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TNUSRB SI Model Question paper 
 

Q.1) ினள்லர் ஆண்டு ந் ாபில் தாடங்குகிநது?  

*a)த னல் ாள் 

b)த இண்டாம் ாள் 

c)சித்ித னல் ாள் 

d)சித்ித இண்டாம் ாள்  

 

Q.2) வலுாச்சிாரின் கானம்? 

a)1720-1783 

b)1730-1780  

*c)1730-1796  

d)1720-1776 

 

 

Q.3) “ ினம், ீ, ீர், பி, ிகம்வதாடு ந்தும் கனந் க்கம் உனகம் ஆனின்”  - ன்ந தாடல் ரிகள் இடம் 

ததற்றுள்ப தல் து?  

a)ினாசகம் 

b)ன்னூல்  

c)னநப்ததானள் தண்தாாதன 

*d)தால்காப்திம் 
 
Q.4) தாதக் கண்ி - ன்னும் தனப்தில் தாடல்கதப ழுிர் ார்? 

a)ள்பனார்  
b)குகுனதர்  
*c)ானோணர்  
d) ீணாட்சி சுந்ணார் 
 
Q.5) ததானத்துக  
a) தன இடப்ததர்வுகள் ஏர் ஆய்வு 1. ஆர். தானகினஷ்ன்  
b) காடிச்சிந்து 2. தசன்ணிகுபம் அண்ாதனார் 
c) ாடிாசல் 3. சி.சு. தசல்னப்தா 
 

*a)1,2,3 

b)1,3,2 

c)3,2,1 

d)2,1,3 

 

Q.6) ில்க - இனக்கக்குநிப்ன காண்க  

a)தாிற்ததர் 
b)ன்த எனத ிதணனற்று 

*c)ிங்வகாள் ிதணனற்று 

d)னன்ணிதன எனத ிதணனற்று 

 

Q.7) தந்ர் - இனக்கக்குநிப்ன காண். 
a)னல் வதானி  
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b)னற்றுப்வதானி  
c)இதடப்வதானி  
*d) ஈற்றுப்வதானி 
 
Q.8) Farmyurd Manure ன்ந ஆங்கின தசால்லுக்கு இதாண ிழ்தசால். 
a)இற்தக உம்  

b)தண்த உம்  

c)இசாண உம்  

*d)தாழு உம் 

 
Q.9)Select the correct Antonyms - brink  

a)Side 

*b)middle  

c)edge 

d)corner  

Q.10) I ___ win this singing contest. 

*a)will 

b)have 

c)must 

d)can 

 

Q.11) To convert passive voice 

Please assemble in the ground. 

*a) You are requested to assemble in the ground 

b)You are commanded to assemble in the ground 

c) You are requested to be assemble in the ground 

d) You are commanded to be assemble in the ground  

 

Q.12) Match the following (Articles) 

a) India 1. The  

b)European 2. The  

c)MLA 3. A  

d)Earth 4.An 

 

a) 1,3,2,4 

b) 3,2,4,1 

c) 3,2,1,4 

*d) 1,3,4,2 

 

Q.13) Mani___ (work) in this school for five years. 

a) have been working 

b)working 

*c) has been working 

d) works 

 

Q.14) உள்பிடற்ந அதக்வகாபத்ின் தாத்ப் னநப்தப்ன காண்தற்காண சன்தாடு ாது? 

a) 2𝜋(R2+r2) ச.அ 

*b) 𝜋(3R2+r2) ச.அ 

c) 2𝜋(R3+r3) ச.அ 
d) 𝜋(3R2-3r2) ச.அ 
 
Q.15) A={6,7,8,9},B={8,10,12) ணில் A∆B=? 

a) {6,7,8,9,10,12} 

*b) {6,7,9,10,12) 
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c) {9,12} 

d) A={6,8} 

 

 

Q.16)    
1

2
   ற்றும்  

2

 3
   -  இற்நிற்கிதடவாண தவனும் இன ிகினறு ண்கதப காண்க? 

 

*a)
7

12
 , 

13

24
 

 

b) 
1

2
 , 

2

3
 

 

c) 
12

7
 , 

24

13
 

 

d) 
2

3
 , 

3

4
 

 

 

Q.17)  0.45  ன் ிப்ன காண்க? 
*a) 

41

90
 

 

b) 
3

4
 

 

c) 
41

99
 

 

d) 
45

99
 

 

Q.18) A (7 , 3) ற்றும் x அசின் ீது அதந் னள்பி B இன் x அச்சுத் தாதனவு 11 ணில் AB இன் தாதனதக் 

காண்க?  

*a)5 

b)8 

c)10 

d)15 

 

 

Q.19) அடிப்ததட அபவுகபில் நாணது து? 

1. ீபம், ிதந  

2 கானம், தப்திதன  

3. தப்தபவு, கணஅபவு, அடர்த்ி 
a)1 

b)2 

*c)3 

d) 1 ற்றும் 2 
 

Q.20)  க்கு ிக அனகில் உள்ப ட்சத்ிாண ஆல்தா தசன்டாரி சூரிணினினந்து ____ ிண்ில் 

ஆத்தாதனில் உள்பது.  
*a) 1.34 

b)500 

c)3.16 X 10
7
 

d) 2.2x 10
41

 
 

Q.21) அலுிணித்ில் எனிின் ிதசவகம் 

*a)6420 ீ/ி-1 
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b)5010 ீ/ி-1 

c)5950 ீ/ி-1 

d)1324 ீ/ி-1 

 

Q.22) என வால் ன்தது  __________________  துகள்கதப உள்படக்கி ததானபின் அபாகும். 
*a)6.23 x 1023 

b)6.23 X 10-23  

c)6.23 x 10–21  

d)6.23 x 1021. 

 

Q.23) கிட்டப்தார்த குதநதாடு உதட கண்ில் ததானபின் திம்தாணது ____________  

வாற்றுிக்கப்தடுகிநது  

a)ிித்ிதக்குப் தின்னநம் 

b)ிித்ிதநின் ீது  

*c)ிித்ிதக்கு னன்தாக 

d)குனட்டுத் ாணத்ில்  

 

Q.24) ததானத்துக(கணி உங்கபில் அடங்கினேள்ப சத்துக்கள்) 
a) னைரிா 1)46% 
b) சூப்தர் தாஸ்வதட் 2)8% 
c) அவாணிம் சல்வதட் 3)21% 

d) ததாட்டாசிம் தட்வட் 4)44% 

 

*a)1,2,3,4 

b)4,3,2,1 

c)4,2,3,1 

d)3,2,1,4 

 

Q.25) தத்ின் தகாிிதன  

a)890°C 

b)2900°C 

*c)4835°C 

d)-183°C 

 

Q.26) னார்ட் ில்னிம் தகல்ின் அநிஞரின் கானம்  

a)1824-1905  

b)1905-1960  

c)1880-19007 

*d)I824-1907 

 

Q.27) ினைட்ான் ண்ிக்தகின் ாற்நம், அந் அணுத இவ்ாறு ாற்றுகிநது 

a)என அணி 
*b)என வசாவடாப்  
c) என வசாதார்  
d)வறுணிம்  

 

Q.28) இனடிக்கதசனில் உள்ப கூறுகபின் ண்ிக்தக 

*a)2 

b)3 

c)4 

d)5 
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Q.29) தசல்னில் ந் தாகம் உவு, ீர் ற்றும் விப்ததானள்கதப வசிக்கிநது.  

*a) தண்குிழ்கள் 

b) உட்கன  

c) தட்வடாகாண்ட்ரிா 
d)தசல்சுர்  
 

Q.30) ததானத்துக  

a) னிம்வணாததட் 1) ன்ணரீ் ாங்கள்  

b)தெவாததட்  2) தாதனணத் ாங்கள் 

c) ீவசாததட் 3). ினாழ் ாங்கள்  

d) னித்வாததட்  4)கல்னில் னதபக்கும் ாங்கள் 

 

*a)1,2,3,4 

b)4,1,2,3 

c)4,2,3,1 

d)3,1,2,4 

 

Q.31) ஸ்ததவாதகா ____னெனம் இணப்ததனக்கம் தசய்கிநது  

*a)துண்டால் 

b)தாட்டு ிடுல்  

c)ஸ்வதார்கள் உனால் 

d)திபவு   

 

Q.32)  உடனின் உள்சூழ்ிதனத சீாகப் தாரித்ல் ன்தது ____ 

*a) வ ாிவாஸ்டாசிஸ் 

b) வ ாிவாததட்ஸ்  

c) வ ாிவாத ணசிஸ் 

d) வ ாிவாினிக்ஸ்  

 

Q.33) த்ி அசின் உவு ற்றும் உவு கனப்தடச் சட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு  

a)1954 

*b)1954  

c)1950 

d)1963  

 

Q.34) இதப்னத்ிசுின் தள்தப ார்கள் தகாண்டுள்பது  

a)இனாஸ்டின் 

b)தடிகுனார் ார்கள்  

*c)தகானாென் 

d)தவாசின்  

 

Q.35) கிப் சுற்சி இங்கு தடததறுகிநது 

a)தசுங்கிகம்  

*b)தட்வடாகாண்ட்ரிாின் உட்தகுி 
c)னநத்வால் துதப  

d)தட்வடாகாண்ட்ரிாின் உட்னநச் சவ்வு  
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Q.36) இனனதண ினைான்கள் காப்தடும் இடம் 

*a)கண்ிித்ித 
b)ததனனெதபப்னநி  
c)பர் கன  

d)சுாச திீனிம்  

 

Q.37) ினத்ின் சிநப்தில்னகபில் சரிாணது து? 

1. ினத்ின் அபிப்ன ிதனாணது  

2. ினம் அிக்கூடிது  

3. ினம் தசிப்ன ன்தில் ாறுதடும். 

4. ினம் என னன்த உற்தத்ிக் காிாகும். 
a) 1,2,3,4 சரி  

*b) 1,3,4 சரி  

c) 1 ற்றும் 4 சரி 

d) 1,2,4 சரி  

 

Q.38) உற்தத்ிின் தககள் த்தண  

*a)3 

b)4 

c)5 

d)6 

 

Q.39) ததானத்துக 
a) த வாசடி டடிக்தக டுப்னச் சட்டம் 1)2002 

b) ஊல் டுப்னச் சட்டம் 2)1988 

c) திணாி தரிர்த் தண டுப்னச் சட்டம் 3)2016 

d) ரில் ஸ்வடட் (எழுங்கு னதந ற்றும் 

வம்தாடு) சட்டம் 

4)2016 

 

a)4,3,2,1 

*b)1,2,3,4 

c)4,3,2,1 

d)3,1,4,2 

 

Q.40) "ணீ வதரில் ததானபினின் ந்த" ண அதக்கப்தடுதர் 
a)ஆடம் ஸ்ித்  
*b)கின்ஸ்  
c)ார்ல்  
d)ால்ஸ் 

 
Q.41) GST ஆணது இற்குச் சம்  

*a)ிற்ததண ரி 

b)தாில் குழு ரி  

c)னாண ரி 

d)உள்பாட்சி ரி 
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Q.42) G-8 ாடுகபில் உறுப்திணாக இல்னா ாடு  

a)கணடா  
b)ஷ்ா 
c)தெர்ணி  
*d) சீணா  
 

Q.43) னனாபித்துத்ின் ந்த ண அதக்கப்தடுதர் ார்?  

*a) ஆடம் ஸ்ித் 

b)கால் ார்க்ஸ் 
c) க்வகரி  

d)கின்ஸ்   
 

Q.44) GNP=____+ தபிாட்டினினந்து னம் ிக காி னாணம்  

a)NNP 

b)NDP  

*c)GDP 

d)ணிதர் னாணம் 
 
Q.45) ன்ணார் உிர்க்வகாப ததட்டகம் இந்ி ததனங்கடனில்___ சது கி.ீ தப்தபில் அதந்துள்பது. 
a)1500 ீட்டர்  
*b)10,500 சது கி.ீ  

c)200ீட்டர்  
d) 13 கி.ீ  

 

Q.46) உனகின் உாண ீர்ழீ்ச்சி து?  

*a)ஞ்சல் ீர்ழீ்ச்சி 
b) ாகா ீர்ழீ்ச்சி  
c)ிக்வடாரிா ீர்ழீ்ச்சி 
d)ிாண்டர்  
 

Q.47) இந்ிா ___உற்தத்ிில் னன்ணி கிக்கின்நது.  

a)துத்ாகம்  

*b)தக்கா 
c)ாங்கணசீு  

d) ினக்கரி  

 

Q.48) ததானத்துக: 
a)Condensation  1. உட்கசில் 
b)Precipitation  2. ீர் ஊடுனல்  

c)Infiltration  3. ததாிவு  

d) Percolation  4 ிாய் சுனங்குல் 

 

*a)4,3,2,1 

b)1,2,3,4 

c)2,4,1,3 

d)3,1,4,2 
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Q.49) ___ தசம்நி ஆட்டு வகங்கள் ன்று அதக்கப்தடுகிநது  

*a)இதடப்தட்ட ிள் வகங்கள் 

b)இதடப்தட்ட ததட வகங்கள் 
c)கார்ததட வகங்கள் 

d) கிற்றுப்ததட வகங்கள்  

 

Q.50) இந்ிாின் கானிதன ___ ஆக ததரிடப்தட்டுள்பது  

a)அணண்டன ஈக் கானிதன 

b)ினடுக்வகாட்டுக் கானிதன  

*c)அணண்டன தனக்காற்றுக் கானிதன  

d) ி அணண்டனக் கானிதன 
 
Q.51) இந்ிாின் னல் ீர்ின் ிதனம் 1897 ஆம் ஆண்டு _____ ல் ிறுப்தட்டது 

*a)டார்ெினிங் 

b)ததாக்காவா  
c)கல்தாக்கம்  

d)த ாதாத் 
 
Q.52) சுண்ாம்னக் கற்கள் கதனிணால் னழுதும் அகற்நப்தட்டு கண்ிடத்ில் எழுங்கற்ந தள்பங்கள் ற்றும் 

னகடுகள் வான்றுது ____ணப்தடும். 

*a)னாப்திஸ்  

b)வதால்தெ 

c)குதக  

d)ணிதடும் தாதந  

 

Q.53) இந்ிாில் அிகாக வதசப்தடும் தாிகதப ரிதசப்தடுத்துக 

a) இந்ி, தலுங்கு ங்காபம், ாத்ி, ிழ்  

*b)இந்ி, ங்காபம், தலுங்கு ாத்ி, ிழ் 

c)தலுங்கு, இந்ி, ிழ், ங்காபம், ாத்ி  
d)தலுங்கு, ிழ், இந்ி, ங்காபம், ாத்ி  
 

Q.54) ிடுதன இந்ிாின் னல் வசிக் தகாடி ிழ்ாட்டில் ற்நப்தட்ட ாட்டம் 

a) தசன்தண  

*b)வலூர் 
c)இாானம்  

d)ினப்னர்  
 

Q.55) இந்ி அசினதப்ன சட்டத்ில் தகுி 15 ல் வர்ல் ஆதம் தற்நிக் குநிப்திடும் திரிவுகள் 
a)திரிவு 321-330 

b) திரிவு 334 - 340 

*c) திரிவு  324-329 

d) திரிவு 325-340 
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Q.56) ததாது வதனாய்ப்தில் அதணனக்கும் சஉரித உண்டு ன்று கூறும் அசினதப்ன திரிவு து?  

a) திரிவு 14  

b) திரிவு 15 

*c)திரிவு 15  

d) திரிவு 17 

 

 

Q.57) னனதச்சாக திவற்கும் எனர் சட்டன்ந உறுப்திணாக இல்னாிட்டால் த்தண ாத்ிற்குள் 

வர்னில் ின்று தற்நி ததற்று சட்டன்நத்ிற்கு வர்ந்தடுக்கப்தட வண்டும் ? 

a)3 

*b)6 

c)12 

d)24 

 

Q.58) ததானத்துக  

a) தாகுி 1. Prorogues 
b) அிகா ம்ன  2. Promulgate  

c) திகடணம் 3.Commituency 

d)ள்பித  4.Jurisdiction 

 

a)4,3,2,1, 

b)1,2,3,4 

*c)3,4,2,1 

d)2,4,3,1 

 

Q.59) வசி அச ிதனின் வதாது குடிசுத் தனால் ிறுத்ி தக்க னடிா திரிவுகள்  

a)19,20 

*b)20,21 

c)22,23 

d)23,25 

 

 

Q.60) ல்னா அசில் அிகானம் துப்தாக்கிின் தபீ்தாில் இனந்து னகிநது - ன்நர் ார்? 

a)தனணின்  

b) ிட்னர்  
*c)ாவா  
d)வசகுாா 
 
Q.61) உனகபில் தப்தபில் 5 து ததரி ாடு  

a)சீணா  
*b)திவசில்  

c)ஆஸ்ிவனிா  
d)அர்தெண்டிணா  
 

 

Q.62) இந்ிாின் னல் ததண் உர்ீின்ந ீிதி  
a)விகா ாி  
b)ஆசா தாா வி  
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c)னீனா வசத்   
*d)அன்ணா சாண்டி 
 
Q.63) ங்க வாங்கள் ாடு ண அதக்கப்தடுது து? 
a)ிான்ர் 
b)தசக்வகாஸ்வனாிா  
*c)ஆஸ்ிவனிா 
d) சன்திான்சிஸ்வகா  
 

Q.64) .ா ின் உனக  க்கள் தாதக ஆண்டு 
a)1971  

*b)1974  

c)1979 

d)1982 

 
Q.65) உனக  காச வாய் ிணம்  

*a) ார்ச் 24 

b)ப்ல் 25  

c)ெூன் 27 

d)ெதீன 11  

 

Q.66) தகத்துப்தாக்கித கண்டுதிடித்ர்  
a) ாண்ட்ென் 
b) கால் தகௌஸ் 
*c) காக்ஸ்டன் 
d) வொசப் னிஸ்டர் 
 

Q.67) சர்வச அதி ாள் 

a)ெதீன 18 

b)ஆகஸ்ட் 21  

*c)தசப்டம்தர் 21  

d)அக்வடாதர் 13 

 

Q.68) சுந்ி இந்ிாின் னல் தாதுகாப்னத் துதந அதச்சர்  
a)காட்கில் 

b) ெகெீன் ாம்  

c)ிவாகி  
*d) தல்வவ் சிங்  

 

Q.69) ததானத்துக: 

a) திம்வம் 1. வகாில்கலக்காண தகாதட 

b) சானவதாகம் 2 ச ச ிறுண தகாதட 
c) வாணம் 3)திார்கலக்காண தகாதட 

d) தள்பிச் சந்ம் 4) கல்ிிதனங்கதப தாரிக்க 
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*a)3,4,1,2 

b)4,1,2,3 

c)1,2,3,4 

d)4,3,2,1 

 
Q.70) சத்ில் த்தண ீர்த்ங்கர்கள் இனந்ணர்?  

a)23 

*b)24 

c)25 

d)26 

 

Q.71) இண்டாம் னனிவகசிின் தற்நிகதப ிரிக்கும் கல்தட்டு து?  

*a)அய்வகால் 

b)சாாத்  
c)சாஞ்சி  
d)ெணீாகத்  

 

Q.72) தசாற்கதப தடங்கள் னெனம் உர்த்தும் குநிடீ்டு னதநத____ ன்கிவநாம். 

a)வனாவகாகிாதி  
*b)திக்வடாகிாதி  
c)டிாகிாதி  
d)ஸ்ட்ாட்டிகிாதி 
 
Q.73) ஆிச்சல்லூர் __________  ாட்டத்ில் அதந்துள்பது. 

a)வகாம்னத்தூர்  
b)ினதல்வனி 
*c)தூத்துக்குடி 

d)வலூர்  
 

Q.74) கீழ்க்கண்ற்றுள்  ர்ால் ழுப்தட்ட தல் து?  

a) ர் சரிம் 

*b)திரிர்ிகா 
c)அர்த் சாஸ்ிா 
d)ிகம் ஊர்சிம்  

 

Q.75) "இந்ிக் கிபர்ச்சி" (Indian unrest) ன்ந னத்கத்ின் ஆசிரிர் 
a)னானா னெதிாய்  

*b)வனண்தடன் சிவானி  
c)ினகர்  
d)அன்ணிததசன்ட்  

 

Q.76)  ணிதர் சத்ிாகிகம் ப்வதாது தாடங்கிது?  

a)ார்ச் 23, 1940 

b)ஆகஸ்ட் 8, 1940  

*c)அக்வடாதர் 17, 1940 

d)ஆகஸ்ட் 9, 1942 
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Q.77) சர்வச கால் துதநின் (INTERPOL) னி தனர்?  

a)தில் னவாடர் 
b)அதனக்சாண்டர் னவாவகாப்சக்  

c)தங்வ ாங்தய் 

*d)கிம் வொங் ங்  

 

Q.78) இந்ி அஞ்சல் துதநால் தபிிடப்தட்டுள்ப ாஜ்குார் சுக்னாின் அஞ்சல் தன தின்னம் ந் 

னாற்று ிகழ்வுடன் தாடர்னதடாகும் ? 

a)வகடா சத்ிாகிகம் 

b)ண்டி சத்ிாக்கிகம்  

*c)சம்தான் சத்ிாகிகம் 

d)தக்கம் சத்ிாக்கிகம்  

 

Q.79) ந்து உறுப்திணர்கள் தகாண்ட ிழ்ாடு வனாக் ஆனேக்ாின் தனர் ார்?  

a)ம். ாொாம் 

b) கினஷ்னெர்த்ி  
c)வக. தெதானன் 

*d) வாஸ்  

 

Q.80) டப்தாண்டின் .ா. சர்வச ட்ன ாள்?  

a)ெனீ் 26 

b)ெனீ் 30 

c)ெதீன 25  

*d)ெதீன 30 

 

Q.81) என கடிகாத்ின் ிிட னள்பின் ீபம்  7தச.ீ ணில் அது 15ிிடத்ில் கடக்கும் தப்ன வ்பவு? 

a)70ச.தச.ீ  

b)105ச.தச.ீ  

*c)38.5ச.தச.ீ  

d)100ச.தச.ீ 
 
Q.82) கீவ உள்ப தடத்ில் த்தண னக்வகாங்கள் உள்பண? 

 

 
a)12 

*b)13 

c)14 

d)15 

 

Q.83) 248 +  52 +  144 ன் ிப்ன காண்க. 

a)10 

b)12 
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c)14 

*d)16 

 

Q.84) என குப்தில் உள்ப ார்கதப ததஞ்சிற்கு 5 வதர் ீம் அ தத்ால்,2 ததஞ்சுகள் ீாகும். 4 வதர் 
என ததஞ்சிற்கு ன்று அ தத்ால் 10 ார்கலக்கு  அ இடில்னால் வதாகும் ணில் அந் அதநில் 

உள்ப ார்கபின் ண்ிக்தகனேம் ததஞ்சின் ண்ிக்தக னதநவ? 

a)20 ற்றும் 8  

b)40 ற்றும் 100  

*c)90ற்றும் 20  

d)20 ற்றும் 90 

 

Q.85) 240  ிட 15% குதநாண ண்? 

*a)204  

b)206  

c)203 

d)205  

 

Q.86) 1,4,9, 16, 2,……, 49. 

a)8 

b)6 

c)130 

*d)36 

 

Q.87) CD:GH::LM:? 

a)DC 

b)HG 

c)ML 

*d)AB 

 

Q.88) வறுதட்டதக் காண்க?  

a) ததற்வநார்  
b) குந்த 

*c) தசாந்ம் 

d) சவகான்  

 

Q.89) ிர்தம் கண்டநி : ாக்கு: காப்தாற்று: உறுிப்தடுத்து:? 

*a)றுத்துிடு  

b)ிடிதண  

c)னடிாண  

d)ன்த  

 

Q.90)  15 க்கும் 35 க்கும் இதடவ உள்ப தகா ண்கள்? 

a)7 

*b)5 

c)6 

d)8 

 

Q.91) சிந்தணின் ல்தன  

a)ிதணவு  

*b) தாி 
c)ஊக்கம்  
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d)தண் நிவு  

 

Q.92)தகாடுக்கப்தட்ட ார்த்தகலக்கு ற்ந தடம் து?  

னி, தநத. குனி.. 

*a)  

b)  

 

c)  

d)  

 

Q.93) கீழ்க்காணும் இதகபில் து நாக உள்பது?  

a)45-70 

b)110-95 

*c)65-55 

d)75-60 

 

Q.94) AS ன்தத 76 ன்றும் CAT ன்தத 480 ன்றும் குநித்ால் DO ன்தத வ்ாறு குநிக்கானம்? 

a)250 

*b)240 

c)260 

d)270 

 

 

Q.95) 

? 128 32 

204 68 17 

228 76 19 
 

a)369 

b)240 

*c)260 

d)270 

 

Q.96) 15 கிரிக்தகட் ீர்கள் தகாண்ட என குழுில் 11 தர்கதப  த்தண ிகபில் வர்வு தசய்னாம்?  

*a)1365 

b)1210 

c)165 

d)225 

 

Q.97) 60 னிட்டர் கனதில் தாலும் ண்னீம் 1:1 ன்ந ிகித்ில் உள்பது. இக்கனதில் த்தண 

னிட்டர் ண்ரீ் கனந்ால் கிதடக்கும் னி கனதின் ிகிம் 4 ண இனக்கும்?  

a) 5 னி 
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*b) 10 னி 
c)15 னி 
d)20 னி 
 
Q.98) என தசங்வகா னக்வகாத்ின் என வகாம் 60° ணில் ற்தநான வகாம் ன்ண?  

a)15° 
*b)30° 
c)60° 
d)80° 
 

Q.99) 12 சீட்டுக்கள் உள்ப என சீட்டு கட்டினினந்து என கார்டு டுக்கப்தடுகிநது அது 7 ன்ந ண்ாக இனக்க 
ிகழ்கவு ன்ண?  

a)1/2 
b)1/4 
*c)1/13 

d)1/26 
 

Q.100) ததானத்ற்ந இத து?  

a)75-55  

b)38-18 
c)57-37 
*d)47-37 

 
Q.101) தடம்(x) கீழ்க்கண்ட ந் தடத்ில் தநந்துள்பது ணக் காண்க. 

 

a)  

b)  

c)  
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*d)  

  
 

Q.102) என தாதனவதசி னத்கத்ில் உள்ப ததர்கலள் கீழ்க்கண்ட ததர்கபில் ந் ததர் னென்நாது னம் 

(ஆங்கின அக ரிதசப்தடி) ? 

a)Abieth Adithya  

*b)Abith Adithya  
c)Abijeet Adithya  

d)Ajith Atithya  
 

Q.103) கீவ தகாடுக்கப்தட்ட ார்த்தகதப ததானள் னம் தகில் ரிதசப்தடுத்தும். 

1. றுத  

2. க்கள்தாதக  
3. ம்  

4 வதனின்த  

5. வாய் 

a)3, 4,2,5,1  
*b)2,4,1,5,3 
c)2,3,4,5,1 
d)1,2,3,4,5 

 
Q.104)கார்த்ிக் ற்றும் தெக்குாரின் துகபின் ிகிம் 4 :3 இவ்ினர்கபின் து கூடுல் 35 

ஆண்டுகள். ணவ 6 ஆண்டுகலக்கு திநகு இர்கபின் து ிகிம் 

a)27:24 
*b)26:21 
c)21:26 
d)26:28 

 
Q.105) _bcdbc _dcabd_ bcdbc _ dc _ bd 
*a)aaaaa 
b)ccccc 
c)ddddd 
d)bbbbb 

 

Q.106)3,15,35,63,99,?.... 
a)144 
*b)143 
c)121 
d)169 
 

Q.107) தின்னணற்நில் வறுதட்டது து? 

a)45 
b)35 
*c)25 

d)75 
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Q.108) 12 வதணாக்கபின் அடக்க ிதனாணது 8வதணாக்கபின் ிற்ந ிதனக்குச் சம் ணில் இனாத சீம் 

ன்ண? 

a)25% 

*b)50% 

c)66 2/3% 

d)33 1/3% 

 

Q.109) என அலுனகத்ில் தினரினேம் அலுனர்கபில் 70% வதர் TV தத்துள்பணர். 40% வதர் வடிவா 
தத்துள்பணர். T.V. னேம் வடிவாவும் 50 வதர் தத்துள்பணர் ன்நால், அந் அலுனகத்ில் வதன தசய்னேம் 

அலுனர்கள் த்தண வதர்? 

a)550 வதர் 
*b)500 வதர்  
c)200 வதர்  
d)300 வதர்  
 

Q.110) இண்டு வதணா ற்றும் 3 ததன்சினின் ிதன னொ.86, ான்கு வதணா ற்றும் 1 ததன்சினின் ிதன னொ.112 ணில் 

என வதணா ற்றும் 1 ததன்சினின் ிதன ன்ண?  

a)னொ.12, னொ.25  

*b)னொ.25, னொ.12 

c)னொ.35, னொ.2  

d)னொ.2,னொ.15  

 

Q.111) ART ன்தத 39 ன்றும் BALL ன்தத 27 ன்றும் குநித்ால் BACK ன்தத வ்ாறு குநிக்கனாம்?  

a)16 

*b)17 

c)18 

d)19 

 

Q.112) 11,13,17,19,23,29,31,37,41….? 

*a)43  

b)47 

c)53 

d)51 

 

Q.113) ிடுதட்ட ண்த காண்க. 

 

190 21 13 

160 16 12 

130 ? 11 
*a)9 

b)18 

c)12 

d)15 

 

Q.114) இண்டு தகதடகள் சீப்தடும் வதாது அற்நில் கிதடக்ககூடி ண்கபின் கூடுல் 9 ஆக இனக்க ிகழ்கவு?  

a)1/6  

b)1/8 

*c)1/9 

d)1/12 

 

Q.115) தகாடுக்கப்தட்ட ார்த்தகலக்கு ற்ந தண்தடம் து? 
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ான், தாலூட்டிகள், தசு 

*a)  

b)  

c)  

d)  

 

Q.116) 2014, ார்ச் 13 அன்று ிாக்கித ணில் 2014 டிசம்தர் ாம் 17ம் வி ன்ண கித ?  

*a)னன்  

b)ஞாிறு 

c) தள்பி  
d) ிங்கள்  

 

Q.117) (-) ன்தது (×) ணவும், (×) ன்தது (÷) ணவும், (÷) ன்தது (+) ணவும் ற்றும்  (+) ன்தது (-) ணவும் இனந்ால், 

9-8×2÷5+4 = ? 

*a) 35      

b)12  

c) 37      

d) 4 

 

 

Q.118) என கிாத்ில் உள்ப 500 க்கபில் 80% தடித்ர்கள் ணில் தடிக்கார்கள் த்தண வதர்?  

a)30 வதர்  
b)80வதர்  
*c)100 வதர் 
d)19 வதர்  
 

Q.119) என னக்வகாத்ின் வகா அபவுகள் 1: 13 : 5 ன்ந ிகித்ில் உள்பண. அம்னக்வகாத்ின் 

வகாங்கதபக் காண்க. 

a)45°,45°,90° 

b)30°, 30°, 120° 
c)90°, 60°, 30° 
*d)20°, 60°, 100° 
 

Q.120) என ரிதசில் 25 குந்தகள் உள்பண. னது தக்கத்ில் இனந்து 14 து இடத்ில் 

வகஷ் உள்பார். வகின் னென்நாது இடது தக்கத்ில் சுவஷ் உள்பார். இடது தக்க இறுிில் இனந்து 

சுவின் இடம்?  

a)8 

*b)9  

c)7 
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d) இில் துவும் இல்தன  

 

Q.121) கீவ தகாடுக்கப்தட்ட ார்த்தகதப ததானள் னம் தகில் ரிதசப்தடுத்துக.  

1) வதெ  

2) ம் 

3) க்கட்தட  

4)ித  

5) தசடி  

a)4,5,3,2,1 

*b)4,5,2,3,1 

c)1,3,2,4,5 

d)1,2,3,4,5 

 

Q.122) ஆங்கின அகாிில் னனில் இடம் ததறும் தசால் து?  

a)Good  

*b)Gate 

c)Gril 

d)Goose 

 

Q.123) தாடர்கள் : ந் ாணனம் னிகள் இல்தன சின னிகள் கடல்கள் ஆகும்.  

னடிவு : 

1. ந் கடலும் ாணங்கள் இல்தன 

2.சின கடல்கள் ாணங்கள் ஆகும்.  

a)னடிவு 1 ட்டும் சரி 

b)னடிவு 2 ட்டும் சரி  

*c)னடிவு 1 அல்னது னடிவு 2  சரி 

d) இண்டும் று  

 

Q.124) ிடுதட்ட ண்தக் காண்க   
27: 9 : ___ : 64 : ? 

a)7      

b)8  

c)10      

*d)16 
 

 

Q.125) தத்து ணிர்கபால் ட்டு ாட்கபில் கட்டி னடிக்க கூடி என கட்டுாண தித அத ாபில் னடிக்க 

த்தண ணிர்கள் வண்டும்?  

a)80  

b)100  

c)120 

*d)160 

 

Q.126) எனர் என கடிகாத்த னொ.1140 க்கு ிற்கும் வதாது 5% ட்டம் அதடகிநார். அர் 5% இனாதம்  ததந 

வண்டுாணால் அந்க் கடிகாத்த வ்பவு னொதாய்க்கு ிற்க வண்டும்?  

a)1560 

*b)1260 

c)1800 

d)இற்நில் துவும் இல்தன 
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Q.127) 0.01 +  0.0064 ன் ிப்ன  
*a)0.3 

b)0.003 

c) 0.18 

d)0.03 

 

Q.128) அத ட்ட டிினாண னங்காின் வனிாகப் தன்தடுத்ப்தட்ட சங்கினிின் ீபம் 72 ீ ணில், 

னங்காின் தப்தபவு ?  

a)77ீ 

b)91 ீ 

c)126ீ’ 
*d)308 ீ 
 

Q.129) தகாடுக்கப்தட்ட தாடத னர்த்ி தசய் குநிிடப்தட்ட இடத்ில்  வண்டித ன்ண?  

 2,7,14,23,?,47 

a)30 

*b)34 

c)39 

d)44 

 

Q.130) CHENNAI ன்தது EJGPPCKஆக இனக்குாணால் DELHI ன்தது?  

a)EFMIJ 

*b)FGNJK 

c)FGNIK 

d)IHLED 

 

Q.131) னள்பி A ினினந்து ீர் ன்தன் கிக்கு வாக்கி தசன்று B  அதடகிநான். னள்பி B ினினந்து 

னப்னநாக ினம்தி அவ தாதனில் தசன்ந திநகு கிக்கு வாக்கி அவ தாதனில் தசல்கிநான். தின்ணர் 
இடது னநாக ினம்தி அவ தாதனில் டக்கிநான் இறுிாக இடது னநாக ினம்தி னள்பி C ில் ிற்கிநான் 

ணில் னள்பி A ற்றும் Cக்கு இதடவாண தாதனாணது A ற்றும் B ின் தாதனினினந்து த்தண 

டங்கு ஆகும். 

a)னென்று  

*b)இண்டு  

c)ான்கு 
d)கண்டுதிடிக்க இனாது  

 

Q.132) J,D,L,H ற்றும்  Fன்னும் ந்து தர்கள் வதனந்து ிதனத்ிற்கு தசல்கின்நணர்.ஏவ்தானனம் தவ்வறு 

வத்ில் வதனந்து ிதனத்த தசன்நதடகின்நண. L ன்தர் Jக்கு ட்டும் அடுத்து தசல்கிநார். ஆணால் D 

ன்தர் Fக்கு ட்டும் னன்ன தசல்கிநார். இர்கலள் னென்நாாக தசன்நதடனேம் தர் ார்? 

a)H 

*b)L 

c)D 

d)இில் துவும் இல்தன  

 

Q.133) வறுதட்ட என்தந வர்ந்தடு? 

a)21 

b)35 

c)42 

*d)51 
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Q.134)தானுின் அம்ா தத்ின் சவகானக்கு சவகாரி ணில் தத்ின் சவகார் தானுிற்கு ன்ண உநவு? 

a)தத்துணன்  

b)சவகான் 

*c) ாய்ாா  
d)ந்த 
 

Q.135) தின்னததகபில் அடுத் ண்தக் காண்க . 

3,6,9,36,27,216,81,? 

*a)1296 

b)648 

c)243 

d)1944 

 

Q.136)ab-d-bcd-abcde-ab 

a)ceea 

b)caea 

c)aceb 

*d)இற்நில் துவுில்தன  

 

Q.137)ி ற்றும் ஆணந்த் அர்கபின் ற்வதாத து ிகிம் 7:8, 4 னடத்ிற்கு னன்ன அர்கபின் து 

ிகிம் 5:6 ணில் ஆணந்ின் ற்வதாத து ன்ண?  

a)10 து 
b)12 து 
c)14 து 
*d)16 து 
 
Q.138) கீவ தகாடுக்கப்தட்ட ார்த்தகதப ததானள் னம் தகில் ரிதசப்தடுத்துக 

1.ிநவுவகால் 
2. கவு  

3.னட்டு  

4.அதந 
5.ிநத்ல்  

a)5,1,2,4,3 

b)4,2,1,5,3 

c)1,2,3,5,4 

*d)1,3,2,4,5 

 

Q.139) என தாதனவதசி னத்கத்ில் உள்ப ததர்கலள் கீழ்க்கண்ட ததர்கபில் ந் ததர், அகரிதசில் 

னென்நாாக னம்?  

a)Mahender  

b) Mahendra 

*c)Mahinder 

d)Mahindra 

 

 

Q.140) தாடர்கள் : சின தாடிகள் ிகள் ஆகும்.ல்னா ிகலம் கடிகாங்கள் ஆகும்  

னடிவு: 

I.ந் கடிகானம் தாடிகள் இல்தன 

II. சின தாடிகபாது கடிகாங்கள் ஆகும்.  
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a) னடிவு I ட்டும் சரி 
*b) னடிவு II ட்டும் சரி  
c) னடிவு I அல்னது னடிவு II சரி 
d) இண்டும் று 

 

 


