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7.

GENERAL KNOWLEDGE

– 100 Questions

Total Marks (1x1.5)

– 150 Marks

Time Duration

– 1 ½ Hours

1.

டதரபேபரர றட்டறடுனறல் தரக்கம் அல்ன?

[A] க்கள் டரதக பர்ச்சற
[B] டரறல் பர்ச்சற
[C] ன் றதநவு
[D] ததனரய்ப்பு ற்தடுத்துல்

கரத்ரின் சரம்ரன் சத்ரகறகத்த றதணவு

8.

[A] ததரக் அறனம்
[C] திரினன்ட்கறரீன்

க்ஸ்திஸ் னும் புற இில் ஊர்ற ந்
ரறன றத்டத்றல் இக்கப்தட்டுள்பது

[A] தீகரர்-டடல்னற
[B] யரிரணர-டடல்னற
[C] இரச்சனதிதச -டடல்னற
[D] உத்றகரண்ட்-டடல்னற

9.

றதக்கப்தட்டது

[A] சறந்றர
[C] ததஷ்ர

[B] BHC
[D] Zinc Sulphide

10.

[A] பர்ச்சற யரர்தரன் அறகம் சுப்தரல்
[B] பர்ச்சற யரர்தரன் குதநரக சுப்தரல்
[C] இன்சுனறன் யரர்தரன் அறகம் சுப்தரல்
[D] குலக்கயரன் குதநரகச் சுப்தரல்
ணில்

–ன் றப்பு கரண்க /

20 then find the value of
[A] 32
[C] 8

கல ழ்க்கண்டற்நறல் இந்றரில் தின்தற்நப்தடும்

[A] இக்கபதந க்கபரட்சற/ Consensus democracy
[B] திறறறத்து க்கபரட்சற/ Representative

என்நறணரல் ற்தடுகறநது

ன்ந ண்கபின் சரசரி

[B] தயரல்கர்
[D] ததரன்சதன

க்கபரட்சற பதந து?

அக்தரடகரனற தின் கண்ட கரங்கபரல்

4.

இர்கலள் ரர் ஆங்கறதனபேக்கு றரக
அணரல் ஆங்கறன ரத்ர ததரபேக்கு

இல்தன?/ Among the following which one is not an

3.

[B] அதரதடரதரர்ம்
[D] னுகர தன்

ரத்ற கூட்டதப்தத ற்தடுத்றணரர் .

தின்பேணற்நறல் து பூச்சறக் டகரல்னற

Insectside
[A] DDT
[C] Zinc Phosphide

புதடுப்தரணரகவும் ற்றும்
கறபேறரசறணிரகவும் தன்தடுத்ப்தடுது

கூறும் தகில் சரம்ரன் சத்ர கறகர

2.

தின்பேணற்நறல் து இந்றரின்

democracy

[C] தங்தகற்பு க்கபரட்சற/ Participatory democracy
[D] கனந்ரய்வு க்கபரட்சற/ Deliberative democracy
11.

டதரபேதப கண்டுர்ற்கரண றநவுதகரல் து?

20
is

[B] 16
[D] 4

இந்ற அசறனதப்புச் சட்டத்றன் பழுப்

[A] அடிப்ததட உரிதகள்
[B] அடிப்ததட கடதகள்
[C] பகப்புத
[D] குடிபரித
12.

அண்தில் உனக தரரம்தரி சறன்ணங்கபின்
தட்டினறல் இதந்துள்ப சண்டிகர் கர் உள்ப

5. 2016-ம் ஆண்டிற்கரண தரயன் தகரன் த்ணர
ிபேதுக்கு தர்வு டசய்ப்தட்டர்

சட்டசதத கட்டிடத்த டிதத்ர்

[A] தசத் ிபீன்
[C] ன்ரஜ் திள்தப

[A] சறற்தி ிஜய் ல்தகரத்ர
[B] சறற்தி லீடகரர்தசறர்
[C] சறற்தி ரன் ஆஸ்தன
[D] சறற்தி ீதக் தட்தடல்

[B] தரய்ச்சரங் பூட்டிர
[D] அஞ்சு தரதி ஜரர்ஜ்

6. 1908-ம் ஆண்டு டசன்தணில் ரடதபேம்
கூட்டத்த டத்ற சுரஜ்ஜற ரதப
டகரண்டரடிர்

[A] சுப்திி சறர
[B] சுப்திி தரறரர்
[C] சுத்ரணந் தரறரர்
[D] .த.சு ர்
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13.

திரன்ஸ் ரட்டின்

2016-ம் ஆண்டிற்கரண தட்வுட்

ிபேது டதற்ந இந்றர்

[A] சுந்ர் திச்தச
[C] ிக்ம் ல்தகரத்ர
[D] யரி சலணிரசன்

[B] இஸ்ரில் பகது

Excel your Knowledge for Comp. Exam

1

TARGET TNPSC FBEG

Excel your Knowledge for Comp. Exam

14. Which of the following states has launched the Smart
Village programme to improve public facilities in
villages./தின்பேம் ந் ரறனம் டதரனறவுறு

20.

பதந சுண்டி ிட்டறல்

3 தனகள் கறதடக்கப்
டதறுற்கரண றகழ்கவு/ In five tossing of a fair
coin, the chance of getting 3 head is
[A] 5/16
[B] 7/16
[C] 3/16
[D] 4/19

கறரம் ன்னும் றட்டத்த 2016 த பல்
டரடங்கறபள்பது

[A] Gujarat /குஜரத்
[B] Maharastra /யரஷ்டிர
[C] Karanataka /கர்ரடகம்
[D] Mathya Pradesh /த்றதிதசம்
15.

21.

அனுப்தப்தடும் தம் குதநது றகழ்கறநது

22.

[A] டரல்தகர க்ஸ்திஸ்
[B] ரஜ்ரணி க்ஸ்திஸ்
[C] கறரன் க்ஸ்திஸ்
[D] சரப்ற க்ஸ்திஸ்

(Joint
Initiative by State Govt and Armed Forces for Flood
Relief)
[A] ஜன்ரகத்
[B] ஜனசங்கத்
[C] ஜல்ரகத்
[D] ஜன்ரத்
23.

ததடத்துள்பர்கள்

தடடதநவுள்பது

[A] Allahabad / அனகரதரத்
[B] Ahmedabad / அகரதரத்
[C] Patna / தரட்ணர
[D] Chennai / டசன்தண

[A] சறட்தரர்க்கர் குழு
[B] ஸ்டீன் டிதரரல்டர குழு
[C] அன்ரண்ட் குழு
[D] டதர்ற தரட்டல்சன் குழு
24.

ரற்றும் தரக ரநவுள்ப துதநபகம்

[A] உசற துதநபகம்
[B] கரரஜர் துதநபகம்
[C] குபச்சல் துதநபகம்
[D] இதணம் துதநபகம்

குதநந் க்கட்

[A] இனட்சத்ீவு
[B] அந்ரன் ற்றும் றக்தகரதரர் ீவுகள்
[C] டரன் ற்றும் தடபெ
[D] ரத்ர ற்றும் ரகர் யதனற

25.

சுர்சன் தட்ரக் தின்பேம் ந் துதநில்
றகவும் திதனரணர்

[A] கர்ரடக இதசப்தரடகர்
[B] எடிசற டணக் கதனஞர்
[C] ல் சறற்த கதனஞர்
[D] ரனரசறரிர்

19. (WEF) சரர்தில் டபிிட்ட அநறக்தகதடி
உனகபரி தனப்தின்ணல் குநறீட்டில்
இந்றரின் றதன

[A] 90 து இடம் டதற்றுள்பது
[B] 91 து இடம் டதற்றுள்பது
[C] 93 து இடம் டதற்றுள்பது
[D] 94 து இடம் டதற்றுள்பது

உனகறன் கறக்குப் தகுறினறபேந்து தற்கு
ரடுகலக்கு சக்குகதப தகரலம் சக்கு

டரதகத டகரண்ட இந்ற பெணின் திதசம்
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'த தரட்' ன்னும் டசற்தக உிரி என்தந
உனகறல் பல் பதநரக உபேரக்கற சரதண

17. The 2016 Kabaddi World Cup will be hosted in /
2016ம் ஆண்டில் உனக கதடி ததரட்டி ங்கு

18. 2011 கக்டகடுப்தின்தடி

2016-ஜீணில்

டத்ற டள்ப றர திின் டதர்

இந்றரில் உள்ப ில்கபில் அறதகரணது
ன்ந டதபேதத சீ தத்றல் டதற்ந ில்

அசரம் ரறன அசும் ரணுபம் ரங்கற
கண்தடரடன்டில் கூட்டடரக

[A] பைதரய் றப்பு சரிவு
[B] தரப்தி ரடுகபில் ற்ப்தட்டுள்ப டபேக்கடி
[C] கச்சர ண்டய் ிதன குதநவு
[D] ததனரய்ப்தின்த
16.

உதறடங்கபின் டரத் ண்ிக்தக / The Total

Number of Upanishads are
[A] 98
[B] 108
[C] 118
[D] 128

தின்பேம் ற்நறன் கரங்கபரல் டபிரடு
ரழ் இந்றர்கபரல் இந்றரிற்கு

எபே தனச் சரர்தற்ந எபே ரத்த ந்து

26.

சீ தத்றல் தநதன அடிகள் ிபேத டதற்ந
கன்ணடரண றழ் ழுத்ரபர்

[A] இதநடிரன்
[C] தரதரசக்ற

[B] தச்சன்
[D] டரல்கரப்தின்
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டதரபேத்துக

33.

தனச் சறகங்கள் அன் உம் ீ அபில்

எபே ஆற்நறல் ண் ீர் எபே ி தத்றற்கு 3.5

அ.ங்கதர்த்…………….....1.7756

கற.ீ ன்ந தகத்றல் எடிக்டகரண்டிபேக்கறநது .

ஆ.ந்ரதி……………....2.8598

அவ்ரற்நறனறபேந்து , எபே றறடத்றற்கு கடனறல்

இ.கஞ்சன்ஜங்கர ……….…..3.7817

கனக்கும் ீ ரின் கணஅபவு ரது? /A river of 1.5m

ஈ.ம்சதர்…………….....….4.8126

deep and 36 m wide is flowing at the rate of 3.5 km
per hour. The amount of water that runs into the sea
per minute is
[A] 3150 m3
[B] 31500 m3
[C] 6300 m3
[D] 63000 m3

[A] அ(1), ஆ(2), இ(3), ஈ(4)
[B] அ(4), ஆ(1), இ(3), ஈ(2)
[C] அ(4), ஆ(3), இ(2), ஈ(1)
[D] அ(1), ஆ(2), இ(4), ஈ(3)
28.

சுற்றுச்சூல் அதச்சகம்

2016-ஆம்

ஆண்டு

PWM 34.

குதநரணற்தந தன்தடுத்
தடிறத்துள்பது

[A] 50 தக்ரன்
[B] 75 தக்ரன்
[C] 100 தக்ரன்
[D] 150 தக்ரன்

35.

The major part of
the Great Barrier reef is located in the latitudes of
[A] 100-200 south / 100-200 டற்கு
[B] 100-200 north / 100-200 டக்கு
[C] 400-500 south / 400-500 டற்கு
[D] 400-500 north / 400-500 டக்கு

றகத்றன் தின்பேம் ந் றன்றட்டத்றற்கு

36.

[A] ீனகறரி, றண்டுக்கல், றபேடல்தனற, தணி
[B] ீனகறரி, தணி, றண்டுக்கல், கன்ணிரகுரி
[C] ீனகறரி, தணி, பேபுரி, கன்ணிரகுரி
[D] ீனகறரி, தணி, றபேடல்தனற , கன்ணிரகுரி

ற்ததரது திதற்றுள்பர்

[A] தரத்றர டசபரி
[B] ஃதத்ர சடபர
[C] திரன்சறஸ் அதனர
[D] திரிசறல்னர டபரி

37.

கண்டுதிடித்துள்பணர்

[B] இதபரன்குடி
[D] ஆழ்ரர்கற்குபம்

உனகறன் றகப் டதரி கூத தல் டதரபேத்ப்தட்ட
சூரிறன் உற்தத்றதம்

(World's largest single

roof top solar plant) ந் கரில்
அதக்கப்தட்டுள்பது

[A] றபெடடல்னற
[C] டஜய்பூர்
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[B] அறர்ஸ்
[D] உய்பூர்

280
/ Article 280 of Indian Constitution delas

with
[A] றற ஆதரக்
[C] த்ற திரபர்
[D] ரறன திரபர்

தற்நரண்தடச் தசர்ந் சப் தள்பித ங்கு

32.

இந்ற அசறனதப்பு சட்டிற
ிரறப்தது

சீ தத்றல் டரல்னறல் ஆய்ரபர்கள் என்தரம்

[A] இதடரன்
[C] தசர்ந்பூங்கனம்

ரறன அபில் அறக அபினரண கரடுகதப
டகரண்ட ரட்டங்கபின் ரிதச பதநத

சர்தச கரல்தந்து கூட்டதப்தரண ஃதிதர
அதப்தின் பல் டதண் டதரதுச்டசனரபரக

31.

டதரி தபத்றட்டின் டதபேம்தகுற
அதந்துள்ப அட்சப்தகுறகள் /

2016 ஜீணில் த்ற அசு அனுற அபித்துள்பது
[A] டசய்பெர் அணல்றன் றதனத் றட்டம்
[B] உப்பூர் அணல்றன் றதனத் றட்டம்
[C] கூடங்குபம் அணல்றன் றதனத் றட்டம்
[D] கல்தரக்கம் அணல்றன் றதனத் றட்டம்
30.

ீத்ல் கடற்கத அதந்துள்ப ரறனம்?/

Theethal Beach Located in the state of ....................
[A] கரரஷ்டிர / Maharastra
[B] குஜரத்/ Gujarat
[C] தகபர/ Kerala
[D] கர்ரடகர/ Karnataka

ிறப்தடி திபரஸ்டிக் ததகபின் டின் அபவுக்கு

29.

1.5 ீ ட்டர் ஆபம் 36 ீ ட்டர் அகனபம் டகரண்ட

38.

[B] றற

ஆதம்

தர்ரதம்
தர்ரதம்

கல த குநறக்கப்தட்டதக பில் டசல்லுக்கு
டபித தமறன் பக்கறத்துத்த
குநறக்கும் கும் து?

[A] அது தரக்டீரிரதத் ரக்கும்
[B] அது தடிகரகற ிடும்
[C] அது அறகரக டதபேகும் ன்தபதடது
[D] ணி உடனறல் ததபம் ன்தபதடது
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40.

41.
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கல ழ்க்கண்ட ணிங்கதப அணு தடின்

அதக்கப்தட்டது

element in the order of their increasing atomic
weight
[A] C, AL, Na, P
[B] C, Na, Al, P
[C] Na, C, P, Al
[D] Na, C, Al, P

[A] தி.ஸ்.றன்கரஸ்
[B] ஜயர்னரல் தபே
[C] ம்.ன்.ரய்
[D] ஸ்.டி.டண்டுல்கர்

இண்டு ண்கபின்

3:4 அவ்டண்கபின் (H.C.F)
ீ ப்டதபேடதரது அவ்டண்கபின் (L.C.M) ீ ச்சறறு
டதரது டங்கு கரண்க/ The ratio of numbers 3:4
and their H.C.F is 4. Their L.C.M is
[A] 12
[B] 15
[C] 24
[D] 48

47.

[A] ிஜய் றத்ர
[C] சூர் றத்ர

[B] ஆறத் றத்ர
[D] ஆவ் றத்ர

டில்னற சுல்ரன்கள் ஆட்சறக் கரனத்றல் டடல்னறக்கு
இதரண இண்டரது தனகரக
ிபங்கறது

[A] பல்ரன்
[C] தகம்தத

டகரண்டு பனறடத்றல் உள்பது

2016)
[A] தரற ஜணர
[C] சரஜ்ரடி

[B] குல்தர்கர
[D] டபனரதரத்

[A] தினறப்ததன்ஸ்
[C] கம்ததரடிர
50.

றரகச் டசல்கறநது

[A] டதரி இதன/யறரத்ரி
[B] சறநற இதன/யறரச்சல்
[C] டபி இதன/சறரனறக்
[D] None of these

ரிதச அட்டதின் 117-து ணித்துக்கு
(புற) டதர் சூட்டப்தட்டது

51.

டரறனரகக்டகரண்டுள்பணர்

[A] 39 சம்
ீ
[C] 56 சம்
ீ

றறுப்தட்டுள்ப ீ ர் பழ்கற கப்தல் கட்டும்பம்
ந் துதநபகத்றல் அதக்கப்தட்டுள்பது

TARGET TNPSC FBEG

றழ்ரட்டில் டரத் க்கள் டரதகில்
த்தண ச
ீ க்கள் ிசரத்த

சீ தத்றல் உள்ரட்டிதனத ரரிக்க துரக

[A] டகரல்கத்ர துதநபகம்
[B] பம்தத துதநபகம்
[C] ிசரகப்தட்டிணம் துதநபகம்
[D] டகரச்சற துதநபகம்

கல ழ்க்கண்ட ம்தனகள் அன் இதடப்தட்ட
தகனரரில் உள்ப ங்கதச ல்தன

ரகரத்த டதபேதப்தடுத்தும் ிரக ணி

45.

[B] ரய்னரந்து
[D] சறங்கப்பூர்

தகுறில் தற்கு பகரக றபேம்தி

சீ தத்றல் அடரிக்கரின் கல ழ்க்கண்ட ந்

[B] டகரனதரடர
[D] ஆர்கன்மஸ்

தரறக்கப்தட்டிபேந் ரிடறபேந்து தசய்க்குப்
ஆசறரின் பல் ரடு

டக்கறனறபேந்து டற்கரக கல க்கண்ட ஆறுகதப

[A] றன்ணதசரட்டர
[C] டடன்ணமற

[B] கரங்கறஸ்
[D] க்கற ஜணரபம்

தவும் ச்..ித பற்நறலுரகத் ிர்த்

ரிதசப்தடுத்துக

44.

(as of 23 August

48. 2016-ம் ஆண்டு புகுதரகர தரிசு (Japan's Fukuoka
prize 2016) டதற்நர்கபில் இடம் டதநரர்
[A] ரஸ்ீ ன் னரரி
[B] அதத் அர்பெகரம்ததர
[C] .ஆர்.குரன்
[D] சரயறத் அல் உதசன்
49.

[A] லூணி, ர்ர, ப்ற, தீர
[B] லூணி, தீர, ர்ர, ப்ற
[C] தீர, ர்ர, ப்ற, லூணி
[D] ர்ர, ப்ற, லூணி, தீர

ற்ததரது ரறனங்கபதில் ந் கட்சற
ணிப்தட்ட தகில் அறக உறுப்திணர்கதப

புசரர றன்னுற்தத்ற உதகங்கதப
உபேரக்க த்ற அசு துக்கறபள்ப றட்டம்

43.

றட்ட குழு இரல்

றுரிதசில் ழுதுக/Arrange the following

ங்கவும் டரறல் பதணதரர்கதபபம்

42.

46. 1950-ஆண்டில்

52.

[B] 44 சம்
ீ
[D] 63 சம்
ீ

டரட்டி உப்தின் கனதப் டதரபேள் ன்ண?

[A] Na2CO3+அசறட்டிக் அறனம்
[B] NaHCO3+சறட்ரிக் அறனம்
[C] NaHCO3+டரர்டரரிக் அறனம்
[D] NaHCO3+Na2CO3
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ற்ததரது அபேணின் து அணது ந்தின்

61.

றல் தரற. 12 ஆண்டுகலக்கு பன்பு ந்தின்

D ன்தர் C-ன் கப்தன் ற்றும் E ன்தர் D-ன்

து அபேின் தப் ததரல் பன்று டங்கு

ரய் ன்நரல், A-ன்தர் D-ின் _______ஆரர்.

ணில் ற்ததரத அபேின் து ன்ண?/

A is B’s sister, C is B’s mother, D is C’s father, E is D’
mother. Then, A is the _________________ of D.
[A] Grand mother / தரட்டி
[B] Grand father /ரத்ர
[C] Grand daughter / ததத்ற
[D] Daughter / கள்

Arun’s age is half as his father. Twelve years ago, his
father’s age was three times that of Arun’s what is the
present age of Arun?
[A] 24
[B] 48
[C] 36
[D] 12
54. DNA துண்டுகதப இதக்க தன்தடும் ததச
ததரன்ந எர் டதரபேள்

[A] RNA தனதகஸ்
[C] RNA தசதஸ்
55.

62.
[B] DNA தனதகஸ்
[D] DNA தசதஸ்

ணிரில் திதுங்கற கண்கள் கல ழ்க்கண்ட ந்

[A] பிகரய்டர்
[C] றக்மறடிர

[B] கறதின்தரய்
[D] கறரிட்டிணிசம்

63.

57.

வுண்ட்அபு தனில் உள்ப றல்ரர
தகரிதனக் கட்டிர்கள்

[A] தசரனங்கறகள்
[C] இரசபுத்றர்கள்
58.

[B] தரர்கள்
[D] ரபர்கள்

ஸ்ட்ரடதரி ற்றும் டல்னறக்கரய்

64. சுரசறத்ல் றகழ்ின் சன்தரட்டின்தடி
கறதடக்கும் ஆற்நல் அபவு / Energy obtained
from the respiratory equation
C6H12O6 + 6O2
CO2 + 6H2 O……………Energy
[A] 2900 J
[B] 2900 KJ
[C] 29000 J
[D] 29000 KJ
65.

59.

66.

பகனர ததசறன் தனகம் ரபேதட
கரனத்றல் ஆக்ரினறபேந்து டடல்னறக்கு
ரற்நப்தட்டது

[A] ஜயரங்கல ர்
[C] யறரபென்
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[B] ரஜகரன்
[D] எபங்கசலப்

ரக்கர்கபில் ரபேதட கரனத்றல் தனகர்
றபேச்சறினறபேந்து துதக்கு ரற்நப்தட்டது

சுநர ீ ணில் கரப்தடும் டசறல்கள்

[A] கறபேஷ்ப்த ரக்கர்
[B] ப்த
ீ
ரக்கர்
[C] றபேதன ரக்கர்
[D] ிஸ்ர ரக்கர்

[A] திபக்கரய்டு டசறல்கள்
[B] ணரய்டு டசறல்கள்
[C] தசக்பரய்டு டசறல்கள்
[D] லும்பு டி டசறல்கள்
60.

தலுரில் ரக்கர் ஆட்சறத உபேரக்கறர்

[A] சறன்ணரக்க டதரம்ர்
[B] னறங்கம் ரக்கர்
[C] தத்
ீ
ரக்கர்
[D] பத்துகறபேஷ் ரக்கர்

ததரன்நற்நறல் கரப்தடுது

[A] ஆக்சரனறக் அறனம்
[B] னரக்டிக் அறனம்
[C] அல்தகரர்திக் அறனம்
[D] ஸ்டிரிக் அறனம்

எபே ணி தபேக்கும் அசறற்கும் இதடத எர்

[A] அடிப்ததடஉரிதகள் [B] குடிபரித
[C] அடிப்ததடகடதகள் [D] ீறத்துதந

பல் சுல்ரன்

[B] தரல்தன்
[D] பகது தின் துக்பக்

ரக்ணர கரர்ட்டர (Magna Carta) ன்தது _________

உநவு பதநத உபேரக்குது

ர்ர றத கடந்து டற்கு தரக்கற டசன்ந

[A] அனரவூீன் கறல்ஜற
[C] இல்துறஷ்

/

[A] குடிபரித தற்நற ஆம்
[B] அடிப்ததட உரிதகள் தற்நற ஆம்
[C] அடிப்ததட கடதகள் தற்நற ஆம்
[D] சட்ட பகப்புத

தரின் அநறகுநற

56.

A ன்தர் B-ன் சதகரரி, C ன்தர் B-ன் ரய்,

67.

கறபேஷ்தரரின் ஆட்சறக்கரனத்றல்
ிஜகப் ததசறற்கு ிஜம்டசய்
ததரர்ச்சுக்கல சறப் தி

[A] தடரறங்தகரதஸ்
[C] இணரத்ரன்

[B] னுக்கற
[D] ஈஸ்ரஸ்
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இந்ற அசறனதப்புச் சட்டத்றல் அடிப்ததட

commission) அசறனதப்பு அந்ஸ்து டதற்ந

சட்டத்றன் பனம் இதக்கப்தட்டது / Which

சுந்ற அதப்தரகும் .

Constitutional Amendement Act added Fundamental
Duties in the Constitution of India
[A] 42nd Amendment Act/42-து றபேத்ச் சட்டம்
[B] 44th Amendment Act /44-து றபேத்ச் சட்டம்
[C] 47th Amendment Act /47-து றபேத்ச் சட்டம்
[D] 49th Amendment Act /49-து றபேத்ச் சட்டம்

கூற்று 02: ஆணரல் கூட்டு ரறனப் திரபர்
தர்ரதம் (JNSPSC) அசறனதப்பு
அந்ஸ்து டதநர அதப்பு ஆகும்.

[A] கூற்று இண்டும் று
[B] கூற்று இண்டும் சரி
[C] கூற்று 01 சரி ற்றும் கூற்று 02 று
[D] கூற்று 01 று ற்றும் கூற்று 02 சரி
76.

றனங்கலக்கு த்தண ச
ீ ீ ர் ஆரத்த
அபிக்கறன்நண

[A] 15 சம்
ீ
[C] 25 சம்
ீ

டடல்னறிலும் அன் சுற்றுப்புநத்றலும்

[A] பகது தின் துக்பக்
[C] அனரவூீன் கறல்ஜற

[B] ஜனரலுீன் கறல்ஜற
[D] டததரஸ் துக்பக்

றழ்ரட்டில் ீ ர் தரசண குபங்கள் ரறனத்றல்
உள்ப டரத் ீ ர் தரசண தப்தில் உள்ப

ண்ற்ந தரட்டங்கதப அதத்ர்

71.

கூற்று 01: UPSC & SPSC (State public service

கடதகள் ந் அசறனதப்பு றபேத்ச்

69. A:B = 8:15, B:C=5:8 ற்றும் C:D=4:5 ணில் A:D-ன்
றப்பு / If A:B = 8:15, B:C=5:8 and C:D=4:5 A:D than
A:D is equal to
[A] 2:7
[B] 4:15
[C] 8:15
[D] 15:4
70.

75.

77. 1.75 ஆம்

[B] 19 சம்
ீ
[D] 29 சம்
ீ

டகரண்ட எபே சக்கம் உதட எபே

ண்டி 11 கற.ீ தூத்த கடக்க த்தண
சுற்றுகள் சுற்ந தண்டும்

/ The radius of a wheel is
1.75. How many revolutions will it make in travelling
11 km?
[A] 10
[B] 100
[C] 1000
[D] 10000

எபங்கசலப்தின் டன்ணிந்ற ல்தன
துதிலும் திிபேந்து

[A] துத, ஞ்சரவூர்
[B] ஞ்சரவூர், றபேச்சறரப்தள்பி
[C] துத, றபேச்சறரப்தள்பி
[D] புதுக்தகரட்தட தகுறகள்

78. 1/3, 1/6, 1/12, …………….னும் டதபேக்குத் டரடரின்
ட்டரது உறுப்ததக் கண்டுதிடிக்க /Find out the
72. 140 ததர் எபே ததனத 11 ரட்கபில்
8th term of the Geometric Progression 1/3, 1/6, 1/12
படிக்கறன்நணர். அத ததனத 110 ததர்
[A] 1/24
[B] 1/48
த்தண ரட்கபில் படிப்தர்/ 140 men can finish a
[C] 1/384
[D] 1/128
piece of work in 11 days. How many days will 110 men
79. கல ழ்க்கண்டற்நறல் து கூட்டதப்தின் ந்து
take to finish the same work ?
[A] 15 days /15 ரட்கள்
[C] 13 days /13 ரட்கள்
73. 250

[A] த்ற அசறற்கும் ரறனங்கலக்கும்
அறகரங்கதப தகறர்ந்பிப்தது

ன்ந ண்ில்

ண்த கரண்க/

12 சம்
ீ
குதநரண
Find the number which is 12%

less than 250
[A] 220
[C] 200
74.

பக்கற இல்புகபில் என்நறல்தன

[B] 12 days /12 ரட்கள்
[D] 14 days /14 ரட்கள்

[B] 215
[D] 245

சரிரண கரன ரிதசப் தடி ழுதுக

[A] அிடு-சங்கர-சரலர-துல
[B] சங்கர-சரல-துல-அிடு
[C] சரல-துல-அிடு-சங்கர
[D] துல-சங்கர-அிடு-சரல
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[B] அசறனதப்தின் தனதறகரம்
[C] ீறன்நங்கபில் அறகரம்
[D] ழுப்தடர அசறல் அதப்பு
80.

எபே தர் எபே கரத பை.1,40,000- க்கு ிற்ததண
டசய்ன் பனம்

20

சம்
ீ
ட்டம்

அதடகறநரர் ணில் அன் அடக்க ிதன

/By
selling a car for Rs.1,40,000 a man suffered a loss of
20%. What was the cost prize of the car?
[A] Rs. 1,50,000
[B] Rs. 2,00,000
[C] Rs. 1,25,000
[D] Rs. 1,75,000
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81. The speed of a boat in still water is 15 km/hr and the
speed of current is 3 km/hr. The distance travelled
downstream in 12 minutes is /எபே தடகு றதனரண
ீரில் ிக்கு 15 கற.ீ தகத்றல் டசல்கறநது.

87. If “HYDROGEN” is represented as JCJZYSDD, how
“ANTIMONY” will be represented as / “HYDROGEN”
ன்ந டசரல்தன JCJZYSDD ன்று ழுறணரல்
ன்ந “ANTIMONY” டசரல்தன ப்தடி ழு

ிக்கு 3 கற.ீ தகத்றல் ீ தரட்டம் உள்பது

தண்டும்

ணில் 12 றறடங்கபில் ீ தரட்ட றதசில் தடகு

[A] CPVKOQPA
[C] ERXMQSRC

டசல்னக்கூடி தூம்?

[A] 3.6 km
[C] 1.5 km
82.

[B] 2.4 km
[D] 1.8 km

ரத் டரகுறகபில் அடிில் கல ழ்க்கண்ட ந்
டரகுற ீரிலும், றனத்றலும் ரக்கூடிது ?

[A] டடரிதடரததட்டுகள்
[B] ஆஞ்சறதரஸ்டதர்ம்கள்
[C] திததரததட்டுகள்
[D] ஜறம்தணரஸ்டதர்ம்

88. Simplify
[A] 15
89.

90.

91.

தின்பேணற்நறல் து ிஜக ததசறன்

[A] ில்
[C] ரடப்புநர
92.

[B] கழுகு
[D] கண்டததபேண்டர

கூற்று1: ல்னர ரசரம்தல்கள் கரங்கள்

தப்தபின் ித்றரசத்தப் தப்தபரகக்

கூற்று 2: ஆணரல் ல்னர கரங்கலம் ர

டகரண்ட பன்நரது சதுத்றன் சுற்நபவு

சரம்தல்கள் அல்ன

ன்ண?/The perimeters of two squares are 40 cm and

[A] கூற்று1 று கூற்று 2 சரி
[B] கூற்று இண்டுத று
[C] கூற்று இண்டுத சரி
[D] கூற்று 1 சரி கூற்று 2 று.
93.

சம்தர தபேத்த தின்பேம் வ்ரறு

[A] கரர்த்றதக தட்டம்
[C] சறத்றதப் தட்டம்

[A] அணண்டன தசுத ரநரக்கரடுகள்
[B] அணண்டன அகன்ந இதனக்கரடுகள்
[C] பட்புர்க் கரடுகள்
[D] தனகக் கரடுகள்

[B] ஆடிப் தட்டம்
[D] தப் தட்டம்

ணி உடனறல் உள்ப றகப்டதரி உறழ் ீ ர்

கல ழ்க்கண்டற்நறல் த "தபேக்கரடுகள் " ண
அதக்கப்தடுகறன்நண

அதக்கறன்நணர்

86.

த்ற அசறன் தனத டசய்றத் டரடர்தரபர்

ரங்கதப அனங்கரித் தநத ஆகும்

இண்டு சதுங்கபின் சுற்நபவுகள் பதநத 40

32 cm. Find the perimeter of a third square whose
area is equl to the difference of the areas of the two
squares
[A] 40 cm /40 டச.ீ
[B] 36 cm /36 டச.ீ
[C] 12 cm /12 டச.ீ
[D] 24 cm/24 டச.ீ
85.

[B] திரிவு 31
[D] திரிவு 35

[A] குடிசுத் தனர்
[B] தரப் திர்
[C] சதரரகர்
[D] கல் ற்றும் டரதனத் டரடர்பு அதச்சர்

கரப்தடும் தகுற

டச.ீ ற்றும் 32 டச.ீ . இவ்ிபே சதுங்கபின்

[D] 17

பனறல் அடிப்ததட உரிதரக இபேந்து தின்ணர்

[A] திரிவு 30
[C] திரிவு 32

ண்டய் கறறுகள் கடனறல் அறகம்

84.

214 + 112 + 74 + 49
[B] 18
[C] 25

சரர சட்ட உரிதரக்கப்தட்ட திரிவு து?

83. The offshore oil fields are mainly concentrated in /

[A] Continental Shelf /கண்டத்றட்டு
[B] Continental Slope /கண்டச்சரிவு
[C] High Sea /டுக்கடல்
[D] Sea mounts /கடல்அதனகள்

[B] CRZQWABO
[D] CTZOSUTE

94.

“பகப்புத ன்தது அசதப்புச் சட்டத்றன்

சுப்தி?

உிர்பச்சரகும் ” ன்று கூநறர்

[A] தனண்ண் சுப்தி
[B] கல ழ்ரதட சுப்தி
[C] ரடி சுப்தி
[D] இத துவும் இல்தன

[A] ீறசர் தி.தி.கதஜந்றகட்கர்
[B] ீறசர் .தக.சர்க்கரர்
[C] ீறசர் ம்.இதுல்னர
[D] ீறசர் இ.ஸ்.டங்கட்ரன்
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கல ழ்க்கண்டற்நறல் து இந்ற அசதப்தில்
குநறப்திடத்க்க சரம்சம் இல்தன
[A] றட்ட குழு & திரின் டதரபேபரர ஆதனரசகர்
[B] அசறனதப்தின் தனதறகரம்
[C] ீறன்நங்கபில் அறகரம் & ம்பு
[D] திரபர் தர்ரதம் & றணம்

96.

பன்று ண்கபின் ிகறம்

3:4:5 ன்நரல்
அவ்டண்கபின் ீ .சற. 2400 ணில்,
அவ்டண்கபின் ீ .டதர. /Three numbers are in
the ratio 3:4:5 and their L.C.M is 2400. Their H.C.F is
[A] 80
[B] 40
[C] 200
[D] 120

97. The Subtropical High-Pressur belt is called /துத
அண உர்ழுத் ண்டனம் வ்ரறு
அதக்கப்தடும்

[A] Doldrums /தடரல்ட்ம்ஸ்
[B] Horse Latitudes /குறதஅட்சததககள்
[C] Coriolis force /டகரரிரனறஸ்ி தச
[D] Belf ot calm /அதறண்டனம்
98. Which of the following lies in the Zone III of Earth
Quake in India? /இந்றரில் பன்நரம் அறர்தன
ண்டனத்தச் சரர்ந் தகுற து?

[A] Kashmir /கரஷ்ீ ர்
[C] Andaman/அந்ரன்
99.

[B] Delhi /றல்னற
[D] TamilNadu/றழ்ரடு

கல ழ்பேம் டரடரில் அடுத் ஆங்கறன ழுத்து/

Find the next letter in the following sequence of
alphabets: M, N, O, L, R, I, V, ?
[A] A
[B] E
[C] F
[D] H
100. கல த

டகரடுக்கப்தட்டுள்ப ிங்கபின் ச்சு
ீ

ன்ண ?

/ Find the range of the following data
25, 67, 78, 43, 21, 17, 49, 54, 76, 92, 20, 45, 86, 37,35
[A] 78
[B] 75
[C] 92
[D] 86
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MOCK TEST -45 ANSWER KEY
1

A

11

C

21

B

31

A

41

C

51

C

61

C

71

B

81

A

91

D

2

C

12

B

22

C

32

B

42

D

52

C

62

B

72

D

82

C

92

C

3

A

13

B

23

A

33

A

43

A

53

A

63

B

73

D

83

A

93

B

4

B

14

A

24

D

34

B

44

C

54

B

64

B

74

B

84

D

94

C

5

A

15

C

25

C

35

A

45 B

55

B

65

A

75

B

85

B

95

A

6

B

16

A

26

A

36

C

46

B

56

A

66

C

76

B

86

A

96

B

7

A

17

B

27

C

37

B

47

B

57

C

67

A

77

C

87

B

97

B

8

B

18

A

28

A

38

B

48

C

58

C

68

A

78

C

88

A

98

C

9

C

19

B

29

B

39

B

49

B

59

A

69

B

79

D

89

B

99

B

10

B

20

A

30

B

40

D

50

D

60

B

70

D

80

D

90

B

100

B
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