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இயற்பியல்

 

 

1. சமான கடத்து திறனின் அலகு 

(A)ohm-1cm-1     (B)ohm-1cm-2eq-1 

(C)ohm-1cm2eq-1    (D)S cm-2eq-1 

 

 

2. எதிரம்ின் வாய் கதிர ் அலலவு காட்டி (CRO), குறிலசலகயின் __________ ஐ அளக்க 

பயன்படுகிறது. 

(A) மின்னழுத்தம்    (B) அதிரவ்வண் 

(C) கட்ட ககாணம்    (D) மேற்கண்ட யாவுே் 

 

3. பூமியின் விட்டம் இருமடங்கு அதிகரிக்கும் கபாது அதன் வபாருண்லம மாறாமல் இருக்கிறது 

எனில் பூமியின் கமற்பரப்பில் உள்ள வபாருளின் எலட எவ்வாறு கவறுபடுகிறது? 

(A) பாதி ஆகிறது 

(B) நான்கில் ஒரு பகுதியாகிறது 

(C) மூன்றில் ஒரு பகுதியாகிறது 

(D) மாறாமல் இருக்கிறது 

 

4. அணுக்கரு விலச என்பது 

(A) அதிக அளவில் ஈரக்்கக் கூடியது 

(B) அதிக அளவில் எதிரப்்பு விலச 

(C) அணுக்கரு துகலள வபாருத்து ஈரப்்பு விலசயாககவா அல்லது எதிரப்்பு விலகயாககவா 

அலமயும் 

(D) புவியீரப்்பு விலச 

 

5. கமாஸ்ஸி-யின் விதிப்படி அலலமாலலயின் அதிரவ்வண்லணப் வபாருத்து X-கதிரக்ளின் 

அலலமாலல எவ்வாறு மாறுபடுகிறது? 

(A) தனிமத்தின் அணு எண்லணப் வபாருத்து 

(B) தனிேத்தின் அணு எண்ணின் இரு ேடங்கக பபாருத்து 

(C) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் வரக்்க மூலத்லத வபாருத்து 

(D) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் நான்கு மடங்லக வபாருத்து 
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மேதியியல் 

 

 

6. லநட்ரஸ் ஆக்லசடு சாிப்பூடட்ும் வாயு என அலைக்கப்படுகிறது. கமலும் இது மருத்துவ 

துலறயில் பின்வருமாறு பயன்படுகிறது. 

(A) உடனடி குதிலர திறன்  (B) உந்து வபாருளாக 

(C) கிருமி நாசனியாக  (D) ேயக்க ேருந்தாக 

 

7. மீத்கதன் ஒரு காாப்லன வகாண்டுள்ள ஒரு மூலக்கூறு. அதனுலடய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு 

(A) CH4    (B) CH3 Cl 

(C) C2H6     (D) CCl4 

 

8. பின்வருவனவற்றுள் வாிய மிகுந்த அமிலம் மற்றும் வாிய மிகுந்த கார விலனலய கதாந்்து 

எடுக்கவும் 

(A) HCOOH + NH3   (B) HCOOH + NaOH 

(C) HCl + NH3    (D) HCl + NaOH 

 

9. இந்தியன் சால்ட் பீட்டா ்என்பது 

(A) அம்கமானியம் லநட்கரட் (NH4NO3)  

(B) கசாடியம் லநட்கரட் (Na NO3)  

(C) பபாட்டாசியே் கநட்மரட் (KNO3)  

(D) கால்சயம் லநட்கரட் Ca (NO3)2 

 

10. இந்தியாவில் உள்ள இரும்பின் முக்கிய மூலப்வபாருள் 

(A) நிக்கல் மற்றும் தாமிரம்   

(B) ோங்கனசீு ேற்றுே் குமராமியே் 

(C) இரும்பு மற்றும் தாமிரம்   

(D) லடட்கடனியம் மற்றும் குகராமியம் 

 

11. பின்வரும் கசாம்த்தில் எது புகராட்டான் அமிலம் அல்ல? 

(A) SO (OH)2    (B) SO2 (OH)2 

(C) B (OH)3    (D) Po (OH)3 
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12. SO2 என்பது 

(A) ஒடுக்கும் காரணி    

(B) ஆக்சஜன் ஏற்றி 

(C) ஆக்சிஜன் ஏற்ற – ஒடுக்குே் காரணி   

(D) இரண்டுகம இல்லல 

 

13. காற்றில்லா சுவாசத்தில் இறுதியாக கிலடக்கப் வபறுவது 

(A) அசலடல் Co-A    (B) எத்தில் ஆல்கஹால் 

(C) லபருவிக் அமிலம்   (D) சக்சனிக் அமிலம் 

 

14. நிலாவின் மறுபக்கத்லத ஆராய சீனா அனுப்பிய விண்கலத்தின் வபயர ்என்ன?  

(A) ஸ்புடன்ிக் 1    (B) சாங் 4 

(C) சாங் 3     (D) காஸ்கமாஸ் 3 

 

15. அகமானியாவில் உள்ள லநட்ரஜனின் சகபிலணப்பு எண் 

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

 

விலங்கியல் 

 

 

16. தவறான இலண/இலணகலளக் கண்டுபிடி 

1. வளாச்லத மாற்றம்  - ஒடட்ுவமாத்த வநாதிகளின்  

விலனகள் 

2. ஆக்ஸின்    - ஒளிசக்சாக்்லக 

3. ந ாின் ஒளிப்பிளத்தல்  - வளாச்ச் 

4. ஆக்ஸிஜகனற்ற   - சுவாசம் 

பாஸ்பர கரணம் 

(A) 1 மற்றும் 2    (B) 2 மடட்ும் 

(C) 2 ேற்றுே் 3    (D) 3 மற்றும் 4 

 

17. மகலரியாலவ குணப்படுத்த தற்கபாது பயன்படுத்தப்படும் கூடட்ு மருந்து எது? 

(A) குயிலனன்     (B) மபன்சிடர் 

(C) குகளாகராகுயின்    (D) பிலரமாகுயின் 
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18. பாலூட்டிகளில் பால் சுரக்கும் சுரப்பிகள் பின்வரும் சுரப்பியாக மாற்றப்படட்ு வசயல்படுகிறது 

1. உமிை்ந ர ்சுரப்பி 

2. சகபசயஸ் சுரப்பி 

3. பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

(A) 1 மடட்ும்     (B) 2 மடட்ும் 

(C) 1 மற்றும் 2 மடட்ும்   (D) 1 மற்றும் 3 மடட்ும் 

 

19. பின்வருவனவற்றில் எது கநரான சூை்நிலலயியல் கூம்பு? 

(A) ஆற்றல் கூே்பு    (B) எண்ணிக்லக கூம்பு 

(C) எலட கூம்பு    (D) (B) மற்றும் (C) 

 

20. தலசீமியா கநாய் உள்ளவாக்ளுக்கு எலவ நலடவபறுகிறது? 

1.  - குகளாபின் உருவாவது குலறக்கப்படுகிறது 

2.  - குகளாபின் உருவாவது குலறக்கப்படுகிறது 

3.  மற்றும்  - குகளாபின் உருவாவது அதிகரிக்கப்படுகிறது 

(A) 1 மடட்ும் சரி    (B) 2 மடட்ும் சரி 

(C) 1 ேற்றுே் 2 ேட்டுே் சரி   (D) 3 மடட்ும் சரி 

 

21. நாரம்ன் கபாரல்ாக் – என்பவா ்வதாடாப்ுலடயது 

1. வரியரக விலதகள் 

2. ரசாயண உரங்கள் 

3. ரசாயண பூசச்க்வகால்லி மருந்துகள் 

கீகை வகாடுக்கப்பட்டலவகளில் சாியான விலடலய கதாந்வதடுக்க  

(A) 1 ேட்டுே்  (B) 2 மற்றும் 3 (C) 1 மற்றும் 3  (D) 2 மடட்ும் 

 

22. கீை்வகாடுக்கப்படட்ுள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளில் எது சரியாக வபாருந்தும். 

1. ஐவலடஸ்் ஆப் கலங்காக்ான் - இன்சுலிலன வகாடுக்கும் 

2. லதராய்டு சுரப்பி  - சாக்்கலர வியாதிலய வகாடுக்கும் 

3. அட்ரினல் சுரப்பி   - முன் கைத்து கலலைலய வகாடுக்கும் 

(A) 1 ேட்டுே்     (B) 1 மற்றும் 2 மடட்ும் 

(C) 2 மற்றும் 3 மடட்ும்   (D) 1, 2 மற்றும் 3 

 

 

http://www.vetriias.com/


  TNPSC – GROUP I 
            GENERAL STUDIES - 2019 (TAMIL) 

  

 www.vetriias.com 

 Mobile No. 9840097666/9884421666 Page 5 

 

 

23. கீை்க்கண்டவற்றில் இரத்த சவப்பு அணுக்கள் ஹிமட்கடாபிளாஸ்டிகளிலிருந்து உருவாகி 

முதிரச்ச் அலடவதற்கு வபயா ்

(A) எரித்திமராபாய்சிஸ்   (B) எரித்திகராலசனின் 

(C) எரித்திகராலசட்    (D) ஹிமட்கடாலசட் 

 

24. ககால்டன் அரிச என்பது ஒரு மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர ்ஆகும். இதில் ஒருங்கிலணந்த மரபணு 

உயிரிய வசறிவுக்கானது 

(A)  விட்டமின் A     (B) விட்டமின் B 

(C) விட்டமின் C     (D) விட்டமின்  D 

 

25. மிக பரவலாக பயன்படும் உயிரி ஆயுதம் 

(A) கபசல்லஸ் சப்டில்லிஸ்   (B) விப்ரிகயா காலகர 

(C) மபசில்லஸ் ஆந்தராசிஸ்  (D) எஸ்வஸரிசயா ககாலல 

 

தாேரவியல் 

 
 

26. இவற்றுள் எந்த தாவரம் “எண்வணயிலன விலக்கும் திறன்“ உலடயது? 

(A) புலகயிலல    (B) மக்காச ்கசாளம் 

(C) வசம்பருத்தி    (D) கற்றாகை 

 

27. பின்வருவனவற்றில் எந்த தாவரம் இரத்த சவப்பணு உற்பத்திலய தூண்டக் கூடியது? 

(A) மஞ்சள்     (B) துளச 

(C) எலுமிசச்ே் புல்    (D) கடுகு 
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