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TNPSC Group – I Mains 2017 

ப ொது அறிவு 

GENERAL STUDIES 
 

தொள் - I 

Paper – I 

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவம்) 

(Tamil & English Versions) 

 

நேரம் : 3 மணி         பமொத்த மதிப்ப ண்கள்: 300 

Duration: 3 Hours         Max. Marks: 300 

 
விண்ணப் தொரர்களுக்கொன ப ொது குறிப்புகள்: 
General Instructions to the Candidates: 

 

i) வினொக்கள்  ட்டப் டிப்பு தரத்திலும், விரிவொக விடடயளிக்கும் வடகயிலும் உள்ளது.  
This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

 

ii) விண்ணப் தொரர் அவருடடய  திவு எண்டண  ிரதொன விடடதொளில் அதற்கொன ஒதுக்கப் ட்ட 
இடத்தில் மட்டுநம எழுத நவண்டும். நவறு எந்த இடத்திலும்  திவு எண்டண கண்டிப் ொக 
எழுதக் கூடொது.  
Candidates should write their Register Numbers in the space provided for in the main 

answer-book only and should not write anywhere else.  

 

iii) வினொத்தொளொனது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவங்களில் உள்ளது. ஏநதனும் சந்நதகம் 
இருப் ின், ஆங்கில வடிவில் தரப் ட்டுள்ள குறிப்புகநள முடிவொனது. 
The Question Paper is printed in Tamil and English Version. In all matters and in case of 

doubt English Version is final.  
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iv) விண்ணப் தொரர்கள் வினொக்களுக்கு தமிழிநலொ அல்லது ஆங்கிலத்திநலொ அல்லது  குதி 
தமிழிநலொ மற்றும்  குதி ஆங்கிலத்திநலொ விடடயளிக்கலொம். 
The Candidates may answer in Tamil or English or partly in Tamil and English. 

 

 

v) விண்ணப் தொரர்கள் வினொக்கள் மற்றும் துடண வினொக்களின் எண்கடள கண்டிப் ொக எழுத 
நவண்டும். அவ்வொறு எழுதத் தவறினொல், அந்த விடடகளுக்கு எந்தவித மதிப்ப ண்ணும் 
வழங்கப் ட மொட்டொது. 
Candidates must write the correct number of the question and sub-question. Failure to 

do so will entail loss of credit for the answer. 

 

  

vi) இத்நதர்டவ ப ொறுத்தவடர, அழகொக எழுதுவதற்நகொ மற்றும்  ிடழயில்லொமல் 
எழுதியதற்கொகநவொ தனியொக மதிப்ப ண்கள் ஒதுக்கப் டவில்டல. 
There is no reservation of marks for neatness of execution and correctness of spelling 

in respect of this paper. 
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 ிரிவு - அ 

SECTION – A 

(மிகச் சிறிய அளவில் விடடயளிக்கும் வினொ வடக) 
(Very Short Answer Type) 

 

குறிப்பு:  i)  ஒவ்பவொன்றிற்கும் 30 பசொற்களுக்கு மிகொமல் விடடயளிக்கவும் 

Note:     Answer not exceeding 30 words each. 

 

  ii) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் மூன்று மதிப்பெண்கள்  

           Each question carries three marks.   

           

iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள முப் த்டதந்து வினொக்களில் எடவநயனும் முப் து 
வினொக்களுக்கு குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு 
 குதியிலிருந்து நதர்ந்பதடுத்து விடடயளிக்கவும்.    

Answer any thirty questions out of thirty-five questions 

attending atleast One question from each Unit.     

  

                  (30 × 3 = 90) 

  

 

 

 

(MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE) 

 

1. ‘பசன்டன மொேிலம் என்ற ப யர் தமிழ்ேொடு’ என்று மொற்றப் ட்டது எவ்வொறு?. 
How was the name Madras State changed into Tamil Nadu? 

 

2. 'பசன்டன மொேிலத்தின் நூலக இயக்கங்களின் தந்டத' என்று அவினொசிலிங்கம் 
பசட்டியொர் அவர்கடளப் புகழ முடியும் - இக்கூற்டற ேியொயப் டுத்துக.  
Avinashilingam Chettiyar can be counted as "The Father of 

Library Movement in Madras State' - Justify. 

 

3. பூனொ உடன் டிக்டகயின் முக்கியத்துவத்டத சுருக்கமொக வடரக.  
 Sketch the importance of the Poona Pact. 

 

4. கர்ேொட்டிக் இடசயின் முதன்டம இயல்புகடளக் குறிப் ிடுக. 
Point out the Chief features of the Carnatic music. 

 

5. 1964 ஆம் ஆண்டு உணவு  ிரச்சிடனடய எதிர்பகொள்ள லொல்  கதூர் சொஸ்திரி 
எடுத்த ேடவடிக்டககள் யொடவ? 

 What were the measures taken by Lal Bahadu Shastri to tackle 

the Food crisis of 1964? 

 

UNIT – I 
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6. முஸ்லீம்கடள முன்நனற்றுவதில் அலிகொர் இயக்கத்தின்  ங்கிடனக் குறிப் ிடுக. 
Point out the Aligarh Movements' role in uplifting Muslims. 

 

7. ஜொலியன் வொலொ ொக்  டுபகொடல ஏன் ேிகழ்ந்தது? 
Why did Jallian Walla Bagh Massacre take place? 

 

8. கொந்திஜியின் சுநதசி திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்டத குறிப் ிடுக. 
 Trace the significance of the Swedeshi Programme of Gandhi? 

 

9. ப ண்களின் நமம் ொட்டிற்கு நேரு அரசு பகொண்டு வந்த சட்டங்கள் யொடவ? 
What were the acts passed by Nehru Government for the 

upliftment of women? 

 

10. சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்திற்கு ஈஸ்வர் சந்திர வித்யொசொகரின் முக்கிய  ங்கிடன 
கூறுக. 

 Mention the important contributions of Ishwar Chandra Vidhya 

Sagar in social reform movement. 

 

11. 'கதக் ேொட்டியத்தின்' சிறப்புகடள வடரக. 
 Write the significance of "Kathak" dance. 

 

12. 1885-ஆம் ஆண்டு கொங்கிரஸ் கட்சியின் முதல் மொேொடு மும்ட யில் ேடத்தப் ட்டது 
ஏன்? 
Why was the First Congress Conference held at Bombay in 1885? 

 

 

 

 

 

(GENERAL APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

13. x என்ற எண் y என்ற எண்டண விட 10% குடறந்தும், y என்ற எண்ணின் மதிப்பு 
130டய விட 10% அதிகமொகவும் இருந்தொல், x-ன் மதிப்பு கொண்க. 

 If a number x is 10% less than another y and y is 10% more than 

130, then find x. 

 

 

 

 

 

UNIT – II 
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14. ஒரு  ணத் பதொடகயின் மீதொன தனிவட்டியொனது முதலீட்டு பதொடகயில் 4

9
 

 குதியொகும். வட்டி வதீம் மற்றும் கொலம் ஆகியன எண் மதிப் ில் சமம் எனில், 
அவற்டறக் கொண்க. 

The simple interest on a sum of money is 
4

9
 of the principal. Find 

the rate of interest  and time, if both are numerically equal. 

 

15. ஒரு  ஸ் சக்கரத்தின் விட்டம் 140 பச.மீ. ஒரு மணி நேரத்தில் 66 கி.மீ நவகத்டத 
தக்க டவத்து சக்கரம் ஓடும் ந ொது எத்தடன சுழற்சிகள் ஒரு ேிமிடத்தில் 
ஏற் டுத்தும்? 
The diameter of the wheel of a bus is 140 cm. How many 

revolutions per minute must the wheel make in order to keep a 

speed of 66 km per hour? 

 

16. a:b = 5:9:b:c = 4:7 ஆக இருப் ின் a:b:c-ன் மதிப்ட  கொண்க. 

 If a:b = 5:9:b:c = 4:7. Find a:b:c 

 

17. கூட்டுச்சரொசரியின் கணக்கியல்  ண்புகடள எழுது. 
Write the mathematical properties of Arithmetic mean. 

 

18. ஒரு குடும் த்தின் 2005 ஆண்டிற்கொன பசலவு விவரம் கீழ்க்கொணும் வட்ட 
வடர டத்தில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. பமொத்த பசலவு 900 எனில் வொடடக, கல்வி 
மற்றும் நசமிப் ின் பதொடகயிடனக் கொணவும். 

 
The following is the pie-chart showing the expenditure in the year 

2005 of a family. If the total expenditure is 900, then what is the 

amount spent on food, rent, education and savings? 
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19. ஒரு மருத்துவமடன  திநவட்டில் மகப்ந ற்றிற்கொக மகளிர் தங்கியிருந்த ேொட்களின் 
வி ரம் கீநழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 
தங்கியிருந்த ேொட்களின் எண்ணிக்டக 3 4 5 6 6 ேொட்கடள விட அதிகம் 
மகளிர் எண்ணிக்டக 1

5 

3

2 

5

6 

1

9 

5 

 
எவநரனும் ஒருவடர சமவொய்ப்பு முடறயில் நதர்ந்பதடுக்கும்ந ொது அவர் குடறந்த 
 ட்சம் 5 ேொட்கள் தங்கியிருக்க ேிகழ்தகவு என்ன? 

  

A Hospital records indicated that maternity patients stayed in the 

hospital for the number of days as shown in the following: 

No. of days 3 4 5 6 More than 6 
No. of days 15 32 56 19 5 

 

 

 

 

20. ஒரு ஜொடியில் 1 சிகப்பு, 3  ச்டச, 2 ேீளம், 4 மஞ்சள்   ந்துகள் உள்ளன. 
ஜொடியிலிருந்து ஒரு  ந்டத எடுத்தொல் அது  ச்டசயொகநவொ அல்லது மஞ்சளொகநவொ 
இருப் தற்கு ேிகழ்தகவு யொது? 
A jar contains 1 red, 3 green, 2 blue and 4 yellow balls. If a ball is 

chosen at random from the jar what is the probability that it is 

yellow or green? 
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21. கீநழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ேிடனவகங்களின் விரிவொக்கத்டத தரவும் 

(அ) CD-ROM 
(ஆ) EEPROM 
(இ) DRAM 

Expand the following memories. 

(a) CD-ROM 

(b) EEPROM 

(c) DRAM 
 

 

 

22. ேிகண்டு என்றொல் என்ன? ஒரு கிநலொ எண்மிக்களில் எத்தடன ேிகண்டுகள் உள்ளன? 
EBCDIC என் தன் விரிவொக்கம் என்ன? 

 What is a nibble? How many nibbles that a kilobyte contains? 

What does EBCDIC stands for? 

 

 

 

 

 

(ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF INDIA AND TAMILNADU) 

 

23. துணிகடள சுத்தம் பசய்வதற்கு சலடவ நசொப்பு எவ்வொறு உதவுகிறது? 
 How does detergent soap help in cleaning the clothes? 

 

 

24. ஓர் ஒளி ஆண்டு என்றொல் என்ன? அதன் மதிப் ிடன அதன் SI அலநகொடு தருக. 
What is one light year? Give its value with units in SI system. 

 

 

25. ஒரு இடண தட்டு மின்நதக்கியினது, மின்நதக்கு திறடன  ொதிக்கும் கொரணிகள் 
யொடவ? 
What factors affects the capacitance of a parallel plate capacitor? 

 

 

26. கடளக்பகொல்லிகள் எவ்வொறு வடகப் டுத்தப் டுகின்றன? ஒவ்பவொன்றிற்கும் ஓர் 
உதொரணம் தருக. 

 How are herbicides classified? Give one example each. 

 

UNIT – III 
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27. சடமயல் உப்பு (நசொடியம் குநளொடரடு) ேீரில் கடரந்துள்ளது. அது அமிலத்தன்டம (அ) 
கொரத்தன்டம (அ) ேடுேிடலத்தன்டம உள்ளதொ? கொரணம் கூறு. 

 The table salt (sodium chloride) is dissolved in water. Will the 

solution be acidic (or) basic (or) neutral? Why? 

 

 

28. பசல் நகொட் ொடு என்றொல் என்ன? அக்நகொட் ொட்டட முன்பமொழிந்தவர்கள் யொவர்? 
 What is cell theory? Who proposed the cell theory? 

 

 

29. உயிரி ேகலொக்கத்தில்  யன் டுத்தப் டும் மூன்று மூலக்கூறு கருவிகடளயும் 
அவற்றின் தக்க  யன்கடளயும் ப யரிடுக. 

 Give any three molecular tools in gene cloning and their respective 

functions. 

 

 

30. ந ொர் விடளவு - வடரயறு. 
Define Bohr effect. 
 

 

31.  ொல்  ிடணப்பு ஜனீ்கள் என்றொல் என்ன? 
 What do you mean by sex-linked genes? 

 

 

32. நகொடொன்கடள, ஆன்டிநகொடொன்களிலிருந்து நவறு டுத்திக் கூறு 

Differentiate codons from antocodons. 

 

 

33. மருந்து ப ொருள் தவறொன  யன் ொடு என்றொல் என்ன? 
 What is Drug Abuse? 

 

 

34. அமில மடழ – வடரயறு..  

 'Acid Rain' - Define. 

 

 

35. ஒரு எண்மியில் எத்தடன நுண்மிக்கள் இருக்கும்? எத்தடன கிநலொ எண்மிக்கள் ஒரு 
பமகொ எண்மிடயக் குறிக்கிறது? ASCII என் தன் விரிவொக்கம் என்ன? 

 How many bits does a byte contain? How many kilobytes does one 

megabyte represent? What does ASCII stands for? 
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 ிரிவு - ஆ 

SECTION – B 

(சுருக்கமொக விடடயளிக்கும் வினொ வடக) 
(Brief Answer Type) 

 

குறிப்பு:  i)   ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் 120 பசொற்களுக்கு  மிகொமல்           
விடடயளிக்கவும். 

Note:       Answer not exceeding 120 words. 

  ii)  ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் எட்டு மதிப்ப ண்கள் 
            Each Question carries eight marks. 

iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள  திபனட்டு வினொக்களில் எடவநயனும்  திடனந்து 
வினொக்களுக்கு குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு 
 குதியிலிருந்து நதர்ந்பதடுத்து விடடயளிக்கவும். 

 Answer any fifteen questions out of eighteen questions attending 

atleast One question from each Unit. 
           (15 × 8 = 120) 

 

 

 

(MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE) 

 

36. சமூக முன்நனற்றத்திற்கு ேீதிக் கட்சி ஆற்றிய நசடவகடள விரிவொக எழுதுக. 
 Elaborate the services of the Justice Party for the upliftment of the 

society. 

 

 

37. 1993 ஆம் ஆண்டு  ஞ்சொயத்துரொஜ் சட்டத்தின் சிறப்புகடள ஆய்க. 
 Discuss the salient features of Panchayat Raj Act of 1993. 

 

 

38. 1953 ஆம் ஆண்டு ஏன் தனி ஆந்திர மொேிலம் உருவொக்கப் ட்டது? 
 Why a separate Andhra State was created in 1953? 

 

 

39. திரொவிட ேொடு குறித்த ஈ.நவ.ரொ. ப ரியொரின் கருத்தியல் வடரவிடன மதிப் ிடுக. 
 Assess E.V.R. Periyar's conceptual framework of Dravida Nadu. 

 

 

 

40. தமிழகத்தில் 'ப ொட்டு கட்டுதல்'  ழக்கம் எவ்விதம் ஒழிக்கப் ட்டது? 

UNIT – I 
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 How was the social evil of 'Pottu Kattuthal' abolished in Tamil 

Nadu? 

 

 

41. பசன்டன மொேிலத்தில்  ிற்ந ொக்கு வொதி ேிலமொனிய முடறயின் எச்சங்கள் எவ்விதம் 
ேீக்கப் ட்டன? 

 How was the remains of the repressive feudalism done away with 

in Madras State? 

 

 

 

 

(GENERAL APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

42. சதுரத்தின் அடனத்து  க்கங்களும் 25% வதீத்தில் அதிகமொனொல்,  ரப் ிளவின் 
சதவதீ மொற்றத்டத கொண்க. 

 If each side of a square is increased by 25%. Find the percentage 

change in its area. 

 

 

 

 

43. இரண்டு எண்களின் மீ.ப ொ.ம 14 மடங்கு மீ.ப ொ.வ ஆக இருப் ின், மீ.ப ொ.ம., மீ.ப ொ.வ 
வின் கூட்டுத் பதொடக 600 ஆகவும், ஒரு எண் 280 ஆக இருப் ின், மற்பறொரு 
எண்டணக் கொணவும். 

 L.C.M. of two numbers is 14 times their H.C.F. The sum of L.C.M. 

and H.C.F. is 600 if one number is 280 then find the other. 

 

 

 

44. ஒரு சரொசரியின்  ணிகடள விவரிக்கவும். 
 Explain the function of an average. 

 

 

 

 

UNIT – II 
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45. ஒரு 40 வயதொகும் மடனவி ஆனவள் 70 வயது வடர உயிநரொடு இருப் தற்கொன 

ேிகழ்தகவு 5

13
 மற்றும் 50 வயதொகும் கணவன் 80 வயது வடர உயிநரொடு 

இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 3

7
 ஆகும். கீழ்க்கண்ட ேிகழ்தகவுகடளக் கொண்க. 

(அ) இரண்டு ந ரும் உயிநரொடு இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 
(ஆ) மடனவி மட்டும் உயிநரொடு இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 
(இ) ஒருவர் மட்டும் உயிநரொடு இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 
(ஈ) குடறந்த  ட்சம் ஒருவரொவது உயிநரொடு இருப் தற்கொன ேிகழ்தகவு 

ஆகியவற்டறக் கொணவும். 

 A wife who is 40 years old living till she is 70 with probability 
5

13

as the husband who is 50 years old living till be is 80 with 

probability 
3

7
. Find the probability that (a) Both will be alive (b) 

Only wife will be alive (c) only one will be alive (d) atleast one will 

be alive. 

  

 

 

46. தரவு நதக்கத்தின் பகொள்ளளடவ எவ்வொறு உயர்த்த முடியும்? அது குறித்து எழுதவும். 
 How can one increase data storage capacity? Write about it. 

 

 

 

 

(ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF INDIA AND TAMILNADU) 

 

47. குடற கடத்தியில்  யன் டுத்தப் டும் P வடக மொசுகள் இரண்டிடனக் குறிப் ிடுக. 
இடவ, ஒரு குடற கடத்தியிடன மொசு டுத்தும் ந ொது என்ன பசய்கின்றன?  டிக 
அணிக்நகொடவயினது  டம் வடரந்து, பஜர்மொனியத்தில் ேடடப றும் மொசு டுத்தும் 
ேிகழ்விடன விளக்குக. 

 Mention any two materials used as 'p' type impurities in 

semiconductors. What does it do when doped in a semiconductor? 

Draw the crystal lattice diagram and explain the doping 

phenomenon in Germanium. 

 

48. கொர்ந ொரண்டத்தின் தயொரிப்பு மற்றும்  யன்கடள எழுதுக. 
 Write the preparation and uses of carborundum. 

 

 

UNIT – III 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


  12 

 

 
 SHANKAR IAS ACADEMY, Plot No 1742, 1st Floor, 18th Main Road, Anna Nagar West,  

Chennai – 600 040, Tamilnadu. Contact: 044-43533445, 044-45543082 

www.shankariasacademy.com                                                           www.tnpscthervupettagam.com 
 

 

Phone : 044-2621 6435, 6459 7222, 94441 66435. 

 

49. சுவொச நகொட் ொடு வடரயறுத்து அது எவ்வொறு சுவொச மூலக்கூறு ப ொறுத்து 
மொறு டுகிறது என் டத விளக்குக. 

 Define Respiratory Questions (RQ) and describe how it varies with 

respiratory substrates. 

 

 

50. புநரொநகரிநயொடிக் பசல்களிலிருந்து யூநகரியொடிக் பசல் எவ்வொறு நவறு டுகிறது? 
 Explain the various measures to tackle poverty. 

 

 

51. ந ொடத ப ொருள்  யன் ொட்டிற்கொன கொரணங்கடள விளக்குக. 
 State the difference between eukaryotic and prokaryotic cell. 

 

 

52. சுற்றுச்சூழல் மீதொன அமில மடழயின்  ொதிப் ிடன மதிப் ிடுக. 
Examine the causes of drug abuse. 

 

 

53. இரண்டின் ேிரப்பு முடறயில்  ின்வரும் கழித்தடல பசய்யவும். 
(அ) 11000 – 10000 
(ஆ) 10101 – 10001 

 Substract using 2's complement 

(a) 11000 – 10000     

(b) 10101 – 10001 
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 ிரிவு - இ 

SECTION – C 

(விரிவொக விடடயளிக்கும் வினொ வடக)  
(Detailed Answer Type) 

 

குறிப்பு: i) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும் 250 பசொற்களுக்கு மிகொமல்  
   விடடயளிக்கவும். 

 Note:      Answer not exceeding 250 words. 

  ii) ஒவ்பவொரு வினொவிற்கும்  திடனந்து மதிப்ப ண்கள். 
           Each question carries fifteen marks. 

iii) பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ஒன் து வினொக்களில் எடவநயனும் ஆறு 
வினொக்களுக்கு குடறந்த ட்சம் ஒரு வினொடவ ஒவ்பவொரு 
 குதியிலிருந்து நதர்ந்பதடுத்து விடடயளிக்கவும். 

Answer any six questions out of nine questions attending atleast One 

question from each Unit. 

                     (6 × 15= 90) 

 

 

 

(MODERN HISTORY OF INDIA AND INDIAN CULTURE) 

 

 

 

54. தலித்துகளின் நமம் ொட்டிற்கு உடழத்த முதல் தடலவர் என்ற அடிப் டடயில் 
அநயொத்தி தொச  ண்டிதடரப்  ற்றி எழுதுக.  

 Write about Ayothi Dasa Pandithar as the first Champion of dalits 

upliftment. 

 

55. இந்தியொவில் பவவ்நவறு சமய-சமூக இயக்கங்கள் எவ்விதம்  ின்தங்கிய இசுலொமியச் 
சமூதொயத்டத நதசிய அளவில் முன்நனற டவத்தன என் தற்கொன வரலொற்டற 
1916-ஆம் ஆண்டு வடர ஆய்வு பசய்க. 
In India, examine how the various socio-religious organisations 

and movements uplifted the backward Muslims in the National 

Scenario upto 1916. 

 

 

 

 

 

 

UNIT – I 
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56. ''மகொத்மொ கொந்தி ஒரு சிறந்த அரசியல் தடலவர் மட்டுமல்ல. மொறொக மிகச் சிறந்த 
சமூக ப ொருளொதொர சீர்திருத்தவொதி'' நமநல கூறப் ட்ட வொக்கியத்தின் அடிப் டடயில் 
கொந்தியடிகள் இந்தியொவிற்கொக ப ொருளொதொரம் மற்றும் சமூகத்திற்கு ஆற்றிய 
பதொண்டிடன ஆரொய்க. 
Mahathama Gandhi was not only a great political leader but also 

a great socio-economic reformer? In view of the above statement 

evaluate Gandhiji’s contribution to the economic and social 

spheres of India. 

 

 

 

(GENERAL APTITUDE AND MENTAL ABILITY) 

 

57. ஒரு நவடலடய Q-வும் R-ம் நசர்ந்து பசய்யும் அநத நேரத்தில் P-யொல் பசய்ய 
முடியும். P-யும் Q-யும் நசர்ந்து அநத நவடலடய 12 ேொட்களில் பசய்து முடிக்க 
முடியும். நமலும் R மட்டும் அநத நவடலடய 60 ேொட்களில் முடிக்க முடியும் 
என்றொல் Q-வொல் எத்தடன ேொட்களில் அந்த நவடலடய முடிக்க முடியும்? 
P can do a work in the same times as Q and R together. Also, P 

and Q together can do the same in 12 days. R alone does in 60 

days. In how many days can Q do it alone? 

 

 

 

58. ஒரு இரு வழிச்சொடலயில் குறிப் ிட்ட ஒரு ேொளில் ஒரு கொவலர் வொகனங்களின் 
நவகத்டத நசொதடன பசய்தொர். அவர் நசொதடன பசய்த 180 வொகனங்களின் 
நவகங்களின் ேிகழ்பவண்  ட்டியல் கீநழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 
 

நவகம் (கி.மீ / மணி) 20-29 
30-

39 

40-

49 

50-

59 
60 - 69 

70 ம் அதற்கு 
நமலும் 

வொகனங்களின் 
எண்ணிக்டக 14 23 28 35 52 8 

 
ஒரு வொகனத்டதச் சமவொய்ப்பு முடறயில் நதர்ந்பதடுக்கும்ந ொது அதன் நவகம் 
(அ) 69 கி.மீ / மணி-ஐ விட அதிகமொக 
(ஆ) 20 கி.மீ / மணியிலிருந்து 39 கி.மீ / மணி வடர 
(இ) 60 கி.மீ / மணிக்கும் குடறவொக 
(ஈ) 40 கி.மீ / மணியிலிருந்து 69 கி.மீ / மணி வடர 
ஒவ்பவொரு சூழல்களின் ேிகழ்தகவிடன கண்டு ிடி. 
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On a particular day a policeman observed vehicles for speed check. 

The frequency table shows the speed of 160 vehicles that pass a 

radar speed check on dual carriage way? 

 

Speed (Km/h) 20-29 30-39 40-49 50-59 60 - 69 70 & above 

No. of vehicles 14 23 28 35 52 8 

 

Find the probability that the speed of a vehicle selected at random 

is 

(a) faster than 69 km/h 

(b) between 20-39 km/h 

(c) less than 60 km/h 

(d) between 40-69 km/h. 

 

 

 

 

(ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF INDIA AND TAMILNADU) 

 

59. இயற்டகயில் அடமந்திருக்கும் அடிப் டட விடசகளின் ஏநதனும் மூன்றிடனக் கூறி, 
விரிவொக விளக்குக. 

 State and explain in detail any three of the fundamental forces in 

nature. 

 

 

60. கொல்வொனிக் மின்கலத்தின் வணிகரீதியொன  யன் ொட்டிடன விவரி. 
 Discuss the commercial applications of Galvanic cells. 

 

 

61. மனிதர்களின் வொழ்க்டக நமம் ொட்டில் தொவரங்களின்  ங்கு  ற்றி விரிவொக எழுதுவும். 
 Enumerate the importance of plants in human welfare. 

 

 

 

62. மனித ஆநரொக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழலின்  ங்கிடன விளக்கு. 
 Explain the role of environment in human health. 

 

_______________________ 
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