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1) ழமகத்ின் மல்தாகம் ந் ழக 
ின்னூட்டத்ழ பதற்நினக்கும் 

[A] மர் ின்மணாட்டம் 

[B] மர் ற்றும் ிர்ின்மணாட்டம் 

[C] ிர் ின்மணாட்டம் 

[D] கீழ்தாகம் ட்டும ின்மடாட்டம்  
   பகாண்டினக்கும் 

2) கீழ்க்கண்டற்நில் ழ கடல் கழபகள் 
(Sea Weeds) ண அழக்கப்தடும் பதனம் 
தாசிகள் ழகழ சார்ந்து ஆகும். 
[A] ீனப்தசும் தாசி – ஆஸில்னமடாரிா 

[B] தச்ழச தாசி-கிபாிமடாமாணஸ் 

[C] சிப்ன தாசி-தானிழசமதாணிா 

[D] தலப்ன தாசி-சர்காசம் 

3) தூீர்________________________________ 

[A] ின்சாத்ழ அிக அபவு கடத்தும் 

[B] ின்சாத்ழ கடத்ாது 

[C] ின்சாத்ழ குழநந் அபவு கடத்தும் 

[D] உமனாகப்தாத்ித்ில் உள்ப மதாது  
   ின்சாத்ழ கடத்தும் 

4) கிரிக்பகட் ிழபாட்டில் ட்ழட தந்ின்
மல் உண்டாகும் ிழச 

[A] சரீ்ிழச         [B] கத்ாக்கு ிழச 

[C] ிழனின் ிழச 

[D] னிீர்ப்ன ிழச 

5) கடல் ட்ட அபில் பிண்டன 
அலத்த்ின் ிப்ன 

[A] 10,00,000 ினைட்டன்/ீ2 

[B] 10,000 ினைட்டன்/ீ2 

[C] 107 ினைட்டன்/ீ2 

[D] 105 ினைட்டன்/ீ2
 

6) அிக மம்தாடுற்ந ிக அிக ண்ிக்
ழகில் உள்ப ாங்கள் 

[A] திழமாழதட்டா ழககள் 

[B] ாமனாழதட்டா ழககள் 

[C] படரிமடாழதட்டா ழககள் 

[D] ஆஞ்சிமாஸ்பதர்ம் ழககள் 

7) பதானத்துக 

படரிமடாழதட்டா டுத்துக்காட்டுகள் 

a.ழஸனாப்ஸிடா 1. பப்மாபனதிஸ் 
b.ழனமகாப்ஸிடா 2. ஈக்னேசிட்டம் 
c.ஸ்தீணாப்ஸிடா 3. ழனமகாமதாடிம் 
d.டீாப்ஸிடா 4. ழஸமனாட்டம் 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 4 3 2 1 

[C] 4 3 1 2 

[D] 2 1 3 4 

8) ழசட்டாணில் உள்ப னமாட்டாதிபாசத்ில் 
ிஸல் ணப்தடும் ________________  உள்பண 

[A] பண்ழாண துகள்கள் 

[B] கனழாண துகள்கள் 

[C] சிப்தாண துகள்கள் 

[D] கனஞ்சிப்ன துகள்கள் 

9) ீர் உழநனேம் மதாது அனுழட தனன் 

[A] 10 சீம் அிகாகிநது 

[B] 10 சீம் குழநகிநது 

[C] 20 சீம் குழநந்து தின்ன 10%     
   அிகாகிநது 

[D] 30% சீம் அிகாகி தின்ன 10%  
   குழநகிநது 

10) கண்ாடிழ கழக்கல்ன அினம் 

[A] ழைட்ஜன் சல்ழதடு 

[B] ழைட்மா னலரிக் அினம் 

[C] இனம்ன சல்ழதடு 

[D] சல்தர் ழட ஆக்ழஸடு 

11) ிற்நின் சுரில் பாிகழபச் சுக்கவும் 
சிறுகுடனில் பசரிக்கப்தட்ட உிழண 
உநிஞ்சவும் தன்தடும் ிசு 

[A] தூண் தினீித் ிசு 

[B] ட்ழட தினீித் ிசு 

[C] கணச்சது தினீித் ிசு 

[D] குறுிழ தினீித் ிசு 

12) ணி உடனில் காக்கூடி ிக ீபாண 
லும்ன 

[A] தீர்   [B] ஸ்மடப்ஸ் 

[C] ாழட லும்ன 

[D] கலத்து னள்பபலும்ன 

Mock Test: 20                
Subject: 8TH Science      | Questions:  100          
Time: 1 ½ Hrs      | Marks    : 150 
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13) பதானத்துக 

மாய்க் கினிகள் மாய்கள் 

a.ழஸ் 1. மனரிா 
b.தாக்டீரிா 2. இன்னலன்சா 
c.னஞ்ழசகள் 3. படட்டணஸ் 
d.என பசல் உிரிகள் 4. தா டிப்ன மாய் 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 2 3 4 1 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 
 

14) மகக்கில் உனர் ிாட்ழசழ பதாிந்து 
ழத்து மதால் தார்ப்தற்கு இனப்தது 

[A] டால்டன் அணு ாிரிக் பகாள்ழக 

[B] னாய்சிரின் அணுக் பகாள்ழக 

[C] மகலூசக்கின் தனன் இழப்ன ிி 
[D] ாம்சன் அணு ாிரிக் பகாள்ழக 

15) காது டல், னெக்கின் தணி, ார்பதலம்ன  
இழபல்னாம் கீழ்கக்ண்ட வ்ழக 
னெட்டுகபின்  (இழப்ன) ழக 

[A] ாரிழப்ன னெட்டுகள் 

[B] குனத்பலும்ன னெட்டுகள் 

[C] ி னெட்டுகள் 

[D] சிமணாில் னெட்டுகள் 

16) அிக னக்ட்ான்கழபப் பதற்ந என 
பதானள்_____________________ஆகும். 
[A] மர் ின்னூட்டம் உழடது 

[B] ிர் ின்னூட்டம் உழடது 

[C] ின்ின்னூட்டம் அற்நது 

[D] மர் ற்றும் ிர்ின்னூட்டம் உழடது 

17) ீர்தணிக்கட்டிாக உழநனேம் மதாது 

[A]பப்தம் உட்கப்தடும் 

[B] பப்தம் பபிிடப்தடும் 

[C] பப்திழன உனம் 

[D] பப்திழன குழநனேம் 

18) பசல் அழப்தாபர் ண அழக்கப்தடுது 

[A] உட்கன 

[B] குமாமட்டின் ிழனப் தின்ணல் 

[C] உட்கனி 
[D] குமாமாமசாம்  

19) பதானத்துக 

பாி பசரிக்கப்தடும் பதானள் 

a.அழமனஸ் 1. னம் 
b.டிரிப்சின் 2. பகாலப்னச்சத்து 
c.ழனப்மதஸ் 3. ாவுச்சத்து 
d.இன்சுனின் 4. சர்க்கழ கட்டுப்தடுத்ல் 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 3 1 2 4 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 

20) கீம பகாடுக்கப்தட்டுள்பில் சரிாணழ 
மர்ந்படுக்க: 
“ின்ணல்” 
[A] இது சூரிழண ிட பப்தாணது அல்ன 

[B] இது சூரிழண ிட னென்று டங்கு  
   பப்தாணது 

[C] இது சூடாணது அல்ன 

[D] இது ிக அிக குபிர்ச்சிாணது 

21) ஆப்திரிக்காின் உநக்க மாய் கீழ்க்க்கண்ட 
ந் னமாட்மடாமசாா  தண்ணுிரி 

பாற்நிணால் ற்தடுது 

[A] ிப்ரிமா கானம 

[B]  ர்சணீிா பதஸ்டிஸ் 

[C] திபாஸ்மாடிம் ழாக்ஸ் 

[D] டிரிப்தமணாமசாா மகம்தின்ஸ் 

22) என பசல் ன ஊட்டப் பதானபாக 
கனப்தடும் தாசி ழக 

[A] ஸ்ழதனனிணா [B] ஸ்ழதமாழகா 

[C] கிபாிமடாமாணஸ் 

[D] ால்பாக்மகல்ஸ் 

23) அகார்-அகார் இந் ஆல்காினினந்து 

பதநப்தடுகிநது? 

[A] க்மடாகார்ப்தஸ் ற்றும் டிக்டிமாட்டா 

[B] டிக்டிமாட்டா ற்றும் மதார்ஃழதா 

[C] பஜனிடிம் ற்றும் கிாஸிமனரிா 

[D] ஆஸில்னமடாரிா ற்றும் ஊடமகாணிம் 

24) கினி ீக்கி (ஸ்படரிழனஸ்டு) தானில் து 
கிழடாது 

[A] ழட்டின் A [B] ழட்டின் B 

[C] ழட்டின் C [D] ழட்டின் D 
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25) பதானத்துக 

ினக்கரிின் ழககள் கார்தன் அபவு 

a.தீட் 1. 10-15% 
b.னிக்ழணட் 2.25-35% 
c.திட்டுிணஸ் 3. 45-86% 
d.ஆந்ழசட் 4. 87-97% 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 

26) பகாசுக்கள் னார்ாக்கழப கட்டுப்தடுத் 
தன்தடுத்ப்தடும் உிரிகள் 

[A] கம்னசிா  [B] ண்னல 

[C] பனதிஸ்டர் ீன் 

[D] டிமனதிா ீன்  

27) ழதக்கானஜி ணப்தடுது 

[A] தாசிகழப தற்நி தடிப்தது 

[B] ழஸ்கழப தற்நி தடிப்தது 

[C] தாக்டீரிாக்கழப தற்நி தடிப்தது 

[D] னஞ்ழசகழப தற்நி தடிப்தது 

28) கீழ்க்கண்ட ற்நில் கிண் டி 

தசுங்கிகம் காப்தடுகிநது 

[A] கிபாிமடாமாணஸ் 

[B] தானிழசணிா [C] ஸ்ழதமாழகா 

[D] குமபாபல்னா 

29) ாநா மகத்ில் என கிலந்து னப்னநம் 

ினம்னம் மதாது ________________ 

[A] ிழசமகம் ாறுகிநது 

[B] னடுக்கம் அழடகிநது 

[C] சீாண னடுக்கத்ில் இங்குகிநது 

[D] [A] & [B] இண்டும் 

30) மகாள்கபின் இக்காணது ______________ 

[A] சீாண ிழசமகத்ில் இங்குகிநது 

[B] சீற்ந மகத்ில் இங்குகிநது 

[C] சீாண னடுக்கத்ில் இங்குகிநது 

[D] சீற்ந னடுக்கத்ில் இங்குகிநது 

31) தசுழ இல்னங்கபில் தன்தடுத்ப்தடும்  
திழமாழதட்டா ாம் 

[A] ஸ்தாக்ணம்  [B] ழசகஸ் 

[C] ழதணஸ்  [D] ீட்டம் 

32) பதானத்துக 

சட்டம் னடம் 

a.ீர் டுப்ன கட்டுப்தாடு 1. 1974 
b.காற்று டுப்ன கட்டுப்தாடு 2.1981 
c.சுற்றுப்னநச்சூல் 
கட்டுப்தாடு 

3. 1986 
d.சனா காடுகள் பர்ப்ன 4. 1976 

ssசர்ககட்டுப்
ல் 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 

33) கீழ்க்கண்டற்நில் ழட்ஜழண  
ிழனப்தடுத்தும் தாக்டீரிாக்கபில் உள்ப 
ஜனீ்கள் 

[A] ிஃப் ஜனீ்கள்  [B] தானி ஜனீ்கள் 

[C] ஆர்.ன். ஜனீ்கள் 

[D] ழட்மா ஜனீ்கள் 

34) ழட்டின் B (ரிமதாதிமபின்) ாரிப்தில் 
உவும் ரிமாசீிம் அஸ்ஃப் என 

[A] ஆஞ்சிமாஸ்பதர்ம் 

[B] னஞ்ழச 

[C] ஜிம்மணாஸ்பதர்ம் 

[D] ஆல்கா 

35) பதிச் பசடி இணப்பதனக்கம் பசய்து 

[A] ஸ்மதார்கள் னெனம் 

[B] தின் மதாடுல் னெனம் 

[C] பட்டி டுல் னெனம் 

[D] ிழகள் னெனம் 

36) பசல்னின் உட்கனில் அடங்கினேள்பது 
1.உட்கனச்சாறு ற்றும் உட்கனச்சவ்வு 
2.உட்கன ி 
3.குமாமட்டின் ழனப்தின்ணல் 

[A] 1, 3 ட்டும்  [B] 1, 2 ட்டும் 

[C] 1 ட்டும்   

[D] இழ அழணத்தும் 

37) னன் னனில் ீரினினந்து ினப்தகுிக்கு 
ந்து ாழ்ற்காண கழப்திழண
பதற்ந ா ழகிணம் 

[A] ாமனாழதட்டா [B] படரிமடாழதட்டா 

[C] ஆஞ்சிமாஸ்பதர்ம் 

[D] திழமாழதட்டா 
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38) பதானத்துக 

உடல் தகுிகள் னற்று மாய் ழக 

a.தழீல் 1. கார்சிமணாா 
b.இழப்னத்ிசு 2. சார்மகாா 
c.ிீர்னடிச்சு 3. னிம்தமதாா 
d.ாபில்னாசுப்தி 4. அடிமணாா 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 

     
39) திபாஸ்மாடிம் கீழ்க்கண்ட ந் பசல்

ழன ாக்குகிநது 

[A] இத் சிப்ன அணுக்கள் 

[B] இத் பள்ழப அணுக்கள் 

[C] இத் திமபட்பனட்டுக்கள் 

[D] இழ அழணத்தும் 

40) பட்டாஸ்டாசிஸ் ன்தது கீழ்க்கண்ட 
னுடன் பாடர்னழடது 

[A] சிதினிஸ்  [B] னற்றுமாய் 

[C] சர்க்கழ மாய் 

[D] கல்லீல் அற்சி 

41) குிழ ால் பதிகள் ன்று  
அழக்கப்தடுதழ 

[A] ழஸனாப்ஸிடா ழககள் 

[B] ஸ்தீணாப்ஸிடா ழககள் 

[C] ழனமகாப்ஸிடா ழககள் 

[D] டீாப்ஸிடா ழககள் 

42) ணினுக்கு ற்தடும் ழமகாசஸ் 
மாின் காி 
[A] னஞ்ழச இண ழககள் 

[B] னமாட்மடாமசாா ழககள் 

[C] திழமாழதட்டா ழககள் 

[D] தலப்ன தாசிகள் 

43) கண்ாடிழ சுத்ம் பசய்னேம் பதானபில் 
அடங்கப் பதறும் காம் 

[A] கால்சிம் ழைட்ாக்ழசடு 

[B] பக்ணசீிம் ழைட்ாக்ழசடு 

[C] அமாணிம் ழைட்ாக்ழசடு 

[D] பதாட்டாசிம் ழைட்ாக்ழசடு 

44) சரிாண கூற்நிழண மர்க 
1. தாக்டீரிமாஃமதஜ் இன ழகாண  
   ாழ்க்ழக சுற்சிழ பகாண்டினக்கும் 

2. கானிதிபர் பாழசக் ழஸ் ி  
அழணத்து ாழஸ்கலம் ஆர்.ன்.  
   னப் பதானழப பகாண்டினக்கும் 

[A] 1 ட்டும் சரி 

[B] 2 ட்டும் சரி 

[C] இண்டும் சரி 

[D] இண்டும் று 

45) தழீனில் இனந்து ஆக்ஸிஜழண 
உடனில் ல்னா தாகங்கலக்கும் டுத்துச்
பசல்து 
[A] ழன இழத் ிசுக்கள் 

[B]  இத் ட்டுகள் 

[C] இத் பள்ழப அணுக்கள் 

[D] இத் சிப்ன அணுக்கள் 

46) கங்ழக, காி கினகப் தகுிகபில் 
காப்தடுது 
[A] பப்தண்டன தசுழ ாநாக்காடுகள் 

[B]  இழனனேிர்க் காடுகள் 

[C] தசுழாநாக் காடுகள் 

[D] அழனிழடக் காடுகள் 

47) தசுங்கந்க தாக்டீரிங்கபில் காப்தடும் 
தசுங்கிகம் தாக்டீரிா 
[A] ிரிடின் 

[B]  னாக்மடாதாஸில்னஸ் 

[C] அசிட்மடாதாக்டர் 

[D] பத்மணாகாக்கஸ் 

48) அணுக்கள் இனப்தழ னன் னனில் 
உறுி பசய் பகாள்ழக 
[A] பதானண்ழ அிா ிி 
[B]  ாநா ிகி ிி 
[C] ழனகீழ் ிகி ிி 
[D] னொர்மதார்டு பகாள்ழக  

49) அரி இணாண காரில் ன்தது 
(கிாிானிஸ் மகங்டிக்கஸ்) 
[A] ாழண ழக  

[B] னழன ழக 

[C] கடல்ீன் ழக 

[D] காண்டினக ழக 
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50) பதானத்துக 

ாம் ாக்கும் மாய் 

a.உனழபக்கிங்கு 1. ில்ட் மாய் 
b.பல் 2. தாக்டீரில் மாய் 
c.மர்க்கடழன 3. டிக்கா மாய் 
d.ாழ 4. உச்சிக்பகாத்து மாய் 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 1 2 3 4 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 

     
51) ணின் உட்பகாள்ப க்க ழட்டின் 

பசநிந் ாத்ிழகள் இினினந்து 
ாரிக்கப்தடுகிநது 

[A] ாஸ்டாக்  [B] குமபாபல்னா 

[C] ஸ்ழதனனிணா [D] காபான் 

52)  பசல்னின் ற்பகாழனப்ழதகள் ண அ
ழக்கப்தடுதுது 

[A] ழனமசாமசாம்கள் 

[B] பசன்ட்மாமசாம் [C] தண்குிிகள் 

[D] மகால்ழகஉறுப்னகள்  

53) இனித்ிழன ாத்ின் ண்டின் என 
தகுிாண ாஸ்குனார் கற்ழநில் 
அடங்கப்பதநாது 

[A] மகம்திம்  [B] னமபாம் 

[C] பதரிழசக்கிள் [D] ழசனம் 

54) கீழ்க்கண்டற்நில் ழபல்னாம் 
பாடா ிழசகள் ஆகும் 
1. காந் ிழச 

2. னிஈர்ப்ன ிழச 

3. ிழனின் ிழச 

[A] 1,2 ட்டும் சரி [B]  2,3 ட்டும் சரி 

[C] 1 ட்டும் 

[D] இழ அழணத்தும் 

55) ின்ணல் உண்டாகும் மதாது ற்தடும் ிகப் 
பதனபவு பப்தம்  உடணடிாக காற்ழந 
[A] ிரிழடச் பசய்னேம் 

[B]  அிர்ழடச் பசய்வும் 

[C] சுனங்கச் பசய்னேம், அிர்ழடச் பசய்னேம் 

[D] [A] [B]   இண்டும் 

56) பதானத்துக 

a.ழசமகாழமகாட்டா 1. பதணிசினிம் 
b.பதசிடிமாமகாட்டா 2. மகாப்ழத னஞ்ழச 
c.ஆஸ்மகாழ
மகாட்டா 

3. கணுடி னஞ்ழச 
d.னேபடமாழமகாட்டா 4. பாட்டிகாபான் 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 4 3 2 1 

[C] 3 4 1 2 

[D] 2 1 3 4 

     
57) ணி உடனில் உள்ப ஆட்மடாமசாம்கபின் 

ண்ிக்ழக 

[A] 23    [B] 22                [C] 44            [D] 46 

58) தன்தாட்டில் உள்ப ஆற்நல் னெனங்கபில் 
அிக அபவு இனப்தது 
[A] கச்சா ண்பய் [B]  ினக்கரி 

[C] இற்ழக ானே 

[D] னதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் ழககள் 

59) ிகக்கடுழாண மனரிா காய்ச்சழன 
உனாக்கும் கினி 
[A] திபாஸ்மாடிம் எமமன 

[B] திபாஸ்மாடிம் மனரிா 

[C] திபாஸ்மாடிம் தால்சிதாம் 

[D] திபாஸ்மாடிம் ழாக்ஸ் 

60) து உவுக் குடல் தகுிில் மாய் 
உண்டாக்கம் தண்ணுிரி 

[A] திபாஸ்மாடிம் ழாக்ஸ் 

[B] ன்டிதா ைிஸ்டழடல்டிகா 

[C] டிரிப்மதாமணாமசாா மகம்திமன்சி 
[D] டீணிா மசானிம் 

61) கடல்தஞ்சினினந்து திரித்து டுக்கப்தடும் 
மிப்பதானள் 

[A] னமாின்  [B] அமாடின் 

[C] சல்ழதடு  [D] குமபாழடு 

62) இனித்ிழன ாத்ண்டின் னநத்மால் 
இவ்ாறு அழக்கப்தடுகிநது 

[A] ழமசாபடர்ிஸ்  

[B] ண்மடாபடர்ிஸ் 

[C] திபடர்ிஸ் 

[D] கினைட்டிகிள் 
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63) 01.உாக தன்தடும் பதி 
02.ிற்றுனச்சி அகற்நிாக தன்தடும் 
   பதி 
03.னந்ாக தன்தடும் பதி 
மற்க்கண்ட னென்று ாக்கிங்கலக்கும் 
னழநம பதானந்துதழ 

[A] ார்ஸினிா, ழனமகாமதாடிம்,  
     ட்ாப்படரிஸ் 

 [B] ழனமகாமதாடிம், ார்ஸினிா 
    ட்ாப்படரிஸ் 

[C] ார்ஸினிா, ட்ாப்படரிஸ்,  
    ழனமகாமதாடிம் 

[D] ட்ாப்படரிஸ்,    ழனமகாமதாடிம்,  
   ார்ஸினிா, 

64) ிழகபற்ந உண்ழாண ாஸ்குனார் 

ினத்ாங்கள் (ாஸ்குனார் 

கிரிப்மடாம்கள்) 

[A] படரிமடாஃழதட்டா 

[B] திழமாஃழதட்டா 

[C] ஆஞ்சிமாஸ்பதர்ம் 

[D] ாமனாஃழதட்டா 

65) கீழ்க்கண்டற்நில் து னஞ்ழசிணால் 
ற்தடும் மாய் ஆகும் 

[A] ாழில் உச்சிக் பகாத்து மாய் 

[B] னழகிழனில் தன ண் மாய் 

[C] பள்பரிில் தன ண் மாய் 

[D] மர்க்கடழனில் டிக்கா மாய் 

66) கனிமதார்ணிாில் காப்தடும் உனகின் 
ிகமகாக பனம் கடல் தாசிாண 
இாட்ச பகல்ப் ன்தழ 

[A] ீனதச்ழச ிநப்தாசிகள் 

[B] தச்ழச ிநப் தாசிகள் 

[C] தலப்ன ிநப் தாசிகள் 

[D] சிப்ன ிநப் தாசிகள் 

67) சரிாண கூற்நிழண மர்க 
1. ிங்கபில் ற்தடும் ிரிவு அற்நின்  
   தன ிரிால் அநிப்தடுகிநது. 
2. ிங்கலக்கு ிழனாண கண அபவு  
   உண்டு. ஆணால் ிழனாண டிம்  
  கிழடாது. 

[A] 1 ட்டும் சரி [B] 2 ட்டும் சரி 

[C] இண்டும் சரி [D] இண்டும் று 

68) பதானத்துக 

தாக்டீரிாக்கள் டிம் 

a.காக்கஸ் 1. உனழப 
b.மதசில்னஸ் 2. குச்சி 
c.ஸ்ழதரில்னம் 3. சுனள் 
d.ிப்ரிமா 4. கால்னள்பி 

 
    குநிீடுகள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 4 3 2 1 

[C] 4 3 1 2 

[D] 1 2 3 4 

69) ன்ணரீில் ாலம் தாசி 
[A] கானர்தா   [B] அசிமடானமனரிா 
[C] கிபாிமடாமாணஸ்[D] னாிமணரிா 

70) இனித்ிழனத் ாத்ில் ீாிப் 
மதாக்கு ற்றும் ானே தரிாற்நத்ிற்கு  
துழபசய்து 

[A] கினைட்கிள்  [B] மற்னநத்மால் 

[C] ாஸ்குனார் கற்ழந 

[D] கீழ்னநத்மால் 

71) ழசட்மடா திபாசத்ில் சிநி ட்ட டி 

ஜமீணாம் அல்னா டி.ன். ________________. 

[A] ிப் ஜனீ்கள்  [B] திபாஸ்ிட் 

[C] ஆர்.ன். ஜனீ்கள் [D] குமாமாமசாம் 

72) அச்சு சட்டகத்ில் காப்தடும் 
லும்னகபின் ண்ிக்ழக 

[A] 80   [B] 120 

[C] 22   [D] 206 

73) னஞ்ழசகள் வ்ாறு இணப்பதனக்கம்
பசய்கின்நண 

[A] தானிண இணப்பதனக்க னழநில் 

[B]தானிண ற்றும் தானினா இணப்பதனக்க  
   னழநில் 

[C] தானினா இணப்பதனக்க னழநில் 

[D] தானிண, தானினா ற்றும் உடன இணப் 
    பதனக்க  னழநில் 

74) டிமாக் (Drogue) ன்னும் ந்
பாிினினந்து டிக் (Drug) ன்ந பசால்
பதநப்தட்டது 

[A]ஆங்கின பாி [B] திபஞ்சு பாி 
[C] கிமக்க பாி [D] னத்னீ் பாி 
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75) சரிாண கூற்நிழண மர்க 
1. தாழனத் ிாக ாற்ந னாக்மடா 
   மதசில்னஸ் அசிமடாஃமதாதஸ்  
   தாக்டீரிம் தன்தடுகிநது 

2. ணி குடனில் ாலம் இ.மகாழன  
    ன்னும் தாக்டீரிா ழட்டின் K-  
    உற்தத்ி பசய்கிநது 

[A] 1 ட்டும் சரி [B] 2 ட்டும் சரி 

[C] இண்டும் சரி [D] இண்டும் று 
 

76) கீழ்க்கண்டற்நில் ழ னமாமகரிாட் 

ழகழ சார்ந்து 

[A] ீனப்தசும் தாசி [B] தச்ழச தாசி 
[C] சிப்ன தாசி  [D] தலப்ன தாசி 

77) னஞ்ழசின் உடனத்ழமனினந்து கீாக 
ரிழசப்தடுத்துக 

[A] ழதனிஸ், ஆனுனஸ், ஸ்ழடப், கில்ஸ் 

[B] கில்ஸ், ஆனுனஸ், ழதனிஸ், ஸ்ழடப் 

[C] ழதனிஸ், கில்ஸ், ஆனுனஸ், ஸ்ழடப் 

[D] ழதனிஸ், ஸ்ழடப், ஆனுனஸ், கில்ஸ் 

78) தால் தப்தடுத்தும் பாில் தாழன 72
0 

பசன்டிகிமடு பப்திழனில் 30 

ிிடங்கலக்குபப்தப்டுத்ி உடணடிாக 
த்ழண பசன்டிகிமடுக்கு குபிர்ிக்க
மண்டும் 

[A] 340 பசன்டிகிமடு [B] 200
 பசன்டிகிமடு 

[C] 120பசன்டிகிமடு  [D] -10
 பசன்டிகிமடு 

79) ண்னலின் இக்கத்ிற்கு தன்தடுது? 

[A] ீள்ழசகள் ற்றும் சடீ்டா 

[B] S டி கர்வு  

[C] உனண்ழட ழசகள் 

[D] B & C இண்டும். 

80) கீழ்க்கண்டற்நில் அமாணிாழ ிழன 
ிறுத்தும் தாக்டீரிாக்கள் 

[A] கிபாஸ்டிரிடிம், ழமசாதிம் 

[B] தாசில்னஸ் மாஸஸ் 

[C] ழட்மாமசாமாணாஸ் 

[D] அணதீணா, ாஸ்டாக் 

81) ழழஸ னன் னனில் ஷ்ாழ 
மசர்ந் அநிஞர் மணாஸ்கி ந் ஆண்டு 
கண்டுதிடித்ார் 

[A] 1884           [B] 1892       [C] 1896        [D] 1899 

82) னல அக ிபாபிப்ன தற்நி கூற்றுக
ழப சரிாண கூற்நிழண மர்க 
1. எபி அடர்ிகு ஊடகத்ினினந்து  
   அடர்குழந ஊடகத்ிற்கு பசல்லும் 

      2. தடுமகாத்ின் ிப்ன ாநிழன  
         மகாத்ிழண ிட குழநாக இனக்க 
         மண்டும். 

[A] 1 ட்டும் சரி [B]  2 ட்டும் சரி 

[C] இண்டும் சரி [D] இண்டும் று 
 

83) சாாக பசல்கள் எர் எலங்காண 
னழநில் திரிந்து பர்ந்து தின் 
இநக்கின்நண. இச்சுற்சி னழநக்கு 

[A] பட்டாஸ்டாசிஸ் [B] அமதாப்டாசிஸ் 

[C] காரிட்மடாஸ்டாசிஸ் 

[D] ார்திட்மடாஸ்டாரிஸ் 

84) னகழ்பதற்ந ஆனிர் ரிட்னி ஆழகபின் 
இணப்பதனக்க இடாக அழந்துள்பது 

[A] ிழ்ாட்டு கடற்கழ 

[B] ஆந்ி கடற்கழ 

[C] எடிசா கடற்கழ 

[D] குஜாத் கடற்கழ 

85) ஆர்.ச்.ிட்மடக்கரின் உிண உனக 

ழகப்தாட்டில் ீனப்தசும்தாசி கீழ்க்கண்ட 

ந் ழகின் கீழ் அடங்கப் பதறுகிநது 

[A] பாணிா உனகம் 

[B] னமாடீஸ்டா உனகம் 

[C] திபாண்மட உனகம் 

[D] அணிானிா உனகம் 

86) ீர்னர்ச்சி ண அழக்கப்தடுது 

[A] னமாட்மடாமசாா அடர்த்ிாக  
     பனம் ிழன 

[B] தாக்டீரிாக்கள் அடர்த்ிாக பனம் 
    ிழன 

[C] னஞ்ழசகள் அடர்த்ிாக பனம்  
    ிழன 

[D] ஆல்காக்கள் அடர்த்ிாக பனம்  
    ிழன 

87) ார்ன தகுிில் உள்ப னள்பபலும்னகள் 
த்ழண 

[A] 12   [B] 6 

[C] 11   [D] 8 
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88) சரிாண கூற்நிழண மர்க 
1. சிறுீகம் pH அபழ ிழன  
   ிறுத்துகிநது 

2. இத்த்ின் டுிழன ன்ழழனேம்    
   தாரிக்கிநது 

[A] 1 ட்டும் சரி [B] 2 ட்டும் சரி 

[C] இண்டும் சரி [D] இண்டும் று 

89) கீழ்க்கண்டற்நில் து னிஎட்டில் (Earth 

Crust) ிக அிக அபில் காப்தடும் 

ணிம் ஆகும். 

[A] ஆக்ஸிஜன்  [B] சினிகான் 

[C] ழட்ஜன்  [D] அலுிணிம் 

90) தகற்கணவு னஞ்ழச அல்னது உபவு 
னஞ்ழச ண அழக்கப்தடுது 

[A] அஸ்ஃப்ா காஸிப் 

[B] ரிமாசீிம் அஸஃப் 

[C] கிபாிஸ்பசதிஸ் தர்தர்ரிா 
[D]ஸ்ட்பப்மடாழசிஸ் ப்ாடிம 

91) னக்கும் ாங்கபில் உள்ப கன 

ஊழாணது? 

[A] இனம் (2n)  [B] எனம் (n) 

[C] னென்றும் (3n) [D] ான்கும் (4n) 

92) இந்ிாில் னச்சி ழகலக்கு அடுத்து 
அிகாக காப்தடுதழ 

[A] தாலூட்டிகள் ழககள் 

[B] தநழகள் ழககள் 

[C] இனாழ்ிகள் ழககள் 

[D] பல்லுடனிகள் ழககள் 

93) ிண்பபி தங்கபில் உாக 
தன்தடுத்ப்தடும் தாசிகள் 

[A] மனிமணரிா [B] குமபாபல்னா 
[C] கிாஸிமனரிா [D] பஜனிடிம் 

94) னக்கும் ன்ழற்ந இனாழ்ிகள் ண 
அழக்கப்தடுகின்நண 

[A] திழமாழதட்டா 
[B] படரிமடாழதட்டா [C] ஜிம்மணாஸ்பதர்ம் 

[D] ஆஞ்சிமாஸ்பதர்ம் 

95) கானிதிபரில் ந்ப் தகுி கநிாகப் 

(சழக்கும் தகுி) தன்தடுகிநது? 

[A] இழனகள்  [B] னக்கள் 

[C] ண்டு   [D] ஞ்சரி 

96) ீர்ப்தட்டு (Water Silk) ன்நழக்கப்தடுது 

[A] கிபாிமடாமாணஸ் ன்ந தாசி 
[B] குமபாபல்னா ன்ந தாசி 
[C] பஜனிடிம் ன்ந தாசி 
[D] ஸ்ழதமாழகா ன்ந தாசி 

97) கீழ்க்கண்ட து உண்த் குந் காபான் 

[A] அகாரிகஸ் கம்பதஸ்ட்ரிஸ் 

[B] அாணிடா தல்மனாய்ட்ஸ் 

[C] அாணிடா ஸ்காரிா 

[D] ீனக் குழட காபான் ழககள் 

98) ா ற்றும் ினங்குகபின் ந்துனக  
ழகப்தாட்ழட அநினகப்தடுத்ிர் 
[A] R.H.ிட்மடகர் 
[B] கால் னின்மணஸ் 

[C] அரிஸ்டாட்டில் 

[D] ங்கபர் ற்றும் திாண்டல் 

99) ஜிம்மணாஸ்பதர்ம் ாாணது 

[A] ாஸ்குனார் கற்ழநகள் இல்ழன 

[B] மகான்கபில் ிழகள் உற்தத்ிாகும் 

[C] மகான்கபில் ிழகள் உற்தத்ி பசய்ா 
[D] னக்கள் உள்பண 

100) காண்டாினகத்ின் பகாம்ன ணால் 

ஆக்கப்தட்டது? 

[A] லும்னகபால் 

[B] உமாக்கற்ழநகபால் 

[C] குபம்னகபால் [D] மால்கபால் 

______________________________________________________ 
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MOCK TEST -20 (ANSWER KEY)  

1 A 11 A 21 D 31 A 41 B 51 C 61 B 71 B 81 B 91 C 

2 D 12 A 22 A 32 B 42 A 52 A 62 C 72 A 82 A 92 D 

3 B 13 B 23 C 33 A 43 C 53 C 63 C 73 D 83 B 93 B 

4 B 14 D 24 C 34 B 44 C 54 D 64 A 74 B 84 C 94 A 

5 D 15 B 25 B 35 A 45 D 55 D 65 D 75 B 85 A 95 D 

6 D 16 B 26 A 36 D 46 D 56 B 66 C 76 A 86 D 96 D 

7 B 17 B 27 A 37 D 47 A 57 C 67 C 77 C 87 A 97 A 

8 B 18 C 28 A 38 B 48 A 58 B 68 D 78 C 88 C 98 A 

9 A 19 B 29 D 39 A 49 B 59 C 69 C 79 A 89 A 99 B 

10 B 20 B 30 D 40 B 50 B 60 B 70 D 80 B 90 C 100 B 
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