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        ARIVU TNPSC STUDY CENTRE SINCE-1999 

 
 

NAME OF THE EXAM                                                                                                                          - TNPSC   

TIME                                                                                                                                                       -1 HOUR 

MARKS                                                                                                                                                   -1X100=100 

SUBJECT                                                                                                                                                 -SCIENCE 

 

1. வலஸ் ந்தமஶறஷ ம ஶல் 

[A] கஷரக்கம்      

[B] இயத்தஷன்                       

[C] ஸ்பஶனிஸ்      

[D] அரபிம்  

2. பஶக்டிரிஶ ந்தமஶறஷ ம ஶல் 

[A] கஷரக்கம்      

[B] இயத்தஷன்                       

[C] ஸ்பஶனிஸ்      

[D] அரபிம் 

3. எபே பலவஶன வலஸ் 

[A] RNA       

[B] DNA                       

[C] லரீிஶன்      

[D] TMV 

4. TMV வலவ  கண்டமஷந்தலர் 

[A] டிஷட்ரி லரனஶஸ்கஷ                            

 [B] பஶஸ்டிர்                        

[C] ஆண்டன்லஶன்லூலன்வகீ்                          

 [D] இஶபர்ட்ரகஶச் 

5. உயகஷல் ரதஶன்மஷ பதல் உிரினம், 
‘இற்க்வக துப்புலஶரர்கள்’ ______________ 

[A] வலஸ்       

[B] பஶக்டிரிஶ                        

[C] லரீிஶன்      

[D] A & B 

6. உிபேள்ர () உிற்ம பண்புகவர மபற்மவல  

[A] வலஸ்      

[B] பஶக்டிரிஶ                      

[C] பூஞ்வ       

[D] A & C 

7. மபஶபேத்துக : 
1. கன  து லடிலம்  - அடிரனஶ வலஸ்  

2. ரகஶர லடிலம்   - பஶக்டிரிரஶரபஜ் 

3. சுபேள் லடிலம்  - HIV 

4. தவயபிட்வட  - TMV 

[A] 1 2 3 4      

[B] 4 3 2 1                       

[C] 1 3 4 2      

[D] 1 3 2 4 

 
 

8. மெர்ம் (தஷரி) மகஶள்வகவ மலரிிட்டலர் 

[A] ன்பர்க்                          

[B] லூி பஶஸ்டிர்                        

[C] இஶபர்ட்ரகஶரய                          

[D] இஶபர்ட்ரகஶச் 

9. மபஶபேந்தஶதது : 
[A] புவகிவய – பல்லன்னர ஶய்                             

 [B] லஶவற  – இவயச்சுபேள் ர ஶய்                        

[C] தக்கஶரி  – புள்ரி அலகல் ர ஶய் 

[D] படீ்பேட்  – ஞ் ள் ர ஶய் 

10. எபே மகஶலப்பு உவ மகஶண்ட RNA வலஸ் 

[A] AZT       

[B] IFNS                       

[C] HIV       

D] TMV 

11. தடுன், ரி, இரம்பிள்வரலஶதம், 
மலமஷ ஶய்க்கடி,டிஸ்டம்பர் அவனத்தும் ... .... 
[A] பஶக்டிரிர ஶய்                   

[B] வலஸ்ர ஶய்                       

[C] பூஞ்வ ர ஶய்                         

[D] A & C 

12. HIV – பற்மஷ தலமஶனது : 
[A] மட்ரஶ வலஸ் பிரிவலச் ஶர்ந்தது     

[B] ய்ட்ஸ்ர ஶவ கண்டமஷபம் ர ஶதவன ELISA                       

[C] T4 – யஷம்ப்ரபஶவ ட்வட தஶக்கஷ அறஷக்கஷமது            

[D] கபேவுற்ம தஶிடஷபேந்து ர ய்க்கு பலஶது 

13. பஶக்டிரிங்கள் வ்லஶறு மபபேக்கவடகஷமது 

[A] அபேம்புதல்         

[B] மஶட்டுலிடுதல்                        

[C] இவைதல்         

[D] பிரத்தல் 

14. மபஶபேத்துக : 
1. கன  து லடிலம்  -  ஶர் ஷரன  

2. ரகஶர லடிலம்   - வக்ரஶகஶகஸ்  

3. இட்வட ரகஶரம் - டிப்ரயஶகஶக்கஸ்  

4. மகஶத்து ரகஶரம் -ஸ்மடவபரயஶகஶகஸ்  

[A]   1   2   3   4    

[B]   4   3   2   1                       

[C]   1   3   4   2    

[D]   1   3   2   4 
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15. ந்துயக லவகப்பஶட்வட மலரிிட்டலர் 

[A] R.H.லிக்ரடகர்     

[B] இஶபர்ட்பிவ்ன்                         

[C] இஶபர்ட் ரகஶச்     

[D] இஶபர்ட்ரகஶரய 

16. மபஶபேத்துக : 
1. தஶலவலஸ்   - சூரபஜ்  

2. பஶ ஷ வலஸ்    - வபரகஶரபஜ் 

3. லியங்குவலஸ் - வக்ரகஶரபஜ்  

4. பூஞ்வ  வலஸ் - வபட்ரடஶரபஜ்  

[A]  3  1  2  4   [B]  4  3  2  1                       

[C]  4  2  1  3  [D]  4  3  2  1 

17. பஶவயத் திஶக ஶற்றும் பஶக்டிரிஶ 

[A]  ஶல்ரஶனுல்யஶ     

[B] பஶக்டிரிரஶரபஜ்                       

[C] யஶக்ரடஶ பஶ ஷல்யஸ்     

[D] A & C 

18. புத உவமகரில் மபஶபேந்தஶதது : 
[A] கஷரஶஷரடஶரஶனஶஸ் – மபக்டின்                        

[B] வலஸ்   – ரகப் ஷட்                        

[C] பூஞ்வ    - வ ஸயஷம்         
[D] ஆல்கஶ    - வ க்னீஶ 

19. மபஶபேத்துக : 
1. லுஷச்வ     - ஆந்தஶக்ஸ்   

2. ம ல்     - மன்அலகல்  

3. ரகட்   - பிவரட்ர ஶய்  

4. கஶல் வடகள்  -  ஷட்ஸ்ரகங்கர்  

[A] 3 1 2 4      

[B] 4 3 2 1                       

[C] 4 2 1 3     

[D] 4 3 2 1 

20. மதஶலர ஶய் (அ) மவன்கரின் ____ பஶக்டிரிம் 

[A] கஷயஶஸ்டிரிடிம்       

[B] லிபிரிரஶ                      

[C] வக்ரகஶபஶக்டிரிம் மயப்ர 

[D] ரகம்பின்ஸ் 

21. ‚The pond silk” ( ீர்பட்டு) ன்று அவறக்கப்படுலது 

[A] ஸ்வபரஶவகஶ    

[B] பிவபட்                     

[C] பஶயஷவ ரபஶனிஶ    

[D] வ க்னீஶ 

22. N2 –  ஷவயபடுத்தும் பஶக்டிரிம் 

[A] வர ஶபிம்     

[B] பஶக்டிரிஶ                      

[C] அழரடஶபஶக்டர்    

[D] A & C 

 
 

23. மபஶபேந்தஶதது : 
[A] உபேவரலடிலம்   - கஶக்கஸ்    

[B] குச் ஷலடிலம்       - ரப ஷல்யஸ்                

[C] சுபேள்லடிலம்   - வ ஸயஷம்   

[D] கஶல்புள்ரி லடிலம்    - லிப்ரிரஶ 

24. எபே ம ல்யஶயஶன  ஶறுண்ைி லவகப் பூஞ்வ  

[A] வர ஶபிம்     

[B] ஈஸ்ட்                     

[C] அழரடஶபஶக்டர்    

[D] A & C 

25. ஆப்ரிக்கஶலின் உமக்க ர ஶய் 

[A] வஷஸ்டஶயஷடிக்கஶ         

[B] வலலஶக்ஸ்                      

[C] டிரிப்னர ஶரஶரகம்பின்ஸ்    

[D] பஶல் ஷரபஶம் 

26.  ஶம் பபேகும் கஶபி, ரத ீபேக்கு வ்லஶறு சுவல 
கஷவடக்கஷமது 

[A] பஶ ஷல்யஸ்மகஶதீரிம்      

[B] ஸ்வபரில்யம்                      

[C] அழரடஶபஶக்டர்        

[D] லினிகர் 

27. வக்ரகஶபஶக்டிரிம் டிபெபர்குரரஶ ஸ் ன்ம 
குச் ஷ லடில பஶக்டிரிஶ உண்டுபண்ணுலது 

[A] TB      

[B] MMR                     

[C] DPT      

[D] TT 

28. இமப்வப ற்படுத்தும் ரயரிஶ 

[A] பிரஶஸ்ரஶடிம் வலலஶக்ஸ்                                               

[B] பிரஶஸ்ரஶடிம் பஶல் ஷபஶம்                      

[C] பிரஶஸ்ரஶடிம் ரயரிஶ     

[D] பிரஶஸ்ரஶடிம் எரலரய 

29. H1,N1 1970 உயவகர ஆட்டிப்பவடத்த வலஸ் 

[A] பிரஶஸ்ரஶடிம்        

[B] இன்புரின் ஶ                     

[C] வலரனஶவலஸ்        

[D] மபஶரயஶ 

30. வலழஷன் புப் மபஶபேள் 

[A] DNA (அ) RNA     

[B] DNA() RNA                     

[C] DNA      

[D] RNA 

31. வ ட்ெவன  ஷவய ஷறுத்தும் பஶக்டிரிஶ  

[A] வ ட்ர ஶரஶனஶஸ்           

[B] ரகப்ரனஶபியஷக்                         

[C] தரஶரப ஷல்யஸ்      

[D] ஸ்வபரில்யம்  
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32. இ க்கயவல ன்பது எபே உரயஶகக்கயவல 
இதஷல் இடம்மபற்றுள்ர உரயஶகங்கரில் ஏன்று  

[A] டங்ஸ்டன்      

[B] கஶரீம்                         

[C] கஶப்பர்      

[D] மர்குரி   

33. ‚வலஸ்‛ பற்மஷ படிக்கும் படிப்பது  

[A] வலஶயெஷ           

[B] பஶக்டிரிஶயெஷ                      

[C] வக்கஶயெஷ      

[D] வபக்கஶயெஷ  

34.  ன்னரீ் ற்றும் கடல்கரில் ஷதந்து கஶைப்படும் 
எபே ம ல்தஶலங்கள் இவ்லஶறு 
அவறக்கப்படுகஷன்மன   

[A] ஆல்கஶக்கள்                  

[B] சூப்ரஶங்க்டன்                    

[C] ஃவபட்ரடஶப்ரஶங்க்டன்      

[D] மதஶற்றுத்தஶலம்  

35. புவகிவய மஶவ க் வலஸ் லடிலம்  

[A] கன தும்          

[B]  துலடிலம்                      

[C] சுபேள்லடிலம்          

[D]  ஷக்கயஶனலடிலம்   

36. பேந்துகரின் இஶைி ________________   

[A] மபனி ஷயஷம்         

[B] AZT                      

[C] மெண்ரடஶவ ஷன்         

[D] மபன் ஷயஷன்   

37. கஶற்மஷல்யஶ சுலஶ த்தஷற்கு .கஶ   

[A] ரகப்ரனஶஃபியஷக்         

[B] குரரஶரஶபிம்                       

[C] பஶக்டிரிரஶலிரிடின்         

[D] கஷயஶஸ்டிரிடிம்  

38. ரகஶை இவயப்புள்ரி ர ஶய் ( ஶந்ரதஶரஶனஶஸ் 
ஶல்ரலழஷரம்) த்தஶல ர ஶய்  

[A] பபேத்தஷ            

[B] ரபரி                       

[C] ம ல்          

[D] ரகட்  

39. வ ட்ெவன  ஷவய ஷறுத்தும் பஶக்டிரிஶ  

[A] அழட்ரடஶபஶக்டர்       

[B] வர ஶபிம்                      

[C] கஷரஶஸ்டிரிடிம்         

[D] அவனத்தும்  

 
 
 
 
 

40. பஶயஷல் உள்ர அஷயம்  __________ 

[A] ரயஶக்ரடஶஸ்            

[B] யஶக்டிக்அஷயம்                       

[C] ரயக்ரடஶ ரப ஷல்யஸ்         

[D] A & B 

41.  ஶர் தஶலங்கரில் இபேந்து  ஶர் பிரித்மதடுக்கும் 
பவம  

[A] மட்டிங்       

[B] கட்டிங்                      

[C] புபேனிங்               
[D] ஸ்கஷன்னிங்  

42. னித  ஷறுகுடயஷல் லஶலம் ஸ்ம ரிஸீஶ 
ரகஶவய வ்லித வலட்டஷன்கவர உற்பத்தஷ 
ம ய்கஷமது  

[A] A ற்றும் C        

[B] K ற்றும் B                     

[C] A ற்றும் E       

[D] E ற்றும் B 

43. ஶறும் லடிலத்வத உவட ம ல் இவ்லஶறு 
அவறப்பு  

[A] ஸ்வபரில்யம்         

[B] ப்ரிரஶஶர்ஃபிக்                     

[C] கூட்டுிர்கள்        

[D] கஷஶம்-ம கடிவ் 

44. பூஞ்வ கள் பற்மஷ படிப்பது ___________ 

[A] வலஶயெஷ    

[B] பஶக்டிரிஶயெஷ 
[C] வபக்கஶயெஷ     

[D] வக்கஶயெஷ 
45. பூஞ்வ ின் உடயம் _________________ 

[A] வகடின்       

[B] ரப ஷல்யஸ்                      

[C] வ ஸயஷம்          

[D]  ஸரனஶவ ட்டிக்  

46. கூற்று : (A) ஆல்கஶகலக்கும் பூஞ்வ கலக்கும் 
இவடர கஶைப்படும் கூட்டுிரி லஶழ்க்வக 
பவம– வயக்கன்கள் 

கஶைம் : (R) பூஞ்வ கலக்கும்  ஷய உர் 
தஶல ரலர்கலக்குஷவடர கஶைப்படும் 
கூட்டுிர் லஶழ்க்வக பவம - வக்ரகஶவ ஶ        

[A] (A)  ரி (R)  ரி (A) க்கு (R)  ரிஶன லிரக்கம்        
[B] (A)  ரி (R)  ரி (A) க்கு (R)  ரிஶன 
லிரக்கல்ய                     

[C] (A)  ரி (R)  ரி              

[D] (A)  ரி (R) தலறு 
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47.  ஶஶமதஶறஷற் ஶவயபம் / மஶட்டித் 
மதஶறஷற் ஶவயபம் இவனந்து பன்படுத்தும் 
எபே ம ல் பூஞ்வ  _________   

[A] ஈஸ்ட்                  

[B]  ஷபெரஶஸ்ரபஶஶ                      

[C] ஆஸ்பர்ெஷஸ்யஸ்       

[D] அவனத்தும்  

48. ‚பூஞ்வ கள் இல்யஶலிட்டஶல் இமப்பு கூட 
பலவ மபமஶது‛ ன்று கூமஷலர்    

[A] அமயக் ஶண்டர்         

[B] இஶபர்ட்வகீ்                     

[C] ஆல்பட்        

[D] லூிபஶஸ்டர்  

49. பூஞ்வ கரின் உடயம் இதனஶல் ஆனது   

[A] ம ல்லுரயஶஸ்         

[B] வகடின்                      

[C] மபப்டிரடஶகஷவரக்கஶன்      

[D] மபக்டின்  

50. பூஞ்வ ின் ர ஷப்பு உைவுப் மபஶபேள் ___ 

[A] மபப் ஷன்              

[B] மனின்                      

[C] கஷவரக்ரகஶென்             

[D] ம ல்லுரயஶஸ் 

51.  ீரில் கவபம் ரபஶது வவட்ென் 
அனிகவரக் மகஶடுக்கும் ர ர்ம் ___________ 

[A] அஷயம்     

[B] கஶம்  

[C] உப்பு      

[D] கைிங்கள் 

52.  ீய யஷட்ஸ் தஶவர  ஷலப்பு  ஷமஶக 
ஶற்றுலது 

[A] அஷயம்     

[B] கஶம்  

[C] உப்பு      

[D] கனிங்கள் 

53. மபஶபேத்துக : 
A. ஆப்பிள்  -  ஷட்ரிக் அஷயம்  

B. லுஷச்வ   - ஶயஷக் அஷயம்  

C. தக்கஶரி  - அ ஷட்டிக் அஷயம்  

D. கஶடி   -  ஆக்ழஶயஷக் அஷயம் 

[A]  1   3   2   4    

[B]  2   1   4   3 

[C]  1   2   3   4    

[D]  1   2   4   3 

 

 

 

54. ர ஶதவனக் குறஶின் அபேகஷல் ரிபம் எபே 
மலகு லர்த்தஷவ மகஶண்டு ம ல்லும் ரபஶது 
அது ‚பஶப்‛ ன்ம எயஷபடன் அவைக் 
கஶைம் 

[A] ஆக்ழஷென் லஶப மலரிரறுகஷமது  

[B] துத்த ஶக லஶப மலரிரறுகஷமது  

[C] வவட்ென் லஶப மலரிரறுகஷமது  

[D] வவட்ரஶகுரரஶரிக் அஷயம்  

மலரிரற்மப்படுகஷமது 

55. கூற்று : (A) தஶலங்கள் ற்றும் லியங்குகரின் 
(உிரினங்கரில்) கஶைப்படும் அஷயங்கவரக் 
கரி அஷயங்கள் ன்கஷரமஶம்.  

கஶைம் : (R) பஶவமகள் ற்றும் கனிப் 
மபஶபேட்கரில் மபமப்படும் அஷயங்கவர கனி 
அஷயம் ன்கஷரமஶம்          

[A] (A)  ரி (R)  ரி (A) க்கு (R)  ரிஶன லிரக்கம்        
[B] (A)  ரி (R)  ரி (A) க்கு (R)  ரிஶன  

லிரக்கல்ய                     

[C] (A)  ரி (R)  ரி           [D] (A)  ரி (R) தலறு 

56. கஸழ்கண்டலற்றுள் மபஶபேத்தற்மது : 
[A] ஷன் கயங்கள்  - கந்தக அஷயம்  

[B] கறஷலவமகவர தூய்வ –வவட்ரஶகுரரஶரிக்  

[C]  வல் ர ஶடஶ  - பஶர்ஷக் அஷயம்  

[D] லில ஶ உம்  - வ ட்ரிக் அஷயம்   

57. PH அரலடீ்வட அமஷபகப்படுத்தஷலர்   

[A] ஸ்.பி. ர ஶன் ன்    

[B] லூிபஶஸ்டிர்   

[C] டஶரிம ல்யஷ     

[D] ரெஶகன் ன்  

58.  டு ஷவய கவ யஷன் ( ீர்) PH தஷப்பு _______ 

[A] 5.8    [B] 7 

[C] 9    [D] 7.5 

59. கஸழ்கண்டலற்றுள் மபஶபேத்தற்மது  

[A]  ஶதஶன உப்பு  - NaCl  

[B]  வல் ர ஶடஶ - Na2CO3 

[C]  யவல ர ஶடஶ  - NaHCO3 

[D]  யவலத்தூள்   - CaSO4 ½ H2O 

60. மபஶபேத்துக : 
A. சுட்ட சுண்ைஶம்பு  - கஶல் ஷம் ஆக்வ டு   

B. சுண்ைஶம்பு  ீர்   - கஶல் ஷம் வவட்ஶக்வ டு   

C.  ீற்றுச் சுண்ைஶம்பு  - கஶல் ஷம் வவட்ஶக்வ டு   

D. அஷய  ீக்கஷ     - மக்ன ீஷம் வவட்ஶக்வ டு  

[A] 1  3  2  4    

[B] 2  1  4  3 

[C] 1  2  3  4    

[D] 1  2  4  3 
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61. ஆல்கஶ உடயத்தஷன் படி ஷவய  ரிஶன லரிவ  

[A] ரலர், தண்டு, இவய, தஷசுக்கள்     

[B] தஷசுக்கள், இவய,தண்டு, ரலர்    

[C] ரலர், இவய, தண்டு, தஷசுக்கள்    

[D] தஷசுக்கள், இவய,ரலர்,தண்டு 

62. எபே ம ல் ஆல்கஶ ()  கபேம் 
தன்வபவடது 

[A] ஸ்வபரஶவகஶ       

[B] கஷரஶஷரடஶரஶனஸ் 

[C] ரக்ரஶழஷஸ்டிஸ்       

[D] யஶஷரனரிஶ 

63. கஸழ்கண்டலற்றுள் மபஶபேத்தற்மது : 
[A] கஷண்ைலடிலம் – கஷரஶஷரடஶரஶரனஶஸ்   

[B] ரிப்பன் லடிலம்  – ஸ்வபரஶவகஶ  

[C]  ட் த்தஷ லடிலம்  - ரக்ரஶழஷஸ்டிஸ்  

[D] லவய பின்னல் லடிலம் – ஊரடஶரகஶனிம்    

64. கஸழ்கண்டலற்றுள் (ஆல்கஶ) மபஶபேத்தற்மது : 
I.  ரனஶபஶக்டிரிங்கள் பெரகரிஶட்டிக் 
லவகவச்  ஶர்ந்தது  

II.ம ல்சுலர் பஶக்கட்டினஶல் ஆனது   

III.பன்று லவகஶன எரிச்ர ர்க்வக  ஷமஷ 
உள்ரது  

IV. ஷபெக்யஷஸ் ற்றும்  வ்லினஶல் சூறப்பட்ட 
ம ல் தன்னுபேப்புகள் கஶைப்படுகஷமது 

[A] I, II,  ரி III, IV தலறு   

[B] I, IV, தலறு II, III  ரி  

[C] I,  ரி II, III, IV தலறு     

[D] I, II, தலறு  III, IV  ரி   

65. அரஶடின் ந்த ஆல்கஶலில் இபேந்து 
மபமப்படுகஷமது 

[A] மகல்ப்     

[B] மெயஷடிம் 

[C] கஷஶழஷரயரிஶ    

[D] அரயஶ ஸஶ 

66. லிண்மலரிப் பைத்தஷல் பன்படுத்தும் ஆல்கஶ 

[A] குரரஶரில்யஶ ஸ்வபபேயஷனஶ 

[B] குரரஶரில்யஶ வபரினஶய்ரடஶ ஶ   

[C] குரரஶரில்யஷன்     

[D] அவனத்தும் 

67. தஶல உயகஷன் இபே லஶழ்லிகள் ________________ 

[A] தஶயஸ்     

[B] மடரிட்ரடஶவபட்  

[C] ஆம்பிபிஶன்ஸ்   

[D] வயக்கன்கள் 

 

 

 

 

 

68. பிவரஶவபட் பற்மஷ தலமஶனது : 
[A] படீ்ஶஸ் ற்றும் ஸ்பக்னம் – ரிமபஶபேரஶக  

பன்படுகஷமது  

[B] பிவரஶவபட்டுகள் ண்ைரிப்வப  

தடுக்கஷமது   

[C] ஸ்பக்னம் புவ தடுப்பஶனஶக பன்படுகஷமது  

[D] ‘படீ்’ ன்பது குவமந்த கஶர்பன் உவடது   

69. லஶஸ்குயஶர் கஷரிப்ரடஶரகம்கள் ன்பது _______ 

[A] பிவரஶவபட்        

[B] மடரிட்ரடஶவபட்  

[C] ெஷம்ரனஶஸ்ரபஶம்       

[D] ஆண்ெஷரஶஸ்ரபஶம் 

70. ‚ங்வகர் கூந்தல்‛ ன்று அவறக்கப்படுலது 

[A] அடிஶந்தம்     

[B] மபைிகள்  

[C] ஶஸ்      

[D] அக்ரகரிஶ 

71. தஶலத்தஷல் எரிச்ர ர்க்வக ங்கு 
 வடமபறுகஷமது    

[A] இவயகள்       

[B] ரலர்கள்   

[C] தண்டு      

[D] கணு 

72. தஶலங்கள் வ்லஶறு கறஷவு  ீக்கம் ம ய்கஷமது   

[A] ம ல்கரில் லஶக்குரலஶல்கரஶக  

ர ஷக்கப்படுகஷமது        

[B] உதஷபேம் இவயகரில் ர ஷக்கப்படுகஷமது                        

[C] ரலர்கரின் லஶியஶக ண்ைில்  

ர ஷக்கஷமது        

[D] அவனத்தும்  ரி  

73. தற் ஶர்பு ஊட்ட பவமக்கு ரதவலஶனது   

[A] O2, H2O       

[B] பச்வ ம்   

[C] சூரி எரி      

[D] அவனத்தும் 

74. கஶற்மஷன் பயம் கந்த ர ர்க்வக ___________ 

[A] ஆர்னித்ரதஶபில்யஷ    

[B] அனிரஶபில்யஷ  

[C] சூபில்யஷ     

[D] ன்டரஶபில்யஷ   
75. ரயரிஶ ர ஶய்க்கஶன பேந்து ந்த 

ப்பட்வடில் இபேந்து கஷவடக்கஷமது 

[A] கரி யஶங்கண்ைி   

[B]  ஷங்ரகஶனஶ 

[C] கஸறஶம ல்யஷ         

[D] ரலம்பு 
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76.  ஷலப்பு யஷட்ஸ் தஶவர  ீய  ஷமஶக 
ஶற்றுலது 

[A] கஶம்      

[B] அஷயம்  

[C] கனிங்கள்     

[D] தஶதுக்கள் 

77. அனபனீஶ எபே _________________    

[A]  ரனஶபஶக்டீரிஶ     

[B] ஆல்கஶ                        

[C]  ஷலப்பு ஆல்கஶ     

[D] பஶ ஷ 
78. தஶலங்கள் லரர்ச் ஷ () இனப்மபபேக்கத்தஷற்கு 

த்தவன தனிங்கள் ரதவல   

[A] 1                          

[B] 12                  

[C] 18                      

[D] 16 

79. மபஶபேத்துக : 
1. வலட்டஷன் A -  ஷக்ரடஶரயஶபிஶ 

2. வலட்டஷன் C - ரிக்கட்ஸ்  

3. வலட்டஷன் D - ஸ்கர்லி 
4. வலட்டஷன் E - யட்டுத்தன்வ   

[A]   1   2   3   4     

[B]   4   3   2   1                       

[C]   1   3   4   2     

[D]   1   3   2   4 

80. வவட்ரஶகுரரஶரிக் அஷய உற்பத்தஷ ________ 

[A] ஆக் ஶன்                

[B] ெெீஷனம்                       

[C] கஶர்டிஶக்          

[D] ஆக் ஶண்டிக் 

81. மபஶபேத்துக : 
1. கஶல் ஷம்     - லும்பு கட்டுஶனம் () பஶரிப்பு  

2. வலட்டஷன் B2 - ம ல்கரில் லரர் ஷவத ஶற்மம்   

3. வலட்டஷன் B4 - ம ஶதஷகரின் ம ல்பஶடுகள்  

4. வலட்டஷன் B12- இத்த  ஷலப்பணுக்கரின் பதஷர்ச் ஷ  

[A] 2 4 1 3      

[B] 4 3 2 1                       

[C] 1 2 3 4      

[D] 3 4 2 1 

82. கூட்டுிரி உைவூட்ட பவமக்கு .கஶ ______  

[A] வயக்கன்           

[B] வக்ரகஶவ ஶ                     

[C] வர ஶபிம்       

[D] அவனத்தும்  

 

 

83. தஶல ம ல் இவதப் மபற்றுள்ரதஶல் லியங்கு 
ம ல்யஷன் இபேந்து ரலறுபடுகஷமது      

[A] ம ல் வ்வு                 

[B] ன்ரடஶபிரஶ  லவய                       

[C] பிரஶஸ்ஶ  வ்வு        

[D] ம ல்சுலர் 

84. கஸழ்கண்டலற்றுள்  ரிஶனது ரதர்க ;   

[A] மலரிர்க் கைிகங்கள்- யஷபெக்ரகஶபிரஶஸ்டிடுகள்     
[B] லண்ைக்கைிகங்கள் – குரஶரஶ பிரஶஸ்டிடுகள்               

[C] பசுங்கைிகங்கள்     – குரரஶரஶபிரஶஸ்டிடுகள்     
[D] அவனத்தும்  ரி  

85. கூற்று : [A] உடற்ம ல்கரில் ற்படும் 
ஶறுபஶடுகள் அடுத்த தவயபவமக்குக் 
கடத்தப்படுலதஷல்வய    

கஶைம் : [R] இனச்ம ல்கரில் ற்படும் 
ஶறுபஶடுகள் அடுத்தத் தவயபவமக்கு 
கடத்தப்படுகஷன்மன       

[A] [A]  ரி [R]  ரி [A] க்கு [R]  ரிஶன லிரக்கம்        
[B] [A]  ரி [R] தலறு [A] க்கு [R]  ரிஶன  

லிரக்கல்ய                      

[C] [A] தலறு [R]  ரி       

[D] [A]  ரி [R]  ரி  

86. வ ட்ென் சுறற்ச் ஷில் தலமஶனது து / வல    

[A] வ ட்ென் மலரிரற்மம் – சூரடஶரஶனஶஸ்   

[B] வ ட்ென்  ஷவய ஷறுத்தம் – வர ஶபிம்                        

[C] அம்ரஶனிஶலது      -  ஶஸ்டஶக்      

[D] வ ட்ரட்டஶதல்          – வ ட்ரஶபஶக்டர் 

87. ரபஶக்குலத்து ம ரி ல் ஷகுந்த  கத்தஷல் 
கஶற்று ம ம்பலப்பு  ஷமஶக ஶம கஶைம் ___ 

[A] கஶர்பன் ரஶனஶக்வழடு             

[B] வவட்ரஶ கஶர்பன்                    

[C] கந்தக வட ஆக்வழடு          

[D] வ ட்ென் ஆக்வழடு 

88. பஶக்டிரி ர ஶய்கரில் மபஶபேந்தஶதவதத் ரதர்க :     

[A] லுஷச்வ   –  ஷட்ஸ் ரகன்கர்     

[B] உபேவர  – லில்ட்ர ஶய்    

[C] ரலர்க்கடவய  – டிக்கஶ ர ஶய்    

[D] ம ல்   – பிவரட் ர ஶய்கள் 

89. னித உடயஷல் அதஷகம் கஶைப்படும் தனிம்  

[A] கஶர்பன்      

[B] வவட்ென்  

[C] வ ட்ென்     

[D] ஆக் ஷென் 

90. கண்ைஶடிவக் கவக்கும் அஷயம் _______ 

[A] வவட்ரஶ குரரஶரிக் அஷயம்   

[B] புலட்ரடஶனிம்  

[C] வபபைலிக் அஷயம்          

[D] வவட்ரஶ புலரிக் அஷயம் 
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91. குரரஶரஶபில் ர ர்த்தஷல் அதஷகரவு உள்ர 
தனிம்    

[A] ஶங்கனிசு     

[B] மலள்ரீம்    

[C] க்ன ீஷம்         

[D] குப்பவட் 

92. அவனத்து அஷயங்கலும் கஶைப்படும் தனிம்  

[A] வவட்ென்     

[B] வ ட்ென்    

[C] வவட்ரஶகுரரஶரிக்    

[D] ஆக்ழஷென் 

93.  டு ஷவயக் கவ யஷன் PH தஷப்பு ____________  

[A] 14     

[B] 7 

[C] 7.5     

[D] 14.5 

94. கஸழ்கண்டலற்றுள் து வல /  ரி  

[I] அலுஷனித்தஷன் தஶது – பஶக்வ ட்   

[II] பரஶனித்தஷன் தஶது  – பிச்பிரண்ட்  

[III] ரஶனவ ட்   - ரதஶரிம்    

[IV] இபேம்பின் தஶது  – மவவடட் 
, ஷட்டவட் 

[A] I, II  ரி      

[B] II, IV  ரி  

[C] I, II, III, ரி IV தலறு   

[D] I, II, III, IV  ரி 

95. பபேப்மபஶபேட்கரின்  ஶன்கஶம்  ஷவய ____________ 

[A] ன்ஸ்டீன்    [B] பிரஶஸ்ஶ  

[C] புல்யரீன்     [D] லஶப 

96. ஷகக் கடினஶன அரயஶகம் ____________________ 

[A] வலம்      

[B] மபரியஷம் 

[C] புரஶஷன்     

[D] புல்யரீன்   

97. ரிமபஶபேரஶக பன்படும் வவட்ென் ர ர்ம்  

[A] வவட் ஷன்     

[B] வ ட் ஷன்  

[C] வவட்ஶக்வ டு   

[D] வ ட்ரட்  

98. ன்ஸ்டீன்  ஷவமஶற்மல்  ன்பஶடு __________ 

[A] E = MIC     

[B] E = MC2 

[C] 2n     

[D] E = OH 

99. கஸழ்கண்டலற்றுள் மபஶபேத்தற்மது : 
[A] . ஶ.பூஷ லிபேது   – ரளக்வ ஷனஶ   

[B] AUSINDEX-15 கடற்பிற் ஷ – இந்தஷஶ &  ஸனஶ   

[C] புதஷ சுற்றுயஶக்மகஶள்வக 2015 - 2020 – ஆந்தஷஶ  

[D] இந்தஷ தஷலஶஸ்    - ம ப்டம்பர் – 14 

100. . ஶ.(UNGA) தஷர்லபேம் 70 லது 
கூட்டத்மதஶடரின் ரபஶது இந்தஷஶத் மதஶடர்பஶன 
ரபச்சுலஶர்த்வத  வடமபம உள்ரது 
அத்தீர்ஶனம் மகஶண்டுலப்பட கஶைம் 

[A] இந்தஷஶலிற்கு லடீ்ரடஶ அதஷகஶம் கஷவடக்க  

[B] . ஶலில்  ஷந்த உறுப்பினர் இடம் மபம  

[C] IAEA லில் உறுப்பினஶக இவை  

[D] . ஶ.லர்த்தக அவப்பில் உறுப்பினஶக  
 

   

                            

   

     

 

 
 
 
 



 
 

 8807745010 rarivutnpsc@gmail.com 
Page 9 

www.facebook.com/arivutnpsc 

  

        ARIVU TNPSC STUDY CENTRE SINCE-1999 

 

ANSWER 
 
[1]B     [2]A     [3]C   [4]A    [5]B   [6]A     [7]C     [8]B   

[9]B     [10]C [11]B  [12]D  [13]D   [14]A  [15]A   [16]C 

[17]C  [18]D  [19]D  [20]C  [21]A  [22]D  [23]C   [24]B 

[25]C   [26]A  [27]A  [28]B  [29]B  [30]A  [31]A   [32]D 

[33]A   [34]C  [35]C   [36]D  [37]D  [38]A  [39]D   [40]B  

[41]A  [42]B  [43]B   [44]D  [45]C   [46]C  [47]A   [48]D 

[49]B  [50]C  [51]A  [52]A  [53]B   [54]C  [55]C   [56]C 

[57]A  [58]B  [59]D  [60]C [61]A  [62]B  [63]C   [64]D 

[65]A   [66]B  [67]C  [68]D  [69]B  [70]A [71]A   [72]D 

[73]D   [74]B  [75]B   [76]A  [77]A  [78]D  [79]D   [80]D 

[81]C  [82]D  [83]D   [84]D  [85]D   [86]C  [87]D   [88]C 

[89]D  [90]D [91]C  [92]A  [93]B   [94]D  [95]B   [96]A 

[97]A  [98]B  [99]B  [100]B 
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