1. ின்யபேம் தளயப ததளகுதழகில் து புயினில் நழக அதழகநளக உள்து ?
அ) தர்ன்

ஆ) லளர்ன்தயளர்ட்

இ) நளஸ்

ஈ) ழயர்தயளர்ட்

யிடை:இ
2. சுயர்க்கப் டய நர் ப்டுயது?
அ) தபயிள நைகளஸ்கரினன்றழஸ்
ஆ) ஸ்தைரிழட்றழனள தபஜழினள
இ) தலழககளினள ஸ்டகடினளள
ஈ) பறள டகன்றழஸ்
யிடை: ஆ
3. ின்யபேயயற்ழல் து நழகச்சழழன
ஜழம்களஸ்தர்ம்?
அ) டசகஸ்தபயல்பப்ள
ஆ) றளநழனள ிக்நழனள
இ) தசக்ககளனள தைன்ட்பளன் டசஜளண்ைம்
ஈ) டஸ் தஜளபர்டினள
யிடை: ஆ
4. எப்ன்ரழனளயிர் இடகள் துயளக நளற்நடைந்துள்து?
அ) டன்ஸ்
இ) டபகசளஃகளர்

ஆ) நர்கள்
ஈ) தைன்ட்ரில்ஸ்

யிடை: அ
5. ின்யபேம் ஆல்களக்கில் து யிண்தயி ஆய்வுக்கு னன்டுகழது?
அ) குகளதபல்ள

ஆ) டலட்கபளக்டினளன்

இ) கழளநழகைளகநளன்ஸ் ஈ) கழளகைளஃகளபள
யிடை:அ
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6. பகளத்ரிக்ஸ் களணப்டுநழைம்
அ) ளடகுதழ

ஆ) ிகுதழ

இ) தயப்நழகு நணற்ளடயப் குதழ
ஈ) தநல் எடும் ீகபளட்ைகுதழ
யிடை:ஈ
7. தைரிகைளடட்டுகள் ின்யபேம் தனர்கின் அடமக்கப்டுகழன்?
அ) ஃதகபளககம்ஸ்
ஆ) க்ரிப்கைளககம்ஸ்
இ) யளஸ்குர்க்ரிப்கைளககம்ஸ்
ஈ) ம்ப்டபகனளடட்ஸ்
யிடை: இ
8. இந்தழனளயின் கதசழன நபம்
அ) நளஞ்சழஃதபளஇண்டிகள
ஆ) அறளடிபக்ைள இண்டிகள
இ) ஃடகஸ் தபழஜழகனளசள
ஈ) ஃடகஸ்தங்களதன்சழஸ்
யிடை: ஈ
9. பளடநனள கயர் ஏட்டுண்ணிக்கு உதளபணம் தபேக.
அ) ஸ்ட்ரிகள

ஆ) கஸ்கழபட்ைள

இ) களஃ களபள

ஈ) களறழதழனள

யிடை: இ
10. தபேம்ளண்டநனள சும் ஆல்களகக்கள் யளமம் இைம்
அ) தூனீர்

ஆ) ஆழ்கைல்

இ) கைற்கடப ளடகள் ஈ) தயப்ீர் ஊற்றுகள்
யிடை: அ
11. ழபநட்கைள ஃகளர்கள் தளதுயளக ின்யபேம் தனுைன் ததளைர்புடைனது
அ) நளங்குகபளவ் தளயபங்கள்
ஆ) டலட்கபளஃடட்
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இ) ிஃடட்
ஈ) தலழகனளஃடட்
யிடை: அ
12. உகழன் நழகப் தரின நர்தளயபம் (பளஃப்சழழனள) எபே
அ) பமகயர் எட்டுண்ணி தளயபம்
ஆ) குதழ கயர் எட்டுண்ணி தளயபம்
இ) குதழ தண்டு எட்டுண்ணி தளயபம்
ஈ) பழ் தண்டு எட்டுண்ணி தளயபம்
யிடை: அ
13. கண்புள்ி அல்து ஸ்டிக்நள ின்யபேம் தழல் உள்து
அ) ஸ்டகபளடகபள
இ) ளஸ்ைளக்

ஆ) பகளத்ரிக்ஸ்

ஈ) கழளநழகைளகநளஸ்

யிடை: ஈ
14) இந்தழனளயில் கதசழன நர்
அ) தலும்கள

ஆ) கபளறள இண்டிகள

இ) கநளபஸ் அல்ள

ஈ) உல்ஃ ினள

யிடை: அ
15) குட்டை தளயபங்கட யர்க்கும் கட
அ) களன்சளய்

ஆ) லளர்டிகல்ச்சர்

இ) களினரி

ஈ) டிய்ப கல்ச்சர்

யிடை: அ
16. ின்யபேம் து லளர்ஸ்தைனில்ஸ் ன்று அடமக்கப்டுகழது
அ) டககளகளடினம்
இ) ஈகு சழட்ைம்

ஆ) நளர்சழழனள

ஈ) தசளஜழதல்ள

யிடை: இ
17. பதன்பதழல் கதளன்றும் இடகள் வ்யளறு
குழப்ிைப்டுகழன்
அ) ஃகளழகனஜ் இடகள்
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ஆ) ப்பளகட்ஸ்
இ) ககளட்டிழைளஸ்
ஈ) டலப்களககளட்டில்ஸ்
யிடை: இ
18. ின்யபேயயற்ழல் து இடமனின் நளற்றுபே
அ) க்ககைளடு
இ) ககளர்ம்

ஆ) ில்களடு
ஈ) ஃில்களககு

யிடை: ஆ
19. எகப எபே பட நட்டுகந பூக்கும் தன்டநக்
தகளண்ை தளயபங்கள் இவ்யளறு குழப்ிைப்கழன்
அ) ளழகளர்ிக்

ஆ) கநளகளகளர்ிக்

இ) கழதய்ஸ்கைளகளர்டிக் ஈ) தரிகளர்ிக்
யிடை: ஆ
20. கபளகைளஃ டசழகனயில் களணப்டும் இபே
ழநழகள்
அ) ஃ டககளசனின் ஃப்பககளசளந்தழன்
ஆ) ஃடககள ரித்ரின் டககளசனின்
இ) ஃடககளசனின், சளந்கதளஃில்
ஈ) கழகளகபளஃில் சளந்கதளில்
யிடை: ஆ
21. ில்களக்கடு ன்து தன் நளற்றுபே
அ) கயர் ஆ)தண்டு இ) இட ஈ) நர்
யிடை: இ
22. தபேம் தளபேளதளப பக்கழனத்தழயம் தற்
ிடபகனளடட்
அ) நளஸ்
இ) ஸ்கக்ம்

ஆ) ரிக்றழனள
ஈ) நளர்கன்ரழனள

யிடை: இ
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23. உகழககன நழகச்தரின நர் ந்த
தளயபத்தழனுடைனது?
அ) சூரினகளந்தழ

இ) தளநடப

இ) பளஃப்சழலீனள

ஈ) பளன் குஸ்

யிடை: இ
24. ின்யபேயயற்ழல் து தசளஜழதல்ளவுைன்
ததளைர்பு தகளண்டுள்து
அ) டககளகளடினம்
இ) ஈகுசழட்ைம்

ஆ) நளர்சவழனள

ஈ) ப்தைரிஸ்

யிடை: அ
25. உகழககன நழகச்சழழன நர் ந்த
தளயபத்தழடைனது?
அ) உல்ஃினள டநக்கபளஸ்ககளிகள
ஆ) பளஃப்ழசழனள அர்களல்டை
இ) களர்சழகள ளப்னள
ஈ) ககளகள ககசழனள ஆண்டிககளபம்
யிடை: அ
26. சர்ஃர் சயர் ன்து ின்யபேம் தனுைன்
ததளைர்புடைனது
அ) டசகஸ்

ஆ) டஸ்

இ) கநற்கூழன இபண்டும் ஈ) கநற்கூழன
துவுநழல்ட
யிடை: ஆ

27. ின்யபேயன்யற்ழல் டதக் தகளண்டிபேப்தன்
யளனிளக ிடபனடட்டுகின் இபேந்து
தைரிகைளடட்டுகள் கயறுடுகழன்
அ) ஆர்க்கழககளினள

ஆ) ஸ்களர்கள்
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இ) சந்ததழ நளற்ங்கள் ஈ) யளஸ்குளர் தழசு
யிடை: ஈ
28. நழகப்தரின ிடபகனளடட்
அ) ஃப்பகரினள
இ) ஸ்கக்ம்

ஆ) ைளகறளினள
ஈ) தநகளசழபஸ்

யிடை: ஆ
29. ிடபகனளடட் ன் தசளல்ட உபேயளக்கழனயர்
அ) ிபவுன்
இ) ட்ர்

ஆ) களஷ்னப்
ஈ) ழன்கனஸ்

யிடை: அ
30. ஃடகளஜழனின் தந்டத ன்று குழப்ிைப்டுயர்
அ) டிளரி

ஆ) ஃப் இஃரிட்ச்

இ) அரிஸ்ைளட்டில் ஈ) ழபதயன்லளக்
யிடை: ஆ
31. ின்யபேயயற்ழல் து தசளஜழதல்ளவுைன்
ததளைர்பு தகளண்டுள்து
அ) ஊககநழ

ஆ) ஃப் இஃரிட்ச்

இ) அரிஸ்ைளட்டில் ஈ) ழபதயன்லளக்
யிடை: அ
32. தகல்ப் தழழபேந்து தப்டுகழது
அ) ஆல்கள
இ) டக்கன்

ஆ) ளப்பு ஆல்கள
ஈ) கைல் ஆல்கள

யிடை: ஆ
33. ஆல்கள ததளகுதழ யடகளடு ின்யபேம் தன்
அடிப்டைனிளது
அ) ளல் உறுப்புகின்
ஆ) ழநழகின் தன்டந
இ) ஸ்களர்கின் தன்டந
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ஈ) கநற்கூழனயற்ழல் துநழல்ட
யிடை: ஆ
34. ின்யபேயயற்ழல் து ஆல்கள
அ) ஆப்ிள் நளஸ்

ஆ) ரிஷ்நளஸ்

இ) கழப்நளஸ்

ஈ) கழபனின்ீர்நளஸ்

யிடை: ஆ
35. தைரிகைளடட்டுகின் பக்கழன தளயப உைம்
அ) ஸ்களகபளடட்
இ) ஸ்களர்

ஆ) புகபளதளஸ்

ஈ) ககநழட்கைளடட்

யிடை: அ
36. ின்யபேம் து குதழ கயர் எட்டுண்ணி?
அ) சளண்ைம்
இ) யிஸ்கம்

ஆ) தளபளன்தஸ்
ஈ) கஸ்கழபட்ைள

யிடை: அ
37. ின்யபேயயற்ழல் து லளன்தயளர்ட் ன்று
அடமக்கப்டுகழது
அ) ரிக்றழனள

ஆ)ஃப்பகரினள

இ) ஆந்கதளசழபளஸ்

ஈ) ப்தைரிஸ்

யிடை: இ
38. ின்யபேம் தன் யளழ்க்டக சுமற்சழனில்
புகபளட்ைிநளக களணப்டுகழது
அ) ஸ்டகபளடகபள
இ) ஃப்பகபரினள

ஆ) டபகசளஸ்

ஈ) டிடபனளப்தைரிஸ்

யிடை : அ
39. 1 நழல்ழ டநக்பளன் ன்தன் சநம்
அ)

1

1000

இ)

டநக்பளன்
1

1000000

ஆ) 0.001 டநக்பளன்

டநக்பளன் ஈ) இடய அடத்தும்

யிடை: ஈ
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40. இயற்ழன் உதயினளல் தளன் யளஸ்கட களண்படிபம்
அ) ின தண்கணளக்கழ
ஆ) கூட்டு தண்கணளக்கழ
இ) நழண்ண்ணு தண்கணளக்கழ
ஈ) கூறு தசய்பம் தண்கணளக்கழ
யிடை: ஆ
41. யிங்கு டயபறழன் நபபுப் தளபேள்
அ) RNA

ஆ ) DNA

இ) FAD

ஈ) NAD

யிடை: ஈ
42. ளக்டீரின தசல் உைல் பமயதும் கடசனிடமகள்
அடய இவ்யளறு அடமக்கடுகழன்
அ) கநளகளடிடபகஸ் ஆ) தப்கைளடிடபகஸ்
இ) ஆம்ஃிடிடபகஸ்

ஈ) தரிடிடபகஸ்

யிடை: இ
43. சும் நற்றும் ஊதள ளக்டீரினங்கள் இவ்யளறு
அடமக்கடுகழன்?
அ) சுனஜீயி

- எிச்கசர்க்டக ளக்டீரினங்கள்

ஆ) சுனஜீயி - கயதழச்கசர்க்டக ளக்டீரினங்கள்
இ) பஜீயி - எட்டுண்ணி ளக்டீரினங்கள்
ஈ) பஜீயி - சளறுண்ணி ளக்டீரினங்கள்
யிடை: அ
44. ஆற்லுக்களகவும் களர்ன்–டை ஆக்டறடு
கதடயகளுக்களகவும் டப்கபட்டுகட ம்ி
யளளம் ளக்டீரினங்கள் இவ்யளறு
அடமக்கப்டுகழன்
அ) ததர்கநளஃிழக்
ஆ) கயதழஜீயிகள்
இ) எி எழகள்
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ஈ) ஃகளட்கைள ஆர்ககள டிபளப்கன்
யிடை: ஆ
45. தண்ணுனிரின் தபேக்கம் இதளல்
டைதறுகழது
அ) தழர் உனிரி
இ) தழர் ச்சு

ஆ) உனிர் தழர் தளபேட்கள்
ஈ) ஆக்ளய்டு

யிடை: ஆ
46. டயட்ைநீ ன் B உற்த்தழனில் ங்கு தறும்
ளக்டீரினள
அ) ன்ட்கபள ளக்ைர் கபளஜீஸ்
ஆ) ஸ்தறரிசழனள ககளட
இ) ஆர்த்கபள ளக்ைர் சழற்ழம்
ஈ) கழளஸ்டிரினம் அசழகைளிபெட்டிகம்
யிடை: ஈ
47. ீர்ட்டு  அடமக்கப்டும் ளசழ து?
அ) கழளநழகைள கநளஸ் ஆ) ஸ்டகபளடகபள
இ) ளழ களபஸ்

ஈ) தப்கபளழிஸ்

யிடை: ஆ
48. களஞ்சு ககரன் ப்டுயது
அ) எப்ள இபண்டு ககநீ ட்டுகள் இடணதல்
ஆ) எப்ற் இபண்டு ககநீ ட்டுகள் இடணதல்
இ) இபண்டு இடமகள் இடணதல்
ஈ) எபே பட்டைபம் ஆண் ககநீ ட்டும் இடணதல்
யிடை: அ
49. உககநழ ப்டுயது
அ) எப்ள ககநீ ட்டுகள் இடணதல்
ஆ) எப்ள நற்றும் எப்ற் ககநீ ட்டுக்கள்
இடணதல்
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இ) கபளத தண் ககநீ ட் ஆண் ககநீ ட்டுைன்
இடணதல்
ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்
யிடை: இ
50. ளசழகில் ஊககநஸ் ளழ தபேக்கத்தழன்
ஆண் நற்றும் தண் ககநீ ட்டுகள்
அ) கதளற்த்தழல் கயறுட்டு ண்டில்
எத்தழபேக்கழன்
ஆ) கதளற்த்தழலும் ண்ிலும் எத்தழபேக்கழன்
இ) கதளற்த்தழலும் ண்ிலும் நளறுடுகழன்
ஈ) கதளற்த்தழல் எத்தும் ண்ில் கயறுட்டும்
இபேக்கழன்
யிடை: இ
51. ஊககநஸ் படனிள ளழ தபேக்கம்
டைதறும் சழற்ழம்
அ) கழளநழகைளகநளஸ் ப்தபி
ஆ) கழளநழகைளகநளஸ் களக்றழஃதபள
இ) கழளநழகைளகநளஸ் அபகழக
ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்
யிடை: ஆ
52. ககளப்ட யடிய சுங்கணிகம் களணப்டும்
ஆல்களகள்
அ) கழளநழகைளகநளஸ் ஆ) ஸ்டகபளடகபள
இ) ளஸ்ைளக்

ஈ) பகளத்ரிக்ஸ்

யிடை: அ
53. கைல் ட  அடமக்கப்டும் ஆல்கள
அ) பகளத்ரிக்ஸ்

ஆ) ஈகைளககளினம்

இ) கழளநழகைளகநளஸ் ஈ) களஸ்தைல்சழனள
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யிடை: ஈ
54. அடத்து ஆல்களக்கிலும் களணப்டும்
எிச்கசர்க்டக ழநழ
அ) ச்டசனம்- a

ஆ) ச்டசனம்-

இ) ஃ ப்பெககள சளந்தழன் ஈ) ஃ டககள ரித்ரின்
யிடை: அ

55. இடமகள் களன் உைல் அடநப்பு ததளகுப்ளக
இவ்யளறு அடமக்கப்டும்
அ) டலக

இ) திச்ழனம்

ஆ) டநறழழனம்
ஈ) தளஸ்

யிடை: ஆ
56. உனிபேள்யற்ழன் கநல் நட்டும் யளளம் பூஞ்டச
அ) எட்டுண்ணிகள் ஆ) கட்ைளன எட்டுண்ணிகள்

இ) கட்ைளன சளறுண்ணிகள் ஈ) சளறுண்ணிகள்
யிடை: ஆ
57. சழகள டசடிக் டநஸீலீனம் ன்து

அ)  ஸ்களர்களுைன் கூழன டநசவழனம்

ஆ) எபே ழபெக்ினஸ் உடைன டலள

இ)  ழபெக்ினஸ் உடைன டநசவழனம்
ஈ) எபே தசல் டநசவழனம்

யிடை: இ
58. அடைப்பு குழ பூஞ்டச ப்டுயது னளது
அ) அஸ்தர் ஜழல்ஸ்

இ) ளழகளபசல்

ஆ) ஈஸ்ட்

ஈ) திசவழனம்

யிடை: இ

59. பூஞ்டசகள் உண்டநனில்
அ) சுனஜீயிகள்

ஆ) ப ஜீயிகள்

இ) எட்டுண்ணிகள் ஈ) சளறுண்ணிகள்
யிடை: ஆ
60. ளழ களபஸ் பூஞ்டசகின் அகன்று யிரிந்த
குதழ

அ) ஸ்டைப்

இ)தசழடினள

ஆ) லநீ ினம்
ஈ) டழனஸ்

யிடை: ஈ

61. தளயப களய்கட தடுக்க கண்டு ிடிக்கப்ட்ை
பதல் பூஞ்டசக் தகளல்ழ
அ) ககப்ைளன்

ஆ) ஜ்தப்

இ) களர்கைள கடய ஈ) DDT
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யிடை: இ
62. ககளப்கபள ஃிழக் பூஞ்டச யளளம் இைம்
அ) சளணம்

ஆ) உனிபற் நபக்கட்டை

இ) நக்கழன இடகள் ஈ) உணவுப் தளபேள்கள்
யிடை: அ

63. நளகளன்ரழனளயில் தளறழன் களற்டகில்
களணப்டுயது

அ) ளபன்டகநள
இ) களற்று

ஆ) எிச்கசர்டக இடமகள்

ஈ) ீர்

யிடை: அ
64. ிடபகனள டட்ைளயின் உைம்
அ) ககநழட்கைள ஃடட் ஆ) தடம உைம்
இ) ஸ்களகபள ஃடட் ஈ) கநற்கூழன
யிடை: அ

என்றுநழல்ட

65. ஸ்களர் தளய் தசல்கள்
அ) இபட்டை நன ழட
ஆ) எற்ட நன ழட
இ) பம் நன ழட

ஈ) ளன்டி நன ழட

யிடை: அ
66. கவ ழ் களனும் ஸ்தளபந்சழனந்தழன் டிபளக்குக
தழல் களணப்டுகழது
அ) ஸ்கக்ம்

ஆ) ளழடிடபக்கம்

இ) ரிக்சழனள

ஈ) நளர்கன்ரழனள

யிடை: ஆ

67. நளர்க்களன்ரீனளயில் ஸ்களகபளககளினத்தழல்
இபேந்து தழல் கதளன்றுகழது
அ) கமத்து

ஆ) கமத்து களல்யளய்தசல்கள்

இ) தயண்ர் ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்
யிடை: இ

68. ளழ டிடபகத்தழன் சவநழழ் கவ ழ்க்கண்ைது ஆகும்
அ) ககநழட்கைளஃடட்

ஆ) ஸ்களகபளடட்

இ) ககநழட்கைளடட் நற்றும் ஸ்களகபளடட்
ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்
யிடை: ஆ

69. நளஸ் ன்னும் தளயபத்தழல் கைத்தல் கயடடன
தசய்டய

அ) களலுதநல்ள

இ) கநரிகள்

ஆ) இடகள்

ஈ) சவைள
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யிடை: அ
70. நளர்க்களன்ரழனளயில் ஸ்களகபளஜீ ீஸ் தழசுக்கள்
இயற்ழல் இபேந்து கதளன்றுகழது
அ) ண்கைளதீசழனம்

ஆ) ஆம்ஃிதீசழனம்

இ) அக்கறள தீசழனம்
யிடை: ஈ

ஈ) கநற்கூழன

என்றும் அல்

71. தபணினின் இடகள் கவ ழ்கண்ையற்ளல்
பைப்ட்டிபேக்கும்
அ) கபளநங்கள்

இ) ற்றுகம்ிகள்

ஆ)தசதழல்கள்

ஈ) பளதநண்ைள

யிடை: ஈ

72. யளஸ்குளர் கழரிப்கைளககம்கள் 
அடமக்கப்டுயது
அ) ஆல்கள

ஆ) ிடபகனளடட்

இ) தைரிட்கைளடட் ஈ) ிஞ்டசகள்

யிடை: இ

73. தபணிகின் ஆந்தழப கசளயளய்டுகள்
அ) எபே கடசனிடம உடைனடய
ஆ) இபே கடசனிடம உடைனய

இ) பன்று கடசனிடம உடைனடய
ஈ)  கடசனிடம உடைனடய

யிடை: ஈ

74. ைநளடும் தபணி ப்டுயது
அ) அடினளண்ைம்

ஆ) டிடபனளட்தைரிஸ்

இ) நளர்ஸீனள

ஈ) தைரிஸ்

யிடை: அ

75. தப்கபளழிறழன் இடகள்
அ) எற்ட சழகுக் கூட்டிட

ஆ) இபட்டை சழகுக் கூட்டிட

இ)  நைங்கு சழகுக் கூட்டிட
ஈ) தி இட

யிடை: அ

76. ளரித்தழள தஜிஸீஸ் கவ ழ்களனும் தளயபங்கின்
சழ சழற்ழங்கின்
அ) ஈக்பெசவைம்

ஆ) தசளஜழதல்ள

இ) டககளகளடினம் ஈ) அஸ்பண்ைள
யிடை: ஆ

77. கழளப் நளஸ் ப்டும் தனர் தகளண்ை தளயபம்
அ) ஃிபெகரினள

ஆ) ளழடிடபக்கம்

இ) தசளஜழதல்ள ஈ) கநற்கூழன என்றும்
யிடை: இ

அல்

78. எயிழ தபஸ் தசதழல் களணப்டும் தளயபம்
அ) கலகநளஸ்களபஸ்

ஆ) கநளகளரழனஸ்
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இ) ைகனளரழனஸ்

ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்
யிடை: அ

79. டறழன் சூழ் உடனில் தினில் களணப்டும்
நழகச்சழழன துயளபம் இவ்யளறு
அடமக்கப்டுகழது

அ) சளர்ககளதைஸ்ைள

இ) டநக்கபளடல்
யிடை: இ

ஆ) ஸ்கழிகபளதைஸ்ைள

ஈ) ழபெ தசல்ஸ்

80. டறழன் ஊசழனிடகள்

அ) யட்சழ ழடக்கு தகுந்த ழடகள்
ஆ) நளற்நடைந்த குறுங்கழடகள்

இ) நளற்நடைந்த தடுங்கழடகள்
ஈ) நளற்நடைந்த இடகளப்பு

யிடை: அ

81.  கபே ழடடந திதன்டநனளக தகளண்ைது
அ) டஸ்

இ) திசவழனம்

ஆ) தபணி

ஈ) ரிக்சழனள

யிடை: அ

82. டறழன் பன் கபே ன்து

அ) கபேவுறுதல் டைதநளல் கதளன்ழன கபே
ஆ) கபேவுறுதல் பன் கதளன்ழன கபே
இ) ஊஸ்களர்
ஈ) 16 தசல்கபே

யிடை: ஈ

83. கவ ழ்கண்ையற்ழல் ப்தளபேள் டறழழபேந்து
கழடைக்கழது

அ) அகளர் அகளர்

இ) ைர்ன்டைன்

ஆ) ிட்ரின்

ஈ) அப்கபளின்

யிடை: இ

84. உனிர் யளழ் ததளல்லுனிர் ஜீம்களஸ்தர்ம்
அ) டசகஸ்

இ) ைளக்றஸ்
யிடை: ஈ

ஆ) ஃிட்பள

ஈ) ஜழங்ககள

85. டறழல் த்தட தநகளஸ்களர்கள்

கதளற்றுயிக்கப்டுகழன்? த்தட தசனல்டுகழன்
அ) இபண்டு கதளன்ழ என்று அடநயது

ஆ) ளன்கு கதளன்ழ என்று அடநகழது

இ) ளன்கு கதளன்ழ இபண்டு அடநகழது

ஈ) கநற்கூழன என்றும் இல்ட
யிடை: ஆ

86. இம் களணுதல், தனரிடுதல் நற்றும்

யடகடுத்துதல் ஆகழனயற்ட யியரிக்கும்
தளயபயினல் ிரிவு

அ) யடகளட்டினல் ஆ) அடநப்ினல்
இ) உள் அடநப்ில் ஈ) தசனழல்
யிடை: அ
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87. குண்டுசவ தடனவு உள் தளயபம்
அ) தசளத ீடைள
இ) ட்டபைளக்ஸ்
யிடை: ஆ

ஆ) உல்ினள

ஈ) அநபளந்தளஸ்

88. ம் ளட்டில் நழகப்தரின தலர்கரினம் உள்
இைம்

அ) தங்களூர்
இ) ஊட்டி

யிடை: ஆ

ஆ) கல்கத்தள

ஈ) ரழல்ளங்

89. கககைள ளதழன தல்
அ) டிரிபஸ்டிகள

ஆ) தஜிபள ின்ைளபம்

இ) ஸ்ீறழஸ் ின்ைளபம்

ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்

யிடை: அ

90. குடந்த ஆபளுைன் பளயதும் தசனற்று

களணப்டும் ளடயத் தளயபங்கள் இவ்யளறு

அடமக்கடுகழன்

அ) கழரிஃகளஃடட்டுகள்

ஆ) தீகபளஃகளஃடட்டுகள்
இ) ஃதகபளஃ டட்டுகள்
ஈ) ி ஃ டட்டுகள்

யிடை: அ

91. லட்சின் தளயப யடகளட்டு படனளது
அ) இ உவு யமழ யடகளட்டு பட

ஆ) இனற்க்டக யமழயடகளட்டு பட

இ) தசனற்க்டக யமழயடகளட்டு பட
யிடை: அ

92. அழயினல் அழஞபது அசல் களணநளல் களய்
யிட்ைளல் தனரிடும் பட இவ்யளறு
அடமக்கப்டுகழது
அ) தக்கைளடைப்
இ) சழன்டைப்
யிடை: ஈ

ஆ) ளபடைட்

ஈ) ழகனளடைட்

93. பூக்கும் தளயபங்கின் குடும்ங்கின் னும்
தட ளதழனயர்
அ) தன்றழ

இ) ிதபன்
யிடை: ஆ

ஆ) லட்சழன்சன்
ஈ) ஜளன்கப

94. உகழல் ந்த தலர்ளரினபம் இந்த படடன
ின்ற்றுயதழல்ட

அ) தந்தம் லீக்கர் யடகளட்டு பட
ஆ) இங்கர் ிபளண்டில் பட

இ) லட்சழன் சன் யடகளட்டு பட
ஈ) ைளக்ைஜளன் யடகளடு பட

யிடை: இ

95 கைர்ி ஃகளர்ட் ன்யபது கழ்யளய்ந்த ணி
அ) ஸ்லழகைளரினள ிளன்ைளபம்
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ஆ) ழதநண்ட்ஸ் டி தளைளிகக
இ) ஆர்ஜழன் ஆஃப் ஸ்ிறழஸ்

ஈ) தநகதளைஸ் ிளன்ைளபம் தசரன்

யிடை: ஆ

96. ககளறழப்ினம் அர்களரினம் ன்து
அ) கழப்துபேத்தழ ஆ) அபுட்டிளஸ்

இ) ததஸ்ிறழனள ஈ) டலிஸ்கஸ்
யிடை: ஈ

97. க கசழ குடும்த்டதச் சளர்ந்த ீர்தளயபம்
அ) குகபளட்ைகரினள ளர்ினள
ஆ) டசளம் சடையம்

இ) ஸ்கழளநழன் ஆஸ்ிபள
ஈ) கைளழகள் கப் கப்

யிடை: இ

98. களட்டு தீ ன்டமக்கப்டும் தளயபம் து
அ) ிபட்டினள

இ) தளங்ககநழனள

ஆ) ைளல் தர்ஜழனள

ஈ) தசஸ்கினள

யிடை: அ

99. அஸ்தழகபசழ குடும்த்தழன் பக்கழன நஞ்சரி
அ) கதழர்

ஆ) சழபநஞ்சரி

இ) கூட்டு பசவம்
யிடை: ஆ

ஈ) சனளத்தழனம்

100. களஃி இக்குடும்த்டதச் சளர்ந்தது
அ) பைட்கைறழ
இ) கபளகனறழ
யிடை: ஆ

ஆ) பைிகனறழ

ஈ) அஸ்தழகபளழ

101. நஞ்சள் களநளட களனிற்க்கு நபேந்தளகப்
னன்டும் தளயபம்

அ) ஃில்ளந்தஸ் தபைரி
ஆ) ரிசஸ் கம்பெிஸ்

இ) ம்ிிகள அஃ ிறழளழஸ்
ஈ) ஜ்ட்கபளள கர்கர்ஸ்

யிடை: அ

102. குடன் ன்னும் நபேந்து இந்களடனக் குணடுத்த உதவுகழது
அ) லும்புபேக்கழ

இ) டை ஃ ளய்டு
யிடை: ஈ

ஆ) புற்றுகளய்

ஈ) நகரினள

103. கத்தரினின் தளயபயினல் தனர்
அ) தறளம் ைளர்யம்

ஆ) தறளம் தநஞ்சழனள
இ) தறளம் தூகபளசம்

ஈ) தறளம் டககளதர்சழகம்

யிடை: ஆ

104. கவ ழ்களனும் தளயபத்தழல் இபேந்து தப்டும் தபசள ஜவ்யரிசழ தளனளரிக்க னன்டுகழது
அ) நளிலளட் உட்டிழசழநள

ஆ) தலயினள ிபளறழழனன்சழஸ்
இ) ம்ிிகள அஃிறழளழஸ்
ஈ) ரிசழஸ் கம்பெிஸ்
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யிடை: அ

105. “பளனல் ளம்” ன் தளயபயினல் தனர்
அ) தநப்கபள டசளன் சளககள

ஆ) ஃகளிக்ஸ் ைளக்டைழ ஃதபள
இ) ம்ிிகள அஃிறழளழஸ்
ஈ) ரிசழஸ் கம்பெிஸ்

யிடை: அ

106. நழபெறள தைக்ஸ்டிழஸ் தளயபத்தழழபேந்து தனளரிக்கப்டும் ளர் யடக
அ) சன் ளர்கள் ஆ) நணிள ளர்கள்
இ) அகக்கள

ஈ) கனிறு

யிடை: இ

107. தநண்ைழன் கண்டுிடிப்புகட
உறுதழடுத்தழனயர்கள்

அ) நளர்ரழனஸ், கட்சன், யிஸ்தநன்
ஆ) டியிரிஸ், களபன்ஸ், தரர்நளக்

இ) நளர்க், ைளர்யின், ஸ்யளநர்ைளந

ஈ) தகளல்ரீைர், ித்தககளர்ஸ் ழகனளளர் கைள
ைளயின்ஸ்

யிடை: ஆ

108. இபே ண்பு கப்பு யிகழதம்
அ) 9:3:3::1

ஆ) 1:1:1:1

இ) 3:6:6:1

ஈ) 12:2:2:1

யிடை: அ

109. கநளட்சழ அல்து நயளண்டந னும்

நபபுக்கப்ில் இபண்ைளம் தடபடனில்

கதளன்றும் ண்பு புத்கதளற் யிகழதம்
அ) 9:6:1

இ) 12:3:1

ஆ) 9:3:4

யிடை: இ

ஈ) 13:3

110. எபே குகபளகநளகசளநழன் எபே சழழன துண்டு
இபட்டிப்பு ஆதல்
அ) குடளடு

ஆ) இைநளற்ம்

இ) தடகவ ழ் தழபேப்ம்
யிடை: ஈ

ஈ) இபட்டிதல்

111. நபபுத்தன்டநனில் கயறுப்ட்டு களணப்டும்

தற்களர்கின் கப்பு இவ்யளறு அடமக்கப்டும்
அ) கப்ிம்

ஆ) கப்ி தற்களர் கப்பு
இ) கசளதடத் கதர்வு கப்பு
ஈ) தலடிகபளஜ்ிசழஸ்

யிடை: அ

112. ஏத்தழடசயளன் குகபளகநளகசளம்களுக்குடைகன
டைதறும் குகபளகநளகசளம் துண்டுகள்

ரிநளற்ம் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது

அ) சழளப்சழஸ்

ஆ) தழர் நளறுதல் அல்து குறுக்ககற்ம்
இ) கனளஸ்நள
ஈ) ிடணதல்
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யிடை: ஆ

113. புகஜளடி குகபளகநளகசளநழல் தற்றுகணக்கள
ஜீன்கள் உள் உனிரிம்

அ) ழபெகபளஸ்களபள
இ) ட்பளகறளஃிள
யிடை: இ

ஆ) கதளட்ைப்ட்ைளணி

ஈ) நக்ிச் கசளம்

114. எபே சழயப்பு ழ நர்களுடைன தளயபம்
நற்தளபே சழயப்பு ழ நர்களுடைன
தளயபத்துைன் கப்பு தசய்பம் களது

கழடைத்தடய அடத்தும் சழயப்பு நர்களுடைன

தளயபம் இப்தர்களர்கின் ஜீன் ஆக்கம்
அ) RR & RR

ஆ) RR & Rr

இ) Rr & RR

ஈ) கநற்கூரின தளயது என்று

யிடை: ஈ

115. தப்ட்ை ண்புகள் பளம்ரினத் தன்டந
உடைன” – இதட கூழனயர் னளர்?
அ) தநண்ைல்

ஆ) ைளர்யின்

இ) நளர்க்

ஈ) நளர்கன்

யிடை: இ

116. டிடப கசளநழக் ன்ளல் ன்?
அ) 2n-1

யிடை: இ

ஆ) 2n-2

இ) 2n+1 ஈ) 2n-3

117. நித யிந்துயில் களணப்டும்

குகபளகநளகசளம்கின் ண்ணிக்டக
அ) 23

ஆ)24

இ) 46

ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்

யிடை: அ

118. ளல்குகபளகநளகசளம்கடத் தயிப நற்
அடத்து குகபளகநளகசளம்களும்

அ) ஆட்கைளகசளம்கள் ஆ)டகசளகசளம்கள்

இ) குகபளகநடிட்
யிடை: அ

ஈ) குகபளகநளநழனர்

119. ளள அணுயினல் ஆபளய்ச்சழ டநனம்

கநற்தகளண்டுள் தளயப தபேக்க தசனல்
படணி ந்த துடடனச் சளர்ந்தது
அ) எபேண்பு கப்பு கசளதட
ஆ) தீடீர் நளற்ம்

இ) கசளதடத் கதர்வு கப்பு

ஈ) தளயப கயதழனினல் கசளதடகள்

யிடை: ஆ

120. தநண்ைழன் சளர்ின்ழ எதுங்கல் யிதழடன
ின்ற்றும் கவ ழ்கண்ை கப்ில் F1 த்தட

யடக புகதளற்ங்கள் உடைன உனிரிகள்
கதளன்ழனிபேக்க படிபம்
அ) 1 அ) 8 இ) 27 ஈ) 64
யிடை: ஆ

121. குகபளகநளகசளம் ண்ணிக்டக 2n க்குப் 2n+1
 உள் உனிரி
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அ) ஆட்கைள ளழிளய்டு
ஆ) ஆம்ி டிப்ளய்டு

இ) அல்கள ளழ ிளய்டு
யிடை: ஈ

122. களனஸ்நளக்கின் ககளடினிட அடைதல் னும்
ழகழ்ச்சழநழனளறழஸ் தசல் ிரிதழல் ந்த
ழடனில் டைதறுகழது
அ) டிப்களநீ ன்

ஆ) ைனளடகிசழஸ்

இ) தநைளழட

ஈ) அளழட

யிடை: ஆ

123. டி ன் யில் கவ ழ்களணும் டட்பஜன் அடித்தம்
களணப்ைளது

அ) அடிடன்

ஆ) குயளடன்

இ) பபளசழல்

ஈ) டசட்கைளசழன்

யிடை: இ

124. டி பெிகள களர்ஸ் தகளள்டகனிட பதன்
பதன் பதழல் கூழனயர்
அ) N க்கு

ஆ) பளட்லீக்

இ) கலன்ஸ்டைன்
யிடை: ஈ

ஈ) A- ரழநழட்

125. ஆக்கு தழசு ன்ளல் ன்?
அ) புதழனதழசு

ஆ) யிரியடைபம் தழசு

இ) யபேம் தழசு ஈ) ிரிதடைபம் தழசு
யிடை: ஈ

126. ஃதல்களன் ப்டுயது

அ) இபண்ைளம் ழட ஆக்கு தழசு

ஆ) பதல் ழட ஆக்கு தழசு

இ) பன்ம் ழட ஆக்கு தழசு

ஈ) கநற்கூழன என்றும் அல்

யிடை: ஆ

127. யபேம் இம் உறுப்புகளுக்கு யலுடயத் தபேம்
தழசு

அ) புகளனம்

ஆ) டறம்

இ) ககளன் டகநள

யிடை: இ

ஈ) ளபன்டகநள

128. கயர்கின் களர்க் ககம்ினம் கவ ழ்களணும்
குதழனில் இபேந்து கதளன்றுகழது

அ) புணி

இ) புகளனம்

ஆ) தரிடசகழள்

யிடை: ஆ

ஈ) ித்

129. ண்ைளர்க் டசம் கவ ழ்கண்ையற்ழல்
களணப்டுகழது

அ) தண்டு
இ) கயர்

ஆ) இட

ஈ) இடக் களம்பு

www. arivukadal.com
இவை புத்தகமாக உள்ளது.

Cell No : 98651 30130

யிடை: அ

130. க்யர்கள் கவ ழ்கண்ையற்ழல் இபேந்து
கதளன்றுகழது

அ) ண்கைளதைர்நழஸ் ஆ) தரிடசகழள்

இ) புணி

யிடை: இ

ஈ) புகளனம்

இதன் ததாடர்ச்சி புத்தகமாக உள்ளது. தமட்டீரியல் /
புத்தகம் தெற ைிரும்புெைர்களுக்கு இந்த எண்வை
(98651 30130) ததாடர்பு தகாள்ளவும்.
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