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TNPSC GROUP 2 2018 

TEST NO - 1 SCHOOL BOOK CHEMISTRY 

 

1. Dissolution of glucose is an Example of? 

a) an exothermic change                  b) an irreversible change  

b) an undesirable change   d) an endothermic change 

குளுக்க ோஸ் நீரில்  ரபயது வ்யர  வயப் விர 

a ) வயப் உமிழ்விர b) மீோ விர c) விரும்த்த ோத நோற்ம் d) 

வயப்க்வ ோள்விர 

2. Motor vehicles emit 70% of which poisonous gas 

A) Carbon dioxide B) Carbon Monoxide   C) Nitrous Oxide D) None of these 

Bkhl;lhu; thfdk; btspapLk;,70 rjtPjk; er;Rtha[ vJ? 

A) fhu;gd; il Mf;irL  B) fhu;gd; Bkhdhf;irL   

C) iel;u!; Mf;irL   D) VJkpy;iy 

3. Which of the following statements are correct? 

1. Glass is obtained from chemical substances like sand, limestone, and sodium 

carbonte 

2. Cement is a mixture of clay, limestone, and gypsum 

3. The only material which can be recycled to 100% is glass 

A) 1 only  B) 2,3 only  C) 1,2 only  D) All of these 

fPH;f;fz;ltw;Ws; rupahd tpil vJ? 

1. fz;zho kzy;, Rz;zhk;g[f;fy;, Brhoak; fhu;gBdl; Mfpa 

Btjpf;fyit 

2. rpbkz;l; vd;gJ Rz;zhk;g[f;fy;, fspkz;, $pg;rk; Mfpait 

Bru;e;j Btjpf;fyit 

3. fz;zho kl;LBk 100% kWRHw;rp bra;ag;gLk; bghUs; 

A) 1 kl;Lk;  B) 2,3 kl;Lk;  C) 1,2 kl;Lk;  D) midj;Jk; 

4. A freely suspended magnet always comes to rest in _________ direction 

A) East west  B) West  C) North  D) North south 

bjhA;ftplg;gl;l fhe;jk; vg;gor; RHw;wp tpl;lhYk; Bjhuhakhf ve;j 

jpirapBy epw;Fk;? 

A) fpHf;F Bkw;F B) Bkw;F  C) tlf;F   D) tlf;F 

bjw;F 

5. Which of the following are examples of alkalis? 

I. Sodium Hydroxide     II. Calcium Hydroxide III. Potassium Hydroxide 
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A) I,II   B) II,III  C) All of these  D) None of these 

fPH;f;fz;ltw;Ws; my;fhypRf;f vLj;Jf;fhl;L vJ? 

I.Brhoak; i#l;uhf;irL II.fhy;rpak; i#l;uhf;irL III.bghl;lhrpak; 

i#l;uhf;irL 

A) I,II   B) II,III  C) midj;Jk; D) VJkpy;iy 

 

6. Which of the following statements are correct? 

1. The word alkali is derived from the Arabic word “Alquili” Which means plant 

Ashes. 

2. All Alkalis are bases, all bases are alkalis 

3. Ashes of plants are composed of mainly sodium and potassium carbonates 

A) 3 only  B) 2,3   C) 1,2,3  D) 1,3 

fPH;f;fz;ltw;Ws; vJ rupahd tpil? 

1.my;fyp vd;w thu;j;ij muhgpf; brhy;ypUe;J te;jjhFk;. njd; 

bghUs; kur;rhk;gy; 

2.vy;yh my;fypRfSk; fhuA;fshFk;. vy;yhk; fhuA;fSk; 

my;fypRfs; 

3.kur;rhk;gypy; Brhoak; kw;Wk; bghl;lhrpaj;jpd; fhu;gBdl;Lfs; 

nUf;fk; 

A) 3 kl;Lk;  B) 2,3   C) 1,2,3  D) 1,3 

7. Which of the following statements are correct? 
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1. Phenolic compounds are responsible for the bright colours aroma and flavor of 

many fruits and vegetables 

2. It reduces the risk to heart disease and cancer 

3. Pheolic compound and oxygen react to form a brown pigment known as melanin 

A) 2,3 only  B) 1,2 only  C) 1,2,3   D) None of these 

rupahd tpilia Bju;e;bjLf;ft[k;? 

1.fha;fwpfs; kw;Wk; gHA;fspy; cs;s thrid, epwk; Mfpatw;wpw;F 

fhuzk; |gpdhypf; Bru;kA;fs; MFk; 

2.nit njaBeha; kw;Wk; g[w;WBehiaa[k; jLf;Fk; jd;ika[ilaJ 

3.nit Mf;rp$Dld; tpidg[upe;J bkyhdpdhf khWfpwJ 

A) 2,3 kl;Lk;  B) 1,2 kl;Lk;  C) 1,2,3   D) VJkpy;iy 

8. The conversion of sugar solution into alcohol and liberation of carbon 

dioxide is known as? 

a) Fermentation   b) oxidation   c) Reduction    d) None of the above 

சர்க் ரப  ரபசல் ஆல் ஹோ  நோற்நரைந்து  ோர்ண்ரை ஆக்ரைரை 

வயளியிடும் நி ழ்வு வ்யோறு அரமக் ப்டுகிது 

a) வோதித்தல்  b) ஆக்ஸிஜகற்ம்        c) எடுக் ம்      d) கநற் ண்ை 

துவுமில்ர 

9. Which bacteria involved in Fixation of Ammonia  

a) Nitrobacter Nitrosommonas    b) Bacillus ramosus      c) 

Azatobactor   d) Rhizobium 

அம்கநோனினோரய நிர நிறுத்தும் ோக்டீரினோ து? 

a) ரட்கபோகக்ைர் ரட்கபோசுகநோஸ்   b) கசில்ச் பநோஸ் ள்   

c) அசட்கைோகக்ைர்   d) ரிகசோபினம் 

10. Alginic acid is obtained from ? 

a) Rhizobium    b) brown algae   c) Chlamydomonas   d)  None of the 

above  

அல்ஜீனிக் அமிம் திலிருந்து வப்டுகிது 

a) ரபகசோபினம்        b) ழுப்புப் ோசி      c) கிோமிகைோகநோஸ்     d) கநற் ண்ை 

துவுமில்ர 

11. What is the Percentage of Nitrogen in the Air  

 ோற்றில் உள் ரட்பஜனின் அவு வ்யவு? 

a) 78 %   b) 20.9%      c) 0.03%     d) 1 % 

12. Commercial name of Bioblastic  

a) Alcaligens     b) Alkali    c) Plastic d) None of the above  

  உயிரி பிோஸ்டிக்கின் யணி ப்வனர் ன்? 

a) அல் ோலிவஜன்ஸ்   b) அல் ோலி    c) ப்ோஸ்டிக்   d)கநற் ண்ை துவுமில்ர 

13. Consider the Following facts related to Law of Conservation of Mass 

and choose the best? 

a) Mass can neither be created nor destroyed during a physical or a 

chemical change 
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b) Mass can neither be created nor destroyed during a physical 

change  

c) Mass can neither be created nor destroyed during a chemical 

change 

d) None of the above  

ஆற்ல் அழிவின்ரந விதியுைன் கீழ்க் ண்ை யோக்கினங் ர வோருத்திப்ோர்த்து    

சரினோ விரைரன கதர்ந்வதடு 

a) நிரரன இனற்பினல் நற்றும் கயதினல் நோற்த்தின் கோது ஆக் கயோ  அழிக் கயோ 

முடினோது 

   b)  நிரரன இனற்பினல் நோற்த்தின் கோது ஆக் கயோ அழிக் கயோ முடினோது 

   c) நிரரன கயதினல் நோற்த்தின் கோது ஆக் கயோ அழிக் கயோ முடினோது 

   d) கநற் ண்ை துவுமில்ர 

14. Who demonstrated through his experiments that electricity is 

composed of particles called ‘atoms of electricity’? 

a) George Johnstone Stoney     b) Michael Faraday     c) William 

Crookes     d) J.J. Thomson 

தன்னுரைரன கசோதரயின் மூம் மின்சோபம் ன்து மின்         அனுக் ோல் 

ஆது ன்று கூறினயர். 

a) ஜோர்ஜ் ஜோன்ஸ்ைன் ஸ்கைோவோ   b) ரநக்க ல் ோபகை   c) வில்லினம் குருக்ஸ்   

d) கஜ.கஜ தோம்ைன் 

15. Crooke’s Rays also known as  

a) Cathode Rays     b) invisible rays    c) blue rays     d) Infra Red 

Waves  

குருக்ஸின்  திர் ள் வ்யோறு அறினப்டுகின்  

a) க த்கதோடு   b)  ண்ணுக்கு புோ   திர் ள்  c) ஊதோ  திர் ள்  d ) 

அ ச்சியப்புக்  திர் ள் 

16. Who discovred the electrons and isotopes ? 

a) J.J Thomson    b) William Crookes    c) Goldstein    d) George 

Johnstone Stoney 

க்ட்போன் ள் நற்றும் கசோகைோப்ரக்  ண்ைறிந்தயர் ள் 

a) கஜ.வஜ தோம்சன்   b) வில்லினம் குருக்ஸ்  c) க ோல்டுஸ்டீன் d) ஜோர்ஜ் 

ஜோன்ஸ்ைன் ஸ்கைோவோ    

17. Consider the Following statement regarding coal a 

I. Peat is the first stage of coal. It is the most inferior variety of coal 

which contains 10-15% of carbon 

II. Lignite is brown in colour. It contains 25-35% of carbon. 

III. Bituminous coal. It is also called soft coal. It contains 45-86% of 

carbon 

IV. Anthracite coal It is also called hard coal. It contains 100 % carbon.  

Choose the correct code given below 

 

a) I,II,IV are Correct   b) II only Correct    c) I,II,III are correct d)  I,II,III,IV 

are correct  
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 நிக் ரிகனோடு வதோைர்புரைன கூற்று ர ரயத்து சரினோ விரைரன கதர்ந்வதடு 

a) பீட் ன்து முதல் நிர நிக் ரி இதில் 10 % முதல் 15 % யரப  ோர்ன் 

 ோப்டுகிது. 

b) லிக்ரைன் ழுப்பு நித்தில்  ோணப்டும், இதில் 25 லிருந்து 35 % சதவீதம் 

 ோர்ன்  ோணப்டுகிது 

c) பிட்டுமிஸ் , இது வநன்ரநனோன்  நிக் றி வும் அரமக் ப்டுகிது, இது 45 

முதல் 86 %  ோர்ன்  ோணப்டுகிது 

d) ஆந்திபரசட்  டி நிக் ரி  அரமக் ப்டுகிது இதில் 100 %  ோர்ன் 

 ோப்டுகிது 

a) 1,2,4 சரி  b) 2 நட்டும் சரி  c) 1,2,3 சரி  d) அரத்தும் சரி 

18. Liquor Ammonia used in  

a) As a fuel in cooking food   

b) To make fertilizers 

c) To make plastics, paints, dyes, naphthalene balls and explosives 

d) As a fuel and as a reducing agent in steel manufacturing 

திபய அம்கநோனினோ தில் னன்டுத்தப்டுகிய்து? 

a) உணவு சரநக்கும் ரிவோருோ   

b) உபங் ள் தனோரிப்பில் 

c) ப்ோஸ்டிக் , யர்ணம், வயிண்ட் , ோப்தலின் நற்றும் வயடிவோருள் தனோரிப்பில் 

d) இரும்பு உற்த்தியில் எடுக்கும்  ோபணினோ   

19. Match  List I with List II 

        List -   I      List – II 

a) Solid in solid   - Smoke 

b) Solid in gas   - alloys 

c) Liquid in liquid  - Soda drinks 

d) Gas in liquid    - Alcohol and water 

ட்டினல் 1  ட்டினல் 2 உைன் வோருத்துதல்  

   ட்டினல் – 1                ட்டினல் -2  

  a) திண்நத்துள் திண்நம்  - புர  

  b) திண்நத்துள் யோயு    - இபசக் ரய 

  c) திபயத்துள் திபயம்   - கசோைோ நீர்  

  d) யோயுவில் திண்நம்  - ஆல் ோஹோலும் , நீரும் 

   A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 1 3 4 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

20. Sublimation Used to separate 

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

molecules evaporate   d) all of the above  

தங் நோதல் முர தர பிரிக்  னன்டுகிது 
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a) அகனோடின் டி ங் ள் ஆவினோதல்   b) உர் ணிக் ட்டி ஆவினோதல்  c) திண்ந 

மூக்கூறு ள் ஆவினோதல்   d) கநற் ண்ை அரத்தும்  

21.  To Separate petrol from crude oil which method used  

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

none of the above   

 ச்சோ ண்வணயில் இருந்து வட்கபோர பிரித்வதடுக்  ன் முர னன்டுகிது 

a) யோர யடித்தல்   a) பின்யோர யடித்தல்     

b) யண்ணப்பிரிர  முர   d) கநற் ண்ை துவுமில்ர 

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

a) Ernest Rutherford     b) John Dalton    c) Niels Bohr    d) James 

Chadwick     

 வீ அணுக் ரு இனலின் தந்ரத  அரமக் ப்டுயர் னோர்  

 a) ன்ர்ஸ் ரூதர் கோர்டு  b) ஜோன் ைோல்ைன்   

c) நீல்ஸ் கோர்   d) கஜம்ஸ் சோட்விக் 

23. The Discovery of neutron is very late because ? 

a) It is present in Nucleus  

b) It is a fundamental particle 

c) It does not move 

d) It does not carry any  charge  

      நீயுட்போன் மி வும் தோநதநோ   ண்டுபிடிக் ப்ட்ைது ன்? 

   a) இது உட் ருவில் இருந்தது 

   b) இது எரு அடிப்ரைத் து ள் ஆகும் 

   c) இது ங்கும்  ருயதில்ர 

   d) இது ந்த விதநோ மின்கோட்ைத்ரதயும் வற்றிருக் வில்ர 

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

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

Columbic forces  

அணுவின் ரநனத்தில் நீயூட்போனும், புகபோட்ைோனும் என்றுைன் என்று இரந்திருப்து  

 a) புவியீர்ப்பு விரசனோல்   b)  ோந்த விரசனோல்    

  c) நோற்று விரசனோல்  d) மின்னினல் ஈர்ப்பு விரச  

25. Which one of the following statements are correct 

a) Only electrons reside inside the nucleus of the atom 

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

c) Only neutrons  reside inside the nucleus of the atom 

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

கீழ்க் ண்ையற்றுள் சரினோ கூற்று து 

a) அணுவின் உட் ருவில் க்ட்போன் நட்டுகந இருக்கும்  

b) அணுவின் உட் ருவில் புகபோட்ைோன் நற்றும் க்ட்போன் இருக்கும் 

c) அணுவின் உட் ருவில் நியுட்போன் நட்டுகந இருக்கும் 

d) அணுவின் உட் ருவில் நியுட்போனும், புகபோட்ைோனும் இருக்கும் 

26. Rutherford’s model of atom is considered unsuitable because 
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a) A positively charged nucleus remain separated from negatively 

charged electrons 

b) A moving electron should and lose energy continuously.  

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

orbit  

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

the nucleus  

ரூதர் கோர்டின் அணு நோதிரி வோருத்தமில்ோத என்ோ   ருதப்டுகிது வன்ோல் 

a) கர்மின்கோட்ைம் வ ோண்ை உட் ரு திர் மின்கோட்ைம் வ ோண்ை 

க்ைோனிைமிருந்து தனிகன இருக்கும் 

b) இனக் த்தில் உள் க்ட்போன் வதோைந்து இனங்கும்கோது அது தது 

ஆற்ர இமக்கிது 

c) க்ட்போர யட்ைோரதயில் வசல்ரயப்தற்கு கோதுநோ நிரரன 

உட் ரு வற்றிருக் வில் 

d) ஈர்ப்பு ரநனநோது உட் ருசின் அவிரப் வோறுத்கத இருக்கும் 

27. In a atomic particles carried no electrical charge. Hence, they were 

called as 

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

அணுத்து ளில்  மின்கோட்ைம் இல்ோத து ோது வ்யோறு அரமக் ப்டுகிது 

a)  நியூட்போன்   b) க்ட்போன்   

c) புகபோட்ைோன்    d) கநற் ண்ை துவுமில்ர 

28. Isotopes Refers to 

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

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

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

d) None of the above  

கசோகைோப்பு ன்து தரக் குறிக்கிது 

a) எத்த அணு ன்ரணயும் கயறுட்ை புகபோட்ைோன் ளின் ண்ணிர ரனயும் 

குறிக்கிது 

b) எத்த அணு ண்ரணயும் அகத அவுள் புகபோட்ைோன் ளின் ண்ணிக்ர ரனயும் 

குறிக்கிது 

c) எத்த அணு ண்ரணயும் கயறுட்ை புகபோட்ைோன் ளின் ண்ணிக்ர யும் 

குறிக்கிது 

d) கநற் ண்ை துவுமில்ர 

29. Match  List I with List II 

        List -   I      List – II 

a) Iron-59    - treatment of goiter 

b) Iodine-131   - treatment of anaemia. 

c) Cobalt-60   - eye treatment 

d) Phosphorous-32  - treatment of cancer 

ட்டினல் 1  ட்டினல் 2 உைன் வோருத்து  

ட்டினல் – 1     ட்டினல் -2  
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a) இரும்பு 59   -  ோய்ைர் சிகிச்ரசயில்  

b) அகனோடின் 131  - அனீமினோ சிகிச்ரசயில் 

c) க ோோல்ட்  60  -  ண் சிகிச்ரசயில் 

d) ோஸ்பஸ் – 32   - புற்று கோய் சிகிச்ரசயில்  

   A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 1 3 4 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

30. The long term periodic table consist of  

a) 8 horizontal and 7 vertical series  

b) 7 horizontal and 18  vertical series  

c) 7 horizontal and 7 vertical series  

d) 8 horizontal and 8  vertical series  

தனிந யரிரச அட்ைரயில் நீநோ அட்ையர  

a) 8 கிரைநட்ை நற்றும் 7 வசங்குத்து வதோைர் 

b) 7கிரைநட்ை நற்றும் 18 வசங்குத்து வதோைர் 

c) 7 கிரைநட்ை நற்றும் 7 வசங்குத்து வதோைர் 

d)  8 கிரைநட்ை நற்றும் 8 வசங்குத்து வதோைர் 

31. Match  List I with List II 

        List -   I        List – II 

a) Modern periodic law      -  Groups 

b) Father of Periodic Table     - Moseley 

c) Vertical line in modern periodic table   - Periods  

d) Horizontal lines in modern periodic table  - Mendeleef  

    A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 4 1 3 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

32. Which is not a renewable energy sources  

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

கீழ்க் ண்ட்யற்றுள் து புதுப்புக்கிக்கூடின ஆற்ல் மூம் இல்ர 

a) சூரின சக்தி  b) நீர்மின் சக்தி  c)  ோற்று சக்தி  d) புரதடிய ரிவோருட் ள்  

33. Which of the following does not change when a chemical reaction take

s place? 

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

கயதிவிரயின் கோது நோற்நரைனோதது து 

a) அவு   b) நிர  c) இனற்பினல் ண்பு ள்  d) கயதினல் ண்பு ள் 

34. Who introduced the term mole theory in Chemistry ? 

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

Ostwald  



 

9 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI – 9952521550 , 044-48601550 
 

   கநோல் ன் திகனோரிரன கயதினலில் அறிமு ப்டுத்தினயர்  

 a) ஜோன் ைோல்ைன்  b) அயக ட்போ  b) யோய்சினர்   d) வில்வஹல்ம் ஆச்ட்யோடு 

35. Consider the Following Statement and pick a wrong one 

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

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

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

oxygen or gain of electron(s) is called Reduction  

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

reduction take place simultaneously 

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

is called Oxidation  

கீழ்க் ண்ை கூற்று ர ரயத்து தயோ என்ரத் கதர்ந்வதடு 

a) எரு கயதிவிரயில் ஆக்ஸிஜன் கசர்க் ப்டுதகோ ரஹட்பஜன் நீக் ப்டுதகோ 

க்ட்போன் ள் நீக் ப்டுதகோ நி ழும்கோது அந்த விர ஆக்ஸிஜகற்ம் 

ப்டுகிது. 

b) எரு கயதிவிரயில் ரஹட்பஜன் கசர்க் ப்டுதகோ ஆக்ஸிஜன் நீக் ப்டுதகோ 

க்ட்போன் ற் ப்டுதகோ நி ழும்கோது அந்த விர எடுக் ம் ப்டுகிது 

c) ஆக்ஸிஜகற்மும், எடுக் மும் எகப சநனத்தில் நி மக்கூடின    விரரன 

ஆக்ஸிஜகற் - எடுக்  விர ன்கிகோம் 

d) ஆக்ஸிஜகற்மும், எடுக் மும் கசர்ந்கத நி ழ்யதோல், இந்த விர 

ஆக்ஸிஜகற்  அரமக் ப்டுகிது. 

36. Identify the wrong statements  

a) Sodium benzoate is used in food preservative. 

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

c) Sulphuric acid is called the king of chemicals. 

d) The PH of acid is greater than 7  

   கீழ்க் ண்ை கூற்று ளிலிருந்து தயோ விரைரன கதர்ந்வதடு 

a)கசோடினம் வோரசட் உணவு தப்டுத்துதலில் னன்டுகிது 

b) ரட்ரிக் அமிம் கயோண்ரநயில் ஏர் உபநோ  னன்டுத்தப்டுயதில்ர 

c) சல்பியூரிக் அமிம் கயதிப்வோருட் ளின் அபசன்  அரமக் ப்டுகிது 

d) PH நதிப்பில் 7 அதி நோ  இருப்வதல்ோம் அமிங் ள் 

37. Who was the first person to notice the magnetic effect of electric 

current ? 

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

மின்கோட்ைத்தில்  ோந்தப்ப்பும் இருப்தர முதலில்  ண்ைறிந்தயர் 

a) ோபகை  b) ஆம்பினர்  c) எஸ்வைர்ட்  d) கயோல்ைோ  

38. Which acid is used as mild antiseptic and is often used as an eye 

wash? 

a) Boric      b) Dardaric       c)    HCL       d) Nitric  

ந்த அமிம் கிருமி ோசினினோ வும்  ,  ண் தூய்ரந டுத்தவும் னன்டுகிது 

a) கோரிக்    b) ைோர்ைோரிக்   c) ரஹட்கபோகுகோரிக்   d) ரட்ரிக் 
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39. Consider the Following statement regarding Oxidation and Reduction  

and choose incorrect one  

a) Oxidation is a process of addition of oxygen (or) removal of 

hydrogen 

b) Reduction is a process of removal of oxygen (or) addition of 

hydrogen. 

c) oxidation is a process in which an atom taking part in chemical 

reaction gains  one or more electrons 

d) Reduction is a process of  an atom taking part in chemical reaction 

gains one (or) more electrons. 

ஆக்ஸிஜகற்ந நற்றும் எடுக் ம் வதோைோ கூற்று ர ஆபோய்ந்து சரினோ 

விரைரன கதர்வதடுக் வும் 

a) ஆக்ஸிஜகற்ம் ன்து ஆக்ஸிஜரச் கசர்த்தல் அல்து ரஹட்பஜர 

நீக் ல்  

b) எடுக் ம் ன்து ஆக்ஸிஜர நீக் ல் நற்றும் ரஹட்பஜரச் கசர்த்தல் 

c) ஆச்ஸிஜகற்ம் ன்து கயதினல் விரயில்  எரு அல்து அதற்கு 

கநற்ட்ை அனுக் ள் கூடுதோகும் 

d) எடுக் த்தின் கோது கயதிவிரயில் க்ட்போன் ளின் ன்னிக்ர  

அதி ரிக்கும் 

40. The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus 

with very high speed in circular paths called 

a) Orbit       b) electric power        c) Nucleus        d) Isotopes  

உட் ருரயச் சுற்றி மி  கய நோ  க்ட்போன் ள் சுற்றியரும் ோரத வ்யோறு 

அரமக் ப்டும் 

a) ஆர்பிட்   b) மின்சோப சக்தி   c) நியுக்ளினஸ்   d) கசோகைோப்ஸ் 

41. Consider the following statement and choose the correct option  

I. The number of electrons in an atom is equal to the number of 

protons in it .  

II. The number of protons in an atom is called its atomic number(Z).  

Choose the correct code  

a) 1 only    b) 2 only     c) both 1 & 2      d) none of the above 

கீழ்க் ண்ை கூற்று ர ஆபோய்ந்து சரினோ விரைரன கதர்ந்வதடு 

I. ஏர் அனுவில் உள் க்ட்போன் ளின் ன்னிக்ர  அதில் உள் 

புகபோட்ைோண் ளின் ண்ணிக்ர க்குச் சநம் 

II. ஏர் அனுவில்  ோனும் புகபோட்ைோன் ளின் ண்ணிக்ர கன அணு ண் 

ஆகும் 

சரினோ குறியீட்ரை கதர்ந்வதடுக்  

a) 1 நட்டும் சரி    b) 2 நட்டும்   c) 1 நற்றும் 2 சரி    d) கநற் ண்ை 

துவுமில்ர 

42. Which of the following has no neutrons in the nucleus 

a) Deuterium    b) Protium    c) Helium   d) Tritium  

கீழ்க் ண்ையற்றில் யற்றின் உட் ருவில் நியூட்போன் ள்  ோப்டுயதில்ர 
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a) டியூட்ரினம்    b) புகபோட்டினம்     c) ஹீலினம்    d) டிரிட்டினம் 

43. Consider the following statement related to Newlands Law of Octaves  

I. elements were arranged in order of their increasing atomic 

weights, the eighth element starting from a given one, possessed 

properties similar to the first .  

II. It worked well for the lighter elements but failed when applied to 

heavier elements.  

Choose the Correct code  

a) 1 only    b) 2 only     c) both 1 & 2      d) none of the above 

 நியூண்டின் ன்நவிதி வதோைர்ோ குறிப்பு ர ஆபோய்  

I. தனிநங் ர அணு நிர ளின் டி றுயரிரசப் டுத்தும் கோது 8 யது 

தனிநத்தின் ண்பு ளும், 1 யது தனிநத்தின் ண்பு ளும் எத்திருக்கும். 

II. இது குரந்த அணு நிர வ ோண்ை தனிநங் ளுக்கு வோருந்தக் கூடினது 

ஆோல் அதி  நிர வ ோண்ை தனிநங் ளுக்கு 

சரினோ குறியீட்ரை கதர்ந்வதடுக்  

a) 1 நட்டும் சரி   b) 2 நட்டும் சரி    c) 1 நற்றும் 2 சரி   d) துவுமில்ர 

44. The third most abundant dissolved ion in the ocean is 

a) Beryllium       b) Barium      c) Calcium     d) Magnesium 

 ைல் நீரில் மூன்ோயதோ  அதி  அவு  ரபந்துள் வோருள் 

a) வரிலினம்    b) கரினம்   c)  ோல்சினம்   d) நக்னீசினம் 

45. The formula of bleaching powder is / சரநய் கசோைோவின் சரினோகுறியீடு  

a) CaCl2. H2O             b) CaOCl2. H2O             c) CaSO4. 2H2O        

d) CaSO4. ½H2O  

46. What  are the allotrope of Carbon  

I. Diamond     II. Graphite    III. Coal      IV. Petrol  

Choose the correct code 

a) 1,2,3  only    b) 1 ,4 only       c) 2,4 only     d) all of the above 

கீழ்க் ண்ையற்றுள்  ோர்னின் புகயற்றுரந ள் னோரய 

   1.ரயபம்     2. கிபோரட்  அ) நிக் ரி   அ) வட்கபோல் 

சரினோ குறியீட்ரை கதர்வு வசய்  

a) 1,2,3 சரி    b) 1,4 சரி    c) 2,4 சரி    d) அரத்தும் சரி 

47. Which acid was called as `aqua tortis' by alchemists? 

a) HCL     b) Nitric     c) Sulfuric acid     d) Acetic Acid  

பசயோதி ோல் அகுயோ ைோர்டிஸ்  அரமக் ப்டும் அமிம்  

a) ரஹட்கபோ குகோரிக்   b) ரட்ரிக்   c) சல்பியூரிக்   d) அசிட்டிக் அமிம் 

48. The cooling in refrigerator is due to  

a) The work of the compressor  

b) The expansion of gas in the refrigerator  

c) Expansion of ice  

d) Reaction of the refrigerator gas 

குளிர்சோதப் வட்டி குளிபோ  இருப்தற் ோ   ோபணம்  

a)  ம்ப்பசரின் வசனலிோ 
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b) குளிர்சோதப் வட்டியில் உள் யோயு விரியரையதோல் 

c) னிக் ட்டி விரியரையதோல் 

d) குளிர் சோதப்வட்டியிலுள் யோயுக் ளின் கயதி விரயிோல் 

49. At a constant temperature, when the concentration of a  reactant is 

increased, the equilibrium constant  

a) Increases     b) decreases    c) remains unaffected     d) first 

increases the decreases  

 நிரனோ வயப்னிரயில் கயதிவிரயின் கோது விரடு வோருளின் 

வசறிவு அதி ரித்தோல் அதன் சநனிர 

a) அதி ரிக்க்கும்    b) குரயும்   c) நோோநல் இருக்கும்  d) முதலில் அதி ரித்து 

பின் குரயும் 

50. Which is used for moderator in the homogenous nuclear reactor   ? 

a) Heavy water      b) rain water     c) Sea water     d) well water  

எருடித்தோ வயப் அணுக் ரு உரயில் தனிப்ோோ  வசனல்டுயது 

a)   நீர்   b) நரம நீர்   c)  ைல் நீர்   d) ஆழ்துர நீர் 

51. Allotrope of Oxygn  

a) Ozone      b) Carbon    c) carbon die oxide     d) none of the above 

ஆக்சிஜனின் புகயற்றுரந யடியம் 

a) ஏகசோன்    b)  ோர்ன்   c)  ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு   d) துவுமில்ர    

52. Which used for purification of silver and cold 

a) nitrous oxide      b) nitric oxide     c) nitrous oxide + oxygen    d) 

nitrogen dioxide   

கீழ்க் ண்ையற்றுள் வயள்ளி நற்றும் தங் த்ரத சுத்தப்டுத்த னன்டுயது து? 

a) ரட்பஸ் ஆக்ரைடு   b) ரட்ரிக் ஆக்ரைடு   c) ரட்பஸ் ஆக்ரைடு  + 

ஆக்ஸிஜன்   d) ரட்பஜன் ரை ஆக்ரைடு 

53. The fixation of nitrogen refers to  

a) Liquification of nitrogen      

b) The conversion of atmospheric nitrogen into usefull compounds  

c) The conversion of nitrogen into amines  

d) The solidification of nitrogen gas into the atmosphere  

 ரட்பஜன் நிர நிறுத்தல் ன்து 

a) ரட்பஜன் திபயநனநோதல்  

b) யளிநண்ைத்தில் உள் ரட்பஜர கதரயக்க ற் வோருட் ோ  

நோற்றுதல்  

c) ரட்பஜர  அரநன் ஆ  நோற்றுதல் 

d) யளிநண்ைத்தில் உள் ரட்பஜர திை யடிவில் நோற்றுதல் 

54. Which one of the following is a mixture  

a) Lime    b) Table salt        c)  Sugar     d) sea water  

கீழ்க் ண்ையற்றுள் து  ரய 

a) சுண்ணோம்பு   b) உப்பு   c) சர்க் ரப   d)  ைல் நீர் 

55. The correct sequence in decreasing order of proportion of the given 

gases in the atmosphere is 
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a) Argon , Carbon di oxide, oxygen    

b) Carbon di oxide, oxygen , argon  

c) Oxygen , organ , carbon di oxide  

d) Argon , oxygen , carbon di oxide  

யளிநண்ட்த்தில் உள் யோயுக் ர அவின் அடிப்ரையில் இங்கு 

யரிரசயில் ழுது  

a) ஆர் ன்,  ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு , ஆக்ஸிஜன்  

b)  ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு  , ஆக்ஸிவஜன், ஆர் ன், 

c) ஆக்ஸிஜன்  , ஆர் ன் ,  ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு 

d) ஆர் ன்  ,  ஆக்ஸிஜன்  ,  ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு 

56. Setting of plaster of paris involves  

a) Dehydration process      b) hydration to form other hydrates     c) 

oxidation process   d) reduction process  

ோரிஸ் சோந்து உறுதினோயதில் உள் ங் ளிப்பு  

a) நீர் இக் ச்  

b) நீகபற்ம் கயறுயர னோ  நோற்ப்டுகிது    

c) ஆக்ஸிஜகற் வசனல்ோடு    

d) எடுக் ச் வசனல்ோடு 

57. Match List 1 with List   2  

List – 1      list – 2  

a) Antipyretics       - Iodofrom  

b) Antimalerial  - pencillin  

c) Antibiotic  - lower the temperature  

d) Anti septic   - chloroquine  

   A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  3 1 2 4 

 ட்டினல் 1  ட்டினல் 2 உைன் இரக்  

  ட்டினல் – 1  ட்டினல் – 2  

  a)  கோய்க்கிருமி திர்ப்பு    - னகைோோம் 

  b ) நகரினோ திர்ப்பு     - வன்சிலின் 

  c) உயிரி திர்ப்பு    - வயப் நிரக் குரப்பு 

  d) அழு ல் திர்ப்பு   - க்கோபோக்யின்  

58. Piezo electric effect is exhibited by 

a) Diamond       b) quarts      c)  carbon      d) iron  

பிகசோ கசோதர தன்மூம்  ோண்பிக் ப்டும்  

a) ரயபம்   b) குயோர்ட்ஸ்   c)  ோர்ன்   d) இரும்பு 

59. Which of the following is true  

a) A mineral cannot be an ore 

b) All mineral s are ore  
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c) All ores cannot be mineral  

d) All ores are minerals  

கீழ்க் ண்ையற்றுள் சரினோது து 

a) அரத்து  னிநங் ளும் தோதுக் ல் 

b) அரத்து தனிநங் ளும் தோதுக் ள் 

c) அரத்து தோதுக் ளும் தனிநங் ல் 

d) அரத்து தோதுக் ளும் தனிநங் ள் 

60. Match List 1 with List   2  

List – 1      list – 2  

a) Nuclear model of Atom    - J.J Thomson  

b) Empirical model of Atom    - Bohr  

c) Ellicptical orbits of electrons in an atom  - Rutherford 

d) Model of hydrogen  atom    - Soomerfeld  

ட்டினல் -1   ட்டினல் 2 உைன் இரக்  

 ட்டினல் -1      ட்டினல் – 2  

a) அனுவின் உள்ரநப்பு நோதிரி   - கஜ. கஜ தோம்சன் 

b) அனுவின் அனுய நோதிரி     - கோர் 

c) க்ட்போன் ள் அனுரய  

நீள்யட்ைப்ோரதயில் சுற்று யருகின்து  - ரூதர் கோர்டு 

d) ரஹட்பஜன் அனுவின் நோதிரி   - சூநர்வல்ட் 

A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  3 1 4 2 

61. Which one of the following is an explosive? 

a) Benzene hexahloride    b) Trinitro toluene      c) Tetraethy lead    

d)  polyvinyl chloride  

கிழ்க் ண்ையற்றுள் து வயடிக்கும் தன்ரநயுரைனது 

a) வன்சீன் வஹக்ைோவ ோகோரபடு    b) டிரிண்ட்கபோ ைலியுன்   c) வைட்போதி 

வட்   d) ோலிவிரல் குகோரபடு 

62. Match List 1 with List   2  

List – 1      list – 2  

a) Ammonia   - Linear  

b) Water    - Planar  

c) Boron trifluoride  - V shaped  

d) Carbon di Oxide   - Pyramid  

ட்டினல் – 1  ட்டினல் 2  வோருத்து  

a) அம்கநோனினோ     - கர்க ோடு 

b) தண்ணீர்    - சநதம் 

c) கோபன் ட்ரப ப்வோரபடு - வி யடியம் 

d)  ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு - பிபமிடு 
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A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  3 1 4 2 

63. Petroliam Mainly Contains  

a) Aliphatic Hydrocarbons       b) Aromatic Hydrocarbon       c) 

Aliphatic Alcohols   d) none  

வட்கபோலினம் தரக் வ ோண்டிருக்கிது 

a) அலிகட்டிக் ரஹட்கபோ  ோர்ன்   b) அகபோவநட்டிக் ரஹட்கபோ ோர்ன்   c) 

அலிட்டிக் ஆல் ஹோல்   d) துமில்ர 

64. In the Periodic table , the elements present in the groups from 3 to 12 

are known as  

a) S – Block       b) P – Block        c) d – Block        d) F – block  

தனிந யரிரச அட்ையரயில் 3 முதல் 12 யரப உள் குழுக் ள் வ்யோறு 

அரமக் ப்டுகிது? 

               a).S – Block       b) P – Block        c) d – Block        d) F – block  

65. Find the odd one out  

a) PVC    b) Nylon    c) Terrylene     c) DDT 

கீழ்க் ண்ை என்றில் வோருந்தோத என்று 

a) பிவிசி   b) ரோன்   c) வைரிலீன்   d) DDT 

66. A Chemical used in Photography is  

a) Sodium sulphate     b) Sodium Phasphate      c) Sodium 

thiosulphate     d) none  

புர ப்ைத்தில் னன்டுத்தப்டும் கயதிப்வோருள் 

a) கசோடினம் சல்கட்    b) கசோடினம் ோஸ்கட்   c) கசோடினம் திகனோசல்கட்   d) 

துமில்ர 

67. Match List – I with  II 

List – 1        List – II 

a) Brass    - copper and Tin 

b) Bronze   - Copper and Sink  

c) Solder    - steel and nickel  

d) Invar   - tin and Lead  

ட்டினல் 1  ட்டினல்  2 உைன் வோருத்து  

a) பித்தர    - வசம்பு நற்றும் த பம் 

b) வயண் ம்   - வசம்பு நற்றும் சிங் 

c) இக்கி    - இரும்பு நற்றும் நிக் ள் 

d)  நிக் லிரும்புக் ரய  - த பம் நற்றும்  ோரினம் 

A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 
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d)  2 1 4 3 

68. The Drugs, Caffeine , Tannnis , Nocotines are  

a) Steroids      b) mild alkalis     c) Alkaloids     d) none  

நருந்துப்வோருட் ோ , க ப்ரன்,   ைோன்னிஸ்  , நிக்வ ோட்டின்ஸ் ஆகினரய 

a) ஸ்டீபோய்டு ள்   b) இகின  ோபங் ள்   c)  ோபங் ள்   d) துமில்ர  

69. The meaning of TFM written in soap cover 

a) Total fatty material   and indicates the quality  

b) Total fatty material and indicates the density  

c) Thin fat matter and indicates the quality  

d) Thin fat matter and indicates the density  

கசோப்பு உரயின் மீது உள் TFM தரக் குறிக்கும் 

a) வநோத்த வ ோழுப்பு வோருள் நற்றும் அதன் தபம் 

b) வநோத்த வ ோழுப்பு வோருள் நற்றும் அதன் அைர்த்தி 

c) வநல்லின வ ோழுப்பு நற்றும் அதன் தபம் 

d) வநல்லின வ ோழுப்பு நற்றும் அதன் அைர்த்தி 

70. Which one is noble gas  

a) Nitrogen    b) Oxygen    c) Chlorine      d) Neon  

கீழ்க் ண்ையற்றுள் அதன் நந்த யோயு 

a) ரட்பஜன்   b) ஆக்ஸிஜன்   c) க்கோரின்   d) நினோன் 

71. Which of the following is a balanced source of plant nutrient ? 

a) Urea      b) Ammonium Sulphate     c) NPK       d) Compost  

கீழ்க் ண்ையற்றுள் தோயபங் ளுக்கு சநப்டுத்தப்ட்ை ஊட்ைச்சத்து து? 

a) யூரினோ   b) அம்கநோனினம் சல்கட்   c) NPK   d)  ம்கோஸ்ட் 

72. The gas used for the artificial ripening of green fruit is  

a) Acetylne      b) ethylene    c) ethane     d) methane  

மங் ர வசனற்ர னோ  ழுக் ரயக்  னன்டும் யோயு? 

a ) அசிட்டிலின்   b) த்திலின்   c)ஈத்கதன்   d) மீத்கதன் 

73. PH value of Water is / நீரின் PH நதிப்பு வ்யவு 

a)  4   b) 7     c) 8.3     d) 6.5  

74. Which is the gas emitted from the road vehicles causing pollution ? 

a) Nitrogen Oxide    b) Ozone        c) Sulphar Acid       d) carbon 

monoxide  

சோர ளில் வசல்க்கூடின யோ ங் ள் வயளியிடும் யோயுக் ளில் நோசுோட்டுக்கு 

 ோபணநோது 

a) ரட்பஜன்  ஆக்ரைடு   b) எகசோன்   c) சல்ர் அமிம்   d)  ோர்ன் 

கநோோக்ரைடு 

75. The Chemical equation that correctly represent the reaction between 

hydrogen and oxygen is / ரஹட்பஜன் நற்றும் ஆக்ஸிஜன் வதோைர்ோயற்றில் 

சரினோன் கயதி விரரன ழுது  

a) 2H+O ---- H2+O      b) H2+O2  ----- H2 O + O      c) 2H+O2---H2 

O + O    d) 2H2+ O2-- 2H2+O 

76. Gun powder is mixture of 
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a) Nitrates of sodium and potassium  

b) Sulphates  of potassium and magnesium  

c) Charcoal , sulphur and potassium nitrate  

d) Charcoal , potassium nitrate and potassium sulphate  

துப்ோக்கிப் வோடி ன்தன்  ரய 

a) கசோடினம் ரட்கபட் நற்றும் வோட்ைோசினம் ரட்கபட் 

b) வோட்ைோசினம் சல்கட் நற்றும் வநக்னீசின சல்கட் 

c)  ரி , சல்ர் நற்றும் வோட்ைோசினம் ரட்கபட் 

d)  ரி , வோட்ைோசினம் ரட்கபட் நற்றும் வோட்ைோசினம் சல்கட் 

77. Diamond and Graphite are different forms  

a) Aluminum     b) barium    c) Carbon     d) silicon  

ரயபம் நற்றும் கிபோரட் ன்தன் நோறுட்ை யடியம் 

a) அலுமினினம்   b) கரினம்   c)  ோர்ன்   d) சிலிக் ோன் 

78. Nylon 66 is prepared from  

a) Phenol  and Formaldehyde   

b) Ethylene glycol and phthalic   acid   

c) Hexamathylene diamine and adipic acid  

d) Ethylene glycol  and adipic acid  

 ரோன் 66 திலிருந்து தனோரிக் ப்டுகிது 

a) பிோல் நற்றும் ோர்நோல்டிரஹடு 

b) த்திலில் க்ர ோல் நற்றும் ப்த்லிக் அமிம் 

c) வஹக்ைோநதலீன்  ரைனமின் நற்றும் அடிப்பிக் அமிம் 

d) த்திலின் க்ர ோல் நற்றும் அடிப்பிக் அமிம் 

79. The gas that should not be used for extinguishing fire is / தீரன 

அரப்தற் ோ  கீழ்க் ண்ையற்றுள் ட்யற்ர னன்டுத்தக்கூைோது. 

A)O2     b) H2    c) N2     d) CO2 

80. Match List  I with   list  II 

List – I                  List – 2  

a) Methene   - C2H2 

b) Ethylene  - C2H6 

c) Ethene   - C2H4 

d) Acetylne   - CH4 

A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  4 3 2 1 

81. Consider the Following statements  

I. Aluminum Powder is used in making anticorrosion paints  

II. Aluminum powder is used for packing food stuff 

III. Aluminum powder is used in making electrical wires  

IV. Aluminum powder is used in making parts of Aircraft  
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Choose the correct code 

a) All are correct    b) 1 , 2 are correct    c) 2 and 3 are correct    

d) 1 alone correct  

கீழ்க் ண்ை கூற்று ர  யனிக்  

II. அலுமினினப் வோடி அரிப்பு திர்ப்பு வயிண்ட் தனோரித்தலில் னன்டுகிற்து 

III. அலுமினினப் வோடி உணவுப் வோருட் ர  ட்டுயதற்கு னன்டுகிது 

IV. அலுமினினப் வோடி மின்சோப யனர் ள் வசய்யதற்கு னன்டுகிது 

V. அலுமினினப் வோடி ர் கிபோப்டின் ோ ங் ள் வசய்னப்ப் னன்டுகிது 

சரினோ குறியீட்ரை கதர்ந்வதடு  

a) அரத்தும் சரி   b) 1,2 சரி   c) 2,3 சரி   d) 1 நட்டும் சரி 

82. According to Arrhenius concept , base is a substance which  

a) Gives a pairs of proton   b) donate protons     c) Accept a lone pair 

of electrons    d) donates hydroxyl ions     

அர்ஹீனினஸ் வ ோள்ர யின்டி  ோபம் ன்து  

a) இர புகபோட்ைோன் ர வ ோடுக் க் கூடினது     

b) புகபோட்ைோரக் வ ோடுக் கூடினது     

c) இர க்ட்போன் ோஇ ற்றுக் வ ோள்க்கூடினது   

d) ரஹட்போக்ஸில் அனனி ர தபக்கூடினது 

83. Consider the following Statements  

Assertion (A): electric cookers are coated with magnesium oxide  

Reason (R) : It protects them against fire  

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

A)  

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

of ( A)  

c) ( A) is True but ( R ) is False  

d) ( A) is False but   ( R ) is true 

கீழ்க் ண்ை கூற்று ர  யத்தில் வ ோள்   

கூற்று : மின்சோப குக் ர் ள் வநக்னீசினம் ஆக்ரைடு வ ோண்டு பூசப்டுகிது 

 ோபணம் : இது தீயிலிருந்து ோது ோக்கிது 

a) கூற்று நற்றும்  ோபணம் சரி , கூற்றுக்கு  ோபணம் சரினோ விக் நோகும் 

b) கூற்று நற்றும்  ோபணம் சரி , கூற்றுக்கு  ோபணம் சரினோ விக் நல் 

c) கூற்று சரி  ,  ோபணம் தயறு 

d)  ோபணம் சரி , கூற்று தயறு 

84. The elements which Exist in liquid state at room temperature  

I. Sodium    II. Bromine    III. Mercury     IV. Magnesium  

Choose the correct  

a) 1 alone correct     b) 1 and 2 are correct     c) 2 and 3 are 

correct  d) all of these  

கீழ்க் ண்ையற்றுள் ந்தத் தனிநங் ள் திபய யடிவில் அர வயப் நிரயில் 

தீப்பிடிக்  கூடினது  

     1.கசோடினம்   2. புகபோமின்  3) ோதபசம்   4) வநக்னீசினம்    
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சரினோ குறியீட்ரை கதர்வு வசய்  

a) 1 நட்டும் சரி   b) 1 நற்றும் 2 சரி   c) 2, 3 சரி  d) அரத்தும் சரி 

85. Bordeaux mixture is a mixture of  

a) Copper sulphate and lime  

b) Bleaching powder   and DDT   

c) DDT and BHC     

d) DDT and Parathion  

கோர்ைோக்ஸ்   ரய யற்ர உள்ைக்கினது 

a)  ோப்ர் சல்கட்  நற்றும் சுண்ணோம்பு 

b) சரயத்தூள் நற்றும் DDT   

c) DDT and BHC     

d) DDT  நற்றும் ோபதினோன் 

86. Find the Wrong pair    

a) CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3   - Ethene  

b) CH3 – CH2 – CH2 –CH3   - Alkane  

c) CH3 – C- CH3 // O     - ketone  

d) CH3 – CH2 – OH    - Aldehyde  

தயோ இரரன  ண்ைறி  

a) CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3    - ஈத்கதன் 

b) CH3 – CH2 – CH2 –CH3    - அல்க ன் 

c) CH3 – C- CH3 // O      - கீட்கைோன் 

      d) CH3 – CH2 – OH    - ஆல்டிரஹடு 

87. Consider the following statement  

I. Carbon dioxide      II. Oxides of Nitrogen     III. Oxides of 

Sulphur    

Which of the above emissions from coal compustation  at thermal power 

plants  

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

கீழ்க் ண்ை கூற்று ர ஆபோய்  

1. ோர்ன் ரை ஆக்ரைடு   அ) ரட்பஜன் ஆக்ரைடு   அ) சல்ர் ஆக்ரைடு ள் 

கநக குறிப்பிைப்ட்டுள் அல் மின் நிரனங் ளில்  நிக் ரிரன ரிக்கும் 

கோது வயளியிைப்டுகின். 

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

88. Consider the following statement  

I. A Particle of matter continuously moving  

II. As the temperature rises , particles more faster  

III. With increase in temperature the kinetic energy of particle also 

increases  

Which of the following statement is correct  

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



 

20 IYACHAMY ACADEMY CHENNAI – 9952521550 , 044-48601550 
 

கீழ்க் ண்ை கூற்று ர ஆபோய்   

I.  வோருளின் து ோது வதோைர்ந்து இனங்கிக் வ ோண்டிருக்கும் 

II.  வயப் நிர அதி ரிக்  து ளின் கய ம் அதி நோகும் 

III.  வயப் நிர அதி ரிப்பு நற்றும் து ளின் கய ம் அ தி ரிப்துைன் அதன் 

இனக்  ஆற்லும் அதி ரிக்கும் 

அசரினோ குறியீட்ரை கதர்ந்வதடு 

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

 

89. As which one of the following does carbon occur in the purest form in 

nature  

a) Diamond     b) Graphite     c) Carbon black      d) coal  

இனற்ர யிக கிரைக் க்கூடின  ோர்ன் யர  ளில்  தூய்ரநனோ  ோர்ன் து 

a) ரயபம்    b) கிபோரட்   c)  ருப்பு கிபோரட்     d) நிக் ரி  

90. An ideal gas is which one obeys 

a) Gas law    b) boyle,s law     c) Charles law     d) Avogadro law  

நந்த யோயுக் ளில் வோருந்தும் விதி 
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a) க ஸ் விதி   b) ோயில் விதி   c) சோர்ஸ் விதி    d) அயக ட்போ விதி 

91. Which one of the following is used as an anti freezer which effectively 

depresses the freezing point of water in an automobile  

a) Ethylene glycol      b) Propanic Acid    c) Glutamic acid     d) 

Glycolic acid  

கீழ்க் ண்ையற்றுள் யோ ங் ளில் நீர் குளிர்யரைனோநல் இருப்தற் ோ  

வசனல்டும் திர் குளிர்விப்ோன் து  

a) த்திலின் கிர ோல்    b) புகபோப்வனிக் அமிம்    c) குளுைோமிக் அமிம்    

d) கிர ோலிக் அமிம்  

92. Select the Correct statement based on Rutherford’s model  

a) Most of the space in an atom between the nucleus and the 

revolving electron is empty  

b) Electrons are called planetary electrons  

c) Protons give positive charge on the nucleus but nuclear masses 

determined by proton and neutron   

d) All of the above  

ரூதர்கோர்டு நோதிரியின் அடிப்ரையில் சரினோ யோக்கினத்ரத கதர்ந்வதடு 

a) அனுவில் அணுக் ருவிற்கும் க்ட்போன் சுற்றியரும் ோரதக்கும் இரையில் 

வரும்ோலும் வயற்றிைகந  ோணப்டுகிது 

b)  க்ட்போன் ள்  க ோள் க்ட்போன் ள்  அரமக் ப்டுகிது 

c) உட் ருவில் புகபோட்ைோன் ள் திர்மின் தன்ரநரன வ ோடுக்கிது ஆோல் 

உட் ருவின் நிர புகபோட்ைோன் நற்றும் நியூட்போோல்  நிர்நோணிக் ப்டுகிது 

d) கநற் ண்ை அரத்தும்  

93. Which one of the following statement is correct ? 

a) Only electrons reside inside the nucleus of an atom  

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

c) Only neutrons reside inside the nucleus of an atom  

d) Both protons and neutrons can reside inside the nucleus of an 

atom  

கீழ்க் ண்ை கூற்று ளுள் சரினோது து 

a) அணுவின் உட் ருவில் க்ட்போன் நட்டுகந உள்து 

b) அணுவின் உட் ருவில் க்ட்போன் நற்றும் புகபோட்ைோன் ஆகினரய உள்து 

c) அணுவின் உட் ருவில் நியூட்போன் நட்டுகந உள்து 
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d) அணுவின் உட் ருவில் புகபோட்ைோன் நற்றும் நியூட்போன் இபண்டும் உள்து. 

94. Nucluear fission is caused by the impact of  

a) Proton    b) neutron     c) Electron    d) none of this  

அணுக் ரு பிவு தன் விரயோல் ற்டுகிது 

a) புகபோட்ைோன்     b) நியூட்போன்    c) க்ட்போன்    d) கநற் ண்ை துவுமில்ர  

95. Consider the following substances given above is /are used as 

moderator in a nuclear reactor  

I. Heavy water     II. Graphite     III. Normal Water       IV. Oxygen  

Choose the correct code  

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

கீழ்க் ண்ை தனிநங் ர  ணக்கில் வ ோண்டு து / ரய அணுக் ரு உரயில் 

தணிப்ோோ  னன்டுகிது 

1.  ண நீர்     2. கிபோரட்    3. சோதோபண நீர்    4. ஆக்ஸிஜன்  

சரினோ குறியீட்ரை கதர்ந்வதடு  

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

96. Which of the following represent a chemical change? 

I. Magnetization of Iron    II. Condensation of Liquid     III. 

Burning of fuel   IV. Rusting of iron 

Choose the correct code  

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

கீழ்க் ண்ையற்றுள் து கயதியினல் நோற்த்ரத வதரிவிக்கிது 

1. இரும்பு  ோந்தநோதல்      2. திபயம் ஆவினோதல்  3.ரிவோருள் ரிதல்   4. 

இரும்பு துருப்பிடித்தல்  

97. Stainless steel does not rust because  

a) Chromium and nickel combine with    iron  

b) Chromium forms an oxide layer and protects iron from rusting  

c) Nickel present in it, it does not rust  

d) Iron forms a hard chemical compound with chromium present in it  

துருப்பிடிக் ோத இரும்பு ன் துருப்பிடிப்தில்ர 

a) இரும்புைன் குகபோமினம் நற்றும் நிக் ல்  ந்திருக்கிது 
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b) குகபோமினம் ஆக்ரைடு எரு கநகோட்ைநோ எரு அடுக்கிர ற்டுத்துயதோல் 

துருப்பிடிப்து இல்ர 

c) நிக் ல் இருப்தோல் துருப்பிடிப்தில்ர  

d) இரும்பு எரு  டிநோ  உகோ ம் கநலும் அதனுைன் குகபோமினமும் 

இருப்தோல் துருப்பிடிப்தில்ர  

98. Flux is used to  remove  

a) Basic impurities      b) aciditic impurities     c) all type of impurities    

d) acidic and basic both impurities  

இக்கி தர நீக்குயதற்கு னன்டுகிது 

a) அடிப்ரைனோ தூசு ர நீக்குயதற்கு    b) அமி தூசு ர நீக்குயதற் ோ   

c) அரத்து யர னோ தூசு ர நீக்க்யதற்கு     d) அடிப்ரை   நற்றும் அமி 

தூசு ர நீக்குயதற்கு  

99. Match List 1 with List - II  

List 1    List 2  

a) Natural rubber    - Buna-S 

b) Synthetic rubber    - Latex 

c) Natural fibre     - Wool  

d) Synthetic fibre    - Nylon  

ட்டினல் 1  ட்டினல் 2   இரணக்   

a) இனற்ர  பப்ர்    - ோோ S  

b) வசனற்ர   பப்ர்    - கட்ைக்ஸ்  

c) இனற்ர  இரம   -  ம்ளி  

d) வசனற்ர  இரம   - ரோன் 

A    B C D  A B C D 

a)  2     1 3  4          b)    1 3 4 2 

c)  3    4 1 2         d)     4 2 1 3 

100. In the heavy vehicles diesel is used as a fuel because   

a) It has more mileage and the safe for the engine   

b) It is less costly and useful for the fuel savings point of view  

c) It has high power and economic savings  

d) It is a cheaper with comparison to the petrol  

 ப  யோ ங் ளில் ன் டீசல் ரிவோருோ  னன்டுத்தப்டுகிது 
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a) இது ரநகஜ் நற்றும் வோறி இனந்திபத்திற்கு ோது ோப்ோது 

b) இது குரந்த வசவு நற்றும் ரிவோருள் கசமிப்பு யர யில் னன் தருகிது 

c) இது அதி  சக்தி நற்றும் வோருோதோப கசமிப்ர வ ோண்ைது 

d) வட்கபோலுன் எப்பிடுர யில் நலியோது ஆகும் 

 


