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இயற்பியல்

 

1. பின்வருவனவற்றற, அவற்றின் ஊடுருவும் 

திறனின் ஏறு வரிறையில் 

வரிறைப்படுத்துக. 

I. ஆல்ஃபா கதிரக்ள் 

II. பீட்டா துகள்கள் 

III. காமா கதிரக்ள் 

 

(A) I – II – III  (B) II – I – III 

(C) II – III – I  (D) III – II – I 

 

2. பட்டியல் 1-ல் உள்ளவற்றற பட்டியல் 2-டுடன் 

கீழே ககாடுக்கப்படட்ுள்ள குறியீடுகள் மூலம் 

கபாருத்துக 

 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

(a) அகைச்ிவப்பு  1. ைக்கறரயினது     

நிறமாறலமானி  தூய்றமயிறன   

அளவிட 

 

(b) கபாலாரிமானி         2. தறகவுக்கு  

உட்படுத்தப்பட்ட      

ஆகாய விமான  

பரப்றப  

ழைாதறனயிட 

 

(c) ழபழராமானி  3. மூலக்கூறு  

வடிவறமப்பிறன     

ஆராய 

 

(d) திரிபுமானி    4. வளிமண்டல  

அழுத்தத்திறன  

அளவிட 

 

 (a) (b)        (c)       (d) 

(A)  2  4  1 3 

(B)  2  3  4 1 

(C)  3  1  4 2 

(D)  4  3  1 2 

 

 

 

3. கீே்வருபனவற்றற கபாருத்தி ைரியான 

விறடறய ழதரவ்ு கைய்க : 

(a) நிரம்ல் பாரத்  1. ஊரக ைாறலகள் 

 

(b) பிரதான் மந்திரி     2. அறனத்து  

கிராம ைதக்    வாே்விடங்களுக்கும் 

ழயாஜனா                     அடிப்பறட     

  கட்டறமப்பு வைதி  

  கைய்து தருதல் 

 

(c) கிராம கட்டறமப்பு 3. கிராம சுகாதாரம் 

திட்டம் 

 

(d) தமிே்நாடு வாே்விட4. மகாத்மா காந்தி 

ழமம்பாடட்ு திட்டம்   ழவறல உறுதி  

 திட்டத்தில்                         

உருவாக்கப்பட்ட  

கைாத்துக்கறள    

நிறலப்படுத்துதல் 

 

   (a)      (b)       (c)     (d) 

(A)   3  1          4         2 

(B)    1  3          2        4 

(C)    4  1          3         2 

(D)    2  4          1          3 

 

4. 0.20 ழமால்/லிட்டர ் ழைாடியம் அசிட்ழடட் 

மற்றும் 0.15 ழமால்/லிட்டர ்அசிட்டிக் அமிலம் 

கலந்த தாங்கல் கறரைலின் pH மதிப்றபக் 

கண்டுபிடி. (அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிறக 

மாறிலி 1.8 x 10-5) 

(A) 5.8697  (B) 5.1303 

(C) 4.1303  (D) 4.8697 
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வேதியியல் 

 

5. பின்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்றுகறளக் 

காண்க. 

(i) 2, 4, 5 – டிறரகுழளாழரா பினாக்ஸி 

அகைட்டிக் அமிலம் ஒரு கறளக் ககால்லி 

(ii) தாலியம் ழைரம்ங்கள் 

புறகயுண்டாக்கிகள் ஆகும் 

(iii) ழைாலிகனஸ்டிழரஸ் கநாதிறய கரிம 

பாஸ்பரஸ் பூைச்ிக்ககால்லிகள் தடுக்கும் 

(iv) கரிம குழளாரின் பூைச்ிக் ககால்லிகள் 

வயிற்று நைச்ுகளாகும் 

 

(A) (i) மற்றும் (iii) மடட்ும் 

(B) (ii) மற்றும் (iii) மடட்ும் 

(C) (ii) மற்றும் (iv) மட்டும் 

(D) (iii) மற்றும் (iv) மடட்ும் 

 

6. பின்வரும் பட்டியல்கள் 1, 2 மற்றும் 3 கறளை ்

ைரியாகப் கபாருத்துக. 

   பட்டியல் 1            பட்டியல் 2 

I. அழமானியா (a) கவள்றள திண்மம் 

    பட்டியல் 3 

    (i) ராக்கட்  

  எரிகபாருள்  

II. கார ஒடுக்கு  (b)  றைட்ரசீன் 

 காரணி 

    (ii) ழைபர ்முறற 

III. கவடிக்கும் தன்றம (c) நிறமற்ற  

      ஆவியாகும் வாயு 

    (iii) றைட்ரைாயிக்  

       அமிலம் 

IV. றைட்ராக்ஸிலமின்(d) நிறமற்ற  

      ஆவியாகும் திரவம் 

  (iv) ஆக்ஸிஜழனற்ற மற்றும் ஒடுக்கு காரணி 

 

(A) I-B-iii      II-C-iv    III-d-ii IV-a-i 

(B) I-B-i        II-C-iii    III-d-ii IV-a-iv 

(C) I-B-iv      II-C-ii     III-d-i IV-a-iii 

(D) I-B-ii     II-C-i     III-d-iii   IV-a-iv 

 

 

 

 

விலங்கியல் 

 

7. இன கைல் ஆக்கத்தின் ழபாது உருவாகும் 

இரடற்டமய கைல் இவற்றுள் எது? 

(A) முதன்றம துருவ உறுப்பு 

(B) ஸ்பெர்மாட்டிட் 

(C) ஸ்கபரம்ட்ழடாழகானியா 

(D) இரண்டாம் நிறல துருவ உறுப்பு  

 

8. பட்டியல் I ஐ, பட்டியல் II மற்றும் பட்டியல் III 

உடன் கபாருத்தி ைரியான விறடறயத் 

ழதரந்்கதடுக்க 

 

 பட்டியல் I               பட்டியல் II 

1. றடபாய்டு ஜீரம்  (a) ஹீழமாஃபில்லஸ்  

            இன்ஃப்ளுயன்ஸா 

       பட்டியல் III 

      (i) நிணநீர ்நாளங்களில் நாட்பட்ட வீக்கம் 

 

2. நிழமானியா        (b) டிறரக்ழகாஃறபடான் 

(ii) ழதாலில் உலரந்்த கைதில்கள் ககாண்ட  

     காயங்கள் 

 

3. ஃறபழலரியாசிஸ்(c) ைால்மானல்லா றடபி 

(iii) சுவாைக் காற்று றபகள் திரவத்தினால்  

      நிறறந்துள்ளது 

 

4. படரத்ாமறர         (d) உைை்ரழ்ரரியா  

மாலாயி 

(iv) குடல் ரணமாதல் 

 

(A) 1-c-iv; 2-a-ii; 3-b-i; 4-d-iii 

(B) 1-c-iv; 2-b-ii; 3-a-iii; 4-d-i 

(C) 1-c-iv; 2-a-iii; 3-b-i; 4-d-ii 

(D) 1-c-iv; 2-d-ii; 3-a-i; 4-d-iii 

 

9. பட்டியல் I உடன் பட்டியல் II றய ஒப்பிடட்ு 

ைரியான விறடறய ழதரந்்கதடுக்கவும் 

    பட்டியல் I       பட்டியல் II 

(a) றைமன்ட் ழநாய் 1. றதராய்டு சுரப்பி 

(b) றடயபடிஸ்  2. அட்ரீனல் சுரப்பி 

மிலிடஸ் 

(c) குஷ்சிங்கின் ழநாய்3. பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

(d) மிக்ழைாஎடிமா 4. கறணயம் 
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   (a) (b) (c) (d) 

(A) 3 4 1 2 

(B)  2 4 1 3 

(C)  3 4 2 1 

(D)  2 4 3 1 

 

10. ஃப்ரக்ழடாஸ் - 6 - பாஸ்ழபட் இவ்வாறும் 

அறேக்கப்படுகிறது? 

(A) நியூபெரக்் எஸ்டர் 

(B) ைாரக்டன் எஸ்டர ்

(C) யங் எஸ்டர ்

(D) பரானாஸ் எஸ்டர ் 

 

11. வரிறை I உடன் வரிறை II யிறனப் கபாருத்தி 

வரிறைகளுக்கு கீே் ககாடுக்கப்படட்ுள்ள 

கதாகுப்பிலிருந்து ைரியான விறடயிறன 

கதரிவு கைய்க. 

  வரிறை I      வரிறை II 

(a) ககாழுப்பு கபாருள் 1. கபக்டின்கள் 

(b) றம தயாரிப்பு 2. சூபரின் 

(c) றநட்ழராஜீனஸ் 3. டானின்கள் 

கழிவு 

(d) கபாருள்  4. ஆல்கலாய்டுகள் 

பே கஜல்லிகள்   

   

  (a)      (b)     (c)     (d) 

(A)   1  3        4       2 

(B)   3  4        2       1 

(C)   2  3       4       1 

(D)   2  4        1        3 

12. பின்வருவனவற்றுள், ஒத்த பரிமாணங் 

-கறளப் கபற்றிருக்கும் இறணறயத் கதரிவு 

கைய்க 

I. விறை மற்றும் ழநரத்தின் கபருக்கம் 

II. உந்தம் மற்றும் ழநரத்தின் கபருக்கம் 

III. பரப்பு திறைழவகம் மற்றும் நீள 

அடரத்்திகளது கபருக்கம் 

IV. ழவறல மற்றும் ழநரத்தின் கபருக்கம் 

 

 

 

(A) I மற்றும் II மடட்ும் 

(B) II மற்றும் III மடட்ும் 

(C) III மற்றும் IV மடட்ும்  

(D) I மற்றும் III மட்டும் 

 

 

தாேரவியல் 

 
 

13. டரற்பன்டன் கீே்கண்ட மரத்தில் இருந்து 

கபறப்படுகின்றது 

(A) பெனஸ் ராக்ஸ்ெரப்ை 

(B) வல்விைச்ியா மிராபிலிஸ் 

(C) ஜிங்ழகா றபழலாபா 

(D) ஐைகஸ் கரவலுயுட்டா 
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