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1. Find out the incorrectly matched pair. 

(Non metals)  (Colour) 

A)Sulphur  - Yellow 

B) Phosphorous - White and Red 

C) Bromine  - Violet 

D) Carbon  - Black 

தவறாக ப ாருந்தியுள்ள இலணலைக் கண்டறிக: 

(அதலாகங்கள்)  (நிறம்) 

A)கந்தகம்  -மஞ்சள் 

B)  ாஸ் ரஸ்  -பவள்லள மற்றும் சிகப்பு 

C) புதராலமன்  -ஊதா 

D) கார் ன்  -கருப்பு 

 

2. Which of the following is a Complex fertilizer? 

A)Urea    B) Ammonium phosphate 

C) Ammonium Sulphate D) Ammonium Nitrate 

பின்வருவனவற்றுள் எது கலப்பு உரம் ஆகும்? 

A)யூரிை    B) அம்தமானிைம்  ாஸ்த ட் 

C) அம்தமானிைம் சல்த ட் D) அம்தமானிைம் லைட்தரட் 

 

3. Which of the following is a triatomic molecule? 

A)Argon    B) Hydrogen 

C) Carbon dioxide   D) Glucose 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூவணு மூலக்கூறு? 

A)ஆர்கான்    B) லைட்ரஜன் 

C) கார் ன் -லட-ஆக்லைடு  D) குளுக்தகாஸ் 

 

4. Consider the following. 

Assertion (A): Corrosion is natural process which converts a metal into its metal 

oxide 
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Reason (R): it is gradual destruction of metals by chemical or electro chemical 

reaction with the environment codes 

Codes: 

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 

 

பின்வரும் கூற்றுகலள கவனிக்கவும். 

கூற்று (A): உதலாக அரிமானம் இைற்லக நிகழ்வு ஆகும். இதில் உதலாகமானது உதலாக 

ஆக்லைடாக மாறுகிறது. 

காரணம் (R): தவதி விலனகள் அல்லது மின் தவதிவிலனகள் மூலம் சுற்றுச்சூழதலாடு 

விலனபுரிந்து  டிப் டிைாக உதலாகத்லதச் சிலதக்கின்றது. 

குறியீடுகள்: 

A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மற்றும் (R) என் து (A)யின் சரிைான விளக்கமாகும். 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி ஆனால் (R) என் து (A) யின் சரிைான விளக்கமல்ல. 

C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி. 

 

5. Find out the chemicals used to induced mutation in crop 

A)Mustard gas   B) Nitrous acid 

C) HCI     D) Both A and B 

சடுதி மாற்றத்லதத் தூண்டும் தவதிப்ப ாருலளத் ததர்ந்பதடு. 

A)கடுகு வாயு    B) லைட்ரஸ் அமிலம் 

C) HCI     D) A மற்றும் B இரண்டும் 

6. Find out the salt of strong acid and weak base? 

வலிலம மிகுந்த அமிலம் மற்றும் வலிலம குலறந்த கார உப்ல த் ததர்ந்பதடு? 

A)NaCN    B) Na2SO4 

C) NH4NO3    D) KNO3 

 

7. Find out the acid present in Apple. 
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A)Acetic acid   B) oxalic acid 

C) Citric acid   D) Malic acid 

ஆப்பிளில் உள்ள அமிலத்லத ததர்ந்பதடு. 

A)அசிட்டிக் அமிலம்   B) ஆக்ைாலிக் அமிலம் 

C) சிட்ரிக் அமிலம்   D) மாலிக் அமிலம் 

 

8. In which of the following titration, phenolphthalein is used as an indicator? 

A)Strong acid against Strong base 

B) Strong acid against weak base 

C) Weak acid against strong base 

D) Both A and C 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்தத் தரம் ார்த்தலில் பினால்ப்தலீன்  நிறங்காட்டிைாகப்  ைன் டுகிறது? 

A)வலிலமமிகு அமிலத்லத வலிலமமிகு காரத்துடன் தரம் ார்த்தல் 

B) வலிலமமிகு அமிலத்லத வலிலமகுலற காரத்துடன் தரம் ார்த்தல் 

C) வலிலமகுலற அமிலத்லத வலிலமமிகு காரத்துடன் தரம் ார்த்தல் 

D) A மற்றும் C இரண்டும் 

 

9. Find out the correctly matched pair. 

(Element)   (Ore) 

A)Calcium  - Cryolite 

B) Aluminium  - Goethite 

C) Copper  - Pyrolusite 

D) Iron   - Limonite 

சரிைாக ப ாருந்தியுள்ள இலணலைக் கண்டறிக: 

(தனிமம்)   (தாது) 

A)கால்சிைம்  - கிலரதைாலலட் 

B) அலுமினிைம்  - கிதைாலதட் 

C) காப் ர்  - ல தராலுலசட் 

D) இரும்பு  - லிதமாலனட் 

 

10. Which of the following group is also as ore forming family? 
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A)Group - 13   B) Group - 14 

C) Group - 15   D) Group - 16 

கீழ்க்கண்ட எந்தத் பதாகுதி தாதுக்கலள உருவாக்கும் குடும் ம் என்றலழக்கப் டுகிறது? 

A)பதாகுதி - 13    B) பதாகுதி - 14 

C) பதாகுதி - 15   D) பதாகுதி – 16 

 

11. Find out the incorrectly matched pair. 

Mixtures   Examples 

A)Solid in solid - Stainless steel 

B) Liquid in liquid - Mercury with sodium 

C) Solid in liquid - Sodium chloride dissolved in water 

D) Liquid in gas - Water vapour in air 

தவறாக ப ாருந்தியுள்ள இலணலைக் கண்டறிக: 

கலலவகள்    எடுத்துக்காட்டு 

A)திண்மத்தில் திண்மம்  - துருப்பிடிக்காத எஃகு  

B) நீர்மத்தில் நீர்மம்  -  ாதரசத்துடன் கலந்து தசாடிைம் 

C) நீர்மத்தில் திண்மம்  - நீரில் கலரக்கப் ட்ட தசாடிைம் குதளாலரடு கலரசல் 

D) வாயுவில் நீர்மம்  - காற்றில் உள்ள நீராவி 

Match List I and List II. 

List-I    List-II 

(Solutions)   (pH value) 

A)Vinegar  - 1. 4.5 

B) Sour milk  - 2.  7 

C) Baking Soda - 3.  3 

D) Egg white  - 4.  9 

E) Pure water  - 5.  8 

 ட்டிைல் I ஐ  ட்டிைல் II உடன் ப ாருத்துக. 

 ட்டிைல் I     ட்டிைல் II 

(கலரசல்கள்)    (pH மதிப்பு) 

A)வினிகர்   - 1. 4.5 

B) புளித்த  ால்   - 2.  7 
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C) சலமைல் தசாடா  - 3.  3 

D) முட்லட பவள்லளக்கரு - 4.  9 

E) தூை நீர்   - 5.  8 

Codes: 

 a b c d e 

A) 4 1 3 5 2 

B) 3 1 4 5 2 

C) 4 3 5 1 2 

D) 3 4 5 1 2 

 

12. Find out the compound used to flux material to remove its impurities from ore? 

தாதுக்களில் இருந்து மாசுக்கலள நீக்கும் ப ாழுது இளக்கிைாகப்  ைன் டும் தசர்மத்லதத் 

ததர்ந்பதடு? 

A)CaCl2   B) H2SO4 

C) CaO    D) CaSO4 

 

13. When steam is passed over red hot iron which of the following product is formed? 

பசஞ்சூதடற்றப் ட்ட இரும்பில் நீராவிலை பசலுத்தும் ப ாழுது கீழ்க்கண்ட எந்த விலன ப ாருள் 

உருவாகிறது? 

A)FeSO4 + H2   B) Fe2S + H2 

C) Fe3O4 + H2   D) Fe2(SO4)3 

 

14. Match List I and List II. 

List-I    List-II 

(Alloys)   (Uses) 

A)Nickel steel  - 1. Statues and coins 

B) Magnalium  - 2.  Aircraft parts and Propeller 

C) Bronze  - 3.  Electrical fittings and decorative items 

D) Brass  - 4.  Scientific intrument 

 ட்டிைல் I ஐ  ட்டிைல் II உடன் ப ாருத்துக. 

 ட்டிைல் I    ட்டிைல் II 
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(கலலவயின் வலககள்) (உதாரணங்கள்) 

A)நிக்கல் எஃகு  - 1. சிலலகள் மற்றும் ைாணைங்கள் 

B) பமக்னாலிைம் - 2. விமான உதிரிப்  ாகங்கள் மற்றும் உந்திகள் 

C) பவண்கலம்  - 3. மின் இலணப்பு ப ாருள்கள் மற்றும் அலங்காரப் ப ாருள்கள் 

D) பித்தலள   - 4. அறிவிைல் உ கரணங்கள் 

Codes: 

a b c d  

A) 2 4 1 3  

B) 4 3 2 1 

C) 2 3 4 1  

D) 4 2 3 1  

 

15. Which of the following ore is purified by the Froth Floatation process? 

A)Oxide ore   B) Halide ore 

C) Carbonate ore  D) Sulphide ore 

கீழ்க்கண்ட எந்தத் தாது நுலர மிதப்பு முலறயில் தூய்லமப் டுத்தப் டுகிறது? 

A)ஆக்லைடு தாது  B) தைலலடு தாது 

C) கார் தனட் தாது  D) சல்ல டு தாது 

 

16. Select the second most abundant element in all the living things? 

A)Nitrogen   B) Oxygen 

C) Carbon   D) Sulphur 

அலனத்து உயிரினங்களிலும் இரண்டாம்  குதிைான தனிமத்லதத் ததர்வு பசய்க. 

A)லைட்ரஜன்    B) ஆக்ஸிஜன் 

C) கார் ன்   D) சல்ஃ ர் 

 

17. Consider the following statements. 

I. Silver bromide is a brown colour 

II. Silver bromide decomposed in the presence of sunlight to give grey colour. Silver 

and reddish-brown brominegas. 

III. Silver chloride is a Yellow-green colour. 
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IV. Siver chloride decomposed in the presence of sunlight to give grey colour silver 

and yellow green chlorine.  

Which of the statements given above is/are incorrect? 

A)I and II only  B) I and II only 

C) All of the above  D) None of the above 

 

பின்வரும் கூற்றுக்கலள கவனிக்கவும். 

I. சில்வர் புதராலமடு  ழுப்பு நிறம் பகாண்டது. 

II. சில்வர் புதராலமடு சூரிை ஒளி முன்னிலலயில் சிலதவுற்று சாம் ல் நிற சில்வலரயும் மற்றும் 

பசம் ழுப்பு நிற புதராமிலனயும் தருகிறது. 

III. சில்வர் குதளாலரடு  சுலம கலந்த மஞ்சள் நிறம் 

IV. சில்வர் குதளாலரடு சூரிை ஒளி முன்னிலலயில் சிலதவுற்று சாம் ல் நிற சில்வலரயும் மற்றும் 

 சுலம கலந்த மஞ்சள் நிற குதளாரிலனயும் தருகிறது. 

தமற்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானது எது?எலவ? 

A)I and II only   B) I and II only 

C) All of the above  D) None of the above 

 

18. Consider the following statements. 

Assertion (A): Objects such as car parts and wheel rims are coated with Chromium 

Reason (R): Chromium resists scratches and it is an inexpensive metal 

Codes: 

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 

 

பின்வரும் கூற்றுகலள கவனிக்கவும். 

கூற்று (A): வாகனங்களின் உதிரி  ாகங்கள் மற்றும் சக்கரங்கள் மீது குதராமிைம் தமற்பூச்சு 

பூசப் டுகிறது. 

காரணம் (R): குதராமிைம் கீரல்கலள எதிர்க்கிறது மற்றும் இது ஒரு மலிவான உதலாகமாகும். 

குறியீடுகள்: 
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A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மற்றும் (R) என் து (A)யின் சரிைான விளக்கமாகும். 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி ஆனால் (R) என் து (A) யின் சரிைான விளக்கமல்ல. 

C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி. 

19. Find out the incorrectly matched pair. 

(Acid and Basic Nature)     (Neutralising compound) 

A)Stomach fluid or Gastric juice - Milk of magnesia  

B) Formic acid    - Moist NaHCO3 

C) Factory waste   - Acetic acid 

D) Basic soil    - Vermi compost 

தவறாக ப ாருந்தியுள்ள இலணலைக் கண்டறிக: 

(அமில மற்றும் காரத்தன்லம)  (ைடுநிலலப் டுத்தும் கலலவ) 

A)இலரப்ல  நீர்    - பமக்னீசிைா  ால்மம்  

B) ஃ ார்மிக் அமிலம்   - ஈரம்கலந்த NaHCO3 

C) பதாழிற்சாலல கழிவுகள்  - அசிட்டிக் அமிலம் 

D) காரம் கலந்த மண்   - மண்புழு உரம் 

20. Consider the following statements. 

I. The formation of a compound is associated with absorption of heat only. 

II. The properties of a compound are same  from those of its component element. 

III. The components of the compound can be separated by simple physical methods. 

Which of the statements given above is/are correct? 

 

பின்வரும் கூற்றுக்கலள கவனிக்கவும். 

I. ஒரு தசர்மம் உருவாகும்த ாது பவப் ம் உறிஞ்சுதல் மட்டுதம நிகழ்கின்றது. 

II. தசர்மத்தின்  ண்புகள், அதன்  குதிப் ப ாருள்களின்  ண்புகதளாடு ஒத்து த ாகின்றது. 

III. ஒரு தசர்மத்தில் உள்ள  குதிப் ப ாருள்கலள இைற்பிைல் முலறப் டி பிரிக்க முடியும்.  

தமற்கண்ட கூற்றுகளில் சரிைானது எது?எலவ? 

A)I and II only  B) I and II only 

C) All of the above  D) None of the above 

 



 

10 IYACHAMY ACADEMY – CHENNAI –TIRUNELVELI-TENKASI-WWW.IYACHAMY.COM  

 

21. Find the element highly present in coal formed in swamp covered by sea water 

region. 

A)Oxygen   B) Sulphur 

C) Nitrogen   D) Both B and C 

கடல்நீர்  குதிைால் சூழப் ட்ட சதுப்பு நிலத்தில் உருவான நிலக்கரியில் அதிகம் உள்ள தனிமத்லத 

கண்டறிைவும். 

A)ஆக்ஸிஜன்   B) சல்ஃ ர் 

C) லைட்ரஜன்   D) B மற்றும் C ஆகிை இரண்டும் 

 

22. `Find out the liquid state metal in room temperature. 

A)Cesium and Galium B) Rubidium and Francium 

C) Iridium and Osmium D) Both A and B 

அலற பவப் நிலலயில் திரவ நிலலயிலுள்ள உதலாகத்திலனக் கண்டறிக. 

A)சீசிைம் மற்றும் காலிைம்   B) ருபிடிைம் மற்றும் பிரான்சிைம் 

C) இருடிைம்  மற்றும் ஆஸ்மிைம்  D) A மற்றும்  B ஆகிை இரண்டும் 

 

23. Find out the incorrectly matched pair. 

(Compound)     (Common Name) 

A)Copper Sulphate  - Blue vitriol 

B) Potassium Nitrate  - Indian Salt Petre 

C) Potassium Chloride - Muriate of potash 

D) Sulphuric acid  - Green vitriol 

தவறாக ப ாருந்தியுள்ள இலணலைக் கண்டறிக: 

(தசர்மம்)    (ப ாதுப்ப ைர்) 

A)காப் ர் சல்த ட்   - மயில் துத்தம்  

B) ப ாட்டாசிைம் லைட்தரட்  - இந்திை சால்ட் பீட்டர் 

C) ப ாட்டாசிைம் குதளாலரடு  - மூரிதைட் ஆஃப் ப ாட்டாஷ் 

D) கந்தக அமிலம்   -  ச்லசத் துத்தம் 

 

24. Which of the following colour change occurs, while iron nail is placed in a solution 

of copper sulphate? 
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A)Blue colour to Green Colour 

B) Green colour to blue colour 

C) Blue colour to Red colour 

D) Blue colour to yellow colour 

 

ஒரு இரும்பு ஆணியிலன காப் ர் சல்த ட் கலரசலில் லவக்கும்ப ாழுது கீழ்க்கண்டலவகளில் 

எந்த நிறமாற்றம் நிகழும்? 

A)நீல நிறம்  ச்லச நிறமாக மாறும் 

B)  ச்லச நிறம் நீல நிறமாக மாறும் 

C) நீல நிறம் சிவப்பு நிறமாக மாறும் 

D) நீல நிறம் மஞ்சள் நிறமாக மாறும் 

 

25. Match List I and List II. 

List-I    List-II 

(Element)   (Uses) 

A)Lead    1. Rat poison 

B) Sulphur  - 2.  Flame used for cutting and welding purpose 

C) Hydrogen  - 3.  X-ray machines 

D) Phosphorous - 4.  Fuel for ignition in rocket 

E) Boron  - 5. Gun powder 

 ட்டிைல் I ஐ  ட்டிைல் II உடன் ப ாருத்துக. 

 ட்டிைல் I    ட்டிைல் II 

(தனிமங்கள்)   ( ைன் ாடுகள்) 

A)காரீைம்   - 1. எலி மருந்து 

B) கந்தகம் `   - 2. உதலாகங்கலள உருக்கி பவட்டவும் ஒட்டவும் 

 ைன் டுகிறது 

C) லைட்ரஜன்   - 3. X-கதிர் எந்திரங்கள் 

D) த ாரான்   - 4. ராக்பகட் எரிப ாருள் 

E) த ாரான்   - 5. துப் ாக்கித் தூள் 

Codes: 

a b c d e 
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A) 5 1 4 2 3  

B) 3 5 4 1 2 

C) 5 2 4 3 1 

D) 3 5 2 1 4 

 

26. Match List I and List II. 

List-I    List-II 

(Latin Name)  (Symbol) 

A)Stibium  - 1.  W 

B) Stannum  - 2.  Cu 

C) Argentum  - 3.  Sb 

D) Cupurum   - 4.  Sn 

E) Wolfram  - 5.  Ag 

 ட்டிைல் I ஐ  ட்டிைல் II உடன் ப ாருத்துக. 

 ட்டிைல் I    ட்டிைல் II 

(லத்தீன் ப ைர்)  (குறியீடு) 

A)ஸ்டிபீைம்`   - 1. W 

B) ஸ்தடனம்   - 2. Cu 

C) அர்பஜண்டம்   - 3. Sb 

D) குப்ரம்   - 4. Sn 

E) உல்ஃப்ரம்   - 5. Ag 

Codes: 

a b c d e 

E) 4 3 5 2 1  

F) 3 4 5 2 1 

G) 2 5 3 4 1 

H) 5 3 2 4 1 

 

27. Arrange the following element according to the atomic number. 

I.Sodium 

II. Aluminium 
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III. Neon 

IV. Gallium 

V. Barium 

அணு எண்கலள பகாண்டு பின்வரும் தனிமங்கலள வரிலசப் டுத்தவும். 

I.தசாடிைம் 

II. அலுமினிைம் 

III. நிைான் 

IV. காலிைம் 

V. த ரிைம் 

Codes: 

A) III, I, II, IV, V 

B) I, II, III, IV, V 

C) III, II, I IV, V 

D) II, I, III, IV, V 

 

28. Who proposed the law of Definite proportions? 

A) Lavoisier   B) Joseph Louis Proust 

C) Gay Lussac   D) George John Stone Stoney 

மாறா விகித சம விதி ைாரால் வலரைறுக்கப் ட்டது? 

A) லதவாய்சிைர்   B) தஜாசப் லூயிஸ் த ாதராஸ்ட் 

C) தக லூசாக்   D) ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்தடான் ஸ்தடானி 

 

29. Who started that “The total mass of the products is equal to the total mass of 

reactants? 

A) Joseph Proust  B) Lavoisier 

C) Gay Lussac   D) John Dolten 

”ஒரு தவதிவிலன நிகழும்த ாது உருவாகும் விலனவிலளப ாருள்களின் பமாத்த நிலறைானது 

விலன டுப ாருளின் பமாத்த நிலறக்குச் சமம்” என்று கூறிைவர் ைார்? 

A) தஜாசப் ஃப்பரளஸ்ட்  B) லதவாய்சிைர் 

C) தக லூசாக்   D) ஜான் டால்டன் 
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30. Which of the following type of coal is obtained from sphagnum? 

A) Lignite   B) Peat 

C) Bituminus   D) Anthracite 

பின்வருவனவற்றுள் எந்த நிலக்கரி ஸ்த க்னத்திலிருந்து ப றப் டுகிறது? 

A) லிக்லனட்   B) பீட் 

C) பிட்டுமினஸ்   D) ஆந்த்ரலசட் 

 

31. Which of the following acid that undergoes oxidation causes bad odour in Fishes 

and Meat? 

A)Polyunsaturated fatty acids  B) Butyric acid 

C) Benzoic acid    D) Cinnamic acid 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஆக்ஸிஜதனற்ற விலனக்குட் டுவதால் இலறச்சி மற்றும் மீன்களில் 

துர்ைாற்றத்திலன ஏற் டுத்தும் அமிலம் எது? 

A) ல்நிலறவுறா பகாழுப்பு அமிலங்கள் B) பியூட்ரிக் அமிலம் 

C) ப ன்தசாயிக் அமிலம்   D) சின்னமிக் அமிலம் 

 

32. Find out the double Salt. 

A)Potassium Aluminium Sulphate B) Potassium hydroxide 

C) Ammonium Hydroxide   D) Sodium bisulphate 

இரட்லட உப்பிலனக் கண்டறிக. 

A)ப ாட்டாசிைம் அலுமினிைம் சல்த ட்  B) ப ாட்டாசிைம் லைட்ராக்லைடு 

C) அம்தமானிைம் லைட்ராக்லைடு  D) தசாடிைம் ல சல்ல ட் 

 

33. Which of the following is used as a insecticides? 

A)Potassium Nitrate   B) Sodium Carbonate 

C) Copper Sulphate    D) Calcium Lactate 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் பூச்சிக்பகால்லிைாக  ைன் டுத்துவது எது? 

A)ப ாட்டாசிைம் லைட்தரட்   B) தசாடிைம் கார் தனட் 

C) காப் ர் சல்த ட்    D) கால்சிைம் லாக்தடட் 

 

34. Oxygen, hydrogen and sulphur are examples of which of the following? 
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A)Metals     B) Non-metals 

C) Metalloids     D) Inert gases 

ஆக்சிஜன், லைட்ரஜன்  மற்றும் சல் ர் ஆகிைலவ கீழ்க்கண்டவற்றில் எதற்கு உதாரணம்? 

A)உதலாகம்     B) அதலாகம் 

C) உதலாகப்த ாலிகள்    D) மந்த வாயுக்கள் 

 

35. Dissolution of glucose is an Example of? 

a) an exothermic change                   b) an irreversible change  

b) an undesirable change    d) an endothermic change 

குளுக்தகாஸ் நீரில் கலரவது எவ்வலக பவப்  விலன 

a ) பவப்  உமிழ்விலன    b) மீளா விலன  

c) விரும் த்தகாத மாற்றம்   d) பவப் க்பகாள்விலன 

 

36. 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 

 

37. 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; 
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38. Consider the following statement  

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

         Which of the above emissions from coal combustation  at thermal power plants  

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

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்க 

1.கார் ன் லட ஆக்லைடு   அ) லைட்ரஜன் ஆக்லைடு   அ) சல் ர் ஆக்லைடுகள் 

தமதல குறிப்பிடப் ட்டுள்ளன அனல் மின் நிலலைங்களில்  நிலக்கரிலை எரிக்கும் த ாது 

பவளியிடப் டுகின்றன. 

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

 

39. Which of the following are examples of alkalis? 

I. Sodium Hydroxide     II. Calcium Hydroxide III. Potassium Hydroxide 

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 

 

40. 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; 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 

 

41. 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 

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 

 

42. 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 

சர்க்கலர கலரசல் ஆல்கைலாக மாற்றமலடந்து கார் ண்லட ஆக்லைலட பவளியிடும் நிகழ்வு 

எவ்வாறு அலழக்கப் டுகிறது 

a) பைாதித்தல்   b) ஆக்ஸிஜதனற்றம்        c) ஒடுக்கம்      d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

43. Which bacteria involved in Fixation of Ammonia  

a) Nitrobacter Nitrosommonas    b) Bacillus ramosus      c) Azatobactor   d) Rhizobium 

அம்தமானிைாலவ நிலல நிறுத்தும்  ாக்டீரிைா எது? 

a) லைட்தராத க்டர் லைட்தராசுதமானஸ்    b) த சில்லச் ரமாஸ்கள்   

c) அசட்தடாத க்டர்      d) ரிதசாபிைம் 

 

44. Alginic acid is obtained from ? 

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

அல்ஜீனிக் அமிலம் எதிலிருந்து ப றப் டுகிறது 

a) லரதசாபிைம்        b)  ழுப்புப்  ாசி      c) கிளாமிதடாதமானஸ்     d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 
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45. What is the Percentage of Nitrogen in the Air  

காற்றில் உள்ள லைட்ரஜனின் அளவு எவ்வளவு? 

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

 

46. Commercial name of Bioblastic  

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

  உயிரி பிளாஸ்டிக்கின் வணிகப்ப ைர் என்ன? 

a) அல்காலிபஜன்ஸ்    b) அல்காலி     c) ப்ளாஸ்டிக்    d)தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

47. 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 

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  

ஆற்றல் அழிவின்லம விதியுடன் கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கலள ப ாருத்திப் ார்த்து    சரிைான 

விலடலை ததர்ந்பதடு 

a) நிலறலை இைற்பிைல் மற்றும் தவதிைல் மாற்றத்தின் த ாது ஆக்கதவா  அழிக்கதவா முடிைாது 

b)  நிலறலை இைற்பிைல் மாற்றத்தின் த ாது ஆக்கதவா அழிக்கதவா முடிைாது 

c) நிலறலை தவதிைல் மாற்றத்தின் த ாது ஆக்கதவா அழிக்கதவா முடிைாது 

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

48. 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 

தன்னுலடலை தசாதலனயின் மூலம் மின்சாரம் என் து மின்         அனுக்களால் ஆனது என்று 

கூறிைவர். 

a) ஜார்ஜ் ஜான்ஸ்டன் ஸ்தடாபனா    b) லமக்தகல்  ாரதட   

c) வில்லிைம் குருக்ஸ்      d) தஜ.தஜ தாம்ைன் 
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49. Crooke’s Rays also known as  

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

குருக்ஸின் கதிர்கள் எவ்வாறு அறிைப் டுகின்றன  

a) தகத்ததாடு   b) கண்ணுக்கு புலனாக கதிர்கள்  c) ஊதா கதிர்கள்  d ) அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் 

 

50. Who discovred the electrons and isotopes ? 

a) J.J Thomson    b) William Crookes     

c) Goldstein     d) George Johnstone Stoney 

எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் ஐதசாதடாப்ல க் கண்டறிந்தவர்கள் 

a) தஜ.பஜ தாம்சன்    b) வில்லிைம் குருக்ஸ்   

c) தகால்டுஸ்டீன்   d) ஜார்ஜ் ஜான்ஸ்டன் ஸ்தடாபனா    

 

51. 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  

 நிலக்கரிதைாடு பதாடர்புலடை கூற்றுகலற லவத்து சரிைான விலடலை ததர்ந்பதடு 

a) பீட் என் து முதல் நிலல நிலக்கரி இதில் 10 % முதல் 15 % வலர கார் ன் கானப் டுகிறது. 

b) லிக்லடன்  ழுப்பு நிறத்தில் காணப் டும், இதில் 25 லிருந்து 35 % சதவீதம் கார் ன் காணப் டுகிறது 

c) பிட்டுமினஸ் , இது பமன்லமைான்  நிலக்கறி எனவும் அலழக்கப் டுகிறது, இது 45 முதல் 86 % 

கார் ன் காணப் டுகிறது 

d) ஆந்திரலசட் கடின நிலக்கரி என அலழக்கப் டுகிறது இதில் 100 % கார் ன் கானப் டுகிறது 

a) 1,2,4 சரி  b) 2 மட்டும் சரி  c) 1,2,3 சரி  d) அலனத்தும் சரி 

 

52. Liquor Ammonia used in  
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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 

திரவ அம்தமானிைா எதில்  ைன் டுத்தப் டுகிய்றது? 

a) உணவு சலமக்கும் எரிப ாருளாக  

b) உரங்கள் தைாரிப்பில் 

c) ப்ளாஸ்டிக் , வர்ணம், ப யிண்ட் , ைாப்தலின் மற்றும் பவடிப ாருள் தைாரிப்பில் 

d) இரும்பு உற் த்தியில் ஒடுக்கும் காரணிைாக  

 

53. 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 

 ட்டிைல் 1 ஐ  ட்டிைல் 2 உடன் ப ாருத்துதல்  

    ட்டிைல் - 1                  ட்டிைல் -2  

  a) திண்மத்துள் திண்மம்   - புலக 

  b) திண்மத்துள் வாயு    - இரசக்கலலவ 

  c) திரவத்துள் திரவம்   - தசாடா நீர்  

  d) வாயுவில் திண்மம்  - ஆல்காைாலும் , 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 

 

54. Sublimation Used to separate 

a) Iodine crystal vapourises       b) Sublimation of dry ice       

c)  Solid molecules evaporate      d) all of the above  
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 தங்கமாதல் முலற எதலன பிரிக்க  ைன் டுகிறது 

a) அதைாடின்  டிகங்கள் ஆவிைாதல்    b) உலர்  ணிக்கட்டி ஆவிைாதல்   

c) திண்ம மூலக்கூறுகள் ஆவிைாதல்    d) தமற்கண்ட அலனத்தும்  

 

55.  To Separate petrol from crude oil which method used  

a) Distillation     b) Fractional distillation    c)    Chromatography   d) none of the 

above   

கச்சா எண்பணயில் இருந்து ப ட்தராலல பிரித்பதடுக்க என்ன முலற  ைன் டுகிறது 

a) வாலல வடித்தல்     b) பின்னவாலல வடித்தல்     

c) வண்ணப்பிரிலக முலற     d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

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

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

 ைவீன அணுக்கரு இைலின் தந்லத என அலழக்கப் டுவர் ைார்  

 a) என்ர்னஸ் ரூதர் த ார்டு    b) ஜான் டால்டன்   

c) நீல்ஸ் த ார்      d) தஜம்ஸ் சாட்விக் 

 

57. 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  

      நீயுட்ரான் மிகவும் தாமதமாக கண்டுபிடிக்கப் ட்டது ஏன்? 

   a) இது உட்கருவில் இருந்தது 

   b) இது ஒரு அடிப் லடத் துகள் ஆகும் 

   c) இது எங்கும் ைகருவதில்லல 

   d) இது எந்த விதமான மின்தனாட்டத்லதயும் ப ற்றிருக்கவில்லல 

 

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

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

அணுவின் லமைத்தில் நீயூட்ரானும், புதராட்டானும் ஒன்றுடன் ஒன்று இலனந்திருப் து  
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 a) புவியீர்ப்பு விலசைால்     b) காந்த விலசைால்    

  c) மாற்று விலசைால்    d) மின்னிைல் ஈர்ப்பு விலச  

 

59. 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 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரிைான கூற்று எது 

a) அணுவின் உட்கருவில் எலக்ட்ரான் மட்டுதம இருக்கும்  

b) அணுவின் உட்கருவில் புதராட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் 

c) அணுவின் உட்கருவில் நியுட்ரான் மட்டுதம இருக்கும் 

d) அணுவின் உட்கருவில் நியுட்ரானும், புதராட்டானும் இருக்கும் 

 

60. Rutherford’s model of atom is considered unsuitable because 

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 த ார்டின் அணு மாதிரி ப ாருத்தமில்லாத ஒன்றாக கருதப் டுகிறது ஏபனன்றால் 

a) தைர்மின்தனாட்டம் பகாண்ட உட்கரு எதிர் மின்தனாட்டம் பகாண்ட எலக்டானிடமிருந்து 

தனிதை இருக்கும் 

b) இைக்கத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான் பதாடந்து இைங்கும்த ாது அது தனது ஆற்றலல இழக்கிறது 

c) எலக்ட்ராலன வட்ட ாலதயில் பசல்லலவப் தற்கு த ாதுமான நிலறலை உட்கரு 

ப ற்றிருக்கவில்ல 

d) ஈர்ப்பு லமைமானது உட்கருசின் அளவிலனப் ப ாறுத்தத இருக்கும் 

 

61. In a atomic particles carried no electrical charge. Hence, they were called as 

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

அணுத்துகளில்  மின்தனாட்டம் இல்லாத துகளானது எவ்வாறு அலழக்கப்டுகிறது 

a)  நியூட்ரான்     b) எலக்ட்ரான்   
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c) புதராட்டான்      d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

62. 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  

ஐதசாதடாப்பு என் து எதலனக் குறிக்கிறது 

a) ஒத்த அணு என்லணயும் தவறு ட்ட புதராட்டான்களின் எண்ணிலகலையும் குறிக்கிறது 

b) ஒத்த அணு எண்லணயும் அதத அளவுள்ள புதராட்டான்களின் எண்ணிக்லகலையும் குறிக்கிறது 

c) ஒத்த அணு எண்லணயும் தவறு ட்ட புதராட்டான்களின் எண்ணிக்லகயும் குறிக்கிறது 

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

63. 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 

 ட்டிைல் 1 ஐ  ட்டிைல் 2 உடன் ப ாருத்துக 

 ட்டிைல் - 1      ட்டிைல் -2  

a) இரும்பு 59   - காய்டர் சிகிச்லசயில்  

b) அதைாடின் 131   - அனீமிைா சிகிச்லசயில் 

c) தகா ால்ட்  60  - கண் சிகிச்லசயில் 

d)  ாஸ் ரஸ் - 32    - புற்று தைாய் சிகிச்லசயில்  

          A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 1 3 4 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 
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64. 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  

தனிம வரிலச அட்டலனயில் நீளமான அட்டவலன  

a) 8 கிலடமட்ட மற்றும் 7 பசங்குத்து பதாடர் 

b) 7கிலடமட்ட மற்றும் 18 பசங்குத்து பதாடர் 

c) 7 கிலடமட்ட மற்றும் 7 பசங்குத்து பதாடர் 

d)  8 கிலடமட்ட மற்றும் 8 பசங்குத்து பதாடர் 

 

65. 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  

 ட்டிைல் 1 ஐ  ட்டிைல் 2 உடன் இலனக்க 

a) ைவீன தனிம அட்டவலன    - குழுக்கள் 

b)  ஆவர்த்தன அட்டவலனயின் தந்லத   - தமாஸ்தல 

c) ைவீன அட்டவலனயில் பசங்குத்து வரிலச  - கால அட்டலன 

d) ைவீன அட்டவலனயில் கிலடமட்ட வரிலச  - பமண்டலிவ் 

          A B C D 

a)    3 4 2 1 

b)    2 4 1 3 

c)    2 1 4 3 

d)    1 2 3 4 

 

66. Which is not a renewable energy sources  

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

கீழ்க்கண்ட்வற்றுள் எது புதுப்புக்கிக்கூடிை ஆற்றல் மூலம் இல்லல 
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a) சூரிை சக்தி   b) நீர்மின் சக்தி   c) காற்று சக்தி   d) புலத டிவ எரிப ாருட்கள்  

 

67. Which of the following does not change when a chemical reaction takes place? 

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

தவதிவிலனயின் த ாது மாற்றமலடைாதது எது 

a) அளவு   b) நிலற   c) இைற்பிைல்  ண்புகள்    d) தவதிைல்  ண்புகள் 

 

68. Who introduced the term mole theory in Chemistry ? 

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

   தமால் என்ற திதைாரிலை தவதிைலில் அறிமுகப் டுத்திைவர்  

 a) ஜான் டால்டன்   b) அவதகட்ரா   b) லவாய்சிைர்    d) வில்பைல்ம் ஆச்ட்வாடு 

 

69. Bordeaux mixture is a mixture of  

a) Copper sulphate and lime  

b) Bleaching powder   and DDT   

c) DDT and BHC     

d) DDT and Parathion  

த ார்டாக்ஸ்  கலலவ எவற்லற உள்ளடக்கிைது 

a) காப் ர் சல்த ட்  மற்றும் சுண்ணாம்பு 

b) சலலவத்தூள் மற்றும் DDT   

c) DDT and BHC     

d) DDT  மற்றும்  ாரதிைான் 

 

70. 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  

   கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளிலிருந்து தவறான விலடலை ததர்ந்பதடு 

a)தசாடிைம் ப னாலசட் உணவு  தப் டுத்துதலில்  ைன் டுகிறது 

b) லைட்ரிக் அமிலம் தவளாண்லமயில் ஓர் உரமாக  ைன் டுத்தப் டுவதில்லல 
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c) சல்பியூரிக் அமிலம் தவதிப்ப ாருட்களின் அரசன் என அலழக்கப் டுகிறது 

d) PH மதிப்பில் 7 அதிகமாக இருப் பதல்லாம் அமிலங்கள் 

 

71. 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     

அர்ஹீனிைஸ் பகாள்லகயின் டி காரம் என் து  

a) இலன புதராட்டான்கலள பகாடுக்கக் கூடிைது     

b) புதராட்டாலனக் பகாடுக்ககூடிைது     

c) இலன எலக்ட்ரான்களாஇ ஏற்றுக் பகாள்ளக்கூடிைது   

d) லைட்ராக்ஸில் அைனிகலள தரக்கூடிைது 

 

72. Which acid is used as mild antiseptic and is often used as an eye wash? 

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

எந்த அமிலம் கிருமி ைாசினிைாகவும்  , கண் தூய்லம  டுத்தவும்  ைன் டுகிறது 

a) த ாரிக்    b) டார்டாரிக்   c) லைட்தராகுதளாரிக்   d) லைட்ரிக் 

 

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

a) Nitrogen Oxide      b) Ozone         

c) Sulphar Acid         d) carbon monoxide  

சாலலகளில் பசல்லக்கூடிை வாகனங்கள் பவளியிடும் வாயுக்களில் மாசு ாட்டுக்கு 

காரணமானது 

a) லைட்ரஜன்  ஆக்லைடு     b) ஒதசான்    

c) சல் ர் அமிலம்      d) கார் ன் தமானாக்லைடு 

 

74. 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  

உட்கருலவச் சுற்றி மிக தவகமாக எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிவரும்  ாலத எவ்வாறு அலழக்கப் டும் 

a) ஆர்பிட்   b) மின்சார சக்தி   c) நியுக்ளிைஸ்   d) ஐதசாதடாப்ஸ் 
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75. 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 

     கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரிைான விலடலை ததர்ந்பதடு 

I. ஓர் அனுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் என்னிக்லக அதில் உள்ள புதராட்டாண்களின் 

எண்ணிக்லகக்குச் சமம் 

II. ஓர் அனுவில் கானும் புதராட்டான்களின் எண்ணிக்லகதை அணு எண் ஆகும் 

சரிைான குறியீட்லட ததர்ந்பதடுக்க 

a) 1 மட்டும் சரி    b) 2 மட்டும்   c) 1 மற்றும் 2 சரி    d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

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

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

கீழ்க்கண்டவற்றில் எவற்றின் உட்கருவில் நியூட்ரான்கள் கானப் டுவதில்லல 

a) டியூட்ரிைம்    b) புதராட்டிைம்     c) ஹீலிைம்    d) டிரிட்டிைம் 

 

77. 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 

    நியூலண்டின் என்மவிதி பதாடர் ான குறிப்புகலள ஆராய்க 

I. தனிமங்கலள அணு நிலறகளின்  டி ஏறுவரிலசப்  டுத்தும் த ாது 8 வது தனிமத்தின் 

 ண்புகளும், 1 வது தனிமத்தின்  ண்புகளும் ஒத்திருக்கும். 

II. இது குலறந்த அணு நிலற பகாண்ட தனிமங்களுக்கு ப ாருந்தக் கூடிைது ஆனால் அதிக 

நிலற பகாண்ட தனிமங்களுக்கு 
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சரிைான குறியீட்லட ததர்ந்பதடுக்க 

a) 1 மட்டும் சரி   b) 2 மட்டும் சரி    c) 1 மற்றும் 2 சரி   d) எதுவுமில்லல 

 

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

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

கடல் நீரில் மூன்றாவதாக அதிக அளவு கலரந்துள்ள ப ாருள் 

a) ப ரிலிைம்    b) த ரிைம்   c) கால்சிைம்   d) மக்னீசிைம் 

 

79. The formula of bleaching powder is / சலமய் தசாடாவின் சரிைானகுறியீடு  

a) CaCl2. H2O              b) CaOCl2. H2O              

c) CaSO4. 2H2O          d) CaSO4. ½H2O  

80. Which one is noble gas  

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

கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதன் மந்த வாயு 

a) லைட்ரஜன்   b) ஆக்ஸிஜன்   c) க்தளாரின்   d) நிைான் 

 

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

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

ரசவாதிகளால் அகுவா டார்டிஸ் என அலழக்கப் டும் அமிலம்  

a) லைட்தரா குதளாரிக்   b) லைட்ரிக்   c) சல்பியூரிக்   d) அசிட்டிக் அமிலம் 

 

82. 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  

 ட்டிைல் 1 ஐ  ட்டிைல்  2 உடன் ப ாருத்துக 

a) பித்தலள    - பசம்பு மற்றும் தகரம் 

b) பவண்கலம்    - பசம்பு மற்றும் சிங் 

c) இளக்கி    - இரும்பு மற்றும் நிக்கள் 
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d)  நிக்கலிரும்புக்கலலவ  - தகரம் மற்றும் காரிைம் 

A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  2 1 4 3 

 

83. 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  

 நிலலைான பவப் னிலலயில் தவதிவிலனயின் த ாது விலன டு ப ாருளின் பசறிவு 

அதிகரித்தால் அதன் சமனிலல 

a) அதிகரிக்க்கும்    b) குலறயும்   c) மாறாமல் இருக்கும்  d) முதலில் அதிகரித்து பின் குலறயும் 

 

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

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

ஒரு டித்தான பவப்  அணுக்கரு உலலயில் தனிப் ானாக பசைல் டுவது 

a) கன நீர்   b) மலழ நீர்   c) கடல் நீர்   d) ஆழ்துலள நீர் 

 

85. Allotrope of Oxygn  

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

ஆக்சிஜனின் புறதவற்றுலம வடிவம் 

a) ஓதசான்    b) கார் ன்   c) கார் ன் லட ஆக்லைடு   d) எதுவுமில்லல  

   

86. Which used for purification of silver and cold 

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

dioxide   

கீழ்க்கண்டவற்றுள் பவள்ளி மற்றும் தங்கத்லத சுத்தப் டுத்த  ைன் டுவது எது? 

a) லைட்ரஸ் ஆக்லைடு     b) லைட்ரிக் ஆக்லைடு    

c) லைட்ரஸ் ஆக்லைடு  + ஆக்ஸிஜன்    d) லைட்ரஜன் லட ஆக்லைடு 
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87. 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  

 லைட்ரஜன் நிலல நிறுத்தல் என் து 

a) லைட்ரஜன் திரவமைமாதல்  

b) வளிமண்டலத்தில் உள்ள லைட்ரஜலன ததலவக்தகற்ற ப ாருட்களாக மாற்றுதல்  

c) லைட்ரஜலன  அலமன் ஆக மாற்றுதல் 

d) வளிமண்டலத்தில் உள்ள லைட்ரஜலன திட வடிவில் மாற்றுதல் 

 

88. Which one of the following is a mixture  

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

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது கலலவ 

a) சுண்ணாம்பு   b) உப்பு   c) சர்க்கலர   d) கடல் நீர் 

 

89. The correct sequence in decreasing order of proportion of the given gases in the 

atmosphere is 

a) Argon , Carbon di oxide, oxygen    

b) Carbon di oxide, oxygen , argon  

c) Oxygen , organ , carbon di oxide  

d) Argon , oxygen , carbon di oxide  

வளிமண்ட்லத்தில் உள்ள வாயுக்கலள அளவின் அடிப் லடயில் இறங்கு வரிலசயில் எழுதுக 

a) ஆர்கன், கார் ன் லட ஆக்லைடு , ஆக்ஸிஜன்  

b) கார் ன் லட ஆக்லைடு  , ஆக்ஸிபஜன், ஆர்கன், 

c) ஆக்ஸிஜன்  , ஆர்கன் , கார் ன் லட ஆக்லைடு 

d) ஆர்கன்  ,  ஆக்ஸிஜன்  , கார் ன் லட ஆக்லைடு 

 

90. Setting of plaster of paris involves  
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a) Dehydration process      b) hydration to form other hydrates     c) oxidation 

process   d) reduction process  

 ாரிஸ் சாந்து உறுதிைாவதில் உள்ள  ங்களிப்பு  

a) நீர் இறக்கச்  

b) நீதரற்றம் தவறுவலகைாக மாற்றப் டுகிறது    

c) ஆக்ஸிஜதனற்ற பசைல் ாடு    

d) ஒடுக்கச் பசைல் ாடு 

 

91. 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 

  ட்டிைல் 1 ஐ  ட்டிைல் 2 உடன் இலனக்க 

   ட்டிைல் - 1   ட்டிைல் - 2  

  a)  தைாய்க்கிருமி எதிர்ப்பு    - ஐைதடா ாம் 

  b ) மதலரிைா எதிர்ப்பு      - ப ன்சிலின் 

  c) உயிரி எதிர்ப்பு    - பவப்  நிலலக் குலறப்பு 

  d) அழுகல் எதிர்ப்பு   - க்தளாராக்யின்  

 

92. The Drugs, Caffeine , Tannnis , Nocotines are  

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

மருந்துப்ப ாருட்களான , தகப்ல ன்,   டான்னிஸ்  , நிக்பகாட்டின்ஸ் ஆகிைலவ 

a) ஸ்டீராய்டுகள்   b) இளகிை காரங்கள்   c) காரங்கள்   d) ஏதுமில்லல 
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93. Which of the following is true  

a) A mineral cannot be an ore 

b) All mineral s are ore  

c) All ores cannot be mineral  

d) All ores are minerals  

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரிைானது எது 

a) அலனத்து கனிமங்களும் தாதுக்களல்ல 

b) அலனத்து தனிமங்களும் தாதுக்கள் 

c) அலனத்து தாதுக்களும் தனிமங்களல்ல 

d) அலனத்து தாதுக்களும் தனிமங்கள் 

 

94. 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  

 ட்டிைல் -1 ஐ   ட்டிைல் 2 உடன் இலனக்க 

  ட்டிைல் -1       ட்டிைல் – 2  

a) அனுவின் உள்ளலமப்பு மாதிரி    - தஜ. தஜ தாம்சன் 

b) அனுவின் அனு வ மாதிரி     - த ார் 

c) எலக்ட்ரான்கள் அனுலவ  

நீள்வட்டப் ாலதயில் சுற்று வருகின்றது   - ரூதர் த ார்டு 

d) லைட்ரஜன் அனுவின் மாதிரி    - சூமர்ப ல்ட் 

A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  3 1 4 2 

 

95. Which one of the following is an explosive? 
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a) Benzene hexahloride     b) Trinitro toluene       

c) Tetraethy lead       d)  polyvinyl chloride  

கிழ்க்கண்டவற்றுள் எது பவடிக்கும் தன்லமயுலடைது 

a) ப ன்சீன் பைக்ைாபகாதளாலரடு     b) டிரிண்ட்தரா டலியுன்    

c) படட்ராதி பலட்      d)  ாலிவிலனல் குதளாலரடு 

 

96. 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  

 ட்டிைல் – 1 ஐ  ட்டிைல் 2 ஐ ப ாருத்துக 

a) அம்தமானிைா     - தைர்தகாடு 

b) தண்ணீர்    - சமதளம் 

c) த ாரன் ட்லர ப்பளாலரடு  - வி வடிவம் 

d) கார் ன் லட ஆக்லைடு  - பிரமிடு 

A B C D 

a)  1 4 2 3 

b)  3 4 2 1 

c)  2 4 3 1 

d)  3 1 4 2 

 

97. Petroliam Mainly Contains  

a) Aliphatic Hydrocarbons       b) Aromatic Hydrocarbon       

 c) Aliphatic Alcohols     d) none  

ப ட்தராலிைம் எதலனக் பகாண்டிருக்கிறது 

a) அலித ட்டிக் லைட்தரா கார் ன்   b) அதராபமட்டிக் லைட்தராகார் ன்    

c) அலி ட்டிக் ஆல்கைால்    d) ஏதுமில்லல 

 

98. In the Periodic table , the elements present in the groups from 3 to 12 are known as  
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a) S – Block       b) P – Block        c) d – Block        d) F – block  

தனிம வரிலச அட்டவலனயில் 3 முதல் 12 வலர உள்ள குழுக்கள் எவ்வாறு அலழக்கப் டுகிறது? 

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

 

99. Find the odd one out  

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

கீழ்க்கண்ட ஒன்றில் ப ாருந்தாத ஒன்று 

a) பிவிசி   b) லைலான்   c) படரிலீன்   d) DDT 

 

100. A Chemical used in Photography is  

a) Sodium sulphate     b) Sodium Phasphate      c) Sodium thiosulphate     d) none  

புலகப் டத்தில்  ைன் டுத்தப்டும் தவதிப்ப ாருள் 

a) தசாடிைம் சல்த ட்    b) தசாடிைம்  ாஸ்த ட்   c) தசாடிைம் திதைாசல்த ட்   d) ஏதுமில்லல 

 

 

Percentage 

 

101. Price of sugar having been increased by 30% due to this a house wife reduced 

consumption of sugar by 30%. Then the effect of this on her expenditure on sugar is  

A. 3% decreases    B.  9% increases 

C. 9% decreases    D. 3% increases 

சர்க்கலரயின் விலல 30% உைர்வதால் ஒரு குடும் த் தலலவி அதன் ததலவயில் 30% 

குலறத்துவிடுகிறார் எனில், சர்க்கலரக்காக பசலவிடும் பதாலகயில் ஏற் டும் விலளவு என்ன? 

A. 3% குலறவு    B.  9% உைர்வு 

C. 9% குலறவு    D. 3% உைர்வு 

 

102. If the length of a rectangle Is increased by 10% and its breadth is decreased by 10% 

then  its area? 

A. Decreases by 1%   B. Increases by 1% 

C. Decreases by 2%   D. Remain unchanged 

ஒரு பசவ்வகத்தின் நீளம் 10% உைர்த்தப் ட்டும், அதன் அகலம் 10% குலறக்கப் ட்டும் இருந்தால், 

அதன்  ரப் ளவு என்ன? 
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A. 1% குலறயும்    B. 1% உைரும் 

C. 2% குலறயும்    D. மாற்றமில்லல 

 

103. If A Salary is 25% more than B’s then how much percent is B’s salary less than A’s? 

A. 20%     B. 30%    

C. 25%     D. 33 1/3% 

Aன் வருமானம், B ன் வருமானத்லத விட 25% அதிகம் எனில், B-ன் வருமானம், Aன் 

வருமானத்லத விட எத்தலன சதவீதம் குலறவு? 

A. 20%     B. 30%   

C. 25%     D. 33 1/3% 

104. The single discount equal to three consecutive discounts of 20%, 10% and 5% is  

A. 32.8%  B. 33.3%  C. 31.6%  D. 30.2% 

அடுத்தடுத்த மூன்று தள்ளு டிகளான 20%, 10% மற்றும் 5% ஆகிைலவகளுக்கு சமமான ஒதர 

தள்ளு டி என்ன? 

A. 32.8%  B. 33.3%  C. 31.6%  D. 30.2% 

 

105. 20% of the total quantity of oil is 40 litres. Find the total quantity of oil in litres. 

ஒரு பகாள்கலத்தில் உள்ள 20% ஆனது 40லிட்டர் எண்பணய் ஆகும். அக்பகாள்கலத்தில் உள்ள 

எண்பணயின் பமாத்த அளலவக் காண்க. 

 

A. 100 லி     B. 300 லி    

C. 200 லி     D. 400 லி 

 

106. If the radius of a circle is increased by 50% its are is increased by  

A. 120 %  B. 125 %  C. 150 %  D. 130 % 

ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் 50% உைர்த்தப் ட்டால் அதன்  ரப் ளவில் உைர்த்தப் ட்ட சதவீதம் 

A. 120 %  B. 125 %  C. 150 %  D. 130 % 

 

107. On selling an article for Rs. 5000, a man loses 20%. What will be the selling Price. 

It desired profit is 20% 

A. Rs.6825  B. Rs.7225  C. Rs.6875  D. Rs.6800 

ஒரு ப ாருலள ரூ.5000-க்கு விற் தால் ஒருவருக்கு 20% ைட்டம் கிலடக்கிறது. 20% இலா ம் 

கிலடக்க தவண்டுபமனில் அப்ப ாருலள விற்க தவண்டிை விலல என்ன? 
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A. ரூ.6825  B. ரூ.7225  C. ரூ.6875  D. ரூ.6800 

 

108. By selling 13 articles, a shop keeper gains which equals to the selling price of 3 

articles. His gain percent is ….. 

A. 20 %  B. 30 %  C. 40 %   D. 25 % 

13 ப ாருட்கலள விற் தால் ஒரு விைா ாரி 3 ப ாருட்களின் விற்ற விலலக்கு சமமான லா ம் 

ஈட்டுகிறார் எனில், அவரின் இலா  சதவீதம் என்ன? 

A. 20 %  B. 30 %  C. 40 %   D. 25 % 

 

109. If the cost price of 15 apples is equal to selling price of 20 apples. Find profit / Loss 

percent. 

A. 25 % loss     B. 20% loss 

C. 25% gain     D. 28% loss 

15 ஆப்பிள்களின் அடக்கவிலல 20 ஆப்பிள்களின் விற்ற விலலக்கு சமம் எனில், லா /ைட்ட 

சதவீதம் என்ன? 

A. 25 % ைட்டம்    B. 20% ைட்டம் 

C. 25% லா ம்    D. 28% ைட்டம்  

 

110. A man saves Rs. 3,000 per month from his total salary of Rs. 20,000. The Percentage of 

his savings is 

மாத வருமானம் ரூ.20,000 ப றும் ை ர் ஒருவர் ஒவ்பவாரு மாதமும் ரூ.3,000ஐ தசமிப்பு 

பசய்கின்றார் எனில், அவருலடை மாதச் தசமிப்பு சதவீதம்?  

 

A. 15%     B. 5%   

C. 10%     D. 20% 

 

 

111. In 2013, the population of a town is 1,25,000. If it is increased by 7% in the next year, 

find the population 2014. 

A. 8750  B. 1,33,750  C. 1,16,250  D. 1,25,000 

 

2013-இல், ஒரு ைகரத்தின் மக்கள் பதாலக 1,25,000 அடுத்த ஆண்டில் அது 7% ப ருகுமானால் 

2014 இல் மக்கள் பதாலகலைக் காண்க. 

A. 8750  B. 1,33,750  C. 1,16,250  D. 1,25,000 
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112.  By selling an article for Rs.480, a person last 20%. For what amount should he sell it 

to make a profit of 20%? 

A. Rs.800  B. Rs.760  C. Rs.720  D. Rs. 680 

 

ஒருவர் ஒரு ப ாருளிலன 480ரூ ாய்க்கு விற் லன பசய்தால், அவருக்கு ஏற் டும் ைஷ்டம் 20% 

அவருக்கு 20% இலா ம் கிலடக்க தவண்டும் என்றால், அந்தப் ப ாருளிலன அவர் எத்தலன 

ரூ ாய்க்கு விற்க தவண்டும்? 

A. ரூ.800  B. ரூ.760  C. ரூ.720  D. ரூ. 680 

 

 

113. Ram bought 36 mangoes. 5 mangoes were rotten. What is the percentage of the mangoes 

that were rotten? 

ராம் வாங்கிை 36 மாம் ழங்களில், 5 மாம் ழங்கள் அழுகிவிட்டன எனில், அழுகிை மாம் ழங்களின் 

சதவீதத்லதக் காண்க. 

 

A. 12.84%     B. 13.24%    

C. 13.89%     D. 11.12% 

 

 

114. A number is increased by 10% and then decreased by 10%. Find the net decrease percent. 

A. 0%   B. 1%   C. 2%   D. 3% 

 

ஒரு எண்ணின் மதிப்புடன் 10% கூட்ட தவண்டும். அலதத் பதாடர்ந்து அந்த எண்ணின் 

மதிப்பிலிருந்து 10% குலறத்தால் கிலடக்கும் நிகர குலறவு சதவீதத்லதக் கண்டுபிடி. 

A. 0%   B. 1%   C. 2%   D. 3% 

 

 

115.  A bicycle marked at Rs.1500 is sold for Rs.1350. what is the percentage of discount? 

A. 12   B. 15   C. 11   D. 10 

 

ஒரு மிதிவண்டியின் விலல ரூ.1500 என்று குறிக்கப் ட்டுள்ளது. இதலன ரூ.1350 க்கு விற்றால், 

தள்ளு டி சதவீதம் என்ன? 

A. 12   B. 15   C. 11   D. 10 

 

 

116. By selling an article for Rs.480, a person lost 20% for what amount should he sell it to 

make a profit of 20%? 

A. Rs.800  B. Rs.760  C. Rs.720  D. Rs.680 
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ஒருவர் ஒரு ப ாருளிலன 480 ரூ ாய்க்கு விற் லன பசய்தால், அவருக்கு ஏற் டும் ைஷ்டம் 20% 

அவருக்கு 20% இலா ம் கிலடக்க தவண்டும் என்றால், அந்தப் ப ாருளிலன  அவர் எத்தலன 

ரூ ாய்க்கு விற்க தவண்டும்? 

A. ரூ.800  B. ரூ.760  C. ரூ.720  D. ரூ.680 

 

 

117. If a number multiplied by 20% of itself gives a number which is 100% more than the 

number, then the number is ....... 

A. 12   B. 10   C. 14   D. 18 

 

ஒரு எண்லண அதன் 20% உடன் ப ருக்கினால் கிலடக்கும் எண் ஆனது அந்த எண்லண விட 

100% அதிகமாக எண்ணிற்குச் சமம் எனில், அவ்பவண் 

A. 12   B. 10   C. 14   D. 18 

 

118. The Present of 20 minutes to 1 hour is 

A. 33 1/3     B. 33    

C. 33 2/3     D. None of the above 

 

ஒரு மணியில் 20 நிமிடங்களின் சதவீதம் 

A. 33 1/3     B. 33    

C. 33 2/3     D. இலவ எதுவும் இல்லல 

 

 

119. In a class of 35 students, 7 students were absent on a particular day. What is the 

Percentage of the student’s were absent? 

ஒரு குறிப்பிட்ட ைாளில், 35 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில் 7 மாணவர்கள் வருலக தரவில்லல 

எனில், வருலக தராத மாணவர்களின் சதவீதத்லதக் காண்க. 

 

A. 30%     B. 20%    

C. 10%     D. 50% 

 

 

120. If 70% of the cost price of an article is equal to 50% of its selling price. Then the 

percentage of profit or loss on the cost price is 

A. 30% loss     B. 40% profit  

C. 16 2/3% profit    D. 20% profit 

 

ஒரு ப ாருளின் அடக்க விலலயில் 70% அதன் விற்ற விலலயின் 50% க்குச் சமம் எனில், அதன் 

அடக்கவிலலயில் ஏற் டும் இலா ம் அல்லது ைட்ட சதவீதம் 

A. 30% ைட்டம்    B. 40% லா ம்   

C. 16 2/3% லா ம்    D. 20% லா ம் 
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121. In a class of 50, 23 were girls and the rest were boys. What is the percentage of girls? 

50 த ர் பகாண்ட ஒரு வகுப்பில், 23 த ர் மாணவிகள், மற்றவர்கள் மாணவர்கள் எனில், 

மாணவிகளின் சதவீதங்கலளக் காண்க. 

 

A. 52%     B. 46%    

C. 48%     D. 62% 

 

122.The Price of a scooter was Rs. 34,000 last year. It has increased by 25% this year. Then 

the increase in Price is? 

பசன்ற ஆண்டு ஒரு ஸ்கூட்டரின் விலல ரூ.34,000. இந்த ஆண்டு இதன் விலல 25% 

கூடுதலாகின்றது. அக்கூடுதல் பதாலக என்ன? 

 

A. Rs.6,500     B. Rs.8,500    

C. Rs. 8,000     D. Rs.7,000 

 

 

 

123. A fruit seller buys x apples for Rs. Y and Sells Y apples for Rs. x.   If x > y then he 

made.  

A. x
2
-y

2 
/ xy % loss   B. x

2
-y

2 
/ xy % gain 

C. x
2
-y

2 
/ y

2
 % loss   D. x

2
-y

2 
/ y

2
 % gain 

ரூ. Y க்கு ஒரு விைா ாரி x ஆப்பிள்கலள வாங்கி, Y ஆப்பிள்கலள ரூ. xக்கு விற்றார் எனில் (x > 

y என்க) என்ன கிலடக்கும்? 

A. x
2
-y

2 
/ xy % ைட்டம்   B. x

2
-y

2 
/ xy % லா ம் 

C. x
2
-y

2 
/ y

2
 % ைட்டம்   D. x

2
-y

2 
/ y

2
 % லா ம் 

 

  

124. An alloy consists of 30% copper and 40% zinc and the remaining is nickel. Find the 

amount of nickel in 20 Kilograms of the alloy. 

ஒரு உதலாகக் கலலவயில் 30% தாமிரமும், 40% துத்தைாகம், மீதி நிக்கல் உள்ளது. 20கி.கி. உள்ள 

இந்த உதலாகக் கலலவயில் நிக்கலின் அளவு ைாது? 

 

A. 10 Kgs     B. 6 Kgs    

C. 8 Kgs     D. 12 Kgs 
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125.  The difference between a discount of 40% on Rs.500 and two successive discounts 

of 36% and 4% on the same amount is ……. 

A. Rs.0      B. Rs.2   

C. Rs.1.93     D. Rs.7.20 

ரூ.500-ல் 40% தள்ளு டிக்கும், பதாடர் தள்ளு டிகளான 36% மற்றும் 4% க்கும் உள்ள 

வித்திைாசம் 

A. ரூ.0      B. ரூ.2   

C. ரூ.1.93     D. ரூ.7.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 


