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1. Scientific temperament refers to
a) logical thinking

b) rational thinking

c) It’s against superstitious belief

d) all of the above

அறிவியல் பாங்கு எதலைக் குறிக்கிறது
a) தர்க்கரீதியாை சிந்தலை
b) பகுத்தறிவு சிந்தலை
c) மூடநம்பிக்லககளுக்கு எதிராைது
d) தேற்கண்ட அலைத்தும்
2. What is not the characteristics of “rote learning”?
I.

Rote learning is simply the storage of data in the brain.

II.

It does not require any understanding of the data being stored.

III.

It is easily forgotten.

IV.

Rote learning is a memorisation technique based on repetition.

a) I only

b) II only

c) III only

d) IV only

பபாருளுணராேல் கற்றலின் குணாதிசயங்களில் பபாருந்தாத ஒன்று
I.

பபாருளுைராேல் கற்றல் என்பது தகவல்கலை அப்படிதய மூலையில் தசமித்து
லவப்பது ஆகும்

II.

தசகரிக்கப்படும் தகவல்கலை புரிந்துபகாள்ை தவண்டிய அவசியமில்லல

III.

எளிதாக ேறக்க்கூடியது

IV.

பபாருளுணராேல் கற்றல் என்பது மீண்டும் மீண்டும் ேன்ப்பாடம் பசய்யும் நுட்போகும்

சரியாை கூற்லற ததர்ந்பதடு
a) 1 ேட்டும்

b) 2 ேட்டும்

c) 3 ேட்டும்

d) 4 ேட்டும்

3. The term “scientific temper” is uniquely Indian. It was formulated by
a) Abdul Kalam

b) Vallabhai Patel

c) Jawaharlal Nehru

c) Gandhi

அறிவியல் பாங்கு என்ற பதம் இந்தியாவின் தனித்துவோைது, இதலை உருவாக்கியவர்
a) அப்துல்கலாம்

b) வல்லபாய் பதடல்

c) ஜவஹர்லால்தநரு

d) காந்தி

4. Which one of the following can be mentioned as scientific temper and Scientific
Knowledge
a) Karna’s birth was a result of stem cell science and technology.
b) World’s first plastic surgery was performed on Ganesha, giving the deity
his elephant head.
c) Performing rituals would bring better rains
d) C. V. Raman question “Why is the sky blue”,?
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கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்லற அறிவியல் பாங்கு ேற்றும் அறிவியல் அறிவுக்காக
குறிப்பிடலாம்
a) கர்ணனின் பிறப்பு ஸ்படம்பசல் பதாழில்னுபத்தால் வந்தது
b) உலகின் முதல் பிைாஸ்டிக் அறுலவச் சிகிச்லச கதைசருக்கு நடந்த்து அது கடவுளுக்கு
யாலைத்தலலலய பகாடுத்தது
c) சடங்குகலைச் பசய்வதால் நல்ல ேலைபபய்யும்
d) சிவிராேனின் தகள்வியாை “ஏன் கடல் நீல நிறோக இருக்கிறது”
5. The following is (are) true about Sun
a) It is made up of gases
b) Sun is a star
c) It has its own heat and light
d) All of the above
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சூரியலைப் பற்றிய உண்லேயாை கூற்று
a) வாயுவிைால் ஆைது
b) சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம்
c) தைக்கு ததலவயாை ஒளிலயயும், பவப்பத்லதயும் பகாண்டுள்ைது
d) தேற்கண்ட அலணத்தும்
6. Match List I with List II
List - I

List II

a) Mass

- kilogram

b) Electric current - ampere
c) Plane angle

- radian

d) Surface tension - N m-1
பட்டியல் 1 ஐபட்டியல் 2 உடன் பபாருத்துக
பட்டியல் - 1

a)
b)

- பட்டியல் - 2

a) நிலற

- கிதலாகிராம்

b) மின்தைாட்டம்

- ஆம்பியர்

c) தைக்தகாைம்

- தரடியன்

d) பரப்பு இழுவிலச

- நியூட்டன் / மீ

A

B

C

D

4

3

1

2

4

2

1

3

c)

2

1

3

4

d)

1

2

3

4

7. Considering the following statement and choose the Incorrect one
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a) Mass is the quantity of matter contained in a body
b) It is independent of temperature and pressure
c) It vary from place to place
d) The SI unit of mass is kilogram
கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆராய்ந்து சரியற்ற ஒன்லறத் ததர்ந்பதடு
a) பபாருபைான்று பபற்றுள்ை பருப்பபாருளின் அைவு நிலற ஆகும்
b) இது பவப்பநிலலலயயும் அழுத்தத்லதயும் பபாருத்ததல்ல.
c) நிலறயாைது இடத்திற்கு இடம் ோறுபடும்.
d) நிலறயின் அலகு கிதலாகிராம் ஆகும்
8. 1 light year / ஒருஒளியாண்டுஎன்பது
a ) 9.467 × 1015 m

b ) 8.467 × 1015 m

c ) 7.467 × 1015 m

d ) 10.467 × 1015 m

9. A laser signal is beamed towards a distant planet from the Earth and its
reflection is received after seven minutes. If the distance between the planet and
the Earth is 6.3 × 1010 m, calculate the velocity of the signal.
புவியில் இருந்து பவகு பதாலலவில் உள்ை தகாள் ஒன்றிற்கு தலசர்துடிப்பு அனுப்பப்பட்டு, 7
நிமிடங்கள் கழித்து எதிபராளிக்கப்பட்ட துடிப்பு பபறப்படுகிறது. புவிக்கும் அந்தக்தகாளிற்கும்
இலடப்பட்ட பதாலலவு 6.3 X 1010 மீட்டர் எனில், தலசர் துடிப்பின் திலசதவகம் என்ை?
a ) 3 X 10-8 M.s – 1

b ) 4 X 10-8 M.s – 1

c ) 6 X 10-8 M.s – 1

d ) 9 X 10-8 M.s – 1

10. Give an Example of Three dimension Motion
a) motion of a flying bird
b) a body moving in a plane.
c) An ant moving in a straight line
d) running athlete,
முப்பரிோை இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
a) பறக்கும் பறலவ
b) விோைத்தில் இயங்கும் ஒரு பபாருள்
c) தநர்தகாட்டில் பசல்லும் எறும்பு
d) ஓடும் விலையாட்டு வீரர்
11. Newton’s first law of motion deals with the
a) The basic property of matter called inertia and the definition of force.
b) The behavior of objects on which all existing forces are balanced.
c) Both 1 and 2
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d) None of the Above
நியூட்டனின் முதல் விதி எததைாடு பதாடர்புலடயது
a) பபாருளின் அடிப்பலடயாகிய நிலலேம் ேற்றுே அததைாடு பதாடர்புலடய விலச
b) ஒரு பபாருளின் பின்ைால் இருந்து பசயல்படக்கூடிய அலைத்து விலசகலைப் பற்றியும்
c) 1 ேற்றும் 2
d) தேற்கண்ட எதுவும் இல்லல
12. If a light body and heavy body have equal momentum, then
a) The lighter body has greater kinetic energy then the heavier body
b) The lighter body has lesser kinetic energy then the heavier body
c) The kinetic energy of the lighter body is equal to the kinetic energy of
heavier body
d) The kinetic energy of both the bodies are independent of the momentum
ஒரு எலட குலறந் தேற்றும் எலட அதிகோை பபாருள் இரண்டும் சேஅைவு உந்தம்
பகாண்டிருந்தால்
a) எலட குலறவாை பபாருள் எலட அதிகோக உள்ை பபாருலைக்காட்டிலும் அதிக
இயக்க ஆற்றலலக் பகாண்டிருக்கும்
b) எலட குலறவாை பபாருள் எலட அதிகோக உள்ை பபாருலைக்காட்டிலும் குலறவாை
இயக்க ஆற்றலலக் பகாண்டிருக்கும்
c) எலட குலறந்த பபாருள் ேற்றும் எலட அதிகம் பகாண்ட பபாருள் இரண்டும் சேஅைவு
இயக்க ஆற்றலலக் பகாண்டிருக்கும்
d) இரண்டு பபாருட்களின் இயக்க் ஆற்றலும் அவற்றின் உந்தத்லதச் சார்ந்து இருக்கும்
13. Assertion ( A) : Aeroplanes always flow at low attitude
Reason ( R )

: According to newton third law of motion , for every action there

is an equal and opposite reaction
a) Both ( A) and ( R) are correct and ( R) is the true explanation of ( A)
b) Both ( A) and ( R) are correct and ( R) is not the true explanation of (
A)
c) ( A ) is Correct and ( R ) is wrong
d) ( A ) is Wrong and ( R ) is correct
கூற்று : விோைம் எப்தபாதுதே குலறவாை உயரத்தில் பரக்கும் காரணம் : நியூட்டனின்
மூன்றாம் விதியின்படி ஒவ்பவாரு விலைக்கும் அதற்கு சேோை எதிர்விலை உண்டு
a) கூற்று ேற்றும் காரணம் சரி , கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விைக்கோகும்
b) கூற்று ேற்றும் காரணம் சரி ஆைால் கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விைக்கேல்ல
c) கூற்று சரி காரணம் தவறு
d) கூற்று தவறு காரணம் சரி
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14. A piece of Paper and Coin are dropped from the same height. Under which of
the following conditions both reach the Surface simultaneously
a) The Must have the same volume
b) The Must have the same velocity
c) The Must have the same height
d) They must be dropped in Vacuum
ஒரு துண்டு காகிதம் ேற்றும் நாணயம் இரண்டும் ஒதர உயரத்தில் இருந்து கீதை
விடப்படுகிறது. இரண்டும் ஒதர தநரத்தில் தலடலய அலடய என்ை நிபந்தலைகள் இருக்க
தவண்டும்.
a) இரண்டும் சேஅைவு உலடயதாக இருக்க தவண்டும்
b) இரண்டும் ஒதர திலசதவகத்லத பகாண்டிருக்கும்
c) இரண்டும் ஒதர உயரம் இருக்க தவண்டும்
d) இரண்டும் காற்றில்லாத பவற்றிடத்தில் இருந்து கீதை விடப்பட தவண்டும்
15. Which of the following pair is wrong
a) Pressure

- Barometer

b) Relative Density

- Pyrometer

c) Temprature

- thermometer

d) Earthquake

- Seismograph

பபாருந்தாத இலணலய ததர்ந்பதடு
a) அழுத்தம்

- பாதராமீட்டர்

b) ஒப்புலே ஈரப்பதம்

- லபதராமீட்டர்

c) பவப்பனிலல

- பதர்ோமீட்டர்

d) நிலைடுக்கம்

- சீஸ்தோகிராப்

16. A person is sitting in a moving train and facing the engine. He tosses up a coin
and coins falls behind him. It can be concluded that the train is
a) Moving forward and gaining speed
b) Moving forward and losing speed
c) Moving forward with uniform speed
d) Moving backward with uniform speed
ஒருநபர்

ஒடிக்பகாண்டிருக்கும்

இரயிலில்

எஞ்சிலை

தநாக்கி

உட்கார்ந்து

பகாண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு நாணயத்லத சுண்டுகிறார் அந்த நாணயம் அவரின் பின்புறம்
விழுகிறது. இதலை லவத்து நாம் என்ை முடிவுக்கு வர தவண்டும்
a) இரயில் முன்தைாக்கி தவகோக பசன்று பகாண்டிருக்கிறது
b) இரயில் முன்தைாக்கி பசல்கிறது ஆைால் தவகத்லத இைந்துவிட்டது
c) சேோை தவகத்தில் முன்தைாக்கி பசன்று பகாண்டிருக்கிறது
d) சேோை தவகத்தில் பின்தைாக்கி இயங்குகிறது
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17. Fat can be separated from a milk in a cream separator because of
a) Cohesive force
c) centripetal

b) gravitational force

force

d) centrifugal force

பாலில் இருந்து பகாழுப்பு க்ரீம் தனிலேப்படுத்திலய பகாண்டு பிரிக்கலாம் எதைால்
a) ஒத்தவிலச

b) புவியீர்ப்பு விலச

c) லேயதைாக்கு விலச

d) லேயவிலக்கு விலச

18. The Function of ball bearing in a wheel is
a) To increase Friction
b) to convert Kinetic friction into rolling friction
c) to convert static friction into kinetic friction
d) just for convenience
சக்கரத்தில் பபாருத்தப்பட்டுள்ை பந்துகளின் பணி
a) உராய்லவ அதிகரிக்க
b) இயக்க உராய்லவ சுைற்சி உராய்வாக ோற்றம்
c) நிலலயாை உராய்லவ இயக்க உராய்வாக ோற்ற
d) ஒரு வசதிக்காக
19. A rectifier in a electronic device used to convert
a) AC Voltage into DC Voltage
b) DC voltage into AC voltage
c) High pressure to low pressure
d) None of the above
ஒரு மின்சாதைத்தில் திருத்தி எதலை ோற்றுவதற்காக
a) ோற்று மின்சாரத்லத தநரடி மின்சாரோக ோற்றுவதற்கு
b) தநரடி மின்சாரத்லத ோற்று மின்சாரோக ோற்றுவதற்காக
c) உயர் அழுத்தத்திலிருந்து தாழ் அழுத்தோக ோற்றுவதற்கு
d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல
20. When same amount of current flows through the parallel wires in the same
direction then
a) Wires will attract each other
b) Wires will repeal each other
c) Neither attraction nor repulsion exists
d) Data is insufficient to predict the type of interaction
சே அைவிலாை மின்சாரம் இலைவயர்களில் ஒதர திலசலய தநாக்கி பயனிக்கும்தபாது
a) வயர்கள் ஒன்லற ஒன்று ஈர்க்கும்
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b) வயர்கள் ஒன்லற ஒன்று விலக்கும்
c) ஈர்க்கவும் பசய்யாது விைக்கவும் பசய்யாது
d) இதலை நிரூபைம் பசய்வதற்கு தபாதுோை தரவுகள் இல்லல
21. An iron needle placed on the surface of water floats on its because
a) When inside the water it will displace the water more than its weights
b) The density of material of needle is less than that of water
c) Of its surface tension
d) Of its shape
ஒரு இரும்பு ஊசிலய தன்னீரின் தேற்பரப்பில் லவக்கும்தபாது மிதக்கிறது ஏபைன்றால்
a) இது அதன் எலடயைவு உள்ை நீலர பவளிதயற்றுகிறது
b) நீரின் அடர்த்திலயவிட ஊசியின் அடர்த்தி குலறவாக உள்ைது
c) தேற்பரப்பு பசயல்பாடு காரணோக
d) ஊசியின் வடிவத்தால்
22. Kepler

second law regarding constancy of aerial velocity of a planet is a

consequence of the law of conservation of
a) Energy

b) Angular momentum

b) Linear momentum

d) none of these

பகப்ைரின் இரண்டாம் விதி வான்பவளியில் தகாள்களின் திலசதவகம் எதலைச் சார்ந்தது
a) ஆற்றல்

b) தகாைத்திலசதவகம்

c) தநர்தகாட்டு திலசதவகம்

d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல

23. Thermodynamics mostly deals with
a) Measurement of quality of heat
b) Transfer of heat
c) Conversion of heat to other form of energy
d) Change of state
பவப்ப இயக்கவியல் எததைாடு பதாடர்புலடயது
a) பவப்பத்லத அைவிடுதல்

b) பவப்பம் கடத்தப்படுதல்

c) பவப்ப ஆற்றலல தவறுவலக ஆற்றலா ோற்றம்

d) பபாருளின் நிலலோற்றம்

24. An refrigerator is
a) Heat engine

b) electric motor

c) heat engine working in backward direction

d) air cooler

குளிர்பதனி என்பது
a) பவப்ப இயந்திரம்

b) மின்தோட்டார்

c) பின்தைாக்கு பசயல்படும் பவப்ப இயந்திரம்

d) ஏர்கூலர்
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25. The velocity of light in Vaccum
a) Finite

b) infinite

c) not constant

d) cannot be predict ted

பவற்றிடத்தில் ஒளியின் திலசபவகம்
a) முடிவுலடயது

b) முடிவில்லாதது

c) நிலலயாக இருக்காது

d) கணிக்க முடியாது

26. A Geiger - Muller counter works on the principle of
a) Condensation of droplets on charges
b) Florescence produced by particles
c) Electric discharge
d) Avalanche multiplication of electrons
பகய்கர் முல்லர்என்னி எந்த தந்துவத்தின் அடிப்பலடயில் பசயல்படுகிறது
a) துளிகளின் மீது ஏற்படும் ஒடுக்கத்தால்
b) துகள்கைால் பவளியிடப்படும் ஒளி
c) மின்சாரம் பசலுத்துவதால்
d) எலக்டாரான்கள் சரிவிைால்
27. Which one of the following is correctly matched
a) Laser

- Holograph

b) Ultraviolet

- Distant Photography

c)

- Fluorscence

Infrared

d) Raman spectrum

- Phosphorescence

சரியாண இலைலயத் ததர்ந்பதடு
a) தலசர்

- தஹாதலாகிராப்

b) புறஉதாக் கதிர்கள்

- அதிகபதாலலவு புலகப்படம்

c) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்

- ஒளிர்தல்

d) ராேன்ஸ்பபக்ட்ரம்

- பவப்பமின்றி பரவுதல்

28. Assertion ( A) : the value of g is maximum at poles and minimum at equator
Reason ( R)

: Latitude at the poles is 90* and the latitude at the equator is O*

a) Both A and R individually true and R is the correct explanation of A
b) Both A and R are individually true and R is not the Correct explanation
of A
c) A is true but R is False
d) A false but R is true
கூற்று: புவிஈர்ப்புவிலச துருவப்பகுதிகளில் அதிகோகவும் , பூேத்தியதரலகப் பகுதியில்
குலறவாகவும் இருக்கும்
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காரணம் : துருவப் பகுதியில அட்சதரலக 90 டிகிரி, பூேத்திய தரலகப் பகுதியில்
அட்சதரலக 0 டிகிரி ஆகும்
a) கூற்று ேற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விைக்கோகும்
b) கூற்று ேற்றும் காரணம் சரி ஆைால் கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விைக்கேல்ல
c) கூற்று சரி காரணம் தவறு
d) கூற்று தவறு காரணம் சரி
29. PSLV and GSLV are worked based on the principle of
a) Newton’s third law

b) Newton’s First law

c) Newton second Law

d) Kepler planetary motion

பிஎஸ்எல்வி ேற்றும் ஜிஎஸ்எல்வி எதைடிப்பலடயில் பசயல்படுகிறது
a) நீயூட்டன் 3 ஆம்விதி

b) நியூட்டன் முதல் விதி

c) நியூட்டன் இரண்டாம் விதி

d) பகப்ைரின் விதிகள்

30. Why the astronaut s in the orbit satellite always float
a) He exerts a force on the ground.
b) the ground exerts an equal and opposite force of reaction on the astronaut
c) The astronaut does not exert any force on the floor of the satellite.
d) None of the above
விண்பவளி வீரர்கள் ஏன் எப்தபாழுது விண்பவளிக்கலத்தில் மிதந்து பகாண்டிருக்கின்றைர்.
a) அவர் தலரயின்மீது விலசலய பசலுத்துவதால்
b) தலர அவர்மீது சேோை விலசலய எதிர்த்திலசயில் பசலுத்துவதால்
c) அவர் விண்கலத்தில் எந்தவிதோை விலசலயயும் பசலுத்துவதில்லல
d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல
31. Bernouli theorem Applicable to
a) Surface Tension

b ) Viscosity

c) Flow of liquids

d) Static fluid pressure

பபர்பைைலி ததற்றம் எதற்கு பபாருந்தும்
a) தேற்பரப்பு விலச

b) பாகுனிலல

c) திரவங்களின் பாய்தன்லே

d) திடப் பபாருட்களின் அழுத்தம்

32. Lubricants are working based on which one of the following
a) Force

b) power

c) Surface Tension

d) Viscosity

ஊராய்வுப் பபாருட்கள் எதைடிப்பலடயில் தவலல பசய்கிறது
a) விலச

b) ஆற்றல்

c) பரப்பு இழுவிலச

d) பாகுனிலல

33. If the temperature of a liquid is raised, then its surface tension is
a) Decreased

b) Increased

c) doesnot change

d) equal to viscosity

திரவத்தின் பவப்பனிலல உயர்த்தப்பட்டால் அதன் பரப்பு இழுவிலச
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a) குலறயும்

b) அதிகரிக்கும்

c) ோறாது

d) பாகுனிலலக்கு சேோக இருக்கும்

34. Sound Wave Cannot pass through above
a) A Solid - Liquid mixture

b) an Ideas Gas

c) A liquid gas mixure

d) Vacuum

ஒலி அலலகள் எதன்வழியாக பயனிக்க இயலாது
a) திட திரவ கலலலவ

b) ேந்த வாயு

c) திரவ வாயுக்கலலவ

d) பவற்றிடம்

35. Ultrasonic Waves are produced by
a) Peltier’s Effect

b) Piezoelectric effect

c) Dopplor effect

d) Coulom law

மீபயாலிகள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிற்து
a) பபல்டியர் விலைவு

b) பீதசாமின் விலைவு

c)டாப்ைர் விலைவு

d) கூலும் விதி

36. Which of the following electromagnetic waves has the longest Wavelength
a) Infrared rays

b) Gamma rays

c) Light rays

d) Ultraviolet rays

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த மின்காந்தஅலல அதிக அலலநீைமுலடயது
a) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்

b) காோ கதிர்கள்

c) ஒளி அலலகள்

d) புறஊதாக்கதிர்

37. Which one of the following statements is not correct
a) The velocity of sound in air is independent pressure
b) The velocity of sound in air increases with increase of temperature
c) The velocity of sound in air decrease with as the humidity increases
d) The velocity of sound in air is not affected by the change in amplitude
and frequency
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியற்ற வாக்கியம் எது
a) காற்றில் ஒலியின் திலசதவகம் அதன் அழுத்தத்லதச் சார்ந்தது
b) காற்றில் ஒலியின் திலசதவகம் பவப்பனிலல அதிகரித்தால் ஒலியின் திலசதவகம்
அதிகரிக்கும்
c) காற்றில் ஒலியின் திலசதவகம் அதிகரிக்கும் காற்றில் ஈரப்பதம் குலறயும் தபாது
d) காற்றில் ஒலியின் திலசதவகம் அதன் வீச்சு ேற்றும் அதிர்விைால் பாதிக்கபடாது
38. Ultrasonic waves those waves which
a) Human beings can hear
b) Human beings cannot hear
c) Have high velocity
d) Have large amplitude
மீபயாலிகள் என்பது
IYACHAMY ACADEMY CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

11

a) ேனிதைால் தகட்க இயலும்
b) ேனிதைால் தகட்க இயலாது
c) அதிக திலசதவகம் உலடயது
d) அதிகவீச்சு உலடயது
39. Consider the following statements
I.

Microwave oven are used for cooking purposes

II.

Microwaves are used in Radar System for aircraft Navigation

III.

A radar using microwave can help in detecting the speed of tennis ball,
cricket ball while in motion

Choose the correct code
a) 2 ,3

b) 1 and 2

c) 1 ,3

d) 1,2,3

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆராய்க
I.

லேக்தராதவவன் சலேத்தலுக்காக பயன்படுகிறது

II.

லேக்தராதவவ் விோைத்தின் தபாக்குவரத்துக்காக தரடாரில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

III.

லேக்தரா அலலகள் இயக்கத்தில் உள்ை படன்னிஸ் பந்து ேற்றும் கிரிக்பகட்
பந்தின் தவகத்லத கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது

சரியாை குறியீட்லட ததர்ந்பதடு
a) 2,3

b) 1,2

c) 1,3

d) 1,2,3

40. Which of the following types of wave is used by computed tomography
employed for visualization of the internal Structure of the body
a) X - rays

b) Sound Waves

d) Magnetic resonance

d) Radioisotopes

கீழ்க்கண்ட அலலகளுள் எந்த அலல ேனிதனின் உட்புற உடலலேப்லப காட்சிப்படுத்த
பயன்படுத்தபடுகிறது
a) எக்ஸ்- கதிர்கள்

b) ஒலி அலலகள்

c) மின்காந்தம்

d) தரடிதயா ஐதசாதடாப்புகள்

41. White clothes are cooler then black cloths why
a) Absorbs all the light reaches them
b) Reflect all the lights that reaches them
c) Will not allow the light to penetrate
d) Cool the sun light completely
கருப்பு வண்ண துணிகலைவிட பவள்லைத்துணிகள் குளிர்ச்சியாக இருப்பது ஏன்
a) அலைத்து ஒளிகலையும் உள்ளீர்த்துக் பகாள்கிறது
b) அலைத்து ஒளிகலையும் எதிபராளிக்கிறது
c) ஒளிகலை ஊடுருவ அனுேதிப்பதில்லல
d) சூரிய ஒளிலய குழுலேயாக்குகின்றது
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42. Which one of the following reflects back more sunlight as compared to other
three
a) Sand Desert

b) Paddy crop land

c) Land covered with snow

d) prairie land

கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேற்ற மூன்றினுள்எது அதிகோக சூரிய ஒளிலய எதிபராளிக்கிறது
a) பாலலவைம்

b) பநல்வயல்

c) பனிப்பாலற

d) புல்பவளிகள்

43. The Head Mirror used by ENT doctors is
a) Conclave

b) Convex

c) Plane

d) none of the above

காது, மூக்கு பதாண்லட நிபுைர் எந்த வலகயாை கன்ைாடிலய பயன்படுத்துகிறார்
a) குழியாடி

b) குவியாடி

c) சேதைஆடி

d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல

44. Consider the following statements
I.

Light waves can travel in Vacuum

II.

Light waves can be refracted

III.

Light waves are electromagnetic

Choose the correct code
a) 1,2,3

b) 2,3

c) 1,3

d) 1 & 2

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆராய்க
I.

ஒளி அலலகள் பவற்றிடத்தில் பரவும்

II.

ஒளி அலலகள் ஒளி விலகலடயும்

III.

ஒளி அலலகள் மின்காந்த அலலகள் ஆகும்

சரியாை ஒன்லறத் ததர்ந்பதடு
a) 1,2,3

b) 2,3

c) 1,3

d) 1 & 2

45. Total Internal relfection is possible when light enters from
a) Vacuum to Air

b) air to class

c) water to air

d) air to water

ஒளி எங்கிருந்து எங்கு பசல்லும் தபாது முழு அக எதிபராளிப்பு நலடபபற சாத்தியம்
a) பவற்றிடத்திலிருந்து காற்று

b) காற்றிலிருந்து கண்ணாடி

c) நீரிலிருந்து காற்று

d) காற்றிலிருந்து நீருக்கு

46. A water tank appears shallower when it viewed from top due to
a) Rectilinear propagation of light
b) Reflection
c) Interference of light
d) Diffraction of light
ஒரு தண்ணீர் பதாட்டிலய தேலிருந்து பார்க்கும் தபாது தன் தலர குறுகலாகபதரிவது ஏன்
a) ஒளி தநராக இருப்பதால்
b) ஒளி எதிபராளிப்பு
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c) ஒளியீன் குறுக்கீடு
d) ஒளியின் விளிம்பு விலைவால்
47. In Primary rainbow the colors are
a) Red color in outer , blue color in inner
b) Blue color in outer ,red color in inner
c) Green color in outer , blue color in inner
d) None of the above
முதன்லே வாைவில்லில் வண்ணங்கள்
a) சிகப்பு பவளிப்புறம் - ஊதா உள்புறம்
b) ஊதா பவளிப்புறம் சிகப்பு உள்புறம்
c) பச்லச பவளிப்புறம் சிகப்பு உள்புறம்
d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல
48. Rainbow is formed due to the phenomenon of
a) refraction and absorption
b) dispersion and focusing
c) refraction and scattering
d) dispersion and total internal reflection
வாைவில் எந்த அம்சத்தால் ததான்றுகிறது
a) ஒளிவிலகல் ேற்றும் உட்கவர்தல்
b) ஒளிச்சிதறல் ேட்டும்குவிதல்
c) ஒளிச்சிதறல் ேட்டும் ஒளிவிலகல்
d) ஒளிச்சிதறல் ேட்டும் முழுஅக எதிபராளிப்பு
49. What is the most commonly used substance in fluorescent tubes?
a) Sodium Oxide and argon

b) Sodium vapor and argon

c) Mercury vapor and argon

d)mercury oxide and neon

பபாதுவாக ஒளி குைல் விைக்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் பபாருள்
a) தசாடியம் ஆக்லைடு

b) தசாடியம் வாயு ேற்றும் ஆர்கன்

c) பேர்க்குரிவாயு ேற்றும் ஆர்கன்

d) பேர்க்குரி ஆக்லைடு ேற்றும் நியான்

50. Mho is the unit of
a) Resistance

b) Specific resistance

c) conductivity

d) none of these

தோ என்பது எதன் அலகு
a) மின்தலட b)சிறப்புத்தலட

c) கடத்துதல் d) எதுவுமில்லல

51. Transformer is an electrical device used for
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a) Converting low alternating voltage into high alternating voltage and vice
versa.
b) Alternative Current to Direct Current
c) Direct current to Alternative current
d) None of the above
மின்ோற்றி எதற்கு பயன்படுகிறது
a) குலற மின்ைழுத்தலத அதிக மின்ைழுத்தோகவும் அதிக மின்ைழுத்தத்லத குலற
மின்ைழுத்தோகவும் ோற்றுவதற்கு
b) ோற்று மின்சாரத்திலிருந்து தநரடி மின்சாரத்திற்கு
c) தநரடி மின்சாரத்திலிருந்து ோற்று மின்சாரத்திற்கு
d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல
52. A Chok coil has
a) Low inductance and high resistance
b)

Low inductance and low resistance

c) high inductance and high resistance
d) high inductance and low resistance
அலடப்புச்சுருள் எதலைக் பகாண்டிருக்கும்
a) குலற மின்தூண்டல் ேற்றும் அதிக மின்தலட
b) குலற மின்தூண்டல் ேற்றும் குலற மின்தலட
c) அதிக மின்தூண்டல் ேற்றும் அதிக மின்தலட
d) அதிக மின்தூண்டல் ேற்றும் குலற மின்தலட
53. Heavy water used as a moderator in a nuclear reactor. The function of the
moderator is
a) to control the energy released in the reactor
b) to absorb neutrons and stop the chain reaction
c) to cool the reactor
d) to slow down the neutrons to thermal energy
அனுஉலலயில் கைநீர் குளிர்விப்பாைாக பயைப்டுகிறது அதன் பணி
a) அணுஉலல பவளியிடும் ஆற்றலல கட்டுப்படுத்தும்
b) நியூட்ரான்கலை ஈர்த்து பதாடர்விலைலய நிறுத்தும்
c) அனுஉலலலய குளிர்விக்கும்
d) நியூட்ரான்கலை பேதுவாக பசயல்படுத்தி பவப்பஆற்றலல உருவாக்கும்
54. consider the following statements
I.

an Atom bomb based upon the principle of nuclear fission

II.

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

nuclear reactor based upon the principle of controlled nuclear division

Choose the correct code
a) 1

b) 3

c) 1,2

c) 1,2, and 3

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆராய்க
a) அனுகுண்டு அனுக்கருபிைவு தத்துவத்தின் அடிப்பலடயில் பசய்லப்டும்
b) லஹட்ரஜன் குண்டு அனுக்கருஇலைவு தத்துவத்தின் அடிப்பலடயில் பசயல்படும்
c) அனுக்கருஉலல கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உட்கரு பிைப்பின் தத்துவத்தின் அடிப்பலடயில்
பசயல்படும்
சரியாை குறீயிட்லட ததர்ந்பதடு
a) 1

b) 3

c) 1,2

d) 1,2,3

55. Curie is a unit of
a) Energy of gamma rays

b) half - life

c) Radioactivity

d) intensity of gamma rays

கியூரி என்பது எதன் அலகு
a) காோகதிரின் ஆற்றல்

b) அலர வாழ்நாள்

c) கதிரியக்கம்

d) காோகதிரின் ஆற்றல்

56. The portion of incident radiation reflected back to space from the planet is called
A) Atmospheric windows

B) Albedo

C) Rayleigh scattering
சூரியக்

கதிர்வீச்சின்

ஒரு

D) Law of scattering
பகுதி

பிரதிபளிப்பின்

மூலம்

விண்பவளிக்கு

திருப்பி

அனுப்பப்படுவது இவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறது.
A) வளிேண்டல சன்ைல்கள்
B) அல்பபதடா
C) ராதல ஒளிச் சிதறல்
D) ஒளிச் சிதறல் விதி
57. In 1905, Albert Einstein discovered
A) Photoelectric effect and Brownian motion
B) Brownian motion and special theory of relativity
C) Special theory of relativity and photoelectric effect
D) Photoelectric effect, special theory relativity and Brownian motion
1905-ல் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் கண்டுபிடித்தலவ
A) ஒளிமின் விலைவு ேற்றும் பிபரைனின் இயக்கம்
B) பிபரைனின் இயக்கம் ேற்றும் சிறப்பு சார்பு பகாள்லக
C) சிறப்பு சார்பு பகாள்லக ேற்றும் ஒளிமின் விலைவு
D) ஒளிமின் விலைவு, சிறப்பு சார்பு பகாள்லக ேற்றும் பிபரைனின் இயக்கம்

IYACHAMY ACADEMY CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

16

58.

1) Dynamic lift of aeroplane is based on the principle of Bernoulli’s theorem.
2) Glass is less elastic than rubber
3) For a system free from external forces, linear momentum of the system
remains constant.
Which of the above statement is/are wrong?
A) 2 only

B) Both 2 and 3

C) 3 only

D) Both 1 and 2

1) விோைம் தேதல எழும்புவது, பபர்ைாலின் ததற்றத்லத அடிப்பலடயாகக் பகாண்டு
உள்ைது.
2) கண்ணாடியின் மீட்சியில் தன்லே இரப்பலர விட குலறவு
3) பவளிவிலசக்குட்படாத ஓர் அலேப்பின் தநர் உந்தம் ஒரு ோறிலி ஆகும்
தேதல உள்ை வாக்கியங்களில் எது அல்லது எலவ தவறாைது?
A) 2 ேட்டும்

B) 2 ேற்றும் 3 இரண்டும்

C) 3 ேட்டும்

D) 1 ேற்றும் 2 இரண்டும்

59. Sound waves from a sounding car are
A) transverse waves

B) longitudinal waves

C) ultrasonic waves

D) stationary waves

ஒலித்துக் பகாண்டிருக்கும் காரிலிருந்து வரும் ஒலி அலல
A) குறுக்கு அலல

B) பநட்டலல

C) பசவுயுணரா ஒலி அலலகள்

D) நிலல அலல

60. Which of these connected in parallel in a circuit will produce undamped
oscillations?
A) R, I (Resistance, Inductance)
B) R, C (Resistance, Capacitance)
C) C, I (Capacitance, Inductance)
D) R, L and C (Resistance, Inductance and Capacitance)
இவற்றுள் எதலை மின் சுற்றின் பக்கவாட்டில் இலணத்தால் தலடயுறா அலலவுகள்
ஏற்படும்?
A) R, I (மின்தலட, மின்நிலலேம்)
B) R, C (மின்தலட, மின்ததக்கி)
C) C, I (மின்ததக்கி, மின்நிலலயம்)
D) R, L ேற்றும் C (மின்தலட, மின்நிலலேம் ேற்றும் மின் ததக்கி)
61. Which of the following statements are correct? In an isothermal process,
a) the temperature of the gas remain constant
b) the gas does not take any heat from the surroundings.
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c) the internal energy of the gas remains constant.
d) the pressure and volume of the gas remain constant.
A) b and c are correct

B) c and d are correct

C) a and c are correct

D) a and d are correct

கீதை பகாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்றுக்களில் எலவ சரியாைலவ?
ஒரு சேபவப்பநிலல நிகழ்வில்
a) அந்த வாயுவின் பவப்பநிலல ோறாததாகும்
b) அந்த வாயு சுற்றுப்புறத்திலிருந்து எந்த பவப்பமும் எடுப்பதில்லல
c) வாயுவின் உள் ஆற்றல் ோறாததாகும்
d) வாயுவின் அழுத்தம் ேற்றும் பருேன் ோறாததாகும்
A) கூற்று b ேற்றும் c சரியாைலவ

B) கூற்று c ேற்றும் d சரியாைலவ

C) கூற்று a ேற்றும் c சரியாைலவ

D) கூற்று a ேற்றும் d சரியாைலவ

62. Read the Statement given below pickout the wrong one
a) Galaxies which are really the collection of billions of stars.
அண்டங்கள் பல மில்லியன் நட்சத்திரங்கலை பகாண்ட பதாகுப்பாகும்
b) the universe is that it is currently expanding.
அண்டோைது விரிந்து பகாண்தட வருகிறது
c) Our Sun and all the planets in the solar system are in the Milky Way galaxy.
சூரியன்

ேற்றும்

சூரியேண்டலத்தில்

உள்ை

தகாள்கள்

அலைத்தும்

பால்பவளி

ேண்டலத்தில் உள்ைை
d) The Milky Way galaxy is spherical in shape
பால்பவளிேண்டலோைாதுதகாைவடிவில்உள்ைது
63. Which Galaxy is Close to Earth /புவிக்கு அருகாலேயில் உள்ை அண்டம்
a) Milky way Galaxy / பால்பவளி அண்டம்
b) Andromeda Galaxy / ஆண்ட்ரதோதடா அண்டம்
c) Alpha Centauri / ஆல்பா பசண்டாரி
d) Both A & B / 1 ேற்றும் 2
64. Sun is the Centre of Solar System because
a) The gravitational force of attraction between the Sun and these objects keep
them revolving around it.
சூரியனுக்கும் அப்பபாருளுக்கும் இலடதய உள்ை ஈர்ப்புவிலசயிைால் சுற்றி வருகின்றை
b) Because Sun is a middle aged star
எபைன்றால் சூரியன் ஒரு நடுவயதுலடய நட்சத்திரம்
c) The Sun rotates on its axis.
சூரியன்தன் அச்லசப்பற்றி தன்லைத்தாதை சுைலுகிறது
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d) None of the above
தேற்கண்ட ஏதுமில்லல
65. Name the hottest planet in the solar System
a) Mercury

b) venus

d) Saturn

d) urenes

சூரியக் குடும்பத்தில் அதிக பவப்போை தகாள்
a) புதன்

b) பவள்ளி

c) சனி

d) யுதரைஸ்

66. Consider the following statements. Identify the right ones
I.

The most popular argument regarding the origin of the universe is the
Big Bang Theory.

II.

It is also called expanding universe hypothesis because universe is
expanding by accelerating speed.

a) I only

b) II only

c) both

d) none

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை கருத்தில் பகாண்டு சரியாை ஒன்லற கண்டுபிடி
I.

பிரபஞ்சத்தின் ததாற்றம் குறித்து மிகவும் பிரபலோை வாதம் பபருபவடிப்புக் பகாள்லக

II.

இது பிரபஞ்சம் பதாடர்ந்து விரிவலடந்து பவருகிறது எனும் பகாள்லக முன்லவத்தது
தேலும் தவகம் அதிகரிப்பதால் பிரபஞ்சமும் விரிவலடந்து வருகிறது

a) 1 ேட்டும் b) 2 ேட்டும் c) 1 ேற்றும் 2

d) ஏதுமில்லல

67. India launched its first satellite Aryabhatta on
a) 1956

b) 1975

c) 1979

d) 1959

இந்தியா தைது முதலாவது பசயற்லகக்தகாைாை ஆர்யபட்டலவ ஏவியது
a) 1956

b) 1975

c) 1979

d) 1959

68. A person can swim in sea water more easily than in river water
a) Density of seawater is very high as compared to river water.
b) Density of river water is very high as compared to seawater.
c) The person is good at swimming in sea water
d) Both A & B
ஒரு ேனிதரால் ஆற்றுநீலரவிட கடல்நீரில் எளிதாக நீந்த முடியும்
a) கடல்நீரின் அடர்த்தியாைது ஆற்றுநீரின் அடர்த்திலய விட அதிகம்
b) ஆற்றுநீரின் அடர்த்தியாைது கடல்நீரின் அடர்த்திலய விட அதிகம்
c) அந்த ேனிதருக்கு கடல் நீரில் நன்கு நீந்த பதரியும்
d) 1 ேற்றும் 2
69. Which of the following is not a application of Bernoulli’s Theorem
a) Blowing off roofs during wind storm
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b) Aerofoil lift
c) Bunsen burner
d) Anemometer
கீழ்காண்பவற்றுள் எது பபர்பைைலி பகாள்லகயின் பயன்பாட்டில் அடங்காதது
a) சூலரக்காற்றில் கூலரகள் தூக்கி எரியப்படுதல்
b) விோை பரக்லக உயர்த்தல்
c) புன்சன் சுடரடுப்பு
d) அனிோமீட்டர்
70. Motion of the needle of a sewing machine is
a) Circular Motion

b) Periodic Motion

c) Rectilinear motion

d) none of the above

லதயல் லதக்கும் இயந்திரத்தின் ஊசியின் இயக்கம்
a) வட்ட இயக்கம்

b) காலமுலற இயக்கம்

c) தநர்தகாட்டு இயக்கம்

d) தேற்கண்ட எதுவும் இல்லல

71. Consider the following statements.
I. Amptitude is the distance moved by a wave during the time a particle
completes one vibration.
II. Amptitude and Frequency can be expressed using same unit
Which of the statements given above is/are correct?
A) I only

B) II only

C) Both I and II

D) Neither I nor II

பின்வரும் கூற்றுகலை கருத்தில் பகாள்க.
I. வீச்சு என்பது ஒரு தகாைாைது ஒரு அதிர்லவ நிலறவு பசய்யும் தநரத்தில் அலலயால்
நகரப்பட்ட தூரம்
II. வீச்சு ேற்றும் அதிர்பவண் இரண்டும் ஒதர அலகால் குறிப்பிடலாம்
தேற்கூறியவற்றுள் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேட்டும்

B) II ேட்டும்

C) இரண்டும்

D) இரண்டுமில்லல

72. Pick the odd one.
A) Water waves

B) Light waves

C) Sound waves

D) Vibration of stretched string

பபாருந்தா ஒன்லறக் கண்டறிக.
A) நீர் அலலகள்

B) ஒளி அலலகள்

C) ஒலி அலலகள்

D) நீட்டப்பட்ட இலையின் அதிர்வு
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73. Consider the following statements.
I. Neutrons are present in the Nuclei of all atoms.
II. Number of neutrons is difference between mass number and number of
protons.
III. Mass of a neutron is almost equal to the mass of a proton.
Which of the statements given above is/are correct?
A) I and II only

B) II and III only

C) All the above

D) None of the above

கீழ்க்காணும் கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
I. நியூட்ரான்களின் எல்லா அணுக்களின் உட்கருவினுள் அலேந்துள்ைது.
II.

நியூட்ரான்களின்

எண்ணிக்லகயாைது

நிலற

எண்ணிற்கும்

புதராட்டான்

களின்

எண்ணிக்லகக்குோை தவறுபாடு சேோகும்.
III. நியூட்ரானின் நிலற ஏறத்தாை புதராட்டானின் நிலறக்குச் சேோகும்.
தேற்கண்ட கூற்றுகளில் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேற்றும் II ேட்டும்

B) II ேற்றும் III ேட்டும்

C) தேற்கண்ட அலைத்தும்

D) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல

74. Consider the following statements.
I. Alpha particles are Argon Ions.
II. The mass of an alpha particle is about 8000 times lesser than mass of an
electron.
III. Velocity of alpha particles is about 3x 107m/s
Which of the statements given above is/are correct?
A) I and II only

B) II and III only

C) All the above

D) None of the above

பின்வரும் கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
I. ஆல்பா துகள்கள் ஆர்கான் அயனிகைாகும்.
II. ஆல்பா துகள்களின் நிலற எலக்ட்ரானின் நிலறலயவிட 8000 ேடங்கு சிறியதாகும்.
III. ஆல்பா துகள்களின் திலசதவகம் 3x 107m/s ஆகும்.
தேற்கண்ட கூற்றுகளில் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேற்றும் II ேட்டும்

B) II ேற்றும் III ேட்டும்

C) தேற்கண்ட அலைத்தும்

D) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல

75. Consider the following statements related to magnetic lines of force.
I. Magnetic lines of force start from the North Pole and end at the South
Pole.
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II. Magnetic lines of force never intersect
III. In Earth, Magnetic lines of force are maximum at the poles than at the
equator.
Which of the statements given above is/are correct?
A) I and II only

B) I and III only

C) II and III only

D) All the above

காந்தவிலச தகாடுகள் குறித்து பின்வரும் கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
I. காந்த விலசக் தகாடுகள் வட துருவத்தில் பதாடங்கி பதன் துருவத்தில் முடியும்.
II. காந்த விலசக் தகாடுகள் எங்கும் பவட்டாது.
III. காந்த விலசக் தகாடுகள் ேத்திய தரலகலயக் காட்டிலும் துருவங்களில் அதிகோக
இருக்கும்.
தேற்கண்ட கூற்றுகளில் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேற்றும் II ேட்டும்

B) I ேற்றும் III ேட்டும்

C) II ேற்றும் III ேட்டும்

D) தேற்கண்ட அலைத்தும்

76. In a transformer, the number of turns in primary coil is 800 and number of
turns in secondary coil is 400. It is connected to a 440V power supply. What
will happen in the output?
A) Voltage increases; Current increases
B) Voltage decreases; Current decreases
C) Voltage increases; Current decreases
D) Voltage decreases; Current increases
ஒதர மின்ோற்றியில், முதன்லே சுருளில் உள்ை திருப்புகளின் எண்ணிக்லக 800 ேற்றும்
துலணச்சுருளில் உள்ை திருப்புகளின் எண்ணிக்லக 400. தேலும், இது 440V அளிப்புடன்
இலணக்கப்பட்டுள்ைது. எனில் கீழ்காணும் எந்த மின் நிகழ்வு நலடபபறும்?
A) மின்ைழுத்த தவறுபாடு அதிகரிக்கும்; மின்தைாட்டம் அதிகரிக்கும்
B) மின்ைழுத்த தவறுபாடு குலறயும்; மின்தைாட்டம் குலறயும்
C) மின்ைழுத்த தவறுபாடு அதிகரிக்கும்; மின்தைாட்டம் குலறயும்
D) மின்ைழுத்த தவறுபாடு குலறயும்; மின்தைாட்டம் அதிகரிக்கும்
77. Consider the following incidents.
I. Light travels from air to water
II. Light travels from water to air
III. Angle of incidence > Critical angle
IV. Critical angle > angle of incidence.
Pick the conditions required for Total Internal Reflection to happen.
A)I and III only

B) II and III only

C) I and IV only

D) II and IV only
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கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகலை ஆய்க.
I. ஒளியாைது காற்றிலிருந்து நீருக்கு பசல்லும்
II. ஒளியாைது நீரிலிருந்து காற்றிற்கு பசல்லும்
III. படுதகாணம் >ோறுநிலலக் தகாணம்
IV. ோறுநிலலக் தகாணம் >படுதகாணம்
முழு அக எதிபராளிப்பு நிகழுவதற்காை நிபந்தலைகள் எலவ?
A)I ேற்றும் III ேட்டும்

B) II ேற்றும் III ேட்டும்

C) I ேற்றும் IV ேட்டும்

D) II ேற்றும் IV ேட்டும்

78. Consider the following statements
I. It is called diverging lens
II. It products virtual images
III. It is used to treat myopia
Which of the following satisfies the above statements?
A)Convex lens

B) Concave lens

C) Plano convex lens

D) Bifocal lens

பின்வரும் வாக்கியங்கலை கவனிக்க.
I. இது விரிக்கும் பலன்சு ஆகும்.
II. ோயப் பிம்பங்கலைத் ததாற்றுவிக்கும்
III. கிட்டப்பார்லவ குலறபாட்லடச் சரிபசய்யப் பயன்படுகிறது.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் தேற்கூரிய கூற்றுகளுடன் பபாருந்தக்கூடியது எது?
A) குவி பலன்சு

B) குழி பலன்சு

C) தட்டக்குவி பலன்சு

D) இரு குவிய பலன்சுகள்

79. Consider the following statements
I.When resistors are connected in parallel, the equivalent resistance is more
than lowest resistance
II. If one appliance is disconnected, others will work independently
Which of the statements given above is/are correct?
A)I only

B) II only

C) Both I and II

D) Neither I nor II

பின்வரும் வாக்கியங்கலை கவனிக்க.
I.

பல

மின்தலடயாக்கிகள்

பக்க

இலணப்பில்

இலணக்கப்படும்தபாது

பதாகுபயன்

மின்தலடயாைது மின்தலடகளின் குலறந்த ேதிப்லபவிட அதிகோக இருக்கும்.
II. ஒரு மூடிய சுற்று திறந்திருந்தாலும் ேற்ற மூடிய சுற்றுகளின் வழியாக மின்தைாட்டம்
பாயும்.
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தேற்கூறியவற்றில் சரியாைது எது/எலவ கண்டறிக.
A)I ேட்டும்

B) II ேட்டும்

C) இரண்டும்

D) இரண்டுமில்லல

80. Consider the following statements
I. It is transverse in nature
II. The wavelength ranges from 4 x 10-7m to 7 x 10-7m
Which of the following will satisfy the above statements?
A)Sound

B) X-rays

C) Infrared rays

D) Visible light

கீழ்க்காணும் கூற்றுக்கலைக் கருத்தில் பகாள்க.
I. இவ்வலலகள் இயற்லகயாகதவ குறுக்கலலகள்
II. அலலநீைம் 4 x 10-7m முதல் 7 x 10-7 வலர இருக்கும்
பின்வருவைவற்றுள் தேற்காணும் கூற்றுகளுடன் பதாடர்புலடயது எது?
A) ஒலி அலலகள்

B) X-கதிர்கள்

C) அகச்சிவப்புச் கதிர்

D) கண்ணுறு ஒளி

81. Consider the following statements
I. Momentum is product of mass and velocity of an object
II. Momentum is a vector quantity
III. Its direction is always in same direction as the velocity
Which of the above statements is/are correct?
A)I only

B) I and II only

C) II and III only

D) All the above

பின்வரும் வாக்கியங்கலை கவனிக்கவும்.
I. உந்தம் என்பது ஒரு பபாருளின் நிலற ேற்றும் திலசதவகத்தின் பபருக்கற்பலன் ஆகும்.
II. உந்தம் ஒரு பவக்டர் அைவு ஆகும்.
III. உந்தத்தின் திலச, திலசதவகத்தின் திலசயிதலதய அலேயும்.
தேற்கண்டவற்றுள் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேட்டும்

B) I ேற்றும் II ேட்டும்

C) II ேற்றும் III ேட்டும்

D) தேற்கண்ட அலைத்தும்

82. Which of the following is not a part of radioactivity?
A) α rays

B) β rays

C) r rays

D) X rays
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பின்வருபலவகளுள் எது கதிரியக்கத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல?
A) α கதிர்கள்

B) β கதிர்கள்

C) காோ கதிர்கள்

D) X கதிர்கள்

83. Consider the following statements
I.Fuse works based on Joules heating effect
II. Fuse is made of an alloy of Stannum and Plumbum
III. It has low resistance and low melting point
Which of the above statements is/are correct?
A) I and III only

B) II and III only

C) I and II only

D) All the above

பின்வரும் வாக்கியங்கலை கவனிக்கவும்.
I. மின் உருகு இலையாைது ஜூல் பவப்ப விலைவின் அடிப்பலடயில் பசயல்படுகிறது.
II. மின் உருகு இலையாைது பவள்ளியம் ேற்றும் காரீயம் ஆகியவற்றின் உதலாகக்
கலலவயிைால் ஆைது.
III. இது குலறந்த மின் தலடலயயும் குலறந்த உருகு நிலலலயயும் பகாண்டது.
தேற்கண்டவற்றுள் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேற்றும் III ேட்டும்

B) II ேற்றும் III ேட்டும்

C) I ேற்றும் II ேட்டும்

D) தேற்கண்ட அலைத்தும்

84. Consider the following statements about moments of force
I. The rotating or turning effect of a force about a fixed point is called Moment
of couple
II. It is a vector quantity
III. It is expressed in Nm-1
Which of the statements given above is/are incorrect?
A) I and II only

B) II and III only

C) I and III only

D) All the above

விலசயின் திருப்புத் திறன் குறித்த கீழ்க்காணும் கூற்றுக்கலைக் கருத்தில் பகாள்க.
I. விலசயாைது ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்தும் சுைல் விலைவிலை
இரட்லட விலசகள் என்கிதறாம்.
II. இது ஒரு பவக்டர் அைவாகும்.
III. இது நியூட்டன் மீட்டர்-1 எை குறிப்பிடப்படுகிறது.
தேற்கண்ட கூற்றுகளில் தவறாைலவ எது/எலவ?
A)I ேற்றும் II ேட்டும்

B) II ேற்றும் III ேட்டும்

C) I ேற்றும் III ேட்டும்

D) தேற்கூறிய அலைத்தும்
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85. Which of the following is/are unit of impulse?
I. Kgms-2

II. Kgms-1

III. Nm

IV. Nm-1.

V. Ns
Codes:
A) I and III only

B) V only

C) II and IV only

D) II and V only

கீழ்க்கண்டவற்றுள் கணத்தாக்கு விலசயின் அலகு யாது?
I. கிகிமீவி-2

II. கிகிமீவி-1

III. நியூட்டன் மீ

IV. நியூட்டன் மீ-1.

V. நியூட்டன் வி
Codes:
A) I ேற்றும் III ேட்டும்

B) V ேட்டும்

C) II ேற்றும் IV ேட்டும்

D) II ேற்றும் V ேட்டும்

86. Consider the following statements
I. Radioactivity involves emission of α rays, β rays and comma rays only
II. Spontaneous radioactivity occurs only in elements whose atomic number is
more than 83
III. Natural radioactivity cannot be controlled
Which of the statements given above is/are correct?
A)I and II only

B) II and III only

C) I and III only

D) All the above

பின்வரும் வாக்கியங்கலை கவனிக்க.
I.

கதிரியக்கம்

என்பது

ஆல்பா,

பீட்டர்

ேற்றும்

காோக்

கதிர்கலை

ேட்டுதே

பவளியிடுவதாகும்.
II. அணு எண் 83 ஐ விட அதிகோக உள்ை தனிேங்கள் தன்னிச்லசயாை கதிரியக்கங்கலை
பவளியிடும் திறன் பபற்றலவ.
III. இயற்லகக் கதிரியக்கத்லத கட்டுப்படுத்த இயலாது.
தேற்கூறியவற்றுள் சரியாைது எது எலவ கண்டறிக?
A)I ேற்றும் II ேட்டும்

B) II ேற்றும் III ேட்டும்

C) I ேற்றும் III ேட்டும்

D) தேற்கூறிய அலைத்தும்

87. Consider the following statements
Assertion (A): In the Solid state, ionic compounds are poor conductors of
electricity.
Reason (R): In the solid waste, the ions are free to move.
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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 கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
கூற்று (A): திட நிலலயில் அயனி மூலக்கூறுகள் மின் குலறகடத்திகள் ஆகும்.
காரணம் (R): திட நிலலயில் அயனிகள் சுலபோக நகர்கின்றை.
குறியீடுகள்:
A) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ேற்றும் (R) என்பது (A)யின் சரியாை விைக்கோகும்.
B) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ஆைால் (R) என்பது (A) யின் சரியாை விைக்கேல்ல
C) (A) சரி ஆைால் (R) தவறு
D) (A) தவறு ஆைால் (R) சரி
88. Consider the following statements
Assertion (A): In atmosphere red color light is scattered less
Reason (R): Amount of scattering of light is proportional to fourth power of
its wavelength
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 கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
கூற்று (A): வளிேண்டலத்தில் சிவப்பு நிற ஒளிக்கதிர் குலறவாக சிதறல் அலடகிறது.
காரணம் (R):

ஓர்

ஒளிக்கதிர்

சிதறலலடயும் அைவாைது,

அதன்

அலலநீைத்தின்

நான்ேடிக்கு தநர்த்தகவில் இருக்கும்.
குறியீடுகள்:
A) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ேற்றும் (R) என்பது (A)யின் சரியாை விைக்கோகும்.
B) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ஆைால் (R) என்பது (A) யின் சரியாை விைக்கேல்ல
C) (A) சரி ஆைால் (R) தவறு
D) (A) தவறு ஆைால் (R) சரி.
89. Consider the following statements
Assertion (A): Nichrome is used in making heating elements
Reason (R): Nichrome is a conductor with lower resistivity
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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 கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
கூற்று (A): நிக்தராம் பவப்பதேற்றும் சாதைங்களில் பயன்படுகிறது.
காரணம் (R): நிக்தராம் என்பது மிக குலறந்த மின்தலட பகாண்ட ஒரு கடத்தியாகும்.
குறியீடுகள்:
A) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ேற்றும் (R) என்பது (A)யின் சரியாை விைக்கோகும்.
B) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ஆைால் (R) என்பது (A) யின் சரியாை விைக்கேல்ல
C) (A) சரி ஆைால் (R) தவறு
D) (A) தவறு ஆைால் (R) சரி.
90. Match the following
List-I

List-II

(Quantity)

(Unit)

a)Electric Power

1. Watt hour

b) Electrical Energy

2. Kgms-2

c) Momentum

3. Kgms-1

d) Force

4. Watt

பட்டியல் I ஐ, பட்டியல் II உடன் பபாருத்துக.
பட்டியல்-I

பட்டியல்-II

(அைவுகள்)

(அலகு)

a) மின்திறன்

1. வாட் ேணி

b) மின் ஆற்றல்

2. Kgms-2

c) உந்தம்

3. Kgms-1

d) விலச

4. வாட்

Codes:
abcd
A)4 1 3 2
B) 2 4 3 1
C) 3 1 4 2
D) 1 3 2 4
91. Who introduced the term Electrolysis?
A)Thomas Alva Edison

B) Michael Faraday
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C) Andre-Marie Ampere

D) Heinrich Hertz

”மின்ைாற் பகுத்தல்” என்ற பசால்லல யார் அறிமுகப்படுத்தியது?
A) தாேஸ் ஆல்வா எடிசன்

B) லேக்தகல் ஃபாரதட

C) ஆண்ட்தர-தேரி ஆம்பியர்

D) பஹய்ன்ரிச் பஹட்ஸ்

92. Consider the following statements about buoyant force
I. The property of buoyancy is exhibited by fluids only
II. A body floats if its weight is greater than the buoyant force
Which of the statements given above is/are correct?
A)I only

B) II only

C) Both I and II

D) Neither I nor II

மிதப்பு விலச பற்றிய பின்வரும் கூற்லற காணவும்.
I.மிதப்பு விலச பண்புகள் திரவங்களில் ேட்டுதே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது
II. ஒரு பபாருளின் எலடயாைது மிதப்பு விலசலய விட அதிகோக இருப்பின் அப்பபாருள்
மிதக்கிறது.
தேற்கூறியவற்றில் சரியாைது எது/எலவ?
A) I ேட்டும்

B) II ேட்டும்

C) இரண்டும்

D) இரண்டுமில்லல

93. Which of the following is expressed in Siemens/meter
A) Electrical Conductivity B) Electrical Resistivity
C) Magnetic Flux Density D) Capacitance
பின்வருபலவகளுள் எது சீேன்ஸ்/மீட்டரில் குறிப்பிடப்படுகிறது?
A) மின்கடத்துத் திறன்

B) மின்தலட எண்

C) காந்தப்பாய அடர்த்தி

D) மின்ததக்கத்திறன்

94. Arrange the following elements in increasing order of Electrical Resistivity.
I.Copper

II. Aluminium

III. Silver

கீழ்க்காணும் தனிேங்கலை அவற்றின் மின்தலட எண்ணில் அடிப்பலடயில் ஏறுவரிலசயில்
வரிலசப்படுத்துக.
I.பசம்பு

II. அலுமினியம்

III. பவள்ளி

Codes:
A) I,II,III

B) III,II,I

C) II,I,III

D) III,I,II

95. Consider the following statements.
I. Light travels in rectilinear path in a homogenous medium
II. Light undergoes reflection, refraction, polarization and diffraction
Which of the statements given above is/are correct?
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A) 1 only

B) II only

C) Both I and II

D) Neither I nor II

பின்வரும் கூற்றுகலை கருத்தில் பகாள்க.
I. ஒளியாைது ஒதர ோதிரியாை ஊடகத்தில் தநர்தகாட்டுப் பாலதயில் பயணிக்கிறது.
II. ஒளியாைது பிரதிபலிப்பு, ஒளிவிலகல், துருவப்படுத்துதல், வலைதல் ஆகியவற்றிற்கு
உட்படுத்தப்படுகிறது.
தேற்கூறியவற்றுள் சரியாைது எது/எலவ?
A) 1 ேட்டும்

B) II ேட்டும்

C) இரண்டும்

D) இரண்டுமில்லல

96. Who constructed the first pendulum clock?
A) Galileo

B) Christian Huygens

C) Maxwell

D) Archimedes

முதல் ஊசல் கடிகாரத்திலை உருவாக்கியவர் யார்?
A) கலீலிதயா

B) கிரிஸ்டியன் ஹய்பஜன்ஸ்

C) தேக்ஸ்பவல்

D) ஆர்கிமிடிஸ்

97. Pick the odd one out.
A) Velocity

B) Acceleration

C) Displacement

D) Mass

முரண்பட்ட ஒன்லறத் ததர்வு பசய்க.
A) தவகம்

B) முடுக்கம்

C) இடப்பபயர்வு

D) நிலற

98. Which of the following fuel have a low ignition temperature and high calorific
value?
A) Liquid fuel

B) Gaseous fuel

C) Solid fuel

D) Both B and C

கீழ்க்கண்டவற்றுள் குலறவாை எரிபற்று பவப்பநிலல ேற்றும் அதிக பவப்ப ேதிப்பீட்டுத்
திறலைக் பகாண்ட எரிபபாருள் எது?
A) திரவ எரிபபாருள்

B) வாயு எரிபபாருள்

C) திட எரிபபாருள்

D) B ேற்றும் C

99. Consider the following statements
Assertion (A): The Ozone is present in the Stratosphere
Reason (R): The Ultraviolet rays from the sun produces ozone.
Codes:
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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 கூற்றுகலை கவனிக்கவும்.
கூற்று (A): ஓதசான் பலடயடுக்கில் அலேந்துள்ைது.
காரணம்

(R):

சூரியனிலிருந்து

வரும்

புறஊதாக்

கதிர்கள்

ஓதசாலை

உற்பத்தி

பசய்கின்றை.
குறியீடுகள்:
A) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ேற்றும் (R) என்பது (A)யின் சரியாை விைக்கோகும்.
B) (A) ேற்றும் (R) இரண்டும் சரி ஆைால் (R) என்பது (A) யின் சரியாை விைக்கேல்ல
C) (A) சரி ஆைால் (R) தவறு
D) (A) தவறு ஆைால் (R) சரி.
100.

Pick the odd one.
A)Temperature

B) Amount of Substance

C) Luminous Intensity

D) Magnetic Susceptibility

முரண்படும் ஒன்லறத் ததர்வு பசய்க.
A) பவப்பநிலல

B) பபாருளின் அைவு

C) ஒளிச் பசறிவு
101.

Assertion (a) :

D) காந்த ஏற்புத்திறன்
A man standing on a completely friction less surface can

propel himself by whistling.
Reason (R) : If no external force acts on a system, its momentum cannot change.
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A
(c) A is true but A is false
(d) A is false but R is true
கூற்று (கூ) :

முற்றிலும் உராய்வுகைற்ற தேற்பரப்பில் நிற்கும் ஒரு ேனிதன் விசில்

அடிப்பதன்மூலம் தன்லைத் தாண்ட முடியும்.
காரணம் (கா) :

அலேப்பின் மீது பவளிப்புறவிலச பசயல்படாதவலர, அதன் உந்தம்

ோறாது.
(a) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கம்
(b) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கேல்ல
(c) கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் தவறு.
(d) கூற்று தவறு. ஆைால் காரணம் சரி
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102.

In cricket match, while catching a fast moving ball, a fielder in the ground

gradually pulls his hands backwards with the moving ball to reduce the velocity
to zero, The act represents
(a) Newton’s first law of motion

(b) Newton’s second law of motion

(c) Newton’s third law of motion

(d) Law of conservation of energy

கிரிக்பகட் விலையாட்டில், தவகோக வரும் பந்லத பிடிக்கும் தடுப்பாைார், லககலை பேதுவாக
பின்தைாக்கி

இழுத்து

பந்தின்

திலசதவகத்லத

சுழிக்கு

குலறக்கிறார்.

இந்நிகழ்வு

பவளிப்படுத்துவது.
(a) நியூட்டனின் முதல் இயக்க விதி
(b) நியுட்டனின் இரண்டாவது இயக்கவிதி
(c) நியூட்டனின் மூன்றாவது இயக்கவிதி
(d) ஆற்றல் அழிவின்லே விதி
103.

It is difficult to cut things with a blunt knife because

(a) the pressure exerted by knife for a given force increases with increase in
bluntness
(b) a sharp edge decreases the pressure exerted by knife for a given force
(c) a blunt knife decreases the pressure for a given force
(d) a blunt knife decreases the area of intersection
பபாருள்கலை ேழுங்கிய கத்தியால் பவட்டுவது கடிைம், ஏபைனில்
(a)

கத்தியால்

பசலுத்தப்படும்

அழுத்தோைது,

பகாடுக்கப்பட்ட

விலச

அதிகரிப்பதால்

ேழுங்கலும் அதிகரிக்கிறது.
(b) பகாடுக்கப்பட்ட விலசக்கு கத்தியால் பசலுத்தப்படும் அழுத்தோைது கூர்முலையால்
குலறக்கப்படுகிறது
(c) பகாடுக்கப்பட்ட விலசக்கு கத்தியால் பசலுத்தப்படும் அழுத்தோைது ேழுங்கலாை
கத்தியால் குலறக்கப்படுகிறது.
(d) ேழுங்கலாை கத்தி குறுக்குபவட்டு பரப்லபக் குலறக்கிறது.
104.

Statement A : While walking on ice, one should take small steps to avoid

slipping.
Statement B : This is because smaller steps ensure smaller friction.
(a) Statement A is correct

(b) Statement B is correct.

(c) Both statements are correct.

(d) Both statements are incorrect
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வாக்கியம் A : பனியில் நடக்கும் தபாது, நழுவுவலதத் தவிர்க்க ஒருவர் சிறிய அடிபயடுத்து
லவக்க தவண்டும்.
வாக்கியம் B : ஏபைனில் சிறிய அடிபயடுத்தல் லவத்தல் சிறிய உராய்லவதய உருவாக்கும்.
(a) வாக்கியம் A சரி

(b) வாக்கியம் B சரி

(c) இரண்டும்சரி

(d) இரண்டும்தவறு

105.

Thomas and Mary are playing carom board. They arrange the seeds in the

vertical order. Thomas strikes on the seeds with the striker, with a great speed.
He finds that, the stakes do not fall down. On the other hand, when he strikes
the seeds with less speed, all the seeds of the stakes fell down. Which property
of force this shows?
(a) Newton’s third law

(b) Motion

(c) Inertia

(d) Reaction of force

தாேஸ் ேற்றும் தேரி தகரம் விலையாடிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் விலதகலை (coins)
பசங்குத்தாக அடுக்கி லவத்துள்ைைர். தாேஸ் அதிதவகோக தாக்கிலய பகாண்டு விலதகலை
தாக்கிைார். இருப்பினும் அடுக்குகள் விைாேல் இருப்பலத கண்டறிகிறார். ஆைால் பேதுவாக
தாக்கும் பபாழுது அடுக்குகள் சரிவலத கண்டறிகிறார். இது விலசயின் எத்தலகய பண்லப
காட்டுகிறது?
(a) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி

(b) இயக்கம்

(c) நிலலேம்

(d) விலசயின் எதிர் விலை

106.

Match the Column 1 and Column II
Column-I

Column-II

A. Electric Motor

1) Electrical energy to sound energy

B. Electric bell

2) Electrical energy to mechanical energy

C. Electric bulb

3) Light energy to electrical energy

D. Photoelectric cell

4) Heat energy to mechanical energy

E. Steam engine

5) Electric energy to light energy

Codes:
A

B

C

D

E

a)

1

2

5

3

4

b)

2

1

5

3

4

c)

2

1

5

4

3

d)

2

1

5

3

4

பபாருத்துக.
நிரல்-I

Column-II
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A. மின் தோட்டார்

1) மின்ைாற்றலிருந்து ஒலி ஆற்றலாக

B. மின்சார ேணி

2) மின்ைாற்றலிருந்து இயந்திர ஆற்றலாக

C. மின்சார விைக்கு

3) ஒளி ஆற்றலிருந்து மின்ைாற்றலாக

D. ஒளி மின்கலம்

4) பவப்ப ஆற்றலிருந்து இயந்திர ஆற்றலாக

E. நீராவி எஞ்சின்

5) மின்ைாற்றலிருந்து ஒளிஆற்றலாக

Codes:
A

B

C

D

E

a) 1

2

5

3

4

b) 2

1

5

3

4

c) 2

1

5

4

3

d) 2

1

5

3

4

107.

Assertion : A man gets completely exhausted in trying to push a stationary

wall.
Reason :

Work done by the man on the wall is zero.

(a) If both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation
of Assertion.
(b) If both Assertion and Reason are correct, but Reason is not the correct
explanation of Assertion.
(c) If Assertion is correct but Reason is incorrect.
(d) If Assertion is incorrect but Reason is correct.
கூற்று (கூ) :

நிலலயாை சுவலர தள்ளும் பபாழுது ஒரு ேனிதன் முழுவதுோக

தசார்வலடகிறான்.
காரணம் (கா) :

ேனிதைால் சுவரின் மீது பசய்யப்பட்ட தவலல சுழி.

(a) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கம்
(b) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கேல்ல
(c) கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் தவறு.
(d) கூற்று தவறு. ஆைால் காரணம் சரி
108.

A simple machine helps a person in doing:

(a) less work
(b) the same amount of work with lesser force
(c) the same amount of work slowly
(d) the same amount of work much faster
ஒரு எளிய இயந்திரம் ஒரு நபருக்கு உதவுகிறது.
(a) தவலலலய குலறக்க
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(b) குலறந்த சக்தியால் அதத அைவு தவலல பசய்ய
(c) பேதுவாக அதத அைவு தவலல பசய்ய
(d) மிகதவகோக அதத அைவு தவலல பசய்ய
109.

A geostationary satellite

(a) can move about any axis
(b) must move about the polar axis
(c) must move on an axis in the equatorial plane
(d) both (b) and (c)
புவிநிலலத் துலணக்தகாள் (Geostationary satellite)
(a) எந்த அச்சிலும் நகர முடியும்
(b) துருவ அச்சில் கட்டாயம் நகர தவண்டும்
(c) நிலநடுக்தகாட்டில் கட்டாயம் நகர தவண்டும்
(d) (b) & (c) இரண்டும்
110.

Consider the following statements:

1. The gravitational force exerted by the sun on the moon is greater than the
gravitational force exerted by the earth on the moon.
2. A heavy body fails at a faster rate than a light body in vaccum.
Which of' the following statements given above is/are correct?
(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

பின்வரும் வாக்கியங்கலை கருதுக.
1. புவியாைது நிலவின் மீது பசலுத்தும் ஈர்ப்புவிலசலய விட, சூரியன் நிலவின்மீது
பசலுத்தும் ஈர்ப்புவிலச அதிகம்.
2. பவற்றிடத்தில், கைோை பபாருைாைது, தலசாை பபாருலைவிட தவகம் குலறவாக
இருக்கும்.
சரியாை வாக்கியங்கலை கண்டறிக.
(a) 1 ேட்டும்

(b) 2 ேட்டும்

(c) இரண்டும்

(d) எதுவுமில்லல

111. Assertion (A) : Space rocket are usually launched in the equatorial line from
west to east
Reason (R) : The acceleration due to gravity is minimum at the equator.
(a) Both A and R are tore and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
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(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true
கூற்று (கூ) :

பூேத்தியதரலகயின் தேற்கிலிருந்து கிைக்காக இராக்பகட்டுகள் வைக்கோக

விண்பவளிக்கு ஏவப்படுகின்றை.
காரணம் (கா) :

நிலநடுக்தகாட்டு

பகுதியில்

புவிஈர்ப்பு

முடுக்கம்

குலறந்தபட்சோக

இருக்கும்.
(a) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கம்
(b) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கேல்ல
(c) கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் தவறு.
(d) கூற்று தவறு. ஆைால் காரணம் சரி
112.

The tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area is due to

:
(a) surface tension

(b) viscosity

(c) density

(d) vapour pressure

திரவத்துளியாைது குலறந்தபட்ச பரப்லப பபற்றிருக்கும் தபாக்குக்கு காரணோக அலேவது
(a) பரப்பு இழுவிலச

(b) பாகு நிலல

(c) அடர்த்தி

(d) ஆவி அழுத்தம்

113.

For which one of the following is capillarity not the reason?

(a) Blotting of ink
(b) Rising of underground water
(c) Spread a water drop on a cotton cloth
(d) Rising of water from the roots of a plant to its foliage
பின்வருவைவற்றுள் நுண்புலை நுலைவுக்கு காரணமில்லாதது எது?
(a) இங்க் உறிஞ்சப்படுதல்
(b) நிலத்தடி நீர் உயருதல்
(c) பருத்தி துணியில் நீர்த்துளி பரவுதல்
(d) தாவரத்திற்கு தவர்மூலோக நீர் உறிஞ்சுதல்
114.

When a ship floats on water

(a) it displaces no water
(b) the mass of water displaced is equal to the mass of the ship
(c) the mass of water displaced is lesser than the mass of the ship
(d) the mass of water displaced is greater than the mass of the ship
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கப்பல் நீரின் மீது மிதக்கும் பபாழுது
(a) நீலர இடப்பபயர்ச்சி பசய்யாது
(b) கப்பலின் நிலறக்கு சேோக நீரின் நிலற இடப்பபயர்வு பசய்யும்
(c) கப்பலின் நிலறலயவிட குலறவாக நீரின் நிலற இடப்பபயர்வு பசய்யும்
(d) கப்பலின் நிலறலயவிட அதிகோக நீரின் நிலற இடப்பபயர்வு பசய்யும்
115.

In a vacuum, a five-rupee coin, a feather of a sparrow bird and a mango are

dropped simultaneously from the same height. The time taken by them to reach
the bottom it t1, t2 and t3 respectively. In this situation, we will observe that
(a) t1> t2> t3

(b) t1 > t3> t2

(c) t3> t1> t2

(d) t1 =t2 =t3

பவற்றிடத்தில், சேோை உயரத்திலிருந்து ஐந்து ரூபாய் நாணயம், குருவி இறக்லக, ோம்பைம்
ஆகியலவ தன்னிச்லசயாக விடப்படுகின்றை. தலரப்பகுதிலய பதாட இலவ மூன்றும்
எடுத்துக் பகாள்ளும் தநரம் முலறதய t1, t2ேற்றும் t3. இந்நிகழ்வில் நாம் அறிவது
(a) t1> t2> t3

(b) t1 > t3> t2

(c) t3> t1> t2

(d) t1 =t2 =t3

116.

Which one of the following properties distinguishes ultrasound from normal

audible sound?
(a) Intensity

(b) Speed of propagation

(c) Frequency

(d) Quality

பின்வரும் எந்த பண்புநலன்களில், பசவியுணர் ஒலியிலிருந்து மீபயாலியாைது தவறுபடுகிறது.
(a) பசறிவு

(b) தவகோக பரவுதல்

(c) அதிர்பவண்

(d) தரம்

117.

Consider the following parts of spectra

1. Visible

2. Infrared

3. Ultraviolet

4. Microwave

Which one of the following is the correct sequence in which their wavelengths
increase ?
(a) 4 - 3 - 1 - 2

(b) 4 - 1 - 2 - 3

(c) 3 - 2 - 1 - 4

(d) 3 - 1 - 2 - 4

நிறோலலயின் பின்வரும் பகுதிகலை கருதுக.
1. கண்ணுரு

2. அகச்சிவப்பு

3. புறஊதா
IYACHAMY ACADEMY CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

37

அலலநீைங்களின் ஏறுவரிலசப்படி சரியாை ஒன்லற ததர்ந்பதடு.
(a) 4 - 3 - 1 - 2

(b) 4 - 1 - 2 - 3

(c) 3 - 2 - 1 - 4

(d) 3 - 1 - 2 - 4

118.

Which one of the following is not electromagnetic in nature?

(a) Cathode-rays

(b) X-rays

(c) Gamma-rays

(d) Infrared-rays

பின்வருவைவற்றுள் எது இயற்லகயில் மின்காந்தஅலல அல்ல
(a) தகத்ததாடு கதிர்

(b) X-கதிர்

(c) காோகதிர்

(d) அகச்சிவப்பு கதிர்

119.

Which one of the following types of waves are used in a night vision

apparatus?
(a) Radio waves

(b) Microwaves

(c) Infra-red waves

(d) none of the above

பின்வருவைவற்றுள் எந்த அலலகள் இரவுபார்லவ உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
(a) தரடிதயா அலலகள்

(b) லேக்தரா அலலகள்

(c) அகச்சிவப்பு அலலகள்

(d) எதுவுமில்லல

120.

Bats can ascertain distance, directions, nature and size of the obstacles at

night. This is possible by reflection of the emitted
(a) ultrasonic waves from the bat
(b) ultrasonic waves from the distant objects
(c) supersonic waves from the bat
(d) supersonic waves from the distant objects
பவைவால்கள் இரவில் தூரம், திலசகள், தலடகளின் தன்லே ேற்றும் உருவைவு ஆகியவற்லற
உறுதிப்படுத்திக்

பகாள்ளும்.

இதுஎங்கிருந்து

உமிைப்பட்டு

எதிபராளிக்கும்

நிகழ்வால்

சாத்தியோகிறது.
(a) பவைவாலிடமிருந்து வரும் மீபயாலி அலலகள்
(b) பபாருளிலிருந்து வரும் மீபயாலி அலலகள்
(c) பவைவாலிருந்து வரும் சூப்பர்தசானிக் அலலகள்
(d) பபாருளிலிருந்து வரும் சூப்பர்தசானிக் அலலகள்
121.

Assertion (A): In a pressure cooker food is cooked above boiling point.

Reason (R): Boiling point of water increases as the pressure increases.
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(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
(c) A is true, but R is false
(d) A is false, but R is true
கூற்று (கூ) :

சலேயல் அழுத்தக்கலனில் உணவாைது, நீரின் பகாதிநிலலக்குதேதல

சலேக்கப்படுகிறது.
காரணம் (கா) :

அழுத்தம் அதிகரிக்கும் பபாழுது நீரின் பகாதிநிலலயும் அதிகரிக்கும்.

(a) கூற்று, காரணம் இரண்டும்சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கம்
(b) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கேல்ல
(c) கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் தவறு.
(d) கூற்று தவறு. ஆைால் காரணம் சரி

122.

The surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom

is still liquid. What is the reason?
(a) Ice is a bad conductor of heat.
(b) Since the surface of the lake is at the same temperature as the air, no
heat is lost.
(c) The density of water is maximum at 4C.
(d) None of the statements (a), (b) and (c) given is correct.
மிகவும் குளிர்காலத்தில் ஏரியின் தேற்பரப்பு உலறந்த நிலலயில் உள்ைது. ஆைால் ஏரியின்
ஆைத்தில் உள்ை நீர் திரவநிலலயில் இருக்க காரணம்?
(a) பனிக்கட்டியாைது பவப்பத்லத கடத்துவதில்லல
(b) காற்றின் பவப்பநிலலயும், ஏரியின் தேற்பரப்பு பவப்பநிலலயும் சம்ோக இருக்கும்
பபாழுது, பவப்ப இைப்பு ஏற்படுவதில்லல
(c) 4C ல்நீரின் அடர்த்தி அதிகபட்சோக இருக்கும்
(d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல
123.

Thermal conductivity of aluminium, copper and stainless steel increases in

the order
(a) Copper >Aluminium> Stainless Steel
(b) Stainless Steel >Aluminium> Copper
(c) Aluyminium> Copper > Stainless Steel
(d) Copper > Stainless Steel >Aluminium
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அலுமினியம், தாமிரம், எஃகு (Stainelss steel) ஆகியவற்றின் பவப்பகடத்துதிறன் பபாருத்து
சரியாைவற்லற ததர்ந்பதடு.
(a) தாமிரம்>அலுமினியம்>எஃகு
(b) எஃகு>அலுமினியம்>தாமிரம்
(c) அலுமினியம்>தாமிரம்>எஃகு
(d) தாமிரம்>எஃகு>அலுமினியம்
124.

The frequency of ultrasound waves is

(a) less than 20 Hz

(b) between 20 Hz and 2 kHz

(c) between 2 kHz and 20 kHz

(d) greater than 20 kHz

மீபயாலி (Ultrasound) அலலகளின் அதிர்பவண் எல்லல
(a) > 20 Hz

(b) 20 Hz - 2 kHz

(c) 2 kHz - 20 kHz

(d) > 20 kHz

125.

The connecting cable of electrical appliances like electric iron, water heater

or room heater contains three insulated copper wires of three different coloursred, green and black. Which one of the following is the correct colour code?
(a) Red-live wire, Green-neutral wire, Black-ground wire
(b) Red-neutral wire, Green-ground wire, Black-live wire
(c) Red-live wire, Green-ground wire, Black-neutral wire
(d) Red-ground wire, Green-live wire, Black-neutral wire
மின் இஸ்திரிப் பபட்டி, நீர்சூதடற்றி/அலறசூதடற்றி தபான்ற மின்சாதைங்களின் இலணப்பு
கம்பிவடோைது மூன்று வர்ணங்களில் (சிவப்பு, பச்லச, கருப்பு) காப்பிடப்பட்ட தாமிர
கம்பிகலை பகாண்டிருக்கும். பின்வருவைவற்றில் சரியாை நிறவரிலசலய ததர்ந்பதடு.
(a) சிவப்பு-தநரடி கம்பி, பச்லச-நடுநிலலக் கம்பி, கருப்பு புவியிலணப்பு
(b) சிவப்பு-நடுநிலல கம்பி, பச்லச-புவிஇலணப்பு. கருப்பு-தநரடிகம்பி
(c) சிவப்பு-தநரடி கம்பி, பச்லச-புவியிலணப்பு, கருப்பு-நடுநிலலகம்பி
(d) சிவப்பு-புவியிலணப்பு, பச்லச-தநரடிகம்பி, கருப்பு-நடுநிலல கம்பி
126.

Assertion (A) : The boiling point of water decreases as the altitude increases.

Reason (R) : The atmospheric pressure increases with altitude.
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true
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கூற்று (கூ) :

உயரம் அதிகரிக்கும் பபாழுது நீரின் பகாதிநிலல குலறகிறது.

காரணம் (கா) :

உயரம் அதிகரிக்கும் பபாழுது வளிேண்டல அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.

(a) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கம்
(b) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கேல்ல
(c) கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் தவறு.
(d) கூற்று தவறு. ஆைால் காரணம் சரி
127.

The speed of a body that has Mach number more than 1 is

(a) supersonic

(b) subsonic

(c) 300 m/s

(d) about 10 m/s

தேக் எண் 1 லய விட அதிகோகும் எனில், பபாருளின் தவகம் என்ை?
(a) சூப்பர்தசானிக்

(b) குலறபயாலி

(c) 300 m/s

(d) 10 m/s

128.

Which one of the following statements is not correct?

(a) Ultrasonic waves cannot get reflected, refracted or absorbed.
(b) Ultrasonic waves are used to detect the presence of defects like cracks,
porosity, etc. in the internal structure of common structure materials.
(c) Ultrasonic waves can be used for making holes in very hard materials like
diamond.
(d) Ultrasonic waves cannot travel through vacuum.
பின்வருவைவற்றில் தவறாை வாக்கியத்லத கண்டறிக.
(a) மீபயாலி அலலகளில் எதிபராளிக்கதவா, விலகலலடயதவா அல்லது உறிஞ்சதவா
முடியாது
(b)

மீபயாலி

அலலகலைப்

பயன்படுத்தி

பபாருள்களின்

உள்அலேப்புகளில்

உள்ை

குலறபாடுகைாை விரிசல், தபாதராசிட்டி தபான்றலவகலை கண்டறியலாம்
(c) மீபயாலி அலலகலை, லவரம் தபான்ற கைோை பபாருள்களில் துலைகள் இட
பயன்படுத்தலாம்
(d) மீபயாலி அலலகள் பவற்றிடத்தில் பரவாது
129.

Statement I :

Sound wave cannot propagate in vacuum.
Statement II :
Sound waves are elastic waves and require a medium to propagate.
Code:
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(a) Both the statements are individually true and Statement II is the correct
explanation of Statement I
(b) Both the statements are individually true but Statement II is not the correct
explanation of Statement I
(c) Statement is the true but Statement II is false
(d) Statement I is false but Statement II is true
வாக்கியம் 1 : ஒலி அலலகள் பவற்றிடத்தில் பரவாது
வாக்கியம் B : ஒலி அலலகள் மீட்சி அலலகைாகும் ேற்றும் இலவ பரவ ஊடகம் ததலவ
(a) இரு வாக்கியங்களும் தனித்தனிதய சரி. தேலும் வாக்கியம் (2) ஆைது வாக்கியம் 1ன்
சரியாை விைக்கம்
(b) இரு வாக்கியங்களும் தனித்தனிதய சரி. தேலும் வாக்கியம் (2) ஆைது வாக்கியம் 1ன்
சரியாை விைக்கேல்ல
(c) வாக்கியம் 1 சரி ஆைால் வாக்கியம் 2 தவறு
(d) வாக்கியம் 1 தவறு ஆைால் வாக்கியம் 2 சரி
130.

Graphene is frequently in news recently. What is its importance?

1. It is a two-dimensional material and has good electrical conductivity.
2. It is one of the thinnest but strongest materials tested so far
3. It is entirely made of silicon and has high optical transparency.
4. It can be used as 'conducting electrodes’ required for touch screens, LCDs and
organic LEDs.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only

(b) 3 and 4 only

(c) 1 , 2 and 4 only

(d) 1 , 2 , 3 and 4

சமீப பசய்திகளில் ‘கிராபீன்’ பவளிவருகிறது. இதன் முக்கியத்துவம் என்ை?
1. இது ஒரு பரிணாே பபாருள் (ே) நல்ல மின்கடத்தியாகும்
2. பேல்லிய பபாருள் ஆைால் வலிலேயாை பபாருள்
3. முழுவதும் சிலிக்காைால் ஆைது. அதிக ஒளியியல் பவளிப்பலடத்தன்லே பகாண்டது
4. பதாடுதிலரகள்,

LCDs,

Organic

LEDs

களில்

கடத்தும்

மின்முலைகைாகப்

பயன்படுத்தலாம்.
சரியாை வாக்கியங்கலை கண்டறிக.
(a) 1 ேற்றும் 2 ேட்டும்

(b) 3 ேற்றும் 4 ேட்டும்

(c) 1, 2 ேற்றும் 4 ேட்டும்

(d) 1, 2, 3 ேற்றும் 4

131.

Which one of the following is correct? Lightning is formed, when

(a) similar charges of electricity rush towards each other and then get repelled
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(b) clouds strike against impurities in air and the friction burns up these
impurities
(c) strong opposite charges in different clouds break down the resistance offered
by intervening air
(d) watervapour produces electricity in the clouds
சரியாைவற்லற ததர்ந்பதடு. ‘மின்ைல்’ உருவாக்கம்என்பது
(a) ஒத்த மின்சுலேகள் ஒன்லறபயான்று தோதுவதும் பின்ைர் விலகுவதாலும்
(b) காற்றில் ோசுவுடன் தேகங்கள் தோதிபின்பு உராய்வில் ோசுக்கள் எரிவதால்
(c) பவவ்தவறு தேகங்களின் எதிர்மின்சுலேகள் காற்று குறுக்கிடுதலல தடுப்பதால்
(d) தேகங்களின்மீதுநீராவிமின்சாரத்லதஉருவாக்குவதால்
132.

When light waves travel from air to glass, which variables are affected?

(a) Wavelength, frequency and velocity
(b) Velocity and frequency only
(c) Wavelength and frequency only
(d) Wavelength and velocity only
ஒளி அலலயாைது காற்றிலிருந்து கண்ணாடிக்கு பயணிக்கும் பபாழுது, எந்த ோறிகள்
பாதிப்பலடகின்றை
(a) அலலநீைம், அதிர்பவண், திலசதவகம்
(b) திலசதவகம், அதிர்பவண்ேட்டும்
(c) அலலநீைம், அதிர்பவண்ேட்டும்
(d) அலலநீைம், திலசதவகம்ேட்டும்
133.

Which one among the following is used to make periscope?

(a) Concave lens
(c) Plane mirror

(b) Concave mirror
(d) None of the above

பின்வருவைவற்றுள் எது பபர்ஸ்தகாப் உருவாக்க பயன்படுகிறது.
(a) குழிபலன்சு

(b) குழிஆடி

(c) சேதைஆடி

(d) எதுவுமில்லல

134.

An object is kept 5 cm in front of a concave mirror of focal length 1 5 cm.

What will be the nature of the image?
(a) Virtual not magnified

(b) Virtual, magnified

(c) Real, not magnified

(d) Real, magnified
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பபாருைாைது குழிஆடி முன் 5 பச.மீ. பதாலலவில் லவக்கப்படுகிறது. ஆடியின் குவியத்
பதாலலவு 15 பச.மீ. பிம்பத்தின் நிலல என்ை?
(a) ோயபிம்பம், தலலகீழ்

(b) ோயபிம்பம், தநராைது

(c) பேய்பிம்பம், தலலகீழ்

(d) பேய்பிம்பம், தநராைது

135.

Yellow colour light is used as fog light because yellow colour

(a) light is most scattered by fog
(b) has the longest wavelength among all colours
(c) has the longest wavelength among all colours except red and orange but the
red colour is already used for brake light and stop light whereas orange colour
is avoided due to its similarity with red
(d) has the shortest wavelength among all colours not already reserved for other
purpose
பனிமூட்டத்தின் தபாது ேஞ்சள் நிற விைக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏபைனில், ேஞ்சள்
நிறோைது
(a) பனியால் அதிகோக சிதறலலடயும்
(b) அலைத்து நிறங்கலை காட்டிலும் அதிக அலலநீைம் பகாண்டது
(c) சிவப்பு, ஆரஞ்சு தவிர அதிக அலலநீைம் பகாண்டது. சிவப்பு விைக்குகள் தடுப்பு ேற்றும்
நிறுத்து விைக்குகளில் பயன்படுகிறது. சிவப்பு நிறத்துடன் ஒத்தநிறோக இருப்பதால் ஆரஞ்சு
நிறம் தவிர்க்கப்படுகிறது
(d) அலைத்து நிறங்கலை காட்டிலும் குலறவாை அலலநீைம் பகாண்டது. தேலும் தவறு
எங்கும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லல.
136.

Assertion (A) : A myopic person is advised to use concave lens,

Reason (R) : The eye lens of a myopic person focuses the parallel rays coming
from distant objects in front of the retina.
(a) Both A and R are individually true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are individually true but R is NOT the correct explanation of
A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true
கூற்று (கூ) :

கிட்டப் பார்லவக்கு குழிபலன்ஸ் பரிந்துலரக்கப்படுகிறது

காரணம் (கா) :

பபாருளிலிருந்து வரும் இலணக்கற்லறகள் விழித்திலரக்கு முன்பாகதவ

கிட்டபார்லவ ேனிதைால் பார்க்கப்படுகிறது.
(a) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கம்
(b) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் என்பது கூற்றின் சரியாை விைக்கேல்ல
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(c) கூற்று சரி, ஆைால் காரணம் தவறு.
(d) கூற்று தவறு. ஆைால் காரணம் சரி
137.

A fuse is used in mains electric supply as a safety device. Which one of the

following statements about the fuse is correct?
(a) It is connected in parallel with the main switch
(b) It is made mainly from silver alloys
(c) It must have a low melting point
(d) It must have very high resistance
மின்சுற்றுகளில் மின்உருகு இலையாைது பாதுகாப்பு கருவியாக பயன்படுகிறது. மின்உருகு
இலை பதாடர்பாக தவறாை வாக்கியம் எது?
(a) மின்சுற்தறாடு பக்க இலணப்பில் இலணக்கப்படும்
(b) சில்வர் உதலாகக்கலலவயால் ஆைது
(c) குலறந்த உருகுநிலல பகாண்டிருக்க தவண்டும்
(d) அதிகமின்தலடலய பகாண்டிருக்கதவண்டும்
138.

Rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which of the

following physical phenomena are responsible for this?
1. Dispersion

2. Refraction

3. Internal reflection
Select the correct answer using the codes below.
(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1 , 2 and 3

சூரிய ஒளியாைது நீர்த்துளிகள் மீது படும்பபாழுது வாைவில் உருவாகிறது. பின்வரும் எந்த
பபைதீக நிகழ்வு இதற்கு காரணோகிறது?
1. ஒளி சிதறல்

2. ஒளி விலகல்

3. முழுஅக எதிபராளிப்பு
சரியாை விலடலய ததர்ந்பதடுக்க.
(a) 1, 2 ேட்டும்

(b) 2, 3 ேட்டும்

(c) 1, 3 ேட்டும்

(d) 1, 2 ேற்றும் 3

139.

During a thunderstorm, the thunder in the skies is produced by the

1. meeting of cumulonimbus clouds in the sky
2. lightning that separates the nimbus clouds
3. violent upward movement of air and water particles
Select the correct answer using the codes given below.
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(a) 1 only
(c) 1 and 3

(b) 2 and 3
(d) None of the above produces the thunder

இடி ேலையின் தபாது, இடி உருவாக காரணோக அலேவது
1. திரள் கார்முகில் தேகங்கள் இலணவது
2. கார்முகில் தேகங்கலை மின்ைல் பிரிப்பதால்
3. காற்று ேற்றும் நீர் துளிகளின் தேல் தநாக்கிய இயக்கத்தால்
சரியாை விலடலயத் ததர்ந்பதடுக்க.
(a) 1 ேட்டும்

(b) 2 ேட்டும் 3

(c) 1 ேட்டும் 3

(d) எதுவுமில்லல

140.

The known forces of nature can be divided into four classes, viz., gravity,

electromagnetism, weak nuclear force and strong nuclear force. With reference
to them, which one of the following statements is not correct?
(a) Gravity is the strongest of the four
(b) Electromagnetism acts only on particles with an electric charge
(c) Weak nuclear force causes radioactivity
(d) Strong nuclear force holds protons and neutrons inside the nucleus of an
atom
விலசகள் நான்கு வலககைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைை. அலவ ஈர்ப்புவிலச, மின்காந்தவிலச,
வலிலே குலறந்த அணுக்கருவிலச, வலிலேமிக்க அணுக்கருவிலச. இதன் அடிப்பலடயில்
பின்வருவைவற்றுள் எது சரியல்ல?
(a) ஈர்ப்பியல் விலச நான்கிலும் வலிலேயாைது
(b) மின்காந்தவிலச துகள்களின் மீது ேட்டும் மின்தைற்றத்தால் பசயல்படும்
(c) வலிலே குலறந்த அணுக்கருவிலச கதிரியக்கத்லத ஏற்படுத்துகின்றை
(d) வலிலேயாை அணுக்கருவிலசயால், அணுவின் உட்கருவில் புதராட்டான்கள் ேற்றும்
நியூட்ரான்கள் இலணத்து லவக்கப்படும்
141.

Light Emitting Diode (LED) converts
a) light energy into electrical energy
b) electrical energy into light energy
c) thermal energy into light energy
d) mechanical energy into electrical energy

ஒளிஉமிழ் லடதயாடு ோற்றுவது
(a) ஒளி ஆற்றலல மின்ைற்றலாக
(b) மின்ைாற்றலல ஒளி ஆற்றலாக
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(c) பவப்பாற்றலல ஒளி ஆற்றலாக
(d) இயந்திர ஆற்றலல மின்ைாற்றலாக
142.

The neutron , proton, electron and alpha particle are moving with equal kinetic

energies. Flow can the particles be arranged in the increasing order of their
velocities?
(a) alpha particle-neutron -proton- electron
(b) proton-electron -neutron-alpha particle
(c) electron-proton-neutron -alpha particle
(d) neutron-proton-electron-alpha particle
நியூட்ரான், புதராட்டான், எலக்ட்ரான் ேற்றும் ஆல்பா துகள்கள் சேோை இயக்க ஆற்றலால்
இயங்குகின்றை. துகள்களின் திலசதவகத்லத பபாறுத்து ஏறுவரிலசப்படுத்துக.
(a) ஆல்பா துகள் -நியூட்ரான்-புதராட்டான்- எலக்ட்ரான்
(b) புதராட்டான் – எலக்ட்ரான் – எலக்ட்ரான் - ஆல்பாதுகள்
(c) எலக்ட்ரான் - புதராட்டான் - நியூட்ரான் - ஆல்பாதுகள்
(d) நியூட்ரான்-புதராட்டான்-எலக்ட்ரான்-ஆல்பாதுகள்

143.

Column I

Column II

(a) Hydrogen bomb

(1) Fission

(b) Atom bomb

(2) Fusion

(c) Binding energy

(3) Critical mass

(d) Nuclear reactor

(4) Mass defect

Codes:
A

B

C

D

a)

3

2

1

4

b)

2

1

4

3

c)

3

1

2

4

d)

4

2

3

1

பபாருத்துக.
நிரல் I

நிரல் II

(a) லஹட்ரஜன் குண்டு

(1) அணுக்கரு பிைவு

(b) அணு குண்டு

(2) அணுக்கரு இலணவு

(c) பிலணப்பு ஆற்றல்

(3) ோறுநிலலப் பருேன்

(d) அணுக்கரு உலல

(4) நிலற வழு

IYACHAMY ACADEMY CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

47

Codes:

144.

A

B

C

D

a)

3

2

1

4

b)

2

1

4

3

c)

3

1

2

4

d)

4

2

3

1

In a hydro power plant

(a) potential energy possessed by stored water is converted into electricity
(b) kinetic energy possessed by stored water is converted into potential energy
(c) electricity is extracted from water
(d) water is converted into steam to produce electricity
நீர்மின் நிலலயத்தில்
(a) ததக்கி லவக்கப்பட்ட நீரிைது நிலலயாற்றலாைது மின்சாரோக ோற்றப்படுகிறது
(b) ததக்கி லவக்கப்பட்ட நீரிைது இயக்க ஆற்றலாைது மின்சாரோக ோற்றப்படுகிறது
(c) நீரிலிருந்து மின்சாரம் பிரித்பதடுக்கப்படுகிறது
(d) மின் உற்பத்திகாக நீராைது நீராவியாக ோற்றப்படுகிறது.
145.

The technique used to transmit audio signals in television broadcasts is :

(a) Amplitude Modulation

(b) Frequency Modulation

(c) Pulse Code Modulation

(d) Time Division Multiplexing

பதாலலக்காட்சி

ஒளிபரப்பில்

பசவியுணர்

லசலககலை

பரப்ப

பயன்படுத்தப்படும்

பதாழில்நுட்பம்
(a) வீச்சுப் பண்தபற்றம்

(b) அதிர்பவண் பண்தபற்றம்

(c) குறியீடு பண்தபற்றம்

(d) தநரபிரிவு தசர்த்திலணப்பு

146.

Consider the following statements:

At the present level of technology available in India, solar energy can be
conveniently used to :
1. Supply hot water to residential buildings.
2. Supply water for minor irrigation projects.
3. Provide street lighting.
4. Electrify a cluster of villages and small towns.
(a) 1, 2, 3 and 4 are correct

(b) 2 and 4 are correct
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(c) 1 and 3 are correct

(d) 1, 2 and 3 are correct

கீழ்கண்ட கூற்றுகலை கவனிக்க
இந்தியாவின் நடப்பில் உள்ை பதாழில்நுட்பத்தில், சூரிய ஆற்றலல ஏதுவாகப் பயன்படுத்த
இயலும்
1. குடியிருப்புகளுக்கு பவந்நீர் விநிதயாகிக்க.
2. சிறிய அைவிலாை பாசைத்திற்கு நீர் விநிதயாகிக்க
3. பதருவிைக்குகள் அலேக்க.
4. கிராேங்கள் ேற்றும் சிறிய நகரங்கலை மின்ேயோக்க
(a) 1, 2, 3 ேற்றும் 4 சரி

(b) 2 ேற்றும் 4 சரி

(c) 1 ேற்றும் 3 சரி

(d) 1, 2 ேற்றும் 3 சரி

147.

What does the term Dolby B or Dolby C printed on tape-recorders and other

sound systems refer to:
(a) frequency Modulated System

(b) amplitude Modulated System

(c) noise Reduction Circuit

(d) both DC and AC power can be used

ஒலிபதிவு பபட்டி ேற்றும் பிற ஒலி அலேப்புகளில் பபாறிக்கப்பட்டிருக்கும் ‘Dolby B or
Dolby C’ என்னும் பதம் பவளிப்படுத்துவது
(a) அதிர்பவண் பண்தபற்ற அலேப்பு
(b) வீச்சுபண்தபற்ற அலேப்பு
(c) இலரச்சல் குலறப்பு அலேப்பு
(d) DC ேற்றும் AC இரண்டும் பயன்படுத்தும் அலேப்பு
148.

The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become

frequent news in the recent past. What is/are the importance / importances of
discovering this particle?
1. It will enable us to understand as to why elementary particles have mass.
2. It will enable us in the near future to develop the technology of transferring
matter from one point to another without traversing the physical space between
them.
3. It will enable us to create better fuels for nuclear fission.
Select the correct answer using the codes given below.
(a) 1 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3
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கடந்தகால பசய்திகளில், ஹிக்ஸ்தபாஷான் துகள்கலை கண்டறிய எடுக்கும் முன்பைடுப்புகள்
பவளிவந்தை. இந்த துகலை கண்டறிவதன் முக்கியத்துவம் என்ை?
1. அடிப்பலட துகள்கலை ஏன் நிலறலய பகாண்டுள்ைை என்பலத நாம் புரிந்து பகாள்ை
ஏதுவாகும்
2. வருங்காலத்தில் ஓரிடத்திலிருந்து ேற்பறான்றிற்கு இடம்பபயரும் பபாருைாைது பபைதீக
இலடபவளி இன்றி பயணிக்கும் பதாழில்நுட்பத்லத உருவாக்க ஏதுவாகும்
3. அணுக்கருபிைவிற்கு சிறந்த எரிபபாருலை உருவாக்க ஏதுவாகும்.
சரியாை விலடகலை ததர்ந்பதடு
(a) 1 ேட்டும்

(b) 2, 3 ேட்டும்

(c) 1,3 ேட்டும்

(d) 1, 2 & 3

149.

The majority charge carriers in a p-type semiconductor are

(a) free electrons

(b) conduction electrons

(c) ions

(d) holes

p-வலக குலறக்கடத்திகளில் பபரும்பான்லே மின்னூட்ட ஊர்திகள்
(a) கட்டுறா எலக்ட்ரான்

(b) கடத்தும் எலக்ட்ரான்

(c) அயனிகள்

(d) துலைகள்

150.

Which one of the following is not a semiconductor?

(a) Silicon

(b) Germanium

(c) Quartz

(d) Gallium arsenide

பின்வருவைவற்றில் எது குலறக்கடத்தியல்ல?
(a) சிலிக்கான்

(b) பஜர்ோனியம்

(c) குவார்ட்ஸ்

(d) காலியம் ஆர்சலைடு
Unit - 8 -History of Tamil Society

151.

Explore the sentences below
a. Civilization refers to the development and alignment of the inner
consciousness of the human
b. Culture refers to the refinement of the development of the ones external
appearance
i. Sentence One is correct
ii. Sentence two is correct
iii. Both sentences are wrong
iv. Both sentences are correct
கீழுள்ை வாக்கியங்கலை ஆராய்க
I.

நாகரீகம் என்பது ோந்தைது அக உணர்வு வைர்ச்சிலயயும் சீர்லேயும் குறிப்பதாகும்
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II.

பண்பாடு

என்பது

ோந்தைது

புறத்ததாற்றத்தின்

வைர்ச்சியின்

பசம்லேலய

குறிப்பதாகும்
a) வாக்கியம் ஒன்று சரி
b) வாக்கியம் இரண்டு சரி
c) இரண்டு வாக்கியங்களும் தவறு
d) இரண்டு வாக்கியங்களும் சரி
152.

Notice the sentences below

I.

Square copper coins were in easily available during the Sangam period

II. Gold coins were issued from places like Madurai poompuhar
III. Coins issued during the Pallava period have symbols such as the double fish
ship Nandi
a) Statement 1 is wrong
b) Sentence two and three are wrong
c) All sentences are incorrect
d) All sentences are correct
கீழ் உள்ை வாக்கியங்கலை கவனி
IV. சங்க காலத்தில் சதுர வடிவிலாை பசப்பு நாணயங்கள் வைக்கில் இருந்தை
V. ேதுலர புகார் ஆகிய இடங்களில் இருந்து தங்க நாணயங்கள் பவளியிட்டைர்
VI. பல்லவர் காலத்தில் பவளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் இரட்லட மீன் கப்பல் நந்தி தபான்ற
சின்ைங்கள் காணப்படுகின்றை
a) வாக்கியம் ஒன்று ேட்டும் தவறு
b) வாக்கியம் இரண்டும் மூன்றும் தவறு
c) அலைத்து வாக்கியங்களும் தவறு
d) அலைத்து வாக்கியங்களும் சரி

153.

“The Central Advisory Board for Archaeology (CABA) granted permission for

the projects on January 5 in 10 places in Tamilnadu with reference to the places
Find the Incorrect one
1.

Sivakalai

- Tirunelveli

2. Mayiladumparai

- Krishnagiri district

3. Maligaimedu

- Ariyalur district.

4. Athichanallur

- Tutucorin

ேத்திய பதால்லியல் ஆதலாசலைக்குழு ஜைவரி 5 அன்று தமிழ்ைாட்டில் 10 இடங்களில்
அகைாய்வு பசய்ய அனுேதி வைங்கியது இததைாடு கீழ்க்கண்ட இடங்களில் பபாருந்தாத
ஒன்லறக் கண்டறிக
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பபாருந்தாத ஒன்லறக் கண்டறிக

154.

a) சிவகலை

- திருபநல்தவலி

b) ேயிலாடும்பாலற

- கிருஷ்ணகிரி

c) ோளிலகதேடு

- அரியலூர்

d) ஆதிச்சநல்லூர்

- தூத்துக்குடி

The sangam classics , ahananauru ,Narrinai, kurunthogai, pathitrupathu,

purananuru praise the importance of thondi was a flourishing port of
a) Pandya

b) chera

c) chozha

d) kalapiras

சங்க இலக்கியங்கலாை, அகநானூறு, நற்றிலை, குறுந்பதாலக, பதிற்றுப்பத்து, புறநானூறு
ஆகிய சிறந்து விைங்கிய பதாண்டி துலறமுகத்லதக் குறிக்கிறது, இது யாருலடயது
a) பாண்டியர்கள்
155.

b) தசர்ர்கள்

c) தசாைர்கள்

d) கைப்பிரர்கள்

With Reference to Korkai choose the incorrect Statement

a) Korkai was a capital and and an important port of the pandyas in the
centuries preceding the Christian era
b) The Tamil sangam classics have reference to this port
c) The chera rulers are frequently referred to as the lords of korkai ( korkai
vendhe)
d) The river tamirabharani skirted this town in ancient times and emptied itself
into the sea here
கீழ்க்கண்டவற்றுள் பகாற்லக பதாடர்பாை கூற்றுகலை கவைத்தில் பகாண்டு சரியற்ற
வாக்கியத்லத ததர்ந்பதடு
a) கிறிஸ்தவ சகாப்தத்திற்கு முந்லதய நூற்றாண்டுகளில் பகாற்லக ஒரு தலலநகராகவும்,
பாண்டியர்களின் முக்கியோை துலறமுகோகவும் இருந்தது
b) சங்கத்தமிழ்ப் பாடல்களில் இதலைப் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றை
c) தசர ஆட்சியாைர்கள் பகாற்லகக்கு தலலவைாக பகாற்லக தவந்தத எை அலைக்கப்பட்டைர்
d) தாமிரபராணி நதி பண்லடய காலங்களில் இந்த நகரத்லதத் தவிர்த்து, இங்குள்ை கடலுக்குள்
சங்கமித்தது
156.

The inscriptions at Pugalur near Karur give information about the genealogy

of the
a) Chozha
கருர்

அருதக

b) Pandya
காணப்படும்

c) Pallavas
புகளூர்க்

கல்பவட்டுக்கள்

d) Chera
யாருலடய

வம்சத்லத

பற்றிய

தகவல்கலை தருகிறது
a) தசாைர்கள்

b) பாண்டியர்கள்

c) பல்லவர்கள்

d) தசரர்கள்
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157.

Who defeated the combined armies of the pandya and cheras in the plain

of vennil
a) Karikal valavan

b) kuyathiyaar

c) nedunchezhiyan d) King athan I

பவண்ணி என்ற இட்த்தில் லவத்து பாண்டியர் ேற்றும் தசரர்களின் கூட்டுப் பலடலய
ததாற்கடித்தவன் யார்
a) கரிகால் வைவன்
158.

b) குயத்தியார்

c) பநடுஞ்பசழியன்

d) ஆதன் 1 அது

Find the Incorrect one

a) Adhichanallur

- Robert Bruce foote

b) Arikkamedu

- Mortimer Wheeler

c) Perplus of Erthryan sea

- Herodotus

d) Mahavamsa and deepavasma

- Cylon

சரியற்ற ஒன்லற பதரிவு பசய்க
a) ஆதிச்சைல்லூர்

- ராபர்ட்ப்ருஸ்புட்

b) அரிக்கதேடு

- ோர்டிேர்வீலர்

c) பபரிப்ைஸ் ஆப் எரித்திதரயக் கடல்

- பஹராட்ட்டஸ்

d) ேகாவம்சம் ேற்றும் தீபவம்சம்

- சிதலான்

159.

The original homeland of the tamils has been a matter of considerable

controversy because
I.

The worship of mother goddess was common in Tamizhakam and other
ancient places

II.

Occurrence of Brahui, a Dravidian Language in Baluchistan

III.

There is no scientific evidence of Kumari continent and Lemuria

IV.

The place mentioned in the sangam texts is not enough

Choose the correct statement
a) I ,II,III

b) II,III,IV

c) I,II,IV

d) I,II,III,IV

தமிைர்களின் பூர்விகத்லத கண்டறிவதில் குறிப்பிடத்தக்க முரண்பாடுகள் காணப்படுகிறது
ஏபைன்றால்
I.

தாய்த்பதய்வத்லத வைங்கும் முலற தமிைகத்தில் ேட்டுேல்லாது பண்லடய காலத்தில்
ேற்ற இடங்களிலும் பபாதுவாக இருந்தது

II.

பிராகுயி எைப்படும் திராவிட போழி பலுஸ்சிஸ்தானில் காணப்படுகிறது

III.

குேரி ேற்றும் பலமூரியா கண்டத்லதப்பற்றி தபாதுோை அறிவியல் ஆதாரங்கள்
இல்லல

IV.

சங்கப்பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இடங்கள் தபாதுோைதாக இல்லல

சரியாை கூற்றிலை ததர்ந்பதடு
a) I ,II,III

b) II,III,IV

c) I,II,IV

d) I,II,III,IV
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160.

The Chera dynastic history is better documented than those of the chozha or

the padnyas in which of the following
a) Puram

b) kalithogai

c) pathitrupathu

d) kurunthogai

பாண்டியர்கள் ேற்றும் தசாைர்களின் வரலாற்லற விட தசர வம்ச வரலாறு பதளிவாக
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதில் ஆவைப்படுத்தப்பட்டுள்ைது
a) புறநானுறு
161.

b) கலித்பதாலக

c) பதிற்றுப்பத்து

d) குறுந்பதாலக

The Kasakudi plates refers to simhavishnu’s

a) Conquest of Kalbhras
b) Coronation of Nandivarman Pallavamalla II
c) Conquest of chera , chozha , pandya
d) None of the above
காசக்குடி பசப்பபடுகள் சிம்ே விஷ்னுலவப் பற்றி பதரிவிப்பது
a) கைப்பிரர்கலை பவன்றது
b) இரண்டாம் நந்திவர்ே பல்லவனின் முடிசூட்டுதல்
c) தசர தசாைர், பாண்டியர்கலை பவற்றி பபற்றது
d) தேற்கண்ட எதுவுமில்லல
162.

The Kalabhras were thrown out of power from the Pandyan Country by----

------ and from the chozhamandalam by the ---------a) Achutha Kalapalan, Kadungon
b) Kadungon, Mahendravarman
c) Kadungon, simmavishnu
d) Kadungon and Vijayalayan
கைப்பிரர்கலை

அதிகாரத்தில்

இருந்து

பாண்டிய

நாட்டில்

--------------இவராலும்

தசாைநாட்டில் ------------- விரட்டிைார்கள்
a) அச்சுத கைப்பாைன், கடுங்தகான்
b) கடுங்தகாண், ேதகந்திரவர்ேன்
c) கடுங்தகாண், சிம்ேவிஷ்னு
d) கடுங்தகான், விஜயாலயன்
163.

Which one of the following confirm the trade links of ancient Tamils roman

and Greeks
a. Sangam Texts
b. “Periplus of Erythraean Sea
c. coins found at Arikkamedu
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d. works of the Pliny and Ptolemy,
Choose the Correct one
a) I,II

b) II,III,IV

c) I,IV

d) all of the above

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பண்லடய தமிைர்களுக்கும் , கிதரக்க தராோனியர்களுக்கும்
இலடதய வர்த்தகம் நலடபபற்றலத உறுதி பசய்கிறது
I.

சங்கப் பாடல்கள்

II.

பபர்ப்ளுஸ் ஆப் எரித்திதரயக்கடல்

III.

அரிக்கதேட்டில் கிலடத்த நாணயங்கள்

IV.

தாலமி ேற்றும் பிளினியின் எழுத்துக்கள்

சரியாை ஒன்லறத் ததர்ந்பதடு
a) I,II
164.

b) II,III,IV

c) I,IV

d) all of the above

When Marcopolo visited Tamilnadu, the country was ruled by

a) Narasimhavarman I ( Fahien)

b) Senguttuvan Gajabehu

b) Karuvakara Tondaiman,

d) Maravarman-Kulaseskhara Pandya I

ோர்க்கதபாதலா தமிைகத்திற்கு வருலக புரிந்த தபாது தமிைகம் யாரால் ஆட்சி பசய்யப்பட்டது
a) முதலாம் நரசிம்ேவர்ேன்

b) பசங்குட்டுவன் கஜபாகு

c) கருைாகர பதாண்லடோன்

d) ோறவர்ேன் குலதசகரப் பாண்டியன் 1

165.

Assertion (A) : Velvikudi grant of Parantaka Nedunchezhiyan; regranted the

village of Velvikudi to the descendants of the Brahmin grantees
Reason (R): It indicated the domination and privileges of its Brahmins in politics
and society
a) A is true, but [R] is false
b) Both [A] & [R] are true; and [R] is the correct explanation of [A]
c) (A) and (R) are true
d) [A] is false, but [R] is true.
கூற்று : பராந்தக தசாைனின் தவள்விக்குடி பசப்தபடுகள் தவள்விக்குடி என்ற கிராேத்திலை
பிராேணர்களின் வழித் ததான்றல்களுக்கு குடுத்தலதக் குறிப்பிடுகிறது
காரணம்: இது அரசியல் ேற்றும் சமூகத்தில் பிராேணர்களின் ஆதிக்கம் ேற்றும் சலுலககலை
குறிப்பிடுகிறது
a) கூற்று சரி காரணம் தவறு
b) கூற்று ேற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விைக்கம் ஆகும்
c) கூற்று ேற்றும் காரணம் சரி
d) கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி
166.

Consider the following statement with reference to Tirukkovilur inscription

.Find the Incorrect one
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a) It was the capital of the began chieftains of the Sangam age in the first
centuries of the Common Era
b) It mentioned the relation between. Kapilar, the sangam poet and. Pari, the
sangam chieftain.
c) After the death of Pari, Kapilar took the guardianship of the daughters of
Pari
d) Inscription said that after the marriage'of the; daughters of Pari, Kapilar also
died by self-immolation.
திருக்தகாவிலூர் கல்பவட்டு பதாடர்பாை கூற்லற கவைத்தில் பகாண்டு சரியற்ற விலடலயத்
ததர்ந்பதடு
a) குறுனில ேன்ைன் தபகனின் தலலநகரோக சங்ககாலத்தில் இருந்தது
b) இக்கல்பவட்டு சங்கப்புலவர் கபிலருக்கும் தவளிராை பாரிக்கும் இலடதய இருந்த
உறவிலைக் குறிப்பிடுகிறது
c) பாரியின் ேலறவிற்கு பிறகு, கபிலர் பாரியின் ேகள்களுக்கு காவலன் பபாறுப்பிலை ஏற்றார்
d) பாரியின் ேகள்களின் திருேணத்திற்கு பிறகு கபிலர் தன்லைத்தாதை தீக்கிலறயாக்கிைா
எைக் குறுப்பிடுகிறது
167.

Hero-stones were found in Tamil and Kannada countries.it states about

a) Sangam literature
b) the puram life of the people of the sangam age
c) deals about love between hero and heroine
d) none of the above
நடுகற்கள் தமிழ் ேற்றும் கன்ைட பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இது எலதப் பற்றி தபசுகிறது
a) சங்க இலக்கியங்கள்
b) சங்க கால ேக்களின் புறவாழ்க்லகலயப் பற்றி
c) தலலவன் ேற்றும் தலலவிக்கு இலடதயயாை காதலலப்பற்றி
d) தேற்கண்ட எதுவும் இல்லல
168.

Which Inscription of chola’s contained the list of medicines kept preserved

in the hospital.
a) Tirivedipuram inscriptions
b) Thirumukkudal inscription
c) Malpadi inscriptions
d) Uttaramerur inscriptions
தசாைர்களின் எந்தக் கல்பவட்டு ேருத்துவேலையில் லவத்திருக்க தவண்டியேருந்துகளின்
பட்டியலலக் பகாண்டிருந்தது
a) திருவந்திபுரம் கல்பவட்டு
b) திருமுக்குடல் கல்பவட்டு
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c) ோல்பாடி கல்பவட்டு
d) உத்திரதேரூர் கல்பவட்டு
169.

Allahabad pillar inscription of Samudra Gupta reveal information about

a) Mentioned the extension of his power ' in Vengi, Kanchi and Kerala at the
time of his digvijaya.
b) These inscriptions indicated the influence of Cholas in the neighbouring states.
c) Highlighted, the development of democratic institution, in Tamil Nadu
d) The greatness and achievements of the Pallava rulers.
சமுத்திரகுப்தரின் அலகபாத் கல்பவட்டு எது பதாடர்பாை தகவல்கலை பவளிப்படுத்தியது
a) சமுத்திரகுப்தரின் திக்விஜயத்தின் தபாது , பவங்கி, காஞ்சி ேற்றும் தகரைாவில் அவரது
ஆதிக்கத்லதப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது
b) இக்கல்பவட்டு அண்லட நாடுகளில் தசாைர்களின் ஆதிக்கத்திலை குறிப்பிட்டை
c) தமிைகத்தில் ஜைநாயக அலேப்பின் தேம்பாட்டிலை சுட்டிக்காட்டியது
d) பல்லவர்களின் பபருலே ேற்றும் சாதலைகள்
170.

In which of the following places Roman Coins were not found?

a) Arikkamedu b) Korkai

c) Uraiyur

d) Thiruthangal

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இடங்களில் தராோனிய நாணயங்கள் கண்படடுக்கப்படவில்லல
a) அரிக்கதேடு
171.

b) பகாற்லக

c) உலறயூர்

d) திருத்தங்கல்

Consider the following statement with reference to Lemurian Theroy
I.

The original home of the Tamils was confined to Tamilnadu alone.

II.

connected South India with Ceylon, Malaya, Indonesia, South Africa,
Madagasgar and Australia

III.

The first and second Tamil Sangam also existed in this area

IV.

The people who lived in this continent maintained commercial and colonial
contact with West Asia and Mediterranean.

Choose the Correct answers
a) I,II,III

b) I,II,IV

c) I,II,III,IV

d) II,III,IV

பலமூரியக் பகாள்லக பதாடர்பாை கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆராய்க
I.

தமிைர்களின் உண்லேயாை பூர்விகோக தமிழ்நாட்லட ேட்டுதே பகாண்டிருந்தது

II.

பதன்இந்தியா

இலங்லகதயாடும்,

ேதலயா,

இந்ததாதைசிய,

பதன்ஆப்ரிக்கா,

ேடகாஸ்கார் ேற்றும் ஆஸ்திதரலியாவுடன் பதாடர்பு பகாண்டிருந்தது
III.

முதலாம் ேற்றும் இரண்டாம் சங்கங்கள் இந்தப்பகுதியிதலதய இருந்தது

IV.

இந்தப்பகுதியில் வசித்த ேக்கள் தேற்காசியா ேற்றும் ேத்திய தலரக்கடல் பகுதிதயாடு
வர்த்தக ேற்றும் காலனிய உறவு பகாண்டிருந்தைர்

சரியாை விலடலயத் பதரிவு பசய்க
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a) I,II,III
172.

b) I,II,IV

c) I,II,III,IV

d) II,III,IV

Consider the statement with respect to Brahmi Script and choose the wrong

one
a) The oldest inscription in Brahmi script was found in the caves of chera
Kingdom.
b) The script in Tamilnadu was called South Asoka Brahmi. It was also called
Dravidi.
c) The original religious works were in Prakrit language. In this manner, the
Brahmi script entered Tamilnadu.
d) Brahmi

inscriptions

found

in

Anaimalai,

Azhaharmalai,

Mettupatti,

Muthupatti, Sittannavasal
ப்ராமி வரி வடிவத்துடன் பதாடர்புலடய கூற்றுகலை கவைத்தில் பகாண்டு தவறாை
விலடலயத் பதரிவு பசய்க
a) மிகப்பைலேயாை பிராமி வடிவ எழுத்துக்கள் தசர அரசின் குலககளில் காணப்பட்டது
b) தமிழ்நாட்டில் கிலடத்த எழுத்து பதன் அதசாக பிராமி ஆகும். இது திராவிடி என்றும்
அலைக்கப்பட்டது
c) சேய இலக்கியங்கள் பிராக்கிருத போழியில் இருந்தை இதலை ஒட்டிதய பிராமிஎழுத்துக்கள்
தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தது
அ) பிராமி எழுத்துக்கள், ஆலைேலல, அைகர்ேலை, தேட்டுப்பட்டி, முத்துப்பட்டி, சித்தைவாசல்
தபான்ற இடங்களில் காைப்பபறுகிறது
173.

Odd an out

a) Mahavamsam and Deepavamsam - description of King Cheran Senguttuvan.
b) Pilini’s

- an account of the Western Ports of Tamil

Nadu
c) Strabo’s notes

- political social and economic status

of chozha’s
d) Dalami’s work

- overseas trade and the port towns

of Tamil Nadu.
பபாருத்தேற்ற ஒன்லறத் பதரிவு பசய்க
a) ேகாவம்சம் தீபவம்சம்

- தசரேன்ைன் பசங்குட்டுவலை குறிப்பிட்டது

b) பிளினி நூல்

- தமிைகத்தின் தேற்கு துலறமுகங்கலை தபசியது

c) ஸ்ட்தராபாவின் குறிப்புகள்

- தசாைர்களின் சமூக, அரசியல், பபாருைாதார நிலல

d) தாலமியின் குறிப்புகள்

- பவளிைாட்டு வர்த்தக பதாடர்பு ேற்றும் துலறமுக

நகரங்கள்
174.

A terrocotta lamp in shape with eight lips for was discovered in
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a) Dalaimalai

b) Togarapalli

c) Mullikadu

d) Paiyampalli

ேண்ணால் பசய்யப்பட்ட விைக்கு எட்டு தூரிலககதைாடு எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
a) தலலேலல
175.

b) பதாகரப்பள்ளி

c) முள்ளிக்காடு

d)லபயம்பள்ளி

Find the Common similarties between Indus valley civilisation and Tamilnadu

I.

Megalithic Burials

II.

Ring Wells

III.

Huge Bricks

IV.

Grafti symbols

Choose the Correct one
a) I,II

b) I,II,III

c) I,II,IV

d) I,II,III,IV

சிந்துபவளி நாகரிகத்திற்கும் தமிைகத்திற்கும் இலடதய காணப்படும் பபாதுவாை அம்சங்கலை
கண்டறிக
I.

பபருங்கற்காலபுலதப்பு

II.

வட்டவடிவ கிணறுகள்

III.

பபரியபசங்கற்கள்

IV.

எழுத்துக்கீறல்கள்

சரியாை ஒன்லறத் பதரிவு பசய்க
a) I,II

b) I,II,III

c) I,II,IV

d) I,II,III,IV
Unit 10- Aptitude

176.

If x=6 - √35 then, x2 + 1/x2=
x=6 -√35எனில் x2 + 1/x2ன்ேதிப்பு

A. 142

177.

If a =
a=

B. 1692

√2+1
√2−1

and b =

√2+1
ேற்றும்
√2−1

b=

√2−1
then
√2+1

√2−1
எனில்
√2+1

A. 30

178.

C. 6 -√35

the value of (a2 + ab + b2)

(a2 + ab + b2)ன்ேதிப்பு

B. 45

1
3

1
4

1
5

1

1

1

C. 35

(1 − ) (1 − ) (1 − )……(1 −

D. 72

1
)is
25

D. 38

equal to ....

1

(1 − 3) (1 − 4) (1 − 5)……(1 − 25)ன்ேதிப்பு
A. 2/25

B. 1/25

C. 1

19
25

D. 1/325
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179.

𝑥3

3

If √1 − 100 = 5then x equals
√1 −

𝑥3
100

3

= 5எனில், x ன்ேதிப்பு

A. 2

180.

B. 4

D. (136)3

C. 8

D. 10

√8√57 + √38 + √108 + √169= ?

A. 4

181.

1

C. 16

B. 6

√5+1
If x = √
then find the value of 5x2-5x-1
√5−1

√5+1
X = √
எனில், 5x2-5x-1ன் ேதிப்பு காண்க.
√5−1

A. 0

182.

B. 3

√3+√2
)is
√3−√2

The square root of (
√3+√2
)ன்
√3−√2

(

D. 5

C. √2 - √3

D. √2 + √3

....

வர்க்கமூலம்......

A. √3 + √2

183.

C. 4

B. √3 - √2

If 9√𝑥 = √147 + √12then the value of x is ......
9√𝑥 = √147 + √12எனில், x ன் ேதிப்பு
A. 2

184.

B. 3

C. 4

If a=25, b=15, c= -10 then the value of

a=25, b=15, c= -10 எனில்,

D. 5

𝑎 3 + 𝑏3 + 𝑐 3 − 3𝑎𝑏𝑐
(𝑎−𝑏)2 +(𝑏−𝑐)2 +(𝑐−𝑎)2

𝑎 3 + 𝑏3 + 𝑐 3 − 3𝑎𝑏𝑐
ன்
(𝑎−𝑏)2 +(𝑏−𝑐)2 +(𝑐−𝑎)2

ேதிப்பு காண்க.
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A. 30

185.

B. - 15

C. - 30

1

D. 15

1

If (𝑥 + 16𝑥) = 1 then the value of (64𝑥 3 + 64𝑥3 ) = .......
1

1

(𝑥 + 16𝑥) = 1எனில்(64𝑥 3 + 64𝑥 3 )ன் ேதிப்பு காண்க.
A. 4

186.

Simplify

சுருக்குக.

A. 8

187.

B. 52

C. 64

D. 76

B. √3

C. 9

D. 13√3

C. 6

D. 4

C. 1

D. 4

(81)3.6 ×(9)2.7
(81)4.2 ×(3)1

(81)3.6 ×(9)2.7
(81)4.2 ×(3)1

√12 + √12 + √12...... be equal to

√12 + √12 + √12 ...... = ?
A. 12
188.

B. 3

If (a + 1/a) = 1 then the value of a3 is
(a + 1/a) = 1 எனில் a3 ன்ேதிப்பு
A. -1

189.

B. -2
1

If x = 2 + √3, then the value of (√𝑥 + 𝑥) is ........
√

x = 2 + √3எனில்(√𝑥 +

A. √6
190.

1
)ன்
√𝑥

ேதிப்பு காண்க.

B. 6

C. 6√6

D. 1

If 1.5 a = 0.04b then, b-a / b+a =
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1.5 a = 0.04b எனில் b-a / b+a ன் ேதிப்பு
A. 73/77
191.

C. 75/2

D. 2/77

705, 728, 774, 843, 935, 1050, ?
a) 1190

192.

B. 77/2

b) 1180

c) 1185

d) 1188

The odd term in the sequence
ோறுபட்ட எண் எது?
0, 7, 26, 63, 124, 214
a) 217

193.

b) 7

c)26

d) 63

c) 1115

d) 57

The odd term in the sequence
ோறுபட்ட எண் எது?
23, 35, 57, 711, 1115
a) 35

194.

9, 225, 16, 196, 25, 169, ____, 144
a) 36

195.

b) 49

c) 64

d) 81

1/1X3 + 1/3X5 + 1/5X7 + 1/7X9 + ------ +1/19X21 = ?
a) 20/21

196.

b) 711

b) 10/21

c) 21/40

d) 21/20

The odd term in the sequence is
ோறுபட்ட எண் எது?
4, 6, 8, 9, 11, 12
a) 9

197.

b) 11

c) 6

d) 12

c) 13

d) 12

Find the odd man out
ோறுபட்ட எண் எது?
3, 5, 7, 12, 17, 19
a) 19

198.

b) 17

Find the odd man out
ோறுபட்ட எண் எது?
8, 27, 64, 100, 125, 216, 343
a) 27

b) 100

c) 125

d) 343
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199.

2, 4, 12, 48, 240, ___
a) 960

200.

b) 1440

c) 1080

d) 1920

c) 17

d) 19

9, 12, 11, 14, 13, ___, 15
a) 16

b) 18
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