின் ட ிறம் 3 : 5 ண
இனந்றனக்கும்

[A] 5 ஆண்டுள்

[B] 10 ஆண்டுள்

[C] 3 ஆண்டுள்

140.

[D] 20 ஆண்டுள்

2016 - ஆம் ஆண்டிற்ரண "சங்ல  னரறற" ினட பதனம் னல் னறன் இரசக்ரனஞர் .ன்ரகுரரி அர்பின் சறநப்னள் ன்ண ?

[A] ர்ரட இரசப்னழ் ம்.ல்.சந்குரரி அர்பின் ரி
[B] இந்ற சுந்றறண பதரன்ிர ஆண்ரடச் சறநப்திக் 'தரத்' ன்ந னற இரத்ர உனரக்றணரர்
[C] றனப்தற றேரனரணின் 7 பதர்பில் "சப்றரி" ன்ந றே ரங்ரப உனரக்றணரர்
[D] தற்ண்ட அரணத்டம் சரி

141.

"ிம்திள்டன் படன்ணிஸ்" 2016 - சரம்தின் தட்டம் பன்நர்பில் பதரனந்ர இர ட ?
[A] ஆண்ள் எற்ரநர் திரிவு - ஆண்டி னர்த (திரிட்டன்)
[B] பதண்ள் எற்ரநர் திரிவு - பசரீணர ில்னறம்ஸ் (US)

[C] ஆண்ள் இட்ரடர் - யறனைக்ஸ் பயர்தர்ட் & றக்தரனஸ்
[D] பதண்ள் இட்ரடர் - சரணிரறர்சர & ரர்டிணரயறங்றஸ்

142.

ல ழ்ண்ட கூற்றுரப ணித்ட சரிரண ிரடரத் தர்ந்படுக்
கூற்று

(கூ)

ரம் (ர)

: பரறத்னறன் ததரட (த்ணரல்) ஆல்யரல் ற்றும் ரர்தன்ரட ஆக்ரமட்
பபிிடப்தடுறநட

: பரறத்ல் என ரற்நறல்னர சுரசம். இட ஈஸ்ட் பசல்பில் ரடபதறுறநட

[A] (கூ) ற்றும் (ர) இண்டும் சரிரணர (ர) க்கு (கூ) சரிரண ிபக்ம்

[B] (கூ) ற்றும் (ர) இண்டுத சரிரணர ஆணரல் (ர) (கூ) ின் சரிரண ிபக்ல்ன
[C] (கூ) சரி (ர) று
[D] (கூ) று (ர) சரிரணட

143.

தின்னணற்றுள் ( ற.ஸ்.டி) தற்நற நரண என்ரநத் தர்ந்படு
[A] GST சட்டம் - 101, சட்டறனத்ம் - 122

[B] "PROJECT SAKSHAM" னற GST ரிக்ரண ல் பரறல்டேட்த பட்பரர்க் ட்டரப்னத்றட்டம்
[C] GST "எனதசம் என ரி" - இட என தர்னரிரகும்
[D] GST ரடனரந ப்ல்-1, 2017

144.

தின்னணற்றுள் உங்ள் னத்டப்தடி சரிரண ிரடரத் தர் ?
I. னல் ர்ரடப் ததரர்
II. னென்நரம் ர்ரடப் ததரர்
III. திபரசறப் ததரர்

– 1746 -1748
– 1758 - 63
– 1757
– 1764

IV. தக்மரர் ததரர்

தற்ண்ட ந் ரக்றம் நரணட ?
[A] I

[B] II

[C] III

145.

146.

[D] டவுறல்ரன

"ஆதனரசரண சரத டேரவு" ன்ந றட்டத்ர இந்ற தசற இக்த்றன் ததரட அநறித் ட்சற
[A] ரங்றஸ் ட்சற

[B] ர் ட்சற

[C] சுரஜ் ற ட்சற

[D] ீறக்ட்சற

A-ன் ட B-ன் ரிட 25% அறம் ணில் B-ன் ட A-ன் ரிட த்ரண சம்
ீ
குரநவு ?
[A] 20%

[B] 25%

[C] 33 ⅓%
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[D] 5%
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147.

ல ழ்னம் த ரடிபில் ர பதரனத்ரணர ?
1. இடுக்ற

- அணல் றன் றரனம்

2. சதரிறரி

- ீர் றன் றரனம்

3. ட்திதர

- ீர்தரசண றட்டம்

4. ரங்ர

- தல் தன்தரடு

[A] 2,3 ற்றும் 4

[B] 1,2,3 ற்றும் 4

[C] 3 ற்றும் 4

148.

[D] 1 ற்றும் 2

ல ழ்ண்டற்றுள் நரண இர ட ?

[A] "ரத்ரி றத்ர தசர" - னறர், ஊணனற்தநரர் தரரபிறக்கு இில் த தசரத்றட்டம்
[B] "ீ னரம்" - 'சூப்தர் தக்' டேண்டிர்ரப அறக் னந்ட ண்டுதிடித் தனசற ிஞ்ஞரணி

[C] இந்றரின் றப்பதரி னல் ீவு ரட்டம் " றனற" - அசரம் (றன்ணமறல் இடம்பதற்றுள்பட)
[D] சீ தத்றல் பறங்ரண ரறனம் னறர 27 ரட்டத்ர திரித்டள்பட

149.

"அன்ரண பசர" பதநர ினட ?
[A] தத்வ 1962

[B] அரறக்ரண தரதல் தரிசு 1979

[C] தர த்ணர 1980

150.

(1,2) (4,6) (x, 6) (3, 2) ன்தண இவ்ரிரசில் ஏர் இரத்றன் னரணள் ணில் x-ன் றப்ன ?
[A] 6

151.

[D] 'னணிர்' 2016

[B] 2

[C] 1

பதரனத்ட :

(a) 1 ட அட்டர

(b) 12 ட அட்டர
(c) 9 ட அட்டர

(e) 10 ட அட்டர
[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

1

2

3

4

5

1

3

4

2

5

5

4

3

2

1

1

4

2

3

(1) இந்றரின் என்நறங்ள்
(2) பரறள்
(3) ரட்சற அரப்னள்

(d) 8 ட அட்டர

152.

[D] 3

(4) ீறப்னணரய்வு உட்தடரர
(5) ட்சறத்ரல் ரடச்சட்டம்

5

இட எடக்ல ட்டுடன் பரடர்னரட "திநப்திடம்" ன்ந பசரல் இந்ற அசறனரப்தின் ந் ிறில்
ரப்தடுறநட ?

[A] அசறனரப்ன ிற 15
[B] அசறனரப்ன ிற 18

[C] அசறனரப்ன ிற 272

[D] அசறனரப்ன ிற 273

153.

154.

தடரப்தரன் ன்தட என _____________________
[A] னம்

[B] ரர்ததரரயட்தட்

[C] சத்டப்பதரனள்

[D] ததரரப்பதரனள்

தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்ந என்ரநத் தர்
[A] இந்றரின் இனம்ன பதண்ி ன்று அரக்ப்தடுதர் - இந்றரரந்ற
[B] ிப்னரின் இனம்ன பதண்ி ன்று அரக்ப்தடுதர் - இதரன் ர்றபர
[C] இதரன் சர்றபர உின்நற உண்ரதரன்ன இனந் ஆண்டுள் தறதணறே
[D] இதரன் சர்றபர பரடங்ற னற ட்சற "க்ள் றேச்சற, ீறக் கூட்டி"
(People’s Resurgence and Justice Alliance - PRJA)
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155.

2016 - ஆம் ஆண்டிற்ரண "ர வ்
ீ
ரந்ற தல்த்ணர" ினட பதநரர் ரர் ?
[A] சரக்ஷறரனறக்

[B] ீதர ர்ரர்

- ல்னேத்ம்
-

றம்ணரஸ்டிக் (னல் ினட)

[C] ரரிப்தன் ங்தற - உம் ரண்டுல்
[D]

156.

ட
ீ ரய்

- டப்தரக்ற சுடுல்

தின்னம் கூற்றுரப ஆய் :

I. அறன இந்ற தசரர அரக்கும் இந்ற அசறனரப்ன ிற - 312

II. அசறனரப்ன றனத்ல் னரநர இந்ற அசறல் சரசணத்றன் ந் ிற ங்குறநட - 368
III. இந்ற அசறனரப்தின் - 360 ட ிறனேடன் பரடர்னரடட - றற சரர்ந் அசறரன
IV. இந்றர

ம்ன ரஷ்ீ னக்கு ிற 380 ல ழ் சறநப்ன குறர ங்ற னறநட

[A] I ட்டும் சரி

[B] II ற்றும் III சரி

[C] I, II ற்றும் III சரி

157.

[D] I, II, III, IV சரி

2011 - "க்ள் பரர" அடிப்தரடில் ங்ரப ரிரசப்தடுத்ட
[A] னம்ரத, படல்னற, பரல்த்ர, பதங்றர், பசன்ரண
[B] னம்ரத, படல்னற, பரல்த்ர, பசன்ரண, பதங்றர்

[C] பரல்த்ர, னம்ரத, படல்னற, பசன்ரண, ரயரதரத்
[D] படல்னற, னம்ரத, பரல்த்ர, பசன்ரண, ரயரதரத்

158.

Dr . றத்தந்ர் குரர் றனதரற ன் னெனம் அநறப்தடுறநரர்

[A] சீ தத்றல் ததரப அசறல் சரசணத்ர சஸ்றனத்றல் றேறர்
[B] சீ தத்றல் இந்ற க்ள் சரசணத்ர சஸ்றனத்றல் றேறர்

[C] சீ தத்றல் இனங்ர அசறல் சரசணத்ர சஸ்றனத்றல் றேறர்
[D] சீ தத்றல் க்ற ரடுள் சரசணத்ர சஸ்றனத்றல் றேறர்

159.

50 பதரனட்பின் ிற்நிரன 40 பதரனட்ள் ரங்ற ிரனக்கு சம். ணில் ற்தடும் னரதம்
அல்னட ட்ட சம்
ீ
[A] 20 % ட்டம்

[B] 20 % இனரதம்

[C] 25 % ட்டம்

160.

[D] 25 % இனரதம்

தயதிஸ் தரர்தஸ் ன்நரல் "ஆட்பரர்" அத ததரல் "தண்டஸ்" ன்நரல் "_______________"
[A] ரட ிறத்ல்

[B] ட்டரபிடுல் (உறுத்ரரண)

[C] அறர ல்ரனர ிணவுல்

161.

2A = 3B = 4C
[A] 2 : 3 : 4

[D] சரன்நபித்ல்

A : B : C - ன் றப்ன

[B] 4 : 3 : 2

[C] 6 : 4 : 3

162.

[D] 20 : 15 : 2

னொ.30000 க்கு என குநறப்திட்ட ரனத்றல் 7% கூட்டு ட்டி த்றல்
ீ
னொ.4347 றரடக்றநட ணில்
ரன அபவு

[A] 4 ஆண்டுள்

[B] 3 ஆண்டுள்

[C] 2½ ஆண்டுள்

163.

[D] 2 ஆண்டுள்

ஆண்டுக்கு 10% கூட்டு ட்டி த்றல்
ீ
இண்டு ஆண்டுபில் னொ.242
ற்ததரர றப்ன ன்ண ?
[A] 190

164.

[B] 150

(925)2 ˗ (225)2 = 1000 X ணில் X - ன் றப்ன ?

[A] 1850

[B] 850
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ஆக்கூடி பரரில்

[C] 200

[D] 90

[C] 805

[D] 80500
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165.

13 - ஆல் குதடும் இநறனக் ண்பின் ண்ிக்ர
[A] 7

[B] 8

[C] 9

166.

[D] 6

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரணப் பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப
பரகுப்தினறனந்ட சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
ரிரச-I

ரிரச-II

(a) பப்தறரன

1. றதனரறரம்

(b) எபிச்பசநறவு

2. ஆம்திர்

(c) றன்தணரட்டம்

3. தண்டினர

(d) றரந
[A]
[C]

167.

4. பல்ின்

4

2

3

1

3

1

4

2

169.

[D]

றப்ன ரண் : (8-1) (8-2) .......... (8-9) (8-10)
[A] 1

168.

[B]

[B] 0

3

4

1

2

4

3

2

1

[C] 2

[D] 8

ல ழ் பரடுக்ப்தட்டர்பில் இந்ற தசறத்றன் "தம்பதனம் பதண்ி" ன்று அரக்ப்தட்டர்
[A] ி னட்சுற தண்டிட்

[B] சதர றணி ரனேடு

[C] அன்ணிபதசன்ட்

[D] அம்ன ம்ரள்

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரணப் பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப
பரகுப்தினறனந்ட சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
ரிரச-I

(a) ரங் பய்

1. பி

(b) றனஷ்ன் குட்டி

2. ஏிம்

(c) ஆர்.த.னக்ஷ்ண்

3. சறற்தக்ரன

(d) பக் சந்த்
[A]
[B]
[C]
[D]

170.

ரிரச-II

2

1

4

3

2

4

1

4

1

3

2

1

3

4

2

4. னத்டப்தடம்

3

ல ழ்ண்ட சங்ங்பிரடத ரப்தடும் சறநப்தம்சம் ன்ண ?
திரிட்டிஷ் இந்ற சங்ம், னணர சர் ணச் சரத ற்றும் இந்ற லீக்
[A] A.O யீனேம் தரற்றுித்ர

[B] இந்ற தசற ரங்றசறன் னன்தணரடிள்

[C] ஆங்றதன சங்ங்ள்

171.

[D] னட்சற சங்ங்ள்

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரணப் பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப
பரகுப்தினறனந்ட சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
தட்டில்-I

தட்டில் -II

(a) G.V.பௌனரங்ர்

1. இந்றரின் னல் ரனர ிக்ர () ட்டுப்தரட்டரபர்

(b) சுகுரர் பசன்

2. இந்றரின் னல் டர திர்

(d) சர்ரர் ல்னதரய் தட்தடல்

4. இந்றரின் னல் சதரரர்

(c) V.யரிரவ்

[A]
[B]
[C]
[D]

3. இந்றரின் னல் ரனர தர்ல் ஆரர்

(a)

(b)

(c)

(d)

1

4

2

3

3

1

4

2

4

3

1

2

4

1

2

3
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172.

1985 - ல் இற்நப்தட்ட ட்சற ரல் ரடச்சட்டம், இந்ற அசறனரப்தின் _________
அட்டரில் தசர்க்ப்தட்டட

173.

[A] அட்டர VIII

[B] அட்டர IX

[C] அட்டர

[D] அட்டர XI

X

ந் இண்டு குறேக்ள் தரரறன்நத்றன் றற சரர்ந் ிங்றக்ர அரக்ப்தடுறன்நண ?
(a) ர்த் ஆதனரசரண குறே
(b) றப்தீடுள் குறே
(c) பரிவுக் குறே

(d) பதரட க்குக் குறே
[A] (a) ற்றும் (b)

[B] (b) ற்றும் (c)

[C] (b) ற்றும் (d)

174.

ஏவ்பரன ல்றரிிறம் திறம் ரர்ள் சம்
ீ
தடத்றல் ரட்டப்தட்டுள்பட. பரத்
ரிள் 1800

[A] 188

175.

[D] (c) ற்றும் (d)

ததர் ணில் ல்றரி D ில் திறம் ரிள் த்ரண ததர் ?

[B] 198

[C] 176

[D] 164

A ,B ,C, D, E, F ஆற 6 ததர் ரிரசர அர்ந்டள்பரர்ள். B ன்தர் F,D க்கு இரடில் அர்ந்ட
ள்பரர்ள். E ன்தர் A வுக்கும் C க்கும் டுில் உள்பரர். A ன்தர் F க்தர D க்தர அடுத்ட

உட்ரில்ரன. C ன்தர் D க்கு அடுத்ட இல்ரன F ன்தர் ந் இன தர்றக்கு இரடத
உள்பரர்.

[A] A ற்றும் C

[B] C ற்றும் B

[C] C ற்றும் D

[D] A ற்றும் B

- றப்ன ரண் :

176.

[A] 7

177.

[B] 5

ட பதரிட ?

3

2

[C] 6

, 4

2

, 3 3

[D] 9

, 4 4

[A]

3 2

[B]

[C]

3 3

[D]
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178.

"ஸ்ச் தரத் அதிரன்" தற்நற நரணரத் தர்

[A] 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ரண "டெய்ர இந்றர" ினட பதற்நர் - குன்ர்தரய் (சத்ீஸ்ர்)

[B] 'ஸ்ச் தரத் அதிரன் ஸ்ரட்' டெர றறக்ப்தட்டர் - சத்ீஸ்ர தசர்ந் குன்ர்தரய்
[C] 2016 - "டெய்ரரண னரரண சறன்ணம் ினட" - "ரி ற ரவ் றறு" ங்ப்தட்டுள்பட

[D] 2016 - "டெய்ரரண னரரண சறன்ணம் ினட" - ிர்ிர தடித்டரந ங்ப்தட்டுள்பட

179.

இந்றரில் ல த பரடுக்ப்தட்ட ந் ர ரடு ற அறரண தப்தபர பரண்டட ?
[A] ரன திதச ஈ ற பப்த ரடு
[B] உத அண ண்டன நண்ட தசுர இரனக்ரடு
[C] அண ண்டன ஈ இரனனேறர்ரடு
[D] அண ஈ தசுர இரனக்ரடு

180.

தரரறன்நத்றன் ஈரபிறம் எவ்பரன அர்ின் னல் ி தத்ர ன்ண கூந
தண்டும் ?
[A] னறே தம்

[B] னஜ் தம்

[C] தள்ி தம்

181.

[D] ீர்ரண தம்

இற்றுள் இந்றரின் சக்ற றரநந் ண் தரடரப்ன ற னரநள்
1. சுற்சற னரந ிர்த்ல்
2. ரடு பர்ப்ன
3. இசரண உம் உததரறத்ரனத் டுத்ல்

4. இடம் பதனறன்ந ிசரத்ரக் ட்டுப்தடுத்டல்
[A] 1 ற்றும் 2

[B] 2 ற்றும் 4

[C] 3 ற்றும் 4

182.

[D] 1, 2 ற்றும் 3

என கூட்டுத்பரடரின் அடுத்டுத் னென்று உறுப்னள் K + 2 , 4K - 6, 3K - 2 ணில் K-ின் றப்ன ?
[A] 2

[B] 3

[C] 4

183.

[D] 5

12 பச.ீ ஆனம் 24 பச.ீ உனம் பரண்ட ஏர் உதனர கூம்ரத உனக்ற னர 2 பச.ீ ஆம்
பரண்ட தரபர உனக்றணரல் த்ரண தரபங்ள் றரடக்கும் ?
[A] 144

[B] 180

[C] 108

184.

[D] 120

ல த ரடம் ஆரங்ள் ன் தரக்த்தரடு இரத்ட நரண இரர தர்வு பசய்
ஆரம்

(i) தனல்ர்

ஆரம்

(ii) னர் ஆரம்

(iii) சர்ரரிர ஆரம்
(iv) ரரற ஆரம்
[A] (i) ற்றும் (ii)

தரக்ம்
- தின்ங்ற குப்திணர்
- ரந்ற பரரன க்கு

- 1984, சலக்ற றர்ப்ன னம்
- த்ற - ரறன உநவுள்

[C] (ii) ற்றும் (iv)

185.

[B] (iii) ற்றும் (iv)
[D] (i) ற்றும் (iv)

தின்னம் கூற்நறல் நரணற்ரந ஆரய் :

I. யீதரதினறர, னரசலறர, அல்திணிசம் தில் குரநதரட்டரல் ற்தடும் தரய்ள்
II. சர்க்ரதரய், னட்டுத்ன்ர, உடல் தனன் யரர்தரன் குரநதரட்டரல் ற்தடும் தரய்ள்
III. றக்தடரதனரதிர, ஸ்ர்ி, ரிக்ட்ஸ் ிட்டறன் குரநதரட்டரல் ற்தடும் தரய்ள்
IV. தனரிர, இன்னறன்மர, ரததனரிர டத்றள் னெனம் தவும் தரய்ள்
[A] I ற்றும் III
[C] III ட்டும்
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186.

என தசுர 20% னரதத்றல் னொ.2400 க்கு ிற்நரல் அன் அடக் ிரன ன்ண ?
[A] னொ.1000

187.

[B] னொ.2000

[C] னொ.1800

[D] னொ.1500

குடினேரிர தற்நற ிற ___________ இந்ற அசறனரப்ன சரசணத்றன் _________________ தகுறில்
குநறப்திடப்தட்டுள்பட

[A] ிற 5 னல் 11 ர தகுற II
[B] ிற 6 னல் 11 ர தகுற II

[C] ிற 14 னல் 21 ர தகுற II
[D] ிற 5 னல் 21 ர தகுற II

188.

என பசவ்த்றன் ீபம் 10% அறரிக்ப்தட்டு தின் அனம் 5% குரநக்ப்தட்டரல் அன் தப்தில்
ற்தடும் ரற்நம் ன்ண ?
[A] 4½ குரநனேம்

[B] 5½ குரநனேம்

[C] 4½ அறரிக்கும்

189.

[D] 5½ அறரிக்கும்

பதரனத்ட :

1. டி.ம். றனஷ்ர

(a) பசரனறர் ினட
(b) ல்தணர சரவ்னர ினட
(c) இரன் தசதச ினட
(d) சர்தச ரந்ற அரற ினட
[A]
[B]
[C]
[D]

190.

(a)

(b)

(c)

(d)

3

4

1

2

3

1

4

2

4

3

2

1

1

2

3

2. தீட்டர் டரட்ச்சறல்
3. னயரசன்
4. ப ந்ற

4

தின்னணற்றுள் ட / ர சரி

I. ண
ீ
இந்றரின் "ஸ்ன சுரட்சறின் ந்ர" - ரிப்தன் தின

II. சற ன்னும் உடன் ட்ரட றும் க்த்ர எறத்ர் - ில்னறம் பதண்டிங் தின (1829)
III. இந்றரின் றச் சறநந் ஏிர் - ி ர்ர

IV. ரய்பரற தத்றரிக்ர ரட சட்டத்ர பரண்டுந்ர் - னறட்டன் தின (1878)
[A] I.II.III. சரி IV று

[B] I.II று ஆணரல் III. IV சரி

[C] I ட்டும் று II. III. IV சரி
[D] I ற்றும் II. III. IV சரி

191.

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரணப் பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப
பரகுப்தினறனந்ட சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
இடங்ள்

அடசக்ற றரனங்ள்
1. உத்றதிதசம்

(a) தரட்டர

2. ரரஷ்டிர

(b) ல்தரக்ம்

3. ர ஸ்ரன்

(c) தரதர

4. றழ்ரடு

(d) தரர

[A]
[B]
[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

1

4

2

3

3

1

4

2

4

3

1

2

3

4

2

1
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192.

ட்ட ரற்த்றன் X - ன் றப்ன ன்ண ?

[A] 900

193.

[B] 600

[C] 300

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரண பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப
சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
தட்டில்-I

தட்டில் -II

(a) 8 - ட BRICS ரரடு

(b) 1 - ட BRICS றரப்தட ரரடு
(c) BRICS சுற்றுனர ரரடு

(d) BRICS இபம் ிஞ்ஞரணிள் ரரடு

194.

1.  றரதயர

[A]

2. பதங்றென

[B]

3. படல்னற

[C]

4. தரர

[D]

2

(d)
1

1

4

2

3

3

1

4

2

4

3

1

2

(c)

(d)

- தசனம் ரரடு

IV. பன்ணிந்ற ிடுரன இக்ம் - ீறக்ட்சற
[A] I ற்றும் II சரி

[C] I ற்றும் III, IV சரி
டன ண்டனத்றன் தல் __________________
0

[C] 50 ற்றும் 180

[B] III ற்றும் IV சரி
[D] I ற்றும் III சரி

[A] 660 ற்றும் 1000
0

[B] 600 ற்றும் 1800
[D] 600 ற்றும் 900

என ண்ின் 3/4 தங்றன் 1/3 தங்றன் 1/4 தங்கு 25 ணில் அந் ண்
[A] 200

[B] 300

[C] 400

[D] 500

ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்பற்ரந பதரனத்ட :
தட்டில்-I
(a) ரரசரறப்
(b) ததம் யஸ்த் யரல்
(c) குன்ர் சறங்
(d) ங்ள் தரண்தட

198.

3

(c)

- டி.ம். ரர்

III. றரிட ம்

197.

4

(b)

- ஈ.ப. ரசரற

II. சுரிரர இக்ம்

196.

(a)

பரகுப்தினறனந்ட

ல ழ்னணற்றுள் ர சரிர பதரனந்றனேள்பட ?
I. ரக்ம் ர்
ீ

195.

[D] 200

தட்டில் -II
1. தீரர்

2. தரக்னர்
3. ரன்னர்

4. னக்தணர

(a)
[A]
[B]
[C]
[D]

(b) (c)

(d)

3

4

1

2

1

4

2

3

3

1

4

2

3

4

2

1

ரிரச I உடன் ரிரச II-டிரண பதரனத்ற ரிரசறக்கு ல ழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப
பரகுப்தினறனந்ட சரிரண ிரடிரணத் பரிவுபசய்.
தட்டில் - I
(a) ரபரசறன்
(b) ரல்சறதடரணின்
(c) ரரக்மறன்
(d) ரினரக்மறன்

தட்டில் - II

[A]

1. BMR - ட்டுப்தரடு

[B]

2. ரசினல்

3. T - பசல் பர்ச்சற

[C]

4. ரடக்ள் ரரநப்தடுத்டல்
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[D]

(a)

(b)
3

2

1

1

2

3

4

3

1

4

2

3

4

1

2

4

GROUP - IV MODEL EXAMS - 2016

199.

தின்னணற்றுள் ந் ஏன்று தஞ்சரத்ட அனறற்ரண க்ள் பரர அபவு 1500 - னறனந்ட
2000 - க்குள் இனக் தண்டும் ன்று தரிந்டரத்ட
[A] தல்ந்ரய் தத்ர குறே - 1957

[B] ரங்றஸ் றர தஞ்சரத்ட குறே 1954
[C] அதசரக் தத்ர குறே

[D] தசற பர்ச்சற ன்ந குறே

200.

உனறன் றப்பதரி தரடரக்ப்தட்ட இடம் "PAPAHANAUMOKUAKEA" டல்சரர் தசற சறன்ணம் ஆகும்
அபரிக் அறதர் எதரரரல் சீ தத்றல் அநறிக்ப்தட்டட, தசுதிக் பதனங்டனறல்
த்ீில் அரந்டள்பட





















?

[A] சரனன் ீவு

[B] பரிரணர ீவு

[C] ரர்ல் ீவு

[D] யரய்ீவு

2013 GROUP – IV - தர்ில் பற்நற பதற்நர்ள்
ிண்சு

இபறரன உிரபர் னரய் டரந

- சங்ரனம்

ரிபன்

இபறரன உிரபர் னரய் டரந

- சங்ரனம்

டிதனன்
ங்தரண்டின்
னத்குரர்

இபறரன உிரபர் னரய் டரந
இபறரன உிரபர் ஊ பர்ச்சற டரந
னரய்த்டரந (ட்டச்சர்)

ிண்டன்

இபறரன உிரபர் தள்பிக்ல்ி டரந

ல ர

இபறரன உிரபர் னரய்த்டரந

அனர

இபறரன உிரபர் தள்பி ல்ி டரந

.

- ிறேப்னம்
- தறர்

- ள்பக்குநறச்சற
- ரறர்

- ததரண்டனம்
- ரஞ்சறனம்

2015 GROUP – IV - தர்ில் பற்நற பதற்நர்ள்

.

சறரஜ்ீன்

இபறரன உிரபர்

னரய்த்டரந

- ினத்ரச்சனம்

சண்ர

இபறரன உிரபர்

சுரர டரந

- றரடனம்

ல்தணர

இபறரன உிரபர்

தத்றப்தறவு டரந

- ள்பக்குநறச்சற

சசக்ற
அனர

பண்ினர
ிரசற
அணிர

ரனற
பசல்ி
சுதத்ர

ரரபர் றன அபர திரிவு
இபறரன உிரபர்
இபறரன உிரபர்
இபறரன உிரபர்
இபறரன உிரபர்
இபறரன உிரபர்

ஊ பர்ச்சற டரந
ஊ பர்ச்சற டரந
னரய்த்டரந

தபரண்ர டரந

- றரடனம்

- ள்பக்குநறச்சற
- சங்ரனம்

- சறன்ணதசனம்

னன்ணரல் தரட ர்
ீ
னத்டரந

ட்டச்சர் ஊ பர்ச்சற டரந

- ள்பக்குநறச்சற
- ிறேப்னம்

ட்டச்சர் ரட்சற டரந

- றனக்தரிறர்



ிர

ட்டச்சர் ரல் டரந



அஞ்சனற

NOT WILLING TO JOIN

[NOW IN VAO]



குதற

NOT WILLING TO JOIN

[NOW IN VAO]




ிண்டன்

NOT WILLING TO JOIN

[NOW IN VAO]

ி குரர்

- டறர்

NOT WILLING TO JOIN

[NOW IN G-2 a]

ARIVU SOCIAL, CULTURAL & EDUCATIONAL TRUST

ALATHUR [near] KALLAKURICHI Cell- 8807745010,9159393181
www.facebook.com/arivutnpscstudycentre-kallakurichi
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ANSWER
[1] B [2] D [3] A [4] A [5] B [6] A [7] B [8] C [9] D [10] B [11] B [12] A [13] A [14] A
[15] D [16] C [17] B [18] C [19] D [20] A [21] D [22] C [23] B [24] D [25] D [26] C [27] C [28] A
[29] B [30] D [31] D [32] D [33] C [34] A [35] B [36] B [37] A [38] D [39] C [40] A [41] D [42] B
[43] A [44] C [45] D [46] B [47] B [48] A [49] C [50] B [51] C [52] A [53] D [54] B [55] C [56] B
[57] B [58] D [59] A [60] C [61] D [62] C [63] B [64] C [65] D [66] C [67] A [68] D [69] B [70] D
[71] C [72] A [73] D [74] D [75] A [76] C [77] A [78] A [79] A [80] B [81] A [82] B [83] D [84] B
[85] A [86] D [87] D [88] D [89] B [90] D [91] B [92] D [93] B [94] B [95] D [96] A [97] B [98] C
[99] D [100] B [101] D [102] C [103] C [104] B [105] B [106] C [107] C [108] C [109] D
[110] D [111] B [112] A [113] C [114] A [115] D [116] B [117] B [118] D [119] A [120] B
[121] C [122] C [123] A [124] B [125] C [126] D [127] A [128] D [129] D [130] C [131] D
[132] B [133] B [134] C [135] B [136] D [137] D [138] C [139] B [140] D [141] D [142] A
[143] C [144] D [145] C

[146] A [147] A [148] D [149] D [150] A [151] C [152] A [153] D

[154] C [155] C [156] C

[157] B [158] D [159] A [160] B [161] C [162] D [163] C [164] C

[165] A [166] D [167] B

[168] C [169] A [170] B [171] D [172] C [173] C [174] B [175] B

[176] C [177] C [178] D

[179] C [180] C [181] B [182] B [183] C [184] B [185] D [186] B

[187] A [188] C

[189] B [190] D [191] A [192] D [193] D [194] C [195] D [196] C [197] A

[198] D [199] C [200] D
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