THE IMPACT IAS ACADEMY
CHENNAI / HOSUR / BANGALORE

Target ccse-iv
Test - 2 General studies
1. Identify the correct statement.
I. Meterscale is used to measure the length of the distance.
II. Measuring tape is used to measure the length of the object.
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. ீபத்ற அபக்க
II. என சதானபின்

தன்தடும் அபவுக்தகால் ீ ட்டாகும்.
ீபத்ற அபற ாடா சகாண்டு அபக்கனாம்.

a. I only

b. II only

c. both I & II

d. Neither I & II

2. The metric system or standard set of unit was created the whom in 1790.
a. Portuguese
b. Spanish
c. French
d. Chinese
1790ஆம்

ஆண்டு சட்ரிக் னறந அனகுகள் அல்னண ிட்ட அனகுகறப உனாக்கிர் ந்

ாட்றட தசர்ந்ர்?

a. ததார்ச்சுக்கீ ஸ்

b. ஸ்சதின்

c. திசஞ்சு

d. சீணா

3. For sake of uniformity scientists adopted a common set of units to express measurement systems
called Si units. The expansion of SI units is
எத ாிரிாண அபட்டு
ீ
னறநக்காக உனகம் னலணம் உள்ப அநிில் அநிஞர்கள்
சதாணாண அனகுகறப ற்றுக்சகாண்டணர். இண

a. International standard of units
c. International sequence of units

SI Unit ணப்தடும்? SI Unitன்

ிரிாக்கம் ன்ண

b. International System of units
d. International symbol of unit

4. Identify the correct statement
I. Mass is the measure of the amount of matter in an object
II. Mass is the gravitional pull exprienced by the weight
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றநத் தர்வு சசய்க.

I. ிறந ன்தண என சதானபில் உள்ப தனப்சதானபின் அபத
II. ிறந ன்தண றடின் தல் சசல்தடும் னிீர்ப்ன ிறச

ஆகும்.

a. I only

c. both I & II

d. Neither

II. SI unit of time
IV. Nano

- minutes
- 10-6

b. II only

5. Find the wrongly matched
I. SI unit of length
- metre
III. SI unit of kilo
- 103
நாண இறறக் கண்டநிக :

ஆகும்.

I. ீபத்ின் SI அனகு – ீ ட்டர்
III. கிதனாின் SI அனகு - 103

II. தத்ின் SI அனகு
IV. ததணா -10-6

a. III only

c. II & IV only

b. II & III only

- ிிடங்கள்

d. I & III only
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6. When there is a change in position of an object with respect to time, then it‟s called ______.
a. Force
b. Acceleration
c. Motion
d. Speed
கானத்றப் சதானத்ண என சதானள் ணண ிறனற ாற்நிக் சகாள்ற ______ ன்கிதநாம்.

a. ிறச

b. னடுக்கம்

c. இக்கம்

d. தகம்

7. The term Robot comes from _______ word “Roberter” meaning forced Labour
a. French
b. Latin
c. Greek
d. Czech
தாதாட்

ன்னும் சசால்,

”தாதாட்தடா”

a. திசஞ்சு

உத்வுக்குப் திந் ஊிர் ன்னும் சதானறப உறட

ன்னும் _____ ாட்டின்

b.

8. Match the following
Motion
A. linear
B. Rotatory C. Oscillatory D. Curilinear சதானத்ணக :

னத்ீன்

- உாம்

a. தர்தகாட்டு
b. சுற்சி
c. அறனவு
d. றபவுதாற

- தந்ண நில்

a.
b.
c.
d.

B
2
4
3
4

c. கிதக்கம்

d. சசக்தகாஸ்தனாிா

example
throwing ball
Free tall
rotating top
swinging

இக்கம்

A
1
2
2
3

சசால்னில் இனந்ண உனாக்கப்தட்டண.

- ாணாக கீ த ிலம் சதானள்
- தம்தத்ின் இக்கம்
- ணி ஊசல்

C
3
3
4
1

D
4
1
1
2

9. Fast oscillations are referred to as.
a. Acceleration
b. Vibration

c. Velocity

d. Force

அறனாணண அிதகாக றடசதறும் ததாண அற வ்ாறு அறக்கிதநாம்?

a. னடுக்கம்

b. அிர்வுறுல்

c. ிறச

தகம்

d. ிறச

10. Identify the correct statement.
I. A cart pulled by a bullock or contact forces.
II. Coconut falls -from tree is a non-contact force.
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. ாட்டு ண்டிற இலக்க
II. த்ினினந்ண தங்காய்
a. I only

தன்தடும் ிறச சாடு ிறச ஆகும்.

கீ த ிலல்

b. II only

சாடா ிறசாகும்.

c. both I & II

d. Neither
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11. Bose - Einstein condensate is used to field of
a. Robotics
b. cryogenics
c. Farming
d. All the above
ததாஸ் - ன்ஸ்டீன்

சுனக்கம் ந் ணறநில் தன்தடுகிநண?

a. தாததாடிக்ஸ்
c. ிசாத்ில்

b. கடும் குபிர் னறந இந்ிங்கபில்
d. இற அறணத்ிலும்

12. _____ is the tendency of particles to produced in order to occupy the available space.
a. Dilvation
b. Diffusion
c. Solution
d. Dilation
கிறடக்கும் இடத்ற ிப்த தவும் ணகள்கபின் ன்ற ____

a. ீர்த்ல்

b. ிவுல்

c. ிால்

ஆகும்.

d. ிரிறடல்

13. Identify the incorrect statement:
I. Liquid is effected by gravity more than anything.
II. Gas is not affected by Gravity
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுக்கபில் நாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. ிங்கள் ற்ந சதானட்கறபிட அிகாக னிீர்ப்ன
II. காற்று னிீர்ப்ன ிறசால் தாிப்தறடில்றன.
a. I only

b. II only

14. Find the odd one out:a. Stone
b. Iron ball
சதானந்ாறக்

a. கல்

ிறசால்

தாிப்தறடனேம்.

c. both

d. Neither

c. Magnet

d. Glass

c. காந்ம்

d. கண்ாடி

கண்டநிக :

b. இனம்ன

தந்ண

15. The method of separating solid of different size is
a. seiving
b. Thershing
c. winnewing

d. Churing

தறுதட்ட தனன் சகாண்ட ிண்ங்கறப திரிக்க தன்தடுத்ணம் னறந.

a. சனித்ல்

b. ததாடித்ல்

16. Purity of gold is expressed in the terms of
a. Carat
b. KDM

c. ணற்நல்

d. கறடல்

c. Hallmark

d. None

ங்கத்ின் ணய்றற சபிப்தடுத்ணம் ததால்.

a. தகட்

c. ஹால்ார்க்

b. KDM

d. இற்நில்

ணில்றன

17. The method used in washing machine to swueeze out dirt from clothes is_____.
a. Tthershing
b. Centrifugation
c. Centrirpetution
d. Rotation
ணி ணறக்கும் இந்ிம் ______
சபிதற்றுகிநண.

a. ததாடித்ல்

b. ற

த்ணத்றப் தன்தடுத்ி

ினக்கல்

c. ற

தாக்கு

உறடகபில் உள்ப அலக்றக

d. சுற்சி
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18. The part of stem between the successive nodes is called.
a. Interanode
b. hoot
c. internode
என ாத்ின் ண்டினுள் கணுக்கால்கலக்கு

c. Bud

இறடத காப்தடும் ணத்ற வ்ாறு

அறக்கிதநாம்?

a. கணுதசர்

தகுி

b. ண்டின்

ணணி

c. கணுிறடப்

தகுி

d. சாட்டு

19. Identify the incorrect statement.
I. Green leaves helps in respiration & carry out transpiration.
II. on the upper side of the leaf there are tiny pores (or) openings known as stomata)
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில்

நாண கூற்றந கண்டநிக :

I. இறனகள் சுாசித்ல் ற்றும் ீாிப் ததாக்கிற்கு தன்தடுகிநண.
II. இறனகபில் தல் தகுிில் உள்ப ணறபகள் இறனத் ணறபகள்
a. I only

b. II only

c. Both

ணப்தடும்.

d. Neither

20. Air spaces in stems and _________ of lotus are useful for floating in water.
a. Air columns
b. Spores
c. Petioles
d. Fibers
ாற ீரில் ிப்தற்கு அன் ண்டு ற்றும் _____ ல்

உள்ப காற்று இறடசபிில்

உவுகின்நண.

a. காற்று

சாகுப்ன

b. ஸ்ததார்கள்

c. இறனக்காம்ன

d. ாற்கள்

21. Identify the correct statement :
I. Marine plants reforms about 40% of all photosynthesis that occurs on the planet.
II.Terrestrial habitat makeup about 28% of entire world habitat.
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில்

சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. னிின் சாத் எபிச்தசர்க்றகில் சுார் 40%
II. உனகில் 28 சம்
ீ
ினாிடங்கள் உள்பண.
a. I only

b. II only

22. Find the odd one out :a. Agave
b. opuntia

கடல்ாழ் ாங்கபில் றடசதறுகிநண.

c. Both

d. Neither

c. clitoria

d. bougainvilles

c. கினிட்தடாரிா

d. காகிப்ன

சதானந்ாறக் கண்டநிக :

a. அதகவ்

b. எதன்டிா

23. The presence of specific body features for certain habits which enable a plant or an animal to live in
a particular Habitat is called _________.
a. Evolution
b. Specialization
c. Adaptation
d. Speciation
என ாம் அல்னண ினங்கு அன் ாிடத்ில் ாழ்ற்கு
அம்சங்கறப சகாண்டினத்ல் __________ ஆகும்.

a. தரிாம்

rd

b. சிநப்தறடல்
nd

c. கறப்ன

தன்தடக்கூடி சிநப்ன

d. சிற்நிணால்
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24. Match the following :A. Mountain
B. Stem
C. Photosynthesis
D. Fibrous root

- 1. Himalayas
- 2. Leaves
- 3. Monocot
- 4. Branches

சதானத்ணக :

A. றனத்சாடர்
B. ண்டு
C. எபிச்தசர்க்றக
D. சல்னி தர்கள்
a.
b.
c.
d.

A
1
1
3
1

B
4
2
2
2

-

1. இறன
2. இறனகள்
3. என ித்ிறன
4. கிறபகள்

-

C
2
3
4
4

D
3
4
1
3

25. The Jurong Bird Park is situated in ________.
a. Singapore
b. Malaysia
c. Indonesia

d. China

ஜீாங் தநறகள் னங்கா ங்கு அறந்ணள்பண?

a. சிங்கப்னர்

b. தனசிா

c. இந்தாதணசிா

d. சீணா

26. Identify the correct statement.
I. In amoeba respiration Is by simple diffusion through body surface.
II. Paramecium is unicellular organism which live in water and move with the help of pseudopodia.
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. அீ தாில் பி
II. தாீ சிம் ீரில்

னறநில் உடனின்

ாலம்

தற்தப்தின் ிாக சுாசித்ல்

என சசல் உிரி,

றடசதறுகிநண.

இண ன்னுறட ததானி கால்கள் னெனம்

இடப்சதர்ச்சி சசய்கின்நண.

a. I only

b. II only

c. Both

27. Find the wrongly matched pair
I. Turtle
II. Polar bear
III. Binocular vision
IV. Stream lined body

- Hibernation
- Aestiuation
- Birds
- camel

நாண இறறக் கண்டநிக :

I. ஆற
II. தணிக்கடி
III. இன கண்கள் னெனம் இன சவ்தறு
IV. தடகு ததான்ந உடல் அறப்ன
a. I & II only

b. III & IV only

d. Neither

- குபிர்கான உநக்கம்
சதானட்கறப

- தகாறடகான உநக்கம்
- தநறகள் தார்த்ல்.
- எட்டகம்

c. I only

d. II & IV only
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28. When Animal‟s move its location necesitan changes it is said to be
a. transition
b. migration
c. adaptation
d. habitation
என ினங்கு தநற ாறுதாட்டின் காாக
சசல்ண ______

ஏரிடத்ினினந்ண ததநார் இடத்ிற்கு

ஆகும்.

a. ாற்நம்

b. னறச

ததால்

29. Kangroo rat lives in________ habitat.
a. Antarctic
b. Desert
கங்கான னிின் ானிடம் ______ ஆகும்.

a. ீர்ிறனகள்

b. தாறனணம்

c. கறப்ன

d. ாிடால்

c. Grassland

d. mountain

c. னல்சபி

d. றனகள்

30. The chemical components of food which gives us energy to build our body and protect us from
diseases are called _____.
a. Carbohydrates
b. vitamins
c. proteins
d. Nutrients
ண உடறன தாய்கபினினந்ண தாணகாக்கவும்
உள்ப திப்சதானட்கள் ________

ணப்தடுகிநண.

a. கார்ததாறஹட்தட்டுகள்
c. னம்

ஆற்நல் ற்றும் சக்ிற னம் உில்

b. ிட்டின்கள்
d. சத்ணப் சதானட்கள்

31. Iodine solution is used to identify which among the following in the food items
a. Fat
b. carbohydrate
c. water
d. protein
உில் உள்ப _______ கண்டநி தாடின் கறசல் தன்தடுகிநண

a. சகாலப்ன
c. ீர்

b. கார்ததாறஹட்தட்
d. னம்

32. Find the wrongly matched pair
Vitamins
Deficiencies
I. Vitamin C
Scurvy
II. Vitamin D
Rickets
III. Vitamin E
Dimming of eyesight
IV Vitamin K
weakness of bones, teethete.
நாண இறற கண்டநிக:
றட்டின்கள்

குறநப்தாட்டுதாய்

I. றட்டின் C
II. றட்டின் D
III. றட்டின் E
IV. றட்டின் K

-

ஸ்கர்ி

-

தார்றகுறநதாடு

a. I, III & IV only

b. I & II only

-

ரிக்கட்ஸ்
லும்ன ற்றும் தற்கள் தனணம்
ீ

c. III & IV only

d. None of the above
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33. The vitamin deficiency caused by sunscreen lotion is
சூரித் ிறப் னச்சால் ற்தடும் றட்டின் குறநதாடு ன்ண?

a. Vitamin E

b. Vitamin D

34. Match the following
Minerals
A. calcium
B. Iodine
C. iron
D. Phosphorous

-

c. Vitamin K

d. Vitamin B12

Functions
1. thyroid hormone
2. clotting of blood
3. strong bones and teeth
4. brain development

சதானத்ணக:
ாண உப்னகள்

திகள்

A. கால்சிம்
B. தாடின்
C. இனம்ன சத்ண
D. தாஸ்தஸ்

-

-

1. றாய்டு ஹார்தான்
2. இத்ம் உறநல்
3. லுாண லும்னகள் ற்றும்
4. னெறப பர்ச்சி

A
2
4
2
3

C
3
2
4
2

D
4
1
3
4

a.
b.
c.
d.

-

B
1
3
1
1

தற்கள்

35. Identify the correct statement
I. India has the second highest number of obese children in the world after China
II. cretinism is the deficiency disease caused by phosphorus.
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க

I. இந்ிா

சீணாிற்கு அடுத்தடிாக உடல் தனணாண குந்றகள் உள்ப ாட்டின் தட்டினில்

இண்டாம் இடத்ில் உள்பண

II. கிரிட்டிணிசம்

ன்னும் தாய் தாஸ்தஸ் தற்நாக்குறநால் ற்தடுகிநண

a. I only

b. II only

36. Find out the odd one out
a. hepatitis
b. measles
சதானந்ாற கண்டநிக

a. ஞ்சள்

காாறன

b. ட்டம்ற

c. Both

d. Neither

c. polio

d. cholera

c. ததானிதா

d. கானா

37. The Measurement of warmness of coldness of a substance is known as.
a. Fahrenheit
b. Temperature
c. Kelvin
d. Celsius
என சதானள் ங்கு அபவு சப்தாக அல்னண குபிர்ச்சிாக உள்பண ன்தறண அபடும்
ீ
அபவு

a. ஃதான்

ஹீட்
rd

b. சப்த
nd

ிறன

c. சகல்ின்

d. சசல்ிஸ்
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38. Identify the wrongly matched.
I. First generation
II. Second generation
III. Third Generation
IV. Fourth generation
-

transistor
vacuum tube
microprocessor
Integrated circuit

நாண இறற கண்டநிக:
கிணி

I. னல் றனனறந
II. இண்டாம் றனனறந
III. னென்நாம் றனனறந
IV. ான்காம் றனனறந
a. I & II only

-

னக்கி தாகம்

ின்ப் சதனக்கி

-

சற்நிடக் குாய்கள்

-

ணண் சசனி

-

எனங்கிறந் சுற்று

b. II & IV only

39. Who is the computer‟s first programmer.
a. Lady Wellington
c. Marry Curie
கிிின் னல் ினர் ார்?

a. தனடிில்னிங்டன்
c. தரிக்னைரி

40. Identify the incorrect statement.
I. SI unit of heat is Kelvin.

c. IIIonly

d. All the above

b. Auguster ado lovelace
d. Augustus hickey

b. அகஸ்டா அடானவ்தனஸ்
d. அகஸ்டஸ் ஹிக்கி
II. SI unit of Temperature Joule

கீ ழ்கண்டற்றுள் நாண கூற்றந கண்டநிக:

I. சப்தத்ின் SI
a. I only

அனகு சகல்ின் ஆகும்

b. II only

II. சப்த

ிறனின்

SI

c. Both

அனகு ஜூல் ஆகும்

d. Neither

41. World's first general purpose computer is_________.
a. Calculator
b. Analogue computer
c. ENIAC
d. None
உனகின் னல் சதாணப் தன் தாட்டுக் கிணி ______

a. கிப்தான்
c. ENIAC

b. அணனாக் கம்ப்னைட்டர்
d. இற்றுள் ணில்றன

42. The expansion is length is called ____ expansion and expansion in volume is called _____
expansion.
a. Llinear, cubicle
b. Llinear, circular
c. Cubicle, Linear
d. Linear,Central
சப்தத்ிணால் சதானபின் ீபத்ில் ற்தடும் அிகரிப்ன ______ ன்றும், சதானபின் தனணில்
ற்தடும் அிகரிப்ன ______ ன்றும் அறக்கப்தடுகிநண

a. ீள்ிரிவு, தனிரிவு
c. தனிரிவு, ீள்ிரிவு
rd

nd

b. ீள்ிரிவு,
d. ீள்ிரிவு,

ட்டிரிவு

றிரிவு
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43. Identify the correct statement.
I. Temperature is related to how fast atom for molecules move or vibrate within the substance.
II. Heat not only depends on the temperature of the substance but also on how many molecules are
there in the object.
சரிாண கூற்றநக் கண்டநிக:

I. சப்த

ிறனாணண என சதானபிலுள்ப அணுக்கள் அல்னண னெனக்கூறுகள் வ்பவு

தகத்ில் இங்குகின்நண அல்னண அிர்கின்நண ன்தற சதாறுத்ண

II. சப்தாணண

சப்த ிறனற ட்டுல்ன, என சதானபில் வ்பவு னெனக்கூறுகள்

உள்பண ன்தறனேம் சதாறுத்ண

a. I only

b. II only

c. Both

d. Neither

44. ______ determines the direction of flow of heat when two bodies are placed in contact.
a. Heat
b. Thermal equilibrium
c. Temperature
d. Air
_____, சப்தம் தானேம் ிறசறத் ீர்ாணிக்கிநண

a. சப்தம்
c. சப்த ிறன

b. சப்தச்
d. காற்று

45. Identify the wrongly matched
Source
I. Thermal station
II. Hydel station
III. Wind mills
IV. Atomic stations
-

சிறன

place
Ennore
Papanasam
Aralvaimozhi
Kalpakkam

நாண இறறக் கண்டநிக
ின் னெனங்கள்

I. அணல் ின் ிறனம்
II. ீர் ின் ிறனங்கள்
III. காற்நாறபகள்
IV. அணுின் ிறனங்கள்
a. I & II only

-

இடங்கள்

ண்ணூர்

-

தாதாசம்

-

ஆல்ாய்சாி

-

b. I & III only

கல்தாக்கம்

c. II only

d. None

46. Identify the correct statement/ statements.
I. The cell that can be recharged many times is called primary cells.
II. the cell that cannot be recharged and can be used only one is called secondary cell.
கீ ழ்கண்டற்றுள் சரிாண கூற்றந கண்டநிக

I. தனனறந
ணப்தடும்

ின்தணற்நம் சசய்ண சாடர்ந்ண தன்தடுத்க் கூடிண னன்ற ின்கனன்

II. எனனறந

ட்டுத தன்தடுத் னடினேம், ீ ண்டும் ின்தணற்நம் சசய் இனாத்ண ணற

ின்கனன்கள் ணப்தடும்

a. I only

b. II only
rd

nd

c. Both

d. Neither
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47. _____ If an instrument used in electric circuits to find the quantity of current flowing through the
circuit
a. Ammeter
b. anemometer
c. odometer
d. accelerometer
________ ன்தண என ின்சுற்றுல் தானேம் ின்தணாட்ட்த்ின் அபிடும் கனிாகும்

a. அம்ீ ட்டர்
c. சாறனவு

b. காற்நபி
d. னடுக்காணி

அறனவு

48. Identify the incorrect statement/ statements.
I. The rate of flow of electric charges in a circuit is called electric floor.
II. The material which electricity to pass through them are called conductors
கீ ழ்கண்டற்றுள் நாண கூற்றந கண்டநிக

I. கட்த்ிில் ின்னூட்டங்கள் தானேம் த
ீ
ின்தாய்ம் ணப்தடும்
II. சதானள்கள் ன் ித ின்னூட்டங்கறபச் சசல்ன அனுிக்கின்நணதா

அற்றந ாம்

ின் கட்த்ிகள் ன்கிதநாம்

a. I only

b. II only

c. Both

d. Neither

49. Who designed the fore runner of the electric motor.
a. Humphry davy
b. Farady
c. Thomas Alva Edison
d. Henry Ford
ின்தாட்டாரின் னன் ாிரிற கண்டநிந்ர்?

a. அம்ப்ரி தடி
c. ாஸ் ஆல்ா

டிசன்

b. தாதட
d. சஹன்நி

ஃததார்ட்

50. The change of state of solid to gas directly is called__________.
a. Vapourisation
b. Evaporation
c. Sublimation

d. Condensation

என ிடப்சதானள் சப்தம்தடுத்ணம் சதாலண ிாகால் தடிாக ானே ிறனக்கு
ாறுண _______ ணப்தடும்

a. ஆிால்

b. ீாிால்

c. தங்கால்

d. சுனக்குல்

51. Recently “ ROADEO” was in news, what is it?
a. Automatic machine that repair roads
b. It is a robot traffic police
c. Road safety program of All India Radio
d. None of the above
சீ தத்ில் ”தாடிதா”

a.
b.
c.
d.

ன்தண சசய்ிகபில் ந்ண.அண ன்ண?

சாறனகறப சீறக்கும் ாணிங்கி இந்ிம்.
தாததா டிாதிக் ததாலீஸ்

அகின இந்ி ாசணானிின் சாறன தாணகாப்ன ிகழ்ச்சி
இற்றுள் ணில்றன.
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52. Among the following states of USA, which state declared January month as Tamil language and
culture month.
a. Florida
b. South Carolina
c. Nirjnia
d. North Carolina
கீ ழ்கண்ட அசரிக்க ாகாங்கபில், ஜணரி ாத்ற ிழ் சாி ற்றும் தண்தாட்டு
ாாக அநிித்ண ாகாம் ண?

a.
c.

திதபாரிடா

b.
d.

ர்ஜீணிா

சற்கு கதானிணா
டக்கு கதானிணா

53. The theme of global investor meet held at Chennai is,
a. Investors growth
b. Investors happiness
c. Investors in Tamilnadu growth
d. Investors choice
சசன்றணில் றடசதற்ந உனக னலீட்டாபர்கள் ாாட்டின் னடிக்க சசாற்சநாடர் ன்ண?

a. ”னலீட்டாபர்கள் பர்ச்சி”
b.
c. “ிக பர்ச்சிில் னலீட்டாபர்கள்” d.

“னலீட்டாபர்கள் கிழ்ச்சி”

“னலீட்டாபர்கபின் ினப்தம்”

54. Consider the following statement.
I. Uttar Pradesh tops in tuberculosis infection
II. Tamilnadu ranks 6th among TB affected state .
Which among the above statement is/are correct ?
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றநத்

தர்வு சசய்க.

I. காசதாய்த் ாக்கம் அிகாக உள்ப ாினங்கபில் உத்ப்திதசம்
II. காச தாய் தாிப்தில் ிகம் ஆநாம் இடத்ில் உள்பண.
a. 1 only

b. 2 only

c. Both

னனிடத்ில் உள்பண.

d. None

55. After creation of Kallakurichi district, Tamilnadu has how many districts?
கள்பக்குநிச்சிற திரித்ண ாட்டாக அநிித் திநகு ிகத்ில்

உள்ப சாத்

ாட்டங்கள் ண்ிக்றக ன்ண?

a. 31

b. 32

c. 33

56. World Brackishwater aquaculture conference held at?
a. Kochin
b. Visakhapatnam
c. Gorakhpur
சர்தச உர்ீர் ீ ன் பர்ப்ன

a.

சகாச்சின்

b.

d. 34

d. Chennai

ாாடு ங்கு றடசதற்நண?

ிசாகப்தட்டிணம்

c.

தகாதால்னர்

57. Atal Setu Bridge was constructed across the river?
a. Narmada
b. Tapti
c. Mandori

d.

d. Sharavathi

அடல் தசண தானம் ந் ஆற்நின் குறுக்தக அறக்கப்தட்டுள்பண?

a.

ர்ா

b.

தி

c.

ண்தடாதி

சசன்றண

d.

சாி
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58. Who among the following was appointed as Tamilnadu State Science and Technology Council
Deputy Chairman?
a. Mayilsamy Annadurai
b. K sivan
c. MS Swaminathan
d. charubala thondaiman
ிழ்ாடு ாின அநிில் சாில் ணட்த கவுன்சினின்
ிிக்கப்தட்டர் ார்?

a. ில்சாி அண்ாணற
c. M.S சுாிான்

ணறத் றனாக

b. K. சின்
d. சானதானா

சாண்றடான்

59. Consider the following statement
I. Rail - 18, Which was named dress Vande Bharat Express works manufactured in Chennai.
II. It is a super fast express runs at a speed of 260 km/hour.
Which among the above statement is/are correct?
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாண ிறடறத் தர்வு சசய்க.

I.

ில்

18

ன்னும் ந்த தா க்ஸ்திஸ் சசன்றணில் ாரிக்கப்தட்ட அிதக இில்

ஆகும்.

II.

இண ிக்கு

260

a. I only

கீ .ீ .

தகம் சசல்னக்கூடிண.

b. II only

c. both

d. None

60. INS „Kohasaa‟ the naval air station that was dedicated to nation rectently is located in,
a. Lakshadweep Island
b. wheeler Island
c. New Moore Island
d. Andaman and Nicobar Iceland
சீ தத்ில் ாட்டிற்கு அர்ப்திக்கப்தட்ட Nல தகாா
அறந்ணள்பண?

a.
c.

இனட்சத்ீவுகள்

b.
d.

ினை னெத ீவுகள்

னும் கடற்தறட ிாணத்பம்

ங்கு

னர்
ீ
ீவுகள்
அந்ான் ிக்தகாதார் ீவுகள்

61. Which among the following container terminal got listed among top 30 container technical of the
world.
a. Cochin Port Trust
b. Chennai Port Trust
c. Jawaharlal Nehru Port Trust
d. post port rest
உனகின் சிநந் கன்றடணர் ணறநனகங்கபில் னல்
ணறநனகம் ண?

a.
c.

சகாச்சின் ணறநனகம்
ஜகர்னால் தன ணறநனகம்

b.
d.

30

இடங்கலள்

இடம்சதற்றுள்ப இந்ி

சசன்றண ணறநனகம்
ண்ணூர் ணறநனகம்

62. The range of India in global Talent competitive index 2019 is,
உனகத்ிநன் ததாட்டி தட்டில்

a. 60

b. 65

2019ல்

இந்ிா சதற்றுள்ப இடம் ன்ண?

c. 7 0

d. 80
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63. “ JOYTI BAHINI” was in News recently what is it?
a. It is a all women Disaser Response Force established in Assam recently
b. It is a all women's contingent of National Investigation Agency
c. it is a all women novel team that completed its world tour recently.
d. It is a all women Railway Protection Force formed at a railway station in Assam.
சீ தத்ில் ”ஜிதாி தாஹிணி” ன்தண சசய்ிகபில் ந்ண.

a.
b.
c.
d.

அண ன்ண?

அறணத்ண கபிர் ததரிடர் ீ ட்ன குல அசாில் அறக்கப்தட்டண.
தசி னனணாய்வு அறப்தின் அறணத்ண கபிர் குல

இந்ி கடற்தறட அறணத்ண கபிர் குல,

உனக சுற்றுனாற

னடித்ண அன் சதர்.

அசாில் உள்ப இில் ிறனத்ில் அறக்கப்தட்ட அறணத்ண கபிர் இில்த

தாணகாப்ன தறட ன் சதர்.

64. Which state recently declared Pakke Horbill Fest as its State Festival?
a. Andhra Pradesh
b. Uttar Pradesh
c. Arunachal Pradesh
d. Tamilnadu
தக்தக ஹார்ன்ஃதில்

a.
c.

ஆந்ி திதசம்

ிாற ாின ிாாக அநிித்ண உள்ப ாினம் ண?

அனாசனப் திதசம்

b.
d.

உத்ப் திதசம்
ிழ்ாடு

65. Keediyan - Gandiyal Bridge connects which of the following Two States?
a. Jammu Kashmir - Haryana
b. Jammu Kashmir - Punjab
c. Jammu Kashmir - Uttarakhand
d. Jammu Kashmir - Himachal Pradesh
கீ ிான் - காந்ிால் தானம் ன்ந இன ாினங்கறப இறக்கிநண?

a.
c.

ஜம்ன காஷ்ீ ர் -

ஹரிாணா

ஜம்ன காஷ்ீ ர் - உத்கண்ட்

b.
d.

ஜம்ன காஷ்ீ ர் - தஞ்சாப்

ஜம்ன காஷ்ீ ர் - ஹிாச்சல் திதஷ்

66. The 15th Pravasi Bhartiya Diwas Summit - 2019 held at,
a. New Delhi
b. Amravati
c. Varanasi
15ண சபிாடு
a. னில்னி

ாழ் இந்ிர்கள் ிண ாாடு,

b.

அாி

c.

2019

d. Mumbai
ங்கு றடசதற்நண?

ாாசி

d.

னம்றத

67. The First State of implement the 10% reservation to economically backward classes among
forward community is,
a. Gujarat
b. Uttarakhand
c. Uttar Pradesh
d. Rajasthan
உர் குப்திணரில் சதானபாாத்ில் தின்ங்கிதானக்காண

10%

அல்தடுத்ி அல்தடுத்ி னல் ாினம் ண?

a.

குஜாத்

b.

உத்கண்ட்

c.

உத்ப்திதசம்

68. The “Women of India Organic Festival yelled at,
a. Chandigarh
b. Bangalore
c. Nagpur

d.

இட எணக்கீ ட்றட
ாஜஸ்ான்

d. Bhopal

இந்ி சதண்கள் இற்றக ிசாத் ினிா ங்கு றடசதற்நண?

a.

சண்டிகர்

b.

சதங்கலர்

c.

ாக்னர்

d.

ததாதால்
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69. Which among the following Ministries not participating In the implementation of the Scheme “Beti
Bachao Beti Padhao”?
a. Ministry of Women and Child Development
b. Ministry of Culture
c. Ministry Resource Development Ministry
d. Ministry of Health and Family Welfare
கீ ழ்கண்ட அறச்சகங்கபில் ‘கள்கறப காப்ததாம், கள்கறபக் கற்திப்ததாம் ிட்டத்ற
சசல்தடுத்ணம் அறச்சகங்கபில் அங்கம் கிகாத்ண ண?

a.
b.
c.
d.

சதண்கள் ற்றும் குந்றகள் தம்தாட்டு அறச்சகம்
கனாச்சா ற்றும் தண்தாட்டு அறச்சகம்

ணிப தம்தாட்டு அறச்சகம்

சுகாா ற்றும் குடும்தன அறச்சகம்

70. Among the following universities, which of the universities found in the Best Universities of the
world 2019 list,
I. Indian Institute of Science, Bangalore
II. Indian Institute of Technology, Mumbai
கீ ழ்கண்டற்றுள் சர்தச அபில் சிநந்ண ிபங்கும் தல்கறனக்ககங்கலக்காண தட்டில்

2019-ல் இடம்சதற்ந தல்கறனக்ககங்கள் ற?
I. இந்ின் இன்ஸ்டிட்னைட் ஆப் சின்ஸ், சதங்கலர்
II. இந்ின் இன்ஸ்டிட்னைட் ஆப் சடக்ணானஜி, னம்றத
a. I only

b. II only

c. Both

d. None

71. The Theme of 19th International Micro Irrigation conference held Aurangabad, Maharashtra is,
a. “Micro Irrigation - solution for water scarcity
b. “Micro Irrigation and sustaible Agriculture”
c. “Micro Irrigation and Modern Agriculture”
d. “ Micro Irrigation - Technology of today”
காாஷ்டிா ாினம் அவுங்காதாத்ில் றடசதற்ந

9ண

சர்தச ணண் ீர்தாசண ாாட்டின்

றக்கன ன்ண?

a.
b.
c.
d.

ணண் ீர்தாசணம் – ீர் தற்நாக்குறநக்கு ீர்வு
ணண் ீர்தாசணனம், பம்குன்நா தபாண்றனேம்
ணண் ீர்தாசணம் ற்றும் ண
ீ
தபாண்ற

ணண் ீர்தாசணம் – இன்றந சாில் ணட்தம்

72. The scheme “Ama Ghara Led” that provides 4 Free LED Bulbs to each family was introduced In
the state of,
a. Odisha
b. Uttar Pradesh
c. Telangana
d. Gujarat
ஆாகாத ல்.இ.டி னும் குடும்தத்ிற்கு ான்கு ல்.இ.டி. ிபக்குகறப இனசாக ங்கும்
ிட்டத்ற ந் ாினம் அல் தடுத்ினேள்பண?

a.

ஏடிசா

b.

உத்ப்திதசம்

c.

சலுங்காணா

d.

குஜாத்
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73. On the Eve of 350th Birth anniversary of Guru Govind Singh, Government of India released a
commemorative coin worth of Rs. 350. Eid birthday is on,
குனதகாதிந்த் சிங்கின்

350ண

சகாண்டாட்டத்ற னன்ணிட்டு னொ.350 ிப்னள்ப ிறணவு

ாம் சபிிடப்தட்ட்ண, அரின் திநந் ிணம் ன்ண?

a. January 5, 1666
c. January 5, 1866

b. January 7, 1766
d. January 9, 1666

74. Which one of the following Country topped the list in EIU Ddemocracy Index 2018, in which
India rented 41,
a. Norway
b. Iceland
c. Sweden
d. New Zealand
EIU க்கபாட்சி தட்டில் 2018-ல் னல்
412ண இடம் திடித்த்ண?
a. ார்த
b. ஸ்னாந்ண

இடம் திடித் ாடு ண, இப்தட்டினில் இந்ிா

c.

சுடன்
ீ

d.

ினைசினாந்ண

75. Which one of the following state introduced the scheme, each family will get government Job,
a. Telangana
b. Sikkim
c. Goa
d. Tiripura
குடும்தத்ில் எனனக்கு அசுதறன ன்னும் ிட்ட்த்ற அல்தடுத்ினேள்ப ாினம் ண?

a.

சலுங்காணா

b.

சிக்கிம்

c.

தகாா

d.

ிரினா

76. The only tourist site that was enlisted among the top 52 Tourist Places of the world by New
York Times is,
a. Thanjavur Big temple
b. Taj Mahal
c. Hampi
d. Ellora
உனகில் சுற்நி தார்க்க ினைார்க் றடம்ஸ் தத்ிரிக்றகால் தட்டினிடப்தட்ட

52

இடங்கபில்

இந்ிாில் இடம்சதற்றுள்ப எத இடம் ண?

a.
c.

ஞ்றச சதரி தகாில்
ஹம்தி

b.
d.

ாஜ்ஹால்
ல்தனாா

77. Which one of the following state is not your fast of Renukajii Multipurpose Project?
a. Haryana
b. Uttar Pradesh
c. Himachal Pradesh
d. Bihar
தணுகாஜி தல்தாக்கு ிட்டத்ில் இடம்சதநா ாினம் ண?

a.
c.

ஹரிாணா

b.
d.

ஹிாசனப் திதசம்

உத்ப்திதசம்
தீகார்

78. The single and steel cable, Suspension Bridge was Constructed across the river,
a. Lohit
b. Dihang
c. Siang
d. Brahmaputra
இந்ிாின் ீபாண எற்றந தனன் ஃகு தகதிள் சஸ்சதன்ன் தானம் ந் ஆற்நின் குறுக்தக
அறந்ணள்பண?

a.

தனாகித்

b.

ிகாங்

c.

சிாங்

d.

திம்னத்ிா
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79. Prof. P. Balaram Committee is related to,
a. To recommend the nominations for Vice-Chancellors appointment to universities.
b. To improve their Research and to recommend new rules For awarding Mphil / Phd.
c. To Draft new education policy.
d. None of the above.
ததாசிரிர் தி.தனாம் குல னுடன் சாடர்னறடண?

a.
b.

தல்கறனக்ககங்கபின் ணறதந்ர்கள் ிணம் குநித்ண தரிந்ணறந சசய்
ஆாய்ச்சிற தம்தடுத்வும், ற்ததாணள்ப

Mphil / Phd. தடிப்னகலக்காண

ிினறநகள்

தற்நி ஆாவும் அறக்கப்தட்டுள்பண

c.
d.

னி கல்ிக் சகாள்றக றவுக்குல அறத்ல் சாடர்தாக அறக்கப்தட்டுள்பண
இற்றுள் ணில்றன

80. Indus food meet, 2019 is held at,
a. Haryana
b. U.P
இண்டஸ் உவு கூடுறக

a.

ஹரிாணா

b.

2019

c. Bihar

d. M.P

ங்கு றடசதற்நண

உத்ிதிதசம்

c.

தீகார்

d.

த்ிதிதசம்

81. The National Children Science Congress that held on 4.5.2019 as part of Indian Science Congress
at,
a. Jaipur
b. Jabalpur
c. Jhemshedpur
d. Jalandhar
இந்ி அநிில் ாாட்டின் தகுிாக
அநிில் ாாடு ங்கு றடசதற்நண

a.

சஜய்னர்

b.

ஜதல்னர்

82. National sugar institute is located at,
a. Coimbatore
b. Kanpur

4.5.2019-ல்
c.

றடசதற்ந தசி குந்றகள்

தஜம்சட்னர்

c. Nagpur

d.

ஜனந்ர்

d. Cuddalore

தசி சர்க்கற ிறுணம் ங்கு அறந்ணள்பண?

a.

தகானத்ணர்

b.

கான்னர்

c.

ாக்னர்

d.

கடலூர்

83. The committee appointed by Reserve Bank of India to lood in to the problems of MSME sector is
headed by,
a. U.K.Sinha
b. Parthasarathy Shome
c. Rangarajan
d. Raghuram Rajan
சிறு, குறு டுத் சாில் ிறுணங்கள் ிர் சகாண்டுள்ப திச்சறணகள் குநித்ண ஆய்வு
சசய் ரிசர்வ் ங்கிால் ிிக்கப்தட்ட குலின் றனர் ார்?

a.
c.

னே.தக.சின்ஹா

b.
d.

ங்காஜன்

தார்சாிதாம்
குாம் ாஜன்

84. The institution that introduced the programme called samwad with students is,
ார்கலடன் உறாடம் னும் ிட்டத்ற அநினகப்தடுத்ினேள்ப அறப்ன ண?

a. DRDO

b. IAEA
rd

nd

c. ISRO

d. CSIR
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85. The joint disaster management exercise between India and Japan participated by Indian coast guard
ship ICGS shaunak was held at,
a. Mumbai
b. Fukushima
c. Chennai
d. Yokohama
இந்ி கடதனா கால்தறட கப்தல்

ICGS ாணாக்

தங்கு சதற்ந இந்ி – ஜப்தான் ாடுகபின்

கடதனாக் கால் தறடின் ததரிடர் கட்டுப்தாட்டு எத்ிறக ங்கு றடசதற்நண?

a.

னம்றத

b.

னக்குிா

c.

சசன்றண

d.

தாதகாஹாா

86. Consider the following statements:
I. The Chief guest of India‟s 70th Republic day was south African president Cyril Ramaphosa
II. Curil Ramaphosa was the first south African president to participate in Indian Republic day
celebration
Which among the above statement is/are correct?
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க

I. இந்ிாின் 70ண

குடிசு ிணிாில் சிநப்ன ினந்ிணாக சன் ஆப்திரிக்க அிதர்

சிரில் ததாசா தங்தகற்நார்

II. இந்ி

குடிசு ிணிாின் தங்தகற்கும் னல் சன் ஆப்திரிக்க அிதர் சிரில் ததாசா

ஆார்

a. I only

b. II only

c. Both

d. None

87. IMBEX 2018-19 is the Joint Military exercise between India and _____
a. Bangladesh
b. Vietnam
c. Myanmar
d. Malaysia
இம்சதக்ஸ்

a.

2018-19

தங்கபாதஷ்

னும் கூட்டு இாணு எத்ிறகற இந்ிாவுடன் தற்சகாண்ட ாடு __

b.

ிட்ாம்

c.

ிான்ர்

d.

தனசிா

88. The first India – Central Asia Dialogue held on 14th January 2019 at,
a. Uzbekistan
b. Kyrgyzstan
c. Tajikistan
d. Turkmenistan
இந்ிா – த்ி ஆசி ததச்சுார்த்ற ஜணரி

a.

உஷ்சதகிஸ்ான்

b.

கிரிகிஸ்ான்

c.

13, 2019-ல்

ஜிகிஸ்ான்

ங்கு றடசதற்நண?

d.

ணர்க்சணிஸ் ான்

89. The common Digital currency combinely released by UAE and Saudi‟s Central Bank is named as,
a. Rialis
b. Arabilis
c. Aber
d. Allais
க்கி அன ிதட் ற்றும் சவுி த்ி ங்கி இறந்ண சபிிட்டுள்ப சதாண டிஜிட்டல்
தத்ின் சதர் ன்ண?

a.

ரிானிஸ்

b.

அாதினிஸ்

c.

ஆதர்

d.

அல்னாிஸ்

90. Which one of the following country recently declared sugarcane juice as National Drink,
a. Papua new guinea
b. Pakistan
c. Srilanka
d. Cuba
கனம்ன சாற்றந தசி தாணாக அநிித்ணள்ப ாடு ண?

a.
c.

தாப்னா ினைகிணிா
வனங்கா

b.
d.

தாகிஸ்ான்
கினைதா
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91. Which one of the following International Airports tops the list of Airports that receives largest
number of International passengers?
a. Parris, France
b. London, England
c. Washington DC, USA
d. Dubai, UAE
சர்தச அபில் திகள் னறக அிகனள்ப ிாண ிறனங்கபில் னனிடம் திடித்
ிாண ிறனம் ண?

a.
c.

தாரீஸ், திான்ஸ்

ாிங்டன், அசரிக்கா

b.
d.

னண்டன், இங்கினாந்ண
ணதாய், க்கி அன ீ கம்

92. The city that was declared by UNESCO as world capital for architecture for 2020 is,
a. Tokyo
b. Newyork
c. Rio-de-jenerio
d. Sao Paulo
2020 ஆம்

ஆண்டின் கட்டிடக்கறனின் றனகாக னேசணஸ்தகாால் அநிிக்கப்தட்ட கம்

ண?

a.

தடாக்கிதா

b.

ினைார்க்

c.

ரிதா-டி.சஜண ீத

d.

சாதததனா

93. Bloomber 2019 Innovative Index ranked India as 54th country in innovation, which one of the
following is not one among the first three countries that was in the index,
a. South Korea
b. Germany
c. Finland
d. Japan
இந்ிா

54ண

இட்த்ற சதற்றுள்ப உனகின் ிகச்சிநந் கண்டுதிடிப்ன சதானபாாங்கபின்

தட்டினில் கீ ழ்கண்ட ந் ாடு னல் னென்று இடங்கபில் இடம் சதநில்றன

a.

சன் சகாரிா

b.

சஜர்ணி

c.

தின்னாந்ண

d.

ஜப்தான்

94. The state that tops the list prepared by CRISIL as per growth of states using GSDP is,
a. Bihar
b. Andhra Pradesh
c. Telengana
d. Gujarat
CRISIL ிறுணம்

சபிிட்டுள்ப ாின சாத் உள்ாட்டு உற்தத்ிில்

அடிப்தறடில் னனிடம் திடித் ாினம் ண?

a.

தீகார்

b.

ஆந்ிப்திதசம்

c.

சலுங்காணா

d.

GSDP

பர்ச்சிின்

குஜாத்

95. The IDFC Bank which was recently renamed as IDFC first bank was head quartered at,
a. Chennai
b. Manipal
c. Mumbai
d. New Delhi
சீ தத்ில் .டி.ஃப்.சி ஃதர்ஸ்ட் ன்று சதர் ாற்நம் சசய்ப்தட்ட .டி.ஃப்.சி ங்கிின்
றனறிடம் ங்கு அறந்ணள்பண?

a.

சசன்றண

b.

ணிப்தால்

96. Identify the odd man out
a. Pranab Mukherjee
c. Naraji Deshmukh

c.

திாப் னகர்ஜி

ாணாஜி தஷ்னக்

d.

னண ில்னி

b. Anubham kher
d. Bhupen Hazarika

கீ ழ்க்கண்ட சதானந்ா தற கண்டநிக:

a.
c.

னம்றத

b.
d.

அனுதம் தகர்
னதன் ஹசாரிகா
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97. The person who is designated as first fujitive economic offender is,
a. Nirav Modi
b. Lalit Modi
c. Mehul Coski
d. Vijay Mallaya
ப்திதாடி சதானபாாக் குற்நாபி ண அநிிக்கப்தட்ட னல் தர் ார்?

a.

ிவ் தாடி

b.

னனித் தாடி

c.

சகுல் தசாஸ்கி

d.

ிஜய் ல்றனா

98. The Chairman of 15th Finance commission is,
a. Y.V.Reddy
b. Vijay Khelkhar
c. N.K.Singh
d. Montek singh ahluwalia
15ண ிிக்குலின்
a. Y.V.சட்டி
c. ன்.தக.சிங்

றனர் ார்?

b.
d.

ிஜய் தகல்கர்
ாண்சடக் சிங் அலுானிா

99. Who is the author of the book “Maniyan Pillai a Theif” which got sahitiya akademi award for
Translation in Tamil,
a. Subashree Krishna Moorthi
b. M.Yusuf
c. S.Ramakrishnan
d. G.R.Indhu Gopan
ிழ் சாி சதர்ப்னக்காண சாகித் அகாசி ினண சதற்ந ினடன் ின் திள்றப ன்ந
ணெனின் ஆசிரிர் ார்?

a.
c.

சுதவ கினஷ்னெர்த்ி

b.
d.

ஸ்.ாகினஷ்ன்

ன.னைசுஃப்
ஜி.ஆர்.இந்ணதகாதன்

100.
The recipient of Padmashree award Sarath Kamal was associated with which one of the
following sports?
a. Cricket
b. Hockey
c. Wrestling
d. Table tennis
தத்வ ினண சதற்ந ிறபாட்டு ர்
ீ சத் கல் ந் ிறபாட்டுடன் சாடர்னறடர்?

a.

கிரிக்சகட்

b.

ஹாக்கி

c.

ல்னேத்ம்

d.

தடதிள் சடன்ணிஸ்

101.
The Archaelogical Survey of India was started in the year_______ with Alexander
cunningham as surveyor.
இந்ி சால்னில் ணறந

(ASI), _____

ஆண்டு அசனக்சாண்டர் கன்ணிங்ஹாம் ின

அபறாபர் உினேடன் ிறுப்தட்டண.

a. 1856

b. 1861

c. 1884

d. 1924

102.
Rachigarhi, a mature Harappan site where granary with walls made of mud bricks was in the
state of,
a. Gujarat
b. Haryana
c. Rajasthan
d. Punjab
ாகிகர்கி னும் னிர்ச்சி அறடந் ஹப்தா கானத்ற தசர்ந் ஊர், சசங்கற்கபால் கட்டப்தட்ட
சுர்கள் சகாண்ட ாணிக் கபஞ்சிம் உள்ப இவ்வூர் ந் ாினத்ில் உள்பண?

a. குஜாத்

b. ஹரிாணா

c. ாஜஸ்ான்

d. தஞ்சாப்
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103.
Which one of the following Harappan site is not in the Indian Border.
a. Lothal
b. Kali bangan
c. Dholavira
d. Kot Diji
கீ ழ்க்கண்ட இடங்கபில் இந்ி ல்றனில் இல்னா ஹப்தா ாகரீகம் இடம் ண?

a. தனாத்ல்

b. கானிதங்கன்

c. தானிா

d. தகாட்

டிஜி

104.
Which among the following is not a correct reason for ancient peoples preference to settle
near Rivers?
a. Fertile soil
b. Fresh water for drinking, Irrigation and livestocks.
c. Rivers are considered as sacred
d. Easy movement of people and goods.
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் தண்றட க்கள் ிக்கறில் குடிதரிறக்கு ண சரிாண காம்
அல்ன?

a. பாண ண்
b. ஆறுகபில் தானேம் ன்ண ீர் குடிப்தற்கு, தாசணத்ிற்கு, ற்றும் கால்றடக்கு
c. ிகறப அர்கள் னணிாக கனிால்
d. க்கள் ற்றும் சக்குப் ததாக்குத்ிற்கு ற்நாக இனந்றால்

தன்தட்டால்

105.
Which among the following statement is not a correct reason to recognise Harappan
Civilization as urban,
a. Well - conceived town planning
b. Standardized weights and measure
c. Priority of hygiene and public health
d. The structure of of industries and Market place.
கீ ழ்கண்ட கூற்றுக்கபில் ஹப்தா ாகரிகம் என க ாகரிகம் ன்தற்காண காங்கபில் ண
சரிாண காம் அல்ன?

a. சிநப்தாண க ிட்டிடல்
b. ப்தடுத்ப்தட்ட றடகள் ற்றும் அபடுகள்
ீ
c. ணய்றக்கும், சதாண சுகாாத்ிற்கும் சகாடுக்கப்தட்ட
d. சாில் சாறனகள் ற்றும் கறடிகபின்
ீ
அறப்ன

அிக னன்னுரிற

106.
The first metal that was discovered and used by Human is,
a. Iron
b. Bronze
c. Copper
d. Gold
ணிர்கலக்கு னனில் சரிந் ற்றும் தன்தடுத்ி உதனாகம் ண?

a. இனம்ன

b. சண்கனம்

107.
The study of universe is called as
a. Astronomy
b. Cosmology

c. ாிம்

d. ங்கம்

c. Astrology

d. Universology

அண்டத்றப் தற்நி தடிப்திற்கு ______ ன்று சதர்.

a. ிண்சபிில்

b. அண்டில்

c. தஜாிடில்

d. னேணிர்சனாஜி
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108.
Consider The following statements:
I. Mehergarh is a Neolithic site located in Balochiston in Pakistan
II. It has evidence of farming and herding of men in very early Times
Which among the above statement is / are correct?
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகறப ஆய்க : சரிாணற்றந தர்வு சசய்க.

I. சசஹர்கர் னி கற்கான க்கள் ாழ்ந் ஏர் இடாகும்.
II. க்கள் தபாண்றிலும் கால்றட பர்ப்திலும் ஈடுதட்டற்காண
கிறடத்ணள்பண.

a. I only

b. II only

c. Both

சான்று இங்கு

d. None

109.
Consider the following statement
I. It is a Dockyard
II. It is situated on the banks of a tributary of Sabarmati river in Gujarat
The Indus valley site that was referred by the above statement is
a. Dholavira
b. Kali bangan
c. Lothal
d. Harappa
கீ ழ்க்கண்ட கூற்று ந் சிந்ண சசபி ாகரீக கற குநிக்கிநண?

I. இண கப்தல்
II. இவ்ிடம்
a. தானிா

கட்டும் பம் ஆகும்.

குஜாத்ின் சதர்ி ஆற்நின் என ணற ஆற்நின் கறில் அறந்ணள்பண.

b. கானிதங்கன்

c. தனாத்ல்

d. ஹப்தா

110.
Consider the following statements:
I. Indus people used iron utenslis
II. They used read Quartz Stone called cernelian to design jewellery
Which among the following statement is/are correct ?
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. சிந்ண சசபி க்கள் இனம்ன சதானட்கறப தன்தடுத்ிணார்.
II. சிந்ண சசபி க்கள் ஆதம் சசய் சிப்ன ிந ி கற்கறப
a. I only

b. II only

c. Both

தன்தடுத்ிணர்.

d. None

111.
The reasons for decline of Harappan culture was listed below ,identify the correct ones,
I. Repeated floods
II. Ecological changes
III. Epidemic
IV. Invansions
ஹப்தா ாகரீகம் சரி காாண காிகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. சள்பப் சதனக்கு
III. சாற்று தாய் ாக்குல்

II. சுற்றுச் சூல் ாற்நம்
IV. தறடசடுப்ன

a. I and III only

c. I, III and IV only

b. II and IV only

112.
The velocity of the Earth‟s rotation at the poles is,
a. 1670 Km/hour
b. 845 km/hour
c. 50km/hour
னிின் சுலும் தகம் ணனப்தகுிில் ன்ண?

a. 1670

கி.ீ /ி

b. 845

கி.ீ /ி

c. 50 கி.ீ /ி

d. All the above

d. 0 km/her.
d. 0 ி
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113.
The unit that is used to measure the distance between celestial bodies is,
a. Light year
b. Astronomical unit
c. Wavelength
d. None of the above
தகாள்கலக்கு இறடதாண ணத்ற அபக்க தன்தடும் அனகு?

a. எபி ஆண்டு
c. அறன ீபம்

b. ிண்சபி அனகு
d. இற்நில் ணில்றன

114.
Consider the following statements and identify the correct one:
I. The word Solar derived from Greek word „sol‟ mean Solar god
II. The solar system is believed to be created before 4.5 billion years ago
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுக்கறப ஆய்ந்ண சரிாணற்றந தர்வு சசய்க.

I. தசானார் ன்தண சூரி கடவுள் ண சதானள்தடும், Sol (தசால்) னும் கிதக்க ார்த்றாகும்
II. சூரி குடும்தம் சுார் 45 தில்னின் னடங்கலக்கு னன்ன உனாணாக ம்தப்தடுகிநண.
a. I only

b. II only

c. Both

d. None

115.
Consider the following statement:
I. Sun is a self Luminous star so gives light on its own
II. The surface temperature of Sun is about 6000o C
Which among the above statement is/are correct?
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. சூரின் ாதண எபிற உிக்கூடி ன்ற சதற்ந
II. சூரிணின் தற்தப்ன சப்திறன 60000C ஆகும்.
a. I only

b. II only

c. Both

எர் ிண்ீ ன் ஆகும்.

d. None

116.
Identify the wrong statement among the following
I. Venus and Uranus rotate west to east around the sun
II. Except Venus and Uranus all other planets rotate in anticlockwise direction around the sun
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகபில் நாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. சள்பி ற்றும் னேதணஸ் தகாள்கள் சூரிறண தற்கினினந்ண கிக்காக சுற்நி னகின்நண.
II. சள்பி ற்றும் னேதணஸ் ி ற்ந தகாள்கள் சூரிறண ிர் கடிகா சுற்நில் சுற்நி
னகின்நண.

a. I only

b. II only

117.
Identify the wrongly matched pair
a. Venus
- Hottest planet
c. Mars
- The Red Planet
நாண இறறக் கண்டநிக :

a. சள்பி
c. சசவ்ாய்

- சப்தாண தகாள்

- சசந்ிநக் தகாள்

c. Both

d. None

b. Earth
d. Uranus

- Living planet
- The largest planet

b. னி
d. னேதணஸ்

- உிர் தகாபம்
- சதனங்தகாள்
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118.

India launched its mission to Mars, Mangalyaan on,

இந்ிா சசவ்ாய்க் தகாபின் பிண்டனத்ற ஆா ங்கள்ான் ன்னும் சசற்றகக்
தகாறப ன்று அனுப்திண?

a. 24.09.2014

b. 26.11.2014

c. 24.07.2015

d. 24.07.2015

119.
Asteroids are formed as a belt between
a. Venus and earth
b. Uranus and Neptune
c. Mars and Jupiter
d. Earth and Mars
சிறு தகாள்கள் வ்ின தகால்கலக்கிறடத காப்தடுகின்நண?

a. சள்பி ற்றும் னி
c. சசவ்ாய் ற்றும் ிான்

b. னேதணஸ் ற்றும் சப்டினைன்
d. னி ற்றும் சசவ்ாய்

120.
______is the land of lowest rainfall in India.
a. Jaipur
b. Sri Ganganagar
c. Ladakh

d. jai slammer

_____ இந்ிாில் குறநாண ற சதாிவும் தகுி ஆகும்.

a. சஜய்ப்னர்

b. வ

கங்காகர்

c. னடாக்

d. சஜய்சால்சர்

121.
The land of highest rainfall in India. ,maysynram is located in the state of,
a. Kerala
b. Assam
c. Meghalaya
d. Mizoram
இந்ிாின் அிக ற சதாினேம் தகுிாண சௌசின்ாம் ந் ாினத்ில் அறந்ணள்பண?

a. தகபா
122.

b. அசாம்

c. தகானா

d. ீ தசாாம்

As per 2001 census, the rank of Tamil among the top spoken languages in India is,

2001 சசன்சஸ்

அடிப்தறடில் இந்ிாில் அிகாக ததசப்தடும் சாிகபில் ிழ்

வ்ிடத்ில் உள்பண?

a. 2nd

b. 2nd

d. 5th

c. 4th

123.
Identify the wrongly matched pair:a. Sattriya
- Assam
b. Yakshagana
c. Kuchipudi
- Andhra Pradesh
d. Kathak
நாண இறறக் கண்டநிக :

a. சத்ரிா
c. குச்சிப்னடி

- அசாம்

- ஆந்ிப்திதசம்

b. க்க்ஷ
d. கக்

காணம்

- Maharastra
- North India

- காாஷ்டிா
- ட இந்ிா

124.
Garba and Dandiya are the main folk dance forms of which of the following state?
a. Punjab
b. Rajasthan
c. Gujarat
d. Haryana
கார்தா ற்றும் ாண்டிா ன்னும் ாட்டுப்னந டணங்கள் ந் ாினத்ற தசர்ந்ற?

a. தஞ்சாப்

rd

b. ாஜஸ்ான்
nd

c. குஜாத்

d. ஹரிாணா
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125.
Consider the following statements;I. The constitution of India recognises 22 languages as official languages
II. The Government of India declared Tamil as the first classical language in 2004
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க :

I. இந்ி அசினறப்ன சட்டம் சாத்ம் 22 சாிகள் அலுல் சாிகபாக
II. இந்ி அசு ிற னல் சசம்சாிாக 2004ல் அநிித்ண.
a. I only

b. II only

c. Both

ற்றுள்பண.

d. None

126.
Who among the following called India Ethnological Museum for its racial variety
a. Alfred Marshall
b. James Princep
c. John Marshall
d. V A smith
இந்ிாில் தல்தறு இணக்கள் காப்தடுால் இந்ிாற ”இணங்கபின்
அனங்காட்சிகம்” ண அறத்ர் ார்?

a. ஆல்திட் ார்ல்
c. ஜான்ார்ல்

b. தஜம்ஸ் திரின்சசப்
d. ி..ஸ்ித்

127.
Who coined the term “Unity in Diversity”?
a. Mahatma Gandhi b. Patel
c. Nehru

d. Kamaraj

”தற்றுறில் எற்றுற” ன்ந சசாற்சநாடற உனாக்கிர் ார்?

a. காத்ா

காந்ி

b. தட்தடல்

c. தன

d. காாஜர்

128.
The state shall not discriminate against any Citizen on Grounds only of Religion, race, caste,
sex,place of birth was given in the artide,
ந்சான குடிகனுக்கும் ிாக, ம், இணம், சாி, தானிணம், திநப்திடம் ன்ந

அடிப்தறடில் தாகுதாடு காட்டக்கூடாண னும் அசினறப்ன சட்டப்திரிவு ன்ண?

a. 14

b. 15

c. 16

d. 17

129.
Consider the following statement and identify the correct one;I. Dr B.R. Ambedkar is known as father of Indian Constitution.
II. He was posthumously awarded Bharat Ratna in 1990
கீ ழ்கண்ட கூற்றுகபில் சரிாண ிறட தர்வு சசய்க :

I. Dr.B.R. அம்ததத்கர் இந்ி அசினறப்தின் ந்றாக கனப்தடுகிநார்.
II. இண றநவுக்குப் தின்ணர், 1990ஆம் ஆண்டு தா த்ணா ினண ங்கப்தட்டண.
a. I only
130.

b. II only

c. Both

d. None

Mr. Viswanathan Anand became India's first Grandmaster in the year

ின. ிசுான் ஆணந்த் ந் ஆண்டு இந்ிாின் னல் கிாண்ட் ாஸ்டர் ஆணார்?

a. 1988

b. 1991

c. 1978

d. 1998
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131.
As per Census 2011, The district of Tamilnadu that ranked among the top in the literacy rate
is,
a. Nilgiri
b. Krishnagiri
c. Chennai
d. Thoothukudi
2011

சசன்சசஸ் அடுப்தறடில் லத்நிவு ிகிம் உள்ப ாட்டங்கபில் னென்நாம்

இடத்ில் உள்ப ாட்டம் ண?

a. ீனகிரி

b. கினஷ்கிரி

c. சசன்றண

d. ணத்ணக்குடி

132.
As per 2011 census, the number of females per 1000 males is lowest in the______District of
tamilnadu.
a. Dharmapuri
b. Salem
c. Ramanathapuram
d. Krishnagiri
2011ஆம்

ஆண்டு சசன்சஸ் தடி னா ஆிம் ஆண்கலக்கு ிகாண சதண்கள் ண்ிக்றகில்

ிகவும் குறநாக உள்ப ிக ாட்டம் ______ ஆகும்.

a. னனரி
c. இாானம்

b. தசனம்
d. கினஷ்கிரி

133.
Who among the following was the independent India's first law minister
a. K.M. Munshi
b. Veera Raghava Acharya
c. B.N. Rao
d. B.R. Ambedkar
சுந்ி இந்ிாின் னல் சட்ட அறச்சர் ார்?

a. K.M. னன்ி
c. B.N. ாவ்

b. ாக
ீ
ஆச்சாரிார்
d. B.R. அம்ததத்கர்

134.
Identify the wrongly matched pair:Archaeological sites
Districts
a. Adichanallur
Thoothukudi
b. Keezhadi
shivagangai
c. Paiyam palli
Tiruvannamalai
d. Porunthal
Dindigul
நாண இறறக் கண்டநிக :
சால்னில் ஆய்ிடங்கள்

a. ஆிச்சல்லூர்
b. கீ டி
c. றதம் தள்பி
d. சதானந்ல்

ாட்டம்

-

ணத்ணக்குடி

-

ினண்ாறன

-

சிகங்றக

ிண்டுக்கல்

135.
Which among the following is known as the “world's largest Pharmacy”
a. Equatorial forest
b. Tropical Rain Forest
c. Tropical deciduous forest
d. Temperate forest
உனகின் சதனம் னந்கம் ண அறக்கப்தடுதற.

a. னத்ி தறகக் காடுகள்
c. சப்தண்டன இறனனேிர்
rd

nd

காடுகள்

b. சப்த

ண்டன ற காடுகள்

ிசப்த காடுகள்
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Which among the following is an example of universal resources?
a. Minerals
b. Forest
c. Crops
d. Sunlight
கீ ழ்க்கண்டற்றுள் ண உனகபாி பங்கள் ஆகும்.

a. கணிங்கள்

b. காடுகள்

c. திர்கள்

d. சூரிஎபி

137.
Identify the correct statement:I. Megalith period in ancient Tamilakam synchornised With past Sangam period
II. The black and red ware poetry become the characteristic of megalith period
கீ ழ்கண்ட கூட்டுகள் சரிாண இடத்றத் தர்வு சசய்க :

I.

தண்றட ிகத்ில் சதனங்கற்கானம் சங்க கானத்ிற்கு திந்ி கானத்தாடு எத்ணப்

ததாகிநண.

II.

கனப்ன ற்றும் சிப்ன ிந ட்தாண்டங்கள் சதனங்கற்கானத்ின் என கூநாக உள்பண.

a. I only

b. II only

138.
Identify the odd one out :a. Banking
b. Commerce

c. Both

d. None

c. Communication

d. Agriculture

c. கல்

d. ிசாம்

சதானந்ா என்றந தர்வு சசய்க :

a. ங்கி

b. ிகம்

சாடர்ன

139.
Which among the following is not one of the 3Rs of resource conservation.
a. Repair
b. Reuse
c. Reduce
d. Recycle
பங்கறப தாணகாக்கும் ி னறநகபில் உள்ப

a. சீர்

சசய்ல்

b. றுதன்தாடு

3R‟sல்

c. குறநத்ல்

இல்னா என்று ண?

140.
Which one of the following is not a renewable resource.
a. Natural Gas
b. Air
c. Water

d. றுசுற்சி
d. sunlight

கீ ழ்கண்டற்றுள் ண னணப்திக்கக் கூடி பம் அல்ன?

a. இற்றக

ரிானே

b. காற்று

c. ீர்

d. சூரி

எபி

141.
The Peacock Sanctuary is located at viralimalai is in the District of,
a. Dindigul
b. Thanjavur
c. Pudukkottai
d. Erode
ிானி றனில் அறந்ணள்ப ில்கபின் சானம் ந் ாட்டத்ில் அறந்ணள்பண?

a. ிண்டுக்கல்

b. ஞ்றச

c. னணக்தகாட்றட

142.
Which one of the following is the longest river in India
a. Ganga
b. Yamuna
c. Brahmaputra

d. ஈதாடு

d. Godavari

இந்ிாின் ீபாண ி ண?

a. கங்கா

b. னணா

c. திம்னத்ிா

d. தகாாரி
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143.

Identify the wrongly matched pair :
Symbols
Year of adoption
a. River dolphin
2010
b. lactobacillus
2012
c. River Ganges
2014
d. Peacock
1963
நாண இறறக் கண்டநிக :
தசி சின்ணங்கள்

a. ஆற்று ஏங்கில்
b. னாக்தடா ததசில்னஸ்
c. கங்றக ஆறு
d. ில்

ற்றுக்சகாள்பப்தட்ட ஆண்டு

-

2010
2012
2014
1963

144.
The Tamil Nadu recognised _________ tree as its tree natural symbol.
a. Mango
b. Banyan
c. Palmyarh
d. Neem
ிகம் ம்த்ற ணண  இற்றக சின்ணாண ற்றுக் சகாண்டுள்பண?

a. ாம்

b. ஆனம்

c. தறணம்

d. தம்ன

145.
Who among the following designed the national flag
a. Pingali venkayya
b. Patti Sriramulu
c. Annie Besant
d. madam Bikaji Cama
இந்ி தசிக் சகாடிற டிறத்ண ார்?

a. திங்கானி சங்றகா
c. அன்ணி சதசன்ட்

b. சதாட்டி வ ானலு
d. தடம் திக்காஜி காா

146.
The National anthem was accepted by the constitution assembly on
a. 24th January 1947
b. 26th November 1949
th
c. 24 January 1950
d. none of the above
தசி கீ ம் இந்ி அசினறப்ன சறத ார் ன்று ற்றுக் சகாள்பப்தட்டண?

a. 24 ஜணரி,1947
c. 24 ஜணரி, 1950

b. 26 ம்தர் 1949
d. இற்நில் ணில்றன

147.
Who among the following designed the symbol for Indian rupee
a. Nandkumar
b. Udaya Kumar
c. Anand Mohan
d. Sivakumar
கீ ழ்கண்டறகபில் இந்ி ாத்ிற்கு சின்ணத்ற டிறத்ல் ார்?

a. ந்குார்

b. உகுார்

c. ஆணந்த்

தாகன்

148.
The national calendar of India commences from the year
a.1 A.D
b. 52 A.D
c. 65 A.D

d. சிகுார்
d. 78 A.D.

இந்ி தசி ாட்காட்டி அந் ஆண்டு ணங்குகிநண?

a. கி.தி.1

b. கி.தி.52

c. கி.தி.65

d. கி.தி.78
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149.

How many women members were there in constitution assembly?

இந்ி அசினறப்னச் சறதில் த்றண சதண்கள் இடம் சதற்நினந்ணர்?

a. 25
150.

b. 15

c. 10

d. 4

How many Schedules there in original constitution

ண அசில் அசில் சட்டம் உனாணததாண சாத்ம் த்றண அட்டறில்
இடம்சதற்நினந்ண.

a. 6

b. 8

c. 10

151.
The constitution day is celebrated on,
a. January 26
b. August 15
c. November 26
அசறப்ன ிணம் சகாண்டாடப்தடும் ாள்.

a. ஜணரி 26

b. ஆகஸ்டு 15

c. ம்தர் 26

d. 12

d. December 9

d. டிசம்தர் 9

152.
Which of the following is not a fundamental right?
a. Right to freedom
b. Right to equality
c. Right to education
d. Right to food
கீ ழ்க்கண்டற்நில் ண அடிப்தறட உரிற அல்ன?

a. சுந்ி உரிற
c. கல்ி உரிற

b. ச உரிற
d. உவு உரிற

153.
Which among the following is not a primary activity
a. Fishing
b. Oil refinery
c. Mining
d. Cattle rearing
கீ ழ்கண்டற்றுள் ண னல் ிறனத் சாில் அல்ன?

a. ீ ன் திடித்ல்
c. சுங்கம்

b. ண்சய் சுத்ிகரிப்ன
d. கால்றட பர்ப்ன

154.
Identify the wrongly matched pair
a. Agro based industry
b. Forest based
c. Mineral based
d. Marine based
-

Cotton textiles
Furniture making
Iron
Ship building

நாண இறற தர்வு சசய்க.

a. தபாண் அடிப்தறடத்
b. காடு சார்ந் சாில்
c. கணித் சாில்
d. கடல் சார் சாில்

சாில்

-

தனத்ி ஆறடகள்

-

இனம்ன

-

கப்தல் கட்டுல்

-

ச்சாான்கள்
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155.
Transport,Trade and communication falls under
a. Primary activity
b. Secondary activity
c. Territory activity
d. Quaternary activity
ததாக்குத்ண, ர்த்கம், சாறனத்சாடர்ன ஆகிற ந்ிறன சாில்கபாகும்.

a. னல் ிறன
c. னென்நாம் ிறன

b. இண்டாம் ிறன
d. ான்காம் ிறன

156.
When the Pallava Unity was well established in South in 7th century, In north it ws region
of
a. Maurya
b. Gupta
c. Chalukya
d. Harsha
7ம்

ணெற்நாண்டில் சற்தக தல்ன சாம்ாஜ்ம் அங்கு அறந்ினந் ததாண டக்தக ஆண்ட

ன்ணன் ார்?

a. வுரிா

b. குப்ா

c. சாலுக்ா

d. ஹர்ா

157.
Who among the following converted the king mahendravarman I from Jainism to saivism,
a. Thirunavukkarasar
b. Thirunana sampanthar
c. Manickavasagar
d. Sundaramoorthy nayanar
கீ ழ்கண்டற்நில் ார் னனாம் தகந்ிர்றண சஜன் த்ினினந்ண றசத்ிற்கு
ாற்நிணார்?

a. ினாவுக்கசர்
c. ாிக்காசகர்

b. ினஞாணசம்தந்ர்
d. சுந்னெர்த்ி ாணார்

158.
Who among the following is adorned the title, maamallan, vatapi kondam,
a. Mahendravarman I
b. Narsimhavarman I
c. Narsimhavarman II
d. None of the above
ால்னன், ாாதி சகாண்டான் ன்ந தட்டங்கபாக அறக்கப்தட்ட ன்ணன் ார்?

a. னனாம் தகந்ிர்ன்
c. இண்டாம் சிம்ர்ன்

b. னனாம் சிம்ர்ன்
d. இற்றுள் ானில்றன

159.
Mahendravarman wrote a play Mahavilasa Prahasana in________
a. Tamil
b. Telugu
c. Sanskrit
d. Hindi
தகந்ிர்ன் ”ந் ினாச திகசணம்” ன்னும் ாடகத்ற _____ சாிில் இற்நிணார்.

a. ிழ்

b. சலுங்கு

c. சஸ்கினம்

d. இந்ி

160.
Identify the wrong statement:I. The surface area of Earth is 510.1 million square kilometres.
II. Earth rotates from west to east on its axis
நாண கூற்றந கண்டநிக :

I. னி 510.1 ில்னின் சண கிதனாீ ட்டர் தப்தபறக்
II. னி ணண அச்சில் தற்கினினந்ண கிக்காக ன்றண
a. I only

b. II only
rd

nd

c. Both

சகாண்டாகும்.
சுற்நி னகிநண.

d. None
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161.
Consider the following statement:I. Narasimha Varma 1, constructed the kailasanatha Temple at Kanchipuram
II. kailasanathar temple is called Rajasimheswaram
Which among the following statement is/are correct?
கீ ழ்க்கண்ட கூற்றுக்கபில் சரிாணற்றந தர்வு சசய்க.

I.

னனாம் சிம்ர்ன் காஞ்சினத்ில் கட்டுாண தகாினாண றகனாசார் தகாிறன

கட்டிணார்.

II.

றகனாசார் தகாில் ாஜசிம்தஸ்ம் ன்று அறக்கப்தடுகிநண.

a. I only

b. II only

c. Both

162.
Ravi Kriti is the Court poet of Challukya king
a. Pulakesi II
b. Pulamayi I
c. Pulakesi I
ிகீ ர்த்ி ன்ந சாலக்கி ன்ணரின் அறப்னனர் ஆார்?

b. னனாி – II

a. னனிக்தகசி II

c. னனிக்தகசி I

d. None

c. Somesvara I

d. தசாதஸ்ா

-

I

The latitudinal extent between1o line of the latitude on earth is

163.

எவ்சான அட்சகக் தகாட்டிற்கும் இறடப்தட்ட ினப்தப்ன.

a. 121 km

b. 111 km

c. 101 km

d. None of the above

164.
Based on latitudinal extent, in which hemisphere India is located
a. Eastern
b. western
c. Northern
d. Southern
அட்சக் தகாட்டின் அடிப்தறடில் இந்ிா ந் அறக் தகாபத்ில் அறந்ணள்பண?

a. கிக்கு

c. டக்கு

d. சற்கு

Earth rotates 1oin__________ minutes

165.
னி

b. தற்கு

10

சுற்ந டுத்ணக்சகாள்லம் தம் _____ ிிடம்.

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

166.
The 821/2oE Longitude that is observed as Prime Meridian to calculate Indian standard time
is passes through,
a. Varanasi
b. Allahabad
c. Lucknow
d. Kanpur
இந்ி

picture

தத்ற கக்கிட தன்தடும்

சசல்கிநண.

a. ாாசி

b. அனகாதாத்

167.
The shape of earth is
a. Square
b. Rectangle
னிின் டிம்

a. சணம்

b. சசவ்கம்

82 1/20 கிக்கு

ீர்க்கதகாடு வ்ிாக

c. னக்சௌ

d. கான்னர்

c. Geiod

d. Circular

c. ஜிாய்டு

d. ட்டம்
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168.
The point where an earthquake originate is called
a. Epicenter
b. Focus
c. Core

d. None

ந் னள்பிில் ினடுக்கம் தான்றுகிநதா அப்னள்பி ______ ணப்தடும்.

a. றப்னள்பி

b. ினடுக்க

றம்

c. தகார்

d. இற்நில்

ணில்றன

169.
Indian national Centre for Ocean information services is located at
a. Chennai
b. Kochin
c. Kanyakumari
d. Hyderabad
INCOIS னும்
a. சசன்றண

இந்ி தசி கடல் கல் தசற றம் ங்கு அறந்ணள்பண?

b. சகாச்சின்

170.
The birthplace of democracy is
a. Italy
b. France

c. கன்ணிாகுரி

d. றஹாதாத்

c. Greece

d. England

c. கிதக்கம்

d. இங்கினாந்ண

க்கபாட்சிின் திநப்திடம் ______ ஆகும்.

a. இத்ானி

b. திான்ஸ்

171.
Which one of the following day is declared as International Day of democracy by Uno in
2007?
கீ ழ்க்கண்டற்றுள் ந் ாறப சர்தச க்கபாட்சி ிணாண

a. August 15

b. September 15

c. October 2

2007ல்

.ா அநிித்ண.

d. December 1

172.
which one of the following country is the first country to allow women to vote
a. USA
b. France
c. Italy
d. New Zealand
உனகில் சதண்கலக்கு ாக்குரிற ங்கி னல் ாடு ண?

a. அசரிக்கா

b. திான்ஸ்

c. இத்ானி

173.
Direct democracy is practised in_________
a. Sweden
b. Norway
c. Switzerland
தடி க்கபாட்சி னறநறப் தன்தடுத்ணம் ாடு.

a. சுடன்
ீ
174.

b. ார்த

c. சுிட்சர்னாந்ண

d. ினைசினாந்ண
d. Denmark

d. சடன்ார்க்

The Chennai corporation was founded in the year

சசன்றண ாகாட்சி அறக்கப்தட்ட ஆண்டு?

a. 1885

b. 1781

c. 1887

d. 1688

175.
The district the test largest number of municipality in Tamilnadu is
a. Trichy
b. Kanchipuram
c. Coimbatore
d. Madurai
ிகத்ில் காட்சிகள் அிகனள்ப ாட்டம்?

a. ினச்சி

b. காஞ்சினம்

c. தகாம்னத்ணர்

d. ணற
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176.
LCM of 25 x 32 x 53 and 24 x 57 x 13 is
a. 25 x 32 x 53 x 13 x 7 x 19
b. 24 x 5
7
2
c. 2 x 3 x 5 x 7 x 13
d. 25 x 32 x 53 x 13 x 19
177.

If two numbers are in ratio 3:5 and their LCM is 165 then find the numbers?

இன ண்கபின் ிகிம்

a. 33

3:5 ற்றும்

அன் ீ .சி.

b. 55

165

ணில் அவ்ின ண்கபின் கூடுல்

c. 88

d. 110

178.
A B C are running around a circular field. If A B C can complete round in 36 seconds, 54
seconds and 144 seconds respectively. They start at 7.30AM when will they met again?
A B C என ட்டதாறில் ஏடிக்சகாண்டினக்கின்நணர். A 36 ிணாடிிலும், B 54 ிணாடிில்,
C 144 ிணாடிிலும் என னறந னடிக்கிநார்கள். அர்கள் 7.30 ிக்கு என்நாக
சந்ிக்கிநார்கள் ணில் ீ ண்டும் ப்சதாலண சந்ிப்தார்கள்

a. 7:32:47

b. 7:37:10

c. 7:37:12

d. 7:39:15

179.
Find the greatest number which can divide 4345, 5570 and 5920 leaves same remainder 5 in
each case?
4345, 5570, 5920 –
a. 25

 குத்ண ீ ி

b. 40

5

னம் ிகப்சதரி ண்ற காண்க

c. 35

d. 20

180.
HCF AND LCM of two numbers are 13 and 455. If one number lies between 85 and 125
then that number is?
இன ண்கபின் ீ .சதா. ற்றும் ீ .சி. னறநத

125க்கு

b. 88

என ண்

85

ற்றும்

c. 99

d. 110

ீ .சி. ற்றும் ீ .சதா. -ின் சதனக்கற்தனன்

a. 2

b. 48

c. 352

d. 288

Greatest number which can divide 892, 1207, 1459 leaving same remainder 10 in each case

892, 1207, 1459
a. 64

455.

The product of HCF and LCM of 22 and 16 is

22, 16 –இன்

182.
is

ற்றும்

இறடில் உள்பண ணில் அந் ண்

a. 91
181.

13

– குத்ண ீ ி

b. 63

10

னம் ிகப்சதரி ண்

c. 156

d. 260
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183.
is

The least number which when divided by 18, 35, 56 and 72 leaves remainder 9 in each case

18, 35, 56 ற்றும் 72 –
a. 1883

குத்ண ீ ி 9 னம் ிகசிநி ண்

b. 1897

c. 2524

d. 2529

184.
The least number which makes perfect square and is divisible by each of the numbers 20,
25, 30 is
20, 25, 30

ஆல் குதடும் ிகச்சிநி ண்

a. 1600

b. 300

c. 900

d. 3600

185.
LCM of wo numbers is 15 times of their HCF. The sum of LCM and HCF is 400. If one
number is 75 then the other is
இன ண்கபின் ீ .சி. அன் ீ .சதா. – ததால்
கூடுல்

400.

என ண்

a. 40

75

15

டங்கு. ீ .சி. ற்றும் ீ .சதா.ா-ின்

ணில் ற்சநான ண்

b. 60

c. 125

d. 100

186.
The maximum number of girls so that 891 books and 729 note books can be distributed
among them in such a way that each girl gets the same number of books and note books is
891 னத்கம்

ற்றும்

729

தாட்டு ததாடம் உள்ப இடத்ில் அறணத்ண சதண்கலக்கும் ிக

அிகதட்ச அபில் திரித்ண சகாடுக்கப்தடும் றகில் திரித்ால் எவ்சான சதண்ணும் ச
அபினாண தாட்டு ற்றும் னத்கங்கறப சதந தண்டும். ணில் அர்கபின் தாட்டு ற்றும்
னத்கங்கபின் ண்ிக்றக

a. 91

b. 910

c. 810

d. 81

187.
The product of LCM and HCF of two numbers is 24. The number difference of two numbers
is 5. Find the numbers?
இன ண்கபின் ீ .சி. ற்றும் ீ .சதா. ஆகிற்நின் சதனக்கற்தனன்
ித்ிாசம்

24,

இன ண்கபின்

அந் இன ண்கள்

5.

a. 2 and 4

b. 6 and 4

c. 8 and 6

d. 8 and 3

188.
A B C start a round and completes in 180 seconds, 240 seconds, 300 seconds respectively.
After what time they will meet?
A B C என

ட்ட டி ஸ்தடடித்ற சுற்நி ஏடுறகில்

ிணாடிிலும்,

C 300

A 180

ிணாடிிலும்,

B 240

ிணாடிிலும் என னள்பிில் சந்ிக்கின்நார்கள் ணில் ீ ண்டும் அர்கள்

ப்ததாண அத னள்பிில் சந்ிப்தார்கள்?

a. 26 min 18 sec

b. 42 min 32 sec

c. 56 min

d. 60 min
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189.
a. 16

LCM of 8/5, 1/7, 7/21 is
b. 8

190.
1071/1134 simplest form is
a. 13/16
b. 15/16

c. 56

d. ½

c. 17/18

d. 25/26

191.
Find the least number which upon being divided by 2,3,4,5 leaves remainder 1 in each case,
but when divided by 7 leaves no remainder?
2, 3, 4, 5

ஆல் குதடும் ததாண ீ ி

1-னேம், 7-ஆல்

குதடும் ததாண ந் ீ ினேம் இல்னால்

னம் குறநந்தட்ச ிகசிநி ண் ண?

a. 300

b. 297

c. 397

d. 301

c. 69

d. 79

192.
a. 37

The HCF of 1173 and 1794 is
b. 47

193.
is

The largest number which divides 81,155 and 266 to leave the same remainder in each case

81, 155, 266-
a. 9

குத்ண எத ீ ிற சகாடுக்கும் ிகப்சதரி ண்

b. 15

194.
LCM of ¼, 5/8, 5/16, 15/32 is
a. 5/54
b. 5/32
195.

d. 351

c. 10/3

d. 15/4

What is the remainder when 1573 x 3743 x 4839 is divided by 15?

1573 x 3743 x 4839 - 15-ல்
a. 5

c. 37

குக்க கிறடக்கும் ீ ி

b. 6

c. 10

d. 13

196.
Five bells begin together and respectively at 6,7,8,9 and 12 seconds. How many times they
will toll together in one hour?
5 ிகள் 6, 7, 8, 9, 12 ிணாடி

இறடசபிில் எனிக்கிநண ணில்

1

னறந அற என்நாக எனிக்கும்?

a. 9

b. 14

c. 7

ி தத்ில் த்றண

d. 8

197.
HCF of 33 x 5 x 22 x 11, 23x 52x 32 and 23 x 33 x 53 x 11 is
a. 660
b. 180
c. 10800
d. 29700
198.
a. 3

Find the LCM of 32 x 53 x 11 and 22 x3 x 52
b. 32 x 52
c. 3 x 2 x 52 x 11

d. 22 x 32 x 53 x 11
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199.
What will be the least four digit number which when divided by 9,14,18,28 and leaves
5,10,14,24 as remainder respectively?
ந் என ிகசிநி ான்கு இனக்க ண்ற

9, 14, 18, 28-ல்

குக்க ீ ி

5, 10, 14 ற்றும் 24

னாின் அந் ண்?

a. 2521
200.
a. 4

b. 1004

c. 1008

d. 5041

If a,b,c and such that a = 2b and b = 2c, then HCF of [a/b, b/c, c/a] is
b. c
c. 1/4
d. 1/c
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Target ccse-iv
Test - 2 General studies (only Keys)
1.

D

21.

C

41.

C

61.

C

81.

D

2.

C

22.

C

42.

A

62.

D

82.

B

3.

B

23.

C

43.

C

63.

D

83.

A

4.

A

24.

A

44.

C

64.

C

84.

C

5.

C

25.

A

45.

D

65.

B

85.

D

6.

C

26.

A

46.

D

66.

C

86.

A

7.

D

27.

D

47.

A

67.

A

87.

C

8.

C

28.

B

48.

A

68.

A

88.

A

9.

B

29.

B

49.

B

69.

B

89.

C

10.

C

30.

D

50.

C

70.

C

90.

B

11.

B

31.

B

51.

B

71.

C

91.

D

12.

B

32.

D

52.

D

72.

A

92.

C

13.

D

33.

B

53.

D

73.

A

93.

D

14.

D

34.

C

54.

C

74.

A

94.

A

15.

A

35.

D

55.

C

75.

B

95.

C

16.

A

36.

D

56.

D

76.

C

96.

B

17.

B

37.

B

57.

C

77.

D

97.

D

18.

C

38.

D

58.

A

78.

C

98.

C

19.

B

39.

B

59.

A

79.

B

99.

B

20.

C

40.

C

60.

D

80.

B

100.

D
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101.

B

121.

C

141.

C

161.

B

181.

C

102.

B

122.

D

142.

A

162.

A

182.

B

103.

D

123.

B

143.

C

163.

B

183.

D

104.

C

124.

C

144.

C

164.

C

184.

C

105.

D

125.

D

145.

A

165.

A

185.

C

106.

C

126.

D

146.

C

166.

B

186.

D

107.

B

127.

C

147.

B

167.

C

187.

D

108.

C

128.

B

148.

D

168.

B

188.

D

109.

C

129.

C

149.

B

169.

D

189.

C

110.

B

130.

A

150.

B

170.

B

190.

C

111.

D

131.

D

151.

C

171.

B

191.

D

112.

D

132.

C

152.

D

172.

D

192.

C

113.

A

133.

D

153.

B

173.

C

193.

C

114.

C

134.

C

154.

D

174.

D

194.

D

115.

C

135.

B

155.

C

175.

B

195.

B

116.

A

136.

D

156.

D

176.

D

196.

C

117.

D

137.

B

157.

A

177.

C

197.

B

118.

A

138.

D

158.

B

178.

C

198.

D

119.

C

139.

A

159.

C

179.

C

199.

B

120.

D

140.

A

160.

D

180.

A

200.

C
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