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      TNPSC DEO EXAM 20190305 

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்  தேர்வு 2019  
1. நிலையான பேருந்து திடீரென இயக்கப்ேடும்போது ேயணிகள் பின்பனாக்கி தள்ளப்ேடுகிறார்கள். 

இதன் பின்னணியில் உள்ள தத்துவம் யாது ?  

(A) இயக்க நிலை உறழ்மம்         

(B) ஓய்வு நிலை உறழ்மம்     

(C) நிலையான ஆற்றல்           

(D) இயக்க ஆற்றல்   

2. கீபே ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள வாக்கியங்களுள் திலைபவகத்லதயும் பவகத்லதயும் பவறுேடுத்தும் 

ைரியான வாக்கியத்லத பதர்ந்ரதடுக்கவும்.   

(A) பவகமும், திலைபவகமும் ஒன்பற ஆகும்   

(B) திலைபவகத்திற்கு அளவும் திலையும் மதிப்பிடப்ேடும். ஆனால் பவகத்திற்கு திலை மதிப்பிடப்ேடுவதில்லை  

(C) திலைபவகத்திற்கு அளவு மட்டும் உண்டு.  பவகத்திற்கு அளவு திலையும் மதிப்பிடப்ேடும்  

(D) பவகமும், திலைபவகமும் ஒப்பிடமுடியாதது  

3. மாறு திலை மின்பனாட்டத்லத குறிப்பிட்டஅலை எண்ணில் உண்டாக பதலவப்ேடும் சுற்று  

 (A) மின்மாற்றி          (B) மின்பதக்கி   

(C) மின்ரேருக்கி           (D) அலைவி 

4. கண்ணாடி ரதாழிற்ைாலையில் ேயன்ேடும் ‘கட்ரைட்’ என்ேது என்ன ? 

(A) நிறமி           (B)  உலடந்த கண்ணாடி சில்லுகள்  

(C) லைனா களிமண்          (D) Na2O.6SiO2  

5. LiAlH4 இல் உள்ள லைட்ெஜன் ஆக்சிஜபனற்ற எண் என்ன ?  

(A) 1            (B) -1   

(C) 0              (D) -2 
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6. புபொட்டான் தாொக் கலெப்ோன் என்ேது ____   

 (A) H2O (நீர்)           (B) C6H6 (ரேன்சீன்)   

(C) HF (லைட்பொபுளுரிக் அமிைம்)    (D) NH3 (அம்பமானியா )  

7. நியம மின்தலடயின் அைகு   

(A) ohm cm            (B) ohm -1 cm   

(C) ohm cm-1            (D) ohm-1 cm-1  

8. கூட்டுயிர் அல்ைாத வளிமண்டைத்திலுள்ள லைட்ெஜலன நிலைப்ேடுத்தும் திறன் ரேற்ற ோக்டீரியம்  

(A) லெபைாபியம்         (B) கிளாஸ்டிரியம்   

(C) அக்பொோக்டீரியம்          (D) ஸ்டஃலேபைாகாக்கஸ் 

9. Centrifugation  ரைய்யும்ரோழுது கீழ்க்கண்டவற்றில் எலவ கலடசியாக Settle ஆக கூடியது?  

(A) குபளாபொபிளாஸ்ட்        (B) ரிபோபைாம்கள்   

(C) லமட்படாகாண்ட்ரியா         (D) நியூக்ளியஸ்  

10. ரைன்ட்பொமியரின் முதன்லமப் ேணியானது   

 (A) குபொபமாபைாம் பிளவுறுதல்   

(B) கதிர்க்பகால் இலேகள் உருவாக்கம்   

(C) டி. என். ஏ. இெட்டிப்ோதல்    

(D) குபொபமாபைாம்கள் துருவங்களுக்கு ைகர்தல்   

11. திடீர் ேயம், ோதுகாப்புக்காக ஓடுதல் மற்றும் ைண்லடயிடுதலுக்கான ைார்பமான் எது ? 

(A) அட்ரினலின்           (B) பைாபமாபடாடிரொபின்   

(C) ஆக்ஸிபடாசின்          (D) இன்சுலின்   
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12. கீழ் ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள வாக்கியத்தில் மனிதனுலடய இெத்த அளவு என்ேதில் ைரியானது 

விலடலய பதர்ந்ரதடுக்கவும்  

 1. மனிதனுலடய ரமாத்த இெத்த அளவு ைொைரியாக 5 லிட்டர் இருக்கும் 

 2. மனிதனுலடய இெத்த அளவு ைொைரி உடல் எலடயிலிருந்து கணக்கிடப்ேடுகிறது  

 3. மனிதனுலடய இெத்த அளவு உடல் எலடயில் 1 கிபைாகிொமுக்கு ைொைரியாக 70 ml இெத்தம்  

    என கணக்கிடப்ேடுகிறது  

(A) 1 மட்டும்            

(B) 1 மற்றும் 2 மட்டும்   

(C) 2 மற்றம் 3 மட்டும்            

(D) 1, 2 மற்றும் 3  

13. ஆண் இனப்ரேருக்க உறுப்பில் ரைமினிபிெல் ரைல்லுக்கு ேக்கேைமாக இருக்க கூடிய சிறப்பு 

ேணிகலள ரைய்யக்கூடிய ரைல்கள்   

 (A) ரைெட்படாலி ரைல்கள்        

(B) பைபிபயால் ரைல்கள்   

(C) லிக்டிக் ரைல்கள்           

(D) விலதப்லேயில் உள்ள ரைல்கள்   

14. உயிரின ேன்லமலய எவ்வாறு கட்டுப்ேடுத்தைாம்  

 1. உயிரின ரேருக்கத்லத கட்டுப்ேடுத்துதல் 

 2. ேல்லுயிரின மெபு ேண்புகலள ோதுகாத்தல் 

 3. இயற்லக வளங்கலள நிர்வாகித்தல்      கீழ்வருவனவற்றில் எது ைரி என பதர்ந்ரதடுக்க  

(A) 1 மட்டும்           (B) 1 மற்றும் 2 மட்டும்   

(C) 2 மற்றும் 3 மட்டும்         (D) 1, 2 மற்றும் 3  
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15. நிறக்குருடு ஏற்ேடுவதற்கு காெணம்  

(A) ரெட்டினால் ொடு ரைல் இல்ைாததால்   

(B) ரெட்டினாவில் பகாள் ரைல் இல்ைாததால்   

(C) ரைன்சில் ஈெப்ேதம் இல்ைாததால்    

(D) கண்களில் நிறமிகள் இல்ைாததால்  

16. ைட்டீஸ்கரின் அமர்கண்ட்க் பீட பூமீயிலுள்ள லமகால் மலைகளிலிருந்து உருவாகும் ஆறு  

 (A) ைாொவதி          (B) ைர்மதா   

(C) தேதி             (D) மாகி   

17. வண்டல் மண், ரோதுவாக பின்வரும் எந்த கனிமங்கலள குலறவாகக் ரகாண்டுள்ளது ? 

(A) லைட்ெஜன், ோஸ்ேெஸ் மற்றும் ரோட்டாஷ்  

(B) இரும்பு ஆக்லைடு மற்றும் லைட்ெஜன்   

(C) ோஸ்பேட் மற்றும் ரோட்டாஷ்    

(D) அலுமினியம், லைட்ெஜன் மற்றும் ரோட்டாஷ்  

18. தக்காண பீடபூமியிலிருந்து மிகுந்த ஈெத்தன்லம தாங்கும் திறன் ரகாண்ட மண் 

(A) வண்டல் மண்         (B) ரெகர் மண்   

(C) சிவப்பு மண்            (D) ைெலள மண்  

19.  ேறலவகள் ைெணாையம்  - மாநிைம்  ரோருத்துக :      a b c d 

 (a) காணா      1. கர்ைாடகா       (A) 2 1 4 3 

 (b) ெங்கன் திட்டூ    2. இொஜஸ்தான்     (B) 3 2 4 1 

 (c) பவடன்தாங்கல்     3. ஆந்திெ பிெபதைம்     (C) 4 3 1 2 

 (d) மாைாேட்டி      4. தமிழ்ைாடு       (D) 1 4 2 3 
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20. பம மாத இறுதியில் மான்சூன் ஆெம்பிக்கும் ேகுதிலய ____ முதல் ___ வலெ ஆகும் 

(A) பமற்குரதாடர்ச்சி மலைக்கும் இைங்லகக்கும் இலடபய  

(B) கிேக்கு ரதாடர்ச்சி மலைக்கும் மபைசியாவிற்கும் இலடபய   

(C) இைங்லகக்கும் மற்றும் அந்தமான் நிக்பகாோர் தீவுகளுக்கு இலடபய    

(D) ைட்ைத் தீவுகளுக்கு இலடபய   

21. ஒவ்ரவாரு வருடமும் ‘கிருஷி மபைாட்ைவ்’ ரகாண்டாடப்ேடும் மாநிைம் ? 

(A) குஜொத்           (B) மத்திய பிெபதைம்   

(C) உத்திெபிெபதைம்           (D) ஜார்கண்ட்  

22. 2006 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் ைான்கில் 1 ேங்கு ரமாத்த _____ உற்ேத்தியில் கர்ைாடக 

மாநிைம் முதன்லம வகிக்கின்றது   

 (A) நிைக்கரி          (B) இரும்பு தாது   

(C) ரைாம்பு             (D) மாங்கனிஸ்  

23. பமல் கங்லக ேள்ளத்தாக்கு மற்றும் இந்து கங்லக ைமரவளியில்  முதன் முதைாக இரும்பு 800 BC 

யில் கண்டுபிடிக்கப்ேட்டது. இந்த இரும்பு கைாச்ைாெம் கீழ்காணும் எபதாடு ைம்ேந்தம் உலடயது  

(A) ைாம்ேல் வண்ண வர்ணம் பூசிய ோண்டம்  (B) கருப்பு ோண்டம்   

(C) கரும்பு மற்றும் சிவப்பு நிற ோண்டம்    (D) ேை வண்ணம் பூசிய ோண்டம்   

24. சிந்து ைமரவளி ைாகரிகத்தில் ைெப்ோவில் கண்டுபிடிக்கப்ேட்ட தானியக் கிடங்கு 

அலமந்துள்ள இடம்  

(A) பகாட்லடயின் பமற்கு ேகுதி      

(B) பகாட்லடயின் வடக்கு ேகுதி   

(C) பகாட்லடயின் கிேக்கு ேகுதி        

(D) பகாட்லடயின் ரதற்கு ேகுதி 
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25. கீழ் தெப்ேட்டுள்ள ைான்கில் எந்த புத்த நூல் “ைபகாதரிகளின் ோடல்கள்” ?  

 (A) தஸ்திசிக்கேதா         (B) புதிபமாக்கா  

 (C) விையபிடகா            (D) பதரிகதா  

26. கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகலள காை வரிலைப்ேடுத்துக.  

 1. கில்ஜி வம்ைத்லத நிறுவியவர் 

 2. ெசியாவின் இறப்பு 

 3. அைாவுதின் கில்ஜியின் பதவகிரி ேலடரயடுப்பு 

 4. திவானி லகொட் துலற உருவாக்கம்  

(A) 2 1 3 4           (B)  3 1 2 4     

(C)  1 2 3 4            (D)  4 3 2 1 

  

27.  ரோருத்துக :                a b c d 

 (a) இபின் ேதூதா    1. ோெசீக ேயணி       (A) 2 1 4 3 

 (b) அப்துல் ெைாக்     2. மபொக்கா ைாட்டுப் ேயணி    (B) 1 2 3 4 

 (c) நிக்கிட்டின்     3. போர்த்துக்கீசிய ேயணி    (C) 4 3 2 1 

 (d) நூனிஸ்      4. ெஷ்ய ேயணி       (D) 3 2 1 4 

28. நீதிக் கட்சியின் பிெதிநியாக வட்ட பமலை மாைாட்டில் கைந்து ரகாண்டவர் யார் ?  

 (A) அபயாத்திதாைர்          

(B) A. T. ேன்னீர் ரைல்வம்   

(C) மலறமலை அடிகள்          

(D) M. C. ொஜா  
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29. சுல்தானிய ஆங்கிபையர் என கருதப்ேடுேவர் யார் ? 

(A) ைர். தாமஸ் மன்பொ         

(B) ைர் வில்லியம் பஜான்ஸ்   

(C) ைர் ைார்ைஸ் வில்கின்ஸ்          

(D) ைர் ைார்ைஸ் உட்   

30. ஜவைர்ைால் பைருவின் பைாைலிைம் ேற்றிய ைம்பிக்லக கீபே தெப்ேட்டுள்ளவற்றில் 

அடிப்ேலடயாக ரகாண்டது 

(A) மக்களாட்சியும் குடிலம உரிலமயும் கைந்தது 

(B) ைமமாக ேகிர்ந்தளிக்கப்ேட்ட உயர் வருமானம்   

(C) ேெவைான ைமவாய்ப்பு    

(D) ைமூக நீதி 

31. ரோருத்துக :                 a b c d 

 (a) அகாரிகஸ் லேஸ்போெஸ்    1. ோல் காளான்      (A) 2 3 4 1 

 (b) பிலியூபொட்டஸ் பிளாரேல்பைட்டஸ்  2. ேட்டன் காளான்     (B) 2 4 1 3 

 (c) வால்பைாரியல்ைா வால்பவசியா   3. சிப்பிக் காளான்     (C) 2 1 4 3 

 (d) பகபைாலைபி இண்டிகா     4. லவக்பகால் காளான்   (D) 1 2 3 4 

32. ‘ரைேஃைஜி’ என்ேது _____ ேற்றிய ேடிப்ோகும்  

(A) உள்ளாட்சி          (B) பேரிடர்   

(C) பதர்தல்             (D) அெசியல் ைாைனம்  

33. முதல் பைாக் அதாைத் ைலடரேற்ற ஆண்டு எது ? 

(A) 1985    (B) 1986      (C) 1987       (D) 1988 
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34. ரோருத்துக :              a b c d 

 (a) ைமய ஆட்சி     1. சுவிட்ைர்ைாந்து    (A) 1 3 2 4 

 (b) மதச்ைார்பின்லம    2. சீனா       (B) 1 2 3 4 

 (c) பைெடி மக்களாட்சி   3. ஈொன்       (C) 4 3 1 2 

 (d) ரோதுவுடலம    4. இந்தியா       (D) 3 4 1 2 

35. இந்திய ஒன்றியத்தின் சிக்கிம் - லம ஒரு முழு மாநிைமாக இலணத்த அெசிைலமப்பு 

திருத்தச் ைட்டம் எது ? 

(A) 34 வது திருத்தச் ைட்டம் 1973       

(B) 34 வது திருத்தச் ைட்டம் 1974  

(C) 36 வது திருத்தச் ைட்டம் 1975        

(D) 38 வது திருத்தச் ைட்டம் 1975  

36. அலுவல் ரமாழிச் ைட்டம் ோொளுமன்றத்தில் எந்த ஆண்டு இயற்றப்ேட்டது ? 

(A) 1962            (B) 1963       

(C) 1964              (D) 1965 

37. இந்திய அெசிைலமப்புச் ைாைனத்தின் “அடிப்ேலடக் கூறுகள்”  எனும் பகாட்ோடு எந்த 

வேக்கின் தீர்ப்பில் உருவாக்கப்ேட்டது ? 

(A) கிருஷ்ணசுவாமி V. இந்திய ஒன்றியம், 1992  

(B) பகைவானந்த ோெதி V. இந்திய ஒன்றியம், 1973   

(C) எஸ். ஆர் ரோம்லம V. இந்திய ஒன்றியம், 1994    

(D) குல்தீப் ைாயர் இந்தியV.  ஒன்றியம், 2006 

38. ரோருத்துக : 

 (a) T. M. A. ோய் vs கர்ைாடக அெசு (2003)       1. லகதுக்கு எதிொன ோதுகாப்பு  

 (b)  விைாகா vs ொஜஸ்தான் (1997)       2. மத சுதந்திெத்திற்கான உரிலம  

(c) பகாோைன் vs ரமட்ொஸ் அெசு (1950)     3. வாழ்வு மற்றும் சுதந்திெ ோதுகாப்பு  

(d) பகாோைன் கிருஷ்ணன் ைாயர் vs பகெள அெசு (2005) 4. சிறுோன்லமயினர் கல்வி 

                   நிறுவனங்கள் நிர்வகிக்கும்  

a b c d 

(A) 4 3 1 2 

 (B) 3 2 1 4 

 (C) 4 1 2 3 

 (D) 1 4 3 2 
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39. ோொளுமன்ற அெைாங்க முலற என ரோருள் அளிப்ேது  

(A) அதிகாெங்கள் பதர்ந்ரதடுக்கப்ேட்ட உறுப்பினர்கள் ரகாண்டிருப்ேது   

(B) மக்களால் பதர்ந்ரதடுக்கப்ேடுவது   

(C) அலமச்ைெலவ முலற    

(D) ஒரு லமயப்ேடுத்தப்ேட்ட அெைாங்கம் இருப்ேது  

40. இந்திய அெசியைலமப்பின் ேகுதி XIV –A ரதாடர்புலடய விேெம்  

(A) தீர்ோயங்கள்          (B) பதர்தல் சீர்திருத்தம்   

(C) நீதி புனொய்வு           (D) இந்திய அலுவல் ரமாழிகள்  

41. ேட்டியல் I நிகழ்வு மற்றும் ேட்டியல் II ஆண்டு ைரியான விலடலய ரோருத்துக  a b c d 

 (a) பிரிவிலன ஆண்டு        1. 1950     (A) 1 2 4 3 

 (b) ரதாழில் ரகாள்லக புெட்சி      2. 1921     (B) 2 4 1 3 

 (c) திட்டக் குழு  அலமத்தல்       3. 1969    (C) 4 2 3 1 

 (d) 14 வணிக வங்கிகள் பதசியமமயமாக்கப்ேட்டது  4. 1956    (D) 4 3 2 1 

42. கீபே  ரகாடுக்கப்ேட்டலவகளில் எது “ தங்கப் புெட்சி” பயாடு இலணக்கப்ேட்டுள்ளது ? 

(A) பதாட்டக்கலை         (B) ேயிர்கள்   

(C) எண்ரணய் வித்துக்கள்         (D) மீன் உற்ேத்தி   

43. நிதி நிலை அறிக்லகயில் ரமாத்த திட்டம் ைார் மற்றும் திட்டம் ைாொ ரைைவுகலள வருவாய் 

வெவு, கடன் மீட்சி மற்றும் பிற வருவாயின் கூட்டுத் ரதாலகயிலிருந்து கழித்து வருவது  

(A) வருவாய் ேற்றாக்குலற        

(B) ரமாத்த நிதிப் ேற்றாக்குலற   

(C) நிகெ நிதிப் ேற்றாக்குலற         

(D) அடிப்ேலட ேற்றாக்குலற 
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44. கீழ்கண்டவற்றுள், இந்தியாவில் ேணத்லத அச்சிட்டு ரவளியிடும் அதிகாெம் யாருலடயது ?  

 (A) ரிைர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா      (B) நிதி அலமச்ைகம்   

(C) ரோருளாதாெ விவைாெ அலமச்ைகக் குழு   (D) (A) மற்றும் (B)    

45. கீழ்க்கண்டலவகளுள் எலவ பைர்முக வரிக்கான எடுத்துக்காட்டு அல்ை ? 

(A) வருவாயின் மீதான வரிகள்       (B) ரைாத்தின் மீதான வரிகள்   

(C) வாரிசுரிலமகள் மீதான வரிகள்       (D) பகளிக்லக மீதான வரிகள்   

46. ஆம் ஆத்மி பீமா பயாஜனா 2007, ஒரு  

(A) வறுலம ஒழிப்புத் திட்டம்       (B) பவலை வாய்ப்புத் திட்டம்    

(C) காப்பீட்டுத் திட்டம்          (D) வட்டு வைதி திட்டம்  

47. கீழ்க்கண்ட கூற்லற ஆொய்க  

 இந்திய அெைாங்கம் ஜனவரி 1, 2013 ம் ஆண்டு பைெடி ேயன் மாற்றம் (DBT) திட்டத்லத 

அறிமுகப்ேடுத்தியதன் பைாக்கம்  

 1. ைஞ்ைத்லதக் குலறப்ேதற்கு      2. ரைைலவக் குலறப்ேதற்கு 

 3. சீர்திருத்தங்கலள பேணுவதற்கு        கீழ்க்கண்டலவகளுள் ைரியான விலடலயத் பதர்ந்ரதடுக்க  

 (A) 2 மற்றும் 3 மட்டும்         

(B) 1 மற்றும் 2 மட்டும்   

(C) 1 மற்றும் 3 மட்டும்           

(D) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்  

48. யார் முதன் முதலில் நிதித் துலற நிர்வாகத்தில் “ அதிகாெ ேெவைாக்கல் ரகாள்லகலய” புகுத்தினார்? 

(A) எலின் ப்பொ         (B) லிட்டன்   

(C) ரிப்ேன்             (D) மாபயா  
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49. லவஸ்ொய்களின் ரேயர்கலள ஆண்டுகபளாடு இலணக்க.    a b c d 

 (a) லின்லித்பகா பிெபு   1. 1931-36      (A) 4 1 3 2 

 (b) ரவலிங்டன் பிெபு   2. 1943-47     (B) 4 2 3 1 

 (c) பவவல் பிெபு     3. 1884-1888     (C) 4 3 2 1 

 (d) டஃப்ரின் பிெபு     4. 1936-43     (D) 4 1 2 3 

50. வ. உ. சிதம்ேெனார் _____ என்ற நிறுவனத்திடம் இருந்து கப்ேல்கள் வாடலகக்கு எடுத்தார்  

(A) ஷாபைன் ஸ்டீமர்ஸ் கம்ரேனி      

(B) பிரிட்டிஷ் ஸ்டீமர்ஸ் கம்ரேனி   

(C) நீொவி பைவிபகஷன் ஆப் இந்தியா       

(D) ஆங்கிபைய பைவிபகஷன்  

51. ோம்பேவில் எந்த ஆண்டு கிைாேத் குழு ஏற்ேடுத்தப்ேட்டது ? 

 (A) ஏப்ெல் 1919          (B) மார்ச் 1919   

(C) ரைப்டம்ேர் 1919           (D) ஜனவரி 1919   

52. இந்திய பதசிய காங்கிெஸ்சின் முதல் கட்டம் எவ்வாறு குறிப்பிடப்ேட்டது ? 

I. மிதவாதிகளின் அெசியல்        II. பதநீர் விருந்து அெசியல்    

 III. அெசியல் இறஞ்சுதல்        IV. முலனப்ோன அெசியல்  

(A) I மட்டும் ைரி           

(B) II மட்டும் ைரி   

(C) I, II மற்றும் III மட்டும் ைரி        

(D) I, III மற்றும் IV மட்டும் ைரி 

 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

12 

53. ைரியான விலடலயத் பதர்ந்ரதடு.  

I. இந்திய அெசியைலமப்பு ஒரு எழுதப்ேட்ட அெசியைலமப்பு    

 II. இந்திய அெசியைலமப்பு ரைகிழும் மற்றும் ரைகிோ இயல்புலடயது   

 III. இந்திய அெசியைலமப்பு மதைார்ேற்ற ைாட்டிலன ஏற்ேடுத்தியுள்ளது  

IV. இந்திய அெசியைலமப்பு கூட்டாச்சி முலற அெசுக்கு எதிொனது     

(A) I மட்டும் ைரி          (B) II மட்டும் ைரி   

(C) I, II மற்றும் IV மட்டும் ைரி      (D) I, II மற்றும் III மட்டும் ைரி  

54. 9, 6, 7, 8, 5 மற்றும் x ஆகியவற்றின் ைொைரி 8 எனில் x இன் மதிப்பு காண்க.   

 (A) 12     (B) 13       (C) 10        (D) 9  

55. 40, 42, 48 எனும் இப்புள்ளி விவெத்திற்கு திட்டவிைக்கம் காண்க. ஒவ்ரவாரு மதிப்பும் 3 ஆல் 

ரேருக்க கிலடக்கும் புதிய மதிப்புகளுக்கான திட்ட விைக்கம் காண்க.        

(A) 
√104

3
      (B) √132      (C)  √104     (D)  

√104

2
 

56.  கீழ்கண்டவற்றில் எது முக்பகாணத்தின் ேக்கங்களின் நீளங்களாக  அலமயாது  

(A) 4 ரை. மீ, 11 ரை. மீ, 16 ரை. மீ       

(B) 5 ரை. மீ, 9 ரை. மீ, 13 ரை. மீ  

(C) 6 ரை. மீ, 8 ரை. மீ, 12 ரை. மீ       

(D) 7 ரை. மீ, 10 ரை. மீ, 11 ரை. மீ 

57. 1900 ஆம் ஆண்டு பிப்ெவரி 21 ஆம்  பததி முதல் ஜீன் 4 பததி முடிய எத்தலன ைாட்கள் உள்ளது  

(A) 105     (B) 103       (C) 102        (D) 104 
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58. ஒருவர் ஒவ்ரவாரு ைாளும் முந்தய ைாள் ைாப்பிட்ட திொட்லைகளின் எண்ணிக்லகலயவிட 6 

திொட்லைகள் கூடுதைாக ைாப்பிடுகிறார்.  5 ைாட்களில் 100 திொட்லைகள் ைாப்பிட்டால் முதல் 

ைாள் அவர் ைாப்பிட்ட திொட்லைகளின் எண்ணிக்லக என்ன ? 

(A) 8     (B)  12      (C) 76        (D) 54 

59. 220 மீட்டர் நீளமுள்ள ரதாடர் வண்டியானது 60 கி. மீ / மணி என்ற பவகத்தில் ரைல்கிறது, 

எனில் 460 மீட்டர் நீளமுள்ள ைலடபமலடலய கடப்ேதற்கு எவ்வளவு பைெம் 

எடுத்துக்ரகாள்ளும் ? 

(A) 41.5 வினாடிகள்        (B) 38.7 வினாடிகள்   

(C) 40.8 வினாடிகள்          (D) 42.4 வினாடிகள்  

60. 10 புள்ளி விவெங்களின் திட்டவிைக்கம்  4√2 அப்புள்ளி விவெத்தின் மதிப்புகலள 

ஒவ்ரவான்லறயும் 3 ஆல் ரேருக்க கிலடக்கும் புதிய திட்டவிைக்கம் யாது ? 

(A) √2     (B) 2√3      (C) 12√2       (D) 3√2 

61. ஓர் ஈரிைக்க எண்களில் அலமந்த இெண்டு எண்களின் ரேருக்கற்ேைன் 12 அந்த 

எண்ணுடன் 36 ஐக் கூட்ட அந்த ஈரிைக்க எண் இடமாறிக் ரகாள்ளும் எனில் 

அவ்ரவண்ணின் ஓரிைக்கத்தில் உள்ள எண் எது ?  

 (A) 2      (B) 3       (C) 4       (D) 6 

62. ROSE  : 912822 : : MICE : ?  

(A) 139322     (B) 14182422     (C) 13182422    (D) 149322  

63. ஒரு ைேர் ஒரு ேலேய மிதிவண்டிலய `1, 250 க்கு வாங்கினார்.  அதலனச் சீர்ேடுத்த ` 250 

ரைைவு ரைய்தார் அவர் அதலன `1, 400 க்கு விற்றார் அவரின் ைட்ட ைதவீதத்லதக் காண்க.  

(A) 6.67%      (B) 6.60%     (C) 6.68%     (D) 6.65% 

64. 1
1

3
  , 2

1

4
 , 3

1

2
 மற்றும்   4

1

5
 என்ற எண்களால் வகுேடக்கூடிய மிகச்சிறிய முழு எண் எது ? 

(A) 252     (B) 154       (C) 322     (D) 454  

65. எந்த சிறிய எண்ணுடன் 3 கூட்டினால் அது 10, 12, 14 மற்றும் 16 ஆல் வகுேடும் ? 

(A) 1680     (B) 1677      (C) 1697      (D) 1670  
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66. இெண்டு எண்களின் மீ. சி. ம. வானது அந்த இெண்டு எண்களின் மீ. ரோ. வ போல் 36 மடங்கு 

அவற்றின் ரேருக்கற்ேைன் 3600 எனில் அவற்றின் மீ. ரோ. வ என்ன ? 

(A) 10      (B) 15       (C) 8      (D) 20 

67. சுருக்குக :  (
𝑥4−𝑥3𝑦2

𝑦4−𝑥2𝑦2) ÷ (
𝑥2

𝑦2 
) 

(A) 1      (B) 0       (C) -1       (D)  
𝑥2

𝑦2 
 

68. A, B, C, D, E  ஆகியலவ இயல் எண்கள் மற்றும்  A + B = C, 2B = E, B + C = D, B + E = A  எனில் 

ஏறுவரிலையில் எழுதுக. 

  (A) B, E, A, C, D            

 (B) E, B, C, A, D   

 (C) B, C, E, A, D             

 (D) B, C, E, D, A 

69. சுருக்குக : (
√900+√144

√144
) – (

√16

√8
3 ) + 2 

(A)  
21

8
     (B)  

21

12
      (C)  

21

4
      (D)  

21

6
 

70.  24 மீ நீளமுள்ள ஒரு ரிப்ேன் 3 : 2 : 7 என்ற விகிதத்தில் 3 துண்டுகளாக ரவட்டப்ேடுகிறது 

எனில் ஒவ்ரவாரு துண்டின் நீளம்  முலறபய என்ன ? 

(A) 6 மீ, 4 மீ, 14 மீ            

(B) 14 மீ, 4 மீ, 8 மீ   

(C) 6 மீ, 16 மீ, 4 மீ             

(D) 4 மீ, 6 மீ, 14 மீ 

71. 8 மாதங்களுக்கு 4 வருடங்கள் என்ேதன் விகித வடிவம் என்ன ?  

 (A) 4 : 8     (B) 8 : 4      (C) 1 : 2       (D) 6 : 1   
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72. A : B = 4 : 6, B : C = 18 : 5 எனில்  A : B : C  யின் விகிதத்லதக் காண்க. 

   A : B : C               

(A) 12 : 5 : 18            

(B) 5 : 12 : 18      

(C) 12 : 18 : 5              

(D) 18 : 12 : 5  

73. அலெக்பகாள வடிவ கிண்ணத்தின் தடிமன் 0.25 ரை. மீ அதன் உட்புற ஆெம் 5 ரை. மீ எனில் 

அக்கிண்ணத்தின் ரவளிப்புற வலளேெப்லேக்  காண்க (π = 
22

7
 ) 

(A) 153.25 ை. ரை. மீ          

(B) 173. 25 ை. ரை. மீ    

(C) 145. 25 ை. ரை. மீ            

(D) 163.25 ை. ரை. மீ  

74. பின்வருவனவற்றுள் ABC என்ற முக்பகாணத்லத உருவாக்க முடியாத விேெம் எது ?  

 (A) AB = BC = CA           

(B) AB = 2BC = 3CA   

(C) 4AB = 2BC = 3CA            

(D) AB = BC = 2CA  

75. 2 πr சுற்றளவு உள்ள வட்டத்தின் ேெப்ேளவும் ஒரு ைதுெத்தின் ேெப்ேளவும் ைமம் எனில் 

ைதுெத்தின் சுற்றளவு என்ன ? 

(A) 2 πr      (B) √𝜋r       (C)  4√𝜋     (D) 4√πr  

76. ஒரு குறிப்பிட்ட ரதாலகயானது 6% தனிவட்டி வீதத்தில் 3 ஆண்டுகளில்  ரூ. 6,372 ஆகிறது 

எனில் அைலைக் காண்க  

(A) ரூ. 5000    (B) ரூ. 4500     (C) ரூ. 5400     (D) ரூ.4000 
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77. லவதீஸ் என்ேவர் `500 ஐ ஒவ்ரவாரு மாதத் ரதாடக்கத்திலும் ஓர் அஞ்ைைகத்தில் 5 

ஆண்டுகளுக்குச் ரைலுத்துகின்றார்.  வட்டி வீதம் 7.5 % எனில் 5 ஆண்டுகள் முடிவில் அவர் 

ரேறும் ரதாலக எவ்வளவு ?   

(A) ` 35718.75           (B) ` 37518.75      

(C) ` 37581.75             (D) `35817.75 

78.  பகாடிட்ட இடத்லத நிெப்புக a, b, c, l, m என்ேன கூட்டுத் ரதாடர் வரிலையில் இருப்பின்   

a – 4b + 6c – 4l + m  

(A) 1       (B) 2       (C) 3      (D) 0 

79. A ஆனது × ஐ குறிக்கிறது.   B ஆனது + ஐ குறிக்கிறது.  C  ஆனது ÷ ஐ குறிக்கிறது மற்றும்  D 

ஆனது – ஐ குறிக்கிறது எனில்  25D42C6B10A5 ன் மதிப்புக் காண்க.      

(A) -52     (B) -68       (C) 52       (D) 68 

80. எந்த ைாட்லட பைர்ந்த ஆொய்ச்சியாளர்கள் 17 ஆஸ்டிொய்டுகளில் ( Asteroids)  நீர் இருப்ேலத 

கண்டறிந்தனர்  

(A) சீனா     (B) ஜப்ோன்      (C)  அரமரிக்கா   (D) பிொன்ஸ் 

81. 2018 ல்  பைாேல் ேரிசுக்காக பிரிந்துலெக்கப்ேட்ட பஜம்ஸ் P. அலிைன் மற்றும் தசுகு 

பகாஞ்பைாவின் கண்டுபிடிப்பு யாது ?  

 (A) புற்றுபைாய் குணப்ேடுத்தும் முலற      

(B) எய்ட்ஸ் குணப்ேடுத்தும் முலற   

(C) மபைரியா குணப்ேடுத்தும் முலற      

(D) ரதாழுபைாய் குணப்ேடுத்தும் முலற  

82. கீபே ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள துரித ரோருளாதாெ முன்பனற்றம் அலடய ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட 

காெணிகளில் எந்த ஒரு காெணி துரித ரதாழில்மயமாக்குதலுக்கு ோதகமாக உள்ளது ? 

(A) ரதாழிைாளர்களின் உற்ேத்தி      (B) பவலைவாய்ப்பு உருவாக்குவது  

(C) நிதி ஆதாயம் குலறவு          (D) ரதாழில் உரிமம்  
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83. உஞ்வால் டிஸ்காம் அஸ்யூென்ஸ் பயாஜனா என்ேது இதபனாடு ரதாடர்புலடயது 

(A) பவளாண் கடன் தள்ளுேடி  

(B) ரதாழில் நிறுவனங்களுக்கான மானியம்   

(C) மின் வினிபயாக நிறுவனங்களின் கடலன மத்திய அெசு ஏற்றுக்ரகாள்ளுதல்    

(D) மின் வினிபயாக நிறுவனங்களின் கடலன மாநிை அெசுகள் ஏற்றுக்ரகாள்ளுதல்  

84. ரோருத்துக :             a b c d 

 (a) உைக எய்ட்ஸ் தினம்    1. டிைம்ேர் 10   (A) 4 3 2 1 

 (b) கப்ேல் ேலட தினம்     2. டிைம்ேர் 5   (B) 3 4 1 2 

 (c) உைக மண் தினம்     3. டிைம்ேர் 4    (C) 4 1 3 2 

 (d) மனித உரிலம தினம்    4. டிைம்ேர் 1    (D) 1 2 3 4 

 85. இந்தியாவில் எந்த புலிகள் வனவிைங்கு ைெணாையம் விருத்தி ரைய்ய பதர்வு ரைய்யப்ேட்டது  

(A) கானா புலிகள் ைெணாையம்        

(B) ோனா புலிகள் ைெணாையம்   

(C) ோக்ஸ் புலிகள் ைெணாையம்         

(D) ெத்தனம்பூர்  புலிகள் ைெணாையம்   

86. பின்வரும் கூற்றுகளில் ‘ைபகாயா’ அறிக்லகயுடன் ரதாடர்புலடயது எது ? 

(A) மெபு வழி ஆதாெங்கலள ேயன்ேடுத்துதல்  

(B) வன ஆதாெங்கலள ேயன்ேடுத்துதல்   

(C) கடல் ைாொ ஆதாெங்கலள ேயன்ேடுத்துதல்    

(D) அலையாத்திகாடு ஆதாெங்கலள ேயன்ேடுத்துதல்  

 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

18 

87. இந்தியாவில் உணவுப் ோதுகாப்பு “ேசுலமப்புெட்சியால்” ஏற்ேட்டதாகும் ஆனால் இன்று 

அப்ேசுலமப் புெட்சிலயப்ேற்றி எதிர்மலறயான கருத்துகள் நிைவுகின்றன காெணம்  

 1. பவதிப்ரோருள்கள் அதிகம் ேயன்ேடுத்தப்ேடுவதால் 

 2. உயிரினங்களின் அழிவு 

 3. நிைத்தடி நீர் ரகாப்ேலற வறண்டு  போதல் 

 4. உயிர்ரகாள்ளி ேயன்ேடுத்துதல் 

(A) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்       (B) 1, 2, 3 மற்றும் 4   

(C) 1 மற்றும் 2 மட்டும்          (D) 1 மற்றும் 4 மட்டும்  

88. கீபே ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள புத்தகம் மற்றும் அதன் ஆசிரியர் குழுவில் ைரியாக ரோருந்தாதது 

இலண எது ? 

(A) தி ஓவர் ஸ்படாரி  –  ரிச்ைார்டுேவர்     

(B) ஸ்ைாப்     –  பிலின்டா ரேௌவர்   

(C) தி மார்ஸ்ரூம்   –  ரடய்சி ஜான்ைன்    

(D) தி ைாங்படக்   –  ொபின் ொேர்ட்ைன்  

89. ேன்னாட்டு பயாகா தினமாக ஜீன் 21 ஐ எந்த ஆண்டு ஐக்கிய ைாடுகளின் ைலே அறிவித்தது ? 

(A) 2012    (B) 2013      (C) 2014      (D) 2015 

90. சிறப்பு திட்டமான ைஹி ( SAKHI ) என்ேதன் பைாக்கம் என்ன ? 

(A) முதியவர்களின் பதலவகலள பூர்த்தி ரைய்வது   

(B) ரோருளாதாெத்தில் பின் தங்கியவர்களுக்க உதவுவது   

(C) ரைய்தி ரதாடர்பு முலறலய ஒழுங்குேடுத்துவது    

(D) தனியார் மற்றும் ரோது இடங்களில் வன்முலறயால் ோதிக்கப்ேட்ட ரேண்களுக்கு உதவுவது  
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91. இந்தியாவுடன் நீண்ட எல்லைப் ேெப்லேக் ரகாண்ட ைாடு எது ?  

 (A) ோகிஸ்தான்          (B) வங்கபதைம்  

 (C) சீனா             (D) பைோளம்  

92. சுதந்திெத்திற்கான நீண்ட ைாள் ைலட என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் ? 

(A) ரைல்ைன் மண்படைா       (B) படவிட் பதவதாஸ்   

(C) A. P. J. அப்துல் கைாம்         (D) ைங்கர் பகாஷ்  

93. இந்தியாவின் பதசிய மெம் எது ? 

(A) ேலன மெம்          (B) பதக்கு       

(C) ஆைமெம்            (D) மூங்கில் 

94. தமிேக அெசு புதிய மீன் இறங்கு தளம் கட்டப்ேட உள்ள மாவட்டம்   

 (A) இொமைாதபுெம் மாவட்டம்        

(B) தூத்துக்குடி மாவட்டம்   

(C) கன்னியாகுமரி மாவட்டம்         

(D) ைாகப்ேட்டினம் மாவட்டம்   

95. பிெதம மந்திரியின் கிொமச் ைாலைகள் பமம்ோட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் (PMGSY) ஒரு ைாளில் 

2017-2018 இல் போடப்ேடும் ைாலையின் நீளம்  

(A) 69 Km    (B) 100 Km      (C) 110 Km       (D) 134 Km  

96. MIG -21 ெக போர் விமானத்திலன தனியாக இயக்கிய இந்திய விமானப்  ேலடலய பைர்ந்த 

முதல் இந்திய ரேண் ஆவனி ைதுர்பவதி இயக்கிய ஆண்டு எது ? 

(A) 2018           (B) 2016       

(C) 2015             (D) 2017 
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97. “தகவல் அறியும் உரிலம ைட்டம் “ முதன் முதலில் இயற்றப்ேட்ட ைாடு எது ? 

(A) ரஜர்மனி          (B) அரமரிக்க ஐக்கிய ைாடுகள்   

(C) கனடா             (D) சுவீடன்  

98. புறபைாயாளிகள் சிகிச்லை அடிப்ேலடயில் ஒரு முன்பனாடியாக இருக்கும் மாநிைம் எது ? 

(A) பகாவா           (B) தமிழ்ைாடு   

(C) கர்ைாடகா            (D) ஆந்திெபிெபதைம் 

99. அெசியல் கட்சிகளால் ேதவி நீக்கம் ரைய்வதற்கு ( impeachment) தற்போது ேரிந்துலெக்கப்ேட்ட 

உச்ைநீதிமன்ற நீதிேதி  

(A) நீதிேதி K. M. பஜாைப்        (B) தலைலம நீதிேதி திேக் மிஸ்ொ   

(C) நீதிேதி ைால்பமஸ்வர்         (D) நீதிேதி ொஜன் பகாகாய்  

100. கீழ்க்காணும் ரோருட்களில் சூரியக் குடும்ேத்லத பைொதது எது ?  

(A) வால் ைட்ைத்திெங்கள்       (B) ரைபுைாக்கள்  

(C) விண்கற்கள்         (D) பகாள்கள் 

101. ேச்லை வீட்டு வாயுக்கள் என்ேலவ   

(A) அகசிவப்பு கதிர்கலள உறிஞ்சி அதில் ஓெளவு பூமிலய பைாக்கி ரவளியிடும்   

(B) அகசிவப்பு கதிர்கலள உள்வாங்கி ரவளியிடாது     

(C) அகசிவப்பு கதிர்கலள மட்டும் புவிலய பைாக்கி ரைலுத்தும்   

(D)  அகசிவப்பு கதிர்கலள பிெதிேலிக்கும்  

102. ஒரு காந்தப் புைத்தில்  லவக்கப்ேட்ட மின்னூட்டம் ரேற்ற கடத்தும் ரோருள் ைகரும் திலைலயக் 

கூறும் விதி  

(A) பமக்ஸ்ரவல்லின் வைதுலக விதி     (B) ரைன்சின் விதி  

(C) ப்ரளமிங்கின் இடது லக விதி      (D) கிர்ச்ைாப்பின் விதி 
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103. மீட்சி குணம் எனப்ேடுவது தலகவுக்கும், திரிபுக்கும் உள்ள விகிதமாகும்.  இதில் எது 

புறவியைாக ரகாடுக்கப்ேட்ட விலையாகும்   

 (A) திரிபு            

(B) தலகவு  

 (C) இெண்டுபம புறவியைான விலை        

(D) இெண்டுபம விலை அல்ை  

104. ஸ்ரடோன் கதிர்வீச்சு விதியின்ேடி, ஒரு ேெப்பிலிருந்து ரவளிவரும் ரமாத்த ரவப்ே ஆற்றல் 

___ க்கு பைர் விகிதத்தில் இருக்கும்  

(A) அதன் தனி ரவப்ே நிலை       

(B) அதன் தனி ரவப்ேநிலையின் இருமடி  

(C) அதன் தனி ரவப்ேநிலையின் மூன்றின்மடி    

(D) அதன் தனி ரவப்ேநிலையின் ைான்கின்மடி  

105. பின்வருவனவற்றுள் எது கீட்படாரைக்பைாஸ் ? 

(A) குளுக்பகாஸ்         (B) ஃபிெக்படாஸ்   

(C) ரிபோஸ்            (D) காைாக்படாஸ் 

106. கீழ்க்கண்டவற்றில் எலவ ஒரு முழுலமயான உெமாக மண்லணச் ரைன்றலடகிறது ?  

 (A) S, K மற்றும் N        (B) N, P மற்றும் K   

(C) S மற்றும் N           (D) S, N  மற்றும் P 

107. ரமக்னீசியத்தின் கனிமம் யாது ? 

(A) படாைலமட்         (B) கயலனட்   

(C) பமக்னலைட்          (D) பமக்னலடட் 
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108. ஆக்ஸிஜபனற்றி என்ேது  

(A) எைக்ட்ொலன ஏற்றுக்ரகாள்ளும்  

(B) எைக்ட்ொலன தரும்   

(C) பவதிவிலனயில் அதனுலடய ஆக்ஸிஜபனற்ற எண் அதிகரிக்கும்    

(D) விலனயில் H2 லவ ரவளியிடும்  

109. நுலெத்தல் நிகழ்லவ நிரூபிக்க உதவும் உேகெணம்  

(A) ரெஸ்பிபொமீட்டர்       (B) திசில் புனல்   

(C) கூன் குடுலவ          (D) வில்மாட் குமிழி ைாதனம்  

110. பின்வருவனவற்றுள் எது பூஞ்லையின் பைமிப்பு உணவு அல்ை ?  

 (A) கிலளபகாஜன்        (B) ரகாழுப்பு   

(C) ஸ்டார்ச்            (D) (A) மற்றும் (B) இெண்டும்    

111. கீழ்வருவனவற்றில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் ேயன்ேடுவது எது ? 

(A) டயாட்டம் ஃ பியுகஸ்        

(B) கான்ட்ெஸ், பகொ   

(C) குபளாரெல்ைா, கிளாமிபடாபமானாஸ்     

(D) கான்ட்ெஸ், கிொசிபைரியா   

112. பின்வருவனவற்றுள் புெதச் ைத்து குலறோடான ‘ குவாஷியார்கர்’ ன் அறிகுறி யாது ? 

(A) ரகாழுப்பு நிலறந்த கல்லீெல்    (B) புறா மார்பு கூடு   

(C) ோத எரிச்ைல்          (D) ோலன போன்ற வயிறு 
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113. திசு அல்ைது உறுப்பு மாற்றம் ரைய்யும்போது எவ்வலகயானலவகலள ஏற்றுக்ரகாள்ளும் 

 1. ஒபெ உயிரினத்தில் இருந்து எடுக்கப்ேடும்போது 

 2. இெட்லடயர்களிடமிருந்து எடுக்கப்ேடும்போது 

 3. இருபவறுப்ேட்ட உயிரினங்களிலிருந்து எடுக்கும்போது  

 (A) 1 மட்டும் ைரி        (B) 2 மட்டும் ைரி   

(C) 1 மற்றும் 2 ைரி          (D) 3 மட்டும் ைரி  

114. சுேல் மண்டைம் என்ேது  

(A) உயிருள்ளலவ  

(B) வாழிடத்தில் உள்ள உயிருள்ளலவ மற்றும் உயிரிலிகள்   

(C) உயிரிலிகள்    

(D) இனக்குழுக்கள்   

115. பின்வருவனவற்றுள் எந்த வளிமண்டை அடுக்கு எல்ைா உயிரின ரையல்ோடுகளுக்கும் 

காெணமானது ? 

(A) ஸ்ட்ொபோஸ்பியர்       (B) ட்பொபோஸ்பியர்   

(C) மீபைாஸ்பியர்          (D) அயபனாஸ்பியர்  

116. புவிகாை அட்டவலணப்ேடி ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள அல்ைது கூறப்ேட்டுள்ள கருத்து 

உண்லமயில்லை   

 (A) பகம்ேரியன்   - லைனா  

(B) கார்போனிரேெஸ் - அதிக அளவு கார்ேன் ேடிமம்   

(C) ஈபயாசின்   - ைாள் பிரித்தல்    

(D) ைபைாசீன்   - முழுலமயலடதல்  
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117. பின்வருவனவற்றுள் எது ஆற்றுக் கவர்பவாடு ரதாடர்புலடயதல்ை ? 

(A) பமல் ஓலட         (B) குதுலெ குளம்பு ஏரி   

(C) காற்று இலடரவளி         (D) நீர் இலடரவளி  

118. ைதுப்பு நிைக் காடுகள் அலமயும் ேகுதியாவன ____   

(A) ஆற்று முகத்துவாெம் ேகுதிகள்     

(B) கடற்கலெபயாெப் ேகுதிகள்   

(C) உள்ைாட்டுப் ேகுதிகள்         

(D) ஆறு  

119.  இயற்லகத் தாவெங்கள்  - மெம் ரோருத்துக :         a b c d 

 (a) அயன மண்டை ேசுலமமாறாக் காடுகள்      1. பதக்கு     (A) 4 1 2 3 

 (b) அயன மண்டை இலையுதிர் காடுகள்  2. அக்பகசியா    (B) 2 3 4 1 

 (c) ோலைவனத் தாவெங்கள்      3. சுந்தரி     (C) 3 2 4 1 

 (d) ஓதத் தாவெஙகள்        4. பொஸ்வுட்    (D) 3 4 1 2 

120. ரோருத்துக :                 a b c d 

 (a) குளிர் காைம்      1. மத்திய ரைப்டம்ேர் - ைவம்ேர்  (A) 3 1 4 2 

 (b) பவனிற் காைம்       2. ஜீன் - ரைப்டம்ேர்    (B) 2 3 4 1 

 (c) ரதன்பமற்கு ேருவ காற்று காைம் 3. ைவம்ேர் - மார்ச்     (C) 4 3 2 1 

 (d) வடகிேக்கு ேருவ காற்று காைம்   4. மார்ச் – ஜீன்       (D) 3 4 2 1 

121. மாஸின்பொம் மற்றும் சிெபுஞ்சி ஆகிய இடங்களின் ஆண்டுச் ைொைரி மலேப் ரோழிவின் அளவு  

(A) 100 ரை. மீ           (B) 150 ரை. மீ      

(C) 200 ரை. மீ             (D) 50 ரை.மீ 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

25 

122. கீழ்க்கண்ட இலணகலள  தவறானது எது?     வருடாந்திெ ஆண்டு விோ   - ைாள்  

 1. பதசிய இலளஞர் ைாள்     -  ஜனவரி 12 

 2. இொணுவ தினம்   -  ஜனவரி 15 

 3. பதசிய சுற்றுைா தினம்  -  ஜனவரி 05  

 (A) 1 மட்டும்          (B) 1 மற்றும் 2 மட்டும்   

(C) 1, 2 மற்றும் 3           (D) 3 மட்டும்   

123. சூரிய குடும்ேத்தின் உள்ளலமந்த பகாள்கள் எங்கு காணப்ேடுகின்றன ? 

(A) சூரியனுக்கும், பூமிக்கும் இலடப்ேட்ட பகாள்கள்  

(B) சூரியனுக்கும், வியாேனுக்கும் இலடயிைான பகாள்கள்   

(C) வாயு நிலையிலுள்ள பகாள்கள்    

(D) துலணக்பகாள் அற்ற பகாள்கள்  

124. ரமௌரியர்கள் ஆட்சி காைத்தில் சுங்கரி எவ்வளவு என நிர்ணயிக்கப்ேட்டது ? 

(A) ரோருட்கள் மீது 15 % வரி       

(B) ரோருட்களின் மீது 
1

5
 ேங்கு வரி   

(C) ரோருட்களின் மீது 
1

6
 ேங்கு வரி       

(D) ரோருட்களின் மீது 
1

3
  ேங்கு வரி 

125. கீழ்க்கண்ட துலறமுகங்களுள் குப்தர்களின் காைத்தில் வட இந்தியாவில் வாணிேம் ைடத்தும் 

துலறமுகம் எது ?  

 (A) காம்பே           (B) புபொச்   

(C) தாம்ொலிப்தி            (D) கல்யாண்  
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126. வித்தல்ைசுவாமி பகாயிலை கட்டியவர்  

(A) முதைாம் புக்கா         (B) பதவொயா   

(C) கிருஷ்ண பதவொயா         (D) விருோக்ஷா  

127. கீழ்கண்டலவகளில் ைரியானது எது ? 

 1. விஜய ைகெ ைாணயங்கள் ‘வாொகா’ என அலேக்கப்ேடுகிறது 

 2. விஜய ைகெ தங்க ைாணயங்களில் கடவுள்கள் மற்றும் விைங்குகள் உருவம் காணப்ேடுகிறது 

 3. காகாத்தியர்களின் தலைைகெம் வாெங்கல் 

 4. ைாளுக்கியர்களின் அெை ைாட்சியிலனலய விஜயைகெ அெைர்கள் ேணிேடுத்தினர்  

(A) 1 ைரி 2, 3, 4 ைரியானது அல்ை  

(B) 1 மற்றும் 2 ைரியானது 3, 4 ைரியானது அல்ை   

(C) 1, 2, 3 ைரியானது 4 மட்டும் ைரியானது அல்ை    

(D) அலனத்தும் ைரியானது  

128. கீழ்கண்டலவகளில் எலவ ைரியாக  ரோருந்தி உள்ளது ? 

 1. பிரெஞ்சு கிேக்கிந்திய கம்ரேனி உருவாக்கம்   - 1664 

 2. மசூலிப்ேட்டினத்தில் ஆங்கிபைய ேண்டகைாலை - 1611 

 3. கல்கத்தா ைகெம் உருவாக்கப்ேடுதல்     - 1690 

 4. முதல் கர்ைாடகப் போர் முடிவு      - 1748  

 (A) 1, 2, 3, 4 ைரி           (B) 1, 3, 4 ைரி   

(C) 1, 2, 4 ைரி             (D) 1 மட்டும் ைரி   

129. எந்த ஆண்டில் B. R. அம்பேத்கர் புத்த மதத்லத தழுவினார் ? 

(A) 1951    (B) 1953       (C) 1954     (D) 1956 
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130. ைமஸ்கிருத ரமாழி வளர்ச்சிக்காக ஏற்ேடுத்தப்ேட்ட திட்டங்களில் முக்கியமானது  

(A) மீமன்ைா            

(B) ைாகித்தியா   

(C) சில்ே ைாஸ்திொ             

(D) ைாஸ்திரி சூடாமணி  

131. இொஜாஜி அவர்கள் எந்த பைாக்கத்துடன் சுதந்திெ கட்சியிலன துவங்கி மீண்டும் அெசியலுக்கு வந்தார்  

(A) காங்கிெஸ் கட்சியிலன எதிர்ப்போர் குலறவான காெணத்தால்  

(B) ரதன்னகத்தில் இந்தி திணிப்பிலன எதிர்த்தார்   

(C) உைக அணு ஆய்த உற்ேத்திலய ேற்றிய சிந்தலன    

(D) இலளய தலைமுலறயினலெ ஊக்குவிக்க நிலனத்தார்   

132. கீழ்கண்டவற்றில் எது ைரியாக ரோருந்தவில்லை? 

(A) அெசியைலமப்பு நிர்ணய ைலேயின் முதல் கூட்டம்  - டிைம்ேர் 9, 1946  

(B) பைரு முக்கிய பைாக்கங்கள் தீர்மானம் அெசியைலமப்பு - ைவம்ேர் 13, 1946 

நிர்ணய ைலேயில் ரகாண்டு வந்தது   

(C) அெசியைலமப்பு நிர்ணய ைலேயின் இறுதி கூட்டம்  -  ஜனவரி 24, 1950   

(D) அெசியைலமப்பு நிர்ணய ைலேயின் பதசிய ரகாடிலய  - ஜீலை 22, 1947 

 ரகாடிலய ஏற்றுக் ரகாண்ட ைாள்   

133. “தகவல் அறியம் உரிலம” என்ற ஆவணம் முதன் முதைாக எந்த அலமப்பில் இருந்தது? 

(A) உைக வங்கி           

(B) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி   

(C) ைர்வபதை நிதி கேகம்           

(D) நிர்வாக சீர்திருத்த அறிக்லக  
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134. N. B. காபெ VS இந்திய பதர்தல் ஆலணயம் எனும் வேக்கு எதபனாடு ரதாடர்புலடயது   

 (A) குடியெசு தலைவர் பதர்தல் தகுதி நிலை குறித்து வினவும் மனுதாெருக்கு இருக்க  

பவண்டியத் தகுதிகள் குறித்து  

(B) குடிமகளின் பதை அலடயாளம் ேற்றியது   

(C) சுதந்திெமான நியாயமான பதர்தல் ேற்றி    

(D) ேதவி காைம் முடிவுற்றதால் ஏற்ேடும் காை இடத்திற்கு பதர்தல் ைடத்து பகாருவது   

135. “வீெப்ே ரமாய்லி” தலைலமயிைான ஆலணயம் ரதாடர்புலடய விவகாெம் 

(A) நிர்வாக சீர்திருத்தம்          (B) நீதி துலற சீர்திருத்தம்   

(C) வரி சீர்திருத்தம்          (D) இந்தியாவின் ைதி நீர் சிக்கல் குறித்து 

136. கீழ்கண்டவற்றில் எலவ ைரியாக ரோருந்தவில்லை ? 

(A) மாநிைங்களுக்கு இலடபயயான கவுன்சில்     -  விதி 261  

(B) ேட்டியலிற்ற  மற்றும் ேேங்குடியின ேகுதி நிர்வாகம்   -  விதி 244   

(C) அகிை இந்திய ேணிகள்          -  விதி 312    

(D) நிர்வாகத் தீர்ப்ோணயம்          -  விதி 323(A) 

137. ைட்டத்தின் ஆட்சி என்ற கருத்தாக்கம் உணர்த்துவது  ைரியான ேதிலை பதர்ந்ரதடுக்கவும்.  

 1. தன்னிச்லையான அதிகாெம் என்ேது இல்ைாமலிருப்ேது 

 2. ோொளுமன்றத்தின் பமைதிகாெத்லத 

 3. ைட்டத்தின் முன் அலனவரும் ைமம் என்ேலத 

(A) 1 மற்றும் 2           (B) 2 மட்டும்   

(C) 1 மற்றும் 3             (D) 3 மட்டும்  
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138. கட்சித்தாவல் தலட ைட்டம் ____ ைட்டத் திருத்தத்தினால் ஏற்ேட்டது  

(A) 42 வது திருத்தச் ைட்டம்         

(B) 52 வது திருத்தச் ைட்டம்   

(C) 62 வது திருத்தச் ைட்டம்          

(D) 72 வது திருத்தச் ைட்டம்  

139. “இந்திய அெைலமப்பு ைட்டமானது பிற அெைலமப்பு ைட்டங்களில் இருந்து சூலறயாடி 

ரைய்யப்ேட்டது” என கூறியவர்  

(A) ேண்டிட் ஜவைர்ைால் பைரு       

(B) ரேரியார் ஈ. ரவ. ொமைாமி   

(C) Dr. B. R. அம்பேத்கார்         

(D) ஐபவார் ஜன்னிங்ஸ் 

140. கீழ்கண்டவற்றில் எலவ ைரியாக  ரோருந்தவில்லை ? 

(A) VII   - யூனியன் பிெபதைம்       

(B) IX  - ேஞ்ைாயத்துக்கள்   

(C) XVIII - அவெநிலை ைட்டங்கள்       

(D) XV  - பதர்தல்கள்  

141. குடியெசு தலைவர் அதிகாெம் ரதாடர்ோன எந்த வாதம் தவறு என கருதப்ேடுகிறது ?  

 (A) குடியெசு தலைவர் இெண்டு அலவயிலும் உலெ நிகழ்த்த முடியும்   

(B) குடியெசு தலைவர் ைாடாளுமன்றத்தின் இெண்டு அலவகளுக்கும் ரைய்திகலள அனுப்ேமுடியும்   

(C) ைாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத்ரதாடலெ குடியெசு தலைவர் தலைலம தாங்கி ைடத்த முடியும்   

(D) மாநிைங்களலவயின் கூட்டம் ைடத்தவும் மற்றும் ஒத்திலவக்கவும் குடியெசுதலைவொல் முடியும்  
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142. இந்திய அெசியைலமப்பின் ைட்டத்தின் 21 மற்றும் 21A ஆகிய ைெத்துக்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த 

உரிலமகலளப் பேணுவதற்கு உத்தெவாதமளிக்கின்றன ? 

 1. உயிர் வாழ்வதற்கான உரிலம மற்றும் தனிப்ேட்ட சுதந்திெம் 

 2. சுகாதாெத்திற்கான உரிலம 

 3. உணவிற்கான உரிலம 

 4. அடிப்ேலடக் கல்விக்கான உரிலம  

(A) 1 மற்றும் 2           (B) 1 மற்றும் 3   

(C) 2 மற்றும் 3             (D) 1 மற்றும் 4  

143. இெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இவெது ஆபைாைலனயின் கீழ் உருவாக்கப்ேட்டது   

 (A) பேொ பிகு            

(B) பேொ மால்தஸ்   

(C) பேொ மைாைனபீஸ்            

(D) பேொ ஆடம் ஸ்மித்   

144. கீழ்க்கண்ட மாநிைங்களில் எது முழுவதும் “இயற்லக உெம்” முதன்லம மாநிைமாக கருதப்ேடுகிறது  

(A) ைாகைாந்து           (B) சிக்கிம்   

(C) ேஞ்ைாப்              (D) ைரியானா  

145. ேசுலம புெட்சி முக்கியமாக இதன் உற்ேத்திலய அதிகரிப்ேது  

 1. பைாளம்            2. கம்பு     

3. பகாதுலம           4. எண்ரணய் வித்துக்கள்  

(A) 1 மட்டும்           (B) 2 மட்டும்    

(C) 3 மட்டும்             (D) 1, 2, 3 மற்றும் 4  
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146. தைா வருமானம் என்ேது  

(A) நிதி ஆண்டில் உற்ேத்தி  ரைய்து முடிக்கப்ேட்ட ேண்டங்கள் மற்றும் ேணிகளின் ரமாத்த மதிப்பு 

(B) ரமாத்த வருமானம்   

(C) ைாட்டு வருமானம் / ரமாத்த மக்கள் ரதாலக     

(D) நிகெ பதசிய உற்ேத்தி (NNP)  

147. கீபே ரகாடுக்கப்ேட்டலவகளில் ரோதுத்துலற மூைதன விைக்கல் ரதாடர்ோன குழு எது  

(A) ைெசிம்மம் கமிட்டி          (B) ஜி. வி. ொமகிருஷ்ணா கமிட்டி  

(C) உர்ஜித் ேட்படல் கமிட்டி       (D) ஜா கமிட்டி 

148. ேன்னாட்டு ேண நிதியின் உண்லமயான பைாக்கம்    ைரியான விலடலய பதர்வு ரைய்க.  

 1. ேன்னாட்டு ேண ஒருங்கிலணப்லே பமம்ேடுத்துதல் 

 2. ைரிைம ேன்னாட்டு வாணிே வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் 

 3. நிலையான மாற்று விகிதத்லத பமம்ேடுத்துதல்  

(A) 1 மட்டும்          (B) 2 மட்டும்   

(C) 1 மற்றும் 3            (D) 1, 2 மற்றும் 3  

149. கீழ்க்கண்ட  ைரியான கூற்லற காண்க.    ேதிரனாறாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் 

 1. ரேண் மற்றும் குேந்லதகளின் விகிதாச்ைாெம் 0 முதல் 6 வயது வலெ உள்ள குேந்லதகளின்  

              எண்ணிக்லக 935 ஆக 2011 - 12 ஆண்டிலும் 950 ஆக 2016-17 ல் உயர்ந்தது  

 2. அெசின் திட்டங்கள் குலறந்தேட்ைம் 33 ைதவிகிதம் பைெடியாகபவா மலறமுகமாகபவா  

               ரேண்கள்  மற்றும் குேந்லதகளுக்கு போய் பைர்வலத உறுதி ரைய்வது    

(A) 1 மட்டும்          (B) 2 மட்டும்   

(C) 1 மற்றும் 2             (D) 1 இல்லை 2 இல்லை  
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150. எந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காைத்தில் பதசிய முன்பனற்ற ைலே ஆெம்பிக்கப்ேட்டது ? 

(A) முதைாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்      

(B) இெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்   

(C) மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்       

(D) ஆறாவது  ஐந்தாண்டு திட்டம் 

151. ஒன்ேதாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காைம்   

 (A) 1995-2000          (B) 1996-2001   

(C) 1997-2002            (D) 1998-2003  

152. கருத்து     : மாபில்ைா ைமூகத்தினர் ரகாரில்ைாப் போலெ லகயிரைடுத்துக் ரகாண்டனர்.  

ஆட்சியாளர்களுக்கும் அருகாலமயிலிருந்த இந்துக்களுக்கும் தாங்ரகானா 

வலகயில் ரகாடூெமாக ரகாடுலம ரைய்தனர்  

 காெணம்   : “சுத்தி” இயக்கம் ஸ்ெத்தானந்தா தலைலமயில் இந்துக்களால் ஆெம்பிக்கப்ேட்டது  

(A) கருத்து தவறு காெணம் ைரி  

(B) கருத்தும் காெணமும் ைரி ஆனால் காெணம் கருத்லத விளக்குவதாக அலமயவில்லை   

(C) கருத்துவம் காெணமும் தவறு    

(D) கருத்தும் காெணமும் ைரி காெணம் கருத்லத விளக்குகிறது   

153. மார்ச் 1977 ம் ஆண்டு பதர்தலில் இந்திொ காந்தி அம்லமயார் ொய் ேபொலி ரதாகுதியில் ___ 

ஆல் பதாற்கடிக்கப்ேட்டார்  

(A) ரஜயபிெகஷ் ைாொயணன்      (B) Y. B. ைவான் 

(C) ொஜ் ைாொயணன்        (D) ரமாொஜி பதைாய்   

154. பிர்ைா முண்டா முன்னின்று ைடத்திய புெட்சி ைலடரேறும் இடம்   

 (A) மைோர் ேகுதி         (B) பைாட்டா ைாக்பூர் ேகுதி    

(C) வங்காளப் ேகுதி         (D) லமசூர் ேகுதி  
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155. வங்காளத்திலிருந்து ரவளிவந்த முதல் தாய்ரமாழி ைாளிதழ்  

(A) யுகந்தர்           (B) ைமாச்ைார் தர்ேன்   

(C) ைந்தியா             (D) ேந்தி ஜீவன்   

156. கீபே ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள இலணகளில் ைரியானலவ எது / எலவ?  

 1. ரமௌைானா ஆைாத்    - இந்தியா சுதைதிெம் ரேறும் 

 2. ைாைா ைஜ்ேதி ொய்    - இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுலம 

 3. ோைகங்காதெ திைகர்    - கீத ெகசியம்  

(A) 1 மற்றும் 3         (B) 2 மற்றும் 3   

(C) 1 மற்றும் 2           (D) 1, 2 மற்றும் 3 

157. இந்திய பதசிய காங்கிெஸின் முதல் முஸ்லீம் தலைவர் யார் ? 

(A) முகமது அலி ஜின்னா       (B) ேத்ருதின் தயாபிஜி   

(C) ைர் லையது அகமது கான்        (D) அப்துல் கைாம் ஆைாத்  

158.  5 + 11 + 17 + . . . . + 95 என்ற கூட்டுத் ரதாடரின் கூடுதல் காண்க.  

(A) 750      (B) 800     (C) 850        (D) 900 

159. இெண்டு எண்களின் கூடுதல் 256 அவற்றின் வித்தயாைம் 16 எனில் அவ்விெண்டு 

எண்கலளக் காண்க.  

(A) 156, 100          (B) 110, 146      

(C) 120, 136             (D) 118, 138 

160. ஒரு வகுப்பில் 20 மாணவர்கள் உள்ளனர்.  இவர்களுள் 5 மாணவர்கள் தைா 76 

மதிப்ரேண்களும், 7 மாணவர்கள் தைா 77 மதிப்ரேண்களும், 8 மாணவர்கள் தைா 78 

மதிப்ரேண்களும் ரேற்றுள்ளனர் வகுப்புச் ைொைரி மதிப்ரேண் காண்க.  

(A) 77.51     (B) 77.15     (C) 77.10     (D) 77.01 
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161. ஒரு காற்றடிக்கும் தலெயில் உள்ள ஒரு புள்ளிக்கும் இலடபய கட்டப்ேட்ட கயிற்றின் நீளம்  

90 மீ.  அந்த கயிறு தலெமட்டத்துடன் tan θ = 
15

8
 என அலமயுமாறு பகாண அளவு (θ)  

ஏற்ேடுத்துகிறது எனில் காற்றாடி தலெயிலிருந்து எவ்வளவு உயெத்தில் உள்ளது ?   

 (A) 79 மீ     (B) 80 மீ     (C) 79. 41 மீ      (D) 80. 4 மீ   

162. ைமவாய்ப்பு முலறயில் பதர்ந்ரதடுக்கப்ேடும் ரைட்டாண்டில் 53 ரவள்ளிக்கிேலமகள் இருக்க 

நிகழ்தகவு  

(A) 
1

7
      (B) 

2

7
       (C)  

3

7
        (D) 0  

163. தந்லத, தாய் மற்றும் குேந்லத ஆகிபயாலெக் ரகாண்ட குடும்ேத்தின் ைொைரி வயது 20.  ஏழு 

ஆண்டிற்கு பிறகு குேந்லதயின் வயது 11 எனில், குேந்லத பிறப்ேதற்கு முதல் ைாள் ைொைரி 

வயது என்ன ? 

(A) 24      (B) 20       (C) 18       (D) 16 

164. ____ பிெபதைத்தில் ேசுலமமாறா காடுகள் அதிகமாக காணப்ேடுகிறது  

 (A)  அலெ – ஈெப்ேகுதி பிெபதைங்கள்      

(B) ஈெப்ேகுதி பிெபதைங்கள்   

(C) வறண்ட ேகுதி அல்ைது பிெபதைங்களில்      

(D) ோலைவன  பிெபதைங்களில்   

165. 20 ன் 25 % ன் 20 % என்ேதன் மதிப்பு ?  

(A) 1      (B) 10       (C) 20       (D) 25  

166. திவ்யா தமிழில் 50 க்கு 46 மதிப்ரேண்களும்.  ஆங்கிைத்தில் 30 க்கு 27 மதிப்ரேண்களும், 

கணக்கில் 40 க்கு 36 மதிப்ரேண்களும், அறிவியல் ோடத்தில் 60 க்கு 54 மதிப்ரேண்களும் 

ரேற்றார் எனில், அவர் எந்தப் ோடத்தில் அதிக மதிப்ரேண் ரேற்றார் ? 

(A) தமிழ்     (B) ஆங்கிைம்     (C) கணக்கு     (D) அறிவியல் 

167. பின்வருவனவற்றின் மீ. ரோ. ம காண்க x3 + y3,  (x3 - y3),  x4 + x2 y2 + y4 

(A) x3  +  y3      (B) x6 – y6      (C) x3 – y3      (D) x6 + y6 
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168. 0.90, 13.5 மற்றம் 15 மீ. ரோ. வ யாது ? 

(A) 0.3      (B) 0.9      (C) 0.5       (D) 0.15 

169. பின்வருவனவற்றின் மீ. ரோ. வ காண்க (x3– x2 + x -1), (x4 – 1)  

(A) (x - 1) (x2 – 1)           

(B) (x + 1) (x2 – 1)   

(C) (x – 1) (x2 + 1)             

(D) (x + 1) (x2 + 1) 

170. சுருக்குக : √36𝑎4 (𝑏 − 𝑐)16       ÷ 2𝑎(𝑏 − 𝑐)2 

 (A) 18 a3 (b – c)8           

(B) 3a (b – c)4   

(C) 3a ( b –c)2            (D) 3a (b – c)6 

171. சுருக்குக : 2 
2

3
 – 3 

1

6
 + 6 

3

4
 

 (A) 6 
1

4
      (B) 6 

1

2
      (C) 6 

4

3
       (D) 5 

3

4
 

172. 
𝑎

𝑏
=

3

4
 ;  

𝑏

𝑐
=

5

7
 எனில் a : b : c  ன் மதிப்பு  

  (A) 15 : 20 : 28    (B) 12 : 20 : 21     (C) 3 : 9 : 7    (D) 6 : 8 : 9  

173. 60 ரை. மீ ஆெம் ரகாண்ட அலெக்பகாள வடிவ ோத்திெத்தில் நிலறய பைாப்புக் கூழ் உள்ளது.  

அதலன 6 ரை. மீ ஆெமும், 2 ரை. மீ உயெமும் ரகாண்ட உருலள வடிவ பைாப்புக் கட்டிகளாக 

ரைய்தால் எத்தலன பைாப்புக் கட்டிகள் கிலடக்கும் ?  

(A) 1800     (B) 1825      (C) 2100      (D) 2000 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

36 

174. ஒரு ரைங்கலின் அளவு 20 ரை. மீ × 10 ரை. மீ × 7.5 ரை. மீ       20 மீ × 2  மீ × 0.75 மீ 

அளவுள்ள சுவர் கட்டுவதற்கு எத்தலன ரைங்கற்கள் பதலவப்ேடும் ?  

 (A) 10, 000     (B) 15, 000      (C) 20, 000      (D) 25, 000  

175. ஒரு திண்ம பைர்வட்ட உருலளயின் ரமாத்தப் புறப்ேெப்பு 231 ை. ரை. மீ அதன் வலளேெப்பு 

ரமாத்த புறப்ேெப்பில் மூன்றில் இெண்டு ேங்கு எனில் அதன் ஆெம் மற்றும் உயெத்லதக் 

காண்க  

(A) r= 3.5 ரை.மீ, h = 7 ரை. மீ       (B) r= 3.2 ரை.மீ, h = 7 ரை. மீ    

(C) r= 3.5 ரை.மீ, h = 6 ரை. மீ         (D) r= 3.2 ரை.மீ, h = 6 ரை. மீ 

176. ஒரு திண்ம பைர்வட்ட உருலளயின் ஆெமும் உயெமும் 2 : 5 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன. 

அதன்  வலளேெப்பு 
3960

7
 ை. ரை. மீ எனில் உருலளயின் உயெம் மற்றும் ஆெம் காண்க  

(A) உயெம் = 15 ரை. மீ ஆெம் = 6 ரை. மீ         

(B) உயெம் = 6 ரை. மீ ஆெம் = 15 ரை. மீ     

(C) உயெம் = 14 ரை. மீ ஆெம் = 5 ரை. மீ           

(D) உயெம் = 5 ரை. மீ ஆெம் = 14 ரை. மீ     

177. ஒரு கூம்பும், ஒரு உருலளயும் ஒபெ அடிப்ேெப்பும் ஒபெ வலளேெப்பும் ரகாண்டலவ.  

உருலளயின் உயெம் 2.5 மீ, கூம்பின் ஆெம் 3 மீ எனில் கூம்பின் கன அளவு  என்ன ? 

(A) 15π மீ3            (B) 12π மீ3   

(C) 36π மீ3              (D) 7.5π மீ3  

178. `8,000 க்கு 10% வட்டி வீதம் எனில் இெண்டு ஆண்டுகளில் கிலடக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் 

தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாைத்லதக் காண்க.  

(A) `70             (B) `80         

(C) `60               (D) `90 

179. இரு சீொன ேகலடகள் ஒரு முலற உருட்டப்ேடுகின்றன.  எனில் முக எண்கள் ஒபெ 

எண்களாக இருக்க நிகழ்தகவு காண்க.  

(A) 
1

2
    (B)  

2

3
          (C) 

1

6
       (D) 1 
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180. ரோருந்தாத ஒன்லற பதர்வு ரைய்க  

(A) லமயம்            (B) ஆெம்   

(C) ைாண்              (D) விட்டம்  

81. √75 + √33 + √4 +  √25   ன் மதிப்பு காண்க   

 (A) 9     (B) 10        (C) 12       (D) 13  

182. எந்த ைாட்டு விஞ்ஞானிகள் உைகத்திபைபய முதைாவது ஒற்லற குபொபமாபைாம் ரகாண்ட 

ஈஸ்ட்லட உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்  

(A) சீனா    (B) ஆஸ்திபெலியா     (C) யு. எஸ். ஏ     (D) ஜப்ோன்  

183. உணவு பிெச்ைலனலய தீர்க்க நீண்டகாை திட்டம் எது / எலவ ? 

 1. பவளாண்லம உற்ேத்தி மற்றும் உற்ேத்தி திறலன அதிகப்ேடுத்துவது 

 2. அரிசி இறக்கமதி 

 3. பவளாண்லம விலையில் நிலைோடு 

 4. மக்கள் உணவு ேேக்கத்தில் மாற்றம் ரகாண்டு வருதல்    

 குறியீடுகளில் இருந்து ைரியான விலடலய ரதரிவு ரைய்க  

(A) 1 மற்றும் 2           (B) 2 மற்றும் 3   

(C) 3 மற்றும் 1             (D) 1, 3 மற்றும் 4 

184. இந்தியாவில் கிொமப்புெங்களில் ைத்தான் உணவு எடுத்துக் ரகாள்ளும் அளவு _____ என 

ேரிந்துலெ ரைய்யப்ேட்டுள்ளது   

 (A) 2000 கபைாரிகள்          (B) 2100 கபைாரிகள்   

(C) 2300 கபைாரிகள்           (D) 2400 கபைாரிகள்  
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185. 2011 மக்கள் ரதாலக கணக்ரகடுப்பின் ேடி எந்த மாவட்டத்தில் குேந்லத ோலின விகிதாைாெம் 

குலறவாக உள்ளது  

(A) மதுலெ            (B) பதனீ        

(C)  அரியலூர்             (D) கடலூர்   

186. பிெதான் மந்திரி ோசில் பீமா  பயாஜனா திட்டம் விவைாயிகளின் முன்பனற்றத்திற்கு _______   

ஆண்டு ரகாண்டு வெப்ேட்டது  

(A) 2012            (B) 2015       

(C) 2016              (D) 2013  

 187. பின்வரும் விண்கைங்களில் எது  2018 ஆம்  ஆண்டில் புதன் கிெகதத்திற்கு அனுப்ேப்ேட்டது ? 

(A) ைாங்க் இ 4           (B) ரேபி ரகாைம்போ   

(C) ஜீ ைாட் – 7            (D) பைாங்யூன்  

188.  பின்வரும் தீவுகளில் எது ேவளத் தீவு ?   

பின்வரும் குறியீடுகளில் இருந்து ைரியான விலடலய ரதரிவு ரைய்க    

 1. மார்ைல் தீவு           2. ரீயுனியன் தீவு 

 3. மாைத்தீவு           4. ரமாரீசியஸ் தீவு 

(A) 1 மற்றும் 2            (B) 2 மற்றும் 3   

(C) 1 மற்றும் 4             (D) 1 மற்றும் 3  

189. கீபே ரகாடுக்கப்ேட்டுள்ள ஆறுகள் – துலண ஆறுகளில் எது ைரியாக ரோருந்தியுள்ளது  

 1. ைம்ேல் – ைர்மதா     2. பைான் – யமுனா        3. மனாஸ் – பிெம்மபுத்திொ  

(A) 1, 2 மற்றும் 3          (B) 1 மற்றும் 2   

(C) 2 மற்றும் 3             (D) 3 மட்டும்  
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190. 17 வது ஆசிய  விலளயாட்டு போட்டியில் ஆண்கள் ைாக்கி போட்டியில் தங்கம் ரவன்றவர் யார் ? 

(A) இந்தியா            

(B) ோகிஸ்தான்     

(C) ேங்களாபதஸ்             

(D) பமற்கூரிய எலவயும் இல்லை 

191. பிரிக்ஸ் ைாடுகள் ஏற்றுக் ரகாண்ட ரடல்லி பிெகடனம் ரதாடர்புலடயது   

 (A) ைமூக விழிப்புணர்வு         (B) ைமத்துவம்   

(C) உடல் ைைம்             (D) கல்வி  

192. எந்த ஆண்டு இந்திய பதசிய ரைடுஞ்ைாலை ஆலணயம் (அதிகாெ லமயம்) நிறுவப்ேட்டது ? 

(A) 1993            (B) 1990       

(C) 1995             (D) 1985  

193. பகெளாவில் அலமந்துள்ள ைேரிமலையில் 10 முதல் 50 வயது வலெ உள்ள ரேண்கள் 

ைேரிமலை பகாவிலுக்குள் ரைல்ை தலட இருந்தலத ைட்டத்திற்கு புறம்ோனது என்று உச்ை 

நீதிமன்றம் எப்ரோழுது தீர்ப்ேளித்தது  

(A) ஆகஸ்ட் 2018           

(B) ரைப்டம்ேர் 2018    

(C) டிைம்ேர் 2018             

(D) அக்படாேர் 2018 

194. ரதன்கிேக்காசிய ைாடுகளின் கூட்ட லமப்ோன ஆசியானின் தலைலமயகம் அலமந்துள்ள ைாடு   

 (A) சிங்கப்பூர்           (B) மபைஷியா   

(C) இந்பதாபனஷியா          (D) மியான்மர் 
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195. கட்சி  - சின்னம்   ரோருத்துக :           a b c d 

 (a) பிஜீ ஜனதா தளம் கட்சி       1. ஏர்கைப்லே   (A) 3 4 1 2  

 (b) சிபொபமானி அகாலி தளகட்சி    2. மாளிலக    (B) 2 1 3 4 

 (c) ஜம்முகாஷ்மீர்  பதசிய மாைாட்டு கட்சி  3. ைங்கு    (C) 4 3 2 1 

 (d) மக்கள் ஜன ைக்தி கட்சி       4. தாெசு     (D) 1 2 3 4 

196. உச்ைநீதி மன்றத்தால் நியமிக்கப்ேட்ட வேக்கறிஞர் அேொஜிதா உதவி ரைய்ய பவண்டிய 

வேக்கு ரதாடர்புலடய விவகாெம்   

(A) குேந்லதகள் துன்புறுத்தப்ேடும் பிெச்ைலன  

(B) ரதாழிைாளர்கள் ரதாடர்புலடய பிெச்ைலன   

(C) சுற்றுசூேல் ரதாடர்ோன பிெச்ைலன    

(D) காற்று மாசுோடு ரதாடர்ோன பிெச்ைலன  

197. கீழ்கண்ட கூற்றுக்கலள கருதவும் ? 

 1. கண்ணியம் என்ேதன் ரோருளானது தனிைேர் சுதந்திெம் மற்றும் கண்ணியமாக வாழும் உரிலமயாகும் 

 2. ைமூக ரோருளாதாெ உரிலமகள் நிலனவாவதற்கு”ஆதார்” மிகவும் ேயனுள்ளது 

 3. தனிைேர் அந்தெங்கலள காட்டிலும் அடிப்ேலட உரிலமகள் முக்கியமானது மற்றும் பமைானது 

 4. “ஆதார்” ேள்ளி பைர்க்லகயிலும் அத்தியாவசிய அவசிய பதலவயாகும்   

    தவறான விலடலய பதர்ந்து எடு  

(A) 2 மற்றும் 4        

(B) 4 மட்டும்   

(C) 1 மற்றும் 2             

(D) 3 மட்டும்  
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198. சீனாவுடனான அலமதி மற்றும் ைமாதான நிலை ஒப்ேந்தம் இவரின் தலைலமயில் 

லகரயழுத்திடப்ேட்டது  

(A) P. V. ைெசிம்ம ொவ்          

(B) அடல் பிகாரி வாஜ்ோய்   

(C) L. K. குஸ்ொல்             

(D) P. ைந்திெ பைகர்   

199. கீழ்கண்ட வாக்கியத்லத கருதவும் 

 1. போைான் அபியான் திட்டம் உடற்ேருமனுடன் ரதாடர்புலடயது 

 2. இந்த திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு துவக்கப்ேட்டது 

 3. ஊட்டச்ைத்து ரதாடர்ோன முழுலமயான திட்டம் ொஜஸ்தானில் ரதாடங்கப்ேட்டது 

 4. இந்தியா பிொந்திய வளர்ச்சிலய பைாக்கமாகக் ரகாண்டு ஆெம்பிக்கப்ேட்டது  

 ைரியான வாக்கியத்லத கண்டறி       

(A) 1 மற்றும் 2           (B) 2 மற்றும் 3   

(C) 2, 3 மற்றும் 4            (D) 1 மட்டும்  

200. ைாதுல்ைா கணவாய் மூைம் இலணயும் ைாடுகள் 

(A) இந்தியா மற்றும் ோகிஸ்தான்       

(B) இந்தியா மற்றம் ேங்களாபதஷ்   

(C) இந்தியா மற்றும் சீனா           

(D) இந்தியா மற்றும் ஶ்ரீைங்கா 

-ALL THE BEST- 
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TARGETTEAMS VILLUPURAM DEO EXAM 2023   

WhatsApp Gr link  

https://chat.whatsapp.com/D8SOq4NceYnGWwgOCHr5kZ 

        

TNPSC DEO EXAM 20190305 

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்  தேர்வு 2019  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B D B B C A B B D A D A B B B A B A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B A B D A A B A A A C B D C B B A A A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B A B A D C D D D A C C D D C A A A C C 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

D B A A B A C A D A D C B B D C A D D B 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

A D D A C A A C C D B A C A D A D B B B 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

A C B D B B A A C C C D C B B A B A A D 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

C D B B C C D A D D A B A A A A C B C A 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

C D C B C C B D C A C B C B B D B B C B 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

C B A B A A B A C D A A D C A A B B C A 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

A A D D C C B D D A D C B C A D B A B C 
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