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1  Answer all the questions. All questions carry one mark each 

2.   Since all questions are compulsory, do not try to read through the  whole  
 question paper before beginning to answer. 
 
3.   Begin with the first question and keep on trying one question after  another 
 till you finish all the question. 
 
4.   If you do not know the answer to any question, do not spend much 
 time on it but pass on to the next one. Time permitting, you can come 
 back to the questions which you have left in the first instance and try 
 them again. 
 
5.  Since the time allotted to this question paper is very limited, you should 
 make the best use of it by not spending too much time on any one question. 
 
6.   Separate sheets have been provided for rough work in the Question 
 Booklet itself. 
 
7.  The answers should be marked on a separate answer sheet provided in 
 the Examination Hall. 
 
8.  The answer sheet has two parts corresponding to Part – I and Part –II of 
 the Test. 
 
9. Answer to each question is to be indicated by shading the number of 
 the correct choice in the answer sheet with black ballpoint pen from 
 amongst the ones  given for the corresponding question in the test 
 booklet. 
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(Qns. 1 to 6) 

Direction :  In each of the following questions, a number or letter series is given with one term 

missing.  Choose the correct alternative that will continue the same pattern. 

 

1. 5 , 17 , 37 , 65 , 101, 145 , ___ 

 (1) 197   (2) 209   (3) 185   (4) 165 

 

2. 17 , 33 , 63 , 121 , 235 , ___ 

 (1) 325   (2) 495   (3) 295   (4) 596 

 

3. 11 , 14 , 24 , 41 , 65 , ___ 

 (1) 91   (2) 93   (3) 96   (4) 99 

 

4. 563 , 647 , 479 , 815 , ___ 

 (1) 672   (2) 386   (3) 279   (4) 143 

 

5. 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10, ?, 12 

(1) 5   (2) 7   (3) 8   (4) 11 

6. MHZ , NIW , OKT , PNG , ___ 

 (1) RRN  (2) QRN  (3) QRM  (4) QQN 

 

(Qns. 7 to 10)   

Direction: In each of the following questions, the real alphabets in a word are replaced by certain 

other alphabets according to a specific rule to form its code.  Choose the most appropriate answer 

from the given alternatives. 

 

7. In a certain code MONKEY   is written as XDJMNL.  How is TIGER written in that code? 

(1) QDFHS  (2) SDFHS  (3) SHFDQ  (4) UJFHS 

 

8. If  HEATER is written as KBDQHO.  How will you encode COOLER? 

(1) ALRIHV  (2) FLRIHO  (3) FLIRHO  (4) FHOIRL 

 

9. If  DELHI is coded a CCIDD, how would you encode BOMBAY? 

(1) AMJXVS  (2) AJMTVT  (3) MJZVSU  (4) WXYZAX 

 

10. If in a certain code SWITCH is written as TVJSDG, which word would be written as 

CQFZE? 

(1) BARED  (2) BRAED  (3) BREAD  (4) BRADE 
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11. Select the lettered pair that has the same relationship as the original pair of words 

Geology : Earth 

(1) Architect : Building   (2) Biology : Science  

(3) Aquarium : Fish    (4) Archaeology : Artifacts 

 

12. Choose the pair in which the words are differently related? 

(1) Fish : Pisciculture    (2) Birds : Horticulture  

 (3) Bees : Apiculture    (4) Silkworm : Sericulture 

 

13. A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. 

In what time can the son do it alone? 

(1)  days  (2) 7 days  (3) 7  days  (4) 8 days 

 

14. The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. Ten years hence, father’s age 

will be twice that of his son. The present age of son is 

(1) 18 years  (2) 20 years  (3) 28 years  (4) 32 years 

15. A cube whose two adjacent faces are coloured is cut into 64 identical small cubes. How many 

of these small cubes are not coloured at all?.  

(1) 60   (2) 48   (3) 36   (4) 24 

 

16. A watch reads 4.30. If the minute hand points East, in what direction will the hour 

 hand point? 

(1) North  (2) North-west  (3) South-east  (4) North-east 

 

17. In a certain code language ‘po ki top ma’ means ‘Usha is playing cards’, ‘kop ja ki ma’ 

means ‘Asha is playing tennis’, ‘ki top sop ho’ means ‘they are playing football’ and ‘po sur 

kop’ means ‘cards and tennis’. Which word in that language means ‘Asha’? 

(1) ja   (2) ma   (3) kop   (4) top 

18. How many 5s are there in the following number sequence which are immediately preceded 

by 7 and immediately followed by 6 

7 5 5 9 4 5 7 6 4 5 9 8 7 5 6 7 6 4 3 2 5 6 7 8  

(1) 1   (2) 2   (3) 3   (4) 4 

 

19. Choose one which is different from the rest 

(1) Debit  (2) Deposit  (3) Deduction  (4) Withdrawal 

 

20. If fifth of the month falls two days after Monday, what day of the week will precede the 

19th of the month? 

(1)  Friday              (2)Wednesday  (3)Saturday               (4)Tuesday 
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(Qns. 21 to 25)   

Direction: In each of the following questions, one term in the number series is wrong.  Find out 

the wrong term. 

 

21. 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 

(1) 3   (2) 5   (3) 7   (4) 9 

 

22. 1 , 3 , 10 , 21 , 64 , 129 , 256 , 778 

(1) 256   (2)21   (3)129   (4)10 

 

23. 8 , 27 , 125 , 343 , 1331 

(1) 8   (2)342   (3)1331  (4)125 

 

24. 125 , 126 , 124 , 127 , 123 , 129 

(1) 126   (2)124   (3)123   (4)129 

 

25. 16 , 22 , 30 , 45 , 52 , 66 

(1) 30   (2)45   (3)52   (4)66 

 

(Qns. 26 to 29)   

Direction: In each of the following question, there is a certain relation between two given 

numbers on one side of :: and one number on the other side and a (?).  Choose the best alternative 

have the same relation with this number. 

 

26. 23 : 13 :: 54 : ? 

(1) 44   (2)39   (3)40   (4)41 

 

27. 8 : 256 :: ? : ? 

(1) 7 : 343  (2)9 : 243  (3)11 : 1331  (4)6 : 108 

 

28. 9 : 65 :: ? : ? 

(1) 1 : 9  (2)2 : 7   (3) 5 : 37  (4) 4 : 25 

 

29. 20: 11 :: ? : ? 

(1) 50 : 24  (2)30 : 16  (3)18 : 17  (4)40 : 37 

 

      (Qns. 30 to 33)   

Directions: In each of the following questions, there is a certain relation between two given 

words on one side.  Fill in the blanks with best alternative for the second pair. 

 

30. Rondo : Music :: Lay : ________ 

(1) Song  (2) Poem  (3) Lyric  (4) Story 
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31. Accommodation : Rent :: Journey : _______ 

(1) Expense  (2) Income  (3) Freight  (4) Fare 

 

32. Water : Convection :: Space : _______ 

(1) Conduction   (2) Transference   (3) Vacuum  (4) Radiation 

 

33. Mash : Horse :: Mast : _______ 

(1) Cow  (2) Monkey  (3) Chimpanzee (4) Pig 

 

34. I am facing east. I turn 100º in the clockwise direction and then 145º in the anti-clockwise 

direction.  Which direction am I facing now? 

(1) East  (2) North-East  (3) North  (4) South-West 

 

35.  A is 40m south-west of B. C is 40m south-east of B. Then C is in which direction of A? 

(1) East  (2) West  (3) North-East  (4) South 

 

(Qns. 36 to 40)   

Directions: In each of the following questions, the different items are related like a chain code 

followed by a question at the end. Find the answer in its code language. 

36.  If eraser is called box, box is called pencil, pencil is called as sharpener and sharpener is 

called as bag. What will a child write with? 

 (1) Box  (2) Pencil  (3) Eraser  (4) Sharpener 

 

37.   If green means red, red means yellow, yellow means blue, blue means orange and orange 

means green. What is the colour of clear sky? 

(1) Blue  (2) Red  (3) Yellow  (4) Green 

 

38.  If finger is called toe, toe is called foot, foot is called thumb, thumb is called ankle, ankle is 

called as palm, and palm is called as knee. What ones finger has a different name? 

 (1) Toe  (2) Thumb  (3) Knee  (4) Palm 

 

39.   If sand is called air, air is called plateau, plateau is called as well, well is called as island 

and island is called as sky, then where will a woman draw water? 

(1) Well  (2) Island  (3) Sky   (4) Air 

 

40.   If wall is called as window, window is called as door, door is called as floor, floor is called 

as roof and roof is called as ventilator. What will a person stand on? 

(1) Window  (2) Wall  (3) Floor  (4) Roof 
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(Qns. 41 to 44) 

Directions: In the following questions, numeral value is assign to a word.  In each question find 

the numerical value for the given word. 

41. If D=4 and CONER=63, then BASIS = ? 

(1) 49   (2)50   (3)54   (4)55 

 

42. If GARIMA is written as 725432 and TINA AS 6482, then how is MARTINA written in that 

code? 

(1) 3256482  (2)3265842  (3)3645862  (4)3658426 

 

43. If AT=20, BAT=40 then CAT will be equal to  

(1) 30   (2)50   (3)60   (4)70 

 

44. If PQ means 45, QR means 56, QS means 58, then RPSQ is 

(1) 6845  (2)5648  (3)6485  (4)5684 

 

(Qns. 45 to 51)  

Directions: In the following letter series, some of the letters are missing, which are given in that 

order as one of the alternatives below it. Choose the correct alternative. 
 

45. ab__aa __ caab__c__abb__c 

(1) bbcaa  (2) bcbca  (3) cabac  (4) cbbac 

 

46. ab _ _ _ b _ bbaa _ 

(1) abaab  (2) abbab  (3) baaab  (4) babba 

 

47. bc _ b _ c _ b _ ccb 

(1) cbcb  (2) bbcb  (3) cbbc  (4) bcbc 

 

48. ab _ bcbca _ _ c _ bab 

(1) acbc  (2) baaa  (3) abcc  (4) ccaa 

 

49. __acca__ccca__acccc__aaa 

(1)  acca  (2) caaa  (3) ccaa  (4) caac 

50. a__bc__c__abb__bca__ 

(1)  cccbc  (2) cbbac  (3) accba  (4) abbba 

51. cab __ a __ c __ bc __ bc _ b _ ab 

(1) bcbbab  (2) bcbbbc  (3) acacab  (4) cbaaac 

 
 

(Qns. 52 to 55)  

Directions: Find the missing term(s): 
 

52. ZGL, XHN, VIQ, TJU, ? 

 (1)  RKX            (2) RKY  (3) RLZ                 (4) RKZ 
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53.  2B, 4C, 8E, 14H, ? 

(1)  22L            (2) 24L  (3) 22K    (4) 24M 

 

54.  MTH, QRK, UPN, YNQ, ? 

 (1)  CKT  (2) CLT  (3) ELT    (4) EKT 

 

55.  B3M, E7J, H15G, K31D, ? 

(1)  N65A                    (2) O63A                    (3) N63A                    (4) N63Z 

 

(Qns. 56 to 58)  

Directions: Find which shape should fill the empty shape. 

56.  

 

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

57.  

 

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

 

58.  

 

 

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                 (4) d 
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(Qns. 59 to 63)  

Directions: Each of the following questions bears four figure numbered 1, 2, 3 and 4 which 

constitute the Problem Set and four other figures numbered A, B, C and D which constitute 

the Answer Set. Figures 1 and 2 are related in a particular way. Establish a similar 

relationship between figures 3 and 4 by choosing a figure from the Answer set that would best 

substitute figure (4) in the Problem set.  

 Problem Figure                                     Answer Figure 

                          

 

59.    
 

 

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

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

 
60. 

                            

 

   

 

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

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

 
 

61. 

                            

 

      

 

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

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

 

62.  

                            

 

   

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

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

 

63.  

      

 

 

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

 

(1)  A               (2) B   (3) C                (4) D 
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64. What is the minimum number of colours required to fill the spaces in the diagram without 

any two adjacent spaces having the same colour? 

 

 

 

 

 (1)  6   (2) 5   (3) 4   (4) 3 

 

(Qns. 65 to 69)  

Directions: write the shape or figure on the right completes the second pair in a similar way as 

in the first pair. 

 

65.   

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

 

 

66.    

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

67.  

 

 

  

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 
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68.  

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

 

69.  

 

  

  

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

 

(Qns. 70 to 74)  

Directions: In the following questions, three out of the four alternatives are same in a certain 

way and so form a group. Find the odd one that does not belong to the group. 
 
 

70.   (A) Silk                         (B)Cotton                       (C)Nylon                      (D)Wool 

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

 
71. (A) Drama                      (B)Story                         (C)Poem                        (D)Novel 

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

 

72. (A) BF                             (B)HFK                          (C)NLP                         (D)XVZ 

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

 
73. (A) ACE                          (B)MOQ                         (C)RTV                        (D)UWY 

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

 

74. (A) BDI                           (B)KMR                         (C)PRW                       (D)FHN 

(1)  A               (2) B   (3) C                (4) D 
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(Qns. 75 to 79) 

 Directions: Choose the correct answer 

75.     

 

 

 

 

(1)  N   (2) X   (3) D   (4) P   

 

76.   

 

 

 

 

(1)  5   (2) 9   (3) 10   (4) 21 

 

77.     

 

 

 

 (1) 35   (2) 48   (3) 72   (4) 120 

 

78.     

 

 

 

  (1) 84   (2) 195   (3) 240   (4) 120 

 

79.  

 

 

 

 

 

(1) 10   (2) 11   (3) 12   (4) 13 

F W O 

A J K 

E M ? 

? 13 49 

9 17 69 

13 11 59 

15  2 

 80  

5  6 

9  7 

 65  

4  6 

13  16 

 ?  

11  8 

2  6 

 168  

3  2 

2  3 

 ?  

4  5 

3  5 

 120  

2  1 

 13  

 

? 

      1 

4         2 

      3 

5 

 8  
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80. Arrange the words given below in a meaningful sequence. 

 1. Presentation    2. Recommendation    3. Arrival     4. Discussion     5. Introduction 

(1)  5, 3, 4, 1, 2            (2) 3, 5, 4, 2, 1 (3) 3, 5, 1, 4, 2             (4) 5, 3, 1, 2, 4 

81.  In an examination, a student scores 2 marks for every correct answer and loses 1 mark for 

every wrong answer. If he attempts all 50 questions and secures 70 marks, the no of questions 

he attempts correctly is : 

(1)  35    (2) 38   (3) 40   (4) 42 

 

82. A is B's sister. C is B's mother. D is C's father. E is D's mother. Then, how is A related to D? 

(1)  Grandfather (2) Grandmother (3) Daughter  (4) Granddaughter 

 

83. How many dots are there on the dice face opposite the one with three dots? 

 

 

 

 

 

(1)  2    (2) 4   (3) 5   (4) 6 

 

 

84. Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of Figure (Z). 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  1    (2) 2   (3) 3   (4) 4 

 

85. Find out which of the figures (1), (2), (3) and (4) can be formed from the pieces given in 

figure (X). 

           

 (1)  1    (2) 2   (3) 3   (4) 4 
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(Qns. 86 to 88)  

DIRECTION: In each of the following questions, a number series is given with one term 

missing. Choose the correct alternative that will continue the same pattern and replace the 

question mark. 

86.  7, 15, 28, 59, 114,  ? 

(1) 216  (2) 233   (3) 232   (4) 323   

 

87. 8, 24, 48, 80,  ?,  168 

(1) 120  (2) 124   (3) 136   (4) 134 

 

88.  

   

12

1112

1111111111111111111111111

11

 

(1) 184   (2) 210   (3) 241   (4) 196 

 

89.  A walks 10 metres in front and 10 metres to the right. Then every time turning to his left he 

walks 5, 15 and 15 metres respectively. How far is he now from his starting point? 

 (1) 5 m  (2) 10 m  (3) 15 m  (4) 20 m 

 

90.  A wall clock takes 10 seconds to strike 6. How much time it will take to strike 12? 

 (1) 20   (2) 21   (3) 22   (4) 24 

8011 



13 

 

Rough Work only 

 



0 
 

 

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY 

DIRECTORATE OF SCHOOL EDUCATION 

 
QUESTION BOOKLET 

 
NOVEMBER 2018 

 

PART – II 

SCHOLASTIC APTITUDE TEST 
 

   Centre Code No.:                Register No.: 

 

INSTRUCTIONS 

   

 

    

 

1.    Answer all the questions. All questions carry one mark each 
 
2.   Since all questions are compulsory, do not try to read through the whole    
       question paper before beginning to answer. 
 
3.   Begin with the first question and keep on trying one question after  
       another till you finish all the question. 
 
4.   If you do not know the answer to any question, do not spend much time  
      on it but pass on to the next one. Time permitting, you can come back to  
      the questions which you have left in the first instance and try them again. 
 
5.   Since the time allotted to this question paper is very limited, you should  
       make the best use of it by not spending too much time on any one    
      question. 
 
6.   Separate sheets have been provided for rough work in the Question  
       Booklet itself. 
 
7.   The answers should be marked on a separate answer sheet provided in  
       the Examination Hall. 
 
8.    The answer sheet has two parts corresponding to Part – I and Part –II of  
        the Test. 

 
9.   Answer to each question is to be indicated by shading the number of the     
      correct choice in the answer sheet with black ballpoint pen from amongst    
      the ones given for the corresponding question in the test booklet. 

 

8021 



1 
 

 

 

SCIENCE 

1. ______________ works under the heating effect of electric current 

 (1) Electric fuse (2) Galvanometer (3) Electric switch (4) Ammeter 

 

2. The Italian Scientist who invented the first Barometer 

 (1) Fortin   (2) Newton   (3) Torricelli   (4) Einstein 

 

3. The amount of heat energy liberated when 1 kg of the fuel is burnt completely in oxygen is called 

the calorific value.  The Fuel that have more calorific value 

 (1) LPG  (2) Petrol  (3) Hydrogen  (4) Methane   

 

4. The image formed by the concave mirror on the screen is 

 (1) Real and inverted  (2) Real and erect (3) virtual and inverted  (4) Erect  

 

5.  Which is the shortest distance between two points in a particular 

      (1) displacement  (2) velocity   (3)distance  (4) speed 

 

6. Match the following: 

 (a) Displacement  : (P) metre/second
2
 

 (b) Time   : (Q) metre/second 

 (c)  Velocity   : (R)  metre 

 (d)  Accelaration  : (S) second. 

 (1) a-( R), b-(Q), c-(S), d-(P)   (2) a-(R), b-(S), c-(Q), d-(P) 

 (3) a-(S), b-(R), c-(Q), d-(P)   (4) a-(P), b-(R), c-(S), d-(Q) 

 

7.  ………………. is the Fifth state of matter. 

 (1)  Vapour  (2) Plasma  (3) Bose-Einstein condensate  (4) liquid 

 

8. A car moves with a speed of 40 km/h for 15 minutes and then with a speed of 60 km/h for the next 

15 minutes.   The total distance covered by the car is …………. 

 (1) 100 km  (2) 25 km  (3) 15 km  (4) 10 km. 

 

9. Solids are incompressible, even though the sponge is also a solid, we are able to compress it 

because, it has ……….. 

(1) low density (2) minute holes (3) lighter mass  (4) heavy mass. 

 

10. The percentage of blood constitutes of human body weight is 

 (1) 10-12%  (2) 20-25%  (3) 7%   (4) 15% 

 

11. Mala had fever and her body temperature is 104
0
F. The corresponding temperature in Celsius scale 

is 

 (1) 37
0
C  (2) 38

0
C  (3) 39

0
C  (4) 40

0
C 
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12. When we roll an Iron ball and a football with same force on a flat ground, Then 

  Statement : The football covers long distance 

  Reason: Friction increases with increase in mass of the object. 

 (1) Statement is correct but the reason is false 

 (2) Statement is incorrect but the reason clearly explains 

 (3) Statement is correct and the reason clearly explained 

 (4) Both are wrong 

 

13.  If a Simple pendulum with thread of length 60cm makes 40 oscillations in 120 seconds,  

 find the time period for one oscillation. 

     (1) 4 seconds  (2) 6 seconds  (3) 3 seconds  (4) 8 seconds 

 

14. Hydraulic device works on the Principle of  

 (1) Pascal's Law (2) Boyle's Law  (3) Charles’s Law  (4) Newton's Law 

 

15. Pictorial representation of alchemists 

 
 (1) Arsenic, Antimony, Nickel, Water    (2) Nickel, Arsenic, Antimony, Water 

 (3) Water, Nickel, Arsenic, Antimony     (4) Water, Nickel, Antimony, Arsenic 

 

16. Among the following which one has the properties of both Metals and Non-Metals 

 (1) Sulphur   (2) Silicon  (3) Scandium  (4) Sodium 

 

17. When we cut the fruit and exposed it to air, the Phenolic compound present in the fruit react with 

oxygen and turns to brown due to the formation of pigment called 

 (1) Carotenoid  (2) Anthocyanin (3) Chlorophyll (4) Melanin 

 

18. The valency of Oxygen in water is 

 (1) 1    (2) 2    (3) 3    (4) 4 

 

19. Gobar gas is a mixture of 

 (1) Methane and ethane   (2) Propane and butane  

 (3) Ethyl alcohol and butane   (4) Propane and ethane 

 

20. ____________ is used in the preparation of Cement and Glass 

 (1) Slaked lime          (2) Quick lime         (3) Lime stone  (4) Calcium hydroxide 

 

21. Over production of acid in stomach leads to acidity, it can be neutralised by  

 (1) Apple  (2) Grapes  (3) Milk  (4) Water 

 

22. If a pinch of vinegar is added to lemon it produces hissing sound due to the formation of 

 (1) Hydrogen  (2) Carbon-di-oxide (3) Oxygen  (4) Nitrogen  
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23. Which of the following should not be used to put off electrical fire? 

 (1) Solid Carbon-di-oxide (2) Carbon tetrachloride  (3) Water (4) Sand 

 

24. ………… hormone is produced during stress or emergency situation. 

 (1) Pituitarin  (2) Thyroxin  (3) Oestrogen  (4) Adrenalin 

 

25.  Insulin is secreted by …………………. Cells. 

 (1) Alpha  (2) Beta  (3) Gamma  (4) Omega 

 

26.  Agar Agar is obtained from……………….. 

 (1)  Gelidium  (2) chlorella     (3) Ulva  (4) Laminaria 

 

27.  One micron is equal to ………………. Millimeter. 

 (1) 1/100  (2) 1/1000  (3) 1/10,000   (4) 1/10 

 

28.  In elephants, which teeth are modified into tusks? 

 (1) Molar  (2) Incisors   (3) Premolar   (4) canine 

 

29. Match the following 

 (i) Saprophytes           - (a) Lichens 

 (ii) Parasites                - (b) Nepenthes 

 (iii) Insectivorous        - (c) Cuscutta 

 (iv) Symbiotic plants  – (d) Mushroom 

 (1) (i) -a,(ii) -b,(iii) -c, (iv) -d      (2) (i) -b,(ii) -d,(iii) -c, (iv) -a   

 (3) (i) -a,(ii) -d,(iii) -c, (iv) –b    (4) (i) -d,(ii) -c,(iii) -b, (iv) -a 

 

30. Which one of the following forest has permanently frozen soil? 

 (1) Taiga       (2) Tundra      (3) Savannah    (4) Tropical Rain forest 

 

31. Natural resources day is celebrated on …………………. 

 (1) June 5       (2) July 5      (3) September 5     (4) October 5 

 

32. Where Blood Cells are formed in the human body? 

 (1) Heart  (2) Spleen  (3) Bone marrow  (4) Liver 

 

33. Axial skeleton comprises …………….number of bones. 

 (1) 60         (2) 70        (3) 80           (4) 90 

 

34. Which one of the following is called as master gland? 

 (1) Pituitary   (2) Thyroid      (3) Pancreas    (4) Adrenal 

 

35. California Giant Kelp belongs to…………. 

 (1) Fungi   (2) Bryophyta   (3) Pteridophytes   (4) Algae 
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SOCIAL SCIENCE 
 

36. The greatest king of the early western Chalukyas was------------- 

(1) Jayasimha   (2) Ramaraya   (3) Pulakesin-I      (4) Pulakesin –II 

 

37. Sir Thomas Roe arrived India in ------------- 

(1) A.D.1615       (2) A.D.1715      (3) A.D.1614     (4) A.D.1613 

 

38. The founder of the British Empire in India was _______ 

           (1) Robert Clive          (2) Dupleix            (3) Mir Jafar         (4) St. Thomas 

 

39. The poet known as the Parrot of India was------------------ 

(1) Alberini      (2) Kaiqubad      (3) Amir Khusrau   (4) Amir Hassan 

 

40. Name the act that removed the defects of the Regulating Act? 

(1) Regulating Act -2   (2) A Board Of Trade      (3) Pitt’s India Act      (4) Civil Court 

  

41. The brothers Harihara and Bukka served under the Hoysala king------------ 

(1) Viraballala –III     (2) Narasimhan –II     (3) Billama-VI      (4) Harihara 

 

42. _______ is called the father of Indian civil service. 

(1) John Shore            (2) Cornwallis            (3) Wellesley    (4) George Barlow 

 

43. Shankaracharya was born at -----------------in Kerala. 

(1) Kaladi        (2) Talwandi       (3) Mewar        (4) Thalacheri 

 

44. Sufism originated in ----------------------. 

(1) Iraq     (2) Turkey      (3) Persia      (4) Israel  

 

45. The Charter Act was passed in -------------. 

(1) 1813      (2) 1814      (3) 1815      (4)1812  

   

46. The Muslim kingdom that rose to prominence in the Deccan in 1347 A.D was the --------- kingdom. 

(1) Slave    (2) Vijayanagar    (3) Bahmini      (4) Hoysala 

 

47. The second Anglo Mysore war came to an end by the Treaty of ---------------. 

(1) Mangalore    (2) Madras     (3) Bombay     (4) Calcutta  

 

48. Minerals are _______ resources. 

(1) renewable             (2) non-renewable      (3) biotic     (4) none of the above  

 

49. Which kind of volcano is the Vesuvius in Italy?  

(1) Dormant      (2) Active     (3) Extinct      (4) none of the above 
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50. Which glaciers are formed on the mountains? 

(1) Valley Glaciers       (2) Continental Glaciers     

(3) Piedemont Glaciers      (4) none of the above 

 

51. ------------------ fishing is usually a more complex. 

(1) River               (2) Lake                    (3) Ocean                   (4) Pond 

 

52. Type of coal mined in Tamilnadu is -------------- 

(1) Lignite      (2) Anthracite       (3) Graphite       (4) none of the above 

 

53. The rise and fall of sea water twice due to gravitation is known as ---------------------- 

(1)Tides      (2) Ocean Currents     (3) Tsunami      (4) Waves  

 

54. The average air pressure at the sea level is --------------- millibars. 

(1)1008       (2)1020      (3)1033       (4)1013   

 

55. Tornadoes are  common in ------------------- 

(1) India       (2) Bangladesh      (3) China         (4) U.S.A 

 

56. A kind of non-metallic mineral is ________ 

(1) Petroleum      (2) Sulphur       (3) Iron      (4) Gold  

 

57. In ________ farming, crops are raised on a large scale. 

(1) Subsistence          (2) Shifting                (3) Commercial        (4) Plantation  

 

58. Cotton grows well in -------------------soil  

(1) Black                   (2) Alluvial           (3) Desert          (4) Mountain  

 

59. Asia accounts for ______ of the world’s rice production states. 

(1) 98%                       (2)80%                  (3) 75%           (4) 40% 

 

60. ____________ form the back bone of democracy.  

(1)Election              (2) Political Parties      (3) Vote               (3) Money    

 

61. World Literacy Day is celebrated on ________. 

(1) 8
th

 September         (2) 2
nd 

October         (3) 15
th 

July      (4) 8
th

 November 

 

62. The Constitution of India came into force on _____________. 

(1) 26
th

 January 1950                              (2)15
th

 August 1947        

(3)30
th

 January 1930                              (4) 26
th

 August 1947 

 

63. Widow Remarriage Act was enacted in ___________. 
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(1) 1857           (2) 1856          (3) 1956       (4) 1957 

64. The National Human Rights Commission was constituted in ______. 

(1) 1990                   (2) 1993                 (3) 1998        (4) 1995 

 

65. There are __________ permanent members in the Security Council  

(1) 4                     (2) 5                        (3)10                         (4) 6   

 

66. The reward paid to capital is 

(1) Rent          (2) Wages         (3) interest       (4) profit 

 

67. Tax paid by the companies operating in India is 

(1) Wealth Tax          (2) Corporate Tax       (3) Gift Tax     (4) Customs Tax 

 

68. Agriculture is classified under __________ sector 

(1) Primary         (2) Secondary        (3) Tertiary      (4) Quinary Activities 

 

69. One pays the tax directly to the Government is 

(1) Indirect Tax         (2) Sales Tax         (3) Direct Tax     (4) Service Tax 

 

70. Economics is a __________ science. 

(1) Social         (2) Political         (3) Moral      (4) Science  
 

 

 

 

 

MATHEMATICS 

 

71. Evaluate:      

           

(1) 2/5     (2) 5/2     (3) 3/5     (4) 1/5 

 

72. The diameter of a semicircular grass plot is 14m find the cost of fencing the plot at `10 per metre 

(1) ` 3600   (2) ` 36.60     (3) ` 36   (4) ` 360 

 

73. A square park has each side of 100m at each corner of the park there is a flower bed in the form of a 

quadrant of radius 14m as shown in the figure find the area of the remaining portion of the park  

 

  

  

 

(1) 9384m     (2) 9384m
2
      (3) 616m    (4) 616m

2 

 

 

14 m 

100 m 
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74. Find the area of the figure  

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 225cm
2
   (2) 365cm

2
     (3) 400cm

2
   (4) 360cm

2
 

 

75. Anitha gets 98 marks in her exams. This amounts to 56% of the total marks. What are the maximum 

marks? 

(1) 175         (2) 200             (3) 250         (4) 300 

 

76.  Solve:   =  

 

 (1) 10   (2) 17   (3) 20    (4) 21 

 

77. If x% of y is equal to z, what percent of z is x? 

(1) y
2
 /100              (2) y /100

2 
        (3) 100 /y              (4) 100

2
/y 

 

78. Sanjay bought a bicycle for ` 5,000. He sold for ` 600 less after two years. Find the profit or loss 

percent. 

(1) Profit=12%       (2) Profit=6%   (3) Loss=12%    (4) Loss=6% 

 

79.  A sum of money doubles itself at compound interest in 15 years. In how many years will it become 

eight times. 

(1) 25 years  (2) 30 years  (3) 45 years   (4) 55 years 

 

80. If the area of a circle is 144 cm
2
, then the area of its quadrant is ………. 

(1) 144 cm
2
   (2) 36 cm

2
     (3) 72 cm

2
     (4) 12 cm

2
 

 

81. What is the average of first 6 prime numbers? 

(1) 4.83   (2) 5.83   (3) 6.83   (4) 7.83 

 

82. Which is the smallest Ramanujam number? 

(1) 4104  (2) 1729  (3) 13832  (4) 1728 

 

83.  b- [b - (a + b) - (b - (b – a - b)] + 2a - (4a+b) =……… 

20 

cm 

15 cm 

15 

cm 

3 cm 5 cm 
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(1) a       (2) a+b      (3) -b     (4) –a-b 

84. 5 times] + 5 times] is ………. 

(1) 1       (2) -1       (3) 0     (4) 8 

 

85. If A: B=4:6, B: C=18:5 find the ratio of A: B: C 

(1) 4:6:5       (2) 4:18:5     (3) 12:18:5    (4) 12:18:15 

 

86. Which of the following will form the sides of a triangle? 

(1) 8cm, 4cm, 3cm   (2) 12cm, 10cm, 25cm   (3) 9cm, 7cm, 16cm  (4) 23cm, 17cm, 8cm  

 

87. The order of rotational symmetry of a hexagon is …….. 

(1) 4        (2) 5    (3) 6    (4) 7 

 

88. If three cubes of dimensions 2cm are placed side by side what would be the length, breadth and 

height of the resulting cuboid? 

(1)  6, 2, 2     (2) 2, 6, 2      (3) 2, 6, 6  (4) 6, 6, 2 

 

89. How many natural number lie between 9
2
 and 10

2
? 

(1) 15    (2) 19    (3) 23    (4) 27 

 

90. The lengths of the two parallel sides of a trapezium are 15 cm and 10 cm. If its area is 100 sq.cm. 

Find the distance between the parallel sides 

(1) 12 cm     (2) 10 cm  (3) 8 cm     (4) 6 cm 
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FOR ROUGH WORK ONLY 



0 

 

GJr;Nrup muR 
gs;spf; fy;tp ,af;ffk; 

tpdhr; rpw;NwL 

etk;gu; 2018 
 

gFjp – I 

kdj;jpwikj; Nju;T 
 

Nju;T ika vz;:      Nju;T vz;:

                  

Fwpg;Gfs; 

   

 

    

 

1.   midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;fTk;. tpdhf;fs; xt;nthd;Wk; xU     
    kjpg;ngz;izf; nfhz;bUf;fpwJ. 
 
2.   midj;J tpdhf;fSk; fl;lhakhdjhy; tpilaspg;gjw;F Kd;G KO 
 tpdhj;jhisAk;  gbf;f Kay Ntz;lhk;. 

 
3.   Kjy; tpdhitj; njhlq;fp tpdhit Kbf;Fk; tiuapy; xU tpdhTf;Fg; gpd; 

 xU tpdhthf tpilaspf;f KayNtz;Lk;. 
 
4.   VNjDk; tpdhTf;F tpil njupahtpl;lhy;> mjw;fhf mjpf fhyj;ijr; 

 nrytplhJ>  mLj;j tpdhtpw;Fr; nry;y Ntz;Lk;. fhyk; fpilg;gpd; Kjypy; 
 tpilaspf;fhky; tpl;Lr; nrd;w tpdhf;fSf;F tpilaspf;f Kay Ntz;Lk;. 
 
5.  ,e;j tpdhj;jhSf;F xJf;fg;gl;bUf;Fk; fhyk; kpfTk; FWfpajhf ,Ug;gjhy; 

 ve;j tpdhtpw;Fk; mjpf fhyj;ijr; nrytopf;fhky; KOepiw Kaw;rpia 
 mjw;fhf cgNahfpf;f Ntz;Lk;. 
 
6.   tpdhr; rpw;Nwl;bNyNa> cj;Njr Ntiyf;fhf filrp gf;fj;jpy; 

 ntw;Wj;jhs;fs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wd. 
 
7.   Nju;tiwapy; nfhLf;fg;gLk; jdp tpilj;jhspy; tpilfs; Fwpf;fg;gl 

 Ntz;Lk;. 
 
8.   gFjp – I> gFjp – II ,itfSf;Nfw;g tpilj;jhs; ,U gFjpfisf; 

 nfhz;Ls;sJ. 
 
9.   xt;nthU tpdhtpw;fhd rupahd tpilia nfhLf;fg;gl;litfspypUe;J Nju;e;njLj;J>  
   mjdpd; vz;iz tpilj;jhspy; fUg;G ghy;ghapd;l;  Ngdhtpdhy; epoypLjy; 
  Ntz;Lk;. 
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வழிமுறை (வினா எண் 01-06 ) : தின்ரும் தொடரில் ிடுதட்ட எண் அல்னது எழுத்தக் 
கண்டுதிடி 

1. 5 , 17 , 37 , 65 , 101, 145 , ___ 

 (1) 197   (2) 209   (3) 185   (4) 165 

 

2. 17 , 33 , 63 , 121 , 235 , ___ 

 (1) 325   (2) 495   (3) 295   (4) 596 

 

3. 11 , 14 , 24 , 41 , 65 , ___ 

 (1) 91   (2) 93   (3) 96   (4) 99 

 

4. 563 , 647 , 479 , 815 , ___ 

 (1) 672   (2) 386   (3) 279   (4) 143 

 

5. 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10, ?, 12 

(1) 5   (2) 7   (3) 8   (4) 11 

6. MHZ , NIW , OKT , PNG , ___ 

 (1) RRN  (2) QRN  (3) QRM  (4) QQN 

 

வழிமுறை (வினா எண் 07-10 ). தின்ரும் ிணொக்கபில் ஒரு குநிீட்டு பதநில் 

ஒரு ிித தன்தடுத்ி எழுத்துகளுக்கு தினொக வறு சின எழுத்துகள் அல்னது 

எண்கள் தன்தடுத்ப்தடுகிநது. அற்தந கண்டநிந்து சரிொண ிதடதத் 
வர்ந்தடுக்க. 

 

7. MONKEY என்பது XDJMNL – என எழுதப்படுானால், TIGER என்பது எவ்வாறு  
எழுதப்படும்? 

(1) QDFHS  (2) SDFHS  (3) SHFDQ  (4) UJFHS 
 

8. HEATER என்பது KBDQHO – என எழுதப்படுானால், COOLER என்பது எவ்வாறு 
எழுதப்படும்? 

(1) ALRIHV  (2) FLRIHO  (3) FLIRHO  (4) FHOIRL 
 

9. DELHI என்பது CCIDD – என எழுதப்படுானால், BOMBAY என்பது எவ்வாறு  
எழுதப்படும்? 

(1) AMJXVS  (2) AJMTVT  (3) MJZVSU  (4) WXYZAX 
 

10. SWITCH என்பது TVJSDG – என எழுதப்படுானால், CQFZE என்பது எவ்வாறு 
எழுதப்படும்? 

(1) BARED  (2) BRAED  (3) BREAD  (4) BRADE 

பகுதி - அ 

னத்திறமத் ததர்வு –  நவம்பர் 2018 

காலம்: 90  நிிடங்கள்                                        மாத்த திப்மபண்கள்: 90 
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11. கீழற ககொடுக்கப்பட்டவலகரில் இருந்து பின்லரும் லொர்த்வைகளுக்கிவடழ உள்ர அழை 
உமலில் இருப்பவை ழைர்ந்கைடுக்க  

புிில் : பூி 
(1) கட்டிடக்கதன : கட்டிடம்  (2) உிரில் : ிஞ்ஞொணம் 

(3) ீன்பம் : ீன்    (4) தொல்ததொருள் : கதனப்ததொருட்கள் 
 

12. பின்லருலனலற்மில் இருந்து கபொருந்ைொை ழ ொடிவ ழைர்ந்கைடுக்க  

(1) ீன்: ீன் பர்ப்பு   (2) தநதகள்: வொட்டக்கதன 

(3) வணகீ்கள்: ழைன ீலரர்ப்பு  (4) தட்டுப்புழு: தட்டு பர்ப்பு 

 

13. ரு னிைன் ரு ழலவயவ 5 நொட்கரில் படிக்க படிபம். அலருவட கனின் 
உைலிபடன் அழை ழலவயவ 3 நொட்கரில் படிபொனொல், அலரின் கன் அந்ை 
ழலவரவ ைனிழ எத்ைவன நொட்கரில் படிக்க படிபம்? 

(1)   நொட்கள் (2) 7 நொட்கள்  (3) 7  நொட்கள்  (4) 8 நொட்கள் 

 

14. 10 லருடங்களுக்கு பன், அப்பொலினுவட லது கனின் லவைப்ழபொய பன்று 

டங்கொகும்.  அன்மியிருந்து 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், அப்பொலினுவட லது கனின் 

லவைப்ழபொய இரு டங்கு எனில், கனுவட ைற்ழபொவை லது _______.  

(1) 18 ஆண்டுகள் (2) 20 ஆண்டுகள் (3) 28 ஆண்டுகள் (4) 32 ஆண்டுகள் 

15. இரு அடுத்ைடுத்ை பக்கங்கள் லண்ணம் ைீட்டப்பட்ட ரு கனசதும் 64 சிமி 
கனசதுங்கரொக கலட்டப்பட்டொல், அலற்றுள் எத்ைவன சிமி கனசதுங்கள் எப்பக்கபம் 
லண்ணம் ைீட்டப்படொல் இருக்கும்? 

(1) 60   (2) 48   (3) 36   (4) 24 

 

16. ரு கடிகொம் 4.30 ணிவக் கொட்டும்கபொழுது அைன் நிிட பள் கிறக்கு ைிவச ழநொக்கி 
இருக்குொனொல், அைன் ணி பள் எத்ைிவசவ சுட்டிக் கொட்டும்?  

(1) லடக்கு  (2) லட வற்கு (3) கைன் கிக்கு  (4) லட கிக்கு  

 

17. ரு குமிப்பிட்ட குமிடீ்டு கொறிில் ‘po ki top ma’ என்மொல் ‘Usha is playing cards’, ‘kop 

ja ki ma’ என்மொல் ‘Asha is playing tennis’, ‘ki top sop ho’ என்மொல் ‘they are playing 

football’ ற்றும் ‘po sur kop’ என்மொல் ‘cards and tennis’ எனில், இைில் எந்ை லொர்த்வை 
‘Asha’ வல குமிக்கும்? 
 

(1) ja   (2) ma   (3) kop   (4) top 

 

18. பின்லரும் எண் கைொடரில் 7 ஐ பன்னிொகவும், 6 ஐ கைொடரிொகவும் ககொண்டு எத்ைவன 

பவம 5 என்ம எண் லருகிமது?  

7 5 5 9 4 5 7 6 4 5 9 8 7 5 6 7 6 4 3 2 5 6 7 8 

 

(1) 1   (2) 2   (3) 3   (4) 4 
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19. கபொருந்ைொைவை ழைர்ந்கைடுக்க  

(1) தற்று   (2) தப்பு   (3) பிடிப்பு   (4) ைிரும்பப் கபறுைல் 
 

20. ரு ொைத்ைின் 5-ஆம் நொள் ைிங்கள் கிறவக்கு இரு ைினங்களுக்கு பின்னர் 
லருழொனொல், லொத்ைின் எந்ைக் கிறவ அம்ொைத்ைின்  19 ஆம் ழைைிக்கு பன்னர் 

லரும்? 

(1)  தள்பி  (2) புைன் (3) சணி    (4) தசவ்ொய் 

 

வழிமுறை (வினா எண் 21-25) : தின்ரும் எண் தொடர்கரில் ன்று ைலமொனது. ைலமொன 
எண்வணக் கண்டுதிடி 

 

21. 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 

(1) 3   (2) 5   (3) 7   (4) 9 

 

22. 1 , 3 , 10 , 21 , 64 , 129 , 256 , 778 

(1) 256   (2)21   (3)129   (4)10 

 

23. 8 , 27 , 125 , 343 , 1331 

(1) 8   (2)342   (3)1331  (4)125 

 

24. 125 , 126 , 124 , 127 , 123 , 129 

(1) 126   (2)124   (3)123   (4)129 

 

25. 16 , 22 , 30 , 45 , 52 , 66 

(1) 30   (2)45   (3)52   (4)66 

 

வழிமுறை ( வினா எண் 26-29 ): தின்ரும் ிணொக்கபில் பல் வ ொடிில் உள்ப 
தொடர்திதண கண்டநிந்து அவ தொடொ ;புதட அடுத் வ ொடிில் ிடுதட்ட எண்வணக் 
கண்டுதிடி 

 

26. 23 : 13 :: 54 : ? 

(1) 44   (2)39   (3)40   (4)41 

 

27. 8 : 256 :: ? : ? 

(1) 7 : 343  (2)9 : 243  (3)11 : 1331  (4)6 : 108 

 

28. 9 : 65 :: ? : ? 

(1) 1 : 9  (2)2 : 7   (3) 5 : 37  (4) 4 : 25 

 

29. 20: 11 :: ? : ? 

(1) 50 : 24  (2)30 : 16  (3)18 : 17  (4)40 : 37 
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வழிமுறை (வினா எண் 30-33): தின்ரும் ிணொக்கபில் பல் வ ொடிில் உள்ப 
தொடர்திதண கண்டநிந்து அவ தொடர்புதட அடுத் வ ொடிில் ிடுதட்ட கசொல்வயக் 
கண்டுதிடி 
 

30.  ழொண்ழடொ: இவச :: ழய: ________ 

(1) பொடல்   (2) கலிவை   (3) பொடல்கள்   (4) கவை 

31. லிடுைி: லொடவக :: பணம்: _______ 

(1) கசயவுகள்   (2) லருொனம்  (3) சக்கு   (4) கட்டணம் 

32. நீர்: கலப்பச் சயனம் :: இடம்: _______ 

(1) கடத்ைல்   (2) ொற்மம்   (3) கலற்மிடம்   (4) கைிர்லசீ்சு 

33. ழஷ்: குைிவ :: ழஸ்ட்: _______ 

 (1) ொடு   (2) குங்கு   (3) சிம்பொன்சி   (4) பன்மி 
 

34. நொன் கிறக்கு ழநொக்கி நின்று ககொண்டிருக்கிழமன். நொன் கடிகொ சுற்று ிதசில் 100° 

ைிரும்பி தின்னர் கடிகொ சுற்றுக்கு எிர் ிதசில் 145° ைிரும்பிழனன். ற்வதொது  நொன் 
எத்ிதசத வொக்குகிழமன்? 

(1) கிக்கு   (2) லட கிக்கு   (3) லடக்கு  (4) தன்வற்கு 

 

35. A என்பலர் B-க்கு தன்வற்ழக 40 ீ கைொவயலில் உள்ரொர். C என்பலர் B - க்கு 

தன்கிறக்ழக 40 ீ கைொவயலில் உள்ரொர் எனில், C என்பலர் A – க்கு எத்ைிவசில் 
உள்ரொர்? 

(1) கிக்கு   (2) வற்கு  (3) லட கிக்கு   (4) தற்கு 

 

வழிமுறை (வினா எண் 36-40): பின்லரும் லினொக்கரில் பல்ழலறு கபொருட்கள் ரு சங்கியித் 
கைொடர் ழபொய கைொடர்பு படுத்ைப்பட்டு கைொடர்ந்து ரு ழகள்லி ழகட்கப்பட்டுள்ரது. சரிொன 
லிவடவ குமிடீ்டு கொறிில் கொண்க.  
 
36. eraser என்பது box, box என்பது  pencil, pencil என்பது sharpener ற்றும் sharpener என்பது 

bag எனில், எைவனக் ககொண்டு ரு குறந்வை எழுதும்?  

(1) Box  (2) Pencil  (3) Eraser  (4) Sharpener 

 

37. green என்பது red, red என்பது yellow, yellow என்பது blue, blue என்பது orange ற்றும் 

orange என்பது green எனில், கைரிலொன லொனத்ைின் நிமம் என்ன? 
 (1) Blue  (2) Red  (3) Yellow  (4) Green 

 

38.  finger என்பது toe, toe என்பது foot, foot என்பது thumb, thumb என்பது ankle, ankle என்பது as 

palm, ற்றும் palm என்பது knee எனில், லியின் ழலறு கபர் என்ன? 
 (1) Toe  (2) Thumb  (3) Knee  (4) Palm 
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39. sand என்பது air, air என்பது plateau, plateau என்பது well, well என்பது island ற்றும் island 

என்பது sky எனில், எங்கிருந்து ரு கபண்ணி ைண்ணரீ் இவமப்பொள்? 

 (1) Well  (2) Island  (3) Sky   (4) Air 

 

40. wall என்பது window, window என்பது door, door என்பது floor, floor என்பது roof ற்றும் roof 

என்பது ventilator எனில், ரு னிைன் எைன் ீது நிற்பொர்? 

(1) Window  (2) Wall  (3) Floor  (4) Roof 

 

வழிமுறை (வினா எண் 41-44 ). தின்ரும் ிணொக்கபில் வ்கலொரு கசொல்லுக்கும் ஒரு எண் 
குநிீடு லறங்கப்படுகிமது எனில், ககொடுக்கப்பட்ட கசொல்லுக்கொன எண்வணக் கண்டுபிடிக்கவும். 
 

41.  D=4 ற்றும் CONER=63 எனில், BASIS =? 

(1) 49   (2) 50   (3) 54   (4) 55 

 

42. GARIMA என்பது 725432 என்றும் TINA என்பது 6482 என்றும் எழுைப்படுழொனொல், 

MARTINA என்தது எப்படி எழுைப்படும்? 
(1) 3256482  (2) 3265842  (3) 3645862  (4) 3658426 

  

43. AT=20, BAT=40 எனில், CAT ன் ைிப்பு என்ன?  

(1) 30   (2) 50   (3) 60   (4) 70 

 

44. PQ என்தது 45 என்றும், QR என்தது 56 என்றும், QS என்தது 58 என்றும் எழுைப்பட்டொல், RPSQ 

என்தது எப்படி எழுைப்படும்? 
(1) 6845  (2) 5648  (3) 6485  (4) 5684 

 

வழிமுறை (வினா எண் 45-51) : தின்ரும் ிணொக்கபில் சின எழுத்துகள் ிடுதட்டுள்பண.  
ிடுதட்ட எழுத்துகள் ரிதசப்தடி ிதடகபில் ஒழுங்குப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. சரிொண 

ரிதசப்தடுத்ப்தட்ட ிதடத ழைர்ந்தடுத்து எழுதுக 
  

45. ab__aa __ caab__c__abb__c 

(1) bbcaa  (2) bcbca  (3) cabac  (4) cbbac 

 

46. ab _ _ _ b _ bbaa _ 

(1) abaab  (2) abbab  (3) baaab  (4) babba 

 

47. bc _ b _ c _ b _ ccb 

(1) cbcb  (2) bbcb  (3) cbbc  (4) bcbc 

 

48. ab _ bcbca _ _ c _ bab 

(1) acbc  (2) baaa  (3) abcc  (4) ccaa 

 

49. __acca__ccca__acccc__aaa 

(1)  acca  (2) caaa  (3) ccaa  (4) caac 
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50. a__bc__c__abb__bca__ 

(1)  cccbc  (2) cbbac  (3) accba  (4) abbba 

51. cab __ a __ c __ bc __ bc _ b _ ab 

(1) bcbbab  (2) bcbbbc  (3) acacab  (4) cbaaac 
 
 

வழிமுறை (வினா எண் 52-55) : தின்ரும் ிணொக்கபில் லிடுபட்ட உறுப்வபக் கண்டுபிடி. 
  
 

52. ZGL, XHN, VIQ, TJU, ? 

 (1)  RKX            (2) RKY  (3) RLZ                 (4) RKZ 

 

53.  2B, 4C, 8E, 14H, ? 

(1)  22L            (2) 24L  (3) 22K    (4) 24M 

 

54.  MTH, QRK, UPN, YNQ, ? 

 (1)  CKT  (2) CLT  (3) ELT    (4) EKT 

 

55.  B3M, E7J, H15G, K31D, ? 

(1)  N65A                    (2) O63A                    (3) N63A                    (4) N63Z 

 

வழிமுறை (வினா எண் 56-58) : தின்ரும் ிணொக்கபில் கொயிிடத்வை  நிப்பக்கூடி 
உருலத்வை கண்டுபிடி. 
 

, 
56.  

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

 

 

57.  

 

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 
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58.  

 

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                 (4) d 

 

வழிமுறை (வினா எண் 59-63). பின்லரும் லினொக்கரில் (1), (2), (3), (4)   ஆகி   எண்ணிட்ட 
லினொ படங்கள் அடங்கி கைொகுப்பும், A, B, C, D ஆகி லிவட படங்கள் அடங்கி கைொகுப்பும் 
ககொடுக்கப்பட்டுள்ரன. படங்கள் (1) ற்றும் (2) ஆகிவல ஏழைொ ரு கைொடர்பில் உள்ரன . 
அழைழபொன்ம கைொடர்வப படங்கள் (3) ற்றும் (4) க்கிவடழ   ஏற்படுத்ைக்கூடி படம் (4)   க்கு 
ொற்மொக உள்ர படத்வை ழைர்ந்கைடுக்க.  

 

  வினா படங்கள்   விறட படங்கள் 
  

                          

 

59.    
 

 

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

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

 
60. 

                            

 

   

 

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

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

 
 

61. 

                            

 

      

 

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

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

 

62.  

                            

 

   

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

(1)  A               (2) B   (3) C                (4) D 
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63.  

      

 

 

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

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

 

64. அடுத்ைடுத்ை இண்டு கொயிிடங்கரில் ழ நிமொக இல்யொல் லண்ணம் பூச 

ழைவலொன குவமந்ைபட்ச லண்ணங்கள் எத்ைவன?  

 

 

 

 

 

 (1)  6   (2) 5   (3) 4   (4) 3 

 

வழிமுறை (வினா எண் 65-69). பைல் ழ ொடிவ ழபொய இண்டொம் ழ ொடிவ நிவமவு 
கசய்க்கூடி படத்ைிவன வர்ந்தடுக்க. 

 

65.  

 

  

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

66.  

 

 
  

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

67.  

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 
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68.  

 
  

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

69.  

 

 

 

 (1)  a               (2) b   (3) c                (4) d 

வழிமுறை (வினா எண்  70-74) : தின்ரும் ிணொக்கபில் சின கசொற்கள் / எழுத்துகள் ரு 
குமிப்பிட்ட உமலின்படி ககொடுக்கப்பட்டுள்ரன. இலற்றுள் கபொருந்ைொைவை ழைர்;ந்தடுத்து எழுதுக 
70.   (அ) Silk   (ஆ) Cotton                 (இ) Nylon                  (ஈ) Wool 

(1)  அ               (2) ஆ   (3) இ                (4) ஈ 

 

71. (அ) Drama                  (ஆ)Story                   (இ)Poem                     (ஈ)Novel 

(1)  அ               (2) ஆ   (3) இ                (4) ஈ 

 

72. (அ) BF                       (ஆ)HFK                    (இ)NLP                       (ஈ)XVZ 

(1)  அ               (2) ஆ   (3) இ                (4) ஈ 

 

73. (அ) ACE                    (ஆ)MOQ                    (இ)RTV                      (ஈ)UWY 

(1)  அ               (2) ஆ   (3) இ                (4) ஈ 

 

74. (அ) BDI                     (ஆ)KMR                    (இ)PRW                      (ஈ)FHN 

(1)  அ               (2) ஆ   (3) இ                (4) ஈ 

 

வழிமுறை (வினா எண் 75-79) : சரிொண ிதடத ழைர் ;ந்தடுத்து எழுதுக  

75.     

 

 

 

 

(1)  N   (2) X   (3) D   (4) P   

 

F W O 

A J K 

E M ? 
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76.   

 

 

 

 

(1)  5   (2) 9   (3) 10   (4) 21 

 

 

77.     

 

 

 

 (1) 35   (2) 48   (3) 72   (4) 120 

 

78.     

 

 

 

  (1) 84   (2) 195   (3) 240   (4) 120 

 

 

79.  

 

 

 

 

 

(1) 10   (2) 11   (3) 12   (4) 13 

 

80. கீவ தகொடுக்கப்தட்ட ொர்த்தகதப ததொருள்தட ரிதசொக ொற்நிதத்து ிகவும் 
ததொருத்ொண ிதடத வர்ந்தடுத்து எழுதுக. 
 

1. Presentation    2. Recommendation    3. Arrival     4. Discussion     5. Introduction 

(1)  5, 3, 4, 1, 2            (2) 3, 5, 4, 2, 1 (3) 3, 5, 1, 4, 2             (4) 5, 3, 1, 2, 4 
 

 

81.  வர்ில் ொர் ஒருர், சரிொண ிதடக்கு 2 ிப்ததண் ததநபடியும். நொண 

ிதடக்கு 1 ிப்ததண் இக்க  வரிடும். 50 வகள்ிகளுக்கு ிதடபித்து 70 

ிப்ததண்கதப ததறுகிநொர் எணில், இர் எழுி சரிொண வகள்ிகள் எத்தண? 

(1)  35    (2) 38   (3) 40   (4) 42 
 

? 13 49 

9 17 69 

13 11 59 

15  2 

 80  

5  6 

9  7 

 65  

4  6 

13  16 

 ?  

11  8 

2  6 

 168  

3  2 

2  3 

 ?  

4  5 

3  5 

 120  

2  1 

 13  

 

? 

      1 

4         2 

      3 

5 

 8  
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82. A என்பலர் B – ன் ைங்வக. C என்பலர் B ன் ைொய். D என்பலர் C ன் ைந்வை. E என்பலர்  D - ன் 

ைொய். எனில், A என்பலர் D க்கு என்ன உமவு ழலண்டும்? 

(1)  ைொத்ைொ  (2) பொட்டி  (3) கள்  (4) ழபத்ைி 
 

83. பகவடில் 3 புள்ரிகள் உள்ர பகத்ைிற்கு எைிழ எத்ைவன புள்ரிகள் இருக்கும்?  

 

 

 

 

(1)  2    (2) 4   (3) 5   (4) 6 

 

84. ககொடுக்கப்பட்டுள்ரவலகரில் இருந்து படம் (Z) ன் லிரிவுபடுத்ைப்பட்ட லடிலத்வை த்ை 

படத்வை ழைர்ந்கைடுக்க.  
 

 

 

 

 

 

 

(1)  1    (2) 2   (3) 3   (4) 4 

 

85. படம் (X) ல் உள்ர லடிலங்கவரக் ககொண்டு ககொடுக்கப்பட்டுள்ர படங்கள் (1), (2), (3) 

ற்றும் (4) ஆகிவலகளுள் எைவன உருலொக்கயொம்? 

           

 (1)  1    (2) 2   (3) 3   (4) 4 

 

 

வழிமுறை (வினா எண் 86-88 ) : தின்ரும் லினொக்கரில் ஒர் உறுப்பு லிடுபட்ட எண் கைொடர் 
ககொடுக்கப்பட்டுள்ரது. கைொடவ நிவமவு கசய்க்கூடி எண்வணக் கண்டுதிடி 

86. 7, 15, 28, 59, 114,  ? 

(1) 216  (2) 233   (3) 232   (4) 323  

  

 

87. 8, 24, 48, 80,  ?,  168 

(1) 120  (2) 124   (3) 136   (4) 134 

 

8012 



12 

 

88.  

   

12

1112

1111111111111111111111111

11

 

(1) 184   (2) 210   (3) 241   (4) 196 

 

 

 

89.  A என்பலர் 10 ீ பன்ழனொக்கி நடந்து பின் லயதுபுமொக ைிரும்பி 10 ீ நடந்ைொர். 
கைொடர்ந்து வ்கலொரு பவமபம் இடதுபுமொக ைிரும்பி பவமழ 5, 15 ற்றும் 15 ீ 
தூம் நடந்ைொர். அலர் ைற்ழபொது கைொடங்கி இடத்ைியிருந்து எவ்லரவு கைொவயலில் 

உள்ரொர்?  

(1) 5 ீ   (2) 10 ீ  (3) 15 ீ  (4) 20 ீ 

 

90.  ரு சுலர்க்கடிகொம் 6 பவம யிக்க 10 லினொடிகள் எடுத்துக்ககொள்கிமது எனில், அது 12 

பவம யிக்க எவ்லரவு கொயம் எடுத்துக்ககொள்ளும்? 

 (1) 20   (2) 21   (3) 22   (4) 24 
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உத்ததச தவமலக்காக ட்டும் 

 



0 
 

 
GJr;Nrup muR 

gs;spf; fy;tp ,af;ffk; 

tpdhr; rpw;NwL 

etk;gu; 2018 
 

gFjp – II 

gbg;gwpTj; Nju;T 
 

Nju;T ika vz;:        Nju;T vz;:
                  

Fwpg;Gfs;

   

 

    

 

1.   midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;fTk;. tpdhf;fs; xt;nthd;Wk; xU     
    kjpg;ngz;izf; nfhz;bUf;fpwJ. 
 
2.   midj;J tpdhf;fSk; fl;lhakhdjhy; tpilaspg;gjw;F Kd;G KO 
 tpdhj;jhisAk;  gbf;f Kay Ntz;lhk;. 

 
3.   Kjy; tpdhitj; njhlq;fp tpdhit Kbf;Fk; tiuapy; xU tpdhTf;Fg; gpd; 

 xU tpdhthf tpilaspf;f KayNtz;Lk;. 
 
4.   VNjDk; tpdhTf;F tpil njupahtpl;lhy;> mjw;fhf mjpf fhyj;ijr; 

 nrytplhJ>  mLj;j tpdhtpw;Fr; nry;y Ntz;Lk;. fhyk; fpilg;gpd; Kjypy; 
 tpilaspf;fhky; tpl;Lr; nrd;w tpdhf;fSf;F tpilaspf;f Kay Ntz;Lk;. 
 
5.  ,e;j tpdhj;jhSf;F xJf;fg;gl;bUf;Fk; fhyk; kpfTk; FWfpajhf ,Ug;gjhy; 

 ve;j tpdhtpw;Fk; mjpf fhyj;ijr; nrytopf;fhky; KOepiw Kaw;rpia 
 mjw;fhf cgNahfpf;f Ntz;Lk;. 
 
6.   tpdhr; rpw;Nwl;bNyNa> cj;Njr Ntiyf;fhf filrp gf;fj;jpy; 

 ntw;Wj;jhs;fs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wd. 
 
7.   Nju;tiwapy; nfhLf;fg;gLk; jdp tpilj;jhspy; tpilfs; Fwpf;fg;gl 

 Ntz;Lk;. 
 
8.   gFjp – I> gFjp – II ,itfSf;Nfw;g tpilj;jhs; ,U gFjpfisf; 

 nfhz;Ls;sJ. 
 
9.   xt;nthU tpdhtpw;fhd rupahd tpilia nfhLf;fg;gl;litfspypUe;J 

 Nju;e;njLj;J> mjdpd; vz;iz tpilj;jhspy; fUg;G ghy;ghapd;l; 
 Ngdhtpdhy; epoypLjy; Ntz;Lk;. 
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அறிவியல் 

1. றன்னணரட்டத்ரல் ற்தடும் வப்த ிளபின் அடிப்தளடில் இங்குது 

(1) றன் உபேகு (2) கரல்ணரீட்டர் (3) றன் சுிட்ச் (4) அம்ீட்டர்  
 

2. தரனரீட்டர்-  கண்டநறந் இத்ரனற ிஞ்ஞரணி  
(1) ஃதரர்டின்   (2) றபெட்டன்   (3) டரரிவெல்னற (4) ன்ஸ்டீன் 
 

3. எபே கறனனரகறரம் அபினரண ரிவதரபேளப ஆக்ெறஜனணரடு ரிக்கும்னதரது கறளடக்கும் 
வப்தத்றன் அபவு கனனரரி றப்பு ஆகும். ரிவதரபேள்கபில் து அறக கனனரரி றப்ளத 
உளடது? 

(1) ல்.தி.ஜற  (2) வதட்னரல்  (3) ளயட்ஜன் (4) ீத்னன் 
 

4. குற ஆடிில் னரன்றும் திம்தம் 

(1) ளனகலரண வய்திம்தம்   (2) னரண வய்திம்தம் 
(3) ளனகலரண ரதிம்தம்    (4) னரண திம்தம் 
 

5. இபே புள்பிகளுக்கு இளடப்தட்ட றகக் குளநந் வரளனவு 

(1) இடப்வதர்ச்ெற  (2) றளெனகம் (3) வரளனவு  (4) னகம் 
 

6. nghUj;Jf. 
(a) ,lg;ngaHr;rp - (P) kPl;lH/tpdhb2 
(b) fhyk;    - (Q) kPl;lH/tpdhb 
(c) jpirNtfk;  - (R) kPl;lH 
(d) KLf;fk;    - (S); tpdhb 
 
(1) a-R, b-Q, c-S, d-P     (2) a-R, b-S, c-Q, d-P  (3) )a-S, b-R, c-Q, d-P (4) a-P, b-R, c-S, d-Q 
 

7. _____________________ தபேப்வதரபேபின் ந்ரம் றளன 

(1) ரப (2) திபரஸ்ர  (3) னதரஸ்- ன்ஸ்டீன் கரண்டன்னமட் (4) றம் 
 

8. எபே கறளந்து பனறல் 40 கறீ/ி னகத்றல் 15 றறடங்களும், தின்ணர் 60 கறீ/ி 
னகத்றல் 15 றறடங்களும் வெல்கறநது. கறளந்து கடந் வரத் வரளனவு 

(1) 100 கறீ  (2) 25 கறீ  (3) 15 கறீ   (4) 10 கறீ 

 

9. றண்த்ள அளத் படிரது> துளடக்கும் தஞ்சு றண் றளனில் இபேந்ரலும் அள 
ம்ரல் அளத் படிகறநது. அற்கரண கரம் ன்ண? 

(1) குளநந் அடர்த்ற    (2) ெறறு துளபகள்  (3) றளந குளந  (4) றளந அறகம் 
  

10. ணி உடம்தில் த்த்றன் ெீம் 

(1) 10-12%  (2) 20-25%  (3) 7%   (4) 15% 

பகுதி - ஆ 
படிப்பறிவுத் ததர்வு – வம்பர் 2018 

கரனம் : 90 றறடங்கள்                                           வரத் றப்வதண்கள் : 90 
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11. ரனர 104 டிகறரி தரன்யடீ் அபவுக்கு கரய்ச்ெல் அடித்ரல் வெல்ெறஸ் அபில் அபது 

கரய்ச்ெனறன் அபவு  

(1) 370 C  (2) 380 C  (3) 390 C  (4) 400 C 
 

12. எபேகரல் தந்ளபம் எபே இபேம்புப்  தந்ளபம் ெபத்றல் உபேப ிட்டரல்  

வாக்கியம்:  கரல்தந்து ீண்ட தூம் வெல்லும்  

காரணம் :   வதரபேபின் றளந அறகரிக்க உரய்வும் அறகரிக்கும்  

(1) ரக்கறம் ெரி, நரண கரம்   (2) ரக்கறம் று, ெரிரண கரம்              

(3) ரக்கறம் ெரி, கரம் ெரிரக ிபக்கப்தட்டுள்பது  (4) இண்டுன று 

 
13. 60 வெ.ீ ீபம் வகரண்ட ணி ஊெல்> 120 ிணரடிகளுக்கு 40 அளனவுகளபக் வகரடுக்கறநது 

ணில், எபே அளனவுக்கரண கரனம் 

(1) 4 ிணரடிகள் (2) 6 ிணரடிகள் (3) 3 ிணரடிகள் (4) 8 ிணரடிகள் 
 

14. ளயட்ரனறக் ெரணம் இன் த்துத்றன் அடிப்தளடில் னளன வெய்கறநது  

(1) தரஸ்கல் ிற  (2) தரில் ிற  (3) ெரர்னஸ் ிற  (4) றபெட்டன் ிற 
 

15. இெரறகபின்  தடக் குநறீட்டில் கலழ்க்கண்ட ணிங்கபின் வதர்கப ;  

  
 (1) ஆர்ெணிக், ஆண்டிணி, றக்கல், ீர் (2) றக்கல், ஆர்ெணிக், ஆண்டிணி, ீர் 
 (3) ீர், றக்கல், ஆர்ெணிக், ஆண்டிணி (4) ீர், றக்கல், ஆண்டிணி, ஆர்ெணிக் 
 
 

16. தின்பேணற்றுள் து உனனரக ற்றும் அனனரகப் தண்புகளபப் வதற்றுள்பது  

(1) கந்கம்   (2) ெறனறக்கரன்  (3) ஸ்கரண்டிம் (4) னெரடிம் 
 

17. தத்றளண வட்டி ெறநறது னம் கரற்நறல் ளத்ரல் அறல் உள்ப ஃதிணரனறக் னெர்ம் 
ஆக்ெறஜனுடன் ிளணப்புரிந்து தளப்பு றநரக ரறுற்கரண றநற 
(1) கனரட்டிணரய்டு  (2) அந்னரெறணின்  (3). தச்ளெம்  (4) வனரணின் 
 

18. ீர் பனக்கூநறல் ஆக்ெறஜணின் இளறநன் 
(1) 1   (2) 2   (3) 3   (4) 4 

 

19. னகரதரர் ரிரப ந் ரய்வுகபின் கனள? 

(1) ீத்னன் ற்றும் ஈத்னன்   (3) புனரனதன் ற்றும் திபெட்னடன்  
(3) த்றல் ஆல்கயரல் ற்றும் திபெட்னடன் (4) புனரனதன் ற்றும் ஈத்னன் 
 

20. ெறவண்ட் ற்றும் கண்ரடி ரரிப்தில் தன்தடுது  

(1) ீற்றுச் சுண்ரம்பு   (2) சுட்ட சுண்ரம்பு  
(3) கல் சுண்ரம்பு     (4) கரல்ெறம் ளயட்ரக்ளெடு 

 

21. அறனங்கள் ிற்நறல் அறகம் சுந்ரல் ிற்று னகரபரறு ற்தடும். அள 
டுறளனப்தடுத்துது 

(1) ஆப்திள்  (2) றரட்ளெ  (3) தரல்  (4) ண்ரீ் 
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22. லுறச்ளெ ெரற்றுடன் ெறநறபவு ெளல் னெரடரள னெர்த்வுடன் ‘ஸ்ஸ்’ ெத்த்துடன் 
வபினறும் ரப 

(1) ளயட்ஜன்  (2) கரர்தன் ளட ஆக்ளெடு  (3) ஆக்ெறஜன்   (4) ளட்ஜன் 

23. கலழ்கரண்தணற்நறல் து றன் கெறரல் ற்தடும் ீள அளக்க வதரபேத்ற்நது? 

(1) றண் கரர்தன்ளடஆக்ளமடு  (2) கரர்தன் வடட்ரகுனபரளடு 
(3) ீர்      (4) ண்   
 

24. றகுந் ண அளத்ம் ற்றும் அெ கரனங்கபில் சுக்கப்தடும் யரர்னரன்_____  

(1)  திட்பெட்டரி (2) ளரக்ெறன் (3) ஈஸ்ட்னரஜன் (4) அட்ரீணனறன் 
 

25. இன்சுனறன் ______வெல்கபரல் சுக்கப்தடுகறநது  

(1) ஆல்தர வெல் (2) தடீ்டர வெல் (3) கரர வெல்   (4) எனகர வெல்  

 

26. ’அகர் அகர்’ றனறபேந்து ரரிக்கப்தடுகறநது. 

(1)  வஜனறடிம் (2) குனபரவல்னர (3) உல்ர  (4) னனறனணரிர 
 

27. எபே ளக்ரன் = _________ றல்னறீட்டர். 

(1)  1/100   (2) 1/1000  (3) 1/10000  (4) 1/10  
 

28. ரளணின் ந் தற்கள் ந்ரக ரற்நளடகறன்நது 

(1) தின் களடரய் தற்கள்    (2) வட்டுப்தற்கள்  

(3)  பன் களடரய் தற்கள்    (4)  னகரளப்தற்கள்  

 

29. வதரபேத்துக 

i. ெரறுண்ிகள்    -  (அ) ளனக்கன்கள் 

ii. எட்டுண்ிகள்    -  (ஆ) வப்தந்ஸ் 

iii.  பூச்ெற உண்ணும் ரம்  -  (இ) கஸ்குட்டர  

iv. கூட்டுிர்த் ரம்  -  (ஈ) கரபரன்  
 

(1)  (i) -அ,(ii) -ஆ,(iii) -இ, (iv) –ஈ   (2)  (i) -ஆ,(ii) -ஈ,(iii) -இ, (iv) -அ  

(3)  (i) -அ,(ii) -ஈ,(iii) -இ, (iv) -ஆ  (4)   (i) -ஈ,(ii) -இ,(iii) -ஆ, (iv) -அ 

 

30. றந்ரக ண் உளநந்து கரப்தடும் கரடு_____ 

(1)  ஊெறிளனக் கரடுகள்   (2) தூந்றப் தினெக் கரடுகள்   
(3)   புல்வபிப் தினெங்கள்    (4) வப்த ண்டன ளக் கரடுகள்  

 

31. இற்ளக பம் றணம்வகரண்டரடப்தடும் ரள்  

(1)  ஜூன் 5   (2) ஜூளன 5   (3) வெப்டம்தர் 5  (4) அக்னடரதர் 5 

 

32. ணி உடனறல் ங்கறபேந்து இத் வெல்கள் உபேரகறநது? 

(1)  இம்   (2) ண்ீல்   (3) லும்பு ஜ்ளஜ  (4) களம்  

 

33. அச்சுச்ெட்டகத்றல் கரப்தடும் லும்புகபின் ண்ிக்ளக _________. 

(1) 60   (2) 70   (3) 80    (4) 90 
 

34. தின்பேணற்றுள் து ளனள சுப்தி ன்று அளக்கப்தடுகறன்நது?  

(1)  திட்பெட்டரி சுப்தி   (2) ளரய்டு சுப்தி  (3) களம் (4) அட்ரிணல் சுப்தி  
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35. “கனறனதரர்ணிர இரட்ெ வகல்ப்” ன்தது _____ 

(1)  பூஞ்ளெ  (2) திளனரளதட்டு (3)  வடரிட்னடரளதட்டுகள்  (4)  தரெறகள் 
 

r%f mwptpay; 
 

36. பற்கரன னளனச் ெரளுக்கறர்கபில் றகச்ெறநந் அெர் ____________. 
(1)  வஜெறம்ன்   (2) இரரர  (3) பனரம் புனறனகெற  (4) இண்டரம் புனறனகெற 
 

37. ெர். ரஸ் னர இந்றரிற்கு ந் ஆண்டு 
(1)  கற.தி.1615     (2) கற.தி.1715    (3) கற.தி.1614    (4) கற.தி.1613 
 

38. ஆங்கறனப்னதளெ  இந்றரில் னரற்றுித்ர் -------------------- ஆரர். 
(1)  இரதர்ட் கறளபவ்   (2) டிபெப்னப     (3) ீர் ஜரதர்    (4) வெின்ட் ரஸ் 
 

39. இந்றக் கறபி ணப் புகப்தட்ட கிஞர் 
(1)  அல்தபைி  (2) ளககுதரத்   (3) அறர் குஸ்பே   (4) அறர் யென் 
 

40. எளங்குபளநச் ெட்டத்றன் குளநகளபப் னதரக்கற ெட்டம் து 
(1) எளங்குபளநச்ெட்டம்-2 (2) ிகக்குள (3) திட் இந்ற ெட்டம் (4) ெறில் ீறன்நம். 
 

41. யரிகர், புக்கர் ெனகரர்கள் திரற்நற வயரய்ெரப அெர்--------- ஆரர் 
(1) பன்நரம் ீதல்னரபர் (2) இண்டரம் ெறம்ர் (3) ஆநரம் தில்னம்ர (4) யரிகர் 
 

42. இந்ற வதரதுகுடிளில் திின் ந்ள ண அளக்கப்தட்டர் 
(1) ஜரன் னரர்  (2) கரர்ன் ரனறஸ்  (3) வல்வனஸ்னற   (4) ெர் ஜரர்ஜ் தரர்னனர 
  

43. ெங்கரச்ெரரிரர் னகபரில் -------- ன்ந இடத்றல் திநந்ரர் 
(1) கரனடி    (2) ரல்ண்டி   (3) னரர்    (4) னச்னெரி  
 

44. சூஃதி இக்கம் ஆம்தரண இடம்---------------- 
(1) ஈரக்      (2) துபேக்கற     (3) தரெலகம்     (4) இஸ்னல் 
 

45. தட்டச் ெட்டம் றளநனற்நப்தட்ட ஆண்டு 
(1) 1813     (2) 1814     (3) 1815     (4) 1812  
 

46. 1347-இல் க்கரத்றல் ற்தடுத்ப்தட்ட பஸ்லீம் னதசு ---------- ஆகும் 
(1) அடிள   (2) ிஜக   (3) தரறணி    (4) வயரய்ெரப 
 

47. இண்டரம் ஆங்கறன-ளசூர் னதரர்------------ உடன்தடிக்ளகின்தடி படிவுக்கு ந்து 
(1) ங்களூர்      (2) ரஸ்      (3) தம்தரய்      (4) கல்கத்ர 
 

48. கணி பங்கள் ன்தள 
(1) புதுப்திக்ககூடி பங்கள்    (2) புதுப்திக்க இனர பங்கள்   
(3) உிரில் பங்கள்     (4) இற்நறல் துறல்ளன 
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49. இத்ரனறிலுள்ப வசுிஸ் ரிளன------------ ளகளச் ெரர்ந்து. 
(1) ிந் ரிளன     (2) வெல்தடும் ரிளன   
(3) உிற்ந ரிளன     (4) இற்நறல் துவும் இல்ளன 
 

50. வ்ளகப் தணிரறுகள் ளனகபின் னல் அளந்துள்பண? 
(1) தள்பத்ரக்கு தணிரறுகள்   (2) கண்டப் தணிரறுகள்     
(3) ளனடிரப் தணிரறுகள்       (4) இற்நறல் துவும் இல்ளன. 
 

51. __________________ல் ீன்திடிப்தது றகவும் ெறக்கனரண வெனரகும் 
(1) ஆறு     (2) ரி     (3) வதபேங்கடல்    (4) குபம்  
 

52. றழ்ரட்டில் வட்டிவடுக்கப்தடும் றனக்கரி 
(1) தளப்பு றனக்கரி   (2) ஆந்த்ளெட்   (3) கறரஃளதட்    (4) இற்நறல் துறல்ளன 
 

53. கடல்ீரின் உர்வு ற்றும் ரழ்வு------------- ணப்தடும் 
(1) ஏங்கள்   (2) னதரற ீனரட்டங்கள்   (3) சுணரற   (4) அளனகள் 
 

54. கடல் ட்டத்றல் றனவும் கரற்நளத்றன் ெரெரி அபவு _________________ றல்னறதரர்கபரகும். 
(1) 1008      (2) 1020       (3) 1033      (4) 1013 

 
55. வதரதுரக சூளநக்கரற்று ெீக்கூடி ரடு _____________. 

(1) இந்றர   (2) தங்கபரனஷ்  (3) ெலணர   (4) அவரிக்க க்கறரடு 
 

56. இது எபே உனனரகற்ந கணிரகும்------------ 
(1) வதட்னரனறம்    (2) கந்கம்     (3) கம்    (4) ங்கம் 
 

57. _______________ னபரன்வரறல் ளகில் அறக அபவு திர்கள் ிளபிக்கப்தடுகறநது. 
(1) ன்ணிளநவு      (2) ரற்நறட     (3) ிக    (4) னரட்டதிர் 
 

58. தபேத்ற _______________ ண்ில் அறகரக ிளபகறநது. 
(1) கரிெல்      (2) ண்டல்     (3) தரளன    (4) ளன 
 

59. உனகறன் வல் உற்தத்றில் ______________ ெிகறம் ஆெறரில் ிளபிக்கப்தடுகறநது. 
(1) 98%     (2) 80%       (3)75%           (4) 40% 
 

60. _______________ க்கபரட்ெறின் பதுவகலும்தரகச் வெல்தடுகறன்நண 
(1) னர்ல்     (2) அெறல் கட்ெறகள்  (3) ரக்குகள்    (4) தம் 
 

61. உனக ளத்நறவு றணம் ______________ ஆகும். 
(1)  வெப்டம்தர் 8    (2) அக்னடரதர் 2    (3) ஜூளன 15      (4) ம்தர் 8 
 

62. ______________ ரபில் இந்ற அெறனளப்பு ளடபளநக்கு ந்து 
(1) 26 ெணரி 1950   (2) 15 ஆகஸ்டு 1947    (3) 30 ெணரி 1930     (4) 26 ஆகஸ்டு 1947 
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63. ிள றுச்ெட்டம் ________________ ஆண்டு இற்நப்தட்டது 
(1) 1857      (2) 1856        (3) 1956     (4) 1957  
 

64. னெற ணிஉரிளகள் ஆளம் ___________ ஆண்டு ற்தடுத்ப்தட்டது. 
(1) 1990     (2) 1993     (3) 1998     (4) 1995 

 
65. .ர.ின் தரதுகரப்பு னதள ________________ றந் உறுப்திணர்களபக் வகரண்டுள்பது 

(1) 4     (2) 5      (3) 10     (4) 6 

 
66. பலுக்கு அபிக்கப்தடும் ஊறம் _______________. 

(1) ரடளக   (2) கூனற   (3) ட்டி    (4) னரதம்  
 

67. இந்றரில் வெல்தடும் றறுணங்கள் வெலுத்தும் ரி 
(1) வெல் ரி  (2) றறுண ரி   (3) தரிசு ரி    (4) சுங்க ரி 
 

68. னபரண்ள ---------------------- துளநளச் ெரர்ந்து. 
(1) பன்ள    (2) இண்டரம்    (3) ெரர்பு    (4) ந்ரம்  
 

69. எபேர் அெரங்கத்றற்கு னடிரகச் வெலுத்தும் ரி 
(1) ளநபக ரி    (2) ிற்தளண ரி   (3) னர்பக ரி    (4) னெள ரி 
 

70. வதரபேபரரம் ன்தது---------------- அநறில் ஆகும் 
(1) ெபக    (2) அெறல்   (3) ீற    (4) அநறில்  
 
 

கணக்கு  

71.  ன் றப்ளதக்கரண்க 

            

(1) 2/5   (2) 5/2   (3) 3/5   (4) 1/5 
 

72. அள ட்ட டிினரண புல்வபி என்நறன் ிட்டம் 14 ீ, அற்கு சுற்நற னனற அளக்க 
எபே ீட்டபேக்கு பை 10 ீம் வெனவு ஆகறன்நது ணில் வரத் வெனளக் கரண்க. 
(1) பை 3600  (2) பை 36.60  (3) பை 36  (4) பை 360 

 

73. 100 ீ தக்க அபவுள்ப ெது டி பூங்கர என்நறன் எவ்வரபே பளனிலும் தடத்றல் 
கரட்டிபள்பதடி 14 ீ ஆபள்ப கரல் ட்ட டிினரண னர் தடுக்ளககள் அளந்துள்பண. 
ஞ்ெறபள்ப பூங்கர தகுறின் தப்தபளக் கரண்க. 

 

 

(1) 9384 ீ  (2) 9384 ீ2  (3) 616 ீ  (4) 616 ீ2 

14 kP 

100 kP 
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74. கலழ்க்கரணும் தடத்றன் தப்தபவு கரண்க 
 

 

 

 

 
(1) 225 வெ.ீ2  (2) 365 வெ.ீ2 (3) 400 வெ.ீ2 (4) 360 வெ.ீ2 

 

75. அணிர ணது னர்ில் 98 றப்வதண்கள் வதற்றுள்பரர்.  இது வரத் றப்தில் 56% 
ஆகும்.  அறகதட்ெ றப்வதண்கள் ன்ண? 

(1) 175   (2) 200   (3) 250   (4) 300 

 

76. ீர்க்க  =  

(1) 10   (2) 17   (3) 20   (4) 21 

 

77.  y  ன் x %  ன்தது z  க்கு ெரணரல், x  ன்தது z ன் த்ளண ெீம்?    

(1) y
2
 /100              (2) y /100

2 
        (3) 100 /y             (4) 100

2
/y 

 

78. ெஞ்ஜய் றறண்டிள பை 5000 க்கு ரங்கறணரர்.  இண்டு பேடங்களுக்குப் திநகு பை.600 

குளநத்து ிற்நரர். றறண்டிின் இனரதம் அல்னது ஷ்டம் ெீத்ளக் கரண்க 
(1) இனரதம் = 12% (2) இனரதம்= 6% (3) ஷ்டம் = 12% (4) ஷ்டம் = 6% 

 

79. எபே குநறப்திட்ட அெனரணது கூட்டு ட்டிில் 15 பேடங்கபில் இபே டங்காகறநது ணில், 
அன அெல் த்ளண ஆண்டுகபில் ட்டு மடங்காகும்? 

(1) 25 ஆண்டுகள் (2) 30 ஆண்டுகள் (3) 45 ஆண்டுகள் (4) 55 ஆண்டுகள் 
 

80. ட்டத்றன் தப்தபவு 144 ெ.வெ.ீ ணில், கரல் ட்டப் தகுறின் தப்தபவு ____. 
(1) 144 ெ.வெ.ீ  (2) 36 ெ.வெ.ீ  (3) 72 ெ.வெ.ீ  (4) 12 ெ.வெ.ீ 

81. பல் 6 தகர ண்கபின் ெரெரி கரண்க?  
(1) 4.83  (2) 5.83  (3) 6.83  (4) 7.83 

 

82.  ந் ண்ரணது றகச்ெறநற இரரனுஜன் ண்ரகும்? 
(1) 4104  (2) 1729  (3) 13832  (4) 1728 

 

 

15 nrkP 

15 
nrkP 

3 nrkP 5 nrkP 
nrkP 
nrkP 
nr.kP 
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83. b - [b-(a+b)-(b-(b- )] + 2a - (4a+b) =_________. 

(1) a       (2) a + b      (3) -b     (4) – a – b 
 

84.  பளந ] +  பளந] ணில் _____ 
(1) 1   (2) -1   (3) 0   (4) 8 

 
85. A : B = 4 : 6, B : C = 18 : 5, ணில், A : B : C ின் ிகறத்ளக் கரண்க 

(1) 4 : 6 : 5  (2) 4 : 18 : 5  (3) 12 : 18 : 5  (4) 12 : 18 : 15 

 
86. தின்பேணற்நறல்  ள எபே பக்னகரத்றன் தக்கங்கபரக அளபம்? 

(1) 8 வெ.ீ, 4 வெ.ீ, 3 வெ.ீ   (2) 12 வெ.ீ, 10 வெ.ீ, 25 வெ.ீ   

(3) 9 வெ.ீ, 7 வெ.ீ, 16 வெ.ீ   (4) 23 வெ.ீ, 17 வெ.ீ, 8 வெ.ீ  

 

87. அறுங்னகரத்றன் சுல் ெச்ெலர் ரிளெ ______ 
(1) 4   (2) 5   (3) 6   (4) 7 

 
88. 2 வெ.ீ திரங்களப வகரண்ட கணெதுத்ள தக்கரக அளக்கப்தட்டிபேந்ரல், இன் 

ிளபரக உபேரகும் கண வெவ்கத்றன் ீபம், அகனம் ற்றும் உம் ______________. 
(1) 6,2,2  (2) 2,6,2  (3) 2,6,6  (4) 6,6,2 

 
89. 9

2 ற்றும் 10
2 இளடன த்ளண இல் ண்கள் உள்பண? 

(1) 15   (2) 19   (3) 23   (4) 27 
 

90. எபே ெரிகத்றன் தப்தபவு 100 ெ. வெ.ீ இளப்தக்கங்கபின் ீபம் 15 வெ.ீ, 10 வெ.ீ 
ணில், இளப்தக்கங்களுக்கு இளடன உள்ப வரளனளக் கரண்க 

(1) 12 வெ.ீ  (2) 10 வெ.ீ  (3) 8 வெ.ீ  (4) 6 வெ.ீ 
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உத்ததச தவலலக்காக மட்டும் 


