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TNPSC GROUP II MODEL QUESTION PAPER 

GENERAL TAMIL/GENERAL STUDIES 

GENERAL TAMIL 6
TH

 TO 8
TH

 TAMIL  

GENERAL STUDIES 9
TH

 AND 10
TH

 SCIENCE  

1. ம் ஆர்த்த தூண்டுததரகவும், சுருக்கரகவும், ரசிக்க 

ளிரக இருப்தது ண ஜயர்னரல் நரு கூறிது 

 a ) ஷ் ரடகம்  b ) கிநக்க ரடகம் 

 c ) ஆங்கின ரடகம் d ) டமரழி ரடகம் 

2. அதடக்கனம் ன்று ந்து அதடந்ர் விரும்பித அளிக்கும் 

ன்ணன் ன்று அகி ம ரக்கர புனரல் குறிக்கப்தடுதர். 

 a )  ந்தின் சுர்க்கி  b ) சீக்கரதி 

 c ) முத்து ரமி துத  d )  தடப்த ள்பல் 

3. தர க்களிதடந விழிப்புர்வு ற்தடுத்தும் தகயில் 

 முரப் தரடல்கதப ழுதி சீர்திருத்க் கருத்துக்கதப 

க்களிதடந தப்பிர். 

a ) தட்டுக்நகரட்தட கல்ர சுந்ம் 

b ) உடுதன ரர கவி 

c ) இரச் ந்தி கவிரர் 

d ) விடுதனக்கவி 

4. அதிதத்ர், றிதத்ர், அர்நீதிர், இற்ததகரர், இத ஞரனிரர் 

நதரன்நநரர் ரருடன் மரடர்புதடர்கள். 

 a ) ஆழ்ரர்கள்  b ) ரன்ரர்கள் 

 c )   முனிர்கள் d ) ததிமணண் சித்ர்கள் 

5. புநரச் கரில் இண்டரது கல்வி ரரடு தடமதற்ந ஆண்டு 

 a ) 1917 b ) 1915 c ) 1971 d )1919 

6. உ.ந. ர. ததிப்பித் நூல்கதப மதரருத்துக. 

a ) நகரத  1. இண்டு 

b ) புரங்கள் 2. மூன்று 

c ) அந்ரதி  3. ஆறு 

d ) தணி  4. தன்னிமண்டு 

a  b  c  d  

A. 4 3 2 1 
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B. 3 4 2 1 

C. 3 4 1 2 

D. 4 3 1 2 

7. ‛ரத நதரற்றுதும் ரத நதரற்றுதும்‛ – ன்ந ரிகநபரடு 

மரடங்கும் நூல். 

 a ) ணிநகதன  b ) இத முது 

 c ) சினம்பு    d ) தபரததி 

8. வீன் மடுமள் நல் வின் ம ந்தில் ம்மதருரன் – ணத் 

மரடங்கும் அம்ரதணப் தரடதன தரடிர். 

 a ) குங்குடி ஸ்ரன்  ரகிபு b ) ஈ ரண நசிகர் 

 c ) உ.ந. ரமிரர்    d ) மீணரட்சி சுந்ணரர் 

9. கதனகளின் விதபநினம், விக்கதக்கும் கட்டடக்கதனயும் 

சிற்தக் கதனயும் மகரழிக்கும் ஊர். 

 a ) கரஞ்சிபும்    b ) ரல்னபும்  

c ) ஞ் ரவூர்    d ) கும்தநகரம்  

10. உனகத்தில் கிழ்ச்சி உதடர்கள் இர்கநப ன்று 

திருள்ளுர் ரதக் கூறுகிநரர். 

a ) மரழிநனரடு மதரருந்தி ரழ்க்தக மறிதக் கதடப் 

பிடிப்தர்கள். 

b ) ட்நதரடு மதரருந்தி ரழ்க்தக மறிதக் கதடப் 

பிடிப்தர்கள். 

c ) அன்நதரடு மதரருந்தி ரழ்க்தக மறிதக் கதடப் 

பிடிப்தர்கள். 

d ) வீத்நரடு மதரருந்தி ரழ்க்தக மறிதக் கதடப் 

பிடிப்தர்கள். 

11. நீதி மறியில் நின்று பிநர்க்குவும் நர்தர் நனர் கீர் 

ற்நநரர் ன்ந தரடல்ரிகள் இருதடது. 

 a ) தரதிரர்    b ) தரதிர ன் 

 c ) தட்டுக் நகரட்தடரர் d ) ரணிர ன் 

12. ’நணி’ – ன்தன் மதரருள் 

 a ) மதண்குங்கு  b ) ஆண்குங்கு  c )  தட  d ) தன 

13. பின்ரும் குநதப நிதநவு ம ய்க. 

 அன்நதரடு இதந் க்கு ன்த ஆருயிர்க்கு  

 _____________________________. 

a ) ன்புநரல் நதரர்த் உடம்பு 
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b ) ண்பு னும் ரடரச் சிநப்பு 

c ) ன்பும் உரிர் பிநர்க்கு 

d ) ன்நதரடு இதந் மரடர்பு 

14. பின்ருதர்களில் ரருதட கரனத்தில் ஏவிக்கதன ன்கு 

பர்ச்சிதடந்து. 

 a ) ந ரர்கள்  b ) தரண்டிர்கள் 

 c ) தல்னர்கள் d ) ஞ்த  ரத்திர்கள் 

15. ஏவிங்களில் உத்ம், த்திம், அம் ன்தது தணக் 

குறிக்கும்.  

 a ) அபவு  b ) கருப்மதரருள்  c ) மய்ப்தரடு d ) இல்புகள் 

16. மிழ் பிநமரழித் துதயின்றித் னித்து இங்குது 

ட்டுமின்றி தத்நரங்கவும் ம ய்யும் ன்று கூறிர். 

 a ) ஜி.யூ. நதரப்       b ) கரல்டுமல்  

 c ) வீரமுனிர்     d ) சீகன்தரல்கு 

17. ‛ல்னரச் ம ரல்லும் மதரருள் குறித்ணந‛ – இவ்ரிகள் 

இடம்மதற்ந நூல். 

 a ) ன்னூல்        b ) புநரனூறு  

 c ) மரல்கரப்பிம்  d ) ண்டினங்கரம் 

18. எரு முற்றுப் மதநர விதணச் ம ரல் விதணமுற்தநக் மகரண்டு 

முடிந்ரல் அது _______ ணப்தடும். 

 a ) விதணமுற்று       b ) விதணமச் ம் 

 c ) மதமச் ம்        d ) விதணரனதணயும் மதர் 

19. தண்தட ரளில் மதண்கள் விதபரடர விதபரட்டு. 

 a ) ஏதரடுல்      b ) ட்டரடுல் 

 c ) தந்ரடுல்         d ) ற்நதரரிடல் 

20. ந முந நண்டுமனில் மருமல்னரம் மிழ் முக்கம் 

ம ழிக்கச் ம ய்வீர் ன்று தரடிர். 

 a ) க்கள் கவிஞர்       b ) விடுதனக்கவி 

 c ) கரந்திக்கவிஞர்      d ) துகவி 

21. குநள் மண் ம ந்துதந ன்ந தரவிணத்ரல் ஆண எந ததிமணண் 

கீழ்க்கக்கு நூல். 

 a ) முதுமரழிக்கரஞ்சி      b ) திரிகடுகம் 

 c ) னரதி                  d ) திருக்குநள் 

22. இதநன் டணம் புரியும் சித்தி தத அதந்துள்ப இடம். 

 a ) சிம்தம்           b ) குற்நரனம் 
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 c ) சீர்கரழி             d ) திருமண்மய் ல்லூர் 

23. ந ரன் மதருஞ்ந ல் இரும்மதரதநரல் கரிவீ ப் மதற்ந 

மதருதக்குரிர். 

 a ) நகரவூர் கிரர்     b ) கூடலூர் கிரர் 

 c ) மதருஞ்சித்திணரர்  d ) நரசிக்கீணரர் 

24. ரரசும் நகரவிதனத் ற்நதரது தரதுகரத்து ருது  

 a ) இந்து அநநிதனத்துதந  b ) யுமணஸ்நகர 

 c ) ஞ்த  அண்தண  d )த்தி மரல்மதரருள் துதந 

25. திருள்ளுரதனயில் இடம்மதற்றுள்ப நகரவூர் கிரரின் 

தரடல்களின் ண்ணிக்தக. 

 a ) 16 b ) 17  c ) 18  d ) 19 

26. ஆர்ர் மதர்சி  ன்தர் பின்ரும் ந்க் கல்லூரியின் 

நதரசிரிர். 

 a ) திரினிட்டி  b ) நகம்பிரிட்ஜ் 

 c ) ஆக்ஸ்நதரர்டு d ) கிங்ஸ் 

27. மரிநிதனப் மதமச் ம் கரன தகரல் த்தண தகப்தடும். 

 a ) மூன்று   b ) இண்டு   c )  ரன்கு d ) ந்து 

28. அத  நிதனரகந ருது 

 a ) இதடச்ம ரல்  b ) அதடமரழி 

 c ) இட்தடக்கிபவி d ) அடுக்குத்மரடர் 

29. உடல் ரடிணரலும் தசி மீறிணரலும் ழிரறிடரநன 

ரழ்ந்திடுநரம் ன்று தரடிர். 

 a ) உடுதன ரர கவி  b ) இரச் ந்தி கவிரர் 

 c ) தரதிரர் d )தட்டுக்நகரட்தட கல்ர சுந்ம். 

30. உரர்த்ரண்டம் தநதகள்  ரனம் அதந்துள்ப 

ரட்டம். 

 a ) திருரரூர்       b ) சிகங்தக   

 c ) மதம்தலூர்       d ) ரகப்தட்டிணம் 

31. நரக்கிணரர் கண்ணிடத்ந ம் மரழில் நிறுத்துநரர் ண 

ஏவிருக்கு இனக்கம் குத்ர். 

 a ) மரல்கரப்பிர்         b ) ச்சிணரர்க்கினிர் 

 c ) அடிரர்க்கு ல்னரர்    d ) இபம்பூணரர் 

32. மதரருத்துக. 

a ) முப்பு ரடு      1. தட்டுக்நகரட்தட 

b ) மகர ரடு       2. மதரருத திக்கத 
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c ) கரணரடு          3. ரம் 

d ) மன்ணரடு        4. துரந்கம் 

a  b  c  d  

A. 4 3 2 1 

B. 2 3 1 4  

C. 4 3 1 2 

D. 2 3 4 1 

33. அஃமரருற்கு – இச்ம ரல் வ்ரறு பிரியும் 

 a ) அஃது + எரு + கு b ) அஃது + எருற்கு 

 c ) அஃது + எருனுக்கு d ) அஃது + எருன் + கு 

34. அக ரித ப்தடி ம ரற்கதப சீர் ம ய்க. 

a ) ன்மநரடர், ங்கி, ண்டமிழ், ன்மநரண்டர். 

b ) ண்டமிழ், ங்கி, ன்மநரண்டர், ன்மநரடர். 

c ) ங்கி, ண்டமிழ், ன்மநரடர், ன்மநரண்டர். 

d ) ங்கி, ண்டமிழ், ன்மநரண்டர், ன்மநரடர். 

35. பிநமரழிச் ம ரல் இல்னர மரடதத் நர்க. 

a ) சுததிணத்தில் மதரிநரர்க்கு க்கம் ம ய்க. 

b ) சுததிணத்தில் மதரிநரர்க்கு ஸ்கரம் ம ய்க. 

c ) ன்ணரளில் மதரிநரர்க்கு க்கம் ம ய்க. 

d ) ன்ணரளில் மதரிநரர்க்கு கும்பிடுல் ம ய்க. 

36. தணக்கு விபக்கம் டரள் ன்ந தரடல் இடம் மதற்ந நூல். 

 a ) ரனடிரர்      b ) ரன்ணிக்கடிதக 

 c ) இனித ரற்தது d ) இன்ணர ரற்தது 

37. மிழ்மரழி அகரண சித்தி நதனப்தரடதந் மள்ளித்ட்டு, 

திருக்குநள் அதில் தக்கப்தட்டுள்ப ங்க ஆப்பிள் ன்று 

கூறிர். 

 a ) டரக்டர் கிமௌள்  b ) ஜி.யூ.நதரப் 

 c ) கரல்டுமல்  d ) வீர்ரமுனிர் 

38. கண்ர ன் இற்றி நூல்களில்  ரகித் அகரடமி விருது மதற்ந 

நூல். 

a ) ஆட்டணத்தி ஆதிந்தி 

b ) ந ரன் கரலி 

c ) ஆயிம் தீவு அங்தகர்க்கண்ணி 

d ) சிங்கரரி தரர்த் ம ன்தண. 
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39. ள்பல், இபத, அறிரத, டத ஆகி ரன்கு 

கரங்கபரல் தகச்சுத நரன்றும் ணக் கூறி நூல். 

 a ) புநரனூறு   b ) மரல்கரப்பிம் 

 c ) திருக்குநள்  d ) ன்னூல் 

40. தரதிக்குப்பின் கவித பின் திருப்தத்த விதபவித்ர். 

 a ) தரதிர ன்  b ) கண்ர ன் 

 c ) சுர   d ) . நங்கடகரலிங்கம் 

41. மதரருத்துக.  

a ) ஆடர்  1. ஏதரடுல் 

b ) களிர்  2. பூப்தறித்ல் 

c ) சிறுர்  3. றுழுவுல் 

d ) சிறுமிர்  4. கிட்டிப்புள் 

  a  b  c  d  

A. 3 1 4 2 

B. 4 3 2 1 

C. 3 4 2 1 

D. 3 1 2 4 

42. ‚ரநரன் மகரப்பூழ் னர்ந் ரதப் பூநரடு புதயுஞ் சீரும் 

பூவில்‛ – ன்ந தரடல் ரிகள் இடம்மதற்ந நூல். 

 a ) சினப்ததிகரம்  b ) தரிதரடல் 

 c ) புநரனூறு   d ) கலித்மரதக 

43. மதர்ச்ம ரல் சின ரற்நங்களுடன் அதத்ற் மதரருளில் 

ருது ந் நற்றுத. 

 a ) விளி நற்றுத b ) ழுரய் நற்றுத 

 c ) ரம் நற்றுத d ) ரன்கரம் நற்றுத 

44. துன்தத்தயும் தகச்சுதநரடு ம ரல்தில் ல்னர். 

 a ) கரபநகப் புனர்  b ) திரு.வி.க. 

 c ) தகுத்றிவுக் கவிரர் d ) இரச் ந்தி கவிரர். 

45. துத ன்தன் மதரருள் 

 a ) பத  b ) இபத   c ) ரய்த  d ) இனித   

46. இரரனுஜன் முல் ரண கணி நத ன்று கூறிர். 

 a ) னரர்ட் மண்ட் னண்ட் b ) ஈ.டி. மதல் 

 c ) சூலின் கக்சுலி   d ) பிரன்சிஸ் ஸ்பிரிங் 

47. மிழ் இனக்கித்தில் ழுத்து ன்தற்கு ஏவிம் ணப்மதரருள் 

இருந்தணக் கூறும் நூல்கள். 
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a ) துதக் கரஞ்சி, தட்டிணப்தரதன. 

b ) தரிதரடல், குறுந்மரதக 

c ) ததிற்றுப்தத்து, தட்டிணப்தரதன 

d ) தட்டிணப்தரதன, குறுந்மரதக 

48. ஆடு முனரண தன்னிண்டு இரசிகதபயும் விண்மீன்கதபயும் 

தந் ம ய்தி _____ ன்னும்  ங்க நூல் ரும் அரி 

ம ய்திரகும். 

 a ) துதக்கரஞ்சி  b ) தரிதரடல் 

 c ) தட்டிணப்தரதன  d )  மடுல்ரதட 

49. மதரருத்துக. 

a ) அறுத வீதி   1. அந்ர் வீதி 

b ) கூனவீதி    2. ஆதடகள் விற்கும் கதட வீதி 

c ) மதரன் வீதி   3. ரனிக்கதட வீதி 

d ) தநர் வீதி  4. மதரற்கதட வீதி 

a  b  c  d  

A. 2 3 1 4 

B. 2 3 4 1 

C. 3 4 2 1 

D. 3 4 1 2 

50.  ’மிழ்மகழு கூடல்’ – ண துததப் நதரற்றும் நூல். 

 a ) தரிதரடல்  b ) அகம்  c ) துதக்கரஞ்சி  d ) புநம் 

51.  ரன்ணிரதனயில் அதந்துள்ப ரல்தகப் தரக்கள் 

a ) மண்தர, கட்டதபக் கலித்துதந, விருத்ப்தர, ரழித  

b ) மண்தர, கட்டதபக் கலித்துதந, ஆசிரி விருத்ம், 

ஆசிரிப்தர. 

c ) மண்தர, ஆசிரிப்தர, கலிப்தர, ஞ்சிப்தர. 

d ) ஆசிரிப்தர, விருத்ப்தர, ரழித , துதந. 

52. மிழில் மிகுதிரக உள்ப மதர் 

 a ) இடுகுறிப்மதர்  b ) மரழிற்மதர் 

 c ) கரப்மதர்  d ) சிதணப்மதர் 

53. மீணரட்சிம்தந சிறுமிரக ந்து முத்துணி ரதனதப் 

தரி ளித்து ரரிடம்? 

 a ) குகுருதர்   b ) அப்தர் 

 c ) சுந்ர்    d ) அருகிரிரர் 

54. மதரருத்துக. 
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a ) திருப்பூர்   1. சுங்குடிப்புடதகள் 

b ) துத   2. கண்டரங்கிச் ந தனகள் 

c ) உதநயூர்  3. நதரர்தகள் 

d ) ம ன்னிதன  4. பின்ணனரதடகள் 

a  b  c  d  

A.  4 1 2 3 

B.  4 3 2 1 

C.  4 1 3 2 

D.  4 3 1 2 

55. மதரருத்துக. 

a ) மதர்ச்ம ரல்  1. ந்ரன் 

b ) விதணச்ம ரல் 2. ந்தும் ஆறும் 

c ) இதடச்ம ரல்  3. ரவீன் 

d ) உரிச்ம ரல்  4. கண்ன் 

a  b  c  d  

A.  4 1 2 3 

B.  4 1 3 2 

C.  4 2 3 1 

D.  4 3 2 1 

56. அல்மரழியிடம் எரு தற்றுதனத் நரற்றுவிப்தநர ஊக்கம் 

அளிப்தநர நதயில்தன ண ரன் கருதுகிநநன் ன்று 

கூறிர். 

 a ) ன்நரகன் ரபவிர   b ) முன்சிரம் 

 c ) இவீந்திரத்ரகூர்   d ) M.G. கரந்தி 

 

57. மதரருத்துக. 

a ) கீரி  1. கன்று 

b ) புலி  2. பிள்தப 

c ) சிங்கம் 3. தநத 

d ) ருத 4. குருதப 

a  b  c  d  

A.   4 3 2 1 

B.   2 3 4 1 

C.   2 3 1 4 

D.   4 3 1 2 
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58. தூரின் ம ல்கள், அநவுர்வு உதடரரிடத்து உள்பத, 

புரில் விதத் வித ஆகிற்தநப் தற்றிக் கூறும் நூல். 

 a ) ஆ ரக்நகரத  b ) திரிகடுகம் 

 c ) திருந்திம்  d ) மதரிபுரம் 

59. னபுரம் தரடுத முன் முலில் மரடங்கிர் 

a ) ம. மதர. மீணரட்சி சுந்ணரர். 

b ) உரததி சிரச் ரரிரர். 

c ) உ.ந. ர     d )  திரகரர் 

60. பின்ரும் தரதிர ன் நூல்களில் மதரருத்ற்நதத் நர்வு 

ம ய்க. 

 I ) அததி I I ) மிழிக்கம் 

 I I I ) நன்த  I V) கண்கி புட்சிக்கரப்பிம் 

 a ) I  ற்றும் I I   b ) I I  ற்றும் I V  

 c ) I I I  ட்டும்  d ) I  ட்டும் 

61. அகரித ப்தடி ம ரற்கதபச் சீர் ம ய்க. 

a ) இதடநிதன,  ந்தி,  ரரித, தகுதி, விகரம், விகுதி 

b ) தகுதி, விகுதி,  ந்தி,  ரரித, இதடநிதன, விகரம் 

c ) இதடநிதன,  ரரித,  ந்தி, தகுதி, விகரம், விகுதி. 

d ) தகுதி, இதடநிதன, விகுதி,  ரரித,  ந்தி, விகரம் 

62. எமழுத்து எரு மரழிதப் மதரருத்துக. 

a ) மருப்பு  1.  

b ) அன்பு   2. நகர 

c ) அ ன்             3.  

d ) தனன்  4. தீ  

a  b  c  d  

A.   4 2 3 1 

B.   4 1 2 3 

C.   3 4 2 1 

D.   4 1 3 2 

63. மதரருந்ர இததத் நர்வு ம ய்க. 

a ) று ழுவுல் தடமதறும் நினம் – முல்தன 

b ) று ழுவுலின் நதரது முக்கப்தடும் இத க்கருவி – முவு. 

c ) துதயில் ரதணப்நதரர் தடமதற்ந தரணம் – முக்கம். 

d ) தரடிக்மகரண்நட விதபரடும் மிரின் வீவிதபரட்டு – 

கதடி. 
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64. சீக சிந்ரணி ழுதி திருத்க்கநர் ந் நூற்நரண்தடச் 

 ரர்ந்ர். 

 a ) ட்டு  b ) என்தது  c ) தத்து  d ) ழு 

65. துதயிலுள்ப ந துததி உர்நிதனப் தள்ளியில் ள்பல் 

தரண்டித்துதரல் ரன்கரம் மிழ்ச் ங்கம் நரற்றுவிக்கப்தட்ட 

ரள். 

 a ) 1901 ம ப்டம்தர் – 14 b ) 1910 ம ப்டம்தர் 14 

 c ) 1901 ம ப்டம்தர் – 04 d ) 1901 ம ப்டம்தர் 24 

66. மதரருத்துக. 

a ) மன்தண  1. ண்டிநரட 

b ) ரத   2. ண்நடரட 

c ) கரும்பு   3. நநரட 

d ) மல்   4. நரட 

a  b  c  d  

A.   4 3 2 1 

B.   3 1 4 2 

C.   3 1 2 4 

D.   4 3 1 2 

67. ருக்கும் ம ருக்கும் நிதநந் ஆமூர் ல்னனுக்கும் வீமும் தீமும் 

ரய்ந் ற்கிள்ளிக்கும் இதடந தடமதற்ந வீ விதபரட்தட 

ர்ணிக்கும்  ங்க இனக்கிம். 

 a ) கலித்மரதக  b ) அகரனூறு 

 c ) தரிதரடல்   d ) புநரனூறு 

68. பின்ருணற்றுள் ல்லூர் த்த்ணரர் தரடி சிறுதரரற்றுப் 

ததடயின் தரடனடிதத் நர்வு ம ய்க. 

a ) மன் மிழ் ரட்டுத் தீதுதீர் துத 

b ) ஏங்கு சீர் துத 

c ) மிழ் நிதனமதற்ந ரங்கருபின் துத 

d ) ததிமழுறிரப் தண்பு நம்தட்டதுத மூதூர். 

69. இதபஞர்கள் பிநரிடமிருந்து ல்னற்தந ற்றுக்மகரள்ளுல் 

நண்டும். அப்நதரது ரன் பமுடியும் ண இதபஞர்கதப 

நரக்கி வீ முக்கமிட்டர். 

 a ) மதரிரர்    b ) தரதிரர்   

c ) தரதிர ன்  d ) விநகரணந்ர்  
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70. கூன்தரண்டின் கரனத்தில் ங்தகர்க்கு குனச்சிதநரர் 

உவியுடன் த த்த கரத்ர். 

 a ) அப்தர்  b )  ம்ந்ர் c ) சுந்ர்  d ) ரணிக்கர கர் 

71. பின்ருணற்றுள் பிநமரழிச் ம ரல்னற்ந மரடதத் 

நர்ந்மடுக்க. 

 a ) ஆம்தம்  b ) குநதன்  c ) அனுதி  d ) ரள் 

72. நதரசிரிர் இரரனுஜம் அதணத்துனக நிதணவுக்குழு 

ம ன்தணயில் அதக்கப்தட்ட ஆண்டு. 

 a ) 1971  b ) 1973  c ) 1979  d )  1976 

73. நிதனரததப்தரடும் ததிமணண்கீழ்க்கக்கு நூல்  

 a ) முதுமரழிக்கஞ்சி b )  ரனடிரர் 

 c ) திருக்குநள்   d )  புநம் 

74. நில்னரதயுள்ளும் மறிப்தரடும் – இவ்டிகளில் ழி ன்னும் 

மதரருள் ரும் ம ரல். 

 a ) கரற்று b )  மறி  c ) மரண்டு  d ) ஆற்றுப்தடுத்துல். 

75. ஆங்கிநனத திர்த்து ஆயும் ந்திப் நதரரடி முல் 

மதண்ணி. 

 a ) இரணிங்கம்ரள் b ) தில்தனரடி ள்ளிம்த  

 c ) நலு ரச்சிரர்  d ) அஞ் தனம்ரள். 

76.  ன்னூலுக்குக் கரண்டிதகயுத கண்டர். 

 a ) அண்ரதனரர் b ) அரும்த உதகரர் 

 c ) தண்டிணி கதிந ணரர்  d ) இரரனுஜக்கவிரர் 

77. த்வினர ம் ன்னும் ரடக நூதன ழுதிர் 

 a ) ந்திர்ன்  b ) இரஜரஜன் 

 c ) நகந்திர்ன் d ) சிம்விஷ்ணு 

78. மதரருத்துக. 

a ) கஃஃசு  1. இன்னித பமததட 

b ) உரஅர்  2. எற்நபமததட 

c ) உண்ததூஉம் 3. ம ரல்லித  அபமததட 

d ) உணத இ  4. ம ய்யுளித  அபமததட 

  a  b  c  d  

A.   2 4 1 3 

B.   2 4 3 1 

C.   4 2 3 1 

D.   4 2 1 3 
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79. மதரருத்ற்ந என்தநத் நர்ந்மடுக்க. 

 a ) தூக்குநதட  b ) நதனக்கரரி 

 c )  ந்திநரம்  d ) ஏர் இவு 

80. மதரருத்துக.  

a ) Ed i t o r i a l   1. ம ய்தித்ரள் டிதப்பு 

b ) Bu l l e t i n   2. தனங்கம் 

c ) Gr e e n  Pr o o f   3. சிநப்புச் ம ய்தி இழ் 

d ) L a y o u t    4. திருத்ப்தடர அச்சுப்தடி 

a  b  c  d  

A. 2 3 4 1 

B. 2 3 1 4 

C. 4 3 1 2 

D. 3 4 1 2 

81. ‘ ரடகவில்’ ன்ந நூதன ழுதிர். 

 a ) விபுனரணந்ர்  b ) தம்ல்  ம்ந்ணரர் 

 c ) தரிதிரற்கதனஞர்  d )  . கந் ரமி. 

82. ‛கடந் இருதது ஆண்டு கணினிப் தத்தில் இதத்தின் 

தங்கு மிகச் சிநந்து ன்நந ம ரல்நன்‛ ன்று கூறி கணினி 

ல்லுர். 

 a )  ரர்னஸ் தரப்நதஜ் b ) பில்நகட்ஸ் 

 c ) சுந்ர் பிச்த   d ) ரர்க் ஜீம்மதர்க். 

83. வீரமுனிர் இற்றி ந்தினக்கங்கதபக் கூறும் இனக்க 

நூல். 

 a ) மரன்னூல் விபக்கம்  b )  துகரதி 

 c ) முதுமரழிரதன    d ) ம ந்மிழ் இனக்கம் 

84. ஆறுமுக ரனருக்கு ‘ரனர்’ தட்டம் ங்கிர் 

 a ) திரு.வி.க.  b ) ம.மதர. மீணரட்சி சுந்ணரர் 

 c ) சுப்பிணி நசிகர்   d ) துத ஆதிணம் 

85. ழு தரு ங்தகதப் தற்றிக் கூறும் இனக்கிம் 

 a ) தூது  b ) உனர   c ) தள்ளு  d ) அந்ரதி 

86. மிகத்த ழுதத்தியிண்டு தரதபங்கபரகப் பிரித்து ஆட்சி 

ம ய்ர்கள் 

 a ) ரக்கர்கள்  b ) தல்னர்கள் 

 c ) தரண்டிர்கள்  d ) ந ரர்கள் 
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87. திரவிட மரழிகளுக்குத் ரய்மரழி மிழ் ண     ரழ்ரள் 

முழுதும் ஆய்வு ம ய்து  நிறுவி ம ம்ல். 

 a ) தரிதிரற்கதனஞர் b ) தரரர் 

 c ) தநதனடிகள் d ) அஸ்நகர தர்நதரனர 

88. ‛ரடக  ரதனமரத் ற்கனர  ரதனமரன்று நீடுனகில் உண்நடர 

நிகழ்த்து‛ – இது ரருதட கூற்று? 

 a ) தம்ல்  ம்ந்ணரர்    b )  . கந் ரமி 

 c ) தி.க.  ண்முகணரர்.    d ) கவிணி 

89. ரடகக் கதன தற்றியும் கரட்சித்திதகதபப் தற்றியும் ரடக 

அங்கின் அதப்பு தற்றியும் விரிரகக் கூறும் நூல். 

 a ) ணிநகதன  b ) நணரன்ணீம் 

 c ) சினம்பு    d ) சீகசிந்ரணி 

90. உரணம் நறு உநம் நறு ணத் நரன்நர  தகயில், 

உரணத்தின் இல்புகதப உநத்தின் நல் ற்றிக் 

கூறுது.  

 a ) உதணி  b ) இல்பு விற்சி அணி 

 c ) டுத்துக்கரட்டு உதணி d ) உருக அணி 

91. ஏர் க்கர் தப்தபவில் பர்ந்துள்ப ங்கள் த்தண தர்களுக்கு 

ஏர் ஆண்டிற்குத் நதரண உயிர்ளித கிதடக்கச் 

ம ய்கின்நண. 

 a ) 11   b ) 72   c ) 18 d ) 81 

92. மதரருந்ரதத் நர்ந்மடுக்க. 

 a ) தபக்மகரடி  b ) நணரகன் 

 c ) பிகனரன்   d ) இனகு ர 

93. அநம், மதரருள், இன்தம், வீடு ன்னும் உறுதிப்மதரருள்கள் 

ரன்கிதணயும் உர்த்தி க்கதப ல்ழிப்தடுத்தும் 

இனக்கிங்கள். 

 a )  ங்க இனக்கிங்கள்    b ) நதரினக்கிங்கள் 

 c ) சிற்றினக்கிங்கள்  d )இதடக்கரன இனக்கிங்கள்  

94. ஆட்சிக்கும் அஞ் ரல் ரநனும் ஆள்க ணத்துஞ் ரல் ணது 

ரட்டின் மீட்சிக்குப் தரடுதன் கவிஞன் -  ணப்தரடிர். 

 a ) முடி ன்  b ) ரரதரதி 

 c ) சுர   d ) தரதிர ன் 

95. ‛தண்தடத்மிர் ரகரிகமும் தண்தரடும்‛ ன்ந நூதன 

ழுதிர் 
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 a ) ர.பி. ந துப்பிள்தப     b ) மதருஞ்சித்திணரர் 

 c ) ம ந்மிழ் ம ல்ர்     d ) சுர 

96. ஞரயிற்தநச் சுற்றியுள்ப தரதத ஞரயிறு ட்டம் ன்று கூறும் 

நூல். 

 a ) மரல்கரப்பிம்  b ) அகரனூறு 

 c ) சினப்ததிகரம்  d ) புநரனூறு 

97. ம ன்தண ழும்பூரில் அருங்கரட்சிகம் மரடங்கப்தட்ட ஆண்டு  

 a ) கி.பி. 1851  b ) கி.பி. 1951 c ) கி.பி. 1857 d ) கி.பி. 1885. 

98. மதரருத்துக.  

a ) தரரிக்கு ண்தர் கபினர்      1. மதரருட்டு 

b ) வீட்டுக்கு எரு பிள்தப      2. குதி 

c ) கூலிக்கு நதன         3. ட்பு 

d ) நகரனனுக்கு தணவி கண்கி 4. முதந 

  a  b  c  d  

A. 3 2 4 1 

B. 3 2 1 4 

C. 4 3 2 1 

D. 4 3 1 2 

99. புகமனின் உயிரும் மகரடுக்குர் தழிமனின் உனகுடன் 

மதறினும் மகரள்பனர் – இவ்டிகள் தயின்று ரும் நூல். 

 a ) மரல்கரப்பிம்  b ) குறுந்மரதக 

 c ) அகரனூறு   d ) புநரனூறு 

100. மதரருத்துக. 

a ) கக்கிடும் கருவி                       1. ஜரன் தரஸ்டல் 

b ) இதம்              2. பிம்மதர்ணர்லி 

c ) உனகபரவி தனப்பின்ணல்     3. பிநபஸ் தரஸ்கல் 

d ) முல் ம ல் திட்ட தரபர் 4. நனடி னவ்நனஸ் 

  a  b  c  d  

A. 4 3 1 2 

B. 3 4 2 1 

C. 3 1 2 4 

D. 3 1 4 2 
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TNPSC GROUP II TEST BATCH TEST SERIES – TEST – 4 

9 & 10th Science  

 

1.  “Systema Naturae “ was  written by  

a) Aristotle,       b) Carl Linnaeus,     c) Theoder Swan     d) R.H Whittaker  

Systema Naturae ன்ந புத்கம் ரரல் ழுப்தட்டது? 

a) அரிஸ்டரட்டில்   b) கர்ல் லின்நணஸ்    

 c) திநரடர் ஸ்ரன்  d) ஆர் .ச். விக்நடக்கர். 

2. Arrange the Levels of classification in Correct Order  

a) Species , Genus, Family, Order, Class  

b) Genus ,Species , Family, Order, Class  

c) Class , Species ,Genus , Family, Order 

d) Order ,Class , Species ,Genus , Family, 

தகப்தடுத்துலின்  ரிரண ரித யில் கீழிலிந்து நனரக ழுதுக 

a) சிற்றிணம், நதரிணம் , குடும்தம், துதந , குப்பு 

b) நதரிணம், சிற்றிணம், குடும்தம், துதந, குப்பு   

c) குப்பு, , சிற்றிணம், நதரிணம், குடும்தம், துதந 

d) துதந, குப்பு , சிற்றிணம், நதரிணம், குடும்தம் 

3. Match  List I with List II 

        List -   I      List – II 

a) Porifera    -  Hydra 

b) Coelenterata   - Sponges  

c) Aschelminthes   - Cockroach 

d) Arthropoda   - Earthworm 

தட்டில் 1 தட்டில் 2 உடன் மதரருத்வும் 

    தட்டில் -1     தட்டில் -2  

 a) துதபயுடலிகள்     - தயட்ர 

 b) குழியுடலிகள்   - கடற்தஞ்சு 
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 c) உருதபப் புழுக்கள்   - கப்தரன் பூச்சி 

 d) கணுக்கரலிகள்    - ண்புழு 

   A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 1 3 4 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

4. Consider the following statement regarding Coelenterata  and choose the 

incorrect one  

a) Coelenterates are colorful aquatic plants .  

b) Members of this group can be found attached and sessile, called polyps; 

c) The tentacles have special cells called nematocysts 

d) E.g. corals, sea anemone, hydra, jelly fish 

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிற்நத நர்ந்மடு 

   a) குழியுடலிகள் ண்மிகு நீர்ரழ் ர உயிரிகள் ஆகும்  

   b) இந்த் மரகுதி வினங்குகளில் எட்டி நிதனத்து ரழ்தத      தரலிப்புகள்  

ண அதக்கப்தடும் 

  c) மிக்கும் ன்த மகரண்ட குழியுடலிகள் மடு ர ன்று 

அதக்கப்தடுகிநது. 

 d) .கர. கடல் அனிநரன்கள், தயட்ர, மஜல்லி மீன்கள். 

5. Which one is caused elephantiasis? 

a) filarial worm    b)  tapeworm       c) Earthworm    d) None of the Above 

கீழ்க்கண்டற்றுள் து ரதணக்கரல் நரய்க்கு கரரக உள்பது 

a) பிநபரி புழு   b)  ரடரப்புழு    

 c) ண்புழு  d) நற்கண்ட அதணத்தும் 

6. Consider the following statement regarding Amphibians and choose the correct   

I. Amphibians are cold blooded vertebrates, but they do not have scales on 

their body. 

II. They are characterized by the ability to spend a part of their life in water and 

a part on land. 

III. They are the smallest group among vertebrates. Their skin do not have hair or 

scales.  

IV. An amphibian’s heart has three chambers: two auricles and a single ventricle. 
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Choose the correct code  

a) I,II,III are Correct    b) I only Correct   c) IV only Correct    d) All of the above  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிரண விதடதத் நர்ந்மடு 

I. . இருரழ்விகள் முதுமகலும்புதட குளிர் இத்ப் பிரணிகள் 

ஆகும். இருரழ்விகளின் உடலில் ம தில்கள் 

கரப்தடுதில்தன 

II. இத நீரிலும், நினத்திலும் ரழும் திநதணப் மதற்றுள்பண. 

III. முதுமகலும்பிகளில் மிகச்சிறி குப்தரகும். இருரழ்விகளின் 

ட்நரலில் உநரங்கள் இல்தன. 

IV. இருரழ்விகளின் இம் மூன்று அதநகதபக் மகரண்டது. 

அத இரு ஆரிக்கிள்கள், எரு மண்டிரிக்கிள் ஆகும். 

       ரிரண குறியீட்தட நர்ந்மடுக்கவும் 

       a) 1, 2, 3  ரி   b) 1 ட்டும்  ரி    

       c) 4 ட்டும்  ரி  d)  அதணத்தும்  ரி 

7. Examples of Bisexual organism 

a) Hydra        b) tapeworm     c) Paramoecium     d) both a & b 

இருதரல் உயிரிகளுக்கு  டுத்துக்கரட்டுகள் 

 a) தயட்ர  b) ரடரப்புழு   c) தரமீசிம்   d) 1 ற்றும் 2  

8. Consider the following statement regarding Prokaryotic Cell and choose the 

Incorrect   

a) It is generally smaller   

b) It lacks a well organized nucleus as its nuclear material is not surrounded by a 

nuclear membrane. 

c) It has a single chromosome. 

d) Cell division takes place by mitosis and meiosis. 

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிரண விதடதத் நர்ந்மடு 

a) மதரதுரக இது அபவில் சிறிது 

b) இன் உட்கருப்மதரருள் உட்கருச்  வ்விணரல் சூப்தட்டிருப்ததில்தன.     

ணந, மளிரண உட்கருதப் மதற்றிருப்ததில்தன 

c) எரு குநரநரந ரத ட்டுந மதற்றுள்பது. 

d) தட்டரசிஸ், மிரஸிஸ் தகரண ம ல் தகுப்புகள் 

தடமதறுகின்நண. 
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9. Consider the following statement regarding Plant  Cell and choose the correct 

code  

I. Plant cell has an outer rigid cell wall which is made up of cellulose. 

II. Plant cell is larger than animal cell. 

III. Plant cell contains plastids. 

IV. Glycogen is the storage material. 

Choose the correct code  

a) I,II,III are Correct    b) I only Correct   c) IV only Correct    d) All of the above  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப  ர ம ல்லுடன் ஆரய்ந்து  ரிரண விதடதத் 

நர்ந்மடு 

I. ம ல்லின் மளிப்தகுதியில் ம ல்லுநனரஸிணரல் ஆண உறுதிரண 

ம ல்சுதப் மதற்றிருக்கிநது 

II. வினங்கு ம ல்தனக் கரட்டிலும் ர ம ல் மதரிது. 

III. ம ல் கணிகங்கதபப் மதற்றுள்பண. 

IV. கிதபக்நகரஜன் ந மிப்புப் மதரருபரகும். 

a) 1,2,3,  ரி   b) 1 ட்டும்  ரி   c) 4  ரி   d) அதணத்தும்  ரி 

10. Who coined the term ‘protoplasm’ for the living substance present inside the cell? 

a) Robert Brown    b) Anton Van Leeuwenhoek   c) Purkinje  d) Robert Hooke 

ம ல்லின் உட்தகுதியில் இருக்கும் புநரட்நடரபிபர த்திற்கு 

புநரட்நடரபிபர ம் ணப்மதரிட்டர் 

  a) ரதர்ட் ப்மபவுன்    b) ஆண்டன் ரன் லியுமன்யரக்    

   c) தர்கின்ஜி   d) ரதர்ட் ஹீஜ் 

11. Which one is described as the ‘physical basis of life’? 

a) Cell wall   b) Nucleus     c) Golgi bodies    d) protoplasm     

ம ல்லின் இற்பில் பம் ண அதக்கப்தடுது 

a) ம ல் சுர்  b) உட்கரு   c) நகரல்தக உறுப்புகள்   d) புநரட்டரபிபர ம்  

12. Golgi apparatus is involved in the formation of  

a) Proteins     b)  lysosomes     c) Formation of Cell    d) None of the Above  

நகரல்தக உறுப்புகள் ன் உருரக்கத்தில் ஈடுதட்டுள்பது 

a) புங்கள்   b) தனந ரந ரம்    

c) ம ல் உருரக்குல்  d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

13. Arrange chromosome in proper order  
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a) Metacentric Chromosome,    Acrocentric chromosome    Submetacentric 

Chromosome   Telocentric Chromosome 

b) Metacentric Chromosome, Submetacentric Chromosome   ,   Acrocentric 

chromosome    ,Telocentric Chromosome 

c) Telocentric Chromosome ,Metacentric Chromosome, Submetacentric 

Chromosome   ,   Acrocentric chromosome     

d)  Submetacentric Chromosome ,Telocentric Chromosome ,Metacentric 

Chromosome,   ,Acrocentric chromosome     

       கீழ்க்கண்டற்தந முதநரக ரித ப் தடுத்துக 

a) மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம் , அக்நரம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், 

 ப்மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், டீநனர ம ன்ட்ரிக் 

குநரநரந ர 

b) மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம்,  ப்மட்டர ம ன்ட்ரிக் 

குநரநரந ரம், அக்நரம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், டீநனர ம ன்ட்ரிக் 

குநரநரந ரம் 

c) டீநனர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், 

 ப்மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், அக்நரம ன்ட்ரிக் 

குநரநரந ரம் 

d)  ப்மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம், டீநனர ம ன்ட்ரிக் 

குநரநரந ரம், மட்டர ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம்,  ப்மட்டர 

ம ன்ட்ரிக் குநரநரந ரம் 

14. Pinocytosis  refers to 

a) Substances are taken up in liquid form 

b) Substances are taken up in solid form 

c) Cells which involve in this process are called phagocytes 

d) None of the above   

பிநணரத ட்நடரஸிஸ் ன்தது தணக் குறிக்கிநது. 

a) மதரருள்கள் ம ல்லினுள் தி டிவில் டுத்துக் மகரள்பப்தடும் 

நிகழ்ச்சிரகும். 

b) மதரருள்கள் ம ல்லினுள் திட் டிவில் டுத்துக் மகரள்பப்தடும் 

நிகழ்ச்சிரகும்  

c) ம ல்கதப விழுங்குது நதநகரத ட்ஸ் ண அதக்கப்தடுகிநது 

d)  நற்கண்ட துவுமில்தன 
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15. Match  List I with List II 

        List -   I      List – II 

a) Solid in solid   - Smoke 

b) Solid in gas   - alloys 

c) Liquid in liquid   - Soda drinks 

d) Gas in liquid    - Alcohol and water 

தட்டில் 1  தட்டில் 2 உடன் மதரருத்துல்  

   தட்டில் – 1                தட்டில் -2  

  a) திண்த்துள் திண்ம்  - புதக 

  b) திண்த்துள் ரயு    - இ க்கனத 

  c) தித்துள் திம்   - ந ரடர நீர்  

  d) ரயுவில் திண்ம்  - ஆல்கரயரலும் , நீரும் 

   A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 1 3 4 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

 

16. Sublimation Used to separate 

a) Iodine crystal vapourises    b) Sublimation of dry ice      c)  Solid molecules 

evaporate   d) all of the above  

தங்கரல் முதந தண பிரிக்க தன்தடுகிநது 

a) அநரடின் தடிகங்கள் ஆவிரல்   b) உனர் தணிக்கட்டி ஆவிரல்  c) 

திண் மூனக்கூறுகள் ஆவிரல்   d) நற்கண்ட அதணத்தும்  

17.  To Separate petrol from crude oil which method used  

a) Distillation     b) Fractional distillation    c)    Chromatography   d) none of the 

above   

கச் ர ண்மயில் இருந்து மதட்நரதன பிரித்மடுக்க ன்ண முதந 

தன்தடுகிநது 

a) ரதன டித்ல்   a) பின்ணரதன டித்ல்     

b) ண்ப்பிரிதக முதந   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

18. Who is called father of “father of nuclear physics? 

a) Ernest Rutherford     b) John Dalton    c) Niels Bohr    d) James Chadwick     
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 வீண அணுக்கரு இலின் ந்த ண அதக்கப்தடுர் ரர்  

 a) ன்ர்ணஸ் ரூர் நதரர்டு  b) ஜரன் டரல்டன்   

c) நீல்ஸ் நதரர்   d) நஜம்ஸ்  ரட்விக் 

19. The Discovery of neutron is very late because ? 

a) It is present in Nucleus  

b) It is a fundamental particle 

c) It does not move 

d) It does not carry any  charge  

      நீயுட்ரன் மிகவும் ரரக கண்டுபிடிக்கப்தட்டது ன்? 

   a) இது உட்கருவில் இருந்து 

   b) இது எரு அடிப்ததடத் துகள் ஆகும் 

   c) இது ங்கும் கருதில்தன 

   d) இது ந் விரண மின்நணரட்டத்தயும் மதற்றிருக்கவில்தன 

20. In an atomic nucleus , neutrons and protons are held together  by 

a) Gravitational Forces   b) Magnetic Forces    c) Exchange Forces   d) Columbic 

forces  

அணுவின் தத்தில் நீயூட்ரனும், புநரட்டரனும் என்றுடன் என்று 

இதணந்திருப்தது  

 a) புவியீர்ப்பு வித ரல்   b) கரந் வித ரல்    

  c) ரற்று வித ரல்  d) மின்னில் ஈர்ப்பு வித   

21. Which one of the following statements are correct 

a) Only electrons reside inside the nucleus of the atom 

b) Both electrons and protons reside inside the nucleus of the atom 

c) Only neutrons  reside inside the nucleus of the atom 

d) Both neutrons and protons reside inside the nucleus of the atom 

கீழ்க்கண்டற்றுள்  ரிரண கூற்று து 

a) அணுவின் உட்கருவில் னக்ட்ரன் ட்டுந இருக்கும்  

b) அணுவின் உட்கருவில் புநரட்டரன் ற்றும் னக்ட்ரன் இருக்கும் 

c) அணுவின் உட்கருவில் நியுட்ரன் ட்டுந இருக்கும் 

d) அணுவின் உட்கருவில் நியுட்ரனும், புநரட்டரனும் இருக்கும் 

22. Rutherford’s model of atom is considered unsuitable because 

a) A positively charged nucleus remain separated from negatively charged 

electrons 
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b) A moving electron should and lose energy continuously.  

c) Nuclear mass is not sufficient heavy to keep the light electron in its orbit  

d) The centre of the gravity of the system would be within the volume of the 

nucleus  

ரூர் நதரர்டின் அணு ரதிரி மதரருத்மில்னர என்நரக கருப்தடுகிநது 

மணன்நரல் 

a) நர்மின்நணரட்டம் மகரண்ட உட்கரு திர் மின்நணரட்டம் மகரண்ட 

னக்டரனிடமிருந்து னிந இருக்கும் 

b) இக்கத்தில் உள்ப னக்ட்ரன் மரடந்து இங்கும்நதரது அது ணது 

ஆற்நதன இக்கிநது 

c) னக்ட்ரதண ட்டதரதயில் ம ல்னதப்தற்கு நதரதுரண 

நிதநத உட்கரு மதற்றிருக்கவில்ன 

d) ஈர்ப்பு தரணது உட்கருசின் அபவிதணப் மதரறுத்ந இருக்கும் 

23. In a atomic particles carried no electrical charge. Hence, they were called as 

a) Neutrons    b) Electron   c) proton   d) None of the above  

அணுத்துகளில்  மின்நணரட்டம் இல்னர துகபரணது வ்ரறு 

அதக்கப்டுகிநது 

a)  நியூட்ரன்   b) னக்ட்ரன்   

c) புநரட்டரன்    d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

24. Isotopes Refers to 

a) Atoms of the same element with different number of neutrons  

b) Atoms of the same element with same number of neutrons 

c) Atoms of the same element with different number of proton  

d) None of the above  

ந ரநடரப்பு ன்தது தணக் குறிக்கிநது 

a) எத் அணு ன்தயும் நறுதட்ட புநரட்டரன்களின் ண்ணிதகதயும் 

குறிக்கிநது 

b) எத் அணு ண்தயும் அந அபவுள்ப புநரட்டரன்களின் 

ண்ணிக்தகதயும் குறிக்கிநது 

c) எத் அணு ண்தயும் நறுதட்ட புநரட்டரன்களின் ண்ணிக்தகயும் 

குறிக்கிநது 

d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

25. Match  List I with List II 

        List -   I      List – II 
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a) Iron-59    - treatment of goiter 

b) Iodine-131   - treatment of anaemia. 

c) Cobalt-60   - eye treatment 

d) Phosphorous-32  - treatment of cancer 

தட்டில் 1  தட்டில் 2 உடன் மதரருத்துக 

தட்டில் – 1     தட்டில் -2  

a) இரும்பு 59   - கரய்டர் சிகிச்த யில்  

b) அநரடின் 131  - அனீமிர சிகிச்த யில் 

c) நகரதரல்ட்  60  - கண் சிகிச்த யில் 

d) தரஸ்தஸ் – 32   - புற்று நரய் சிகிச்த யில்  

   A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 1 3 4 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

26. The velocity of the body thrown vertically upwards will decrease by  

a) 9.8m/s    b) 11 m /s       c)  10 m/s        d) 8.9 m/s      

      நல் நரக்கி  ம ங்குத்ரக றிப்தடும் மதரருளின் நகரணது 

வ்பவு? 

  a) 9.8 மீ/வி    b) 11 மீ/வி   c) 10 மீ / வி   d) 8.9 மீ / வி 

27. Which one of the following units is a fundamental unit? 

a) watt     b)  joule/sec   c) ampere   d) newton 

கீழ்க்கண்டற்றுள் அடிப்ததட அனகு து ? 

a) ரட்   b) ஜீல்/விணரடி  c) ஆம்பிர்   d) நீயுட்டன் 

28. The fundamental unit which is common in F.P.S and M.K.S systems is 

a)  Foot     b) second     c)   kilo gram   d) pound  

F.P.S and M.K.S  இண்டு அபத முதநகளிலும் மதரதுரண அனதகக் 

மகரண்டது து 

a) அடி  b) விணரடி   c) கிநனரகிரம்   d) தவுண்ட் 

29. Light year is a measurement of     

a)  Speed of aeroplanes    b) Speed of light    c) Speed of rockets    d) None of the 

above 

ஏளிரண்டு ன்தது தண அபப்தது 
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a) விரணத்தின் நகம்   b) எளியின் நகம்    

c) ரக்மகட்டின் நகம்   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

30. Finding the relative density of a liquid through  

a) Archimedes’ principle    b)   gas Law    c) Newton   d) Pascal Law  

திங்களின் எப்தடர்த்தித கரப்தன்தடுது 

a) ஆர்க்கிமிடிஸ் த்தும்  b) கரஸ் விதி   

c) நியூட்டன் விதி  d) தரஸ்கல் விதி 

31. When liquids are heated, they 

a) expand more than gases but less than solids 

b) expand more than solids but less than gases 

c) expand the least 

d) expand the most 

      திங்கள் சூடரக்கப்தடும்நதரது  

a) ரயுக்கதப விட அதிகரகவும் ,ஆணரல் திண்ங்கதப விட குதநரகவும் 

விரிதடயும்  

b) திண்ங்கதப விட அதிகரகவும்  ஆணரல் ரயுக்கதப விட குதநரகவும் 

விரிதடயும் 

c) குதநரக விரிதடயும் 

d) அதிகரக விரிதடயும் 

32.  submarines are working based on which principle  

a) Pascal Law b)   gas Law    c) Newton   d) Archimedes’ principle     

 நீர்முழ்கிக் கப்தல்கள் ந் த்துத்தின் அடிப்ததடயில் நதன ம ய்கின்நண 

a) தரஸ்கல் விதி  b) கரஸ் விதி   c) நியூட்டன் விதி   d) ஆர்க்க்மிடிஸ் விதி 

33. To solve the food problem of the country, which among the following is 

necessary?  

a) Increased production and storage of food grains. 

b) Easy access of people to the food grain 

c) People should have money to purchase the grains. 

d) All of the above  

  ரட்டின் உவுப் தற்நரக்குதநத  ரளிக்க கீழ்க்கண்டற்றுள் து 

அசிரணது 

 a) உவு உற்தத்தித அதிகப்தடுத்துது ற்றும் ரனிங்கதப 

தப்தடுத்துது 
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b) க்களுக்கு ளிதரக உவு ரணிங்கள் கிதடக்கச் ம ய்து 

c) ரனிங்கதப ரங்குற்கு க்களிடம் தம் இருக்க நண்டும் 

d) நற்கண்ட அதணத்தும் 

34. Which one of the following nutrients is not available in fertilizers?  

a) Nitrogen    b) Phosphorus    c) iron     d) Potassium 

கீழ்க்கண்அ ஊட்டச் த்துகளில் உங்களில் இல்னரது து 

a)  தட்ஜன்  b) தரஸ்தஸ்   c) இரும்பு    d) மதரட்டரசிம் 

35. Which one of the following is not available Nitrogenous Fertilizers  

a) Urea    b)  ammonium Sulphate      c)  Ammonium Nitrate    d)  Ammonium 

Phosphate   

 தட்ஜன் உங்களில் கீழ்க்கண்ட என்று கரப்தடுதில்தன 

a) யூரிர b) அம்நரனிம்  ல்நதட்   

c) அம்நரனிம் தட்நட் d) அம்நரனிம் தரஸ்நதட்  

36. Malathion, Lindane and Thiodan are examples of ? 

a) Insecticides    b)  Fungicides   c) Weedicides      d) Rodenticides  

ரனத்திரன், லிண்நடன்  திநரடன் ஆகித ற்கு டுத்துக்கரட்டு 

a) பூச்சிக்மகரல்லி   b) பூஞ்த க்மகரல்லி    

c) கதபக்மகரல்லி    d) லிக்மகரல்லி 

37. The term Silver Revolution refers  to   

a) Milk Production   b) egg Production    c) Sea Products     d) Meat Production  

மள்ளிப்புட்சி ன்ந தம் தணக் குறிக்கிநது 

a) தரல் உற்தத்தி   b) முட்தட உற்தத்தி   

c) கடல் மதரருட்கள்  d) ரமி  உற்தத்தி 

38. Why KARL VON FRISCH received the Nobel Prize in 1973 ? 

a) For deciphering the bee dance language 

b) Developed  of new bee bread  

c) To study about bee reproduction 

d) None of the above  

      1973 ஆம் ஆண்டு கரல் ரன் ப்ரிஸ்ச் ன் நரதல் தரிசு மதற்நரர் 

    a) நனீக்களின் டணத்த கண்டறிந்ற்கரக 

    b) புதி நனீ இணத்த விருத்தி ம ய்ற்கரக  

    c) நனிக்களீன் இணப்மதருக்கம் தற்றி தடித்ற்கரக  

    d) நற்கண்ட துவுமில்தன 
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39. Sebaceous glands secrete sebum which keeps the skin smooth and shiny by  which 

part of the Skin 

a) Epidermis    b) Dermis   c) Hypodermis    e) both a & c  

சீதம் ன்ந ன்மய்ச் சுப்பிகள் சுக்கும் மரதி நரலிதண மன்தரகவும் 

, பிரக ரகவும் தத்திருக்கும் சீதம் சுப்பி கரப்தடும் இடம் 

a) புநத்நரல்   b) டுத்நரல் c) அகத்நரல்  d) 1 & 3 ட்டும் 

40. Deltoids  muscles are found in  

a) Upper back and each side of neck     b) Shoulders    c) Wide back muscle   d) 

Back of upper arm   

மடல்டரயிடு த கள் ங்கு கரணப்தடுகிநது 

a) முதுகின் நல்புநமும் கழுத்தின் இருபுநமும்  b) நரள்தட்தடகள்   

 c) முதுகின் பின்புநம் அகன்ந த   d) நற்தகயின் பின்தகுதி 

41. The ankle articulates with tibia and fibula tied with  

a) Patella    b)  talus    c) humerus    d) acetabulum  

கீழ்க்கரலின் முன்கரமனலும்பு, மளிமலும்புகளுடன் கணுக்கரல் லும்புகள் 

ந் லும்புடன் இதக்கப்தட்டுள்பண. 

a) தரமடல்னர b) ரனஸ்   c) யுஸ்   d) அசிட்டரபுனம் 

42. Which is not secreted    by saliva? 

a) Ptyalin   b)  Bicarbonate    c)  Lysozyme    d) Pepsin     

உமிழ் நீர்ச்சுப்பிரல் சுக்கப்தடரது து 

   a) டலின்   b) ததகரர்தநணட்   c) தனந ரந ரம்   d) மதப்சின் 

43. Hydrochloric acid is secreted by a special type of cells called? 

a) oxyntic cells     b) HCL Cell    c) Muscle Cells     d) b & c   

யட்நரகுநபரரிக் அமினம் ந் ம ல்லிணரல் சுப்தற்கு தூண்டப்தடுகிநது 

a) ஆக்மரண்டிக் ம ல்கள்    b) தயட்நரகுநபரரிக் ம ல்   c) த  ம ல்கள்    

d) ஆ& ஆ 

44. Consider the Following Statement regarding Pancreas and choose the correct 

answer  

I. The pancreas is a long, leaf-shaped gland located just below the stomach.  

II. The pancreas acts both as an exocrine gland only  

III. The islets of Langerhans are endocrine cells, in which α cells secrete 

glucagon hormone and β cells secrete insulin. 

Choose the Correct code  
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a) I only     b) I,III only     c) III only      d) All of the above  

கதத்தப் தற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிரண 

விதடதத் நர்ந்மடு 

I. கதம் நீபரண, இதன நதரன்ந சுப்பி. இது இதப்ததக்கு 

 ற்று கீந அதந்துள்பது. 

II. கதம், ரபமில்னரச் சுப்பிரக ட்டும் நதன ம ய்கிநது. 

III. இன் நற்புநத்தில் னரங்கர்கரன் திட்டுகள் கரப்தடுகின்நண. 

இதில் உள்ப ஆல்தர ம ல்கள், குளுக்நகரகரன் ன்ந 

யரர்நரதணயும், பீட்டர ம ல்கள், இன்சுலின் ன்ந 

யரர்நரதணயும் சுக்கின்நண 

 ரிரண குறியீட்தட நர்ந்மடு 

a) 1 ட்டும்   b) 1 ற்றும் 3    c) 3 ட்டும்   d) நற்கண்ட அதணத்தும் 

45. Lipase secreted by  

a) Jejunum     b)    Duodenum    c) Pancreas    d) Ileum    

தனநதஸ் ணரல் சுக்கப்தடுகிநது 

a) ஜீஜிணம்   b) டிமரடிணம்   c) கதணம்   d) இலிம் 

46. Who discovered that glucose, the main source of energy for the body, is stored in 

the liver as glycogen and released as and when it is needed. 

a) Claude Bernard b) Andreas Marggraf      c) Jean Dumas    d) Emil Fischer 

னி உடலுக்குச்  க்திதக் மகரடுப்தது குளுக்நகரஸ் ன்றும், அது 

கல்லீலில் கிதபக்நகரஜணரக ரற்நப்தட்டுச் ந மிக்கப்தடும் ன்றும், 

உடலுக்குத் நதப்தடும்நதரது மீண்டும் சுற்நநரட்டத்தில் கனக்கும் ன்தத 

கண்டறிந்ர் 

 

a) கிபவுட் மதர்ணரட்    b) ஆண்ட்ரிரஸ் ர்கரர்ப்   c) ஜீன் டுரஸ்    d) மில் 

பிஸ்ச் ர்  

 

47. Consider the Following Statement   and choose the correct code  

I. Kidneys, lungs, liver and skin together function as excretory organs . 

II. Kidney excretes nitrogenous waste (urea) formed as a result of protein 

metabolism. 

III. Kidney helps to regulate acid-base balance of blood  

IV. Kidney  helps to retain important plasma constituents like glucose and 

amino acids 
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Choose the Correct answer  

a) I,II,III       b) I, IV   c ) I,II,III     d) all of the above  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிரண விதடக்குறியீட்தட நர்வு ம ய்க 

I. கழிவுநீக்க ண்டனம் ஏரித சிறுநீகங்கள், சிறுநீக ரபங்கள் 

சிறுநீகப்தத சிறுநீர்ப் புநழி ஆகி உறுப்புக்கதப உள்படக்கிது. 

II. பு பர்சித ரற்நத்தின்நதரது உண்டரகக்கூடி தட்ஜன் 

அடங்கி கூட்டுப்மதரருதப யூரிரரக மளித்ள்ளுகிநது 

III. அமின – கரச்  நிதனத எழுங்குதடுத்துகிநது 

IV. பிபரஸ்ர தித்தின் முக்கிப் தகுதி மதரருபரண குளுக்நகரஸ் 

ற்றும் அமிநணர அமினங்கதப மீண்டும் பிபரஸ்ரவில் நிறுத்திக் 

மகரள்ப உவுகிநது. 

 ரிரண விதடத நர்ந்மடு  

a) 1,2,3    b) 1,4 ட்டும்   c) 1,2,3 ட்டும்     d)   நற்கண்ட அதணத்தும்  ரி 

48. Semi lunar valve found in which part of the heart  

a) Right Atrium    b)   Right Ventricle   c)  Left Atrium   d) Left Ventricle  

அதச் ந்தி ரல்வு இத்தில் ங்கு கரப்தடுகிநது 

a) னது ட்ரிம்   b) னது மண்ட்ரிக்கிள்    

c) இடது ட்ரிம்   d) இடது மண்ட்ரிக்கிள் 

49. Who was the first to observe and draw sperm cells. 

a) Anton van Leeuwenhock      b) Robert Edwards     c) Dr.Patrick   d) none of 

the above  

முன்முலில் விந்து ம ல்தன உற்று நரக்கு தந்ர் ரர் 

a) ஆண்டன் ரன் லியூமன் யரக்   b) ரதர்ச் ட்ரர்ட்ஸ்   

 c) தரட்ரிக்   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

50. On the planet of the earth most of the water exists as sea water and ice gaps out 

of the remaining water the largest proportion? 

a) Is found in atmosphere as moisture and clouds  

b) Found in fresh water in lake and rivers 

c) Exists as ground water  

d) Exists as soil moisture  

புவிக்நகரளில் அதிகதட் ரக நீர் கடல் ற்றும் தனிதனகளுக்கு அடுத்து 

மீமுள்ப நீர் ங்கு கரணப்தடுகிநது 

 a) ளிண்டனத்தில் ஈப்தரகவும், நகங்கபரகவும்  

 b) ன்னீரக குபங்கள் ற்றும் ரிகளில்  
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 c) நினத்டி நீரக கரப்தடுகிநது 

 d) ண்ணில் ஈப்தரக கரப்தடுகிநது 

51. Arrange the nitrogen fixation process  

I) Nitrogen assimilation       II ) Ammonification     III) Denitrification  IV) 

Nitrification  

V) Nitrogen fixation  

Choose the correct code  

a) V,I,II,IV,III      b) I,II,III,IV,V        b) I,III,IV,V,II    d) none of the above 

 தட்ஜன் நிதனப்தடுத்துதன ரித ப்தடுத்துக 

   1)   தட்ஜன் ன்ரல்   2) அநரனிரரல்     3) தட்ஜன் 

மளிநற்நம்  4) தட்நட்டரல்   5) தட்ஜன் நிதன நிறுத்ப்தடுல் 

 a) 5,1,2,4,3    b) 1,2,3,4,5   c) 1,3,4,5,2   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

52. Who proved that sound waves cannot pass through vacuum or empty space? 

a) Robert Boyle    b) Doppler    c) franklin     d) Heinrich Rudolf Hertz  

எலி அதனகள் மற்றிடத்தின் ழிந தரரது ன்ததண நிறுவிர் 

 a) ரதர்ட் தரயில்   b) டரப்பர்    

 c) ப்ரங்க்ளின்   d) மயய்ன்ரிச் ருடர;ட் மயர்ட்ஸ்  

53. Find the Incorrect statement  

a) Waves that require a material medium to propagate, such as sound waves, 

are referred to as mechanical waves 

b) Mechanical waves are of two kinds - longitudinal waves and transverse 

waves. 

c) electromagnetic waves do not require a medium to propagate and can travel 

through vacuum 

d) Ultrasonic waves are Transverse waves   

கீழ்க்கண்டற்றுள்  ரிற்ந ரக்கித்த கண்டறிக 

a) தவுற்கு ஊடகம் நதப்தடும் அதனகள் ந்தி அதனகள் ண 

அதக்கப்தடும். 

b) ந்தி அதனகள் இண்டு தகப்தடும். அத மட்டதனகள், 

குறுக்கதனகபரகும் 

c) மின்கரந் அதனகள் நதரன்ந சினதக அதனகள் தவுற்கு ஊடகங்கள் 

நதப்தடரது. அத மற்றிடத்தின் ழிரகவும் தவும் 

d) மீமரலிகள் குறுக்கதனகள் ஆகும்  
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54. Sound waves in air are? 

a) Longitudinal waves       b) Radio waves          c)Transverse waves     d) 

Electromagnetic waves 

எலி அதனகள் கரற்றில்  

a) மட்டதனகபரக இருக்கும்   b) நடிநர அதனகள்     

c) குறுக்கதனகள்   d) மின்கரந் அதனகள் 

55. The speed of sound in water is approximately ? 

a) 1440 metres per second    b) 340 metres per second        c) 300  metres per 

second       d) 20 to 20000 hertz  

ண்ணீரில் எலியின் நகம் நரரக    

 a) 1440 மீ/வி   b) 340 மீ/வி   c) 3000 மீ/வி   d) 20-20000 மயர்ட்ஸ் 

56. Sclereids are stone cells which are commonly found in the shells of  

a) sapota     b) Mango    c) Coconut     d) banana  

ஸ்கிளீதடுகள் ன்தத கல்ம ல்கள் ஆகும். இத ன் உதநயில் 

கரப்தடுகிநது 

a)  ப்நதரட்டர  b) ரங்கரய்   c) நங்கரய்   d) ரதப்தம் 

57. The reaction involving chlorophyll, solar energy and water that produces ATP  

and NADPH2 is called  

a) Dark Reaction   b) Light reaction       c) Both a &b   d) None of the above  

தச்த  நிநமிகள், சூரி எளி ஆற்நல், நீர் ஆகிற்தந  ஈடுதடுத்தி ATP 

NADPH2 ஆகிற்தந உருரக்கும் விதண 

   a) இருள் விதண   b) ஏளி  விதண     

   c) 1 ட்டும் 2   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

58. In pteridophytes and gymnosperms, water conducting through  

a)  tracheids    b)  xylem vessels      c)  phloem   d) None of the above  

மடரிட்நடரததட்டரவிலும் ஜிம்நணரஸ்மதர்மிலும் நீதக்கடத்துது 

 a) ட்க்கீடுகள்   b) த னம்  c) ப்நபரம்   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

59. Which is not a sign of Drug abuse? 

a) Sudden change of mood and temper. 

b) Bouts of drowsiness or sleeplessness   

c) Body pain, nausea, unsteady gait. 

d) More  interest in job and studies 

து ருந்த நரகப் தன்தடுத்துலின் அறிகுறிகள் அல்ன  
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a) ண நிதன, டத்தயில் திடீர்ரற்நம். 

b) மரடர்ந் தூக்கம் அல்னது தூக்கமின்த ரறி ரறி ற்தடுல்.   

c) உடல் லி, ரந்தி உர்வு, ந ரர்வு 

d) நதன தடிப்பில் அதிக ரட்டம்  

60. Which is not included in Air pollutants  

a) Particulate matter      b) Nitrogen oxides    c) Hydrocarbons    d) water vapor  

கீழ்க்கண்டற்றுள் கரற்தந ரசுதடுத்ரது  

a) துகள்கள்   b) தட்ஜன் ஆக்தமடு   c) தயட்நரகரர்தன்  d) நீரவி 

61. Name the Gas that killed thousands of people and animals due to inhaling of in 

Bhopal ? 

a) methyl iso cyanate    b) Nitrogen oxides          c) Carbon-monoxide    d) carbon 

dioxide  

    நதரதரலில் ஆயிக்கக்கரண க்கள் இநப்பிற்கு கரரக உள்ப ரயு  

  a) மீதல் ந ர த தணடு   b) தட்ஜன் ஆக்தமடு    

   c) கரர்தன் நரணரக்தமடு   d) கரர்தன் தட ஆக்தமடு  

62. considering the following statement and choose the Wrong one 

a) Oil spills may be cleared by using certain micro-organisms such as bacteria. 

This process of clearing oil spills by using bacteria is known as chemical 

remediation   

b) the creation of Pseudomonas putida, a genetically engineered bacterium by 

an Indian American scientist, 

c) Pseudomonas putida is a rod-shaped saprophytic soil bacterium with the 

ability to breakdown hydrocarbons and organic solvents like octane and 

toluene. 

d) The oil spill proved to cause extensive damage to the marine eco-system, as 

well as the sensitive mangrove plants. 

கீழ்க்கண்ட ரக்கிங்கதபப் தடித்து நரண என்தநக் கண்டறிக  

a) கடல் நீரில் கனந்துள்ப ண்மய்த உட்மகரள்ளும் தரக்டீரிர மூனமும், 

அமினம் உட்மகரள்ளும் தரக்டீரிர மூனமும் தூய்தப்தடுத் முடியும். 

இவ்தகச் ம லுக்கு நதியில்  தீர்வு முதந ன்று மதர். 

 b) டரக்டர் ஆணந் நரகன்  க்தர்த்தி ன்தர் சூநடரநரணரஸ் 

தரக்டீரிரத புப் மதரறியில் மூனம் ரற்றி ண்மய்க் கசித 

அகற்றுற்குப் தன்தடுத் முடியும் ணக் கண்டறிந்ரர். 
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c) சூநடரநரணரஸ் புடிடர நகரல் டிம் மகரண்ட,  ரறுண்ணிரண, 

ண்ணில் ரழும் தரக்டீரிரரகும். இது தயட்நரகரர்தன்கள், கரி 

கதப்தரன்கபரண ஆக்நடன், மடரலுயீண நதரன்நதகதபச் சிதக்கும் திநன் 

ததடத்த. 

d) கடலில் கனக்கும் ண்மய் கடல் சுற்றுக்குழ்ச்சூலுக்கு அதிக ரசு 

விதபவிக்கக் கூடிது குறிப்தரக ரங்க்நரவ் கரடுகளுக்கு 

63. The long term periodic table consist of  

a) 8 horizontal and 7 vertical series  

b) 7 horizontal and 18  vertical series  

c) 7 horizontal and 7 vertical series  

d) 8 horizontal and 8  vertical series  

னி ரித  அட்டதணயில் நீபரண அட்டதண  

a) 8 கிதடட்ட ற்றும் 7 ம ங்குத்து மரடர் 

b) 7கிதடட்ட ற்றும் 18 ம ங்குத்து மரடர் 

c) 7 கிதடட்ட ற்றும் 7 ம ங்குத்து மரடர் 

d)  8 கிதடட்ட ற்றும் 8 ம ங்குத்து மரடர் 

64. Match  List I with List II 

        List -   I        List – II 

a) Modern periodic law      -  Groups 

b) Father of Periodic Table     - Moseley 

c) Vertical line in modern periodic table   - Periods  

d) Horizontal lines in modern periodic table  - Mendeleef  

   A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 4 1 3 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

65. Match  List I with List II 

        List -   I     List – II 

a) Joule    - Current  

b) Ampere    - Power 

c) Watt    - Work 

d) Volt    -  Potential difference 
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தட்டில் 1  தட்டில் 2 உடன் மதரருத்துக 

         தட்டில் - 1    தட்டில் – 2 

a) ஜீல்      - மின்நணரட்டம்  

b) ஆம்பிர்      - ஆற்நல்  

c) ரட்      - நதன   

d) நரல்ட்      - மின்ணழுத் நறுதரடு 

   A B C D E 

a)    3 1 2 4 5 

b)    2 4 1 3 5 

c)    2 1 4 5 3 

d)    1 2 3 5 4 

66. Newton’s     second law gives the measure of  

a)  Accelaration     b) Force    c) Momentum     d) angular momentum 

 நியூட்டனின் இண்டரது தணப் தற்றி அபவிடுகிநது 

  a)  முடுக்கம்   b) வித    c) உந்ம்   d) நகர உந்ம்   

67. Consider the following Statements  

I. Electric Cell Converts Chemical Energy into Electrical energy     

II. Candle Converts Chemical energy into light and thermal energy  

Which of the statement given above is Correct? 

a) Only I  ,    b) only II    c) Both I & II    d) neither 1 nor 2    

 கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்க 

  அ) மின் நதட்டரி நதி ஆற்நதன மின்ணரற்நனரக ரற்றுகிநது 

  அ) மழுகுர்த்தி நதி ஆற்நதன   எளி ஆற்நனரகவும் , மப்த    

ஆற்நனரகவும் ரற்றுகிநது 

    a) 1 ட்டும் b) 2 ட்டும்  c) 1 ற்றும் 2   d) இண்டும் இல்தன  

68. A metal ball and a rubber ball of the same mass are dropped from the same 

height , After hitting the floor , the rubber ball  rises higher than the metal ball 

why ? 

a) Momentum is not conserved when the metallic ball hits the floor 

b) The rubber ball hits the floor with greater velocity  

c) Momentum is not covered when rubber ball hits the floor  

d) None of the above  
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    எரு உநனரகப்தந்து ற்றும் இப்தர் தந்து எந நிதநதக் மகரண்டு 

உத்திலிருந்து கீந நதரடப்தடுகிநது, தத அதடந் உடன் இர்ப்தர் 

தந்து உநனரகப்தந்த விட சிறுது உர்கிநது ன்? 

  a) தந்து தத மரடும் நதரது உந்ம்  ரிரக உநனரகப்தந்தின் மீது 

ம ல்தடவில்தன  

 b) இப்தர் தந்து ததத் மரடும்நதரது அதிக நகத்துடன் நரதிது 

 c) இப்தர் தந்து தத மரடும்நதரது உந்ம் ம ல்தடவிதன 

 d) நற்க துவுமில்தன 

69. The SI unit of Specific Heat Capacity  

a) J kg-1 k     b) joule   c) Kelvin     d) Farenheat   

ன்மப்த ற்புத்திநனின் அனகு 

a) ஜீல்/கி/மகல்வின்   b) ஜீல்   c) மகல்வின்  d) தரன்ஹீட் 

70. Water is usual as coolant In the readiator of a car engine because it  

a) Has a low boiling point  

b) Has low density  

c) Is easily available  

d) Has a high specific heat  

    ரகண நடிநட்டர்களில் ண்ணீர் ன் மதரதுரண குளிர்விப்தரணரக  

இருக்கிநது மணன்நரல் 

   a) குதநந்தட்  மகரதி நிதன உதடது 

   b) குதநந் அடர்த்தி  

   c) ளிதரக கிதடப்தரல்  

   d) அதிக ன்மப்த ற்புத்திநதண மகரண்டிருப்தரல்  

71. One of the means of indirect transmission of a disease is   

a) Sneezing   b) Droplet from mouth   c) placenta  d) Utensil of patients   

தநமுகரக நரய் தவும் முதந 

  a) தும்ல்   b) ரய்ழிரகத் மரித்ல்    

    c) ரய் ந ய் இதணப்பு திசு  d)  நரரளி தன்தடுத்தும் உடதகள் 

72. The xylem in the plants are responsible for 

a) Transport of water    b) transport of food    c) transport of amino acid   d) 

transport of oxygen  

ரங்களில் த னத்தின் தணி 

 a) நீதக் கடத்துல்   b) உதக் கடத்துல்    
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  c) அமிநணர அமினத்த கடத்துல்   d) ஆக்ஸிஜதணக் கடத்துல்  

73. The mixture of  gases used   by deep sea  diver is 

a) Helium  - Oxygen     b) Helium  - Nitrogen     c) Helium  - Carbon   d) None of 

the above  

ஆழ்கடலில் முத்துக்குளிப்தர்கள் தன்தடுத்தும்  ரயு? 

a) ஹீலிம் – ஆக்ஸிஜன்  b) ஹீலிம் தட்ஜன்   

  c) ஹீலிம் கரர்தன்   d) நற்கண்ட துவுமில்தன  

74. Lactic Acid Present in curd , Vinegar is Contains   

a) Acetic Acid      b) Tartaric Acid    c) Barmic   Acid    d) Oxalic Acid  

   யிரில் னரக்டிக் அமினம் கரப்தடுகிநது  , வினிகரில் கரப்தடுது 

    a) அசிட்டிக் அமினம்   b) டரர்டரரிக் அமினம்    

   c) தரர்மிக் அமினம்   d) ஆக்மரலிக் அமினம் 

75. The alternate forms of the same gene are called 

a) Alleles     b) Phenotype.    C) Genotype   d) None of the above 

எரு தண்பின் இரு நறுதட்ட கரணிகதபக் மகரண்டுள்ப ஜீன் அதப்புத் 

ன்த 

a) அல்லீல்கள்   b) பீநணரதடப்   c) ஜீநணரதடப்   d) நற்கண்ட துவுமில்தன 

76. Find the Incorrect Statement given below  

a) Anti-bactria Proteins produced by Virus infected cells are called Interferon 

b) Restriction endonucleases are molecular scissors which cut DNA at specific 

sites. 

c) DNA ligases are the paste enzymes which help in joining the broken DNA 

fragments 

d) Edward Jenner coined the term vaccine 

கீழ்க்கண்டற்றுள் நரண ரக்கித்த கண்டறிக  

a) தஸ்கபரல் தரதிக்கப்தட்ட ம ல்கபரல் உற்தத்தி ம ய்ப்தடும் 

தரக்டீரிரவுக்கு திரண பும் இண்டர்மதன் ண அதக்கப்தடுகிநது 

d) மஸ்ட்டிரிக்ஷன் ண்நடர நீயூக்ளிநஸ் ன்னும் மரதி, எரு மூனக்கூறு 

கத்ரிக்நகரனரகச் ம ல்தட்டு டி.ன்..தக் குறிப்பிட்ட தகுதியில் 

மட்டுற்கு தன்தடுகிநது 

 c) டி.ன்.. லிநகஸ் மரதி,டி.ன்.-வின் மட்டப்தட்ட துண்டுகதப 

எட்டதப்தற்கும் தன்தடுகிநது 

 d) ட்ரர்டு மஜன்ணர் டுப்பூசி ன்ந தத்திதண முலில் மரழிந்ரர் 
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77. Consider the following statement and choose the correct answer 

a) Stem cells have the potentiality of growing and multiplying into an enormous 

number of the same type of cells by repeated mitosis. 

b) They can be induced to become any other type of tissue with specific functions 

Choose the Correct answer  

a) I only    b) II only   c) Both I & II     d) Neither I nor II  

கீழ்க்கண்டற்றுள்  ரிரண ரக்கித்த கண்டறிக  

I. மூனச்ம ல் ன்தது ரறுதரடு அதடர ம ல் குழும் ஆகும். 

இத தட்டரசிஸ் முதநயில் பிபவுற்று, மிக அதிகச் ம ல்கதப 

உருரக்கும் ன்தயுதடண. 

II. மூனச்ம ல்கள் குறிப்பிட்ட எரு ம ல் ன்த உதட ந் எரு 

திசுரகவும் ரறுதரடு அதடக்கூடிது. 

a) 1 ட்டும்  ரி    b) 2 ட்டும்  ரி   c) இண்டும்  ரி   d) இண்டும் று 

78. Assertion (A) Expulsion of excess unused glucose in the blood through urine is 

observed in a diabetic mellitus person. 

Reason (R) : insulin is not produced in sufficient quantity by pancreas 

a) Both ‘A’ and ‘R’ are true and ‘R’ explains ‘A’ 

b) Both ‘A’ and ‘R’ are true but ‘R’ doesn’t explain ‘A’.  

c) Only ‘A’ is true but ‘R’ is false. 

d) A is false but ‘R’ is true. 

கூற்று: டரதட்டிஸ் மலிடஸ் நரரளிகளின் இத்த்தில் கரப்தடும் 

கூடுல்  ர்க்கத தன்தடுத்ப்தடரல் சிறுநீர் ழிரக மளிநற்நப்தடும். 

கரம்: கதம் நதரதுரண இன்சுலிதணச் சுப்ததில்தன 

a) இண்டும்  ரி கூற்றுக்கு கரம்  ரிரண விபக்கரகும் 

b) இண்டும்  ரி ஆணரல் கூற்றுக்கு  ரிரண விபக்கல்ன 

c) கூற்று  ரி கரம் று  

d) கூற்று று கரம்  ரி 

79. Find the Correct statement  

I. Specialized cells called neurons or nerve cells which can detect, receive and 

transmit different kinds of stimuli. 

II. Neuroglial cells are the supporting cells of neurons. 

III. The nerve fibres are certain bundles of extended projections of nerve cells. 

IV. The cell structure is in regular in shape  
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a) I,II,III,IV   are Correct    b)  I,I,III are correct    c) I ,II are correct    d) I only 

correct  

கீழ்க்கண்டற்றுள்  ரிரண விதடதக் கண்டறி 

I. நறுதட்ட தூண்டல்கதபக் கண்டறில், மதறுல், கடத்ல் 

முலி ம ல்கதபச் ம ய்யும் சிநப்புதகச் ம ல்கநப 

நியூரன்கள் 

II. நியூநரகிளிர ம ல்கள் நியூரன்களின் துதச் ம ல்கள் ஆகும். 

III. ம்பு இத ன்தது, ம்புச் ம ல்களின் நீட்சிக் கற்தநகதபக் 

மகரண்ட இத அதப்தரகும் 

IV. ம்பு ம ல்கள் எழுங்கரண டித்த உதடது 

   a) 1.2.3.4  ரி    b) 1,2,3  ரி ,   c) 1,2 ட்டும்  ரி   d) 1 ட்டும்  ரி 

80. Which part of the brain control temperature of body  

a) Thalamus    b) Hypothalamus     c) Midbrain   d) Hindbrain  

மூதபயின் ந்ப் தகுதி உடலின் மப்த நிதனத கட்டுப்தடுத்துகிநது? 

 a) ரனஸ்   b) தயப்நதரரனச்   c) டுமூதப   d) பின்மூதப 

81. What  is the function of Oxytocin  

a) It speeds up the childbirth process 

b) Milk production after childbirth.    

c) It stimulates the growth of thyroid gland and its production  

d) It constricts the blood vessels and raises the blood pressure 

ஆக்ஸிடரக்ஸின் தணி ன்ண? 

 a) குந்தப் பிநப்தத துரிப்தடுத்துகிநது 

 b) குழ்ந்தப் பிநப்புக்குப் பின் ரய்ப்தரல் ரரிக்கிநது 

 c) இது தரய்டு சுப்பின் பர்ச்சி ற்றும் உற்தத்தித நிதன நிறுத்துகிநது 

 d) இத்த்தில் கனந்து இத்க் மகரதிப்தத அதிகப்தடுத்துகிநது 

82. Consider the Following statement and choose the Correct code  

a) Thyroxine stimulates a rise in body temperature. 

b) It promotes growth and differentiation of tissues. 

c) Since it indirectly affects the growth of the body, thyroxin is also called as 

personality hormone. 

d) It regulates iodine and sugar levels in blood 

a) I,II,III,IV      b) I,II,III    c) I, II only   d) I only 

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிரண விதடத கண்டறிக 
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I. தரக்ஸின் உடல் மப்த நிதன உர்த தூண்டுகிநது 

II. திசு பர்ச்சி ற்றும் ரறுதரடு அதடதன ஊக்குவிக்கிநது. 

III. உடல் பர்ச்சித தநமுகரகப் தரதிப்தரல் இஃது ஆளுத 

யரர்நரன் ணவும் அதக்கப்தடுகிநது  

IV. இத்த்தில் அநரடின் ற்றும்  ர்க்கத அபத எழுங்குதடுத்துகிநது 

a) 1,2,3,4  ரி   b) 1,2,3  ரி    c) 1,2  ரி   d) 1 ட்டும்  ரி 

83. pollination  through Insects like butterflies and honey bees is called  

a) Allogamy     b)  Entamophily   c) Anemophily   d) Hydrophily   

 தட்டரம்பூச்சி ற்றும் நனீக்கள் நதரன்ந பூச்சிகளின் மூனம் வித தவுது  

a) அல்நனரநகமி   b) ண்டநரபில்லி   c) அனிரபில்லி  d) தயட்நரபில்லி  

84. Example of  Parthenocarpic  fruits  

a) seedless grapes    b) Mango    c) Orange   d) Apple  

தரர்த்திநணரகரர்ப் கனிகளுக்கு டுத்துக்கரட்டு  

a) விதயில்னர திரட்த    b) ரங்கரய்   c) ஆஞ்சு  d) ஆப்பிள்  

85. The mango fruit is called a stone fruit because it has  

a) skinny epicarp    b)   stony endocarp   c)  fleshy endocarp   d)  hard endocarp    

ரங்கனி கல்நதரன்ந கனி ண அதக்கப்தடுகிநது மணன்நரல் 

a) மளிப்புந கணத்நரல்   b) உள்புந கணத்நரல்    c) நன ரண  தப்தகுதி   d) 

கணரண  தப்தகுதி 

86. Consider the Following statement and choose the iCorrect option? 

I. RBCs are circular, biconcave and disc shaped.  

II. WBCs are amoeboid in shape with prominent nuclei  

III. Thrombocytes concerned with blood clotting to prevent blood loss. 

a) I , only Correct    b) 2 only correct    c) 3 only correct    c) all of the above 

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப ஆரய்ந்து  ரிரண விதடத நர்ந்மடு  

I. த்ச் சிப்தணுக்கள்  ட்டடிம் மகரண்ட, இருதக்கமும் 

உட்குழிந், ட்டு டிச் ம ல்கபரகும். 

II. இத் மள்தபணுக்கள்   மளிரண உட்கருதக் மகரண்ட 

அமீதரய்டு ம ல்கள் ஆகும். 

III. த்ரம்நதரத ட்டுகள் இத்ம் உதநல் மூனம் இத் இப்ததத் 

டுத்லில் முக்கிப் தங்கரற்றுகின்நண 

a) 1 ட்டும்  ரி   b) 2 ட்டும்  ரி  c) 3 ட்டும்  ரி  d) அதணத்தும்  ரி 

87. complete oxidation of a glucose molecule in aerobic respiration produces    
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a)   38 ATP molecules    b) 36 ATP molecules     c) 23  ATP molecules   d) 46ATP 

molecules 

எரு குளுக்நகரஸ் மூனக்கூறு முழுதரக ஆக்சிஜநணற்நம் மதறும்நதரது  

a) 38 ATP மூனக்கூறு   b) 36 ATP மூனக்கூறு    

 c) 23 ATP மூனக்கூறு    d) 46 ATP மூனக்கூறு 

88. Arrange the Aerobic Respiration stages  

a) Oxidative decarboxylation of pyruvic acid  ,Kreb’s cycle   ,Electron transport 

chain ,Glycolysis 

b) Electron transport chain  , Oxidative decarboxylation of pyruvic acid , Kreb’s 

cycle    , Glycolysis 

c) Glycolysis , Oxidative decarboxylation of pyruvic acid , Kreb’s cycle  , Electron 

transport chain 

d) ,Kreb’s cycle  , Glycolysis , Oxidative decarboxylation of pyruvic acid, Electron 

transport chain 

கரற்றில்னர சுர த்த முதநரக ரித ப் தடுத்துக  

c) ததருவிக் அமின ஆக்சிஜநணற்ந கரர்தன் நீக்கம், கிமப்சுற்சி, னக்ட்ரன் 

கடத்துச்  ங்கிலி, கிதபக்கரலிசிஸ் 

c) கிதபக்கரலிசிஸ், ததருவிக் அமின ஆக்சிஜநணற்ந கரர்தன் நீக்கம், கிமப் 

சுற்சி,, னக்ட்ரன் கடத்துச்  ங்கிலி 

c) கிதபக்கரலிசிஸ், ததருவிக் அமின ஆக்சிஜநணற்ந, கிமப் சுற்சி, 

னக்ட்ரன் கடத்துச்  ங்கிலி 

d) னக்ட்ரன் கடத்துச்  ங்கிலி கிதபக்கரலிசிஸ், ததருவிக் அமின 

ஆக்சிஜநணற்ந, கிமப் சுற்சி,  

89. The term global village was coined by  

a) Marshall McLuhan     b) Leonhard Euler       c) Meghnad Saha   d) Harish 

Chandra   

புவிக்கிரம் ன்ந ம ரற்நடத உருரக்கிர் 

a) ரர்ல் க்லூயன்  b) லிநரன்யர்ட் யுனர்  c) நக்ணரத்  ரகர  d) யரிஷ் 

 ந்திர  

90. Which is not a renewable energy sources  

a) Sun Light     b) Hydro Power     d) Wind Power   d) Fossil fuels  

கீழ்க்கண்ட்ற்றுள் து புதுப்புக்கிக்கூடி ஆற்நல் மூனம் இல்தன 

a) சூரி  க்தி  b) நீர்மின்  க்தி  c) கரற்று  க்தி  d) புததடி ரிமதரருட்கள்  
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91. Which of the following does not change when a chemical reaction takes place? 

a) volume    b)  mass      c) physical properties    d)  chemical properties 

நதிவிதணயின் நதரது ரற்நதடரது து 

a) அபவு   b) நிதந  c) இற்பில் தண்புகள்  d) நதில் தண்புகள் 

92. Who introduced the term mole theory in Chemistry ? 

a) Jhon Dolton    b) Amedo Avagadro     c) A Lawasiyer     d) Wilhelm    Ostwald  

   நரல் ன்ந திநரரித நதிலில் அறிமுகப்தடுத்திர்  

 a) ஜரன் டரல்டன்  b) அநகட்ர  b) னரய்சிர்   d) வில்மயல்ம் ஆச்ட்ரடு 

93. Consider the Following Statement and pick a wrong one 

a) A chemical reaction which involves addition of oxygen or removal of 

hydrogen or loss of electron(s) is called Oxidation. 

b) A chemical reaction which involves addition of hydrogen or removal of 

oxygen or gain of electron(s) is called Reduction  

c) Redox  reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction take 

place simultaneously 

d) Oxidation and reduction always takes place together, so the reaction is called 

Oxidation  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகதப தத்து நரண என்தநத் நர்ந்மடு 

a) எரு நதிவிதணயில் ஆக்ஸிஜன் ந ர்க்கப்தடுநனர தயட்ஜன் 

நீக்கப்தடுநனர னக்ட்ரன்கள் நீக்கப்தடுநனர நிகழும்நதரது அந் விதண 

ஆக்ஸிஜநணற்நம் ணப்தடுகிநது. 

b) எரு நதிவிதணயில் தயட்ஜன் ந ர்க்கப்தடுநனர ஆக்ஸிஜன் 

நீக்கப்தடுநனர னக்ட்ரன் ற்கப்தடுநனர நிகழும்நதரது அந் விதண 

எடுக்கம் ணப்தடுகிநது 

c) ஆக்ஸிஜநணற்நமும், எடுக்கமும் எந  த்தில் நிகக்கூடி    விதணத 

ஆக்ஸிஜநணற்ந - எடுக்க விதண ன்கிநநரம் 

d) ஆக்ஸிஜநணற்நமும், எடுக்கமும் ந ர்ந்ந நிகழ்ரல், இந் விதண 

ஆக்ஸிஜநணற்ந ண அதக்கப்தடுகிநது. 

94. Identify the wrong statements  

a) Sodium benzoate is used in food preservative. 

b) Nitric acid is not used as fertilizer in agriculture. 

c) Sulphuric acid is called the king of chemicals. 

d) The PH of acid is greater than 7  
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   கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளிலிருந்து நரண விதடத நர்ந்மடு 

a)ந ரடிம் மதணரத ட் உவு தப்தடுத்துலில் தன்தடுகிநது 

b)தட்ரிக் அமினம் நபரண்தயில் ஏர் உரக தன்தடுத்ப்தடுதில்தன 

c)  ல்பியூரிக் அமினம் நதிப்மதரருட்களின் அ ன் ண அதக்கப்தடுகிநது 

d) PH திப்பில் 7 அதிகரக இருப்தமல்னரம் அமினங்கள் 

95. Who was the first person to notice the magnetic effect of electric current ? 

a)     Faraday    b)   Ampere   c) Oersted   d) Volta 

மின்நணரட்டத்தில் கரந்ப்ப்புனம் இருப்ததண முலில் கண்டறிந்ர் 

a) தரநட  b) ஆம்பிர்  c) எஸ்மடர்ட்  d) நரல்டர  

96. the principle of electric generator is 

a)   conversion of electrical energy into mechanical energy 

b)  conversion of electrical energy into thermal energy 

c) conversion of mechanical energy into electrical energy 

d)    conversion of electrical energy into light energy 

மின் ர மஜமணநட்டர் ணடிப்ததடயில் நதன ம ய்கிநது 

a) மின்ணரற்நதன ந்தி ஆற்நனரக ரற்றுது 

b) மின்ணரற்நதன மப்த ஆற்நனரக ரற்றுது 

c) இந்தி ஆற்நதன மின்ணரற்நனரக ரற்றுது 

d) மின்ணரற்நதன எளி ஆற்நனரக ரற்றுது 

97. In which part of the eye lies the pigment , that decides the color of the eyes of a 

person  

a) Cornea    b) Choroid    c) Iris    d) Vitreous Body  

கண்ணின் ந்ப்தகுதி நிநத்திதண கண்டுபிடிக்கிநது 

a) கரர்னிர b) நகரரய்டு  c) இரிஸ்   d) விட்ரில் அதப்பு 

98. Total Internal Reflaction of light is possible when light enters from  

a) Vacuum to air    b) air to class   c) water to air    d) air to water  

முழு அக திமரளிப்பு ப்நதரது எளி எரு மதரருளிலிருந்து இன்மணரரு 

மதரருளிற்கு ம ல்லும்நதரது  ரத்திப்தடும்  

a) மற்றிடத்தில் இருந்து கரற்று  b) கரற்றிலிருந்து கண்ரடி    

c) நீரிலிருந்து கரற்று   d) கரற்றிலிருந்து நீர்  

99. The Energy is Continuously generated in the sun due to  

a) Nuclear Fusion    b) Nuclear Fission    c) radioactivity d) artificial radio active 

சூரின் வ்ரறு மரடர்ச்சிரக ஆற்நதன மளியிடுகிநது 
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a) அணுக்கரு இதணவு    b) அனுக்கரு பிபவு   c) கதிரிக்கம் d)    ம ற்தக 

கதிரிக்கம் 

100.  The fuel used in nuclear power plants is  

அணு உதனயில் தன்தடுத்ப்தடும் ரிமதரருள் 

a) U-235   b) U- 238   c) U – 236    d) U- 239 
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Keys 

GENERAL TAMIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C B D A B C B D C A C D D A B C B D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B D D C D A B D A B B B C D B A B B D 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A B A D D A B D B D B C A A A C B B B C 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

A B B C A C D C D B D A A B C D C A A A 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

C B A C B A B D C D C D B A C D A B D C 

GENERAL STUDIES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A C A A D A D A C D B B A C D B A D D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B B A A C A C B B A B D D C D A B A B B 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B D A B A A D D A C A A D A A A B A D D 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

A A B B A B C D A A D A A A A A C A B B 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

A A C A B D A C A D B D D D C C B C A A 

 


