1011

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY

DIRECTORATE OF SCHOOL EDUCATION
QUESTION BOOKLET
NOVEMBER 2018

PART – I
MENTAL ABILITY TEST
Register No.

Centre Code 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.

0

PART I
MENTAL ABILITY TEST – NOVEMBER 2018
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Max Marks:100

(Questions 01-05)
DIRECTION: In each of the following questions, a number/alphabet series is given with one term
missing. Choose the correct alternative that will continue the same pattern and replace the
question mark.
1. 13, 32, 24, 43, 35, ? 46, 65, 57, 76
(1) 45

(2) 52

(3) 54

(4) 55

2. 2, 5, 13, 31, 69, ?
(1) 111

(2) 121

(3)128

(4) 147

(2) EVU

(3) VEU

(4) VUE

(2) 120

(3) 121

(4) 132

(2) IV

(3) JQ

(4) KP

3. AZY, BUT, CXW, DWV, ?
(1) EVA
4. 2, 15, 41, 80, ?
(1) 111
5. AZ, CX, FU, ?
(1) IR

(Question 06-09)
DIRECTION: The first pair of numbers/words bear a certain relationship. The same relationship
is required to be found in the other pair in which one number/word is missing. Find that number.
6. 54 : 9 :: 102 : ?
(1) 14

(2) 15

(3) 17

(4) 16

(2) 62

(3) 64

(4) 66

(2) 29

(3) 15

(4) 28

(3) North-East

(4) South

7. 18 : 30 : : 36 : ?
(1) 54
8. 123 : 14 : : 234 : ?
(1) 25

9. South : North-West :: West : ?
(1) South-West

(2) East

(Question 10-13)
DIRECTION : In each of the following questions some letters are missing. The missing letters are
in a sequence as one of the alternatives among the four given under each question. Find out the
correct alternative.
10. ab__aa__bbb__aaa__bbba
(1) abba

(2) baab

(3) aaab
1

(4) abab
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11. _ baa _ aab _ a _ a
(1) aabb

(2) aaba

(3) abab

(4) baab

(3) acba

(4)cabc

(3) ababab

(4) bbaaab

12. b _ abbc _ bbca _bcabb _ ab
(1) acaa

(2) bbac

13. b _ b _ bb _ _ bbb _ bb _ b
(1)bbbbba

(2) abbaba

(Questions 14-18)
DIRECTION: In each of the following questions the actual alphabets are replaced by certain other
alphabets/numbers according to some rule to form its code. Identify the rule and find the correct
code.
14. If the word PORTER can be coded as MBNZQN, how can REPORT be written?
(1) NQMNBZ

(2) NQMBNZ

(3) NBQMNZ

(4) NQBMNZ

15. If FULFNHW is the code for CRICKET, then EULGH is the code for which word?
(1) PRIDE
(2) BRIDE
(3) BLADE
(4) BLIND
16. In a certain code NATURE is written as MASQUE. How is FAMINE written in that code?
(1) FBKJND

(2) FZMHND

(3) GANIOE

(4) EALIME

17. If PALAM can be written as 43, then what code can be given to SANTACRUZ?
(1) 75
(2) 85
(3) 120
(4) 123
18. In a certain code, COMPUTER is written as RFUVQNPC. How is MEDICINE written in
the same code?
(1) EOJDJEFM
(2) EOJDEJFM
(3) MFEJDJOE
(4) MFEDJJOE

(Qns. 19 to 22 )
Directions : Column I contains five capital letters while column II contains five digits.
Each letter corresponds to a single digit but not necessarily in that order.
Column-I
BEIKL

Column-II
61520

PNBTK

34568

XLPBE

57401

KNIXV

27396

XBNPE

45713

19. What is the value of BIKE?
(1) 5261
(2) 6125

(3) 2560
2

(4) 5062
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20. What is the value PIN + NIP?
(1) 423
(2) 744

(3) 777

(4) 747

21. What is the value of BITE - KITE?
(1) 386
(2) 1000

(3) -1000

(4) -386

22. What is value of NIL + NINE -TEN?
(1) 4364
(2) 2738

(3) 2097

(4) 2394

23. Which of the following meanings of the arithmetical signs will yield the value zero for the
expression𝟐𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 + 𝟑𝟎𝟎 × 𝟐𝟎𝟎 − 𝟏𝟎 ÷ 𝟐 + 𝟒𝟎
(1) + means −, − means ×, × means ÷, ÷ means +
(2) + means −, − means ÷, × means +, ÷ means ×
(3) + means ×, − means −, × means ÷, ÷ means +
(4) + means ÷, − means +, ×means −, ÷ means ×
24. Interchange the sign and select correct answer: 𝟗 + 𝟓 ÷ 𝟒 × 𝟑 − 𝟔 = 𝟏𝟐
(1) + and ×

(2) ÷ and +

(3) ÷and −

(4) + and –

25. If + stands for ×, − for ÷, × for −, and ÷ for +, find the value of 𝟐𝟔 + 𝟕𝟒 − 𝟒 × 𝟓 ÷ 𝟐
(2) 376

(1) 220

(3) 478

(4) 488

26. If × means -, + means ÷, - means × and ÷ means + then 15 – 2 ÷ 900 + 90 × 100 = ?
(1) 60

(2) 180

(3) 90

(4) -60

(Questions 27-30)
DIRECTION: In each of the following questions, a matrix of certain characters is given. These
characters follow a certain trend row-wise or column-wise. Find out the missing characters/value.

27.

(1) 3

7

4

5

8

7

6

3

3

?

29

19

31

(2) 4

(3) 5

3

(4) 6
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28.
3

15

4

7

38

5

3

?

5

(1) 15

(2) 18

(3) 19

(4) 20

(3) 20

(4) 25

(3) 11

(4) 15

29.
28

20

7

84

35

12

45

?

9

(1) 15

(2) 18

30.
13

12

5

17
25
29

15
24
21

8
?
20

(1) 7
31.

(2) 9

Find the value of X in the following figure:
15

4
33

2
27

2
36

8
32
18
22
12

(1) 3
32.

X
9
11
3

(2) 4

(3) 8

(4) 12

Find out which of the alternatives will exactly make up the key figure (X)

(X)

(1) A

A

B

(2) B

(3) C

4

C

D

(4) D

33.
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Trace out the alternatives figure which contains fig (X) as its part

(X)

A

(1) A

B

(2) B

C

D

(3) C

(4) D

(Questions 34-37)
DIRECTION: There are certain common characteristics/properties between the two problem
figures.

Select

a

figure

from

amongst

the

Answer

figures

which

characteristics/properties as shown by the Problem figures.
34.

PROBLEM FIGURES

(1) 1
35

(2) 2

(4) 4

(3) 3

(4) 4

ANSWER FIGURES

(2) 2

PROBLEM FIGURES

(1) 1

(3) 3
ANSWER FIGURES

PROBLEM FIGURES

(1) 1
37.

(2) 2

PROBLEM FIGURES

(1) 1
36.

ANSWER FIGURES

(3) 3

(4) 4

ANSWER FIGURES

(2) 2

(3) 3
5

(4) 4

shows

similar

(Questions 38-42)
DIRECTION: Find which one of the four figures on the right should come next
38.

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

39.

40.

41.

6
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42.

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

43. Count the number of parallelograms in the given figure

(1) 23

(2) 22

(3) 21

(4) 18

44. Count the number oftriangles in the given figure

(1) 15

(2) 16

(3) 17

(4) 18

(Questions 45-47)
DIRECTION: There is a definite relationship between figures A and B. Establish a similar
relationship between C and D by selecting a suitable figure from the answer set that would replace
the question mark.
45.

(1) 1

(2) 2

(3) 3

7

(4) 4
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46.

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

47.

1

(1) 1

(2) 2

2

(3) 3

3

4

(4) 4

48. A Clock seen through a mirror shows quarter to three. What is the correct time shown by
the clock?
(1) 8 : 15

(2) 9 : 12

(3) 8 : 17

(4) 9 : 15

49. Which of the following collections of letters will look the same in the mirror?
(1) OSMIHOM

(2) VHRTRVH

(3) HIMOSTA

(4) AOVIVOA

50. Find the mirror image of (X)

(X)
(1) 1

1

2

3

(2) 2

(3) 3

4
(4) 4

51. Choose the water image of PQ8AF5BZ9
(1)

(2)

(3)

(4)

(Questions 52-55)
DIRECTION: A solid cube is painted red in all faces. It is then cut into 27 small cubes of equal
sizes. Find
52. How many cubes are painted on two faces only?
(1) 6
(2) 8
(3) 10
(4) 12
53. How many cubes are painted on one face only?
(1) 8
(2) 12
(3) 1
8

(4) 6
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54. How many cubes are without paint on any face?
(1) 4
(2) 6
(3) 8

(4) 1

55. How many cubes are painted on more than two faces?
(1)10
(2) 8
(3) 16

(4) 12

56. How many dots lie opposite the face having three dots, when the given figure is folded to form
a cube?

(1) 2
57.

(3) 5

(4) 6

A dice is rolled twice and the two positions are shown in the figure below. What is the
number of dots at the bottom face when the dice is in position (i)?

(1) 1
58.

(2) 4

(2) 5

(3) 6

(4) cannot be determined

If the following series is written in the reverse order, which number will be fourth to the
right of the seventh number from the left?
7, 3, 9, 7, 0, 3, 8, 4, 6, 2, 1, 0, 5, 11, 13
(1) 0

(2) 5

(3) 9

(4) 11

59. How many A‟s are there in the following series which are immediately followed by B as well
as immediately preceded by Z?
AMBZANAABZABAZBAPZABAZAB
(1) 0

(2) 1

(3) 2

(4) 3

60. How many numbers from 11 to 80 are divisible by 7 but not divisible by 3?
(1) 2
(2) 4
(3) 5
(4) 7
9

61. If the numbers from 5 to 85 which are exactly divisible by 5 are arranged
in descending order, which would come at the eleventh number from the bottom ?
(1) 35

(2) 55

(3) 60
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(4) 50

62. John ranks 16th from the top and 37th from the bottom in the class. Find the number is students
in the class?
(1) 54
(2) 53
(3) 43
(4) 52
63.

Count the number of squares in the following figure:

(1) 15
64.

(2) 21

(3) 24

(4) 26

How many squares does the following figure have?

(1) 17

(2) 18

(3) 13

(4) 16

65. Count the number of straight lines and triangles in the following figure?

(1) 10 straight lines and 34 triangles
(3) 9 straight lines and 36 triangles

(2) 9 straight lines and 34 triangles
(4) 10 straight lines and 36 triangles

66. How many triangles and squares are there in the following figure?

(1) 28 triangles, 5 squares
(3) 28 triangles, 4 squares

(2) 24 triangles, 4 squares
(4) 24 triangles, 5 squares

10
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67. Count the number of triangles and squares in the following figure?

(1) 28 triangles, 10 squares
(3) 32 triangles, 10 squares

(2) 28 triangles, 8 squares
(4) 32 triangles, 8 squares.

(Questions 68-72)
Directions: Read the following information carefully and answer the questions given below
A family consists of six members P, Q, R, S, T and U. There are two married couples. Q is a
doctor and the father of T. U is grandfather of R and is a contractor. S is grandmother of T and
is a housewife. There is one doctor, one contractor, one nurse, one housewife and two students
in the family.
68. Who is the husband of P?
(1) R

(2) U

(3) Q

(4) S

(2) U

(3) Q

(4) S

(3) Housewife

(4) contractor

69. Who is the sister of T?
(1) R

70. What is the profession of P?
(1) Doctor

(2) Nurse

71. Which of the following are two married couples?
(1) US, QT

(2) US, QP

(3) TS, RU

(4) US, RP

72. Which of the following is definitely a group of male members?
(1) QU

(2) QUT

(3) QUP

(4) UT

73. E is the son of A. D is the son of B. E is married to C. C is B‟s daughter. How is D related to
E?
(1) Brother

(2) Uncle

(3) Father-in-law

(4) Brother-in-law

74. A man said to a lady, “Your mother‟s husband‟s sister is my aunt”. How is the lady related to
the man?
(1) Daughter

(2) Grand daughter

11

(3) Mother

(4) Sister

75. I. F is the brother of A
III. K is the sister of F
Who is the uncle of G?
(1) A
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II. C is the daughter of A
IV. G is the brother of C
(2) C

(3) F

(4) K

(Questions 76-80)
Directions Read the following information carefully and answer the questions given below
Six lectures A, B, C, D, E and F are to be organised in a span of seven days from Sunday to
Saturday, only one lecture on each day in accordance with the following:
i) A should not be organised on Thursday.
ii) C should be organised immediately after F
iii) There should be a gap of two days between E and D
iv) One day there will be no lecture (Friday is not that day), just before that day D will be
organised
v) B should be organised on Tuesday and should not be followed by D
76. On which day there is no lecture?
(1) Monday

(2) Friday

(3) Sunday

(4) Tuesday

77. How many lectures are organised between C and D
(1) None

(2) One

(3) Two

(4) Three

(3) Saturday

(4) Sunday

78. Which day will the lecture F be organised?
(1) Thursday

(2) Friday

79. Which of the following is the last lecture in the series?
(1) A

(2) B

(3) C

(4) E

80. Which of the following information is not required in finding the complete sequence of
organisation of lectures?
(1) (i) only

(2) (ii) only

(3) (i) and (ii) only

(4) All are required

81. How many times are the hands of a clock at right angle in a day?
(1) 22

(2) 24

(3) 44

(4) 48

82. The calendar for the year 2018 will be the same for the year
(1) 2026

(2) 2027

(3) 2028

(4) 2029

83. It was Thursday on Nov 1, 2018. What will be the day of the week on April 1, 2019?
(1) Monday

(2) Wednesday

(3) Friday
12

(4) Sunday
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(Questions 84- 87)
Directions: Use the Venn diagram and answer the following questions

84. The number of students who took any three of the above subjects was
(1) 62

(2) 63

(3) 64

(4) 66

85. The number of students in total who took History or Mathematics or Science, was
(1) 183

(2) 190

(3) 424

(4) 430

86. The number of students who took both History and Geography among other subjects was
(1) 62

(2) 63

(3) 65

(4) 66

87. Which subject was taken by the largest number of students?
(1) Mathematics

(2) Science

(3) Geography

(4) History

88.

Ashish leaves his house at 20 minutes to seven in the morning, reaches Kunal‟s house in
25 minutes, they finish their breakfast in another 15 minutes and leave for their office
which takes another 35 minutes. At what time do they leave Kunal‟s house to reach their
office?
(1) 7.40 am
(2) 7.20 am
(3) 7.45 am
(4) 8.15 am

89.

The train for Lucknow leaves every two and a half hours from New Delhi
Railway Station. An announcement was made at the station that the train for Lucknow
had left 40 minutes ago and the next train will leave at 18.00 hrs. At what time was the
announcement made?
(1) 15.30 hrs
(2) 17.10 hrs
(3) 16.00 hrs
(4) None of these

90.

A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour and rests for a while when be
slips back 20 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour. If
he begins his ascent at 8.00 a.m.. at what time will he first touch a flag at 120 feet from
the ground ?
(1) 4 p.m.
(2) 5 p.m.
(3) 6 p.m.
(4) None of these

91.

If the two incorrect watches are set at 12 : 00 noon at correct time, when will both the
watches show the correct time for the first time given that the first watch gains 1 min in
1 hour and second watch loses 4 min in 2 hours :
(1) 6 pm, 25 days later
(2) 12: 00 noon, 30 days later
(3) 12 noon, 15 days later
(4) 6 am 5 days later
13
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92.
The ratio of the present ages of two brothers is 1 : 2 and 5 years back, the ratio was 1 : 3.
What will be the ratio of their ages after 5 years?.
(1) 1: 4
(2) 2 : 3
(3) 3 : 5
(4) 5 : 6
93.

The sum of the ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is
the age of the youngest child?
(1) 4 years

94.

(2) 8 years

(3) 10 years

(4) 12 years

Ravi traveled 4 km straight towards south. He turned left and traveled 6 km straight,
then turned right and traveled 4 km straight. How far is he from the starting point?
(1) 8 km

95.

(2) 10 km

(3) 12 km

(4) 18 km

A man is facing North-West. He turns 90° in the clockwise direction, then 180° in the
anticlockwise direction and then another 90° in the same direction. Which direction is he
facing now?
(1) South

96.

(2) South-West

(3) West

(4) South-East

In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and losses 1 mark for
every wrong answer. If he attempts in all 60 questions and secures 130 marks, the number
of questions he attempts correctly is
(1) 35

97.

(2) 38

(3) 40

(4) 42

At the end of a business conference the ten people present all shake hands with each other
once. How many handshakes will there be altogether?
(1) 20

98.

(2) 45

(3) 55

(4) 90

How many independent words can „HEARTLESS’ be divided into without changing the
order of the letters and using each letter only once?
(1) 2

99.

(2) 3

(3) 4

(4) 5

A train 110 metres long is running with a speed of 60 kmph. In what time will it pass a man
who is running at 6 kmph in the direction opposite to that in which the train is going?
(1) 10 sec

100.

(2) 7 sec

(3) 6 sec

(4) 5 sec

A and B can do a piece of work in 72 days; B and C can do it in 120 days; A and C can do it
in 90 days. In what time can A alone do it?
(1) 80 days

(2) 100 days

(3) 120 days

14

(4) 150 days
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PART II
SCHOLASTIC APTITUDE TEST – NOVEMBER 2018
Duration: 2 Hours

Max Marks: 100

SCIENCE
1. The mass and the weight of a man in the earth is 70 kg and 686 N, and his weight on moon is
found to be 114N. Then acceleration due to gravity on Moon is
(1) 9.8 ms-2
(2) 1.63 ms-2
(3) 6.13ms-2
(4) 1.36 ms-2
2. Take two sheets of paper of same mass. Make a sheet into a ball. Now drop both sheets from a same
height at the same time in an evacuated room. What will happen?
(1) Paper ball hits the ground first
(2) Unfolded sheet hits the ground first
(3) Both hits the ground at same time
(4) Both floats at a certain height
3. An object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length
10cm. If the image is formed at 2 cm from the mirror, then the height of the object is
(1) 1 cm
(2) 2 cm
(3) -1 cm
(4) - 2 cm
4. The sensation of sound persist in the brain for about -------------- seconds
(1) 1/1000
(2) 1/100
(3) 1/10
(4) 1
5. The inner organ of human can be visualized using
(1) SONAR
(2) Infrasonic
(3) Doppler Effect

(4) Ultrasonography

6. Match the item in Group A with Group B
Group A
Group B
a) Small dimension i) Metre
b) Large dimension ii) Vernier Caliper
c) Long distance
iii) Measuring tape
d)Small distance
iv) Astronomical Unit
(1) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
(3) a-ii, b-iii, c-iv, d-i

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

7. Find the effective resistance between X and Y

(1) 4Ω

(2) 8 Ω

(3) 10 Ω

(4) 12 Ω

8. Assertion (A): The stability of nucleus is determined by proton neutron ratio.
Reason (R): Hydrogen atom is unstable due to the absence of neutron in the nucleus.
(1) A and R are correct
(2) A is correct, R is wrong.
(3) A is wrong, R is correct
(4) Both A and R are wrong
1

9. Match the following
a) Michael Faraday
b) George Simon Ohm
c) Alessandro Volta
d) Henry Becquerel
(1) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
(3) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
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-

battery
Dynamo
Radioactivity
Relation between V and I
(2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii
(4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

10. If the mass of an object at the equator of earth is 5 kg, then the weight of the object at poles
would be
(1) greater than 49 N
(2) lesser than 49 N (3) equal to 49 N
(4) data is insufficient
11. Who was popularly called as the “Rocket Man” for his significant contribution to the
Development of cryogenic engines in Indian space programme?
(1) Mayilsammy Annadurai
(2) A.P.J Abdul Kalam
(3) Vikram Sarabai
(4) K.Sivan
12. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. This is due to_______.
(1) Newton‟s First Law of Motion
(2) Newton‟s Second Law of Motion
(3) Newton‟s Third Law of Motion
(4) none of the above
13. Which among the following pairs form isotones?
(1) 11Na23, 12Mg24
(2) 6C13, 6C14
(3) 20Ca40, 18Ar40
14. Match the following:
a) Uranium 235
b) Iodine 131
c) Carbon 14
d) Cobalt 60
(1) a-iii, b-ii, c-i, d-iv
(3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i

-

(4) 8O18, 17Cl37

i) treatment of cancer
ii) age of plants and animals
iii) nuclear reactor
iv) treatment of goiter
(2) a-ii, b-iv, c-iii, d-i
(4) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

15. A grain of common salt contains ------ particles
(1) 6.032 x1023
(2) 6.023 x1023
(3) 1.602 x1019

(4) 1.2x1018

16. Choose the odd one out based on particle size
(1) Protein
(2) Paint

(4) Egg Yolk

(3) Rectified Spirit

17. A solution is prepared by dissolving a solute in 70 g of water and its concentration in terms of
weight percent is found to be 12. 5%, then the weight of the solute is
(1) 0. 5 g
(2)10 g
(3) 80 g
(4) 125 g
18. If SO2= 64 g, then H2 SO4= --------(1) 96 g
(2) 98 g

(3) 66 g

(4) 130 g

19. The atmosphere of Venus is made of thick white and yellowish clouds of ------(1) Hydrochloric acid (2) Sulphuric acid (3) Nitric acid
(4) Phosphoric acid

2

20. The direction of rotation of the loop in an electric motor is given by
(1) Fleming‟s right-hand rule
(2) Fleming‟s left-hand rule
(3) Maxwell‟s right hand thumb rule
(4) Maxwell‟s left hand thumb rule
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21. On the basis of particle size choose the correct series given below
(1) proton > neutron > electron
(2) neutron > electron > proton
(3) neutron > proton > electron
(4) neutron = proton > electron
22. Solder is an alloy of
(1) Sn and Pb

(2) Cu and Sn

(3) Cu and Zn

(4) Al and Cu

23. Oil does not mix with water. This is because
(1) water is polar and oil is non-polar, their molecules are not attracted to each other
(2) oil is a non-polar compound, it dissolves only in non-polar solvent
(3) both 1 and 2
(4) density of oil is lesser than of water
24. I am highly reactive and unstable. I can react and oxidize all type of biomolecules including
DNA, proteins, enzymes, etc,. Who am I?
(1) nascent oxygen (2) oxygen
(3) nascent hydrogen (4) hydrogen
25. What kind of immunity does a child get when it is breast fed?
(1) Immuno globins (2) Insulin
(3) Steroid

(4) Vitamin

26. ………….. is an endangered species living in mudumalai wild life sanctuary at Nilgiri, Tamilnadu
(1) Cuon delphines (2) Cuon alpines
(3) Cuon lolphines
(4) Cuon lephines
27. Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about ………litre daily.
(1) 140
(2) 160
(3) 120
(4) 180
28. ……….. is also called the dancing plant
(1) Desmodium gyrans
(2) Mimosa Rudica (3) Helianthus annuus

(4) sunflower

29. Among the following which one of the flower blooms in the morning and closes in the evening
(1) Mimosa pudica
(2) Helianthus annuus
(3) Taraxacum officinale
(4) Tesmodium Kirans.
30. ………… is declared as global iodine deficiency day
(1) November 21st
(2) October 21st
(3) September 21st

(4) December 21st

31. Seeds are preserved at …………….. temperature.
(1) Sub-zero
(2) Zero
(3) +23oC

(4) +30oC

32. Match the following
(i) Phototropism
(ii) Thigmotropism
(iii) Hydrotropism
(iv) Geotropism
(1) i-c, ii-d, iii-b, iv-a
(3) i-c, ii-a, iii-b, iv- d

- a) Gravity
- b) Water
- c) Light
- d) Touch
(2) i-d, ii-c, iii-a, iv-b
(4) i-b, ii-a, iii-d, iv-c
3
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33. Bio sonar is used by ………….
(1) Cow
(2) Crow

(3) Bat

(4) Parrot

34. Which is the only invertebrate that is capable of emotions, self awareness and personality?
(1) Snail
(2) Starfish
(3) Sea lily
(4) Octopus
35. Which harmone indirectly affects the growth of the body?
(1) Neurohypopysis
(2) Personality harmone
(3) Adenohypopysis
(4) Oxytosin
36. The world food day is celebrated in ……………….
(1) October 16th
(2) December 16th
(3) November 16th

(4) July 16th

37. Which one of the following produces negatively geotrophic roots for respiration?
(1) Vanda
(2) Avicennia
(3) Banyan
(4) Cuscutta
38. The gas which is filled in air tight packet of potato wafers and other food product is
(1) Neon
(2) Helium
(3) Hydrogen
(4) Nitrogen
39. Which of the following bacteria multiplies rapidly?
(1) Vibrio Cholera
(2) Salmonella Typhi
(3) Azotobacter
(4) Mycobacterium Tuberculosis
40. The fruit which develops from a monocarpellary unilocular syncarpous ovary is
(1) Calotropis
(2) Tridax
(3) Cashewnut
(4) Pea

SOCIAL SCIENCE
41. ____________ refused to receive the welcome address from the Madras Mahajana Sabha.
(1) Lord Irwin
(2) Lord Curzan
(3) Lord William
(4) Lord Elgin.
42. Palaeontology is the study of ______________
(1) Fossils
(2) Culture
(3) Migration

(4) Ancestors

43. The dead body was stored in a stone coffin called __________
(1) Sarcophagus
(2) Mummy
(3) Viziers

(4) Pyramid

44. The Egyptian writing system was deciphered by the French Scholar ___________
(1) Mencius
(2) Francois Champollion
(3) Henry Heras
(4) Askoparpola
45. The Harappan cattle are called __________
(1) Zebu
(2) Zulu

(3) Bison

(4) Bulls

46. The Pamban coast is famous for ____________
(1) Shells
(2) Glass beads
(3) Carnelian stones (4) Pearl fishery
47. The Holy book of Zoroastrians is ___________
(1) Zend Avesta
(2) Tao Teh Ching
(3) Taoism

4

(4) Ahuramazda

48. _____________ was later known as Kautilya
(1) Chandragupta
(2) Samudragupta
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(3) Vishnugupta

(4) Bindusara

49. _____________was founded by Maskariputra Gosala
(1) Buddhism
(2) Jainism
(3) Ajivika

(4) Taoism

50. _____________ were called the Babylonians
(1) Amorites
(2) Aryans

(4) Mesopotomians

(3) Sumerians

51. The word Feudalism is derived from the ___________ word.
(1) Greek
(2) Latin
(3) French

(4) German

52. __________ was the first person to coin the word Socialism.
(1) Robert Owen
(2) John Brindley
(3) Davies

(4) Robert Fulton

53. The religious order known as the society of Jesus was founded by ___________.
(1) Martin Luther
(2) Charles V
(3) Ulrich Zwingli
(4) Ignatius Loyola
54. The Eastern and Western Ghats meet at the __________ Plateau.
(1) Madurai
(2) Coimbatore
(3) Nilgris

(4) Bharamahal

55. Pichavaram Mangrove forest is found in ____________ district.
(1)Thanjavur
(2) Trichy
(3) Nagai

(4) Cuddalore

56. Tamilnadu Rice Research institute is in _______________.
(1) Cuddalore
(2) Neyveli
(3) Aduthurai

(4) Chennai

57. _________ is known as “Little Japan”.
(1) Kanchipuram
(2) Sivakasi

(3) Salem

(4) Chennai

58. Diastrophism is connected to _____.
(1) Volcanism
(2) Earthquakes

(3) Tectonics

(4) Fold / Fault

59. __________ reflects radio waves.
(1) Exosphere
(2) Ionosphere

(3) Mesosphere

(4) Stratosphere

60. The highest peak of south India is ____________.
(1) Anaimalai
(2) Anaimudi
(3) Mt Everest

(4) K2

61. The mountain which lie parallel to the direction of the Southwest Monsoon winds______.
(1) Aravalli
(2) Satpura
(3) Vindhya
(4) Maikala
62. Which one of the following mineral is contained in the Monazite sand __________.
(1) Oil
(2) Uranium
(3) Thorium
(4) Coal
63. In India the first Hydro electricity power station was started in __________.
(1) 1827
(2) 1897
(3) 1927
(4) 1987
64. The oldest and the largest integrated Iron and Steel plant located in India is ________.
(1) Durgapur
(2) Kanpur
(3) Jamshedpur
(4) Burnpur
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65. Acid rain was first discovered in ____________.
(1) 1752
(2) 1825
(3) 1852

(4) 1895

66. The first general election after Independence in India was held on__________.
(1) 1948
(2) 1952
(3) 1957
(4) 1967
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67. The total number of Recognised National Parties in India is
(1) 7
(2) 10
(3) 11

(4) 12

68. The Guardian of our Constitution is
(1) High Court
(2) Supreme Court

(4) Bench Court

(3) District Court

69. As per Constitution of India the judges of Supreme Court retire at the age of
(1) 56
(2) 58
(3) 60
(4) 65
70. In 1956, Nazar, the President of Egypt Nationalized ……….. canal.
(1) Bakkhimgham
(2) Suez
(3) Panama

(4) Indira

71. Bi –party system exists in …….
(1) China
(2) Cuba

(4) England

(3) India

72. Election Commission of India may be called as …….
(1) Nirvachan Sadan
(2) Nirvachan Adalat
(3) Nirvachan Kishan Sadan
(4) Nirvachan Rajya Sadan
73. Which State has the highest installed Solar capacity in India
(1) Kerala
(2) West Bengal
(3) Andhra Pradesh

(4) Tamilnadu

74. Thermal Planet emits large quantity of ……
(1) Oxygen
(2) Nitrogen

(3) Methane

(4) Carbon dioxide

75. Tertiary sector includes
(1) Transport

(3) Banking

(4) All of these

(2) Insurance

76. If price decreases the supply also decrease it denotes
(1) Law of Demand (2) Law of Supply
(3) Law of Business (4) Law of Government
77. The Term “Laissez Faire” means
(1) Intervention by Private
(3) Intervention by the Government

(2) Non- Intervention by the Private
(4) Non-Intervention by the Government

78. In olden days, the government was more or less a …… state.
(1) Police
(2) Welfare
(3) Agriculture

(4) Industry

79. The Planning Commission of India has been renamed as ……
(1) LIC Aayog
(2) IIT Aayog
(3) PCI Aayog

(4) NITI Aayog

80. According to 2011 Census, India‟s Literacy rate is…..
(1) 73 %
(2) 74%
(3) 75%

(4) 76%

6
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MATHEMATICS

81. Let W be the set of whole number, P be the set of Prime number in W and A={n/n W, n is a
multiple of some prime p P} then W-A is
(1) empty set
(2) of cardinality 2
(3) Singleton Set
(4) a finite set of cardinality greater than 2
82. The product of two number is 9375 and when larger one is divided by the smaller, the quotient is
15, then the sum of the number ………..
(1) 380
(2) 395
(3) 400
(4) 425
83. The value of (Sin1 Sin 2 Sin 3 …..Sin 89) + ( Cos1 Cos2 Cos 3….Cos89) is
(1) 0

84.

(2)

(3)

(4)

(3) 2

(4) 2

=
(1) 2

(2) 2 S

85. If the total surface area of solid right circular cylinder is 500πcm2 and its radius is 15 cm then the
sum of its height and radius is……….
(1) 50/3 cm
(2) 100/3 cm
(3) 150/3 cm
(4) 200/3 cm
86. Two concentric circles have Centre at O and radii 8 cm and 17 cm respectively. If the tangent of the
small circle is the chord of the big circle, then what is the length of the chord
(1) 9
(2) 15
(3) 25
(4) 30
87. Two dice are tossed. The probability that the total score is a prime number is……
(1) 1/6

(2) 5/12

(3)

(4) 7/9

88. The length of the minute hand of a clock is 21 cm. Find the area swept by the minute hand in 20
minutes
(1) 264
(2) 462
(3) 624
(4) 642
89. Which of the following are true?
(i) Some isosceles triangles are equilateral triangles
(ii) Some rational numbers are integers
(iii) All equilateral triangles are isosceles triangles
(iv) Not all integers are rational
(1) (i), (ii) and (iv)
(3) (i), (iii) and (iv)
90. Sin 2A = 2 Sin A is true when A is
(1) 0
(2) 30

(2) (ii), (iii) and (iv)
(4) (i), (ii) and (iii)

(3) 45

(4) 60

91. If the sum of two angles is a triangle is equal to the third angle then it is
(1) Equilateral triangle
(2) Obtuse angled triangle
(3) Isosceles triangle
(4) Right angled triangle
7

92. The area of the shaded region if PQ = 15cm, PR = 8 cm and O is the Centre of the circle is

cm2

cm2

(2)

(3)

cm2

(4)
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cm2

93. Suppose that A1, A2, A3,…...A50 are 50 sets each with six elements and B1, B2, B3,….Bm are „m‟
sets with five elements. Let,
. If each element of A belongs to exactly 15 and
B belongs to exactly 10 then m is
(1) 20
(2) 30

(3) 40

(4) 50

then the value of

94. If
(1) 1
95. If

(2) 2

(3) 3

is
(4)4

then the value of a + b + c is
(1)

(2)

(3)

(4) 1

96. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at two points and the distance between their centres is
4 cm. Find the length of the common chord
(1) 3 cm
(2) 4 cm
(3) 5 cm
(4) 6 cm
97. If log1227=a then log616 is
(1)

(2)

(3)

(4)

98. The angle between the bisectors of the two acute angles of a right angle triangle is:
(1) 90°

(2)

(3) 120

(4) 135

99. AB is a line segment and M is its mid point. Semi-circles are drawn with AM, MB and AB as
diameters on the same side of AB. A circle is drawn to touch all the three semi-circles. Its radius is
(2)

AB

(3)

(4) AB

100. If the perimeter of a square and a rectangle are the same, the A and B enclosed by them
respectively would satisfy the condition ……….
(1) A< B
(2) A <= B.
(3) A > B
(4) A >= B

8
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GJr;Nrup muR

gs;spf; fy;tp ,af;ffk;
tpdhr; rpw;NwL

etk;gu; 2018
gFjp –

I

னத்திறமத் ததர்வு
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;
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
ntw;Wj;jhs;fs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wd.

7.

Nju;tiwapy;
Ntz;Lk;.

8.

gFjp – I> gFjp
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;.

nfhLf;fg;gLk;
– II

jdp

tpilaspg;gjw;F

tpilj;jhspy;

Kd;G

KO

filrp

gf;fj;jpy;

tpilfs;

Fwpf;fg;gl

,itfSf;Nfw;g tpilj;jhs; ,U gFjpfisf;

0

பகுதி - அ

காம் :

2 நணி
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னத்திறமத் ததர்வு – நவம்பர் 2018

மநாத்த நதிப்மண்கள் : 100

லறிமுறம (லினா எண் 01-05

) : பின்லரும் த ாடரில் லிடுபட்ட எண் அல்யது

எழுத்ற க் கண்டுபிடி

1. 13, 32, 24, 43, 35, ? 46, 65, 57, 76
(1) 45

(2) 52

(3) 54

(4) 55

(2) 121

(3)128

(4) 147

(2) EVU

(3) VEU

(4) VUE

(2) 120

(3) 121

(4) 132

(2) IV

(3) JQ

(4) KP

2. 2, 5, 13, 31, 69, ?
(1) 111

3. AZY, BUT, CXW, DWV, ?
(1) EVA
4. 2, 15, 41, 80, ?
(1) 111
5. AZ, CX, FU, ?
(1) IR

லறிமுறம (லினா எண் 06-09 ): பின்லரும் லினாக்கரில் மு ல் ஜ
த ாடர்பிறன கண்டமிந்து அஜ

த ாடர்புறட அடுத்

ஜ

ாடிில் உள்ர

ாடிில் லிடுப்பட்ட எண் /

லார்த்ற றக் கண்டுபிடி

6. 54 : 9 :: 102 : ?
(1) 14

(2) 15

(3) 17

(4) 16

7. 18 : 30 : : 36 : ?
(1) 54

(2) 62

(3) 64

(4) 66

8. 123 : 14 : : 234 : ?
(1) 25

(2) 29

(3) 15

(4) 28

(3) tlfpof;F

(4) njw;F

9. njw;F : tlNkw;F :: Nkw;F : ?

(1) njd;Nkw;F

(2) fpof;F

லறிமுறம (லினா எண் 10-13) : பின்லரும் லினாக்கரில் சிய எழுத்துகள்
லிடுபட்டுள்ரன. லிடுபட்ட எழுத்துகள் லரிறசப்படி லிறடகரில்
ஒழுங்குப்படுத் ப்பட்டு உள்ரன. சரிான லரிறசப்படுத் ப்பட்ட லிறடற
ததர்ந்த டுத்து எழுதுக

10.
ab__aa__bbb__aaa__bbba
(1) abba
(2) baab

(3) aaab

(4) abab

11.
_ baa _ aab _ a _ a
(1) aabb

(3) abab

(4) baab

(2) aaba
1
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12.

b _ abbc _ bbca _bcabb _ ab

(1) acaa
13.

(2) bbac

(3) acba

(4)cabc

(3) ababab

(4) bbaaab

b _ b _ bb _ _ bbb _ bb _ b

(1) bbbbba

(2) abbaba

லறிமுறம (லினா எண்

14-19 ). பின்லரும் லினாக்கரில் ஒரு குமிீட்டு முறமில்

ஒரு லி ிற பன்படுத் ி எழுத்துகளுக்கு ப ியாக ஜலறு சிய எழுத்துகள் அல்யது
எண்கள் பன்படுத் ப்படுகிமது. அலற்றம கண்டமிந்து சரிான லிறடறத்
ஜ ர்ந்த டுக்க.

14.

MBNZQN – எ எழுதப்டுநாால்

என்து

PORTER

என்து எவ்யாறு

REPORT

எழுதப்டும்?

(1) NQMNBZ
15.

(2) NQMBNZ

FULFNHW என்து CRICKET-

எ

(3) NBQMNZ

(4) NQBMNZ

எழுதப்டுநாால்

EULGH என்து

எவ்யாறு

எழுதப்டும்?

(1) PRIDE
16.

(2) BRIDE
என்து

NATURE

(3) BLADE

(4) BLIND

MASQUE - எ எழுதப்டுநாால் FAMINE

என்து

எவ்யாறு

எழுதப்டும்?

(1) FBKJND
17.

(2) FZMHND

(3) GANIOE

(4) EALIME

PALAM என்து 43 - எ எழுதப்டுநாால்;, SANTA CRUZ

என்து

எவ்யாறு

எழுதப்டும்?

(1) 75
18.

(2) 85

(3) 120

(4) 123

COMPUTER என்து RFUVQNPC - எ எழுதப்டுநாால் MEDICINE என்து எவ்யாறு

எழுதப்டும்?

(1) EOJDJEFM

(2) EOJDEJFM

லறிமுறம (லினா எண் 19-22)

(3) MFEJDJOE

(4) MFEDJJOE

நிற – அ ஐந்து எழுத்துக்கறரயும், நிற – ஆ ஐந்து

எண்கறரயும் தகாண்டுள்ரது. ஒவ்தலாரு எழுத்தும் ஒரு எண்றைக் குமிக்கிமது
ஆனால் அஜ

லரிறசில் அல்ய.

அறலகளுக்குகிறடஜான உமறலக்;

கண்டமிந்து பின்லரும் லினாக்களுக்கு லிறடரிக்கவும்.

19.

Column-I

Column-II

BEIKL

61520

PNBTK

34568

XLPBE

57401

KNIXV

27396

XBNPE

45713

BIKE –ன்  ிப்பு என்ன?

(1) 5261

(2) 6125

(3) 2560
2

(4) 5062
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20.

PIN + NIP ன்  ிப்பு என்ன?

(1) 423
21.

(2) 744

(4) 747

(3) -1000

(4) -386

(3) 2097

(4) 2394

BITE - KITE ன்  ிப்பு என்ன?

(1) 386
22.

(3) 777

(2) 1000

NIL + NINE -TEN ன்  ிப்பு என்ன?

(1) 4364

(2) 2738

என்தில்

23.

கீ ழ்க்காண்தற்நில்

எத

தர்ந்தடுத்ால் இற்நின் ிப்பு பூஜ்ஜிம் ஆகும்?

(1) + எணில்

,

,

(2) + எணில் ,
எணில்

எணில்

+

+,

,

,

,

,

(4) + எணில் ,

எணில்

+

என்ந சன்தாட்டிற்கு ஏற்ந குநிீடு ாற்நத்த காண்

24.
(1) + ற்றும்
+ என்தது

எணில்

,

(3) + எணில் ,

25.

,

ற்றும்

(2)
,

ன்  ிப்பு என்ன?

(1) 220

என்தது

+

என்தது

,

(3)

ற்றும்

ற்றும்

(2)

(3) 478

(4) + ற்றும்

என்தது + எணில்

(4) 488

26.
× என்தது - , + என்தது ÷ , - என்தது × ற்றும்; ÷ என்தது + எணில் 15 – 2 ÷ 900 + 90
× 100 = ?
(1) 60
(2) 180
(3) 90
(4) -60
லறிமுறம (லினா எண் 27-31)

பின்லரும் லினாக்கரில் உள்ர எண்கள் ஓர் உமலில்

உள்ரன. எண்களுக்கிறடஜான உமறலக் கண்டமிந்து தகாடுக்கப்பட்ட
லிறடகரியிருந்து சரிான லிறடறத் ஜ ர்ந்த டுத்து எழுதுக.

27.

(1) 3

7

4

5

8

7

6

3

3

?

29

19

31

(2) 4

(3) 5

3

(4) 6
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28.
3

15

4

7

38

5

3

?

5

(1) 15

(2) 18

(3) 19

(4) 20

(3) 20

(4) 25

(3) 11

(4) 15

29.
28

20

7

84

35

12

45

?

9

(1) 15

(2) 18

30.
13

12

5

17

15

8

25

24

?

29

21

20

(1) 7
31.

(2) 9

தின்ரும் தடத்ில் X ன்  ிப்றபக் காண்க.

15

4
33

2
27

2
36

8
32
18
22
12

(1) 3

(2) 4

X
9
11
3

(3) 8
4

(4) 12

32.

தடம்

(X) ஐ உருாக்க ததப்தடும் தகுித தர்ந்தடுக்க

(X)
(1) 1
33.

1
(2) 2

2

3

(3) 3
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4
(4) 4

தடம்; (X) ஐ உள்படக்கி தடம் எது?

(X)
(1) 1

1
(2) 2

2

3

4

(3) 3

(4) 4

லறிமுறம (லினா எண் 34-37 ). பின்லரும் லினாக்கரில் தகாடுக்கப்பட்ட இண்டு
லினா படங்களுக்குள் ஒரு தபாதுலான ஒற்றுற உள்ரது. தகாடுக்கப்பட்டுள்ர
லிறட படங்கரில் அஜ

34.

(2) 2

ிணா தடங்கள்;

(1) 1
36.

ிதட தடங்கள்;

ிணா தடங்கள்;

(1) 1
35.

ஒற்றுற உள்ர சரிான படத்ற

(4) 4

ிதட தடங்கள்

(2) 2

ிணா தடங்கள்;

(1) 1

(3) 3

ததர்ந்த டுக்க.

(3) 3

(4) 4

ிதட தடங்கள்

(2) 2

(3) 3
5

(4) 4

ிணா தடங்கள்;

37.
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ிதட

தடங்கள்

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

லறிமுறம (லினா எண் 38-42) பின்லரும் நான்கு படங்கரில் ” ? ” ிட்ட இடத்ற
நிப்பக்கூடிது எது?

38.

.

(1) a

39.

(2) b

(3) c

(4) d

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

.

40.

41.

.

(1) a

(2) b

(3) c

6

(4) d
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42.

(1) a
43.

(3) c

(4) d

தடத்ில் உள்ப தாத் இதகங்கபின் எண்ிக்தக

(1) 23
44.

(2) b

(2) 22

(3) 21

(4) 18

தடத்ில் உள்ப தாத் பக்தகாங்கபின் எண்ிக்தக

(1) 15

(2) 16

(3) 17

(4) 18

லறிமுறம (லினா எண் 45-47). படம் A ற்றும் B- க்கு உள்ர த ாடர்பிறன
கண்டமிந்து அஜ

த ாடர்பிறன படம் C ற்றும் D-க்கு தபாருந்துாறு உள்ர

படத் ிறன ஜ ர்ந்த டுக்க

45.

(1) 1

(2) 2

(3) 3
7

(4) 4
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46.

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

47. .

1
(1) 1

(2) 2

2

(3) 3

3

4

(4)

48. ரு கடிக்காத்ின் கண்ாடி திம்தாணது 2 ி 45 ிிடத்த காட்டுகிநது எணில்
கடிக்காத்ின் உண்தாண தம் என்ண?

(1) 8 : 15

(2) 9 : 12

(3) 8 : 17

(4) 9 : 15

49. தின்ருணற்நில் எந் உரும் கண்ாடிில் அப்தடித திிதனிக்கும்?
(1) OSMIHOM

(2) VHRTRVH

(3) HIMOSTA

(4) AOVIVOA

50. தடம் (X) - ன் கண்ாடி திம்தம்

(X)

1
(1) 1

2
(2) 2

3
(3) 3

51. PQ8AF5BZ9 என்தின் ீர்; திம்தம்
(1)

(2)

(3)

(4)

8

4
(4) 4

லறிமுறம (லினா எண் 52-55): ஒரு

ிட கனசதுத் ின் எல்யா பக்கங்கரிலும்

சிலப்பு லண்ைம் பூசப்படுகிமது. பிமகு இச்சதுானது
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27 ச அரவுள்ர சிமி

கனசதுங்கரக தலட்டப்படுகிமது எனில்

52.

இண்டு

தக்கங்கபில்

ட்டும்

ண்ம்

பூசப்தட்டிருக்கும்

(3) 10

(4) 12

கணசதுங்கபின்;

எண்ிக்தக

(1) 6

(2) 8

53. ரு தக்கம்; ட்டும் ண்ம் பூசப்தட்டிருக்கும் கணசதுங்கபின் எண்ிக்தக
(1) 8
(2) 12
(3) 1
(4) 6
54. எந்தாரு தக்கபம் ண்ம் பூசப்தடா கணசதுங்கபின் எண்ிக்தக
(1) 4
(2) 6
(3) 8
(4) 1
55.

இண்டு

தக்கங்களுக்கு

தல்;

ண்ம்

பூசப்தட்டிருக்கும்

(3) 16

(4) 12

கணசதுங்கபின்

எண்ிக்தக

(1) 10

(2) 8

56. தடத்ில் உள்பற்தந கணசதுாக ாற்றும்ததாது எண் 3 - க்;கு எித அதபம்
எண்

(1) 2

57.

ரு

(2) 4

(3) 5

(4) 6

தகதடயன இரு முய உருட்டினின் ஏற்டும் இண்டு ிதனகள் கீ த

தகாடுக்கப்தட்டுள்பண.

தகதட ிதன

(i) ல் இருக்கும்ததாழுது அன் கீ ழ்தகுிில்

காணப்டும் புள்ிகின் எண்ணிக்யக ாது?

(1) 1

(2) 5

(3) 6

9

(4) ீர்ாணிக்க இனாது
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58. தின்ரும் ரிதசத தின்ரிதசில் ாற்நி அதக்கும்ததாது இடப்புநத்ினிருந்து
ஏாாக உள்ப எண்ணுக்கு னதுபுநம் ான்காாக உள்ப எண் எது?

7, 3, 9, 7, 0, 3, 8, 4, 6, 2, 1, 0, 5, 11, 13
(1) 0

(2) 5

(3) 9

(4) 11

59. B - த தாடரிாகவும் Z-த பன்ணிாகவும் தகாண்டு க்கூடி A எத்தண
உள்பண?

(1) 0

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

60. 11 - னிருந்து 80 தபள்ப எண்கபில் 7-ஆல் குதடும் ற்றும் 3 - ஆல் குதடா
எண்கபின் எண்ிக்தக ாது?

(1) 2

(2) 4

(3) 5

(4) 7

61. 5 - யிருந்து 85 லறயுள்ர 5 - ஆல்; லகுபடும் எண்கறர இமங்குலரிறசில்
எழு ப்படுானால் கீ றிருந்து 11-ஆம் இடத் ில் உள்ர எண் ாது?

(1) 35

(2) 55

(3) 60

(4) 50

62. ஜான் என்தரின் ரிதச குப்தில் தனிருந்து 16-ஆம் இடத்ிலும் கீ ிருந்து 37ஆம் இடத்ினிருந்ால், அந் குப்திலுள்ப தாத் ார்கபின் எண்ிக்தக

(1) 54

63.

(2) 53

(3) 43

(4) 52

கீ ழ்க்காணும் தடத்ில் உள்ப சதுங்கபின் எண்ிக்தக ாது ?

(1) 15

(2) 21

(3) 24

(4) 26

64. கீ ழுள்ர படத் ில் எத் றன சதுங்கள் உள்ரன ?

(1) 17

(2) 18

(3) 13

10

(4) 16
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65. பின்லரும் படத் ில் எத் றன ஜநர்க்ஜகாடுகள் ற்றும் முக்ஜகாைங்கள் உள்ரன?

(1) 10 ஜநர்க்ஜகாடுகள் ற்றும் 34 முக்ஜகாைங்கள்
(2) 9 ஜநர்க்ஜகாடுகள் ற்றும் 34 முக்ஜகாைங்கள்
(3) 9 ஜநர்க்ஜகாடுகள் ற்றும் 36 முக்ஜகாைங்கள்
(4) 10 ஜநர்க்ஜகாடுகள் ற்றும் 36 முக்ஜகாைங்கள்
66. பின்லரும் படத் ில் எத் றன முக்ஜகாைங்கள் ற்றும் சதுங்கள் உள்ரன?

(1) 28 முக்ஜகாைங்கள், 5 சதுங்கள்
(3) 28 முக்ஜகாைங்கள், 4 சதுங்கள்

(2) 24 முக்ஜகாைங்கள், 4 சதுங்கள்
(4) 24 முக்ஜகாைங்கள், 5 சதுங்கள்

67. பின்லரும் படத் ில் எத் றன முக்ஜகாைங்கள் ற்றும் சதுங்கள் உள்ரன?

(1) 28 முக்ஜகாைங்கள், 10 சதுங்கள்

(2) 28 முக்ஜகாைங்கள், 8 சதுங்கள்

(3) 32 முக்ஜகாைங்கள், 10 சதுங்கள்

(4) 32 முக்ஜகாைங்கள், 8 சதுங்கள்

லறிமுறம (லினா எண் 68-72)

கீ ஜற தகாடுக்கப்பட்டுள்ர லிலங்கறர கலனாக

படித்து ஜகட்கப்பட்டுள்ர லினாக்களுக்கு லிறடரி
ரு குடும்தத்ில்
இர்கபில்
ப்தந்ார்

இண்டு

P, Q, R, S, T ற்றும் U ஆகி ஆறு உறுப்திணர்கள் உள்பணர்;.
தஜாடி

ிருாணர்கள்.

U, R;- ன் தாட்டணார்.

இல்னத்சி

குடும்தத்ில் ரு ருத்துர், ரு ப்தந்ார்,

ருத்துர்

Q,

S, T - ன் தாட்டி ஆார். இர்கபின்
ரு தசினிர், ரு இல்னத்சி

ற்றும் இண்டு ார்கள் உள்பணர்.

68. P –ன் கன் ார்?
(1) R

(2) U

(3) Q

11

T - ன் ந்த.

(4) S
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69. T – ன் சதகாரி ார்?
(1) R
(2) U

(3) Q

(4) S

(3) இல்னத்சி

(4) ப்தந்ார்

70. P – ன் தாில் என்ண?
(1) ருத்துர்

(2) தசினிர்

71. தின்ருணற்நில் ிரும் ஆண இண்டு தஜாடி எது?
(1) US, QT
(2) US, QP
(3) TS, RU

(4) US, RP

72. தின்ருணற்நில் எது உறுிாண ஆண்கபின் குழுதக் குநிக்கும்?
(1) QU
(2) QUT
(3) QUP
(4) UT
73. E என்தர் A-ன் கன்;. D என்தர்; B-ன் கன். E-பம்; C-பம் ம்திிணர். C என்தர் Bன் கள் எணில்

D என்தர் E-க்கு என்ண உநவு?

(1) சதகார்

(2) ாா

(3) ாணார்

(4) தத்துணர்

74. “உன் அம்ாின் கரின் சதகாரி என் அத்த” என்று அன் அபிடம் தசான்ணான்
எணில் அள் அனுக்கு என்ண உநவுபதந?
(1) கள்;

(2) ததத்ி

75. I. F என்தர் A-ன் சதகார்
III. K என்தர் F-ன் சதகாரி

(3) அம்ா

(4) சதகாரி

II. C என்தர் A- ன் கள்;
IV. G என்தர் C-ன் சதகார்

G-ன் ாா ார்?
(1) A

(2) C

(3) F

(4) K

லறிமுறம (லினா எண் 76- 80 ) கீ ஜற தகாடுக்கப்பட்டுள்ர லிலங்கறர கலனாகப்
படித்து ஜகட்கப்பட்டுள்ர லினாக்களுக்கு லிறடரி

A, B, C, D, E ற்றும் F ஆகி 6 ிரிவுதாபர்கள் ரு ாதபக்கு ரு தர் ம்
ீ
ஞாிறு பல் சணிக்கித த தின்ருாறு தசாற்ததாிவு ஆற்றுகின்நணர்.

i) A என்தர் ிான் அன்று தசாற்ததாிவு ஆற்நில்தன
ii) C என்தர் F -த தின்தாடர்ந்து தசாற்ததாிவு ஆற்றுகிநார்
iii) D ற்றும் F -ன் தசாற்ததாிவுக்கு இதடில் இண்டு ாட்கள் இதடதபி
iv) ாத்ின் ரு ாள் ிடுபதந (அது தள்பி அன்று), ிடுபதந பன் D
என்தர் தசாற்ததாிவு ஆற்றுகிநார்.

v) B என்தர் தசவ்ாய் அன்று தசாற்ததாிவு ஆற்றுகிநார். இர் D -த
தின்தாடர்ந்து திாற்நில்தன

76. தசாற்ததாிவு தடததநா ாள் எது?
(1) ிங்கள்

(2) தள்பி

(3) ஞாிறு

12

(4) தசவ்ாய்

உள்பண.

77. C க்கும் D இதடத எத்தண தசாற்ததாிவுகள் தடததற்நண?
(1) 0
(2) 1
(3) 2
(4) 3
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78. F என்தர் எப்ததாழுது தசாற்ததாிவு ஆற்றுகிநார்?
(1) ிான்

(2) தள்பி

(3) சணி

(4) ஞாிறு

79. கதடசிாக தசாற்ததாிவு ஆற்றுதர் ார்?
(1) A
(2) B
(3) C

(4) E

80. ிங்கதப

தகாடுக்கப்தட்டதகபில்

பழுதாக

தரிந்துதகாள்ப

ததில்னா ாக்கிம் எது?

(1) (i) ட்டும்

(2) (ii)ட்டும் (3) (i) ற்றும் (ii)

(4) எல்னாம் ததப்தடுகிநது

81. சுர்க்கடிக்காத்ின் பட்கள் ாதபான்றுக்கு எத்தண பதந தசங்தகாத்த
அதக்கும்?

(1) 22

(2) 24

(3) 44

(4) 48

82. தின்ரும் எந் ஆண்டுக்;குநி ாட்காட்டி 2018- ம் ஆண்டுக்குரி ாட்காட்டிதப்
ததானத காப்தடும்?

(1) 2026

(2) 2027

(3) 2028

(4) 2029

83. ம்தர் 1, 2018 அன்று ிான் எணில் ஏப்ல் 1, 2019 அன்று என்ண கிதாக
இருக்கும்?

(1) ிங்கள்
லறிமுறம (லினா எண்

(2) புன்

(3) தள்பி

(4) ஞாிறு

84 - 87) கீ ழ்க்காணும் தலண்படத்ற ப் பன்படுத் ி

பின்லரும் லினாக்களுக்கு லிறடரி

84. ஏதனும் பன்று தாடங்கதப தடிக்கும் ாா;கபின் எண்ிக்தக
(1) 62

(2) 63

(3) 64

13

(4) 66
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85. னாறு அல்னது கிம் அல்னது அநிில் தாடங்கதப தடிக்கும் ாா;கபின்
தாத் எண்ிக்தக

(1) 183

(2) 190

(3) 424

(4) 430

86. ற்ந தாடங்களுடன் னாறு ற்றும் புிில் தாடங்கதப தடிக்கும் ார்கபின்
எண்ிக்தக

(1) 62

(2) 63

(3) 65

(4) 66

87. எந் தாடத்த ார்கள் அிக எண்ிக்தகில் தடிக்கின்நணர்
(1) கிம்
88. ஆரிஷ்

தது

ியனில்
காயச்

(2) அநிில்
யட்டிிருந்து
ீ

கிம்ி

ிநிடங்கில்

காய

ிநிடங்கில்

25

சிற்றுண்டியன

(3) புிில்
நணி

7

குணாின்

(4) னாறு

ஆக

ிநிடங்கள்

20

இல்த்யத

இருக்கும்

அயடயார்.

அங்கு

15 ிநிடங்கில் உண்டின் தங்கது அலுயகத்யத 35

மசன்று

அயடயார்கள்.

அயர்கள்

குணாின்

இல்த்திிருந்து

எப்மாழுது கிம்ிார்கள் ?

(1) 7.40 மு.

(2) 7.20 மு.

89. புது தில்ி இபனில்
2

நணி

½

ிநிடங்களுக்கு
நணிக்கு

(3) 7.45 மு.

(4) 8.15 மு.

ியனத்திிருந்து க்னாயிற்கா புயகயண்டி ஒவ்மயாரு

னபத்திற்கும்
முன்ர்

புப்டும்

புப்டுகிது .

புப்ாடு

என்றும்

ஆது

அியிப்பு

க்னாயிற்கா
என்றும்

அடுத்த

மயினிடப்டுகிது

புயகயண்டி
புயகயண்டி
எில்,

40
18.00

அியிப்பு

மயினிடப்ட்ட னபம் என்?

(1) 15.30 நணி

(2) 17.10 நணி

90. ஒரு குபங்கு ஒவ்மயாரு நணி

(3) 16.00 நணி
னப ஆபம்த்திலும்

(4) இயற்ில் எதுவும் இல்ய
30 அடி ஏினவுடன் 20 அடி

சறுக்கியிட்டு, அது அடுத்த நணி ஆபம்த்தில் நறுடியும் ஏத் மதாடங்குகிது. அது
காய

8.00 நணிக்கு ஏத் மதாடங்கிால், எப்மாழுது தயப நட்டத்திிருந்து 120 அடி

உனபத்தில்

உள் மகாடியன

முதில்

(1) நாய 4 நணி
(3) நாய 6 நணி
91. இண்டு

மதாடும் ?

(2) நாய 5 நணி
(4) இயற்ில் எதுவும் இல்ய

லமான கடிகாங்கறர நண்பகல்

12: 00 நணிக்கு சரிான னபத்யத
காட்டுநாறு அறக்கப்ட்டது. மு ல் கடிகாம் 1 ைி ஜநத் ில் 1 நிிடம்
னயகநாகவும் ற்றும் இண்டாலது கடிகாம் 2 ைி ஜநத் ில் 4 நிிடம்
மநதுயாகவும்

ஓடுகிது

எில்,

எப்மாழுது சரிான ஜநத்ற

இண்டு

கடிகாங்களும்

காண்பிக்கும்?

(1) நாய 6 நணி, 25 ாட்களுக்கு ின்ர்
(2) ண்கல் 12: 00 நணி, 30 ாட்களுக்கு ின்ர்
(3) ண்கல் 12: 00 நணி, 15 ாட்களுக்கு ின்ர்
(4) காய 6 நணி, 5 ாட்களுக்கு ின்ர்

14

மு ல்

முறமாக
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92. இண்டு சதகார்கபின் ற்ததாது துகபின் ிகிம் 1 : 2. ஐந்து ருடங்களுக்கு
பன்பு அர்களுதட துகபின் ிகிம்

1 : 3 எணில், ஐந்து ருடங்களுக்குப் திநகு

அர்களுதட துகபின் ிகிம் என்ண?

(1) 1 : 4

(2) 2 : 3

(3) 3 : 5

(4) 5 : 6

93. 3 ருட இதடதபிில் திநந் 5 குந்தகபின் துகபின் கூட்டுத்தாதக 50 எணில்,
அர்கபில் கதடசி குந்தின் து என்ண?

(1) 4 ருடங்கள்

(2) 8 ருடங்கள்

(3) 10 ருடங்கள்

(4) 12 ருடங்கள்

94. பயி என்யர் மதற்கு னாக்கி னபாக 4 கி.நீ மதாயவு னணிக்கிார். ின்ர்
இடதுபுநாக திரும்ி

6 கி.நீ . டந்து யதுபுநாக திரும்ி 4 கி.நீ

டந்தார் எில்,

அயர் மதாடங்கின இத்திிருந்து எவ்யவு தூபத்தில் உள்ார்?

(1) 8 கி.நீ

(2) 10 கி.நீ

(3) 12 கி.நீ

(4) 18 கி.நீ

95. ஒரு நிதன் யடனநற்கு தியசயன னாக்கி ிற்கிார். அயர் கடிகாப சுற்று தியசனில்
90° சுமன்ார். ின் கடிகாப சுற்றுக்கு எதிர் தியசனில் 180° சுமன்றும், மதாடர்ந்து
அனத

தியசனில்

90°

யும்

சுமல்கிார்

எில்,

தற்னாது

அயர்

எத்தியசயன

னாக்குகிார்?

(1) மதற்கு

(2) மதன்னநற்கு

(3) னநற்கு

(4) மதன்கிமக்கு

96. தர்ில் ார் ருர், சரிாண ிதடக்கு 4 ிப்ததண் ததநபடிபம். நாண
ிதடக்கு

1 ிப்ததண் இக்க

தரிடும்.

60 தகள்ிகளுக்கு ிதடபித்து 130

ிப்ததண்கதப ததறுகிநார் எணில், இர் எழுி சரிாண தகள்ிகள் எத்தண?

(1) 35

(2) 38

(3) 40

(4) 42

97. ரு ிக ாாட்டில் கனந்துக் தகாண்ட தத்து ததர் ங்களுக்குள் வ்தாருரும்
தககுலுக்கிக்

தகாள்கிநார்கள்

எணில்,

அங்கு

தடததற்ந

தாத்

தககுலுக்கல்கள்

எத்தண ?

(1) 20

(2) 45

(3) 55

(4) 90

98. ‘HEARTLESS’ என்ந ார்த்தில் உள்ப எழுத்;துகதப ரிதச ாற்நால் ரு
எழுத்த

ருபதந

ட்டுத

தன்தடுத்ி

அர்த்பள்ப

ார்த்தகள்

அதக்க இலும்?.

(1) 2

(2) 3

(3) 4

15

(4) 5

எத்தண
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99. 110 ீ ீபபள்ப தாடர்ண்டிாணது ிக்கு 60 கிீ தகத்ில் தசல்கிநது. அன்
எிர்ிதசில் ருன் ிக்கு

6 கிீ தகத்ில் ஒடிக் தகாண்டிருக்கிநான் எணில்

தாடர்ண்டிாணது அதண எத்தண ிணாடிில் கடந்து தசல்லும்?

(1) 10 ிணாடிகள்
100. ரு ததனத
தசர்ந்து

படிக்க

ததப்தடுகிநது

(2) 7 ிணாடிகள்
A - பம்

(3) 6 ிணாடிகள்

B -பம் தசா;ந்து படிக்க 72 ாட்களும் B பம்

120 ாட்களும் A - பம்
எணில், அத

(4) 5 ிணாடிகள்

ததனத

C -பம்

C -பம் தசா;ந்து படிக்க 90 ாட்களும்
A ட்டும்

தசய்

எத்தண

ாட்கள்

ததப்தடும்?

(1) 80 ாட்கள்

(2) 100 ாட்கள்

(3) 120 ாட்கள்

16

(4) 150 ாட்கள்

உத்ததச தவமைக்காக ட்டும்

17
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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;
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
ntw;Wj;jhs;fs; nfhLf;fg;gl;bUf;fpd;wd.

7.

Nju;tiwapy;
Ntz;Lk;.

8.

gFjp – I> gFjp
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;.

nfhLf;fg;gLk;
– II

jdp

tpilaspg;gjw;F

tpilj;jhspy;

Kd;G

KO

filrp

gf;fj;jpy;

tpilfs;

Fwpf;fg;gl

,itfSf;Nfw;g tpilj;jhs; ,U gFjpfisf;

0

குதி - ஆ
டிப்ிவுத் ததர்வு
களம் :

கநளத்த நதழப்கண்கள் :

நணி

2
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– யம்ர் 2018

100

அியினல்

1. பே

நிதின் ழற நற்றும் எறை புயினில் பறயன

அம்நிதின் ழற

(1) 9.8 நீ யி
2. ைந

-2

114 N எில்,

70

கழகழ நற்றும்

686 N

ழயின் ஈர்ப்பு யிறை

(2) 1.63 நீ யி-2

(3) 6.13 நீ யி-2

ஆகும். ழயில்

(4) 1.36 நீ யி-2

ழறபள் இபண்டு களகழதத்றத எடுத்துக்ககளள்க . இயற்ழல் ன்ற ந்துயளல் சுபேக்கவும் .

இப்யளது இபண்டு தளறபம் பே கயற்ழை அறனில் யப உனபத்தழல் இபேந்து யப யபத்தழல்
கவ யம யிையயண்டும். ழகழ்யது என்?

(1) களகழதப்ந்து பதழல் தறபறன யந்தறைபம்
(2) சுபேக்கப்ைளத களகழதம் பதழல் தறபறன யந்தறைபம்
(3) இபண்டும் யப யபத்தழல் தறபறன யந்தறைபம்
(4) இபண்டும் யப உனபத்தழல் நழதக்கும்

3. 1கை.நீ

உனபம் ககளண்ை பே களபேள்

இபேந்து

15

10

கை.நீ குயின கதளறறய ககளண்ை குமழனளடி ன்ழல்

கை.நீ கதளறயில் றயக்கப்டுகழது . ஆடினிழபேந்து

2

உபேயளகழது என்ளல் களபேின் உனபம்

(1) 1 கை.நீ
4. நது

(2) 2 கை.நீ

(2) 1/100

(3) 1/10

(4) 1

உைழன் உள்லறுப்புகற களட்ைழப்டுத்த உதவுயது

(1) யைளளர்

6. A

(4) – 2 கை.நீ

பறனளல் ழறன உணபக்கூடின கள அவு __________ யிளடி

(1) 1/1000
5. நித

(3) -1 கை.நீ

கை.நீ கதளறயில் ிம்ம்

கதளகுதழறன

(2) குற்களழ

B

(3) ைளப்ர் யிறவு

(4) நீ கனளழ யரி கண்யணளட்ைம்

கதளகுதழகனளடு களபேத்துக

A

கதளகுதழ

கதளகுதழ

B

அ) ைழழனரிநளணங்கள்

i) நீ ட்ைர்

ஆ) கரினரிநளணங்கள்

ii) கயர்ினர்அயி

இ) அதழககதளறவு

iii) அவுளைள

ஈ) ைழறுகதளறவு

iv) யளினல்கதளறவு

(1) அ -iii ஆ -ii
(3) அ -ii ஆ -iii

இ-i ஈ- iv
இ- iv ஈ-i

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

7. X நற்றும் Y இறையன உள் கதளகுனன் நழன்தறைறன களண்க

(1) 4Ω

(2) 8 Ω

(3) 10 Ω
1

(4) 12 Ω

8. உறுதழப்டுத்துதல் (A): பே

உட்கபேயின் ழறத்தன்றநக்கு ழபெட்பளன் புயபளட்ைளன்

யிகழதயந அடிப்றைக் களபணநளக அறநகழது
களபணம்

: றலட்பஜன் அணுயின் ழறனற் தன்றநக்கு அதன் உட்கபேயில்

(R)

ழபெட்பளன் இல்ளதயத களபணம்

(1) A நற்றும் R ைரி

(2) A ைரி R தயறு

(3) A தயறு R ைரி

(4) A நற்றும் R தயறு

9. களபேத்துக:

அ) றநக்யகல்ஃளபயை

i) நழன்கன்

ஆ) ஜளர்ஜ் றைநன் ஒம்

ii) றையநள

ஈ) கலன்ழ கக்யகளபல்

iv)

இ) அழஸ்ைளண்ட்யபள யயளல்ைள

iii) கதழரினக்கம்

(1) m-iii M-ii ,-i <-iv
(3) m-ii M-iii ,-iv <-i
10. பூநழனின்

V நற்றும் I க்கள கதளைர்பு

(2) m-iii M-i ,-iv <-ii
(4) m-ii M-iv ,-i <-iii

ழறக்யகளட்டு குதழனில் பே களபேின் ழற

5 கழ.கழ. எில், துபேயப்குதழனில்

அப்களபேின் எறை

(1) 49 N றயிை அதழகம்
(3) 49 N க்கு ைநம்
11. இந்தழன

(2) 49 N றயிைக் குறவு
(4) ற்ளக்குறனள தகயல்

யிண்கயிக் கமகத்தழல் குிரி என்ஜழன் யர்ச்ைழக்கு நளகபேம் ங்கித்து

பளக்ககட்நிதர்”என்று எல்ளபளலும் அறமக்கப்டுயர் னளர்?

(1) நனில்ைளநழ அண்ணளதுறப

(2) ஏ.ி.யஜ. அப்துல் களம்

(3) யிக்கழபம் ைளபளளய்

(4) யக.ைழயன்

12. பே

கம்த்றத யகளளல்; தட்டும் யளது

J}ைழ

கயியனறுகழது. இதற்கு களபணம்

(1) ழபெட்ைின் பதல் இனக்க யிதழ

(2) ழபெட்ைின் இபண்ைளம் இனக்க யிதழ

(3) ழபெட்ைின் பன்ளம் இனக்க யிதழ

(4) யநற்கூழன ஏதுநழல்ற

13. கவ யம

உள் இறணகில் எது ஐயைளயைளற உபேயளக்குகழது ?

(1) 11Na23, 12Mg24

(2) 6C13, 6C14

(3) 20Ca40, 18Ar40

(4) 8O18, 17Cl37

14. களபேத்துக:
அ) பயபினம்
ஆ) அயனளடின்
இ) களர்ன்

235
131

ii) தளயப யிங்குகின் யனறத கணக்கழை
iii) அணுக்கபே உற

14

ஈ) யகளளல்ட்

i) புற்றுயளறன குணப்டுத்த

iv) பன் கழுத்துக் கமற குணப்டுத்த

60

(1) m-iii M-ii ,-i <-iv
(3) m-iii M-iv ,-ii <-i
15. பே கல் நணி
(1) 6.032 x1023
16. துகள்கின்
(1) புபதம்

(2) m-ii M-iv ,-iii <-i
(4) m-ii M-iv ,-i <-iii

அவு உள் எின உப்ில்__________________________ துகள்கள் உள்.

(2) 6.023 x1023

(3) 1.602 x1019

(4) 1.2 x1018

உபேய அவு அடிப்றைனில் களபேந்தளதயற்ற யதர்ந்கதடு.

(2) யர்ணம்

(3) எரிைளபளனம்
2

(4) பட்றைனின்

நஞ்ைள் கபே

1022
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17. 70

கழ ீரில் கறபக்கப்ட்ை பே கறபகளபேள் கறபந்தழடும் யளது உபேயள கறபைழன் கைழவு

12.5 % எில் அக்கறப களபேின் ழற என்?

(1) 0. 5

கழ

18. SO2 = 64கழ

எில்,H2

(1) 96 கழ
19. கயள்;ிக்

கழ

(2) 10

(3) 80

கழ

SO4 = ____________________

(2) 98 கழ

(4) 125

கழ

.

(3) 66 கழ

(4) 130 கழ

யகளின் யிநண்ைத்தழல் அைர்ந்த கயிர் நஞ்ைள் ழபள் யநகம்

உபேயளயதற்கு களபணம்-----____________________ .

(1) றலட்யபளகுயளரிக்அநழம்
(3) றட்ரிக்அநழம்

20. பே

(2) கந்தக அநழம்
(4) ளஸ்யளரிக் அநழம்

நழன்யநளட்ைளரில் நழன்னு}ட்ைத்தழன் சுமற்ைழ; தழறைறன யியரிப்து

(1) ஃிநழங் யதுறக யிதழ
(3) யநக்ஸ்கயல் யதுறக கபேயிபல் யிதழ

21. கவ ழ்க்கண்ையற்றுள்

(2) ஃிநழங் இைதுறக யிதழ
(4) யநக்ஸ்கயல் இைதுறக கபேயிபல் யிதழ

உபேய அயில் நழக ைரினள யரிறை

(1) புயபளட்ைளன் > ழபெட்பளன் > எக்ட்பளன்

(2) ழபெட்பளன் > எக்ட்பளன் > புயபளட்ைளன்

(3) ழபெட்பளன் > புயபளட்ைளன் > எக்ட்பளன்

(4) ழபெட்பளன் = புயபளட்ைளன் > எக்ட்பளன்

22. ற்ளசு என்து எதனுறைன கறய?
(1) Sn நற்றும் Pb
(2) Cu நற்றும்; Sn
23. எண்கணய்

(3) Cu நற்றும்; Zn

(4) Al நற்றும்; Cu

ீயபளடு கப்தழல்ற. இதற்கு களபணம்

(1) ீர் பே பறவுற் யைர்நம் எண்கணய் பே பறயற் யைர்நம், ஆதளல் அதன்
பக்கூறுகள் ன்யளகைளன்று ஈர்ப்தழல்ற.

(2) எண்கணய் பே பறயற் யைர்நம் ஆதளல் அது பறயற் கறபப்ளிய
கறபபம்.

(3) 1 நற்றும் 2
(4) எண்கணனின் அைர்த்தழ ீறபயிை குறவு.

24. ளன்

நழக யயகநளக யிறபுரியன் நற்றும் ழறனற்யன் .

டி.என்.ஏ, புபதம், களதழகள் யளன்

எல்ள உனிரி பக்கூறுகறபம் ஆக்றழகபணம் கைய்துயிடுயயன். ளன் னளர்?

(1) ியிழற ஆக்ைழஜன்

25. எந்த

யளய்

(3) ியிழற றலட்பஜன் (4) றலட்பஜன்

எதழர்ப்புப் களபேள் தளய்ளழல் உள்?

(1) இம்பெயளகுயளபுழன்

26. தநழழ்ளட்டில்

(2) ஆக்ைழஜன்
(2) இன்சுழன்

(3) ஸ்டீபளய்டு

(4) றயட்ைநழன்

உள் பதுநற யயிங்கு ைபணளனத்தழல் ______________ என்னும் யிங்கழப்

கனர் ககளண்ை கைந்ளய்கள் யளழ்கழன்.

(1) குயன் கைல்றன்ஸ்
(3) குயன் ளல்றன்ஸ்

27. நிதரில்

(2) குயன் ஆல்றன்ஸ்
(4) குயன் இறன்ஸ்

ளகளன்றுக்கு

_________________

ழட்ைர் அவு கமழவுப் களபேள்கள் அைங்கழன ீர்

ைழறுீபளக கயியனற்ப்டுகழது.

(1) 140

28. _________________என்து

(2) 160

(3) 120

ைநளடும் தளயபம் என்று அறமக்கப்டுகழது.

(1) கைஸ்யநளடினம் றகபளன்ஸ்
(3) லீழனளந்தஸ் அன்னுயஸ்

(2) கதளட்ைளல் ைழணுங்கழ
(4) சூரினகளந்தழ
3

(4) 180
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29. கழயம

ககளடுக்கப்ட்ையற்ழல் எந்த தளயபத்தழன் நர்கள் களறனில் தழந்த ழறனிலும்

நளறனில் படினழறனில் களணப்டும்.

(1) கதளட்ைளல் ைழணுங்கழ
(3) ைளபளக்ைம் ஆஃிைழயல்

30. உக

(2) லீழனளந்தல் அன்னுயளல்
(4) கைஸ்யநளடினம் றகபளன்ஸ்

அயனளடின் குறப்ளடு ளளக ____________ அழயிக்கப்ட்ைது.

(1) யம்ர் 21

(2) அக்யைளர் 21

31. யிறதகள் ______________
(1) 0° கயப்ழறக்கு

(3) கைப்ைம்ர் 21

(4) டிைம்ர் 21

கயப்ழறனில் யைநழக்கப்டுகழது.
கவ ழ்

(2) 0°

(3) 23°

(4) 30°

32. களபேத்துக:
அ

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

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

ஆ

ிச் ைளர்றைவு

(அ) புயிஈர்ப்பு

உண்ர்வுச் ைளர்றைவு

(ஆ) ீர்

புயிச் ைளர்றைவு

(ஈ) கதளடுஉணர்வு

ீர்ச் ைளர்றைவு

(இ) ி

1-,> 2-<> 3-M> 4-m
1-<> 2-,> 3-m>
4-M
1-,> 2-M> 3-<>
4-m
1-M> 2-m> 3-<>
4-,

33. உனிரி

எதழகபளழ __________ ஆல் உயனளகழக்கப்டுகழது

(1) நளடு

34. உணர்ச்ைழ,

(2) களகம்

(3) கயௌயளல்

(4) ச்றைக்கழி

ஆலறந, தன்யிமழப்புணர்வு யளன் ண்புகறக் ககளண்ை யப பதுகு ளணற்

உனிரி எது?

(1) த்றத

35. உைல்

(2) ட்ைத்தழப நீ ன்

(3) கஜல்ழ நீ ன்

(4) ஆக்யைளஸ்

யர்ச்ைழறன நறபகநளகப் ளதழக்கும் லளர்யநளன் எது?

(1) ழபெயபள றலப்யளறைழஸ்

(2) ஆலறந லளர்யநளன்

(3) அடியள றலப்யளறைழஸ்

(4) ஆக்ைழயைளைழன்

36. உக

உணவு தழம் ககளண்ைளைப்டும் ளள்

(1) அக்யைளர் 16

37. கவ ழ்

(2) டிைம்ர்16

(3) யம்ர் 16

(4) ஜீற16

யபேயயற்ழல் எது எதழர் புயிச்ைளர்றைவு உறைன சுயளை யயர்கற சுயளைழத்தலுக்கு

கற்றுள்து.

(1) யளண்ைள

(2) அயிைழினள

38. உபேறக்கழமங்குகள்
(1) ழனளன்

(2) லீழனம்

(3) றலட்பஜன்

(4) றட்பஜன்

நழகயயகநளக கபேக்கம் அறைபம் ளக்டீரினம் எது?

(1) யிப்ரியனள களபள
(3) அைட்யைள ளக்ைர்

40. பே

(4) கஸ்குட்ைள

நற்றும் இதப உணவுப் களபேள்கள் அறைக்கப்ட்ை களற்றுப்புகளத றகில்

உள் யளப

39. கவ ழ்கண்ையற்ழல்

(3) ஆநபம்

(2) ைல்யளல்ள றைஃப்ி
(4) றநக்யபளளக்டீரினம் டிபர்குயளைழஸ்

சூக இற, ஒர் அற நற்றும் யநல்நட்ை சூற்றனிழபேந்து உபேயளகும் கி

(1) எபேக்கு

(2) ட்றபைளக்ஸ்

(3) பந்தழரி
4

(4) ட்ைளணி
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41. ____________ கைன்ற
(1) இர்யின் ிபபு

(2) கர்ைன் ிபபு

43. இந்த

(2) ண்ளடுகள்

44. ிகபஞ்சு

45. லபப்ளயின்

(2) நம்நழ

46. ளம்ன்

(3) யிைழனர்

(2) ப்பளங்குயள ைம்யளழனன்

(4) பதளறதனர்

(4) ிபநீ டு

(3) கலன்ழ கலபளஸ்

(4) அஸ்யகளர் யளள

நளடுகள் __________ என்று அறமக்கப்டும்

(1) கஜபு

(2) சூலு

(3) எபேது

(4) களற

(3) கைம்நணிகள்

(4) பத்து குித்தல்

கைற்கறப ___________ க்கு கனர் கற்து

(1) ைங்குகள்

(2) கண்ணளடி நணிகள்

47. கஜளபளஸ்ட்ரினர்கின்

புித நூல் __________ என்தளகும்

(1) கஜண்ட் அகயஸ்தள

48. ____________ என்யயப
(1) ைந்தழபகுப்தர்

(2) தள யத ஜழன்ங்

(3) தளயயளனிைம்

(4) அலஶபநஸ்தள

ின்ளில் ககடில்னர் எ அறமக்கப்ட்ைளர்
(2) ைபத்தழபகுப்தர்

(3) விஷ்ணுகுப்தர்

(4) ிந்துைளபள

(3) ஆைழயகம்

(4) தளயயளனிைம்

(3) சுயநரினர்கள்

(4) கநையைளநழனர்

யகளைர் யதளற்றுயித்த ைநனம்__________

(1) கத்தம்

(2) ைநணம்.

50. ளியளினர்

என்று அறமக்கப்ட்ையர்கள் ________

(1) அயநளறபட்ஸ்

51. ழநளினம்

52. ைநதர்நம்

(2) ஆரினர்கள்

.

என் யளர்த்றத _________ கநளமழச் கைளல்ழழபேந்து கப்ட்ைது

(1) கழயபக்கம்

(2) த்தழன்

(3) ிகபஞ்சு

(4) கஜர்நன்

என் தத்றத பதழல் பன்கநளமழந்தயர் ___________

(1) இபளர்ட் ஒயன்

(2) ஜளன் ிரின்ய

(3) யையிஸ்

(4) இபளர்ட் ஃல்ைன்

ைங்கம் என் ைநன அறநப்ற யதளற்றுயித்தயர் ___________

(1) நளர்டின் லூதர்

54. யநற்கு

(3) இைப்கனர்வு

அழஞர் __________ என்யர் எகழப்தழன எழுத்துக்கலக்கு களபேள் கண்டுிடித்தளர்

(1) நீ ினஸ்

53. இயனசு

(4) எல்ஜழன்ிபபு

உைற ளதுகளக்க னன்டுத்தப்டும் கல்ளள ையப்கட்டி _________ எப்டும்.

(1) ைளர்க்யகள யகஸ்

49. நக்கழ

(3) யில்ழனம் ிபபு

ஆய்வு புறதடிய ஆய்யினல் எப்டுகழது .

42. ______________ குழத்த
(1) புறத டிவுகள்

நகளஜ ைற யமங்கழன யபயயற்புறபறன ஏற்க நறுத்தளர்

(2) ஐந்தளம் ைளர்ஸ்

(3) உல்ரிச் ஸ்யிங்ழ

(4) இக்யைழனஸ் யனளள

கதளைர்ச்ைழ நறகலம் கழமக்கு கதளைர்ச்ைழ நறபம் _______ ீைபூநழனில் ைந்தழக்கழன்.

(1) நதுறப

55. ிச்ைளயபம்

(2) யகளனம்புத்தூர்

(3) ீகழரி

(4) ளபளநகளல்

ைதுப்பு ழக்களடுகள் களணப்டும் நளயட்ைம்.

(1) தஞ்ைளவூர்

(2) தழபேச்ைழ

(3) ளறக
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(4) கைலூர்

56. தநழழ்ளட்டின்
(1) கைலூர்

57. ”குட்டி

(2) கய்யயழ

(2) ைழயகளைழ

58. றைனஸ்ட்யபளிைம்
(1) எரிநறகள்

59. ___________

60. கதன்ிந்தழனளயின்
(1) ஆறநற

61. கதன்யநற்கு

(3) யைம்

(4) கைன்ற

உைன் கதளைர்புறைனது

(2) புயிஅதழர்ச்ைழ

(2) அன அடுக்கு

(4) நடிப்புகள்/ிவுகள்

(3) புயித்தட்டு கர்வு

(3) இறைனடுக்கு

(4) நீ ள் அடுக்கு

நழக உனபநள ைழகபம்
(2) ஆறபடி

(2) ைளத்பூபள

62. யநளயளறைட்

(3) எயகபஸ்ட்

(4) களட்யின் ஆஸ்டின்

K2

63. இந்தழனளயின்

(2) பயபினம்

(4) றநக்களள

(3) யதளரினம்

(4) ழக்கரி

பதல் ீர்நழன் ழறனம் ________ ஆண்டில் கதளைங்கப்ட்ைது

(1) 1827

(2) 1897

64. இந்தழனளயில்

(3) யிந்தழனள

நணழல் களணப்டும் தளது _________

(1) எண்கணய்

(3) 1927

(4) 1987

மறநனள கரின பேங்கழறணந்த இபேம்பு எஃகு ஆற அறநந்துள்

இைம்_______
(1) துர்களபூர்

65. பதன்

__________

பேயக்களற்று தழறைக்கு இறணனளக அறநந்துள் நறகள்__

(1) ஆபயல்ழ

(2) களன்பூர்

(3) ஜளம்கரட்பூர்

(4) ர்ன்பூர்

பதழல் அநழ நறம கண்டுிடிக்கப்ட்ை ஆண்டு ______

(1) 1752

(2) 1825

66. இந்தழனளயில்

(3) 1852

(4)

1895

சுதந்தழபத்தழற்கு ிகு பதல் களதுத்யதர்தல் றைகற் ஆண்டு

(1) 1948

(2) 1952

(3) 1957

(4) 1967

அங்கவ கரிக்கப்ட்ை யதைழன கட்ைழகின் எண்ணிக்றக

(1) 7

(2) 10

(3) 11

(4) 12

அபைழனறநப்புச் ைட்ைத்தழன் ளதுகளயன் என்று அறமக்கப்டுயது

(1) உனர் ீதழநன்ம்

69. உச்ை

(4) கைன்ற

யளகளழ அறகற ிபதழழக்கழது

(1) கயினடுக்கு

68. நது

(3) ஆடுதுற

ஜப்ளன்” எ அறமக்கப்டும் கபம் ___________

(1) களஞ்ைழபுபம்

67. 2017ல்
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கல் ஆபளய்ச்ைழ றநனம் ____________ ல் உள்து.

(2) உச்ை ீதழநன்ம்

(3) நளயட்ை ீதழநன்ம்

(4) அநர்வு ீதழநன்ம்

ீதழநன் ீதழதழகின் ய்வு கறும் யனது

(1) 56

70. 1956 ஆம்

(2) 58

(1) ைவள

(4) 65

ஆண்டு எகழப்து அதழர் ளைர் ___________ களல்யளறன யதைழன நனநளக்கழளர்

(1) க்கழம்களம்

71. இபேகட்ைழ

(3) 60

(2) சூனஸ்

பற உள்ளடு

(2) கழபெள

(3) ளநள

(4) இந்தழபள

(3) இந்தழனள

(4) இங்கழளந்து

6

72. இந்தழன
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யதர்தல் ஆறணனம் ____________ என்றும் அறமக்கப்டுகழது

(1) ழர்யளச்ைன் ைதன்

(2) ழர்யளச்ைன் அதளத்

(3) ழர்யளச்ைன் கழரளன் ைதன்

(4) ழர்யளச்ைன் பளஜ்ன ைதன்

73. இந்தழனளயில்
(1) யகபள

74. அல்

அதழகட்ை சூரின ஆற்ல் உற்த்தழ கைய்பம் நளழம்
(2) யநற்கு யங்களம்

(3) ஆந்தழபப் ிபயதைம்

(4) தநழழ்ளடு

நழன் ழறனங்கள் அதழகநளக கயினிடுயது

(1) ஆக்றழஜன்

75. பன்ளம்

(2) றட்பஜன்

துறனில் அைங்குயது

(1) யளக்குயபத்து

76. யிற

(2) களப்ீடு

(3) நீ த்யதன்

(4) களர்ன்றை ஆக்றறடு

(3) யங்கழகள்

(4) இறயஅறத்தும்

குறந்தளல் அிப்பு குறபம், இது எந்த யிதழ

(1) யதறய யிதழ

77. தறனிைள

(2) அிப்பு யிதழ

(3) யணிக யிதழ

ககளள்றக என்து

(4) அபைளங்க யிதழ

(1) தினளரின் தறனீடு

(2) தினளரின் தறனீடு இன்றந

(3) அபைழன் தறனீடு

(4) அபைழன் தறனீடு இன்றந

78. மங்கள

அபசுகள் ஏத்தளம ____________

(1) களயல்

(2) ம் ளடும்

79. இந்தழனத்

அபசு யள கைனல்ட்ை
(3) யியைளன

(4) கதளமழற்ைளற

தழட்ைக்குழு தற்யளது _____________ என்று அறமக்கப்டுகழது

(1) எல். ஐ. ைழ. ஆயனளக்

(2) ஐ.ஐ.டி ஆயனளக்

(3) ி.ைழ.ஐ. ஆயனளக்

(4) ழதழ ஆயனளக்

80. 2011 ஆம்

ஆண்டு நக்கள்கதளறக கணக்ககடுப்ின்டி இந்தழனளயின் கல்யினழவு யிகழதம்

(1) 73%

(2) 74%

(3) 75%

(4) 76%

கணக்கு

81. W என்து பழு எண்கின் கணம். யநலும் P என்து பழு எண்கில் உள் கள எண்கின் கணம்.
A={n/n W, n என்து ைழ கள எண்கள் யநலும் அது p னின் நைங்கு p P} எில் W-A ன் நதழப்பு
(1) கயற்று கணம்

(2) ஆதழ எண் 2

(3) பேறுப்பு கணம்

(4) ஆதழ எண் 2 ஐ யிை அதழகநளக உறைன படிவுறு கணம்

82. இபே

எண்கின் கபேக்கல் ன்

கழறைக்கும் ஈவு

(1) 380

15

எில்

9375.

இயற்ழல் களpன எண்றண ைழழன எண்ணளல் யகுக்க

இபே எண்கின் கூடுதல்

(2) 395

(3) 400

_______________

(4) 425

83. (Sin1 Sin2 Sin3 …..Sin89) + ( Cos1 Cos2 Cos 3….Cos89) ன்
(1) 0

(2)

+

84.
(1) Cosec

நதழப்பு

(3)

(4)

(3) 2 Cot

(4) 2 Sin

= ________
(2) 2 Sec

7

85.

ஒபே உபேறனின் கநளத்த பப்வு

500π ை.கைநீ ஆபம் 15

கைநீ எில் உனபம் நற்றும்
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ஆபத்தழன் கூடுதல் _______________

(1) 50/3 nrkP

(2) 100/3 nrkP

(3) 150/3 nrkP

(4) 200/3 nrkP

86. O றய றநனநளக ககளண்ை இபே களதுறநன யட்ைங்கின் ஆபங்கள் பறயன 8
17 கைநீ . ைழழன யட்ைத்தழன் கதளடுயகளடு, களpன யட்ைத்தழன் ளண் எில் ளணின்
(1) 9
(2) 15
(3) 25
(4) 30
87. இபே

ீம்

கறைகள் உபேட்ைப்டும் யளது அதன் பகங்கின் கூடுதல் கள எண்ணளக இபேக்க

ழகழ்தகவு

_______________

(1) 1/6
88.

கைநீ நற்றும்

(2) 5/12

(3) 1/2

(4) 7/9

பே கடிகளபத்தழலுள் ழநழை பள்ின் ீம் 21 கைநீ எில் அம்பள்ளது 20 ழநழைங்கில் சுற்ழ

யபேம் குதழனின் பப்வு

(1) 264
89.

(2) 462

(3)

624

(4) 642

கவ யம ககளடுக்கப்ட்டுள் யளக்கழனங்கில் எது ைரினளது?

i)

ைழ இபேைநக்க பக்யகளணங்கள் ைநக்க பக்யகளணங்கள் ஆகும்

ii) ைழ யிகழதபறு எண்கள் பழுக்களகும்

iii) எல்ள ைநக்க பக்யகளணங்கலம் இபே ைநக்க பக்யகளணங்கள் ஆகும்
iv) அறத்து பழுக்கலம் யிகழதபறு எண்ணல்

(1) (i), (ii) and (iv)

(2) (ii), (iii) and (iv) (3) (i), (iii) and (iv)

(4) (i), (ii) and (iii)

என்து உண்றந எில்,

90.
(1) 0°

91. பே

(2) 30

(3) 45

(4) 60

பக்யகளணத்தழன் இபண்டு யகளணங்கின் கூடுதல் பன்ளயது யகளண அயிற்கு ைநம்

எில், அது பே _____________.
(1) ைநக்க பக்யகளணம்

(2) குறுங்யகளண பக்யகளணம்

(3) இபே ைநக்க பக்யகளணம்

92. PQ = 15

செ.நீ .,

பப்பு ________.

(1)

கை.நீ

PR= 8 செ.நீ நற்றும் O யட்ட மநனம் எில், ிமிடப்ட்ட குதினின்

2

93. A1, A2, A3…….A50
ஆகின
“m”
=
நற்றும்

(1) 20

(4) கைங்யகளண பக்யகளணம்

(2)

ஆகின

கை.நீ

2

கை.நீ

(3)

2

(4)

கை.நீ

2

50 கணங்கள் ஒவ்சயொன்றும் 6 உறுப்புகமயும் B1, B2, B3…….B50

கணங்கள்

ஒவ்சயொன்றும்

5

உறுப்புகமயும்

சகொண்டுள்து.

A என்க. A - னில் உள் ஒவ்சயொரு உறுப்பும் ெரினொக 15 A - னில்

10 B - னில் உள்து எில், m =?

(2) 30

(3) 40

8

(4) 50

94.
(1) 1

(2) 2

(3) 3
எில்,

95.
(1)

(2)

96. இபே

+

எில்,

,

+
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ன் நதழப்பு?

(4) 4

a + b + c னின்

நதழப்பு?

(3)

(4) 1

புள்ிகில் கயட்டிக் ககளள்லம் இபே யட்ைங்கின் ஆபங்கள் பறயன

5

கை.நீ நற்றும்

3

கை.நீ ஆகும். யநலும் அவ்யட்ை றநனங்கலக்கு இறையன உள் தூபம் 4கை.நீ எில், களது
ளணின் ீம் என்?

(1) 3 கை.நீ

= a எில்,

97.

(2) 4 கை.நீ

(4) 6 கை.நீ

ன் நதழப்பு?

(1)

(2)

98. பே

(3) 5 கை.நீ

(3)

(4)

கைங்யகளண பக்யகளணத்தழன் இபே குறுங்யகளணங்கின் இபேைந கயட்டிகலக்கு

இறையனனள யகளணம் ___________.

(1) 90°

99. AB

(2)

(3) 120

என்து பே யகளட்டுத்துண்டு

(4) 135

M என்து அதன் றநனப்புள்ி. AM, MB நற்றும் AB றன

AB - ன் பே புநளக அறப யட்ைங்கள் யறபனப்ட்டுள். இம்பன்று
அறபயட்ைங்கறபம் கதளடுநளறு பே யட்ைம் யறபனப்டுயநனளளல், அதன் ஆபம் என்?
யிட்ைங்களகக் ககளண்டு

(1)

100. பே

AB

(2)

(3)

(4)

AB

ைதுபம் நற்றும் கைவ்யகத்தழன் சுற்வுகள் ைநம் எில், அறயகளல் முறையே

உள்ைக்கப்ட்ை

(1)A < B

A

நற்றும்

B

_________________ என் யிதழறன ழறவு கைய்பம்.

(2) A <= B

(3) A > B

9

(4) A >= B

உத்ததெ தயமக்கொக நட்டும்

10

