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மாதிரி தேர்வு – 1 - பாடத்திட்டம் 
S.No பாடத்தலைப்புகள் No. of 

Qns 

அறிவியல் 

1 தபரண்டத்தின் இயல்பு NATURE OF UNIVERSE 10 

2 ேனிமங்கள் ELEMENTS 10 

3 உயிரியலின் முக்கிய தகாட்பாடுகள் LIFE SCIENCE 10 

4 சுற்றுச்சூழல் தோடர்பான இந்திய சட்டங்கள் INDIAN ACTS RELATED TO ENVIRONMENT 10 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

5 ேமிழக நிகழ்வுகள் TAMILNADU NEWS 10 

6 தேசிய நிகழ்வுகள் NATIONAL NEWS 10 

7 உலக நிகழ்வுகள் INTERNATIONAL NEWS 10 

இந்திய வரலாறு (ம) பண்பாடு 

8 சிந்து சமதெளி நாகரிகம் INDUS VALLEY CIVILIZATION 10 

9 குப்ேர்கள் GUPTAS 10 

இந்திய தேசிய இயக்கம் 

10 
பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான விெசாயிகளின் 
கிளர்ச்சி FARMERS UPRISING AGAINST BRITISH RULE 10 

11 
பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான பழங்குடியினரின் 
கிளர்ச்சி TRIBES UPRISING AGAINST BRITISH RULE 10 

ேமிழக வரலாறு, மரபு, பண்பாடு (ம) சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் 

12 
சங்க காலம் --முேல் இக்காலம் இலக்கியம் 
ெரர  

TAMIL’S LITERATURE FROM SANGAM AGE TO AT 
PRESENT 10 

13 ேமிழ் சமுோய ெரலாறு HISTORY OF TAMIL SOCIETY 10 

ேமிழகே்தின் வளரச்ச்ி நிரவ்ாகம் 

14 ேமிழ்நாட்டின் மனிேெள தமம்பாட்டு குறியீடு HUMAN DEVELOPMENT INDICATORS IN TN 10 

15 
சமூக தபாருளாோர ெளர்ச்சிக்கு சமூக 
மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்புகள் 

SOCIAL REFORMS MOVEMENTS IN SOCIO 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF TAMILNADU 10 

இந்திய அரசியலமமப்பு 

16 
ஒழுங்குமுரைச் சட்டம் 1773 முேல் இந்திய 
பட்டயச்சட்டம் 1853 ெரர 

FROM REGULATING ACT 1773 TO CHARTER ACT 
OF 1853 10 

17 
இந்திய அரசுச்சட்டம் 1858 முேல் இந்திய 
கவுன்சில் சட்டம் 1909 ெரர 

FROM THE GOVERNMENT OF INDIA ACT 1858 TO 
INDIAN COUNCILS ACT 1909 10 
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இந்திய புவியியல் 

18 இந்திய ஆறுகள் மற்றும் சமதெளிகள் RIVERS & PLAINS OF INDIA 15 

19 
இந்திய மரலத்தோடர்கள் பீடபூமிகள் 
கடற்கரர தீவுகள் 

MOUNTAINS, PLATEAU, COASTAL AREAS AND 
ISLANDS OF INDIA 15 

இந்திய பபாருளாோரம் 

20 ஐந்ோண்டு திட்டங்கள் FIVE YEAR PLANNING 10 

21 திட்டக்குழு PLANNING COMMISSION 10 

கணிேம் 

22 காலம் மற்றும் தெரல TIME & WORK 10 

23 பரப்பு மற்றும் தகாள்ளளவு AREA & VOLUME 10 
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1. ச ாருத்துக 

a) பிட் இந்திய சட்டம்        - 1)1858 

b)  ஒழுங்குமுறை சட்டம்.  - 2)1813-1853 

c) இந்திய அரசாங்கச் சட்டம்  -3) 1784 

d) சாசன சட்டங்கள்              - 4)1773 

A) 2.  3   1   4  B) 3   4   1   2  C) 4   3   1   2  D) 3   4   2.  1 

 

Match the following 

 a) Pitt Indian Law   - 1) 1858 

 b) Regulatory law.    - 2) 1813-1853 

 c) Government of India Act -3) 1784 

 d) Charter Acts    - 4) 1773 

A) 2.  3   1   4  B) 3   4   1   2  C) 4   3   1   2  D) 3   4   2.  1 

 

2. இந்திய அரெியல் அமைப்பு உரு ாக்க எத்தமன நாட்கள் ஆனது? 

A) இரண்டு வருடம் 10 மாதம் 12 நாட்கள்  B) இரண்டு வருடம் 11 மாதம் 15 நாட்கள் 

C) இரண்டு வருடம் 11 மாதம் 18 நாட்கள்  D)  இரண்டு வருடம் 10 மாதம் 18 நாட்கள் 
 

How many days did it take to form the Indian Constitution? 

 A) Two years 10 months and 12 days   B) two years 11 months and 15 days 

 C) Two years 11 months and 18 days   D) two years 10 months and 18 days 

 

3. இந்திய அரெியலமைப்பு ெம மய ஏற் டுத்தி இந்திய அரெியலமைப்பு ெட்டத்மத 

உரு ாக்கியது எவ் ாறு? 

A) ககபினட் குழுத் திட்டம் 1946ன் கீழ்   B) இந்திய சுதந்திரச் சட்டம் 1947 ன் கீழ் 

C) மாகாண அரசின் ஒரு தீர்மானம் மூலம்  D) இந்திய கதசிய காங்கிரசால் 

How was the Constitution of India created and the Constitution of India created? 

 A) Under Cabinet Committee Plan 1946  B) Under the Indian Independence Act 1947 

 C) by a resolution of the provincial government D) by the Indian National Congress 

 

4. இந்திய அரெியலமைப் ின் நிர்ணய ெம  உறுப் ினர்கள் எம்முமையில் 

வதர்ந்சதடுக்கப் ட்டனர்? 

A) மக்களால் கநரடியாக 

B) இந்திய மாநிலங்கறள ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் 
C) மாகாண சறபகளால் கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர் 
D) பல்கவறு அரசியல் கட்சிகளால் நியமிக்கப்பட்டனர் 
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How were the members of the Constitutional Council of India elected? 

 A) directly by the people 

 B) The rulers who ruled the Indian states were appointed 

 C) elected by provincial councils 

 D) were appointed by various political parties 

 

5.  ிரிட்டிஷ் வ ரரசு இந்திய அரொங்கத்மத  ின் ரும் எந்த ெட்டத்தின் மூலம் தனதாக்கிக் 

சகாண்டது? 

A) இந்திய அரசு சட்டம் 1858   B) இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 1861 

C) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1935  D) இந்திய விடுதறலச் சட்டம் 1947 

With which of the following laws did the British Empire acquire the Government of India? 

 A) Government of India Act, 1858  B) Indian Council Act 1861 

 C) Government of India Act 1935  D) Indian Independence Act 1947 

 

6. ச ாருத்துக 

a) ஒழுங்குமுறை சட்டம்  - 1)  நிர்வாக அதிகாரம் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்தபனியில் 

இருந்து  பிரிட்டிஷ் மன்னர் (ராணிக்கு ) மாற்ைப்பட்டது 

b) பிட் இந்திய சட்டம்  - 2) கம்தபனி ததாடர்பான அறனத்து விபரங்கறளயும் அரசிடம் 

வழங்க ககட்டுக் தகாண்டது. 

c) பட்டய சட்டம்  - 3) இந்தியாவில் கம்தபனியின் முழு விபரங்கறளயும் 

கட்டுப்படுத்த  பிரிட்டிஷிி்ல் ஒரு குழு அறமக்கப்பட்டது 

d) 1858ஆம் ஆண்டு சட்டம்  - 4)கம்தபனியின் தனி வியாபார அதிகாரம் இந்தியாவில் முடிவு 

கட்டப்பட்டது 

A) 2   3   4   1  B) 3   4   2   1  C)3    2   4   1  D)1    3   4   2 

 

Match the following 

a) Regulatory Law  - 1) Administrative authority transferred from British East India 

Company to British King (Queen) 

b) Pitt Indian Act  - 2) requested to provide all details of the Company to the 

Government. 

c) Charter Act  - 3) A team of British was formed to control the entire details 

of the company in India 

d) Act of 1858  - 4) The exclusive commercial power of the Company was 

established in India 

A) 2   3   4   1  B) 3   4   2   1  C)3    2   4   1  D)1    3   4   2 
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7.  ிரிட்டிஷ் இந்தியா ின் ெட்டத்தின் ஆட்ெி என் து? 

A) சட்டத்தின் முன் அறனவரும் சமம் 

B) இந்தியர் மற்றும் பிரிட்டிஷார் இருவரும் ஒகர நீதிமன்ைத்திற்கு தசன்ைனர் 
C) சட்டங்கள் இயற்ைப்பட்டன, நீதிமன்ைங்கள் அறமக்கப்பட்டன 

D) தனிமனித சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பளிக்கிைது 
 

 Is the rule of law in British India? 

 A) Everyone is equal before the law 

 B) Both the Indians and the British went to the same court 

 C) Laws were enacted, courts were set up 

 D) protects individual liberty 

 

8.  ிட் இந்திய ெட்டம்  (1784) என் து? 

A) 1773 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் நறடமுறை சிக்கல்கறள கறளய இத்திட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டது 

B) கம்தபனியின் இயக்குநர் குழுவுக்கு வணிகக் தபாறுப்பு மட்டுகம அளிக்கப்பட்டது 

C) அரசியல் விவகாரங்கறள கவனிப்பதற்காக ஆறு உறுப்பினர்கறள தகாண்ட கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம் புதிதாக அறமக்கப்பட்டது 

D) கமற்கண்ட அறனத்தும் 

 

Is Pitt Indian Law (1784)? 

 A) This program was created to eliminate the practical problems of the 1773 Act 

 B) Only the business responsibility is assigned to the board of directors of the company 

 C) A six-member Board of Control was constituted to look after political affairs 

 D) All of the above 

 

9. இந்திய அரெியலமைப்பு ெட்டத்மத ஏற் டுத்தும் திட்டத்மத முதலில் ெட்ட ைன்ைத்தில் 

முன்சைாழிந்து யார்? 

A) சுயராஜ்யக் கட்சி 1928 ல்  B) இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் 1935 ல் 

C)  முஸ்லிம் லீக் 1942 ல்  D) அறனத்துக் கட்சிகள் கூட்டத்தில்1946  ல் 
 

Who first proposed the Constitutional Act of India to the Constitution? 

 A) The Swaraj Party in 1928  B) Indian National Congress in 1935 

 C) The Muslim League in 1942 D) in 1946 at an all-party meeting 
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10.  ின் ரு ன ற்ைில் அரொங்கம்  ற்ைிய கருத்துகளில் ெரியானமத காண்க? 

1. அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் அரசிடம் இருந்து தபற்ைறவ ஆகும் 

2. அரசாங்கமானது தற்காலிக தன்றம உறடயதாகும் 

3. அரசாங்கம் என்பது காண முடியாத ஒரு அறமப்பாகும் 

4. அரசாங்கம் என்பது காணக்கூடிய ஒரு திட அறமப்பாகும். 

A)1 மற்றும்  2 சரி  B)1 மற்றும் 3 சரி  C)1,2  மற்றும் 4 சரி D)1,2 & 3 சரி 
 

Which of the following is correct in the comments about the government? 

 1. The powers of the government are from the state 

 2. The government is temporary 

 3. Government is an invisible organization 

 4. Government is a solid organization. 

 A) 1 and 2 are OK  B) 1 and 3 are OK  C) 1,2 and 4 are OK D) 1,2 & 3 are OK 

 

11. தைிழ்நாடு தமலமை தக ல் ஆமணயராக யார் நியைிக்கப் ட்டுள்ளார் 
A. K. ராமானுஜம்  B. ராஜககாபாலன்  C. M. ஷீலா பிரியா D. தீபக் சந்து 
 

Who has been appointed as chief information commissioner of tamilnadu 

A. K. Ramanujan  B. Rajagopalan  C. M. Sheela Priya  D. Deepak sandhu 

 

12.  தைிழ்நாடு ஆெிரியர் கல் ியியல்  ல்கமலக்கழகப் புதிய துமணவ ந்தராக யார் 
நியைிக்கப் ட்டுள்ளார் 
A. N.பஞ்சநாதம்  B. S. சங்க சுவாமி  C. K.P. அன்பழகன்     D. G. விஸ்வநாதன் 
  

who has been appointed as new white challenger of Tamil Nadu teacher education university 

A. N. Panchanathan B. S. Thangaswamy C. K.P. anbazhagen      D. G. Visvanathan 

 

13. தைிழ்நாடு  ள்ளிக்கல் ித்துமையின் புதிய ஆமணயராக யார்  நியைிக்கப் ட்டுள்ளார் 
A. G. தாமஸ் றவத்தியன் B. L. சுப்ரமணியன்  C. K. ராமானுஜம் D. மாதவராவ் 
 

Who is the new commissioner of tamilnadu education department 

A. G. Thomas Vaithiyan  B. L.subaramanian  C. K.Ramanujam D. Madhavrao  
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14.  தைிழ்நாட்டின் புதிய உள்துமை செயலாளராக நியைிக்கப் ட்ட ர் யார் 
A. தசாக்கலிங்கம்  B. பிரபாகர்  C. தவங்கட்டராமன் D. நிரஞ்சன் மார்டி 

Who has been appointed as new home secretary of tamilnadu 

A. Chockalingam  B. Prabakar  C. Venkataraman  D. Niranjan Mardi 

 

15.  தைிழ்நாடு அரசு எந்த நாமள தைிழ்நாடு தினைாக அைி ித்துள்ளது 

A. நவம்பர் 1   B. நவம்பர் 2  C. நவம்பர் 3   D. நவம்பர் 4 

 

Which day is celebrated as tamilnadu day 

A. November 1  B. November 2 C. November 3  D. November 4  

 

16.   ின் ரும் கூற்றுகமள கருத்தில் சகாள்க 

i) மதராஸ் உயர்நீதிமன்ைத்தின் துறண கிறளயின் நிர்வாகம் சார் நீதிபதியான டி எஸ் 

சிவஞானம் என்பவர் நீதிமன்ை வளாகத்தில் நீதி கடிகாரத்றத திைந்துறவத்தார் 
ii) இந்த கடிகாரத்தின் முக்கிய கநாக்கம் நீதித்துறை சார்ந்த தகவல்கறள பரப்புவது சாதாரண 

மக்களுக்கு சட்ட விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துவதும் ஆகும் 

iii) முதல்கட்டமாக இந்த நீதி கடிகாரங்கள் 24 உயர் நீதிமன்ைங்களில் நிறுவப்பட இருக்கின்ைன 

A. i மட்டும் சரி  B. i & ii மட்டும் சரி C. i & ii & iii சரி D. i & iii மட்டும் சரி 
 

i) the administrative judge of high court Madurai bench justice TS sivagnanam inaugurated the 

justice clock on the court premises 

ii) main objective of clock is to disseminate judicial information and create legal awareness to 

common man 

iii) as First phase of implementation justice clock would be installed in 24 high court 

A. i alone correct  B. i & ii alone correct C. i & ii & iii correct D. i & iii alone correct 

 

17.  தைிழ்நாட்டில் உள்ள வகா ில்களில்  க்தர்களுக்கு  ழங்கப் டும்  ிரொதங்களுக்கு  எந்த 

ொன்ைிதழ் தந்துள்ளது 

A. ISO   B. FSSC   C. AGMARK  D. BHOG 

what quality certificate has been given to be food offered to the devotees in tamilnadu temples 

A. ISO   B. FSSC   C. AGMARK  D. BHOG 

 

18.  எந்த  ழங்கால ைன்னருமடய  ிைந்தநாமள ெதய திரு ிழா ாக சகாண்டாடப் டுகிைது 

A. ராஜராஜ கசாழன் B. ராகஜந்திர கசாழன் C. கூன்பாண்டியன் D. கரிகாலச் கசாழன் 
The birth anniversary sathaya vizha  is  celebrated for which oldest king 

A. Rajaraja chola  B. Rajendra chola  C. Koon pandiyan  D. Kalikala chola 
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19.   ாலியல்  ன்சகாடுமை  ழக்குகளில்  ாதிக்கப் ட்ட  ர்களுக்கு ஆவலாெமன  ழங்க 

ச ண் கா லர்கமள சென்மன நகர கா ல்துமை நியைித்துள்ளது அந்தத் திட்டத்தின் ச யர் 
என்ன 

A. தபண்கள் பாதுகாப்பு திட்டம்   B. கத்தயா சக்தி திட்டம் 

C. கதாழி  திட்டம்     D. லிப்ட் திட்டம் 

  

the Chennai city police have assigned police women to provide counselling to victims in sexual 

assault cases under which scheme 

A. Women protection scheme act  B. Kathya Shakthi act 

C. Thozhi act     D. Lifts act 

 

20.  தைிழ்நாட்டில் ைக்காச்வொளத்மத வெதப் டுத்தும் ஒரு ஆக்கிரைிப்பு  உயிரின புழு ச யர் 
என்ன 

A. பூட்கலஸ் புழு  B. அம்பு புழு  C. அணில் புழு  D. ஃபால் ஆர்மி புழு 
 

Which pest affects maize in tamilnadu 

A. Bootlace worm  B. Arrow worm  C. Squirmy worm  D. Fall army worm 

 

21)   A ஒரு வ மலமய 12 நாட்களில் செய்து முடிப் ார். B அவத வ மலமய 20 நாட்களில் 

செய்து முடிப் ார். A, B இரு ரும் வெர்ந்து அவ்வ மலமய மூன்று நாட்கள் செய்தனர்.  ின் 

A சென்று ிட்டார். ைீதி வ மலமய B எத்தமன நாட்களில் முடிப் ார்? 

A.  12 நாட்கள்  B.  10 நாட்கள் C.  14 நாட்கள்  D.  24 நாட்கள் 
 

Two persons A and B are  engaged in a work. A can do a piece of work in 12 days and B can 

do the same work  in 20 days. They work together for 3 days and then A goes away. In how 

many days will B finish the work?  

A.  12 days   B.  10 days  C.  14 days   D.  24 days 

 

22)   A ஒரு வ மலமய 10 நாட்களிலும், B அமத 15 நாட்களிலும் செய்து முடிப் ர். இரு ரும் 

வெர்ந்து அவ்வ மலமயச் செய்து Rs.1500 ஐ ஈட்டினால், அத்சதாமகமய எவ் ாறு 

 ிரித்துக் சகாள் ர்? 

A. Rs. 900, 600  B. Rs. 700, 800 C. Rs. 1200, 300  D. Rs.  750, 750 

 

A can do a piece of work in 10 days and B can do it  in 15 days. how much does each of them 

get if they finish the work and earn      Rs.1500? 

A. Rs. 900, 600  B. Rs. 700, 800 C. Rs. 1200, 300  D. Rs.  750, 750 
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23)   A, B, C என்  ர் ஒரு வ மலமய முமைவய 12, 24, 8 நாட்களில் முடிப் ார்கள். 

இம்மூ ரும் வெர்ந்து ஒரு நாள் வ மல செய்தனர்.  ின் C  ிலகி  ிடுகிைார் எனில், A, B 

இரு ரும் ைீதமுள்ள வ மலமய முடிக்க ஆகும் நாட்கள் எத்தமன? 

A.  6 நாள்கள்  B.  12 நாட்கள் C.  4  நாட்கள்  D.  8  நாட்கள்  

 

A, B, C can do a work in 12, 24 & 8 days respectively. they all work for 1 day. Then C leaves 

the group. In how many days will A & B complete  the rest of the work? 

A.  6 days   B.  12 days  C.  4 days   D.  8 days 

 

24)    81 ைாண ர்கள் 448 ைீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு சு ரில் ஒர் ஓ ியத்மத 56 நாட்களில் 

 ண்ணம் இடு ர். 160 ைீட்டர் நீளமுள்ள அதுவ ான்ை சு ரில் 27 நாட்களில் அந்த 

ஓ ியத்மத எத்தமன ைாண ர்கள்  ண்ணம் இடு ர்? 

A. 60    B. 120  C. 80    D. 40 

 

If 81 students can do a painting on a wall of length 448m in 56 days. how many students can do 

the painting on a similar type of wall of length 160m in 27 days? 

A. 60    B. 120  C. 80    D. 40 

 

25)   6 ச ண்கள் அல்லது 8 ஆண்கள் ஓர் அமைமய 86 நாட்களில் கட்டி முடிப் ர். அது வ ான்ை 

அமைமய 7 ச ண்கள் ைற்றும் 5 ஆண்கள் கட்டி முடிக்க எத்தமன நாள்கள் ஆகும்? 

A. 58 நாட்கள்  B. 48 நாட்கள் C. 24 நாட்கள்  D. 12 நாட்கள் 
 

6 women or 8 men can construct a room in 86 days. how long will it take for 7 women and 5 

men to do the same type of room? 

A. 58 days   B. 48 days  C. 24 days   D. 12 days 

 

26)   A ஆன ர் B மயக் காட்டிலும் 3 ைடங்கு வ கைாக ஒரு வ மலமய செய்து முடிப் ார். 
அ ரால் அந்த  ணிமய B எடுத்துக்சகாண்ட வநரத்மத  ிட 24 நாட்கள் குமை ாக எடுத்து 

முடிக்க முடிகிைது. இரு ரும் வெர்ந்து அந்த வ மலமய முடிக்க ஆகும் வநரத்மத காண்க 

A. 10 நாட்கள்  B. 7 நாட்கள்  C. 9 நாட்கள்   D. 12 நாட்கள் 
 

A works 3 times as fast as B and is able to complete a task in 24 days less than the days taken 

by B. find the time in which they can complete the work together? 

A. 10 days   B. 7 days  C. 9 days   D. 12 days 
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27)   A & B ஆகிவயார் ஒரு வ மலமய முமைவய 12 நாட்கள் ைற்றும் 9 நாட்கள் செய் ர். முதல் 

நாள்  A ம  சகாண்டு வ மலமய சதாடங்கி அடுத்தடுத்த நாட்களில் இரு ரும் 

வ மலமய செய்கின்ைனர் எனில் வ மலயானது எத்தமன நாட்களில் முடியும்? 

A. 9 1/3 நாட்கள்  B. 10 1/3 நாட்கள்  C. 12 நாட்கள் D. 25 நாட்கள் 

A & B can do a piece of work in 12 days and 9 days respectively. They work on alternate days 

starting with A on first day. In how many days will the work be completed? 

A. 9 1/3 days  B. 10 1/3 days  C. 12 days  D. 25 days 

 

28)   22 ஆட்கள் 10 நாட்களில் 110 ைீட்டர் நீளமுள்ள சு மரக் கட்டி முடித்தால், 30 ஆட்கள் 6 

நாட்களில் கட்டி முடிக்கும் சு ரின் நீளம் 

A. 100m   B. 90m   C. 80m  D. 70m 

If 22 men can build a Wall of 110 metres in 10 days. the length of a similar wall built by 30 

men in 6 days is 

A. 100m   B. 90m   C. 80m  D. 70m 

 

29)   ஒரு வ மலமய 20 ச ண்கள் 16 நாட்களிலும் 16 ஆண்கள் 15 நாட்களிலும் 

முடிக்கிைார்கள். ஆண் ைற்றும் ச ண்ணின் வ மலத்திைன்  ிகிதைானது 

A. 3:4    B. 4:3    C. 5:3   D. 2:1 

20 women can finish a piece of work in 16 days and 16 men can finish it in 15 days. what is the 

ratio of the working capacities of a men and women? 

A. 3:4    B. 4:3    C. 5:3   D. 2:1 

 

30)   ஒரு வ மலமய A, B இரு ரும் வெர்ந்து 8 நாட்களில் முடிப் ர்.  A ைட்டும் அவ்வ மலமய 

12 நாட்களில் முடிப் ர்.  B ைட்டும் அவ்வ மலமய எத்தமன நாட்களில் முடிப் ார் 
A. 24 நாட்கள்  B. 25 நாட்கள்  C. 23 நாட்கள் D. 22 நாட்கள் 

A and B together can do a piece of work in 8 days. But A alone can do it in 12 days. how many 

days would B alone take to do the same work? 

A. 24 days   B. 25 days   C. 23 days  D. 22 days 

 

31.  கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது ? 

i)கவர்னர் தஜனரலின் நிர்வாக சறபக்கு முதல் முறையாக ஒரு இந்திய உறுப்பினர் 
நியமிக்கப்பட்டார் 
ii)அவர் சர் எஸ்.பி. சின்ஹா ஆவார் 
A ) கூற்று i சரி  B ) கூற்று ii சரி  C ) கூற்று i,ii சரி D ) கூற்று i,ii தவறு 
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Which of the following is correct? 

i)For the first time an Indian member has been appointed to the governing body of the 

Governor General 

ii)He is Sir S.B. Sinha 

A) statement i is correct    B) statement ii is correct 

C) statement  i, ii is correct   D) statement   i, ii is false 

 

32. கீழ்கட்ட ற்றுள் ெரியானது எது ? 

இந்திய கவுன்ெில் ெட்டம் இந்திய வதெிய காங்கிரஸின் முதல் ொதமன 

A)1892 கவுன்சில் சட்டம்    B)1909 கவுன்சில் சட்டம் 

C)1893 கவுன்சில் சட்டம்    D)எதுவுமில்றல 
   

Which one is correct from following? 

Which Council Act, Indian National Congress’s First Victory? 

A) 1892 Council Act    B) 1909 Council Act 

C) 1893 Council Act    D) None of Above 

 

33.  ைிண்வடா- வைார்லி ெரீ்திருத்தங்கள் 1909  ிதிகளில் ெரியானது 

i)மத்திய சட்டமன்ைத்தின் "கூடுதல் உறுப்பினர்களின்" எண்ணிக்றக அதிகபட்சமாக 60 ஆக 

உயர்த்தப்பட்டது. 

ii)கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 27 ஆக இருக்க கவண்டும், மீதமுள்ள 33 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களில் 28 க்கு மிகாமல் அதிகாரிகள் இருக்க கவண்டும். 

A ) கூற்று i சரி     B ) கூற்று ii சரி 

C ) கூற்று i,ii தவறு    D ) கூற்று i,ii சரி 
 

The Mindo- Morley Reforms of 1909 are correct 

 i)The number of "additional members" of the federal legislature has been increased to a 

maximum of 60. 

ii)The elected members shall be 27, not exceeding 28 of the remaining 33 nominated members. 

A) statement i is correct    B) statement ii is correct 

C) statement  i, ii is false    D) statement   i, ii is correct 
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34. கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது 

i)மிண்கடா- கமார்லி சீர்திருத்தங்களில் சறபகளுக்கான கதர்தல் தகாள்றக சட்டப்பூர்வமாக 

அங்கீகரிக்கப்படவில்றல 

ii)ஆனால் வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவம் முதன்முறையாக முஸ்லிம்களின் நலன்களுக்காக 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முஸ்லிம்களுக்கு தனி வாக்குகள் வழங்கப்பட்டன. 

A ) கூற்று i சரி     B ) கூற்று ii சரி 

C ) கூற்று i,ii தவறு    D ) கூற்று i,ii சரி 
 

Which of the following is correct 

i)The election policy for churches in the Mindo-Morley reforms is not legally recognized 

 ii)But communal representation was first introduced to the interests of Muslims. Muslims were 

given separate votes. 

A) statement i is correct    B) statement ii is correct 

C) statement  i, ii is false    D) statement   i, ii is correct 

 

35. 1909 கவுன்ெில் ெட்டத்தில் முக்கிய ைாகாணங்களின் ைாகாண ெட்டைன்ை ெம களில் 

உறுப் ினர்களின் எண்ணிக்மக ___  ஆக உயர்த்தப் ட்டது. 

A)34   B)32   C)26   D)30 

 

In the 1909 Council Act, the number of members in the provincial legislatures of the major 

provinces was increased to ___. 

A)34   B)32   C)26   D)30 

 

36.  கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது 

i)விக்கடாரியா மகாராணியின் பிரகடனம் அலகாபாத்தில் லார்ட் ககனிங்கால் அைிவிக்கப்பட்டது. 

ii)இது இந்திய மக்களுக்கு சமமான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ை சட்டம் மற்றும் மத சுதந்திரம் மற்றும் 

சமூக நறடமுறைகறள பாதுகாப்பறத உறுதி தசய்தது. 

A ) கூற்று i சரி    B ) கூற்று ii சரி 

C ) கூற்று i,ii சரி    D ) கூற்று i,ii தவறு 
 

Which of the following is correct 

i)The proclamation of Queen Victoria was announced by Lord Canning in Allahabad. 

ii)It ensured the equal and partiality of the people of India and the protection of religious 

freedom and social practices. 

A) statement i is correct   B) statement ii is correct 

C) statement  i, ii is correct  D) statement   i, ii is false 
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37.   ிக்வடாரியா ைகாராணியின்  ிரகடனம் எப்வ ாது  அைி ிக்கப் ட்டது. 

A)நவம்பர் 1, 1858    B) நவம்பர் 3, 1858   

C) நவம்பர் 5, 1859    D) நவம்பர் 2, 1859 

 

When the proclamation of Queen Victoria was announced. 

A)November 1, 1858   B)November 3, 1858 

C)November 5, 1859   D)November 2, 1859 

 

38.  கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது 

i)1861 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் கவர்னர் தஜனரலின் நிர்வாகக் குழுவில் 

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றகறய 5 முதல் 6 ஆக உயர்த்தியது. ii)கவர்னர் தஜனரலின் நிர்வாக 

சறப மத்திய சட்டமன்ைத்தில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 

A ) கூற்று i சரி    B ) கூற்று ii சரி 

C ) கூற்று i,ii சரி    D ) கூற்று i,ii தவறு 

  

Which of the following is correct 

i)The Indian Council Act of 1861 increased the number of members of the Governor General's 

Executive Committee from 5 to 6. 

ii) The governor-general's executive council was expanded to the federal legislature. 

A) statement i is correct   B) statement ii is correct 

C) statement  i, ii is correct  D) statement   i, ii is false 

 

39.  1858 ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஆளுநர் ெட்டம் இங்கிலாந்து நாடாளுைன்ைத்தால் 

நிமைச ட்டப் ட்டு எப்வ ாது அரசு ஒப்புதல் ச ற்ைது 

A)1858 august 2    B)1858 august 5 

C)1858 november 1   D)none 

 

The Governor of India Act of 1858 was passed by the Parliament of England and was ratified 

by the Government 

A)1858 august 2    B)1858 august 5 

C)1858 november 1   D)none 
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40. கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது 

i)இந்தியாவின் முதல் தவளியுைவுத்துறை தசயலாளர் சர் சார்லஸ் உட் 

ii)தற்கபாறதய தவளியுைவுத்துறை அறமச்சர் தஜய்சங்கர் 
A ) கூற்று i சரி    B ) கூற்று ii சரி 

C ) கூற்று i,ii சரி    D ) கூற்று i,ii தவறு 
 

Which of the following is correct 

i) Sir Charles Wood, India's first Secretary of State 

ii)The present Minister of Foreign Affairs Jaishankar 

A) statement i is correct   B) statement ii is correct 

C) statement  i, ii is correct  D) statement   i, ii is false 

 

41)  ஒரு மூடிய ைரப்ச ட்டியின் ச ளி அளவுகள் முமைவய 14cm,10cm,8cm. ைரக்கட்மடயின் 

அகலம் 1.5cm எனில் 1cm ^3 ைரக்கட்மடயின்  ிமல Rs. 2.50 ஆக இருக்கும்வ ாது 

வதம ப் டும் சைாத்த ைரக்கட்மடயின்  ிமல? 

A) Rs. 1837.50  B) Rs. 1637.50  C) Rs. 337.50  D) Rs. 537.50 

 

The outer dimensions of a closed wooden box are 14cm,10cm,8cm. Thickness of wood is 

1.5cm. Find the total cost of wood required to make the box if 1cm^3 of wood costs Rs. 2.50. 

A) Rs. 1837.50  B) Rs. 1637.50  C) Rs. 337.50  D) Rs. 537.50 

 

42)  4.8 g/cm3 அடர்த்தி சகாண்ட ஒரு உவலாகத்தினால் ஒரு வகாளக்கூடு 

உரு ாக்கப் ட்டுள்ளது. அதன் உள் ைற்றும் ச ளி ஆரங்கள் 10cm ைற்றும் 12cm எனில் 

அந்தக் கூட்டின் எமட என்ன? 

A) 15.24kg   B) 12.84 kg   C) 14.64 kg  D) எதுவும் இல்றல 
 

A hollow spherical shell is made up of metal of density 4.8 g/cm^3, if it's internal and external 

radii are 10cm and 12cm respectively. Find the weight of the shell. 

A) 15.24kg   B) 12.84 kg   C) 14.64 kg  D) none of these 

 

43)  ஒரு இமணகர  டி ிலான தளம் ஒரு மூமல ிட்டைாக 42ைீ நீளத்மத சகாண்டுள்ளது 

ைற்றும் இந்த மூமல ிட்ட த்திலிருந்து ஏவதனும் ஒரு முமனகளுக்கு செல்லும் செங்குத்து 

சதாமலவு 10ைீ8சட.ைீ எனில் அத்தளத்தின்  ரப்பு? 

A) 453.6 m2   B) 10.8 m2   C) 42 m2  D) 416 m2 
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A field is in the form of a  parallelogram has one its diagonals 42m long and the perpendicular 

distances of this diagonal form either of the outlying vertices is 10m 8dm. Find the area of the 

field.  

A) 453.6 m^2  B) 10.8 m^2   C) 42 m^2  D) 416 m^2 

 

44)  ஒரு  ட்ட  டி  குளைானது அதன்  ிளிம் ின்  ழிவய 90செ.ைீ அகலம் சகாண்ட ஒரு 

 ாமதமய சகாண்டுள்ளது. அந்தப்  ாமதயின் ச ளி  ிளிம் ின்  ழிவய ஒரு ைனிதர் 66 

செ.ைீ. நீள அடிகளில் நமட வ ாடுகிைார் ைற்றும் 400 அடிகளில் அ ர் முழு  ாமதமயயும் 

நடந்து  ிடு ார் எனில், குளத்தின் ஆரம் என்ன? 

A) 41.1 m   B) 46 m   C) 51.1 m  D) 56 m 

 

A circular pond has a 90cm wide footpath along the edge. A man walks around the outer edge 

of the footpath with 66cm long steps. In 400 steps he makes a full round. What is the radius of 

the pond?  

A) 41.1 m   B) 46 m   C) 51.1 m  D) 56 m 

 

45)  ஒரு கிடங்கின் நீளம் 15ைீ ைற்றும் அகலம்12ைீ. அதன் தமரயின்  ரப்பு ைற்றும் வைற்சு ரின் 

 ரப்புகளின் கூடுதல் அதன் நான்கு சு ர்களின்  ரப்புகளின் கூடு தலுக்கு ெைம் எனில் 

கிடங்கின் கன அளவு. 

A) 900m^3   B) 1200 m^3  C) 1800 m^3 D) 720 m^3 

 

A godown is 15m long and 12m broad. The sum of the areas of the floor and the ceiling is 

equal to the sum of area of the four walls. The volume of the godown is 

A) 900m^3   B) 1200 m^3  C) 1800 m^3 D) 720 m^3 

 

46)  ஒரு கம் ி துண்டானது ஒரு ெை க்க முக்வகாண  டி ில் ஒவ்ச ாரு  க்கமும்6.6செ.ைீ. 

என அமையும் டி  மளக்கப் டுகிைது. அது திரும் வும் ஒரு  ட்ட  டி   மளயைாக 

 மளக்கப் ட்டால்  மளயத்தின்  ிட்டம் என்ன? 

A) 16.3 cm   B) 6.3 cm   C) 63 cm  D) 0.63 cm 

 

A piece of wire is bent in the shape of an equilateral triangle its side 6.6cm. It is rebent to form 

a circular ring. What is the diameter of the ring?  

A) 16.3 cm   B) 6.3 cm   C) 63 cm  D) 0.63 cm 
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47)  60ைீ X 45ைீ அளவு சகாண்ட ஒரு செவ் க தளத்தின் மையத்தின்  ழிவய ஒன்றுக்சகான்று 

செங்குத்தான குறுக்குச் ொமலகள் உள்ளன ைற்றும் அ ற்ைின் அகலம் 3ைீ ஆகும் எனில் 

குறுக்குச் ொமலகளில்  ரப்பு என்ன? 

A) 180 m^3  B) 135 m^3   C) 9 m^3  D) 306 m^3 

 

Find the area of the cross - roads at right angle to each other the centre of the rectangular field 

whose dimension are 60m X 45m and the Crossroads are em wide. 

A) 180 m^3  B) 135 m^3   C) 9 m^3  D) 306 m^3 

 

48)  80ைீ நீளம் 50ைீ அகலமுமடய ஒரு சதாட்டியில் 500 ஆண்கள் மூழ்குகின்ைனர். ஒரு 

ஆணினால் செய்யப் டக்கூடிய ெராெரி நீரின் இடப்ச யர்ச்ெி 4ைீ^3 எனில் நீர்ப் ரப் ில் 

ஏற் டும் உயரத்தின் ைாற்ைம்?  

A) 40 cm  B) 500 cm   C) 50 cm  D) கமற்கண்ட எதுவும் இல்றல 
 

500 men took dip in a tank which is 80m long,50m broad. What is the rise in water level if the 

average displacement of water by a man is4m^3? 

A) 40 cm  B) 500 cm   C) 50 cm  D) none of these 

 

49)  ஒரு செவ் க  டி  உவலாகத் தகட்டின் நீளம் 48செ.ைீ. அதன் ஒவ்ச ாரு 

முமனயிலிருந்தும் 8செ.ைீ.  க்கம் சகாண்ட ஒரு ெதுரம் ச ட்டி எடுக்கப் ட்டு ைீதமுள்ள 

தகட்டிலிருந்து ஒரு திைந்த ச ட்டி செய்யப் டுகிைது எனில் அப்ச ட்டியின் கன அளவு? 

A) 5110 cm^3 B) 5130 cm^3  C) 5120 cm^3 D) 5140 cm^3 

 

A Metallic sheets is of rectangular shape with dimensions 48cm X 36cm. From each one of its 

corners a square of 8cm is cut off. An open box is made of the remaining sheet. Find the 

volume of the box.  

A) 5110 cm^3 B) 5130 cm^3  C) 5120 cm^3 D) 5140 cm^3 

 

50)  ஒரு உள்ளடீற்ை வகாளத்தின் உள் ைற்றும் ச ளி  ிட்டம் முமைவய 4செ.ைீ. ைற்றும் 8செ.ைீ. 

ஆகும். அது ஒரு8செ.ைீ.  ிட்டம் சகாண்ட கூம் ாக உரு ாக்கப் டுகிைது எனில் கூம் ின் 

உயரம். 

A) 12cm  B) 14cm   C) 15cm  D) 18cm 

 

A hollow sphere of internal and external diameter 4cm and 8cm respectively is melted to a cone 

of base diameter 8cm. The height of the cone is 

A) 12cm  B) 14cm   C) 15cm  D) 18cm 
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51. நிதி ஆவயாக்கின் ெிைந்த நிர் ாக அடிப் மட தூண்களில் ச ாருந்தாதது ? 

A.மக்கள் சார்பு  B.சமத்துவம் C.தசயல்திைன் சார்பு D.எதுவுமில்றல 
 

Who among the following  Fund does not  fit into the pillars of Nitiaayogs best management 

base?     

A. People dependency B. Equality  C. Performance bias D. None of the above 

 

52. இந்தியாவுக்கான ச ாருளாதாரத் திட்டைிடலின் முன்வனாடி என்று கருதப் டு  ர்? 

A.கநரு  B.விஸ்கவசுவரய்யா C.மகலகநாபிஸ்  D.எம். என்.ராய் 
 

Who is considered as the forerunner of economic planning for India? 

A. Nehru  B. Visvesuvarayya  C. Makalanopis  D. M.N.Roy 

 

53. த ைற்ை இமணமய வதர்ந்சதடு? 

I.M.N.ராய் - காந்திய திட்டம் 

II.ஶ்ரீமன் நாரயணன் - மக்கள் திட்டம் 

III.தஜயப்பிரகாஷ் நாராயணன் - சர்கவாதயா திட்டம் 

A.I   B.II    C.III    D.I,III 

 

Select Right match? 

I.M.N. Roy - Gandhian Project 

II.Sreeman Narayanan - People Project 

III.Jayaprakash Narayanan - Sarvodaya Project 

A.I   B.II    C.III    D.I, III 

 

54. வதெிய  ளர்ச்ெி குழு ின் முதல் கூட்டம் நமடச ற்ை நாள்? 

A.1952 நவம்பர் 8-9    B.1952 டிசம்பர் 6-7 

C.1952 அக்கடாபர் 8-9    D.1952 தசப்டம்பர் 6-7 

 

The National Development Committee first meeting held on? 

A.1952 November 8-9    B.1952 December 6-7 

C.1952 October 8-9    D.1952 September 6-7 

 

55. எந்த ஆண்டு நமடச ற்ை இந்திய காங்கிரஸ் கைிட்டி கூட்டத்தில் திட்டக்குழு 

உரு ாக்கப் ட்டது? 

A.1940  B.1946  C.1938  D.1944 
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In which year Indian Congress meeting planning commission is formed? 

A.1940  B.1946  C.1938  D.1944 

 

56. திட்டக்குழு ின் முதல் துமணத்தமல ர்? 

A.V.T. கிருஷ்ணாமாச்சாரி  B.குல்ஜாரிலால் நந்தா 
C.நாராயணன் தத்    D.அகசாக் கமக்தா 
 

 Who was the first vice president of the planning committee? 

A.V.T. Kirushnamachari   B. Gulzariall Nanda 

C. Narayanan Dutt    D. Ashok Magda 

 

57. திட்டைிடும்  மககளில் ச ாருந்தாதது எது ? 

A.பரவலாக்கப்பட்ட திட்டமிடல்  B.சர்வாதிகார திட்டமிடல் 

C.தூண்டும் திட்டமிடல்   D.எதுவும் இல்றல 
 

Which one of following types does not fit in planning ? 

A. Decentralized planning  B. Authoritarian planning 

C. Inductive planning   D. None 

58. ைனிதக்கழிவுகமள ைனிதவர அகற்றும் நிமலத் சதாடர் து அரெமைப் ில்  ழங்கியுள்ள 

உரிமைகளுக்கு எதிரானது என்றும் எனவ  இதுவ ான்ைன் அ ாயகரைான சதாழில்களில்  

ஈடு டுவ ாருக்கு உரியப்  ாதுகாப்புகமள உறுதிப் டுத்து து சதாடர்புமடய அரசுகள்,  

நிறு னங்களின் கடமை என்று உச்ெ நீதிைன்ைம் தரீ்ப்பு  ழங்கிய ஆண்டு? 

A.2011  B 2013  C.2019  D.2017 

 

The Government has provided for the continuation of human waste disposal 

It is against rights and therefore in such dangerous industries 

Ensuring safeguards for those involved The year in which the Supreme Court ruled that 

companies are obligated? 

A.2011  B 2013  C.2019  D.2017 

 

 59. திட்ட ஆமணயத்திருக்கு  திலாக நிதி ஆவயாக் சகாண்டு  ரப் ட்டதன் காரணங்கள்? 

I. திட்டமிடல் ததாடர்பான முக்கிய கவறுபாடு என்னதவன்ைால் திட்ட ஆறணயத்தின் 

திட்டமிடலில்  

தபரும் ஆர்வம் காட்டுமாறு மாநில அரசுகளுக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கும். மாைாக, நிதி 
ஆகயாக்கின் அணுகுமுறைகயா அறனத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒகர அளவிறனக்தகாண்டதாக 

இருக்கும். 
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II.திட்ட ஆறணய பங்களிப்பு என்பது விரிந்த திட்டங்கறள உருவாக்குவது என்ைாலும் அதன் 

தகுதி  
ஆகலாசறன வழங்குதல் என்ை அளவிகலகய இருந்தது. ஆனால் நிதி ஆகயாக் மாநிலங்களின் 

கதறவக்ககற்ப ஆதாரங்கறள ஒதுக்கீடு தசய்யும் அதிகாரங்கறளக் தகாண்டு இருக்கிைது. 

A.I   B.II   C.I,II   D.எதுவுமில்றல 
 

What are the reasons why the financial commission was replaced by the NITI Aayok? 

I. The main difference with respect to Planning Commission It will give the state governments 

opportunities to show great interest. On the contrary, the approach of the NITI Aayok is the 

same for all states 

Will be. 

(ii) Planning Commission participation is a matter of merit, though the development of 

elaborate projectsCounseling was on the scale. But of the financial Aayok states 

With powers to allocate resources as needed. 

A.I   B.II   C.I, II   D.None 

 

60. நிதி ஆவயாக் அமைப் தற்காக நியைிக்கப் ட்ட குழு? 

A.பிகபக் தீப்ராய் குழு   B.அஜய் சிப்பர் குழு 

C.V.K.சரசுவத் குழு   D.திகனஷ் ஆகராரா குழு 
 

The committee appointed to set up NITI Aayok? 

A. Bibake Deeprai committee  B. Ajay Sipper committee 

C.V.K. Sarasvadh Committee  D. Dinesh Arora committee 

 

61)  நைது  ால்ச ளி திரள் எதன் கீழ்  மகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது? 

A) சுருள் விண்மீன் திரள்   B) நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் 

C) ஒழுங்கற்ை விண்மீன் திரள்  D)ககாடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் 
 

Where is our Milky Way galaxy is located? 

A) Spiral galaxy    B) Elliptical Galaxy 

C) Irregular Galaxy   D) Barred Galaxy 

 

62)   ானத்தின் ச ரும் குதிமய உள்ளடக்கிய  ிண்ைீன் ைண்டலம் எது? 

A) உர்சா கமஜர்  B) உர்சா றமனர்  C) சிைிய டிப்பர்  D) ஓரியன் 

Which constellation covers large part of the sky? (given below) 

A) Ursa major  B) Ursa minor  C) Little dipper  D) Orion 
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63)   ின் ரு ன ற்றுள் ெரியான ற்மை காண்க 

1) பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் சூரியன். 

2) சூரியனுக்கு அடுத்து பூமிக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் ஆல்பா தசன்டாரி. 

3) சூரியறன விடவும் பிரகாசமான நட்சத்திரம் சீரியஸ். 

4) சூரியனுக்கு அருகில் காணப்படும் நட்சத்திரம் பிராக்ஸிமா தசன்டாரி. 

A)1 மட்டும்  B) 1, 2 மட்டும்  C) 1, 2, 3 மட்டும்  D) அறனத்தும் 
 

Which of the following facts are correct? 

1) sun is the nearest star to the earth 

2) the next nearest star to the earth is alpha Centauri 

3) Sirius is the brightest star than the sun. 

4) Proxima Centauri is the closest star to the sun. 

A) i only.  B) i,ii only.   C) i,ii,iii only.  D) All of the above. 

 

64)   ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ச ாருத்துக 

பட்டியல் 1                          பட்டியல் 2 

கிரகம்                  இயற்றக துறணக்ககாள் 

1) தசவ்வாய்         1. 60 துறணக்ககாள்கள் 

2) வியாழன்          2. 27 துறணக்ககாள்கள் 

3) சனி                    3. 63 துறணக்ககாள்கள் 

4) யுகரனஸ்           4. 2 துறணக்ககாள்கள் 

A) 1 2 3 4  B) 4 3 1 2   C) 1 4 2 3   D) 4 1 3 2 

 

Match list 1 and list 2. 

         List 1                 list 2 

    Planets            number of natural satellites 

1) Mars                   1. 60 satellites 

2) Jupiter                2. 27 satellites 

3) Saturn                3. 63 satellites 

4) Uranus               4. 2 satellites 

A) 1 2 3 4  B) 4 3 1 2   C) 1 4 2 3   D) 4 1 3 2 

 

65)  ச ருச டிப்பு வகாட் ாட்மட முதன்முதலில் ச ளியிட்ட ர்? 

A) அப்கப ஜியார்ஜஸ்  லகமய்ட்தடர்  B) எட்வின் ஹப்ல் 

C) ககாபர் நிக்கஸ்     D) ஆரியபட்டா 
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The Scientist who proposed big bang theory was 

A) Abbe georges limaitre    B) Edwin Hubble 

C) Nicholas Copernicus    D) Aryabhatta 

 

66)   ின் ரும் கூற்றுகளுக்கு ச ாருத்தைான  வகாமளக் காண்க. 

1) தன்றனத்தாகன சுற்ைிக்தகாள்ள 16 மணி கநரம். 

2) 5 வறளயங்கள் உறடயது மற்றும் மிகவும் குளிர்ந்த ககாள் 

3) கணித கணிப்பின்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் ககாள். 

4) நமது சூரிய குடும்பத்தில் காற்று அதிகமாக வசீும் ககாள் எது? 

A) வியாழன்  B) சனி  C) யுகரனஸ்  D) தநப்டியூன் 

 

Read the followings and choose the best planet 

1) It takes 16 hours to complete one rotation. 

2) it has five rings and known as coldest planet. 

3) the first planet who located through mathematical calculations. 

4) other solar systems  windiest planet. 

A) the Jupiter  B) the Saturn C) the Uranus  D) the Neptune 

 

67)  சூரிய குடும் த்தில் ைிகப்ச ரிய துமணக்வகாள் எது? 

A) கபாகபாஸ்  B) கடய்கமாஸ்  C) கனிகமட்  D) வியாழன் 

 

Which is the largest natural satellite in the solar system? 

A) Phobos   B) Demos   C) Ganymede D) The Jupiter 

 

68)  பு ி தன்மனத்தாவன ஒருமுமை சுற்ைி ர எடுத்துக்சகாள்ளும் வநரம் 

A) 23 மணி 56 நிமிடங்கள் 4 வினாடிகள்  B) 27 மணி 17 நிமிடங்கள் 2 வினாடிகள் 

C) 24 மணி 56 நிமிடங்கள் 4 வினாடிகள்  D) 10 மணி 7 நிமிடங்கள் 4 வினாடிகள் 
 

The Earth takes to complete one rotation is 

A) 24 hours 56 minutes 4 seconds   B) 27 hours 17 minutes 2 seconds 

C) 24 hours 56 minutes 4 seconds   D) 10 hours 7 minutes 4 seconds 

 

69)  பு ியின் மையத்திலிருந்து அளக்கும்வ ாது இையைமலமய  ிட உயரைாக உள்ளது எது? 

A) மவுண்ட் தவசுவியஸ்     B)  மவுண்ட் தபகல 

C) சிம்கபாகராகசா      D) கிரகட்கடாவா 
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If measured from the centre of the earth, which is higher than Mount Everest? 

A) Mount Vesuvius     B) Mount Pelee 

C) Chimborazo      D) Krakatoa 

 

70)  ச ாருத்துக - சகப்ளரின்  ிதிகள். 

1) முதல் விதி      - ஒத்திறசவுகளின் விதி 
2) 2ம் விதி           - நீள்வட்டங்களின் விதி 
3) 3ம் விதி           - சம பரப்புகளின் விதி 
A) 1 2 3  B) 3 1 2  C) 2 3 1  D) 3 2 1 

 

Match list 1 and 2 

Kepler's law 

1) first law             a) the law of harmonious 

2) second law       b) the law of ellipses 

3) third law            c) the law of equal areas 

A) 1 2 3  B) 3 1 2  C) 2 3 1  D) 3 2 1 

 

71.  ெரியான ற்மை வதர்ந்சதடு? 

1. 19 ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியில் ததாடங்கிய விவசாயிகளின் கிளர்ச்சிகள் இந்தியாவில் 

ஆங்கிகலய ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் வறர ததாடர்ந்தன. 

2.1818 ஹாஜி ஷரியத்துல்லா,ஃபராசி இயக்கத்றத ததாடங்கினார் 
A. 1சரி 2 தவறு     B. இரண்டும் சரி   
C. இரண்டும் தவறு     D.1 தவறு ,இரண்டு சரி 
 

Choose the correct answer 

1.In the end of the 19th century peasant revolt began and continued till the very end of British 

rule in India 

2.In 1818 Farazi movement was launched by Haji shariatullah 

A. Statement one is correct ,2 is wrong B. Both are correct  

C. Both are wrong     D. Statement one is wrong and 2 is correct 

 

72) 1870 களில் யாரால் ைீண்டும்  ராெி இயக்கம் உயிர்ச ற்ைது? 

A. கநாவா மியான்  B. டிடு மீர்  C.ஷாஜி  D.டுடு மியான் 
 

In 1870'swho revived the Farazi  movement 

A.Noah mian  B.Titu Mir  C.Haji  D.Dudu Mian 

Welcome
Oval

Welcome
Oval

Welcome
Oval



                                                                                                                            க  

                                                                                                     

 
    இரத்த தானம் செய்வ ாம்                             

                                                     
21 

73) 1831-32 ஆம் ஆண்டுகளில் நடந்த ைிகப்ச ரிய  ழங்குடியின கிளர்ச்ெி எது? 

A. சாந்தலர்கள்  கிளர்ச்சி    B. முண்டா கிளர்ச்சி 
C. ககால் கிளர்ச்சி     D. வஹாபி கிளர்ச்சி 
 

In 1831-32  which tribal uprising is major tribal revolt in India 

A.Santhal hool     B.Munda Rebellion 

C.kol Rebellion     D.Wahhabi Rebellion 

 

74) "எதிரிகளின் குண்டுகள் நீராக ைாைி ிடும் "என்று கடவுள் உத்தர ிட்டதாக எந்த 

கிளர்ச்ெியின் தமல ர்கள் சதரி ித்தனர்? 

A. ககால் கிளர்ச்சி     B. முண்டா கிளர்ச்சி  
C. சாந்தல் கிளர்ச்சி     D. வஹாபி கிளர்ச்சி 
 

lord says the bullets of their enemies would be turned into water is the statement of which 

uprising leader 

A.kol revolt      B.Munda revolt 

C.Santhak hool     D.Wahabi revolt 

75)  ழங்குடியினர் நிலத்தில்  ழங்குடியினர் அல்லாவதார் நுமழ து தமட வொட்டா நாக்பூர் 
குத்தமக ெட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்ைப் ட்டது 

A.1906  B.1907   C.1908  D.1909 

 

restricted the entry of non tribal people into the tribal land -the chotanagpur tenancy act was 

enacted in which year  

A.1906  B.1907   C.1908  D.1909 

 

76)  குண்ட்கட்டி என்ை முமையில்  ி ொயம் செய் தில் ச யர் ச ற்ை ர்கள்? 

A.ககால்  B.சாந்தலர்   C.முண்டா  D.a&b 

 

----------people were familiar with the cooperative or collective farming known as 'Khuntkatti' 

A.kol   B.Santhals   C.Munda  D.a&b 

 

77) "நிலம் கடவுளுக்கு சொந்தைானது எனவ   ாடமக  சூலிப் து அல்லது  ரி  ிதிப் து 

ஆகியன இமை ெட்டத்துக்கு எதிரானது" என்ை ர்? 

A. ஹாஜி ஷரியத்துல்லா    B.டிடு மிர் 
C.டுடு மியான்     D.கநாவா மியான் 
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who said "land belongs to God" and collecting rent for levying taxes on it was therefore against 

divine law? 

A.Haji shariyatullah    B.Titu mir 

C.Dudu mian     D.Noah mian 

 

78)  'ச ரிய கலகம்' என்று அமழக்கப் டும் கலகம்? 

A. சாந்தலர் கிளர்ச்சி    B. முண்டா கிளர்ச்சி 
C. ககால் கிளர்ச்சி     D. உலுகுலன் கிளர்ச்சி 
 

 Which rebellion is also called as great tumult? 

A.santhal rebellion     B.Munda rebellion 

C.kol rebellion     D.Ulugulan rebellion 

 

79) ஜைீன்தாரி முமையால் ஒடுக்கப் ட்ட குைிப் ாக இஸ்லாைிய  ி ொயிகள் ைத்தியில் 

செல் ாக்கு ைிக்க ந ராக திகழ்ந்த ர் 
A.ஹாஜி ஷரியத் துல்லா    B.டுடு மியான் 

C.டிடு மீர்      D.கநாவா மியான் 
 who became an influential figure among the predominantly Muslim peasantry oppressed under 

the coercive  zamindari system? 

A. Haji shariatullah    B. Dudu Mian 

C. Titu Mir      D. Noah Mian 

 

80)   ிந்த் ராய் ைற்றும் ெிங் ராய் தமலமையில் நமடச ற்ை கிளர்ச்ெி எது? 

A. முண்டா கிளர்ச்சி    B. ககால் கிளர்ச்சி 
C. சாந்தலர் கிளர்ச்சி    D. உலுகுலன் கிளர்ச்சி 
Bindari and Singh Rai both are the leaders of which revolt 

A. Munda      B. Kol 

C.santhal      D.ulugulan 

 

81. ஐக்கிய அரபு எைிவரட்டுகளின் எத்தமனயா து அதி ராக வேக் கலி ா  ின் மெயது அல் 

நாக்யான் வதர்ந்சதடுக்கப் ட்டு உள்ளார் 
A) 1   B) 6    C) 4   D) 5 

 

Sheikh khalifa Bin zayed Al Nahyan has been elected.............th president of all of the United 

Arab Emirates 

A) 1   B) 6    C) 4   D) 5 
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82)   ிரிக்ஸ் நாடுகளின் 11 து உச்ெி ைாநாடு எங்கு நமடச ற்ைது 

 A) அதமரிக்க நாட்டின் நியூயார்க் நகர்  B) பிகரசில் நாட்டின் பிகரசிலியா நகர்   
C) ஆஸ்திகரலியா சிட்னி நகர்   D) எதுவும் இல்றல 

 

Where was the 11th Summit of the BRICS countries 

A) New York City     B) Brazilian city of Brazil 

C) Sydney, Australia    D) None 

 

83)  இலங்மகயின் , அதி ர் வதர்தலில் ச ற்ைி ச ற்ை கட்ெி எது 

A) இலங்றக கபாராளிகள் கட்சி  B) இலங்றக தபாதுஜன தபரமுனா கட்சி 
C) இலங்றக குடியரசு கட்சி  D) தி. மு. க 

 

Which party won the presidential election in Sri Lanka 

A) Sri Lanka Militants Party  B) the Peoples Party of Sri Lanka 

C) the Republican Party of Sri Lanka D) DMK 

 

84)  இலங்மகயின் 23  து  ிரதைர் யார் 
A) மகிந்த ராஜபக்கச   B) ககாத்தபய ராஜபக்கச 

C) விக்கனஸ்வரன்   D) விகனஷ் சர்மா 
 

Who is the 23rd Prime Minister of Sri Lanka 

A) Mahinda Rajapaksa   B) Gotabhaya Rajapaksa 

C) Vigneswaran    D) Vineesh Sharma 

 

85)  ஆக்ஸ்வ ார்ட் அகராதியின் 2019ஆம் ஆண்டிற்கான  ார்த்மத எது 

A) நாரி சக்தி    B) ஆதார்   
C) பருவநிறல    D) பருவநிறல அவசரநிறல 

 

Which is the word for Oxford Dictionary 2019 

A) The power of the fiber  B) Aadhaar 

C) climate      D) climate emergency 

 

86)  ஃமட ாய்டு தடுப்பூெியான typhoid conjugate vaccine(TCV) மய நாடு முழு தும் 

அைிமுகப் டுத்தியுள்ள முதல் நாடு  எது 

A) இந்தியா  B) பாகிஸ்தான் C) இலங்றக  D) அதமரிக்கா 
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 Which is the world First country  to introduce typhoid conjugate vaccine (TCV) 

A) India  B) Pakistan  C) Sri Lanka  D) America 

 

87)  2020 ஆம் ஆண்டில் உலகின் ைிக வ கைாக  ளரும் ச ாருளாதாரத்மத சகாண்ட நாடாக....  

...... நாடு இருக்கும் என ெர் வதெ நாணய நிதியம் கணித்துள்ளது 

A) அதமரிக்கா B) ஜப்பான்  C) கயானா   D) தஜர்மனி 
 

The IMF predicts that the country by 2020 the fastest growing economy in the world…. 

A) America  B) Japan  C) Guyana   D) Germany 

 

88)  சூடான் நாட்டின் முதலா து செயற்மகக் வகாமள  ிண்ணில் செலுத்திய நாடு எது 

A) இந்தியா  B) அதமரிக்கா C) சீனா   D) ரஷ்யா 
 

Which country to launch the sudan's first satellite 

A) India  B) America  C) China   D) Russia 

 

89)  இலங்மகயில் ெைீ த்தில் நடந்த அதி ர் வதர்தல் எத்தமனயா து அதி ர் வதர்தல் 

A) 8   B) 9   C) 6    D) 2 

 

Which no of presidential election in Sri Lanka  

A) 8   B) 9   C) 6    D) 2 

 

90)  ோகின் 1 என்ை ச யரில் நிலத்தில் இருந்து இலக்மக தாக்க ல்ல ஏவுகமணமய 

வொதித்த நாடு எது 

A) ரஷ்யா  B) ஆஸ்திகரலியா  C) ஜப்பான்  D) பாகிஸ்தான் 

 

Which country tested the rocket missile from the ground to finish the target in the name of 

Shaqin 1? 

A) Russia  B) Australia   C) Japan  D) Pakistan 

 

91)  அருந்ததி ஸ் ர்ண வயாஜனா அைிமுகம் செய்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) அஸ்ஸாம் B) கமகலாயா  C) கமற்கு வங்காளம் D) புதுதடல்லி 
 

Arundhati Swarna Yojana is introduced by which state? 

A) Assam  B) Meghalaya  C) West Bengal  D) New Delhi 
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92)  வதெிய வ ளாண் வ தியல் ைாநாடு எங்கு நமடச ற்ைது? 

A) சிக்கிம்  B) புதுதடல்லி  C) றஹதராபாத்  D) தபங்களூர் 
 

National Agro chemical Congress is held at 

A) Sikkim  B) New Delhi  C) Hyderabad  D) Bangalore 

 

93)  கரும்பு  ி ொயிகளின்  ெதிக்காக இ-கன்னா செயலிமய அைிமுகப் டுத்தியுள்ளது 

ைாநிலம் எது? 

A) மத்திய பிரகதசம்    B) உத்திர பிரகதசம் 

C) ஆந்திரப் பிரகதசம்    D) அருணாச்சலப் பிரகதசம் 
 

Which state introduced E-Kanna app for sugar cane farmers 

A) Madhya Pradesh    B) Uttar Pradesh 

C) Andhra Pradesh     D) Arunachal Pradesh 

 

94)  நீர் வைலாண்மை சதாடர் ான இரண்டா து ெர் வதெ ைாநாடு எங்கு நமடச ற்ைது? 

A) புதுதடல்லி B) ஹரியானா  C) புகன  D) புவகனஸ்வர் 
 

2nd International Conference on Sustainable water management is held at 

A) New Delhi B) Haryana   C) Pune  D) Bhuvaneshwar 

 

95)  இந்திய ெர் வதெ செர்ரி ைலர் திரு ிழா 2019 எங்கு நமடச ற்ைது? 

A) புதுதடல்லி B) ஷில்லாங்  C) சிம்லா  D) அகர்தலா 
 

India International cherry blossom festival 2019 is held at 

A) New Delhi B) Shillong   C) Shimla  D) Agartala 

 

96)  நாடு-வநடு திட்டத்மத அைிமுகம் செய்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) தமிழ்நாடு B) ககரளா   C) கர்நாடகா  D) ஆந்திரா 
 

Which state introduced Nadu-Nedu scheme? 

A) Tamil Nadu B) Kerala   C) Karnataka D) Andhra 

 

97)  ரூவ  கார்ட்  ரி ர்த்தமனயில் முதலிடம்  ிடித்துள்ள கிராைின்  ங்கி? 

A) ஜம்மு காஷ்மீர் கிராமின் வங்கி  B) லடாக் கிராமின் வங்கி 
C) புதுச்கசரி கிராமின் வங்கி   D) றடயூ கிராமின் வங்கி 
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Which state Ranked first among all RRBs in India 

A) Kammu Kashmir RRB   B) Ladakh RRB 

C) Puducherry RRB    D) Diu RRB 

 

98)  2020 குடியரசு தின  ிழா ிற்கு  ருமக தர உள்ள ெிைப்பு  ிருந்தினர் யார் ? 

A) தடானால்ட் ட்ரம்ப்    B) அந்கதானிகயா குட்டரஸ் 

C) தஜய் தபால்சனகரா    D) கபாரிஸ் ஜான்சன் 
Who is the 2020 chief guest of India's Independence Day 

A) Donald Trump     B) Antonia gutierrez 

C) Jay bolsonaro     D) Boris Johnson 

 

99)  27- து COCSOS ைாநாடு எங்கு நமடச ற்ைது? 

A) புதுதடல்லி  B) கல்கத்தா  C) புகன  D) தஜய்ப்பூர் 
27th conference of Central and state statistical organisation is held at 

A) New Delhi   B) Kolkata  C) Pune  D) Jaipur 

 

100)  மடம் வ ங்க் என்ை திட்டத்திமன அைிமுகம் செய்துள்ள ைாநிலம் எது? 

A) மத்திய பிரகதஷ் B) மகாராஷ்டிரா C) உத்தர் பிரகதஷ்  D) ஒடிசா 
Time Bank scheme is introduced by which state 

A) Madhya Pradesh B) Maharashtra C) Uttar Pradesh  D) Odisha 

 

101)  ச ாருத்துக 

 உலகின் ததான்றமயான நாகரிகங்கள்  -  காலக்ககாடு 

 i) தமசபகடாமியா நாகரிகம்    -1700-1122  தபா ஆ மு 

 ii) சிந்து சமதவளி நாகரிகம்    - 3100-1100 தபா ஆ மு 

 iii) எகிப்து நாகரிகம்     -3300-1900 தபா ஆ மு  

 iv) சீன நாகரிகம்      - 3500 - 2000  தபா ஆ மு  

A. 3 2 1 4   B. 2 3 4 1  C. 4 3 2 1  D. 1 2 3 4 

 

 Match the following 

 Ancient world civilization  Vs    Time 

i) mesopotamia Valley     - 1700 -1122 BCE 

ii) indus valley      - 3100 - 1100 BCE 

iii) Egyptian valley     - 3300 -1900 BCE  

iv) chinese Valley - 3500 - 2000 BCE  

A. 3 2 1 4   B. 2 3 4 1  C. 4 3 2 1  D. 1 2 3 4 
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102)  இந்தியா ின் சதால்லியல் ஆய்வுத்துமை ________________  என்ை நில அளம யர் 
உத ியுடன்   ___________         ஆண்டு சதாடங்கப் ட்டது 

A. சார்லஸ் கமசன், 1826    B. அதலக்சாண்டர் பர்னஸ், 1831 

C. அதலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம், 1861 D. சர் ஜான் மார்ஷல், 1875 

 

Archaeological Survey of India was founded by ____________ and _________ year 

A. Charles Masson, 1826    B. Alexander Barnes, 1831 

C. Alexander Cunningham, 1861  D. Sir John Marshall, 1875 

 

103)  கூற்று : ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம் 

காரணம் : சிைப்பான நகரத்திட்டமிடல், கட்டிடக்கறல கவறலப்பாடு மற்றும் கமம்படுத்தப்பட்ட 

தூய்றம , தபாது சுகாதாரம் 

A. கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி   
B. கூற்று தவைானது காரணம் சரியானறவ 

C. கூற்று சரி காரணம் தவைானறவ   
D. கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

  

  Statement : Harappan civilization is said to be an urban civilization 

Reason : well- conceived town planning and astonishing masonry architecture priority for 

hygiene and public health 

A. Statement and reason or correct   

B. statement is wrong but the reason is correct 

C. Statement is correct but the reason is wrong 

D. Both statement and reason is wrong 

 

104)  ெரியான இமணமய வதர்ந்சதடுக்க 

 A. தவண்கலம் - சிவப்பு மணிக்கல்   B. கார்னிலியன் -  இைந்கதார் கமடு 

 C. கலாத்தல்  - கப்பல் கட்டும் தளம்   D. ககாட்றட -  தானியக்களஞ்சியம் 

  

 Find out the correct pair 

 A. Bronze -  Red Quartz stone    B. Carnelian -  Mound of death 

 C. Lothal -  Dockyard     D. Citadel -  Granaries 
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105)  கீவழ சகாடுக்கப் ட்  சைாகஞ்ெதாவரா   ற்ைிய கூற்றுக்களில் எம  ெரியானம  

1) தங்கம் தவள்ளி ஆபரணங்கள் பற்ைி ததரியவில்றல 

2) வடீுகள் கட்ட சுட்ட தசங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தினர் 
3) மண்பாண்டங்கள் பற்ைி ததரியவில்றல 

4) தபருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக பல அடுக்குகளால் ஆன இயற்றக தார் தகாண்டு 

பூட்டப்பட்டன 

 A. அறனத்தும் சரி B. 2 மற்றும் 4 சரி  C. 1 மற்றும் 4 சரி  D. அறனத்தும் தவறு 
Which of the following statements about mohenjodaro is correct 

1. Gold and silver ornaments are unknown 

2. Houses where made up of burnt bricks and mortar 

3.  Pottery Were unknown 

4. Great bath was made watertight with the layer of natural bitumen  

A. All the above  B. 2  and 4   C. 1 and 4  D. Nothing 

 

106)  எஞ்ெிய சதால்ச ாருள் புமதயுண்டு இருக்கின்ைன ா அல்லது இல்மலயா என் மத 

அைியும் முமை_____________ 

A. ததாறல நுண்ணுணர்வு முறை   B. காந்தப்புல வருடி 

C. கார்பன் 14 முறை     D. வான்வழி புறகப்படம் 

The presence and absence of archaeological reminds can be detected by _____________ 

A. Remote Sensing methods    B. Magnetic scanner 

C. Carbon 14 method     D. Aerial photographs 

 

107)  _______________ கல்ச ட்டுக் குைிப்புகள் சைெ வடாைியா வுக்கும் ஐவராப் ாவுக்கும் 

இமடவய ஆன  ணிகத் சதாடர்புகமள குைிப் ிடுகின்ைன. 

A. க்யூனிபார்ம் B. றஹகராக்பிக்ஸ்  C. கதவநாகரி   D. ககராஷ்டி 

 Which inscription shows the trade between Mesopotamia and Harappa ______ 

 A. Cuneiform  B. Hyrokflex    C. Devanagari   D. Karosti 

  

108)  ச ாருத்துக 

நகரம்    - அறமந்துள்ள இடம் 

i)ஹரப்பா    -  ஹரியானா 
ii)கடாலவிரா   -  பஞ்சாப் 

iii)ராக்கிகார்ஹி   - சிந்து 

iv)தமாஹஞ்சதாகரா  - குஜராத் 

A. 4 2 3 1  B. 2 4 1 3  C. 2 1 4 3  D. 3 2 1 4 
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Match the following 

City      - place 

i) Harappa    - Haryana 

ii) Dholavira    - Punjab 

iii) Rakhi garhi   -  Sindhu 

iv) Mohenjo Daro   - Gujarat 

A. 4 2 3 1  B. 2 4 1 3  C. 2 1 4 3  D. 3 2 1 4 

 

109)  ெிந்து ெைச ளி ைக்கள் எந்த உலகங்கமளப்  ற்ைி அைிந்திருந்தனர் 
A. தசம்பு, தவண்கலம், தவள்ளி, தங்கம்  B. தசம்பு, இரும்பு, தவள்ளி, தங்கம் 

C. தசம்பு, தங்கம், இரும்பு, தவண்கலம்  D. தசம்பு, தவள்ளி, இரும்பு, தவண்கலம் 
 

 What metals are known to the people of Indus civilization 

A. Copper,bronze, silver, gold but not iron  B. Copper, iron, silver but not bronze 

C. Copper, Gold iron but not silver   D. Silver, iron, Copper  but not gold 

 

110)  நாகரிகத்தின்  ரப் ளவு: 

i)கமற்கில்   - காகர்  ஹாக்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு 

ii)கிழக்கில்   - ஆப்கானிஸ்தான் 

iii)ததற்கில்   - பலுசிஸ்தான்  

iv)வடகிழக்கில்  - மகாராஷ்டிரா  
A. 4 3 1 2  B. 2 4 1 3  C. 4 1 3 2  D. 3 1 4 2 

 

Civilization extended: 

i)West   - Ghagger Hakra river valley 

ii)East   - Afghanistan 

iii)South   - Markan coast of Baluchistan 

iv)North East  - Maharashtra  

A. 4 3 1 2  B. 2 4 1 3  C. 4 1 3 2  D. 3 1 4 2 

 

111) அதிகப் டைாக s,p,d,f சதாகுதிகளில் முமைவய ம க்கப் ட்டுள்ள எலக்ட்ரான்கள்  

A) 2,6,10,14  B) 2,10,6,14  C) 2,4,6,8  D) 2,6,8,10 

 

The maximum number of electrons placed in the s,p,d,f volumes respectively 

A) 2,6,10,14  B) 2,10,6,14  C) 2,4,6,8  D) 2,6,8,10 
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112) ெரியானமத வதர்வு செய்ய வ ண்டும் 

I) ஒகர ததாகுதியில் உள்ள அறனத்து தனிமங்களும் கவறு கவறு பண்புகறள தகாண்டுள்ளன. 

II)ஒகர வரிறசயில் உள்ள தனிமங்கள் அறனத்தும் பண்புகளில் கவறுபடுகின்ைன. 

III)ஏதனனில் அறவகளின் இறணதிைன் கூட்டில் கவறு கவறு எலக்ட்ரான் அறமப்றப 

தகாண்டுள்ளன. 

A) I மற்றும் II  B) I மற்றும் III  C) II மட்டும்  D) I மட்டும் 
 

Choose the correct one 

I)All elements in the same set have different properties 

II)All elements in the same order differs in properties 

III) this is because they have a different electron structure in the parallelogram 

A) I and II   B) I and III   C) II only   D) I only 

 

113)  ின் ரும் தனிைங்களில் எது அதிக எலக்ட்ரான் க ர்திைன் சகாண்டது ? 

A) குகளாரின்   B) றநட்ரஜன்  C) புளூரின்   D) லித்தியம் 

Which of the following element has the highest  electron conductivity? 

A) Chlorine   B) nitrogen   C) Fluorine   D) Lithium 

 

114) லித்தியம் தனிைத்தின் ெக ிமணப்பு ஆரம் 

A) 1.54   B) 1.34   C) 2.11  D) 1.96 

The tolerance  radius of the lithium element  

A) 1.54   B) 1.34   C) 2.11  D) 1.96 

 

115) ந னீ ஆ ர்த்தன  ிதியின் அடிப் மடயில் ந னீ தனிை  ரிமெ அட்ட மணயில் 

தனிைங்கள் எந்த  ரிமெ ைற்றும் சதாகுதியில் ம க்கப் ட்டுள்ளது  

A) 18,7   B) 7,18   C) 7,19  D) 7,17 

Modern periodic table based on the modern periodic rule, element are placed in which order 

and set of elements 

A) 18,7   B) 7,18   C) 7,19  D) 7,17 

 

116) H2 மூலக்கூைில், இரண்டு மைட்ரஜன் அணுகருகளுக்கு இமடயில் உள்ள தூரம்  

A) 0.73    B) 0.71   C) 0.74  D) 0.76 

The distance between two hydrogen atoms in the H2 molecules 

A) 0.73    B) 0.71   C) 0.74  D) 0.76 
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117) ெரியானமத வதர்வு செய்க  

I) காற்ைானது வாயுக்களின் கலறவ 

II) காற்ைில் 90% றநட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் கபான்ை தனிமங்களில் மூலக்கூறு 

காணப்படுகிைது. 

A) I மட்டும்   B) II மட்டும்   C) I மற்றும் II D) இரண்டுமில்றல 
 

Choose the correct one 

I) Air is the mixture of gases  

II) 90% of the air is found in molecules of elements such as nitrogen and oxygen. 

A) I only   B) II only   C) I and II   D) None 

 

118)  லித்தியத்தின் அணுகட்டு எண்  

A) 2     B) 1    C) 3   D) 4 

Atomic number of lithium  

A) 2     B) 1    C) 3   D) 4 

 

119) எந்த  ிஞ்ஞானி தனிைம் என்ை  ார்த்மதமய  யன் டுத்தினார்? 

A) ராபர்ட் பாயில்      B) ஆண்டன் லாறவசியர் 
C) கமரி கியூரி      D) நீல் கபார் 
Which scientist first used the term element  

A) Robert boyle      B) Antonie Lavoisier 

C) marie Curie       D) Niels Bohr 

 

120)  ிஸ்ைத் என் து இயற்மகயில் கிமடக்ககூடிய ஒவர தனிைம். இமத ைற்ை தனிைத்துடன் 

வெர்த்து எந்த வநாய்க்கு ைருந்தாக  யன் டுகிைது? 

A) கபாலிகயா  B) வயிற்று கபாக்கு C) கல்லீரல் வகீ்கம் D) கதால் அலர்ஜி 
Bismuth is an element available in nature . It can be used in combination with any other 

elements to  treat which disease? 

A) Polio  B) Diarrhea   C) Inflammation of liver D) Skin Alergies 

 

121) தனிைங்கமள முதன் முதலில் உவலாகங்கள் ைற்றும் அவலாகங்கள் என 

 மகப் டுத்திய ர் 
 A. கடாபரீனாி்  B. லவாய்சியர்   C. தமண்டலீப்   D. பாயில் 

When the elements are first Tailored to the metal and aloze? 

A. Toparinar  B. Lavoisier   C. Mendelv's  D. Boyle 
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122) சைாத்தைாக இது மர கண்டைியப் ட்ட தனிைங்களின் எண்ணிக்மக  
A. 118   B. 120   C. 130   D. 128 

Number of elements founded totally 

 A. 118   B. 120   C. 130    D. 128 

 

123) ச ாருத்துக 

 i)அதமாி்சியம்    - கடவுளின் தபயர் 
 ii)யுகராப்பியம்    - அதமரிக்கா 
 iii)தமர்குரி    -  யுகரனஸ் 

 iv)யுகரானியம்   -  ஐகராப்பா 
A.1 4 2 3   B.2 4 1 3   C.4 3 2 1   D.3 2 4 1 

 

i)Amercieum   - name of the God 

ii)Uropeium    - America 

iii)Mercury     -  urenus 

iv)Uropeium   - urop 

A.1 4 2 3   B.2 4 1 3   C.4 3 2 1   D.3 2 4 1 

 

124)  தனிை  ரிமெ அட்ட மணமய உரு ாக்கிய ர் 
A. லவாய்சியர்  B. தமண்டலீப்  C. கலாதர் கமயர்  D. நியூலண்ட் 

Created a elements table lineup 

A.Lavoisier   B.mendelevs  C.lowther Mayer  D.newland 

 

125) 3300*c ஐ  ிட அதிக உருகுநிமல ச ற்றுள்ள உவலாகம் 

A. லித்தியம்   B. ஆஸ்மியம்  C. டங்ஸ்டன்  D. காப்பர் 
More than 3300*c highly metal 

A.lithium   B.Ausmium   C.doungston   D.cooper 

 

126) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது? 

(A) தனிம வரிறச அட்டவறணயில் ஒரு ததாடரிலிருந்து வலமாக உகலாகங்களின் தசயல் 

திைன் குறைகிைது 

(B) தனிம வரிறச அட்டவறணயில் ஒரு ததாகுதியில் கமலிருந்து கீழாக உகலாகங்களின் 

தசயல்திைன் அதிகரிக்கிைது 

A. ஏ தவறு ஆனால் பி சரி   B. ஏ மற்றும் பி இரண்டும் சரி 

C. நீ சரி ஆனால் பி தவறு    D. ஏ மற்றும் பி இரண்டும் தவறு 
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Which of the following is correct? 

(A)The actual skill of the lower line of elecline in the separation of the lower series 

(B) analyze performance from the top of the section of the lower array is to increase. 

A.a is correct and b is incorrect   B. a and b both are incorrect 

C. a is incorrect and b is correct   D. a and b both are correct 

 

127) நாணய உவலாகங்களில் ஒன்று 

A. காப்பர்  B. கசாடியம்   C. நிக்கல்  D. புகராமியம் 

One of the currency metal 

A.cooper  B.sodium   C.nichol  D.bromine 

 

128) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது ? 

(A) மிகவும் அதிக எறட தகாண்ட உகலாகம் ஆஸ்மியம் 

(B) இது இரும்பின் நிறைறயப் கபால் 22 1/2 மடங்கு அதிக நிறை உறடயது 

A. ஏ மற்றும் பி இரண்டும் சரி   B. ஏ தவறு ஆனால் பி சரி 

C. ஏ மற்றும் பி இரண்டும் தவறு   D. ஏ சரியானால் பி தவறு 
 

Which of the following is correct? 

(A) asmium metal with very high weight 

(B) it's 22 1/2 More massive as a mass of iron. 

A. a and b both are correct   B.a is incorrect and b is correct 

C.a and b both are incorrect   D.a is correct and b is incorrect 

 

129) ஒரு வநவனா ைீட்டர் என் து 

A.10-11  B.10-9   C.10-8  D.10-5 

One nano meter is 

A.10-11  B.10-9   C.10-8  D.10-5 

 

130) X- கதிர்கமளப்  யன் டுத்தி தனிைங்களின் அணு எண்கமள கண்டைிந்த ர் 
A. தஹன்ைி ஜின் தஜப்ரீஸ் கமாஸ்கல B. ராபர்ட் பாயில் 

C. நியூ லண்ட்     D. தமண்டலீப் 

The ingredient number of the element using x- Ray's are found in  

A.Hentrygin jepries mousle   B. Robert Boyle 

C.Newland      D.mendeleev 
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131)  கூற்றுகமள ஆராய்க  

I. மனித உடலில் உள்ள தசல்கள் 3.7 * 1013 

II. தசல்கள் இரண்டு வறகப்படும் 

III. ததளிவற்ை உட்கரு புகராககரியாட்டிக் தசல் 

IV. ததளிவான உட்கரு யூககரியாட்டிக் தசல் 

A) I மட்டும் தவறு   B) I, II தவறு  C) அறனத்தும் சரி  D) அறனத்தும் தவறு 
 

Analysis the Sentences 

I. Approximate number of cells in the human body is 3.7 * 1013 

II. Cells are classified into two types 

III. Prokaryotic Cell is no true nucleus 

IV. Eukaryotic Cell is true nucleus 

A) I only wrong  B) I, II are wrong  C) All are right D) All are wrong 

 

132) செல் அளவுகள் அடிப் மடயில்  மகப் டுத்தவும் 

A) றவரஸ் - தாவர தசல் - பாக்டிரியா தசல் - தவறள முட்றட - ககாழி முட்றட - மனித கரு 

முட்றட தசல் - தநருப்புக் ககாழி முட்றட 

B) றவரஸ் - பாக்டிரியா தசல் - தவறள முட்றட - தாவர தசல் - மனித கரு முட்றட தசல் - 

ககாழி முட்றட - தநருப்புக் ககாழி முட்றட 

C) றவரஸ் - பாக்டிரியா தசல் - தாவர தசல் - மனித கரு முட்றட தசல் - தவறள முட்றட - 

ககாழி முட்றட - தநருப்புக் ககாழி முட்றட 

D) றவரஸ் - பாக்டிரியா தசல் - தாவர தசல் - தவறள முட்றட - ககாழி முட்றட - மனித கரு 

முட்றட தசல் - தநருப்புக் ககாழி முட்றட 
 

Arrange the ranges of Cell Size 

A) Virus – Plant cell - Bacterium cell – Frog egg – Hen’s egg – Human egg -  Ostrich egg 

B) Virus – Bacterium cell – Frog egg - Plant cell – Human egg  – Hen’s egg – Ostrich egg 

C) Virus – Bacterium cell – Plant cell – Human egg – Frog egg – Hen’s egg – Ostrich egg 

D) Virus – Bacterium cell – Plant cell – Frog egg - Hen’s egg – Human egg - Ostrich egg 

 

133)  கீழ்க்கண்ட கூற்றுகமள ஆராய்க - புவராவகரியாட்டிக் செல் 

I) ததளிவான உட்கரு தகாண்டது 

II) தசல் நுண்ணுறுப்புக்கறளச் சுற்ைி சவ்வு காணப்படுவதில்றல 

III) நியூக்ளிகயாளஸ் காணப்படுவதில்றல 

IV) ஒன்று முதல் இரண்டு றமக்ரான் விட்டம் தகாண்டறவ 
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A) I, IIசரி   B) III, IVசரி   C) I, IVசரி  D) II, III, IVசரி 
 

Analyse the Sentence - Prokaryotic cell  

I) True nucleus consisting of nuclear membrane 

II) Absence of membrance bound organelles 

III) Absence of nucleoli 

IV) It’s diameter ranges from 1 to 2 micron 

A) I, II are correct  B) III, IV are correct C) I, IV are correct D) II, III, IV are correct 

 

134)   ிலங்கு செல் - ச ாருந்தாதது 

A) தசல்சுவர் இல்றல    B) தசண்ட்ரிகயால்கள் உண்டு   

C) கசமிப்பு தபாருள் க்றளககாஜன்   D) நிறலயான சிைிய வாக்குகவால்கள் உண்டு 
 

Which one is incorrect - Animal Cell 

A) Cell was absent     B) Centrioles present 

C) Storage material is a glycogen granules D) Vacuole is small and permanent 

 

135) ச ாருத்துக 

 தசல்லின் பாகம்    பணிகள் 

1) உட்கரு            a) தசல்லின் மூறளயாக தசயல்புக 

2) தசல் சவ்வு           b) தசல்லிற்கு பாதுகாப்பு, கபாக்குவரத்து 

3) றசட்கடாபிளாசம்              c) தசல்லில் நகரும் தபாருள் 

4) றமட்கடாகாண்டிரியா    d) தசல்லிற்கு சக்தி அளிப்பறவ 

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

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

 

Match the following 

 Cell components   Main functions 

1) Nucleus     a) acts as brain of the cell 

2) Cell membrance    b) Holds and protects the cell 

3) Cytoplasm    c) watery, gel like which cell parts move 

4) Mitochondria    d) supply the energy for the cell 

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

C) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a    D) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c 
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136) மைக்வராகிரா ியா என்ை நூல் ச ளியிடப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1655  B) 1665  C) 1685  D) 1755 

In which Micrographia book was published 

A) 1655  B) 1665  C) 1685  D) 1755 

 

137) கூற்றுகமள ஆராய்க – தா ர செல் 

I) விலங்கு தசல்றல விட கடினமானது  

II) பசுங்கணிகங்கறள உறடயது  

III) பச்றசயம் நிைமி உள்ளது  

IV) தசன்டிரிகயால்கள் உள்ளது 

A) I, IIசரி  B) III மட்டும் சரி  C)  IVமட்டும் சரி  D) I, II, IIIசரி 
 

Analyse the Sentence – Plant cell 

I) Hard in nature while compared with animal cell 

II) Have chloroplast  

III) Contain with chlorophyil 

IV) Have Centrioles 

A) I, II are correct  B) III only  C) IV only   D) I, II, III are correct 

 

138) செல்லின் உணவு சதாழிற்ொமல என அமழக்கப் டு து 

A) தசல் சுவர்     B) றமட்கடா காண்டிரியா 
C) பசுங்கணிகம்     D) உட்கரு 
 

Food Producer for the cell (plant) 

A) Cell wall      B) Mitochondria 

C) Chloroplasts     D) Nucleus 

 

139) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ெரியானது எது ? 

  கூற்று : நீறர விரும்பும் துருவ மூலக்கூறுகள் றஹடிகராஃபிலிக் எனப்படும். 

காரணம் : இதிலுள்ள துருவப் பாஸ்கபார்ட் ததாகுதி நீறர ஈர்க்கும் தன்றமயுறடயது. 

A) கூற்று சரி காரணம் சரி காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம் 

B) கூற்று சரி காரணம் சரி காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ல 

C) கூற்று சரி காரணம் தவறு 

D) கூற்று தவறு காரணம் தவறு 
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Assertion : Water Loving polar molecule are called hydrophilic molecule  

Reason : they have polar phosphate group responsible for attracting water 

A) Assertion is correct reason is correct explanation is correct 

B) Assertion and reason or correct but the explanation is wrong 

C) Assertion is correct reason is wrong 

D) Assertion is  wrong reason is wrong 

 

140) ச ாருந்தாது  

A) பசுங்கணிகம்   - பச்றசயம் 

B) பிகயாபிளாஸ்ட்  - தவளிர் ஊதா  
C) தராகராபிளாஸ்ட்  - சிவப்பு  

D) ப்கராடிகயாபிளாஸட்  - புரதம் கசமிப்பு  

 

Which one is incorrect 

A) Chloroplast   - Green 

B) Phaeoplast   - Violet and Blue 

C) Rhodoplast   - Red 

D) Proteoplast   - Store protein 

 

141)  ெமுத்திர குப்தர் சதன்னிந்தியா ில் எத்தமன ெிற்ைரெர்கமள கம் ம் ( ரி) கட்ட ம த்தார் 
?  

A) 12   B )13    C) 15   D) 17  

 How many Samurdhi guptas were built in south India to build poles? 

A) 12   B )13    C) 15   D) 17  

 

142)  குப்தப் வ ரரசு _____ என்ை ச யரில்  ல  ிராந்தியங்களாக  ிரிக்கப் ட்டு இருந்தது?  

A) உபாரிகா  B) கிராமிகா   C) புத்தி.   D) விஷ்யா 
The Gupta Empire was divided into several regions under the name _____? 

A) Uparika  B) Gramika  C) Buddhi.  D) Vishya 

 

143)  குப்தர் காலத்தில் வ ளாண்மைக்கு உகந்த நிலங்கள் எவ் ாறு அமழக்கப் ட்டது?  

A) கிலா  B) வஸ்தி  C) கசஷத்ரா  D) சுபத சர்தார் 
3) How was the land called for agriculture during the Gupta period? 

A) Kila  B) Vashti  C) Seshadra  D) Subhata Sardar 
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144) இராண்டாை ெந்திர குப்தர்  ாரிசு உரிமைக்காஇ வ ாராடிய ெவகாதரர் யார்?
A) ராமகுப்தர். B)ஸ்கந்த குப்தர்  C) குமார குப்தர்   D) சமுத்திர குப்தர்
Who is the brother of Chandra Gupta's successor Urumaka? 

A) Ramagupta. B) Skanda Gupta  C) Kumara Gupta  D) Samudra Gupta

145) ச ாருத்துக
1) சூரிய சித்தாந்தா. - தன்வந்திரி
2)அமரககாஷா. -. வரறஹமிகிரா
3) மிருஹத்சம் ஹிதா.  -  ஹரிகசனா
4)ஆயுர்கவதா. -. அமர சிம்மா
A) 4  3  1  2 B) 4  1  2  3 C) 4  2  1  3 D) 4  3. 2   1

Match the following 

1) Solar Siddhanta.

2) Amarakosha.

3) Myrhatsam Hita.

4) Ayurveda.

A) 4  3  1  2 B) 4  1  2  3

- Dhanvantari
- Varahaimihira

- Harisena

- Amara Simma

C) 4  2  1  3 D) 4  3. 2   1

146) நாளந்தா  ல்கமலக்கழகம் இந்திய சதால்லியல் துமையினரால் கண்டு  ிடிக்கப் ட்ட
ஆண்டு?

A) 1900   B) 1915   C) 1925   D) 1928

The year when Nalanda University was discovered by the Archaeological Survey of India?

A) 1900 B) 1915 C) 1925 D) 1928

147) குப்த ெகாப்தம் சதாடங்கி ஆண்டு?

A) கி.பி. 310 B) கி.பி. 320 C) கி.பி. 330 D) கி.பி. 329

The year starting with the Gupta era? 

A) AD 310 B) AD. 320 C) AD. 330 D) AD. 329

148) சதன்னிந்தியா ஆட்ெியாளர்களுக்கு எதிராக புகழ்ச ற்ை 'தட்ெிண ாதா'  மடசயடுப்பு
எடுத்த ர் யார்?
A)ஶ்ரீ குப்தர் B)சமுத்திர குப்தர் C) இரண்டாம் சந்திர குப்தர் D)ஸ்கந்த குப்தர்
Who was the famous 'Dakshinapada' invader against the rulers of South India? 

A) Sri Gupta B) Samudra Gupta C) Second Chandra Gupta D) Skanda Gupta
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149)  ஆரிய ம ட்டியம் என்ை நூமல இயற்ைிய ஆண்டு? 

A) கி.பி. 480   B) கி.பி. 489   C) கி.பி. 499.   D) கி.பி. 519  

The year that the Aryan pythium was composed? 

A) AD 480   B) AD. 489    C) AD. 499.   D) AD. 519 

 

150)  குந்தர் காலத்தில் இருந்த சுங்க நுமழவு  ரியின் ைற்சைாரு ச யர்? 

A) ஹலிவகரா   B) ஹிரண்யா    C) சுல்கா     D) உபரிகரா 
Another name for the customs entry line from the Gunther period? 

A) Haliwakara  B) Hiranya    C) Sulka   D) Uparikara 

 

151)  ெரியான கூற்மை வதர்வு செய்க 

1. ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து தபைப்பட்டது. 

2. இந்தியா இதுவறர பதிகனாரு ஐந்தாண்டு திட்டங்கறள தசயல்படுத்தி உள்ளது. 

A. 1 சரி   B. 2  சரி   C. 1 மற்றும் 2 சரி  D. 1 அல்லது 2 இல்றல 
  

Choose the correct statements 

1. The five year plan is derived from USSR. 

2. India launched eleventh five year plans so far. 

A. 1 only   B. 2 only   C. Both 1 and 2  D. Neither 1 nor 2 

 

152)  எந்த ஐந்தாண்டு திட்டம்   கட்கில் திட்டம் என அமழக்கப் ட்டது? 

A. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  B. நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

C. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  D. மூன்ைாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  

Which five year plan was called as gadgil yojana? 

A. Second five year plan    B. Fourth five year plan 

C. Fifth five year plan    D. Third five year plan  

 

153)  நான்கா து ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் வநாக்கம் என்ன ? 

A. நிறலயான வளர்ச்சி    B. தர்சார்பு நிறல அறடதல் 

C. A மற்றும் B இரண்டும்    D. கமற்கூைிய எதுவும் இல்றல 

What is the objective of fourth five year plan ? 

A. Growth with stability    B.  Progressive achievement of self reliance 

C. Both a and b     D. None of the above 
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154)  கீழ்க்கண்ட கூற்மை ஆராய்க 

1. பனிதரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கநாக்கம் விறரவான மற்றும் அதிகமான 

உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகும். 

2. இதன் வளர்ச்சி இலக்கு 7% ஆகும் 

A. 1 சரி  B. 2 சரி  C. இரண்டும் சரி  D. இரண்டும் தவறு 
 

Consider the following statements 

1. The theme of 12th five year plan is faster and more inclusive growth 

2. Its growth target is 7 % 

A. 1 correct  B. 2 correct  C. Both 1 and 2  D. Neither 1 nor 2  

 

155)  கீழ்க்கண்ட கூற்மை ஆராய்க. 

1. ஆைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் கநாக்கம் வறுறம ஒழிப்பு (Garibi Hatao) 

2. ஆைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் முதலீட்டுத் திட்டத்றத அடிப்பறடயாகக் தகாண்டது. 

A. 1 சரி  B. 2 சரி  C. இரண்டும் சரி  D. இரண்டும் தவறு 

Consider the statements 

1. The motto of sixth five year plan was Garibi Hatao. 

2. The sixth five year plan is on investment yojana. 

A. 1 correct  B. 2 correct  C. Both 1 and 2  D. Neither 1 nor 2 

 

156)  ச ாருத்துக. 

A. முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1. D.P. தார் வறரவு 

B. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 2. மனிதவள கமம்பாடு முன்னுரிறம 

C. எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 3. ஹாகரட் டாமர் மாதிரி 

D. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  4.  P C மஹல கநாபிஸ் மாதிரி 

A. 3 4  1 2  B. 3 4 2 1  C. 1 4 2 3   D. 4 3 2 1 

 

Match 

A. First five year plan 1. D P Dhar draft 

B. Second five year plan 2. Development of human resource 

C. Eighth five year plan 3. Harrod domar model 

D. Fifth five year plan 4. PC mahalanobis model 

A. 3 4  1 2  B. 3 4 2 1  C. 1 4 2 3   D. 4 3 2 1 

 

 

Welcome
Oval

Welcome
Oval

Welcome
Oval



                                                                                                                            க  

                                                                                                     

 
    இரத்த தானம் செய்வ ாம்                             

                                                     
41 

157)   எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் இந்தியா ிற்கான புதிய ச ாருளாதாரக் சகாள்மக அைிமுகம் 

செய்யப் ட்டது? 

A. ஆைாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் B. ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

C. எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் D. ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

In which five year plan new economic policy of India was introduced? 

A. Sixth five year plan   B. Seventh five year plan 

C. Eighth five year plan   D. Ninth five year plan movie 

 

158)  ச ாருத்துக. 

A.  நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  1. 1997-2002 

B. ஆைாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  2. 1969-1974 

C. எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  3. 1980-1985 

D. ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்   4.  1992-1997 

A. 2 3 1 4  B. 3 4 1 2  C. 4 3 1 2   D. 2 3 4 1 

 

Match 

A. Fourth five year plan    1. 1997-2002 

B.  Sixth five year plan    2. 1969-1974 

C. Eighth five year plan    3. 1980-1985 

D. Fifth five year plan    4. 1992-1997 

A. 2 3 1 4  B. 3 4 1 2  C. 4 3 1 2   D. 2 3 4 1 

 

159)  ச ாருத்துக. 

A.  முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  1. தல வருவாய் இருமடங்காக உயர்வு 

B.  இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  2. கவளாண்றம ததாழில் துறை மற்றும் சுரங்கம் 

C. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்  3. ததாழில்துறை 

D. பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்   4. கவளாண்றம 

A. 4 3 2 1  B. 3 4 1 2  C. 4 3 1 2   D. 2 3 4 1 

 

Match 

A. First five year plan    1. Double the per capita income 

B.  Second five year plan   2. Agriculture industry and mines 

C. Fifth five year plan    3. Industry 

D. Tenth five year plan    4. Agriculture 

A. 4 3 2 1  B. 3 4 1 2  C. 4 3 1 2   D. 2 3 4 1 
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160)  திட்டக் குழுவுக்கு ைாற்ைாக நிதி ஆவயாக் எனும் அமைப்பு எப்ச ாழுது ஏற் டுத்தப் ட்டது 

A. ஜனவரி 1 2015  B. ஜுன் 1 2015  C. ஜூறல 1 2015  D. ஜனவரி 1 2016 

When was the Planning commission replaced by Niti Aayog?  

A. January 1 2015  B. June 1 2015  C. July 1 2015  D. January 1 2016 

 

161. த ைானமத நீக்குக 

 பின்வருவனவற்றுள் அந்தமான் நிக்ககாபார் தீவுகளின் மிகப்  பிரபலமான சுற்றுலா  தலங்கறள 

காண்க? 

     கராஜா பூங்கா, கராஸ் தீவு, தசல்லுலார் சிறை ,கஹவ்லாக் தீவு 

A) கராஜா பூங்கா B) கராஸ் தீவு C) தசல்லுலார் சிறை  D) கஹவ்லாக் தீவு 
 

Delete the wrong ones 

 Which of the following is a popular tourist destination of Andaman and Nicobar Islands? 

      Rose Garden, Rose Island, Cellular Prison, Havelock Island 

 A) rose garden  B) Rose Island  C) cellular imprisonment  D) Havelock Island 

 

162. ைமலகள் , ீடபூைிகள் ,ஆறுகள், கடல்கள் வ ான்ை இயற்மகக் கூறுகமள  மரந்து 

காட்டு து? 

A) அரசியல் வறரபடங்கள்  B) கருத்து சார் வறரபடங்கள் 

C) இயற்றக அறமப்பு வறரபடங்கள் D) இறவ அறனத்தும் 

Drawing on natural elements such as mountains, plateaus, rivers and oceans? 

 A) Political maps     B) concept maps 

 C) landscape structure maps   D) All of these 

 

163. கீவழ சகாடுக்கப் ட்ட கருத்துக்களில் காரணம் , ிளக்கத்மத ஆய்வு செய்து சகாடுக்கப் ட்ட 

குைியீடுகளில் இருந்து ெரியான  ிமடமயத் வதர்ந்சதடுக்கவும்.? 

 கருத்து (A) : இமயமறல உயரத்தில் ஊசியிறலக் காடுகள் அடர்த்தி அதிகமாக 

காணப்படுகிைது. அகத சமயத்தில் இப்பகுதியில் காணப்படும் சமதவளியில் காடுகள் 

அடர்த்தியாக காணப்படுவதில்றல 

 காரணம் (R) : மறலப்பிரகதசத்தில் அதிக  மறழப்தபாழிவினால்  மரங்கள் அதிகவகமாக 

வளர்கின்ைது . மனிதனால் தவட்டப்படும் மரங்கறள விட 

A) (A)  மற்றும் (R) சரியானறவ மற்றும் (R)என்பது  (A) காண சரியான விளக்கம். 

B)  (A) மற்றும் (R) சரியானறவ மற்றும்(R)  என்பது (A) காண சரியான விளக்கமல்ல 

C) (A)  உண்றம ஆனால் (R) தவறு 

D) (A) தவறு ஆனால் (R) உண்றம 
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In the comments below, analyze the reason and choose the correct answer from the given 

codes. 

  Opinion (A): Coniferous forest density is high in the Himalayas.  At the same time, the plains 

in the area are not densely forested 

  Reason (R): Trees grow exponentially due to heavy rainfall in the mountain .  Rather than 

man-made trees 

 A) (A) and (R) are correct and (R) is the correct interpretation of (A). 

 B) (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation for (A) 

 C) (A) is true but (R) is false 

 D) (A) is wrong but (R) is true 

 

164. நிலத்வதாற்ைம் என் து நில அமைப்பு, செயல் ாடு ைற்றும்   டிநிமல ஆகிய மூன்மையும் 

உள்ளடக்கியது என்று கூைிய ர்? 

A)G.K. கில்பர்ட்  B) கஜம்ஸ் ஹட்டன்  C) W.M.  கடவிஸ்  D)   தபங்க் 

The proponent of the landscape is that it involves all three aspects of land structure, function 

and hierarchy 

 A) G.K.  Gilbert  B) James Hutton   C) W.M.  Davis  D) Beng 

 

165. ெி ாலிக்  குன்றுகள்   ற்ைி ெரியான கருத்துக்கமள காண்க.? 

A)   கபாட் வார்  ஆற்றுப்படுறக மற்றும்  தீஸ்டா ஆறுகளுக்கு இறடகய உள்ளன 

B) குறுகலான நீண்ட  டூன்  எனப்படும் பள்ளத்தாக்குகள் சிவாலிக் மறலத்ததாடரில் 

காணப்படுகிைது( சிைந்த எடுத்துக்காட்டாக கடராடூறன கூைலாம்) 

C) சிவாலிக்கின் ததன் பகுதியில்  தமன்துகள்களான   படிவுகள்  தராய்  சமதவளிறய 

உருவாக்குகின்ைன 

D) இறவ அறனத்தும் 

 

See the right views on the Siwalik Hills. 

 A) Boat War lies between the river and the Thesta rivers 

 B) Narrow Long Toon valleys found in the Siwalik Range (best example is Dehradun) 

 C) In the southern part of Siwalik, the slopes form the Darai plain 

 D) All of these 
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166.  ின் ரு ன ற்றுள் எம  பு ியின் அக செயல் ாடுகள்? 

1. மடிப்புகள்  2. பிளவுகள்   3. சில்   4. இறணவுகள் 

A)1 மட்டும்  B)1,2, மற்றும் 3  C)1,2, மற்றும் 4   D)2 மற்றும் 3 

Which of the following is the inner workings of the Earth? 

 1. Folds   2. Cracks    3. Sil    4. Attachments 

 A) 1 only  B) 1,2, and 3  C) 1,2, and 4  D) 2 and 3 

167. முந்மதய கால ைனிதர்கள் இருந்ததற்கான ொன்றுகள் (தடயம்) இந்தியா ில் எங்கு 

உள்ளது? 

A) நீலகிரி  B) சிவாலிக் மறலகள் C)  சாத்பூரா மறலகள் D) நர்மறத பள்ளத்தாக்கு 

Where in India is the evidence (traces) of pre-human existence? 

 A) Nilgiris  B) Siwalik Mountains  C) Satpura Mountains D) Valley of Narmada 

 

168. ச ாருத்துக 

a) கஞ்சன் ஜங்கா   -1) 7817 மீட்டர் 
b)  நங்கபர்வத்.        -2) 8598  மீட்டர் 
c) தவளகிரி              -3) 8126  மீட்டர் 
d) நந்தகதவி            -4) 8167  மீட்டர் 
A)2.  3.  4   1  B)4   3   2   1  C)3   4   1   2  D)1   2   3   4 

 

Match the following 

 a) Kanchan Janga  -1) 7817 meters 

 b) Nangabarvat.    -2) 8598 meters 

 c)Tavalakiri   -3) 8126 meters 

 d) Nandadevi  -4) 8167 meters 

A)2.  3.  4   1  B)4   3   2   1  C)3   4   1   2  D)1   2   3   4 

 

169.  ின் ரு ன ற்றுள்  த ைான கூற்மை காண்க? 

1. கமற்கு கடற்கறர சமதவளி ஆனது கமற்குவங்க ஆற்று சமதவளியில் இருந்து கன்னியாகுமரி 

வறர பரவியுள்ளது. 

2.  மலபார் சமதவளி மங்களூருக்கு கன்னியாகுமரிக்கும் நடுகவ அறமந்துள்ளது 

3. கவம்பநாடு ஏரி ககரளாவின் மிகப்தபரிய ஏரியாகும் 

4. தகாங்கன் சமதவளி குஜராத்திற்கு ததற்கில் இருந்து ககாவா வறர சுமார் 500 கிகலாமீட்டர் 
வறர பரவியுள்ளது 

A) 1 மட்டும்   B)2 மட்டும்   C)3 மட்டும்   D)  4 மட்டும் 
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See which of the following is a false claim? 

 1. The western coastal plain extends from the west bank plain to Kanyakumari. 

 2. The Malabar Plain is situated between Kanyakumari to Mangalore 

 3. Vembanad Lake is the largest lake in Kerala 

 4. The Konkan plain extends from Gujarat south to Goa for about 500 kilometers 

 A) 1 only   B) 2 only   C) 3 only   D) 4 only 

 

170. அர ிக் கடலில் அமைந்துள்ள இந்திய தவீுகளின் முக்கிய  ங்கு என்ன? 

A) அறவ அளவில் சிைியறவ 

B) பவளப்பாறைகளில் இருந்து உருவானறவ 

C) வைண்ட வானிறல  தகாண்டறவ 

D) அறவ முக்கிய நிலப்பகுதிகளின் நீட்சி  பகுதியாகும் 

 

What is the main role of the Indian Islands in the Arabian Sea? 

 A) They are small in size 

 B) are derived from coral reefs 

 C) those with dry weather 

 D) They are part of the stretch of the mainland 

 

171.  ின் ரும்  ாதுகாக்கப் ட்ட இடங்கமள காண்க  

1.பந்திப்பூர்   2.பிடர்கணிகா   3.மனாஸ்  4. சுந்தரவனக்காடுகள்  

கமற்கூைியவற்ைில் புலிகளுக்கான பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது எது 

A.1&2  B.1,3&4   C.2,3&4  D.1,2,3&4 

 

Consider the following protected areas 

1.Bandipur   2.Bidarkaniha   3Manas   4.Sundarban  

Choose the correct answer 

A.1 & 2 only B.1,3&4 only  C.2,3&4 only D.1,2,3&4 only 

 

172.  ின் ரு ன ற்றுள் பு ியியல்  ல்லுயிர் வகாளத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக கருதப் டு து எது 

1.புவி தவப்பமயமாதல்     2.வாழ்விடத்தின்  மாற்ைம் 

3.அன்னிய இனங்களின் ஆக்கிரமிப்பு  4.றசவ ஊக்குவிப்பு 

சரியானவற்றைத் கதர்ந்ததடுக்க 

A.1&2  B.2&3   C.1,2&3  D.1,2,3&4  
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which of the following can be threats to the biodiversity of graphical area  

1.global warming     2. fragmentation of habitat  

3.invasion of alien spices    4. promotion of vegetarianism 

 Select the correct answer using the codes given below 

A.1&2   B.2&3   C.1,2&3  D.1,2,3&4only 

 

173. IUCN ஆல் ச ளியிடப் டும் ெி ப்புப்  ட்டியலில் உள்ளம  

1.உயிர்க்ககாள அழிவு நிறலயில் உள்ள உள்ளூர் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கு வறககள் 

2.அழிந்து வரும் தாவர மற்றும் விலங்கு வறககள் 

3.பல்கவறு நாடுகளில் உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட இயற்றக வாழிடங்கள் 

பின்வருவனவற்ைில் சரியானவற்றை கதர்ந்ததடுக்க 

A.1&3 மட்டும் B.2 மட்டும்   C.3 மட்டும்  D.2&3 மட்டும் 
 

The Red data Book published by IUCN contains list of 

1.endemic plant and spices  present in biodiversity hotspot  

2.threatened animals and spices  

3.Protected sites for conservation of nature and natural resources of various country 

 choose the correct answer 

A.1&3 only  B.2 only   C.3 only  D.2&3 only 

 

174.  ல்லுயிர்வகாளம் ைனித இருப்ம   ின் ரும் எந்த  ழிகளில் உதவுகிைது 

1.மண் உருவாக்குதல் மூலம்     

2.மண்ணரிப்றபத் தடுத்தல் மூலம் 

3.குப்றபகறள மறுசுழற்சி தசய்தல் மூலம்  
4.பயிர்களின் மகரந்தச் கசர்க்றகக்கு உதவுவதன் மூலம்  

சரியான வற்றை கதர்ந்ததடுக்க 

A.1,2,3  B.2,3&4  C.1&4  D.1,2,3&4 

 

Biodiversity forms the basis of human existence in the following ways  

A.soil formation 

B. prevention of soil erosion 

C.Recycling of waste  

D.pollination of crops select the correct answer 

A.1,2&3  B.2,3&4  C.1&4  D.1,2,3&4 
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175.  ின் ரு ன ற்மை  காண்க 

1.தாட்சிகம் கதசிய பூங்கா ஜம்மு காஷ்மீரில் அறமந்துள்ளது  

2. கலாக்டக் ஏரி மிதக்கும் கதசிய பூங்காவாக அைியப்படுகிைது 

3. கலாக்டக் ஏரி அசாம் மாநிலத்தில் அறமந்துள்ளது  

பின்வருவன வற்ைில் சரியானவற்றை காண்க 

A.1 மட்டும்  B.2 மட்டும்  C.1&2 மட்டும் D.1,2&3. 

 

consider the following statements  

1.Dachigam National park is situated in Jammu Kashmir  

2.loktak is known as a floating National park  

3.loktak lake situated in Assam  

which of the following statement is/are correct 

A.1 only  B.2 only  C.1&2 only  D.1,2,3. 

 

176. எந்த  ாக்டீரியா ிலிருந்து மைட்வராகார் ன்கள் தயாரிக்கப் டு தாக உயிரி டீெல் 

ஆராய்ச்ெியாளர்கள் கண்டு ிடித்துள்ளனர்  
A.எஸ்டர் ஈசியா ககாலி   B.ஸ்தபக்ட்கரா காக்கஸ்  

C.விப்கரா ககாலகரட்   D.என்டர்தநட்டில்ஸ் சால்கமாதனல்லா 
 

Biodiesel researchers produced hydrocarbons in the bacterium of 

A.escherichia coli    B.Streptococcus pyogenes 

C.vibrio cholerae    D.Enteritis salmonella 

 

177. இந்தியா ின் முதல் சூழல் உணர்த்தினர்  ாதுகாக்கப் ட்ட  குதியாக  ைத்திய சுற்றுச்சூழல் 

ைற்றும்  னத் துமை அமைச்ெகத்தால் அைி ிக்கப் ட்டுள்ள  குதி எது 

A.கட்ச் வறளகுடா    B.பாக் ஜலசந்தி  
C.கம்பாட் வறளகுடா   D. மன்னார் வறளகுடா 
The ministry of environment and forest has declared India's first Marine eco sensitive zone in 

which place 

A.Gulf of Kutch     B.park Strait 

C.Gulf of khambat    D.Gulf of Mannar 

 

178. வைகலாக் ச ன்குயின்  ாழ் ிடத்தில் இருந்து  ச ன்குயின் குஞ்சுகளின் இைப் ிற்கு 

காரணைாக அைியப் டு து 

A.உணவு பற்ைாக்குறை    B.சூடான தற்கபாறதய தபருங்கடல்கள் 

C. பருவநிறல மாற்ைம்   D. கமற்கூைிய அறனத்தும் 
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which of the following can be cited as the cause of penguin chicks in the world's largest colony 

of Magellanic penguin  

A.lack of food     B.warm current oceans 

C. climate change     D.all of the above 

 

179.  ின் ரு ன ற்றுள் அைில ைமழயால்  ாதிக்க ப் டும் நாடுகள் யாம   

1.கனடா  2.பிரான்ஸ்   3.நார்கவ   4.தஜர்மனி 
 சரியானவற்றை காண்க 

A.1&2  B.1&3  C.2&3  D.3&4 

 

which of the following countries suffering from acid rains  

1.Canada   2.France  3.Norway   4.Germany  

choose the correct answer 

A.1&2  B.1&3  C.2&3  D.3&4 

 

180. உலக ச ப் ையைாதலின் அைிகுைிகள் யாம   

1.பனிமறலகள் உருகுதல்   2.கடல் நீர் மட்டம் குறைதல் 

3.பருவநிறல மாற்ைம்    4.அதிக தவப்ப நிறல உணர்தல் 
 பின்வருவனவற்றுள் சரியானவற்றை கதர்ந்ததடுக்க  

A.1&2  B.2&3  C.1,2&3  D.1,2,3&4 

 

which of the following indicates the impact of global warming  

1.melting of glaciers    2.lowering down of sea level  

3.change in weather condition   4.Rise in global temperature  

which of the following is correct 

A.1&2  B.2&3  C.1,2&3  D.1,2,3&4 

 

181.  கீன்ஸின் கூற்றுப் டி வ மலயின்மை என் து  

A) விறளவு அளிப்பு பற்ைாகுறை B) விறளவு கதறவ பற்ைாக்குறை 

C) இரண்டும் பற்ைாக்குறை  D) எறவயும் இல்றல. 

 

Unemployment is according to Keynes  

A) Lack of effect supply   B) Lack of demand supply 

C) Lack of both     D) None  
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182.  ைமைமுக வ மலயின்மையில் உமழப் ாளியின் இறுதி நிமல  

A) 0   B) 1   C) 2   D) கநர்மறை  
The ultimate end of labour in indirect unemployment? 

A)0   B) 1   C) 2   D) Positive 

 

183.  அமைப்பு ொர் வ மலயின்மையின் இயல்பு 

A) இயங்கா சமுதாயம்   B) சமதர்ம சமுதாயம் 

C) இயங்கும் சமுதாயம்   D) கலப்பு தபாருளாதாரம் 

The nature of organizational unemployment 

A) Motionless society   B) Equal society 

C) The running society   D) Mixed economy 

 

184.  ெமூக அமைப் ில் ஏற் டும் ச ரிய ைாற்ைங்கள் எதனால் ஏற் டுகிைது? 

A) அறமப்பு சார் கவறலயின்றம B) அறமப்பு சாரா கவறலயின்றம 

C) இரண்டும்    D) ஏதுமில்றல 

Whatever the big change in the social systems  

A) Organaizational unemployment B) Non organizational unemployment 

C) Both      D) None  

 

185.  வ மலயின்மையின்  மககள் எத்தமன ? 

A) 5   B) 6   C) 7   D) 9 

How many types of unemployment 

A) 5   B) 6   C) 7   D) 9 

 

186.  முழு வ மல ாய்ப்பும் ச ாருளாதார முன்வனற்ைம் என்ை ஆய்வு கட்டுமர எழுதிய ர் ?  

A) கஜ.சி.குமரப்பா  B) V.k.r.v.ராவ்  C) அம்கபத்கர் D) அமர்த்தியா தசன் 

Who is the author of the dissertation on employment and economic development? 

A) J.C. Kumarappa  B) V.K.R.V. Rao  C) Ambedkar D) Amartya sen  

 

187.  ஜ ைர் வ மல ாய்ப்பு திட்டம் சதாடங்கப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1989  B) 1987  C) 1988  D) 1990 

Which year jawahar internship program started ?  

A) 1989  B) 1987  C) 1988  D) 1990 

 

188.  வதெிய ஊரக வ மல ாய்ப்பு திட்டம் சதாடங்கப் ட்ட ஆண்டு?  

A) 1991  B) 1980  C) 1981  D) 1989  
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National rural employment plan started on  

A) 1991  B) 1980  C) 1981  D) 1989  

 

189.  4.10.2016 நில ரப் டி ஊரக வ மலயின்மை எத்தமன ெத தீம் ?  

A) 7.7   B) 8.8   C) 8.7   D) 7.8 

What is the percentage of rural unemployment as of 4.10.2016 

A) 7.7   B) 8.8   C) 8.7   D) 7.8 

 

190.  வ ளாண் சதாழிலாளர்  ிொரமண குழு அைிக்மக அடிப் மடயில் எத்தமன ெத தீ 

வ ளாண் சதாழிலாளர் குமை வ மலயுமடமையில் உள்ளனர்?  

A) 90   B) 85   C) 83   D) 80 

Based on the report of the agricultural workers inquiry committee how much percentage of 

agricultural workers are under paid? 

A) 90   B) 85   C) 83   D) 80 

 

191.  ெரியானமத வதர்ந்சதடு. 

A.  பண்பாடு கவர்ச் தசால் பண்படு ஆகும். 

B. பண்பாடு தசால்றல அைிமுகப்படுத்தியவர் சிதம்பரநாதனார். 
C. மன்னனின் வரீம், தகாறட, புகழ், முதலியவற்றை சிைப்பித்து பாடுவது வாறகத்திறண 

D. அறனத்தும் சரி 
 

Choose the right one. 

A. Culture is the root word culture. 

B. Chidambarananathan was the one who introduced the word culture. 

C. Characteristics of the King's valor, gift, fame, etc. 

D. All right 

 

192.  ச ாருத்துக 

குைிஞ்சி   - யாமம் 

முல்றல   - மாறல 

மருதம்   - றவகறர 
பாறல   - நண்பகல் 

தநய்தல்   - எற்பாடு 

A. 3 4 5 1 2    B. 4 3 2 1 5    C. 1 2 3 4 5    D. 5 4 3 2 1  
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Match the following. 

Kurinji   - Yam 

Mulla   - evening 

Marutham   - Vaikarai 

Latex    - noon 

Weaving 

A. 3 4 5 1 2    B. 4 3 2 1 5    C. 1 2 3 4 5    D. 5 4 3 2 1  

 

193.  கீழ்கண்ட ற்மை ஆராய்க. 

கூற்று : "உலகம் என்பது உயர்ந்கதார் கமற்கை" என ததால்காப்பியம் கூறுகிைது 

காரணம் : நல்ல வழிமுறைகறள பின்பற்ைி பண்பாட்டில் சிைந்து விளங்குபவர்ககள 

உயர்ந்தவர்கள். 

A. கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

B. கூற்று சரி, காரணமும் சரி 

C. கூற்று தவறு, காரணமும் தவறு 

D. கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

 

Explore the following. 

Claim : Tolkappium says on "The world is superior to the world" 

Reason: Those who excel in culture following good guidelines are superior. 

A. The claim is correct and the cause is wrong 

B. The claim is correct and the reason is correct 

C. The claim is wrong and the cause is wrong 

D. The claim is wrong and the reason is correct 

 

194.  ெைய அைக் கருத்துக்கமளயும்  ாழ் ியல் சநைிகமளயும் எடுத்துமரக்கும் நூல்? 

A. சிலப்பதிகாரம்  B. மணிகமகறல  C. சிந்தாமணி  D. குண்டலககசி 
 

A text that outlines religious views and ethical principles? 

A. Silappathikaram B. Manimegale  C. Chintamani  D. gundalaceae 

 

195.  த ைான இமணமயத் வதர்ந்சதடு. 

A. ஸ்டிராகபா  - பூககாள நூல் 

B. பிளினி   - உயிரியல் நூல் 

C. தாலமி   - எரித்திரியக் கடலின் தபரி புளுஸ் 

D. நக்கீரர்   - இறையனார் களவியல் உறர 
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Select the wrong pair. 

A. Strabo - Geography

B. Pliny - Biography

C. Ptolemy - Perry blues of the Eritrean Sea

D. Nakkeer - Theology text of the goddess

196. ச ாருத்துக.

ததாண்டி -முசிரிஸ்
முசிைி - தகாமாரி
தபாற்காடு - திண்டிஸ்
குமரி - பகரி
A. 2 4 3 1 B. 1 2 3 4 C. 2 4 1 3 D. 4 3 2 1

Match the following. 

Thondi   - Muziris

Musiri   - Komari

Polkkad   - Thindis

Kumari   - Bukhari

A. 2 4 3 1 B. 1 2 3 4 C. 2 4 1 3 D. 4 3 2 1

197. கீழ்க்கண்ட ற்மை ெரி ார்க்க.

கூற்று 1 :  ஹிப்பாகிகரட்டஸ் என்பவர் புகழ் தபற்ை கிகரக்க மருத்துவர் ஆவார்.
கூற்று 2 : இவர் இந்திய மருத்துவ முறைகறளயும், மருந்துகறளயும் றகயாண்டு வந்தார்.
கூற்று 3 : இவர் "மிளறக" இந்திய மருந்து என்கை குைிப்பிட்டுள்ளார்.
A.கூற்று 1, 2 சரி, 3 தவறு B.கூற்று 1, 3 சரி, 2 தவறு
C.அறனத்தும் தவறு D.அறனத்தும் சரி

Check the following. 

Claim 1: Hippocrates was a famous Greek physician. 

Claim 2: He dealt with Indian medical systems and medicines. 

Claim 3: He referred to the "pepper" as Indian medicine. 

A. Claim 1, 2 is right, 3 is false B. Claim 1, 3 is right, 2 is false

C. Everything is wrong D. All right

ANS - 3 1 4 2
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198.  த ைான இமணமயத் வதர்ந்சதடு 

A.  குைிஞ்சி   - புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் 

B.  முல்றல  - இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் 

C.  மருதம்   - ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் 

D.  பாறல   - இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் 

Select the wrong pair 

A. Kurinji   - For ejaculation and erection 

B. Mulla   - for the sake of existence and existence 

C. Disease   - for the sake of the intestine and the intestine 

D. milk   - for the sake of condolences and condolences 

199.  ச ாருத்துக. 

இலவங்கம்   - கார்ப்பியன் 

பிப்பாலி   - தபர்ப்தபரி 

அரிசி    - அரிஸா 
துகில்    - மயில் கதாறக 

A. 1 2 3 4    B. 4 3 2 1   C. 3 2 4 1  D. 2 4 3 1 

Match the following. 

Cinnamon   - Carpian 

Pipali   - Perperi 

Rice    - Arisa 

Dugil    - Peacock's Dokai 

A. 1 2 3 4    B. 4 3 2 1   C. 3 2 4 1  D. 2 4 3 1 

 

200.  கூற்றுகமள ஆராய்க. 

கூற்று 1 : பண்றடய தமிழகத்தின் ககாயில்களில் உள்ள கற்சுவர்கள் ககாயில் மண்டபத்துக் 

கற்றூண்கள் கபான்ைவற்ைில் குைிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகறள தபாைித்து றவத்துள்ளனர். 
கூற்று 2 : பராந்தக கசாழனின் உத்திரகமரூர் கல்தவட்டு கசாழர்கால ஆட்சிமுறைறய 

ததளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

A. அறனத்தும் சரி    B. அறனத்தும் தவறு 

C. கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு  D. கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி    

Examine the claims. 

Claim 1: The priests in the temples of ancient Tamil Nadu have placed significant events in the 

temple hall and the pillars. 

Claim 2: The Uthramerur inscription of Paranatha Chola clearly illustrates the Chola period. 

A. All right     B. Everything is wrong 

C. Claim 1 is correct, claim 2 is false D. claim 1 is wrong, claim 2 is correct 

Welcome
Oval

Welcome
Oval

Welcome
Oval






