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த்தளம் யகுப்பு எய நதழப்பண் யழள ததர்வு 

நதழப்பண்: 50        களம்: 1 நணழ 

 

1) உடலுறுப்பு னன்ளடு ற்ழ யழதழயன கூழனயர் 

a) சளர்ஸ் டளர்யழன்     b)  ளநளர்க்           c) பநண்டல்           d)  யழல்நட் 

2) யழழகர் உற்த்தழ பசய்ன _____ னன்டுகழது 

a) அசழடிக் அநழம்       b) நளலிக் அநழம்  c) யட்ளழக் அநழம் d) ளர்நழக் அநழம் 

3) பர்வரழனஸ் இபத்தச் தசளயக தளயைக் குணநளக்கப் னன்டுயது 

a)B 12                            b) K                        c) C                         d) D  

4) பநழன் யர்சழயத நளற் குயளட்டளல் ற்டும் பம்யப தளய் 

a)ழளழமழவு                      b)ளழக்கட்ஸ்             c)ஸ்கர்யழ                 d)அல்ழழசம் 

5) பண் அளழலிஸ் பகளசு யமழனளகப் பவும் தளய் 

a)யடளய்டு                 b)நதளழனள            c)களசதளய்             d)அநவழக் சவதததழ 

6) இபத்த பயள்ய அணுக்கழன் ண்ணழக்யகயனக் குயப்தளல் உண்டளகும் 

தளய் 

a) அநவழக் சவதததழ      b)நதளழனள            c)ச்..யழ.              d)யடளய்டு 

7) சழறுபயனழன் கதுப்புகய இயணக்கும் பம்பு ளளழயமப் ளம் ____ ஆகும் 

a)பகும்                      b)தண்டுயடம்         c)ளன்ஸ்                 d)ழன்பய 

8) நளர்புப் குதழனழல் களணப்டும் ளநழல்ளச் சுபப்ழ 

a)ழழனல்                     b)யதநஸ்               c)ழட்யூட்டளழ            d)யதபளய்டு 

9) நயபக பசல் ழளழதல் ன்து 

a)யநட்டளவஸ்         b)யநட்டளசழஸ்        c)நழனளசழஸ்               d)அயத்தும் 

10) பூச்சழகள் யமழ நகபந்தச் தசர்க்யக ன்து 

a)அழதநளழலி             b)யலடிதபளழலி    c)ண்டதநளழலி      d)அல்தளதகநழ 

11) கயவுற் பட்யடக்கு ____ ன்று பனர் 

a)கயவூண்                     b)ண்தடளஸ்ர்ம்   c) யசதகளட்            d)சழர்ஜழட் 
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12) ழவுக்கழக்கு உதளபணம் 

a) ள                         b) அத்தழ                    c)பல்                   d)கயதயம் 

13) இதனம் சுயங்கும் ழயக்கு ___ ன்று பனர்  ( சழஸ்தடளல்/ யடனஸ்தடளல்)  

14) ____ ல் பன்ங்களல்கள் வளழல் வந்துயதற்குப் னன்டுகழது.  

a)தழநழங்கம்                 b)பதய                 c)தயய                d)நவன் 

15) நழட்பல் யளல்வு  அயமக்கப்டுயது   (  பயழதழ் யளல்வு / ஈளழதல் யளல்வு) 

16) ச்யசனம் அற்றுக் களணப்டும் ஆஞ்சழதனளஸ்பர்ம் தளயபம் 

a)கஸ்குட்டள                 b)யழஸ்கம்      c)நளதளட்தபளள   d)கடற்ஞ்சு 

17) கவழ்க் கண்டயற்றுள் து சுயளசத் தப்பளயள்  அல் 

a)களர்தளயலட்தபட்டுகள்    b)பகளழுப்புகள்   c) புபதங்கள்   d)  ATP 

18) அதநளழனளபடலிக் உனழளழகள்  அயமக்கப்டுயய  

a)ளலூட்டிகள்                       b)யயகள்   c)  ஊர்ய   d)நவன்கள் 

19) நனழல்கழன் சபணளனம் 

a)தயடந்தளங்கல்                    b) யல்ளடு   c)தகளடினக்கயப   d) யழபளலிநய 

20) யூளழனள  ______ லியந்து பப்டுகழது.  

a)இனற்யக யளயு                  b)  பட்தபளலினம்   c)ழக்களழ   d)நளட்டுச்சளணம் 

21) நளர்றல் நளக்லூகளன் னன்டுத்தழன பசளல் 

a)தூய்யந                         b) சுயநச் சூமல்   c) புயழக்கழபளநம்  d)  நழன்னு யய 

22) கவழ்க்கண்டயற்றுள் வர்த்பதளடர்பு தளய் து? 

a)யடளய்டு                       b) சவதததழ          c)களபள    d)னளயக்களல் தளய் 

23) சுயநனக யளயு  அயமக்கப்டுயது 

a)நவத்ததன்                         b) LPG          c)இனற்யக யளயு   d)யலட்பஜன் 

24) களழநப் பளயள்கள் களற்ழல்ளச்சழயதவு பபம், களற்ழல்ளச் சுயளசழகள 

ளக்டிளழனளக்கள் பபம் ______ உற்த்தழ பசய்னப்டுகழது.  

a)உனழளழ டீசல்                   b)உனழளழ யளயு   c)தனள ஆல்கலளல்     d)சுயந டீசல்  

25) பதளடர்ந்து எழுங்கழல்ள ழயனழல் இனங்கும் கூழ்நத்துகழன் இனக்கம் 

a)டிண்டளல் யழயவு                               b) ழபபழனன் இனக்கம் 

 c)வயூட்டன் யழயவு                              d)அயத்தும் 
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26) வர்நம் +  யளயு  =_______ 

a)புயக                       b)தநகம்   c)தக்யக    d)தசளடள வர் 

27) வளழல் 200 C பயப்ழயனழல் களப்ர் சல்தட்டின் கயபதழன்  

a)20.7 கழபளம்              b) 20.7  கழகழ    c) 30.7  கழபளம்    3 d)0.7  கழகழ  

28) குதளளழழன் அணுழய 35.5 அதன் பக்கூறு ழய 71 ழல் அணுக்கட்டு ண்  

a)2                              b)4                      c)6                   d)8    

29) CO2 யளயுயழன் கழபளம் பக்கூறு ழய  a)48     b) 44     c) 54        d)60 

30) யட்பஜழன் கழபளம் அணு ழய           a)1       b) 12     c)14         d)16 

31) தளநழப களர்தட் தளநழப (II) ஆக்யசடளக நளறும் தளது உயயளகும் ழம்  

a)ச்யச                    b) வம்        c)கயப்பு   d) சழகப்பு 

32) பபளட்டிச் தசளடளயழல் னன்டுயது 

a)கந்தக அநழம்      b)யட்ளழக் அநழம் c) டளர்டளளழக்  அநழம்  d) களர்ளழக்  அநழம்  

33) தசளப்பு தனளளழக்கப் னன்டுயது  

a)தசளடினம் யலட்பளக்யசடு            b)களல்சழனம் யலட்பளக்யசடு   

c)அதநளழனம் யலட்பளக்யசடு       d)அயத்தும்  

34) இபண்டளயது பதளடளழல் ______ தழநங்கள் உள்.  (8/5) 

35) தளயபத்தழன் ச்யசனத்தழல் உள் உதளகம்  

a)Fe                         b)Ca     c)Co     d)Mg 

36) இயம்ழன் உதளகக் கயய   

a)ழத்தய              b)பயண்கம்    c)டியூபளலுநழன்     d) ழக்கல்     கு  

37) அல்கதளன்  அயமக்கப்டுயது 

a)அல்களல்           b)அல்கதல்  c)கவட்தடளன்  d)களர்க்வலிக் அநழம் 

38) உனழளழனல் நளதழளழகயப் ளதுகளக்க னன்டுயது ( த்தளல் / த்தளனழக் அநழம்)  

39) கழதசழனல் அசழட்டிக் அநழம்  அயமக்கப்டுயது ( த்தளல் / த்தளனழக் அநழம்)  

40) தழயப்புத்தழழன் அகு 

a)Kg                         b)Nm              c)NmKg         d)  N 

41) எய பளயழன் ழய 5 கழதளகழபளம். ழல் புயழனழல் அதன் யட ____N 

a)49                         b)98               c) 54             d) 60    

42) சந்தழபளனன் யழண்ணழல் பசனல்ட்ட ளள்கள்   a) 321    b)315     c)300    d) 312 
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43) குழளழத் பதளமழற்சயயன உயயளக்கழனயர்    

a)நனழல் சளநழ அண்ணளதுயப    b) ட்புஸ்      c)ழயூட்டன்           d)கலீலிதனள 

44) 18 ஏம், 6 ஏம் நழன் தயடகள் பதளடபளக இயணக்கப்ட்டளல் சுற்ழல் பநளத்த நழன் தயட  

a)4                                           b)6                 c)24                        d)30 

45) நழன்தளட்டத்தழன் அகு  

a)கூலூம்                                b)தயளல்ட்      c)ஆம்ழனர்              d)யழளடி 

46) பக்ளஞ்சழ நழன்கழன் நழன் இனக்கு யழயச   a) 1.0  V  b)1.5  V   c)2.0  V  d)1.08   V 

47) யலட்பஜன் குண்டு பசனல்டும் தத்துயம் ( அணுக்கய ழவு/அணுக்கய இயணவு) 

48) நழன்ளற்ய ந்தழப ஆற்ளக நளற்றுயது  ( நழன் தநளட்டளர் / நழன் இனற்ழ) 

49) குமழனளடினழல் பளயழன் ழய F ழல் ழம்த்தழன் ழய 

a)Cனழல்                       b)ஈளழல்ளத் பதளயயழல்        c)ஆடிக்குப் ழன்ளல்    d)F ல் 

50) குயழபன்வன் தழன்___(தர்க்குழ/தழர்க்குழ) 
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