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1) Match The Following:
a) Glycolysis
b) Oxidative decarboxylation
c) Krebs cycle
d) Electron transport chain
a) கிளைககோளைஸிஸ்
b) ஆக்ஸிஜகநற்ற கோர்பன் ம்க்கம்
c) கிர ப்ஸ் சுழற்சி
d) எைக்ட் ோன் க த்து சங்கிலி
A) a-iv,b-i,c-ii,d-iii
B) a-i,b-ii,c-iii,d-iv
C) a-iv,b-iii,c-ii,d-i
D) a-i,b-iii,c-ii,d-iv
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i) occurs only under aerobic condition
ii) tricarboxylic acid cycle – TCA cycle
iii) cytochromes (cyt.b, cyt.c, cyt.a and cyt.a3).
iv) net gain is 2ATP and 2NADH2.
i) ஏக ோபிக் நிளையில் மட்டுகம ஏற்படுகிறது
ii)ட்ள கோர்போக்சிலிக் அமிை சுழற்சி - TCA சுழற்சி
iii) ளசட்க ோகுக ோம் (cyt.b, cyt.c, cyt.a மற்றும் cyt.a3)
iv) நிக ைோபம் 2ATP மற்றும் 2NADH2

2) Which of the following is NOT correct
I)
The nitrogenous bases are of two kinds – purines and pyrimidines.
II)
Adenine and guanine are the purines & thymine and cytosine are pyrimidines.
III)
The nitrogenous bases found in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine
IV)
The nitrogenous bases found in RNA guanine, cytosine, thymine, uracil.
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
I)
ளநட் ஜன் கோ ங்கள் பிோிமிடின்கள் பியூோின்கள் என இரு ைளகப்படும்
II)
அடிளனன், குைோளனன் ஆகியளை பியூோின்கைோகும் & ளசட்க ோசின் மற்றும் ளதமின்
ஆகியளை பிோிமிடின்கைோகும்
III)
DNA-ைில் உள்ை ளநட் ஜன் கோ ங்கள் அடிளனன், குைோளனன், ளசட்க ோசின் மற்றும்
ளதமின்
IV)
RNA-ைில் உள்ை ளநட் ஜன் கோ ங்கள் குைோளனன், ளசட்க ோசின் , ளதமின் மற்றும் யூ ோசில்
A) I
B) II
C) III
D) IV
3) Find out the correct Match/es:
I)
Carbohydrates
-Poly hydroxy aldehydes (or) ketones
II)
Non-Essential amino acids
-lycine, methionine
III)
Vitamin D
-Sunshine vitamin
IV)
Mucin
-Glycoprotein
சோியோன ரபோருத்தத்திளனக்/ யளைகளை கண் றிக:
I)
கோர்கபோளைட்க ட்
-போலி ளைட் ோக்ஸி ஆல்டிளைடுகள் (அல்ைது) கீட்க ோன்கள்
II)
அைசியமில்ைோ அமிகனோ அமிைங்கள்
- ளைசின், ரமத்திகயோளனன்
III)
ளைட் மின் டி
- சூோிய ஒைி ளைட் மின்
IV)
மியூசின்
- கிளைக்ககோ பு தம்
A) I,II,III
B) I,II,IV
C) II,III,IV
D) I,III,IV
4) The frequency of oscillations (n) is n=?
அளைவுகைின் அதிர்ரைண் (n) என்பது n=?
A)
B)
C)

D)
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5)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
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Which of the following is NOT correct?
The escape speed for Earth is 11.2 km/s
The escape speed for planet Mercury it is 11.4 km/s
The escape speed for for Jupiter it is 60 km/s
The escape speed for Moon is about 2.5 km/s
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
புைியில் ைிடுபடு கைகம் -11.2 km/s
புதன் ககோைில் ைிடுபடு கைகம்-11.4 km/s
ைியோழன் ககோைில் ைிடுபடு கைகம் -60 km/s
நிைைின் ைிடுபடு கைகம்-2.5 km/s

6) Find out the correct Match/es:
I)
Bernoulli’s theorem
- Lift of an aircraft wing
II)
Pascal’s law
- Hydraulic lift
III)
Unit of Stress
- NO unit
IV)
Unit of Strain
சோியோன ரபோருத்தத்திளனக்/ யளைகளை கண் றிக:
I)
ரபர்னவுலியின் கதற்றம்
II)
போஸ்கல் ைிதி
III)
தளகவு அைகு
IV)
திோிபு அைகு
A) I,III
B) I,II
7) The mass of the Earth is
புைியின் நிளற என்பது
A)

B)

-ைோனூர்தியின் இறக்ளகயில் அழுத்தம்
- ளைட் ோலிக் லிப்ட்
- அைகு இல்ளை
C) I,II,III
D) I,II,IV

M=?
M=?
C)

D)

8) Choose the correct answer:
Which of the following diseases are caused due to Methylmercury?
I)
Itai-Itai Disease
II)
Minamata Disease
III)
Niigata Minamata Disease
IV)
Yokkaichi Asthma
சோியோன ைிள தருக:
பின்ைரும் எந்த கநோய் ரமத் தில் ரமர்குோி -யோல் ஏற்படும்?
I)
இட் ோய் இட் ோய் கநோய்
II)
மினமோட் ோ கநோய்
III)
நீகோ மினமோட் ோ கநோய்
IV)
கயோக்ளகச்சி ஆஸ்துமோ
A) II,III
B) I,II
C) I,II,III
D) I,II,III,IV
9) Expand: GIF & JPEG:GIF & JPEG என்பதன் ைிோிைோக்கம்:A) Graphics Interchange Format & Joint Photographic Experts Group
B) Graphics Interface Format & Joint Photograph Ericson Group
C) Graphics Implementation File & Joint Photo Extended Group
D) Graphics Image Format & Joint Photograph Extended Graphics
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10)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
A)
B)
C)
D)

Match the following:
Anthropology
Haematology
Orology
Cytology
அந்த்ர ோபோைஜீ
ரைகம ோைஜீ
ஒக ோைஜீ
ளசட்க ோைஜீ
a-2,b-4,c-1,d-3
a-4,b-2,c-1,d-3
a-3,b-4,c-2,d-1
a-2,b-4,c-3,d-1
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1) Cells
2) Mountains
3) Human Culture
4) Blood
1) ரசல்கள்
2) மளைகள்
3) குருதி
4) மனித கைோச்சோ ம்

11)
Which kind of a memory is called as volatile memory?
நிளையற்ற நிளனைகம் என்றளழக்கப்படும் நிளனைகம்?
A) RAM B) ROM C) PROM D)EPROM
12)
1024 Exabyte is equal to=?
A) Terabyte
B) Zettabyte
C)Yottabyte
1024 எக்ஸோ ளபட் எதற்கு இளையோனது=?
A) ர ோளபட்
B) ரஜட் ோ ளபட்
C)கயோட் ோ ளபட்
13)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
14)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
A)
B)
C)
D)

D)Petabyte
D) பீட்

ோ ளபட்

Light Fidelity (Li-Fi) is a?
High-speed and fully networked wireless communication technology
Light technology
Satellite technology
Defence technology
Li-Fi ரதோழில்நுட்பம் என்பது?
முழுளமயோக ைளைப்பின்னலுக்குள் அதிகைக கம்பியில்ைோ ரதோ ர்பு ரதோழில்நுட்பம்
ஒைி ரதோழில்நுட்பம்
ரசயற்ளகக்ககோள் ரதோழில்நுட்பம்
போதுகோப்பு ரதோழில்நுட்பம்
Match the following:
Mauna loa
- i) Hawaii island
Barren Island
- ii) India
Vesuvius
-iii) Italy
Panaka Hills
-iv) Africa
Kilimanjaro
கமோனகைோைோ
-i) ைைோய் தீவு
போ ன் தீவு
-ii) இந்தியோ
ரைசுைியஸ்
-iii) இத்தோலி
பைகோ குன்று
-iv) ஆப்ோிகோ
கிைிமஞ்சோக ோ
a-i-3, b-ii-2, c-iii-3, d-iv-3, e-iv-1
a-i-1, b-ii-1, c-iii-3, d-iv-3, e-iv-2
a-i-3, b-ii-2, c-iii-1, d-iv-3, e-iv-2
a-i-1, b-ii-1, c-iii-2, d-ii-3, e-iv-3

1) Active Valcano
2) Dormant Valcano
3) Extinct Valcano
1) ரசயல்படும் எோிமளைகள்
2) தைிந்த எோிமளைகள்
3) உயி ற்ற எோிமளைகள்
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15)
Which layer of the earth interior is called as “BARYSPHERE”?
A) SIAL B) Asthenosphere C) SIMA D) NIFE
பூமியின் எந்த அடுக்கு " கபோிஸ்ஃபியர் " என அளழக்கப்படுகிறது?
A) SIAL B) ஆஸ்திகனோஸ்ஃபியர் C) SIMA D) NIFE
16)
1.
2.
3.
4.
1.

Find out the correct Match/es:
Salt Crystallization
Landforms associated with rivers
Landforms associated with wind deposition
Landforms associated with glaciers
சோியோன ரபோருத்தத்திளனக்/ யளைகளை கண் றிக:

-Haloclasty
- loess
- oxbow lake
-Arete

உப்புபடிகமோதல்

-ைோகைோக்ைோஸ்டீ

2. ஆற்கறோடு ரதோ ர்புள ய நிைத்கதோற்றங்கள்

- கைோயஸ்

3. கோற்றின் படிைித்தகைோடு ரதோ ர்புள ய நிைத்கதோற்றங்கள்

- குதிள குைம்பு ஏோி

4. பனியோறுககைோடு ரதோ ர்புள ய நிைத்கதோற்றங்கள்
A)
I,II
B) II,IV
C) I,IV

-அர ட்டு

17)
A)
B)
C)
D)

D) I,III

Which of the following is NOT correct?
El nino
- Christ Child
Isothermal layer
- Ozonosphere
Belt of calm
- Doldrums
Cyclonic Rainfall
- 4’o clock rainfall
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?

A) எல் நிகனோ

- குழந்ளத ஏசு

B) சமரைப்ப அடுக்கு

- ஓகசோன் அடுக்கு

C) அளமதி மண் ைம்

-க ோல்ட்டு ோம்ஸ்

D) புயல் மளழ

- நோன்கு மைி மளழ ரபோழிவு

18)
Which of the following wind is not a Cool local wind?
A) Harmattan
B) Loo
C) Mistral
D) Purga
பின்ைரும் எது குைிர்தைக் கோற்று அல்ை?
A) ஆர்மத்தோன்

B) லூ

C) மிஸ்ட் ல்

D) புர்கோ

19)
The most important public place of Mohenjodaro is the Great Bath measuring
___feet length, __ feet breadth and ___feet depth?
ரமோகஞ்சதோக ோைின் சிறப்புக்குோிய ரபோது இ ம் ரபரும் குைியல் குைமோகும் இது __அடி
நீைமும், __அடி அகைமும் , __அடி ஆழமும் ரகோண் தோகும்?
A) 39,23,8
B) 23,39,8
C) 32,23,8
D)39,32,8
20)
I)

Arrange the following Tirthankaras in chronological order:
Aranatha
II) Pushpadanta
III) Anantanatha
IV) Suparshvanatha
பின்ைரும் தீர்த்தங்க ர் -களை கோை ைோிளசபடுத்துக:
I)
அ நோதர்
II) புட்பதந்தோ
III)அனந்தநோதர்
IV) சுபர்சைநோதர்
A) I,II,III,IV B) IV,III,II,I C) IV,II,III,I D) IV,III,II,I
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21)
i)
ii)
iii)
iv)
i)
ii)
iii)
iv)
A)
B)
C)
D)

Match the following:
KINGDOM
Vatsa
Avanti
Kosala
Magadha
அ சு
ைத்சம்
அைந்தி
ககோசைம்
மகதம்
i-a,ii-b,iii-c,iv-d
i-b,ii-a,iii-d,iv-c
i-d,ii-c,iii-a,iv-b
i-d,ii-c,iii-b,iv-a
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CAPITAL
a) Kausambi
b) Ujjain
c) Ayodhya
d) Rajgriha
தளைநக ம்
a) ககோசோம்பி
b) உ ஜ்ஜயினி
c) அகயோத்தி
d) ோஜோகி ைம்

22)
Which of the following is NOT correct?
A) Pari, Kari, Ori, Nalli, Pegan, Ay and Adiyaman they were known as Kadai Yelu
Vallalgal.
B) The Chera kings assumed titles like Vanavaramban, Vanavan, Kuttuvan, Irumporai
and Villavar.
C) The Chola kings assumed titles like Thennavar and Minavar and the Pandya kings
Assumed titles like Senni, Valavan and Killi.
D) The royal courts were crowded with singing bards called Panar and Viraliyar, Dancing
was performed by Kanigaiyar
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
A) போோி, கோோி, ஓோி, நல்லி , கபகன், ஆய், அதியமோன் என்று ரபயர் ரபற்றைர்கள் கள ரயழு
ைள்ைல்கள்
B) ைோனை ம்பன் ,ைோனைன் ,குட்டுைன், இரும்ரபோளற ,ைில்ைைர் என்பன கச ர்கைின் பட் ப்
ரபயர்கைோகும்
C) ரதன்னைர் மீனைர் என்பன கசோழர்கைின் பட் ப் ரபயர்கைோகும்,ரசன்னி ைைைன் கிள்ைி
என்பன போண்டியர்கைின் பட் ப் ரபயர்கைோகும்
D) போைர்,ைி லியர் கபோன்ற நோக ோடிப் போ கர்கள் அ சளைகளை ரமோய்த்த ைண்ைம் இருந்தனர் ,
கைிளகயர் ந னத்தில் சிறந்து ைிைங்கினர் .
23)

A)
B)
C)
D)

Match the following:
Dynasty
a) Qutbi
b) First Ilbari
c) Second Ilbari
ம பு

Period
i) 1211- 1266
ii) 1206-1211
iii) 1266-1290
கோைம்

Founder
1) Balban
2) Qutbuddin Aibak
3) Iltutmish
நிறுைியைர்

a) குத்பி

i) 1211- 1266

1) போல்பன்

b) முதல் இல்போோி

ii) 1206-1211

2) குத்புதின் ஐபக்

iii) 1266-1290

3) இல்துமிஷ்

c) இ ண் ோம் இல்போோி
a-i-1,b-ii-2,c-iii-3
a-ii-2,b-i-3,c-iii-1
a-ii-2,b-iii-3,c-i-1
a-i-2,b-ii-3,c-iii-1
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24)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
A)
B)
C)
D)

Match the following:
Sangama dynasty
- 1)
Saluva dynasty
- 2)
Tuluva dynasty
- 3)
Aravidu dynasty
- 4)
சங்கம ம பு
- 1)
சோளுை ம பு
- 2)
துளூை ம பு
- 3)
அ ைிடு ம பு
- 4)
a-1,b-3,c-2,d-4
a-3,b-2,c-4,d-1
a-4,b-1,c-3,d-2
a-2,b-4,c-1,d-3

25)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
A)
B)
C)
D)

Match the following:
Treaty of Aix-la-Chappelle
Treaty of Pondicherry
Treaty of Paris
Treaty of Allahabad
ஐ -ை-சப்ரபல் உ ன்படிக்ளக
போண்டிச்கசோி உ ன்படிக்ளக
போோிஸ் உ ன்படிக்ளக
அைகோபோத் உ ன்படிக்ளக
a-1,b-2,c-3,d-4
a-3,b-4,c-1,d-2
a-4,b-3,c-2,d-1
a-2,b-1,c-4,d-3
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Sri Ranga
Narasimha
Harihara and Bukka
Krishna Deva Raya
ஸ்ரீ ங்கோ
ந சிம்ம
ைோிை ர் மற்றும் புக்கோ
கிருஷ்ைோ கதை ோயன்

- 1) 1763
- 2) 1765
- 3) 1748
- 4) 1754
- 1) 1763
- 2) 1765
- 3) 1748
- 4) 1754

26)
I)
II)
III)
IV)

Find out the correct Match/es:
Marudu Pandian
- Sivaganga
Gopala Nayak
- Dindugal
Krishnappa Nayak - Kerala
Dhoondaji
- Mysore
சோியோன ரபோருத்தத்திளனக்/ யளைகளை கண் றிக
I)
மருது போண்டியன் –திண்டுக்கல்
II)
ககோபோை நோயக்கர்
– சிைகங்ளக
III)
கிருஷ்ைப்ப நோயக்கர் – கக ைோ
IV)
துண் ோஜி
- ளமசூர்
A) I,II,III
B) II,III,IV
C) I,II,IV

27)
The battle of plassey held on_____?
A) 20 June 1757 B) 21 June 1757
C) 22 June 1757
பிைோசிப்கபோர் _______ நள ரபற்றது ?
A) 20 ஜூன் 1757 B) 21 ஜூன் 1757 C) 22 ஜூன் 1757

D) I,III,IV
D) 23 June 1757
D) 23 ஜூன் 1757

28)
The Great Revolt at Barrackpore began on ______?
A) 29 March 1857 B) 27 May 1857
C) 27 March 1857 D) 29 May 1857
போ க்பூர் ரபரும் கிைர்ச்சி ______ அன்று ரதோ ங்கியது?
A) 29 மோர்ச் 1857
B) 27 கம 1857
C) 27 மோர்ச் 1857
D) 29 கம 1857

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

29)
Match the following:
a) Famine Commission
b) Police Commission
c) Education Commission
a) பஞ்சக் குழு
b) கோைல் துளற குழு
c) கல்ைிக் குழு
A) a-i-2,b-ii-3,c-iii-1
B) a-i-3,b-ii-2,c-iii-1
C) a-ii-2,b-i-3,c-iii-1
D) a-ii-3,b-i-2,c-iii-1

i) 1878
ii) 1902
iii) 1882
i) 1878
ii) 1902
iii) 1882

30)
Match the following:
a) Nirankari Movement
b) Namdhari Movement
c) Parsi Religious Reform Association
d) Satyashodak Samaj
a) நி ங்கோோி இயக்கம்
b) நோம்தோோி இயக்கம்
c) போர்சி சமய சீர்திருத்த இயக்கம்
d) சத்ய கசோதக் சமோஜ்
A) a-ii,b-i,c-iii,d-iv
B) a-i,b-iii,c-ii,d-iv
C) a-iii,b-ii,c-i,d-iv
D) a-i,b-ii,c-iii,d-iv

1) Sir William Hunter
2) Sir Richard Strachey
3) Sir Andrew Frazer
1) சர் ைில்லியம் ைன் ர்
2) சர் ோிச்சர்டு ஸ்ட்க ோச்சி
3) சர் ஆண்ட்ரூ பி கசர்

i) Baba Dayal Das
ii) Baba Ram Singh
iii) Furdunji Naoroji
iv) Jyotiba Phule
i) போபோ தயோள் தோஸ்
ii) போபோ ோம் சிங்
iii) பிர்துஞ்சி நவ்க ோஜி
iv) கஜோதிபோ பூகை

31)
In a class of 50 students, 20 play Hockey, 15 play Cricket and 11 play Football. 7 A
play both Hockey and Cricket, 4 play Cricket and Football and 5 play Hockey and football.
If 18 students do not play any of these given sports, how many students play exactly two
of these sports?
ஒரு ைகுப்பில் 50 மோைைர்கள், 20 மோைைர்கள் ைோக்கி, 15 மோைைர்கள் கிோிக்ரகட் மற்றும் 11
மோைைர்கள் கோல்பந்து ைிளையோ . 7 மோைைர்கள் ைோக்கி மற்றும் கிோிக்ரகட், 4 மோைைர்கள்
கிோிக்ரகட் மற்றும் கோல்பந்து மற்றும் 5 மோைைர்கள் ைோக்கி மற்றும் கோல்பந்து ைிளையோ . 18
மோைைர்கள் இந்த ரகோடுக்கப்பட் எந்த ைிளையோட்டும் ைிளையோ இல்ளை என்றோல், எத்தளன
மோைைர்கள் சோியோக இ ண்டு ைிளையோட்டு மட்டும் ைிளையோடி இருப்போர்கள்?
A) 12
B) 10
C) 11
D) 15
32)

Find the value of range and its co-efficient for the following data.
7, 9, 6, 8, 11, 10, 4
கீகழ ரகோடுக்கப்பட்டுள்ை ைிை ங்களுக்கு அதன் வீச்சு மற்றும் வீச்சு க்ரகழுளை கோண்க
7, 9, 6, 8, 11, 10, 4
A) 0.466 & 7
B) 0.11 & 7
C) 7 & 0.466
D) 7 & 0.11
33)

A) 24

B) 28

C) 28

D) 26
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சுருக்குக

B)4

C) 1

D) 0

35)
Find:
If 29 x 13 = 14; 76 x 26= 34; Then 16 x 14 = ?
கோண்க:
29 x 13 = 14; 76 x 26= 34 எனில்; 16 x 14 = ? என்பது
A) 54
B) 16
C) 26
D)29
36)
A book contains 144 pages. Each page contains 25 lines. How many pages will the
book contain if every page has 24 lines?
A) 150
B) 120
C)143
D) 130
ஒவ்ரைோரு பக்கத்திலும் 25 ைோிகளை ரகோண் புத்தகத்தின் ரமோத்த பக்கங்கள் 144. அகத ரசய்தி
ஒவ்ரைோரு பக்கத்திலும் 24 ைோிகைோக இருந்தோல் புத்தகத்தின் பக்கங்கள் எவ்ைைைோகஇருக்கும்?
A) 150
B) 120
C)143
D) 130
37)
Two taps can fill a tank in 45 minutes and 60 minutes.Another tap can empty
within 30 minutes. If the tank is empty and all the 3 taps are kept open in how much time
the tank will be filled?
A) 180 hrs
B) 3 hrs
C) 60 hrs
D) 90 minutes
இரு குழோய்கள் ஒரு ரதோட்டிளய தனித்தனிகய முளறகய 45 நிமி ம் மற்றும் 60 நிமி ங்கைில்
நிருப்புகிறது. மற்ரறோரு குழோய் 30 நிமி த்தில் ரைைிகயற்றுகிறது. ரதோட்டி கோலியோக இருக்கும்
கபோது 3 குழோய்களும் திறந்திருந்தோல் ரதோட்டி நி ம்ப எவ்ைைவு கந ம் ஆகும் ?
A) 180 மைி
B) 3 மைி
C) 60 மைி
D) 90 நிமி ங்கள்
38)
The sum of ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years.
What is the age of the youngest child?
A) 2 years
B) 3 years
C) 4 years
D) 7 years
3 ஆண்டுகள் என்ற இள ரைைியில் பிறந்த 5 குழந்ளதகைின் ையதின் கூட்டு ரதோளக
50 ஆண்டுகள் ஆகும் எனில் ,அதன் இளைய பிள்ளையின் ையது என்ன?
A) 2 ஆண்டுகள்
B) 3 ஆண்டுகள்
C) 4 ஆண்டுகள்
D) 7 ஆண்டுகள்
39)

A)

SIMPLIFY: சுருக்குக

B)

C)

D)

40)
A school auditorium is 45 m long and 27 m wide. This auditorium is surrounded by
a varandha of width 3 m on its outside. Find the area of the varandha. Also, find the cost
of laying the tiles in the varandha at the rate of `100 per sq. m.
ஒரு பள்ைியில் உள்ை களை கூ த்தின் நீைம் 45 மீ ,அகைம் 27 மீ. களைக் கூ த்ளத சுற்றி
ரைைிப்புறமோக 3 மீ. அகைமுள்ை தோழ்ைோ ம் உள்ைது, தோழ்ைோ த்தின் ப ப்பைவு என்ன?
ஆத்தோழ்ைோ த்தில் ஓடு பதிக்க 1 ச. மீட் ருக்கு rs.100 ைிகிதம் ஆகும் ரசைவு கோண்க?
A)

,Rs.121500

B)

,Rs.168300 C)

,Rs.46800 D) NONE
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41)
Find the number of days between 12th January 2004 and 7th March 2004?
A) 53 days
B) 54 days
C) 55 days
D) 52 days
2004 ஜனைோி 12 க்கும் , 2004 மோர்ச் 7க்கும் இள யில் உள்ை நோட்களைக் கைக்கிடுக ?
A) 53 நோள்கள் B) 54 நோள்கள்
C) 55 நோள்கள்
D) 52 நோள்கள்
42)
The curved surface area of a right circular Cylinder whose radius is a units and
height b unit is?
A)

B)
C)
D)
a அைகுகள் ஆ மும் , b அைகுகள் உய மும் ரகோண்

ஒரு கநர்ைட்

உருளையின்

ைளைப்ப ப்பு ?
A)

B)

C)

D)

43)
A ribbon is cut into 3 pieces in the ratio 3: 2: 7. If the total length of the ribbon
is 24 m, find the length of each piece.
A) 4m,6m,14m
B) 14m,4m,6m
C) 6m,4m,14m
D) 4m,14m,6m
24 மீ நீைமுள்ை ஒரு ோிப்பன் 3:2:7 என்ற ைிகிதத்தில் 3 துண்டுகைோக ரைட் ப்படுகிறது எனில் ,
ஒவ்ரைோரு துண்டின் நீைம் என்ன?
A) 4 மீ ,6 மீ ,14 மீ
B) 14 மீ ,4 மீ ,6 மீ
C) 6 மீ ,4 மீ ,14 மீ D) 4 மீ ,14 மீ ,6 மீ
44)
How many numbers are there between 100 and 300 which either begin with or end
with 2?
எண் 100க்கும்-300க்கும் இள கய , எண் 2 -ளய ரதோ க்கம் அல்ைது முடிைில் ரகோண் எண்கள்
எத்தளன ?
A) 110
B) 109
C) 111
D) 112
45)
A person walks 12 km north, and then walks 15 km east, after walking 19 km west
then he walks 15 km south. How far is he from the starting point?
ஒரு நபர் 12 கி.மீ ை க்கக ந ந்து , பின்பு அைர் 15 கி.மீ. கிழக்கில் ந ந்து ,19 கி.மீ. கமற்கு
ந ந்து பின்னர், அைர் ரதற்கு 15 கிமீ ந ந்த பின்னர், அைர் ஆ ம்ப கட் த்தில் இருந்து எவ்ைைவு
தூ த்தில் இருக்கிறோர்?
A) 5 Km
B) 9Km
C)37Km
D) 61Km
46)
A person is standing on the first step from the bottom of a ladder. If he has to climb
4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does he ladder have?
ஒரு நபர் ,ஒரு ஏைியின் கீகழ இருந்து முதல் படியில் நிற்கிறோர் .அைர் சோியோக நடுத்த படி
அள ய கைண்டும் என்றோல் கமலும் 4 படிகள் ஏற கைண்டும், அந்த ஏைியில் உள்ை படிகைின்
எண்ைிக்ளக?
A) 8
B) 9
C)10
D)11
47)
The average monthly income of a person in a certain family of 5 is Rs. 10,000.
What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of
one person increased by Rs. 1, 20,000 per year?
A) Rs. 12,000 B) Rs. 16,000
C) Rs. 20,000
D) Rs. 34,000
5 நபர் ரகோண் ஒரு குறிப்பிட் குடும்பத்தில் ஒரு நபர் ச ோசோி மோத ைருமோனம் ரூ. 10,000.
குடும்பத்தில் ஒரு நபர் ைருமோனம் ைரு த்திற்கு ரூ. 1, 20,000 அதிகோித்துள்ைது என்றோல், அகத
குடும்பத்தின் ஒரு நபர் ச ோசோி மோத ைருமோனம் என்ன?
A) ரூ. 12,000
B) ரூ. 16,000
C) ரூ. 20,000
D) ரூ. 34,000
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48)
A plot of land is in the form of a quadrilateral, where one of its diagonals is 200 m
long. The two vertices on either side of these diagonals are 60 m and 50 m away from the
diagonal. What is the area of the plot of land?
A) 11,000 sq.m
B) 22,000 sq.m
C)30,000 sq.m
D)60,000 sq.m
ஒரு வீட்டு மளனயோனது நோற்க ைடிைில் உள்ைது ,அதன் ஒரு மூளை ைிட் த்தின் நீைம்
200மீ. க த்தின் இரு எதிர் உச்சிகள் மூளை ைிட் த்திலிருந்து 60மீ. 50மீ ரதோளைைில் உள்ைன
எனில் ப ப்பைவு யோது?
A) 11,000 ச. மீ
B) 22,000 ச. மீ
C) 30,000 ச. மீ
D) 60,000 ச. மீ
49)
A ball is drawn at random from a box containing 5 green, 6 red, and 4 yellow balls.
Determine the probability that the ball drawn is not yellow?
ஒரு ரபட்டியில் 5 பச்ளச, 6 சிைப்பு, 4 மஞ்சள் நிறப்பந்துகள் உள்ைன .ஒரு பந்து சமைோய்ப்பு
முளறயில் எடுக்கப்படுகிறது என்றோல் அது மஞ்சள் நிறம் இல்ைோமல் இருக்க நிகழ்தகளைக்கண்டுபிடி?
A) 1/15
B) 4/15
C)2/15
D) 11/15
50)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

An ideal table should consist Which of the following main parts:
Title of the table
Captions or column headings
Stubs or row designation
Footnotes
Sources of data
ஒரு சிறந்த அட் ைளை என்பது பின்ைரும் எந்த பகுதிகளை ரபற்றுறிருக்க கைண்டும்:
i)
தளைப்பு
ii)
நி ல் தளைப்பு
iii)
நிள த் தளைப்பு
iv)
அடிக்குறிப்பு
v)
ஆதோ க் குறிப்பு
A) i,ii,iii only
B) ii,iv,v only
C) i,ii,iii,iv only
D)i,ii,iii,iv,v
51)
Find the distance between the points (0, 8) and (6, 0)=?
(0, 8) மற்றும் (6, 0) என்ற புள்ைிகளுக்கு இள ப்பட் ரதோளைளைக் கோண்க?
A) 0
B)10
C)8
D)6
52)
The cost of a pen and a note book is rs. 60. The cost of a pen is rs.10 less than that
of a notebook. Find the cost of each?
ஒரு கபனோ மற்றும் ஒரு கநோட்டுப் புத்தகம் கசர்ந்து ைிளை rs.60 கபனோைின் ைிளை கநோட்டு புத்
தகத்தின் ைிளைளய ைி rs.10 குளறவு எனில் , ஒவ்ரைோன்றின் ைிளைளயக் கோண்க
A) 15 & 25
B) 35 & 35
C) 25 & 35
D) 45 & 15
53)
The mean of the 5 numbers is 32. If one of the numbers is excluded, then the mean
is reduced by 4. Find the excluded number.
5 எண்கைின் ச ோசோி 32. அவ்ரைண்கைில் ஒன்ளற நீக்கும் கபோது ச ோசோியில் குளறந்தோல்
நீக்கப்பட் எண்ளைக் கோைவும்
A) 160
B)28
C) 112
D) 48
54)
Find the cost for filling a pit of dimensions 5 m x 2 m x 1 m with soil if the rate of
Filling is rs. 270 per cu. m
5மீx2மீx1மீ அைவுள்ை ஒரு குழி மைைோல் நி ப்படுகிறது ஒரு கனமீட் ருக்கு மைல் நி ப்ப ஆகும்
ரசைவு rs.270 எனில் ரமோத்த ரசைளைக் கோண்க
A) Rs.2700
B) rs.540
C) rs.135
D) rs.270
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55)
Which of the following is NOT correct?
A) The purification or concentration of zinc blende (ZnS), and copper pyrites (CuFeS2) by
Froth flotation process
B) Noble metals such as Cu, Zn, Fe, Pb, Sn, etc are usually extracted by electrolysis of their
chlorides, oxides or hydroxides. Heavy metals, e.g. Au, Ag are extracted by making use of
roasting and smelting methods.
C) Bessemerisation -It is the process used for the manufacture of steel from pig iron.
D) The nickel carbonyl is then decomposed after distilling off the impurities to get pure nickel
metal and CO. The process is known as Mond’s process.
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
A) சல்ளபடு தோதுக்கைோன ஜிங்க் பிைோண்ட் மற்றும் கோப்பர் ளபள ட்ஸ் அ ர்பிக்கப்படும்
முளற நுள மிதப்பு முளற.
B) ரபோதுைோக உயோிய உகைோகங்கைோன Cu, Zn, Fe, Pb, Sn முதலியளை ைழக்கமோக அளைகைின்
குகைோள டுகள் , ஆக்ளசடுகள் அல்ைது ளைடி ோக்ளசடுகைிலிருந்து மின்னோற் பகுப்பு முளறகைில்
பிோிரதடுக்க படுகின்றன கன உகைோகங்கைோன , Au, Ag அகியன ைருத்தல் மற்றும் உருக்கிபிோித்தல்
மூைம் பிோிரதடுக்கபடுகின்றன.
C) ரபசிமோ ோக்குதல் -இது ைோர்ப்பு இரும்பிலிருந்து எஃகு இரும்பு உற்பத்தி ரசய்ய இம்முளற
பயன்படுகிறது.
D) நிக்கல் கோர்பளனல் கோய்ச்சி ைடித்தலின் மூைம் மோசுக்களை நீக்கிய பின் சிளதக்கப்பட்
நிக்கல் உகைோகமும் உம் ரபறப்படுகிறது .இம்முளற மோண்ட் முளற எனப்படுகிறது.
56)

A)
B)
C)
D)

Match the following:
a) Nihonium (Nh)
b) Oganesson (Og)
c) Tennessine (Ts)
d) Moscovium (Mc)
a) நிரைோனியம்(Nh)

- i) 113
-ii) 117
-iii) 115
-iv) 118.
-i) 113

b) ஓகரநஸ்ரசோன் (Og)

-ii) 117

c) ர ன்ரநஸ்சின் (Ts)

-iii) 115

d) கமோஸ்ககோைியம்(Mc)
a-i,b-ii,c-iii,d-iv
a-iv,b-iii,c-ii,d-i
a-i,b-iv,c-ii,d-iii
a-I,b-ii,c-iv,d-iii

57)

-iv) 118.

Match the following:
a) Specific resistance நியம மின்தள

- i)

b) Specific conductance நியம க த்துத்திறன்

- ii)

c) Equivalent conductance சமோன க த்துத்திறன் - iii)
d) Molar conductance கமோைோர் க த்துத்திறன்
A) a-i,b-ii,c-iii,d-iv

B) a-ii,b-i,c-iii,d-iv

- iv)

C)a-iv,b-iii,c-i,d-ii

D)a-iv,d-iii,c-ii,d-i

தூய
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IV)
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Find out the correct Match/es:
Population Nature of growth
Census year
Stagnant Population
: 1901 - 1921
Steady growth
: 1921 - 1951
Rapid high growth.
: 1981 – 2001
High growth with slowing down : 1951 - 1981
மக்கள் ரதோளக ைைர்ச்சி தன்ளம
கைக்ரகடுப்பு ைரு ங்கள்
மக்கள் ரதோளகயின் கதக்க நிளை

I)

: 1901 - 1921

II)

சீ ோன ைைர்ச்சி

: 1921 - 1951

III)

ைிள ைோன உயர் ைைர்ச்சி

: 1981 – 2001

குளறைதற்க்கோன அறிகுறிகள்
B) III,IV

: 1951 - 1981
C) I,II

IV)
A) I,IV

D)I,III

59)

Industries (Development and Regulation) Act Passed in the year___?
ைைர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குப்படுத்துதல் சட் ம் ரகோண்டுை ப்பட் ஆண்டு____?
A) 1950
B) 1951
C) 1952
D)1953
60)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

A)
B)
C)
D)

Match the following:
Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY)
National Social Assistance Programme (NSAP)
Employment Assurance Scheme (EAS)
Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY)
Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)
Integrated Rural Development Programme (IRDP)
ஜைகர் கி ோம் கைளை ைோய்ப்புப்திட் ம்

i) 1993
ii) 1999
iii)1995
iv) 1980
v) 2001
vi) 1997
i) 1993

b) நோட்டு சமூக உதைித் திட் ம்

ii) 1999

c) கைளை ைோய்ப்பு உறுதித் திட் ம்

iii)1995

d) பி தமோின் கைளை ைோய்ப்பு திட் ம்

iv)1980

e) ரபோன் ைிழோ ஆண்டு ஊ க தன் கைளை ைோய்ப்புப்திட் ம்

v) 2001

f) கி ோம ஒருங்கிளைந்த ைைர்ச்சி திட் ம்
a-ii,b-iii,c-i,d-v,e-vi,f-iv
a-iii,b-ii,c-i,d-v,e-vi,f-iv
a-ii,b-i,c-iii,d-v,e-iv,f-vi
a-ii,b-iii,c-i,d-vi,e-iv,f-v

vi) 1997

61)
Currency notes in circulation are normally referred to as?
A) Dear money
B) Cheap money
C) Fiat money
D)None of these
புழக்கத்திலுள்ை ரூபோய் கநோட்டுக்கள் ____________ என அளழக்கப்படுகிறது ?
A) அருளம பைம்

B) மலிவு பைம்

C) கட் ளை பைம்

D) இைற்றில் எதுவும் இல்ளை

62)
Direct buying and selling of securities, bills, and bonds of government as well as
private financial institutions by the central bank, on its own initiative, is called?
A) Bank rate
B)Reserve Ratio
C)Discount Rate
D)open Market operations
அ சு பத்தி ங்கள் மற்றும் தனியோர் நிதி நிறுைனங்கைின் போதுகோப்புப் பத்தி ங்கள் உண்டியல்கள்
ஆகியைற்ளற ளமயைங்கி, ைோங்கி ,ைிற்கும் ந ைடிக்ளக _______என்றளழக்கப்படும்?
A) ைங்கி வீதம்
B) இருப்பு வீதம்
C) மறுகழிவு வீதம் D) ரைைிச்சந்ளத ந ைடிக்ளக
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63)
National commission on farmers was appointed in 2004, under the chairmanship
of______?
A) PC Mahalanobis
B) VKRV Rao
C)C.Rangarajan
D)M.S.Swaminathan
ைிைசோயிகள் குறித்த கதசிய கமிஷனின் தளைை ோக 2004 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட் ைர் ?
A) பிசி மகோைகநோபிஸ்

B) VKRV ோவ்

C) சி ங்க ோஜன்

D) சுைோமிநோதன்

64)
The appointment of Karve Committee by the Planning Commission in 1955 for the
purpose?
A) Improvement of Banking Sector
B) Improvement of Small Scale Industries
C) Improvement of financial Sector
D) Improvement of Railway sector
1955 ல் திட் க் கமிஷன் கோர்கை குழுளை கநோக்கத்திற்கோக அளமத்தது ?
A) ைங்கித்துளற கமம்படுத்தல்
B) சிறு ரதோழில் கமம்போடு
C) நிதி துளற முன்கனற்றம்
யில்கை துளற முன்கனற்றம்

D)

65)
Which of the following is NOT correct?
I) RBI was set up
: on the recommendation of Hilton Young commission
II) SBI nationalised
: 1969
III) Banking regulation act
: 1949
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
I) ோிசர்வ் ைங்கி உருைோக்கம்

: யங் ைில் ன் குழு போிந்துள

II) SBI கதசியமயமோக்கள்

: 1969

III) ைங்கி ஒழூங்குமுளற சட் ம் : 1949
A) I
B) II
C) III
66)

Match the following:
FINANCE COMMISSION

a)
b) 4th
c) 11th
d) 8th
நிதிக்குழு

CHAIRMAN
- i) K Santhanam
-ii) AM kushro
-iii) PV Rajamannar
-iv) YB chawan
தளைைர்

a) 2 ைது

-i) K சந்தோனம்

b) 4 ைது

-ii) AM குஷ்க ோ

c) 11 ைது

-iii) PV ோஜ மன்னோர்

d) 8 ைது

-iv) YB சோைோன்

2nd

A)
B)
C)
D)

D) I,II,III

a-i,b-ii,c-iii,d-iv
a-i,b-iii,c-ii,d-iv
a-i,b-ii,c-iv,d-iii
a-I,b-iv,c-iii,d-ii

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

67)
Kehkashan Basu (16) has won 2016 prestigious International Children’s Peace
Prize for her fight for climate justice and combating environmental degradation. She
was presented with the award by Mohammad Yunus at a ceremony held in,
_________.
A) Hague, Netherland
B) Brussels, belgium
C) Mumbai, Maharastra
D) Ottawa, Canada
கககஷன் போசு (16) ,2016-ல் கோைநிளை நீதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீ ழிவு கபோ ோட் த்திற்கோக அைர்
மதிப்புமிக்க சர்ைகதச குழந்ளதகள் அளமதி போிசு _________ ல் ந ந்த ஒரு ைிழோைின் மூைம் ைிருது
முகமது யூனுஸ் அைர்கைோல் ைழங்கப்பட் து
A) கைக், ரநதர்ைோந்து
B) பி ஸ்ஸல்ஸ், ரபல்ஜியம்
C) மும்ளப, மகோ ோஷ்டி ோ
D) ஒட் ோைோ ,கன ோ
68)
Magnus Carlsen has won the 2016 World Chess Championship ,He belongs to
the country_______?
A) Russia
B) Norway
C) Sweden
D) Switzerland
கமக்னஸ் கோர்ல்சன் 2016 உைக ரசஸ் சோம்பியன்ஷிப் பட் த்ளத ரைன்றோர், அைர் _______
நோட்டிற்கு ரசோந்தமோனைர்?
ஷ்யோ

A)

B) நோர்கை
C) ஸ்வீ ன்
D) சுைிச்சர்ைோந்து
69)

Which bank has launched “EazyPay” mobile application for merchants ?
ைியோபோோிகள் பயன்படுத்தும் “EazyPay “ ரமோளபல் ரசயலிளய எந்த ைங்கி
அறிமுகப்படுத்தியது?

A)
B)
C)
D)

HDFC
ICICI
SBI
AXIS

70)
English has been ranked first in the top 10 most powerful languages in the
world according to the 2016 World Power Language Index (PLI). Indian language Hindi
was ranked 10th in the 2016 PLI. The index was published by _____?
உைக சக்திைோய்ந்த ரமோழி குறியீடு (PLI) 2016 படி, உைகில் ோப் 10 ரமோழிகைில் மிகவும்
சக்திைோய்ந்த ரமோழி ஆங்கிைம். இந்தியோைின் இந்தி ரமோழி 10 ைது இ த்தில் உள்ைது. இந்த
குறியீட்டு எந்த நிறுைனத்தோல் ரைைியி ப்பட் து?
A) IMF
B) WORLD BANK C)WEF
D) BRICS பிோிக்ஸ்
சர்ைகதச நோைய நிதியம் உைக ைங்கி
உைக ரபோருைோதோ சம்கமைனம்
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71)
Union government has decided to observe Water day in the country on the eve of
which leader’s birth anniversary?
A) Mahatma Gandhi
B) APJ Abdul Kalam
C) Dr. B.R. Ambedkar
D) Jawaharlal Nehru
மத்திய அ சு எந்த தளைைோின் பிறந்த நோளை நீர் தினமோக அனுசோிக்க முடிவு ரசய்துள்ைது?
A) மகோத்மோ கோந்தி
B) அப்துல் கைோம்
C) ோக் ர் பி.ஆர் அம்கபத்கர்
D) ஜைகர்ைோல் கநரு
72)
Which company has launched its global startup program ‘Launch pad’ in India?
A) Flipkart
B) Amazon
C) Snap deal
D) Myntra
எந்த நிறுைனம் இந்தியோைில் அதன் உைகைோைிய ஸ் ோர்ட் அப் நிகழ்ச்சி “Launch pad’
ரதோ ங்கியது?
A) ஃப்லிப் கோர்ட்
B) அகமசோன்
C) ஸ்நோப் டீல்
D) மிந்த் ோ
73)
Tribal Affairs Minister Jual Oram launched ‘Stanpan Suraksha’ mobile
application to promote ______?
A) Education
B) Skills
C) Women safety
D) Breast feeding
எதளன ஊக்குைிக்க 'ஸ் ோன் பண் சு க்ஷோ' எனும் ரமோளபல் பயன்போடு பழங்குடி ைிைகோ
அளமச்சர் ஜுஅல் ஓ ம் அைர்கைோல் ரதோ ங்கப்பட் து?
A) கல்ைி
B) திறன்கள்
C) ரபண்கள் போதுகோப்பு
D) தோய்ப்போல்
74)
7th World Ayurveda Congress (WAC) 2016 was held at_______?
A) Panaji,Goa
B) Bhubaneshwar,Odisha
C) Mumbai,Maharastra
D) Kolkata, West Bengal
7 ைது உைக ஆயுர்கைத கோங்கி ஸ் (WAC) 2016 எங்கு நள ரபற்றது____?
A) பனோஜி, ககோைோ
B) புைகனஸ்ைர்,ஒடிசோ
C) மும்ளப மைோ ோஷ்டி ோ
D) ரகோல்கத்தோ, கமற்கு ைங்கோைம்
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75)
Annual bilateral maritime exercise “Konkan 16”: took place between, which two
countries?
A) Indian Navy and the Royal Navy (British Navy)
B) Indian Navy and Indonesian navy
C) Indian Navy and Maldives navy
D) Indian Navy and Madagascar navy
“ரகோங்கன் 16 “- ஆண்டு இருத ப்பு க ல்சோர் உ ற்பயிற்சி எந்த இரு நோடுகளுக்கு இள கய
ந ந்தது?
A) இந்திய க ற்பள மற்றும் ோயல் க ற்பள (பிோிட்டிஷ் க ற்பள )
B) இந்திய க ற்பள மற்றும் இந்கதோனிசிய க ற்பள
C) இந்திய க ற்பள மற்றும் மோைத்தீவு க ற்பள
D) இந்திய க ற்பள மற்றும் ம கோஸ்கர் க ற்பள
76)
I)
II)
III)
IV)
I)

Find out the correct Matches:
27th meeting of the Southern Zonal Council
Dr Satya Narayan
Atal-Amrit Abhiyan
Annapurna Rasoi Scheme
சோியோன ரபோருத்தத்திளனக்/ யளைகளை கண் றிக

: Thiruvananthapuram, Kerala
: Bihari Puraskar 2016
: Assam
: Tamil Nadu

27 ைது ரதற்கு மண் ை கவுன்சில் கூட் ம்

: திருைனந்தபு ம், கக ைோ

II)

ோக் ர் சத்ய நோ ோயண்

III)

அ ல்-அம்ோித் அபியோன்

IV)
அன்னபூர்ைோ கசோய் திட் ம்
A) I,II,IV
B) II,III,IV

: பிைோோி பு ஸ்கோர் 2016
: அசோம்
C) I,II,III

: தமிழ்நோடு
D) I,III,IV

77)
Which State Government has launched “Biju Sishu Surakshya Yojana”?
A) Haryana
B) Bihar
C) Odisha
D) West Bengal
எந்த மோநிைஅ சோங்கம் "பிஜு சீஷு சு ோக்சியோ கயோஜனோ" -ளை அறிமுகப்படுத்தியது ?
A) ைோியோனோ
B) பீகோர்
C) ஒடிசோ
D) கமற்கு ைங்கம்
78)
Who is the chairperson of GST council?
A) Prime Minister
B) Union Finance Minister
C) Finance Commission Chairman
D) President, NITI aayog
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தளைைர் யோர்?
A) பி தமர்
B) மத்திய நிதி அளமச்சர்
C) நிதி ஆளையத்தின் தளைைர்
D) தளைைர், நிதி அகயோக்
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79)
Which Private aerospace company is planning to send a spacecraft to the
moon aboard an Indian Space Research Organization (ISRO) rocket on December 28,
2017? by which It will be India’s first private moon mission to be launched.
A) Team Aerospace
B) Team Brahma
C) Team Indus
D) Team Honeywell
எந்த ஒரு தனியோர் ைிண்ரைைி நிறுைனம், டிசம்பர் 28, 2017 அன்று இந்தியோைின் முதல் தனியோர்
சந்தி ப்பயைம் ,இந்திய ைிண்ரைைி ஆ ோய்ச்சி ளமயம் (இஸ்க ோ) ோக்ரகட் கப்பலில் சந்தி
மண் ைத்திற்கு ைிண்கைம் அனுப்ப திட் மிட்டுள்ைது?
A) குழு ைோன்ரைைி
B) குழு பி ம்மோ
C) குழு சிந்து
D) குழு ைனிரைல்
80)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016 was awarded to Yoshinori
Ohsumi for ____?
A) discoveries against infections caused by roundworm parasites
B) discoveries concerning a novel therapy against Malaria
C) discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain
D) discoveries of mechanisms for autophagy
2016 ஆம் ஆண்டு மருத்துைம் அல்ைது உ லியங்கியல்-கோன கநோபல் போிசு இகயோசிகனோோி ஓசூமி
அைர்களுக்கு எதற்கோக ைழங்கப்பட் து?
A) உருளை புழு ஒட்டுண்ைிகள் மூைம் ஏற்படும் ரதோற்று எதி ோன கண்டுபிடிப்புகள்
B) மகைோியோ எதி ோக ஒரு நோைல் சிகிச்ளச குறித்த கண்டுபிடிப்புகள்
C) ரசல்கள் மூளையில் ஒரு ரபோசிஷனிங் சிஸ் ம் என்ற கண்டுபிடிப்புகள்
D) தன்ளனத்தோனுண்ைல் ைழிமுளறகள் கண்டுபிடிப்புகள்
81)
Every Year September 14 is observed as _________?
A) World Heart day
B) National flowers day
C) World coconut day
D) National Hindi diwas
ஒவ்ரைோரு ஆண்டும் ரசப் ம்பர் 14____நோைோக அனுசோிக்கப்படுகிறது?
A) உைக இதய நோள்
B) கதசிய மைர்கள் நோள்
C) உைக கதங்கோய் நோள்
D) கதசிய இந்தி திைோஸ்
82)

A)
B)
C)
D)

“World Day against Death Penalty “every year falls on___________?
ஒவ்ரைோரு ஆண்டும் உைக ம ை தண் ளனக்கு எதி ோன தினமோக அனுசோிக்கப்படும்
நோள்______?
October 20
அக்க ோபர் 20
September 21
ரசப் ம்பர் 21
October 10
அக்க ோபர் 10
December 11
டிசம்பர்
11

ARUL IAS ACADEMY
83)

A)
B)
C)
D)

Match the following:
New Prime Minister
a) Mariano Rajoy
b) Bernard Cazeneuve
c) Bill English
d) Paolo Gentiloni
புதிய பி தமர்
a) மோியோகனோ கஜோய்
b) ரபர்னோர்ட் கோஸ்நியுவ்
c) பில் இங்கிலீஷ்
d) பவுகைோ ரஜண்டிகைோனி
a-ii,b-i,c-iv,d-iii
a-i,b-ii,c-iii,d-iv
a-iv,b-iii,c-ii,d-i
a-ii,b-iii,c-iv,d-i
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84)
I)
II)
A) I
I)
II)
A) I

Country
-i)
Spain
-ii)
France
-iii)
New Zealand
-iv)
Italy
நோடு
-i) ஸ்ரபயின்
-ii) பி ோன்ஸ்
-iii) நியூசிைோந்து
-iv) இத்தோலி

Choose the correct answer:
Jnanpith award 2016
Kaisa matomaki and Maksym radziwill
Sastra Ramanujan award 2016 Shankha ghosh
B) II
C)both I & II
D) Neither I nor II
சோியோன ைிள தருக:
ஞோனபீ ைிருது 2016
- ளகசோ மட்ர ோமகி மற்றும் மக்ச்ய்ம் ட்ஷிைில்
சோஸ்தி ோ ோமோனுஜன் ைிருது 2016 - ஷன்ைோ ககோஷ்
B) II
C) இளை இ ண்டும் சோி
D) இளை இ ண்டும் தைறு

85)
Sri Chandrasekarendra Saraswati National Eminence Award (SIES) 2016 given to?
I)
Devendra Fadnavis,
II)
A S Kiran Kumar
III)
John Ralston Marr
IV)
Kamala Murthy
A) I,II,III,IV
B)II,III only
C) I&IV only
D) I & II only
ஸ்ரீ சந்தி கசககந்தி ச ஸ்ைதி கதசிய சிறப்புமிக்க ைிருது(SIES) 2016 யோருக்கு ைழங்க
ப்பட் து?
I)
கதகைந்தி பட்னவீஸ்
II)
எஸ் கி ண் குமோர்
III)
ஜோன் ோல்ஸ் ன் மோர்
IV)
கமைோ மூர்த்தி
A) I,II,III,IV
B)II,III மட்டும்
C) I& IV மட்டும்
D) I& II மட்டும்
86)
The International Day for Tolerance is observed globally on
A) 16 November
B) 7 November
C) 9 November
D) 11 November
உைகைைில் சர்ைகதச சகிப்பு தினம் அனுசோிக்கப்படும் நோள்______?
A) 16 நைம்பர்
B) 7 நைம்பர்
C) 9 நைம்பர்
D) 11 நைம்பர்

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

87)
Indian Government decided to demonetize Rs500 and Rs1,000 notes on
November8,2016. After that which among the following countries have decided to
demonetize their currencies?
I) Greece
II) Pakistan
III) Venezuela
IV) Australia
V) China
A) I,II,III,IV,V
B) I,II,IV,V
C) II,III,IV
D)I,III,V
இந்திய அ சு நைம்பர் 8,2016 அன்று Rs500 மற்றும் Rs1,000 கநோட்டுகள் பை மதிப்பிறக்கம்
ரசய்தது அதன் பிறகு பின்ைரும் எந்த நோடுகள் தங்கள் கநோட்டுகள் /நோையங்களை பை
மதிப்பிறக்கம் ரசய்ய முடிவு ரசய்தன?
I) கிோீஸ்
II) போகிஸ்தோன்
III) ரைனிசுைோ
IV) ஆஸ்திக லியோ
V) சீனோ
A) I,II,III,IV,V
B) I,II,IV,V
C) II,III,IV
D)I,III,V
88)
Choose the correct answer:
I) Vanjeevan : The National Resource Centre (NRC) for Tribal Livelihood issues
II) Bunkar Mitra :Handloom Helpline Centre
III) GARV-II : mobile application to ensure transparency in rural electrification program
IV) ‘Tarang Sanchar’ portal: Department of Telecom (DoT) - to check radiation complaints
A) I,II,III,IV
B) II,III only
C)I,IV only
D) I,III only
சோியோன ைிள தருக:
I) ைன்ஜீைன் :கதசிய ைை பழங்குடி ைோழ்ைோதோ பி ச்சிளனகள் ளமயம் (NRC)
II) புன்கர் மித் ோ : ளகத்தறி ரைல்ப்ளைன் ளமயம்
III) GARV II : ரமோளபல் பயன்போட்ள - ஊ க மின்மயமோக்கல் திட் த்தில் ரைைிப்பள த்தன்ளம
IV) த ங் சஞ்சோர்' கபோர் ல் : ரதோளைத் ரதோ ர்புத் துளற (dot) - கதிர்வீச்சு புகோர்கள் சோிபோர்க்க
A) I,II,III,IV
B) II,III மட்டும்
C)I,IV மட்டும்
D) I,III மட்டும்
89)
Match the following
INDIAN NAVY EXERCISE
COUNTRY
a) VARUNA
1) Singapore
b) SLINEX
2) Srilanka
c) INDRA
3)France
d) MALABAR
4)Russia
e) SIMBEX
5)USA
ரபோருத்துக
இந்திய க ற்பள பயிற்சி
நோடு
a) VARUNA
1) சிங்கப்பூர்
b) SLINEX
2) இைங்ளக
c) INDRA
3) பி ோன்ஸ்
d) MALABAR
4) ஷ்யோ
e) SIMBEX
5) அரமோிக்கோ
A) a-1,b-2,c-3,d-4,e-5
B) a-3,b-2,c-4,d-5,e-1
C) a-4,b-2,c-3,d-5,e-1
D) a-3,b-1,c-4,d-5,e-2
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90)
Which among the following statements are CORRECT regarding CVC(Central
Vigilance Commission)?
I)
In 2004, the Government of India authorized the CVC as the “Designated Agency”
to receive written complaints for any allegation of corruption
II)
The salary, allowances and other conditions of service of the Central Vigilance
Commissioner are similar to those of the Supreme Court Judge
III)
The CVC conducts its proceedings at its headquarters (New Delhi)
A) I only
B) II,III only
C) I,III only
D) I,II,III
பின்ைரும் எந்த அறிக்ளககள் மத்திய ஊழல் கண்கோைிப்பு ஆளையம் ரதோ ர்போக சோியோக
இருக்கின்றன?
I) 2004 ஆம் ஆண்டில், ஊழலின் குற்றச்சோட்ள

எழுதப்பட்

புகோர்கள் ரபற "நியமிக்கப்பட்

ஏரஜன்சி" என CVC க்கு , இந்திய அ சு அங்கீகோ ம் ைழங்கியது
II) ஊழல் கண்கோைிப்பு ஆளையர் சம்பைம், ரகோடுப்பனவுகள் மற்றும் மற்ற நிளைளமகள் உச்ச
நீதிமன்ற நீதிபதி ஒத்த உள்ைன.
III) சி.ைி.சி. தனது தளைளம அலுைைகத்தில்(புது தில்லி) ந ைடிக்ளககள் ந த்துகிறது
A) I மட்டும்
91)
A) Goa

B) II,III மட்டும்

C) I,III மட்டும்

D) I,II,III

Which among the following States does not have Lok ayukta act?
B) Bihar
C) West Bengal
D) Andhra Pradesh
பின்ைரும் எந்த மோநிைங்கைில் கைோக் அயுக்த இல்ளை?

A) ககோைோ

B) பீகோர்

C) கமற்கு ைங்கோைம் D) ஆந்தி ப் பி கதசம்

92)
Which of the following is NOT correct?
A) Special Police Establishment (a division of CBI)- under the Delhi Police Establishment Act,
1949
B) CBI Training Centre- New Delhi and there are three regional training centers at Kolkata,
Mumbai and Chennai
C) The CBI Academy is located at Ghaziabad
D) The institution of Ombudsman was first created in Sweden in 1809.
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோனளை எது?
A) சிறப்பு கபோலீஸ் அளமப்பு (சிபிஐ ஒரு பிோிவு) - தில்லி கபோலீஸ் ஏற்படுத்துதல் சட் த்தின் கீழ், 1949
B) சிபிஐ பயிற்சி ளமயம்- புது தில்லி மற்றும் 3 பி கதச பயிற்சி ளமயங்கள் ரகோல்கத்தோ, மும்ளப,
ரசன்ளன ஆகிய இ ங்கைில் உள்ைன
C) சிபிஐ அகோ மி கோசியோபோத்தில் அளமந்துள்ைது
D) குளறககள் நிறுைனம் 1809 ஆம் ஆண்டு ஸ்வீ ன் நோட்டில் முதன் முதலில் உருைோக்கப்பட் து
93)
Which of the following is wrong?
A) CVC(Central Vigilance Commission
B) National Human Rights Commission
C) Election Commission
D) National Commission for SC/ST
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோனளை

Statutory Body
Statutory Body
Quasi Judicial Constitutional Body
Advisory Body
எது?

A) CVC மத்திய ஊழல் கண்கோைிப்பு ஆளையம் - சட் ப்படி நிறுைனம்
B) கதசிய மனித உோிளமகள் ஆளையம்

- சட் ப்படி நிறுைனம்

C) கதர்தல் ஆளையம்

- நிதி முளற சோர்புள ய அ சியைளமப்பு நிறுைனம்

D) SC / ST க்கோன கதசிய ஆளையம்

- ஆகைோசளனக் குழுமம்
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94)

A)
B)
C)
D)

Assertion (A): The Chief Minister can dismiss a minister of state government.
Reason(R): The Chief Minister is the head of the state council of ministers.
Answer the following questions by using the codes given below:
Both A and R are true and R is the correct explanation of A
Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.
A is true but R is false.
A is false but R is true.
கருத்து (A): முதல்அளமச்சர் ,மோநிை அ சோங்கத்தின் அளமச்சள பதைி நீக்கம் ரசய்யைோம்
கோ ைம் (R): முதல்அளமச்சர் மோநிை அளமச்சர் அளையின் தளைைர் ஆைோர்
கூற்று(A)கோ ைம்(R)ஆகியளை களை க் கருத்தில் ரகோண்டு கீழ் கோணும் ரதோகுப்பு கைிலிருந்து
உங்கள் ைிள ளய ரதோிவு ரசய்க.

A) A மற்றும்R அகிய இ ண்டும் சோியோகும் மற்றும் Rஎன்பது Aயின் சோியோன ைிைக்கமோகும்
B) A மற்றும்.R அகிய இ ண்டும் சோியோகும் .ஆனோல் Rஎன்பது Aயின் சோியோன ைிைக்கமல்ை
C) A சோியோகும் ஆனோல் R தைறு ஆகும்
D) A தைறு ஆகும் ஆனோல் R சோியோகும்
95)
How many members are nominated to the State Legislative Council by the
Governor?
A) One-third
B) One-twelfth
C) One-eighth
D) One-sixth
எத்தளன உறுப்பினர்கள் ஆளுநர் மூைம் மோநிை சட் கமைளை-கவுன்சில் -க்கு
நியமிக்கப்பகின்றன?
A) மூன்றில் ஒரு பங்கு B) பன்னி ண்டில் ஒரு பங்கு C) எட்டில் ஒரு பங்கு

D) ஆறில் ஒரு பங்கு

96)
Which one of the following pairs is correctly matched?
A) 1919 Act – Dyarchy at the Centre
B) 1861 Act – Portfolio system
C) 1935 Act – Bicameralism
D) 1853 Act – Governor-General of India
பின்ைரும் எந்த கஜோடிகள் சோியோக ரபோருந்தியுள்ைது
A) 1919 சட் ம் - மத்தியில் இ ட்ள

ஆட்சி முளற

B) 1861 சட் ம் - கபோர்ட் ஃப்லீகயோ அளமப்பு
C) 1935 சட் ம் – இரு அளைகைோல் ஆனளை
D) 1853 சட் ம் - இந்திய கைர்னர் ரஜன ல்
97)
Which of the following are the limitations on the sovereignty of Indian Parliament?
1. Fundamental Rights
2. Judicial Review
3. Federalism
4. Written Constitution
A) 1, 3 and 4
B) 1, 2 and 3
C) 1 and 2
D) 1, 2, 3 and 4
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பின்ைருைனைற்றில் இந்திய நோ ோளுமன்றத்தின் இளறயோண்ளம மீது ை ம்புகள் உள்ைன?
1) அடிப்பள

உோிளமகள்

2) நீதித்துளற மறுஆய்வு
3) கூட் ோட்சி
A)
B)
C)
D)

4) எழுத்து பூர்ைமோன அ சியைளமப்பு
1, 3 and 4
1, 2 and 3
1 and 2
1, 2, 3 and 4

98)
Which of the following are the federal features of the Indian Constitution?
1. Rigid Constitution
2. Bicameral legislature
3. Office of the CAG
4. Collective responsibility
5. Office of the Governor
A) 1, 2 and 3
B) 1, 2 and 5
C)1, 2, 3 and 4
D) 1 and 2
இந்திய அ சியைளமப்பின் கூட் ோட்சி அம்சங்கள் பின்ைருைனைற்றில் எது?
1. தி மோன அ சியைளமப்பு
2. இருகட்சி ஆட்சிமுளற
3. சிஏஜி அலுைைகம்
4. கூட்டு ரபோறுப்பு
5. ஆளுநர் அலுைைகம்
A ) 1, 2 and 3
B) 1, 2 and 5

C)1, 2, 3 and 4

D) 1 and 2

99)
The Zonal Councils have been established by:
A) Article 263 of the Constitution
B) States re-organization Act
C) Zonal Councils Act
D) An order of the President of India
மண் ைக் கவுன்சில் நிறுைப்பட்டுள்ைன ?
A) அ சளமப்பின் ைிதி 263
B) மோநிை மறு சீ ளமப்பு சட் ம்
C) மண் ைக் கவுன்சில் சட் ம்
D) இந்திய ஜனோதிபதி ஆளை
100)
Which of the following Cabinet Committees is not chaired by the Prime Minister?
A) Political Affairs Committee
B) Appointments Committee
C) Committee on Parliamentary Affairs
D) Economic Affairs Committee
பின்ைரும் எந்த ககபிகனட் குழு பி தமர் தளைளமயில் இல்ளை?
A) அ சியல் ைிைகோ குழு
B) நியமனங்கள் குழு
C) போ ோளுமன்ற ைிைகோ கமிட்டி
D) ரபோருைோதோ ைிைகோ ங்களுக்கோன குழு
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101)
I)
II)

Choose the correct answer:
Hippocrates the Father of Medicine listed organisms with medicinal value
Aristotle and his student Theophrastus made the first attempt to classify
organisms without stressing their medicinal value.
III)
Pliny the Elder who introduced the first artificial system of classification in his
book ‘Historia Naturalis’.
IV)
John Ray an English naturalist introduced the term Taxonomy for the first time
and Augustin-Pyramus de Candolle who coined the word species
A) I,III,IV
B) II,III,IV
C) I,II,III
D) I,II,IV
சோியோன ைிள தருக:
I) மருத்துைத்தின் தந்ளத என அளழக்கப்பட்
II)

ைிப்கபோகிர ட் ஸ்

மருத்துை முக்கியத்துைம் ைோய்ந்த சிை உயிோினங்களை அோிஸ்ட் ோடிலும் அை து மோைைர்
திகயோஃப ஸ்

ம் முதன் முளறயோக மருத்துை பயனுக்கு அதிக முக்கியத்துைம் அைிக்கோமல்

ஊயிோினங்களை ைளகபடுத்த முயற்சி ரசய்தனர்
III)

ப்ளைனி த எல் ர் - ைிஸ்க ோோி நோச்சு ோலிஸ் என்ற நூலின் முதன் முளறயோக ரசயற்ளக
ைளகபோட்டு முளறளய அறிமுகப்படுத்தினோர்

IV)

ஜோன்க என்ற ஆங்கிை இயற்ளக அறிஞர் முதன் முளறயோக ைளக பட்டியலில் என்ற
ைோர்ளதளய அறிமுகப்படுத்தினோர். அகஸ்டின் ப ோமஸ் கண்க ோல் என்ற தோை ைியல்
நிபுைர் எந்த ஒரு ஊயிோினத்தின் ைளகக்கும் சிற்றினம் என்ற ரசோல்ளை முதன் முதலில்

பயன்படுத்தினோர்
A) I,III,IV
B) II,III,IV
102)
a)
b)
c)
d)

Match the following:
Species of Plasmodium
Plasmodium vivax
Plasmodium falciparum
Plasmodium malariae
Plasmodium Ovale
பிைோஸ்கமோடியத்தின் ைளககள்

C) I,II,III

D) I,II,IV

Type of fever
1) benign tertian fever
2) malignant tertian fever
3) quartan fever
4) mild tertian fever
ஏற்படும் கோய்ச்சல்

a) பிைோஸ்கமோடியம் ளைைோக்ஸ்

1) வீோியம் குளறந்த மகைோியோக் கோய்ச்சல்

b) பிைோஸ்கமோடியம் போல்சிபோ ம்

2) மிகுந்த போதிப்ளப ஏற்படுத்தும் கோய்ச்சல்

c) பிைோஸ்கமோடியம் மகைோியோ

3) நோன்கு நோட்களுக்கு ஒருமுளற ஏற்படும் கோய்ச்சல்

d) பிைோஸ்கமோடியம் ஒகைகை
A) a-i,b-ii,c-iii,d-iv
B) a-ii,b-i,c-iv,d-iii
C) a-iii,b-iv,c-ii,d-i
D) a-iv,b-iii,c-i,d-ii

4) மூன்றோைது நோட்கைில் கதோன்றும்கோய்ச்சல்

103)
Which of the following is wrong?
A) Sarcoma - Malignancy in structural tissues
B) Carcinoma - Epithelial cancers
C) Lymphoma - Lymphatic tissues
D) Leukemia - Red blood cells.

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோனளை எது?
A) சோர்ககோமோ- அளமப்பு திசுக்கைில் ஏற்படும் கட்டிகள்
B) கோர்சிகனோமோ- எப்பிதீலிய புற்றுகநோய்
C) லிம்கபோமோ -நிைநீர்த் திசுக்கைில் புற்றுகநோய்
D) லூ யுக்ககமியோ இ த்த சிைப்பு அணுக்கள்
104)
Who is Proved Experimentally the existence of Neutrino?
A) Enrico Fermi
B) Richard P.Feyman
C) Rutherford
D) Clyde L.Cowan & Frederic Reines
நியூட்ோீகனோளை ரசயல்முளறயில் கண்டு பிடித்து நிரூபித்தைர் யோர் ?
A) என்ோிக்ககோ ஃரபர்மி
B) ோிச்சர்ட் P. ஃரபய்ன்கமன்
C) ரூதர் ஃகபோர்டு
D) கிளைடு L . ககோைன் பி ட்ோிக் க ய்ன்ஸ்
105)
i)
ii)
iii)

Identify the correctly matched Pairs among the following.
Spherometer
- Measures the curvature of lenses
Voltameter
- Measures the electric voltage in a circuit
Theodolite
- measures Horizontal and vertical angles with great accuracy
சோியோக ரபோருத்தப்பட்டுள்ை இளைகளை அள யோைம் கோட்டுக

i)

ஸ்ரப ோமோனி

- ைில்ளைகைின் ைளைைிளன அைைிடும்

ii)

கைோல் ோமோனி

- மின் சுற்றிலுள்ை மின்னழுத்தத்ளத அைைிடும்

iii)

தீகயோ ளைட்டு

-கிள

A) i,ii

B) ii,iii

மட்

மற்றும் ரசங்குத்துக் ககோைங்களை அதிக

துல்ைியத்கதோடு அைைிடும்
C) i,iii
D)i,ii,iii

106)
“Light rays that pass near the sun will be deflected towards it”. This effect is known
as?
A) Einstein effect
B) Doppler effect
C) Lorentz effect
D) Fitzgerald effect
“சூோியனின் அருகில் ரசல்லும் ஒைி கற்ளறகள் அதளன கநோக்கி ைிைக்கமள யும்” - இந்த
ைிளைைின் ரபயர்?
A) ஐன்ஸ்டீன் ைிளைவு
B)

ோப்ைர் ைிளைவு

C) ைோ ன்ஸ் ைிளைவு
D) ஃபிட்ஸ் ரஜ ோல்ட் ைிளைவு
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107)

Match the following:
SPORTS AWARD
Rajiv Gandhi Khel Ratna
Arjuna Award
Dronacharya Award
Dhyanchand Award
ோஜீவ் கோந்தி ககல் த்னோ

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017
- i)
- ii)
-iii)
-iv)
-i)

INSTITUTED YEAR
1985
1961
1991
2002
1985

b) அர்ஜுனோ ைிருது

-ii)

1961

c) துக ோைோச்சோர்யோ ைிருது

-iii)

1991

-iv)

2002

a)
b)
c)
d)
a)

d) தயன்சண்ட் ைிருது
A) a-i,b-ii,c-iii,d-iv
B) a-iii,b-ii,c-i,d-iv
C) a-ii,b-iii,c-i,d-iv
D) a-iv,b-ii,c-iii,d-i

108)
Which award is also referred as the “alternative Nobel Prize”?
A) Golden Globe Award
B) Right Livelihood Award
C) Grammy Award
D) Pulitzer Prize
எந்த ைிருது "மோற்று கநோபல் போிசு" என குறிப்பி ப்படுகிறது?
A) ககோல் ன் குகைோப் ைிருது
B) ள ட் ைவ்லிவுட் ைிருது
C) கி ோமிய ைிருது
D) புலிட்சர் போிசு
109)

Which one of the following Relationship is correct?
பின்ைரும் எந்த ரதோ ர்பு சோியோனது?

A)

B)

110)
1)
2)
3)
4)

C)

D)

Give the increasing order of the atomic masses of the following elements :Hydrogen
Oxygen
Helium
Carbon
பின்ைரும் அணு நிளற கூறுகள் அதிகோிக்கும் ைளகயில் ைோிளசப்படுத்தவும்?

1) ளைட் ஜன்
2) ஆக்ஸிஜன்
3) ைீலியம்
4) கோர்பன்
A) 1,2,3,4
B) 1,3,4,2
C) 4,3,2,1
D) 4,2,3,1

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

111)
a)
b)
c)
d)

Match the following:
Epinephrine
- 1. Uterine Contractions
Parathormone
- 2. Water resorption
Oxytocin
- 3. Ca uptake
Leutinizing Hormone - 4.Glycogen breakdown
-5. Thyroid hormone synthesis
-6. Progesterone secretion
a) எபிரநப்ோின்
-1. கருப்ளப சுருங்கி ைிோிதல்
b) போ ோத்ைோர்கமோன்

-2. நீர் மீண்டும் உறிஞ்சுதல்

c) ஆக்ஸிக ோசின்

-3. Ca எடுத்து ரகோள்ளுதல்

d) லூடிளனசிங் ைோர்கமோன்-4. கிளை ககோஜளனச் சிளதத்தல்
-5. ளத ோய்டு ைோர்கமோன் உற்பத்தி
-6. புக ோரஜஸ்டீக ோன் சு த்தல்
A) a-1,b-2,c-5,d-6
B) a-5,b-6,c-1,d-2
C) a-5,b-2,c-3,d-4
D) a-4,b-3,c-1,d-6
112)
Choose the correct pair:
A) Vitamin A
- Fat soluble
B) Vitamin B
- Fat soluble
C) Vitamin D
- Water soluble
D) Vitamin C
- Fat soluble
சோியோன இளையிளன கதர்வு ரசய்க:
A. ளைட் மின் A -ரகோழுப்பில் கள யும் தன்ளமயுள யது
B. ளைட் மின் B-ரகோழுப்பில் கள யும் தன்ளமயுள யது
C. ளைட் மின் D-நீோில் கள யும் தன்ளமயுள யது
D. ளைட் மின் C-ரகோழுப்பில்கள யும்தன்ளமயுள யது
113)
a)
b)
c)
d)
a)

Match the following:
Android OS
I) Research In Motion
Symbian OS
II) Google Inc
BlackBerry OS
III) Nokia
Bada OS
IV) Samsung Electronics
அண்ட் ோய்டு OS
I) ோிசர்ச் இன் கமோஷன்

b) சிம்பியன் OS

II) Google இன்க்

c) ப்ைோக்ரபோி OS

III) கநோக்கியோ

d) ப ோ OS
A) a-II,b-III,c-I,d-IV
B) a-I,b-III,c-II,d-IV
C) a-III,b-II,c-I,d-IV
D) a-IV,b-III,c-I,d-II

IV) சோம்சங் எரைக்ட் ோனிக்ஸ்
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114)
a)
b)
c)
d)
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Match the following:
Bird Sanctuary
Karaivetti
Chitrangudi
Vaduvoor
Vettangudi
பறளைகள் ச ைோையம்

District
i) Perambalur
ii) Ramanathapuram
iii) Thiruvarur
iv) Sivagangai
மோைட் ம்

a) கள கைட்டி

i) ரப ம்பலூர்

b) சித் ங்குடி

ii) இ ோமநோதபு ம்

c) ைடுவூர்

iii) திருைோரூர்

d) கைட் ங்குடி
A) a-i,b-ii,c-iii,d-iv
B) a-ii,b-iv,c-i,d-iii
C) a-i,b-iv,c-ii,d-iii
D) a-ii,b-iii,c-iv,d-i

iv) சிைகங்ளக

115)
The erosional landforms of underground water is
A) Stalacites,stalagmites,Cave pillar
B) U shaped valley, Hanging valley, Cirque
C) Lapies, Poljes, Valleys and caves
D) Gorges, Canyons, Valleys
நிைத்தடி நீோின் அோிப்போல் ஏற்படும் நிைத்கதோற்றங்கள்
A. ஸ் ோைளசட், ஸ் ோைக்ளமட், குளக தூண்கள்
B. U ைடிை பள்ைத்தோக்கு ,ரதோங்கு பள்ைத்தோக்கு சர்க்
C. கைபிஸ் கபோல்கஜ , பள்ைத்தோக்கு மற்றும் குளக
D. மளை இடுக்கு ஆற்றுக் குள வு, பள்ைத்தோக்கு
116)
Which of the following is NOT correct?
A) Kalbaisakhi
:
Assam & West Bengal
B) Norwesters
:
North West
C) Tropical Rain forest
:
Western Ghats
D) Moutain Climate
:
H type
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
A) கோல்ளபய்சகி

:

அசோம் மற்றும் கமற்கு ைங்க

B) நோர் ரைஸ் ர்

:

ை

கமற்கு

C) ரைப்பமண் ை மளழக்கோடுகள்:

கமற்கு ரதோ ர்ச்சி மளை

D) மளை கோைநிளை

H ைளக

117)
A) Zero
A) ஜீக ோ

:

The rotational speed of earth at equator is___? ˚˚
B) 1567 km/hr
C) 1667 km/hr
பூமத்திய க ளகயில் ___ பூமியின் சுழற்சி கைகம்?
B) 1567 km/hr

C) 1667 km/hr

D) 100 km/hr
D) 100 km/hr
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a)
b)
c)
d)
a)
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Match the following
Rain throughout the year
Summer rains ;winter dry
Light summer rains
All seasons dry;minimum rains
ஆண்டுகள் முழுைதும் மளழ

b) ககோள

மளழ; ைறண்

c) மிதமோன ககோள

- i) 16°-20°
-ii) 20°-30°
-iii) 7°N to 7°S
-iv) 7°-16°
-i) 16°-20°

குைிர் கோைம்

-ii) 20°-30°

மளழ

-iii) 7°N to 7°S

d) அளனத்து பருைங்கள் உயர்ந்த குளறத்தபட்ச மளழ-iv) 7°-16°
A) a-I,b-ii,c-iii,d-iv
B) a-ii,b-iii,c-iv,d-i
C) a-iii,b-iv,c-I,d-ii
D) a-iv,b-I,c-ii,d-iii
119)
a)
b)
c)
d)
e)
a)

Match the following
National Waterwary no.1
National Waterway no.2
National Waterway no.4
National Waterway no.5
National Waterway no.6
கதசிய நீர்ைழி எண்.1

-

1)
2)
3)
4)
5)
1)

Barak River
Mahanadi River
Godavari River
Brahmaputra River
Ganga River
போ ோக் நதி

b) கதசிய நீர்ைழி எண் .2

- 2) மைோநதி

c) கதசிய நீர்ைழி எண் .4

- 3) ககோதோைோி

d) கதசிய நீர்ைழி எண்.5

- 4) பி ம்மபுத்தி ோ நதி

e) கதசிய நீர்ைழி எண்.6
A) a-1,b-2,c-3,d-4,e-5
B) a-5,b-4,c-3,d-2,e-1
C) a-1,b-3,c-2,d-4,e-5
D) a-4,b-5,c-2,d-3,e-1

- 5) கங்ளக நதி

120)
Which of the following is NOT correct?
A) Bhils
:
Madhya Pradesh
B) Jarawa
:
Andaman
C) Gujjars
:
Himachal pradesh
D) Kolam
:
Tamil Nadu
கீழ் குறிப்பி ப்பட் ளைகைில் தைறோன ளை எது?
A) பில்

: மத்தியப் பி கதசம்

B) ஜோ ைோ

: அந்தமோன்

C) குஜ்ஜோர்

: இமோசைப் பி கதசம்

D) ககோைம்

: தமிழ்நோடு
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121)
Which country is the leading producer of Diamond?
A) South Africa
B) Germany
C) Chile
D) Russia
ளை தயோோிப்பில் முன்னைி நோடு?
A) ரதன் ஆப்ோிக்கோ
B) ரஜர்மனி
C) சிலி
D)

ஷ்யோ

122)
Who among the following did not accompany Gandhi during the champaran
satyagraha on 1917?
A) Sardar Patel
B) Rajendra Prasad
C) J.b Kripalani
D) Mahadev desai
1917சம்ப ோன் சத்தியோகி கித்திற்கு.கோந்தியு ன் ரசல்ைோதைர் யோர்?
A. சர்தோர் பட்க ல்
B.

ோகஜந்தி பி சோத்

C. கிருபோைைி
D. மகோகதவ் கதசோய்
123)
The Battle of Chillian walla was a part of?
A) Anglo-Maratha Wars
B) Anglo-Carnatic Wars
C) Anglo-French Wars
D) Anglo-Sikh Wars
சில்லியன் ைோைோ கபோர் ________ஒரு பகுதியோக இருந்தது?
A) ஆங்கிகைய-ம ோத்திப் கபோர்கள்
B) ஆங்கிகைோ-கர்நோ க கபோர்கள்
C) ஆங்கிகைோ பி ஞ்சு கபோர்
D) ஆங்கிகைய சீக்கிய கபோர்
124)
Arrange the following events in their correct chronological order:
1. August Offer 2. Cripps India Mission 3. Bombay Mutiny 4. Quit India Movement
பின்ைரும் நிகழ்வுகளை கோைைோிளசப்படுத்துக
1. ஆகஸ்ட் ஆஃபர் 2. கிோிப்ஸ் இந்தியோ மிஷன் 3. போம்கப கைகம் 4. ரைள்ளையகன ரைைிகயறு
A)
B)
C)
D)

இயக்கம்
1234
1243
1423
3142

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

125)
Father of renaissance of Western India was__?
A) B.M. Malabari
B) M.G. Ranade
C) R. G. Bhandarkar
D) Vinoba bhave
கமற்கு இந்திய மறுமைர்ச்சிக்கோன தந்ளத ?
A) பி.எம்.பிோீட்மோன் மைபோோி
B) எம்.ஜி. ோனக
C) ஆர் ஜி பண் ோர்கர்
D) ைிகனோபோ போகை
126)
The vedic literature yoga darsana was written by?
A) Kapila
B) Patanjali
C) Jaimini
D) Badarayana
கயோக தர்சனோ என்ற கைத இைக்கியத்ளத எழுதியைர்?
A) கபிைர்
B) பதஞ்சலி
C) ரஜய்மனி
D) பத யோனோ
127)
Who among the following is known as ‘Mother of Indian Revolution’ ?
A) Rani Laxmi Bai of Jhansi
B) Bhikaji Rustam Kama
C) Annie Besant
D) Sarojini Naidu
'இந்திய பு ட்சியின் தோய் ' என்று அளழக்கப்படுபைர் யோர்?
A) ஜோன்ஸி ோைி ைட்சுமி போய்
B) பிகோஜி கோமோ
C) அன்னி ரபசன்ட்
D) சக ோஜினி நோயுடு
128)
The Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1916 was
presided by__:
A) Rash bihari Ghosh
B) Ambika Charan Majumdar
C) Bhupendra Nath Bose
D) None of these
1916 ஆம் ஆண்டு ந ந்த இந்திய கதசிய கோங்கி ஸின் ைக்கனோ கூட் த்ரதோ ோில் யோர் தளைளம
தோங்கினோர்?
A)

ோஷ் பிகோோி ககோஷ்

B) அம்பிகோ ச ண் மஜூம்தோர்
C) பூகபந்தி நோத் கபோஸ்
D) இைற்றில் எதுவும் இல்ளை
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129)
“Poibos” a form of salutation to the king was introduced by?
A) Iltumish
B) Balban
C) Nasiruddin
D) Bahram Singh
ளபகபோஸ் என்று கூறப்படும் அ சள ைைங்கும் புதிய ைைக்க முளறளய அறிமுக படுத்தியைர் ?
A) இல்துமிஷ்
B) போல்போன்
C) நசிருதின்
D) ப ோம் சிங்
130)
The Dravidian Hostel for Non-brahmin students was run by?
A) Pitty Thiyagaraya chetty
B) Dr. Ambedkar
C) Dr. Natesa Mudaliar
D) Dr. T.M. Nair
பி ோமைர் அல்ைோதைர்களுக்கு தி ோைி ன் ைிடுதி - ளய நடுத்தியைர் யோர்?
A) பிட் டி தியோகோ ோய ரசட்டி
B) Dr. அம்கபத்கர்
C) Dr. நக ச முதலியோர்
D) Dr. T.M நோயர்
131)
The national anthem of India ‘Jana Gana Mana’ was first sung at __:
A) Calcutta, 1911
B) Calcutta, 1912
C) Delhi, 1911
D) Mumbai, 1912
இந்தியோ கதசிய கீதம் 'ஜன கன மன' முதலில் __ போ ப்பட் து:
A) கல்கத்தோ, 1911
B) கல்கத்தோ, 1912
C) தில்லி, 1911
D) மும்ளப, 1912
132)
Who was the President of the “Flag Committee” ?
A) B. R. Ambedkar
B) J. B. Kriplani
C) K. M. Munshi
D) Dr. Rajendra Prasad
ரகோடி குழுைின்" தளைைர் யோர்?
A) பி.ஆர்.அம்கபத்கர்
B) கஜ பி கிருபைோனி
C) கக எம் முன்ஷி
D)

ோக் ர் ோகஜந்தி பி சோத்
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133)

Consider the following events of Indian National Movement.
1. Gandhi Irwin Pact
2. Poona Pact
3. Karachi Session of Indian National Congress.
4. Individual Satyagraha
Select the correct chronological order of the events from the codes given below. Codes
இந்திய கதசிய இயக்கம் பின்ைரும் நிகழ்வுகளை போிசீலியுங்கள்.
1. கோந்தி இர்ைின் ஒப்பந்தம்
2. பூனோ ஒப்பந்தம்
3. க ோச்சி அமர்வு.
4. தனிப்பட்
கீகழ ரகோடுக்கப்பட்
A) 1, 3, 2, 4
B) 2, 3, 4, 1
C) 3, 4, 2, 1
D) 4, 3, 2, 1

சத்யோகி க

குறியீடுகள் நிகழ்வுகள் சோியோன கோைைோிளச?.

134)
Which among the following regions was most affected by the Revolution of 1857 ?
A) Punjab
B) Maharashtra
C) Avadh
D) Madras
பின்ைரும் எந்த பகுதி 1857 பு ட்சியில் மிக அதிகம் போதிக்கப்பட் து?
A) பஞ்சோப்
B) மகோ ோஷ்டி ோ
C) அைோத்
D) ரசன்ளன
135)
A) 21
136)

The 9th term of the sequence 1,1,2,3,5,8,13.......is?
1,1,2,3,5,8,13.......என்ற ரதோ ர் ைோிளசயின் 9ைது உறுப்பு?
B) 26
C) 34
D)23
1,2,3,10,_X_,9802
X=?

A) 34
137)
A) 450
138)
A) 300
B) 900
C) 200
D) 400

B)77

C)99

D)255

The HFC Of two numbers 150 and 225 is 75 then the LCM of those number is?
இரு எண் கைின் மீ.ரபோ.ை 75எனில் அவ்ரைண்கைின் மீ.ரப.ம?
B) 225
C) 400
D)325
The value of 25% of 1200 is ?
1200-ல் 25% எவ்ைைவு?
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139)
Vijay types 540 words in half and hour. How many words he will type in 9
minutes?
A) 164 words
B) 172 words
C) 152 words
D) 162 words
ைிஜய் அள மைி கந த்தில் 540 ைோர்த்ளதகளை தட் ச்சு ரசய்கிறோர். 9 நிமி த்தில் அைர் எத்தளன
ைோர்த்ளதகளை தட் ச்சு ரசய்ைோர்?
A) 164 ைோர்த்ளதகள்
B) 172 ைோர்த்ளதகள்
C) 152 ைோர்த்ளதகள்
D) 162 ைோர்த்ளதகள்
140)

The value of ? மதிப்போனது?

A) 4.0
B) 4.4
C) 1.0
D) 0
141)
In the series
641228742153862171413286
How many pairs of alternate numbers have a difference of 2?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
641228742153862171413286
என்ற ரதோ ோில் ஒன்று ைிட்டு ஒன்று எண்கைோக எத்தளன கஜோடிகைின் ைித்தியோசம் 2 எனக்
கோண்க?
A) 2

B)4

C)6

D)8

142)

SIMPLIFY:

143)

Find the next letter in the following sequence of alphabets
கீழ் ைரும் ரதோ ோில் அடுத்து ைரும் ஆங்கிை எழுத்து என்ன
M,N,O,L,R,I,V, ?

A) A
B) E
C) F
D) H
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144)
By selling an article for Rs. 480 a person lost 20% . For what amount should he sell
it to make a profit of 20%?
ஒருைர் ஒரு ரபோருைிளன 480 ரூபோய்க்கு ைிற்பளன ரசய்தோல் அைருக்கு ஏற்ப டும் நஷ் ம்
20%அைருக்கு இைோபம் கிள க்க கைண்டும் என்றோல் அந்த ரபோருைிளன அைர் எத்தளன ரூபோய்க்கு
ைிற்க கைண்டும்?
A) Rs.800
B) Rs.760
C) Rs.720
D) Rs.680
145)
The compound interest on Rs.30,000 at 7% per annum is Rs. 4,347. The period in
years is
ஆண்டுக்கு 7% கூட்டு ைட்டியில் Rs.30,000 முதலீட்ற்கோன ைட்டி rs.4,347 எனில் கோை அைவு
எத்தளன ஆண்டுகள் எனக் கண்டுபிடி
A) 2
B)5
C)3

D)4

146)
140men can finish a piece of work in 11days. How many days will 110men take to
finish the same work?
A) 15days
B) 12days
C) 13days
D) 14days
140கபர் ஒரு கைளைளய 11நோட்கைில் முடிக்கின்றனர்.அகத கைளைளய 110கபர் எத்தளன
நோட்கைில் முடிப்போர்?
A) 15 நோட்கள்
B) 12 நோட்கள்
C) 13 நோட்கள்
D) 14 நோட்கள்
147)
A flower garden is in the shape of a rhombus . The length of its diagonals are 18m
and 25 m . Find the area of the flower garden.
ஒரு பூந்கதோட் ம் சோய் சது ைடிைில் உள்ைது .அதன் மூளை ைிட் ங்கள் 18மீ & 25மீ
பூந்கதோட் த் தின் ப ப்பைவு?
A) 450 sq.m
B) 225 sq.m
C) 324 sq.m
D) 18 sq.m
148)
If A:B = 8:15, B:C=5:8 And C:D=4:5 then A:D is equal to
A:B = 8:15, B:C=5:8 மற்றும் C:D=4:5 எனில் A:D மதிப்பு
A) 2:7
B) 4:15
C) 8:15
D) 15:4
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149)
If 2x+3y-5z=0 and -3x+2y+7z=0 then the ratio x:y:z = ?
2x+3y-5z=0 கமலும்-3x+2y+7z=0 எனில் x:y:z என்ற ைிகிதம் எதற்குக் சமம் ?
A) 1:13:31
B) 31:1:13
C) 1:3:5
D) 13:7:5
150)
What integer must be added to each of the four numbers 10,18,22,38 so that they
become a proportion?
10,18,22,38 என்ற நோன்கு எண்களும் எந்த முழு எண்ளை கூட்டினோல் கிள க்கும் எண்கள் ஒரு
ைிகித சமத்ளத அளமக்கும்?
A) 4
B) 14
C) 2
D) 12
151)
The sum of numbers common to two diagrams is
ரகோடுக்கப்பட்டுள்ை ப த்தில் ஏகதனும், இரு ைள ப ங்களுக்குப் ரபோதுைோக உள்ை எண் கைின்
கூடுதல்

A) 118

B)110

C)108

D)130

152)
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?
தற்கபோது அருைின் ையது அைனது தந்ளதயின் ையதில் போதி .12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்ளதயின்
ையது அருைின் ையளதப் கபோல் மூன்று ம ங்கு எனில், தற்கபோளதய அருைின் ையது என்ன?
A) 24
B) 48
C) 36
D) 12
153)
LCM of two prime numbers x and y (x > y) is 161. The value of 3y-x is
x மற்றும் y இ ண்டு பகோ எண்கைின் LCM ஆகும் 161 . (X> y). எனில் 3y-x மதிப்பு ?
A) -1
B) -2
C) 1
D) 2
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154)
The perimeters of two squares are 40cm and 32 cm.Find the perimeter of a third
square whose area is equal to the difference of the areas of the two squares
இ ண்டு சது ங்கைின் சுற்றைவுகள் முளறகய 40 ரச. மீ & 32 ரச. மீ ப ப்பைைின் பகுதி
சது ம் இவ்ைிரு சது ங்கைின் ப ப்பைைின் ைித்தியோசத்ளத ப ப்பைைோக ரகோண்

மூன்றோைது

சது த்தின் சுற்றைவு என்ன ?
A) 40 cm
B) 36 cm
C) 12 cm
D) 24 cm
155)
The difference between two parallel sides of a trapezium is 4cm. The perpendicular
distance between them is 19cm. if the area of a trapezium 475 sq.cm.find the length of the
Parallel sides.
ஒரு சோிைகத்தின் இரு இளை பக்கங்கைின் ைித்தியோசம் 4cm கமலும் இவ்ைிரு இளை
பக்கங்களுக்கிள கய உள்ை ரசங்குத்து தூ ம் 19cm .சோிைகத்தின் ப ப்பைவு 475 sq.cm எனில்
A)
B)
C)
D)

அதன் இரு இளை பக்கங்கைின் அைவுகள் யோளை?
20 cm & 16 cm
27 cm & 23 cm
27 cm & 20 cm
25 cm & 23 cm

156)

Arrange the following in the increasing order of oxidation of sulphur:
சல்பர் அனுைின் ஆக்ஸிஜகனற்ற எண் அடிப்பள யில் பின்ைருைனைற்ளற ஏறு ைோிளசயில்

எழுதுக:

A)
B)
C)
D)
157)

Balance the following equation and find out the value of a,b, X and Y
பின்ைரும் சமன்போட்ள சமன் ரசய்து a,b, X & Y ஐ க்கோண்க:
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A.
B.
C.
D.
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Match the following:
a) CNG
b) Coal Gas
c) LPG
d) Water Gas
a) சிஎன்ஜி

1 . Carbon monoxide,Hydrogen
2 . Butane, Propane
3 . Methane, Ethane
4 . Hydrogen, Methane, Carbon monoxide
1. கோர்பன் கமோனோக்ளசடு, ளைட் ஜன்

b) நிைக்கோி எோிைோயு

2. பியூட்க ன், புக ோகபன்

c) எல்பிஜி

3. மீத்கதன், எத்கதன்

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

4. ளைட் ஜன், மீத்கதன், கோர்பன் கமோனோக்ளசடு

159)
which of the following is not correctly matched?
A. Article112
Central government budget
B. Article 202
State government budget
C. Article 280
Finance commission
D. Article 266(1)
Public accounts of India
பின்ைருைனைற்றில் சோியோக ரபோருந்தைில்ளை?
மத்திய அ சின் ை வு ரசைவு

A. Article112

-

B. Article 202

-

மோநிை அ சின் ை வு ரசைவு

C. Article 280

-

நிதிகமிஷன்

D. Article 266(1)

-

இந்திய ரபோது கைக்குகள்

160)
The Minimum Support Price for Food grains was introduced in the year குளறந்தபட்ச உைவு தோனிய ஆத வு ைிளை ______ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட் து ?
A) 1954
B) 1944
C) 1964
D) 1974
161)
The Gandhian plan was presented by
A) M N Roy
B) Nehru
C) Shriman Narayan
D) 8 leading economists,
யோ ோல் கோந்திய திட் ம் ைழங்கப்பட் து?
A) எம் என் ோய்
B) கநரு
C) ஸ்ரீமோன் நோ ோயண்
D) 8 முன்னைி ரபோருைோதோ நிபுைர்கள்
162)
Which of the following tax is not levied by the Union Government?
பின்ைருைனைற்றில் எது மத்திய அ சு ைிதி இல்ளை?
A) Profession Tax ரதோழில் ைோி
B) Road Tax
சோளை ைோி
C) Gift Tax
அன்பைிப்பு ைோி
D) Income Tax
ைருமோன ைோி
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163)
From when was the Zero Base Budgeting in India first experimented?
எப்ரபோழுது இந்தியோைில் ஜீக ோ கபஸ் பட்ரஜட் முதன் முதலில் போிகசோதிக்கப்பட் து?
A) April, 1988 ஏப் ல் 1988
B) April,1986 ஏப் ல் 1986
C) April,1987 ஏப் ல் 1987
D) April,1989 ஏப் ல் 1989
164)
The adoption of High Yielding Variety Programme in Indian Agriculture started in இந்திய ைிைசோயத்தில் உயர் ைிளைைிக்கின்ற ரைள ட்டி திட் ம் (HYVP)
_______அறிமுகப்படுத்தப்பட் து?
A) 1966
B) 1965
C) 1968
D) 1967
165)
Which of the following airports is the first one in India to develop a color-coded
map?
A) Indira Gandhi International Airport
B) Jaipur International Airport
C) Chhatrapati Shivaji International Airport
D) Anna International Airport
இந்தியோைில் முதல் ைண்ை குறியீட்டு ைள ப ம் உருைோக்கிய ைிமோன நிளையம் எது?
A) இந்தி ோ கோந்தி சர்ைகதச ைிமோன நிளையம்
B) ரஜய்ப்பூர் சர்ைகதச ைிமோன நிளையம்
C) சத் பதி சிைோஜி சர்ைகதச ைிமோன நிளையம்
D) அண்ைோ சர்ைகதச ைிமோன நிளையம்
166) Which of the following is not correctly matched?
பின்ைரும் எந்த ரதோ ர் சோியோக ரபோருந்தைில்ளை ?
Awards ைிருது
Instituted year
ைழங்க ரதோ ங்கப்பட்
A) Jnanpith award ஞோனப் பீ ைிருது
1961
B) Bhasha samman போஷோ சம்மோன்
1996
C) Saraswati samman ச ஸ்ைதி சம்மோன்
1989
D) Vyas samman ைியோஸ் சம்மோன்
1991

ஆண்டு

167)
Garuda Shakti 2016 is the joint military exercise between India and which
country?
A) Indonesia
B) Malaysia
C) Maldives
D) Vietnam
கரு ன் சக்தி 2016 இந்தியோ எந்த நோட்டுக்கும் இள கய கூட்டு இ ோணுை பயிற்சி?
A. இந்கதோகனஷியோ
B. மகைஷியோ
C. மோைத்தீவு
D. ைியட்நோம்
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168) Where is mesentery, the newly discovered organ located?
புதிதோக கண்டுபிடிக்கப்பட் “ரமரசன்ட்ோி “எனும் உறுப்பு எங்கக அளமந்துள்ைது?
A) Brain மூளை
B) Digestive system ரசோிமோன அளமப்பு
C) Respiratory system சுைோச அளமப்பு
D) Vertebral column முதுரகலும்பு
169)

India’s first Metrino Pod project will come up in which city?
இந்தியோைின் முதல் ரமட்ோிகனோ போட் திட் ம் நக ம் ைள ைரும்?
A) Noida ரநோய் ோ
B) Gurgaon குர்கோன்
C) New Delhi புது தில்லி
D) Lucknow ைக்கனோ

170)
“Hari katha” was widely used in south India. It is related?
A) Language
B) Temple architecture
C) Instrument used in war
D) Art form
"ைோி கதோ" ரதன்னிந்தியோைில் ப ைைோக அளழக்கப்பட் து. அது ரதோ ர்புள யது?
A) ஒரு ரமோழி
B) ககோைில் கட்டி க்களை
C) கபோோில் பயன்படுத்தப்படும் கருைி
D) களை ைடிைம்
171)
Which of the following is not correctly matched?
A) National emblem adopted on- 26 January 1950
B) National flag was adopted on- 22 June 1947
C) National anthem was first sung on-27 December 1911
D) National song was first sung on- 1896 Congress session
பின்ைரும் எந்தஅறிக்ளக சோியோக ரபோருந்தைில்ளை?
A)
கதசிய சின்னமோக ஏற்றுக் ரகோள்ைப்பட் து- ஜனைோி 26,1950
B) கதசியக் ரகோடிளய ஏற்றுக் ரகோள்ைப்பட் து- 1947, ஜூன் 22
C) கதசிய கீதம் முதலில் போடியது-27 டிசம்பர் 1911
D) கதசிய போ ல் முதலில் போடியது- 1896 ந ந்த கோங்கி ஸ் மோநோட்டில்
172)
Match the following
1) Kerala
-I) GOD’S OWN COUNTRY
2) Andhra Pradesh -II) ITS ALL IN IT
3) Tamil Nadu
-III) ENCHANTING
4) Karnataka
-IV) INCREDIBLE INDIA
5) Telegana
-V) ONE STATE,MANY WORLD
1) கக ைோ
-I) GOD’S OWN COUNTRY
2) ஆந்தி பி கதஷ் -II) ITS ALL IN IT
3) தமிழ்நோடு
-III) ENCHANTING
4) கர்நோ கோ
-IV) INCREDIBLE INDIA
5) ரதலுங்கோனோ
- V) ONE STATE,MANY WORLD
A) 1-I,2-II,3-III,4-IV,5-V
B) 1-I,2-IV,3-III,4-II,5-V
C) 1-I,2-IV,3-III,4-V,5-II
D) 1-I,2-V,3-III, 4-IV,5-II

ARUL IAS ACADEMY

GROUP 1 PRE MODEL 1-2017

173)
Which of the following is not correctly matched?
பின்ைரும் எந்தஅறிக்ளக சோியோக ரபோருந்தைில்ளை?
STATE
– COASTAL LENGTH
A) Tamil Nadu
– 1076 Km
B) Andhra Pradesh – 999 Km
C) Kerala
– 580 Km
D) Karnataka
– 320 Km
174)
ILO(International Labor Organization) was formed in the year?
சர்ைகதச ரதோழிைோைர் அளமப்பு-----ஆண்டில் உருைோனது?
A) 1915 B) 1916 C) 1918 D) 1919
175)
A)
B)
C)
D)

Which of the following is not correctly matched?
பின்ைரும் எந்தஅறிக்ளக சோியோக ரபோருந்தைில்ளை?
SAARC - Kathmandu கோத்மோண்டு
ASEAN
-Dakka ோக்கோ
WTO
- Geneva ரஜனீைோ
APEC
- Singapore சிங்கப்பூர்

176)
Which cricket team has won the 2016-17 Ranji Trophy tournament?
A) Chhattisgarh
B) Gujarat
C) Mumbai
D) Tamil Nadu
எந்த கிோிக்ரகட் அைி 2016-17 ஞ்சி ககோப்ளப கபோட்டியில் ரைன்றுள்ைது?
A) சத்தீஸ்கர்
B) குஜ ோத்
C) மும்ளப
D) தமிழ்நோடு
177)
In the Industrial Policy of 1991, how many industries were reserved only for Public
Sector?
1991 ரதோழிற்சோளை ரகோள்ளக, எத்தளன ரதோழிற்சோளைகள் ரபோதுத்துளற மட்டுகம ஒதுக்கீடு
ரசய்யப்பட் து?
A) 7
B) 8
C) 11
D) 13
178)
Where is the headquarters of the International Vaccine Institute (IVI)?
A) Germany
B) Brazil
C) South Korea
D) France
எங்கக சர்ைகதச தடுப்பு மருந்து இன்ஸ்டிடியூட் (IVI) தளைளமயகம் உள்ைது?
A) ரஜர்மனி
B) பிக சில்
C) ரதன் ரகோோியோ
D) பி ோன்ஸ்
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179)
Which portal has been launched by the Union Government for Sarva Shiksha
Abhiyan (SSA)?
A) Shiksha portal
B) Maitri portal
C) Desh Bharti portal
D) Shagun portal
எந்த கபோர் ல் சர்ை சிக்ஷோ அபியோன் திட் த்திற்கோக மத்திய அ சு (எஸ்எஸ்ஏ) மூைம்
ரதோ ங்கப்பட் து?
A) சிக்ஷோ கபோர் ல்
B) ளமத்ோி கபோர் ல்
C) கதஷ் போர்தி கபோர் ல்
D) ஷகுன் கபோர் ல்
180)
What is the theme of 2017 National Youth Festival (NYF) in India?
இந்தியோ 2017 கதசிய இளைஞர் ைிழோ (NYF) கருத்து என்ன?
A) Power of Digital India
B) Celebrating Diversity In Unity
C) Youth for Digital India
D) India Youth for Skill, Development and Harmony
181)
Reserve Bank of India was nationalized in the year___?
இந்திய ோிசர்வ் ைங்கி கதசியமயமோக்கப்பட் ஆண்டு ______?
A) 1935
B) 1945
C) 1949
D) 1969
182)
Which of the following State ranks highest in production of eggs in India?
A) Maharashtra
B) Andhra Pradesh
C) Tamil Nadu
D) Uttar Pradesh
பின்ைரும் எந்த மோநிைம் இந்தியோைில் முட்ள கள் உற்பத்தியில் முதலி ம்?
A) மகோ ோஷ்டி ோ
B) ஆந்தி ப் பி கதசம்
C) தமிழ்நோடு
D) உத்த ப் பி கதசம்
183)
India’s largest public WiFi service has been launched by which state government?
A) Kerala
B) Himachal Pradesh
C) Maharashtra
D) Karnataka
இந்தியோைின் மிகப் ரபோிய ரபோது WiFi கசளை ____மோநிை அ சோல் ரதோ ங்கப்பட் து?
A) கக ைோ
B) இமோசைப் பி கதசம்
C) மகோ ோஷ்டி ோ
D) கர்நோ கோ
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184)
Which film has won the best motion picture award at the 2017 Golden Globes
awards?
A) La La Land
B) Lion
C) Hell or High Water
D) Moonlight
எந்த ப ம் 2017 ககோல் ன் குகைோப் ைிருதுகைில் சிறந்த கமோஷன் பிக்சர் ைிருளத ரபற்றது?
A) ைோ ைோ ைோண்ட்
B) ையன்
C) ரைல் அல்ைது உயர் நீர்
D) மூன் ளைட்
185)
The 104th Indian Science Congress (ISC) has started in which state?
A) Kerala
B) Assam
C) Andhra Pradesh
D) Manipur
104 ைது இந்திய அறிைியல் கோங்கி ஸ் (ஐஎஸ்சி) ___மோநிைத்தில் உள்ை ரதோ ங்கியது?
A) கக ைோ
B) அசோம்
C) ஆந்தி ப் பி கதசம்
D) மைிப்பூர்
186)
According to Administrative Reforms Commission, the Lokpal would be appointed
by the President after consultation with the:
1. Chief Justice of India
2. Leader of opposition in the Lok Sabha
3. Speaker of the Lok Sabha
4. Chairman of the Rajya Sabha
நிர்ைோக சீர்திருத்த கமிஷன் படி, ஜனோதிபதி_____ ஆகைோசித்த பிறகு கைோக்போல் நியமிக்கப்படுைர்:
1. இந்திய தளைளம நீதிபதி
2. மக்கைளை எதிர்க்கட்சித் தளைைர்
3. மக்கைளைத் தளைைர்
4. மோநிைங்கைளை தளைைர்
A) 1, 2, 3 and 4
B) 1, 2 and 3
C) 1, 3 and 4
D) 2, 3 and 4
187)

The 73rd Amendment Act does not apply to the states of:
1. Nagaland
2. Mizoram
3. Jammu and Kashmir
4. Meghalaya
73-ைது திருத்தச் சட் ம் ரபோருந்தோத மோநிைம்
1.நோகோைோந்து
2. மிகசோ ம்
3. ஜம்மு கோஷ்மீர்
4. கமகோையோ
A) 1 and 2
B) 1, 2 and 4
C) 1, 2, 3 and 4
D) 2 and 3
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188)

Which of the following are true of the Central Administrative Tribunal?
1. It was established under the provisions of Article 312-A of the Constitution.
2. It was set up by an order of the President of India.
3. It was set up in 1985.
4. It was set up by an Act of Parliament.
பின்ைரும் எந்த கூற்று மத்திய நிர்ைோக தீர்ப்போயம் பற்றி சோியோைளை ?
1. இது அ சளமப்பின் 312-A கீழ் நிறுைப்பட் து.
2. இது இந்திய ஜனோதிபதி ஆளை மூைம் அளமக்கப்பட் து.
3. இது 1985 ஆம் ஆண்டு அளமக்கப்பட் து.
4. இது போ ோளுமன்றச் சட் த்தின் மூைம் அளமக்கப்பட் து.
A) 1, 2 and 3
B) 1, 3 and 4
C) 3 and 4
D) 2, 3 and 4

189)

Which of the following statements are correct?
1. Balwant rai Mehta Committee was appointed in 1957.
2. Ashok Mehta Committee submitted its report in 1977.
3. G.V.K. Rao Committee submitted its report in 1986.
4. L.M. Singhvi Committee submitted its report in 1987.
பின்ைரும் அறிக்ளககைில் எளை சோியோக உள்ைன?
1.பல்ைந்த் ோய் கமத்தோ குழு 1957 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட் ோர்.
2. அகசோக் கமத்தோ குழு 1977 ல் தனது அறிக்ளகளய சமர்ப்பித்தது.
3. ஜி.ைி.கக. ோவ் குழு 1986 இல் தனது அறிக்ளகளய சமர்ப்பித்தது.
4. எல்.எம் சிங்ைி குழு 1987 இல் தனது அறிக்ளகளய சமர்ப்பித்தது.
A) 1, 2 and 3
B) 1, 2 and 4
C) 1, 3 and 4
D) 1 and 4

190)
Panchayati Raj is a system of:
A) Local government
B) Local administration
C) Local self-government
D) Rural local self-government
பஞ்சோயத்து ோஜ் _______ஒரு அளமப்பு :
A) உள்ளூர் அ சோங்கம்
B) உள்ளூர் நிர்ைோகம்
C) உள்ளூர் சுய அ சோங்கம்
D) உள்ளூர் கி ோம சுய அ சோங்கம்
191)
The District and sessions Judge works directly under the control of?
A) District Collector
B) Governor of the state
C) Law Minister of the state
D) High Court of the state
மோைட்
மற்றும் ரசசன்ஸ் நீதிபதி யோருள ய கட்டுப்போட்டின் கீழ்
அளமந்துள்ைது?
A) மோைட் ஆட்சியர்
B) மோநிை ஆளுநர்
C) மோநிை சட் அளமச்சர்
D) மோநிை உயர் நீதிமன்றம்

கந டியோக
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192)
The Chairman and members of the UPSC Term of office :
A) Three years
B) Four years
C) Five years
D) Six years
யுபிஎஸ்சி தளைைர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பதைிக்கோைம்:
A) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
B) நோன்கு ஆண்டுகளுக்கு
C) ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
D) ஆறு ஆண்டுகளுக்கு
193)
Planning Commission was set up on the recommendation of:
A) National Planning Committee
B) Gorwala Report
C) Planning Advisory Board
D) Constituent Assembly
திட் க் கமிஷன் _______போிந்துள யின் கபோில் அளமக்கப்பட் து:
A) கதசிய திட் மி ல் குழு
B) ககோர்ைோைோ அறிக்ளக
C) திட் மி ல் ஆகைோசளன ைோோியம்
D) அ சியல் சட் நிர்ைய சளப
194)
Which is correctly matched?
A) Amendment procedure – Article 268
B) Duties of Prime Minister – Article 74
C) President’s rule – Article 365
D) Inter-State Council – Article 264
எது சோியோக ரபோருந்துகிறது?
A) சட் திருத்தம் ரசயல்முளற - ைிதி 268
B) பி தமர் க ளமகள் - ைிதி 74
C) குடிய சுத் தளைைர் ஆட்சி - ைிதி 365
D) மோநிைங்களுக்கோன குழு - ைிதி 264
195)
The Governor-General of Bengal became the Governor-General of India by:
A) Government of India Act of 1858
B) Indian Councils Act of 1861
C) Pitts India Act of 1784
D) Charter Act of 1833
எந்த சட் த்தின் மூைம் ைங்கோை கைர்னர் ரஜன ல் இந்திய கைர்னர்-ரஜன ல் ஆனோர்:
A) இந்திய அ சு சட் ம் 1858
B) 1861 இந்திய சளபகள் சட் ம்
C) 1784 ஆம் ஆண்டு பிட்ஸ் இந்தியோ சட் ம்
D) 1833 சோசனம் சட் ம்
196)

The Planning Commission is described as the “Economic Cabinet” by:
திட் க் கமிஷன் ளய "ரபோருைோதோ அளமச்ச ளை" என ைிைோித்தைர்:
A) P.P. Agarwal P.P. அகர்ைோல்
B) Ashok Chanda அகசோக் சோந்தோ
C) D.R. Gadgil டி.ஆர் கத்கில்
D) Santhanam சந்தோனம்
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197)
The budget was formally introduced in India in:
ை வு ரசைவு திட் ம் முதல் முளறயோக இந்தியோைில் எப்கபோது அறிமுகப்படுத்தப்பட் து? உள்ை:
A) 1860
B) 1947
C) 1950
D) 1868
198)
Which of the following acts introduced the principle of election in India.
A) Indian Councils Act of 1861
B) Indian Councils Act of 1892
C) Indian Councils Act of 1909
D) Indian Councils Act of 1919
பின்ைரும் எந்த சட் ம் இந்தியோைில் கதர்தல் ரகோள்ளகளய அறிமுகப்படுத்தியது?
A) 1861 இந்திய சளபகள் சட் ம்
B) 1892 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சோங்கச் சட் ம்
C) 1909 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சோங்கச் சட் ம்
D) 1919 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சோங்கச் சட் ம்
199)

A.
B.
C.
D.

Which of the following enjoys the constitutional status:
1. Finance Commission
2. Planning Commission
3. Zonal Councils
4. National Development Council
5. Election Commission
6. University Grants Commission
பின்ைரும் எது அ சியைளமப்பு அந்தஸ்து ரபற்றது
1. நிதி கமிஷன்
2. திட் க் கமிஷன்
3. ைையக் சளபகள்
4. கதசிய ைைர்ச்சிக் கவுன்சில்
5. கதர்தல் ஆளையம்
6. பல்களைக்கழக மோனியங்கள் ஆளைக்குழு
1, 3 and 5
1 and 5
1, 2, 5 and 6
1, 3, 5 and 6

200)
Who is regarded as the “Father of All-India Services?”
A) Lord Macaulay
B) Lord Cornwallis
C) B.R. Ambedkar
D) Sardar Patel
அகிை இந்திய கசளைகள் தந்ளத யோர்?"
A) ரமக்கோகை பி பு
B) கோர்ன்ைோலிசு பி பு
C) பி.ஆர் அம்கபத்கர்
D) சர்தோர் பக ல்

