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1. இன செல் ஆக்கத்தின் ப ோது உருவோகும் 

இரடட்டமய செல் இவற்றுள் எது? 

(A) முதன்டம துருவ உறு ்பு 

(B) ஸ்பெர்மாட்டிட் 

(C) ஸ்ச ரம்ட்படோபகோனியோ 

(D) இரண்டோம் நிடல துருவ உறு ்பு  

 

2.  ட்டியல் I ஐ,  ட்டியல் II மற்றும்  ட்டியல் III 

உடன் ச ோருத்தி ெரியோன விடடடயத் 

பதரந்்சதடுக்க 

 

  ட்டியல் I                ட்டியல் II 

1. டட ோய்டு ஜீரம்  (a) ஹீபமோஃபில்லஸ்  

            இன்ஃ ்ளுயன்ஸோ 

        ட்டியல் III 

      (i) நிணநீர ்நோளங்களில் நோட் ட்ட வீக்கம் 

2. நிபமோனியோ        (b) டிடரக்பகோஃட டோன் 

(ii) பதோலில் உலரந்்த செதில்கள் சகோண்ட  

     கோயங்கள் 

3. ஃட பலரியோசிஸ்(c) ெோல்மோனல்லோ டடபி 

(iii) சுவோெக் கோற்று ட கள் திரவத்தினோல்  

      நிடறந்துள்ளது 

4.  டரத்ோமடர         (d) உெெ்ரப்ரரியோ  

மோலோயி 

(iv) குடல் ரணமோதல் 

 

(A) 1-c-iv; 2-a-ii; 3-b-i; 4-d-iii 

(B) 1-c-iv; 2-b-ii; 3-a-iii; 4-d-i 

(C) 1-c-iv; 2-a-iii; 3-b-i; 4-d-ii 

(D) 1-c-iv; 2-d-ii; 3-a-i; 4-d-iii 

 

3. SAHAJ திட்டம் மீதோன பின்வரும் கூற்றுகளில் 

எந்த கூற்று (அ) கூற்றுகள் ெரியோனடவ? 

1. புதிய LPG இடண ்பிற்கோன இடணயதள 

பவண்டுபகோடள நுகரப்வோரக்ள் அஞ்ெல் 

செய்ய SAHAJ இயலெ ்செய்யும். 

2. இது நிதித்துடற அடமெெ்கத்தோல் 

சதோடக்கி டவக்க ் ட்டது 

3. நோட்டின் 22 நகரங்களில் இத்திட்டம் 

முதலோவதோக சதோடங்க ் டட்ுள்ளது 

 

(A) 1 மடட்ும்               

(B) 1 மற்றும் 2 மடட்ும் 

(C) 2 மற்றும் 3 மடட்ும்   

(D) 1 மற்றும் 3 மடட்ும் 

 

 

4. அக்படோ ர ் 2015 இல், பந ோளத்தின் முதல் 

ச ண் குடியரசுத் தடலவரோகத் 

பதரந்்சதடுக்க ் ட்ட பித்யோ  ண்டோரி 

இக்கட்சிடய ெோரந்்தவர ்

(A) மாதேஷி ஜன அதிகார் குழு 

(B) பந ோளத்தின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

(C) பந ோளி கோங்கிரஸ் 

(D) இரோஷ்டிரிய  ்ரஜதன்திரோ கட்சி 

 

5. எந்த இந்திய வம்ெோவழியினர ் விதடவ 

மறுமணத்திற்கு “ ோட்டோம்” என்ற வரிடய 

விதித்தனர?் 

(A) முகலோயரக்ள் 

(B) பீஷ்வாக்கள் 

(C) ெம்புவரோயரக்ள் 

(D) தஞ்டெ நோயக்கரக்ள் 

 

6. பின்வரும் கருத்திடனக் கூறிய இந்திய 

அரசியல் தடலவடர அடடயோளம் கோண். 

“தீண்டோடமடய விடச்டோழிக்கோவிடில் 

இந்தியரக்ள் ஆங்கிபலயரக்ளிடமிருந்து 

சுதந்திரம் ச ற தகுதியற்றவரக்ள்”. 

(A)  ோலகங்கோதர திலகர ்

(B) பகோ ோல கிருஷ்ண பகோகபல 

(C) தமாகன்ோஸ் காந்தி 

(D) டோக்டர ்பி. ஆர.் அம்ப த்கோர ்
 

7. நோகோலோந்து மோநிலம் எ ்ச ோழுது 

உருவோக்க ் ட்டது? 

(A) 1961   (B) 1963 

(C) 1965   (D) 1967 
 

8. 74வது திருத்த ெட்டத்தின் மூலம் பின்வரும் 

எந்த அட்டவடண பெரக்்க ் ட்டது? 

(A) 12-வது அட்டவணை  

(B)  11-வது அட்டவடண 

(C) 13-வது அட்டவடண  

(D) 10-வது அட்டவடண 
 

9. பின்வரும் எந்த உெெ் நீதிமன்ற தடலடம 

நீதி தி, இந்தியோவின் தற்கோலிக குடியரசு 

தடலவரோக செயல் டட்ுள்ளோர?் 

(A) நீதி தி சு ் ோரோவ் 

(B) நீதிெதி M.  இேயதுல்லா 

(C) நீதி தி Y.V.  ெந்திரசூட் 

(D) நீதி தி P.N.  கவதி 

 

http://www.vetriiias.com/


         TNPSC – Group IIA 
          GENERAL STUDIES (TAMIL) - 2016 

 

www.vetriiias.com                                   Mobile No. 9840097666, 9884421666                          Page 2                             

 

10. கீழ்கண்டவரக்ளில் 1857ம் ஆண்டு 

புரட்சியில் கலந்து சகோள்ளோமல் விலகிபய 

இருந்தவரக்ள் யோர?் 

1. சிந்தியோ 

2. ப ோல்கர ்

3. சகய்க்வர ்

4. நிஜோம் 

(A) 1, 2 மற்றும் 4 மடட்ும் 

(B) 1, 2, 3 மற்றும் 4 

(C) 2, 3 மற்றும் 4 மடட்ும் 

(D) 1 மற்றும் 4 மடட்ும் 

 

11. 1931-ம் ஆண்டு கரோெச்ியில் நடடச ற்ற 

இந்திய பதசிய கோங்கிரஸ் கூட்டத்திற்கு 

தடலடம வகித்தவர ்யோர?் 

(A) சரே்ார் வல்லொய் ெட்தடல் 

(B) கோந்தி 

(C) லோலோ லஜ தி ரோய் 

(D) அன்னிச ென்ட் 

 

12. ஒரு தண்ணீர ் சதோட்டிடய நிர ்புவதற்கு 

முதற்குழோய்க்கு 12 மணி பநரம் ஆகிறது. 

அபத சதோட்டிடய நிர ்புவதற்கு இரண்டோம் 

குழோய்க்கு 6 மணி பநரம் ஆகிறது. மூன்றோம் 

குழோய்க்கு 4 மணி பநரம் ஆகிறது. மூன்று 

குழோய்களும் ஒபர ெமயத்தில் திறந்து 

விட ் டட்ோல் தண்ணீர ் சதோட்டி 

நிரம்புவதற்கு ஆகும் பநரம் எவ்வளவு? 

(A) 2 மைி  (B) 3 மணி 

(C) 4 மணி  (D) 12 மணி 

 

13. x2 + 4y2 = 4xy எனில் x : y – ன் மதி ்பு  

(A) 2 : 1   (B) 1 : 2 

(C) 1 : 1   (D) 1 : 4 

 

14. பின்வருவனவற்றுள் தவறோன கூற்றுகடளக் 

கோண்க. 

(i) 2, 4, 5 – டிடரகுபளோபரோ பினோக்ஸி 

அசெட்டிக் அமிலம் ஒரு கடளக் சகோல்லி 

(ii) தோலியம் பெரம்ங்கள் 

புடகயுண்டோக்கிகள் ஆகும் 

(iii) பெோலிசனஸ்டிபரஸ் சநோதிடய கரிம 

 ோஸ் ரஸ் பூெச்ிக்சகோல்லிகள் தடுக்கும் 

(iv) கரிம குபளோரின் பூெச்ிக் சகோல்லிகள் 

வயிற்று நெச்ுகளோகும் 

 

(A) (i) மற்றும் (iii) மடட்ும் 

(B) (ii) மற்றும் (iii) மடட்ும் 

(C) (ii) மற்றும் (iv) மட்டும் 

(D) (iii) மற்றும் (iv) மடட்ும் 

 

15. டரட் ன்டன் கீழ்கண்ட மரத்தில் இருந்து 

ச ற ் டுகின்றது 

(A) ணெனஸ் ராக்ஸ்ெரண்ஜ 

(B) வல்விெச்ியோ மிரோபிலிஸ் 

(C) ஜிங்பகோ ட பலோ ோ 

(D) ஐெகஸ் சரவலுயுட்டோ 

 

16. ச ோருத்துக : 

  தமிழக அரசு  ச றுநர ்

    விருதுகள், 2015  

(a) தமிழ்த்தோய்      1. கவிஞர ்பிடறசூடன் 

விருது 

(b) கபிலர ்விருது 2. பகோ. செல்வம் 

(c) வ.உ.சி விருது 3. நவி மும்ட  தமிழ்ெ ் 

      ெங்கம் 

(d) கம் ர ் 4. மு.  ோலசு ்ரமணியன் 

விருது 

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

(A) 3 1 4 2 

(B) 2 3 1 4 

(C) 1 2 3 4 

(D) 3 4 1 2 

 

17. கீழ்கோணும் வோக்கியங்கடள 

அடி ் டடயோகக் சகோண்டு ெரியோன 

விடடடய சகோடுக்க ் டட்ுள்ள 

குறியீடுகளில் இருந்து பதரவ்ு செய்க 

கூற்று (A): பரோமோனியர ் தமிழகத்துடன் 

வணிக சதோடரப்ு சகோண்டிருந்தனர.் 6 

லடெ்ம் தங்க நோணயங்கள்  ரிமோற்றம் 

செய்ய ் ட்டது, இதனோல் பரோமோனிய 

ச ோருளோதோரம் நிடல குடலந்தது 

கோரணம் (R): பரோமோனிய வணிகம் கி.மு. 

68ல், நீபரோ மன்னன் இறந்த பின்னர ்

வீழ்ெச்ியடடந்தது 

(A) (A) மடட்ும் ெரி (R) தவறு 

(B) (A) மற்றும் (R) இரை்டும் சரி (R), (A) 

உணடய சரியான விளக்கமாகும் 

(C) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறு 

(D) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரி (R), (A) 

உடடய ெரியோன விளக்கமல்ல 
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18. பின்வரும் கூற்றிடன, அதற்கு உகந்த 

பதரவ்ுகபளோடு பூரத்்தி செய்து, ெரியோன 

சதரிவிடன பதரந்்சதடு. 

மோநில தடலடம தகவல் ஆடணயடர 

நியமிக்க ஆளுநருக்கு  ரிந்துடர செய்யும் 

குழு இவற்டற உள்ளடக்கியது 

1. முதல் அடமெெ்ர ்

2. ெட்டமன்ற எதிரக்ட்சி தடலவர ்

3. முதலடமெெ்ரோல் முன்சமோழிய ் டும் 

பகபினட் அடமெெ்ர ்

4. உயரநீ்திமன்ற தடலடம நீதி தி 

(A) 1 மற்றும் 2 மடட்ும்  

(A) 1, 2 மற்றும் 4 மடட்ும் 

(A) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்  

(A) 1, 3 மற்றும் 4 மடட்ும் 

 

19. இந்தியோவின் உெெ்நீதிமன்றம் எ ்ச ோழுது 

திறந்து டவக்க ் ட்டது? 

(A) ஜனவரி 26, 1950  

(B) ஜனவரி 28, 1950 

(C) பி ்ரவரி 28, 1950  

(D) ஏ ்ரல் 26, 1950 

 

20. பின்வரும் நிதி ஆடணயங்களில், மத்திய 

அரசின் அடனத்து வரிகளின் நிகர 

வருமோனத்திடன மோநிலங்களுக்கு அதிகோர 

 கிரவ்ு வழங்க  ரிந்துடர செய்த 

ஆடணயம் எது? 

(A) 8வது நிதி ஆடணயம் 

(B) 11வது நிதி ஆணையம் 

(C) 10வது நிதி ஆடணயம் 

(D) 9வது நிதி ஆடணயம் 

 

21. எந்த இந்திய அரசியலடம ்பு  ஞ்ெோயத்து 

ரோஜ் திருத்தெெ்ட்டம் பிரிவு I-ன்  டி, 1/3-ல் 

 ங்கு இடம் தோழ்த்த ் ட்ட மற்றும் 

மடலவோழ் ச ண்களுக்கோன இடம் 

ஒதுக்க ் ட பவண்டும் என குறிக்கிறது? 

(A) 73-வது ெட்டத்திருத்தம்  

(B) 74-வது சட்டே்திருே்ேம் 

(C) 75-வது ெட்டத்திருத்தம்  

(D) 76-வது ெட்டத்திருத்தம் 

 

 

 

 

22. சகோடுக்க ் ட்ட சதோடரில் ச ோருந்தோத 

எண்டண கண்டறிக 

25, 36, 49, 81, 121, 169, 225 

(A) 36   (B) 49 

(C) 169   (D) 225 

 

23. A மடட்ும் ஒரு பவடலடய 12 நோடக்ளில் 

முடி ் ோர.் B என் வர ் A டயக் கோட்டிலும் 

60% அதிக திறனுடன் பவடல செய் வர ்

எனில் B மடட்ும் அவ்பவடலடய எத்தடன 

நோடக்ளில் முடி ் ோர?் 

(A) 6 நோடக்ள்  (B) 7 ½ நாட்கள்   

(C) 8 நோடக்ள்  (D) 8 ½ நோடக்ள் 

 

24. பின்வருவனவற்றுள், ஒத்த  ரிமோணங் 

-கடள ் ச ற்றிருக்கும் இடணடயத் 

சதரிவு செய்க 

I. விடெ மற்றும் பநரத்தின் ச ருக்கம் 

II. உந்தம் மற்றும் பநரத்தின் ச ருக்கம் 

III.  ர ்பு திடெபவகம் மற்றும் நீள 

அடரத்்திகளது ச ருக்கம் 

IV. பவடல மற்றும் பநரத்தின் ச ருக்கம் 

 

(A) I மற்றும் II மடட்ும் 

(B) II மற்றும் III மடட்ும் 

(C) III மற்றும் IV மடட்ும்  

(D) I மற்றும் III மட்டும் 

 

25. பின்வருவனவற்டற, அவற்றின் ஊடுருவும் 

திறனின் ஏறு வரிடெயில் வரிடெ ் டுத்துக. 

I. ஆல்ஃ ோ கதிரக்ள் 

II. பீட்டோ துகள்கள் 

III. கோமோ கதிரக்ள் 

 

(A) I – II – III  (B) II – I – III 

(C) II – III – I  (D) III – II – I 

 

26. 2015-இல் புதினத்திற்கோன ச ருடம வோய்ந்த 

பமன் பூக்கர ்  ரிசிடன சவன்ற 

எழுத்தோளடரக் கண்டறிக. 

(A) டோம் சமக்கோரத்்தி 

(B) மாரல்ான் தஜம்ஸ் 

(C) ெஞ்சீவ் ெப ோடோ 

(D) ஆனி சடய்லர ்
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27. பின்வரும் மடலகளில், ‘படனலி’ என்று 

மறுச யரிட ் ட்ட வடஅசமரிக்க மடல 

எது? 

(A) எல்ச ரட்் மடல 

(B) மிஷல் மடல 

(C) பமக்கின்லி மணல 

(D) விடன்ி மடல 

 

28. அக்படோ ர ் 2015ல், BRICS அடம ்பின் 

முதலோவது இட ்ச யரவ்ு  ற்றிய மோநோடு 

இங்கு நடடச ற்றது 

(A) தசாசச்ி, ரஷ்யா  

(B) ச ய்ஜிங், டெனோ 

(C) புது சடல்லி, இந்தியோ 

(D) ரியோத,் செௌதி அபரபியோ 

 

29. எந்த அடம ்பின் 73-ஆம் அடித்தளம் நோள், 

26 செ ்டம் ர ்2015-ல்அனுெரிக்க ் டுகிறது? 

(A) ICAR   (B) ISRO 

(C) CSIR   (D) NIO 

 

30. அஸ்தபனோஸ்பியர ் என அடழக்க ் டும் 

புவியின் உட் குதி 

(A) சிமோ      

(B) தமல் தமை்டில் 

(C) கீழ் பமண்டில்   

(D) சவளிக் கருவம் 

 

31. சிக்கிம் மோநிலத்தின் உயிரந்ோடி என 

அடழக்க ் டும் ஆறு 

(A)மோனோஸ்   (B) பலோகித் 

(C) ெங்பகோஸ்  (D) டிஸ்டா 

 

32. 1971-ம் ஆண்டு இந்திய - பெோவியத் 

உடன் டிக்டகயின் வோக்கியங்கடள 

கவனிக்கவும் : 

கீபழ குறி ்பிடட்ுள்ள வோக்கியங்களில் 

எதுஃஎடவ ெரியோனடவ? 

I. இவ்வுடன் டிக்டக 20 ஆண்டுக்கு 

ஏற் டுத்த ் ட்டது 

II. பெோவியத் சவளியுறவுத் துடற அடமெெ்ர ்

குபரோமிபகோ என் வருக்கும் இந்திய 

சவளியுறவுத்துடற அடமெெ்ர ் ெரத்ோர ்

சுவரன் சிங் என் வருக்குமிடடபய 1971 

ஆகஸ்ட் 9-ல் ஏற் டுத்த ் ட்டது 

III. இவ்வுடன் டிக்டக இரண்டு 

நோடுகளுக்கிடடபய நல்லுறடவ 

 ல ் டுத்துவபதோடு மடட்ுமல்லோமல் 

ஆசியோ மற்றும் உலகளவில் அடமதிடய 

ஏற் டுத்த உதவும் என முன்னோள் 

கோங்கிரஸ் தடலவர ் பக.கோமரோஜ் 

கூறியுள்ளோர.் 

 

(A) I மடட்ும்        

(B) I மற்றும் II மடட்ும் 

(C) II மடட்ும்       

(D) I, II மற்றும் III மட்டும் 

 

33. a : b = 6 : 7 எனவும் b : c = 8 : 9 எனவும் 

இரு ்பின், a : c விகிதம் என்ன?? 

(A) 16 : 21  (B) 6 : 9 

(C) 27 : 28  (D) 1 : 2 

 

34. 25 எண்களின் ெரோெரி 78.4 எனக் 

கணக்கிட ் டுகிறது. பின்னர ் 96 என்ற எண் 

தவறுதலோக 69 என ்  யன் டுத்த ் ட்டது 

எனக் கண்டுபிடிக்க ் டுகிறது எனில்,  ெரி 

செய்ய ் ட்ட ெரோெரி எது? 

(A) 79.48  (B) 76.54 

(C) 81.32   (D) 78.4 

 

35. பின்வரும் சதோடரில் அடுத்து வரும் ஆங்கில 

எழுத்து எது B, E, I, N, ? 

(A) U   (B) V 

(C) T   (D) S 

 

36. 1868 ஆம் ஆண்டில், இந்தியோவின் பதசிய 

வருவோய் மதி ்பீடட்ுக் குழுவிடனத் 

தடலடம தோங்கியவர ்

(A) V.K.R.V.  ரோவ் ஆவோர ்

(B) ஷோ மற்றும் கம் ட் ஆவோர ்

(C) ோோொய் பநௌதராஜி ஆவார் 

(D) W.C. பீட்டரெ்ன் ஆவோர ்

 

37. இந்திய தனித்துவ அடடயோள ஆடணயம் 

எ ்ப ோது முதல் ஆதோர ் அடட்டடய 

உருவோக்கியது? 

(A) ஆகஸ்ட் 29, 2009  

(B) செ ்டம் ர ்26, 2011 

(C) பசெ்டம்ெர் 29, 2010  

(D) அக்படோ ர ்25, 2010 
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38. ரூ. 1,550-ல் ஒரு  குதி 5% வட்டி வீதத்திற்கும் 

மற்ற  குதி 8% வட்டி வீதத்திலும் 

தனிவட்டிக்கு கடனோகக் சகோடுக்க ் ட்டது. 

மூன்று வருடங்களுக்கு ் பிறகு கிடடக்கும் 

சமோத்த வட்டியோனது ரூ. 300 எனில் 5%-க்கும் 

8%-க்கும் விட ் ட்ட அெல்களின் விகிதம் 

(A) 5 : 8   (B) 8 : 5 

(C) 16 : 15  (D) 31 : 6 

 

39. ரூ. 800 என்ற சதோடகயோனது 3 வருடங்களில் 

தனிவட்டி வீதத்தில் ரூ. 920 என்றோகிறது. 

தனிவட்டி வீதம் 3% அதிகரித்தோல் ரூ. 800-

க்கு கிடடக்கக்கூடிய சதோடக 

(A) 950   (B) 970 

(C) 992   (D) 1000 

 

40. மனிதனில், குருதி உடறதலுக்கு 

பதடவ ் டும் புபரோத்பரோம்பின் இவற்றில் 

உருவோக்க ் டுகிறது 

(A) மண்ணீரல்   

(B) இடர ்ட  

(C) கல்லீரல்   

(D) டதமஸ் 

 

41.  ட்டியல் I உடன்  ட்டியல் II டய ஒ ்பிடட்ு 

ெரியோன விடடடய பதரந்்சதடுக்கவும் 

     ட்டியல் I        ட்டியல் II 

(a) டெமன்ட் பநோய் 1. டதரோய்டு சுர ்பி 

(b) டடய டிஸ்  2. அட்ரீனல் சுர ்பி 

மிலிடஸ் 

(c) குஷ்சிங்கின் பநோய் 3. பிட்யூட்டரி சுர ்பி 

(d) மிக்பெோஎடிமோ 4. கடணயம் 

 

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

(A) 3 4 1 2 

(B)  2 4 1 3 

(C)  3 4 2 1 

(D)  2 4 3 1 

 

42. பதசிய மகளிர ்ஆடணயத்தின் முதல் ஆண் 

உறு ்பினரோக நியமிக்க ் ட்டவர ்யோர?் 

(A) அதலாக் ரவாே்  

(B) பிலோல் நஸ்கி 

(C) பரவோ சகட்ர ோல்  

(D) கிருஷ்ணோ ெோகு 

 

43. முதலோம் உலக ஆண்டி யோடிக் 

விழி ்புணரவ்ு வோரம் எ ்ச ோழுது 

அனுெரிக்க ் ட்டது? 

(A) 16 நவம்ெர் முேல் 22 நவம்ெர் 2015 

வணர 

(B) 5 நவம் ர ்முதல் 11 நவம் ர ்2015 வடர 

(C) 22 அக்படோ ர ்முதல் 28 அக்படோ ர ் 2015 

வடர 

(D) 18 அக்படோ ர ்முதல் 24 அக்படோ ர ் 2015 

வடர 

 

44. 2015-ல் எந்த நோடு அதன் அரசியலடம ்பு 

ெோெனத்டத புதிதோக பிரகடன ் டுத்தியது? 

(A) இலங்டக  (B) பூட்டோன் 

(C) பிஜி   (D) தநொளம் 

 

45. பின்வருவனவற்டற ச ோருத்தி ெரியோன 

விடடடய பதரவ்ு செய்யவும் : 

(a) புல்லோங்குழல் 1. அலி அக் ர ்கோன் 

(b) த லோ  2. நிஷோத் கோன் 

(c) சிதோர ்  3. ஸோகிர ் {டென் 

(d) ெபரோட்  4. ரோபஜந்திர  

    பிரென்னோ 

 

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

(A)  4  3  2  1 

(B)  4  3  1 2 

(C)  3  4  1 2 

(D)  1  2  3 4 

 

46. இந்திய  ோரோளுமன்றத்தின் ச ோதுக் 

கணக்கு குழு தடலவடர நியமனம் 

செய் வர ்யோர?் 

(A) பிரதம மந்திரி 

(B) மக்களணவ சொநாயகர் 

(C)  ோரோளுமன்ற விவகோர அடமெெ்ர ்

(D)  ோரோளுமன்ற விவகோர குழு 

 

47. எந்த அரசியலடம ்பு ெட்டத்தின் மூலமோக 

குடியரசுத ் தடலவர ் நோடோளுமன்றத்தின் 

அடவகடள கூடட்ுவதற்கு அல்லது 

ஒத்திடவ ் தற்கு அதிகோரம் உள்ளது? 

(A) விதி 75   

(B) விதி 81 

(C) விதி 85   

(D) விதி 88 
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48. பின்வருவனவற்டற ச ோருத்தி ெரியோன 

விடடடய பதரந்்சதடுக்கவும் : 

(a) K.R. அய்யங்கோர ்  1. டவக்கம்  

    ெத்தியோகிரகம் 

(b) பகள ் ன்       2. இந்து மகோெட  

(c) எம்.ஆர.் மஸோனி    3. சமட்ரோஸ் மகோஜன்  

   ெட  

(d) ஏம்.எம். மோளவியோ   4. கோங்கிரஸ்  

   பெோெலிஸ்ட் கட்சி 

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

(A)  1  3  2 4 

(B)  2  1  4 3 

(C)  3  1  4 2 

(D)  4  3  1 2 

  

49. ரூ ோய் 53-ஐ A, B, C என்ற மூவருக்கு 

பிரித்துக் சகோடுக்க ் டுகிறது. A என் வர ்B 

ச றுவடதக் கோட்டிலும் ரூ. 7 அதிகம் 

ச றுகிறோர.் B என் வர ் C–டயக் கோட்டிலும் 

ரூ. 8 அதிகம் ச றுகிறோர.் எனில்இ அவரக்ள் 

ச ற்ற சதோடககளின் விகிதங்கள் 

(A) 16 : 9 : 18  (B) 25 : 18 : 10 

(C) 18 : 25  : 10  (D) 15 : 8 : 30 

 

50. ஓர ் கூம்பு, ஓர ் அடர பகோளம் மற்றும் ஓர ்

உருடள மூன்றும் ஒபர அளடவக் சகோண்ட 

அடி குதிடயயும், ெமமோன உயரத்டதயும் 

உடடயனவோய் உள்ளன. இதன் கன 

அளவுகளின் விகிதம் கோண்க. 

(A) 3 : 2 : 1  (B) 1 : 2 : 3 

(C) 3 : 1 : 2  (D) 1 : 3 : 2 

 

51. பின்வரும்  ட்டியல்கள் 1, 2 மற்றும் 3 கடளெ ்

ெரியோக ் ச ோருத்துக. 

    ட்டியல் 1             ட்டியல் 2 

I. அபமோனியோ (a) சவள்டள திண்மம் 

     ட்டியல் 3 

    (i) ரோக்கட்  

  எரிச ோருள்  

II. கோர ஒடுக்கு  (b)  ட ட்ரசீன் 

 கோரணி 

    (ii) ப  ர ்முடற 

III. சவடிக்கும் தன்டம (c) நிறமற்ற  

      ஆவியோகும் வோயு 

    (iii) ட ட்ரெோயிக்  

       அமிலம் 

IV. ட ட்ரோக்ஸிலமின்(d) நிறமற்ற  

      ஆவியோகும் திரவம் 

  (iv) ஆக்ஸிஜபனற்ற மற்றும் ஒடுக்கு கோரணி 

 

(A) I-B-iii      II-C-iv    III-d-ii IV-a-i 

(B) I-B-i        II-C-iii    III-d-ii IV-a-iv 

(C) I-B-iv      II-C-ii     III-d-i IV-a-iii 

(D) I-B-ii     II-C-i     III-d-iii   IV-a-iv 

 

52. தமிழ்நோடட்ட ் ச ோறுத்தவடரயில், நிஷோ : 

2008 என் து      :2015, என் தற்கு ஒத்ததோகும், 

எனில் P என் து எடதக் குறிக்கும்? 

(A) (BOB09)  ோ ் 09 (B) மோடி 

(C)  {த் {த்  (D) தராணு 

 

53. இந்தியரக்ளின் உடல்  ருமனுக்கு 

கோரணமோன மர ணு என இந்திய 

விஞ்ஞோனிகளோல் ெமீ த்தில் 

கண்டறிய ் ட்டது எது? 

(A) THCM8B  (B) THFG6C 

(C) THKR8E  (D) THSD7A 

 

54. இந்தியோவில் முதன்முதலில், வோனவியல் 

ஆரோய்ெச்ிக்சகன்பற  ்ரத்பயகமோக 

வடிவடமக்க ் டட்ு, 28 செ ்டம் ர ் 2015 

அன்று ஏவ ் ட்ட  ல்அடலநீள விண்சவளி 

ஆரோய்ெச்ிக்கூடம் என் து 

(A) GSAT – 6 ஆகும்  

(B) GSAT – 15 ஆகும் 

(C) GSAT – 16 ஆகும்  

(D) ASTROSAT 

 

55. சூரியவல சுற்று ் ோடதயில் அதிக 

பவகத்டத சகோண்டுள்ள பகோள் 

(A) புேன்   

(B) சவள்ளி 

(C) புவி    

(D) செவ்வோய் 

 

56. ‘ ோரஸ்்ட்’ என அடழக்க ் டும் மடல 

(A) மடி ்பு மடல 

(B) பிை்ட மணல 

(C) எரிமடல 

(D) எஞ்சிய மடல 

 

 

P 
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57. கடல் தடரயில் அதிக நில ் ர ்ட  

ஆக்கிரமித்து இரு ் து 

(A) கண்டத்திடட்ுக்கள்  

(B) கண்டெெ்ரிவுகள் 

(C) ஆழ்கடல் சமபவளி  

(D) கடல் ஆழிகள் 

 

58. பின்வருவனவற்டற அடவ உருவோக்க ் 

- ட்டதின் ஏறு வரிடெயில் எழுது: 

(A) திட்ட ஆடணயம் 

(B) மண்டல குழுக்கள் 

(C) பதசிய ஒருடம ் ோடு குழு 

(D) பதசிய வளரெ்ச்ி குழு 

 

(A) I – II – III – IV 

(B) I – IV – III – II 

(C) I – IV – II – III 

(D) I – III – IV – II 

 

59. கீழ்வரு னவற்டற ச ோருத்தி ெரியோன 

விடடடய பதரவ்ு செய்க : 

(a)  ஒருங்கிடணந்த    1. 2002 

குழந்டதகள் பமம் ோடட்ு   

 ணிகள்     

(b) பதசிய ஊரக சுகோதோர ்  2. 1975 

 ணித்திட்டம்    

(c) பதசிய சுகோதோரக் சகோள்டக 3. 1986 

(d) பதசிய கல்விக் சகோள்டக  4. 2005 

 

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

(A)  3  1  4 2 

(B)  2  4  1 3 

(C)  3  2  4 1 

(D)  1  3  2 4 

 

60.  + x = 500 – ன் 78% எனில், x –ன் மதி ்பு 

(A) 342   (B) 352 

(C) 362   (D) 372 

 

61. 43, 91 மற்றும் 183 ஆகிய எண்கடள வகுக்கும் 

ப ோது ஒபர மீதிடயத் தரக்கூடிய மிக ் 

ச ரிய எண் 

(A) 4   (B) 7 

(C) 9   (D) 13 

 

62. சதோடரில் விடு ட்ட எழுத்துக்கள் யோடவ? 

AZ, GT, MN, ? ?, YB 

(A) JH   (B) SH 

(C) SK   (D) TS 
 

63.  ட்டியல் 1-ல் உள்ளவற்டற  ட்டியல் 2-டுடன் 

கீபழ சகோடுக்க ் டட்ுள்ள குறியீடுகள் மூலம் 

ச ோருத்துக 

  ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

(a) அகெச்ிவ ்பு  1. ெக்கடரயினது     

நிறமோடலமோனி  தூய்டமயிடன   

அளவிட 

(b) ச ோலோரிமோனி         2. தடகவுக்கு  

உட் டுத்த ் ட்ட      

ஆகோய விமோன  

 ர ்ட   

பெோதடனயிட 

(c) ப பரோமோனி  3. மூலக்கூறு  

வடிவடம ்பிடன     

ஆரோய 

(d) திரிபுமோனி    4. வளிமண்டல  

அழுத்தத்திடன 

அளவிட 

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

(A)  2  4  1 3 

(B)  2  3  4 1 

(C)  3  1  4 2 

(D)  4  3  1 2 
 

64. இமயமடலயின் 7077 மீ உயர குன் மடல 

சிகரத்தின் பமல் ஏறி சவற்றி கண்ட முதல் 

இந்திய ் ச ண்மணி இவரோவோர.் 

(A) K.S. சுதி  (B) ரினி முக்கத் 

(C) G.R. ராதிகா (D) செௌமியோ தோஸ் 
 

65.  ோலின ெமத்துவத்திற்கோன முதலோம் உலக 

மோநோடு இந்தியோவின் எந்த மோநிலத்தில் 

ெமீ த்தில் நடட ்ச ற்றது? 

(A) மத்திய பிரபதெம்  

(B) தகரளம் 

(C) கரந்ோடகம்  

(D) பமற்கு வங்கோளம் 
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66. புகழ்வோய்ந்த G-20 மன்றத்திடன இந்தியோ 

தடலடம ஏற்று நடத்தவிருக்கும் ஆண்டு இது 

(A) 2016   (B) 2017 

(C) 2018   (D) 2019 
 

67. 2014-2015-ம் ஆண்டின் விடளயோடட்ுக்கோன 

அரஜ்ுனோ விருது ச ற்றவரக்டள 

அவரக்ளுடடய விடளயோடட்ுடன் 

ச ோருத்துக : 

 

(a) ெந்தீ ் குமோர ் 1. து ் ோக்கி சுடுதல் 

(b) ெதீஷ் குமோர ்  2. குத்து ெண்டட 

(c) மன்தீ ் ஜோங்கரோ 3.  ளு தூக்குதல் 

(d) ஜித்து ரோய்  4. வில் வித்டத 

 

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

(A)   1     3       4         2 

(B)   4     3  2        1 

(C)    3     4  1         2 

(D)    2     4  1         3 
 

68.  ட்டியல் I ஐ  ட்டியல் II உடன் ச ோருத்தி, 

ெரியோன விடடடய கீபழ 

சகோடுக்க ் டட்ுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து 

பதரந்்சதடு 

 

  ட்டியல் I                      ட்டியல் II 

(a)  ம் ோய் ரயில் நிடலயம்        1. 1873 

(b) ரோயபுரம் ரயில் நிடலயம்        2. 1908 

(c) சென்டன சென்ட்ரல் ரயில்  3. 1853 

நிடலயம் 

(d) எழும்பூர ்ரயில் நிடலயம்                 4. 1856 

 

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

(A)    3 4         1        2 

(B)    3 2         4        1 

(C)    4 1         2        3 

(D)    2 3 1        4 

 

 

 

69. கீழ்வரு னவற்டற ச ோருத்தி ெரியோன 

விடடடய பதரவ்ு செய்க : 

(a) நிரம்ல்  ோரத்  1. ஊரக ெோடலகள் 

 

(b) பிரதோன் மந்திரி     2. அடனத்து  

கிரோம ெதக்    வோழ்விடங்களுக்கும் 

பயோஜனோ                     அடி ் டட     

  கட்டடம ்பு வெதி  

  செய்து தருதல் 

(c) கிரோம கட்டடம ்பு 3. கிரோம சுகோதோரம் 

திட்டம் 

(d) தமிழ்நோடு வோழ்விட4. மகோத்மோ கோந்தி 

பமம் ோடட்ு திட்டம்   பவடல உறுதி  

 திட்டத்தில்                         

உருவோக்க ் ட்ட  

செோத்துக்கடள    

நிடல ் டுத்துதல் 

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

(A)   3  1          4         2 

(B)    1  3          2        4 

(C)    4  1          3         2 

(D)    2  4          1          3 

 

70. 1 ஆண்டிற்கு எந்த வட்டி வீதம் மூலம்  

ரூ. 1,200 இரண்டு வருடங்களில் ரூ. 1348.32 

ஆகும் 

(A) 6% (B) 6.5% (C) 7%  (D) 7.5% 

 

71. 7 ப ர ்ஒரு பவடலடய தினம் 9 மணி பநரம் 

பவடல செய்து 30 நோடக்ளில் 

முடிக்கின்றனர.் அபத பவடலடய 10 ப ர ்

தினம் 7 மணி பநரம் செய்தோல், எத்தடன 

நோடக்ளில் முடி ் ர?் 

(A) 28 நோடக்ள்   (B) 30 நோடக்ள் 

(C) 32 நோடக்ள்  (D) 27 நாட்கள் 

 

72. 5    3 = 34 மற்றும் 6   2 =  40 எனத ்தர ் ட்டோல், 

7     1 –ன் மதி ்பு யோது? 

(A) 54   (B) 34 

(C) 50   (D) 30 
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73. 74. 8% தனிவட்டி வீதத்தில் ` 2,000 என்ற 

சதோடக இரட்டி ் ோக மோறுவதற்குரிய 

கோலம் என்ன? 

(A) 25 ½ ஆண்டுகள்  

(B) 10 ½ ஆண்டுகள் 

(C) 8½ ஆண்டுகள்   

(D) 12 ½ ஆை்டுகள் 

 

74. ஒரு செவ்வகத்தின் நீளமோனது 60%  

அதிகரிக்க ் டுகிறது. அதன் அகலமோனது 

எத்தடன ெதவீதம் குடறந்தோல் அதன் 

 ர ் ளவு முந்டதய  ர ் ளடவ ப ோலபவ 

இருக்கும்? 

(A) 37 ½ %  (B) 60% 

(C) 75%   (D) 120% 
 

75. ஃ ்ரக்படோஸ் - 6 -  ோஸ்ப ட் இவ்வோறும் 

அடழக்க ் டுகிறது? 

(A) நியூபெரக்் எஸ்டர் 

(B)  ோரச்டன் எஸ்டர ்

(C) யங் எஸ்டர ்

(D)  ரோனோஸ் எஸ்டர ் 

 

76. வரிடெ I உடன் வரிடெ II யிடன ் 

ச ோருத்தி வரிடெகளுக்கு கீழ் 

சகோடுக்க ் டட்ுள்ள சதோகு ்பிலிருந்து 

ெரியோன விடடயிடன சதரிவு செய்க. 

  வரிடெ I      வரிடெ II 

(a) சகோழு ்பு ச ோருள் 1. ச க்டின்கள் 

(b) டம தயோரி ்பு 2. சூ ரின் 

(c) டநட்பரோஜீனஸ் 3. டோனின்கள் 

கழிவு 

(d) ச ோருள்  4. ஆல்கலோய்டுகள் 

 ழ சஜல்லிகள்   

   

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

(A)   1  3        4       2 

(B)   3  4        2       1 

(C)   2  3       4       1 

(D)   2  4        1        3 

 

77. இவற்றுள் 2015ம் ஆண்டு நடடச ற்ற 

சடன்னிஸ் ப ோட்டிகளில், ெோனியோ மிரெ்ோ - 

மோரட்்டினோ ஹிங்கின்ஸ் பஜோடி ச ண்கள் 

இரடட்டயர ் பிரிவில் ெோம்பியன்ஷி ் 

 ட்டத்டத சவல்லவில்டல? 

(A) மியோமி ஓ ் ன்   

(B) பிரஞ்சு ஓெ்ென் 

(C)  US ஓ ் ன்   

(D)  விம்பிள்டன் 

 

78. தமிழ் நோட்டில் மிக ச ரிய சூரிய மின்ெக்தி 

நிடலயம் செ ்டம் ர ் 2015-ல் துவங்க ் ட்ட 

இடம் எது? 

(A) மீஞ்சூர ்(திருவள்ளுர ்மோவட்டம்) 

(B) இரோஜோக்கமங்கலம் (கன்னியோகுமரி 

மோவட்டம்) 

(C) விண்ணந்தூர ்(நோமக்கல் மோவட்டம்) 

(D) பசங்தகாட்ணட (விருதுநகர் மாவட்டம்) 

 

79. பின்வருவனவற்றுள், பிற்கோல பெோழரக்ள்   

 யன் டுத்திய திரவ அளடவகள் எது? 

(A) மோ, குழி  (B) கழஞ்சு, மோடட 

(C) நாழி, உரி  (D) தூணி,  தக்கு 

 

80. இரபிந்தரநோத் தோகூர ்  ற்றிய தவறோன 

கூற்டற சுட்டிக்கோட்டவும் 

I. வங்கோளத்தில் ெோந்திநிபகதடன 

நிறுவினோர ் (தற்ப ோது இதுபவ 

விஷ்வ ோரதி  ல்கடலக்கழகம்) 

II. 1915ல் பநோ ல்  ரிசு ச ற்ற முதல் 

ஆசியர ்இவர ்ஆவோர ்

III. ‘ப ோஸ்ட் ஆபிஸ்’ மற்றும் ‘பகோரோ’ 

ஆகியடவ இவரது  டட ்புகளோகும் 

IV. இந்தியோ மற்றும் ஸ்ரீலங்கோவுக்கோன 

பதசிய கீதத்டத எழுதினோர ்

(A) I மடட்ும்   

(B) II மடட்ும்  

(C) I மற்றும் III மடட்ும்  

(D) II மற்றும் IV மட்டும் 
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81. பின்வரும் குழுக்கடள கோலகிரம ் டி 

வரிடெ ் டுத்துக 

1. பகோரவ்ோலோ குழு 

2. அய்யங்கோர ்குழு 

3. ஃஆ ்பில்ப  அறிக்டக 

4. நிரவ்ோக சீரத்ிருத்த ஆடணயம் 

(A) 1 – 3 – 2 – 4    

(B) 2 – 3 – 1 – 4  

(C) 2 – 1 – 3 – 4   

(D) 3 – 1 – 2 – 4  

 

82. பிரிக்க ் டோத இந்தியோவின் 

அரசியலடம ்பு நிரண்ய ெட யின் முதல் 

கூட்டம் எ ்ச ோழுது நடடச ற்றது? 

(A) 9 நவம் ர,் 1946 

(B) 9 டிசம்ெர், 1946 

(C) 9 அக்படோ ர,் 1946 

(D) 9 செ ்டம் ர,் 1946 

 

83. அகில இந்திய மோநில மக்கள் குழுவின் 

தடலடம ச ோறு ்ட  1946-47 ஆம் 

ஆண்டுகளில் வகித்தவர ்யோர?் 

(A) ெரத்ோர ்வல்ல ோய்  ட்படல் 

(B) ெை்டிே ஜவகரல்ால் தநரு 

(C) டோக்டர.் இரோபஜந்திர பிரெோத் 

(D) வி.பி. பமனன் 

 

84. கீழ்கண்டவற்றுள் அலிகோர ் இயக்கத்துடன் 

சதோடரப்ில்லோதது எது? 

I. இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு நவீன கல்வி 

அளித்தல் 

II. முஸ்லீம் ெமூகத்டத சீரத்ிருத்துவது 

III. நவீனமயமோக்களில் இந்திய 

முஸ்லீம்கடள சநருங்கெ ்செய்தல் 

IV. இந்திய முஸ்லீம்களுக்கிடடபய 

பதசிய உணரட்வவூடட்ுதல் 

 

(A) I   (B) II 

(C) III   (D) IV 
 

 

85. முரளியின் தற்ப ோடதய வயது, அவருடடய 

தந்டதயின் வயதில்  ோதியோகும்.  த்து 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தந்டதயின் 

வயதோனது, முரளியின் வயடத ் ப ோல் 

மும்மடங்கோக இருந்தது. முரளி மற்றும் 

அவரது தந்டதயின் தற்ப ோடதய 

வயதிடனக் கோண்க. 

(A) 16, 32  ஆண்டுகள்  

(B) 15, 30 ஆண்டுகள் 

(C) 20, 40 ஆை்டுகள்  

(D) 17, 34 ஆண்டுகள் 
 

86. 3  cm  க்கமுள்ள ெம க்க 

முக்பகோணத்தின் குத்துயரம் என்ன? 

(A) 27 cm   (B) 9  cm 

(C) 9 cm   (D) 4.5 cm  
 

 

87. கீபழ சகோடுக்க ் டட்ுள்ள குறி ்புகள் 

சகோண்டு துகள் இயற்பியலோளடர 

அடடயோளம் கோண்க. 

1. இவர,் ஃபிரோங்கோஸ் என்கிளரட்ு 

என் வபரோடு 2013 ஆம் ஆண்டிற்கோன 

இயற்பியலுக்கோன பநோ ல்  ரிசிடன 

சவன்றோர.் 

2. 20 ஜுடல 2015 இல், இரோயல் 

செோடெட்டியினது கோ ்பள 

 தக்கத்திடன இவர ்சவன்றுள்ளோர ்

(A) ஃபிரோங்க் விக்சஜக்    

(B) பீட்டர். டபில்யு. ஹிக்ஸ் 

(C) ஸ்டீஃ ன்  ோக்கின்ஸ்  

(D) பஜோெ ் டடலர ்

 

88. பின்வரும் ெமன் ோட்டின் a, b, c மற்றும் d –ன் 

மதி ்புகடளக் கோண்க 

               +  +  → O +  

(A) a = 3, b = 2, c = 1, d = 1  

(B) a = 5, b = 6, c = 3, d = 3 

(C) a = 5, b = 6, c = 3, d = 6 

(D) a = 10, b = 12, c = 6, d = 6 
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89. 0.20 பமோல்/லிட்டர ் பெோடியம் அசிட்படட் 

மற்றும் 0.15 பமோல்/லிட்டர ்அசிட்டிக் அமிலம் 

கலந்த தோங்கல் கடரெலின் pH மதி ்ட க் 

கண்டுபிடி. (அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிடக 

மோறிலி 1.8 x 10-5) 

(A) 5.8697  (B) 5.1303 

(C) 4.1303  (D) 4.8697 

 

90.  ட்டியல் I -ல் இருக்கும் புத்தகங்களின் 

ச யரக்டள  ட்டியல் II -ல் இருக்கும் புத்தக 

ஆசிரியரக்பளோடு ச ோருத்தி ெரியோன 

விடடடய பதரந்்சதடு : 

  ட்டியல் I               ட்டியல் II 

(a) Dreaming Big:  1. நந்தன் நில்பகனி 

My journey    

to connect India                                  

(b) Advantage India:  2. ஏ.எஸ். துலோத் 

From Challenge  

to opportunity     

(c)  Rebooting  3. ெோம் பிட்பரோடோ 

Government  

(d) Kashmir:        4. ஏ.பி.பஜ. அ ்துல்  

The Vajpayee years     கலோம் 

                                

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

(A)    1    3        4        2 

(B)   3    4       1        2 

(C)    2     3       1         4 

(D)  4    3       2        1 

 

91. சகோடுக்க ் டட்ுள்ள மடல வோழிடங்கடள 

அடவகள் அடமந்துள்ள மோநிலங்கபளோடு 

ச ோருத்துக : 

மணல வாழிடங்கள்    மாநிலங்கள் 

(a) அரக்கு 1. ஜம்மு & கோஷ்மீர ்

(b) குல்மோர ்் 2. இமோெெ்ல பிரபதெம் 

(c) குலு 3. பமகோலயோ 

(d) சில்லோங் 4. ஆந்திர பிரபதெம் 

 

 

 

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

(A)    4    2       1        3 

(B)   4    1       2       3 

(C)    2    1        3       4 

(D)    2    3        1       4 

 

92. அரசியலடம ்பு நிரண்ய ெட யின் 

வழிகோடட்ு குழுவின் தடலவர ்யோர?் 

(A) ஜவகரல்ோல் பநரு 

(B) K.M. முன்சி  

(C) H.C. முகரஜ்ி 

(D) ராதஜந்திர பிரசாே் 

 

93. இந்திய அரசியலடம ்பின் எந்த விதி 

ஆரம் க் கல்வியுரிடமபயோடு 

சதோடரப்ுடடயது? 

(A) விதி 20 (a) 

(B) விதி 21 (a) 

(C) விதி 22 (a) 

(D) விதி 21 

 

94. கீழ்வருவதில் எந்த ஒன்று, ஒன் தோவது 

ஐந்தோண்டு திட்டத்தின் கீழ் குடறந்த டெ் 

அடி ் டட பெடவகள் (BMS) திட்டத்தில் 

இடம் ச றவில்டல? 

(A) அடனவருக்கும்  ோதுகோ ் ோன குடிநீர ்

வழங்குதல் 

(B) ஆரம் க் கல்வி அடனவருக்கும் 

கிடடக்கெ ்செய்தல் 

(C) புதுெ்பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி 

மூலங்கணள வளரச்ச்ியணடயச ்

பசய்ேல் 

(D) ஆரம்  சுகோதோர வெதிகள் கிடட்ுமோறு 

செய்தல் 

 

95. ெம அளவு வருமோன  கிரட்வ கோடட்ும் 

புள்ளியியல் குறியீடு 

(A) பதசிய வருமோனம் 

(B) தலோ வருமோனம் 

(C) கினி பகழு 

(D) எெலிடத்தக்க தனிந ர ்வருமோனம் 
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96. rk msT tUkhd gfph;it fhl;Lk; Gs;spapay; 

FwpaPL 

(A) Njrpa tUkhdk; 

(B) jyh tUkhdk; 

(C) fpdp nfO 

(D) vryplj;jf;f jdpegh; tUkhdk; 

 

97. 5a = 6 ; 6b = 7 ; 7c = 5 vdpy;, abc-d; kjpg;G vd;d? 

(A) 0   (B) – 1 

(C) 2   (D) 1 

 

98.  -d; kjpg;G ahJ? 

         (A)                       (B)  

         (C)                        (D)  

 

99. 6 kzpfs; Kjypy; xd;whf mbf;Fk;, gpd;dh; 

mit xt;nthd;Wk; 2, 4, 6, 8, 10 kw;Wk; 12 

tpdhbfs; ,ilntsptpl;L mbf;Fk; vd;why;, 

30 epkplj;jpy; vj;jid Kiw MW kzpfs; 

xd;whf Nrh;e;J xypj;jpUf;Fk;? 

(A) 4   (B) 10 

(C) 15   (D) 16 

 

100.  =  kw;Wk;  =  vdpy;,  -d; kjpg;G 

  (A)                            (B)  

  (C)                                         (D)  
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