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TRB BEO MODEL QUESTION PEPER 1 

 

Q.1) வபகண் புதுபடாத்க் ககா்ட ிறுவித இண். 

a) புதுக்ககா்ட c) ணதுட 

b) டஜ்சாவூ ்  *d) தியந்வபலி 

Q.2) பாி ்ட் பாபோந் 

a) ஆட  *b) க் 

c) விகு   d) கா ்

Q.3) ணதுட பண்ணஞிக்ககாடப பட்் விடு       

தூது ் த்கநி் ஆசிித.் 

a) டஜ்டச கடபாதக சாஸ்திிதா ்

b) ்டச ்பசாக்காடபுப ்

c) குணகுபோ ்

d) காநகணக்புப ்

Q.4) குகாட்துங்க கசானி் டட்டநதி 

a) அ்டதுண்  

*b) கயஞாகட் நடாஞ்டணா் 

c) குடி்  d) வபக் 

 Q.5) கண்் கா்பிதட்தி் ணஞிபடிதாக             

விநங்குபது 

a) ாகாஞ்ண்  b) அகதாட்திதா காஞ்ண் 

*c) சு்டகாஞ்ண் d) பட்டகாஞ்ண் 

Q.6) பசங்கீட் போபண் ்து பிந்டநட்டபழி் 

ட்டடதாபது போபண்? 

a) பட்  *b) இஞ்ாபது 

c) பெ்ாபது  d) ்டாபது          

Q.7)பட்டககண் குபஜ்சிபே் குபோ தா?் 

a) தபுப்  *b) சிங்க் 

c) இகதசு  d) விசுபாசண் 

Q.8) கிந்டந விடு தூதி் உந்ந கஞ்ஞிகந் 

a) 250   *b) 239 

c) 242     d) 269 

Q.9) சாகிட்தித அகாபடப் ிசு ப்          

ாதிடாசி் ட்பு 

a) கஞ்ஞகி காவிதண்  b) ாஞ்டித் ிசு 

c) அனகி் சிி்பு *d) பிசிா்டடதா ்

Q.10)அ்பணாழிட ்படாடக து? 

a) பந்நிட   b) ்ணா்  

c) எழுகுீ ்      *d) அஜ்சிவாதிடதப 

Q.11)இப்றுந் து புண் சா்்ட த் 

 a) அகானூறு  b) ்றிடஞ 

*c) தி்று்ட்து d) ிா் 

Q.12) கந்நி் புட ்- இக்கஞக் குறி்பு டபோக: 

a) இஞ்ாண் கப்றுடண 

b) ா்காண் கப்றுடண 

*c) ஆாண் வப்றுடண 

 d) ்ாண் கப்றுடண 

Q.13) “கபோங்க் ாடபண் பாறுங்கி விழுண்” – உ் 

டககநி் பூப சுன்று பபோண்!” ் ா்கடந் 

ாடிதப.் 

*a) டாாாதி b) படிதச் 

  c) சுடா  d) பிசச்பெட்்தி 

Q.14) ாதிதா ்்கடக்கனகட்தி் டபன்ட்துடட ்

டடபாக் ஞிதா்றிதப.் 

a) ப-கணட்டா  b) க்டசாப 

c) ாதிடாச்  

*d) சி்பி ாசு்பிணஞிதண் 

Q.15) சி்திகாட்தி்கு பழு உட ட்டப.் 

 a) அபோண்டவுடகா ் b) சச்ிாக்்கிித ்

*c) .ப. வபங்கசாப ா்ா ்

d) அடிதாக்்கு ்ா ்

Q.16) Pick out the sentence in comparative 

degree. 

a) He run as fast as deer 

b) This is the most delicious dish that I have 

ever tasted 

c) Mr.Roshanlal is the richest man in his 
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village 

*d) Prevention is better than cure 

Q.17)Wooden Bowl was written by 

*a) Leo Tolstoy 

b) Sussana Hickling 

c) Rudyard Kipling 

d) Gopala Krishna Gokhalae 

Q.18) ― Don‘t give up, though pace seems slow‖ 

What is the figure of speech employed here‖? 

a) Assonance   *b) Allusion 

c) Oxymoron   d) Anaphora 

Q.19)Choose the correct option that contains the 

appropriate words in the right sequence : 

They do the English exercises —— 

because they think English is an —— subject. 

 a) hardly, hard b) slow, slowly 

*c) easily, easy  d) eagerly, eager 

Q.20) Which of the following poem explains the 

―life of nocturnal mother revealing character 

with other mammals‖ 

a) Snake   

b) Sonnet to my incomparable 

c) Tiger in a Zoo 

*d) Bat 

Q.21) The family looked for a double bedroom 

—— for three days.  

a) soot    *b) suite  

c) suit    d) sweet 

Q.22) When my teacher explains sums in class, I 

____________ practice at home. 

a) does     *b) do 

c) done    d) be 

Q.23) Identify the work done by ―Hope Spencer‖ 

*a) Keep on keeping on b) Kari 

c) Neem Tree   d) Vision of Nation 

Q.24) Find out the sentence where gerund is used. 

a) The society has nothing to do with 

entertainment 

*b) He assisted me in filling this form 

c) The sound made him run away 

d) On entering the room, he switched on the lights 

Q.25) Fill in the blank with the correct form of the 

verb, choosing from the given options. 

Last month, the ship with its crew 

__________ lost. 

*a) was    b) are 

c) have    d) have been 

Q.26)‗Manohar Devadoss‘ picturesque snapshot 

of yaanaimalai is a vivid description of 

*a) the monolith 

b) the graceful movement of ballerina 

c) the painting of the elephant cave 

d) the cupolas of the historic palace – mahal 

Q.27)Select the correct plural form of the word, 

‗axis‘. 

*a) axes    b) axe 

c) axis     d) axces 

Q.28) What was the real name of O‘Henry? 

a) Hector Hugh Munro 

*b) William Sydney porter 

c) Dr. Faustus 

d) Thomas Jefferson 

Q.29)Select the sentence in the other voice for the 

below given sentence: 

―Magdalene is singing the prayer‖ 

a) The prayer is sung by Magdalene 

b) The prayer is being wung by 

Magdalene 
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c) The prayer is being singing by Magdalene 

d) The prayer was being sung by Magdalene 

Q.30)Will no one tell me what she sings? 

Perhaps the plaintive numbers flow …… 

―She‖ refers to 

a) the poet‘s mother b) the poet‘s sister 

c) the poet‘s daughter *d) the solitary reaper 

Q.31) 4 ஞ்கநி் பட் 3 ஞ்கநி் சாசி 15 

கடசி 3 ஞ்கநி் சாசி 16. கடசி ஞ் 19 ி், 

பட் ஞ் 

There are 4 numbers average of First three 

numbers is 15 and last 3 numbers is 16, If last 

number is 19. Then Find the First number? 

a) 15         *b) 16           

c) 18   d) 19 

Q.32)பௌ.800 ஆது டிப்டிவீடட்தி், 3 ஆஞ்டுகநி் 

பௌ.920ஆக ணாறுகிது. அட் ப்டிவீடண் 3பெ 

அதிகிக்க்்ா், கிடக்குண் பணாட்டட ்படாடக 

Rs. 800 amounts to Rs. 920 in 3 years in simple 

interest. If interest is increased by 3%. Find the total 

amount? 

a) Rs.1092  *b) Rs.992 

c) Rs.1882   d) Rs.1182 

Q.33) ்ட சிறித ஞ்ஞிலிபோ்து 7க் கழிக்க, 

அது 12,   16, 18, 21 ண்றுண் 28ஆ் பதிபே்றி 

பகுடுண்? 

Which of the smallest number completely divisible by 

12, 16, 18, and 21 after subtracting 7 from that 

number? 

*a) 1015  b) 1008 

 c) 1022  d) 1032 

Q.34) ணதி்பு 5 அதிகிக்க்் ிடபே், 24, 32,          

36 ண்றுண் 54 ஆ் பதிபே்றி பகுடுண் பகசச்ிறித 

ஞ் 

Which of the following smallest number completely 

divisible by 24, 32, 36, and 54 after adding 5 to that 

number? 

a) 869   b) 864 

*c) 859   d) 1723 

 

Q.35) இபோ ஞ்கநி் கூடுட் 26 அப்றி் 

விட்திதாசண் 8 ி் அ்ட ஞ்கந் தாடப? 

Sum of two numbers is 26 and its difference 8. 

Find the numbers? 

a) 18> 8  *b) 17> 9 

c) 19> 7  d) 20> 6 

Q.36) 8க்குண் 88க்குண் இடபே் 7 – ஆ் பகுடுண் 

ஞ்கந் ட்டட? 

How many numbers can divisible by 7 in between 

8 and 88? 

a) 10   b) 12 

c) 7   *d) 11 

Q.37) 1
3
 + 2

3
 + 3

3
 +………………… + 10

3
  ் 

படாி் கூடுட் ்? 

Find the sum of 1
3
 + 2

3
 + 3

3
 +………………… + 

10
3 

a) 1000   b) 5000 

c) 2500   *d) 3025 

Q.38) M ்ப ்K–பே் சககாட,்   P  P்ப ் 

K பே்  சககாடி.  R ்ப ்P பே் ட்டட.  

R ்ப ்   K ்பபோக்கு  ்  உவு 

படதாபா?் 

a) ணக்         

b) ணகந் 

*c) ணக் அ்து ணகந் 

d) டவுகந் சிபே்ட 

e) கண்கஞ் துவுப்ட  

M is the brother of K, P is the sister of K, R is the 

father of P. How is K related to R? 

a) Son         b) Daughter 
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*c) Son or Daughter 

d) Data insufficient 

e) None of these 

Q.39) திபோணதி.  பா  ்ப ்  எபோ  சிறுபட  

காக்கி, 'அப்  ்னுடத  டாட்டாவி்  எக 

பிந்டநபே்  ணகாபா்"  ்று  கூறிா், 

அ்ட  சிறுப்  பாவி்கு  ்  உவு 

படதாபா்? 

a) ணாணா ணக்    b) ணாணா 

c) சககாடி      *d) சவகாட் 

Pointing to a boy Mrs. Meera said that ―he is the 

son of my Grandfather‘s only son‖. How is the 

boy related to Meera? 

a) Cousin     b) Uncle 

c)Sister       *d) Brother 

e) Cannot be determine  

Q.40) 3200 ச.ப. ிட்டட 24 ஆ்கந் 16 ா்கநி் 

உழுது படி்.் ி் 7200 ச.ப. ிட்டட 36 

ஆ்கந் ட்டட ா்கநி் உழுது படி்ாக்ந்? 

24 persons can plow 3200 sq.m in 16 days. Find 

how many days require plowing 7200 sq.m by 36 

persons? 

*a) 24   b) 32 

c) 36   d) 20 

Q.41) 30 ஆ்கந் 30 ா்கநி் 30 கபடகடந 

படி்.் ி் 1 ஆந் எபோ கபடடத படிக்க 

ட்டட ா்கந் ஆகுண்? 

30 persons can completed 30 works in 30 days. 

Find how many days to complete a work  by a 

man? 

a) 1   *b) 30 

c) 60    d) 3 

Q.42) In a certain code ‗FORGIVE‘ is written as 

‗DPPHGWC‘. How would ‗REQUEST‘ be 

written in that code? 

எபோ குறி்பி் குறிபை்டு பணாழிபே் 

‗FORGIVE’்து ‗‗DPPHGWC‘்று  

ழுட்்ா் ‗REQUEST‘ ்து ப்பாறு 

ழுட்டுண் ? 

a) PFOVCUR  b) PFOVCUR 

c) POFCVUR  *d) None of these 

Q.43) கூ்று: 

்ட து்புகளுண் அ் அடட்து விடுகடடகளுண் 

புதிக்ந்  

அடட்து ககந்விகளுண் து்புகந் 

படிவு: 

 I.சி புதிக்ந் ககந்விகந்  

II.அடட்து து்புகளுண் ககந்விகந்  

 a)படிவு I ண்டுகண சா்்டது  

b)படிவு II ண்டுகண சா்்டது   

 c)படிவு I அ்து II சா்்டது  

 *d)படிவு I ண்றுண் II சா்்து அ்   

  e)படிவு I ண்றுண் II சா்்டது 

Statements: 

No clue is a puzzle. 

All riddles are puzzles. 

All questions are clues. 

Conclusions: 

I. Atleast some puzzles are questions. 

II. All clues are questions. 

a) If only Conclusion I follows 

b) If only Conclusion II follows 

c) If either Conclusion I or II follows 

*d) if neither Conclusion I nor II follows 

 e) if  both Conclusions I and II follow 

Q.44)Statements: 

No clue is a puzzle. 

All riddles are puzzles. 

All questions are clues. 

Statements: 
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I. No question is a puzzle. 

II. No riddle is a clue. 

(1) If only Conclusion I follows 

(2) If only Conclusion II follows 

(3) If either Conclusion I or II follows 

(4) if neither Conclusion I nor II follows 

*(5) if both Conclusions I and II follow 

கூ்று: 

்ட து்புகளுண் அ்  

அடட்து விடுகடடகளுண் புதிக்ந்  

அடட்து ககந்விகளுண் து்புகந் 

படிவு: 

I:்ட ககந்விபண் புதி ்அ்  

II:்ட விடுகடடபண் து்புகந் அ் 

a) படிவு I ண்டுகண சா்்டது  

b) படிவு II ண்டுகண சா்்டது   

c) படிவு I அ்து II சா்்டது  

d) படிவு I ண்றுண் II சா்்து அ்   

*e) படிவு I ண்றுண் II சா்்டது 

Q.45) ணாஞ்லி் : பதலி் : : புலி:? 

*a) பூட  b) எ்கண் 

 c) சிங்கண்         d)தாட 

 Mandolin: Violin : : Tiger: ? 

*a) cat   b) camel 

 c) lion   d) elephant 

Q.46) gpl;a+l;lhp : %is : : ijuha;L; : ? 

a) பபேறு       b) கடஞதண் 

*c) கழுட்து  d) பாத; 

Pituitary: Brain : : Thyroid : ? 

a) Stomach   b) pancreas 

*c) Neck  d) Mouth 

Q.47) 3000 க ்அங்கித எபோ காப்டபே் 30 

ா்களுக்குட ் கடடபதா உஞவு்பாபோந் 

இபோ்டது. 10 ா்களுக்கு் பிகு 1000 க ்புதிடாக 

ப்து கச்்டா், இபோ்பிலுந்ந பாபோ்கந் 

ட்டட ா்களுக்கு் காதுணாது? 

a) 10 ா்கந் ;  *b) 15 ாக்ந்; 

c) 20 ா்கந் ;;  d) 11 ா்கந் ; 

There are 3000 persons in police force and they 

had enough food for 30 days. If 1000 new people 

are join with them after 10 days, and then the food 

will enough for how many days?  

a) 10 days ; ;  *b) 15 days 

c) 20 days  d) 11 days ;; 

Q.48) எபோ ப்படிப் பூங்காவி்கு கபலிகா 

1 பக்கு பௌ.5 வீடண் ஆகுண் பசவு பௌ.1100 ி், 

பூங்காவி ஆண் 

a) 28 kP   *b) 35 kP 

c) 42 kP   d) 21 kP 

A circular shape garden required Rs. 1100 to 

fencing around it at the rate of Rs. 5 per m. Find 

the radius of garden? 

a) 28 m   *b) 35 m 

c) 42 m   d) 21 m 

Q.49) 10.1: 1.01 ::  0.1: __? __ 

a) 1    b) 0.10 

*c) 0.01    d) 0.001 

  Q.50) 

 

a)1    b)2   

c)3    *d)4 

Q.51)The time taken by the light to reach the earth 

from the sun is 

a) 10 seconds  b) 50 seconds 

c) 100 seconds  *d) 500 seconds 

சூிதிலிபோ்து பபோண் எநிதாது பூபடத 

ப்டடத ஆகுண் கண் 
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a) 10 nrfz;l;;]; b) 50 nrfz;l;]; 

c) 100 nrfz;l;];   *d) 500 nrfz;l;]; 

Q.52) 5A ப்கா்ண் ாபண் 50  பச.ப. 

ீநபந்ந கட்தி 2×10-3  கா்ட புட்தி்கு 

பசங்குட்டாக டபக்க்டுகிது. கட்திபே் 

பது பசத்டுண் விடசடதக் காஞ்க. 

A conductor of length 50 cm carrying a current of 

5 A is placed perpendicular to a magnetic field of 

induction 2 ×10
-3

. Find the force on the conductor. 

*a) 5×10
-3

N  b) 3×10
3
N 

c) 4.9×10
3
N  d) 5×10

3
 N 

Q.53)The excess pressure applied at a point inside 

a liquid at rest is distributed equally in all 

directions. This principle is known as 

a)Boyle‘s law  *b)Pascal’s law 

c)Charle‘s law  d)Avogadro‘s law 

ாபேலி் ச்ண் ட்க்கு இடபோ 

படாட் குறிக்கிது? 

a) அழுட்டண் ண்றுண் பப்ிட 

*b) அழுட்டண் ண்றுண் கஅநவு 

c) கஅநவு ண்றுண் பப்ிட 

d) அழுட்டண் ண்றுண் அட்்தி 

Q.54)Minimum energy required to pull nucleus 

apart is called 

a)ionization energy  b)electron affinity 

c)chemical energy  *d)binding energy 

அணுக்கபோடப டிகத பிி்ட்கு கடடப்டுண் 

குட்ட்ச ஆ்்? 

a)திதாக்கண் ஆ்்  

b)க்்ா் ா்ண் 

c)கபதிபேத் ஆ்் 

*d)பிடஞ்பு ஆ்் 

Q.55) Which of the following sound waves are 

used in echocardiography? 

a)Infrasonic                                          

*b)ultrasonic 

c)Between 20Hz and 2000Hz            

d)All of the above 

ககா காட்ிகதாகிாஃபிபே் பி்பபோண் ்ட எலி 

அட த்டுட்ட்டுகிது? 

a)டான்எலி அதிப்பஞ் 

*b) பநதாலி 

c) 20Hz ண்றுண் 2000Hz இடபே் 

d) கணக உந்ந அடட்து 

Q.56) The correct order of acid strength of HCIO4 

,  HBr , HF, and H3PO4   

HCIO4, HBR, HF kw;Wk; H3PO4 ஆகிதப்றி் 

அப பலிடணபே் சிதா பிடச 

a) HCIO4 > HF > HBr > H3PO4 

b) HCIO4 > HBr > HF > H3PO4 

*c) HCIO4 > HBr > H3PO4 > HF 

d) HBr > HF > HCIO4 > H3PO4 

Q.57) Gobar gas mainly contains 

a) carbon-di-oxide b) carbon monoxide 

c) hydrogen sulphide *d) methane 

சாஞ ி பாபவி் அங்கிபந்ந பக்கித கபதி் 

பாபோந் 

a) கா்் ட ஆக்டஸடு  

b) கா்் கணாாக்டஸடு 

c) டஹ்் ச்டடு  

*d) பட்வட் 

Q.58) The fibre least  prone to catch fire is 

a) nylon  b) polyester 

*c) cotton  d) terylene 

கீன்க்கஞ் இடனகளுந் நிதி் தீ்்ாட 

ட்டண உடதது து? 

  a) டா்  b) ாலிபதஸ் ்

 *c) யட்தி  d) பிலி்; 

Q.59)If Ammonia: Gas then Camphor:? 

a) Gas   *b) Solid 

c) Liquid  d) Semi-solid 
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அகணாிதா : ககஸ் ்ா் க்பூண் ்து:? 

a)fh];              *b)jpl nghUs; 

c)jput nghUs;   d) miu jput nghUs; 

Q.60)Which one of the following is the mixed 

fertilizer? 

*a)NPK                b)Urea                                              

  c)Ammomium sulphate        d)CAM    

கீன்க்கஞ்ப்றுந் து உக்கடப? 

*a)N P K          b)பொிதா  

c)அண்கணாிதண் ச்க்    d) CAM       

Q.61) Most advanced plants in the plant kingdom 

are 

*a) angiosperms  b) gymnosperms 

  c) cryptogams  d) phenerogams 

பகவுண் பநச்ச்ிதட்ட டாப இண் 

*a) பூக்குண் டாபங்கந்  

b) வண்காஸ்பண்்ஸ் 

c) கிி்காககண்ஸ்   

d) பிகாககண்ஸ் 

Q.62) Fungi are 

a) Chlorophyllous thallophytes 

*b) Achlorophyllous thallophytes 

c) Chlorophyllous spermatophytes 

d) Achlorophyllous spermatophytes 

g+Q;irfs; vd;git 

a) gr;iraKs;s jhNyhigl;Lfs; 

b) gr;irakw;w jhNyhigl;Lfs; 

*c) gr;iraKs;s ];ngh;kNlhigl;Lfs; 

d) gr;irakw;w ];ngh;kNlhigl;Lfs; 

Q.63) Study of the inter-relations between the 

individual plant and its environment is called 

a) Synecology  b) Ecosystem 

c) Autecology  *d) Biodiversity 

xU jhtuj;jpw;Fk; mjid #o;e;Js;s 

#o;epiyf;Fk; cs;s cwtpidg; gw;wp gbg;Gj 

a) rpd;<f;fhy[p   b) Rw;Wr;Roy; 

c) Ml;Bf;fhy[p *d) caphpay; gy;tifik 

Q.64)What stage of mitosis is represented by the  

         Following diagram? 

 

a) Prophase  b) Metaphase 

*c)  Anaphase  d) Telophase 

fPo;f;fz;l tiuglj;jpy; cs;s ikl;lh]p]pd; 

epiy vd;d ? 

 

a)  njhlf;f epiy    b) eLepiy  

*c) gpd;diljy; epiy  d) KbTepiy 

Q.65)Xylem and  phloem present in_____ 

a)cuticle   b) outer layer 

*c)Vascular bundle  d)inner layer 

iryk;> GNshak; vq;Fs;sJ? 

 a)fpA+l;bfps;   b)Nkw;Gwj;Njhy 

*b)th];Fyhh; fw;iw   d)fPo;g;Gwj;Njhy; 

Q.66) Protein essential for chromatin formation is 

a) Actin                         b) Tubulin 

*b) Histone                 d) Myosin 

FNuhNkl;bd; cUthtjw;Fj; Njitahd Gujk; 

a) mf;bd;     b) bA+Gypd;  

*c) `p];Nlhd;   d) ikNahrpd; 

Q.67)Which of the following is not produced by 

human body? 

a) Enzymes   *b) Vitamins 

c) Hormones    d) proteins 

 kdpj clypy; jahhpf;fg;glhj nghUs; 

a) nehjpfs;     *b) tpl;lkpd;fs; 

c)  `hh;Nkhd;fs;    d) Gujq;fs; 
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Q.68) Which one of the following is not correctly 

     Matched? 

a) Vitamin ‗A‘         -  Fat soluble 

b) Vitamin ‗C‘          -  Water soluble 

c) Vitamin ‗B‘          -  Water soluble 

*d) Vitamin ‘D’          -  Water soluble 

fPNo tUtdtw;wpy; vJ nghUj;jk; ,y;yhjJ  

a) itl;lkpd; ‘A’ - nfhOg;gpy; fiuaf;$baJ 

b)  itl;lkpd; ‗C’ -ePhpy; fiuaf;$baJ  

c) itl;lkpd; ‘B’  - ePhpy; fiuaf;$baJ 

*d) itl;lkpd; ‘D’  - ePhpy; fiuaf;$baJ  

Q.69) Synthesis of prothrombin occurs in 

a) Blood platelets   b) Blood plasma  

*c) Liver   d) Bone marrow 

fPo;f;fz;ltw;wpy; GNuhj;juhk;gpd; gbnaLj;jy; 

vtw;wpy; fhzg;gLfpwJ? 

a) ,uj;j jl;Lf;fs; b) ,uj;j gpsh];kh 

*c) fy;yPuy;  d) vYk;G k[;i[ 

Q.70) Who headed steering committee of 

Constituent  Assembly? 

a) Jawaharlal Nehru b) K.M. Munshi 

c) H.C. Mookherjee *d) Rajendra Prasad 

murpayikg;G epHza rigapd; topfhl;L 

FOtpd; jiytH ahH? 

a) [tfHyhy; NeU b) Nf.vk;;.Kd;rp 

c) n`r;.rp.KfH[p *d) uhN[e;jpu gpurhj; 

Q.71) In which of the following years, the parliament 

enacted the official language Act? 

*a)1963  b)1964 

  c)1965  c)1966 

்ட ஆஞ்டுகநி்  ாாளுண்ண் ஆ்சி பணாழி 

ச்ட்டட இத்றிதது? 

*a)1963  b)1964 

c)1965   c)1966 

Q.72) The system of dual citizenship exists in  

*a) USA                       b) France 

 c) India                      d) U.K. 

,ul;il FbAhpik Kiw ,Ug;gJ 

*a)mnkhpf;fh  b)gpuhd;]; 

 c),e;jpah  d),q;fpyhe;J 

Q.73) The council of Ministers in a state is 

collectively responsible to 

a)Lok Sabha  b)Rajya Sabha 

c)Parliament  *d) Legislative Assembly 

khepy murpy; mikr;rHfs; ,tHfSf;F 

fl;Lg;gl;ltHfshtH 

a)kf;fsit  b)khepyq;fsit 

c)ghuhSkd;wk; *d)rl;l kd;wk; 

Q.74) The Centre – State relations is enquired by  

*a) Sarkaria commission 

b) Santhanam committee 

c) Ashok Mehta committee 

d) None of the above 

kj;jpa khepy cwTfis tprhuiz nra;j 

FO 

*a) rh;f;fhhpah Mizak; 

b)  re;jhdk; FO 

c) mNrhf; Nkj;jh FO 

d) Kd;dh; $wpa vJTkpy;iy 

Q.75) What is the age qualification for a member 

of  District Panchayat? 

*a)  21                       b) 25 

  c) 30                        d)  35 

ணாப்ஜ்சாதட்துஉறு்பிாபட்கு 

பததுடகுதி  

 *a) 21                         b) 25 

  c) 30                      d)  35 

Q.76)Which of the following branch does not belong 

to CBI 

a)Anti Corruption Branch 
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b)Economics Offense Branch 

c)Forensic Science 

*d)Meteorology Branch 

பி்பபோண் கிடநகநி் து சிபி கச்்டடப 

அ் 

a) ஊன் தி்்பு கிடந 

b) பாபோநித் கு்வித் கிடந. 

c) டத அறிவித் 

*d) பாிட ்றித கிடந 

Q.77)mbg;gil cupikfspd; ghJfhtyன் 

ahH? 

a)ehlhSkd;wk;   *b)cr;rePjpkd;wk; 

c)caHePjpkd;wk;  

d)cr;rePjpkdwk;kw;Wk;caHePjpkd;wk; 

The safeguard of the fundamental rights is _____ 

 *a) The Parliament 

b) The Supreme Court 

c) The High Courts 

d) Both Supreme Court and High Courts 

Q.78)The first National Commission for 

Women was constituted on 

a)  31
st
 January 1990 *b)  31

st
 January 1992 

c)  31
st
 January 1989   d)  31

st
 January 1991 

பஞ்களுக்கா பட் கடசித ஆடஞதண் 

ிறுப்் ாந ;  

a)  1990 [dthp 31-k; ehs; 

*b)  1992 [dthp 31-k; ehs; 

c)  1989 [dthp 31-k; ehs; 

d)  1991 [dthp 31-k; ehs; 

Q.79)What is the time limit to get the information 

from RTI Act 2005? 

a) 20 days   b) 25 days  

*c) 30 days   d) 35 days  

டகப் அறிபண் உிடண ச்ட்தி்டி  

டகபட பறுபட்கா காபண்பு _______ 

a) 20 ehl;fs;  b) 25 ehl;fs;  

*c) 30 ehl;fs; d) 35 ehl;fs; 

Q.80) பக்புட ்து? 

1). ிதாதணாது 

2). ிதாதண்து 

3). அதிகாட்தி் ஆடாண 

சிதா திடட் கட்்படடுக்கவுண 

a) 1 ண்டுகண   b) 2 ண்டுகண   

*c) 1 kw;Wk; 2  

d) இஞ்டிலுண் துவுண் இ்ட 

Preamble is 

1. Justifiable   2. Non-justifiable 

3. Source of authority 

Choose the correct answer 

a) 1 only   b) 2 only 

*c) Both 1 and 2  d) None of the above 

Q.81)The Indian National Congress was established in 

a) 1861                b) 1885 

c) 1892                d) 1902 

இ்தித கடசித காங்கிஸ்           

கடா்றுவிக்க்் ஆஞ்டு 

a)  1861  b)  1885 

c)  1892  d)  1902 

Q.82)Which of the following is correctly matched? 

*a)V. D. Savarkar     - 1857 Sepoy Mutiny 

B)Vallabhai Patel    - First Prime Minister 

C) Annie Besant      - Arya Samaj 

D) C. R. Das           - C. R. Formula 

கீன்க்கஞ்ப்றுந் ்ட எ்று சிதாக் 

பாபோ்திபந்நது? 

*a) வி.டி. சபக்ா ்  - சி்ாத் ககண் 1857 

b) ப்ாத் க் - பட் பிடண ண்திி 

c) அ்ிபச்்   - ஆித சணாண 

d) சி.ஆ.் டாஸ்    - சி.ஆ.் தி்ண் 

Q.83)The person who fought against sati was  
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*a) Raja Ram Mohan Roy 

b) Swami Dayanand 

c) Warren Hastings 

d) Lord Wellesley 

உ்க்ட றுண் பனக்கட்டட திட்்து 

காாடிதப ்

*a)இாாாண் வணாக்ாத் 

b)சுபாப டதா்ட ்

c)பா் கஹஸ்டிங்ஸ் 

d)பப்பஸ்லி பிபு 

Q.84)The main aim of the many –sided activities             

of  Akbar was 

a) Hindu – Muslim unity 

*b) Strengthening Mughal Empire 

c) To organise efficient administration 

d) To establish a new religion 

அக்ி் ்கபறு படக பசத்ாடுகநி் 

பக்கித காக்கண் 

a) இ்து,பஸ்லீண் எ்றுடண 

*b)பகாத் வடச பலிடண்டுட்துபது 

c) சி்ட ஆ்சி ிப்ாகட்டட அநி்து 

d) எபோ புதித ணடட்டட கடா்றுவி்து 

Q.85) The National anthem of lndia was composed by 

a)   Bankim  Chandra Chatterjee 

*b)  Rabindranath   Tagore 

c)  Sarat Chandra  Bose 

d)  Sarojini  Naidu 

இ்தித கடசித கீடட்டட இத்றிதப ்

a) க்கிண் ச்தி சா்வ் 

*b) வீ்திாட் டாகூ் 

c) சுாஷ் ச்தி காஸ் 

d) சகாவி ாபடு 

Q.86) First regular census was taken in 

*a)  1881 A.D   b)  1891 A.D 

c)  1901 A.D  d)  1911 A.D 

பட் படதாக ணக்கந் கஞக்பகடு்பு 

டுக்க்் ஆஞ்டு 

*a)  fp.gp.1881  b) fpgp.1891 

 c) fp.gp.1901   d) fp.gp.1911 

Q.87)One of the main weaving centres of the   

Imperial Cholas was 

a) Tondi  b) Madurai 

c) Poombuhar  *d) Uraiyur 

கசான் கசி் பசவுட் படாழி் டப் 

பக்கிதணா இங்கநி் எ்று து? 

a) படாஞ்டி  b) ணதுட 

c) பூண்புகா ்  *d) உடயூ் 

Q.88)The first round table conference was held in 

London from  

*a) 12th November to 19th January 1931 

b) 15th August to 21st August 1932 

c) 20th December to 30th January 1933 

d) 1st July to 15th July 1933 

 பட் ப் கணடச ணாாடு ஞ்ி் 

்பாழுது டப்து 

 a) 12 பண் ்பட் 19 பி 1931 பட 

 b) 15  ஆகஸ்் பட் 21 ஆகஸ்் 1932 பட 

c) 20 டிசண் ்பட் 30 பி 1933 பட 

 d) 1  ூட பட் 15 ூட 1933 பட 

Q.89)Demand for Pakistan was put forth by Mr. 

Jinnah in 

ாகிஸ்டாி் கபஞ்டுககாந்கடந திபோ. வ்ா 

்ட ஆஞ்டு ப்டபட்டா ்? 

a) 1924 A.D.  *b) 1940 A.D. 

c) 1946 A.D.    d) 1935 A.D. 

Q.90)The first jute mill was started in which of 

the following place in India? 

a) Kolkata  *b) Rishra 

c) Madras  d) Mumbai  
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பி்பபோண் இங்கநி் இ்திதாவி் பட் சஞ் 

ஆட ங்கு படாங்க்்து ? 

a) பகா்கட்டா  *b) ிஷிா 

c) பண்ாஸ்  d) பண்ட 

Q.91)On which of the following states, retreating 

monsoon has more effect? 

a) Orissa  b) Punjab 

c) West Bengal  *d) Tamil Nadu 

கீன்க்கஞ் ணாிங்கநி் பி்டபண் 

போபக்கா்ா் அதிக்த் பறுபது 

a)  எிஸா  b) ஜ்சா்           

c) கண்குபங்காநண் *d) டபன்ாடு 

Q.92)Canal irrigation is widely prevalent in the 

state of India 

*a) Punjab  b) Andhra Pradesh 

c) Bihar  d) Tamil Nadu 

இ்ட இ்தித ணாிட்தி் கா்பாத்் ாசண் 

பகுதிதாக காஞ்டுகிது 

*a)  ஜ்சா் b) ஆ்தி் பிகடசண 

c) பீஹா ் d) டபன்ாடு 

Q.93)The two states of India that are richly 

endowed with iron ore are 

a) Madhya Pradesh and West Bengal 

*b) Bihar and Orissa 

c) Orissa and Andhra Pradesh 

d) Bihar and Tamil Nadu 

இ்திதாவி் இப்விபோ ணாிங்கநி் இபோண்புக் 

கிபே் ப் பகுதிதாக காஞ்டுகி் 

a)ணட்தித்பிகடசண்  ண்றுண் கண்கு பங்காநண்; 

*b) பீகா் ண்றுண் ிஸா 

c) எிஸா ண்றுண் ஆ்தி்பிகடசண் ; 

d) பீகா் ண்றுண் டபன்ாடு 

Q.94)Red soils are red because of the presence of 

a) Nitrogen    b) Potassium 

c) Manganese  *d) Iron ore 

ve;j jhJ ,Ug;gjhy; nrk;kz; epwk; rptg;ghf 

,Uf;fpd;wJ? 

a)  iel;u[d;  b) nghl;lhrpak; 

c) khq;fdPR  *d) ,Uk;GjhJ 

Q.95)Evergreen forests are the natural vegetation 

of  

a)Mediterranean region  

b) Tropical region 

c)  Temperate region   

*d) Equatorial region 

சுடணணாா காடுகந் இத்டகட் டாபணாக 

காஞ்டுபது 

a)  ணட்திதட் டடக்க் பிகடசண் 

b) அத ணஞ் பிகடசண் 

c) படபப் பிகடசண் 

*d) பூணட்தித பிவடசண் 

Q.96)The cultivation of oilseeds is more in 

*a)  South Asian countries     

b)  Argentina 

c)  France   

d)  Angola 

ஞ்பஞத் விட்துக்கந் சாகுடி --- குதிபே் 

பகுதி 

*a)  நட்கு ஆசித ாடுகந் 

b)  அப்்டிா 

c) பிா்ஸ்  

d) அங்ககாா 

Q.97)Density of population is the highest in 

*a) Delhi  b) Kolkata 

c)  Mumbai  d) Chennai   

ணக்கந் படாடக அட்்தி அதிகணாக உந்நது 

*a)  ந்லி  b) பகா்கட்டா 

c)  பண்ாத்      d) பச்ட 
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Q.98)Choose the correct answer from the codes 

given below: 

Assertion (A): The pyramid of grassland 

ecosystem is upright. 

Reason (R): The producers are maximum in 

number and tertiary consumers are least in 

number. 

*a) (A) and (R) are correct 

b) (A) alone is correct 

c) (R) alone is correct 

d) (A) is correct (R) is not the reason for (A) 

கீன்க்கஞ் குறிபைடுகநிலிபோ்து சிதா 

விடடத கட்்படடு: 

கூ்று (A): பு்ிச ் சூன்ிட ணஞ்ட்தி் 

ஆ்் பிபடு கண் காக்கித பிபாக 

உந்நது. 

காஞண் (R): உ்ட்திதாநக்ந் ஞ்ஞிக்டக 

அதிகண் ண்றுண் கண்ிட ணாபச 

உஞ்ஞிகநி் ஞ்ஞிக்டக குடபாக 

உந்நது 

*a) A ண்றுண் ; R rhp 

  b) A ண்டுண் rhp 

  c) R ண்டுண் rhp 

 d) A சி R, A கா சிதாக் காஞப்ட 

Q.99)Consider the following statement regarding State 

Disaster Management Authority (SDMA) 

i)SDMA is headed by chief minister who is its 

chairperson. 

ii)District collectors has the responsibility for overall 

management of disasters at district level 

a)(i) only  b)(ii) only 

*c)Both (i) and (ii) d) Neither (i) nor (ii) 

ணாி கி ் கணாஞ்டண ஆடஞதண் 

படா்ா பி்பபோண் அறிக்டகடத 

கபிபங்கந் (SDMA) 

i) SDMA வி் டடடண பாறு்ாந ்பட்ப ்

ஆபா,் 

ii) ணாப் அநவி் கழிவுகடந ிப்கிக்குண் 

பாறு்பு ணாப் ஆடஞதக்ளுக்கு உந்நது. 

 a) (I) ண்டுகண  b) (II) ண்டுகண 

*c) (I) ண்றுண் (II) d ) (I) அ்து (II) 

Q.100)Which of the following river is not the 

tributary of Mahanadi? 

*a)Sheonath  b)Hasdo 

c)Mand  d)Subansiri 

பி்பபோண் திபே் து ணஹாதிபே் கிடந தி 

அ்? 

*a)ஷிவதாாட் b) ஹாஸ்கா  

c) ணாஞ்்  d)சு்சிி ஆறு 

Q.101)The planning commission of India was 

changed as NITI AAYOG in   .......... 

a) March, 2015   *b) January, 2015 

c) December, 2015   d) April, 2015 

,e;jpahtpd; jpl;lf;FO ………….. khjk; 

……………. tU\k; epjp  MNahf; vd;W 

khw;wg;gl;Lj 

a) khHr; 2015  *b) [dtup 2015 

c) brk;gH 2015  d) Vg;uy; 2015 

Q.102) The year the census was taken for the first     

time  

*a)  1881 A.D b)  1891 A.D 

c)  1901 A.D  d)  1911 A.D 

பட் படதாக ணக்கந் கஞக்பகடு்பு டுக்க்் 

ஆஞ்டு 

*a)  கி.பி.1881  b) கிபி.1891 

c) கி.பி.1901   d) கி.பி.1911 

Q.103)One of the main weaving centres of the 

Imperial Cholas was 

a) Tondi  b) Madurai 

c) Poombuhar  *d) Uraiyur 
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கசான் கசி் பசவுட ் படாழி் டப் 

பக்கிதணா இங்கநி் எ்று து? 

a) படாஞ்டி  b) ணதுட 

c) பூண்புகா ்  *d) உடயூ ்

Q.104)The first round table conference was held 

in London from  

*a) 12th November to 19th January 1931 

b) 15th August to 21st August 1932 

c) 20th December to 30th January 1933 

d) 1st July to 15th July 1933 

பட் ப் கணடச ணாாடு ஞ்ி் ்பாழுது 

டப்து 

*a) 12 பண் ்பட் 19 பி 1931 பட 

b) 15  ஆகஸ்் பட் 21 ஆகஸ்் 1932 பட 

c) 20 டிசண் ்பட் 30 பி 1933 பட 

d) 1  ூட பட் 15 ூட 1933 பட 

Q.105)Demand for Pakistan was put forth by Mr. 

Jinnah in 

ாகிஸ்டாி் கபஞ்டுககாந்கடந திபோ. வ்ா ்ட 

ஆஞ்டு ப்டபட்டா ்? 

a) 1924   *b) 1940  

c) 1946   d) 1935  

Q.106)The first jute mill was started in which of 

the following place in India? 

a) Kolkata  *b) Rishra 

c) Madras  d) Mumbai  

பி்பபோண் இங்கநி் இ்திதாவி் பட் சஞ் ஆட 

ங்கு படாங்க்்து ? 

a) பகா்கட்டா   *b) ிஷிா 

c) பண்ாஸ்  d) பண்ட 

Q.107)On which of the following states, retreating 

monsoon has more effect? 

a) Orissa  b) Punjab 

c) West Bengal  *d) Tamil Nadu 

கீன்க்கஞ் ணாிங்கநி் பி்டபண் 

போபக்கா்ா் அதிக்த் பறுபது 

a)  எிஸா  b) ஜ்சா்                                                       

c) கண்குபங்காநண்    *d) டபன்ாடு 

Q.108)Canal irrigation is widely prevalent in the 

state of India 

*a) Punjab  b) Andhra Pradesh 

c) Bihar  d) Tamil Nadu 

இ்ட இ்தித ணாிட்தி் கா்பாத்் ாசண் 

பகுதிதாக காஞ்டுகிது 

*a)  ஜ்சா் b)ஆ்தி் பிகடசண் 

c) பீஹா ்  d) டபன்ாடு 

Q.109)The two states of India that are richly 

endowed with iron ore are 

a) Madhya Pradesh and West Bengal 

*b) Bihar and Orissa 

c) Orissa and Andhra Pradesh 

d) Bihar and Tamil Nadu 

இ்திதாவி் இப்விபோ ணாிங்கநி் இபோண்புக் கிபே் 

ப் பகுதிதாக காஞ்டுகி் 

a) ணட்தித்பிகடசண்  ண்றுண் கண்கு பங்காநண் 

*b) பீகா ்ண்றுண் ிஸா 

c) எிஸா ண்றுண் ஆ்தி்பிகடசண் 

d) பீகா ்ண்றுண் டபன்ாடு 

Q.110)Red soils are red because of the presence of 

 a) Nitrogen              b) Potassium 

 c) Manganese  *d) Iron ore 

்ட டாது இபோ்டா் பசண்ணஞ் ிண் சிப்ாக 

இபோக்கி்து? 

a)  ட்்  b) பா்ாசிதண் 

c) ணாங்கீசு  *d) இயண்புடாது 

Q.111) Evergreen forests are the natural 

vegetation of  

a)Mediterranean region  

b) Tropical region 

c)  Temperate region   

*d) Equatorial region 

சுடணணாா காடுகந் இத்டகட ் டாபணாக 

காஞ்டுபது 
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a)  ணட்திதட ்டடக்க் பிகடசண் 

b) அத ணஞ் பிகடசண் 

c) படபப் பிகடசண் 

*d) பூணட்தித பிவடசண; 

Q.112)The cultivation of oilseeds is more in 

*a)  South Asian countries     

b)  Argentina 

c)  France   

d)  Angola 

ஞ்பஞத் விட்துக்கந் சாகுடி --- குதிபே் பகுதி 

*a)  நட்கு ஆசித ாடுகந் 

b)  அப்்டிா 

c) பிா்ஸ்   

d) அங்ககாா 

Q.113)Density of population is the highest in 

*a) Delhi  b) Kolkata 

c)  Mumbai  d) Chennai   

ணக்கந் படாடக அட்்தி அதிகணாக உந்நது 

*a)  ந்லி  b) பகா்கட்டா 

c)  பண்ாத்  d) பச்ட 

Q.114)Choose the correct answer from the codes 

given below: 

Assertion (A): The pyramid of grassland 

ecosystem is upright. 

Reason (R): The producers are maximum in 

number and tertiary consumers are least in 

number. 

*a) (A) and (R) are correct 

b) (A) alone is correct 

c) (R) alone is correct 

d) (A) is correct (R) is not the reason for (A) 

கீன்க்கஞ் குறிபைடுகநிலிபோ்து சிதா விடடத 

கட்்படடு : 

கூ்று (ப) : பு்ிச ்சூன்ிட ணஞ்ட்தி் ஆ்் 

பிபடு கண் காக்கித பிபாக உந்நது. 

காஞண் (சு) : உ்ட்திதாநக்ந் ஞ்ஞிக்டக அதிகண் 

ண்றுண் கண்ிட ணாபச உஞ்ஞிகநி் ஞ்ஞிக்டக 

குடபாக உந்நது. 

*a) ப ண்றுண் சு சி 

b) ப ண்டுண் சி 

c) சு ண்டுண் சி 

d) ப சி சுஇ ப கா சிதாக் காஞப்ட 

Q.115)Consider the following statement regarding 

State Disaster Management Authority (SDMA) 

i)SDMA is headed by chief minister who is its 

chairperson. 

ii)District collectors has the responsibility for overall 

management of disasters at district level 

a)(i) only  b)(ii) only 

*c)Both (i) and (ii) d)Neither (i) nor (ii) 

ணாி கி ் கணாஞ்டண ஆடஞதண் படா்ா 

பி்பபோண் அறிக்டகடத கபிபங்கந் (ளுனுஆப) 

i) SDMAவி் டடடண பாறு்ாந ்பட்ப ்ஆபா ்

ii) ணாப் அநவி் கழிவுகடந ிப்கிக்குண் 

பாறு்பு ணாப் ஆடஞதக்ளுக்கு உந்நது. 

a)(i) ண்டுகண  b)(ii) ண்டுகண 

*c) (i) ண்றுண் (ii)   d) (i) அ்து (ii) 

Q.116)Which of the following river is not the 

tributary of Mahanadi? 

*a)Sheonat             b)Hasdo 

c)Mand              d)Subansiri 

பி்பபோண் திபே் து ணஹாதிபே் கிடந தி 

அ்? 

*a)ஷிவதாாட் b) ஹாஸ்கா  

c) ணாஞ்்  d)சு்சிி ஆறு 

Q.117) The planning commission of India was 

changed as NITI AAYOG in   .......... 

a) March, 2015 *b) January, 2015 

c) December, 2015   d) April, 2015 

இ்திதாவி் தி்க்குழு ………….. ணாடண் ……………. 

பபோஷண் ிதி ஆகதாக் ்று ணா்்்டுட 

a) ணாச் ்2015  *b) பி 2015 
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c) டிசண் ்2015  d) ்் 2015 

Q.118)Among the following which is not mere 

cause for inflation? 

a) Increase in money supply  

b) Increase in government expenditure 

c) deficit financing   

*d) Over production 

 பி்பபோபப்றுந் ஞவீக்கட்டட து  

சாடாஞணாக கடா்றுவிக்காது? 

a) ஞ அநி்பி உதவ்ு 

b) அசு பசவி் உதவ்ு 

c) ்ாக்குட ிதிதாக்கண் 

*d) படக உ்ட்தி 

Q.119)Food for work programme was introduced   

during the 

a) Fourth Plan  *b) Fifth Plan 

c) Sixth Plan  d) Seventh Plan 

கபடக்கு உஞவுட ்தி்ண் அறிபக்  

டுட்ட்்து? 

a) ா்காபது ்டாஞ்டுட ்தி்க்காண் 

*b) ஐ்டாபது ஐ்டாஞ்டுட் தி்க்காண் 

c) ஆாபது ்டாஞ்டுட ்தி்க்காண் 

d) னாபது ்டாஞ்டுட ்தி்க்காண் 

Q.120)The open market operation refer to the sale 

and purchase by the RBI of 

a) Gold  b) Foreign Exchange 

c) Government Shares     

*d)Government securities 

நபநிசச்்டட குறி்து ிசப்் பங்கிதா் வி்க ஃ 

பாங்க்டுண் 

a) பா்  b) பபநிா்டு பசப்ஞி 

c) அசு ங்குகந் *d) அசு ட்திங்கந; 

Q.121)Central banking function in india are 

performed by the  

*a) reserve  bank of india 

b) central bank of india 

c) bank of India 

d) state bank of india 

ணட்தித பங்கிபே் ஞிகடந இ்திதாவி் ்ட 

பங்கி பசத்கி்து? 

*a) இ்தித ிசப்் பங்கி 

b) இ்திதாவி் ணட்தித பங்கி 

c) இ்தித் பங்கி 

d) இ்தித ணாி பங்கி 

Q.122)Which one of the following was not 

identified under the Basic Minimum   services 

(BMS) programme of the Ninth  Five Year Plan? 

a) Provision of safe drinking water 

b) Universalisation of primary education 

*c) Development of renewable sources of 

energy 

d) Availability of primary health facilities 

கீன் பபோபதி் ்ட எ்று, எ்டாபது ்டாஞ்டு 

தி்ட்தி் கீன் குட்ட்ச அடி்ட கசடபகந் 

(BMS) தி்ட்தி் இண் பவி்ட? 

a) அடபபோக்குண் ாதுகா்ா குடிீ ்பனங்குட் 

b) ஆண்க் க்வி அடபபோக்குண் கிடக்கச ்பசத்ட் 

*c) புது்பிக்கட்டக்க ஆ்் பெங்கநி் பநச்ச்ி 

d) ஆண் சுகாடா பசதிகந் கிட்து 

Q.123) ―Parallel economy‖ means 

*a) Illegal economy 

b) Near economy 

c) Equal economy 

d) None of these Parllel  

(இடஞ) பாபோநாடாண் ்புட 

*a) ச்ட்தி்கு எதிா நாயநாடாண் 

b) அபோகிலுந்ந பாபோநாடாண் 

c) சணணா பாபோநாடாண் 

d)  இப்றுந துவுப்ட 

Q.124)The main objective of budgeting is 

a) Planning  b) Co-ordination 

c) Control  *d) All of these 
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பவு பசவு கஞக்கி் பட்டண காக்கணாது 

a) தி்ப்  b) எபோங்கிடஞட்ட் 

c) க்டு்டுட்ட் *d) இடப அடட்துண் 

Q.125) CAPART உ் படாப்ுடதது 

*a)கிாபத உடவி ண்றுண் ணதி்பீடு  ்புி 

தி்ங்கந் 

b)்றுணதிடத  ஊக்குவிக்குண்  ஆகாசட பசத்ட்  

c)படாழி்சாடபே் ணாசுகடந பித அநவி் 

க்டு்டுட்துகிது  

d) துவுண் இ்ட. 

CAPART is related with 

*a) Assisting and evaluating rural welfare 

Programmes 

b) Consultant Service of Export  Promotion 

c) Controlling Pollution in Big  Industries 

d) None of these. 

Q.126)பிடா் ண்திி கிாபதா  கதாா 

படாங்க்்து ஆஞ்டு 

*a) 2000    b) 2001  

  c) 2002    d) 2003 

Pradhan Mantri Gramodaya Yojana Started in? 

*a) 2000   b) 2001  

  c) 2002   d) 2003 

Q.127)Which country topped in ‗Startup 

Ecosystem Ranking‗? 

a)   Norway        *b) USA 

c) UK                 d)India 

‗படாக்க சு்றுசச்ூன் டபிடசபே் ்ட ாடு 

படலிண் பகிக்கிது?                                                                     

a) ாக்ப     *b)அநணிக்கா   

c) பகக      d) இ்திதா        

Q.128) 4
th

 edition of Raisina dialogue held in 

which city? 

*a) Newdelhi   b) Bengaluru 

c) Nagpur   d) Pune 

டசிா உடதாலி் 4 பது தி்பு ்ட   கட்தி் 

டப்து? 

*a)புது தி்லி    b) பங்களூ ்

c) ாக்பூ ்   d) புக 

Q.129) Hollangi Airport located in which state? 

a) UP   b)Maharashtra  

c) Manipur  *d)Arunachal Pradesh 

ஹாங்கி விணா ிடதண் ்ட ணாிட்தி் 

அடண்துந்நது?                                                         

a)போP                   b)ணகாாஷ்டிா             

c)ணஞி்பூ ்   *d)அயஞாசச் பிவடசண் 

Q.130)When was World Poetry Day observed? 

*a) Mar 21  b) Mar 22 

c) Mar 20  d) Mar 23 

உக கவிடட திண் ்காது  அறிவிக்க்்து? 

*a) ணாச் ்21   b) ணாச் ்22 

c) ணாச் ்20   d) ணாச் ்23 

The Name of the Indo-French bilateral naval 

exercise held in Goa recently is? 

a)Konkan       *b) Varuna 

c) Corpat     d) Karuda 

சபட்தி் ககாபாவி் டப் இ்கடா-பிபஜ்சு 

இபோட்பு க்ட் பே்சிபே் பத ்்? 

a) பகாங்க்   *b) பபோஞா 

c) கா்்   d) கபோா 

Q.131)Which is the 1
st
 Party from North East 

region  that was granted with National Party status 

by election commission of India recently? 

a)United Decratic Party 

*b) National People’s Party 

c)Garo National Party 

d) People‘s Democratic Party 

து  ப கினக்கு பிா்திதட்டடச ் கச்்ட படாபது  

க்சி ண்றுண்  சபட்தி் இ்தித கடட்் 

ஆடஞதட்டா் கடசித க்சி அ்டஸ்து் 

பனங்க்்து? 

a) க்கித ாதகக் க்சி 

*b) வடசித ணக்கந் க்சி 

c) ககா கடசித க்சி 
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d) ணக்கந் ாதக க்சி 

Q.132) Who won the Asian U-19 Squash 

championship recently? 

a) Yash Fadte    *b) Veer chotrani 

c) Ravi Dixit    d) Vela senthil kumar 

சபட்தி் ஆசித ப -19 ஸ்குபாஷ்   சாண்பித்வ்ட 

பப்ப ்தா?் 

a) தஷ் ஃக   *b) வீ ்வசாட்ாி 

c) வி தீ்சிட ்  d) கபா பச்தி் குணா ்

Q.133) Who topped the Badminton world Rankings in 

women‘s Singles?  

  a)PV Sindhu       b) Saina Nehwal 

*c) Akane Yamaguchi  d) Nazomi Ouhara 

பஞ்கந் எ்டத ் பிிவி் க்பஞ்் உக 

டபிடசபே் படலிண் பிடிட்டப ்தா?் 

a) பி.வி.சி்து    b) சாத்ா கபா் 

c) அகாக தணகுசச்ி   d) ாகசாப ஏஹாா 

Q.134) Who is appointed as the 25
th

 Director 

General of Border Security Forces? 

a) Lachhu Ram  

*b) Vivek Kumar Johri 

c) Sanjeev Kumar Singh  

d) Rajni Kant Mishra 

்ட ாதுகா்பு டகநி் 25-பது இதக்கு ்

பாக தா ்ிதபக்க்டுகிாக்ந்? 

 a) சச்ு ாண் 

*b) விவபக் குணா் வாஹ்ி 

  c) சஜ்சீப் குணா ்சிங் 

  d) ்ி கா்ட ்பஸ்ா 

Q.135) ிக்சி் சபெக படாப்ுகந் 

கூ்று்டி டாக ப்்டு பசதா்றுண் 

ஞ்பி் பச்பாக்கு பகி்து 

a) ந்நி    *b) ஆடாக் குடுண்ண் 

c) ஞ்க்ந்;     d) jha; 

According to Erickson social relation ______ is 

responsible for initiation. 

a)school   *b)basic family  

c)friend   d)mother 

Q.136) பசத்டகட ் தூஞ்லுக்குண், பசத்டக 

துங்கலுக்குண் இடகததா இடஞ்பு 

பலு்டுட்ட பசத்டக தூஞ்் 

a) இத்டகட் துங்கலு் பாதுடண்டுட்ட் 

கபஞ்டுண் 

b) இத்டகட் தூஞ்லுக்கு ப் அநிக்க் 

கபஞ்டுண் 

*c) இத்டகட் தூஞ்ட ட்டடாக இயக்க 

வபஞ்டுண் 

d) இத்டகட் துங்களுக்கு்பி் இபோக்க 

கபஞ்டுண்; 

For strengthening the connection between the CS and 

the CR, the CS must 

  a)generalize to the UR  

  b)Proceed to the US 

*c)be identical to US  

  d)be followed by the UR 

Q.137)அண்ணாடப கக்காண் பாபோடந 

டுட்டா் அண்ணாவுக்கு ககாண் பபோண் ்டா் 

அடட பசத்தக்கூாது  குன்டட 

ஞ்ணுபது 

a) டபட பனக்கி் இ்ாட ிட 

b) டபட பனக்குக்கு் பி்டடத ிட 

c) டபட பனக்கு ிட 

*d)டபட பனக்குக்கு ப்டடத ிட 

A child doesn‘t take any article without the knowledge 

of mother, since she may get angry, It is 

a)Non-conventional stage  

b)Post-conventional stage 

c)Conventional stage  

*d)Pre-conventional stage 

Q.138) டி ் ஆளுடணடத கணண்டுட்துபதி் 

பக்கித ங்கு பகி்டாக ட்கா உநவித் 

அறிஜக்ந் கபோதுபது 

a) தி் ஈவு   b) தஞ்ஞறிவு ஈவு 
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*c) ணநபழுசச்ி ஈவு d) எழுக்க ஈவு  

Modern psychologists feel that _______ is important 

in improving individual‘s personality. 

a)Competency Quotient  

b)Intelligence Quotient 

*c)Emotional Quotient  

d)Moral Quotient 

Q.139) ப்டடத அறிடபபண், ட்காது க் 

கபோட்துக்கடநபண் படாப்ுடுட்தி 

உபோபாக்க்டுபது 

a) ண படண் 

b) பாபோட்து விநக்க்ண் 

c) படா ்விநக்க்ண் 

*d) கயட்து விநக்க்ண்  

The map / chart formed by relating the previous 

knowledge with the present knowledge is 

a)Mind map   b)Overlapping chart 

c)Flow chart   *d)Concept map 

Q.140) ZPD vd;gJ 

ZPD means 

  a)Zeal of Primary Development  

*b)Zone of Proximal Development 

  c)Zone of Personal Development  

  d)Zone of Power Department 

Q.141) பட்டாஞி ஸ்கடாகி உபோபாக்கித 

்டித் …..டத அநவித்டுகிது 

*a) ட்கயட்து  b) ஆளுடண  

c) ண்ா்டண  d) ஆப்ண் 

The inventory designed by Mutharani Rastogi helps to 

measure 

*a)Self concept   b)Personality     

c)Attitude    d)Interest 

Q.142) ாண் படா்்து எபோ பாபோநி் 

பது……… விாடிகளுக்கு கண் கபண் 

பசலுட்ட படிதாது. 

We cannot pay attention to an object continuously 

more than _____seconds. 

a)6  b)7  c)9  *d)10 

Q.143) இ்று ண்பணதிக கடா்றுண் 

ிகன்சச்ிடதக் கஞ்டு, இடட ாண் ப்க 

அறி்துந்கநாண் ்று அடதாநண் காஞ்து 

a) ப்டுஞட்் b) ப்டுக் பகாஞ்ட்் 

c) பநாத்வு  *d) ிடவிலியட்ட 

Identification of an incident, that has happened earlier 

is 

a)Recognition    b)Recall 

c)Review    *d)Retention 

Q.144) னபணாழிக்கு பாபோந் கூ் பெண் 

கசாதிக்க்டுபது 

a)பாதுதிடண    b)ிடவு 

*c)ஆக்கட்தி்   d)தஞ்ஞறிவு 

Giving meaning to the proverb is used to measure 

a)Aptitude    b)Memory 

*c)Creativity    d)Intelligence 

Q.145)ஆக்கட்தி் பகு்டபிண் காஞ்ாட 

ஞ்பு 

a)பி ்கூறுபடட உடிதாக எ்புக்பகாந்ளுட் 

b)பி ்கூறுபடட கூ்்து கபி் ்

*c)ஏவடனுண் ய பிசச்டடத் ்றி சி்திட்துக் 

நகாஞ்டியட்ட் 

d)விிசி்டட பகாஞ்டிபோட்ட; 

Characteristic which is not found in creative persons is 

a)immediately accept others sayings 

b)   keenly observe others talk 

*c) often thinking about any one problem 

d)   to have divergent thinking 

Q.146) ‘பே்சிபே் விடநதக்கூடித ி்டணாகடா ்

ட்டட ணா்கண க்’; க  ;கூறிதப ்

*a)டாஞ்்டக்   b)கிகநச ் 

c)அ்கி்ச்    d)கவி்-க் கண ் 

―Learning is the permanent change in behaviour which 

is the result of training‖. is said by 
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*a)Thorndike    b)Glacer 

c)Atkinson    d)Kavin-Padon Major 

Q.147) ட்சச்ு பே்பது 

a)ஆக்க ிடபறுட்ட க்்  

*b)பத்று டபறிக்க்் 

c)தி்ப் க்்  

d)உ்கா்சி பழிக்க்;  

Learning typewriting is 

a)conditioned learning  

*b)trial and error learning 

c)programmed learning  

d)insight learning 

Q.148) பசத்டு ஆக்க ிடபேறுட்டண்……. 

குறி்பி்டுகிது 

*a)R-படக ஆக்கிடயுறுட்டண்  

b)S-படக ஆக்கிடபறுட்டண் 

c)A-படக ஆக்கிடபறுட்டண்  

d)B-படக ஆக்கிடபறுட்டண் 

Operant conditioning is also known as 

*a)R-type conditioning  

b)S-type conditioning 

c)A-type conditioning  

d)B-type conditioning 

Q.149) டசக்கிந் எ்் னகிதப.் பட் படலி் 

ஸ்கூ் ்எ் ப்டுண் காது சாட எட்திககத 

பச் பத்பது______.க்் ணா்ண். 

a)கடி    b)திண்ட  

c)சூ்த    *d)குதி 

A person who knows to ride cycle, initially prefers the 

side part of the road only after he leant to ride scooter. 

It is _____ transfer of learning. 

a)positive    b)negative  

c)zero     *d)partial 

Q.150) கஞிடட்திலுண் அறிவிதலிலுண் 

த்டுட்ட்டுது ……படக பாதுடணக்கபோட்துக்கந். 

a)போ்பாபோந்    b)இடஞ  

c)கபோட்தித்    *d)சிக்கா 

Type of concept formation used in Maths and Science 

subjects is 

a)Concrete   b)Conjunctive 

c)Abstract    *d)Complex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


