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1. கங்கயின் உதகள மநற்கல் இனந்து 

கமக்கக யரிளைப்டுத்துக 

[A] னன, கக்ப, மைன், கண்டக், மகை 
[B] கக்ப, னன, கண்டக், மகை, மைன் 

[C] னன, கக்ப, கண்டக், மைன், மகை 
[D] கக்ப, னன, மகை, கண்டக், மைன் 

2. ிபம்நனத்தப த “அனணச்ை ிபமதைம்” 

நத்தல் வ்யறு அளமக்கப்டுகது. 

[A] ைங்ம  [B] தஹங் 

[C] கக்ப   [D] கண்டக் 

3. உகலுள் நக உனர்ந்த ைகபங்கள்  

கழ்க்கண்ட ந்த இநனநளத் ததடரில் 

அளநந்துள் 

[A] ஹநச்ைல் இநனநள 

[B] ஹநத்தரி இநனநள 

[C] ையக் இநனநள 

[D] கமக்கு இநனநள 

4. கமம உள் த்மதற்த்தல் ளய 

ினற்ன் தைனல் உனயயதல்ள? 

[A] ஹர்ன்   [B] ைர்க் 

[C] ஆதபட்   [D] நனன்டர்ஸ் 

5. தப்த ஆற்ன் ிப்ிடநக கனதப்டுயது  

[A] ைக் குன்றுகள் 

[B] அநர்கண்டக் நள 

[C] கர்டநன் நள  

[D] தட்டுல் 

6. தகங்கணம் நற்றும் நர் கடற்களபளன 

உள்டக்கன மநற்கு கடற்களப குதகள்  

[A] அதக நளம தறும் குதகள் 

[B] நக அதக நளம தறும் குதகள் 

[C] நதந நளம தறும் குதகள் 

[D] குளய நளம தறும் குதகள்  
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7. இந்தனயில் கனிர், னல், ஸ், கக்ரி 

நற்றும் கஜரீி நபங்கள் கழ்க்கண்டயற்ல் 

ங்கு கணப்டுகண்  

[A] தயப் நண்ட சுளந நக் கடுகள் 

[B] தயப் நண்ட னயக் நக் கடுகள் 

[C] குறுங்கடு நற்றும் னட்னதற் கடுகள் 

[D] நங்குமபவ் கடுகள் 

8. இந்தனயில் நக அதக அயில் கணப்டும் 

கடுகள்  

[A] தயப் நண்ட சுளந நக் கடுகள் 

[B] தயப் நண்ட னயக் நக் கடுகள் 

[C] குறுங்கடு நற்றும் னட்னதற் கடுகள் 

[D] நங்குமபவ் கடுகள் 

9. இபஜஸ்தன் ததன்மநற்கு னயகற்று 

கத்தல் யண்டு கணப்டுயதன் கபணம்? 

[A] ள அளநப்ன 

[B] தயபநன்ளந 

[C] ஆபயல் நளத் ததடர் 

[D] தர் சூயி கற்றுகள். 

10. ஆபயல் நளத்ததடரின் நக உனர்ந்த 

ைகபம் 

[A] நமகந்தபகரி   

[B] குனைகர் 

[C] தகட்யின் ஆஸ்டின் [D] தததத் 

11. gf;fp`hk; fhy;tha; ve;j ,U efuq;fis 

,izf;fpwJ?  
[A] ney;Y}h;  - nrd;id 

[B] tp[athlh - muf;Nfhzk; 
[C] ney;Y}h;  - khh;j;jhz;lk; 

[D] tp[athlh - kuf;fhzk;  

12. jtwhf nghUe;jp cs;s ,iziaj; Njh;f 

kiy             khtl;lk;   
[A] Nrh;tuhad; kiy   - Nryk;  

[B] fy;uhad; kiy  - tpOg;Guk;   
[C] nfhy;ypkiy   - ehkf;fy;  

[D] Vyfphp kiy  - ePyfphp  

13. “jphpAk; ghiw” vd;gJld; njhlh;GilaJ?  

[A] fhw;W   [B] epyeLf;fk;  

[C] gdpahW    [D] fly; Xjk;  
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14. nghUj;Jf  

Gtpapay; miktplk;  thdpiy epiyak;   

[a] rkntsp   1) NtY}h;  

[b] kiyg;gFjp   2) nfhilf;fhdy;   

[c] gPlg+kp   3) Nfhak;Gj;J}h;  

[d] flNyhuk; gFjp  4) nrd;id   

 [a] [b] [c] [d] 

[A] 2 1 3 4 

[B] 1 2 4 3 

[C] 2 1 4 3 

[D] 1 2 3 4 

15. FWq;Nfhs;fs; vq;F mike;Js;sJ?    
[A] G+kp kw;Wk; nrt;tha;    

[B] nrt;tha; kw;Wk; rdp    
[C] nrt;tha; kw;Wk; nts;sp    

[D] tpahod; kw;Wk; nrt;tha;    

16. jkpo;ehl;by; flw;fiu khtl;lq;fs; vj;jid?    
[A] 33   [B] 14  
[C]  15    [D]   12  

17. fPNo cs;stw;wpy; fhtphpAld; njhlh;Gila 
kiy vJ?     

[A] Vyfphp kiy  [B] [t;thJ kiy   
[C] fy;uhad; kiy  [D] rpj;Njhp kiy 

18. njd;rPdf; fly; ve;j Nguhopapy; 
mike;Js;sJ?   

[A] ,e;jpag; ngUq;fly; [B]grpgpf; ngUq;fly; 
[C] ml;yhz;bf; ngUq;fly;     

[D] Mh;bf; ngUq;fly;  

19. fz;l efh;tpid cz;lhf;fk; Gtpapd; mLf;F 

vJ?    
[A] NkNyhL   [B] ftrk;    

[C] fUtk;   [D] ,jpy; vJkpy;iy   

20. Medicinal Plant Development Area (MPD[A] vq;F 

nray;gltpy;iy?   
[A] Nryk;   [B] jh;kGhp   

[C] lhg;]pypg;   [D] Mj;J}h;  

21. #iwf; fhw;wpdhy; cUthFk; Nkfk;?   

[A] fhh; jpus;   [B] gil jpus; Nkfk; 
[C] fPw;W jpus; Nkfk;  [D] fhh;gil Nkfk;  

 

22. nghUj;Jf  

   kz; tif        khtl;lk;    

[a] fhpry;   1) NfhaKj;J}h;   

[b] tz;ly;    2) fhQ;rpGuk;    

[c] nrk;kz;    3) fd;dpahFkhp   

[d] Nyl;liul;   4) rptfq;if    

 [a] [b] [c] [d] 

[A] 1 3 4 2 

[B] 3 1 2 4 

[C] 1 3 2 4 

[D] 3 1 4 2 

23. fPo;fz;l $w;Wfis Ma;f.  
1. fhw;W tPRk; jpirf;F ,izahf gy 

fpNyh kPl;lh; ePsj;jpw;F mike;Js;s 
FWfyhd kzw;Fd;Wfs;.  

2. gpiw re;jpu tbt kzw;Fd;Wfs; fhw;W 
tPRk; jpirf;F Vw;g epiyahf efUk; 
jd;ik nfhz;lit.  

3. ghiy tdj;jpw;F mUfhikapy; cs;s 
gFjpfspy; gbe;jpUf;Fk; Ez;zpa kzy; 
Jfs;.  -njhlh;Gila epyj;Njhw;wq;fis 
Njh;f.   

[A] Nyha];> nr/g;> gh;fhd;    

[B] nr/g;> gh;fhd;> Nyha];  

[C] gh;fhd;> nr/g;> Nyha];    

[D] nr/g;> Nyha];> gh;fhd;    

24. ,e;jpahtpd; Rdhkp Muha;r;rp ikak; 

mike;Js;s ,lk; vJ?   
[A] ngq;fSh;   [B] i`jpuhghj;  

[C] nly;yp   [D] nrd;id   

25. rhpahd $w;wpidj; Njh;f.   

1. Nguhopfs; Gtpapd; ntg;g epiyia khw;wp 
mikf;fpd;wd.   

2. Mz;lhh;bf;fh Nguhopapd; ruhrhp Mok;  
    4>500 fp.kPl;lh;fs; MFk;.   

[A] 1 kl;Lk;    
[B] 2 kl;Lk;   

[C] ,uz;Lk;    
[D] ,jpy; VJkpy;iy 
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26. Gtp NkNyhl;bd; ruhrhp mlh;j;jpahd vz;   

[A] 6g/cm    [B] 4g/cm 

[C] 3g/cm   [D] 2g/cm  
27. nghUj;Jf  

   vhpkiy         ehL    

[A] ghud;jPT   1) ,e;jpah   

[B] NkhdNyhth   2) ,j;jhyp    

[C] nt#tpa];   3) `tha;   

[D] g;a\pahkh   4) [g;ghd;    

 [A] [B] [C] [D] 

[A] 1 3 2 4 

[B] 1 3 4 2 

[C] 3 1 4 3 

[D] 3 1 2 4 

     

28. ghiwfspy; ePhpd; Nrh;f;ifapy; ghjpf;fg;gLk; 
jhJf;fs; vit?    

[A] Mf;i]L   [B] N`iyL  
[C] rpypNfl;   [D] fhh;gNdl;   

29. ,l;lh];fh VhpAld; njhlh;Gila MW vJ?    
[A] kprprpgp   [B] iey;    

[C] mNkrhd;   [D] Njk;];    

30. fz;lg; gzpahdJ fhzg;gLk; ,lq;fs;    

[A] JUtk;   [B] kiyabthuk;   
[C] kiyapd; Nky;gFjp [D] ,jpy; VJkpy;iy    

31. rhpahd $w;wpidj; Njh;f.   

1. FWfyhd kzw;Fd;Wfs; nr/g;    

2. gpiwre;jpu tbt kzw;Fd;Wfs; gh;fhd; 
[A] 1 kl;Lk;   [B] 2 kl;Lk;   

[C] ,uz;Lk;   [D] ,jpy; VJkpy;iy  

32. jkpo;ehL kiyg;gFjpapy; KiwNa 

nfhilfhyk;> Fsph;fhyk;> kio fhyj;jpy; 
czUk; ntg;gj;jpd; msT     

[A] 110C, 60C, 140C  [B] 140C, 60C, 110C 
[C] 140C, 110C, 60C  [D] 60C, 110C, 140C  

33. fPNo cs;s ve;j khtl;lk; 1000 kp.kP – 1200 
kp.kP tiu kiog;nghopit ngWk; gl;baypy; 

cs;sJ?     
[A] fhQ;rpGuk;   [B] ePyfphp     

[C] jpz;Lf;fy;   [D] jpUth&h;  

34. ‘<uePy’ Kiw %yk; vj;njhopy; 

eilngWfpwJ?     
[A] fhfpjk;    [B] rpnkz;l;    

[C] czT gjg;gLj;jy;  [D] Njhy; gjdpLjy; 

35. kz;zpd; ePh; GFk; jd;ikia jPh;khdpg;gJ?    

[A] fhyepiy    [B] fhyk;     

[C] epyk;     [D] Kjd;ik ghiw  

36. fPNo cs;s ve;j khtl;lj;jpy; ngUk; 
vz;zpf;ifapy; Fsq;fs; cs;sd?     

[A] Nryk;   [B] fhQ;rpGuk;    
[C] ,uhkehjGuk;  [D] rptfq;if  

37. gs;spf;fuiz> Kj;Jg;Ngl;il Nghd;w 
,lq;fspy; cs;sit vt;tifahd 

epyg;gFjpfs;?     
[A] xj epyk;   [B] rJg;Gepyk;   

[C] fsh; epyk;   [D] cth; epyk;  

38. ty;Y}h; mdy; kpd;epiyak; mike;Js;s 

khtl;lk; vJ?     
[A] fhQ;rpGuk;   [B] NtY}h;    

[C] jpUtz;zhkiy  [D] jpUts;Sh;  

39. kj;jpa Ml;rpg; gFjpfis gug;gstpd; 

mbg;gilapy; VWthpirapy; vOjTk;     
[A] rz;bfh;> jhjh; ehfh;`Ntyp> lhkd;-ila+> 

nly;yp  
[B] lhkd;-ila+> rz;bfh;> jhjh; ehfh;`Ntyp> 

nly;yp     
[C] nly;yp> rz;bfh;> lhkd;-ila+> jhjh; 

ehfh;`Ntyp  
[D] jhjh; ehfh;`Ntyp> rz;bfh;> nly;yp> 

lhkd;-ilA+  

40. [hh;fz;l; khepyj;Jld; vy;iyiag; gfph;e;J 

nfhs;shj khepyk; vJ?     
[A] Nkw;F tq;fhsk;  [B] xbrh    

[C] cj;jpugpuNjrk;  [D] kj;jpag;gpuNjrk;  

41. fpU\;zuh[ rhfh; ePh;Njf;fk; ve;j Mw;wpd; 

FWf;fhf cs;sJ?     
[A] fhtphp   [B] fpU\;zh    

[C] Nfhjhthp   [D] jgjp  

42. fhay;fs; vd;gJ ve;j gFjpapy; mjpfk; 

fhzg;gLfpwJ?     
[A] fh;ehlf rkntsp   [B] F[uhj; rkntsp   

[C] nfhq;fz rkntsp  [D] kyghh; rkntsp  
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43. Nkw;fj;jpa ,ilA+W fhw;W tPRk; fhyk;   
[A] khh;r; - Nk    [B] brk;gh; - gpg;uthp   
[C] Vg;uy; - Nk    [D] [{d; - nrg;lk;gh 

44. cja khh;j;jhz;lGuk; gwitfs; ruzhyak; 
mike;Js;s khtl;lk;     

[A] fd;dpahFkhp  [B] jpUney;Ntyp   
[C] jpUts;Sh;   [D] jpUth&h;  

45. NfhijahW ghAk; khtl;lk;     
[A] jpUney;Ntyp  [B] J}j;Jf;Fb    

[C] tpUJefh;   [D] fd;dpahFkhp  

46. rhpahd $w;wpidj; Njh;f.   

1. njd;Nkw;F gUtf;fhw;Wf;F jkpo;ehl;bd; 
Nkw;F gFjpfs; kio kiwTg; gFjpfs; 

MFk;.     

2. njd; Nkw;F gUtf;fhw;W %yk; ePyfphp 

khtl;lk; 70% kiog; nghopit ngWfpwJ.    
[A] 1 kl;Lk;   [B] 2 kl;Lk;   

[C] ,uz;Lk;   [D] ,jpy; VJkpy;iy  

47. gpr;rhtuk; rJg;Gf; fhLfs; mike;Js;s 

khtl;lk;      
[A] tpOg;Guk;   [B] flY}h;     

[C] nrd;id    [D] fhQ;rpGuk;   

48. jkpo;ehl;by; jq;fk; fpilf;Fk; ,U 
khtl;lq;fs;      
[A] Nryk; – jpz;Lf;fy; [B] Nfhit – ePyfphp   

[C] <NuhL – jpUg;G+h;    
[D] kJiu – fd;dpahFkhp  

49. fhw;W kpd; cw;gj;jp nra;Ak; Kg;ge;jy; gFjp 
ve;j khtl;lj;jpy; cs;sJ?       

[A] J}j;Jf;Fb   [B] jpUney;Ntyp     
[C] fd;dpahFkhp  [D] Nfhak;Gj;J}h;    

50. rhpahd $w;wpidj; Njh;f.   

1. vz;nza; tpj;Jf;fs; ngUksT 

jkpo;ehl;bd; Nkw;F kz;lyj;jpy; gaph; 
nra;ag;gLfpd;wd.      

2. jkpo; ehl;bd; Nkw;F gFjpfs; nrk;kz; 
epyq;fs; MFk;      

[A] 1 kl;Lk;    
[B] 2 kl;Lk;   

[C] ,uz;Lk;    
[D] ,jpy; VJkpy;iy  

 

 

51) என க்கர் நற்றும் 1 தஹக்மடர் அவுகள்  
னளமன /1 acre, and 1 hectare’s respectively are  

[A] 4047 m2, 2.47 acre   [B] 4047 m, 2.47 acre   
[C] 4047 cm, 2.47 acre   [D] 4047 km, 2.47 acre   

52) யீ தண்மணக்களன கண்டுிடித்தயர் 
/Who invented Advanced Microscope  

[A] பர்ட் ஹகீ்/ Robert Hooke  

[B] இபர்ட் ப்தபன்/ Robert Brown  

[C] ஜன் மப/ John Ray  [D] ர்ஸ் பஸ்க/Ernst  

53) ைரினக தனந்தனேள்ளத கண்டக/ Identify 

the correctly matched  

1. ி கட்டி உனகுதல் – நீ நற்ம் 
2. நவு இட்னதல் – நீ நற்ம் 
3. கய் கினதல்- நீ நற்ம் 

1. Melting of Ice – Irreversible Change  

2. Batter into Idly – Irreversible Change  

3. Ripening of Fruits – Irreversible Change 

[A] 1 Only    [B] 3 Only  

[C] 2 and 3 Only   [D] 1, 2 and 3  

54) இந்தன னைட்ரிம ஆய்யகம் இந்தனயில் 
ங்கு அளநக்கப்டவுள்து 

[A] இபநதனபம் நயட்டம், தநழ்டு 

[B] தகல்ம் நயட்டம், மகப 

[C] மதி நயட்டம், தநழ்டு 

[D] உடுப்ி நயட்டம், கர்டகம் 

55) ஈர்ப்ினல் யிளை தைனல்டுயதல்
தனின் ந்தப ஆற்ல் /Under the force of 

gravity the mechanical energy of a body is  
[A] சுமனகும்/ Zero  [B] கூடும்/ Increase  

[C] நது/Constant  [D] குளனேம்/Decrease  

56) கழ்க்கண்ட திநங்கள அட ளடனின் 
றுயரிளைனில் ழுதுக/Arrange the following 

element in the order of their increasing atomic weight  
[A] C, AL, Na, P  [B] C, Na, Al, P   
[C] Na, C, P, Al  [D] Na, C, Al, P 

57) ளளன அக்கும் கனயிகில் என்று / A 

Device which is used for measuring mass 
[A] அவுட/ Tape  

[B] ைட்டத்தபசு/Beam Balance  

[C] சூரினக்கடிகபம்/ Sundial  

[D] அவுமகல்/ Scale  
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58) தனள் கும ஆடிக்கு நக அனகளநனில் 
இனக்கும்மது உனயகும் ிம்ம் / When the 

object is placed very close to the concave mirror, the 
image formed is  
[A] ைன தள கழ் நனிம்ம் 

[B] தரின தள கழ் நனிம்ம் 

[C] தரின மப நனிம்ம் 

[D] ைன மப நனிம்ம் 
 

[A] Small, inverted virtual image  
[B] Enlarged, inverted virtual image  
[C] Enlarged, erected virtual image  
[D] Small erected virtual image  

59) இயற்றுள் ளய அடிப்ளட அயில் 
யபதது /Which of the following is not a 

fundamental quality  
[A] கம் / Time   [B] ீம்/ Length  

[C] ள/ Mass   [D] பப்வு/ Area  

60) த்தல் பப்னதல் னளனில் ற்டும்  
தளீநகள் னளய/ Which of the following is /are 

disadvantages of disposing wastes using land filling  
1. அதக த்ளத ஆக்கபநக்கும் 
2. ல் றுநணம் யசீும் 
3. குப்ளகள ரிக்கும் மது கற்ள  
   நசுப்டுத்தும் 
4. ச்சுப் தனட்கள த்தடி ீரினுள்  
  கந்து யிடும் 

[A] all    [B] 1, 2, 3 
[C] 2, 3, 4   [D] 1, 3, 4 

61) தயயன் தையினேர் தடுக்கம் அவு 
/The Audible Range of bazt is (Hertz) 
[A] 20-20,000  [B] 900-2,00,000 
[C] 100-32,000  [D] 1000-1,50,000 

62) நன் உனகனின் தத்துயம் /The Principle of fuse 

wire is  
[A] எனர்ஸ்தடட் மைதள/ Oersted Experiment  

[B] ஆம்ினர் யித/ Amphere’s Law  

[C] எம் யித/ Ohm’s Law   

[D] ஜலீ் தயப்யித/ Jule Thermal Law  

63) நன் இனற்னில் னன்டும் தத்துயம் / The 

Principle of fuse wire is  
[A] ிநங் தத்துயம்/ Fleming’s Principle  

[B] ஆம்ினர் யித/ Amphere’s Law  

[C] பமட தத்துயம்/ Farade Principle  

[D] மயல்ட தத்துயம்/ Volta Principle  

64) தனத்துக 

 ட்டினல் I  ட்டினல் II 
a) ைபளவு இனக்கம் 1. மதங்கய் 

நபத்தனந்து 
யிழுயது 

b) தன்ிச்ளைன 
இனக்கம் 

2. நதயண்டினில் 
தைல்யது 

c) என்றுக்கு
மநற்ப்ட்ட 
இனக்கம் 

3. கடிகப ஊைன் 
இனக்கம் 

d) மர்மகட்டு 
இனக்கம் 

4. நீின் ீர் 
இனக்கம் 

 
 a b c d  

[A] 4 3 1 2 

[B] 3 4 1 2 

[C] 3 4 2 1 

[D] 4 3 2 1 

 

65) நகக் குளந்த தயப்ள ன்து /Lowest 

temperature is  
[A] 00K [B] 273.140C     [C] -273.14K      [D] 3730C 

66) பப்ன கயபப்டும் தன்ளநனில் உள் 
தனட்கள ிரிக்கும் னள /The method 

used to separate two substances based on the 
difference in the force of attraction between two 
substances  
[A]  னப்ன னள/ Chromatography  

[B] யடியட்டுதல்/ Filtration  

[C] தங்கநதல்/ Sublimation  

[D] யள யடித்தல்/ Distillation  

67) ைரின கூற்ளத் மதர்க/ Choose the correct 

statement  

1. எ அளகள் மயற்டத்தல் பயது 
2. னஊதகதர்கள் ந்தப அளகள் ஆகும் 

1. The Sound cannot pass through the vaccum  

2. Ultra Violet waves are mechanical waves  

[A] 1 Only    [B] 5 Only  

[C] Both    [D] None of these  

68) சுயைத்தல் கழ்யின் ைநன்ட்டின்டி  
களடக்கும் ஆற்ல் அவு / Energy obtained 

from the respiratory equation  
C6H12O6 + 6O2             CO2 + 6H2O……………Energy  
[A] 2900 J   [B] 2900 KJ 
[C] 29000 J   [D] 29000 KJ 

       https://www.facebook.com/groups/targettnpsc 

 



 

 

Target Tnpsc FBG                                                       Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

6 

Target Tnpsc FBG                                                     Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

69) ைரினக தனந்தனேள் இளணளனத் மதர்க/ 
Choose the correct statement  

1. ீபள - தட்டள 
2.எ அள - குறுக்கள 
3. ீபள - குறுக்கள 

4. எ அள - தட்டள 
1. Water waves – Longitudinal waves  

2. Sound waves – Transverse waves  

3. Water waves – Transverse waves  

4. Sound waves – Longitudinal waves  

[A] 1 and 2 Only   [B] 2 and 3 Only  

[C] 2 and 4 Only   [D] 3 and 4 Only  

70) ிநங் இடக்ளகயிதனில் சுட்டுயிபல் னெம் 
ம் அயது / In Flemings Left Hand Rule, index 

finger indicates  
[A] நன்மட்ட தளை/ Electricity  

[B] கடத்த இனங்கும் தன்/ Conductors force  

[C] கந்த னத்தன் யிளை/ Magnetism  

[D] இதல் துநல்ள/ Neither  

71) கமம உள்யற்ல் து இனற்ினல் நற்ம் 
அல்/Which of the following is not a physical 

change 
[A] கப்ர் ைல்மட் + ைல்ப்ரிக் அநம் =  
    டிகநதல் 

[B] கற்னபம் தங்கநதல் 

[C] தநழுகு ரிதல் [D] ஸ் உனகுதல் 

72) ளஹட்பஜன், ஆக்ஸஜன், ீர் ஆகனயற்ன்
மநல்கின் எப்ீட்டு யதீம் / The relative number 

of moles of Hydrogen, Oxygen, water are in the ratio 
of  
[A] 2:2:1   [B] 1:2:2 
[C] 2:1:2   [D] 1:1:2  

73) இனனள்ிகளுக்கு இளடப்ட்ட மர்மகட்டுத்
ததளவு / Displacement for the shortest distance 

between two points is  
[A] Speed  / மயகம் [B] Velocity/தளைமயகம் 

[C] Displacement  / இடப்தனர்ச்ை 
[D] None of these   / இளய துவுநல்ள 

74) மயறுட்டு இனப்ளத கண்டுிடி / Related with 

heat in one action  
[A] Conduction  / கடத்தல் [B] Convection/ ைம் 

[C] Absorption  / உட்கயர்தல் 

[D] Radiation  / கதர்யைீல்  

75) 1H2 + 1H3          2He4 + On1 + ஆற்ல் இந்த  
யிளனது 

[A] ளஹட்பஜன் குண்டின் அடக்கன  
    இளணவு    யிள 

[B] ளஹட்பஜன் குண்டின் அடக்கனிவு  
    யிள 

[C] அடகுண்டின் அடக்கன ிவு யிள 

[D] அடகுண்டின் அடக்கன ிவு யிள 

76) நன்கந்த தூண்டள கண்டந்தயர் / Electro 

Magenetic Induction was invented by  
[A] Fleming  / ிநங் [B] Volta  / மயல்ட 

[C] Ampere   / ஆம்ினர் [D] Faraday   / பமட 

77) நளமத்துிகள் கமம யிமத் துயங்கும்மது 
அதன் தளைமயகம் / Rain drop starts to fall down 

when the velocity of the drop is  
[A] னற்றுத் தளைமயகத்தற்குச் ைநம் 

[B] னற்றுத் தளைமயகத்ளத யிட அதகம் 

[C] னற்றுத் தளைமயகத்ளத யிட குளவு 

[D] நறுள தளைமயகத்ளத யிட அதகம் 
 

[A] equal to terminal velocity  
[B] greater than terminal velocity  
[C] less than terminal velocity  
[D] greater than critical velocity  

78) ஸ்மகிங் ததமல் தட்த்தல் கம்ிச் 
சுனின் தயப்த்ளத குளனச் தைய்யது /  

Which of the following is acts to reduce the 
temperature of the spring in MRI scanning? 
[A] தபய ளட்பஜன் /Liquid Nitrogen  

[B] தபய ளஹட்பஜன் / Liquid Hydrogen  

[C] தபய மைடினம் / Liquid Sodium  

[D] தபய ஹீனம் / Liquid Helium  

79) தனங்கடல்கின் ைபைரி உயர்ினத்தன் 
அயது / The average ocean salinity is  

[A] 34.5 கபம் / கம கபம் 

[B] 35 கபம் / கம கபம் 

[C] 36 கபம் / கம கபம் 

[D] 16 கபம் / கம கபம்  

80) தபய ஹீனம் கந்த எத்தளைவு 
ிம்நக்கல் கனயினன் சுனின் தயப் 
ளளன ……………… யளபகுளனச் தைய்னேம் / 
Liquid helium can reduce the temperature of the coil 
in MRI equipment to around  
[A] 40 K    [B] 4 K  
[C] 273 K    [D] 00C 
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81) என சுற்ல் 10 V நன்ழுத்த மயறுடுள் 
இன னள்ிகிளடமன 5 C  நன்னூட்டத்ளத 
கர்த்த தைய்னப்ட்ட மயள / How much work 

is done in moving a charge of 5C across two points 

having a potential difference 10V?  

[A] 15 ஜூல்  [B] 5 ஜூல் 

[C] 50 ஜூல்  [D] 25 ஜூல் 

82) 1905-ல் ஆல்ர்ட் ன்ஸ்டின் கண்டுிடித்தளய 
/ In 1905, Albert Einstein discovered  
[A] எிநன் யிளவு நற்றும் ிதபின்  
    இனக்கம் 

[B] ிதபின் இனக்கம் நற்றும் ைப்ன ைர்ன 
    தகள்ளக 

[C] ைப்ன ைர்ன தகள்ளக நற்றும் எி நன்  
    யிளவு 

[D] எி நன் யிளவு,  ைப்ன ைர்ன  
   தகள்ளக நற்றும் ிதபின் இனக்கம் 
 
[A] Photoelectric effect and Brownian motion  
[B] Brownian motion and special theory of relativity  
[C] Special theory of relativity and photoelectric effect 
[D] Photoelectirc effect, special theory relativity and  
       Brownian motion  

83) எத்துக் தகண்டினக்கும் கரினந்து 
யனம் எ அள / Sound waves from a sounding 

car are 
[A] transverse waves  / குறுக்கு அள 

[B] longitudinal waves  / தட்டள 

[C] ultrasonic waves   / தையினேணப எ  
   அளகள் 

[D] stationary waves  / ள அளகள் 

84) 30 க.நீட்டர் ஆபப்பப்ில் ிரிந்து மயள
தைய்னேம் தது ணினர்களுக்கு தனயர் 
x அகப்ட்ளட தகண்ட கம்ித் 
ததடர்ில் யளத் ததடர்ிள  
அளநக்க யினம்னகர். இயர் அயர்களுக்கு 
தபமயண்டின கம்ித் ததர்ில் யளத்
ததடர்ன தபம் ன்? / Mr.X wants to establish a 

broadbad wirless net connection for his employers 
spread over a radius of 30 kms. The wireless standar 
be needs to impact to them is  
[A]  Bluetooth connectivity / ப்ளுடூத் ததடர்ன 

[B] Wimax connectivity  / ளயமநக்ஸ் ததடர்ன 

[C] Infra-red connectivity  / அகச்ையப்ன ததடர்ன 
[D] Wifi connectivity  / ளயஃள ததடர்ன 

85) னைட்பன் ற்ன கூற்றுகில் து 
தயது / Which of the following statement is 

not correct about Neutron? 
[A] னைட்பன் நன்சுளநனற் துகள் 
[B] னைட்பன் ள னமபட்டன் ளளன  
   யிட கூடுதல் 

[C] னைட்பன் அடயின் குதப் தனள்  
   ஆகும் 

[D]ளஹட்பஜன்அடயின் உட்கனயில்  
   னைட்பன் இனக்கது 
 

[A] Neutrons are particles with no charge  
[B] Mass of Neutrons is higher than proton  
[C] Neutron is also regareded as sub-atomic particles  
[D]  Neturon is absent in hydrogen atom 

86) ின்யனயயற்றுள் து நகவும் அதகந 
அனினக்கும் தன் தகண்டது / Which of the 

following has the highest ionizing power? 
[A] X – rays / க்ஸ் கதர்கள் 

[B] Alpha rays  / ஆல் கதர்கள் 

[C] Beta rays  / கந கதர்கள் 

[D] Gamma rays  / ீட்ட கதர்கள் 

87) கடல்ீரிள குடிீபக நற்றும் ததமல் 
தட்த்தல் னன்டும் ததுய  
தைய்னளகள் னளய? / Which are the common 

methods involved in the desalination of ocean water? 
[A] களபப்ன் இக்கம் நற்றும் டிகநக்குதல் 

[B] தங்கநநல் நற்றும் யள யடித்தல் 

[C] ஆயினதல் நற்றும் நீண்டும் குிர்யித்தல் 

[D] ின் யள யடித்தல் நற்றும்    
    ீபயினல் யள யடித்தல் 
 

[A] Solvent extraction and crystallization  
[B] Sublimation and distillation  
[C] Evaporation and recondensation  
[D] Fractional distillation and steam distillation  

88) மர்நன்யய் கதர் ண்னகில் தயது / 

Choose the in correct statement about the 
properties of anode rays 
1. ளனேளடன துகள்கள் 

2. மர்மகட்டில் னணிக்கும் 

3. நன்னத்தல் யிகளடனேம் 
1. It consists of material particles  
2. It travels in straight line  
3. It is Deflected by electric field  
[A] 1 நட்டும்  [B] 2 நட்டும் 

[C] 3 நட்டும் 

[D] இதல் துநல்ள 
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89) தனத்துக 

 களயயளக  டுத்துக்கட்டுகள் 
a) ீர்நத்தல் யனே 1. னளக 
b) யனேயில் ீர்நம் 2. கற்று 
c) யனேயில் யனே 3. மநகம் 
d) யனேயில் தண்நம் 4. மைடம் 

 
 a b c d  

[A] 3 4 2 1 

[B] 3 4 1 2 

[C] 4 3 1 2 

[D] 4 3 2 1 

     

90) கமரி நதப்னகள் அடிப்ளடனில் று 
யரிளைனில் ழுதுக?/ Arrange the following in 

ascending order based on the calorific value?  

1. ீபயி யனே  

2. கல்கரி  

3. தட்மபல்  

4. இனற்ளக யனே  

[A] 1, 3, 4, 2   [B] 2, 3, 4, 1  
[C] 4, 2, 3, 1   [D] 2, 1, 3, 4 

91) ின்யனயயற்றுள் து கர்ின்  
ன மயற்றுளந மதற்ம் அல்தது து / 
Which of the following has the highest ionizing 
power? 
[A] Diamond / ளயபம்      [B] Graphite/ கபஃளட் 

[C] Butane   / ினைட்மடன் 

[D] Fullerene  / னல்ரின் 

92) ின்யனயற்றுள் து குமஆடினின் 
னன்கில் தயது / Which of the following 

is not an application of concave mirror? 
[A] சூரின அடுப்ன / Solar Cooker  

[B] னகச்ையபம் தைய்னேம் ஆடி/ Shaving mirror  

[C] ல் நனத்துய ஆடி/ Dentists  

[D] யக ின்ன ஆடி / Rear View mirror  

93) தன்ஸ் என்ன் தன் -0.5ளடனப்டர் 
ில் அதன் குயினத் தூபம் நற்றும் யளக 
ன் / If power of a lens is -0.5 dioptre focal length 

and type of lens is  

[A] 2 m, concave /2 நீ, கும  

[B] 2 m, convex / 2 நீ, குயி 
[C] 50 cm, concave  / 50 தைநீ, கும 
[D] 50 cm, covex  / 50 தைநீ, குயி  

94) ைரினக தனந்தனேள் இளணளனத் மதர்க/ 
Choose the correct statement  

1. க்ட்பன் ீக்கம்-  ஆக்ஸஜமற்ம் 
2.க்டபன் மைர்ப்ன- ஆக்ஸஜன் எடுக்கம் 
3. க்ட்பன் ீக்கம்- ஆக்ஸஜன் எடுக்கம் 

4. க்ட்பன் மைர்ப்ன - ஆக்ஸஜமற்ம் 
1. Removal of electron – oxygenation  

2. Addition of electron – reduction  

3. Removal of electron – reduction  

4. Addition of electron – oxygenation  

[A] 1 and 2 Only  

[B] 2 and 3 Only  

[C] 2 and 4 Only  

[D] 1 and 3 Only  

95) எனகமயட் ன்து தற்கு ைநநகும் / 
One Kilowatt is equal to  
[A] 10 யட்  [B] 100 யட் 

[C] 1000 யட்  [D] 10000 யட் 

96) யிந இக்ளகனின் கழ் பப்ன ைநநகவும்
மநற்பப்ன யளயகவும் இனப்து ன்? / 

Why the wings of an aeroplane are shaped with 
lower surface being flat and the upper surface being 
curved 
[A] To reduce vibration  
[B] To make difference in pressure to life the plane  
      vertically    
[C] To accommodate more passengers in the wing  
[D] To strengthen the wheels fitted in wings  
 
[A] அதர்ளய குளக்க 
[B] நறுப்ட்ட அழுத்தத்ளத உண்டக்க  
   யிநத்ளத மநதழும் தைய்ன 

[C] அதகந னணிகள ற் 

[D] இக்ளகனில் தனத்தப்ட்டுள்  
    ைக்கபத்தற்கு யளந மைர்க்க 

97) என எி ஆண்டு ன்து / A Light year is ……… 

[A] 1.496 x 1012 க.நீ [B] 9.46 x 1012 க.நீ 

[C] 9.46 x 1010 க.நீ  [D] 1.496 x 1010 க.நீ  

98) கடல் தயப் நன் உற்த்தனில் டர்ளன்கள 
இனக்க உதவும் யனே / In Ocean Thermal Energy 

Conversion Plants the vapour of which gas is used to 
run the tubine  
[A] ீர் / Water   [B] த்தல்/ Ethanol  

[C] அமநின/Ammonia[D] தன்ைன் / Benzene  
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99) கழ்யனயயற்றுள் ளய ைரி/ Which of the 

following are correct? 

1. மயள= யிளை x இடப்தனர்ச்ை 
2.தன் = மயள x கம் 
3. யிளை = ள x தளைமயகம் 

4. னடுக்கம் = தளைமயகம் x கம் 
1. Work = Force x Displacement  

2. Power = Work / Time  

3. Force = Mass / Velocity  

4. Acceleartion = Velocity / Time  

[A] (i), (ii) and (iii)  [B] (ii), (iii) and (iv) 

[C] (i), (iii) and (iv)  [D] (i), (ii) and (iv) 

100) நன்கம் ன்து / An electric cell is a device  

[A] which converts electric energy into chemical  
      energy  
[B] which converts tidal energy into electric energy  
[C] which converts chemical energy into electric  
      energy  
[D] which converts electric energy into tidal enegy  
 
[A] நன்ற்ள மயத ஆற்க நற்றும் 
[B] ீர்ந ஆற்ள நன்ற்ள நற்றும் 

[C] மயத ஆற்ள நன்ற்க  
    நற்றும் 

[D] நன்ற்ள ீர்ந ஆற்க நற்றும் 

 

ALL THE BEST 
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MOCK TEST -39 (GEO-PHY ANSWER KEY) 

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

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

3 B 13 C 23 B 33 C 43 B 53 C 63 C 73 B 83 B 93 B 

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

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

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

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

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

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

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