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1.

கீ ழ்க்கண்டவற்றுள்

மகொண்டிரொத நொடு எது?

தமிழை

A) இலங்ழக

2.

இழசத்தமிழ்

கலம்பகம்

எழுதியவர் யொர்?

A) பூதத்தொழ்வொர்

என்ற

இழச

நூழல

12. மசய்யுளின்

அருலக

உள்ள

சித்தன்னவொசல்

A) புதுக்லகொட்ழட

B) திருச்சி

C) அரிக்கலமடு

D) தஞ்சொவூர்

ஓவியக்

பத்திரிக்ழக எது?

A) சுலதசமித்திரன்

6.

7.

உள்ளது-

எவ்வொறு அழைக்கப்படுகிறது?

எவ்வழக

A) சங்க கொலம்

B) மசய்தி வொக்கியம்
D) வினொ வொக்கியம்

A) முதலொம் நரசிம்ம வர்மன்
B) முதலொம் ரொலஜந்திரன்

நூல்கள்

கொலத்ழதச்சொர்ந்தது?

C) முதலொம் மலகந்திர வர்மன்
D) இரண்டொம் நரசிம்மவர்மன்
எந்த

17. தமிைின் மதொன்ழமயொன கழல வடிவம் எது?
A) நொடகம்

A) சங்க கொலம்

C) இழடக்கொலம்

A) நொ+ஊர்

எதிர்த்தவர் யொர்?

சட்டத்ழத

வட

A) மதொைிற்மபயர்

B) முதல்நிழலத் மதொைிற் மபயர்

C) திலகர்

C) உம்ழமத்மதொழக

D) லொலொ லஜபதி ரொய்

A) பிச்சமூர்த்தி

C) வல்லிக்கண்ணன்
10. கற்றவன்

கண்டுபிடி.
A) கற்ற

C) கற்றொன்

D) உருவகம்

வளர்ச்சியில்

குறிப்பிடத்தக்கது?

என்ற

D) நம்ழம+ஊர்

19. சுடு- மபயர்ச் மசொல்லின் இலக்கணக்குறிப்பு கொண்க.

B) அரவிந்த லகொஷ்

புதுக்கவிழத

B) நம்+ஊர்

C) நொம்+ஊர்

இந்தியொவில்

A) சுபொஷ் சந்திர லபொஸ்

9.

D) ஓவியம்

18. நம்மூர்- பிரித்துஎழுது

D) லவதகொலம்
வொய்ப்பூட்டுச்

B) இழச

C) இயல்

B) சங்கம் மருவியகொலம்

8.

D) சங்கம் மருவிய கொலம்

16. சித்திரக்கொர புலி என்று அழைக்கப்படுபவர் யொர்?

D) மசொல்வர்கள்
ீ

பதிமனன்கீ ழ்கணக்கு

B) மதொன்ழம கொலம்

C) இருண்ட கொலம்

B) மசொல்லீர்

C) மசொன்னொர்கள்

D) சக்கரவர்த்தினி

15. மனிதன் நொலடொடியொக வொழ்ந்த கொலத்தில் இருந்து

எதிர்மசொல் தருக. மசொன்ன ீர்
A) மசொல்லவில்ழல

B) இந்தியொ

C) நியூ இந்தியொ

வரலொற்றுக்கு முந்ழதய கொலம் வழர உள்ள கொலம்

அைகொக

C) கட்டழள வொக்கியம்

D) ஓடவில்ழல

14. கீ ழ்கண்டவற்றுள் பொரதியொருக்கு மதொடர்பு இல்லொத

D) அண்ணொக்கயிறு விற்கிறொன்

A) உணர்ச்சி வொக்கியம்

B) ஓடொது

C) ஓடொதன

C) அழரஞொண் கயிறு விற்கிறொன்

வொக்கியம்?

D) முரண்

A) ஓடொ

A) அண்ணொக்கயிறு விக்கறொன்

லகொட்டம்

இறுதி

13. ஓடின என்ற மசொல்லின் எதிர்மசொல் தருக.

வழுவுச் மசொல்லற்ற வொக்கியத்ழத லதர்ந்மதடு.

வள்ளுவர்

சீர்களிலும்

B) எதுழக

C) லமொழன

B) அழரஞொண் கயிறு விக்கிறொன்

5.

அடிகளிலும்

A) இழயபு

என்னும்

ஓவியங்கள்

D) திருமூலர்

எழுத்லதொ, அழசலயொ, சீலரொ ஒன்றி வருவது --------.

D) மீ னொட்சி சுந்தரனொர்

குழகக்லகொவில்

B) லபயொழ்வொர்

C) ஆண்டொள்

கருவூலமொகழவத்துப் லபொற்றப்படுகிறது.

4.

இல்லொதவர் யொர்?

B) மபருஞ்சித்திரனொர்

C) திரு.வி.க
--------

11. கீ ழ்க்கண்டவர்கள் பன்னிரு ஆழ்வொர்களுள் ஒருவரொக

D) சிங்கப்பூர்

A) பொவொணர்

3.

ஆட்சிமமொைியொக

B) கனடொ

C) மலலசியொ
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யொருழடய

பங்கு

20. Stationery

B) புதுழமப்பித்தன்

D) கல்

இழணயொனதமிழ்

B) படிகம்

C) எழுதுப் மபொருட்கள்நிழலயம்

லவர்ச்மசொல்ழல

B) கற்றவன்

மசொல்லுக்கு

A) இடம் மபயரொத நிழல

D) ழவரமுத்து
மசொல்லின்

என்ற

மசொல்ழலக் கண்டறிக.

D) விற்பழன நிழலயம்

21. திண்ழம என்பதன் எதிர்மசொல் தருக.
A) மமன்ழம
C) சிறுழம

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

B) வன்ழம

D) மநொய்ழம

Video Classes @ YouTube/tnpscacademy

www.TNPSC.Academy

22. யலசொதர கொவியத்தின் ஆசிரியர் யொர்?

33. திருக்குறழள

A) லதொலொமமொைித்லதவர்

A) நக்கீ ரர்

C) மதரியவில்ழல

மபரியபுரொணத்தின்

A) சீர்திருத்த நூல்

லவறுமபயர்

லநொக்கிழன மதொடங்கி ழவத்தவர் யொர்?
A) குசிகர்

35. ஒலி

24. தொயுமொனவர் எந்த நூற்றொண்ழடச் லசர்ந்தவர்?
A) 16

B) 17

C) 18

D) 19

விலொ

D) லவதொச்சலம்

மபற்றது?

எழுது

A) 3

D) மழுவும்+எடுத்து

B) ழக உடுக்ழக இைந்தவன் லபொல

A) வொழ்தல்

31. மகொங்குலவள்
எது?

A) சூளொமணி

C) மபருங்கழத
32. பொரதிதொசன்
யொர்?

C) சுரதொ

என்ற

D) எதுவுமில்ழல

40. முத்துரொமலிங்கத் லதவழர லதசியம் கொத்த மசம்மல்
A) வ.உ.சி

-------------

D) 6

B) பத்துப்பொட்டு

C) இரண்டும்

மண்டலத்ழத
D) பல்லவ

மபயருழடய

C) ரொ.பி.லசதுப்பிள்ழள
41. கீ ழ்க்கண்ட

D) நொககுமொரகொவியம்

எந்தக்

B) திரு.வி.க

D) மு.வரதரொசனொர்
கழலக்கு

மற்மறொரு மபயரும் உண்டு?
A) இயல்

நூல்

B) நீலலகசி

தழலமுழறக்கவிஞர்களுள்

A) மபருஞ்சித்திரனொர்

எழுதுக.

D) வொைவில்ழல

என பொரொட்டியவர் யொர்?

C) பொண்டிய

மொக்கழத

வரிழசயில்

B) தொழ்வு

C) தொழ்தல்

D) கொஞ்சி

B) லசொை

C) 5

A) எட்டுத்மதொழக

B) கரந்ழத

லதமரழுந்தூர்

B) 4

--

29. மநொச்சி என்னும் புறத்திழணயின் எதிர்த்திழணழயத்

A) லசர

அகர

38. வொழ்வு என்ற மசொல்லின் எதிர்மசொல் தருக.

D) லபொல ழக உடுக்ழக இைந்தவன்

பிறந்த

மசொற்கழள

39. சங்க இலக்கியங்கள் என்று அழைக்கப்படுபழவ --------

C) உடுக்ழக இைந்தவன் ழகலபொல

சொர்ந்தது?

- பைவழக

37. வினொ எத்தழன வழகப்படும்?

B) மலிவு+எடுத்து

A) உடுக்ழக லபொல இைந்தவன் ழக

30. கம்பர்

D) மசய்யுள்

- மர வழக

D) நண்டு, நில், நீந்து, நொடு,நுந்ழத

ஆக்குக.ழகஇைந்தவன்உடுக்ழக லபொல

C) உைிழஞ

- திருவிைொ

C) நொடு, நீந்து,நுந்ழத, நண்டு, நில்

28. பின்வரும் மசொற்கழள ஒழுங்குபடுத்தி மசொற்மறொடர்

A) மவட்சி

லதர்வு

B) நண்டு, நொடு, நில், நீந்து, நுந்ழத

D) அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்

லதர்ந்மதடு.

மபொருழளத்

A) நண்டு, நுந்ழத, நொடு, நீந்து,நில்

C) இரொச தண்டழன

C) மழு+எடுத்து

B) மர வழக

நொடு,நுந்ழத, நண்டு, நீந்து, நில்

B) லசரமொன் கொதலி

பிரித்து

சரியொன

விளொ

36. பின்வரும்

A) ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி

A) மழுவு+எடுத்து

-

C) பழுஎலும்பு

26. கண்ணதொசனின் எந்த நூல் சொகித்ய அகொடமி பரிசு

27. மழுமவடுத்து

D) விபுலொனந்த அடிகள்

A) விழளத்தல் - எலும்பு

B) மவங்கடொசலம்

C) விருத்தொசலம்

B) எட்கர் ஆலன்லபொ

லவறுபொடறிந்து

மசய்க.

25. மழறமழலயடிகளின் இயற்மபயர் என்ன?
A) லவங்கடசொமி

D) கல்லொடனொர்

C) ஆபிரகொம் பண்டிதர்

D) தமிழ் லவதநூல்

என்று

34. சிறுகழதழய தனிமயொரு இலக்கியமொக கருதுகின்ற

B) சொத்திர நூல்

C) லதொத்திர நூல்

பயன்

B) சீத்தழலச் சொத்தனொர்

C) நச்சினொர்க்கினியர்

D) திருத்தக்க லதவர்

அல்லொதது எது?

திருவள்ளுவப்

குறிப்பிட்டவர் யொர்?

B) மவண்ணொவலூர் உழடயொர் லவள்

23. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள்
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C) நொடகம்

கூத்துக்கழலஎன்ற

B) இழச

D) லபச்சு

42. மதன்னொட்டு தொகூர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யொர்?

மூத்தவர்

B) முடியரசன்
D) மதியரசன்

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

A) லவதரத்தினம் பிள்ழள

B) அண்ணொமழல மசட்டியொர்
C) லவங்கடரமணி
D) நொ.பிச்சமூர்த்தி

Video Classes @ YouTube/tnpscacademy

www.TNPSC.Academy
43. தச்சன்

நொற்கொலிழயச்

வொக்கியம் எனக் கண்டறிக.

மசய்தொன்-

எவ்வழக

54. லநரு படித்த பல்கழலக்கைகம் எது?
A) லகம்பிரிட்ஜ்

A) தன்விழன வொக்கியம்

C) உடன்பொட்டு வொக்கியம்

A) இயங்கொ திழண

மசொல்லின்

மபயழரத் லதர்ந்மதடு.
A) கற்று

D) கற்றல்

45. கம்பர் எந்தநூற்றொண்ழடச் சொர்ந்தவர்?
A) 11

B) 12

C) 13

C) நிழலயொத்திழன

D) இயங்கு இல்லொத திழண
56. ஆடுதல் என்பதன் லவர்ச் மசொல்ழல கண்டுபிடி.
A) ஆடு

D) 18

சிந்தொமணிக்கு

பொடும் வட்டு
ீ

A) சுத்தொனந்த பொரதியொர்

B) பூரணலிங்கம் பிள்ழள

மசொல்லுக்கு

மசொல்ழலக் கண்டறிக
A) இலக்கு

D) கவிபொடும் கம்பன் வட்டுக்
ீ
கட்டுத்தறியும்

A) விழனச்மசொல்
இழணயொன

மசொற்கழள

அகர

வரிழசயில்

பந்தயம், லவகம், மன்றம், லயொகம்

C) பயனிழல

தமிழ்ச்

D) கடழமப்மபொறுப்பு

49. பின்வரும்

B) லயொகம், பந்தயம், மன்றம், லவகம்

A) நம்பியொண்டொர் நம்பி
B) அப்பர்

C) சுந்தரர்

D) நம்மொழ்வொர்

D) பந்தயம், மன்றம், லவகம், லயொகம்
என்ற

மசொல்லின்

A) ஆடிய

விழனமயச்ச

மசொல்ழலத்

52. மனிதனின்

C) 7

முதன்ழமயொனது எது?
A) உணவு

C) இருப்பிடம்
53. திருவள்ளுவ
லபொதொச்

பொடப்பட்டது?
A) கபிலர்

D) 8

அடிப்பழடத்

சிறுபுல்நீர்-என்ற

C) மொங்குடி மருதனொர்

C) நக்கீ ரர்

லதழவகளுள்

63. உள்ளங்ழக

D) மருந்து
உள்ள

B) மு.வ

D) இரொஜொஜி

62. தமிழ் தியொகப்பர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யொர்?
A) இளம்பூரணர்

B) உழட

மொழலயில்

D) திருவொமூர்

A) அண்ணொ

D) ஆடியவள்

B) 6

B) திருவொரூர்

C) திருமழறக்கொடு

C) கொந்தியடிகள்

51. பதிமனன்கீ ழ்கணக்கில் உள்ள அகநூல்கள் எத்தழன?
A) 5

A) திருவள்ளூர்

61. கடித இலக்கியத்திற்கு கொல்லகொள் மசய்தவர் யொர்?

B) ஆடி

C) ஆடினொள்

D) மசயப்படுமபொருள்

60. தொயுமொனவர் பிறந்த ஊர் எது?

C) பந்தயம், மன்றம், லயொகம், லவகம்

லதர்ந்மதடு.

B) எழுவொய்

59. தமிழ் வியொசர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யொர்?

எழுதுக.

A) லவகம், மன்றம், பந்தயம்,லயொகம்

50. ஆடு

கவி

C) கட்டுத்தறியும் கவிபொடும் கம்பன் வட்டு
ீ

குறிப்பது ------- எனப்படும்.

B) இடுபணி

C) விலக்கு

கம்பன்

B) வட்டு
ீ
கவிபொடும் கம்பன் கட்டுத்தறியும்

D) லதசிக விநொயகம் பிள்ழள
என்ற

ஒழுங்குபடுத்தி

58. ஒரு வொக்கியத்தின் விழனழய அல்லது மசயழலக்

C) ரொ.பி.லசதுப்பிள்ழள

48. Target

கட்டுத்தறியும்

A) கம்பன் வட்டுக்
ீ
கட்டுத்தறியும் கவிபொடும்

இழணயொன

கொப்பியம் என்று புகழ்ந்தவர் யொர்?

மசொற்கழள

மசொற்மறொடரொக்குக.

D) சிங்கொரலவலர்

47. லதம்பொவணிழயச்

D) ஆடியவள்

57. பின்வரும்

B) மலட்சுமணர்

C) மபொன்னுசொமி

B) ஆடிய

C) ஆடினொள்

46. இலக்குவனொரின் இயற்மபயர் என்ன?
A) இலக்குவன்

B) நிழலத்திழண

விழனயொலழணயும்

B) கற்ற

C) கற்றவன்

D) ஆக்ஸ்லபொர்டு

55. எதிர்ச்மசொல் தருக: இயங்கு திழண

D) மசய்விழன வொக்கியம்
என்ற

B) ஹொர்லவர்டு

C) ஸ்டொன்லபொர்டு

B) பிறவிழன வொக்கியம்

44. கல்

Page |3

Group 2 & 2A - 2019 Test Series | Test 31 – Mock Test 1

B) பொபநொசம் சிவன்
D) மொதழவயொ

மநல்லிக்கனி

உணர்த்தும் மபொருள் என்ன?

திழணயளவு

பொடல்

யொரொல்

A) சிதறல்

C) மதளிவு

லபொல

-

உவழம

B) நடுக்கம்
D) அைகு

B) கம்பர்

D) நொகனொர்

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/
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64. அைகன்- மபயர்ச்மசொல்லின் வழக அறிக.
A) மபொருட்மபயர்

73. அடிலதொறும்,

B) குணப்மபயர்

C) சிழனப்மபயர்

65. மபொருத்துக:

வருவது --------.

D) மதொைிற்மபயர்

1) லபழத

- 8-11 வயது

3) அறிழவ

– 26-32 வயது

A) 4

C) 4

3

1

2

2

1

B) 1

3

66. கீ ழ்க்கண்ட

D) 1

எந்த

3

கண்டறிக.

4

3

தமிைர்கள்

குடியரசுத்

75. இந்தியொழவ

குறிப்பிட்டவர்?

B) கொல்டுமவல்

D) மபருஞ்சித்திரனொர்

மபொருள்மசொன்னவர்?
A) கி.வொ.மஜகநொதன்

D) வள்ளலொர்

B) நொ.வொனமழல

C) மு.அருணொச்சலம்

D) இரொமநொதன்

77. “மபொருலளொடு புணரொப் மபொய்யொமமொைி

மபொருலளொடு புணர்ந்த நழகமமொைி” என்று சிறுகழதப்

B) மொழல

C) யொமம்

கொட்சிசொழலஎன்று

76. ஆரொலரொ என்றதொலொட்டின் மதொடக்கத்திற்குத்தத்துவப்

B) பரஞ்லஜொதி முனிவர்

மசொல்ழலக்

மமொைிகளின்

C) ச.அகத்தியலிங்கம்

D) மதன் அமமரிக்கொ

மபொருந்தொச்

D) வரமொமுனிவர்
ீ

A) குமரிலபட்டர்

B) மலலசியொ

A) கொர்கொலம்

இயற்றவும்

மதன்மமொைியொகிய

B) கவிமணி

C) கொல்டுமவல்

67. மணிமமொைிநூல் நிழலயத்ழத ஏற்படுத்தியவர் யொர்?

68. கீ ழ்கண்டவற்றுள்

எளிதில்பொடல்

அழமந்தது

A) வள்ளலொர்

4

தழலவரொகவும் லதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்?

C) திரு.வி.க

லபசவும்,

தமிழ்மமொைி ஒன்லற என்று கூறியவர்?

நொட்டில்

A) மழறமழலயடிகள்

ஒன்றி

D) இழயபு

இயற்ழகயொக

2

C) இலங்ழக

முதமலழுத்து

B) லமொழன

C) முரண்

74. எளிதில்

2

A) சிங்கப்பூர்

சீர்லதொறும்

A) எதுழக

2) மபதும்ழப – 20-25 வயது
4) மதரிழவ – 5-7 வயது
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பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளது எது?

D) எற்பொடு

A) மதொல்கொப்பியம்

B) நன்னூல்

C) சிலப்பதிகொரம்

D) மணிலமகழல

69. விழடக்லகற்ற வினொழவத் லதர்ந்மதடு. உழைத்தவர்
உண்ண முடியும்.

A) உழைப்பவர் என்ன மசய்யலொம்?

78. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள்
எது?

B) உழைப்பவர் என்ன மசய்ய லவண்டும்?

A) கருழம

C) யொர் உண்ண முடியும்?

79. பொவொணர்

C) மருதகொசி

C) இரண்டும்

D) கண்ணதொசன்

A) விழனமுற்று

அவர்கள்

A) ஹரப்பொ

B) முடியரசன்

71. லபசிய- இலக்கணக்குறிப்பு தருக.

D) பச்ழச

எந்த

நொகரீகம் என்று கூறினொர்?

70. முத்ழதயொ என்ற இயற்மபயர் மகொண்டவர் யொர்?

அல்லொதது

B) மவண்ழம

C) நீலம்

D) யொர் உழைக்க முடியும்?

A) சுரதொ

பஞ்சவர்ணம்நிறம்

நொகரிகத்ழத

தமிைர்

B) மமொகஞ்சதொலரொ

D) எதுவும் இல்ழல

80. வரத்தமிழ்
ீ
மங்ழக என்ற சிறப்பு மபயர் மகொண்டவர்

B) விழனயொலழணயும் மபயர்

யொர்?

D) விழனமயச்சம்

C) வள்ளியம்ழம

A) லவலு நொச்சியொர்

C) மபயமரச்சம்

B) இரொணி மங்கம்மொள்
D) அம்புஜத்தம்மொள்

72. ஆசிரிழய பொடம் கற்பித்தொர்- எவ்வழக வொக்கியம்
எனக் கண்டறிக.

A) உடன்பொட்டுவொக்கியம்

81. கீ ழ்கண்டவர்களுள்

B) எதிர்மழற வொக்கியம்

C) பிறவிழன வொக்கியம்

D) தன்விழன வொக்கியம்

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

அருண்மமொைித்லதவர்?
A) லசக்கிைொர்

C) திருநொவுக்கரசர்

யொருழடய

இயற்மபயர்

B) அப்பூதியடிகள்
D) நக்கீ ரர்
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82. வொய்மமொைி
யொர்?

இலக்கியம்

A) பரமசிவொனந்தன்

என்ற

நூழல

எழுதியவர்

மமொைிமபயர்த்துள்ளொர்?
A) கன்னடம்

D) லகொமதிநொயகன்

எது?

A) பத்ம பூஷன்

93. Status

94. லசொஎன்ற

B) கி.மு 3 – கி.பி 3

A) அரண்

A) திருமநல்லவலி

B) தூத்துக்குடி

C) இரொமநொதபுரம்

C) 6

என்னும்

A) சிலப்பதிகொரம்

C) சீவக சிந்தொமணி

யொர்?

சந்நியொசி”

A) ஜி.யு.லபொப்

என்னும்

மபொருள் எது?

பட்டம்

B) கலிப்பொ

D) வஞ்சிப்பொ

98. ஒலி

அழல

D) எண்மணய்

-

A) வழல

அழை

- நீரழல

C) அழைத்தல்
90. மதொல்லியல்
குறிப்பர்?

துழறழய

A) ஆர்க்கியொலஜி
C) கொஸ்லமொலஜி

நூலில்

B) மணிலமகழல

D) பொஞ்சொலி சபதம்

ஆங்கிலத்தில்

D) ஆன்லறொர்

லவறுபொடறிந்து

மசய்க.

B) ஆற்றங்கழர

C) சுவற்றில்

எந்த

B) லமலலொர்

C) புல்லர்

89. வழுவுச்மசொல்ழல கண்மடழுதுக.
A) அருகில்

என்பது

D) மணி

A) உயர்ந்லதொர்

88. உலொ எந்த மவண்பொவொல் இயற்றப்படும்?
C) குறட்பொ

பொவி

97. எதிர்மசொல் தருக: சொன்லறொர்

D) வரமொமுனிவர்
ீ

A) ஆசிரியப்பொ

மபொருள்

B) மிகுதி

C) மரக்கலம்

மபற்றவர்

B) கொல்டுமவல்

C) சீகன்பொல்கு ஐயர்

மசொல்தரும்

96. பின்வருவனவற்றில்நொ என்றஓமரழுத்து மசொல் தரும்

D) 8

A) சிறப்பு
87. “இஸ்மொத்தி

D) விடுபட்ட நிழல

D) ஒலி

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

D) நொகப்பட்டினம்

86. மபயர்ச்மசொல் எத்தழன வழகப்படும்?
B) 5

95. பசிப்பிணி

தமிழ்ச்

B) நகர்

C) உண்ழம

85. பொரதியொர் பிறந்த எட்ழடயபுரம் எந்த மொவட்டத்தில்

இழணயொன

B) நழடமுழற நிழல

ஓமரழுத்து

அல்லொதது எது?

D) கி.மு 5 – கி.பி 5

உள்ளது?

மசொல்லுக்கு

C) மதொடர்ச்சி நிழல

84. சங்ககொலம் என்று குறிப்பிடப்படுவது --------C) கி.மு 4 – கி.பி4

என்ற

A) தகுதி நிழல

D) எதுவுமில்ழல

A) கி.மு 2 -கி.பி 2

quo

D) மழலயொளம்

மசொல்ழலக் கண்டறிக.

B) பத்ம விபூஷண்

C) பத்ம ஸ்ரீ

B) மதலுங்கு

C) ஆங்கிலம்

83. கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் மவ.ரொமலிங்கனொர் மபற்ற விருது

A) 4

92. இலக்குவனொர் மதொல்கொப்பியத்ழத எந்த மமொைியில்

B) இரொமநொதன்

C) அைகப்பன்
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-பிழச

சரியொன

மபொருழளத்

B) தயிர்

லதர்வு

- கூப்பிடுதல்

D) நீரழல - கூப்பிடுதல்

எவ்வொறு
99. நம்பிக்ழகதொன் அவரது ஆயுதம் என்று யொர் குறித்து

B) ஆர்னித்தொலஜி

கொந்தியடிகள் இந்தியன் ஒப்பீனியன் என்ற இதைில்

D) மடர்மலடொலஜி

எழுதியுள்ளொர்?

A) வள்ளியம்ழம
91. மழல

லமலிட்ட

விளக்கு

உணர்த்தும் மபொருள் என்ன?
A) பயன் மிகுதி

C) வண்
ீ
மசயல்

லபொல

-

B) மங்கம்மொள்

உவழம

C) இரொமொமிர்தம் அம்ழமயொர்
D) அசலொம்பிழக

B) ஏக்கம்

D) பயனின்ழம
100. பிச்சமூர்த்தியின் இயற்மபயர் என்ன?
A) அரங்கநொதன்
C) மஜகதீசன்
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B) லவங்கட மகொலிங்கம்
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101. Consider the following statements
I. Light must travel from denser medium to rarer
medium.
II. The angle of incidence inside the denser medium
must be greater than that of the critical angle.

சுதந்திர
மபாராட்டங் ககளயும்
தகலவர ்ககளயும் மபாருத்துக.

மபாராட்டம்

Choose the correct option from below:
A) I only
B) II only C) Both
D) None
பின்வரும் அறிக்ககககைக் கவனியுங் கை்
I.
அடர ்த்தி
ஊடகத்தில்
இருந்து
அரிதான
ஊடகத்திற் கு ஒைி பயணம் செய் யும் .
II.
அடர ்த்தியான
ஊடகத்திற்குை் ைான
படுககாணம் உய் யநிகலக் ககாணத்கத விட
அதிகமாக இருக்க கவண்டும் .
முழு
அகஎதிசராைிப்பு
உை் ை
நிகலகம
/
சபாருந்தும் .

அகடவதற்கு
கமகல
நிபந்தகனகை்
எது

ெரியான

விகடகயத்

A)
B)
C)
D)

C) Both

ஆகஸ்ட்

6

ம்

மததி

உலகின்

Which of the above given statement(s) is/are correct?
A) I only
B) II only
C) Both
D) Neither I nor II
பழங் கால இந்து சமுதாயத்தின் கலப்பு திருமண
முகறகயப்
பற்றி
பின்வரும்
கருத்கத
கவனியுங் கள் .
I. அனலமா திருமணத்தில் , உயர ் சாதி மபண்கள்
கீழ்
சாதி
ஆண்ககள
திருமணம்
மசய் து
மகாள் ளலாம் .
II. பிரதிமலாமா திருமணத்தில் கீழ் சாதி ஆண்கள்
உயர ் சாதி மபண்ககள திருமணம் மசய் து
மகாள் ளலாம் .

D) None

முதலாவது

மமற் கூறிய அறிக்ககயில் (களில் ) எது சரியானது?
A) I மட்டும்
B) II மட்டும்
C) இரண்டும்
D) இரண்டும் இல் கல

மவப்பச ் சார ்ந்த மபட்டரிகய எந்த மாநில அரசு
மவளியிட்டது?
A) மதலங் கானா

C) மத்தியப் பிரமதசம்

B) ஆந்திரா

D) தமிழ் நாடு

104. Match the freedom movement with their leaders.
Movement
leaders
a. Home Rule Movement
1. Periyar
b. Mahad March
2. Raja Gopalachari
c. Vedaranyam Salt Satyagraha 3. Dr. B.R. Ambedkar
d. Vaikom Satyagraha
4. Mrs. Annie Besant

d
1
1
1
4

106. Consider the following statement about inter-caste
marriage system of ancient Hindu society.
I. In Anuloma marriage, women of higher caste could
marry men of lower caste.
II. In Pratiloma marriage, men of lower caste could
marry women of higher caste.

103. Which Indian state unveiled the world’s first-ever
thermal battery on 6th August 2018?
A) Telengana
B) Andhra Pradesh
C) Madhya Pradesh
D) Tamil Nadu
2018

c
2
3
2
1

கமகல உை் ைவற்றில் எது ெரியாக சபாருந்தும் ?
A) I மட்டும்
B) II மட்டுகம
C) இரண்டும்
D) எதுவும் இல் கல

மமற் கூறிய அறிக்ககயில் எது சரியானது?

B) II only

b
3
4
4
2

பின்வருவகதக் கவனியுங் கை்
I. செல் ஆய் வு - கெட்டாலஜி
II. திசுக்கைின் ஆய் வு - ஹிஸ்கடாலஜி

Which of the above statement(s) is/are correct?
A) I only

a
4
2
3
3

Which of the above is/are correctly matched?
A) I only
B) II only C) Both
D) None

B) II மட்டுகம
D) எதுவும் இல் கல

பின்வரும் அறிக்கக (கள் ) கவனிக்க:
I.
விதி
29
ஆனது,
சிறுபான்கமயினரின்
மமாழியியல்
மற்றும்
கலாச ்சாரத்தின்
பாதுகாப்கப வழங் குகிறது.
II. அரசியலகமப்புச ் சட்டங் களுக்கான உரிகம 32
வது விதியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.

தகலவர ்கள்

105. Consider the following
I. Study of cell
- Cytology
II. Study of tissues - Histology

கதரவு
்

102. Consider the following statement(s)
I. Article 29 provides protection of languages script and
cultural of minorities.
II. The right to constitutional remedies is enshrined in
article 32.

அதன்

a. சுமதசி இயக்கம்
- 1. மபரியார ்
b. மஹத் மார ்ச ்
- 2. ராஜமகாபாலாச ்சாரி
c.மவதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகம்
- 3. டாக்டர ்.B.R. அம் மபத்கர ்
d. கவக்மகாம் சத்தியாகிரகம்
- 4. அன்னிமபசன்ட்

Which of the above is/are the conditions to achieve
total internal reflection?

கீகே
இருந்து
செய் யவும் :
A) I மட்டும்
C) இரண்டும்
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107. Consider the following statements
I. Isotherms are imaginary lines connecting points that
have equal temperatures.
II. Isobars are imaginary lines connecting points that
have same atmospheric pressures.
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Choose the correct option from below
A) I only
B) II only C) Both

D) None
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பின்வரும் அறிக்ககககளக் கவனியுங் கள்
I. ஐமஸாமதரம் ஸ் என்பது சமமான மவப்பநிகல
மகாண்ட புள் ளிககள இகணக்கும் கற் பகன
மகாடுகளாகும் .
II. ஐமசாபார ்கள் என்பது அமத வளிமண்டல
அழுத்தங் ககளக்
மகாண்டுள் ள
கற் பகன
வரிககள இகணக்கும்
கீமழ இருந்து
மசய் யவும்
A) I மட்டும்
C) இரண்டும்

சரியான

விருப்பத்கத

112. According to the kinetic theory of matter, the
particles in GASES are
I. Are not close to each other but are spread far apart
from each other
II. Are held in fixed positions
Which of the above statement(s) is/are correct?
A) I only B) II only C) Both
D) None

மதரவு
்

B) II மட்டுமம
D) எதுவும் இல் கல

சபாருைின்
இயக்கவியல்
ககாட்பாட்டின்படி,
வாயுவில் உை் ை துகை்கை்
I.
ஒன்றுக்சகான்று
சநருக்கமாக
இல் லாமல்
ஒன்றுக்சகான்று சவகுதூரம் பரவி இருக்கும்
II. நிகலயான நிகலகைில் இருக்கும்

108. The main objective of nationalisation of bank was
A) Private social welfare
B) Social welfare
C) To earn
D) Industries monopoly
வங் கியின்
கதசியமயமாக்கப்பட்ட
கநாக்கம் ?
A) தனியார ் ெமூக நலம்
B) ெமூக நலம்
C) வருவாய் ஈட்ட
D) சதாழில் முற்றுரிகம

கமற் கூறிய அறிக்ககயில் (கை் ) எது ெரியானது?
A) I மட்டும்
B) II மட்டுகம
C) இரண்டும்
D) எதுவும் இல் கல

முக்கிய

113. Civil Disobedience Movement was started with
how many members?

109. Where did Indian External Affairs Minister
Sushma Swaraj inaugurate Mango Festival organised by
government of Uttar Pradesh?
A) Tashkent, Uzbekistan
B) Astana, Kazakhstan
C) Bishkek, Kyrgyzstan
D) Madrid, Spain
இந்திய மவளியுறவுத்துகற அகமச ்சர ் சுஷ்மா
ஸ்வராஜ்
உத்தரப்பிரமதச
மாநிலத்ததி
் ன்
மாம் பழ விழாகவ எங் கு துவங் கிகவத்தார ்?

எத்தகன உறுப்பினர ்ககளக் மகாண்டு
மறுப்பு இயக்கம் மதாடங் கப்பட்டது?

A) 72

C) 76

D) 78

குருத்சதலும் பு
மற்றும்
எலும் பு
இகணப்புத்திசு கீே் வருகிறது.
A) ெரியான இகணப்பு திசு
B) துகண இகணப்பு திசு
C) அடர ்த்தியான இகணப்பு திசு
D) திரவ இகணப்பு திசு

B) அஸ்தானா, கஜகஸ்தான்
C) பிஷ்மகக், கிர ்கிஸ்தான்
D) மாட்ரிட், ஸ்மபயின்

110. First & Last Indian Governor General of India
A) Mount Batten
B) Rajagopalachari
C) Canning
D) Warren Hasting
ககடசி

B) 74

_______

115. Vishnugopan who was defeated by Samudragupta
during his South Indian expedition around 500A.D.
Vishnugopa was a

இந்திய

111. The fundamental rights were embodied in the
constitution to ensure
A) Secularism
B) Democratic Government
C) Individual liberty
D) Democracy

சட்ட

114. The Cartilage and Bone comes under _______
connective tissue.
A) Proper connective tissue
B) Supportive connective tissue
C) Dense connective tissue
D) Fluid connective tissue

A) தாஷ்கண்ட், உஸ்மபகிஸ்தான்

இந்தியாவின் முதல் மற்றும்
கவர ்னர ் மஜனரல் யார ்?
A) மவுண்ட் மபட்டன்
B) ராஜமகாபாலசாரியார ்
C) மகனிங்
D) வாரன் மஹஸ்டிங்
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A) Chola King
C) Pallava King

B) Chalukya King
D) Maurya King

500 A.D காலத்தில் சமுத்திரகுப்தரின் மதன்னிந்திய
பகடமயடுப்பின்
மபாது
விஷ்ணுமகாபன்
வீழ் தத
் ப்பட்டார ். விஷ்ணுமகாபன் என்பவர ்?
A) மசாழ அரசர ்
B) சாளுக்கிய அரசர ்
C) பல் லவ அரசர ்
D) மமௌர ்ய அரசர ்

116.
The area of right angled triangle is 24 cm2 and
one of the sides containing the right angle is 6 cm. The
altitude on the hypotenuse is

அடிப்பகட
உரிகமகள்
அரசியலகமப்பில்
உள் ளடக்கப்பட்டன
மற்றும்
இகத
உறுதி
மசய் கின்றன.
A) மதச ்சார ்பின்கம
B) ஜனநாயக அரசு
C) தனிநபர ் சுதந்திரம்
D) ஜனநாயகம்

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

மசங் மகாண
மசமீ

2

முக்மகாணத்தின்

மற்றும்

வலது

பரப்பளவு

மகாணத்தில்

24

உள் ள

பக்கங் களில் ஒன்றானது 6 மச.மீ ஆகும் . எனில்
கர ்ணத்தின் உயர ்வு என்ன?

A) 3.6

B) 4.8

C) 5.2

D) 12
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117. What must be added to each term of the ratio 7:13,
so that the ratio becomes 2:3?
ஒவ் மவாரு
விகிதத்திற்கும்
என்ன
விகிதம்
மசர ்த்தால் , 7:13 ஆனது விகிதம் 2: 3 ஆகும் ?

A) 4

B) 3

C) 6

123. Surdas, who was known for his lyrics written in
praise of Krishna, was the disciple of
A) Nimbarka
B) Vallabhacharya
C) Mirabai
D) Gnanadeva
கிருஷ்ணாகவப்
புகழ் நது
்
பாடிய
பாடல்
வரிகளால் புகழ் மபற் ற சூர ்தாசர ், யாருகடய சீடர ்
ஆவார ்?
A) நிம் பார ்க்கர ்
B) வல் லபாச ்சார ்யா
C) மீராபாய்
D) ஞானமதவா

D) 5

118. A sum of Rs. 400 amounts to Rs.441 in 2yr. What
will be its amount, if the rate of interest is increased by
5%?
ஒரு குறிப்பிட்ட மதாகக ரூ. 400 ஆனது, இரண்டு
வருடத்தில் ரூ. 441 ஆகிறது. எனில் அதன் வட்டி
விகிதம்
5%
அதிகரித்தால்
அதன்
மதாகக
என்னவாக இருக்கும் ?

A) 484

B) 560

C) 512

124. The Indian born physicist who is regarded as the
father of Fibre Optics is
A) S.N.Bose
B) C.V.Raman
C) Narinder Kapany
D) Rao

D) 600

இகே ஒைியியல்
தந்கத என கருதப்படும்
இந்தியாவில் பிறந்த இயற் பியலாைர ்
ஏ) S.N.கபாஸ்
B) C.V. ராமன்
C) நரிந்தர ் கபானி
D) ராவ்

119. If the radius of a circle is increased by 6%, find the
percentage increase in its area?
ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் 6% அதிகரித்தால் , அதன்
பரப்பளவில் சதவீத அதிகரிப்பு கண்டுபிடிக்க?

A) 15%

B) 8.5%

C) 12.36%

D) 17%

120. If 12 men can finish a work in 20 days, then find
the number of days required to complete the same
work by 15 men?

125. Which of the following Portuguese viceroy
followed the principle of “Blue Water Policy” to
become “The Masters of the Indian Ocean”?
A) Vasco- da-gama
B) Francisco-De-Almeida
C) Alfonsa- De – Albuquerque
D) All of the above
இந்தியப்மபருங் கடல்
பகுதியில்
மபார ்ச ்சுகீசியர ்களின்
மசல் வாக்கக
உறுதிமசய் ய
"நீ ல
நீ ர ்
மகாள் கக"கய
ககடபிடித்த மபார ்ச ்சுகீசிய கவஸ்ராய் யார ்?
A) வாஸ்மகா-டா-காமா
B) பிரான்சிஸ்மகா-டி-அல் மீடா
C) அல் ஃமபான்ஸா- டி- அல் புமகர ்க்கு
D) மமமல உள் ள அகனவரும்

12 ஆண்கள் 20 நாட்களில் ஒரு மவகல முடித்தால் ,
அமத மவகலகய 15 ஆண்கள் முடிக்க மவண்டிய
நாட்களின் எண்ணிக்கககய கண்டுபிடி?

A) 18

B) 17

C) 16

D) 15

121. India celebrated its _____ Independence Day on
15th August 2018?
2018 ஆகஸ்ட் மாதம் 15ல் இந்தியா ..... சுதந்திர
தினத்கத மகாண்டாடியது?

A) 72nd

B) 65th

C) 70th

D) 75th

126. Consider the following statements
I. Article 34 provides for the restriction on fundamental
rights while martial law is in force in any area within the
territory of India.
II. The Civil Rights Act was enacted in the year 1976.

122. Consider the following statements with reference
to Winds.
I. These winds constantly blow in the same direction
throughout the year.
II. They are also called as prevailing winds.

பின்வரும் அறிக்ககககளக் கவனியுங் கள்
I. விதி 34 ஆனது, இந்திய எல் கலக்குள் எந்தமவாரு
பிரமதசத்திலும் பகடத்துகறச ் சட்டம் அமலில்
இருக்கும் மபாது அடிப்பகட உரிகமகள் மீதான
கட்டுப்பாடிகன வழங் குகிறது.
II. 1976 ஆம் ஆண்டில் சிவில் உரிகமகள் சட்டம்
இயற் றப்பட்டது.

The above statements refers to
A) Planetary winds
B) Periodic winds
C) Variable winds
D) Local winds

Which of the above statement(s) is/are correct?
மமற் கூறிய அறிக்ககயில் எது சரியானது?

காற்று
குறித்த
குறிப்புடன்
பின்வரும்
அறிக்ககககள கவனியுங் கள் .
I. இந்த காற்று ஆண்டு முழுவதும் அமத திகசயில்
மதாடர ்ந்து வீசுகின்றன.
II.
அகவகள்
காற்றுமவளி
காற்று
என
அகழக்கப்படுகிறார ்கள் .
மமற் கூறப்பட்ட
குறிக்கின்றன?
A) மகாளக் காற்று
C) மாறுபட்ட காற்று

அறிக்கககள்
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எகதக்

B) காலநிகல காற்று
D) பிரமதசக்காற்று

A) I only

B) II only

C) Both

D) None

127. The oldest largest scale industry in India?
A) Cotton

B) Jute

C) Steel D) Cement

இந்தியாவின்
பேகமயான
அைவிலான சதாழில் ?
A) பருத்தி

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

B) ெணல்

C) இரும் பு

மிகப்சபரிய

D) சிசமண்ட்
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128. The matrix of the bone tissue is in the form of
concentric rings called
A) Lacuna
C) Chondrocyte

B) Lamellae
D) None of the above

132. Which of the following are correctly matched?
I. Amitosis Direct division
II. Mitosis
Reduction division
III. Meiosis Indirect division
Choose the correct option from below
A) I only
B) II only
C) I and III only
D) II and III only

செறிவு வகையங் கைின் வடிவில் உை் ை எலும் பு
திசு அணி ------------- என்றகேக்கப்படுகிறது
A) லகுனா
B) லாசமல் கல
C) கொண்ட்கராசிட்
D) கமகல குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் மில் கல

பின்வருவனவற்றில் எது ெரியாக சபாருந்தும் ?
I. அமிகடாசிஸ் - கநரடி பிரிவு
II. கமகடாசிஸ் - குகறப்பு பிரிவு
III. மகயாசிஸ் - மகறமுக பிரிவு

129. Who has been named for 2018 Dr B.C. Roy
National Award as an Eminent Medical Person of the
Year?
A) Dr Anil Mishra
B) Dr Kumar Mangalam
C) Dr B.K. Misra
D) Dr Sathya Priya
2018 டாக்டர ் பி.சி.ராய் மதசிய விருதுக்கு ஆண்டின்
சிறந்த மருத்துவ நபர ் என வழங் கப்பட்டவர ் யார ்?
A) டாக்டர ் அனில் மிஸ்ரா
B) டாக்டர ் குமார ் மங் கலம்
C) டாக்டர ் பி.மக. மிஸ்ரா
D) டாக்டர ் சத்யா ப்ரியா

130. Wootz steel or Damascus steel, regarded as one of
the wonders of the ancient world, has a characteristic
meandering pattern. ‘Wootz’ is derived from the word
‘Urukh’ which belongs to the language?
A) Sanskrit
C) Prakrit

B) Tamil
D) Ladakhi

வூட்ஸ்
இரும் பு அல் லது டமாஸ்கஸ்
இரும் பு,
என்பது பண்கடய கால உலகின் அதிசயங் களில்
ஒன்றாக கருதப்படுகிறது, ஒரு சிறப்பம் சமாக
பட்மடர ்ன் வாங் கியுள்ளது. 'வூட்ஸ்' என்ற மசால்
'உருக்' என்ற வார ்த்கதயிலிருந்து மபறப்பட்டது
எனில் , அது எந்த மமாழியிலிருந்து மபறப்பட்டது?
A) சமஸ்கிருதம்
C) பிராகிருதம்

கீகே
இருந்து ெரியான விகடகயத் கதரவு
்
செய் யவும்
A) I மட்டும்
B) II மட்டுகம
C) I மற்றும் III மட்டும்
D) II மற்றும் III மட்டுகம

133. Which one of the following was the first Mass
India Movement of Gandhi?
A) Champaran Satyagraha
B) Rowlatt Satyagraha
C) Civil Disobedience Movement
D) Kheda Satyagraha
காந்தியின் முதல் அகில இந்திய
ஆனது?
A) சம் பரன் சத்தியாக்கிரகம்
B) ரவுலட் சத்தியாக்கிரகம்
C) சட்ட மறுப்பு இயக்கம்
D) மகதா சத்யகிரகம்

விதி

16

உடன்

எது

மபாராட்டம்

134. Which of the following can be said as a
component of Matter?
A) Light
B) Dust
C) Sound D) Heat
பின்வருவனவற்றில் பருப்சபாருைின் கூறு எது?
A) ஒைி
B) தூசி
C) ஒலி
D) சவப்பம்

135. The first bus service between which Indian state
and Nepal was flagged off on 11th September 2018?
A) Jammu and Kashmir
B) Arunachal Pradesh
C) Bihar
D) Assam

B) தமிழ்
D) லடாக்ஹி

131. Which of the following is related to Article 16?
A) Swaran Singh committee
B) Verma Committee
C) Mandal commission
D) Santhanam commission
பின்வருவனவற்றில்
மதாடர ்புகடயது?
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2018
மசப்மடம் பர ் 11
அன்று
எந்த
மாநில
அரசுக்கும் மநபாளத்திற்கும் முதல் பஸ் மசகவ
மதாடங் கப்பட்டுள் ளது?
A) ஜம் மு மற்றும் காஷ்மீர ்
B) அருணாச ்சல பிரமதசம்
C) பீகார ்
D) அசாம்

136. A hollow cylinder made of wood has thickness 1
cm while its external radius is 3cm. If the height of the
cylinder is 8cm, then find the volume

A) ஸ்வரன் சிங் குழு
B) வர ்மா குழு
C) மண்டல் ஆகணயம்
D) சந்தானம் ஆகணயம்

1
மச.மீ.
தடிமன்
மகாண்ட
மரத்தினால்
மசய் யப்பட்ட உருகளயானது, மவளிப்புற ஆரம் 3
மச.மீ உகடயது. உருகளயின் உயரம் 8 cm
என்றால் ,
பின்னர ்
அதன்
கனஅளவு
கண்டுபிடிக்க?

A) 125.7cm3
C) 124cm3
Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

B) 128.3cm3
D) 130 cm3
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137. In what ratio must a grocer mix two types of Rice
costing Rs.7.50 per kg and Rs.10 per kg respectively, so
as to get mixture worth Rs.8.25 per kg?
ஒரு கிமலாவிற்கு ரூ .8.25 மதிப்புள் ள கலகவகயப்
மபறுவதற்காக, ஒரு பலசரக்கு வியாபாரி எந்த
விகிதத்தில் கிமலா ரூ. 7.50 மற்றும் கிமலா ரூ. 10
உள் ள அரிசிகய கலக்க மவண்டும் ?

A) 4:3

B) 7:3

C) 8:3

D) 2:5

138. If A: B=3:4, B: C=8:10 and C: D=15:17 then find
A: B: C: D?
A: B=3:4, B: C=8:10 மற்றும் C: D=15:17 எனில் , A: B: C: D
மதிப்பு காண்க?

A) 9:12:15:17
C) 3:4:5:8

B) 9:13:15:17
D) 7:9:12:15

139. What will be the difference between total surface
area and curved surface area of a hemisphere having 4
cm diameter?
4 மச.மீ விட்டம் மகாண்ட ஒரு அகரக்மகாளத்தின்
பரப்பின் மமற் பரப்பு பரப்பளவு மற்றும் வகளந்த
மமற் பரப்பு
இகடயில்
உள் ள
மவறுபாடு
என்னவாக இருக்கும் ?

A) 2π sq cm
C) π sq cm

142. Which of the following article contains Gandhian
Principle to organise village panchayat?
A) Article 39
B) Article 37
C) Article 40
D) Article 34
பின்வரும் எந்த விதியில் கிராம பஞ் சாயத்து
ஏற் பாடு மசய் ய காந்திய மகாள் கககள் உள் ளன?
A) விதி 39
B) விதி 37
C) விதி 40
D) விதி 34

143. Prime Minister crop insurance scheme was
launched in?
பிரதம
மந்திரி
பயிர ்
காப்பீட்டு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு?

A) 18 feb, 2016
C) 20 feb, 2016

பின்வரும்
கூற்று
மற்றும்
காரணத்கதக்
கவனியுங் கை்.
கூற்று (A): சில சிறிய இகடசவைி வேக்கமாக
ரயில் தடங் கைில் விடப்படும் .
காரணம்
(R):
ககாகட
காலத்தில் ,
அதிக
சவப்பத்தால் , தடங் கைில் ஏற் பட்டு உண்டாகும்
கமாதகல தவிர ்க்க இகடசவைி விடப்படுகிறது.

சில குறியீடு மமாழிகளில் 'BRIGHT' என்பது 'CSJHIU'
என
எழுதப்பட்டால் ,
'PUNTER'
எப்படி
அந்த
மமாழியில் எழுதப்படும் ?

B) QOVFUS
D) QVOUFS

பின்வரும் அறிக்ககககளக் கவனியுங் கள் :
I. P2 அல் லது மபாலிகவரஸின் வகக-2 வகக
இந்தியாவில் 2014 இல் அகற் றப்பட்டது.
II. 2016ல் , மூன்று வாய் வழி மபாலிமயா தடுப்பூசி
இயந்திரத்திகன பயன்படுத்துவகத இந்தியா
நிறுத்தி
அதற்கு
பதிலாக
பி
2
தடுப்பூசி
இயந்திரத்திகன மூலம் மாற் றப்பட்டது.

B) 19 feb, 2016
D) 21 feb, 2016

Choose the correct option from below:
A) Both A and R are correct and R is the correct
explanation of A.
B) Both A and R are correct and R is NOT the correct
explanation of A.
C) A is correct and R is wrong.
D) A is wrong and R is correct.

B) 3π sq cm
D) 4π sq cm

141. Consider the following statements:
I. P2 or the type-2 strain of the wild poliovirus was
eradicated in India in 2014.
II. In 2016, India stopped administering the Trivalent
Oral Polio Vaccine and replaced it with the bivalent
vaccine that does not contain any live attenuated P2
strain.
Which of the statements given above is/are correct?
A) I only
B) II only
C) Both I and II
D) Neither I nor II

திட்டம்

144. Consider the following Assertion and Reason.
Assertion (A): Some small gap is usually left in railway
tracks.
Reason (R): During summer, more heat causes
expansion in tracks hence to avoid collision, gap is left.

140. If in certain code ‘BRIGHT’ is written as
‘CSJHIU’, then how will ‘PUNTER’ be written in that
language?

A) QVOUSF
C) QVOFUS
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கீகே
இருந்து ெரியான விகடகயத் கதரவு
்
செய் யவும் :
A) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெரியானகவ,
மற்றும் R A இன் ெரியான விைக்கம்
B) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெரியாக உை் ைன,
கமலும் A. ஆ ெரியான விைக்கம் இல் கல
C) A ெரியானது, R தவறானது.
D) A தவறு, R ெரி

145. Monolithic Rathas are found at
A) Mamallapuram
B) Ellora
C) Ajanta
D) Sithanavasal

மமமல
மகாடுக்கப்பட்ட
அறிக்ககயில்
எது
சரியானது?
A) I மட்டும்
B) II மட்டுமம
C) I மற்றும் II
D) I அல் லது II இரண்டும் இல் கல

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

ஒற் கறக்கல் லால்
ஆன
காணப்படுகின்றன?
A) மாமல் லபுரம்
B) எல் மலாரா
C) அஜந்தா
D) சித்தன்னவாசல்

ரதங் கள்

எங் கு
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146. In which of the following treaty, Pondicherry was
returned to the French?
A) Treaty of Pondicherry
B) Treaty of Paris
C) Treaty of Mysore
D) Treaty of Carnatic
பின்வருவனவற்றில்
எந்த
அடிப்பகடயில் ,
பாண்டிச ்மசரி
திரும் பி கிகடத்தது?
A) பாண்டிச ்மசரி ஒப்பந்தம்
B) பாரிஸ் ஒப்பந்தம்
C) கமசூர ் உடன்படிக்கக
D) கர ்நாடக ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்ததின்
பிரஞ் சுக்கு

II. Rain

III. Sleet

சமீபத்தில் ,
7
அக்மடாபர ்
2018ல்
சர ்வமதச
குற் றவியல் மபாலிஸ் அகமப்பு (இண்டர ்மபால் )
தகலவர ் பதவியில் இருந்து விலகியவர ் யார ்?
A) கிம் ஜாங் யாங்
B) மமங் மஹாங் வீய்
C) இயன் ஹாஃப்மமன்
D) விக்டர ் ஸ்டான்லி

151.

Foreign investment includes -----------

சவைிநாட்டு முதலீடு ------------- உை் ைடக்கியது

A) FDI
C) FDI & FPI

147. Which of the following is a type(s) of
Precipitation?
I. Drizzle
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B) FPI & FFI
D) FDI & FFI

152. Which of the following organs comes under the
sensory system?

IV. Hail

I. Eyes

II. Nose

III. Ears

IV. Skin

கீழ் வரும் வகககளில் எந்த வகக (கள் ) என்பது
எறியும் நிகல?
I. தூரல்
II. மகழ
III. ஆலங் கட்டி மகழ
IV. வாழ்

Choose the correct option from below
A) I, II and III only
B) II, III and IV only
C) I, II and IV only
D) I, II, III and IV

Choose the correct option from below

பின்வரும்
உறுப்புகைில்
எது
உணர ்ெ ்சி
அகமப்புக்கு உட்படுகிறது?
I. கண்
II. மூக்கு
III. காதுகை்
IV.கதால்

கீமழ இருந்து
மசய் யவும்

சரியான

A) I, II and III only
C) I, III and IV only

விருப்பத்கத

மதரவு
்

B) II, III and IV only
D) I, II, III and IV

148. Stem cells are used in the treatment of certain
diseases. In present days, ________ blood is collected
at the time of child birth and is being stored in stem cell
banks to treat any diseases in the future
A) Stomach
B) Heart
C) Umblical cord
D) None of the above
சில கநாய் களுக்கான சிகிெ ்கெயில் ஸ்சடம்
செல் கை்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
தற் கபாகதய
நாட்கைில் ,
குேந்கத
பிறந்த
கநரத்தில்
________
இரத்தம்
கெகரிக்கப்பட்டு,
எதிர ்காலத்தில்
எந்த
கநாய் ககையும்
சிகிெ ்கெயைிக்க
ஸ்சடம்
செல்
வங் கிகைில்
கெமிக்கப்படுகிறது
A) வயிற்று
B) இதயம்
C) சதாப்புை் சகாடி
D) எதுவும் இல் கல

149. Sinjar mountains, recently in the news, is a
mountain range found in
A) Afghanistan B) Iran C) Iraq
D) Turkey

கீகே
இருந்து ெரியான
செய் யவும்
A) I, II மற்றும் III மட்டும்
B) II, III மற்றும் IV மட்டுகம
C) I, II மற்றும் IV மட்டுகம
D) I, II, III மற்றும் IV

கதரவு
்

153. Justice Party became the ruling party in the year?
நீ திக் கட்சி எந்த ஆண்டில்
மாறியது?

A) 1920

B) 1921

ஆளும்

C) 1922

கட்சியாக

D) 1923

154. Pick out the incorrect one regarding the
Fundamental Duties.
A) To respect National Flag and National Anthem
B) To defend the country and render national service
when called upon
C) To vote in the state and central elections
D) To safeguard public property and to abjure violence

சமீபத்தில் மசய் திகளில் , காணப்பட்ட சின்ஜார ்
மகலகள் எங் குள்ளது?
A) ஆப்கானிஸ்தான்
B) ஈரான்
C) ஈராக்
D) துருக்கி

150. Name the person who resigned as the President of
International Criminal Police Organization (Interpol),
on 7thOctober 2018?
A) Kim Jong Yang
C) Ian Hoffman

விகடகயத்

அடிப்பகட
கடகமககளப்
பற் றி
தவறான
உள் ளகத மதர ்ந்மதடு:
A) மதசிய மகாடி மற்றும் மதசிய கீதத்கத மதிக்க
மவண்டும்
B) நாட்டின் பாதுகாக்கவும் மற்றும் அகழப்பு
மபாது மதசிய மசகவ வழங் கவும் மவண்டும்
C)
மாநில
மற்றும்
மத்திய
மதர ்தல் களில்
வாக்களிக்க மவண்டும்
D) மபாதுச ் மசாத்துக்ககள பாதுகாப்பதற்கும்
வன்முகறககளத் ககவிடவும் மவண்டும்

B) Meng Hongwei
D) Victor Stanley
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155. The Agalega Islands is under the sovereign control
of
A) Maldives
B) France
C) Mauritius
D) Seychelles
அகமலகா
தீவுகளானது
எந்த
அரசின்
உள் ளது?
A) மாலத்தீவுகள்
B) பிரான்ஸ்
C) மமாரிஷியஸ்
D) சீமஷல் ஸ்

4 மசமீ பக்கம் உகடய ஒரு சதுரம் ஆனது, 8 cm
சாய் வான
உயரம்
மகாண்ட
பிரமிடுவின்
அடிப்பகுதியாக உள் ளது. அதன் மமாத்த பரப்பு
கண்டறிக?

A) 64

B) 84

C) 80

ஆண்டு ஒன்றிற் கு 14% என்ற விகிதத்தில் ரூபாய்
2,5800
மதாககக்கு
1
வருடம்
மற்றும்
4
மாதங் களுக்கு தனி வட்டி என்ன?

B) 2580

C) 4224

A) பூர ்ணிமா மரட்டி
B) ஸ்மனஹலதா ஸ்ரீவஸ்தவா
C) அஜிதா தாஸ்
D) பிரனீதா ராய்

162. Which of the following is NOT a literature of
Third (Last) Sangam?
A) Ettuthogai
B) Pathuppattu
C) Pathinenkeezh Kanakku
D) Tolkappiam
பின்வருவனவற்றில்
எது
மூன்றாம்
சங் கம் இலக்கியம் இல் கல?
A) எட்டுத்மதாகக
B) பத்துப்பாட்டு
C) பதிமனன் கீழ் க்கணக்கு
D) மதால் காப்பியம்

D) 72

157. What will be simple interest for 1 yr and 4 months
on a sum of Rs.25800 at the rate of 14% per annum?

A) 4816

டிசம் பர ் 1, 2018 முதல் நவம் பர ் 30, 2019 வகர ஒரு
ஆண்டு நீ டடி
் ப்பு மபற் ற மலாக் சபாவின் முதல்
மபண் மசயலாளர ் தகலவர ் யார ்?

கீழ்

156. Find the total surface area of a pyramid having a
slant height of 8cm and a base which is a square of a
side 4 cm?

D) 4815

A) 60 km

B) 50km

C) 40 km

D) 25 km

தரமான அடிப்பகட முக்கிய காப்புரிகம அல் லது
SEP உடன் மதாடர ்புகடய காப்புரிகமகள் இதன்
மதாடர ்பானது
A) மதாடர ்ப்புத்துகற மதாழில் நுட்பங் கள்
B) மருந்துகள்
C) மாசு கட்டுப்பாட்டு மதாழில் நுட்பங் கள்
D) பாதுகாப்புத் மதாழில்துகறகள்

164. Match the following boundaries of Indian Ocean.
Boundary
Direction
a. Asia
- 1. West
b. Africa
- 2. South
c. Australia - 3. North
d. Antarctica - 4. East

159. A certain sum becomes 3 fold at 4% annual rate of
interest. At what rate, it will become 6 fold?
ஒரு குறிப்பிட்ட மதாககயானது ஆண்டுக்கு 4%
வட்டி விகிதத்தில் 3 மடங் காக ஆகியுள்ளது. எனில்
எந்த விகிதத்தில் , அது 6 மடங் காகும் ?

A) 13%

B) 12%

C) 10%

D) 9%

500 ல் 50% ன் 5% என்ன?

B) 12.5

C) 1.25

இந்திய மபருங் கடலின் பின்வரும் எல் கலககள
ஒப்பிடுக.

எல் கல

திகச

a. ஆசியா b. ஆப்பிரிக்கா c. ஆஸ்திமரலியா d. அண்டார ்டிகா -

1. மமற் கு
2. மதற் கு
3. வடக்கு
4. கிழக்கு

Choose the correct option from below
கீமழ இருந்து
மசய் யவும்

160. What is 5% of 50% of 500?

A) 35

(ககடசி)

163. Standard Essential Patents or SEPs are patents that
are related to
A) Communication technologies
B) Pharmaceuticals
C) Emission control technologies
D) Defence industries

158. A boy walking at a speed of 20km/h reaches his
school 30 min late. Next time he increases his speed by
4 km/h but still he is late by 10 min. Find the distance
of school from his house?
20 கிமீ / மணி மவகத்தில் ஒரு சிறுவன் நடந்து 30
நிமிடங் கள்
தாமதமாக
தனது
பள் ளியில்
அகடகிறான். அடுத்த முகற அவன்
தனது
மவகத்கத 4 கிமீ / மணிமநரம் அதிகரிக்கிறார ்,
ஆனாலும் 10 நிமிடம் தாமதமாக பள் ளிக்கு
வருகிறார ்.
எனில் ,
அவரது
வீட்டிலிருந்து
பள் ளியின் தூரம் கண்டுபிடிக்க?
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D) 6.25

161. Name the first woman Secretary General of the
Lok Sabha who has received one year extension from
December 1, 2018 up to November 30, 2019?
A) Poornima Reddy
B) Snehlata Shrivastava
C) Ajitha Das
D) Praneetha Roy
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2
3
1
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1
4
1
4

விருப்பத்கத

மதரவு
்

d
3
1
2
2
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165. A cricket player while catching a ball lowers his
hand in the direction of the ball. This is an example of
A) Newton’s First Law
B) Newton’s Second Law
C) Newton’s third Law
D) None of the above

170. Which of the following statement(s) is/are correct?
I. Mantle comprises of 83% of Earth’s volume.
II. The average density of the core is 3 g/cm2.
பின்வரும் அறிக்கக (கள் ) எது சரியானது?
I. புவிமயாடானது 83% பூமியின் கனஅளகவக்
மகாண்டுள் ளது.
II. கமயப்பகுதியில் சராசரி அடர ்த்தி 3 கிராம் /
மச.மீ2 ஆகும் .

பந்கத பிடிக்கும் கபாது
ஒரு கிரிக்சகட் வீரர ்
பந்கத
வரும்
திகெயில்
தனது
கககய
இறங் குகிறார.் இது -------------- இன் உதாரணம்
A) நியூட்டனின் முதல் விதி
பி. நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி
C) நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி
D) கமகல குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் இல் கல

166. Who SpaceX launched India’s first privately built
satellite _____ along with 63 other satellite from 18
countries from California, USA, on 3rd December
2018?
2018
டிசம் பர ்
3
அன்று,
அமமரிக்காவின்
கலிஃமபார ்னியாவிலிருந்து 18 நாடுகளில் இருந்து
63
மற் ற
மசயற்ககமகாள் களுடன்
மசர ்ந்து
இந்தியாவின்
முதல்
தனித்தனியாக
உருவாக்கப்பட்ட
மசயற்ககக்மகாகள
இதன்மூலம் விண்மவளிக்கு மசலுத்தப்பட்டது?

A) ExseedSAT 1
C) Xplorer 2

Choose the correct option from below
கீமழ இருந்து
மசய் யவும்

A) I only

B) KalamSat 1
D) RainSat 3

வயிற்றில் உை் ை _____ அமிலம் உணவுடன் கெர ்த்து
விழுங் கிய பாக்டீரியாகவ சகான்று மற்றும்
நடுத்தர அமிலத்கத உருவாக்குகிறது.
A) கைட்கராகுகைாரிக் அமிலம்
B) ெல் பூரிக் அமிலம்
C) கநட்ரிக் அமிலம்
D) சிட்ரிக் அமிலம்

Kunwar Singh & Amar Singh lead the revolt in

A) Lahore

B) Bihar

C) Kanpur D) Satara

B) பீகார ்

C) Both

மதரவு
்

D) None

I. சாகித்திய அகாடமி விருது இந்தியாவில் ஒரு
இலக்கிய மகௌரவமாகும் , இது இந்தியாவின்
மதசிய அகாடமி ஆஃப் மலட்டர ்ஸின் சாகித்திய
அகாடமி
மூலம்
ஆண்டுமதாறும்
வழங் கப்படுகிறது.
II.
ஆங் கிலம்
தவிர
எந்த
மபரிய
இந்திய
மமாழிகளிலும் மவளியிடப்பட்ட புத்தகங் களுக்கு
இது வழங் கப்படுகிறது.
III.
முதல்
விருது
சுதந்திரத்திற் கு
முன்
வழங் கப்பட்டது.

Which of the above statements is/are incorrect?
மமற் கூறிய அறிக்ககயில் எது தவறானது?

A) I only B) II only

C) III only D) II and III

172. Who among the following can dissolve Rajya
Sabha?
A) Prime Minister
B) President
C) Vice-President
D) None of these
பின்வருவனவற்றில்
யார ்
ககலக்கலாம் ?
A) பிரதம மந்திரி
B) ஜனாதிபதி
C) துகணத் தகலவர ்
D) இவற்றில் எதுவுமம இல் கல

ராஜ் ய

சபாகவ

173. Kidney is an important excretory organ. Some of
the excretory organs other than kidney is/are
I. Skin
II. Lungs
III. Heart

கன்வர ் சிங் & அமர ் சிங் தகலகமமயற்று எங் கு
கலகம் நகடமபற் றது?
A) லாகூர ்

B) II only

விருப்பத்கத

சாகித்திய அகாமடமி விருது குறித்த பின்வரும்
அறிக்ககககள கவனியுங் கள்

மலாக்
சபாவில்
நம் பிக்ககயில் லாத
தீர ்மானத்திகன
அறிமுகப்படுத்த
குகறந்தபட்சம் எத்தகன மபர ் ஆதரவு மதகவ?
A) 50 உறுப்பினர ்கள்
B) 40 உறுப்பினர ்கள்
C) 30 உறுப்பினர ்கள்
D) 60 உறுப்பினர ்கள்

168. The _____ acid in stomach kills the bacteria
swallowed along with food and makes the medium
acidic.
A) Hydrochloric acid
B) Sulphuric acid
C) Nitric acid
D) Citric acid

சரியான

171. Consider the following statements about Sahitya
Academy Award
I. The Sahitya Academy Awardis a literary honor in
India, which the Sahitya Akademi, India’s National
Academy of Letters, annually confers.
II. It is awarded for the books published in any of the
major Indian languages except English.
III. The first award was awarded pre independence.

167. The introduction of No confidence motion in the
Lok Sabha requires the support of at least
A) 50 members
B) 40 members
C) 30 members
D) 60 members

169.
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சிறுநீ ரக ஒரு முக்கிய கழிவுப்சபாருை் உறுப்பு
ஆகும் .
சிறுநீ ரகத்கதத்
தவிர
கவறு
சில
கழிவுப்சபாருை் உறுப்புகை் யாகவ?
I. கதால்
II. நுகரயீரல்
III. இதயம்
கீகே
இருந்து ெரியான
செய் யவும்
A) I மற்றும் II மட்டும்
B) I மற்றும் III மட்டுகம
C) II மற்றும் III மட்டுகம
D) I, II மற்றும் III

விகடகயத்

B) 1815

ஒரு மபாருளின் மகாள் முதல் விகல மற்றும்
விற் பகன விகல ஆகியவற் றின் வித்தியாசம் ரூ
.240 ஆகும் . அப்மபாருளின் இலாபம் 20% என
இருந்தால் அதன் விற் ற விகல என்ன?

A) 1400

மவலூர ் கலகம் நடந்த வருடம் ஆனது

A) 1805

180. The difference between the Cost Price and Selling
price of an article is Rs.240. If the profit is 20% the
selling price is

கதரவு
்

174. Vellore mutiny took place in

C) 1806

D) 1817

175. The melting point of diamond is
A) 0 degree Celsius
B) 100 degree Celsius
C) 1570 degree Celsius
D) 3550 degree Celsius

சரியான பதிகலத் மதர ்ந்மதடுக்கவும்

A) I only
C) Both I & II

177. Find the compound interest on Rs.31250 at 16%
p.a compounded quarterly for 9 months

C) 3500

D) 4200

178. If ‘FLARE’ is coded as 21, 15, 26,9,22 then how
would ‘BRIEF’ be coded in the same language?
'FLARE' என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சங் மகத மமாழியில்
21, 15, 26,9,22 என குறியிடப்பட்டால் , 'BRIEF' என்பது
அமத மமாழியில் எவ் வாறு குறியிடப்படும் ?

காங் கிரஸ் பிளவு ஏற் படுத்திய மாநாடு?
A) சூரத்
B) கராச ்சி
C) மபல் கம்
D) மசன்கன

183. Consider the following statements with respect to
the power of the President of India.
I. He can summons and prorogues either House of the
Parliament.
II. He can dissolve the Lok Sabha.
III. He can dissolve the Rajya Sabha.

B) 5,37,11,19, 13
D) 25,9,22,18,21

179. 20 men can cut 30 trees in 4 hrs. If 4 men leave the
job, how many trees will be cut in 12 hrs?
4 மணி மநரத்தில் 20 ஆண்கள் மகாண்டு 30
மரங் ககள மவட்ட முடியும் . இதில் , 4 ஆண்கள்
மவகலகய விட்டுவிட்டால் , எத்தகன மரங் கள் 12
மணி மநரத்தில் மவட்டி முடிக்கப்படும் ?

A) 72

B) 80

C) 68

B) II only
D) None

182. Open split in the congress occurred in the session
held at
A) Surat
B) Karachi
C) Belgaum
D) Madras

காலாண்டில் 9 மாதங் கள் கட்டுகிற ஆண்டுக்கு
16% என்ற விகிதத்தில் ரூ. 31250 க்கு கூட்டு வட்டி
எவ் வளவு?

A) 25,9,22,21,18
C) 13,19,11,37,5

D) 1440

Select the correct answer

B) PPRRPPQ
D) SQPRRQR

B) 3902

C) 1240

குடியுரிகமச ்
சட்டம்
2016
ன்
பின்வரும்
அறிக்கககள் எகவ சரியானகவ?
I.
சட்டத்திற்கு
புறம் பான
குடிமயற் றக்காரர ்களுக்கு மத அடிப்பகடயிலான
குடியுரிகம நிகலகய வழங் குதல்
II.
சட்டத்கத
மீறியதற் காக
OCI
அட்கடதாரர ்களின் பதிவுககள ரத்து மசய் ய
முயல் கிறது

176. PQR _ _ RS _ RS _ _S _ Q _

A) 4000

B) 1200

181. Which of the following statements are correct with
respect to citizenship bill 2016
I. Grants citizenship status based on religion to illegal
immigrants
II. Seeks to cancel registration of OCI cardholders for
violation of any law

கவரத்தின் உருகும் புை்ைி
A) 0 டிகிரி செல் சியஸ்
B) 100 டிகிரி செல் சியஸ்
C) 1570 டிகிரி செல் சியஸ்
D) 3550 டிகிரி செல் சியஸ்

A) SPQPPRR
C) SQPPQPR
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இந்திய
ஜனாதிபதியின்
அதிகாரத்கதப்
மபாறுத்தவகரயில் பின்வரும் அறிக்ககககள
கவனியுங் கள் .
I. அவர ் பாராளுமன்ற அகவகள் இரண்கடயும்
கூட்டலாம் மற்றும் தள் ளிகவக்க முடியும் .
II. அவர ் மலாக் சபாகவ ககலக்க முடியும் .
III. அவர ் ராஜ் ய சபாகவ ககலக்க முடியும் .

Choose the correct option from below
கீமழ இருந்து
மசய் யவும் :

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

சரியான

விருப்பத்கத

மதரவு
்

B) II and III only
D) I, II and III
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184. A strain of Pseudomonas bacteria is developed as a
superbug for
A) Mapping DNA
B) Rh factor
C) Clearing oil spills
D) as super bacters
சூகடாகமானஸ் பாக்டீரியாவின் ஒரு திரிபு ஒரு
சூப்பர ் வண்டாக எதற் காக உருவாக்கப்பட்டது
A) கமப்பிங் டிஎன்ஏ
B) Rh காரணி
C) எண்சணய் கசிகவ நீ ககு
் தல்
D) சூப்பர ் பாக்டீரியாக்கை்

189. Justice Amitava Roy committee recently seen in
news is constituted for the purpose of
A) Resolution of stressed assets of Public Sector Banks
B) Dealing with Sexual harassment at workplace
C) Reforms in tax laws
D) Prison Reforms
சமீபத்தில் மசய் திகளில் காணப்பட்ட நீ திபதி
அமிதாவ
ரய்
கமிட்டியின்
என்ன
மநாக்கத்திற் காக அகமக்கப்பட்டது?
A) மபாதுத்துகற வங் கிகளின் மசாத்துக்களின்
தீர ்மானம்
B)
பணியிடத்தில்
பாலியல்
துன்புறுத்தல்
ககயாள் வதில்
C) வரிச ் சட்டங் களில் சீர ்திருத்தங் கள்
D) சிகற சீர ்திருத்தங் கள்

185. By which clouds thunderstorms are produced?
A) Cumulus
B) Stratus
C) Cumulo nimbus
D) Nimbus
எந்த மமகத்தின் மூலம் இடியுடன் கூடிய மகழ
மபய் யும் ?
A) குவிமமகம்
B) பகட முகில்
C) திரள் கார ்முகில்
D) மகழப் பகடமுகில்

186. Consider the following statements about
Lymphatic filariasis
I. It is a viral disease transmitted to humans through
mosquitoes.
II. It can lead to contraction of body parts in children.
III. Over 40% of worldwide cases are found in India.
நிணநீ ர ்க்
குழாய் ககளப்
பற் றி
பின்வரும்
அறிக்ககககள கவனியுங் கள்
I. இது மகாசுக்களால் மனிதர ்களுக்கு பரவும் ஒரு
கவரஸ் மநாயாகும் .
II. இது குழந்கதகளில் உடல் பாகங் கள் சுருக்கம்
ஏற் படலாம் .
III. இந்தியாவில் 40% க்கும் மமற் பட்ட வழக்குகள்
காணப்படுகின்றன.

Which of the above statements is/are correct?

190. At the top of Mt. Everest the air pressure is
A) One-fourth the pressure at sea level
B) One-third the pressure at sea level
C) One-sixth the pressure at sea level
D) One-twelfth the pressure at sea level
எவமரஸ்ட் மகல மீது காற்று அழுத்தம் எவ் வாறு
உள் ளது?
A) கடல் மட்டத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதி அழுத்தம்
B) கடல் மட்டத்தில் மூன்றில் ஒரு பங் கு அழுத்தம்
C) கடல் மட்டத்தில் ஆறில் ஒரு பங் கு அழுத்தம்
D) கடல் மட்டத்தில் பன்னிரண்டில் ஒரு பங் கு
அழுத்தம்

191. Consider the following statements.
I. Indian National Congress formed ministries in major
provinces in the elections that was held based on
Government of India Act 1935.
II. Jinnah celebrated the resignation of Congress
ministers in 1939 as the day of Deliverence.

மமற் கூறிய அறிக்ககயில் எது சரியானது?

A) I, II

B) II, III

C) III only

Which of the above statement(s) is/are correct?
A) I only
B) II only C) Both
D) None

D) I, III

பின்வரும் அறிக்ககககைக் கவனியுங் கை்
I. 1935 இந்திய அரசின் சட்டத்தின் அடிப்பகடயில்
நகடமபற் ற
மதர ்தல் களில்
பிரதான
மாகாணங் களில் இந்திய மதசிய காங் கிரஸின்
ஆட்சி அகமக்கப்பட்டது.
II.
ஜின்னா
1939
ஆம்
ஆண்டு
காங் கிரஸ்
அகமெ ்ெர ்கைின்
ராஜினாமாகவ
விடுதகல
தினமாக சகாண்டாடினார ்

187. Identify the advantages of Rural Roads.
A) Rural marketing
B) Rural employment
C) Rural development
D) All the above
ஊரக ொகலயின் பயன்பாடாக கருதப்படுவது?
A) ஊரக அங் காடி வெதி
B) கவகலவாய் ப்பு
C) ஊரக வைர ்ெ ்சி
D) இகவ அகனத்தும்

188. The smallest living cell is
A) Bacterium
B) Bread mold
C) Mycoplasma
D) Virus
மிகெ ் சிறிய உயிரணு
A) பாக்டீரியம்
B) சராட்டி அெ ்சு பூஞ் கெ
C) கமக்ககாப்ைாஸ்மா
D) கவரஸ்

P a g e | 15

கமற் கூறிய அறிக்ககயில் (கை் ) எது ெரியானது?
A) I மட்டும்
B) II மட்டுகம
C) இரண்டும்
D) எதுவும் இல் கல

192. “Service to Poor is Service to God” – This
statement was said by?
A) Vivekananda
B) Periyar
C) Ramakrishna Paramahamsar
D) Vallalar

Free Online Courses @ www.tnpsc.academy/all-courses/

"ஏகழகளுக்கு மசகவ மசய் வது கடவுளுக்கு
மசகவ மபான்றது" - இந்த அறிக்கக யாரால்
கூறப்பட்டது?
A) விமவகானந்தர ்
B) மபரியார ்
C) இராமகிருஷ்ணா பரமஹம் சர ்
D) வள் ளலார ்
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193. Consider the following Assertion and Reason.
Assertion (A): The coniferous plants usually have a
three dimensional pyramidal shape.
Reason (R): This pyramidal shape allows all the
branches to receive more sunlight.

இந்தியாவில் மபாது பணப்கபகய பாதுகாப்பவர ்
யார ்?
A) தகலகம கணக்கு தணிக்ககயாளர ்
B) இந்திய ரிசர ்வ் வங் கி
C) ஸ்மடட் பாங் க் ஆப் இந்தியா
D) நிதி அகமச ்சகம்

Choose the correct option from below:
A) Both A and R are correct and R is the correct
explanation of A.
B) Both A and R are correct and R is not the correct
explanation of A.
C) A is correct and R is wrong.
D) A is wrong and R is correct.

196. What is the greatest number that divides 13850
and 17030 leaves a remainder 17?

பின்வரும்
கூற்று
மற்றும்
காரணத்கதக்
கவனியுங் கை்.
கூற்று (A): ஊசியிகல தாவரங் கை் சபாதுவாக
மூன்று பரிமாண பட்கடக்கூம் புரு வடிவத்கதக்
சகாண்டிருக்கின்றன.
காரணம் (R): இந்த பட்கடக்கூம் புரு வடிவம்
அகனத்து
கிகைகளும்
சூரிய
ஒைி
சபற
அனுமதிக்கிறது.

197. If 2(x-1) + 2(x+1)=320, then find the value of x?

கீகே
இருந்து ெரியான விகடகயத் கதரவு
்
செய் யவும் :
A) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெரியானகவ,
மற்றும் R A இன் ெரியான விைக்கம்
B) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெரியாக உை் ைன,
கமலும் A. ஆ ெரியான விைக்கம் இல் கல
C) A ெரியானது, R தவறானது.
D) A தவறு, R ெரி

194. Match the following
a. Rowlatt Act
- 1. Ramsay Mc Donald
b. Individual Satyagraha - 2. Ambedkar & Gandhi
c. Poona Pact
- 3. Vinoba Bhave
d. Communal Award - 4. Satyapal
பின்வருவகதப் மபாருத்துக:
a. மரௌலட் சட்டம்
- 1. ராம் மச மமக் மடானால் ட்
b. தனிநபர ் சத்தியாக்கிரகம்
- 2. அம் மபத்கர ் & காந்தி
c. பூனா ஒப்பந்தம் - 3. விமனாபாபாமவ
d. வகுப்புவாத மகாகட
- 4. சத்யபால்

Choose the correct code
கீமழ இருந்து
மசய் யவும்

A)
B)
C)
D)

a
1
1
4
4

b
2
2
3
3

சரியான

c
3
4
2
1

விருப்பத்கத

17 ஐ மீதமாகக் மகாண்டு 13850 மற்றும் 17030 ஐப்
வகுக்கக்கூடிய மிகப்மபரிய எண் யாது?

A) 477

B) 159

C) 107

D) 87

2(x-1) + 2(x+1)=320 எனில் x ன் மதிப்பு கண்டுபிடி?

A) 6

B) 8

C) 7

D) 5

198. The HCF and LCM of two natural numbers are 12
and 72, respectively. What is the difference between the
two numbers, if one number is 24?
இரண்டு இயல் எண்களின் மீ.மபா.வ மற்றும்
மீ.சி.ம முகறமய 12 மற்றும் 72 ஆகும் . அதில் , ஒரு
எண் 24 என இருந்தால் , இரண்டு எண்களுக்கு
இகடயில் உள் ள வித்தியாசம் என்ன?

A) 12

B) 18

C) 21

D) 24

199. If 16 × 8(n+2)=2m, then m is equal to
16 × 8(n+2)=2m எனில் , m எதற் கு சமமாக இருக்கும் ?
A) n+8

B) 2n+10

C) 3n+2

D) 3n+10

200. How many multiples of 9 are there between 34 and
235?
34 மற்றும் 235 இகடமய உள் ள 9ன் மடங் குகள்
எத்தகன?

A) 23

B) 22

C) 24

D) 25

மதரவு
்

d
4
3
1
2

195. Who is the guardian of the public purse in India?
A) Comptroller and Auditor General
B) Reserve Bank of India
C) State Bank of India
D) Ministry of Finance
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