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Name of The Exam                                                                                                                         -  VAO Model Exam 
Subject                                                                                                                                                -  General studies + general tamil + Vao 
Time                                                                                                                                                     -  3 hours 
Marks[200]                                                                                                                                       -  1x200=200 
Date                                                                                                                                                      -  21.02.2016 - Sunday 

 
1. தின்னணற்றுள் ரிக்ரசர் தற்நற பதரனந்ர என்றநத் தர் 

I. றச சக்குர் ரல்னள் எனர் ரிக்ரசர்    
II. தல்னனுக்கு குறற ரங் பசன்நததரது றனப்பதனந்துறந இறநணரல் ஆட்பரள்பப்தட்டர்       
III. றனரசனம் றனக்தரறனேம் இர் அனபிது,ம்திரண்டரர் ம்திரல் பரகுக்ப்தட்டது     
IV. றனரசத்றல் அறுதற்று ம்தத்பட்டு தரடல்ள் இடம் பதற்றுள்பண       

[A] I   [B] II    [C] III   [D] IV 
 

2. றனக்குநலக்கு உற லறர்லள் பதரனத்ற்நர் ரர் ?     

[A] னர், ரத்ர், தரிற           

[B] றனறனர், தரிப்பதனரள்,       

[C] தரிதனர், ல்னர், ிக்ன்ணர்          

[D] க்குடர், ச்சர், ரபிங்ர்    

    

3. ட றரிட பரறலள் பதரனத்ற்ந ஏன்று _____________________   

[A] குடகு        [B]  திரகுய்                   
[C]  குனொக்          [D]  ரல்தர  

    

4. இன்றந பரறில் ல்லுணர்ள் ததிப் தின்தற்நத்க் றனறநறப ந்ச்சங் 
இனக்றம் கூறுறநது          

[A] பரல்ரப்திம்       [B] ண்டினங்ரம்      

[C] ன்னூல்         [D] ீதசரறம்  
  

5. தின்னணற்றுள் ற்நறத் தர்ந்படுத்து லது     

[A] இந்ற ரட்றட பரறபில் ரட்சற சரறன ன்று கூநறர் ச.அத்றனறங்ம்       

[B] றரிடம் ன்னும் பசரல்றன உனரக்றர் ரல்டுபல்    

[C] றரிடம் ன்னும் பசரல்றன தன்தரட்டுக்கு பரண்டு ந்ர் குரில்னதட்டர்      

[D] றழ்  > றறப  > றிட  > றரிட ண உனரிற்று ணக் கூநறர் ரக்சுனல்னர்    

  

6. ன.சற.னர்னறங்ம் பரடங்ற றத் ஞரணததரறணி இற தரிறரற் றனஞர் டத்றணரர்      

[A] பசய்றத்பரடர்        [B] ன்ிறணத்பரடர்         

[C] னறத்பரடர்        [D] ணிறறனத்பரடர்   

    

7. இற்ற னனரணற்றநப் தரடுபதரனபரக் பரண்டு இர் இற்நற தல்ள் இநர 
இன்தக்பஞ்சறம் ன்று ததரற்நத்க்து     

[A] இிந்ரத்ரகூர்          [B] சுப்னத்றணரசன்   

[C] ணசுப்னத்றணம்          [D] ம்தரடன்  

    

8. தின்னம் ரிலக்கு ற்ந சரிரண தறனத் தர்ந்படு  

'வ்றச் பசய்றனேம் உங்ரட்டி'  _____________  

றறு தடித்து ரணர் னனர - வ்றனேிர்லம் உங்ரட்டி  _______________  

[A] சறறுதரரற்றுப்தறட, தட்டிணப்தரறன     [B] துறக்ரஞ்சற, ிதறன    

[C] சலசறந்ரி, சறனப்தறரம்       [D] றனப்தடுடரம், படுல்ரறட    
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9. பதரனத்து :                                                                      (a)  (b)   (c)    (d)                                                                 

(a) ண்டறழ் ஆசரன்           (1) இபங்தரடிள்            [A]  (2)  (3)   (4)   (1) 
(b) அசத்துநி                  (2) ரிரசன்           [B]  (3)  (4)   (1)   (2) 
(c) ிக்தர              (3) சலத்றனச்சரத்ணரர்             [C]  (4)  (3)   (2)   (1) 
(d) தரனர்ணி                    (4) அப்துல்குரன்             [D]  (3)  (1)   (4)   (2) 

10. ன்ரறன ன்ணத்த சூட தந்றப் பதரன்ரறன சூட்டிள் ரர் ?   

[A] அன்ணம்          [B] ந்ற        

[C] சலற           [D] ண்ற   

 

11. றத்றல் னல் னறநர னரய்த்துறந ங்ற ந் சரறச்சரன்நறழ், 
னரணச்சரன்நறழ்றப கூட்டுநவு ங்ற னெனம் ங்குது றடனறநக்கு ந் ரள்      

[A] 1-01-2015         [B] 1-01-2016     

[C] 30-01-2015          [D] 31-01-2015 
     

12. பதரனத்து :                                    

(a) பரலம்தர்          (1) கூரிதல்         

(b) றனதன்             (2) அடிறள்                 

(c) ரனற               (3) அசன்               

(d) ரதல்           (4) சூரின் 

             

           (a)   (b)   (c)  (d)  

[A]  (1)  (2)   (3)   (4) 
[B]  (2)  (3)   (4)   (1) 
[C]  (3)  (4)   (2)   (1) 
[D]  (4)  (3)   (1)   (2) 
 

13. தின்னணற்றுள் நற்நறத் பரிவு பசய்  

[A] பசன்றணக்கு அனரறில் இனப்தது ன்ணிரகுரி அல்ன    

[B] இடப்தக்ம் இனப்தது ஐறரர் சறறன அல்ன  

[C] ண்ன் னனன் ற்றும் தனன் ந்ணர்  

[D] ிரில் தன அநறஞர்ள் ததசறணர்  

  

14. றரங்பில் தரசணசறறப் தரதுரத்தும், ீர்தரய்ச்சல் ஆரங்றப எலங்குதடுத்துதர்           

[A] ர்ம்          [B] பட்டிரன்    

[C] றனரரி         [D] ீர்க்ட்டி   

  

15. 'றவ்ிி' திள்றபபதனரள் ங்ரர் ரனறட அறில் அலுனர தினரிந்ரர்    

[A] றனறன ரக்ர்       [B] ங்ம்ரள்   

[C] இரி ீணரட்சற       [D] ிஜகுர ரக்ர்  

   

16. னரய் றரத்றல் பரறன, ற்பரறன, அசர ம் ற்தட்டரல் றர றர்ர 
அலுனர் னன் னனறல் ரனக்கு ல் பரிிப்தரர்      

[A] ரல் துறந        

[B] பதரதுக்ள்   

[C] னரய் ஆய்ரபர்        

[D] ட்டரட்சறர்  
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17. சரிர பதரனந்ர என்றநத் தர் (ிறணபச்சம்)  

[A] ங்ற          [B] திங்ற    

[C] ரபணரிந்து         [D] ங்ற    

18. என்தது சுறனேள் சணிறனரது ______________ ? 

[A] சரந்ம்        [B] ிப்ன   

[C] உற        [D] அச்சம்  

19. பதரனத்து :                                                                

(a) ததற          (1)  5 - 7                  (a)  (b)   (c)   (d) 
(b) ங்ற      (2) 12 - 13       [A]  (1)  (3)   (4)   (2)  

(c) அரிற          (3) 26 - 32       [B]  (3)  (4)   (1)   (2)  

(d) பரிற          (4) 20 - 25             [C]  (4)  (1)   (2)   (3)    

                                                 [D]  (1)  (2)   (4)   (3) 
20. தின்னணற்றுள் து / ற நரணது      

[i] றர றர்ர அலுனர் தடி றணம் னெனம் தர்ந்படுப்தடுதர் ஜறீன 1 அன்று 18    
 து றறநவு பதநர எனர் தடி றணத்றற்கு குறற்நரர்                                                    
 [ii] னென்நரண்டு ரனத்றல் இண்டு னடம் குற ரன் தனரகும்   

[iii] இப்திக்கு றறக்ப்தட்ட அலுனர் அது பதரறுப்ன றரத்றல் குடிினக் தண்டும்     

[A] I ட்டும்        [B] III ட்டும்  

[C] II ட்டும்       [D] IV ட்டும்   

21. லழ் ண்டற்றுள் து / ற நரணது   

[I] பன்ணந்தரப்ன அனத தசரபக்பரல்றனில் ில் அிது       

[II] ரி ஊறபிட ஆந்ற அனந ரய் குறனத்து      

[III] தரல்தனற தரட்டுப்தரடி றபப்தில் தடம் றந்ரன்          

[IV] திறனத் தரட்டம் அனறல் ரக்ற த்தும் சத்ம் தட்டது      

 [A] I, III று       [B] II, IV று  

[C] III, IV று      [D] I, II று  

  

22. எனற தறுதரடநறந்து சரிரண பதரனறபத் தர்  

           ஊன்                               ஊண் 

[A]  உவு                இறநச்சற   

[B]  இறநச்சற             றணம்    

[C]  றணம்             உவு    

[D]  ரி             நற  

23. "ல்குவு" சரிரண இனக் குநறப்ன ன   

       [A] ிறணபச்சம்       [B] தண்னத்பரற   

  [C] பரறற்பதர்        [D] பதரனட்பதர்  

   

24. தின்னணற்றுள் னதந்றப் னனர் தற்நற நரணது           

I. குதரண்டிணின் அறப்னனர், சந்றன் சுர்க்றரல் ஆரிக்ப்தட்டர்    
II. பண்தர ரப்தில் ரப்திப் பதரனறப பரடர்றறனச் பசய்னேபரப் தரடிரல் பண்தரிற்கு    
   னதந்ற ணப் ததரற்நப்தடுறநரர்     
III. ம்தர், ீரனணிர், ரனேரணர், ஐறரர், அறணனம் இர்ரனத்றல் ரழ்ந்ர்ள்        
IV. பபண்தர சும் ரண்டம், னறத்பரடர் ரண்டம், னறீங்கு ரண்டம், ண னென்று   
   ரண்டம் ரனூற்று னப்தது பண்தரக்ள் உள்பண       
  [A] I  ற்றும் II சரி        [B] III ற்றும் IV று  

 [C] I சரி IV று       [D] I II III சரி IV று    
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25. றறனரண 'அ' தறதட்டில் இடம்பதநரற _________________ 

  [A] றரத்றன் பதர், உரிற னறந       [B] தப்னம் ல்றனனேம்                         

 [C] ீன்பம்            [D] ரல்றடள்    

26. ன்றணத்ரன் ரக்றன் சறணங்ரக் ____________ 

ன்றணத பரல்லும் சறணம்   

 [A] ரரக்ரல்        [B] எனனக்கு   

 [C] திரித்நறல்        [D] ரந்ர்க்கு  

  

27. பதரனத்து : 
[1] இணரம் எறப்ன சட்டம்     (1) 1948      [A]  (4)   (3)   (2)   (1) 
[2] ஜீன் எறப்ன     (2) 1963   [B]  (1)   (3)   (2)   (4) 
[3] இந்து ச அநக்ட்டறப சட்டம்  (3) 2010   [C]  (2)   (1)   (4)   (3)  

[4] ண்ரீ் ீர்ற ீக்ம்    (4) 1951    [D]  (2)   (4)   (1)   (3) 
 

28. உறக்கு ற்ந பதரனத்ரண பதரனறபத் தர்ந்படுத்து லத்து ? 

“டனறல் றத் ரம் ததரன” 

[A] றழ்ச்சற         [B] துன்தம்   

[C] ரற்நம்        [D] தணற்நது  

  

29. னநம்ததரக்கு றனத்றல் உள்ப ங்ள் 2-C க்றன்தடி ந் னத்றல் ல தண்டும்            

[A] 18          [B] 15  

[C] 3        [D] 9  

    

30. பசப்தரட்டு ிறணறத் தர்ந்படுத்து லது   

[A] பசங்குட்டுன்  ஊஞ்சல் ஆடுறநரன்  

[B] பசங்குட்டுன்  ஊஞ்சறன ஆட்டுித்ரன்   

[C] பசங்குட்டுன்  ஊஞ்சறன ஆடரன்  

[D] ஊஞ்சல் பசங்குட்டுணரல் ஆட்டப்தட்டது 

  

31. தின்னணற்றுள் திறற்ந இறறத் தர்   

[A] றண்டுபில் தறரணது    - சூடரி றண்டு    

[B] றண்டுபில் சறநப்தரணது  - தசந்ன் றரம்  

[C] றழ்க் றனக்பஞ்சறங்பின் னன்தணரடி  - அதிரண சறந்ரி    

[D] அரற பசரல் னன் னனறல் இடம்பதற்நது - றனந்றம்  

  

32. தின்னணற்றுள் நரண இறறத் தர்          

 [A] றர க்கு ண் - 1  = ரரரி சரகுதடி        

 [B] றர க்கு ண் - 2  = ிப்பதரநற சறட்டர   

 [C] றர க்கு ண் - 3  = தட்டர ரறுல்     

 [D] றர க்கு ண் - 6 = ண்ரீ் ீர்ற (ீக்ப்தட்டது) 
  

33. தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்நறத் தர்ந்படு  

[A] ஆகு ஆகு  - அடுக்குத்பரடர்         

[B] தன தன   - அடுக்குத்பரடர்    

[C] பந்ல்    - தண்னத்பரற         

[D] குக்குபண   - அடுக்குத்பரடர்  
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34. தற்று னல் சீறரல், தள்பிக்கு ிடுனறந      

 [A] பரடர்ரக்றம்        [B] னறரக்றம்       

 [C] ணிறறனத்பரடர்       [D] பசய்றத்பரடர்    

   

35. பதரனத்து :                                             

(a) குநறஞ்சற           (1) ரதரன்                                                  
(b) னல்றன            (2) னன்          

(c) னம்          (3) தசதரன்             

(d) பய்ல்     (4) இந்றன்             

           (a)  (b)   (c)   (d) 
[A]  (2)  (3)   (4)   (1) 
[B]  (3)  (1)   (4)   (2) 
[C]  (2)  (1)   (4)   (3) 
[D]  (3)  (2)   (4)   (1) 
 

36. றர க்கு ண் - 19 தற்நற சரிரணறத் தர்  

 [A] றரத்றல் ற்தடும் திநப்ன / இநப்ன தறவு        

 [B] றரத்றல் பதரறனேம் ற அபவு தறவு    

 [C] றரத்றல் உள்ப ரல்றடள் குநறத் தறதடு         

 [D] றரத்றல் உள்ப ணிம் தற்நற தறனேம் ஆண்டுப்தறதடு  

  

37. பதரனத்து :                                                                       

(a) னன் ர ரணவூர்ற    (1) னநரனூறு          

(b) றங்றப தரம்ன பரண்டற்று                  (2) றனந்றம்    

(c) ரடி திற ண்டததரபல்னரம்            (3) றனக்குநள்    

(d) உடம்றத பர்த்தன் உதரம் அநறந்த  (4) றனனட்தர       

    (a)  (b)   (c)   (d) 
[A]  (1)  (3)   (4)   (2) 
[B]  (2)  (4)   (1)   (3) 
[C]  (1)  (2)   (3)   (4) 
[D]  (1)  (2)   (4)   (3) 
 

38. ண்டறழ்ச் சரன்தநரர் ____________________ 

[A] சலத்றனச்சரத்ணரர்        [B] றன.ி.ல்ரசுந்ம்   

[C] திள்றபபதனரள் ங்ரர்       [D] றநறனடிள்  

    

39. பதரனத்து :                                                                  (a)  (b)    (c)   (d)  

(a) குததன்           (1) ினந்தரம்தல்                 [A]  (2)  (3)   (4)   (1) 
(b) றம்       (2) றனப்திரபர் பரறட        [B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
(c) உதசரித்ல்       (3) உன க்கு                   [C]  (4)  (3)   (2)   (1) 
(d) உதம்           (4) பதனஞ்பசல்ன்              [D]  (1)  (2)   (3)   (4) 
 

40. திநபரறச் பசரற்றப ீக்ற றழ்ச் பசரற்றபத் தர்        

[A] இந் தறனில் தச ன்ண அந்ஸ்து உள்பது         

[B] பரடுங்தரல் அசன் அக்ம் பசய்ரன்    

[C] னஷ்தறன்நற, அதிதம் உண்டர ?        

[D] ரன்பபிில் தநற தநந்து  
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41. பதரனத்து :                 (a)   (b)   (c)   (d) 
(a) ரம்            (1) றனேம்           [A]  (2)  (3)   (4)   (1) 
(b) குறற           (2) றணக்கும்               [B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
(c) சறங்ம்           (3) னங்கும்          [C]  (3)  (1)   (4)   (2)         

(d) குில்    (4) கூவும்         [D]  (1)  (2)   (3)   (4)      
42. 'டீ்டுக்கு என ம் பர்ப்ததரம். ரட்டு னன் ரப்ததரம்" ன்தது இனட்சற னக்ம் பரண்டு 

எவ்பரன 'றர றர்ர அலுனர்' ஆண்டுக்கு த்றண ம் ட தண்டும்        

[A] 100           [B] 50     

[C] 75             [D] 25 

    

43. னம் றனேம் றணந்றடும்தடி ; றர பப்தம் றக்வும் இனக்ம் ன       

[A] பதர்ச்பசரல்        [B] ிறணச்பசரல்   

[C] உரிச்பசரல்        [D] இறடச்பசரல்  

     

44. சறநப்னப் பதர்றப ஆசறரிர்தபரடு பதரனத்து 

      தரடல்ள்                            தரடிர்ள்                                        (a)   (b)  (c)   (d) 
(a) றதரறக் கூட றரத         (1) ல்ரசுந்ம்     [A]  (3)  (4)   (2)   (1)       

(b) அவ்ற ல்றன ; ரற றனதண    (2) ரரதரற    [B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
(c) னறப்தந்து ன்ண ிறன ?          (3) டுபபிசறத்ர்           [C]  (3)  (1)   (4)   (2) 
(d) ணவும் என ரள் ணரகும்           (4) ஐறரர்              [D]  (1)  (2)   (3)   (4)                 

45. “தட்டுக்தரட்றட ல்ரசுந்ம்” – திநந் ஊர்     

[A] தட்டுக்தரட்றட            [B] ச்சல்லூர்    

[C] துள்பம் (ண்டனம்)      [D] பசங்தடுத்ரன்ரடு    

46. பதரனத்து : 
         சறநப்னப்பதர்                      இற்பதர்                        (a)  (b)   (c)     (d)  

(a) க்ள் ிஞர்         (1) ரபதப்னனர்             [A]  (2)  (3)   (4)    (1) 
(b) தகுத்நறவுக்ிரர்     (2) னத்துஇரனறங்ம்         [B]  (4)  (3)   (1)    (2) 
(c) தசறம் ரத் பசம்ல்  (3) ரரி              [C]  (4)  (3)   (2)    (1) 
(d) ஆசுி        (4) ல்ரசுந்ம்        [D]  (2)  (4)   (1)    (3) 
 

47. அறுதத்து னென்று ரன்ரர்பின் றறபக் கூறும் ல்பட்டு, லத்துத் றனப்னலடன் 
கூடி னறடப்னச்சறற்தங்ள், ண்ணுக்கு ினந்ர ங்கு உள்பது      

[A] ஞ்சரவூர்        [B] ரரசும்       

[C] தறணறன        [D] ங்ம்தரடி   

48. பதரனத்து : 
             தல்        தனரசறரிர்                           

(a) சசுற அந்ரற             (1) சுப்னத்றணம்             

(b) சறறுதஞ்சனெனம்                (2) ரரிரசரன்                

(c) குில்தரட்டு              (3) சுப்ிதரறரர்                   

(d) றறக்ம்                (4) எட்டக்கூத்ர்  

                

           (a)   (b)   (c)     (d) 
[A]  (3)  (4)   (2)   (1)     

[B]  (4)  (1)   (3)   (2) 
[C]  (3)  (1)   (4)   (2) 
[D]  (4)  (2)   (3)   (1) 
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49. தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்ந ரிறத் தர்    

[A] சுடர்த்பரடீஇ தபரய்   - றனப்தரற    

[B] ணர் ந் ிறணரண் ன்னம் பதரன்தணரடு ந்து நறதரடு பதனம் - அரனூறு     

[C] டதங்டம் பன்குரி ஆிறட றழ் கூறுல் லுனம்  - தணம்தணரர்     

[D] ரணம் அபந்றணத்தும் அபந்றடும் ன்பரற   - தரறரர்   

    

50. ண்ணப்ன ண்தரட்டம், ரல்ணப்னச் பசல்னரற, 
ண்ணப்ன இத்துறரம் ன்றுறத்ல், இப்தரடனறல் தின்று ந்துள்ப அி _____________              

[A] பதரனள் தின்ன றறனி       

[B] பசரற்பதரனள் தின்ன றறனி      

[C] திநறது பரறல் அி       

[D] ஞ்சப் னழ்ச்சற அி  

   

51. அ ரிறசப்தடி பசரற்றப சலர் பசய் :  

[A] குில், குநத்ற, குநன், கூட்டம்        

[B] குநத்ற, குநன், குில், கூட்டம்     

[C] கூட்டம், குில், குநன், குநத்ற       

[D] குநன், கூட்டம், குநத்ற, குில்  

    

52. றழ் திநபரறத் துறின்நறத் ணித்து இங்குது ட்டுன்நறத் றத்தரங்வும் பசய்னேம்       

[A] தரிறரற்றனஞர்         [B] ரல்டுபல்   

[C] ததப் தரரர்       [D] டரக்டர்.றதணர  

   

53. னரய் சூல் சட்டத்றன் லழ் ஜப்ற டடிக்றில் நரணது      

I. ரங்ல்ம் (ரனற) அல்னது றன தரறம்   
II. இண்டு உவு ரடுள் (என ஜற)   
III. வுள், ஜன்ணல்ள், னப்றதள்     
IV. சூரி உத்துக்கு னன்னம் சூரி றநிற்கு தின்ன ஜப்ற பசய்னரம்  

[A] I    [B] II     [C] III   [D] IV 
  

54. இனக்றங்பில் ரடக்றன தற்நற நரணது         

[A] 'கூத்ரட் டறகுரத் ற்தந' ன்னும் குநள் றர ரட அங் பசய்றற கூறுறநது      

[B] ரடதத்தும் ரட ிற ன்று ரட்டி ங்ற ிதறனற சறனம்ன கூறுறநது       

[C] கூத்துறள்,ரட தல்ள் தற்நறனேம் அடிரர்க்கு ல்னரர் ம் உறதனறல் கூநறனேள்பரர்     

[D] ணிப்தரடல்லக்கு பய்ப்தரடு தரன்ந ஆடுற 'ரட்டிம்' ன்றும் அறக்ப்தடுறநது   

   

55. பதரனத்து 

              றனம்                                 தரடிதரர்                                  (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
(a) குநறஞ்சற           (1) னறன ரன்         [A]  (4)  (1)  (2)  (3)  (5) 
(b) னல்றன             (2) ல்னன்தூணரர்     [B]  (4)  (3)  (1)  (2)  (5) 
(c) னம்        (3) ல்லுனத்றன்          [C]  (4)  (3)  (2)  (1)  (5) 
(d) பய்ல்         (4) தினர்                [D]  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
(e) தரறன    (5) பதனங்டுங்தரன் 

 
  

56. தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்ந னெனறறறபத் தர்ந்படு   

[A] சறறுல்னற        [B] பதனல்னற    

[C] பனஞ்சற        [D] பரத்ல்னற 
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57. பி றட, பி சந்ம், பரண்ட பதண்ணுரிறக் ரப்திம் "தரஞ்சரனற சதம்" தரடல்ள் _____      

[A] 402        [B] 412   

[C] 612        [D] 602 
58. பதரனத்து : 

                 திநப்ன                              அடிர்ள்    

(a) சலர்ரற               (1) சுந்ர்             

(b) றனரனெர்            (2) றனரவுக்சர்                

(c) றனரவூர்               (3) ரிக்ரசர்                    

(d) றனரலூர்          (4) றனஞரணசம்தந்ர்  

               

         (a)   (b)  (c)     (d) 
[A]  (3)  (4)   (2)   (1)     

[B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
[C]  (3)  (1)   (4)   (2) 
[D]  (4)  (2)   (3)   (1) 
 

59. "ற்ரன இனக்றத்றன் ிடிபள்பி" _____________________________       

[A] தரறரர்        [B] .திச்சனெர்த்ற           

[C] தரறரசன்        [D] ல்னறக்ண்ன்  

     

60. என றண (அ) என றவுண்ட் ன்தது த்றண சது அடிள்  

[A] 10000       [B] 1000  

[C] 1200        [D] 2400 

 

61. எனற தறுதரடு அநறந்து சரிரண பதரனறப லது : 
     அனகு                அபகு                    அகு  
[A] தநறின் னெக்கு    - பதண் ில்    - ின்  

[B] ீட்டல்     - தநறின் னெக்கு  - றல்   

[C] அபற    - றறந      - ின்   

[D] பதண் ில்  -  தநறின் னெக்கு - ின் 

  

62. ந்து தர் பரண்ட என குடும்தத்றற்கு (னபிம்), ற்றும் றனம் த்றண க்ர் 
றத்துக்பரள்ப தண்டும் ன்று றனச்சலர்றனத் சட்டம் ரினர கூநப்தட்டுள்பது        

[A] 5, 15             [B] 5, 30      

[C] 5, 30             [D] 10, 30 
      

63. பதரனத்து 

           இக்ம்                            னனர்ள்  

(a) ிக்பரடி              (1) ஸ்.றத்ீஸ்ன்              

(b) லத்து                  (2) னிசு                 

(c) ரணம்தரடிகுலிணர்            (3) .திச்சனெர்த்ற                     

(d) ரணம்தரடி இக்ம்               (4) ர.ரரசன்  

           (a)  (b)   (c)   (d) 
[A]  (3)  (4)   (2)   (1)     

[B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
[C]  (3)  (1)   (4)   (2) 
[D]  (4)  (2)   (3)   (1) 
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64. பதரனள், இடம், ரனம், சறறண, கும், பரறல் ன்னும் ஆநன் அடிரத் தரன்றுது 
பதர்ப்தகுதம் இற்நறல் "ரனத்றத்" தர்ந்படு              

[A] பதரன்ணன்         [B] ஊன்    

[C] ஆறறரன்         [D] ண்ன்  

   

65. திரித்னறல் து சரிரணது  

“டீிணன்நநன்”  

[A] டீிண + ன்று + அநன்       [B] டீிண  + ன்நநன்  

[C] டீிணது + அன்று + அநன்     [D] டீிணன்று  + அநன்  

  

66. என தசனற ஆண்டு ன்தது __________________  

[A] ஜனீ் ரம் பரடங்ற அடுத் ஆண்டு ஜனீ் ரம் னடிது        

[B] ஜனீ் ரம் பரடங்ற அடுத் ஆண்டு ஜறீன ரம் னடிது  

[C] ஜறீன ரம் பரடங்ற அடுத் ஆண்டு ஜனீ் ரம் னடிது      

[D] ப்ல் ரம் பரடங்ற அடுத் ஆண்டு ரர்ச் ரம் னடிது 

    

67. பதரனத்து 

         தட்டில் I              தட்டில்  II            (a)   (b)      (c)     (d) 
(a) தண்ன              (1) கூநறது நரஅற        [A]  (3)  (4)   (2)   (1)     

(b) அன்ன              (2) ததறரர் பசரல் தரன்நல்     [B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
(c) அநறவு             (3) தரடநறந்து எலல்         [C]  (3)  (1)   (4)   (2)      

(d) பசநறவு              (4) ன்றறப பசநர அற        [D]  (3)  (2)   (4)   (1) 
 

68. தின்னணற்றுள் து / ற சரிபணக் ரண் 

I. தறர்ள் ற்றும் இத்றற்கும் பசரந் உததரம் ங்ப்தட்ட இணரம் திம்ரம்       
II. னரய் துறநின் அடித்பர றர றர்ரம் அறந்துள்பது     
III. படி ிதத்து, ிதத்துக்ள், பரற்றுதரய், இற்க்ற ததரிடர்ள்           
IV. னல், பள்பம்,றனடுக்ம், நட்சற, றனச்சரிவுள் அறணத்தும் ணிணரல் உனரக்ப்தடுறநது         

  [A] I. II. III. ற்றும் IV சரிர உள்பது   
[B] I. சரிரவும் II. III. IV நரவும் கூநப்தட்டுள்பது    

[C] I. ட்டும் று தலும் II. III. IV சரிர உள்பது  

[D] I. II. ட்டும் சரி III. IV நர உள்பது  
69. பதரனத்ற்நறத் தர் :  

[A] ஏன்று பதற்நரல் எபி ம்     – ண்ல் அபற ஆகுபதர்     

[B] ந்து றதனர அரிசற ன்ண ிறன ?   - டுத்ல் அபற ஆகுபதர்    

[C] ரலு னறட்டர் தற     - னத்ல் அபற ஆகுபதர்     

[D] னென்று ீட்டர் பரடு      – ீட்டல் அபற ஆகுபதர்  

    

70. பதரனத்து :                        

[1] ச்சரிக்ற    - C3    

[2] னன்தணற்தரடு            - C5  

[3] ரக்கும் றறன      - C2   

[4] ீட்ன டடிக்ற     - C1 

      [A]  (3)  (2)   (1)   (4)          

 [B]  (4)  (3)   (1)   (2)  

[C]  (3)  (1)   (4)   (2)       
[D]  (4)  (2)   (3)   (1) 
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71. பதரனந்ர என்றநத் தர்ந்படு : (ரத்றற அபவு)  

[A] எற்நபபதறட             - ஏன்று   

[B] உிபபதறட             - இண்டு  

[C] பய்,ஆய்ம்       - அற 

[D] உிர்க்குநறல், உிர்பய்க்குநறல்   - ஏன்று  

 

72. றழ்ரடு ததரிடர் தனரண்ற ஆறம், ததரிடர் தனரண்ற சட்டம் _______, __________       

[A] 2004, 2005        [B] 2003, 2005  

[C] 2003, 2006              [D] 2010, 2011  
  

73. தின்னணற்றுள் து / ற சரிர உள்பது  

I. ஆற ஆிம் அரிறட பன்ந ரணனுக்கு குப்தது தி இனக் ிபக்ப்தரட்டில்      
II. ிசகுர திணர் தனதட்டறட க்கு ன்னும் எனறப் திறச் பசய்து ந்ணர்      
III. அர் றள்றப ிடு தூது 239 ண்ிறபனேம், னறங்த்துப்தி  509 ரறறசனேம் பரண்டது   
IV. ஞ்றச தர சரத்றரிரர் சததரசற ன்ணரின் உற்ந ண்தர்        

[A] I, ட்டும் று II, III, IV சரி           

[B] I, II, சரிர உள்பது, III ட்டும் நர உள்பது தலும் IV சரி        

[C] I, II, ிர்த்து III, IV ட்டும் சரிர உள்பது           

[D] I, III, IV ட்டும் சரிர உள்பது 
    

74. "ரரர்க்கும் குடிபல்தனரம்" ன்னும் தரடல் _______________ "அச்சறல்றன அச்சறல்றன" ணப் 
தரடத் தூண்டிது         

[A] தரறரர்            [B] தரறரசன்   

[C] பசண்தரன்         [D] ரிரசன்  

   

75. 'ரண்டதந்ரின் க்ற' __________________________        

[A] குனச்சறறநரர்       [B] றனறரர்      

[C] ரக்ற தரடிணிரர்      [D] சங்றனற ரச்சறரர்  

 

76. உறுபதரனலம் உல்கு பதரனலந்ன் என்ணரர்த் 

பறுபதரனலம் தந்ன் பதரனள். அடிக்தரடிட்ட பசரற்லக்கு பதரனள் ன               

[A] அசுரிறரல் னம் பதரனள்          

[B] க்ள் ரிர னம் பதரனள்            

[C] ன்ணன் தறற பன்று பதற்ந பதரனள்          

[D] பரள்றபர்பிடம் இனந்து பதற்ந பதரனள்  

   

77. பரறட ிற்தம் த்றண றப்தடும்_________________________       

[A] 7          [B] 8   

[C] 16         [D] 35   

78. தின்னணற்றுள் பசய்னேபிறச அபபதறடறத் தர்      

[A] உநரஅற       [B] டுப்ததூஉம்    

[C] ீஇ         [D] உற்நதரய்  

  

79. பதரனத்து :           (a)  (b)   (c)     (d) 
(a) ரபிதம்         (1) ரறன          [A]  (3)  (1)   (4)   (2)    

(b) தண்ரன் தறனனம்    (2) சறன்                 [B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
(c) அங்ர்            (3) இக்குணர்     [C]  (3)  (1)   (2)   (4)                

(d) பரறட        (4) பன்றண          [D]  (4)  (3)   (2)   (1) 
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80. ிக்கு 119 ற.ீ னல் 221 ற.ீ தம் ற சீும் ரற்று வ்ரறு அறக்ப்தடுறநது                   

   [A] றக் டுறரண சூநரபிக் ரற்று         

 [B] உச்சரண சூநரபிப் னல்                     

[C] டுறரண சூநரபிப் னல்          

[D] சூநரபிப் னல்  

   

81. இறன பரறடறக் ரண் : 
பசந்றழ் ரபடன்னும் ததரறணிதன ; இன்தத் தன்ந்து தரனேது ரறணிதன !   

 [A] பசந்றழ் - தன்ந்து       [B] பசந்றழ் - ததரறணிதன    

  [C] பசந்றழ் - ரறணிதன       [D] ததரறணிதன - ரறணிதன  

  

82. ஆங்றனச் பசரல்லுக்கு இறரண றழ்ச் பசரல் தர் ; ன்ஸ்னைர்   

 [A] ரடிக்றரபர்       [B] தர்தரர்    

  [C] ிர்       [B] அனுதிப்தர்  

  

83. லழ்பரடுக்ப்தட்டற்றுள் ஏபலத்து என பரறில் நரணறத் தர்ந்படு  

(I)  கூ  - னற              

(II) தர  - தரட்டு       

(III) ர - ினங்கு         

(IV) ர - தசரறன   

 [A] I ட்டும்         [B] II ட்டும்    

 [C] III ட்டும்        [D] துவுறல்றன  

     

84. னொதரய் தத்துக்கும் தற்தட்ட பரற உறட னறல் றறடத்ரல் னல் ல் ரனக்கு 
பரிிக் தண்டும்     

 [A] றர றர்ர அலுனர்        [B] ட்டரட்சறர்  

 [C] தரட்டரட்சறர்          [D] ரட்ட ஆட்சறர் 

   

85. "படுந்பரற" றர்ச்பசரல் ன         

 [A] தண்னத்பரற        [B] குறுந்பரற    

 [C] னநரனூறு           [D] சறறுந்பரற  

  

86. தின்னற்றுள் து / ற சரி 

I. பதரனபினக்ம் அம், னநம், ண இனறப்தடும்   
II. அன்னறட றனன் றனி தற்நற எலக்த்றறணக் கூறுது னநத்றற ணப்தடும்  
III. அன்தின் ந்றற குநறஞ்சற, னல்றன, னம், பய்ல், தரறன, றக்றறப, பதனந்றற        
IV. அபரலக்ம் றழ்ற்குக் ரரண றனனம் பதரலதும் னப்பதரனள் ணப்தடும்     

[A] I         [B] II   

[C] III           [D] IV 

         

87. அநபநறரப் ததரற்நப்தட தண்டிற _________________ 

[A] அன்ன, அனள்         [B] பிற, சறக்ணம்    

[C] ஆடம்தம்        [D] ணீ்பசனவு  

  

88. ரறம், னம், றரி, தன பசரற்லக்கு ற்ந பதரனறபத் தர்ந்படுத்து லது          

[A] ரறண          [B] சறங்ம்    

[C] றன         [D] னன்சறரிப்ன  
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89. பதரனத்து 

(a) னெறப ததரர்ற       (1) இந்றரில் இல்றன                

(b) பசந்ச்சுக் ரய்ச்சல்             (2) ஜன்ணி                    

(c) குபிர்ரய்ச்சல்            (3) றடதரய்டு                     

(d) குடற்னண் ரய்ச்சல்       (4) தனரிர    

          (a)  (b)   (c)  (d) 
[A]  (2)  (1)   (4)   (3)     

[B]  (2)  (1)   (3)   (4) 
[C]  (3)  (1)   (2)   (4) 
[D]  (1)  (3)   (2)   (4) 
  

90. “தரறன றனத்றற்குரி தநறள்” _________________________________   

[A] றபி, ில்          [B] ரற, அன்ணம்    

[C] னனற, டி        [D] னநர, தனந்து  

  

91. சரறன.இபந்றறனுக்கு  ற அசு, ரனறட பதரில் ங்ப்தடும் ினற ங்ற 
சறநப்ன பசய்துள்பது      

[A] தரதந்ர் ினது       [B] தினர் ினது    

[C] ரல்டுபல் ினது       [D] றன்றண ினது  
92. ரத்ரன் () அதரத்றரச தண்டிர் ப்திரிறச் சரர்ந் பதண்ற  னப்ன ம் பசய்து 

பரண்டு இங்கூன் பசன்று ரழ்ந்ர் .......................................      

[A] தடுர        [B] ரர       

[C] தரடர          [D] னத்ர    
93. தின்னணற்றுள் நரண என்றநத் தர் :  

[A] சக்ற   - றன.ி.    

[B] பன்நல்     - ண்ரசன்   

[C] குில்     - தரறரர்   

[D] என றதசர றன் - தரத்றரச தண்டிர்  

   

94. அனலபதனஞ் சூறனிணரல் ஆட்பரள்ப அறடந்துய்ந் பனலம்உர் ில்னர சறறுறதன்    

 [A] சறபதனரன்       [B] றனரவுக்சர்  

 [C] அப்னறடிள்       [D] ம்திரன்தரர் 

 

95. "ந் பரறனேம் து பசரந் பரறக்கு இறரரது"  

[A] தரிறரற்றனஞர்      [B] ர.தி.தசதுப்திள்றப   

[C] தரண்டித்துறத்தர்      [D] ன.ரசன்   

 

96. பதரனத்து :   

(a) இன்பசரல் இணிீன்நல் ரண்தரன் ன்பரதனர     (1) னற்றுதரறண                

(b) ற் சடநக் ற்தற ற்நதின்              (2) கூறதரறண                    

(c) ிண்ின்று பதரய்ப்தின் ிரிீர் ினுனத்         (3) இறதரறண                     

(d) ரணம் றண்டும் ங்ர ினுனம்          (4) தற்க்துரய் தரறண    

          (a)  (b)  (c)   (d) 
[A]  (3)  (1)   (4)   (2)     

[B]  (4)  (3)   (1)   (2) 
[C]  (3)  (1)   (2)   (4) 
[D]  (4)  (3)   (2)   (1) 
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97. 1954 - இல் ற னல்ர் இரஜரஜற தி ினறதும் அப்திக்கு தர்ந்படுக்ப்தட்டர்   
 [A] திரசம்        [B] சுப்னரன்   

 [C] ஏந்தூர் இரசரற      [D] ரரசர்  

   

98. றப ல றப்தடும் தின்னம் றபபில் பதரனந்ர ஏன்று : 
[A] ரனன் தர் னது   - தபரன்நரசறரித்றப       

[B] ணினன் தர் னது   - என்நர ஞ்சறத்றப    

[C] ிபம்னன் றற னது  - இற்சலர் பண்டறப       

[D] ணினன் றற னது   - என்நற ஞ்சறத்றப  

   

99.  ப்பதனஞ்சுடர், இனறட றப்தட்டரல் ீிறண ீனேம், துன்தங்ள் ரனேம், ரய்ததரல் அன்ன    

 ரட்டிர் ரர் ?      

[A] ிதறன         [B] ீரதரய்     

[C] சரர தி         [D] ரத்ரரந்ற   

   

100. 'சுறர அம்ற றப்த' ன்னும் பசய்னேள் அடிில் ______________ தின்று ந்துள்பது     

[A] ஆற்றுீர்ப் பதரனள்தரள்        

[B] பரறரற்றுப் பதரனள்தரள்      

[C] றல்றறப் பதரனள்தரள்           

[D] பரண்டுகூட்டுப் பதரனள்தரள்  

   

101. NIMHANS - ன்ந National Institute Of Mental Health and Neuro Science றறுணத்றன் றனறம்   

  லழ்ரணும் ந் இடத்றல் அறந்துள்பது       

[A] படல்னற        [B] னக்தணர     

[C] னதண          [D] பதங்லன  

   

102. தின்னம் கூற்றுறப ஆய் 

I. உிரிணங்பின் பசரர்க்ம் ன்று அறக்ப்தடுது ன்ணரர் றபகுடர   
II. ீனறரி றன ண் உிரி பங்பில் றகு பர ரப்தடுறநது   
[A] I ட்டும் சரி       [B] II ட்டும் சரி     

[C] I ற்றும் II சரி        [D] இண்டும் று 

  

103. தின்னணற்றுள் இறடக்ரன அறச்சுக்குல தற்நற நரண இற து ?   

[A] அணுசக்ற துறந      – தரற ஜயரங்லர் தரதர        

[B] அநறில், பரறல் ஆரய்ச்சறக் ம்    - ஸ்.ஸ்.தட்ரர்      

[C] தரதுரப்ன அநறில் றறுணம்      - சர்ரர் ல்னததரய் தட்தடல்     

[D] வுற பரறல் தட்தம்     - .தி.தஜ.அப்துல்னரம்  

    

104. லழ்ண்ட ரக்றங்றப ணி  

கூற்று : (A) னனரம் ந்ரண்டு றட்டம் பயதரதடரர் உத்றற அடிப்தறடர பரண்டு   

            தபரண்றக்கு னக்றத்தும் பரடுக்ப்தட்டது   

ரம் : (R) யறரகுட், சரம்தல் றட்டம், துங்தத்ர றட்டம், தரசற றட்டம் னல் ந்ரண்டுத்   

                                   றட்டத்றன் னெனம் றறநதற்நப்தட்டது         

[A] (A) சரி ஆணரல் (R) று (A) க்கு (R) ிற்கு சரிரண ிபக்ல்ன 

[B] (A) ற்றும் (R) சரி தலும்  (R) ன்தது (A) க்கு சரிரண ிபக்ம்  

[C] (A) சரி  (R) று    

[D] (A) ற்றும் (R) இண்டும் சரி 
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105. பதரனத்து :    

[a] இம்னேதணரகுதபரதின்     - இத்ம் உறநரற       
[b] அல்னறன்     - இத்ம் உறநல்   

[c] ஃதிப்ரிதணரஜன்      - ீர் சறறன       
[d] பயப்தரரின்     - தரய் றர்ப்ன  
     a   b   c   d 
[A]   4   3   1   2 
[B]   4   3   2   1 
[C]   4   1   2   3  
[D]   3   2   4   1 

106. நரண இறறக் ண்டநற   
            [A] னறரண இக்ம்     - ஆசரர்ர ிதணரதரதரத      

[B] சுரஜ் ட்சற     - அனறப்னர் சறறந   

[C] னரகூர் ரங்றஸ் ரரடு   - ரத்ர ரந்ற   

[D] இந்ற ிடுறன ம்    - இரஷ் திரரி ததரஸ் 

  

107. ஏர் ீச்சறறு ண்ற 20, 25, 35, 40 ஆறற்நரல் குக்கும் ததரது ீற 14, 19, 29, ற்றும் 34  

  றறடக்றநது ணில் அவ்பண் ரது ?             

[A] 1394        [B] 1294     

[C] 1406         [D] 1494   

108. தின்னணற்றுள் சரிற்நறத் தர் :   

[A] தநற பர்த்ல்  - திமறக்ல்சர்         

[B] தட்டுப்னல பர்த்ல்  - பசரில்சர்     

[C] தண ீபர்த்ல்   - ப்தில்சர்          

[D] தங்ள் பர்த்ல்  - ிட்டிக்ல்சர்  

   

109. துனக்ற ிரணப்தறடரல் சுட்டு ழீ்த்ப்தட்ட இஷ் ததரர் ிரணம்     

[A] சுரய் ஸ்.னை. 24        [B] சுறரங் தி.ஸ் 32   

[C] சுசுற ஸ்.னை. 22         [D] துவுறல்றன   

110. தின்னம் இறபில் து நர பதரனத்ப்தட்டுள்பது    

[A] னன், பள்பி, னற, பசவ்ரய், ஆற ரன்கு தரள்லம் றடக் தரள்பரகும்      

[B] ிரன், சணி, னேதணஸ், பப்டினைன், ஆற ரன்கும் ரனேக் தரள்பரகும்        

[C] ல்னரக் தரள்லம் சூரிறண ீள் ட்டப்தரறில் சுற்நற னறநது       

[D] சூரிக் குடும்தத்றல் எபினம் எத ரன்பதரனள் சந்றன்   

   

111. ரணில் உனர ரரண றழ்வு ________________________         

[A] எபி ினலும் உட்ர்லும்         

[B] றநப்திரிறனேம் குிறடலும்      

[C] எபி ினலும் சறநலும்           

[D] றநப்திரிறனேம் னல அ றபரபிப்னம்  

  

112. தின்னம் கூற்றுறப ஆய் 

I. அசறல் றர் சறதின் னல் கூட்டம் டிசம்தர் - 9, 1946 சச்சறரணந் சறன்யர இறடக்ரன   
றனர் றனறில் றடபதற்நது    
II. னஸ்லீம் லீக் ட்சறற சரர்ந்ர்ள் இக்கூட்டத்றல் 211 ததர் னந்து பரண்டணர்      

[A] I ட்டும் சரி        [B] II ட்டும் சரி  

[C] இண்டும் று        [D] இண்டும் சரி 
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113. தின்னணற்றுள் பதரனத்றல்னரது து ?  

[A] திம் சரஜம்    – ததந்றரத் ரகூர்       

[B] சத்றரர்த் திரஷ்   – சுரற ரணந் சஸ்ற    

[C] DAV தள்பிள்    – குனக்ல்ி    

[D] குனகுனம்    – தங்லம் உதறடங்லம்  

   

114. தின்னணற்றந சரிர பதரனத்து :  

[1] தரறனரல் தன    - இரம்தச பக்படரணரல்டு       

[2] பசபரி பசௌர      - உத்றதிதசம்  
[3] ல்றன ரந்ற       - சுரஜ்ஜறக் ட்சற                           
[4] குப்னரரி திறறறத்தும்   - ரன் அப்துல் தர்ரன்  
[A]   3   4   1   2 
[B]   4   3   2   1 
[C]   4   1   2   3  
[D]   3   2   4   1 

 

115. 0.54, 1.8, 7.2 - ன் ீ.பதர. ரண்    

[A] 1.8           [B] 0.18                 [C] 0.018   [D] 18 
 

116. MGNREGP - தறன ரய்ப்ன றட்டத்றன் னெனம் ந் ரறனத்றற்கு சறநந் தசறக்ரண ினது    

  ங்ப்தட்டது         

[A] ரஜஸ்ரன்         [B] ஆந்றதிதசம்    

[C] தீரர்        [D] றழ்ரடு     

117. தின்னம் இன ரக்றங்பில் பரடுக்ப்தட்டுள்ப கூற்று (கூ) ரம் (ர) :ஆறறறபக்  

  னத்றல் பரண்டு லழ்ரணும் பரகுப்னபினறனந்து  உங்ள் ிறடற பரிவு பசய். 
கூற்று  (கூ)    : பய்சர் -இ-யறந்த் ன்ந தட்டத்ற ரந்றக்கு பன்ணரப்திரிக் அசு ங்றது    

ரம் (ர)   : ஜரனறன் ரனரதரத் தடுபரறனற (1919) ண்டித்து இநீ்ரத் ரகூர்      

                 ஆங்றன அசு ங்ற றட்வுட் தட்டத்றத் துநந்ரர்             

[A] (கூ) ற்றும் (ர) இண்டுத ணித்ணித சரிரணற   

[B] (கூ) ற்றும் (ர) இண்டுத சரிரணற தலும்  (கூ) (ர) ின் சரிரண ிபக்ம்     

[C] (கூ) சரி (ர) று  

[D] (கூ) று (ர) சரிரணது 

  

118. ரந்ற டத்ற ததரரட்டங்றப ரன ரிறசப்தடுத்து 

i, எத்துறரற இக்ம்     ii, பள்றபதண பபிதறு      
iii, பசபரி பசௌர       iv. சட்ட றுப்ன இக்ம்    
[A] i, iii, iv, ii         [B] iii, i, iv, ii    

[C] ii, iv, i, iii        [D] iv, ii, iii, i 
   

119. சீதத்றல் உன ரடுபரல் தனர ததசப்தட்டு னம் (Zika virus) ந் பரசுக்பரல் தவுர   

  ண்டநறப்தட்டுள்பது   

[A] டிஸ்        [B] றனைனக்ஸ்    

[C] அணரதினஸ்       [D] பதண் அணரதினஸ்   

   

120. பதரனந்ரது : 
[A] 2Mg + O2 ---> 2MgO         [B] H2S + Br2 ---> 2 H Br + S    

[C] Fe
2+

 ----> Fe
3+

 + e --        [D] CUO + H2 ---> CU + H2O 
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121. 0.05 x 0.05 x 0.05 + 0.04 x 0.04 x 0.04 - ன் றப்ன 

  0.05 x 0.05 -- 0.05 x 0.04 + 0.04 x 0.04 
[A] 0.01        [B] 0.08       

[C] 0.09            [D] 0.009 
  

122. தரரறரய்டு சுப்தி சுக்கும் யரர்தரன்ள் து / ற 

 I. றரக்மறன்  II. றனனறன்   III. அட்ரிணனறன்  

 IV. இன்சுனறன்   V. ஆண்டிறடனைரிக்  VI. ரினரக்மறன்  

 VII. தரரரர்தரன்  VIII. ரல்சறதடரணின்     

[A] I, II, VII, VIII ட்டும்        [B] VII ற்றும் VIII ட்டும்     

[C] V ற்றும் III ட்டும்        [D] I ற்றும் II ட்டும்   

  

123. லழ்ரணும் ரக்றங்றப ணி : 
கூற்று (A)   : 70 W , 50 W றநன் பரண்ட இன றன் ிபக்குள் னந றன்னத்துடன் தக்   
              இறப்தில் இறக்ப்தட்டரல் அற பதரனறவுடன் ரிது 70 W றநன் ிபக்கு  
ரம் (R) : 70 W றநன் பரண்ட தல்ன அற றன்றட ரர அற றன்தணரட்டம்          
              பதறுரல் அற பதரனறவுடன் ரிறநது       

[A] (A) ற்றும் (R) இண்டுத சரி (R) ற்றும் (A) க்கு சரிரண ிபக்ம்                                                 

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

[C] (A) சரி ஆணரல்  (R) று     [D] (A) று ஆணரல் (R) சரிரணது 

 

 

124. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறணப் பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப  

  பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
           ரிறச-I                                      ரிறச-II   

(a) சறத்ஞ்சன்       1. இில் பதட்டி ஆறன   

(b) பதம்னர்     2. இனம்ன ஃகு ஆறன   

(c) ங்ல்        3. இில் ஞ்சறன் ஆறன     

(d) ஜரம்பஜட்னர்   4. தரனரர்    

            (a)   (b)   (c)  (d) 
[A]   2    3    1    4         

[B]   3    4    2    1 

[C]   3    1    4    2 

[D]   4    3    2    1 
 

125. X = 4  ணில் 4  + (2y -- x) - ன் றப்ன 

  y   5          7   (2y + x)    
[A] 3/7            [B] 11/4             

[C] 0                 [D] 1 

126. தின்னணற்றுள் பதரனத்ற்நறத் தர்   

I. பன் இந்றரின் பற்பஞ்சறம் ஞ்சரவூர் ற்றும் ரிரி படல்டர       
II. ஆர்டிசறன் ீர் பரள் தடுற றழ்ரட்டில் பய்தனறில் அறந்துள்பது   
III. ரிரி ற்றும் றற தடுறில் ஊற்று ீர் தரசணம் தன்தடுத்தும் க்ம் உள்பது    
IV. றழ்ரட்டில் 52 ிலக்ரடு றற்றுப்தரசணத்ற சரர்ந்து இனக்றநது      
[A] I ட்டும்         [B] II, ற்றும் IV ட்டும்   

[C] II ட்டும்       [D] I, II, III, ற்றும் IV 
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127. லழ்பரடுக்ப்தட்டற்றுள் பதரனத்ற்நது து ?  

[A] படன்ணிஸ்   – தஜரதரிச்    

[B] ததட்றட்டன்   – ரர்ட்டிணர யறங்றஸ்   

[C] றரிக்ட்   - றரனற ரஜ்  

[D] பசஸ்  - ரர்த்றதன் னபி    

128. க்ற ரட்டு அறப்தில் பதரனத்ற்நது து / ற    

I. ILO    - International Labour Organization  

II. UNICEF - United Nations Children's Fund  

III. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

IV. IBRD      - International Bank for Reconstruction and Development 

[A] I ற்றும் II ட்டும்                [B] III ட்டும்   

[C] IV ட்டும்        [D] II ட்டும்   

129. ம்தர் ரத்றல் அதிக்டனறல் தரன்நற றபகுடர தகுறற ரக்ற னல் "பக்" ன்று   

  பதர் றத் ரடு ___________     

        [A] இந்றர           [B] ததரபம்      

[C] ரனத்ீவு        [D] ஆஸ்றதனறர  

  

130. RBI - (ற ங்ற) லழ்ண்ட றனறனந்து அன் திபில் தறுதடுறநது ?   

[A] ற ங்ற தம் அச்சடித்து ங்கும் னற்றுரிறற பதற்நது        

[B] பதரதுக்லக்கு ஆதனரசரவும், ங்றரனரவும் பசல்தடுறநது      

[C] அன்ணிபசனரிற றர்க்றக்றநது           

[D] க்லக்கு டன் ங்கும் பதரறுப்தினறனந்து ினற றற்றநது 
131. ரஷ்ீரின் னடரக் தகுறில் சுரர் 17600 அடி உத்றல் சங்னர ன்ந இடத்றல் ந் றறுணம்  

  னெனறறச் பசடிறப தரதுரக்கும் ஆரய்ச்சற றத்ற அறத்துள்பது         

    [A] DRDO         [B] ISRO    

[C]  ICAR        [D] NLC  

132. தின்னணற்றுள் து / ற சரி 

I. ரப்தி    – ர்ரடர   
II. னம்ன    - உத்றதிதசம்  
III. தரதுற   - தஞ்சரப்  
IV. ஆப்தில்    - யறரச்சல்           
[A] I, II, சரி III, IV று      [B] I, ட்டும் று II, III, IV சரி               

[C] I, II, III, சரி ஆணரல் IV று      [D] I, II, III, ற்றும் IV சரி 
   

133. ரல் துறநில் சப்- இன்ஸ்பதக்டர் திக்கு னன்னறநர பரிவு பசய்ப்தட்ட னல்  
  றனங்ற னும் பதனறக்குரிர்       

[A] திரித்ீ ல்ரி       [B] அர்ச்சணர     

[C] திரித்றர ரறணி       [D] ஸ்னறர ஸ்ரின்   

134. தின்னணற்றுள் சரிரண இற  

1. குட்டி ஜப்தரன்     - சறரசற       
2. பற்ரசறரின் படட்ரய்டு    - பசன்றண  
3. இந்றரின் பற்பஞ்சறம்    - தற்கு ங்ம்       
4. இந்றரின் ரன்பசஸ்டர்   - னம்றத                
[A] 1 ற்றும் 4       [B] 2, 3 ற்றும் 4    

[C] 1, 2 ற்றும் 3       [D] ததன கூநற அறணத்தும் 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Educational,_Scientific_and_Cultural_Organization
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135. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறண  பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப   

  பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
                     ரிறச-I                                        ரிறச-II                    (a)  (b)  (c)   (d) 

(a) 2 - னப்தணரல்           1. CH3 - CH2 - CHO       [A]      2   4    1     3 

(b) த்ணரிக் அறனம்     2. CH3 - CO - CH3       [B]   4   3   2     1 

(c) னப்ததணரன்          3. CH3 - CH - CH3 1 OH      [C]   3   1    4     2 

(d) னப்ததணல்   4. CH3 - COOH       [D]   4   3    1    2      
 

136. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறணப் பதரனத்ற பதரனத்து  

           (அறப்ன)                               (றனறம்)   

(a) IAEA                    1. தரம்   

(b) I C J      2. ரறங்டன்   

(c) FAO                       3. ின்ணர    

(d) IMF                  4. பர்னரந்து   

                                                          

       [A]  2 4   1 3       
 [B]  3 4   1   2 

[C]  3 1   4   2       
[D]  4 3   2   1 

 

137. என கூட்டத்றல் தரறலம், ரடுலம் உள்பண. பரத் றனபின் ண்ிக்ற 48   

  ரல்பின் ண்ிக்ற 140 ணில் கூட்டத்றல் உள்ப தரறபின் ண்ிக்ற           

[A] 22            [B] 23      

[C] 24          [D] 26 
  

138. எனரின் சம்தபம் 10% குறநக்ப்தட்டது ீண்டும் அர் தற சம்தபத்ற பதந  

  தண்டும் ணில் த்றண சீம் சம்தபம் உர்த் தண்டும் ?       

[A] 10 %          [B] 12 %      

[C] 111/9 %       [D] 10 ½ %          
  

139. ஏர் குப்தில் உள்ப என குநறப்திட்ட ரர்பின் றப்பதண்றப லதும் ததரது 63  

  ன்தற்கு தறனர 83 ன்று நர லப்தட்டது. அணரல் குப்தின் சரசரி ½ றப்பதண்   
  உர்ந்து ணில் அவ்குப்தின் த்றண ரர்ள் உள்பணர்.          

[A] 10        [B] 20      

[C] 40          [D] 73 
  

140. இந்றர க்ற ரடுள் அறின் உறுப்திணர இறந் ஆண்டு    

[A] 1942         [B] 1945   

[C] 1947         [D] 1950 
  

141. லழ்ண்டற்றுள் பதரனத்ற்நறத் தர் 

     

[A] தஞ்சசலனக் பரள்ற - இந்றர, சலணர எப்தந்ம் 1955           

[B] அிதசரற அல்னது கூட்டு தசரற - ி.த.றனஷ்தணன்     

[C] ிஜனட்சுற தண்டிட் க்ற ரடுள் பதரதுச்சறதின் னல் பதண் றனர் 1953-1954  
 [D] இந்ற பபினேநவுக் பரள்றின் னன்ற சறற்தி ஜயர்னரல் தன 
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142. ரட்டிதனத ஆறனில் உற்தத்ற பசய்ப்தடும் தனத்ற தல் உற்தத்றில் றழ்ரடு னன்ணிறன     

  றக்றநது இற்கு ரம் / ரங்ள் ன்ணர இனக்கும்    

     கூற்று  (கூ)    : ரறனத்றல் அறர ரிசல் ண் ரப்தடுறநது       

ரம் (ர)   : அற அபினரண உடல் உறப்ன பரறனரபர்ள் இங்கு உள்பணர்               

[A] (கூ) ற்றும் (ர) இண்டுத சரி (கூ) க்கு (ர) சரிரண ிபக்ம்   

[B] (கூ) ற்றும் (ர) இண்டுத சரிரணற ஆணரல்   (ர) (கூ) ின் சரிரண ிபக்ல்ன     

[C] (கூ) சரி (ர) று  

[D] (கூ) று (ர) சரிரணது 

   

143. ISO - 50001 : 2011 ச்சரன்நறழ் பதற்ந இந்ற றறுணம் து ?           

[A] படல்னற பட்தர        [B] இந்றரரந்ற ிரண றறனம்    
[C] பசன்றண பட்தர        [D] னம்றத பட்தர  

   

144. தின்னணற்றுள் உங்ள் னத்துப்தடி சரிரண ிறடறத் தர் ?  

I. தபரண்திர்ள்    – தசுற னட்சற    

II.கூணி ீன்ள்     – ீன னட்சறள்   

III. ண்பய் ித்துக்ள்    – ஞ்சள் னட்சற      

IV.தரல் () தரல்சரர்ந் பதரனட்ள்  – பண்ற னட்சற   

தற்ண்ட ந் ரக்றம் நரணது ? 

[A] I        [B] II    

[C] III        [D] துவுறல்றன 

  

145. ிதத்து றரத் றட்டம் த்றண றரண பரறனரபர்லக்கு ங்ப்தடுறநது       
[A] 44         [B] 80   

[C] 24         [D] 22    

 

146. ந்ற, ணின் ற்ததரற துபின் கூடுல் 60, 6 ஆண்டுலக்கு னன் ந்றின் து   

  ணின் றப் ததரல் 5 டங்கு, 6 ஆண்டுலக்கு தின் ன் து      

[A] 12         [B] 14    

[C] 18            [D] 20 
                      

147. நரண ிறடறத் தர்ந்படு :    

I. சர் அர் கூட்  - ஆர்க்ரட்டு ீர் ன்று அறக்ப்தட்டரர்    

II. 1756 ஜனீ் 20 அன்று இனட்டறந துச்சம்தம் உத்றதிதசத்றல் றடபதற்நது     

III. 'ஆங்றனக் றக்றந்ற ிக்குலின் அக்தர்' பல்பனஸ்னற, ரடு இறப்னக் 
பரள்றின் னெனம் னனறல் இறந் ரடு 'ரதரத் றசரம்'    

IV. சுந்ற இந்றரின் சுதச அசுறப என்நறறக்கும் திற தற்பரண்டர் 
அர்ன் தன் - ல்னததரய் தட்தடல், இந்றரவுடன் இற றுத்ர் ரதரத் றசரம்       

[A] III ற்றும் I      

[B] I ற்றும் II   

[C] IV ட்டும்         

[D] அறணத்தும் சரிர உள்பது  

  

148. தஞ்சரத்து ற்றும் ரட்சற உள்பரட்சற அறப்னலக்ரண தர்னறல் பதண் தட்தரபர் ணில்  

  குறநந் தட்சம் ட்டரம் குப்ன னடித்றனக் தண்டும் ன்று சட்டம் இற்நற ரறனம்      

[A] சறக்றம்          [B] ரஜஸ்ரன்  

[C] பலுங்ரணர       [D] யரிரணர  
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149. அன்ந தம், குறுற தம், குநறப்தது னறநத ?                   
[A] M1,  M3         [B] M0, M3   

[C] M3,  M1        [D] M4, M1 

   

150. பரடிக்கு 33.86 Petaflops ன்ந பசல்தரட்டு தத்துடன் உனறன் அீ ஆற்நல் பரண்ட சூப்தர்  

  ம்ப்னைட்டர் ணத் பரடர்ந்து ஆநரது ஆண்டர அங்றரிக்ப்தட்ட சலணரின் சூப்தர் ம்ப்னைட்டர்  

[A] Tianhe - 2         

[B] Super 301    

[C] Compaq Presario        

[D] Titan 

 

151. பதரனத்து : 
  1. 11 து அட்டற  - உள்பரட்சற அறப்னள்   
  2. 12 து அட்டற  - பரறள்  
  3. 9 து அட்டற  - ரட்சற அறப்னள்  
  4. 8 து அட்டற - ீறப்னணரய்வு உட்தடரற  

  5. 10 து அட்டற  - ட்சறத்ரல் றடச்சட்டம்   

[A]  1  4  2   3  5        

[B]  1  2  3   4  5 

[C]  1  3  4   2  5        

[D]  5  4  3   2  1 
152. னப்ன றனம் ன்தது லழ்ண்ட குப்திணர்ள் ரர் ? ரர் ? ணத் தர்   

[A] ஆறறரிடர் குப்ன அல்னது தங்குடிிணர் ற்றும் னன்தணநற குப்திணர்       

[B] ஆறறரிடர் குப்ன அல்னது தங்குடிிணர் ற்றும் திற்தட்ட குப்திணர்     

[C] ஆறறரிடர் குப்ன அல்னது தங்குடிிணர் ற்றும் றவும் திற்தட்ட குப்திணர்      

[D] தற்ண்ட அறணத்தும் சரி   

   

153. நரண கூற்றநக் ண்டநற     

[A] உள்பரட்சற அசறன் ந்ற - ரிப்தன் தின        

[B] ங்ரபத்றல் னசர ன்னும் இடத்றல் ிசர ஆரய்ச்சற றறுணம் ர்சன் றறுிணரர்    

[C] ஆங்றதன ஆட்சறில் ம்திக்ற இந் இந்ற க்ள் "இந்ற தசல ததரக்ட்சற" 1885 
ஆனன் ஆக்தடின் யறனைம் இக்ட்சற தரன்ந ரர இனந்ரர்      

[D] "சு ஆட்சற ணது திநப்னரிற அற அறடந்த ீனதன்" ன்று .உ.சற. னக்றட்டரர்   

   

154. இந்ற-ததரப ல்றனற தரதுரக்கும் துற ரணுப் தறடில் சீதத்றல் றறக்ப்தட்ட  

  னல் பதண் ன்ந பதனறற பதற்ந றர்   

[A] னொதரதி       [B] அர்ச்சணர றனரநன்   

[C] அர்ச்சணர ரசுந்ம்     [D] ல்ரி தசரசுந்ம்  

  

155. தின்னணற்றுள் 'அ' தறதடு குநறத்து து / ற சரி  

I. னரய் றரத்றன் னரற்று குநறப்னள் (Descreve Memoir) பரத் ிங்ள் அடங்றது   
II. 'அ' தறதடு றடனறநில் 11 னங்பில் தரரிக்ப்தட்டு னறநது       

 III. இட்றடப்தறதடு ட்டரட்சறர் () றர றர்ர அலுனர் தரரித்து னறநரர்ள்    

IV. என னரய் றரத்றற்கு இண்டு 'அ' தறதடுள் தரரிக்ப்தட்டு னறநது                    
      (ிசர றனங்லக்கு என தறதடும் றர த்த்றற்கு என தறதடு)   

[A] I, ட்டும் று II, III, IV சரி      [B] I, II, III, ற்றும் IV சரி     

[C] I, II, III சரி ஆணரல் IV று     [D] I, II, III, ட்டும் சரி  
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156. தின்னம் கூற்றுறப ஆய் : 
I. தசறறறன திடணம்  த்து 352 லழ் குடிசுத் றனரல் பரண்டு ப்தடுறநது      

II. ரறனத்றல் த்து 356 லழ் ஆட்சறற றனத்து குடிசுத் றனர் ஆட்சற பரண்டுனரம்    
III. ஜம்ன ரஷ்ீனக்கு த்து 370 லழ் சறநப்ன குறற ங்ற இந்றரின் எனங்றறந்   
   தகுறர இனந்து னறநது    

IV. இந்றரில் த்து 360 லழ் இதுறில் றறறறன தற்நரக்குறந ற்தடில்றன   

[A] I ட்டும் சரி      [B] II, III சரி     

[C] I, II, III சரி        [D] I, II, III, IV சரி   

157. "சும் தரத் அதிரன்" ன்ந றட்டத்ற டிசம்தர்- 3 அன்று த்ற அசரல் பரண்டுப்தட்டது    

[A] துர்க்பணிஸ்ரன் னல் இந்றர ற இற்ற ரிரனே றதப் றனன் றட்டம்     

[B] ரற்றுத் றநணரபிலக்ரண றடற்ந சூறன உனரக்த் றட்டம்      

[C] சறநரர் றற (குந்ற தரரிப்ன ற்றும் தரதுரப்ன) றட்டம்        

[D] பதண் குந்றலக்ரண சறறுதசறப்ன றட்டம்    

  

158. தின்னணற்றுள் சரிற்நறத் தர்ந்படுத்து லது           

[A] னறரண இக்ம் 1951-ல் ல்னததரய் பரண்டு ந் சலர்றனத்ம்     

[B] றழ் ரட்டில் பதண்லக்கு தறனரய்ப்தில் 33% இட எதுக்லடு ங்ப்தட்டது      

[C] பரங்கும் தரரலன்நம் ".த.குஜ்ரல்" திரர இனந் ததரது அறக்ப்தட்டது      

[D] இந்றரரந்ற திர இனந் ததரது சர்க்ரரிர குல அறக்ப்தட்டது   
 

159. 20 பதரனட்பின் ரங்ற ிறன 15 பதரனட்பின் ிற்ந ிறனக்கு சம் ணில் ற்தடும்   

  னரதம் (அ) ட்டம் சீம் த்றண ?              

  [A] 33 1/3 % னரதம்       [B] 33 1/3 ட்டம்     

[C] 25 % னரதம்              [D] 25 % ட்டம்  

 

160. தின்னணற்றுள் பதரனந்ர இறறத் தர்ந்படு  

I. றர க்கு ண்  5  - (ஜர க்கு) றனரி ள்லதடி    

II. றர க்கு ண்  6 - ண்ரீ் ீர்ற (ீக்ப்தட்டது) 10-20-2010 

III. றர க்கு ண் 7 - னநம்ததரக்கு ீர்ற & ரிசு றன தறதடு   

  IV.    றர க்கு ண்  10(1) - தட்டரரரிரணர சரகுதடி அடங்ல் தறதடு      

  [A] I ட்டும்         [B] I ற்றும் II  

  [C] II ற்றும் III       [D] II ற்றும் IV 

161. என தரஜரத் தரட்டத்றல் னல் ரிறசில் 23 தரஜர பசடினேம்,இண்டரது ரிறசில்  21 
 தரஜர பசடிலம், உள்பண இத ரிறசில் டப்தட்டரல் றடசற ரிறசில் 5 தரஜர பசடி 
 டப்தட்டரல் அத்தரட்டத்றல் த்றண ரிறச உள்பண          

[A] 5        [B] 40    

[C] 50         [D] 10 
162. A ஏர் தறனற 18 ரட்பில் னடிப்தரர். B அத தறனற 15 ரட்பில் னடிப்தரர், B 10    

  ரட்ள் தறன பசய்து றன்று ிட்டரர் ணில் A ட்டும் த்றண ரட்பில் ீற தறனற   

  னடிப்தரர்.    

[A] 5     [B] 5½     [C] 6     [D] 8 
 

163. 30 ஆட்ள் ரபபரன்றுக்கு 7 ி தம் ீம் தறன பசய்து என தறனற 18 ரட்பில்    

  னடிப்தர், அத தறனற ரபபரன்றுக்கு 6 ி தம் தறன பசய்து 30 ரட்பில் னடிக்   
  த்றண ஆட்ள் தற ?     

[A] 15    [B] 21    [C] 22   [D] 25 
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164. னொ.15000 க்கு 2 ஆண்டுபில் ணி ட்டிக்கும் கூட்டு ட்டிக்கும் உள்ப தறுதரடு னொ.96 ணில்  

  ட்டி ீம் ன்ண ?     

  [A] 8%   [B] 10%    [C] 12%      [D] 7%  
 

165. ிணரக்குநற உள்ப இடத்றல் தண்டிது __________________  

 
   

F I O 

A J K 

E M ? 

 

[A] P                      [B] R                   

[C] S                       [D]  V 

 

166. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறணப் பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப  

    பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
        ரிறச-I                              ரிறச-II   

(a) பன்தற்கு தனக்ரற்று              1. ரர்ப்தரறனணம்   

(b) டறக்கு தனக்ரற்று      2. தரறட ற    

(c) நண்ட திதசம்                 3. குபிர்ரன ற    

(d) ற றநவு திதசம்      4. க்ர தடீனற                                                  

      

[A]  2  3   1   4      [B]  3  4   1    2 

[C]  3  1   4    2      [D]  4  3   2    1 
 

167. இண்டு சதுங்பின் தப்னபின் ிறம் 225 : 256 அன் சுற்நபவுபின் ிறம்           

[A] 225 : 256       [B] 65 : 64   

[C] 15 : 16        [D] 16 : 15 
  

168. க்ள் பரற னள்பிிம்  த்றண ஆண்டுலக்கு என னறந க்படுக்ப்தடுறநது   

  (தரர க்ள் பரற க்படுப்ன ததர தின ரனத்றல் டுக்ப்தட்டது )    

[A] தத்து ஆண்டுள்           [B] இனதது ஆண்டுள்     

[C] ந்ரண்டுள்          [D] என ஆண்டுள்    

169. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறணப் பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப  

    பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
            ரிறச-I                          ரிறச-II   

(a) பரல்தனறு ரி                   1. றழ்ரடு   

(b) தம்தரடு ரி        2. இறன     

(c) ீரம் ரி                   3. ஆந்றதிதசம்       

(d) இறபறன        4. தபர                                                 

[A]  2  3    1    4       

[B]  3  4    1    2                              

[C]  3  1    4    2       
[D]  2  3    4    1 



 
 

 24          GENERAL TAMIL & GENERAL STUDIES     VAO MODEL EXAMS - 2016 ARIVU TNPSC 

 

ARIVU TNPSC STUDY CENTRE SINCE-1999 

 

170. தின்னணற்றுள் சரிரணறத் தர்  

I. இந்றரின் குறுக்த பசல்னக்கூடி தரடு தற   
II. சதுங் ிறபரட்டின் ரம் இந்றர  
III. உனறன் னல் தல்றனக்ம் க்சசலனர ற.ன.700  
IV. ஆனேர்த னத்துத்றன் ந்ற சர்       
[A] I ற்றும் II ட்டும்            

[B] I, II ற்றும் IV ட்டும்     

[C] III, ற்றும் IV ட்டும்        

[D] I, று II, III, IV ட்டும் சரி  

   

171. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறணப் பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ்  பரடுக்ப்தட்டுள்ப  

    பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
               தட்டில்-I                         தட்டில் -II   

(a) 14 – து றறக்குலத் றனர்     1. எய்.ி.பட்டி    

(b) ரிசர்வ் ங்ற ஆலர்         2. டி.ஸ்.ரக்கூர்     

(c) உச்ச ீறன்ந றனற ீறதற  3. அிந் தரரிர     

(d) NITI – துறத்றனர்        4. குரம் ரஜன்                                                

           (a)  (b)   (c)   (d) 
[A]  1  2    3     4 

[B]  1  4    2     3 

[C]  3  1    4     2 
[D]  4  3    2     1 

172. ஏரண்டிற்கு னிரணது சூரிணிடறனந்து பதனம் எபிின் அபவு   

[A] 5 X 1019 K.cal            [B] 5 x 1035 K.cal     

[C] 5 X 1020 K.cal         [D] 5 x 1045 K.cal 
    

173. தின்னணற்றுள் து / ற சரி 

I. னரய்த்துறந, னரய் றர்ரம் ற்றும் ததரிடர் தனரண்ற ற்றும் ததரிடர் ிக்கும்   
  துறந ண பதர் ரற்நம் அ.ஆ.ற.ண் 249, - 27-05-2003   
II. தகுற த றர னன்சலப், ர்ம், றனரரி, பட்டிரன், தி எறக்ப்தட்டது 14-11-1980     
III. றர றர்ர திரபர் தி 12-12-1980 றழ்ரடு திரபர் தர்ரற குலத்றன்   
   றறநக்குள் பரண்டு ப்தட்டது      
IV. தகுற த றர றர்ர அலுனர்ள் எறப்னச்சட்டம் ண்.3/81 ன் தடி றந் றர  
   அலுனர்பர 12500 ததர் னறர றணம் பசய்ப்தட்டது     
[A] I.II ற்றும் III. IV சரி       

[B] I று II.III.IV சரி   

[C] I.II.III சரி IV று        

[D] I. II. று III. IV சரி  
174. A ன் சம்தபம் B ற ிட  50% அறம் ணில்  B ின் சம்தபம் A ற ிட த்றண சீம்  

  குறநவு ?    

  [A] 50%     [B] 100%   [C] 75%     [D] 33 1/3% 
175. A ஆணர் B  ிட உம். C ஆணர் A  ிட குள்பரணர். D ஆணர் E  ிட   

  உரணர் ஆணரல் B   ிட குள்பரணர் ணில் றவும் குள்பரணர் ரர் ? 

[A] B           [B] C     

[C] D                 [D] E 
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176. _bb ccc _ _ dd eeee _ ிடுதட்ட லத்ற தர்       

[A] bcde    [B] bcee   [C] acde  [D] adde  
 

177. ˗ ன்தது + ணவும் , x ன்தது ÷ ணவும், ÷ ன்தது x ணவும், = ன்தது ˗ ணவும் பரண்டு                    

 18 x 6 ÷ 9 ˗ 5 = 3 றப்ன ரண்  

[A] 27             [B] 29     

[C] 0          [D] துறல்றன   

                                

178. பிண்டனத்றல் உள்ப ஏதசரன் ஏட்றடற அறரிக்கும் ரனேக்ள்                                                                                                               
[A] SO2, NO2    [B] CFC, HFC    [C] CO2, CO     [D] CO2, SO2  

 

179. ரங்பின் ற குறநக்கும் (அ) னறர்ச்சறற டுக்கும் தறப்பதரனள்         

[A] ஆக்மறன்         [B] றசட்தடரறணின்     

[C] ஜறப்னறன்          [D] த்றனறன்  

  

180. தின்னணற்றுள் சரிற்நறத் தர்       

       [A] இந்ற சட்டன்நம் திரிட்டன் ரறரிில் அறந்துள்பது       

 [B] க்பறில் னஜ்ஜற தத்றன் ரன அபவு என ி தம்     

[C] க்பறின் தள்ி தத்றன் ரன அபவு னப்தது றறடம்     
 [D] தனரக்சதரின் சதரரர தர்ந்படுக்ப்தட்ட இண்டரது பதண்றனர் சுறத்ரரஜன்     

 

181. சரிரண இறறத் தர்வு பசய் : 

 1. இந்ற தசற ரங்றமறன் னல் பதண் றனர்    - சதரஜறணி ரனேடு 

 2. இந்ற தசற ரங்றமறன் னல் இந்ற பதண் றனர்  - சதரஜறணி ரனேடு 

 3. 1925 - ஆம் ஆண்டு ரன்னர் ரரட்டின் றனர்  - அன்ணிபதசன்ட் 

 4. 1917 - ஆம் ஆண்டு பரல்த்ர ரரட்டின் றனர்   - சதரஜறணிரனேடு  

 [A] 2 Only        [B] 2,3,4 Only 

 [C] 1,3,4 Only       [D] 1,4 Only 

 

182. சீதத்றல் ந் ரறனத்றல் குடிசுத் றனர் ஆட்சற பரண்டுப்தட்டது   

[A] தரனர, றரினர           

[B] படல்னற, தீரர்    

[C] னம்றத, தபர           

[D] ஜம்ன & ரஷ்ீர், அனரச்சனதிதசம்  

  

183. "னணிர் தட்டம்" பதற்ந அன்றண பசரவுக்கு ந் ஆண்டு அறறக்ரண தரதல் தரிசு   

  ங்ப்தட்டது _______________________            

[A] 1978           [B] 1979  
[C] 1982        [D] 1950   
 

184. திநப்ன / இநப்ன தறவுள் தற்பரள்லம் னன்றத் துறநள்    

(i) றர றர்ர அலுனர்   (ii) சறநப்ன ஊரட்சற     (iii) ரட்சற, ரரட்சற   
(iv) பதரது சுரரம் () ரப்ன னந்து இக்குணர்    (v) சறநப்ன ஊரட்சறத் துறந                

 (vi) ரட்சற றர்ரத் துறந / ரரட்சற ஆறர்        

[A] (i)        [B] (iii)    

[C] (ii)        [D] (iv)    
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185. தின்னம் கூற்றுறப ஆரய் : 
I. றற தசரர குடிசுத் றனர் எப்னலுக்கு திநத க்பறில் பரண்டு ப்தடும்   

II. ீறதறள் சம்தபம் பரகுப்ன றறில் இனந்த ங்ப்தடுறநது   

III. தஞ்சரத்து ரஜ் றட்டம் னன் னனறல் ஆந்றரில் பரண்டுப்தட்டது    

IV. இந்ற அசறல் சரசணம் லப்பதற்நது, இங்றனரந்து சரசணம் லப்பதநரது  

இற்றுள் து நர உள்பது ?  

[A] I     [B] II     [C] III    [D] IV 

   

186. 51 து ஞரணதடீ ினது பதற்நர் (2015)    

[A] குரீ் பசௌத்ரி         [B] றசஸ்றஸ்றரி    

[C] த.ஆர்.ீர           [D] ஜற.சங்க்னொப்  

    

187. லழ்ண்டற்றுள் நர பதரனத்ப்தட்டுள்பது து ? 

(i) தறதணரரது அட்டற  – தஞ்சரத்து அறர பதரறுப்னள்     

(ii) தணிபண்டரது அட்டற  – ரட்சறின் அறரம் ற்றும் பதரறுப்னள்  

(iii) இண்டரது அட்டற  – ஜம்ன & ரஷ்ீர் சறநப்ன குறள் றறந   

(iv) ட்டரது அட்டற   – அசரல் அங்லரிக்ப்தட்ட பரறள்  

[A] I   [B] II   [C] III   [D] IV 

 

188. றறதசரர ந் அறில் அநறனப்தடுத்ப்தடுறநது ?           
[A] தனரக் சறதில் ட்டும்       

[B] ரஜற சறதில் ட்டும்  

[C] தனரக் சறத ற்றும் ரஜற சறதபில்        

 [D] இற்நறல் துவுறல்றன  

 

189. பதரனத்து : 
(a) குடிசுத் றனர்       1. உச்சீறன்ந ீறதற றணம்    

(b) னனறச்சர்        2. ரறனத்றன் உண்றரண றனர்      

(c) உச்சீறன்நம்                3. சுந்றரண அறப்னள்       

(d) தர்ல் ஆறர்        4. உச்சீற ன்ந றனற ீறதறக்கு இறரணர்        

                                                      

                 (a)  (b)   (c)   (d) 
[A]  1  2    3     4 

[B]  1  4    2     3 

[C]  3  1    4     2 

[D]  4  3    2     1 
 

190. தின்னணற்றுள் து / ற சரி 

I. ரரல் ததரணர்ள் இநப்ன சரன்நறழ் ங் ந்து ஆண்டுள் ஆகும்       
II. தடிம் - 2 இநப்ன அநறக்ற பசய்னேம் தடிம்,  தடிம் - 6 இநப்னச் சரன்று    
III. தடிம் - 8 இநப்னப்தறதடு,  தடிம் - 12 இநப்னள் ரரந்ற அநறக்ற சுனக்ம்   
IV. தடிம் - 4 னத்துறணில் தரிட்ட இநப்ன, தடிம் - 4A டீ்டில் தரிட்ட இநப்னச் சரன்று    
[A] I.II.III. சரி IV று      

[B] I.II று ஆணரல் III. IV சரி      

[C] I ட்டும் று II. III. IV சரி     

[D] I ற்றும் II. III. IV சரி 
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191. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறணப் பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப  

  பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
                    ரறனம்              சட்டன்ந உறுப்திணர்ள்  

(a) ஆந்ற திதசம்              1. 140        

(b) ர்ரடர                    2. 234          

(c) றழ்ரடு                3. 224    

(d) தபர                      4. 175  

                    (a)   (b)   (c)  (d) 
[A]   4    3    2    1  

[B]   1    4    2    3 
[C]   3    1    4    2 
[D]   4     3   1    2 
 

192. 2016 ஆம் ஆண்டிற்ரண தத் ினன் ினது பதற்நர்ள் (றழ்ரடு)    

  [A] டரக்டர்.சரந்ர, டிர்.ஜறணிரந்த்           

 [B] றனதரய். அம்தரி, ஜக்தரன் டரல்றர      

[C] ரறணி றனஷ்னெர்த்ற, றரிஜரதி           

[D] ரதரஜறரவ், அிணரஷ் ீட்சறத் 

 

193. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறண பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப   

  பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
 

                       தட்டில்-I                              தட்டில் -II         (a)   (b)   (c)  (d) 
(a) சூரி எபி ிட்டறன்         1. சறறுீம்      [A]   4     3    2   1 

(b) தனரிர           2. றறன்     [B]   1     4    2    3    

(c) ிட்டறன் B1      3. அணரதினஸ் (பதண்)  [C]   3     1    4    2    

(d) ரல்தஜீறன் குல்         4. தரனறல்     [D]   4     3    1    2 

                                                  

194. தின்னணற்றுள் து / ற சரி ? 

I. ஜறதரபடசறக் குிந் கூறநின் அறப்றத பரண்ட ரர்தன் - னல்னரின் C60    
II. H2SO4 ல் சல்தரின் ஆக்மறசதணற்ந ண் + 6   
III. தறப்பதரனட்பின் அசன் சல்தர் (அ) ந்ம் H2SO4   
IV. ந் ற இத்ம் அறணனக்கும் பதரனந்க்கூடிது O         
[A] I.II சரி III.IV று       

[B] I. சரி II.III.IV று    

[C] I.II ற்றும் III.IV சரி        

[D] I.II.III சரி IV று  

  

195. இந்றரின் னல் டீசல் ரற்று பனக்ட்ரிக் ததனந்து பதங்லரில் அநறனப்தடுத்ப்தட்டது,  

  இறல் (னறத்றம் - அன்) ததட்டரிள் தன்தடுத்ப்தடுறநது ண்டநறந்  இந்ற றறுணம்      

[A] பதங்லன  - CIRT      [B] படல்னற - CIRT     

[C] பரல்த்ர - CIRT     [D] னதண - CIRT 

 

196. 64 து றஸ் னேணிர்ஸ் (திதஞ்ச அற) தர்ந்படுப்தின் ததரது நர அநறிப்ன பபிிட்டு  

  சர்ச்றசற ற்தடுத்ற பரனம்தி அற ரர் ?   

[A] பதௌனறணர தர       [B] அரிட்ணர குட்டிதஸ் 

[C] ஊர்சற பௌபடல்னர       [D] றரிர னரனகுரபரர 
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197. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறண பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப 
பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 

       தட்டில்-I                தட்டில் -II      

(a) ஆனேள் ரப்திட்டு றறுணம்       1. 1952        [A]   4    3    2    1        

(b) தசற பர்ச்சற குல         2. 1955       [B]   1    4    2    3   

(c) இந்ற ரிசர்வ் ங்ற     3. 1956       [C]   3    1    4    2   

(d) .சற..சற. ங்ற                 4. 1935        [D]   3    4    2    1                           
198. ரிறச I உடன் ரிறச II-டிறண பதரனத்ற ரிறசலக்கு லழ் பரடுக்ப்தட்டுள்ப    

  பரகுப்தினறனந்து சரிரண ிறடிறணத் பரிவுபசய். 
                தட்டில்-I                  தட்டில் -II           [A]   4   3    2    1 

(a) பயறடட்       1. பனட்              [B]   1   2    3    4 

(b) சறன்ணதரர்         2. சறங்க் (துத்ரம்)      [C]   3   1    4    2  

(c) ரனறன்    3. இனம்ன        [D]   3   4    2    1 

(d) லீணர         4. பர்குரி (தரசம்)         
199. பரடுக்ப்தட்டுள்ப இந்ற றதடத்றல் லழ்ண்டற்றந சரிர பதரனத்வும் :    

 
                          

        உற்தத்ற       ரறனம் 

   1. அற உப்ன உற்தத்ற      I 
  2. தலப்ன றனக்ரி       II 
  3. ரப்தி        III 

4. குங்குப் ன       IV 
[A] 1  2  3  4        [B] 3  4  2  1  
[C] 4  2  3  1        [D] 2  3  1  4 
  

200. இந்றரில் னல் னறநர "தக் இன் இந்றர" றட்டத்றன் னெனம் ரரிக்ப்தட்ட இில்   

  பதட்டி ந் ரட்டிற்கு சீதத்றல் ற்றுற பசய்து இந்றர ? 
[A] இங்றனரந்து       [B] ததரபம்  

[C] ஜப்தரன்        [D] ஆஸ்றதனறர   
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        ANSWER 

 
[1]  B [2] C    [3] A   [4] A    [5] A  [6] A    [7] C     [8] B   [9] D    [10] B [11] C  [12] B  [13] B  [14] D 

[15] A  [16] A  [17] C [18] A [19]D  [20] A [21] B  [22] C [23] C  [24] B  [25] D  [26] A  [27] C [28] D 

[29] A  [30] D [31] D  [32] B [33] D  [34] B [35] B  [36] A [37] A  [38] B [39] B  [40] D [41] D  [42] B  

[43] B  [44] A [45] D  [46] C [47] B [48] D  [49] A [50] B  [51] B [52] B [53] D  [54] B [55] B  [56] D 

[57] B [58] D [59] A [60] D [61] A [62] A [63] C  [64] C [65] C  [66] C [67] A [68] D  [69] B  [70] B 

[71] B [72] B [73] D  [74] A [75] B  [76] C [77] D [78] A [79] D [80] A [81] D [82] B [83] D  [84] D 

[85] B  [86] A  [87] A  [88] C [89] A [90] D [91] A [92] C  [93] C  [94] B [95] B  [96] A  [97] D [98] C 

[99] C  [100] B   [101] D   [102] C    [103] C  [104] D  [105] B   [106] C    [107] A  [108] A  [109] A   

[110] D   [111] D  [112] A    [113] C  [114] D  [115] B   [116] D   [117] A  [118] A  [119] A  [120] D 

[121] C  [122] B   [123] C   [124] C   [125] D  [126] C    [127] B  [128] D  [129] A  [130] B   [131] A   

[132] D  [133] C   [134] D   [135] D  [136] B    [137] D [138] C  [139] C   [140] B  [141] A  [142] D   

[143] A  [144] D    [145] A   [146] D   [147] B  [148] D  [149] C  [150] A  [151] C  [152] D  [153] D  

[154] C    [155] B   [156] D   [157] B  [158] A  [159] A  [160] D  [161] D [162] C  [163] B   [164] A    

[165] B   [166] A  [167] C   [168] A   [169] B [170] D   [171] B  [172] C  [173] C   [174] D   [175] D   

[176] D  [177] B   [178] B      [179] B [180] C[181] A  [182] D [183] B   [184] D   [185] C   [186] A   

[187] C    [188] A   [189] A  [190] C  [191]  A [192] A   [193] A  [194] C    [195] D   [196] B  [197] C 

[198] D  [199] B    [200] D 
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 து தற்சற றத்றல் 2014 VAO தர்ில் பற்நற பதற்நர்ள் 
   

1. ிண்சு   VAO  [NOT WILLING TO JOIN] ரறனத்றல் 9-து இடம்  

2. சறரஜ்ீன்    VAO  ரலூர் ள்பக்குநறச்சற ட்டம் [ற்ததரது G-4 திில்] 
3. பசங்குட்டுன்   VAO  உனங்ரத்ரன்  ற்ததரது G-2 திில் 

4. அிந் தரனரஜற       VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-2 திில்    

5. டிதனன்   VAO  [NOT WILLING TO JOIN] ற்ததரது ஆசறரிர் திில்   

6. ிண்டன்    VAO  சூபரங்குநறச்சற சங்ரனம் ட்டம்     

7. ரிபன்   VAO  [NOT WILLING TO JOIN] ற்ததரது G-2 திில்   

8. ரதஜந்றன்    VAO  .அபம்தனம்  சங்ரனம் ட்டம் [ற்ததரது G-4 தி]  

9. ங்தரண்டின்  VAO  [NOT WILLING TO JOIN] ற்ததரது G-2 திில்   

10. குதற    VAO  றன்றணனைர்  ள்பக்குநறச்சற ட்டம் [ற்ததரது G-4 தி]  

11. அனர    VAO  பதனங்னம் ள்பக்குநறச்சற ட்டம் [ற்ததரது G-4 திில்] 
12. ல்தணர    VAO  அசம்தட்டு சங்ரனம் ட்டம் [ற்ததரது G-4 திில்]   

13. சறகுரர்    VAO ங்ப்தனுர் சங்ரனம் ட்டம்   

14. அஞ்சனற    VAO  படுரனுர் சங்ரனம் ட்டம்   

15. துர்க்ர    VAO  தரசரர் சங்ரனம் ட்டம் 

16. றழ்ி     VAO  [NOT WILLING TO JOIN] ற்ததரது G-2 திில் 

   

 2012 VAO தர்ில் பற்நற பதற்நர்ள் 

 
1. தின     VAO  பரங்ரதரறபம் ள்பக்குநறச்சற ட்டம் 
2. அம்திர    VAO  பதரசக்குநறச்சற ள்பக்குநறச்சற ட்டம் 
3. சுந்ற    VAO  [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-2 திில்   
4. தரலு    VAO [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-4 திில்   
5. அக்தர் தரட்ர   VAO  ள்பக்குநறச்சற ட்டம் 
6. ன்   VAO டுனூர் சங்ரனம் ட்டம் 
7. பங்தடசன்   VAO  ள்பக்குநறச்சற ட்டம் 
8. ரன்    VAO  ஞ்றச ரட்டம் 
9. னணி திரிர    VAO  [NOT WILLING TO JOIN] ற்ததரது ஆசறரிர் திில் 
10. ஆறுனம்      VAO [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-2 திில்   

 
 

 2007 VAO தர்ில் பற்நற பதற்நர்ள் 

 
1. ிரநன்  VAO   [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-2 திில்   
2. தசர்   VAO   [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-2 திில்  
3. ிஜகுரர்  VAO   [NOT WILLING TO JOIN]  ற்ததரது G-2 திில் 

 


