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TNPSC GROUP 2 2018 

TEST NO - 1 SCHOOL BOOK PHYSICS 

1. 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 

மின்சாப ஜெஜரபட்டர் தடிப்டடயில் ரயட ஜசய்கிது 

a) மின்ாற்ட ந்திப ஆற்ாக நாற்றுயது 

b) மின்ாற்ட ஜயப் ஆற்ாக நாற்றுயது 

c) இனந்திப ஆற்ட மின்ாற்ாக நாற்றுயது 

d) மின்ாற்ட எளி ஆற்ாக நாற்றுயது 

2. 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 ந்தப்குதி நித்திட கண்டுபிடிக்கிது 

a) கார்னினா b) ரகாபாய்டு  c) இரிஸ்   d) விட்ரினல் அடநப்பு 

3. 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 திஜபாளிப்பு ப்ராது எளி எரு ஜாருளிலிருந்து இன்ஜாரு 

ஜாருளிற்கு ஜசல்லும்ராது சாத்தினப்டும்  

a) ஜயற்றிடத்தில் இருந்து காற்று  b) காற்றிலிருந்து கண்ணாடி   c) நீரிலிருந்து 

காற்று   d) காற்றிலிருந்து நீர்  

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

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

radio active 

சூரினன் வ்யாறு ஜதாடர்ச்சினாக ஆற்ட ஜயளியிடுகிது 

a) அணுக்கரு இடவு    b) அனுக்கரு பிவு   c) கதிரினக்கம் d)    ஜசனற்டக 

கதிரினக்கம் 

5.    Which is not a renewable energy sources  

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

கீழ்க்கண்ட்யற்றுள் து புதுப்புக்கிக்கூடின ஆற்ல் மூம் இல்ட 

a) சூரின சக்தி  b) நீர்மின் சக்தி  c) காற்று சக்தி  d) புடதடிய ரிஜாருட்கள்  

6. Match  List I with List II 
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        List -   I     List - II 

a) Joule    - Current  

b) Ampere     - Power 

c) Watt    - Work 

d) Volt    -  Potential difference 

ட்டினல் 1  ட்டினல் 2 உடன் ஜாருத்துக 

      ட்டினல் -     ட்டினல் – 2 

a) ஜீல்      - மின்ராட்டம்  

b) ஆம்பினர்      - ஆற்ல்  

c) யாட்      - ரயட   

d) ரயால்ட்      - மின்ழுத்த ரயறுாடு 

  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 

7. Newton’s     second law gives the measure of  

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

 நியூட்டனின் இபண்டாயது தடப் ற்றி அவிடுகிது 

  a)  முடுக்கம்   b) விடச   c) உந்தம்   d) ரகாண உந்தம்   

 

8. Consider the following Statements  

I. Electric Cell Converts Chemical Energy into Electrical energy     
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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 கூற்றுகட ஆபாய்க 

a) மின் ரட்டரி ரயதி ஆற்ட மின்ாற்ாக நாற்றுகிது 

b)  ஜநழுகுயர்த்தி ரயதி ஆற்ட   எளி ஆற்ாகவும் , ஜயப்    

ஆற்ாகவும் நாற்றுகிது 

    a) 1 நட்டும் b) 2 நட்டும்  c) 1 நற்றும் 2   d) இபண்டும் இல்ட  

9. 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  

    எரு உராகப்ந்து நற்றும் இபப்ர் ந்து எரப நிடடனக் ஜகாண்டு 

உனபத்திலிருந்து கீரம ராடப்டுகிது, தடபடன அடடந்த உடன் இர்ப்ர் ந்து 

உராகப்ந்டத விட சிறுது உனர்கிது ன்? 

  a) ந்து தடபடன ஜதாடும் ராது உந்தம் சரினாக உராகப்ந்தின் மீது 

ஜசனல்டவில்ட  

 b) இபப்ர் ந்து தடபடனத் ஜதாடும்ராது அதிக ரயகத்துடன் ரநாதினது 

 c) இபப்ர் ந்து தடபடன ஜதாடும்ராது உந்தம் ஜசனல்டவிட 

 d) ரநற்கண துவுமில்ட 

10. The SI unit of Specific Heat Capacity  

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

தன்ஜயப் ற்புத்தினின் அகு 

a) ஜீல்/கி/ஜகல்வின்   b) ஜீல்   c) ஜகல்வின்  d) ாபன்ஹீட் 

11. 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  

 யாக ரபடிரனட்டர்களில் தண்ணீர் ன் ஜாதுயா குளிர்விப்ாாக  இருக்கிது 

ஜன்ால் 

   a) குடந்தட்ச ஜகாதி நிட உடடனது 
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   b) குடந்த அடர்த்தி  

   c) ளிடநனாக கிடடப்தால்  

   d) அதிக தன்ஜயப் ற்புத்திட ஜகாண்டிருப்தால்  

12. Who proved that sound waves cannot pass through vacuum or empty 

space? 

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

எலி அடகள் ஜயற்றிடத்தின் யழிரன ானாது ன்தட நிறுவினயர் 

 a) பார்ட் ாயில்     b) டாப்ர்    

 c) ப்பாங்க்ளின்     d) ஜெய்ன்ரிச் ருடா;ட் ஜெர்ட்ஸ்  

13. 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   

கீழ்க்கண்டயற்றுள் சரினற் யாக்கினத்டத கண்டறிக 

a) பவுயதற்கு ஊடகம் ரதடயப்டும் அடகள் ந்திப அடகள்  

அடமக்கப்டும். 

b) ந்திப அடகள் இபண்டு யடகப்டும். அடய ஜட்டடகள், 

குறுக்கடகாகும் 

c) மின்காந்த அடகள் ரான் சியடக அடகள் பவுயதற்கு ஊடகங்கள் 

ரதடயப்டாது. அடய ஜயற்றிடத்தின் யழினாகவும் பவும் 

d) மீஜனாலிகள் குறுக்கடகள் ஆகும்  

14. Sound waves in air are? 

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

d) Electromagnetic waves 

எலி அடகள் காற்றில்  

a) ஜட்டடகாக இருக்கும்   b) ரபடிரனா அடகள்     

c) குறுக்கடகள்   d) மின்காந்த அடகள் 

15. 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  

தண்ணீரில் எலியின் ரயகம் ரதாபனநாக    
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 a) 1440 மீ/வி   b) 340 மீ/வி   c) 3000 மீ/வி   d) 20-20000 ஜெர்ட்ஸ் 

16. 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      

      ரநல் ராக்கி  ஜசங்குத்தாக றினப்டும் ஜாருளின் ரயகநாது வ்யவு? 

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

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

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

கீழ்க்கண்டயற்றுள் அடிப்டட அகு து ? 

a) யாட்   b) ஜீல்/விாடி  c) ஆம்பினர்   d) நீயுட்டன் 

18. 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  இபண்டு அடய முடகளிலும் ஜாதுயா அடகக் 

ஜகாண்டது து 

a) அடி  b) விாடி   c) கிராகிபாம்   d) வுண்ட் 

19. Light year is a measurement of     

a)  Speed of aeroplanes    b) Speed of light    c) Speed of rockets    d) 

None of the above 

ஏளினாண்டு ன்து தட அப்து 

a) விநாத்தின் ரயகம்   b) எளியின் ரயகம்    

c) பாக்ஜகட்டின் ரயகம்   d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

20. Finding the relative density of a liquid through  

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

திபயங்களின் எப்டர்த்திடன காணப்னன்டுயது 

a) ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துயம்  b) காஸ் விதி   

c) நியூட்டன் விதி  d) ாஸ்கல் விதி 

21. 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 

      திபயங்கள் சூடாக்கப்டும்ராது  

a) யாயுக்கட விட அதிகநாகவும் ,ஆால் திண்நங்கட விட குடயாகவும் 

விரியடடயும்  

b) திண்நங்கட விட அதிகநாகவும்  ஆால் யாயுக்கட விட குடயாகவும் 

விரியடடயும் 
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c) குடயாக விரியடடயும் 

d) அதிகநாக விரியடடயும் 

22.  submarines are working based on which principle  

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

 நீர்முழ்கிக் கப்ல்கள் ந்த தத்துயத்தின் அடிப்டடயில் ரயட ஜசய்கின் 

a) ாஸ்கல் விதி  b) காஸ் விதி   c) நியூட்டன் விதி   d) ஆர்க்க்மிடிஸ் விதி 

23. To Separate petrol from crude oil which method used  

a) Distillation     b) Fractional distillation    c)    Chromatography   d) 

none of the above   

கச்சா ண்ஜணயில் இருந்து ஜட்ரபாட பிரித்ஜதடுக்க ன் முட 

னன்டுகிது 

a) யாட யடித்தல்   b) பின்யாட யடித்தல்     

c) யண்ணப்பிரிடக முட   d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

24. In which  Circuit the current can flow only in one direction 

a) Simple Circuit   b) Series Circuit    c) parallel circuit   d) None of 

the Above  

வ்யடகனா சுற்ராட்டத்தில் மின்ராட்டம் எரப திடசடன ராக்கிப் ாயும்  

a) தனிச்சுற்று   b) ஜதாடர் சுற்று  c) க்கச்சுற்று  d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

25. Car brakes working based on which principle ? 

a) Pascal’s Law       b) Newton’s Law       c) Bernouli theorem     d) 

none of the above  

காரின் தடட அடநப்பு தடிப்டடயில் ஜசனல்டுகிது? 

a) ாஸகல் விதி  b) நியூட்டன்  விதி   c) ஜர்ஜலி ரதற்ம்   d) 

துமில்ட 

26. Match List I with List II 

       List - I    List II 

a) Mass  - kilogram 

b) Electric current - ampere 

c) Plane angle - radian 

d) Surface tension - N m-1 

ட்டினல் 1  ட்டினல் 2 உடன் ஜாருத்துக 

 ட்டினல் - 1   -  ட்டினல் - 2 

    a) நிட    - கிராகிபாம் 

    b) மின்ராட்டம்  - ஆம்பினர் 

    c) தக்ரகாம்   - ரபடினன் 
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    d) பப்பு இழுவிடச - நியூட்டன் / மீ 

A B C D 

a)  4 3 1 2 

b)   3 4 2 1 

c) 2 1 3 4 

d) 1 2 3 4 

27. Considering the following statement and choose the Incorrect one  

a) Mass is the quantity of matter contained in a body 

b) It is independent of temperature and pressure 

c) It vary from place to place 

d) The SI unit of mass is kilogram 

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகட ஆபாய்ந்து சரினற் என்டத் ரதர்ந்ஜதடு 

a) ஜாருஜான்று ஜற்றுள் ருப்ஜாருளின் அவு நிட ஆகும் 

b) இது ஜயப்நிடடனயும் அழுத்தத்டதயும் ஜாருத்ததல். 

c) நிடனாது இடத்திற்கு இடம் நாறுடும். 

d) நிடயின் அகு கிராகிபாம் ஆகும் 

28. 1 light year / எரு எளினாண்டு ன்து 

a) 9.467 × 1015 m     b) 8.467 × 1015 m     c) 7.467 × 1015 m     d) 

10.467 × 1015 m 

29. A laser signal is beamed towards a distant planet from the Earth and its 

reflection is received after seven minutes. If the distance between the 

planet and the Earth is 6.3 × 1010 m, calculate the velocity of the 

signal.  

புவியில் இருந்து ஜயகு ஜதாடவில் உள் ரகாள் என்றிற்கு ரசர் துடிப்பு 

அனுப்ப்ட்டு, 7 நிமிடங்கள் கழித்து திஜபாளிக்கப்ட்ட துடிப்பு ஜப்டுகிது. 

புவிக்கும் அந்தக் ரகாளிற்கும் இடடப்ட்ட ஜதாடவு 6.3  X 1010 மீட்டர் னில், 

ரசர் துடிப்பின் திடசரயகம் ன்? 

a) 3 X 10-8 M.s – 1        b) 4 X 10-8 M.s – 1      c) 6 X 10-8 M.s – 1          

d) 9 X 10-8 M.s – 1        

30. Give an Example of Three dimension Motion  

a) motion of a flying bird       

b) a body moving in a plane. 

c) An ant moving in a straight line     

d) running athlete, 

முப்ரிநா இனக்கத்திற்கு டுத்துக்காட்டு 
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a) க்கும் டய  

b) விநாத்தில் இனங்கும் எரு ஜாருள் 

c) ரர்ரகாட்டில் ஜசல்லும் றும்பு 

d) ஏடும் விடனாட்டு வீபர்  

31. Newton’s first law of motion deals with the 

a) The basic property of matter called inertia and the definition of 

force. 

b) The behavior of objects on which all existing forces are balanced. 

c) Both  1 and 2  

d) None of the Above  

 நியூட்டனின் முதல் விதி தராடு ஜதாடர்புடடனது 

a) ஜாருளின் அடிப்டடனாகின நிடநம் நற்றுந அதராடு ஜதாடர்புடடன விடச 

b) எரு ஜாருளின் பின்ால் இருந்து ஜசனல்டக்கூடின அடத்து விடசகடப் 

ற்றியும் 

c) 1 நற்றும் 2  

d) ரநற்கண்ட துவும் இல்ல்சி 

32. If a light body and heavy body have equal momentum, then 

a) The lighter body has greater kinetic energy then the heavier body 

b) The lighter body has lesser kinetic energy then the heavier body 

c) The kinetic energy of the lighter body is equal to the kinetic 

energy of heavier body 

d) The kinetic energy of both the bodies are independent of the 

momentum  

எரு டட குடந்த நற்றும் டட அதிகநா ஜாருள் இபண்டும் சந அவு உந்தம் 

ஜகாண்டிருந்தால் 

a) டட குடயா ஜாருள் டட அதிகநாக உள் ஜாருடக்காட்டிலும் அதிக 

இனக்க ஆற்டக் ஜகாண்டிருக்கும் 

b) டட குடயா ஜாருள் டட அதிகநாக உள் ஜாருடக்காட்டிலும் 

குடயா இனக்க ஆற்டக் ஜகாண்டிருக்கும்  

c) டட குடந்த ஜாருள் நற்றும் டட அதிகம் ஜகாண்ட ஜாருள் இபண்டும் சந 

அவு இனக்க ஆற்டக் ஜகாண்டிருக்கும் 

d) இபண்டு ஜாருட்களின் இனக்க் ஆற்லும் அயற்றின் உந்தத்டதச் சார்ந்து 

இருக்கும் 

33. Assertion ( A) : Aeroplanes always flow at low attitude  
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Reason  ( R )   : According to newton third law of motion , for every 

action there is an equal and opposite reaction 

a) Both ( A) and ( R) are correct and ( R) is the true explanation of ( 

A) 

b) Both ( A) and ( R) are correct and ( R) is  not the true explanation 

of ( A) 

c) ( A ) is Correct and ( R ) is wrong  

d) ( A ) is Wrong and ( R ) is correct  

கூற்று : விநாம் ப்ராதுரந குடயா உனபத்தில் பக்கும் 

காபணம் : நியூட்டனின் மூன்ாம் விதியின்டி எவ்ஜயாரு விடக்கும் அதற்கு 

சநநா திர்விட உண்டு  

a) கூற்று நற்றும் காபணம் சரி , கூற்றுக்கு காபணம் சரினா விக்கநாகும் 

b) கூற்று நற்றும் காபணம் சரி ஆால் கூற்றுக்கு காபணம் சரினா விக்கநல் 

c) கூற்று சரி காபணம் தயறு 

d) கூற்று தயறு காபணம் சரி 

34. A piece of Paper and Coin are dropped from the same height. Under 

which of the following conditions both reach the Surface simultaneously  

a) The Must have the same volume  

b) The Must have the same velocity  

c) The Must have the same height  

d) They must be dropped in Vacuum 

எரு துண்டு காகிதம் நற்றும் ாணனம் இபண்டும் எரப உனபத்தில் இருந்து கீரம 

விடப்டுகிது. இபண்டும் எரப ரபத்தில் தடடடன அடடன ன்  நிந்தடகள் 

இருக்க ரயண்டும்  

a) இபண்டும் சந அவு உடடனதாக இருக்க ரயண்டும் 

b) இபண்டும் எரப திடசரயகத்டத ஜகாண்டிருக்கும் 

c) இபண்டும் எரப உனபம் இருக்க ரயண்டும் 

d) இபண்டும் காற்றில்ாத ஜயற்றிடத்தில் இருந்து  கீரம விடப்ட ரயண்டும் 

35. Which of the following pair is wrong  

a) Pressure     - Barometer  

b) Relative Density   - Pyrometer 

c) Temprature    - thermometer 

d) Earthquake    - Seismograph  

ஜாருந்தாத இடணடன ரதர்ந்ஜதடு 

a) அழுத்தம்   - ாரபாமீட்டர் 
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b) எப்புடந ஈபப்தம்  - டரபாமீட்டர் 

c) ஜயப்னிட  - ஜதர்நாமீட்டர் 

d) நிடுக்கம்   - சீஸ்ரநாகிபாப் 

36. A person is sitting in a moving train and facing the engine. He tosses up 

a coin and coins falls behind him. It can be concluded that the train is  

a) Moving forward and gaining speed  

b) Moving forward and losing speed  

c) Moving forward with uniform speed   

d) Moving backward with uniform speed  

எரு ர் எடிக்ஜகாண்டிருக்கும் இபயிலில் ஞ்சிட ராக்கி உட்கார்ந்து 

ஜகாண்டிருக்கிார் அயர் எரு ாணனத்டத சுண்டுகிார் அந்த  ாணனம் அயரின் 

பின்பும் விழுகிது. இதட டயத்து ாம் ன் முடிவுக்கு யபரயண்டும்  

a) இபயில் முன்ராக்கி ரயகநாக ஜசன்றுஜகாண்டிருக்கிது 

b) இபயில் முன்ராக்கி ஜசல்கிது ஆால் ரயகத்டத இமந்துவிட்டது 

c) சநநா ரயகத்தில் முன்ராக்கி ஜசன்று ஜகாண்டிருக்கிது 

d) சநநா ரயகத்தில் பின்ராக்கி இனங்குகிது 

37. Fat can be separated from a milk in a cream separator because of  

a) Cohesive force       b) gravitational force     c) centripetal   force      

d) centrifugal force  

ாலில் இருந்து ஜகாழுப்பு க்ரீம் தனிடநப்டுத்திடன ஜகாண்டு பிரிக்காம் தால்  

a) எத்த விடச   b) புவியீர்ப்பு விடச   c) டநனராக்கு விடச   d) டநன விக்கு 

விடச 

38. The Function of ball bearing in a wheel is 

a) To increase Friction     

b) to convert Kinetic friction into rolling friction  

c) to convert static friction into kinetic friction    

d) just for convenience  

   சக்கபத்தில் ஜாருத்தப்ட்டுள் ந்துகளின் ணி 

 a) உபாய்டய அதிகரிக்க 

 b) இனக்க உபாய்டய சுமற்சி உபாய்யாக நாற்ம்  

 c) நிடனா உபாய்டய இனக்க உபாய்யாக நாற் 

 d) எரு யசதிக்காக  

39. A rectifier in a electronic device used to convert  

a) AC Voltage into DC Voltage  

b) DC voltage into AC voltage  
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c) High pressure to low pressure 

d) None of the above   

எரு மின்சாதத்தில் திருத்தி தட நாற்றுயதற்காக 

a) நாற்றுமின்சாபத்டத ரபடி மின்சாபநாக நாற்றுயதற்கு  

b) ரபடி மின்சாபத்டத நாற்று மின்சாபநாக நாற்றுயதற்காக 

c) உனர் அழுத்தத்திலிருந்து தாழ் அழுத்தநாக நாற்றுயதற்கு 

d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

40. When same amount of current flows through the parallel wires in 

the same direction  then 

a) Wires will attract each other  

b) Wires will repeal  each other 

c) Neither attraction nor repulsion exists  

d) Data is insufficient to predict the type of interaction 

சந அவிா மின்சாபம் இட யனர்களில் எரப திடசடன ராக்கி 

னனிக்கும்ராது 

a) யனர்கள் என்ட என்று ஈர்க்கும் 

b) யனர்கள் என்ட என்று விக்கும்  

c) ஈர்க்கவும் ஜசய்னாது விக்கவும் ஜசய்னாது 

d) இதட நிரூம் ஜசய்யதற்கு ராதுநா தபவுகள் இல்ட 

41. An iron needle placed on the surface of water floats on its because  

a) When inside the water it will displace the water more than its 

weights  

b) The density of material of needle is less than that of water 

c) Of its surface tension  

d) Of its shape  

எரு இரும்பு ஊசிடன தன்னீரின் ரநற்பப்பில் டயக்கும்ராது மிதக்கிது 

ஜன்ால்  

a) இது அதன் டடனவு உள் நீடப ஜயளிரனற்றுகிது 

b) நீரின் அடர்த்திடன விட ஊசியின் அடர்த்தி குடயாக உள்து 

c) ரநற்பப்பு ஜசனல்ாடு காபணநாக 

d) ஊசியின்  யடியத்தால்  

42. Kepler  second law regarding constancy of aerial velocity of a planet is 

a consequence of the law of conservation of  

a) Energy         b) Angular momentum     b) Linear momentum       

d) none of these  



 

12 
 

ஜகப்ரின் இபண்டாம் விதி யான்ஜயளியில் ரகாள்களின் திடசரயகம் தடச் 

சார்ந்தது 

a) ஆற்ல்     b) ரகாத்திடசரயகம்    c) ரர்ரகாட்டு திடசரயகம்    d) 

ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

43. Thermodynamics mostly deals with 

a) Measurement of quality of heat  

b) Transfer of heat  

c) Conversion of heat to other form of energy  

d) Change of state  

ஜயப் இனக்கவினல் தராடு ஜதாடர்புடடனது 

a) ஜயப்த்டத அவிடுதல்   b) ஜயப்ம் கடத்தப்டுதல்     c) ஜயப் ஆற்ட 

ரயறு யடக ஆற்ா நாற்ம்  d) ஜாருளின் நிடநாற்ம்  

44. An refrigerator is  

a) Heat engine      b) electric motor      c) heat engine working in 

backward direction  

d),air cooler  

 குளிர்தனி ன்து  

 a) ஜயப் இனந்திபம்    b) மின் ரநாட்டார்    c) பின்ராக்கு ஜசனல்டும் ஜயப் 

இனந்திபம்     d) ர் கூர்  

45. The velocity of light in Vaccum  

a) Finite      b) infinite      c) not constant      d) cannot be predict 

ted   

ஜயற்றிடத்தில் எளியின் திடசஜயகம்  

a) முடிவுடடனது    b) முடிவில்ாதது   c) நிடனாக இருக்காது  

d) கணிக்க முடினாது 

46. A Geiger - Muller counter works on the principle of  

a) Condensation of droplets on charges  

b) Florescence produced by  particles  

c) Electric discharge  

d) Avalanche multiplication of electrons  

ஜகய்கர் முல்ர் ன்னி ந்த தந்துயத்தின் அடிப்டடயில் ஜசனல்டுகிது 

a) துளிகளின் மீது ற்டும் எடுக்கத்தால்  

b) துகள்கால் ஜயளியிடப்டும் எளி  

c) மின்சாபம் ஜசலுத்துயதால்  

d) க்டாபான்கள் சரிவிால் 
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47. Which one of the  following is correctly matched  

a) Laser    - Holograph   

b) Ultraviolet   -  Distant Photography  

c)  Infrared    - Fluorscence  

d) Raman spectrum  - Phosphorescence  

சரினாண இடடனத் ரதர்ந்ஜதடு 

a) ரசர்   - ரொராகிபாப் 

b) பு உதாக் கதிர்கள்  - அதிக ஜதாடவு புடகப்டம் 

c) அகச்சியப்பு கதிர்கள் – எளிர்தல்  

d) பாநன் ஸ்ஜக்ட்பம் -   ஜயப்மின்றி பவுதல்  

48. Assertion ( A) : the value of g is maximum at poles and minimum at 

equator  

Reason   ( R)   : Latitude at the poles is 90* and the latitude at the 

equator is O*  

a) Both A and R individually true and R is the correct explanation of 

A  

b) Both A and R are individually true and R is not the Correct 

explanation of A 

c) A is true but R is False  

d) A false but R is true  

கூற்று : புவி ஈர்ப்பு விடச துருயப்குதிகளில் அதிகநாகவும் , பூநத்தின ரபடகப் 

குதியில் குடயாகவும் இருக்கும்  

காபணம் : துருயப் குதியி அட்சரபடக 90 டிகிரி , பூநத்தின ரபடகப்குதியில் 

அட்சரபடக 0 டிகிரி ஆகும் 

a) கூற்று நற்றும் காபணம் சரி , கூற்றுக்கு காபணம் சரினா விக்கநாகும் 

b) கூற்று நற்றும் காபணம் சரி ஆால் கூற்றுக்கு காபணம் சரினா விக்கநல் 

c) கூற்று சரி காபணம் தயறு 

d) கூற்று தயறு காபணம் சரி 

49. PSLV and GSLV are worked based on the principle of  

a) Newton’s third law     b) Newton’s First law     c) Newton second 

Law     d) Kepler planetary motion  

பிஸ்ல்வி நற்றும் ஜிஸ்ல்வி தடிப்டடயில் ஜசனல்டுகிது 

a) நீயூட்டன் 3 ஆம் விதி   b) நியூட்டன் முதல் விதி   c) நியூட்டன் இபண்டாம் விதி    

d) ஜகப்ரின் விதிகள் 

50. Why the astronaut s in the orbit satellite always float  
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a) He exerts a force on the ground. 

b) the ground exerts an equal and opposite force of reaction on the 

astronaut 

c) The astronaut does not exert any force on the floor of the 

satellite. 

d) None of the above  

விண்ஜயளி வீபர்கள் ன் ப்ராழுது விண்ஜயளிக் கத்தில் மிதந்து 

ஜகாண்டிருக்கின்ர். 

a) அயர் தடபயின் மீது விடசடன ஜசலுத்துயதால் 

b) தடப அயர் மீது சநநா விடசடன திர்த்திடசயில் ஜசலுத்துயதால் 

c) அயர் விண்கத்தில் ந்த விதநா விடசடனயும் ஜசலுத்துயதில்ட 

d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

51. Bernouli theorem Applicable to  

a) Surface Tension     b ) Viscosity       c) Flow of liquids      d) 

Static fluid pressure  

ஜர்ஜலி ரதற்ம் தற்கு ஜாருந்தும்  

a) ரநற்பப்பு விடச     b) ாகுனிட   c) திபயங்களின் ாய் தன்டந     d) 

திடப்ஜாருட்களின் அழுத்தம் 

52. Lubricants are working based on which one of the following  

a) Force     b) power     c) Surface Tension            d) Viscosity   

ஊபாய்வுப் ஜாருட்கள் தடிப்டடயில் ரயடஜசய்கிது 

a) விடச   b) ஆற்ல்   c) பப்பு இழுவிடச   d) ாகுனிட 

53. If the temperature of a liquid is raised, then its surface tension is 

a) Decreased     b) Increased      c) doesnot change      d) equal to 

viscosity  

திபயத்தின் ஜயப்னிட உனர்த்தப்ட்டால் அதன் பப்பு இழுவிடச 

a) குடயும்   b) அதிகரிக்கும்   c) நாாது   d) ாகுனிடக்கு சநநாக இருக்கும் 

54. Sound Wave Cannot pass through above  

a) A Solid - Liquid mixture       b) an Ideas Gas       c) A liquid gas 

mixure    d) Vacuum  

எலி அடகள் தன் யழினாக னனிக்க இனாது 

a) திட திபய கடடய    b) நந்த யாயு    c) திபய யாயுக் கடய    d) 

ஜயற்றிடம்  

55. Ultrasonic Waves are produced by  
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a) Peltier’s Effect     b) Piezoelectric effect     c) Dopplor effect     d) 

Coulom law  

மீஜனாலிகள் வ்யாறு தனாரிக்கப்டுகிற்து 

a) ஜல்டினர் விடவு   b) பீரசாமின்விடவு   c)டாப்ர் விடவு    d) கூலும் 

விதி 

56. Which of the following electromagnetic waves has the longest 

Wavelength  

a) Infrared rays      b) Gamma rays     c) Light rays      d) 

Ultraviolet rays  

கீழ்க்கண்டயற்றுள் ந்த மின்காந்த அட அதிக அட நீமுடடனது 

a) அகச்சியப்பு கதிர்கள்   b) காநா கதிர்கள்   c) எளி அடகள்   d) பு ஊதாக் 

கதிர் 

57. Which one of the following statements is not correct  

a) The velocity of sound in air is independent pressure  

b) The velocity of sound in air increases with increase of temperature  

c) The velocity of sound in air decrease  with as the humidity 

increases  

d) The velocity of sound in air is not affected by the change in 

amplitude and frequency  

கீழ்க்கண்டயற்றுள் சரினற் யாக்கினம் து 

a) காற்றில் எலியின் திடசரயகம் அதன் அழுத்தத்டதச் சார்ந்தது 

b) காற்றில் எலியின் திடசரயகம் ஜயப்னிட அதிகரித்தால் எலியின் 

திடசரயகம் அதிகரிக்கும் 

c) காற்றில் எலியின் திடசரயகம் அதிகரிக்கும் காற்றில் ஈபப்தம் குடயும்ராது 

d) காற்றில் எலியின் திடசரயகம் அதன் வீச்சு நற்றும் அதிர்விா 

ாதிக்கடாது 

58. Ultrasonic waves those waves which  

a) Human beings can hear  

b) Human beings cannot hear  

c) Have high velocity  

d) Have large amplitude  

மீஜனாலிகள் ன்து 

a) நனிதால் ரகட்க இனலும்  

b) நனிதால் ரகட்க இனாது 

c) அதிக திடசரயகம் உடடனது 
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d) அதிக வீச்சு உடடனது 

59. Consider the following  statements  

I. Microwave oven are used for cooking purposes  

II. Microwaves are used in Radar System for aircraft Navigation  

III. A radar using microwave can help in detecting the speed of 

tennis ball, cricket ball while in motion  

Choose the correct code 

a) 2 ,3     b) 1 and 2        c) 1 ,3     d) 1,2,3  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகட ஆபாய்க  

I. டநக்ரபாரயயன் சடநத்தலுக்காக னன்டுகிது 

II. டநக்ரபாரயவ் விநாத்தின் ராக்குயபத்துக்காக ரபடாரில் 

னன்டுத்தப்டுகிது 

III. டநக்ரபா அடகள் இனக்கத்தில் உள் ஜடன்னிஸ் ந்து நற்றும் 

கிரிக்ஜகட் ந்தின் ரயகத்டத கண்டுபிடிக்க உதவுகிது 

சரினா குறியீட்டட ரதர்ந்ஜதடு 

a) 2,3    b) 1,2    c) 1,3     d) 1,2,3  

60. Which of the following types of wave is used by computed 

tomography employed for visualization of the internal Structure of the 

body  

a) X - rays     b) Sound Waves     d) Magnetic resonance      d) 

Radioisotopes  

கீழ்க்கண்ட அடகளுள் ந்த அட நனிதனின் உட்பு உடடநப்ட 

காட்சிப்டுத்த னன்டுத்தடுகிது 

a) க்ஸ்- கதிர்கள்   b)  எலி அடகள்   c) மின்காந்தம்   d) ரபடிரனா 

ரசாரடாப்புகள் 

61. White clothes are cooler then black cloths why  

a) Absorbs all the light reaches them 

b) Reflect all the lights that reaches them 

c) Will not allow the light to penetrate 

d) Cool the sun light completely  

கருப்பு யண்ண துணிகட விட ஜயள்டத்துணிகள் குளிர்ச்சினாக இருப்து ன் 

a) அடத்து எளிகடயும் உள்ளீர்த்துக் ஜகாள்கிது 

b) அடத்து எளிகடயும் திஜபாளிக்கிது 

c) எளிகட ஊடுருய அனுநதிப்தில்ட 

d) சூரின எளிடன குழுடநனாக்குகின்து 
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62. Which one of the following reflects back more sunlight as compared to 

other three  

a) Sand Desert      b) Paddy crop land     c) Land covered with snow      

d) prairie land  

கீழ்க்கண்டயற்றுள் நற் மூன்றினுள் து அதிகநாக சூரின எளிடன திஜபாளிக்கிது 

a) ாடயம்   b) ஜல்யனல்    c) னிப்ாட   d) புல்ஜயளிகள் 

63. The Head Mirror used by ENT doctors is  

a) Conclave    b) Convex     c) Plane      d) none of the above  

காது, மூக்கு ஜதாண்டட நிபுர் ந்த யடகனா கன்ாடிடன னன்டுத்துகிார் 

a) குழினாடி   b) குவினாடி   c) சநத ஆடி   d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

64. Consider the following statements  

I. Light waves can travel in Vacuum    

II. Light waves can be refracted  

III. Light waves are electromagnetic  

Choose the correct code 

a) 1,2,3      b) 2,3     c) 1,3     d) 1 & 2  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகட ஆபாய்க 

I. எளி அடகள் ஜயற்றிடத்தில் பவும் 

II. எளி அடகள் எளி விகடடயும் 

III. எளி அடகள் மின்காந்த அடகள் ஆகும் 

சரினா என்டத் ரதர்ந்ஜதடு 

a) 1,2,3   b) 2,3   c) 1,3   d) 1 & 2  

65. Total Internal relfection is possible when light enters from  

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

water  

எளி ங்கிருந்து ங்கு ஜசல்லும்ராது முழு அக திஜபாளிப்பு டடஜ சாத்தினம்  

a) ஜயற்றிடத்திலிருந்து காற்று   b) காற்றிலிருந்து கண்ணாடி   c) நீரிலிருந்து 

காற்று    d) காற்றிலிருந்து நீருக்கு  

66. A  water tank appears shallower when it viewed from top due to 

a) Rectilinear propagation of light  

b) Reflection  

c) Interference of light  

d) Diffraction of light  

எரு தண்ணீர் ஜதாட்டிடன ரநலிருந்து ார்க்கும்ராது தன் தடப குறுகாக ஜதரியது 

ன் 
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a) எளி ரபாக இருப்தால் 

b) எளி திஜபாளிப்பு  

c) எளியீன் குறுக்கீடு 

d) எளியின் விளிம்பு விடயால் 

67. In Primary rainbow the colors are  

a) Red color in outer , blue color in inner  

b) Blue color in outer ,red color in inner  

c) Green  color in outer , blue color in inner  

d) None of the above  

முதன்டந யாவில்லில் யண்ணங்கள்  

a) சிகப்பு ஜயளிப்பும்  - ஊதா உள்பும் 

b) ஊதா ஜயளிப்பும்   சிகப்பு உள்பும் 

c) ச்டச ஜயளிப்பும்   சிகப்பு உள்பும் 

d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

68. Rainbow is formed due to the phenomenon of 

a) refraction and absorption 

b) dispersion and focusing 

c) refraction and scattering 

d) dispersion and total internal reflection 

யாவில் ந்த அம்சத்தால் ரதான்றுகிது 

a) எளிவிகல் நற்றும் உட்கயர்தல்  

b) எளிச்சிதல் நட்டும் குவிதல்  

c) எளிச்சிதல் நட்டும் எளிவிகல் 

d) எளிச்சிதல் நட்டும் முழு அக திஜபாளிப்பு 

69. What is the most commonly used substance in fluorescent tubes? 

a) Sodium Oxide and argon    b) Sodium vapor and argon  c) 

Mercury vapor and argon 

d)mercury oxide and neon 

 ஜாதுயாக எளி குமல் விக்குகளில் னன்டுத்தப்டும் ஜாருள் 

 a) ரசாடினம் ஆக்டஸடு   b) ரசாடினம் யாயு நற்றும் ஆர்கன்  c) ஜநர்க்குரி யாயு 

நற்றும் ஆர்கன்   d) ஜநர்க்குரி ஆக்டஸடு நற்றும் நினான் 

70. Mho is the unit of  

a) Resistance    b) Specific resistance    c) conductivity     d) none of 

these 

ரநா ன்து தன் அகு 
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a) மின்தடட  b)சிப்புத் தடட   c) கடத்துதல்  d) துவுமில்ட 

71. Transformer is an electrical device used for  

a) Converting low alternating voltage into high alternating voltage 

and vice versa. 

b) Alternative Current to Direct Current  

c) Direct current to Alternative current  

d) None of the above 

மின்நாற்றி தற்கு னன்டுகிது 

a) குட மின்ழுத்தடத அதிக மின்ழுத்தநாகவும் அதிக மின்ழுத்தத்டத குட 

மின்ழுத்தநாகவும் நாற்றுயதற்கு 

b) நாற்று மின்சாபத்திலிருந்து ரபடி மின்சாபத்திற்கு  

c)  ரபடி மின்சாபத்திலிருந்து நாற்று மின்சாபத்திற்கு 

d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

72. A Chok coil has  

a) Low inductance and high resistance 

b)  Low inductance and low resistance 

c) high inductance and high resistance 

d) high  inductance and low resistance 

அடடப்புச் சுருள் தடக் ஜகாண்டிருக்கும் 

a) குட மின் தூண்டல் நற்றும் அதிக மின் தடட 

b) குட மின் தூண்டல் நற்றும் குட மின் தடட 

c) அதிக மின் தூண்டல் நற்றும் அதிக மின் தடட 

d) அதிக மின் தூண்டல் நற்றும் குட மின் தடட 

73. Heavy water used as a moderator in a nuclear reactor. The function of 

the moderator is  

a) to control the energy released in the reactor  

b) to absorb neutrons and stop the chain reaction  

c) to cool the reactor  

d) to slow down the neutrons to thermal energy  

             அனு உடயில் க நீர் குளிர்விப்ாாக னப்டுகிது அதன் ணி 

 a) அணு உட ஜயளியிடும் ஆற்ட கட்டுப்டுத்தும் 

 b) நியூட்பான்கட ஈர்த்து ஜதாடர்விடடன நிறுத்தும் 

 c) அனு உடடன குளிர்விக்கும் 

d) நியூட்பான்கட  ஜநதுயாக ஜசனல்டுத்தி ஜயப் ஆற்ட உருயாக்கும் 

74. consider the following statements  
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I. an Atom bomb based upon the principle of nuclear fission 

II. hydrogen bomb is based upon the principle of nuclear fusion 

III. nuclear reactor based upon the principle of controlled nuclear 

division  

Choose the correct code 

a) 1    b) 3     b) 1,2    c) 1,2, and 3  

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகட ஆபாய்க  

a) அனு குண்டு அனுக்கரு பிவு தத்துயத்தின் அடிப்டடயில் ஜசய்ப்டும் 

b) டெட்பென் குண்டு அனுக்கரு இடவு தத்துயத்தின் அடிப்டடயில் 

ஜசனல்டும்  

c) அனுக்கரு உட கட்டுப்டுத்தப்ட்ட உட்கரு பிப்பின் தத்துயத்தின் 

அடிப்டடயில் ஜசனல்டும் 

சரினா குறீயிட்டட ரதர்ந்ஜதடு 

a) 1   b) 3    c) 1,2   d) 1,2,3  

75. Curie is a unit of  

a) Energy of gamma rays      b) half - life     c) Radioactivity     d) 

intensity of gamma rays  

கியூரி ன்து தன் அகு 

a) காநா கதிரின் ஆற்ல்    b) அடப யாழ் ாள்    c) கதிரினக்கம்     d) காநா 

கதிரின் ஆற்ல் 

76. The technique of collecting information about an object from a distance 

without making physical contact with it is  

a) Space shuttle     b) remote control     c) remote accessing       d) 

remote sensing  

எரு ஜாருடத் ஜதாடாநஜரன தூபத்தில் இருந்தயாறு அந்தப் ஜாருடப் ற்றி 

அறியது 

a) விண்ஜயளி இகு   b) ஜதாடதூப கட்டுப்ாடு   c) ஜதாடதூப அனுகுதல்   

d) ஜதாடயுணர்வு. 

77. Modem is a device used for  

a) Converting analog signals to digital signal  

b) Modulating  signals  

c) Either of the above  

d) None of the above  

ரநாஜடம் ன் கருவி தற்கு னன்டுகிது 

a) இக்கமுட டசடககட ஜதாடர் டசககாக நாற் 
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b) டசடககட நாற்றுயதற்கு  

c) ரநற்கண்ட இபண்டில் என்று 

d) ரநற்கண்ட துவுமில்ட 

78. Match List I with List II 

       List - I    List II 

a) TIFR    - thiruvananthapuram  

b) Space physics laboratory - Bengaluru  

c) SHAR centre    - Mumbai  

d) ISRO satellite centre   - Sriharikota  

ட்டினல் 1  ட்டினல் 2 உடன் இடக்கவும்  

  ட்டினல் - 1    ட்டினல் - 2  

     a) TIFR       - திருயந்தபுபம் 

  b) விண்ஜயளி இனற்பினல் ஆபாய்ச்சிகூடம்    - ஜங்களூரு 

  c) SHAR       - மும்ட 

  d) இஸ்ரபா ஜசனற்டகரகாள் டநனம்     - ஸ்ரீெரிரகாட்டா 

A B C D 

a)  4 3 1 2 

b)   3 1 4 2 

c) 2 1 3 4 

d) 1 2 3 4 

79. The ray which does not affect the photographic plate is  

a) Alpha ray     b) Beta ray     c) Gamma ray      d) none of these  

ந்தக் கதிரின் தாக்கத்தால் புடகப்டத் தட்டு ாதிக்கப்டாது 

a) ஆல்ா கதிர்கள்     b) பீட்டா கதிர்கள்    c) காநா கதிர்கள்    d) துவுமில்ட 

80. Pen works on the principle of  

ரா ந்தத் தத்துயத்தின் அடிப்டடயில் ஜசனல்டுகிது 

a) Viscosity      b)  Boyles law    c)  gravitational force    d) 

capillarity and surface  tension  

a) ாய்நத்தன்டந    b) ாயில் விதி  c) புவியீர்ப்பு விடச   d) நுண்புடம ற்ம் 

நற்றும் பப்பு இழுவிடச 

81. Match the devices with their usage  

 

a) Photometer    - rate of flow of liquids  

b) Iconoscope    - Depth of sea  

c) Fathometer    - intensity of light sources  
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d) Venturimeter   - optical image into electrical signal  

 

a) ராட்ரடாமீட்டர்  - ாய்நங்களின் ாய்வு வீதம்  

b) காாஸ்ரகாப்   - கடலின் ஆமம் 

c) ரரதாமீட்டர்    - எலிமூங்களின் ஜசறிவு  

d) ஜயன்சுரிமீட்டர்   - எளி பிம்த்திலிருந்து மின் டசடககள்  

 

A B C D 

a)  4 3 1 2 

b)   3 4 2 1 

c) 2 1 3 4 

d) 1 2 3 4 

82. The principle used used for the transmission of light signals through 

optical fibre is  

a) Relection     b) refraction     c) differaction     d) total internal 

reflection  

ந்த தத்துயத்டத னன்டுத்தி எளி டசடக கண்ாடி இடமகள் மூம் 

பப்ப்டுகிது 

a) எளிப் பிபதிலிப்பு     b) எலி வில்கல்     c) விளிம்பு விடவு   d) முழு அக 

திஜபாளிப்பு  

83.  A thermometer suitable for measuring temperature of order of 5000
0 
C 

is  

a) Constant Volume thermometer  

b) Radium Pyrometer  

c) Vapour presseure thermometer  

d) Resistance thermometer  

5000
0 
C அவிா ஜயப்த்டத அவிடுயதற்கு தகுந்த ஜயப்நானி 

a) ஜகாள்வு நாா ஜயப் நிட ஜயப்நிட நானி 

b) கதிர்வீச்சு டரபாமீட்டர்  

c) ஆவி அழுத்த ஜயப் நானி  

d) தடடனாக்கி ஜயப் நானி 

84.  Technique used in mass production of Integrated chips is 

a) Photogrpahy     b) atomic force micrography     c) photo lithography   

d) holography  
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எருங்கிடக்கப்ட்ட சிப்கட அதிக அவில் உற்த்தி ஜசய்யதற்கு ந்த ந்த 

ஜதாழில் நுட்ம் னன்டுத்தப் டுகிது 

a) ராட்ரடாகிபாபி    b) அனுவிடச டநக்ரபாகிபாபி   c) ராட்ஜடா லித்ஜதாகிபாபி    

d) ரொராகிபாபி 

85. A satellite orbiting earth , if the distance of from the earth increased, 

then  

I. Its angular velocity would increase  

II. Its linear velocity would increase  

III. Its angular velocity would decrease  

IV. Its time period would increase  

Choose the Correct code  

a) 1 and 2     b) 1 and 3     c) 2 and 3      d) 3 and 4  

எரு ஜசனற்டகக் ரகாள் பூமிடன சுற்றியருகின்து , புவியிலிருந்து அதன் சுற்றுத் 

ஜதாடவு அதிகரிக்கப்ட்டால்  

a) அதன் ரகாணத்திடசரயகம் அதிகரிக்க கூடும் 

b) அதன் ரர்ரகாட்டு திடசரயகம் அதிகரிக்க கூடும்  

c) அதன் ரகாணத்திடசரயகம் குடனக் கூடும்  

d) அதன் சுற்றுப்ாடதடன எருமுட சுற்றி யரும் காம் அதிகரிக்க கூடும்  

a) 1 நற்றும் 2    b) 1 நற்றும் 3    c) 2 நற்றும் 3    d) 3 நற்றும் 4  

86.   Which of the following is used for crystal structure studies? 

a) Infrared Spectroscopy  

b) Raman Spectroscopy  

c) Atomic emission spectroscopy  

d) X ray diffraction  

டிகங்களின் அடநப்ட அறிந்துஜகாள் உதவிபுரியது 

a) அகச்சியப்பு  நிநாட  

b) பாநன் நிநாட    

c) அனு உமிழ்வு நிநாட  

d) க்ஸ்ரப விளிம்பு 

87.  TV antenna elements are made up of  

a) Aluminum     b) Coppor     c)tin    d) zinc  

 டி வி ஆண்டாாக்கள் தால் ஜசய்னப்டுகின்  

a) அலுமினினம்    b) ஜசம்பு   c) தகபம்   d) சிங்க்  

88.  Dry ice is  
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a) Liquid nitorogen     b) purified ice     c) solid carbon dioxide    d) 

supercooled ice  

உர் னிக்கட்டி ன்து 

a) திபய டட்பென்   b) தூய்டநனா னி  c) திட கார்ன் டட ஆக்டஸடு  d) 

அதிக குளிரூட்டப்ட்ட னிக்கட்டி  

89. The calorific value of the fuel is of the order  

a) Coal >peat> Lignite>dried wood 

b) Peat> Lignite>coal> dried wood 

c) Lignite>peat>coal> dried wood  

d) Coal > lignite > peat > dried wood 

ரிஜாருளின் கராரி நதிப்ட முடனாக யரிடசப் டுத்து 

a) நிக்கரி> பீட்> ழுப்பு நிக்கரி> உர்ந்த நபம் 

b) பீட் > ழுப்பு நிக்கரி> நிக்கரி > உர்ந்த நபம் 

c) ழுப்பு நிக்கரி> பீட்> நிக்கரி> உர்ந்த நபம் 

d) நிக்கரி > ழுப்பு நிக்கரி > பீட்> உர்ந்த நபம்  

90.  Piezo - electric effect is exhibited by  

a) Daimond    b) quartz     c) carbon    d) iron    

பீரசா மின்காந்த விட தால் ஜயளிப்டுத்தமுடியும்  

a) டயபம்   b)குயார்ட்ஸ்    c) கார்ன்    d) இரும்பு  

91. Kilowwat is a unit of  

a) Energy   b) Power    c) Electric Charge     d) Current  

கிராயாட் ன்து தன் அகு  

a) ஆற்ல்   b) மின்சக்தி    c) மின்சாப கட்டம்    d) மின்சாபம்  

92.  Which of the following  is correctly matched    

a) Burning class   - Convex mirror  

b) Dentist mirror   - cylindrical mirror  

c) Motorist mirror for rear view  - concave mirror  

d) Headlamps of Cars   - parabolic concave mirror  

கீழ்க்கண்டயற்றுல் து சரினாக ஜாருந்தி உள்து 

a) ரியும் கண்ணாடி    - குவி ஆடி 

b) ல் நருத்துயரின் கண்ணாடி   - ரகாயடிய கண்ணாடி  

c) யாகத்தின் கண்ணாடி   - குழி ஆடி  

d) காரின் முகப்புக் விக்கு   - பயடன குவி ஆடி 

93.  Which of the following  is correctly matched    

a) Hydraulic press   - Archimedes principle  
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b) Lift of aero plane    - Bernoulli’s principle  

c) Gun     - Newton second law 

d) Electron microscope   - refraction of electron waves  

கீழ்க்கண்டயற்றுள் து சரினாக ஜாருத்தப் ட்டுள்து 

a) நீரின் அழுத்தம்    - ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துயம் 

b) விநாம் ரநர ழும்புதல்   - ஜர்லி தத்துயம்  

c) துப்ாக்கி    - நியூட்டன் இபண்டாம் விதி 

d) மின் நுண்ரணாக்கி   - மின் அடகளின் எளி விகல்  

94.  Which of the following waves /rays produced by nuclear force 

a) Infrared rays     b) light waves     c) Xrays     d) y rays   

அனுக்கரு விடசயிால் உருயாக்கப்டும் கதிர் 

a) அகச்சியப்பு கதிர்கள்    b) எளி அடகள்    c) க்ஸ் கதிர்கள்    d) காநா 

கதிர்கள்  

95. Sound travels maximum in  

a) Vaccum    b) Air     c) Water    d) Steel  

எலி அடகள் தில் மிக ரயகநாக னனிக்கக் கூடினது 

a) ஜயற்றிடம்    b) காற்று    c) நீர்    d) இரும்பு  

96.  27
0 
C can be expressed in  

a) 250K     b) 200K      c) 400K      d) 300K  

27
0 
C ன்டத வ்யாறு ஜதரினப்டுத்தாாம்  

b) 250K     b) 200K      c) 400K      d) 300K  

97. Which one of the following is used as moderator in nuclear research  

a) Platinum    b) Thorium    c) Uranium     d) Graphite     

அனு ஆபாய்ச்சியில் து நட்டுப்டுத்தினாக னன்டுத்தடுகிது 

a) பிாட்டிம்  b) ரதாரினம்    c) யுரபனினம்    d) கிபாடட்    

98.  Tesla is the unit of 

a) Magnetic intensity    b) magnetic moment    c) magnetic induction    

d) none of this  

ஜடஸ்ா ன்து தன் அகு    

a) காந்தச் ஜசறிவு   b) காந்தக் கணம்   c) காந்தத் தூண்டல்   d) துமில்ட  

99.  Who discovered that the earth moves around the sun? 

a) Newton      b) Galileo     c) Aristotle      d) Copernicus  

புவி சூரினட சுற்றியருயடத கண்டுபிடித்தயர் 

a) நியூட்டன்  b) கலிலிரனா   c) அரிஸ்டாட்டில்   d) ரகார் நிகஸ் 

100. To correct the long sight defect , the lens used is the  
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a) Convex lens      b) concave lens     c) Plano convex lens    d) Plano 

concave len 

தூபப்ார்டயடன சரிஜசய்யதற்காக னன்டுத்தப்டும் ஆடி 

a) குவி ஆடி    b) குழி ஆடி    c) பயடன குவி ஆடி    d) பயடன குழி 

ஆடி  
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