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 பளய்னள உடற்குமழ ப ளண்ட யிங்கு ள  
 பேதப்டுவய 

[A] நண்புல  [B] ளடளப்புல 

[C] உபேவப்புல  [D] இம்பன்றும்

 யிங்கு வ அயற்ழன் எத்ததன்வந &  

வயறுளடு ஆ ழனயற்ழன் அடிப்வடனில் 
பதன் பதழல் யவ ப்டுத்தழனயர் 

[A] அரிஸ்டளட்டில் 

[B]  வபளஸ் ழன்வனஸ் 

[C] தழவனளப்பட்டஸ் 

[D]ங் ர் நற்றும் ிபளண்டல்

3)  வலள் உவள ங் வ அயற்ழன்
பெனல்தழன் அடிப்வடனில் று யரிவெனில் 
யவ ப்டுத்து  

[A] Na, Ca, Mg  [B] Mg, Ca, Na 

[C] Ca, Na, Mg  [D] Na, Mg, Ca 

 உடற்பெனழனல் ன் உனிரினல் துவவன 
பதன் பதழல் உபேயளக் ழனயர் 

[A] ஆர்தர் க்பளங்யிஸ்ட் [B] ளதன் ஆஸ்வ 

[C] யில்ழனம் லளரிென் [D] க்வுட் பர்ளட்

 நித இதனத்தழல் யது ட்ரினத்தழற்கும், 
யது பயண்டிரிக் ழலக்கும் இவடனில் 
 ளணப்டுயது? 

[A] ிவச்ெந்தழப யளழ்வு 

[B] அவபச்ெந்தழப யளழ்வு 

[C] பயிதழ் யளழ்வு [D] ஈரிதழ் யளழ்வு

  வழ்க் ண்டயற்ழல்  ளற்ழன் பம் 
தளயபங் ில் பவும் வளய் து? 

[A] பல்ழன் ளக்டீரின யளடல் வளய் 

[B] பல்ழன் பயப்பு வளய் 

[C] ழக் டவனின் இவப்புள்ி வளய் 

[D] வ ளதுவநனின்  பேம்புள்ி வளய்

 லும்பு ில் டிந்து, லும்புப் புற்று 
வளவனத் உண்டளக்குயது 

[A] அவனளடின்-131  [B] ஸ்டபளன்ெழனம்-90 

[C] வ ளளல்ட்-60  [D]  ளர்ன்-11

  வழ்க் ண்ட கூற்று வ ஆபளய்ந்து வதர்  
1.ெநச்ெவர்அற்வய - அநீள 
2.ஆபச்ெநச்ெவர் உவடனவய - நண்புல
3 இபேக் ச் ெநச்ெவர் உவடனவய- வலட்பள

வநற் ண்டயற்ழல் ெரினள இவண ள் 

[A] 1 நற்றும் 2 நட்டும் 

[B] இவய அவத்தும் 

[C] 1 நட்டும் 

[D] 2 நற்றும் 3 நட்டும்

 வநவநளெளபுடி ளயில் (பதளட்டளற்சுபேங் ழ) 
 ளணப்டும் அவெயள   பேதப்டுயது 

[A] எி ெளர்வெவு 

[B] எிபறு யவதல் 

[C] டுக் பறு யவதல் 

[D] பயப்பறு யவதல் 

 சூவடளவநளளஸ் ளக்டீரினளவய நபபுப்
பளழனினல் பம் நளற்ழ ண்பணய் 
 ெழவய அ ற்றுயதற்குப் பதன் பதழல் 
னன்டுத்தழனயர் 

[A] டளக்டர் ஆந்த வநள ன் ெக்பர்த்தழ 
[B] டளக்டர் பளஜ் வநள ன் ெத்வதளளய் 

[C] டளக்டர்  ழ.ஆந்த பர்த்தழ 
[D] டளக்டர் ஆந்த வநள ன் ெத்பதழ

 ிபெவபன் லம் (அடிவன் நற்றும் குயள
வன்), ிரிநழடின் லம் (வதநழன் நற்றும்
வெட்வடளெழன்) ஆ ழனவய ____________ஆகும். 
[A] பன்வடளஸ் ெர்க் வப ள் 

[B] ழபெக்ிவனளவெடு ள் 

[C] வட்பஜன்  ந்த உப்பு பங் ள் 

[D] டி ஆக்ெழரிவளஸ் ெர்க் வப ள்

 உள்ிலக் ப்டும் சுயளெ ளற்ழல் தயள 
இவண து? 

[A] வட்பஜன்- 78 ெதயதீம் 

[B] ஆக்றழஜன்- 20 ெதயதீம் 

[C]  ஆர் ளன்- 4 ெதயதீம் 

[D]   ளர்ன்வடஆக்வறடு - 0.03 ெதயதீம்

 வயதழனினல் அடிப்வடனில் லளர்வநளன் ள் 
அவத்தும் ________________________________ 

[A] புபதங் ள  உள் 

[B] அநழவள அநழங் ள  உள் 

[C]  ஸ்டீபளய்டு ள  உள் 

[D]  இவய அவத்தும்

Mock Test: 21                
Subject: 9TH Science      | Questions:  100          
Time: 1 ½ Hrs      | Marks    : 150 
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 பளபேத்து 

பதளகுதழ ள் டுத்துக் ளட்டு ள் 

a.துவபடழ ள் 1.  டற்ஞ்சு 
b. ணுக் ளழ ள் 2. ட்ெத்தழபநீன் 
c.குமழபடழ ள் 3.  பப்ளன்பூச்ெழ 
d.பள்வதளழ ள் 4. வலடிபள 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 4 3 2 1 

[C] 1 3 2 4 

[D] 1 3 4 2 

 ெளறுண்ணி (நட்குண்ணி) யவ த் தளயபநள 
“நளவள ட்பளள”  வழ்க் ண்ட ந்த தளயப  
யவ வநனின்  வழ் யபே ழது 

[A] ஜழம்வளஸ்பர்ம்    

[B] ஆஞ்ெழவனளஸ்பர்ம் 

[C] பூஞ்வெ ள்  [D] ளக்டீரினளக் ள்

 தளயபத்தழல் ீர்  ிந உப்பு வ  
 டத்துயவதளடு தளயபத்தழற்கு யழவநபம் 
ப ளடுப்து 

[A] டிபக் வடு ள்  [B] ஸ் ழபீன்வ நள  

[C] வெம் குமளய் ள்  

[D] வெம் ளபன்வ நள

  வழ்க் ண்ட ந்த தளயபத்தழன் நர் ள் உனர்
பயப்ழவனில் நர் ழன். குவந்த
பயப்ழவனின் படிக் ப ளள் ழன் 

[A] குவபளக் ஸ்  [B]  ஸ்குட்டள 

[C] பதளட்டளற்சுபேங் ழ [D] நழபெக் ர்

 பதன் பதழல் திநங் வ உவள ங் ள், 
அவள ங் ள்  யரிவெப்டுத்தழனயர் 

[A] ஜளன் ழபெண்ட் 

[B] வஜளலளன்உல்ப்  ளங்க் வடளரீர் 

[C] தநழத்ரி இயளவளயிச் 

[D] யளய்ெழனர்

 குவபளவநட்டின் யவ சுபேண்டு ீண்ட  
இவம வளன் அவநப்பு ள குவபளவநள-
வெளம் வ வதளற்றுயிக்கும் ழவ 

[A] பதல் ழவ (புவபளழவ) 
[B] வநன ழவ (பநட்டளழவ) 
[C] இறுதழ பன் ழவ (அளழவ) 
[D] இறுதழ ழவ (டீவளழவ)

 பளபேத்து 

a.ஃீநர் 1. வநற்வ  லும்பு 
b.ஸ்வ ப்புள 2.  ளவப லும்பு 
c.க்வயிக் ல் 3. வதளள்ட்வட லும்பு 
d.லூநபஸ் 4. பதளவட லும்பு 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 2 1 4 3 
[B] 4 3 2 1 
[C] 1 2 3 4 
[D] 2 1 3 4 

 தயள இவணனவனத் வதர்  

[A]  ப்புஉபங் ள் - DAP 

[B] ெளம்ல்ெத்துக் ள்–பளட்டளெழனம் வட்வபட் 

[C]  ிந ெத்துக் ள் – தி சூப்ர் ளஸ்வட் 

[D] வட்பஜன் உபங் ள் - வட்வபள ளஸ்வட்

 உனரின ஆக்றழவற்ம் வடபறும் 
இடநள   பேதப்டுயது 

[A] ன்வடளிளெ யவப் ின்ல்  

[B] வநட்வடள  ளண்ட்ரினள 

[C] ATP   [D] வ ளல்வ  உறுப்பு

 1919-ல் ஜழ.ன்.லுனிஸ் இவண தழன் 
க்ட்பளன் ப ளள்வ னிவ பயினிட்டளர். 
இது இவ்யளறும் அவமக் ப்டு ழது. 
[A] பம்வந யிதழ  [B] ண்ந யிதழ 
[C] ிவணப்பு யிதழ 
[D] லூனிஸ் வெர்ந யிதழ

  வழ்க் ண்டயற்ழல் து வயதழ தற்ெளர்பு உனிரி 

[A] ெளந்வதளவநளளஸ் [B]  ஸ்குட்டள 

[C] பெர்க்வ ளஸ்வளபள 

[D] வட்வபளவெளவநளளஸ்

  வழ்க் ண்ட யளக் ழனத்வத ஆபளய்ந்து வதர்  
எபே பெல் யிங் ள புவபளட்வடளவெளயின் 
இடப்பனர்ச்ெழக்கு உதவுயது 
1.பளய்க் ளல் ள் 
2.ெழழனள
3 ப்ளபஜல்ம்
ளபவளடினம் நற்றும் ெவட்டள 

[A] 1 நற்றும் 2 நட்டும் 

[B] இவய அவத்தும் 

[C] 1, 2 நற்றும் 3 நட்டும் 

[D] 1, 2 நற்றும் 4 நட்டும்



 

 

3 

MOCK  

s 

TARGET TNPSC FB EDUCATION GROUP & SCIENCE TEACHING ACADEMY  

 

Science Teaching Academy                                          https://www.facebook.com/ScienceTeachingAcademy 

 பளபேத்து 

a. ழபஸ்வடரழனன்ஸ் 1. பூபளன், நபயட்வட 
b.பூச்ெழ ள் 2. ெழந்தழ, வதள் 
c.அபக்ளய்ட்ஸ் 3. ட்டளம்பூச்ெழ 
d.வநரினவளர்ட்ஸ் 4. ண்டு, பெம்நீன் 

    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 

[A] 4 3 2 1 

[B] 4 3 1 2 

[C] 1 3 4 2 

[D] 2 3 1 4 

 “ீர் நறுநர்ச்ெழ” ப்டுயது 

[A]  ிந சுமற்ெழ 
[B] வயதழப் பளபேட் ின் சுமற்ெழ 
[C] ஆல் ளக் ள் அடர்த்தழனள  யபேம் ழவ 

[D] இவய அவத்தும்

  வழ்க்க் ண்டயற்ழல் பூச்ெழ ில் அதன் 
வதளலுரித்தவக்  ட்டுப்டுத்தும்  
லளர்வநளன் 

[A] ஜயீவல் லளர்வநளன் 

[B] வநர்ென் லளர்வநளன் 

[C] லூட்டிளஸ் லளர்வநளன் 

[D]  ளர்வல் லளர்வநளன்

 உ ழவவன நழ  ச்சுத்தன்வந உவடன 
ஆஸ்தழவபழன பஜல்ழநீன் ன்து  
_____________________ யவ வன ெளர்ந்தது 

[A] துவபடழ ள் [B] குமழபடழ ள் 

[C] பநல்லுடழ ள் [D] பட்வதளழ ள்

 குடல் நற்றும் சுயளெத் பதளற்ழழபேந்து 
குமந்வதவனப் ளது ளப்து 

[A] வக்டளபரின் ன் புபதம் 

[B] புவபளளக்டின் ன் புபதம் 

[C] லூட்டிவெழங் லளர்வநளன் 

[D] பெளநட்வடளவபளிக் லளர்வநளன்

  வமக் ண்டயற்ழல் பளபேந்தளதவத வதர்  

[A] வக் ன்  [B] நழபெக் ர் 

[C] வபவெளினம்  [D] வநக்வ ளவபெள

 தளயப பெல் ில் வ ளல்வ  உறுப்பு ள் 
வ்யளறு அவமக் ப்டு ழன் 

[A] ஸ்டீபளய்டு ள்         [B] ழப்ிடு ள் 

[C]  ல்ணுக் ள்  

[D] டிக்டிவனளவெளம் ள்

 தழபளம்வளவெட்டு ள் (இபத்ததட்டு ள்) 
1. உட் பே உண்டு 
2. இயற்ழன் யளழ்ளள் எபே யளபம்
3 யளப ரிநளற்த்தழற்கு உதவு ழது 
4. இபத்தம் உவதலுக்கு உதவு ழது

வநற் ண்டயற்ழல் ெரினள கூற்று ள் 

[A] 1 நற்றும் 3 நட்டும் 

[B] இவய அவத்தும் 

[C] 1,2 நற்றும் 4 நட்டும்  

[D] 2 நற்றும் 4 நட்டும்

 ந்து  ழண்ண பட்டு (Ball and Socket Joints)  
யவ  இப்குதழனில்  ளணப்டு ழது 

[A] வதளள்ட்வட  [B]  வழ்தளவட 

[C]  லத்து  [D] நணிக் ட்டு

  வமக் ண்டயற்ழல் து தயள இவண 
து? 

[A] உநழழ்ீர்ச்சுபப்ி - டனழன் 

[B] இவபப்வ - பப்ெழன் 

[C]  வணனம் - சுக்வபளஸ் 

[D] ஜஜீழம் - நளல்வடஸ்

  வழ்க் ண்டயற்றுள் து அனல்ளட்டுத் வத ீ 
யவ  ஆகும். 
[A] ிஸ் புவளரினள 

[B] ிஸ் ஆடம்வெளி 
[C] ிஸ் இண்டி ள 

[D] ிஸ் டளர்வெட்டள

  வழ்க் ண்ட ந்த ழவனில் வெய் குவபளவநள-
வெளம் ள் துபேயங் வ பென்வட ழன் 

[A] புவபளழவ  [B] டீவளழவ 

[C] பநட்டளழவ [D] அளழவ

 ATP வளன் ஆற்ல் நழகு கூட்டுப்  
பளபேட் வ து உற்த்தழ பெய் ழது? 

[A] வெட்வடளிளெம்   

[B] ிளஸ்டிடு ள் 

[C] வநட்வடள ளண்ட்ரினங் ள்  

[D] பென்ட்வபளவெளம்

 வ நழட்டு வ வதளற்றுயிக்கும் பெல் 
குப்ள   பேதப்டுயது 

[A] வநட்டளெழஸ்  [B] வநட்டளெழஸ் 

[C] வநட்டளெழஸ் நற்றும் நழனளெழஸ் 

[D] நழனளெழஸ்
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 பளபேத்து 

a.யளபயில் ீர்நம் 1.  ளற்று 
b.ீர்நத்தழல் தழண்நம் 2. வெளடள ளங் ள் 
c.யளபயில் யளப 3. வந ம், படுி 
d.ீர்நத்தழல் யளப 4.  டல் ீர் 

 
    குழனீடு ள்/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 

 தளயபத்தழல் ஸ்டளர்ச் நற்றும் ப ளலப்ிவ
வெநழப்து 

[A] ஃபுவளனம் நற்றும் வெம் ளர் ள் 

[B] ஃபுவளனம் நற்றும் வெம் ளபன்வந ள 

[C] ெல்வடக் குமளய் கூறு ள் 

[D] துவணச் பெல் ள்

 வயவபத் தளக்கும் பூச்ெழ வக் ப ளல்லும் 
பூச்ெழக் ப ளல்ழ நபேந்து து?  

[A] நளத்தழனளன் 

[B] பநட்டளெழஸ்டளக்ஸ் [C] ழண்வடன் 

[D] குவளவபளவரிப்ஸ் 

 இபத்த ெழயப்ணுக் ின் நனளம் 
(Graveyard of RBC) ப்டுயது 

[A]  ல்லீபல்  [B] நண்ணபீல் 

[C]  வணனம்  [D] லும்பு நஜ்வஜ

  வழ்க் ண்ட யற்ழல்  பேவுறுதழன்  
யவ னின்  வழ் இச்பெல் ின் இவணவு 
உடலுக்கு பயிவன வடபறு ழது 

[A] பட்வதளழ ள் [B] ஊர்ய 

[C] வய  [D] ளலூட்டி ள்

 ின்யபேம் உவள ங் ில் ீர்த்த 
அநழங் ில் இபேந்து வலட்பஜவ  
இடப்பனர்ச்ெழ பெய்பம் உவள த்வத  
வதர்ந்பதடுக்  

[A] தளநழபம்  [B]  ளரினம்  

[C] ிளட்டிம்  [D] துத்தள ம்

  வழ்க் ண்டயற்ழல் இந்தழனக்  ப்ிக்
வ ளமழனித்தழல் அல்ளதது து? 

[A] அெவல்   [B] ஸ்பள  

[C] ெழட்ட ளங்  [D] பக்லளன்

 பளபேத்து 

a.பூச்ெழக் ப ளல்ழ 1. D.D.T 
b.பூஞ்வெக் ப ளல்ழ 2. வளர்டளக்ஸ் வய 
c. வக் ப ளல்ழ 3. 2, 4 D 
d.ழக் ப ளல்ழ 4. துத்தள  ளஸ்வட் 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 4 3 2 1 

[C] 1 2 3 4 

[D] 2 1 3 4 

48) வதகீ் ின் ட அவெவு வ 
யிக் ழனதற் ள   ளர்ல் யளன் ப்ரிஷ் 
ன்யர் ந்த ஆண்டு வளல்ரிசு பற்ளர் 

[A] 1970   [B] 1973 

[C] 1980   [D] 1983 

 தழபயத்தழன் ண்பு ின் அடிப்வடனில் 
 வலள்யற்றுள் பளபேந்தளத என்ழவ
வதர்ந்பதடுக் வும் 

[A] தழபயங் ள் எபே குழப்ிட்ட பேநவ 
   பற்றுள்   

[B] தழபயங் ள் அபக்  இனளதவய 

[C] தழபயங் ள் தக்ப ன்று எபே யடியத்வத 
    பற்றுள் 

[D] தழபயங் ள் எபே குழப்ிட்ட ழவவன   
    பற்றுள்

 ப்ளில் நழளநழட்டள ன் வளய்க்கு 
 ளபணநள  அவநந்தது 

[A]  ளல்ெழனம் ஆக்றவட்   

[B] நீத்வதல் ெனவட் 

[C] வட்பஸ் ஆக்வறடு  

[D] நீத்வதல் பநர்குரி

 100 நழ.ழ தளய்ப்ளழன்  வளரி நதழப்பு 
வ்யள  உள்து 

[A] 63 [B] 70          [C] 85 [D] 98

  வழ்க் ண்டயற்ழல்  ழல்ர்ட் ழபெட்டன் 
லூனிஸ்  பேத்துப்டி ழவனள 
க்ட்பளன் அவநப்வ பற்றுள்வய 

[A] உவள ப் வளழ ள் 

[B]  ளப உவள ங் ள் 

[C]  ளபநண் உவள ங் ள் 
[D] நந்த யளபக் ள்
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  பளபேத்து 

அழயினல் பனர் யமங்கும் பனர் 
a.வடட்வடள ஆல்ள 1. நனில் 
b.ளவயள  ழவபஸ்டளட்டஸ் 2. ஆந்வத 
c.ஆஸ்டிரினஸ் பைபன்ஸ் 3. ட்ெத்தழப நீன் 
d.வள குவளவளெள 4. ன்ரீ் த்வத 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 3 4 

[B] 4 3 2 1 

[C] 1 2 3 4 

[D] 1 2 3 4 

  வழ்க் ண்ட ந்த பெல் ள் குறுக்கு 
பயட்டுத்வதளற்த்தழல் வ ளண 
யடியிலும் ெவபற் தடித்த சுயரிவபம் 
ப ளண்டுள்து 

[A] ளபன்வ நள  [B] வ ளன்வ நள 

[C] பன்வ நள  [D] ஸ் ழபீன்வ நள

 வலயர்றழனன்  ளல்யளய்  ளணப்டுயது 

[A] குபேத்பதலும்பு ில் 

[B] ளலுட்டி ின் ீண்ட லும்பு ில் 

[C] தண்டுயடத்தழல் 

[D] ீர்ச் சுமற்ெழ நண்டத்தழல்

 இயற்ழல் சுவநன  யளபக் ள் து? 

[A] வட்பஸ் ஆக்வறடு  

[B] நீத்வதன் 

[C] வலட்வபள ப்வளபள  ளர்ன்   

[D] இவய அவத்தும்

 இயற்ழல் பளபேத்தநற் இவண து? 

[A] பென்ட்வபளநழனர் – க் யளட்டு குப்பு 

[B] வநட்டளெழஸ் – வர்ப ப் குப்பு 

[C] வநட்டளெழஸ் - நவப ப் குப்பு 

[D] நழனளெழஸ் - குன்ல் குப்பு

 பெவ ரினளட்டிக் பெல் ில்  ளணப்டுயது 

[A] 70s வபவளவெளம் ள் 

[B] 80s வபவளவெளம் ள் 

[C] ளழவபவளவெளம் ள் 

[D] ளழவெளம் ள்

 20,000 பலர்ட்றூக்கு அதழ நள அதழர்
பயண் ப ளண்ட எழ 
[A] குற்பளழ  [B] நீபனளழ 
[C] எழ இவபச்ெல் [D] எழபம்

 நவப  பெல் ிரிதழல் ெரினள  
யிரிவெ து? 

[A] டீவள ழவ –அள ழவ- பநட்டளழவ 
    - புவபள ழவ 

[B] அள ழவ - புவபள ழவ - டீவளழவ 
    -பநட்டள ழவ 

[C] புவபள ழவ – பநட்டள ழவ- அளழவ 
    -டீவள ழவ 

[D] பநட்டள ழவ - டீவள ழவ -  
    புவபளழவ- அள ழவ

61) ஈஸ்ட்வபளஜன் நற்றும் புவபளபஜஸ்டீபளன்
வளன் பண் இ லளர்வநளன் ில் 
உற்த்தழக்கு  ளபணநள  அவநயது 

[A] LH   [B] FSH  

[C] TSH   [D] LTH 

 பளன்னுக்கு யஙீ் ழ ன் வயபஸ்
வளனிளல் ளதழக் ப்டுயது 

[A] வநண்ணச் சுபப்ி ள் 

[B]  வழ்தளவடச் சுபப்ி ள் 

[C] ளயடிச் சுபப்ி ள் 

[D] ஆக்றண்டிக் பெல் ள்

 இம் உனிரி லக்குச் பெனற்வ  உணவு 
அிக்கும் பரின கும் து?  

[A] இப்பபேக்  கும் 

[B] குஞ்சு பளரிக்கும் கும் 

[C] ளற்ங் ளல் கும்  [D] இபேப்புக் கும்

64) எபே  ழவள வதன் த்தவ  வளரி ெக்தழவன 
தபேம் தழனுவடனது 

[A] 2200   [B] 3200 

[C] 4200   [D] 5200 

 பளபேத்து 

யிங்கு ள் அவெபம் உறுப்பு ள் 

a.அநீள 1. வளழக் ளல் ள் 
b.ளபநீெழனம் 2. குறுஇவம(ெவழனள) 
c.பெக்ிள 3. ீிவம(ிளபஜல்ள) 
d.பயயளல் 4. பட்டளஜனீம் 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 

[A] 2 1 4 3 

[B] 2 3 4 1 

[C] 1 2 3 4 

[D] 2 1 3 4 
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 அவள ங் ள் 
1. குவந்த அடர்த்தழவன பற்றுள் 
2. பபேம்ளலும் நங் ழன தன்வந உவடனவய
3 நழபேதுயள தழண்ந, யளபழவனில்உள்து 
4. பபேம்ளலும் அரிதழற்  டத்தழ ளகும்

வநற் ண்டயற்ழல் ெரினள கூற்று ள் 

[A] 1 நற்றும் 3 நட்டும் 

[B] இவய அவத்தும் 

[C] 1,2 நற்றும் 4 நட்டும் 

[D] 2 நற்றும் 4 நட்டும்

 20 ழநழடத்தழல் இடிநழன்ல் புனல் 
125,000,000  ளன் ள் ீவப  வவம அனுப்பும் 
இதழல் 1  ளன் ன்து 

[A] 2.5 ழட்டர்  [B] 4.5 ழட்டர்  

[C] 23.5 ழட்டர்  [D] 50 ழட்டர்

 வப்ினர், பர்ெவம், நழல்ட் ன்வய 
[A]  ப்ி யவ   ளல்வட ள் 

[B]அனல்ளட்டு வ ளமழ இங் ள் 

[C]  ளல்வட சுந்தயீங் ள் 

[D] நக் ள வெள யவ  ள்

 ஆங் ழ லத்து J யடியம் ப ளண்ட  
குவபளவநளவெளம் 
[A] பநட்டளபென்ட்ரிக் குவபளவநளவெளம் 

[B] ெப்பநட்டளபென்ட்ரிக் குவபளவநளவெளம் 

[C] அக்வபளபென்ட்ரிக் குவபளவநளவெளம் 

[D] டீவளபென்ட்ரிக் குவபளவநளவெளம்

 தழபய ிளஸ்நள 
1. இது அநழத் தன்வந ப ளண்டது 
2. இது இபத்தத்தழல் 55%  ளணப்டு ழது
3 பயிர் ெழயப்பு ழத்வத ப ளண்டது 
4. இதழல் ீர், புபதம், பளதழ  ளணப்டு ழது

வநற் ண்டயற்ழல் ெரினள கூற்று ள் 

[A] 1 நற்றும் 3 நட்டும் 

[B] இவய அவத்தும் 

[C] 1,2 நற்றும் 4 நட்டும் 

[D] 2 நற்றும் 4 நட்டும்

 அபநரிக்  அழயினளர் T.W. ரிச்ெர்ட்ஸ் 
ந்த நளதழரி ின் அணு ழவ ள்  
பயவ்வயள  இபேப்வத   ண்டழந்தளர் 

[A]  ளரினம்  [B]  ளப்ர் 

[C] வெளடினம்  [D] பளட்டளெழனம்

 பளபேத்து 

பனர் குதழப் பளபேள் 
a.ித்தவ 1. தளநழபம், துத்தள ம் 
b.பயண் ம் 2.  ளப்ர், த பம் 
c.ற்ளசு 3. த பம்,  ளரினம் 
d.டிபெபளலுநழன் 4. அலுநழினம், தளநழபம் 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 2 1 4 3 
[B] 2 3 4 1 
[C] 1 2 3 4 
[D] 2 1 3 4 

 ிக் ட்டினின் உபேகுதழன் உள் உவ 
பயப் நதழப்பு 
[A] – 4200 ஜு கிகி-1 க-1  

[B] 537 க ோரி 

[C] 4.484 ஜூல்/கிரோம்/கல்வின் 

[D]  79.7  வளரி/ ழபளம் 

  வழ்க் ண்டயற்ழல் வதக் ளய்டு ள் உடன் 
பதளடர்புவடனது 

[A] உட் பே  [B] சுங் ணி ம் 

[C] வ ளல்வ உறுப்பு [D] குவபளவநளவெளம்

  ண் நபேத்துயத்தழல் னன்டுத்தப்டும்  
வெளவடளப்பு 

[A] ளஸ்பஸ்-32  [B] அவனளடின்-131 

[C]  ளர்ன்-11  [D] இபேம்பு-59

 தளய் பெல்ழன் குவபளவநளவெளம் ண்ணிக்
வ னில் ெரி ளதழ குவபளவநளவெளம் வ
ப ளண்டுள் ளன்கு வெய் பெல் ள்
வ நீட்டு ள் ப்டும். இத்தவ ன
பெல்குப்பு _____________ ப்டும் 

[A] வநட்டளெழஸ்   

[B] வநட்டளெழஸ் 

[C] வநவனளெழஸ்   

[D] வ ரிவனளவ ிறழஸ்

77) இபத்தத்தழல் ஆக்றழஜவ டுத்துச் பெல்லும் 
தழவக் குவத்து உனிரி லக்கு தஙீ்கு  
யிவயிப்து 

[A]  ளர்ன் வநளளக்வறடு 

[B] வலட்வபள  ளர்ன் 

[C]  ந்த  வட ஆக்வறடு 
[D] வட்பஜன் ஆக்வறடு ள் 
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 பளபேத்து 

ட்டினல் I ட்டினல் II 
a.வயட்டநழன் B2 1. பெல் ின் யர்ெழவத 
b.வயட்டநழன் B4 2. பளதழ ின்பெனல்ளடு

பென c.வயட்டநழன் B12 3. இபத்த ெழயப்ணுக் ள் 
d.வயட்டநழன் D 4.  ளல்ெழனம் யர்ெழவத 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 2 1 4 3 
[B] 2 3 4 1 
[C] 1 2 3 4 
[D] 2 1 3 4 
     

79) பன்ெவன் நற்றும் படளலுயனீ் ீர்நங் ின்
ப ளதழழவ வயறுளடு ___________ ஆகும் 

[A] 31 K   [B] 41 K 

[C] 51 K   [D] 61 K 

80) வய ின் அண்ட ளங் ில் பட்வட 
உபேயளயதற்கு  ளபணினள  அவநயது 

[A]  ளல்ெழனம் ஆக்றவட் 

[B]  ளல்ெழனம்  ளர்வட் 

[C]  ளல்ெழனம் ெழழவ ட் 
[D]  ளல்ெழனம் ஆக்வறடு 

81)  வழ்க் ண்டயற்ழல் து ித்த ழநழவன
வெர்ந்தது? 

[A] வெளடினம்  ழவக்வ ளவட் 

[B] வெளடினம் டளவபள  ழவக்வ ளவட் 

[C] வழபைின் 

[D] ளர்ளக்றழ பப்டிவடஸ் 

82) பபேம்ளன்வநனள வயதழ யிவ ள் இந்த 
ழவனிவவன ழ ழ் ழன் 

[A] தழண்ந ழவனில்   

[B] ீர்ந ழவனில் 

[C] யளப ழவனில் 
[D] தங் ளநதல் ழவனில் 

83) 1984 டிெம்ர் 2,3-ல் வளளழன் பெினன்  
 ளர்வடு  ம்பினில் இபேந்துபயி யந்த 
ச்சு யளப  

[A] பநத்தழல் வெளெனவட்டு 

[B] நீத்வதல் வெளெனவடு 

[C] பநத்தழல் வெளெனவடு 
[D] நீத்வதல் வெளெனவட்டு 

 பளபேத்து 

a.பஜட் ஆ ளன யிநளம் 1. 85 db 

க் ளன் b. பப் வளக்குயபத்து 2. 60 db 
c.நழன் துவடப்ளன் 3. 145 db 
d.குிபைட்டி/ வசுதல் 4. 90 db 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 3 4 1 2 
[B] 3 2 1 4 
[C] 1 2 3 4 
[D] 3 4 2 1 

85) தழபேத்தழனவநக் ப்ட்ட பநண்டலீப் 
ஆயர்த்த அட்டயவணனில் பலவநனள  
ழபப்ப்டளத பதளடர் து? 

[A] ளந்தவடு யரிவெ 

[B] ஆக்டிவடு யரிவெ 

[C] ஆளயது பதளடர் 
[D] மளயது பதளடர் 

86) நித உடழல் உள் நழ ப் பரின சுபப்ி? 

[A] வநண்ண சுபப்ி 
[B]  வழ்தளவட சுபப்ி 
[C] ளயடி சுபப்ி 
[D] இயற்ழல் துவும் இல்வ 

87)  ளற்று நற்றும்  ளற்ழல்ள சுயளெம் 
இபண்டிலும் பளதுயள ழ ழ்யள  உள்து  

[A] க்ட்பளன்  டத்தல் 

[B]  ழபப்ஸ் சுமற்ெழ [C]  ழவக் ளழெழஸ் 
[D] வபேயிக் அநழ ஆக்றழஜவற்ம் 

88)  ளழனத்தழன் உபேகு ழவ 

[A] 19.8OC   [B] 29.8OC 

[C] 39.8OC   [D] 49.8OC 

 பளபேத்து 

a.இபே ெநப்ிவு பவ 1. ளபநீெழனம் 
b. ிவு பவ 2. அநீள 
c.அபேம்புதல் 3. வலட்பள 
d.பஜம்பெல் ள் 4.  டற்ஞ்சு 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 2 1 4 3 
[B] 2 3 4 1 
[C] 1 2 3 4 
[D] 2 1 3 4 
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 பளபேத்து 

a.ீர் ளது ளப்புச் ெட்டம் 1. 1974 

க் ளன் b. ளற்று ளது ளப்புச் ெட்டம் 2. 1980 
c.வநளட்டளர் யள ச் ெட்டம் 3. 1981 
d.யச் ெட்டம் 4. 1988 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 3 4 1 2 
[B] 2 1 3 4 
[C] 1 3 4 2 
[D] 3 4 2 1 

 உனிபங் ின் நழ ப் பரின பதளகுதழனள  
 பேதப்டுயது 

[A]  ணுக் ளழ ள் [B] பநல்லுடழ ள் 

[C] பள்வதளழ ள்  

[D] புவபளட்வடளவெளயள

92) ின்யபேம் நழனளெழஸ் I-ன் ழவ வ 
ெரினள யரிவெ ில் லது  

I. வ ழடீன் 
II. வெவ ளடீன் 
III. பப்வடளடீன் 
IV. டிப்வளடீன் 

[A] III, II, I, IV  [B] II, I, IV, III 

[C] IV, I, III, II  [D] I, II, IV, III 

93) ின்யபேயயற்ழல் தன்பயப் ற்புத் தழன் 
நதழப்பு 4180 JKg-1K-1 ப ளண்ட தழபயத்தழவ
வதர்ந்பதடுக் ? 

[A] ளதபெம்  [B] ீர் 

[C] பட்வபளல்  [D] நண்பணண்பணய் 

94) புற்றுவளவன உண்டளக்கும் …………………………………………….
வளன் ச்சு யளபக் ள் புவ ப் ிடிப்தளல் 
 ளற்ழல்  க் ழன் 

[A] பன்வெளவரின்  [B] ஆர்பெிக் 

[C]  ந்த வடஆக்வறடு [D] பன்ெவன் 

95) டின் (DNA) நற்றும் ஆர்ன்(RNA) ஆ ழன 
இபண்டிலும்  ளணப்டு ழன் வட்வபளஜீஸ் 
 ளபங் ள 
I. அடிவன் நற்றும் பபளெழல் 

II. வதநழன் நற்றும் குயளவன் 
III. பபளெழல் நற்றும் வதநழன் 
IV.அடிவன், குயளவன் & வெட்வடளெழன்  

[A] I   [B] II 

[C] III   [D] IV 

 பளபேத்து 

a. ளப உவள ம் 1. ெழழக் ளன் 

க் ளன் b. ளப நண் உவள ம் 2. ழக் ல் 
c.உவள ப் வளழ 3. வெளடினம் 
d.இவடழவ திநம் 4.  ளல்ெழனம் 

 
    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 3 4 1 2 
[B] 4 3 2 1 
[C] 1 2 3 4 
[D] 4 3 1 2 

 நித உடழல் நளஸ்டர் ப நழஸ்ட்   
அவமக் ப்டுயது 

[A] இதனம்  [B] பவ 

[C] இவபப்வ  [D] ெழறுீப ம்

 நித உடழல் அநழ- ளப ெநழவவன 
எலங்குப்டுத்துயது 

[A] இதனம்  [B] பவ 

[C] ெழறுீப ம்  [D] நுவபனீபல்

 வயதழ யிவனில் க்ட்பளவ இமந்து 
வர் அனிவன உபேயளக்குயது 

[A] புலரின்  [B] குவளரின் 

[C] ழத்தழனம்  [D] இம்பன்றும்

 பளபேத்து 

a.ிபஃிரின் 1.   பேப்வ சுபேங் ழ  
    யிரிதல் 

b.ளபளத் 
லளர்வநளன் 

2.  புவபளபஜஸ்டீவபளன் 
   சுபத்தல் 

c.ஆக்றழவடளெழன் 3.  ழவவ ளஜவச் 
   ெழவதத்தல் 

d.லூடிவெழங் 
லளர்வநளன் 

4.  Ca2+  
லும்பு ிழபேந்து 
டுத்துக்ப ளள்லதல் 

    குழனீடு ள்/Codes  

 a b c d 
[A] 2 1 4 3 
[B] 4 2 1 3 
[C] 3 4 1 2 
[D] 2 1 3 4 

 
                   ALL THE BEST
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MOCK TEST -21 (ANSWER KEY)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


