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TNPSC - GENERAL SCIENCE – IMPORTANT QUESTIONS 

1. When diameter of the objective lens of a telescope increases, the resolution of the 

telescope 

(A) Decreases  

(B) Increases 

(C) Remains the same 

(D) Depends on the focus length of the lens 

Answer: (B) Increases 

த ொலைந ொக்கியில் த ொருள் வில்லையின் விட்டம் அ ிகரிக்கும் 

ந ொது, த ொலைந ொக்கியின்  ிறன் கொரணி 

(A) குறையும் 

(B) அதிகரிக்கும் 

(C) மாைாது 

(D) லென்சின் குவியத் லதாறெறவ ல ாருத்து மாறும்  

விலட: (B) அ ிகரிக்கும்  

2. Who was produced and tested the first hydrogen bomb? 

(A) Edward Teller and Stanislaw Ulam 

(B) Robert Oppenheimer 

(C) Fukui and Miyamoto 

(D) D.A. Glaser 

Answer: (A) Edward Teller and Stanislaw Ulam 
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லைட்ரஜன் தவடிகுண்லட மு ன் மு ைில் உருவொக்கி அல  

தவடிக்கச் தெய்து  ிரூ ித் வர் யொர்? 

(A) எட்வர்ட் லெல்ெர் மற்றும் ஸ்ொனிஸ்சா உெம் 

(B) ரா ர்ட் ஓப் ன்லெய்மர் 

(C) ஃபுகுய் மற்றும் மியமமாட்மொ 

(D) D.A. கிமேசர் 

விலட: (A) எட்வர்ட் தடல்ைர் மற்றும் ஸ்டொனிஸ்ெொ உைம் 

3. The Relative Humidity of the atmosphere is determined with a  

(A) Hydrometer  

(B) Hygrometer 

(C) Hypsometer 

(D) Hydrophone 

Answer: (B) Hygrometer 

வளிமண்டைத் ினது ெொர்பு ஈரப்  த் ிலன கண்டறியும் கருவி 

(A) றெட்மராமீட்ெர்  

(B) றெக்மராமீட்ெர் 

(C) ெிப்மசாமீட்ெர் 

(D) ெட்மராஃம ான் 

விலட: (B) லைக்நரொமீட்டர் 
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4. Which of the allotropes of carbon has network of 20 hexagones and 12 pentagones 

of Carbon Atoms? 

(A) Diamond 

(B) Fullerene 

(C) Graphite 

(D) Carbon Nano Tubes 

Answer: (B) Fullerene 

கொர் னின் எந்  புற நவற்றுலம வடிவத் ில் கொர் ன் 

அணுக்களொல் ஆன 20 அறுநகொண மற்றும்12 ஐங்நகொண 

வலையலமவு கொணப் டுகின்றது? 

(A) றவரம் 

(B) ஃபுல்லூரின் 

(C) கிராஃற ட் 

(D) கார் ன் நாமனா குழாய் 

விலட: (B) ஃபுல்லூரின் 

5. One among the following is not an insecticide 

(A) Methoxychlor 

(B) Pheromone  

(C) Heptachlor 

(D) Gammaxene 

Answer: (B) Pheromone  



Winmeen VAO Mission 100 2018 
 

4 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

கீழ்கொண் வற்றில் எது பூச்ெிக்தகொல்ைி அல்ை 

(A) மீத்தாக்சிக்மோர் 

(B)  ிரமமான் 

(C) லெப்ொக்மோர் 

(D) மகமாக்சின் 

விலட: (B)  ிரநமொன் 

6. Paulson spends 75% of his income. His income is increased by 20% and he 

increased his expenditures by 10%. Find the percentage increase in his savings. 

(A) 27% 

(B) 50% 

(C) 30% 

(D) 28% 

Answer: (B) 50% 

 ொல்ென் அவனது வருமொனத் ில் 75% தெைவு தெய்கிறொன். 

அவனது வருமொனம் 20% அ ிகரிக்கிறது.  ற்ந ொது அவன் 

அவனது தெைலவ 10% அ ிகரிக்கின்றொன் எனில் அவனது 

நெமிப் ில் எத் லன விழுக்கொடு அ ிகரிக்கிறது? 

(A) 27% 

(B) 50% 
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(C) 30% 

(D) 28% 

விலட: (B) 50% 

7. Name the disease caused due to the deficiency of Vitamin – C. 

(A) Night Blindness 

(B) Beriberi 

(C) Scurvy 

(D) Pellagra 

Answer: (C) Scurvy 

லவட்டமின் – C குலற ொடினொல் ஏற் டும் ந ொய் எது? 

(A) மாறெக் கண் 

(B) ல ரி ல ரி 

(C) ஸ்கர்வி 

(D) ல ல்ெக்ரா 

விலட: (C) ஸ்கர்வி 

8. Which one of the following forms of protein is stored in leguminous plants? 

(A) Albumin 

(B) Glotelin 

(C) Prolamine 

(D) Globulin 
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Answer: (A) Albumin 

தைகூமினல்  ொவரங்களில் நெமிக்கப் டும் புர  அலமவு 

 ின்வருவனவற்றில் எது? 

(A) ஆல்புமின்  

(B) குமோலெெின் 

(C) புமராெறமன் 

(D) குமோபுெின் 

விலட: (A) ஆல்புமின்  

9. The acidity of the rain water is measured by the scale 

(A) 
o
C 

(B) dB 

(C) pH 

(D) cm 

Answer: (C) pH 

மலை ீரின் அமிைத் ன்லமலய அளக்கப்  யன் டும் அைகு? 

(A) 
o
C 

(B) dB 

(C) pH 

(D) cm 

விலட: (C) pH 
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10. In which organ the RBC is synthesized? 

(A) Spleen 

(B) Bone Marrow 

(C) Liver 

(D) Heart 

Answer: (B) Bone Marrow 

இவற்றில் எந்  உறுப் ில் இரத்  ெிவப்பு  ிற தெல்கள் 

உருவொகின்றன? 

(A) மண்ணரீல் 

(B) எலும்பு மஜ்றை  

(C) கல்லீரல் 

(D) இதயம் 

விலட: (B) எலும்பு மஜ்லஜ  

11. Corpus Luteum is formed from 

(A) Corona radiatia 

(B) Graafian follicle 

(C) Zona pellucida 

(D) Primordial follicle  

Answer: (B) Graafian follicle 

இவற்றில் இருந்து கொர் ஸ் லுயுடியம் உருவொகின்றது? 
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(A) கமரானா மரடிமயட்ொ 

(B) கிராஃ ியன்  ாெிக்கில்  

(C) மசானா ல ல்லுசிொ 

(D) முதல் நிறெ  ாெிக்கில் 

விலட: (B) கிரொஃ ியன்  ொைிக்கில்  

12. In the following crystals which is Piezo Electric Crystal? 

(A) Diamond 

(B) Quartz 

(C) Sodium Chloride 

(D) Silicon 

Answer: (B) Quartz  

Explanation: Quartz Crystal, Rochelle Salt and Tourmaline are called Quartz Crystal.      

கீழ்க்கண்ெ  டிகங்கேில் எது  மீசா – மின் விறேவு  டிகமாகும்? 

(A) றவரம் 

(B) குவார்ட்ஸ் 

(C) மசாடியம் குமோறரட் 

(D) சிெிக்கான் 

விலட: (B) குவொர்ட்ஸ் 

13. The Process of improving human race genetically is called 
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(A) Eugenics 

(B) Euthenics 

(C) Euphenics 

(D) All of these 

Answer: (A) Eugenics 

மர ியல் ரீ ியொக மனி  குைத்ல  நமம் டுத்தும் முலற 

(A) யுலைனிக்ஸ் 

(B) யுலதனிஸ்  

(C) யுல னிக்ஸ் 

(D) இறவ அறனத்தும் 

விலட: (A) யுதஜனிக்ஸ் 

14. Which of the following is preferred for accelerating electrons? 

(A) Betatron 

(B) Cyclotron 

(C) Van de Graff Generator 

(D) Synchrotron 

Answer: (A) Betatron 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது எைக்ட்ரொலன முடுக்கி விடுவ ற்கு 

 யன் டுகிறது? 

(A)  டீ்ொட்ரான் 
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(B) றசக்மோட்ரான்  

(C) வான் டி கிராப் லைனமரட்ெர் 

(D) சின்க்மராட்ரான் 

விலட: (A)  ீட்டொட்ரொன் 

15. Which among the following is correct? 

           Alloy                  Composition        

(A) Duralumin:        Al + Cu + Mg + Ag 

(B) German Silver:  Cu + Zn + C 

(C) Gun Metal:        Cu + Zn + Sn 

(D) Solder:               Pb + Al 

Answer: (C) Gun Metal:        Cu + Zn + Sn 

கீழ்கொண் வற்றில் ெரியொன விலட எது? 

உநைொக கைலவ         இலயபு        

(A) டியூரலுமின்:             Al + Cu + Mg + Ag 

(B) லைர்மன் சில்வர்:     Cu + Zn + C 

(C) கன் உமொகம்:         Cu + Zn + Sn 

(D) Solder:                              Pb + Al 

விலட: (C) கன் உநைொகம்:         Cu + Zn + Sn 

16. The conductance due to ions present in one cm cube of material is known as  
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(A) Partial Conductance 

(B) Specific Conductance 

(C) Equivalent Conductance 

(D) Molar Conductance 

Answer: (B) Specific Conductance 

ஒரு கன தெ.மீ அளவுள்ள த ொருளில் உள்ள அயனிகளின் கடத்து 

 ிறன் இவ்வொறு அறியப் டுகின்றது 

(A)  குதியேவு கெத்து திைன் 

(B) நியம கெத்து திைன்  

(C) சமான கெத்து திைன் 

(D) மமாொர் கெத்து திைன் 

விலட: (B)  ியம கடத்து  ிறன்  

17. Match the following : 

(a) Chloroplast              1. Hereditary Unit 

(b) Gene                        2. Photosynthesis 

(c) Prokaryote               3. Waldeyer  

(d) Chromosome           4. Bacteria 

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   1       2        4       3 

(B)   4       3        1       2 

(C)   2       3        4       1 
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(D)   2       1        4       3 

Answer: (D)   2       1        4       3 

த ொருத்துக : 

(a)  சுங்கணிகம்               1.  ாரம் ரிய அெகு 

(b) மர ணு                          2. ஒேிச்மசர்க்றக 

(c) புமராமகரியாட்            3. வால்மெயர்  

(d) குமராமமாமசாம்         4.  ாக்டீரியா 

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   1       2        4       3 

(B)   4       3        1       2 

(C)   2       3        4       1 

(D)   2       1        4       3 

விலட: (D)   2       1        4       3 

18. Complete the given equation of oxidation of glucose. 

C6H2O6 + 6O2  ______________  

(A) 3CO2 + 2H2O + Kcal 

(B) 3CO2 + 6H2O + Kcal 

(C) 6CO2 + 6H2O + Kcal 

(D) 6CO2 + 2H2O + Kcal 

Answer: (C) 6CO2 + 6H2O + Kcal 
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கீநை தகொடுக்கப் ட்டுள்ள குளுக்நகொஸ் ஆக்ெிஜநனற்றம் 

ெமன் ொட்டிலன பூர்த் ி தெய்க. 

(A) 3CO2 + 2H2O + Kcal 

(B) 3CO2 + 6H2O + Kcal 

(C) 6CO2 + 6H2O + Kcal 

(D) 6CO2 + 2H2O + Kcal 

விலட: (C) 6CO2 + 6H2O + Kcal 

19. The Plastic household crockery is prepared by using  

(A) Melamine and Tetrafluoroethane  

(B) Malonic acid and hexamethyleneamine 

(C) Melamine and Vinylacetate  

(D) Melamine and formaldehyde 

Answer: (D) Melamine and formaldehyde 

வடீ்டு உ நயொகத் ிற்கொன  ிளொஸ்டிக் த ொருட்கள் 

இவற்றிைிருந்து  யொரிக்கப் டுகின்றது? 

(A) மமெறமன் மற்றும் லெட்ராபுமோமரா ஈத்மதன் 

(B) மமொனிக் அமிெம் மற்றும் லெக்ஸ்சாலமத்திெமின்   

(C) மமெறமன் மற்றும் விறனல் அசிமெட் 

(D) மமெறமன் மற்றும்  ார்மால்டிறெடு 

விலட: (D) நமைலமன் மற்றும்  ொர்மொல்டிலைடு 
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20. The Hardness of water is estimated by using ______________. 

(A) Chelating Agent 

(B) Oxidising Agent 

(C) Reducing Agent 

(D) Neutralising Agent 

Answer: (A) Chelating Agent 

 ண்ணரீில் உள்ள கடினத்  ன்லமலய அளவிட  யன் டும் 

கரணி 

(A) லகாடுக்கிறணப்பு கரணி 

(B) ஆக்சிைமனற்ை கரணி  

(C) ஒடுக்கும் கரணி 

(D) நடுநிறெயாக்கும் கரணி 

விலட: (A) தகொடுக்கிலணப்பு கரணி 

21. Match the following : 

(a) Neomycin                          1. Streptomyces fradiae 

(b) Terramycin                        2. Penicillium notatum 

(c) Viridin                                3. Streptomyces rimosus 

(d) Penicillin                            4. Gliocladium virens 

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   3       1        4       2 

(B)   3       4        1       2 
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(C)   1       3        4       2 

(D)   4       1        2       3 

Answer: (C)   1       3        4       2 

த ொருத்துக : 

   ட்டியல் – 1            ட்டியல் - 2 

(a) நிமயாறமசின்             1. ஸ்ட்லரப்மொறமசிஸ் ஃப்ரடிமய 

(b) லெராறமசின்              2. ல னிசிெியம் லநாமெெம் 

(c) விரிடின்                          3. ஸ்ட்லரப்மொறமசிஸ் ரிமமாசஸ் 

(d) ல னிசிெின்                  4. க்றேமயாக்மேடியம் விர்ரன்ஸ் 

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   3       1        4       2 

(B)   3       4        1       2 

(C)   1       3        4       2 

(D)   4       1        2       3 

Answer: (C)   1       3        4       2 

22. The Ground State Energy of the electron in the Hydrogen atom is  

(A) -13.6 eV  

(B) -3.41 eV 

(C) +13.6 eV 

(D) -10.5 eV 

Answer: (A) -13.6 eV  
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லைட்ரஜன் அணுவிலுள்ள எைக்ட்ரொனின்  லரமட்ட ஆற்றைின் 

ம ிப்பு 

(A) -13.6 eV  

(B) -3.41 eV 

(C) +13.6 eV 

(D) -10.5 eV 

விலட: (A) -13.6 eV  

23. Which of the following instruments has lowest resistance? 

(A) Moving Coil Galvanometer 

(B) 0 – 1 A Ammeter 

(C) 0 – 10 A Ammeter 

(D) Voltmeter  

Answer: (C) 0 – 10 A Ammeter 

Explanation: V=IR (OHM’s Law); R=V/I; Rα1/I V-Voltage, R-Resistance, I-Current    

 ின்வரும் ெொ னங்களில் ஒன்றின் மிந் லட மிகக் குலறவு 

(A) இயங்கு சுருள் கால்வனாமீட்ெர் 

(B) 0 – 1 A அம்மீட்ெர்  

(C) 0 – 10 A அம்மீட்ெர் 

(D) மவால்ட்மீட்ெர்  

விலட: (C) 0 – 10 A அம்மீட்டர் 
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24. The Quantum energy in a lattice with elastic wave is called 

(A) Photon 

(B) Phonon 

(C) Electron 

(D) Proton 

Answer: (B) Phonon 

மீட்ெி அலையுள்ள ஒரு அணிக்நகொலவயின் குவொண்டம் ஆற்றல் 

________________ எனப் டும். 

(A) ம ாட்ொன் 

(B) ம ானான்  

(C) எெக்ட்ரான் 

(D) புமராட்ொன் 

விலட: (B) ந ொனொன்  

25. Hybrid vigour is due to 

(A) Homozygosity   

(B) Heterozygosity 

(C) Linkage  

(D) Mutation  

Answer: (B) Heterozygosity 

கைப் ின வரீியம் இ னொல் ஏற் டுகிறது 
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(A) ஒத்த ாெணுக்கேின் இறணவு 

(B) ஒவ்வா ாெணுக்கேின் இறணவு  

(C)  ாெணுக்கேின் இறணவு 

(D) மர ணு மாற்ைம் 

விலட: (B) ஒவ்வொ ொைணுக்களின் இலணவு  

26. The Concept which states that “An acid is a substance which can accept electrons”  

(A) Arrhenius Concept 

(B) Lowry and Bronsted Concept  

(C) Lewis Concept  

(D) Lux – Flood Concept 

Answer: (C) Lewis Concept  

ஓர் அமிைம் எனப் டுவது எைக்ட்ரொன்கலள ஏற்க கூடிய ஒரு 

நெர்மம் எனக் கூறுவது? 

(A) அர்ெனீியஸ் லகாள்றக 

(B) லெேரி மற்றும் ப்ரான்ஸ்லெட் லகாள்றக  

(C) லூயிஸ் லகாள்றக  

(D) ெக்ஸ் – ப்ேட் லகாள்றக   

விலட: (C) லூயிஸ் தகொள்லக  
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27. Carborundum is  

(A) Boron Carbide   

(B) Calcium Carbide 

(C) Tungsten Carbide 

(D) Silicon Carbide 

Answer: (D) Silicon Carbide 

கொர்ந ொரண்டம் என் து 

(A) ம ாரான் கார்ற டு 

(B) கால்சியம் கார்ற டு  

(C) ெங்ஸ்ென் 

(D) சிெிகான் கார்ற டு  

விலட: (D) ெிைிகொன் கொர்ல டு  

28. Identify the most suitable biofertilizer for casuarina cultivation 

(A) Rhizobium  

(B) Frankia  

(C) Azolla  

(D) Azospirillum 

Answer: (B) Frankia  

கீழ்கண்டவற்றுள் ெவுக்கு மர வளர்ப்புக்கு ெரியொன நுண்ணுயிர் 

உரம் எது? 
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(A) றரமசா ியம் 

(B)  ிராங்கியா 

(C) அமசாொ 

(D) அமசாஸ்ற ருல்ெம் 

விலட: (B)  ிரொங்கியொ 

29. Colostrum is rich in which class of these antibodies? 

(A) IgA 

(B) IgE 

(C) IgG 

(D) IgM 

Answer: (A) IgA 

ெமீ் ொைில் எந்  வலக எ ிர்த ொருட்கள் அ ிகமொக 

கொணப் டுகின்றது? 

(A) IgA 

(B) IgE 

(C) IgG 

(D) IgM 

விலட: (A) IgA 

30. Answer:Match the following : 
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(a) Urea                                  1. [Ca(NO3)2 . NH4NO3] 

(b) CAN                                 2. (NH2)2CO 

(c) Calcium Cyanamide         3. 3CaH4(PO4)2 

(d) Triple Super Phosphate    4. CaNCN 

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   2       1        4       3 

(B)   4       3        2       1 

(C)   3       4        1       2 

(D)   1       4        3       2 

Answer: (A)   2       1        4       3 

த ொருத்துக: 

(a) யூரியா                                              1. [Ca(NO3)2 . NH4NO3] 

(b) CAN                                                    2. (NH2)2CO 

(c) கால்சியம் சயனறமடு            3. 3CaH4(PO4)2 

(d) மும்றம சூப் ர்  ாஸ்ம ட்    4. CaNCN 

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   2       1        4       3 

(B)   4       3        2       1 

(C)   3       4        1       2 

(D)   1       4        3       2 

விலட: (A)   2       1        4       3 
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31. Which of the following is not seen in the Protoplasm? 

(A) Cell Wall  

(B) Nucleus 

(C) Endoplasmic Reticulum  

(D) Golgi bodies  

Answer: (A) Cell Wall  

கீழ்வருவனவற்றுள் எது புநரொட்நடொ ிளொெத் ில் கொண் து 

இல்லை? 

(A) லசல் சுவர் 

(B) நியூக்கிேியஸ்   

(C) எண்மொ ிோஸ வறெ 

(D) மகால்கி உறுப்புகள் 

விலட: (A) தெல் சுவர் 

32. Which one of the respiratory process is otherwise called as “amphipholic cycle”? 

(A) Glycolysis 

(B) Kreb’s Cycle 

(C) Phosphorylation  

(D) Pentose phosphate pathway 

Answer: Kreb’s Cycle 
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எந்  சுவொெித் ல்  ிகழ்ெி “ஆம்ஃ ிந ொைிக் சுைற்ெி” எனவும் 

அலைக்கப் டுகிறது? 

(A) கிறேக்மகாறெசிஸ் 

(B) கிரப்ஸ் சுழற்சி  

(C)  ாஸ் ரிகரணம் 

(D) ல ன்மொஸ்  ாஸ்ம ட் வழித்தெம் 

விலட: (B) கிரப்ஸ் சுைற்ெி 

33. What is the Body Mass Index (BMI) of a normal adult? 

(A) 25 – 29  

(B) 30 – 40  

(C) 19 – 25   

(D) 14 – 22  

Answer: (C) 19 – 25   

ந ரியவர்களின் உடல்  ிலற அளவு (BMI) வலரயலற எவ்வளவு? 

(A) 25 - 29 

(B) 30 - 40 

(C) 19 - 25 

(D) 14 - 22 

விலட: (C) 19 – 25   
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34. Neurofibromatasis (NF) is disorder associated with skin and muscles. It is due to the 

suppressor gene on 

(A) Chromosome – 21  

(B) Chromosome – 17  

(C) X – Chromosome  

(D) Chromosome – 7  

Answer: (B) Chromosome – 17  

‘ ியுநரொஃபுநரதமட்டொக்ெிஸ்’ என்ற குலறப் ொடு ந ொல் மற்றும் 

 லெகளில்  ொக்கத்ல  ஏற் டுத்தும் – இந்  குலற ொடு எந்  

குநரொநமொநெொம் ஜனீ்களில் ஏற் டும் ஒடுக்கு முலறயொகும்? 

(A) குமராமமாமசாம் – 21  

(B) குமராமமாமசாம் – 17  

(C) X - குமராமமாமசாம் 

(D) குமராமமாமசாம் - 7 

விலட: (B) குநரொநமொநெொம் – 17  

35. __________________ is the most essential component thyroid hormone. 

(A) Sodium 

(B) Iodine   

(C) Potassium  

(D) Calcium  

Answer: (B) Iodine   
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இது ல ரொய்டு ைொர்நமொன் உருவொக்கத் ில் முக்கிய  ங்கு 

வகிக்கின்றது?  

(A) மசாடியம் 

(B) அமயாடின் 

(C) ல ாட்ொசியம் 

(D) கால்சியம் 

விலட: (B) அநயொடின் 

36. Parthenogenesis is  

(A) Development of fruit without hormone.   

(B) Development of fruit with fertilization  

(C) Development of egg without fertilization   

(D) Development of embryo without fertilization   

Answer: (C) Development of egg without fertilization   

‘கன்னி இனப்த ருக்கம்’ என்றொல் என்ன? 

(A) ொர்மமான் அற்ை  ழ வேர்ச்சி 

(B) கெவியற்ை  ழ வேர்ச்சி 

(C) கெவியற்ை கருமுட்றெ வேர்ச்சி 

(D) கெவியற்ை கரு வேர்ச்சி 

விலட: (C) கைவியற்ற கருமுட்லட வளர்ச்ெி 
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37. Which of the following statement is wrong? 

(A) The colourless plastids are leucoplasts 

(B) Amyloplasts are examples for colourless plastids   

(C) Chloroplasts are green coloured plastids  

(D) Aleurolasts are starch storing plastids.   

Answer: (D) Aleurolasts are starch storing plastids.   

கீநை தகொடுக்கப் ட்டுள்ள கூற்றுகளில்  வறொனது எது?  

(A) ெியூக்மகாப்ோஸ்ட்டுகள் என் றவ நிைமற்ை கணிகங்கோகும்  

(B) அறமலொப்ோஸ்ட்டுகள் என் றவ நிைமற்ை கணிகங்களுக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகோகும். 

(C) குமோமராப்ோஸ்டுகள் என் றவ  ச்றச நிைமான 

ப்ோஸ்ட்டிட்கள் 

(D) அெிய்மராப்ோஸ்டுகள் என் றவ ஸ்ொர்ச்சிறன மசமிக்கும் 

ப்ோஸ்ட்டிட்கோகும்  

விலட: (D) அைிய்நரொப்ளொஸ்டுகள் என் லவ ஸ்டொர்ச்ெிலன 

நெமிக்கும் ப்ளொஸ்ட்டிட்களொகும்  

38. The Sea floor spreading theory is proposed by  

(A) W.J. Morgan (1967) 

(B) Hary Hess (1961) 

(C) Weganer (1912) 
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(D) T.C. Chamberlin (1961) 

Answer: (B) Hary Hess (1961) 

‘கடல்  லர  ரவல் நகொட் ொட்லட’ உருவொக்கியவர்? 

(A) ெ ிள்யூ.லை. மமார்கன் (1967) 

(B) ொரி லெஸ் (1961) 

(C) லவகனார் (1912) 

(D) டி.சி. மசம் ர்ேின் (1961) 

விலட: (B) ைொரி தைஸ் (1961) 

39. Dimension of momentum are 

(A) ML
-2

T 

(B) MLT
-1

 

(C) ML
-2

T
-2

 

(D) ML
2
T

-1
 

Answer: (B) MLT
-1

 

உந் த் ின்  ரிமொணங்களொவன 

(A) ML
-2

T 

(B) MLT
-1

 

(C) ML
-2

T
-2

 

(D) ML
2
T

-1 

விலட: (B) MLT
-1
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40. Technique used in mass production of integrated chips is  

(A) Photography 

(B) Atomic Force Microscopy  

(C) Photo Lithography   

(D) Holography  

Answer: (C) Photo Lithography   

ஒருங்கிலணக்கப் ட்ட ெிப்கலள அ ிக அளவில் 

தெய்யப் டுவ ற்கொக எந்  த ொைில்நுட் ம் 

 யன் டுத் ப் டுகிறது? 

(A) ஃம ாட்மொகிரா ீ 

(B) அணுவிறச றமக்மராஸ்மகா ி 

(C) ம ாட்மொ ெித்மதாகிராஃ ி 

(D) மொமொகிரா ி 

விலட: (C) ந ொட்நடொ ைித்ந ொகிரொஃ ி 

41. A Satellite is orbiting the earth, if its distance from the earth is increased, then  

(a) Its angular velocity would increase  

(b) Its linear velocity would increase 

(c) Its angular velocity would decrease 

(d) Its time period would increase 

(A) (a) and (b) are correct 

(B) (a) and (c) are correct 
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(C) (b) and (c) are correct 

(D) (c) and (d) are correct 

Answer: (D) (c) and (d) are correct 

ஒரு தெயற்லகக்நகொள் பூமிலயச் சுற்றி வருகின்றது. 

புவியிைிருந்து அ ன் சுற்று ொல யின் த ொலைவு 

அ ிகரிக்கப் ட்டொல், 

(a) அதன் மகாணத் திறச மவகம் அதிகரிக்கக் கூடும் 

(b) அதன் மநர்மகாட்டுத் திறச மவகம் அதிகரிக்கக் கூடும் 

(c) அதன் மகாணத் திறச மவகம் குறையக்கூடும் 

(d) அதன் சுற்றுப் ாறதறய ஒரு முறை சுற்ைி வரும் காெம் 

அதிகரிக்கக் கூடும் 

(A) (a) மற்றும் (b) சரியானறவ 

(B) (a) மற்றும் (c) சரியானறவ 

(C) (b) மற்றும் (c) சரியானறவ 

(D) (c) மற்றும் (d) சரியானறவ 

விலட: (D) (c) மற்றும் (d) ெரியொனலவ 

42. Find out the incorrect statement(s) : 

I. Magnesium can reduce oxides of Aluminium, Zinc, Iron and Copper  

II. Copper cannot reduce the oxides of Iron and Zinc 

III. Zinc can reduce the oxide of Mg 
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IV. Aluminium can reduce the oxide of Mg 

(A) I and II 

(B) III and IV  

(C) III alone  

(D) IV alone  

Answer: (B) III and IV  

 வறொன தெொற்தறொடர்கலளக் கொண்க:  

I. அலுமினியம், சிங்க், இரும்பு மற்றும் காப் ர் ஆக்றசடுகறே 

லமக்னசீியம் ஒடுக்கம் லசய்கிைது 

II. இரும்பு மற்றும் சிங்க் ஆக்றசடுகறே காப் ர் 

ஒடுக்குவதில்றெ   

III. அலுமினியம் மற்றும் லமக்னசீியத்தின் ஆக்றசடுகறே சிங்க் 

ஒடுக்குகிைது 

IV. லமக்னசீியத்தின் ஆக்றசறெ அலுமினியம் ஒடுக்குகிைது 

(A) I மற்றும் II 

(B) III மற்றும் IV  

(C) III மட்டும்  

(D) IV மட்டும்  

விலட: (B) III மற்றும் IV  

43. The Blue colour in Borax Bead Test is due to the presence of  
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(A) Iron 

(B) Nickel  

(C) Cobalt 

(D) Zinc 

Answer: (C) Cobalt 

ந ொரொக்ஸ்மணி ஆய்வில்  ீை  ிறத்ல  தகொடுக்கும்  னிமம் 

(A) எஃகு 

(B) நிக்கல் 

(C) மகா ால்ட் 

(D) சிங்க் 

விலட: (C) நகொ ொல்ட்   

44. Choose the incorrect match : 

(A) Baking soda – Sodium Hydrogen Carbonate  

(B) Washing Soda – Sodium Carbonate 

(C) Bleaching Powder – Calcium Oxychloride 

(D) Limestone – Calcium Sulphate 

Answer: (D) Limestone – Calcium Sulphate 

 வறொன த ொருத் த் ந ர்வு தெய்க: 

(A) சறமயல் மசாொ – மசாடியம் றெட்ரைன் கார் றணட் 

(B) செறவ மசாொ – மசாடியம் கார் மனட் 
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(C)  ிேசீ்சிங் தூள் – கால்சியம் ஆக்சிகுமோறரடு  

(D) சுண்ணாம்புக்கல் – கால்சியம் சல்ம ட்   

விலட: (D) சுண்ணொம்புக்கல் – கொல்ெியம் ெல்ந ட்   

45. Which one of these are called polymorphonuclear leucocytes? 

(A) T. Lymphocytes 

(B) Neutrophils  

(C) B. Lymphocytes  

(D) Monocytes 

Answer: (B) Neutrophils  

இவற்றில் எது  ொைிமொர்ந ொ  ியுக்கிளியர் ைியூநகொலெட்கள் 

எனப் டுகின்றன? 

(A) T. ெிம்ம ாறசட்ஸ் 

(B) நியுட்மரா ில்ஸ் 

(C) B. ெிம்ம ாறசட்ஸ் 

(D) மமாமனாறசட்ஸ் 

விலட: (B)  ியுட்நரொ ில்ஸ் 

46. The Biogenesis of 80 S Ribosomes takes place in 

(A) Nucleus 

(B) Nucleolus 

(C) Golgi Complex 
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(D) Endoplasmic Reticulum  

Answer: (B) Nucleolus 

80 S லரந ொநெொம்கள் உற் த் ியொகும் இடம் 

(A) நியூக்கிேியஸ் 

(B) நியூக்கிேிமயாெஸ்  

(C) மகால்மக கூட்டுறுப்பு 

(D) எண்மொ ிோஸ்மிக் வறெ  

விலட: (B)  ியூக்கிளிநயொைஸ்  

47. A Sample of 100 Persons, 84 were Phenyl thicarbamide tasters (T). Calculate the 

gene frequency of non-tasters (t) 

(A) 0.6 

(B) 0.4 

(C) 0.2 

(D) 0.8 

Answer: (B) 0.4 

100   ர்கள் தகொண்ட மொ ிரியில் ஃ ிலனல்  நயொகொர் லமடு (T) 

சுலவ உணர்நவொடு 84 ந ர் என்றொல், சுலவ உணரொ வர்களின் 

ஜனீ்  ிகழ்தவண் (t) யிலனக் கணக்கிடுக 

(A) 0.6 

(B) 0.4 

(C) 0.2 
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(D) 0.8 

விலட: (B) 0.4 

48. Transposons were originally discovered from which of the following 

(A) Maize  

(B) Human 

(C) Fruit – Fly – Drosophila  

(D) Bacterium  

Answer: (A) Maize  

கீழ் கண்டவற்றில் டிரொன்ஸ்ந ொெொன் மு ைில் எ னில் இருந்து 

கண்டு ிடிக்கப் ட்டது? 

(A) மக்காச்மசாேம் 

(B) மனிதன் 

(C)  ழ – ஈ - டிமராமஸா ிொ 

(D)  ாக்டீரியா 

விலட: (A) மக்கொச்நெொளம் 

49. The Hormone Responsible for the process of Parturition 

(A) Thyroxine 

(B) Oxytocin 

(C) Secretin  

(D) Vasopressin 
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Answer: (B) Oxytocin 

மகப்ந று  ிகழ்ச்ெிலய விலரவுப் டுத்தும் ைொர்நமொன் எது? 

(A) றதராக்சின் 

(B) ஆக்சிமொசின் 

(C) லசக்ரீடின் 

(D) வாமசா ிரசின் 

விலட: (B) ஆக்ெிநடொெின் 

50. How many antinodes must be there between two nodes? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

Answer: (A) 1 

இரண்டு கணுக்களுக்கிலடநய எத் லன எ ிர்கணுக்கள் 

இருக்கும்? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

விலட: (A) 1 
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51. A Copper wire has a resistance R. On doubling its length, specific resistance will 

(A) Be halved  

(B) Be doubled 

(C) Become four times  

(D) Remain the same 

Answer: (D) Remain the same 

ஒரு  ொமிரக் கம் ியின் மின் லட R. அ ன்  ீளம் இரு 

மடங்கொக்கப் டும்ந ொது அ ன் மின் லட எண் 

(A)  ாதி அகும்  

(B) இரு மெங்காகும் 

(C) நான்கு மெங்காகும் 

(D) மாறு ொது 

விலட: (D) மொறு டொது 

52. Why Tungsten is used in Bulbs? 

(A) Natural Source of Light  

(B) Easy to Bend   

(C) Melting Point is high  

(D) It absorbs Heat  

Answer: (C) Melting Point is high  

குமிழ் விளக்குகளில் டங்ஸ்டன் ஏன்  யன் டுத் ப் டுகிறது? 
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(A) இயற்றக ஒேி மூெம் 

(B) எேிதில் வறேக்க முடியும் 

(C) உருகு நிறெ அதிகம்  

(D) இது லவப் த்றத உைிஞ்சும் தன்றமயுறெயது 

விலட: (C) உருகு  ிலை அ ிகம்  

53. Colours of thin film is because of the phenomena of 

(A) Diffraction of Light   

(B) Refraction of Light  

(C) Interference of Light  

(D) Polarisation of Light  

Answer: (C) Interference of Light  

 ிரவ தமன்  டைத் ில் ந ொன்றும்  ிறங்களுக்கொன அடிப் லடக் 

கொரணம் 

(A) ஒேி விேிம்பு விறேவு  

(B) ஒேி விெகல் 

(C) ஒேி குறுக்கீட்டு விறேவு 

(D) ஒேி தே விறேவு 

விலட: (C) ஒளி குறுக்கீட்டு விலளவு  

54. Which of the following is / are correct? 
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I. Conjugate acid of NH3 is NH
-
2  

II. Conjugate base of HN3 is N
-
3 

III. HCO
-
3 can act both Bronsted acid and Bronsted base 

(A) I and II 

(B) II and III 

(C) I and III    

(D) I, II and III 

Answer: (C) I and III    

 ின்வருவனவற்றுள் ெரியொனது எது / எலவ? 

I. NH3 யின் இறன அமிெம் NH-
2  

II. HN3 யின் இறன காரம் N-
3 

III. HCO-
3,  ிரான்ஸ்ெட் அமிெமாகவும்  ிரான்ஸ்ெட் காரமாகவும் 

லசயல் டும் 

(A) I மற்றும் II 

(B) II மற்றும் III 

(C) I மற்றும் III    

(D) I, II மற்றும் III 

விலட: (C) I மற்றும் III    

55. Match the following : 

            Compounds        Oxidization Number 
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(a) Cr O2 Cl2                                 1. + 7 

(b) Mn O3 Cl                                 2. + 2 

(c) N H2 OH                                  3. – 1  

(d) O F2                                         4. + 6   

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   4       1        2       3 

(B)   4       1        3       2 

(C)   1       3        2       4 

(D)   2       4        1       3 

Answer: (B)   4       1        3       2 

த ொருத்துக: 

நெர்மங்கள்        ஆக்ெிஜநனற்ற எண் 

(a) Cr O2 Cl2                                 1. + 7 

(b) Mn O3 Cl                                 2. + 2 

(c) N H2 OH                                  3. – 1  

(d) O F2                                         4. + 6   

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   4       1        2       3 

(B)   4       1        3       2 

(C)   1       3        2       4 

(D)   2       4        1       3 

விலட: (B)   4       1        3       2 
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56. KClO3, Being an Oxidising Agent, during reaction, Converts to KCl, where the 

oxidization number of ‘Cl’ decreases from _______ to _______. 

(A) + 3 to – 1  

(B) + 5 to – 1 

(C) + 1 to – 1 

(D) + 4 to – 1 

Answer: (B) + 5 to – 1 

ஆக்ெிஜநனற்ற முகவரொன KClO3, நவ ியல் விலன மொற்றத் ின் 

ந ொது KCl ஆகி விடுகின்றது. அ ில் ‘Cl’ அயனியின் 

ஆக்ெிஜநனற்றியின்  ிலை _________ யிைிருந்து _______ ஆக 

குலறகிறது. 

(A) + 3 யிெிருந்து – 1  

(B) + 5 யிெிருந்து – 1 

(C) + 1 யிெிருந்து – 1 

(D) + 4 யிெிருந்து – 1 

விலட: (B) + 5 யிைிருந்து – 1 

57. Consider the following statement and choose the correct combination :  

(i) Mycorrhizae help in phosphorus mobilization  

(ii)       All the plants are associated with Mycorrhizae  

(A) (i) is correct and (ii) is wrong  

(B) (i) is wrong and (ii) is correct 
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(C) both (i) and (ii) are wrong 

(D) both (i) and (ii) are correct  

Answer: (A) (i) is correct and (ii) is wrong  

கீழ்கண்ட வொக்கியங்கலள கவனி மற்றும் ெரியொன 

த ொருத் த்ல  ந ற்ந்த டு: 

I.  ாஸ் ரஸ் தாவரங்களுக்கு கிறெக்க றமக்மகாறரசாக்கள் 

உதவுகின்ைது 

II. எல்ொ தாவரங்கேின் மவர்கேில் றமக்மகாறரசா கூட்டு 

வாழ்க்றக நெத்துகின்ைது.    

(A) (i) சரி (ii) தவறு  

(B) (i) தவறு (ii) சரி 

(C) (i) மற்றும் (ii) தவறு 

(D) (i) மற்றும் (ii) சரி  

விலட: (A) (i) ெரி (ii)  வறு  

58. Match the following : 

(a) Robert Hooke             1. RBC and Yeast Cell 

(b) Robert Brown             2. Cell Theory 

(c) Leeuwenhoek              3. Discovery of Cell 

(d) Schleiden                    4. Discovery of Nucleus   

       (a)     (b)     (c)     (d) 
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(A)   1       2        3       4 

(B)   3       4        1       2 

(C)   2       3        4       1 

(D)   3       4        2       1 

Answer: (B)   3       4        1       2 

த ொருத்துக: 

(a) ரா ர்ட் ெூக்    1. இரத்த சிவப் ணுக்கள் மற்றும் யீஸ்ட் லசல் 

(b) ரா ர்ட்  ிரவுன்   2. லசல் தியரி  

(c) லீவன்ெூக்     3. அணு (லசல்) கண்டு ிடிப்பு 

(d) ஸ்கிேிென்      4. உட்கரு (நியுக்ேியஸ்) கண்டு ிடிப்பு   

       (a)     (b)     (c)     (d) 

(A)   1       2        3       4 

(B)   3       4        1       2 

(C)   2       3        4       1 

(D)   3       4        2       1 

விலட: (B)   3       4        1       2 


