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Tnpsc Science Questions 2021 Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. ஒரு பரப்பப ஒரு திரவத்தால் ஈரமாக்கும் அளவு முதன்பமயாக சார்ந்துள்ளது 

(அ) பாகுநிபை  (ஆ) பரப்பிழுவிபச   (இ) அடர்த்தி 

(ஈ) பரப்புக்கும் திரவத்திற்கும் இபடயய உள்ள யசர்யகாணம் (உ) விபட ததரியவில்பை 

2. IUCAA-வின் விரிவாக்கம் 

(அ) Indian University Centre for Astronomy and Astrology 

(ஆ) International University Centre for Astronomy and Astrophysics 

(இ) Italian University Centre for Astronomy and Astrophysics 

(ஈ) Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

3. கீழ்க்காணும் உரங்களில் எது அதிக அளவு பைட்ரஜபைக் தகாண்டுள்ளது? 

(அ) கால்சியம் சூப்பர் பாஸ்யபட்  (ஆ) கால்சியம் அம்யமானியம் பைட்யரட் 

(இ) யூரியா  (ஈ) அம்யமானியம் சல்யபட்  (உ) விபட ததரியவில்பை 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நீைப்பசும் பாசிகள் பற்றிய தவறாை கூற்று எது? 

(அ) ஒரு தசல் உடைபமப்பு (தாைஸ்) 

(ஆ) யசமிப்பு உணவு சயயைாஃபபசியன் தரசம் ஆகும் 

(இ) தாவர உடைத்பதச் சூழ்ந்து மியுசியைஜ் படைம் காணப்படுவதில்பை 

(ஈ) பாலிைப்தபருக்கம் காணப்படுவதில்பை 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

5. காற்று மற்றும் காற்றில்ைாச் சுவாசித்தலின் தபாதுவாை நிபை எது? 

(அ) கிபளக்காபைசிஸ்  (ஆ) கிரப்ஸ் சுழற்சி  (இ) ட்பரகார்பாக்ஸிலிக் அமிை சுழற்சி 

(ஈ) ஆக்ஸிஜையைற்ற பாஸ்பரிகரணம்  (உ) விபட ததரியவில்பை 

6. இதயத் தூண்டல் துவக்கமும், தைறிப்படுத்தலும் ைபடதபறும் நிகழ்வின் சரியாை வரிபசபய யதர்ந்ததடு 
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(அ) AV கணு-ஹிஸ்ஸின் தபசக்கற்பற – SA கணு பர்கின்ஜி இபழ 

(ஆ) SA கணு-பர்கின்ஜி இபழ-AV கணு-ஹிஸ்ஸின் தபசக்கற்பற 

(இ) பர்கின்ஜி இபழ-SA கணு-AV கணு-ஹிஸ்ஸின் தபசக்கற்பற 

(ஈ) SA கணு-AV கணு-ஹிஸ்ஸின் தபசக்கற்பற-பர்கின்ஜி இபழ 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

7. உைகில் முதல் முதலில் கீழ்க்கண்ட எந்த யைாய்க்கு தசயற்பக தடுப்பூசி கண்டறியப்பட்டது? 

(அ) யபாலியயா  (ஆ) தெப்பபடட்டிஸ் B  (இ) யரபிஸ் யைாய்  (ஈ) சின்ைம்பம 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

8. எந்த பாக்டீரியம் உயிரி வழி சிபதவபடயும் தன்பம தகாண்ட தைகிழிபய உற்பத்தி தசய்கிறது? 

(அ) ததர்யமாபிளாஸ்மா  (ஆ) தமத்தயைாபாக்டீரியம் (இ) ொயைாபாக்டீரியம் 

(ஈ) ராஸ்யடானியா  (உ) விபட ததரியவில்பை 

9. பப்பாளி இபைகளின் தகாழுந்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு வடிகட்டப்பட்ட திரவம் மற்றும் நிையவம்பு கசாயம் 

ஆகியபவ தடங்கு யைாய் பாதிக்கப்பட்ட யைாயாளிகளுக்கு தகாடுக்கப்படுகிறது. இது இரத்தத்தில் ------------ 

எண்ணிக்பகபய அதிகரிக்கிறது. 

(அ) RBC-ன் எண்ணிக்பக (ஆ) WBC-ன் எண்ணிக்பக (இ) இரத்தத் தட்டுகளின் எண்ணிக்பக 

(ஈ) அ மற்றும் ஆ  (உ) விபட ததரியவில்பை 

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவறாக தபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

(அ) 1 வானியல் அைகு - 1.49 x 1011 மீ  (ஆ) 1 ஒளியாண்டு – 9.46 x 1015 மீ 

(இ) 1 ஃதபர்மி – 10-15 மீ  (ஈ) 1 அணுநிபற அைகு – 6.17 x 10-27 கிகி (உ) விபட ததரியவில்பை 

11. பின்வரும் எந்த யஜாடி தனிமங்கள் ஒத்த யவதிப்பண்புகபள தபற்றுள்ளது? (Z = அணு எண்) 

(அ) Z = 14; Z = 22 (ஆ) Z = 11; Z = 19 (இ) Z = 4; Z = 21 (ஈ) Z = 2; Z = 4 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

12. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று டாைன்ஸ் விபைக் காரணிபய ஒடுக்குகிறது? 

(அ) பார்மிக் அமிைம் (ஆ) அசிட்டிக் அமிைம் (இ) தபன்யசா பீயைான்  (ஈ) தபன்சீன் 

(உ) விபட ததரியவில்பை 
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13. பல்யவறு வபகப்பட்ட தாவர யைாதயதிர்ப்பு மண்டைத்தின் ஒற்றுபமகள் மற்றும் யவற்றுபமகள் அடங்கிய 

வபகப்பாடு 

(அ) யவதிய வபகப்பாடு  (ஆ) மூைக்கூறு வபகப்பாட்டு அபமப்பு முபற 

(இ) ஊநீர்சார் வபகப்பாடு  (ஈ) எண்ணியல் வபகப்பாடு  (உ) விபட ததரியவில்பை 

14. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தனிமங்களின் பற்றாக்குபற யைாய் அறிகுறிகளுடன் தபாருத்துக: 

(அ) சிட்ரஸ் தாவரத்தில் எக்சாந்தீமா  1. துத்தைாகம் 

(ஆ) தகாக்கி யபான்ற இபை நுனி  2. தாமிரம் 

(இ) சிற்றிபை யைாய்    3. தபாட்டாசியம் 

(ஈ) இபை விளிம்பு சுருள்தல்   4. கால்சியம் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 2 4 1 3 

(ஆ) 2 3 4 1 

(இ) 3 2 1 4 

(ஈ)  1 2 3 4 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

15. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஊர்வைவற்றில் காணப்படாத பண்பிபைத் ததரிந்ததடுக்கவும்: 

1. மீயசாதைஃப்ரிக் சிறுநீரகம் 2. தசதில்கள் 

3. யூரிக் அமிை நீக்கி  4. தவப்ப இரத்த விைங்குகள் 

(அ) 1 மற்றும் 2  (ஆ) 2 மற்றும் 3 (இ) 3 மற்றும் 4  (ஈ) 1 மற்றும் 4 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

16. யதர்வு தசய்யப்பட்ட யகாப்பு அல்ைது யகாப்புபறயின் தபயபர மாற்றப்பயன்படும் தபாத்தான் 

(அ) F4  (ஆ) F1  (இ) F3  (ஈ) F2  (உ) விபட ததரியவில்பை 

17. உைகின் முதல் மயைரியாத் தடுப்பூசி 

(அ) மஸ்குரிக்ஸ்   (ஆ) தபடாகுபைன்  (இ) குயளாபாக்சிபமன் 

(ஈ) பசக்யளாதசரின்  (உ) விபட ததரியவில்பை 
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18. நிற ஒளி வயபத துரிதப்படுத்த கூடும் 

(அ) நீைம் (ஆ) பச்பச (இ) சிவப்பு (ஈ) மஞ்சள் (உ) விபட ததரியவில்பை 

19. சுறாமீன் தவளியயற்றும் பைட்யராஜினியக் (Nitrogenous) கழிவின் தபயர் என்ை? 

(அ) டிபரமீத்ததல் அபமன் ஆக்பசடு  (ஆ) தடட்ராமீத்பதல் அபமன் ஆக்பசடு 

(இ) படமீத்பதல் அபமன் ஆக்பசடு  (ஈ) யமாயைாமீத்பதல் அபமன் ஆக்பசடு 

(உ) விபட ததரியவில்பை 

20. இரு எளிய உப்புக்கபரசல்கபள கைந்து கிபடக்கும் உப்பாைது, எதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டயதா, 

அவ்வுப்புக்களின் தனித்தன்பமபய இழக்கிறது. இதுயவ 

(அ) அபணவு உப்பு  (ஆ) இரட்பட உப்பு  (இ) யமார் உப்பு 

(ஈ) கார உப்பு   (உ) விபட ததரியவில்பை 

21. ஒளியில் எந்த, நிறம் கண்ணாடி வழியாக குபறந்த யவகத்தில் தசல்லும்? 

(அ) ஊதா (ஆ) நீைம் (இ) சிகப்பு (ஈ) பச்பச (உ) விபட ததரியவில்பை 

22. கூற்று: கடிை, யவக பவத்த முட்பட மற்றும் மூை முட்பட இரண்படயும் சுழற்றுவதன் அடிப்பபடயில் 

யவறுபடுத்தைாம் 

காரணம்: கடிை, யவக பவத்த முட்படயின் சடத்துவ திருப்பு திறன் மூை முட்படயிபை விட அதிகம் 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்றிற்காை சரியாை விளக்கம் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்றிற்காை சரியாை விளக்கமல்ை 

(இ) கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு (ஈ) கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி 

(உ) விடை தெரியவில்டை 

23. ஊசிப்யபாதல் என்றால் என்ை? 

(அ) மாவுப்தபாருள் அழுகிப்யபாதல் (ஆ) புரதங்கள் அழுகிப்யபாதல் 

(இ) பழங்கள் அழுகிப்யபாதல்  (ஈ) தகாழுப்புகள் அழுகிப்யபாதல்  (உ) விபட ததரியவில்பை 

24. அறிவியல் அறிவின் துல்லியத்பத யமம்படுத்துவது 

(அ) யைரடி உற்றுயைாக்கல்  (ஆ) யசாதபை உற்றுயைாக்கல்  (இ) மபறமுக உற்றுயைாக்கல் 

(ஈ) அனுமாை உற்றுயைாக்கல்  (உ) விபட ததரியவில்பை 
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25. XOR வாயிலின் யூனியன் சமன்பாடு 

 

26. M என்ற நிபற தகாண்ட ஒரு தனிவூசலின் (simple pendulum) அபைவு யைரம் “T” எை உள்ளது. பின் 

அத்தனிவூசலின் ஊசற்குண்டு மாற்றப்படுவதால் அதன் நிபற 2M ஆக மாறுகிறது. தற்யபாது அதன் அபைவு யைரம் 

என்ைவாக இருக்கும்? (ஊசற்குண்பட தாங்கும் இபழ நிபறயற்றதாகயவ கருதைாம்) 

(அ) 2 T  (ஆ) T/2  (இ) T   (ஈ) 3T/2    (உ) விபட ததரியவில்பை 

27. மரதவப்ப ஆற்றலின் (dendrothermal) ஆதாரம் என்பது 

(அ) உயிர்த்திரள்  (ஆ) நிைக்கரி   (இ) தவப்பசிபதவு 

(ஈ) இயற்பக வாயு  (உ) விபட ததரியவில்பை 

28. பின்வருவைவற்றில் எது ைதிகளின் காைநிபை ததாடர்பாை தவப்பமயமாதலின் விபளவு? 

(அ) நீர் உப்புத் தன்பம மாற்றங்கள்   (ஆ) மீன்கள் இடப்தபயர்வு முபற மாற்றங்கள் 

(இ) யைாய்க்கிருமிகள் எண்ணிக்பக மாற்றங்கள் (ஈ) நீர் அசுத்த மட்டத்தில் மாற்றங்கள் 

(உ) விபடததரியவில்பை  

29. ஓயசாபை அழிக்கும் முக்கிய காரணி 

(அ) தூசுப்படைம்   (ஆ) பெட்ரஜன் சல்ஃபபடு  (இ) பெட்ரஜன் சல்ஃயபட் 

(ஈ) கார்பன் பட ஆக்பைடு  (உ) விபட ததரியவில்பை 

30. தாவர வளர்சிபத மாற்றத்தில் குபறப்பாட்பட ஏற்படுத்தும் மாசு 

(அ) பைட்ரஸ் ஆக்பைடு  (ஆ) கார்பன்-பட-ஆக்பைடு  (இ) சல்பர்-பட-ஆக்பைடு 

(ஈ) கார்பன் யமாைாக்பைடு  (உ) விபட ததரியவில்பை 

http://www.winmeen.com/


Previous Questions                                                                                       Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 6 of 10 

31. பல்லுயிரியம் அல்ைது உயிரிப்பன்மயம் என்ற பதம் குறிப்பிடுவது 

(அ) இைச்தசழுபம மற்றும் மரபணு யவறுபாடு 

(ஆ) இைச்தசழுபம மற்றும் வாழ்விடப் பன்மயம் 

(இ) மரபணு யவறுபாடு மற்றும் பல்வபக சுழைபமப்புகள் 

(ஈ) இைச்தசழுபம மட்டும்   

(உ) விபடததரியவில்பை 

32. எந்த இரசாயை தபாருட்கள் படிவத்தின் மூைம் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகின்றை 

I. சிஸ்டீன் II. ஆக்ையைட்  III. யூரிக் அமிைம்  IV. யசாடியம் 

(அ) I மற்றும் II  (ஆ)  I, II மற்றும் III  (இ) III மற்றும்  IV (ஈ) I,II, III மற்றும் IV  

(உ) விபட ததரியவில்பை 

33. பழுத்த ஆப்பிள், தக்காளி மற்றும் திராட்பசயின் யதாலின் நிறத்திற்குக் காரணம் 

(அ) கயராட்டிைாய்டு (ஆ) பைக்யகா பீன்  (இ) ஆன்யதாபசயனின் (ஈ) எத்திலின்  

(உ) விபட ததரியவில்பை 

34. ஒற்பறச் தசல் யூயகரியயாட்டுக்கள் இவற்றுள் எதில் அடங்குகிறது? 

(அ) பூஞ்பச  (ஆ) தமானிரா  (இ) புயராட்டிஸ்டா (ஈ) ஆர்க்கியா   

(உ) விபட ததரியவில்பை 

35. யெபர் தசயல்முபறயில், அம்யமானியா தயாரித்தலில் 

(அ) சிறு துகள்களாக்கப்பட்ட இரும்பு விபையூக்கியாக பயன்படுகிறது 

(ஆ) சிறு துகள்களாக்கப்பட்ட மாலிப்பிடிைம் விபையூக்கியாக பயன்படுகிறது 

(இ) சிறு துகள்களாக்கப்பட்ட நிக்கல் விபையூக்கியாக பயன்படுகிறது 

(ஈ) எந்த விபையூக்கியும் யதபவப்படுவதில்பை  (உ) விபடததரியவில்பை 

36. ஐயசாயடான்கள் என்பை யாபவ? 

(அ) ஒத்த புயராட்டான் எண்ணிக்பகயும் மாறுபட்ட நியூட்ரான் எண்ணிக்பகயும் உபடய அணுக்கள் 

(ஆ) ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்பகயும் மாறுபட்ட புயராட்டான் எண்ணிக்பகயும் உபடய அணுக்கள் 
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(இ) ஒத்த புயராட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் எண்ணிக்பகயும் உபடய அணுக்கள் 

(ஈ) மாறுபட்ட நிபறயுபடய ஒயர தனிமத்தின் அணுக்கள் (உ) விபடததரியவில்பை 

37. சிலிக்கான், சிறந்த அறியப்பட்ட குபற கடத்திகளில் ஒன்றாகும். அதன் தவப்ப நிபை அதிகரிக்பகயில் அது 

சிறந்த கடத்தியாகிறது. ஆைால் ஒரு தவப்ப நிபையில் சிலிக்கான் நிரந்தரமாக தசயலிழப்பது 

(அ) 100o C ல்  (ஆ) 150o C ல்  (இ) 200o C ல்  (ஈ) 250o C ல்  

(உ) விபடததரியவில்பை 

38. ஒளி உமிழும் கால்பசட்படக் தகாண்ட ஒரு பாபற புறஊதா ஒளியால் ஒளிர்விக்கப்படுகிறது. அப்யபாது, 

பாபறயின் நிறமாகத் யதான்றுவது 

(அ) ஊதா (ஆ) நீைம் (இ) பச்பச (ஈ) சிவப்பு (உ) விபட ததரியவில்பை 

39. இராமன் விபளவு எவ்வபக ஒளிச்சிதறல் 

(அ) தூய்பமயாை திடப்தபாருட்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல் 

(ஆ) தூய்பமயாை திரவங்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல் 

(இ) தூய்பமயாை வாயுக்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல் 

(ஈ) தூய்பமயற்ற வாயுக்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல்  

(உ) விபடததரியவில்பை 

40. தபாது யமபச உப்பாைது 

(அ) யசர்மம் (ஆ) தனிமம் (இ) கைபவ (ஈ) உயைாகக்கைபவ (உ) விபட ததரியவில்பை 

41. முன்பக்க இயந்திரம் தகாண்ட பின் சக்கர இயக்கி கார்களில் பாதுகாப்பிற்காக தண்டு சுபம குபறப்பது எந்த 

பகுதியில் ஓட்டுவதற்காக 

(அ) பனிக்கட்டி சாபைகள் (ஆ) யசற்றுச்சாபைகள்  (இ) மபைச்சாபைகள் 

(ஈ) சமதள சாபைகள்  (உ) விபட ததரியவில்பை 

42. சிறப்பு பரியசாதபைகள்: 

1. நீை லிட்மஸ் தாபள பெட்யரா குயளாரிக் அமிைத்தில் ைபைத்தால், அது சிவப்பாக மாறும் 

2. நீை லிட்மஸ் தாபள ஆக்சாலிக் அமிைத்தில் ைபைத்தால், அது சிவப்பாக மாறும் 

3. நீை லிட்மஸ் தாபள கந்த அமிைத்தில் ைபைத்தால், அது சிவப்பாக மாறும் 
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தபாது விதி: அமிைமாைது நீை லிட்மஸ் தாபள சிவப்பாக மாற்றும். இது -------- ஆய்ந்தறிதல் எை 

அபழக்கப்படும். 

(அ) பகுத்தறி  (ஆ) குபறகாணும்  (இ) திைந்யதாறும்  

(ஈ) ததாகுத்தறி  (உ) விபட ததரியவில்பை 

43. டார்வின் கூற்றுப்படி இைங்கள் எதன் மூைம் யதாற்றுவிக்கப்படுகின்றை? 

(அ) சிறிய ததாடர் மரபு சார்ந்த மாறுபாடு  (ஆ) சிறிய ததாடர் மரபு அல்ைாத மாறுபாடு 

(இ) திடீர் மரபு சார்ந்த மாறுபாடு  (ஈ) திடீர் ததாடர்ச்சியற்ற மாறுபாடு (உ) விபடததரியவில்பை 

44. விவசாய தகவல் யசபவ வபையபமப்பு (AGRISNET) கீழ்காணும் ததாகுப்பில் உள்ள தகவல்கபள தருகிறது 

I. மபழ தபாழிவு. II. உர இருப்பு நிைவரம்.  III. குபறந்த பட்ச ஆதார விபை.  

IV. பண்பண சமூகத்தின் துபண துபறகள் பற்றி 

சரியாை யசர்க்பகபய யதர்வு தசய்யவும்: 

(அ) I, II மற்றும் III  (ஆ) I, II மற்றும் IV  (இ) I, III மற்றும் IV 

(ஈ) II, III மற்றும் IV  (உ) விபட ததரியவில்பை 

45. விண்தவளியில் ஈர்ப்பு விபச இல்ைாததைால்/குபறவாக இருப்பதைால், தபாருள்களின் மீதாை அபைத்து 

விபசகளும் சமமாக இருக்கிறது. இதைால் விண்தவளியில் நீர்த்துளியாைது யகாள வடிவு தபறுகிறது. அவ்வாறு 

யகாள வடிவம் எடுப்பதைால், நீர்த்துளி 

(அ) மிகக் குபறவாை யமற்பரப்பு தகாண்ட வடிவத்பத ஏற்கிறது. 

(ஆ) மிக அதிகமாை யமற்பரப்பு தகாண்ட வடிவத்பத ஏற்கிறது 

(இ) மிகக் குபறவாை பருமன் தகாண்ட வடிவத்பத ஏற்கிறது. 

(ஈ) மிக அதிகமாை பருமன் தகாண்ட வடிவத்பத ஏற்கிறது  

(உ) விபடததரியவில்பை 

46. ----------- என்பது ஈரமுறிஞ்சி கபளக் தகால்லியாகும் 

(அ) ஆர்சனிக் அமிைம்   (ஆ) அசிட்டிக் அமிைம்  (இ) 2,4,5-T 

(ஈ) அம்யமானியம் சல்பயமட்  (உ) விபட ததரியவில்பை 

47. தற்யபாது பயன்பாட்டில் உள்ள விைங்குகளின் வபகப்பாடு என்பது 
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(அ) தசயற்பகயாை வபகப்பாடு  (ஆ) ைபடமுபற வபகப்பாடு 

(இ) இயற்பக வபகப்பாடு (ஈ) கிபடமட்ட வபகப்பாடு (உ) விபடததரியவில்பை 

48.  HIV-I பவரஸ்களில் ஒயர மாதிரியாை யைர்புைனுபடய இரண்டு மூைக்கூறுகள் உள்ளை அபவகள்   ---

-------------- ஆகும். 

(அ) எம்.ஆர்.என்.ஏ  (ஆ) ஆர்.ஆர்.என்.ஏ  (இ) எஸ்.எஸ்.ஆர்.என்.ஏ 

(ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ)  (உ) விபட ததரியவில்பை 

49. மனித உடலில் யசமித்து பவக்கப்படும் இரும்புச்சத்து --------------- என்றபழக்கப்படுகிறது 

(அ) ஹீயமாகுயளாபின்  (ஆ) ஹீயமாஅயர்ன்  (இ) ஹீயமாபசடரின் 

(ஈ) அ மற்றும் ஆ  (உ) விபட ததரியவில்பை 

50. அணுசக்தி எதிர்விபையில் 92U
238 → 2ThA + 2He4 , A மற்றும் Z இன் மதிப்பு 

(அ) A = 234, Z =94   (ஆ) A = 234, Z = 90   (இ) A = 238, Z = 94 

(ஈ) A = 238, Z = 90    (உ) விபடததரியவில்பை 

51. மீண்டும் மீண்டும் எவ்வாயிபைப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் ஒரு AND வாயிபைப் தபறைாம் 

(அ) NOT வாயில்  (ஆ) NOR வாயில்  (இ) NAND வாயில்  

(ஈ) ஆ மற்றும் இ  (உ) விபட ததரியவில்பை 

52. 30oC-ல் காற்றில் ஒலியின் யவகம் 350 மீ/வி. காற்றின் தவப்ப நிபை மாறாமல் அழுத்தம் இரு மடங்கு ஆைால் 

அதன் யவகம் என்ைவாகும்? 

(அ) 700 மீ/வி  (ஆ) 175 மீ/வி  (இ) 350 மீ/வி  (ஈ) 800 மீ/வி  

(உ) விபட ததரியவில்பை 

53. கீழ்கண்டவற்பற தபாருத்துக: 

(அ) பாக்டீரிய வயிற்று கடுப்பு  1. சால்யமாதைல்ைா படஃபி 

(ஆ) குடல் யைாய் காய்ச்சல்  2. ஸ்தடரப்யடாகாக்கஸ் பபயயாஜின்ஸ் 

(இ) கக்குவான் இருமல்   3. யபார்டிதடல்ைா தபர்டுைஸ் 

(ஈ) அடித்ததாண்பட அழற்சி  4. ஷிதஜல்ைா இைங்கள் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 
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(அ) 1 3 2 4 

(ஆ) 2 1 4 3 

(இ) 4 1 3 2 

(ஈ) 3 4 1 2 

54. மூன்று உடம்பு அதசௌகரியம் என்ற நூலிபை எழுதியவர் 

(அ) S.T.ஜான் தமன்டல்  (ஆ) N.K.தஜமிதஜன்  (இ) லியூ சிக்கின் (ஈ) காடுதவல் டர்ன்புல் 

(உ) விபட ததரியவில்பை 
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