TNPSC - VAO
GENERAL STUDIES - 2016 (TAMIL)
இயற் பியல்
1. எதிர ொலியைக்
ப ப் பு

ககட்க,

இருக்க

கேண்டிை

எதிர ொலிக்கும்

6. சிை உகைொகங் கை் நொணைங் கை் தைொ ிக்கப்
பைன் படுகிைது.

குயைந்தபட்ச

அயழக்கப் படுகிைது?
(A) Cu, Co, Hg
(B) Au, Ag, Cu
(C) Ag, As, Sb
(D) Fe, At, Pb

மதிப் பு 340 மீட்ட /் வினொடி என் க)
(A) 34 மீ
(B) 17 மீ
(C) 51 மீ
(D) 10 மீ

மீது

ரசஞ் சூகடை் ைப் பட்ட

ரசலுத்தும்

கபொது

வேதியியல்

இரும் பின்
உருேொகும்

வியைரபொருட்கை்

7. கீழ் கண்டேை் றுை்

எது

யநட் ஜன்

(A) அம் கமொனிைம் சை் கபட்

(B) Fe2O3 மை் றும் H2

(B) CAN (சி.ஏ.என் )

(C) Fe3O4 மற் றும் H2

(C) யூ ிைொ

(D) Fe மை் றும் H2O

(D) ஜிப் சம்

3. ரகொடுக்கப் பட்டேை் றிை் எந்த நிகழ் வு (அ)
நிகழ் வுகைிை் , ரேப் பம் உட்கே ப் படுகிைது?
1. குைி ்வித்தை்

8.
1.

கசொடிைம்
உை் ை

2. பதங் கமொதை்

யைட் ொக்யசடு
கி ஸ
ீ ்

துணிகைிை்

கயைகயை

நீ க்கப்

பைன் படுகிைது.

3. ஆவிைொதை்

2. கொை் சிைம்

யைட் ொக்யசடு

3. அம் கமொனிைம்

(B) 1 மை் றும் 3 மட்டும்

கட்டிடங் களுக்கு

(C) 2 மற் றும் 3 மட்டும்

யைட் ொக்யசடு
சுண்ணொம் பு

அடிக்கப்

பைன் படுகிைது.

(D) 1 மட்டும்

4. ரமக்னீசிைம்

4. 1 கி.மீ (A), 1 ஒைி ஆண்டு (B) மை் றும் 1
(C)

ரமழுகு

தைொ ிக்கப் பைன் படுகிைது.

(A) 1 மை் றும் 2 மட்டும்

அைகு

உ ம்

அை் ை?

(A) FeO மை் றும் H2

ேொனிைை்

எந் த

உகைொகங் கை் - நொணை உகைொகங் கை் என

ரதொயைவு (கொை் றிை் , ஒலியினது தியசகேக

2. நீ ொவியை

அயேகைிை்

இம் மூன் றிை் குமொன

ரதொட பு
்
(A) A = B = C
(B) A < B < C
(C) A < B > C
(D) A > B > C

மருத்துேத்துயையிை்

யைட் ொக்யசடு
ேயிை் று

உபொயதகளுக்குப் பைன் படுகிைது.
கமை் கண்ட கூை் றுகைிை்
(A) 1 மை் றும் 2 ச ிைொனயே
(B) 2 மட்டும் ச ிைொனயே
(C) 3 மை் றும் 1 ச ிைொனயே

5. ஒரு ரபொருைின் நியை 10 கி.கி எனிை் புவி,

(D) 4 மட்டும் சரியானவே

விண்ரேைியிை் அதன் முயைைொன எயடகை்
எயே?
(A) 5 N, 10 N
(B) 10 N, 10 N
(C) 10 N, சுழி N
(D) 98 N, சுழி N
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12. ேைரும்

விலங் கியல்
கீழ்

ரதொகுப் பிலிருந்து

ரகொடுக்கப் பட்டுை் ை

ச ிைொன

வியடகயைத்

ே ியச I

ே ியச II

(a) கியைகொலிசிஸ்
(b) கிர ப் சுழை் சி

2. ATP கை்

(c) எைக்ட் ொன்

3. யபருவிக் அமிை

(B) இயடயீட்டு ரசை் கை்
(C) அண்ட ரசை் கை்

(A) நுய யீ யைச் சுை் றியுை் ை படைம்

கடத்துச் சங் கிலி
(d) ரநொதித்தை்

(D) இரண்டு நுவரயீரல் களுக்கு இவடவய
உள் ள இவடபேளி

ஆக்சிஜகனை் ைம்
4. யசட்கடொபிைொசத்திை்
நயடரபறுகிைது
(d)
1
1
2
3

(c)
2
2
4
1

10. கமைண்ணச்

சு ப் பி

கழிவுகை்

எம் முயையின்

மூைம்

(D) கமை் ப ப் பிை் மூடி யேத்தை்

_____________

ஆை்

15. பட்டிைை் I லிருந்து பட்டிைை் II ஐ ச ிைொக
ரபொருத்துக :
பட்டிைை் I

11. ரகொடுக்கப் பட்டுை் ை ேொக்கிைங் கயை கேனி:
கூை் று (A): யமட்கடொகொண்ட் ிைொ ரசை் லின்
நியைைங் கை்

என் று

அயழக்கப் படுகிைது.
கொ ணம் (R): சுேொசித்தலின் கபொது உணவு
அயடை

கதயேைொன

1. மொலிக் அமிைம்

(B) தி ொட்யச

2. ஆக்சொலிக் அமிைம்

(C) தக்கொைி

3. சிட் ிக் அமிைம்

(D) ஆப் பிை்
(a) (b)
(A) 3
4
(B)
3
2
(C)
2
4
(D)
4
2

16. சதுப் பு

இரண்டும்

சரி.

(R)

என்பது (A) விற் கு சரியான விளக்கம்
(B) (A) மை் றும் (R) இ ண்டும் ச ி. கமலும் (R)
என் பது (A) விை் கு ச ிைொன விைக்கமை் ை.
(C) (A) ச ி ஆனொை் (R) என் பது (A) விை் கு
ச ிைொன விைக்கமை் ை.

4. டொ ட
் ொ ிக் அமிைம்
(c)
2
4
1
3

(d)
1
1
3
1

தாேரவியல்

உை் ைன. கமலும் ATP மூைக்கூறுகை் ேடிவிை்
ஆை் ைை் ரேைிப் படுகிைது.

(அமிைம் )

(A) எலுமிச்யச

யமட்கடொகொண்ட் ிைொவிை்

(R)

பட்டிைை் II

(மூைம் )

(D) பபான்னுக் கு வீங் கி என்ற வேரஸ்

மற் றும்

மருத்துே

(C) எரித்து சாம் பலாக் குதல்

(C) இைம் பிை் யை ேொத யே ஸ்

(A) (A)

உயி ிைை்

(B) ஆழ் கிணறு பொை் ச்சை்

(B) ரைபொட்டிட்டிஸ் B -யே ஸ்

ரநொதிகை்

தரும்

(A) நிைத்திை் நி ப் புதை்

(A) A(H1N1) யே ஸ்

ஆக்ஸிக ணம்

14. இட ப
் ொடு

அகை் ைப் படுகின் ைன?

பொதிக்கப் படுகிைது.

ஆை் ைை்

(B) இதைத்யத சுை் றியுை் ை படைம்
(C) சிறுநீ கத்யத சுை் றியுை் ை படைம்

உருேொகின் ைன

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) பசர்வடாலி பசல் கள்

13. மீடிைொஸ்டீனம் எனப் படுேது?

1. ஆக்சிஜன் பைன்
படுத்தப் படுேதிை் யை

(b)
4
3
3
4

ஊட்டம்

(D) பொலிக்கிை் ரசை் கை்

ரத ிவு ரசை் க.

(a)
3
4
1
2

ரசை் களுக்கு

அைிப் பது

9. ே ியச I உடன் ே ியச II யனப் ரபொருத்தி
ே ியசகளுக்கு

விந்து

நிைத்

கே ்கைிை்
கிைம் பி
இயேகை்

தொே ங் கைிை்

சொதொ ண

இருந்து ரசங் குத்தொன கே ்கை்
தய க்கு

கமை்

___________

ேைருகின் ைன.
கே ்கை்

என

அயழக்கப் படும் .
(A) சுோசிக் கும் வேர்கள்
(B) தூண் கே ்கை்
(C) ஓட்டுண்ணி கே ்கை்

(D) (A) தேறு ஆனொை் (R) ச ி

(D) ரதொை் று கே ்கை்
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