
 
    

 

TN Taluk SI 2015 - TNUSRB 

Previous Year Question Paper – 140 Qts 

தாவரவியல் 

1.நன்னீர் மற்றும் கடல்களில் மிதந்து காணப்படும் ஒரு செல் தாவரங்கள் இவ்வாறு 
அழைக்கப்படுகின்றன  

(a)ஆல்காக்கள்   (b)சூப்ளாங்க்டன்கள்  (c)ழபட்டடாபிளாங்க்டன்கள்   (d)சதாற்றுத்  தாவரங்கள்  

 

Ans : (c) ழபட்டடாபிளாங்க்டன்கள் 

 

2.நீர் நில வாழ்வன தாவரங்கள்  

 

(a)பிழரடயாழபட்  (b)ஆல்கா  (c)சடரிட்டடாழபட் (d) ஜிம்டனாஸ்சபர்ம்  

 

Ans : (a) பிழரடயாழபட்  

 

3.மாங்கனி கல்டபான்ற கனி என்றழைக்கப்படுகிறது ஏசனனில் இதன் 

(a) சவளித்டதால் கல் டபான்றது (b) நடுத்டதால் கல் டபான்றது 

(c) உள்டதால் ெழதப்பற்றுள்ளது (d) உள்டதால் கடினமானது  

 

Ans : (d) உள்டதால் கடினமானது  
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4. மனித மண்ழடஓடு வடிவ வாஸ்குலார் கற்ழறகள் இதில் காணப்படுகின்றன 

(a) இருவித்தழலத் தாவரடவர்  

(b) ஒரு வித்திழலத் தாவர டவர் 

(c) இருவித்திழலத் தாவரதண்டு  

(d) ஒரு வித்திழலத் தாவர தண்டு  

 

Ans : (d) ஒரு வித்திழலத் தாவர தண்டு  

 

5.முழுழமயாக ஆக்சிஜடனற்ற மழடயும் குளுக்டகாஸிலிருந்து கிழடப்பது 

(a) 38 ATP (b) 36 ATP (c) 35 ATP (d) 2 ATP  

 

Ans : (a) 38 ATP 

 

 

6.டவர் சதாப்பிகளுக்கு பதிலாக டவர்ப்ழபகள் எத்தாவரத்தில் காணப்படுகின்றன   

(a) யூட்ரிகுடலரியா (b) ஐக்கார்னியா 

(c) ழைட்ரில்லா (d) லிம்டனாஃபில்லா  

 

Ans :(b) ஐக்கார்னியா 
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டவதியியல் 

 

7.மிகவும் இடலொன எரியும் தன்ழமயற்ற வாயு 

(a) ஹீலியம்  (b) ழைட்ரஜன் (c) ழநட்ரஜன் (d) ஆர்கான்  

 

Ans :(a) ஹீலியம் 

 

8.எழவ அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றழலப் சபற்றுள்ளன? 

(a) கார உடலாகங்கள் (b) கார மண் உடலாகங்கள் 

(c) டைலஜன்கள் (d) உயரிய வாயுக்கள்  

 

Ans : (d) உயரிய வாயுக்கள்  

 

9. நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிழற 

(a) 16 (b) 2 (c) 12 (d) 18  

 

Ans : c) 18 

 

10. கார்பனின் இழண திறன் 

(a) 6 (b) 12 (c) 4 (d) 1  

 

Ans : (c) 4 
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11. ெல்பர் மருந்துகள் தயாரிக்கப் பயன்படுவது 

(a) சமத்தில் அமின் (b) அனிலின் 

(c) சபன்ழெல் அமின் (d) N-N-ழட சமத்தில் அமின்  

 

Ans : (b) அனிலின் 

 

12. டி - பிராக்டள ெமன்பாடு 

(a) λ = mv/h (b) λ = hmv (c) λ = hv/m (d) λ = h/mv 

 

Ans : (d) λ = h/mv 

 

இயற்பியல் 

13. ஒளி ஆண்டு என்பது எதற்கான அலகு 

(a) அதிர்சவண் (b) சதாழலவு (c) ஆற்றல் (d) காலம்  

 

Ans : (b) சதாழலவு 

 

14. ஒரு சிறந்த அம்மீட்டரின் மின்தழட 

(a) குழறவு (b) சுழி (c) ஈறிலி (d) மிக அதிகம்  

 

Ans : (b) சுழி  

 

15. கண்ணாடியின் தள விழளவுக் டகாணம் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

(a) 32.5° (b) 57.5° (c) 90° (d) 45°  

 

Ans : (b) 57.5° 

 

16. ஒன்றுக்சகான்று இழணயாக உள்ள இரு ெமதள ஆடிகளுக்கு இழடடய ழவக்கப்பட்ட 

சபாருளால் ஏற்படும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்ழக 

(a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) முடிவிலி  

 

Ans : (d) முடிவிலி  

 

17. இரண்டு வாகனங்கள் A மற்றும்  B, 60 km/hr மற்றும் 45 km/hr  திழெடவகத்துடன் 

இயங்குகின்ற(d) இரண்டு வாகனமும் கிைக்கு டநாக்கி செல்கின்ற டபாது வாகனம் 

A யின் ொர்புத் திழெடவகத்திழன கணக்கிடுக.  

(a) 105 km/hr (b) 15 km/hr (c) 52.5 km/hr (d) 60 km/hr  

 

Ans : (b) 15 km/hr 

 

18. கீழ்க்கண்ட இயற்பியல் அளவுகளுள் எதற்கு பரிமாணம் இல்ழல 

(a) விழெ (b) உந்தம் (c) கணத்தாக்கு விழெ (d) டகாணம்  

 

Ans : (d) டகாணம்  

 

19. சடசிபல் என்பது இழத அளக்க உதவும் அலகு 
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(a) ஒலியின் அளவு (b) கதிர் வீச்சின் அளவு 

(c) ஒளியின் அளவு (d) சவப்பத்தின் அளவு 

 

Ans : (a) ஒலியின் அளவு  

 

 

விலங்கியல் 

 

20. சபண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுழவ சிகிச்ழெயின் சபயர் 

என்ன? 

(a) வாெக்டமி (b) ட்யூபக்டாமி 

(c) கருப்ழப அகற்றம் (d) கருத்தழட மாத்திழரகள்  

 

Ans : (b) ட்யூபக்டாமி 

 

21. ABO இரத்த வழகழய முதன் முதலில் கண்டுப்பிடித்தவர் யார்? 

(a) கார்ல் டலண்ட்ஸ்டீனர் (b) (b)எச். மார்கன் 

(c) ஏ.எஸ். வீனர் (d) கால்வின்  

 

Ans : (a) கார்ல் டலண்ட்ஸ்டீனர் 

 

22. சுவாெக் கட்டுப்பாட்டு ழமயம் காணப்படும் பகுதி 

(a) சிறுமூழள (b) முகுளம் (c) தண்டுவடம் (d) சபரிட்டல் கதுப்பு  
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Ans : (b) முகுளம் 

 

23. அவெரகால சுரப்பியாக செயல்படுவது 

(a) ழதமஸ் (b) ழதராய்டு (c) பிட்யூட்டரி (d) அட்ரினல்  

 

Ans : (d) அட்ரினல்  

 

24. ‘சைலிக்டகாடபக்டர் ழபடலாரி’ என்னும் பாக்டீரியாவால் டதான்றும் டநாய் எது? 

(a) பற்சொத்ழத (b) குடல்புண் 

(c) கல்லீரல் அைற்சி (d) உதரப்ழபயுழற அைற்சி  

 

Ans : (b) குடல்புண் 

தமிழ்  

1. ‘மணநூல்’ என்னும் அழட சமாழியால் குறிக்கப்சபறும் நூல் 

(a) நற்றிழண (b) திருவாெகம் (c) சீவகசிந்தாமணி  (d) குறுந்சதாழக 

Ans : (c) சீவகசிந்தாமணி   

 

2. ‘சபத்தடலகம் குறவஞ்சியின்’ ஆசிரியர் 

(a) வீரமாமுனிவர் (b)தஞ்ழெ டவதநாயக ொஸ்த்திரியார்  
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(c) டஜாெப் சபஸ்கி (d) எச்.ஏ. கிருட்டினப்பிள்ழள  

Ans : (b)தஞ்ழெ டவதநாயக ொஸ்த்திரியார் 

 

3. கம்பநாடகத்தின் யாப்பு வண்ணங்களுக்குக் கூறப்படும் கணக்கீடு 

(a)சதாண்ணூற்றாறு  (b) நூற்றிசயட்டு 

(c) நூறு (d) பதிசனட்டு 

Ans : (a)சதாண்ணூற்றாறு   

 

 

4. சொற்சறாடர்நிழல என்று வைங்கப்படுவது 

(a) உலா (b) அந்தாதி  (c) கலம்பகம் (d) பரணி 

Ans : (b) அந்தாதி   

 

5. ‘ஓங்கியுயர்’ - இலக்கணம் கூறுக. 

(a) ஏவல் விழனமுற்று (b) எண்ணும்ழம 

(c) விழனத்சதாழக (d) ஒரு சபாருட்பன்சமாழி  

Ans : (d) ஒரு சபாருட்பன்சமாழி  

 

6. கண்ணதாென் எழுதிய நூல்களுள் ஒன்று 
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(a) நிலவுப்பூ (b) ெண்டமாருதம்  (c) சூரியகாந்தி (d) ஒளிப்பறழவ 

Ans : (b) ெண்டமாருதம் 

 

7. “டபாற்றாழரப் சபாறுத்தல்” என்பது 

(a) சபாழற  (b) நிழற (c) குழற (d) முழற 

Ans : (a) சபாழற 

 

8. கரிகாலன் மகள் 

(a) அங்கழவ (b) ெங்கழவ (c)ஆதிமந்தி  (d) சவள்ளிவீதியார் 

Ans : (c)ஆதிமந்தி   

கணிதம் 

Q 9.  

 

Ans : C 
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Q 10. 

 

Ans : C. 27 

 

Q 11. 

 

Ans : d. 13,14 

 

Q 12. 

 

Ans : A 
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Q 13. 

 

a.12   b.14   c. 5   d.15 

Ans : a.12 

Q 14 

 

Ans : d. 9 
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Q 15  

 

Ans : D 

ENGLISH LANGUAGE 

16 .Choose the correct option that would complete the sentence. 

Each child __________ a gift. 

a.receives  b. has receive c. receive d. will be receive 

Ans : a. receives 

 

17. Choose the correct superlative form of the given adjective – ‘wealthy’: 

a. Wealthier b. Wealthiest c. More wealthier d. Most wealthiest 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

Ans : b. Wealthiest 

 

18. ‘Oh, how hot it is!  . This is an __________ sentence. 

a. Imperative b. Assertive c. Exclamatory d. Interrogative  

Ans : c. Exclamatory 

 

 

19. Choose the correct meaning of the word ‘bone fide’. 

a. Totally b. a spoken Examination c. Genuine d. a Summary 

Ans : c. Genuine 

 

20. The famous national song ‘Vande Mataram’ was written by 

a. Bankim Chandra Chatterji b. Rabindranath Tagore 

c. Kamala Das d. Sarojini Naidu 

Ans : a. Bankim Chandra Chatterji 
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21. Choose the correct passive form of the sentence: 

“They are mending the road” 

a. The road was being mended b. The road has been mended 

c. The road was mended by them d. The road is being mended 

Ans : d. The road is being mended 

 

22. Choose the correct option : 

The albatross is a 

a.Snake b. Sea-bird c. Volcano d. Mountain 

Ans : b. Sea-bird 

 

சபாருளியல் 

1.உலக வணிக நிறுவம் _______ இல் சதாடங்கப்பட்டது 

(a) 1996 (b) 1995 (c) 1997 (d) 1994  
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Ans : (b) 1995 

2.நாட்டு வருமானத்தின் மற்சறாரு சபயர் 

(a) உண்ழம வருமானம் (b) பண வருமானம்  

(c) சபயரளவு வருமானம் (d) சமாத்த நாட்டு உற்பத்தி  

Ans : (d) சமாத்த நாட்டு உற்பத்தி 

 

3.2011 ஆம் ஆண்டு மக்கட்சதாழக கணக்சகடுப்பின்படி இந்தியாவில் எழுத்தறிவு 

சபற்டறார் எண்ணிக்ழக 

(a) 74.04% (b) 65.8% (c) 66.8% (d) 67.8% 

Ans : (a) 74.04% 

 

4.“சபரும்பிரிவிழன ஆண்டு” என குறிப்பிடப்படும் ஆண்டு? 

(a) 1991 (b) 2001 (c) 1921 (d) 1981  

Ans : (c) 1921 

5.________ முதலாளித்துவத்தின் அடிப்பழட நிறுவனமாகும் 

(a) விழல அழமப்பு (b) வருமான அழமப்பு 
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(c) செலவு அழமப்பு (d) எதுவுமில்ழல  

Ans : (a) விழல அழமப்பு 

6.நுகர்டவார் எச்ெம் என்பது 

(a) உண்ழமவிழல - தகுவிழல (b) Mvn = TVn – TVn – 1 

(c) டதழவ ஸ்ரீ அளிப்பு (d) ஏதுமில்ழல  

Ans : (a) உண்ழமவிழல - தகுவிழல 

7.டடவிட் ரிக்கார்டடாவின் காலம் 

(a) 1723 - 1790 (b) 1772 - 1823 

(c) 1766 - 1834 (d) 1883 - 1964  

Ans : (b) 1772 - 1823 

 

8.மூலப்சபாருழள முடிவுற்ற சபாருளாகத் தயாரிக்கும் பணிழய டமற்சகாண்டுள்ள 

சதாழிற்ொழல 

(a) கட்டுமான சதாழிற்ொழல (b) மரபு வழித் சதாழிற்ொழல 

(c) உற்பத்தி சதாழிற்ொழல (d) பிரித்சதடுக்கும் சதாழிற்ொழல  

Ans : (c) உற்பத்தி சதாழிற்ொழல 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

9.ஏற்றுமதிக்சகன சபாருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டால் அழவ ________ என 

அழைக்கப்படும் 

(a) சவளிநாட்டு வியாபாரம் (b) உள்நாட்டு வியாபாரம் 

(c) மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம் (d) வியாபாரம்  

Ans : (c) மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம் 

10.________ ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரிெர்வ் வங்கி டதாற்றுவிக்கப்பட்டது 

(a) 1935 (b) 1945 (c) 1939 (d) 1969  

Ans : (a) 1935 

11.கீடை  சகாடுக்கப்பட்டவற்றில் கடன் அளவு கட்டுப்பாடு முழறயின் கீழ் வருவது 

a. Bank Rate   b. Fixation of Margins    c. Direct Action    d. Moral Suasion 

Ans : a. Bank Rate    

புவியியல் 

12. உலகளவில் காணப்படும் நீரின் பயன்பாட்டில் ________ விழுக்காடு 

நீர்ப்பாெனத்திற்கு 

செலவாகின்றது.  

(a)60 (b) 80 (c) 70 (d) 50  
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Ans : (c) 70 

13.ஆசியாவிடலடய இரண்டாவது மிகப்சபரிய நாடு 

(a) இந்தியா (b) சீனா (c) இர~;யா (d) பாகிஸ்தான்  

Ans : (a) இந்தியா 

14._________ ஏரி மகாநதி ஆற்றின் சதற்டக அழமந்துள்ள இந்தியாவின் மிகப்சபரிய 

ஏரியாகும். 

(a) சிலிகா (b)சகால்டலரு (c) புலிகாட் (d) ொம்பார்  

Ans : (a) சிலிகா 

15.புவி சதாகுதிக்கு ________ அழெவுகள் உள்ள(d) 

(a) ஒன்று (b) மூன்று (c) இரு (d) நான்கு  

Ans : (c) இரு 

குடிழமயியல் 

16.குடியரசு என்ற நூழல எழுதியவர் யார்? 

(a) டபாடின் (b) பிழரஸ் (c) மாண்சடஸ்கியூ (d) பிடளட்டடா  

Ans : (d) பிடளட்டடா 

17.இந்தியாவில் அங்கிகரிக்கப்பட்ட அலுவலக சமாழிகள் 
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(a) 25 (b) 23 (c) 22 (d) 27  

Ans : (c) 22 

18.கீழ்வரும் நாடுகளில் எது தழலவர் முழற அரொங்கம் பின்பற்றப்படுகிறது? 

(a)  அசமரிக்கா (b) இங்கிலாந்து (c) இந்தியா (d) பிரான்ஸ் 

Ans : (a) அசமரிக்கா 

நவீன இந்தியா 

19.இந்தியாவில் பிரஞ்சுக் குடிடயற்றங்களுக்கு தழலழமயிடமாக திகழ்ந்தது 

(a) பாண்டிச்டெரி (b) காழரக்கால் 

(c) ெந்திரநாகூர் (d) மாஹி  

Ans : (a) பாண்டிச்டெரி 

 

20.துழணப்பழடத் திட்டத்ழத அறிமுகப்படுத்தியவர் 

(a) டைஸ்டிங்ஸ் பிரபு (b) சவல்சலஸ்லி பிரபு 

(c) ஜார்ஜ் பார்டல (d) ெர் ஜான் டொர் 

Ans : (b) சவல்சலஸ்லி பிரபு 
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21.நாட்டு சமாழி செய்தித்தாள் ெட்டம் சகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு எது 

(a) 1878 (b) 1882 (c) 1898 (d) 1902  

Ans : (a) 1878 

 

22. முடொலினி சவளியிட்ட பத்திரிக்ழக 

(a) புதிய இத்தாலி (b) சமய்ன் காம்ப் (c) அவந்தி (d) ரிொர்ஜி சமன்டடா  

Ans : (c) அவந்தி 

 

23. பன்னாட்டு கைகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

(a) 1920 (b) 1940 (c) 1960 (d) 1980  

Ans : (a) 1920 

24. இந்தியாவில் முதல் நகராட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடம் எது? 

(a) கல்கத்தா (b) மதராஸ் (c) பம்பாய் (d) சடல்லி  

Ans : (b) மதராஸ் 

 

25. மாவட்ட ஆட்சியாளர் பதவி முதல் முதலில் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

(a) கர்ென் பிரபு (b) ரிப்பன் பிரபு 

(c) வாரன் டைஸ்டிங்ஸ் (d) இர்வின் பிரபு 

Ans : (c) வாரன் டைஸ்டிங்ஸ் 

 

சதன்னிந்திய வரலாறு 

26. தமிழ்நாட்டில் பத்தினி வழிபாட்ழட அறிமுகப்படுத்தியவர் 

(a) பாண்டியன் சநடுஞ்செழியன் (b) டெரன் செங்குட்டுவன் 

(c) இளங்டகா அடிகள் (d) முடத்திருமாறன்  

Ans : (b) டெரன் செங்குட்டுவன் 

 

27. சுய மரியாழத இயக்கத்ழத சதாடங்கியவர் 

(a) காந்தி (b) அம்டபத்கார் (c) டஜாதிராவ் (d) சபரியார் ஈ.சவ.ரா  

Ans : (d) சபரியார் ஈ.சவ.ரா 
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பண்ழடய வரலாறு 

28._____________கண்டுபிடித்ததினால் மனிதர்களின் மனப்பாங்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு 

மாறலாயிற்று  

(a)செம்பு  (b)இரும்பு  (c)தங்கம்  (d)சநருப்பு 

Ans : (d)சநருப்பு 

 

சபாது அறிவு நடப்பு நிகழ்வுகள் 

29.இந்திய அரசு சின்னம் _________ லிருந்து எடுக்கப்பட்டது 

(a) கலிங்கக் கல்சவட்டு (b) ொரநாத் தூண் 

(c) ொஞ்சி ஸ்தூபி (d) அர்த்த ொஸ்திரம்  

Ans : (b) ொரநாத் தூண் 

 

30.டதம்ஸ் நதிக்கழர சூைலில் அழமந்துள்ள மாநகரம் 

(a) நியுயார்க் (b) சகால்கத்தா (c) பாரிஸ் (d) இலண்டன்  

Ans : (d) இலண்டன்  
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31.இந்தியாவில் முதல் இரயில்டவ சதாடர்ப்பு எந்த இரு நகரங்களுக்கிழடடய 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

(a) மும்ழப – சென்ழன (b) சென்ழன – சகால்கத்தா 

(c) மும்ழப – தாடன (d) சடல்லி – சென்ழன 

Ans : (c) மும்ழப – தாடன  

 

32.உடல் நலத்திற்கு டகடு விழளவிக்கும் சபாருள்கழளயும் வாங்குவதற்கு விளம்பரம் 

மக்கழளத் தூண்டுகிறது? 

(a) ெமுதாயம் ொர்ந்த குழறபாடு (b) ஒழுக்கம் ொர்ந்த குழறபாடு 

(c) வரலாறு ொர்ந்த குழறபாடு (d) சபாருளாதாரம் ொர்ந்த குழறபாடு  

Ans : (b) ஒழுக்கம் ொர்ந்த குழறபாடு 

 

33.அணுெக்தி டொதழன ரத்து ஒப்பந்தம் எந்த வருடம் ழகசயழுத்திடப்பட்டது? 

(a) 1993 (b) 1936 (c) 1998 (d) 1963  

Ans : (d) 1963 
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34. கீழ் வருவனவற்றுள் எது உலக அழமப்பு இல்ழல 

(a) ொர்க் (SAARC) (b) ஐக்கிய நாடுகள் கைகம் (UNO) 

(c) பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம்(IMF) (d) பன்னாட்டு உரிழமக் கைகம் (IHRC) 

Ans : (a) ொர்க் (SAARC) 

TN SI 2015 Psychology Questions 

Athiyaman Team 

 

 81.ஒரு ப ொருளை 20% லொ ம் ளைத்து ரூ 180 க்கு ைிற்கும் ப ொது அப்ப ொருைின் ைிளல என்ன? 

(A)160   (B)140   (C) 170  (D) 150 

 

82. If 
𝑎

3
=
𝑏

4
=
𝑐

7
 , 𝒂+𝒃+𝒄 =? 

A) 7   (B) 13  (C) 2   (D) 14 

83. ொிட்டொ பேளடயில் ஒரு ேனிதளன சுட்டிகொட்டி ‘என்னுளடய கணைனுளடய ேளனைியின் 

ேகளுளடய சபகொதரன் என கூறிகிறொன். பேளடயிலுள்ை அந்த ேனிதன் ொீட்டொைிற்கு எப் டி 

உறைொகும்? 

(A)ேகன்   (B)கணைன்    

(C) அத்ளத/ேொேன்/சிற்றப் ன்/ப ொியப் ன்ேகன் 
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(D) உடன் ிறந்தொர் ேகன் 

 

 

 

84. 'P' ேற்றும் 'Q' ைளக ைொகன தயொொிப்பு  ல ஆண்டுகைில் (ஆயிரம்கைில்).  ின்ைரும் ஆண்டுகைில் 

'P' ேற்றும் ' Q' ைளககைின் கூட்டு தயொொிப்பு அதிகம்? 

(A)1991   (B)1995  (C) 1994  (D) 1992 
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85. எந்த ஆண்டு 'Q'ைளக ைொகனங்கைின் தயொொிப்பு குறிப் ொக 30 சதவீதம் அதிக ைைர்ச்சியிளன 

கண்டது. 

(A)1992  (B)1994  (C) 1995  (D) 1993 

86. 1992 ல் 'P' ைளக ைொகனங்கைின் தயொொிப்பு 'Q' ைளக ைொகனங்கைின் தயொொிப்புடன் ஒப் ிடுளகயில் 

எத்தளன சதவீதம்? 

(A) 40% (B) 100%   (C) 140%   (D) 120% 

 

87.'Q'ைளகயொன ைொகனங்கைின் தயொொிப்பு 1994 - 1995 எண் ைித்தியொசம்? 

(A) 20000  (B) 30000  (C) 40000  (D) 10000 

 

88. 1992 - ல் இருந்து 1993 ல் 'P' ைொகன தயொொிப் ின் குளறவு  எவ்ைைவு சதவீதம் கிட்ட தட்ட? 

(A) 60  (B)40  (C) 43  (D) 35 

 

89. 1993 - ல் இருந்து 1994 ல் 'P' ைொகன தயொொிப் ின் உயர்வு எவ்ைைவு? 

(A)40000  (B)20000  (C) 50000  (D) 60000 

 

90. கைர் : ஸ்லிப் :  ொர்ைர்டு : ? 

(A)ேிட் – ஆன்   (B)தடுப்பு 
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(C) பகொல்கிப் ர்   (D) தர்டுபேன் 

 

 

91. A,B,C,D,E,F ேற்றும் G எல்பலொரும் ஒரு ேதில்ப ொல் கிழக்கு ப ொக்கி அேர்ந்துள்ைனர்  

C D ன்  க்கத்தில் ைலது புறேொக அேர்ந்துள்ைொர்  

B ைொிளசயின் பகொடியில், E-ன்  க்கத்தில் அேர்திருக்கிறொர். 

 "G" E க்கும் F- ற்க்கும்  டுைில் அேர்ந்துள்ைனர்  

D பதற்கு பகொடியிலிருந்து முன்றொைதொக அேர்ந்துள்ைனர்.  

E- ன்  ைலது  க்கத்தில் யொர் அேர்ந்துள்ைனர்?   

A) A  B) B  C) G  D) C 

92.  ின்ைரும் ப ொடி ேனிதர்கைில் எந்த ப ொடி பகொடியின் முடிைில் அேர்ந்துள்ைனர் 

A) AB   B) AE   C) CB   D) FB 

 

93.  ின்ைரும் ப ொடி ேனிதர்கைில் எந்த ப ொடியின்  டுைில் 'D' அேர்ந்துள்ைனர் 

A) AC   B) AF   C) CE  D) CF 

94. திருட்டு : குற்றத்ளத ஒத்துக்பகொள் : : குளற ொடு? 

(A)உறுதியைி  (B)பகொல்  (C) ப ச்சு  (D) ஒப்புக்பகொள் 
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95.  ொட்பரொல் தனது  ொதுக்கொப்புடன் பதொடர்புளடயது அதுப ொல் கொப்புறுதி எதனுடன் 

பதொடர்புளடயது? 

(A) ணம்     (B) ொதுகொப்பு 

(C) கொப் ிட்டு திட்டம்   (D) ைருைொய் 

 

96. சிளற  ிர்ைொகம் : தண்டளண ::  ில டுக்க ஆய்ைியல் : ? 

(A)சட்டம்     (B) ில டுக்கம் 

(C) ஒழுங்குமுளற    (D) ேருந்து 

 

97. Indians can adapt themselves in any situation."ADAPT" என்ற ைொர்த்ளதக்கொன ப ொருள் 

(A)Follow (பதொடருதல்)   (B)Clever (அறிைொைி) 

(C) Adjust (ஒத்துப்ப ொதல்)  (D) Choose (பதர்ந்பதடுத்தல்) 

 

98. கொகிதம் ேரக்கட்ளட என அளழக்கப் ட்டொல், ேரக்கட்ளட ளைக்பகொல் என அளழக்கப் ட்டொல், 

ளைக்பகொல் புல் என அளழக்கப் ட்டொல் ,புல் ரப் ர் என அளழக்கப் ட்டொல்,  ொற்கொலி, பேள கள் 

இளதக்பகொண்டு ஆனது 

(A)கொகிதம்    (B)ேரக்கட்ளட 
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(C) ளைக்பகொல்   (D) புல் 

 

99. எதிர்ப் தம் கண்டறி: 

தொக்கு : கொப் ொற்று : : உறுதிப் டுத்து : ? 

 (A)ேறுத்துைிடு   (B)திடீபரன 

(C) முடிைொன   (D) தன்ளே 

 

100.  டக்கக்கூடிய ைிலங்குகள்  ீந்துைன என்று அளழக்கப் ட்டொல், தைழும் ைிலங்குகள்  றப் ன 

என்று அளழக்கப் ட்டொல்,  ீொில் ைொழ்ைன  ொம்புகள் என அளழக்கப் ட்டொல், ைொனில்  றப் னைற்ளற 

பைட்ளடயொடுைன என அளழக்கப் ட்டொல்  ல்லி எவ்ைொறு அளழக்கப் டும்? 

(A) ீந்துைன   (B) ொம்புகள் 

(C)  றப் ன   (D) பைட்ளடயொடுைன 

 

101. ைிைசொயி தனது சதுர ைடிை  ிலத்திற்கு பகொல்கள் ஊன்றி பைலி அளேத்தொன். ஒவ்பைொரு 

 க்கத்திற்கும் 27 பகொல்கள் ஊன்றினொன். அைனுக்கு பேொத்தம் எத்தளன பகொல்கள் பதளைப் ட்டன? 

(A)100   (B)104 

(C) 108   (D) இளை ஏதும் இல்ளல 
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கீபழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை  த்திளய  டித்து 102 - 104 ைளர பகள்ைிகளுக்கு ைிளடயைிக்கவும் : 

7 குழந்ளதகள் A,B,C,E,F&G ைொிளசயில்  ிற்க ளைக்கப் ட்டுள்ைனர். 'G','D' ைலது புறத்திலும் 'B' க்கு 

இடது புறமும் உள்ைது. 'A','C' யின் ைலது புறம் உள்ைது 'A' க்கும் 'D' 

க்கும் இளடயில் ஒரு குழந்ளத உள்ைது. 'E' க்கும் 'B' க்கும் இளடயில் இரு குழந்ளதகள் உள்ைன. 'D' 

க்கும் 'F' க்கும் இளடயில் இரு குழந்ளதகள் உள்ைன. 

 

102. ைலதுபுறத்தில் களடசியில் உள்ை குழந்ளத எது? 

(A)B   (B)E   (C) F   (D) G 

 

103. சொியொக  டுைில் உள்ைது யொர்? 

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

 

104. இடதுபுறக் பகொடியில் உள்ைது யொர்? 

(A)A   (B)B   (C)C   (D) D 

 

105.  ீ உனது  ண் னுடன் ைிழொைில் கலந்து பகொண்ட ப ொது, உனது  ண் ன் கழுத்தில் 

அணிந்திரு ே‡ப்ைர் துணி அருகில் இருந்த பேள  ேீதிருந்த பேழுகுைர்த்தியில் தீ  ற்றிக் 

பகொண்டது. அப்ப ொது  ீ என்ன பசய்ைொய்? 
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(A)எனது  ண் ளன அளழத்து அைனுக்கு அருகில் என்ன  டக்கிறது என  ொர்க்கச் பசொல்பைன் 

(B)பைகேொக பசன்று அைனது தொளய அளழப்ப ன் 

(C)  ொய்ந்து பசன்று அைனது ே‡ப்ைளர எடுத்து அளத கீபழ 

ப ொட்டு அதன் ேீது  ீளர ஊற்றுபைன் 

(D) ே‡ப்ைளர எடுத்து வீசி எறிபைன் 

 

106. பைற்றிடத்ளத சொியொன ைொர்த்ளதளயக் பகொண்டு  ிரப் வும்: 

The millionaire died 

(A)Airless  (B)Heirless  (C) Hairless   (D) Hareless 

 

107.'DIG' என் ளத 497 என்று குறிப் ிட்டொல் 2556 என்ற பசொற்பறொடளர குறிப் ிடு 

((A)LEAF  (B)BEED   (C) BEEF  (D) HEAD 

 

108. அக்படொ ர் முதல் பததி ஞொயிற்றுக்கிழளேயொனொல்  ைம் ர் முதல் பததி என்னைொக இருக்கும்? 

(A)புதன் கிழளே   (B)ைியொழக்கிழளே 

(C) திங்கள் கிழளே   (D) பசவ்ைொய் கிழளே 
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109. பகொடுக்கப் ட்ட தொயக்கட்ளடயில் 4- க்கு எதிபர உள்ை எண் எது 

 

 

110. 

 

111. ஒரு ைகுப் ில் பதர்வு ேதிப்ப ண்  ட்டியலில்  (Raja) ரொ ொ பேலிருந்து 7 ைது இடத்ளதயும்  ொன் 

கீழிருந்து 17ைது இடத்ளதயும்  ிடித்துள்ைனர். ரொ ொ, ொன் இருைருக்குேிளடபய ஒரு இடம் உள்ைது 

எனில் ேதிப்ப ண்  ட்டியலில் எத்தளன  ிள்ளைகள் உள்ைனர்? 

((A) 29  (B) 25  (C) 27  (D) 31 

 

112. ைொிளசயில் ைிடு ட்டு ப ொன எண்ளண கண்டு ிடி. 
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1, 7, 15, 25, 37, ? 

((A) 45  (B) 47  ((C) 49  (D) 51 

 

113. தந்ளதயின் ையது, மூத்த ேகனின் ையளதப்ப ொன்று இரு ேடங்கொகும். 10 ைருடங்களுக்கு  ின்னர் 

தந்ளதயின் ையது இளைய ேகனின் ையளதப் ப ொன்று மூன்று ேடங்கொகும், இரு ேகன்கைின் ையது 

பைறு ொடு 15 ைருடங்கைொனொல் தந்ளதயின் ையது என்ன? 

((A) 50 ைருடங்கள்   (B) 55 ைருடங்கள் 

((C) 60 ைருடங்கள்   (D) 70 ைருடங்கள் 

 

114. 366  க்கங்களைக் பகொண்ட ஒரு புத்தகத்தில் ஒவ்பைொரு  க்கத்திற்கும் எண்ணிடும் ப ொது 

எத்தளன எண்கள் உ பயொகப் டுத்தப்  ட்டிருக்கும்? 

((A) 732 (B) 990 ((C) 1098 (D) 1305 

 

115. ஷர்ேொைின் ைருேொனம் ைர்ேொைின் சம் ைத்ளதைிட 50% அதிகம் எனில் ைர்ேொைின் சம் ைம் 

ஷர்ேொைின் சம் ைத்ளத ைிட எத்தளன சதைிகிதம் குளறவு? 

 (A) 50%  (B) 33 1/3%   (C) 66 2/3 %  (D) 75% 

 

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

116. பைறு ட்ட எண் எது? 

 (A) 17  (B) 27   (C) 37  (D) 29 

 

117. 𝑋3+1=513, x equal to? 

((A) 7  (B) 10  (C) 8   (D) 9 

 

118. இரண்டு எண்கைின் கூட்டுத் பதொளக 21. அைற்றிற்கு ைித்தியொசம் 3. அைற்றின் ைிகிதம் என்ன? 

(A) 2 : 3  (B) 4 : 5  (C) 1 : 2  (D) 4 : 3 

 

119. ஒரு பைளலளய 8 ஆட்கள் 15  ொட்கைில் பசய்து முடிக்க முடியும். அபத பைளலளய 10 ஆட்கள் 

பசய்தொல் எத்தளன  ொட்கைில் பசய்ய முடியும்? 

((A) 10  ொட்கள்   (B) 12  ொட்கள் 

((C) 15  ொட்கள்   (D) 8  ொட்கை 

 

120.  √176√2401 = ? 

((A) 14  (B) 15  (C) 24   (D) 18 
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121. கர் ொடகொ : பகரைொ : பேற்குைங்கொைம் : 

((A) பதலுங்கொனொ   (B) தேிழ்  ொடு 

((C) பீகொர்    (D) ஒொிசொ 

 

122. பைறுப் ட்ட எண் எது? 

1, 4, 9, 16, 23, 25 

((A) 9   (B) 23  (C) 25   (D) 4 

 

123. ஒரு ேொதத்தில் ஐந்து சனிக்கிழளேகள் உள்ைன. அந்த ேொதத்தில் முதல்  ொள் எதுைொக இருக்கும்? 

 (A) ஞொயிற்றுக் கிழளே  (B) பைள்ைிக்கிழளே 

 (C) திங்கள் கிழளே   (D) பசவ்ைொய் கிழளே 

 

124.  

(A) 125  (B) 225  (C) 625  (D) 100 
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125. ஒரு சந்பதக குறியீட்டில் A B C D, 26 - 25 - 24 - 23 எண் குறிக்கப் ட்டொல், W X Y Zசந்பதக 

குறியீடு என்னைொக இருக்கும்? 

((A) 3 - 22 - 14 – 18    (B) 4 - 3 - 2 - 1 

((C) 17 - 16 - 15 - 14   (D) 1 - 2 - 3 - 4 

 

126. ேனஅழுத்தம் 

((A) உடனடி ைிளைவுகள் பகொண்டது 

(B) தொேதேொன ைிளைவுகள் ஏற் டுத்தும் 

((C) துைங்கல்கள் உளடயது 

(D) தூண்டல்கள் அடங்கியது 

 

127.  ள்ைிகளும் கல்லூொிகளும் இதில் முக்கிய  ங்கு ஆற்ற பைண்டும் 

((A) முடிவு எடுத்தல் 

(B) திறன் ைைர்த்தல் 

((C) திறளேயொன தளலைர்கள் உருைொக்குதல் 

(D) ஒழுக்கம் 

 

128. பதன் பேழுகுடன் பதொடர்புளடயது, அது ப ொன்று  ொல் ........ உடன் பதொடர்புளடயது. 
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((A)  சு     (B) பதொல் 

((C) முட்ளடகள்    (D) தண்ணீர் 

 

  129. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது பரடியம், ப ொபலொனியம் ேற்றும் யுபரனியத்துடன் ஒத்தது 

(A) பதொொியம்  (B) சீஷியம்  (C) ப ொியம்  (D) ஸ்ட்ரொன்ஷியம் 

 

130. ஒரு புது இடத்தில்  ீ சொேொன்கள் ைொங்க களடத்பதருவுக்கு பசல்ல  ிளனக்கிறொய்.  ீ அதிகம் 

பசய்ய ைிளழயும் கொொியம்  

(A) களடத்பதருவுக்கு ப ொகும் எண்ணத்ளத ளகைிடுதல் 

(B) தொனொகபை இடத்ளத அறிதல் 

((C) இடம் பதொிந்தைளர தன்னுடன் அளழத்துச் பசல்லுதல் 

(D) ேற்பறொருைளர களடத் பதருவுக்கு ப ொகச் பசய்தல் 

 

131. அடுத்து ைரும் எண் என்ன? 1, 27 ,125, 343 ............ ? 

((A) 625 (B) 729 ((C) 512 (D) 576 

 

134. A என் ைர் ன Dஇன் சபகொதரர், D,B இன் தந்ளத B ம் C ம் சபகொதொிகள், அப் டி எனில் A,C க்கு 

என்ன உறவு ஆைொர்? 
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1) ேகன்   2) ப ரன்  3) தந்ளத  4) ேொேொ 

((A) ேகன்   (B) அத்ளத  (C) ேொேொ  (D) தந்ளத 

 

135. '+' குறி ைகுத்தல், '-' குறி ப ருக்கல் x குறி கழித்தல், ÷குறி கூட்டல்  ின்னர் (140 +  5÷  2 ) - 3 x 10 

ேதிப்பு என்ன? 

((A) 100  (B) 70  ((C) 90  (D) 80 

 

136. கொளல ஏழு ேணிக்கு  திளனந்து  ிேிடங்கள் இருக்கும் ப ொது ேணி தனது வீட்ளடைிட்டு 

புறப் டுகிறொர். 20  ிேிடங்கைில் ரொ னின் வீட்ளட அளடகிறொர். அடுத்த 20  ிேிடங்கைில் கொளல 

உணளை முடித்துக் பகொண்டு அைர்கைது அலுைலகம் பசன்றளடய பேலும் 35  ிேிடங்கள் ஆகிறது. 

அப் டி என்றொல் ரொ னின் இல்லத்திலிருந்து அலுைலகம் பசல்ல எத்தளன ேணிக்கு 

புறப் ட்டிருப் ொர்கள்? 

((A) முற் கல் 7.40   (B) முற் கல் 7.25 

((C) முற் கல் 7.35 (D) முற் கல் 8.10 

 

137. கடிகொரத்தில் ப ரம் 3.30 ஆக இருக்கும் ப ொழுது இரு முள்களுக்கும் இளடபயயுள்ை பகொணம் 

என்னைொக இருக்கும்? 

((A) 60 

(B) 90 
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((C) 75 

(D) 70 

 

138. ஒரு பதொளக 5 : 11 என்ற ைிகித்தில்  ிொிக்கப் டுகிறது. முதல் ேனிதனுக்கு ரூ. 250/- கிளடத்தொல், 

பேொத்தக் பதொளக எவ்ைைவு? 

((A) RS.700/-  (B) RS.900/- 

((C) RS. 800/-  (D) RS. 1000/- 

 

139. சில ைிலங்குகள்  ீொில் ேட்டும் ைசிக்கும் சில ைிலங்குகள்  ிலத்தில் ேட்டும் ைசிக்கும். தைளையின் 

சொியொன  ிளலளய  ின்ைரும் எந்த பைண் ைிைக்க ைளர டம் சொியொய் சுட்டிக்கொட்டுகிறது. 

 

140. 1 இல் இருந்து 100 ைளர அளனத்து எண்களையும் எழுதும் ப ொது எத்தளன முளற ‘3” ளற 

எழுதுைொய்? 

 (A)11  (B)18  (C)20   (D)21 
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