CCSE IV MOCK TEST – 1
1) mfu thpirapy; mike;Js;sijf; fz;lwpf?
A) kdj;Jah;> Ke;ePh;> kPkpir> NkLgs;sk;
C) kPkpir> Ke;ePh;> kdj;Jah;> NkLgs;sk;

B) kdj;Jah;> kPkpir> Ke;ePh;> NkLgs;sk;
D) Ke;ePh;> kPkpir> NkLgs;sk>; kdj;Jah;>

2) “FbjoP,f; Nfhy; Xr;Rk;” – vt;tif msgilj; njhlh;?
A) ,d;dpir msgil B) nra;Aspir msgil C) nrhy;ypir msgil D) xw;wsgil
3) fUtp> fUj;jh - ,t;tpuz;il kl;Lk; czh;j;Jk; Ntw;Wik
A) ,uz;lhk; Ntw;Wik B) %d;whk; Ntw;Wik
C) ehd;fhk; Ntw;Wik

D) Mwhk; Ntw;Wik

4) nghUj;Jf:
1) $io – 1>3>4 rPh;fspy; tUk;
3) fPo;f;fJtha; - 1>2>3 rPh;fspy; tUk;
A) 3>1>4>2
B) 1>2>3>4

2) Nkw;fJtha; - 1>2>3>4 rPh;fspy; tUk;
4) Kw;W – 1>2>4 rPh;fspy; tUk;
C) 1>3>4>2
D) 3>2>4>1

5) $if – chpa kuGr; nrhy;iyj; vOJf:
A) $Tk;
B) fj;Jk;

C) FoWk;

6) „snacks‟ A) rpw;Wz;b

D) mfTk;

vd;w Mq;fpyr; nrhy;Yf;Fg; nghUj;jkhd jkpo;r;nrhy; vJ?
B) rpw;Wzh
C) rpw;WzT
D) rPuhd czT

7) “tUifg; gUtk;” vd;gJ vd;d?
A) Foe;ijapd; gj;jhk; jpq;fspy; eilngWtJ.
B) Foe;ijapd; gjpd;%d;whk; jpq;fspy; eilngWtJ.
C) Foe;ijapd; ,Ugjhk; jpq;fspy; eilngWtJ.
D) Foe;ijapd; gjpd;%d;whk; jpq;fspy; eilngWtJ.
8) nghUe;jj; njhliuf; fz;lwpf:
A) ,ope;j gpwg;gha; tpLk;
C) Vjk; gLghf; mwpe;J

B) gpwg;nghOf;fq; Fd;wf; nfLk;
D) nry;tj;Jg; gaNd <jy;

9) “ntWj;j Nfs;tp tpsq;Fg; Gfo;fgpyd;” – vdf; fgpyiu Gfo;e;jth; ahh;?
A) ef;fPuh;
B) ,sq;fPudhh;
C) ngUq;Fd;W}h; fpohh;
D) eg;griyahh;
10) “ntQ;rpd tpwy;Ntw; fhisnah
lQ;rp Nyhjpia tuf;fiue; jPNk” – vdg; ghbath; ahh;?
A) fgpyh;
B) Ngadhh;
C) Xuk;Nghfpahh

D) Xjyhe;ijahh;

11) mfehD}w;wpy; 6> 16 vd;w vz;fshf tUk; jpiz vd;d?
A) ghiy
B) FwpQ;rp
C) nea;jy;

D) kUjk;

12) thdk;ghb ,af;fk; jkpo;ehl;by; vq;F nray;gl;lJ?
A) nrd;id
B) kJiu
C) Nfhit

D) jpUr;rp

13) ,e;jpahtpYs;s fhLfspd; msit?
A) Mwpy; xU gq;F B) vl;by; xU gq;F

C) ehd;fpy; xU gq;F

D) %d;wpy; xU gq;F

14) fspkz; gyiffspy; vOjg;gl;l E}y;fspd; njhFg;G vq;F fz;nlLf;fg;gl;lJ?
A) Mk;G+h;
B) epg;G+h;
C) Nkg;G+h;
D) mhpaY}h;
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15) xj;jhYk; cah;e;jhUk; jho;e;jhUk; vtUk; xUikAsh; Mfp cyfpay; elj;j Ntz;Lk; vd
ghbath; ahh;?
A) ngUe;Njtdhh; B) ghujpahh;
C) ghujpjhrd;
D) ts;syhh;
16) nghUj;Jf:
1) njYq;F – tlnkhop
3) khy;Njh – njd;jpuhtplnkhop
A) 2>4>1>3
B) 3>2>4>1

2) jkpo; - tljpuhtpl nkhop
4) rk];fpUjk; - eLj;jpuhtpl nkhop
C) 1>2>4>3
D) 4>3>2>1

17) fPo;f;nfhLf;fg;gl;ltw;Ws; ,ay;G Gzh;r;rp nrhy;iyj; Njh;f:
A) thiog;gok
B) nghw;Flk;
C) ghrpiy
18) “MLthah” vd;w tpdhtpw;F “ghLNtd;” vd;W tpilaspj;jy;
A) Neh;tpil
B) ,dnkhop tpil
C) cw;wJ ciuj;jy; tpil

D) nghd;tisay;
D) cWtJ $wy; tpil

19) ckWg;Gyth; ahUila Ntz;LNfhspd;gb rPwhg;Guhzj;ij vOjj; njhlq;fpdhh;?
A) mg;Jy; fhjph; kiuf;fhah;
B) mGy; fhrpk;
C) fhjph; KifjPd;
D) fbif Kj;Jg; Gyth;
20) “xd;Wnfyhk;” vd;w jpUg;gjpfk; ghb ,we;jg; gps;isia vOg;gpath;?
A) Qhdrk;ge;jh;
B) jpUehTf;furh;
C) Re;juh;

D) khzpf;fthrfh;

21) gj;Jg;ghl;by; ghz;ba neLQ;nropaid jiytdhff; nfhz;L ghlg;gl;l E}y; vJ?
A) jpUKUfhw;Wg;gil – kJiuf;fhQ;rp
B) kiygLflhk; - gl;bdg;ghiy
C) neLey;thil – kJiuf;fhQ;rp
D) Ky;iyg;ghl;L – FwpQ;rpg;ghl;L
22) vr;.V. fpU~;zg;gps;is jkpohrphpauhf vt;T+hpy; gzpahw;wpdhh;?
A) J}j;Jf;Fb
B) rhah;Guk;
C) jpUney;Ntyp

D) efyhGuk;

23) mg;g+jpabfs; gpwe;j Ch;?
A) jpUntOe;J}h
B) jpUthjT+h;

C) jpq;f@h;

D) jpUehtY}h;

24) Js;sy; Xiriaf; nfhz;l E}y; vJ?
A) ghpghly;
B) fypj;njhif

C) ew;wpiz

D) FWe;njhif

25) [p.A.Nghg; mth;fSf;F jkpo;kPJ gw;W cz;lhtjw;F fhuzkhf ,Ue;j E}y; vJ?
A) mfehD}W
B) GwehD}W
C) Iq;FEW}W
D) ghpghly;
26) “FyDilkpapd; fw;Gr; rpwe;jd;W” ,lk; ngw;Ws;s E}y; vJ?
A) ehybahh
B) Vyhjp
C) jphpfLfk;

D) KJnkhopf;fhQ;rp

27) ----------- vd;g csNth fUtpahw; fhyk; mwpe;J nrapd;.
A) mUtpid
B) ey;tpid
C) jPtpid

D) jd;tpid

28) FUjpf;nfhilj; jUgth;fSf;F mf;FUjp kPzL
; k; -------------- ehl;fSf;Fs; clypy; Rue;JtpLk;.
A) 30 ehl;fs;
B) 25 ehl;fs;
C) 3 khjq;fs;
D) 21 ehl;fs;
29) “kUe;njd Ntz;lhthk; ahf;iff;F” vd;Dk; thpfs; ,lk;ngw;Ws;s E}y; vJ?
A) gonkhop
B) jpUf;Fws;
C) Njthuk;
D) jpUtrhfk;
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30) nghUe;jhj xd;W vJ? (njhopw;ngah;)
A) fhyk; fhl;lhJ B) %tplq;fspYk; tUk;
31) rhpahdtw;iwf; fhz;f:
1) ahd; + F = vdf;F
3) ahd; + mJ = vd;dJ
A) 2>3 rhp
B) 1>2 rhp

C) njhopYf;Fg;ngauha; tUk; D) ,Utifg;gLk;
2) ahd; + fz; = vd;dpd;fz;
4) ahd; + My; = vd;dhy;
C) 1>4 rhp
D) ehd;Fk; rhp

32) fPo;f;fhZk; “ty;ypdk; kpfh ,lk;” Fwpj;j ,yf;fzf;$w;wpy; gpioahd $w;W vJ?
A) vOtha; njhlhpy; ty;ypdk; kpfhJ
B) tpidj;njhifapy; ty;ypdk; kpfhJ
C) ,uz;lhk; Ntw;Wik tphpapy; ty;ypdk; kpfhJ
D) ck;ikj; njhifapy; ty;ypdk; kpfhJ
33) “ghh;Fyhk; nry;t epd;id ,q;qdk; ghh;j;j fz;iz”
fPo; cs;s tpilfspy; rhpahd tpilia vOJf.
A) vJif kl;Lk; te;Js;sJ
B) vJifAk; ,iaGk; te;Js;sJ
C) NkhidAk;> vJifAk; te;Js;sJ
D) Nkhid> vJif> ,iaG te;Js;sJ
34) nghUe;jhr; nrhy;iyf; fhz;f:
A) nflhm
B) muq;fk;

C) vLg;gJ}ck;

D) joP,

35) mwtz mbfs; “mwpTz;lhFf” vd ahiu vy;yhk; tho;j;jpdhh;?
A) murkhNjtp> Njhopah; $l;lk; B) rpj;jpuhgjp
C) kzpNkfiy

D) midtiuAk;

36) jpUf;Fwspy; mwj;Jg;ghYf;Fhpa mjpfhuq;fs;
A) 70
B) 25

C) 38

D) 30

37) “tpsk;gp” vd;gJ ---------------- ngah;?
A) ,aw;ngah;
B) Gidngah;

C) Ch;g;ngah;

D) nrhy; ngah;

38) “rhjpAk; kjKQ; rkaKe; jtph;e;Njd; rhj;jpuf;Fg;igAk; jzh;e;Njd;” – vdg; ghbath;?
A) jpU%yh;
B) nghpahh;
C) ts;Sth;
D) ts;syhh;
39) “mhpa rdKdf;Nf ahdhy; cdf;Fr; rhpahUk; cz;Nlh jkpNo” - ,lk;ngw;Ws;s E}y; vJ?
A) njd;wy; tpL J}J
B) neQ;RtpL J}J
C) jkpo; tpL J}J
D) Gifapiy tpL J}J
40) “ghuha;f;fld; ciuj;jy;” vd;gJ
A) fld; Nfl;ly;
B) fld; nfhLj;jy;
C) Ntz;baJ epiwNtwpdhy; ,d;dJ jUNtd; vdy; D) thq;fpa flidj; ju kWj;jy;
41) “Charity begins at home” vd;gjw;F ,izahd jkpo;g;gonkhop?
A) jd;ifNa jdf;F cjtp
B) mwepiyak; tPl;bNyNa Jtf;fk;
C) jdf;F kpQ;rpNa jhdKk; jh;kKk;
D) tPl;bNyNa jhdk; nra;
42) FWe;njhifapd; mbtiuaiw
A) 8-16
B) 13 -31

C) 4-8

43) ngUkhs; jpUnkhopapy; ----------------- ghRuq;fs; cs;sd?
A) ,UE}w;iwe;J
B) E}w;iwe;J
C) E}W

D) 9-12
D) gjpndl;L
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44) clw;gpzpiag; Nghf;Fk; kUj;Jt E}y;fs; ,aw;wpa rpj;jh;fs;
1) mfj;jpah;
2) Njiuah;
3) Nghfh;
A) 1>4 rhp
B) 1>3>4 rhp
C) 2>4 rhp

4) Gypg;ghzp
D) 1>2>3>4 rhp

45) gpUq;fuhrk;> Njfuhrk; – ve;j %ypifapd; NtW ngah;fs;?
A) Fg;igNkdp
B) fhpryhq;fz;zp
C) fwpNtg;gpiy

D) fw;whio

46) Fuy;tsj;ij Nkk;gLj;Jk; %ypif
A) J}Jtis
B) Qhdg;gr;rpiy

C) Fg;igNkdp

D) fw;whio

47) “Njthuk;” vd;gJ
A) ,f;fhyj;J ,irjkpo; E}y;
C) Kw;fhyj;J ,irj;jkpo; E}y;

B) ,ilf;fhyj;J ,irj;jkpo; E}y;
D) rq;ffhyj;J ,irj;jkpo; E}y;

48) chpa tpilia vOJf:
Kj;JtPug;gd; Ml;rpf; fhyk;
A) ehd;fhz;L
B) Ie;jhz;L

C) Vohz;L

49) nghUj;jkhd tpilia vOJf:
“ehlfj;jkpo;”
A) ,aw;wkpopy; gpwe;jJ
C) ,irj;jkpopy; gpwe;jJ

B) ,ay;,ir Nrh;e;j
D) vJTkpy;iy

D) Mwhz;L

topNa gpwe;jJ

50) nrhw;fis ,uz;L Kjy; ----------------- tFg;Gfshfg; gphpf;fyhk;?
A) 3
B) 4
C) 5

D) 6

51) ,yf;fzj;jpy; nghUshtJ ahJ?
A) nry;tk
B) xOf;fKiw

D) mwpT

C) mlf;fk;

52) kjpy;Nghh; gw;wpa Gwj;jpizf;fSf;Fhpa Gwg;nghUis Njh;T nra;f:
A) tl;fhh;Nkw; nry;tJ> vjp&d;wy;
B) epiufth;jy;> kPl;ly;
C) vapy;fhj;jy;> tisj;jy;
D) mjpug;nghUtJ> nrUntd;wJ
53) gpd;tUk; ,yf;fzf;Fwpg;Gf;F nghUe;jhJ.
tpidj;njhif
A) nghq;Fjhkiu
B) G+jug;Gak;

C) miyfly;

D) miyKfpy;

54) ew;wpiz ---------------- rpw;nwy;iyAk;> ---------------------- Ngunuy;iyAk; nfhz;lJ?
A) 4>8
B) 3>6
C) 9>12
D) 13>31
55) nghUj;jkhd tpiliaj; Njh;T nra;f:
“njs;S jkpo;eil rpd;dQ;rpwpa
,uz;lbfs;” – vd jpUf;Fws; Fwpj;J $wpath; ahh;?
A) jpU.tp.f
B) xsitahh;
C) ghujpahh;

D) ghujpjhrd;

56) nrhy;ypy; Njhd;Wk; Fw;wq;fs; vj;jid?
A) 3
B) 4

D) 10

C) 6

57) rpWgQ;rk; vd;w E}ypy; flTs; tho;j;Jld; ---------------------- ntz;ghf;fs; cs;sd.
A) njhz;Z}w;nwhd;gJ B) njhz;Zw;nwO
C) njhz;Z}w;whW
D) E}w;nwhl;L
No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
4

CCSE IV MOCK TEST – 1
58) “ehd;” vd;gJ ehd;fhk; Ntw;Wik cUG ngw;why; -------------- vd tUk;.
A) vd;id
B) vd;dhy;
C) vdf;F
59) <ifr; rpfuj;jpd; cr;rpapy; epd;wth; ahh;?
A) mk;Ngj;fhh;
B) nghpahh;
60) nghUe;jhij vOJf:
c.Nt.rh. gjpg;gpj;j E}y;fs;
A) cyh
B) Nfhit
61) jpU.tp.f.tpd; nra;As; E}y;fs;
1) chpikNtl;ly; 2) irtj;jpwT
A) 2>3 rhp
B) 1>2 rhp

D) epd;id

C) mz;zh

D) fhe;jpabfs;

C) gps;isj;jkpo;

D) guzp

3) nghUSk; mUSk; 4) flTl;fhl;rpAk; jhAkhdtUk;
C) 1>3 rhp
D) ehd;Fk; rhp

62) thzpjhrDf;F toq;fg;gl;l tpUJ
A)ftpQNuW B)GytNuW C) nrthypah; D) ghtyh;kzp
63) vOj;J vd;gjw;F Xtpak; vdf;$Wk; E}y;fs;?
A)ew;wpiz> FWe;njhif
C) ghpghly;> FWe;njhif

B) mfehD}W> GwehD}W
D) FWe;njhif> GwehD}W

64) rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLf;f?
A) jpuhtpl > jputpl> jpukps> jkpo;
C) jkpo; >jpukps> jputpl >jpuhtpl

B) jpuhtpl> jpukps>jputpl >jpuhtpl
D) jkpo; >jpuhtpl >jpukps> jpuhtpl

65) eLj;jpuhtpl nkhopfs; ahit?
A) fjgh>nghq;Nfh> Nfhah
C) khy;Njh> F&f;> gpuhFa;

B) Njhlh> Nfhj;jh> nfhufh
D) Nfhj;jh> $tp> khy;Njh

66) vspikapdhy; xU jkpod; gbg;gpy;iy nad;why;
,q;Fs;s vy;yhUk; ehzplTk; Ntz;Lk; - ,t;tbfs; ,lk; ngw;Ws;s E}y; vJ?
A) mofpd; rphpg;G
B) jkpo; tsh;r;rp
C) ,isQh; ,yf;fpak;
D) ,Uz;ltPL
67) mhpajhk; ctg;g cs;sj; jd;gpdhy; mike;j fhjy;
njhpjuf; nfhzh;e;j vd;why; mkpo;jpDk; rPh;j;jntd;Nw - ,t;tbfs; ,lk; ngw;w E}y;?
A) nghpaGuhzk;
B) rpyg;gjpfhuk;
C) fk;guhkhazk;
D) Njthuk;
68) gs;spf;$lk; tPl;ilg;Nghy; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;W nrhd;dth; ?
A) fhe;jpabfs;
B) jpU.tp.f
C) ,uhkypq;fmbfs;

D) jdpehaf mbfs;

69) xspg;glk; vLf;Fk; Kiw fz;Lgpbf;fg;gl;l Mz;L?
A) 1830
B) 1840
C) 1850

D) 1820

70) “te;jJ ahUf;Fk; njhpahJ eP
tho;e;jij cyfk; mwpahJ” - ,t;tbfs; ,lk; ngWk; ghliyg;ghbath;?
A) Kj;Jf;Fkhh;
B) fgpyd;
C) jhuhghujp
D) ,isafk;gd;
71) vl;Lj;njhif E}y;fspy; mfk; rhh;e;j E}y;fs;?
A) 3
B) 7
C) 2

D) 5

72) mfehD}w;wpy; xw;iwg;gil vz;fshf tUk; ghly;fs; rhh;e;J tUk; jpiz?
A) FwpQ;rp
B) ghiy
C) Ky;iy
D) nea;jy;
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73) “Ezq;fpE}y; Nehf;fp ,ioah” - ,j;njhlhpy; “Ezq;fp” vd;gjd; nghUs;
A) Muha;e;J
B) Ez;zwpT
C) tzq;fp
D) gzpe;J
74) “Gj;juJ Mjp Ntjk;” vd;Dk; E}iy vOjpath; ahh;?
A) mk;Ngj;fhh;
B) nghpahh;
C) mNaj;jpjhrg; gz;bjh;
D) MW. mofg;gd;
75) nghUj;Jf: (rpwg;G milnkhopg;ngah; - ngah;)
1) jkpo;ehl;bd; ,u#y; fk;rNjt; - GJikg;gpj;jd;
2) jkpo;ehl;bd; khghrd; - mDj;jkh
3) jkpo;ehl;bd; thy;lh;]; ];fhh;l; - ghujpjhrd;
4) jkpo;ehl;bd; N[d; M];bd; - fy;fp
A) 4>1>2>3
B) 3>1>4>2
C) 2>1>3>4
D) 4>1>3>2
76) nghUj;Jf:
1) jkpo;Rlh; kzpfs; - kiwkiyabfs;
3) irtj;jpwT - ,uh.gp. NrJg;gps;is
A) 4>1>2>3
B) 3>4>1>2

2) jkpoh; kjk; - jpU.tp.f
4) nre;jkpOk; nfhLe;jkpOk; - v];. itahGhpg;gps;is
C) 2>3>4>1
D) 2>4>1>3

77) <rhd Njrpfh; vd miof;fg;gLgth; ahh;?
A) ftpkzp
B) QhdNjrpfh;
78) “Fapy;fs; FtpaJ” vd;gJ
A) ghy;tO
B) jpiztO
79) “if” vd;w XnuOj;J xU nkhopapd; nghUs;:
A) fhj;jy;
B) xypf;Fwpg;G

C) RthkpehjNjrpfh;

D) kiwkiymbfs;

C) vz;tO

D) ,ltO

C) xOf;fk;

D) Nrhh;jy;

80) mfu Kjy vOj;njy;yhk; Mjp
gftd; Kjw;Nw cyF – vDk; jpUf;Fwspy; gapd;W tUk; mzp
A) vLj;Jf;fhl;L ctik mzp
B) jw;Fwpg;Ngw;w mzp
C) ,y;nghUs; ctikazp
D) Ntw;Wg;nghUs; itg;gzp
81) “fw;f frlwf; fw;git fw;wgpd;
epw;f mjw;F jf” – vd;Dk; Fwl;ghtpy; mike;Js;s Nkhid
A) x&c Nkhid B) nghopg;G Nkhid
C) $ioNkhid

D) Kw;WNkhid

82) ,ilr;nrhy; fz;lwpf
A) jt
B) ele;jhd;

C) jhkiu

D) kw;W

83) “I” vd;gjd; nghUs;
A) fz;
B) ehd;

C) moF

D) mk;G

84) kfhtpj;Jthd; kPdhl;rp Re;judhh; gpwe;j Mz;L?
A) 1715
B) 1755
C) 1785

D) 1815

85) Mrdj;jpy; G+ridfs; mkh;tpj;J tpUg;gpDld;
thrk;epiw jpUePw;Wf; fhg;Nge;jp kde;jiog;g - ,g;ghlybfs; ,lk;ngWk; E}y;
A) nghpaGuhzk;
B) fe;jGuhzk;
C) rpyg;gjpfhuk;
D) kzpNkfiy
86) “ehw;fuzq;fs;” vdg;gLtJ ------------A)mwk;>nghUs;> ,d;gk;> tPL
C) kdk;> Gj;jp> rpj;jk;> mfq;fhuk;

B) ntz;gh> Mrphpag;gh> fypg;gh> tQ;rpg;gh
D) itjUg;gk;> nfslk;> ghQ;rhyk;> khfjk;
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87) ehyhapuj; jpt;ag;gpuge;jj;jpd; %d;whk; jpUte;jhjpia ,aw;wpath; ahh;?
A) ngha;ifaho;thh; B) G+jj;jho;thh;
C) ek;kho;thh;

D) Ngaho;thh;

88) “ahd; ngw;w ngUe;jtg;NgW vd;id md;wp
,U epyj;jpy; gpwe;Njhhpy; ahh; ngw;whNuh” - ,t;tbfs; ,lk; ngWk; E}y;
A) ,uhkhazk;
B) esntz;gh
C) rpyg;gjpfhuk;

D) tpy;ypghujk;

89) ek;kho;thiuNa nja;tkhfg; vz;zpg; ghRuq;fisg; ghbath;?
A) kJuftpaho;thh; B) jpUkopiraho;thh;
C) jpUkq;ifaho;thh;

D) G+jj;jho;thh

90) njhz;lubg;nghbaho;thh;
1) rpyk;G – fz;zfp 2) kzpNkfiy – khjtp 3) fk;guhkhazk; - rPij 4) #shkzp - -----------A) tisahgjp
B) ePyNfrp
C) Nfkrhp
D) Rak;gpuig
91) gj;Jg;ghl;by; Fiwe;j mbfis cila E}y; vJ?
A) neLey;thil
B) Ky;iyg;ghl;L
C) FwpQ;rpg;ghl;L

D) kJiuf;fhQ;rp

92) fhy;Lnty; - gpwe;j ehL
A) ,q;fpyhe;J
B) n[h;kdp

C) mah;yhe;J

D) ,j;jhyp

93) nghUj;Jf:
1) Nghw;wpj;jpUtfy; - ckWg;Gyth;
3) KJnkhopkhiy – Ntjehafk; gps;is
A) 2>4>1>3
B) 1>4>2>3

2) gukhh;j;jFUfij – vr;.V. fpU~;zg;gps;is
4) ngz;kjpkhiy – tPukhKdpth;
C) 3>4>1>2
D) 3>4>2>1

94) “jhJF NrhiyNjhWk; nrz;gff; fhLNjhWk; Nghjtpo; ngha;if NjhWk; GJkzj; jlq;fs;
NjhWk;” – vd;W ghba ftpQh; ahh;?
A) ghujpjhrd;
B) ghujpahh;
C) fk;gh;
D) ,sq;Nfhtbfs;
95) fPOs;s nrhw;fSs; fhuzg;nganur;r nrhy; vJ?
A) fhw;W
B) kuk;
C) tpz;

D) Kf;fhyp

96) Fd;Nwwp vd;gjd; ,yf;fzf;Fwpg;G
A) Vohk; Ntw;Wikj; njhif
C) Ie;jhk; Ntw;Wikj; njhif

B) Mwhk;Ntw;Wikj; njhif
D) ehd;fhk; Ntw;Wikj; njhif

97) gpio ePf;fp vOJf
„fz;lijf; $wNt”
A) fz;lJ $wNt B) fz;lijf;$wNt

C) fhz;gJ $wNt

D) fz;ljidf; $wNt

98) ePh;> ePtph;> ePq;fs; Mfpad ------------- ngah;fs;.
A) Kd;dpiy xUik B) jd;ik xUik

C) Kd;dpiyg; gd;ik

D) jd;ikg; gd;ik

99) mz;gy; mbeh KbTwj; -------------- tUk;.
A) je
B) gk

C) uo

D) wd

100) ntz;ghtpw;Fhpa Xir vJ?
A) mfty;
B) nrg;gy;

C) J}q;fy;

D) Js;sy;
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101) Find the missing number
ீழ்க்ண்டவற்யள் விடுபட்ட ன்னை ண்டுபிடி
4, 1, 16, 9, 36, 25, 64, 49,?
(A) 64
(B) 81

(C) 100

(D) 121

102) Rs. 200 denomination of banknotes which having the motif of
னதிய 200 யபாய் ந ாட்டின் பின் னறம் அனைந்துள்ள உயவம்
(A) Hampi
(
B) Ashok pillar
(C) Sanchistupas (D) Konark temple
103) P, Q and R undertook a work for Rs 48000. Together P and Q complete 5/12th part
of the work. What is the share (in Rs) of R?
P, Q ைற்யம் R னேவயம் எய நவனலனய Rs 48000 ா செய்ிறார்ள் , P ைற்யம் Q
இனைந்து அவ்நவனளயில் 5/12 பங்ினை செய்து னெடிக்ின்றைர் , ைில் R இன் பங்கு ன்ை
(A) 21000
(B) 28000
(C) 27000
(D) 31000
104) The length of two parallel sides of a trapezium are 30 cm and 40 cm. If the area of the
trapezium is 350 cm2, then what is the value (in cm) of its height?
எய ொிவத்தின் இரண்டு இனை பக்ங்ளின் ீளம் 30 cm ைற்யம் 40 cm.ொிவத்தின்
பரப்பளவு 350 cm2, ைில் அதன் உயரம் ன்ை
(A) 8
(B) 10
(C) 15
(D) 12
105) Which article tells about the post of Attorney-General of India
இந்தியாவின் அட்டர்ைி செைரல் பற்றி கூயம் அரெியலனைப்ன ெரத்து
(A) Article 76
(B) Article 63
(C)Article 74 (

D) Article 148

106) Recently which country announces Yoga as a part of sports?
ெைிபத்தில் ந்த ாடு நயாானவ வினளயாட்டு துனறயில் எய அங்ைா அறிவித்தது
(A) Saudi Arabia
(B) Iran
(C) India
(D) Pakistan
107) The total spin of alpha particle is
(A)+1/2
(B)-1/2
ஏர் ஆல்பா சபாயளின் சைாத்த சுழற்ெி
(A)+1/2
(B)-1/2

(C)Zero
(C)சுழி

(D)1
(D)1

108) If some articles are bought at Rs 10 each and sold at Rs 7 each, then what is the loss
percentage?
ெில சபாயட்னள எய சபாயள் யபாய் 10 ை வாங்ி எய சபாயனள யபாய் 7 ை விற்றால்
ஷ்ட ெதவிதம் ன்ை
(A) 60
(B) 16.67
(C) 25
(D) 30
109) The nitrogenous base, which is not found in DNA
(A)Adenine
(B)Cytosine
(C)Uracil
DNA வில் ாைப்படாத ன ட்ரென்
(A)அடினைன்
(B)னெநடானென்
(C)யுராெில்

(D)Guanine
(D)குவானைன்
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110) If the difference between discount of 35% and two successive discounts of 20% on a
certain bill is Rs 3, then what is the amount (in Rs) of the bill?
35% தள்லபடிக்கும் 20% இரண்டு சதாடர் தள்லபடிக்கும் உள்ள வித்யாெம் யபாய் 3, ைில்
அந்த சதான ன்ை
(A) 250
(B) 300
(C) 350
(D) 400
111) If a shopkeeper marks the price of goods 40% more than their cost price and allows a
discount of 40%, then what is his gain or loss percent?
எய வியாபாாி வாங்ிய வினலயில் 40% உயர்த்துிறார் பின் 40% தள்லபடி அளிக்ிறார்
ைில் அவர் லாப ைற்யம் ஷ்ட ெதவிதம் ன்ை
(A) 16%, Loss
(B) 16%, Profit
(C) 10%, Loss
(D) 12%, Profit
112) The satellite KOSMOS 2510 was designed and launched by
KOSMOS 2510 ன்ற செயற்னநானள விய ாடு
(A) Japan
(
B) America
(C) China

(D) Russia

113) Name the coacher who was rejected by the sports ministry from the nominees of
Dronacharya awardees
துநராைாொாியார் வியதுக்கு பாிந்துனரக்ப்பட்டு பின்ைர் ீக்ம் செய்யப்பட்ட பயிற்ெியாளர்
(A) Satyanarayana(B) EJ Jouli
(C) MD Valsamma (D) Sureshbabu
114) Shiva walks 18 km towards east. He turns left and walks 37 km. He turns left and
walks 24 km. In which direction is he from his starting point?
(A) South-East
(B) North-East
(C) North-West
(D) South-West
ெிவா ன்பவர் ிழக்கு ந ாக்ி 18 km டக்ிறார் , பின் இடப்பக்ம் தியம்பி 37 km
செல்ிறார்,பின் ைீண்டும் இடப்பக்ம் தியம்பி 24 km செல்ிறார் , ைில் ஆரம்பித்த இடத்தில்
இயந்து பார்க்கும் சபாழுது அவர் இயக்கும் தினெ ன்ை
(A) சதன் ிழக்கு
(B) வட ிழக்கு
(C) வட நைற்கு
(D) சதன் நைற்கு
115) Salil is 7th from top and 10th from bottom. How many people are there in the row?
ெலீம் ன்பவர் நைலியந்து ழாவது இடத்திலும் ீழியந்து பத்தாவது இடத்திலும் உள்ளார் ,
ைில் அந்த வாினெயில் சைாத்தம் இயந்தவர்ளின் ண்ைிக்ன
(A) 18
(B) 17
(C) 16
(D) 19
116) The antibodies produced during Type 1 hypersensitivity is
(A)IgA
(B)IgD
(C)IgE
(D)IgM
வன 1 எவ்வானையின் சபாழுது உயவாக்ப்படும் ஆண்டிபாடிள்
(A)IgA
(B)IgD
(C)IgE
(D)IgM
117) Which part of the Indian constitution deals about Administrative Tribunals?
இந்திய அரெியலனைப்பின் ந்த பகுதி ிர்வா தீர்ப்பாயங்னள பற்றி கூயின்றது?
(A)Part XI-A
(B)Part XIV-A
(C)Part XVI-A
(D)part XVII-A
118) Which of the following is not an objective of India‟s economic planning?
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(A)Population growth
(B)Industrial Growth
(C)Self-reliance
(D)Employment generation
பின்வயவைவற்றில் து இந்தியாவின் சபாயளாதார திட்டைிடல் ந ாக்ம் அல்ல?
(A)ைக்ள் சதான வளர்ச்ெி
(B)சதாழில் வளர்ச்ெி
(C)தன்ைினறவு
(D)நவனலவாய்ப்னப ற்படுத்துதல்
119) A man saves 30% of his income in 1 year. If he wants to save the same amount in 8
months, then by how much percentage should he increase his monthly savings?
எய ைைிதர் தன்னுனடய எய வயட வயைாைத்தில் 30% நெைிக்ிறார் , அவர் அநத சதானனய
8 ைாதத்தில் நெைிக் ினைத்தால் அவயனடய வயைாைத்தில் த்தனை ெதவிதம் அதிாிக்
நவண்டும்
(A) 20
(B) 30
(C) 40
(D) 50
120) The Indian constitution method of amendment has been incorporated in Article
ெட்டதியத்தம்,இந்திய அரெியல் ொெை ெட்டத்தில் ந்த விதியின் ீழ் சாண்டு வரப்பட்டுள்ளது?
(A)365
(B)366
(C)367
(D)368
121) What is the name of the commission, which was appointed to inquire into the 1975
proclamation of emergency?
(A)Sarkaria Commission
(B)Shah commission
(C)Jain commission
(D)Vohra commission
1975-ம் ஆண்டு ச யக்டி ினல அறிவிப்ன சதாடர்பாை விொரைனய நைற்சாள்ள
அனைக்ப்பட்ட ஆனையத்தின் சபயர் ன்ை?
(A)ெர்க்ாாிய ஆனையம்
(B)ஶாஆனையம்
(C)செயின் ஆனையம்
(D)நவாரா ஆனையம்
122) A car travels at a speed of 25 m/s for 8 hours. What is the distance (in km) travelled
by the car?
எய ைிழுந்து ச ாடிக்கு 25 ைீட்டர் நவத்தில் 8 ைைிந ரம் செல்லுைாைால் , அது பயைித்த
தூரம் ன்ை (ி.ைீ)
(A) 360
(B) 720
(C) 450
(D) 900
123) A 450 meter long train crosses a bridge 650 meters long in 36 seconds. What is speed
(in km/hr) of the train?
450 ைீட்டர் ீளனெள்ள எய ரயிலாைது 650 ைீட்டர் ீளனெள்ள னடபானதனய 36 ச ாடிளில்
டக்ிறது , ைில் அந்த ரயிலின் நவம் ன்ை (ி.ைீ/ைைி)?
(A) 110
(B) 125
(C) 150
(D) 95
124) The population of a town increases at the rate of 15% per annum. If the present
population is 108445 of town, then what was the population 2 years ago?
எய ரத்தின் ைக்ள் சதான வயடத்திற்கு 15% அதிாிக்ிறது , அதன் தற்நபானதய ைக்ள்
சதான 108445 , ைில் இரண்டு வயடத்திற்கு னென்ன அதன் ைக்ள் சதான ன்ை
(A) 72000
(B) 79000
(C) 82000
(D) 85000
125) How many schedules does the Right to Information act 2005 have?
No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
10

CCSE IV MOCK TEST – 1
தவல் அறியும் உாினை ெட்டம் 2005 – த்தனை அட்டவனைனள சாண்டுள்ளது?
(A)4
(B)3
(C)2
(D)5
126) Which city corporation is set to introduce India‟s first public Bicycle sharing Service?
இந்தியாவில் ந்தைா ராட்ெி னெதன்னெதலா னெக்ிள் பிர்வு நெனவயனய சதாடங்ியுள்ளது
(A) Jaipur
(
B) Indore
(C) Mysuru
(D) Kochi
127) The country that officially joined NATO as the 29th member country
ந ட்நடா அனைப்பில் 29வது ாடா இனைந்துள்ள ாடு து
(A) Croatia
(
B) Montenegro
(C) Serbia
(D) Bulgaria
128) Who among the following is the author of the book “Indira Gandhi – A life in Nature”?
“IndiraGandhi–AlifeinNature” ன்ற னத்தத்னத ழுதியவர்
(A) Jairam Ramesh
(B) KapilSibal
(C) Kamal Nath
(D) Praful Patel
129) B starts some business by investing Rs 90000. After 4 months, D joins business by
investing Rs 80000. At the end of the year, in what ratio will they share the profit?
B ன்பவர் Rs 90000 னெதலீட்டில் சதாழில் சதாடங்குிறார் , ான்கு ைாதம் ழித்து D ன்பவர்
Rs 80000 னெதலீட்டில் இனைிறார் , அந்த வயட னெடிவில் இயவயக்கும் ினடத்த லாப
ெதவிதம் ன்ை
(A) 10 : 7
(B) 9 : 4
(C) 27 : 16
(D) 7 : 3
130) To hear a distant echo, the surface reflecting the sound should atleast be at a
distance(Take velocity of sound in air=340m/s)
திசராலினய நட்,திசராலிக்கும் பரப்ன இயக் நவண்டிய குனறந்தபட்ெ
சதானலவு(ாற்றில்,எளியாைது தினெநவ ைதிப்ன 340ைீட்டர்/விைாடி ன்)
(A)34 m
(B)17 m
(C)51 m
(D)10 m
131) When steam is passed over red hot iron, the products formed are
ீராவினய செஞ்சூநடற்றப்பட்ட இயம்பின் ைீது செலுத்தும் சபாது உயவாகும்வினளசபாயட்ள்
(A) FeO and H2
(B)Fe2O3 and H2
(C)Fe3O4 and H2 (D)Fe and H2O
132) Match the following
(A) Glycolysis
- O2 is not utilized
(B) Kreb‟s Cycle
- ATP are produced
(C) Electron Transport chain - Oxidation of Pyruvic acid
(D) Fermentation
- Occurs in cytoplasm
சபாயத்து
(A) ினளலிெிஸ்
- ஆக்ெிென் பயன்படுத்தப்படுவதில்னல
(B) ிநரப் சுழற்ெி
- ATPள் உயவாின்றை
(C) நலக்ட்ரான் டத்துச் ெங்ிலி - னபயவிக் அைில ஆக்ெிசெநைற்றம்
(D) ச ாதித்தல்
- னெநடாபிளாெத்தில் னடசபயிறது
(A) 3 4 2 1
(B)4 3 2 1
(C)1 3 4 2

(D)2 4 1 3

133) Parotid gland is affected by
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CCSE IV MOCK TEST – 1
(A)Herpes Virus
(B)hepatitis B-virus
(C)polio virus
(D)Mumps Virus
நைலண்ைச் சுரப்பி ந்த னவரஸ் ஆல் பாதிப்பனடிறது
(A)நேர்ப்ஸ் னவரஸ்
(B)நேபாட்டிட்டிஸ் னவரஸ்
(C)இளம்பிள்னளவாத னவரஸ்
(D)சபான்னுக்கு வீங்ி னவரஸ்
134) What is the value of [(a–2b3) ÷ (a1b–1)] x [(a2b–4) ÷ (a–1b2)]
ைதிப்ன ாண் [(a–2b3) ÷ (a1b–1)] x [(a2b–4) ÷ (a–1b2)]
(A) b2
(B) 1/b2
(C) a2

(D) a2b2

135) Which of the following number is divisible by 11?
ீழ்க்ண்டவற்யள் 11 ஆல் வகுபடும் ண் யாது
(A) 59609
(B) 45332
(C) 23581

(D) 44433

136) The Election Commission of India is a/an
(A)Independent body
(C)Private Body
இந்திய நதர்தல் ஆனையம் எய
(A)சுதந்திரைாை அனைப்ன
(C)தைியார் அனைப்ன

(B)Statutory Body
(D)Public Corporation
(B)ெட்டனர்வ அனைப்ன
(D)சபாது ியவைம்

137) Consider the following statements:
Assertion(A): Tenth Five year Plan Period was 2002-2007
Reason(R) :Priority was given to reduction of poverty and population growth
(A) (A) true but(R) is false
(B) (A)false but (R) is true
(C) (A) and (R)both are true (R) is correct explanation of (A)
(D) (A) and (R)both are false(R) is not correct explanation of (A)
ீழ்ண்டகூற்னற வைி
கூற்ய : பத்தாண்டு ந்தாண்டு திட்டத்தின் ாலம்
ாரைம் : வயனை ைற்யம் ைக்ள் சதான வளர்ச்ெினய குனறத்தலுக்கு னென்னுாினை
(A) (A)ொி ஆைால்(R)ன்பது தவய
(B) (A)தவய ஆைால்(R)ன்பது ொி
(C) (A)ைற்யம்(R)இரண்டும் ொி(R)ன்பது(A)விற்கு ொியாை விளக்ம்
(D) (A)ைற்யம்(R)இரண்டும் தவய ைற்யம்(R)ன்பது(A)விற்கு விளக்ம் அல்ல
138) Who gave the name”Hindu rate of growth”?
“இந்து வளர்ச்ெி வீதம்” ன்ய சபயாிட்டவர் யார்?
(A)Lionel Robbins
(C)Mahalanobis

(B)Raj Krishna
(D)Barbara Wootten

139) Who is the changing agent of society?
(A)Farmer
(B)Entrepreneur
(C)Weaver
ெனெதாய ைாற்றம் ாணும் னெவர் யார்?
(A)உழவர்
(B)சதாழில்னெனைநவார் (C)ச ெவாளர்
140) Find out the insecticide used for controlling sap-sucking insects?

(D)People
(D)ைக்ள்
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(A)Malathion
(B)Chloropyriphos
ொய உறிஞ்சும் னச்ெினள பயன்படும் னச்ெி து?
(A)ைாலதியன்
(B)குநளாநரானபாிபாஸ்

(C)Thiodan

(D)Dimethoate

(C)னதநயாடான்

(D)னடைீத்நதாசயட்

141) What is the value of 162 + 172 + 182 + ……. 252?
ைதிப்ன ாண் 162 + 172 + 182 + ……. 252?
(A) 4325
(B) 4465
(C) 4105

(D) 4285

142) How many times digit '5' appears in the number from 1 to 100?
1 னெதல் 100 வனர ண்னள ழுதும் சபாழுது த்தனை னெனற '5' ன்ற ண் வயம்
(A) 20
(B) 21
(C) 19
(D) 18
143) Which one of the following is also called as Sindri fertilizer?
(A)Natural Fertilizer
(B)Mixed Fertilizer
(C)Ammonium Sulphate (D)Urea
ெிந்தாி உரம் ை அனழக்ப்படுவது து?
(A)இயற்ன உரம்
(B)லப்ன உரம்
(C)அநைாைியம் ெல்நபடு (D)யூாியா
144) Which chemical is used in seeding clouds for artificial rain?
செயற்ன ைனழ சபாழிவதற்ா தூவப்படும் நவதிப்சபாயள்து?
(A)sodium hydroxide
(B)Duralium
(C)Silver iodine
(D)Potaasium iodide
145) In Plants photosynthetic pigments are located in
(A)Cristae
(B)Cisternae
(C)Granum
தாவரங்ளில் எளிச்நெர்க்ன ிறைிள்ாைப்படும் இடம்?
(A)ிாிஸ்நட
(B)ெிஸ்டர்நை
(C)ிராைம்
146) Find the next integer
அடுத்து வயம் உயபினை ண்டுபிடி
T, P, L, H,?
(A) B
(B) C

(C) D

(D)Stroma
(D)ஸ்ட்நராைா

(D) E

147) Which one of the following is regarded as “Living fossil”?
(A)Arachaeopteris hallina
(B)Pinus roxburgii
(C)Cycas revoluta
(D)Ginkgo biloba
உயிர்வாழும் சதால்லுயிர் படிைதாவரம் ன்ய அனழக்ப்படுவது?
(A)ஆர்க்ியாப்டாிஸ் சேல்லிைா
(B)னபைஸ் ராக்ச்பர்ெி
(C)னெஸ் நரவலூட்ட
(D)ெின்க்நா னபநலாபா
148) which of the following is a waterborne disease?
(A)Anthrax
(B)Tuberclosis
ீர்னெலம் பரவக்கூடிய ந ாய் து?
(A) ச்சுச்ெீக்ட்டு
(B)ாெந ாய்
149) When a ray of light enters a glass slab from air

(C)Cholera

(D)Small pox

(C)ாலரா

(D)சபாியம்னை
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(A)its wavelength decreases
(C)its frequency drecreases
எயஎளிக் திராைது ாற்யஊடத்திலியந்து
ண்ைாடிபாலத்திற்குள்செல்லும் நபாது?
(A)அதனுனடய அனல ீளம் குனறயும்
(C)அதனுனடய அதிர்வு ண் குனறயும்

(B)its wavelength increases
(D)None of the above

(B)அதனுனடய அனல ீளம் கூடும்
(D)இவற்றில்துைில்னல

150) A base is a substance which gives OH- ions in water?
(A)Arrhenius concept
(B)Lewis concept
(C)Bronsted-Lowry concept
(D)None of the above
ாரம் ன்பது னரயும் சபாழுது OH-அயைினயத் தயம்?
(A)அர்ீைியஸ் தத்துவம்
(B)லூயிஸ் தத்துவம்
(C)பிரான்ச்டடு-லவ்ாீ தத்துவம்
(D)இவற்றில்துைில்னல
151) The most important precursor of Vitamin A is
(A)Beta Carotene
(B)Xanthophyll
(C)Pantothenic acid (D)Biotin
னவட்டைின் தயாாிக் நதனவப்படும் னெக்ிய சபாயள்
(A)னட்டா நராடின்
(B)ொன்சதாபில்
(C)பண்நடாநதைிக் அைிலம்
(D)பநயாடின்
152) The 17th Group Elements are collectively known as Halogens.Its derived from two
greek words ,halo and Gens meaning
(A)Gun-Producer
(B)Acid-Producer
(C)Chemical-producer
(D)Salt-Producer
17வது சதாகுதியிலுள்ள தைிைங்ள், நேலென்ள் ை அனழக்படுிறது. து நேலா,
சென்ஸ் ன்ற ிநரக் வார்த்னதயிலியந்து சபறப்பட்டனவ-இதன் சபாயள்?
(A)துப்பாக்ி-உயவாக்குவை
(B)வண்ைப்னச்சு-உயவாக்குவை
(C)நவதிப்சபாயள்- உயவாக்குவை
(D)உப்னப-உயவாக்குவை
153) When the speed of the body is doubled its kinetic energy becomes
(A)Doubled
(B)half
(C)Quadruple
(D)one fourth
எய சபாயளின் நவம் இயைடங்ாகும் சபாழுது அதன்இயக் ஆற்றல்
(A)இய ைடங்ாகும்
(B)பாதியாகும்
(C) ான்கு ைடங்ாகும்
(D)ால் ைடங்ாகும்
154) When light enters from one medium to anothen then which characteristic is not
changed?
(A)Colour of light
(B)Velocity of light
(C)Frequency of light waves
(D)None of the above
எய எளிக்ற்னறயாைது எய ஊடத்தில் இயந்து ைற்சறாய ஊடத்திற்கு ைாயம் சபாழுது ந்த
பண்ன ைாறாதது?
(A)எளிற்னறயின் ிறம்
(B)எளிற்னறயின் தினெநவம்
(C)எளிற்னறயின் அனல ீளம்
(D)எளிற்னறயின் அதிர்சவண்
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155) The power consumed by an electric fan of 100 W working at 220 v,daily 5 hours for
an month of 30 days is
100Wைின்திரைில் ைின் விெறிஎன்ய220 V–ல் திைனெம் 5 ைைிந ரம்இயங்கும் சபாழுது 30
ாட்ள் சாண்ட ைாதத்தில் அதுடுத்துக்சாள்லம் ைின்அளவு?
(A)1.5 KWh
(B)15000 KWh
(C)15KWh
(D)30 KWh
156) Specific heat capacity of water is how many times more than the specific heat
capacity of mercury?
ீாின் தன்சவப்ப ற்னதிறன் பாதரெத்தின் தன் சவப்ப ற்னத்திறனை விடத்தனை
ைடங்குஅதிம்?
(A)20
(B)40
(C)30
(D)50
157) Which of the following was the port town of indus valley civilisation
(A)Rangpur
(B)Lothal
(C)Dholvira
(D)Harappa
பின்வயம் ெிந்து ெைசவளி ரங்லள் துனறனெைா செயல்பட்டது து
(A)ரங்னர்
(B)நலாத்தல்
(C)நதாலவிரா
(D)ேரப்பா
158) Who was the author of nannool
(A)Pughazhendhi
(C)Avvaiyar
ன்னூலின் ஆெிாியர் யார்
(A) னநழந்தி
(C) ஐனவயார்

(B)Bavanandhi munivar
(D)Kapilar
(B) பவைந்தி னெைிவர்
(D) பிலர்

159) Which of the following was made the capital of cholas by the king karikala
ீழ்க்ண்டவற்யள் ாிாலைால் நொழப்நபரரெைின் தனல ரைா அனைக்ப்பட்டது து
(A)Vanchi
(B)Puhar
(C)Uraiyur
(D)Korkai
160) Who amoung the following was called ashoka-II
இரண்டாம் அநொர் ை அனழக்ப்பட்டவர் யார்
(A)Akbar
(B)Kalasoka
(C)Kanishka

(D)Harsha

161) Who amoung the following was the first muslim president of INC ?
ீல்ண்டவர்லள் இந்திய நதெிய ாங்ிரஸின் னெதல் னெஸ்லிம் தனலவர் யார்
(A)Maulana abul kalam azad
(B)Badruddin taiyabji
(C)Hakim azmal khan
(D)W.C.Banerjee
162) Which of the following acts provided for the public service commission in india
(A)Government of india act , 1919
(B)Government of india act , 1935
(C)India council act , 1861
(D)Government of india act , 1858
ீழ்க்ண்ட ெட்டங்லள் அரசுப் பைியாளர் நதர்வானையம் இந்தியாவில் சாண்டு வரக்
ாரைம் ன்ை
(A)இந்திய அரசு ெட்டம் 1919
(B)இந்திய அரசு ெட்டம் 1935
(C)இந்திய வுன்ெில் ெட்டம் 1861
(D)இந்திய அரசு ெட்டம் 1858
No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
15

CCSE IV MOCK TEST – 1
163) The celebration of ganapathi and shivaji festivals was put forth by
ைபதி ைற்யம் ெிவாெி தியவிழாக்னள சாண்டாட வித்திட்டவர் ?
(A)Tilak
(B)Mohan malviya
(C)Shyam Prasad (D)Nehru
164) The partition of Bengal was annulled in
வங்ப்பிாிவினைனய ரத்து செய்த ஆண்டு
(A)1905
(B)1903

(C)1911

(D)1907

165) One caste,one religion , one god for man is the teaching of
ைைிதர்லக்கு ‘’எய ொதி, எய ைதம் , எய டவுள் ‘’ ை நபாதித்தவர் யார் ?
(A)Raja ram mohan roy
(B)Dadabai naoroji
(C)Ramalinga
(D)Sree narayana guru
166) The national anthem of india was first sung at
இந்தியாவில் நதெிய ீதம் னெதலில் பாடிய இடம்
(A)Calcutta 1912
(B)Delhi 1911

(C)Mumbai 1912 (D)Calcutta 1911

167) Which among the following observed the direct action day on august 16,1946?
ஆஸ்ட் 16,1946 இல் ந ரடி டவடிக்ன ாள் ை அங்ிாித்த அனைப்ன து
(A)Indian national congress
(B)Hindu maha sabha
(C)Muslim league
(D)Forward bloc
168) Average of 9 numbers is 20. If a number 30 is also included, then what will be the
average of these 10 numbers?
என்பது ண்ளின் ெராொி 20.அதனுடன் 30 ன்ற எய ண்னை இனைக்கும் சபாழுது பத்து
ண்ளின் ெராொி ன்ை
(A) 20.5
(B) 21
(C) 19.5
(D) 21.5
169) By selling 50 metres of cloth, a person gains the cost price of 20 metres of cloth.
What is his gain percent?
50 ைீட்டர் துைினய எயவர் விற்கும் சபாழுது எய 20 ைீட்டர் துைியின் வாங்ிய வினலயினை
சபயிறார் , ைில் அவர் லாப ெதவிதம்
(A) 40
(B) 25
(C) 20
(D) 10
170) The ratio of two positive numbers is 9 : 11. Their product is 6336. What is the
smallest number?
இரண்டு ண்ளின் விிதம் 9 : 11.அவற்றின் சபயக்ல்பலன் 6336.ைில் ெிறிய ண் ன்ை
(A) 32
(B) 72
(C) 88
(D) 48
171) In which year English was made medium of instruction in india
ந்த ஆண்டு இந்தியாவில் பயிற்ய சைாழியா ஆங்ிலம் டுத்துக் சாள்ளப்பட்டது
(A)1844
(B)1835
(C)1833
(D)1813
172) Kalakkad mundandurai wild life reserve area located at

ளக்ாடு னெண்டதுனற வைவிலங்கு ெரைாலயம் ங்ந அனைந்துள்ளது
(A) Tirunelveli

(B) Nilgiri
(C) Titicorin
(D) Kanyakumari
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173) Identify the incorrect statement
(A)A.C. majumdar was the president of the lucknow session of INC in 1916
(B)Pandit jawarharlal Nehru presided over the INC session at Lahore in 1940
(C)Both
(D)None
தவறாை கூற்னற அறி
(A)1916-ஆம் ஆண்டு லக்நைா ைா ாட்டின் இந்திய நதெிய ாங்ிரஸின் தனலவரா இயந்தவர்
A.C.ைெுந்தர்
(B)1940- ஆம் ஆண்டு லாகூர் ைா ாட்டின் இந்திய நதெிய ாங்ிரஸ் தனலவரா இயந்தவர்
ெவர்ேர்லால் ந ய
(C)இரண்டும்
(D)துைில்னல
174) The year of Charles wood‟s dispatch was
ொர்லஸ் வுட் அறிக்னயின் ஆண்டு
(A)1856
(B)1854

(C)1906

(D)1922

175) The Vice-President of India who assumes the office of the president in case of
vacancy, holds the same
(A)until a new President is elected
(B)until a new presiedent is elected and assumes office
(C)a maximum period of one year
(D)the remaining tenure
குடியரசு தனலவர் பதவி ாலியாகும் சபாது, அப்பதவினய ற்கும் துனை குடியரசு தனலவர்
அப்பதவியில் இயப்பது
(AA)னதிய குடியரசு தனலவர்நதர்ந்த்சதடுக்ப்படும் வனர
(B)னதியகுடியரசு தனலவர்நதர்ந்த்சதடுக்ப்பட்டு,அலுவல்சபாயப்னற்கும் வனர
(C)அதிபட்ெம் ஏராண்டியக்கு
(D)ைீதனெள்ள ாலம் னெழுவதும்
176) The first jute mill was established at
(A) Kachipuram
(B) Rishra
(C) Delhi
னெதன் னெதலில் ெைல் ச ெவு ஆனல சதாடங்ப்பட்ட இடம்
(A) ாஞ்ெினரம்
(B) ாிஸ்ரா
(C) தில்லி

(D) Kolkatta
(D) ல்த்தா

177) Deccan plateau situated , towards which direction of great Indian plains
(A) East
(B) West
(C) South
(D) North
தக்ாை னட னைி இந்திய ெைசவளிக்கு ந்த தினெயில் அனைந்துள்ளது
(A) ிழக்கு
(B) நைற்கு
(C) சதற்கு
(D) வடக்கு
178) Which river valley is called as „‟the ruhr of india „‟
ந்த ஆற்ய பள்ளத்தாக்கு ‘இந்தியாவின் யர்’ ன்ய அனழக்ப்படுிறது
(A) Damodar
(B) Koshi
(C) Mahanadi

(D) Godavari
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179) The average air pressure in sea level is
டல் ைட்டத்தில் ிலவும் ாற்றலத்ததின் ெராொி ன்ை
(A) 1000 mbar
(B) 1025 mbar
(C) 1050 mbar

(D) 1013 mbar

180) Which is a part of marine biosphere reserve
டல்வாழ் உயிாிைங்லக்ாை பாதுாக்ப்பட்ட பகுதி து
(A) Rameshwaram
(B) Kurusadai
(C) Cuddalore
Azhapuzha

(D)

181) How many triangles are in there
ீழ்க்ண்டவற்யள் த்தனை னெக்நாைங்ள் உள்ளை

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

182) Cauvery MahaPushkaram festival counducted in 2017 was celebrated after how
many years?
ாநவாி ைோனஷ்ர விழா த்தனை ஆண்டுலக்கு எயனெனற னடசபயம்
(A) 14
(B) 121
(C) 12
(D) 144
183) Who is the first lady of India?
இந்தியாவின் னெதல் சபண்ைைி ன்ய அனழக்ப்படுபவர்
(A) SavitaKovind
(
B) Swati kovind
(C) Sarithakovind
(
D) MaikulalKovind
184) Who among the following has taken charge as the 21st Chief Election Commissioner
of India
21வது தனலனை நதர்தல் ஆனையரா பதவி ற்யக் சாண்டவர் யார்
(A) Om PrakashRawat (B) Achal Kumar
(C) Sunil Arora
(D) Ashok Lavasa
185) The chairman of the Rajyasabha belongs to which state
தற்நபானதய நைலனவ தனலவர் ந்த ைா ிலத்னத ொர்ந்தவர்
(A) Odisha
(
B) Andhra Pradesh
(C) Uttar Pradesh (D) Karnataka
186) Which department has decided to use 100% LED lamps to decrease the electricity
consumption
ீழ்க்ண்ட ந்த துனற 100% LED விளக்குனள பயன்படுத்த உள்ளது
(A) Petroleum department
(B) Electricity department
(C) Railways department
(D) Industrial department
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187) When was two nation theory proposed by the muslim leaque
இரண்டு ாட்ள் நாட்பாட்னட னெஸ்லிம் லீக் னென் சைாழிந்தது ப்நபாது
(A)Lahore session 1940
(B)Delhi session 1918
(C)Bombay session 1915
(D)Calcutta session 1942
188) Mahatma Gandhi was called as „‟rashtrapita‟‟ for first time by
ைாத்ைா ாந்தினய ‘ராஷ்டிர பிதா’(நதெ தந்னத) ை னெதன்னெதலில் அனழத்தவர் ?
(A)Sri aurobindo ghose
(B)Bala gangadhara tilak
(C)Subash Chandra bose
(D)Sardar vallabhai patel
189) Choose the correct one in place of question mark /ொியாை சபாயத்தத்தினை ாண்
PO : MQ : : IN : ?
(A) EQ
(B) FP
(C) FQ
(D) EP
190) If a number is divided by 30 then it leaves 17 as a remainder. What will be the
remainder when the same number is divided by 10?
எய ன்னை 30 ஆல் வகுக்கும் சபாழுது ைீதம் 17 ினடக்ிறது , அநத ன்னை 10 வகுத்தால்
ைீதம் ன்ை
(A) 7
(B) 3
(C) 1
(D) 2
191) A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days.
They start working together and work for 5 days and then both leave the work. C
alone finishes the remaining work in 14 days. In how many days will C alone finish
the whole work?
A ன்பவர் எய நவனலனய 20 ாட்ளிலும் B ன்பவர் அநத நவனலனய 30 ாட்ளிலும்
னெடிக்ின்றைர் , இயவயம் இனைந்து அவ்நவனலனய ந்து ாட்ள் பார்த்து சென்ய
விடுின்றைர் , ைீதம் உள்ள நவனலனய C ைட்டும் பார்க் 14 ாட்ள் ஆிறது , ைில் C
ைட்டும் அவ்நவனலனய தைிநய னெடிக் த்தனை ாட்ள் ஆகும்
(A) 24
(B) 18
(C) 36
(D) 42
192) Before Gov. BanwarilalPurohit, who was the full time Governor of Tamilnadu
பன்வாாிலால் ப்நராேித் அவர்லக்கு னென்ைால் தைிழ் ாட்டின் னெழு ந ர ஆல ர்
(A) KonijetiRosaiah
(
B) Burnala
(C) Vidyasagar
(
D) Ramamohanrao
193) What is the real name of 2016 Sahithya academy winner Vannadhasan who belongs
to Tirunelveli district
2016 ெோத்ய அாடைி வியது சபற்ற வண்ைதாெைின் இயற்சபயர்
A) Sivanesan
(B) SivagnanaSubramaniyam
(C) Thiyagarajan
(
D) Sivakalyanasundaram
194) The 22nd Commonwealth Games will be going to takes place in which country
22 வது ாைன்சவல்த் நபாட்டிள் னடசபயம் ாடு
(A) South Africa
(
B) Australia
(C) Bangladesh
(D) New Zealand
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195) The Indian Rupee Symbol was adopted by Indian government in the year
இந்திய யபாயின் ெின்ைம் இந்திய அரொல் ற்யக்சாள்ளப்பட்ட ஆண்டு
(A) 2011
(B) 2009
(C) 2008
(D) 2010
196) Lok Adalat introduced in the year of
நலாக் அதாலத் சதாடங்ப்பட்ட ஆண்டு
(A)1988
(B)1987

(C)1985

(D)1991

197) Which one of the following has the shortest wavelength?
(A)Gamma Rays
(B)X-Rays
(C)Ultra violet Rays (D)Micro waves
ீழ்க்ண்டவற்யள் குனறந்த அனல ீளத்னத உனடயது து?
(A)ாைா திர்ள்
(B)க்ஸ் திர்ள்
(C)னறஊதா திர்ள் (D)தண் அனலள்
198) Which is not a cause for Population explosion?
(A)High birth rate
(B)Social customs
(C)High Death rate (D)Poverty
ைக்ள் சதானசவடிப்னக்கு து னெக்ிய ாரைைல்ல ன்பனத குறிப்பிடு
(A)அதிபிறப்ன வீதம்
(B)ெனெபழக் வழக்ங்ள்
(C)அதிஇறப்ன வீதம்
(D)ழ்னை
199) India‟s first helicopter taxi service launched in which city
இந்தியாவின் னெதல் வானுர்தி டாக்ஸி நெனவனய அறினெம் செய்துள்ள ரம்
(A) New Delhi
(B) Bangalore
(C) Mumbai
(D) Kolkata
200) World Cities Day is celebrated on
உல ரங்ள் திைம் ன்ய சாண்டாடப்படுிறது
(A) October 13
(B) September 31
(C) November 13 (D)October 31
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