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1.  இந்ைிா காந்ைி அணு ஆாய்ச்சி நிபயம் ங்குள்ரண?  

கல்பாக்கம்  
 

2.  அனல் ின்சாம் நிபயம் ங்குள்ரண?  
ண்ணூர்  
 

3.  ின்உற்பத்ைி நிபயங்கரில் __________ னப்படும்  
டர்பபன்கள்  
 

4.  ின்கயம் ன்பண __________ ைபேம் பயாகும்  
ின்னனாட்டத்பை  
 

5.  காற்மாற்மல் உற்பத்ைிில் பன்னிபயில் உள்ர ாநியம்?  
ைிழ்நாடு  
 

6.  ைிழ்நாட்டிலுள்ர காற்மாபயகள் உள்ர ாலட்டங்கள்?  
ணத்ணக்குடி, கன்னிாகுரி, ைிபேநநல்னலயி 
 

7.  பைன்ப  ின்கயன்கள் ன்பபல  __________ பபம ட்டுன  
பன்படுத்ைபடும்  
எபே  
 

8.  ின்கயங்கள் த்ைபன லபகப்படும்?  
2 லபகப்படும்  
 

9.  டிஜிட்டல் கடிகாங்கள் ந்ை லபக ின்கயன்கள்?  
பைன்ப ின்கயம்  
 

10.  பகப்னபசி ந்ை லபக ின்கயம்?  
ணபை ின்கயம்  
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11.  ின்கயத்பை  உபேலாக்கிலர்?  
லூி கால்லாைி   
 

12.  சூரி ின்கயங்கள் எரிாற்மபய __________ ஆற்மயாக ாற்றுகின்மன  
ின் ஆற்மயாக  
 

13.  கால்லனா ீட்டரின் லறின  ின்னனாட்டம் நசல்லும் னபாண அைன் 
குமிபள் __________  
லியக்கபடபம்  
 

14.  ின்னனாட்டத்பை கண்டமி பன்படும் கபேலி?  
கால்லனனாீட்டர்  
 

15.  ின்லிரக்கில் உள்ர ின்னிபற அறுத்ண லிடும் னபாண ின்லிரக்கு 
__________  
எரிர்லைில்பய   
 

16.  ின்சாத்பை  உபேலாக்கலல்ய ீன்?  
ின் லியாங்கு ீன்  
 

17.  அனசான் நைிின் ண நீரில் லாழும் ீன்?  
ின் லியாங்கு ீன்  
 

18.  ின்காப்புப் நபாபேள்கலக்கு டுத்ணக்காட்டு?  
பிராஸ்டிக், ம், ப்பர், கண்ைாடி  
 

19.  நிக்னாம் ன்பண ைன் உனயாக கயபல?  
நிக்கல் ற்றும் குனாிம்  
 

20.  ின்லிரக்குகரில் உள்ர சுபேள் லடிலக் கம்பி?  
டங்ஸ்டன்  
 

21.  ின்னனாட்டத்ைின் காந்ை லிபரபல கண்டமிந்ைலர் ார்?  
கிமிஸ்டின் லுர்ஸ்நடட் 
 

22.  ின்னனாட்டம் நசல்லும் கம்பிபச் சுற்மி __________ னைான்றுகிமண  
காந்ைப்புயம்  
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23.  இபேம்பப பிரித்நைடுக்க __________ பன்படுகின்மன  
ின்காந்ைங்கள்  
 

24.  சிபைப்பபலக்கு டுத்ணக்காட்டு?  
பாக்டீரிா, பூஞ்பச  
 

25.  நலப்ப ண்டய  பறக்காடுகரில் உள்ர நலப்பநிபய?  
20°C - 25°C  
 

26.  ைார்பாபயலனம் உள்ர ாநியம்?  
ாஜஸ்ைான்  
 

27.  இந்ைிாலின் புல்நலரிப் பகுைிகள் ாபல?  
நீயகிரி, காசிபய, நாகபய   
 

28.  ஊசிிபயக் காடுகரின் னலறு நபர்?  
னபாரில் காடுகள்  
 

29.  ிைான குரிர்காயத்பை நகாண்ட காடுகள்?  
இபயபைிர் காடுகள்  
 

30.  லனனகாற்சலம் நபடநபறும் ாைம்?  
ஜூபய   
 

31.  உைவு சங்கியிின் பன்மாம் நிபயில் உள்ரண?  
ஊன் உண்ைிகள்  
 

32.  நபன்குின் உள்ர காடுகள்?  
ணந்ைிப் பினைசம்  
 

33.  ிைநலப்ப ண்பட புல்நலரி பகுைிில் உள்ர லியங்கு?  
ான்  
 

34.  பயக்கன்கள், காரான்கள் உள்ர காடுகள்?  
ஊசிிபயக்காடுகள்  
 

35.  காட்டுத்ை ீனகாபடக்காயத்ைில் ற்படும் இடம்?  
புல்நலரிப் பினைசங்கள் 
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36. அணுக்கலம், பயக்கூறுகலம் __________ ன்னும் அயகால் 
அரக்கப்படுகிமண  
னநனனாீட்டர்  
 

37. 1 னநனனாீட்டர் ன்பண?  
10-9 ீட்டர்  
 

38. நபாபேள்கரின் நிபயகள் ாபல?  
ைிண்ம், ைிலம், லாப  
 

39. பஞ்சு எபே __________  
ைிடப் நபாபேள்  
 

40. பபேப்நபாபேரின் நான்காம் நிபய?  
பிராஸ்ா  
 

41. பபேப்நபாபேரின் ந்ைாம் நிபய?  
ன்ஸ்டின் காண்டன்னசட்  
 

42. Compressed natural gas ில் இங்கும் னபபேந்ணகள் ங்கு இங்குகின்மன?  
நடல்யி  
 

43.  பயக்கூறுகலக்கு இபடன உள்ர இபடநலரி ிகவும் அைிகா  
இபேப்பண?  
லாப  
 

44  நம் லடீ்டில் உைவு சபக்கும் நபாண அைன் லாசபன னலகாக பல 
காைம்?  
பயக்கூறுக்கிபடன உள்ர அைிக இபடநலரி, உர்னலகம்  
 

45. குமிப்பிட்ட லடிலம் ற்றும் பபேனரவு நகாண்டண?  
ைிண்ம்  
 

46. நீரின் நகாைிநிபய?  
100° C  
 

47. பனிக்கட்டிின் உபேகுநிபய?  
0° C  
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48. ைிலத்பை நலப்பப்படுத்ைினால்?  
ஆலிாைல்  
 

49. பன்று நிபயில் இபேக்கும் ஏன நபாபேள்?  
நீர்  
 

50. பப்பரலின் அயகு?  
சண ீட்டர்  
 

51. 1 நெக்டர் ன்பண?  
2.47 க்கர் 
 

52. 1 சண ீட்டர் ன்பண?  
10.76 சண அடி  
 

53. நபாபேள் என்று அபடத்ணக் நகாள்லம் இடத்ைின் அரவு?  
பபேன்  
 

54. நீரின் கன அரவு வ்லாறு குமிப்பிடுகின்மனர் ?  
TMC  
 

55. அடர்த்ைிின் அயகு?  
Kg/m3  

 
56. பாைசத்ைின் நிபம?  

13600 கிகி  
 

57. பாைசத்ைின் அடர்த்ைி நீரின் அடர்த்ைிபப் னபால் __________ டங்கு  
13.6  
 

58. பழு அபயலிற்கு டுத்ணக் நகாள்லம் னநம்?  
அபயவு னநம்  
 

59. எரி எபே லினாடிில் __________ கி.ீ ணம் நசல்லும்  
3 யட்சம்  
 

60. 1 லானில் அயகு?  
149.6 ில்யின் கினயாீட்டர்  
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61. எபே எரி ஆண்டு?  
9.46×1012   
 

62. சூரினியிபேந்ண புலிப லந்ைபட ஆகும் னநம்?  
8 நிிடம் 20 லினாடி அல்யண 500 லினாடிகள்  
 

63. நீப லிட னயசான நபாபேள் நீரில் __________  
ிைக்கும்  
 

64. கயியிநா ந்ை நாட்பட னசர்ந்ைலர்?  
இத்ைாயி  
 

65. பைல் ஊசல் கடிகாத்பை கண்டமிந்ைலர்?  
கிமிஸ்டின் பெஜன்ஸ்  
 

66. நாம் எய்லியிபேக்கும் நபாழுணம் இக்கும் உறுப்புகள்?  
இைம்,பபர,சிறுநீகம்,ணபீல்  
 

67. நண உடயின் அபனத்ண நசல்கலக்கு __________ அலசிம்  
ஆற்மல்  
 

68. உிரினங்கரின் பக்கி நிகழ்வு?  
சுலாசித்ைல்  
 

69. சுலாசித்ைல் த்ைபன லபகப்படும்?  
2 லபகப்படும்  
 

70. உிர்லரிின் உைலிபடன் நபடநபறும் சுலாசம்?  
காற்றுச் சுலாசம்  
 

71. குலக்னகாஸ் + உிர்லரி னசர்ந்ைால் கிபடப்பண?  
கரிியலாப  
 

72. சர்க்கபப  ஆல்கொயாக ாற்ம பன்படுலண?  
பாக்டீரிா, பூஞ்பச  
 

73. ஈஸ்ட் ன்பண எபே நசல் __________ ஆகும்  
பூஞ்பச  
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74. காற்மில்யா சூழ்நிபயில் சுலாசம் நசய்ண __________ உற்பத்ைி 
நசய்கின்மண  
ஆல்கொல்  
 

75. சுலாசித்ைல் எபே __________ நிகழ்ச்சி  
னலைிில் நிகழ்ச்சி  
 

76. பகல் நபாழுைில் ட்டும் நபடநபறும் நிகழ்ச்சி?  
எரிச்னசர்க்பக   
 

77. காற்று உள்ரிழுத்ைல் ற்றும் நலரினற்மல் நிகழ்ச்சிப __________ 
னப்படும்  
பச்சுலிடுைல்  
 

78. ணண்ைபமின் சுலர்கரில் __________ னப்படும்  
இத்ைத் ைந்ணகிகள்  
 

79. ணம்ல் ல காைம்?  
ணசு, கந்ைத்ணள் நாசிப்பள்ரத்ைில் ணபறலைால்  
 

80. னைாயின் பயாக சுலாசம் நசய்லண?  
ண்புழு,அட்படப்புழுக்கள்  
 

81. ஸ் உபேகுைல் எபே __________ ாற்மம்  
இற்பில் ாற்மம்  
 

82. காப்பர் சல்னபட் கபைல் ன்பண எர் __________ ாற்மம்  
இற்பில் ாற்மம்  
 

83. பைங்காைலுக்கு உைாைம்?  
கற்பூம்  
 

84. ைிண் நபாபேள் ைிலாக ாறும் நிகழ்வு?  
உபேகுைல்  
 

85. நீர் பனிக்கட்டிாக ாறும் நிகழ்வு?  
உபமைல்  
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86. னலைிில் ாற்மத்ைிற்கு உைாைம்?  
இபேம்பு ணபேப்பிடித்ைல்  
 

87. ணபே ன்பண எர் __________  
புைி இசானப் நபாபேள்  
 

88. பறங்கரில் உள்ர லாசப,நிமம்,ற்றும் சுபலக்கு காைம்?  
ஃபினாயிக் னசர்ங்கள்  
 

89. பறங்கபர நலட்டிபலக்கும் னபாண பழுப்பு நிமாக ாம காைம்?  
நயானின்  
 

90. சிட்ரிக் அியம் + சபல் னசாடா னசர்க்கும் னபாண நலரினறும் லாப?  
கார்பன் – பட – ஆக்பசடு  
 

91. நலள்ரி பாத்ைிம் பரபரப்பப இறக்க காைம்?  
சல்பர்  
 

92. இபேம்பின் ீண ணத்ைநாகத்பைப் பூசுைல்?  
நாகபயாம் பூசுைல்  
 

93. குரிர்பானங்கரின் உள்ர அியம் ன்ன?  
கார்பானிக் அியம்  
 

94. அசிடஸ் ன்பண ந்ை நாறி லார்த்பை?  
இயத்ைீன்  
 

95. அசிடஸ் நசால்யின் நபாபேள்?  
புரிப்பு  
 

96. ஆக்ஸாயிக் அியம் ைில் உள்ரண?  
ைக்காரி  
 

97. ரினசாடா ன அபறக்கப்படுலண?  
னசாடிம் பெட்ாக்பசடு  
 

98. அல்கயி ன்பைின் நபாபேள்?  
ச்சாம்பல்  
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99. நக்னிசிம் பால்ம் ன்பண?  
நக்னசீிம் பெட்ாக்பசடு  
 

100. அியநீக்கி ன்பண?  
நக்னசீிம் பெட்ாக்பசடு  
 

101. பீட்பைட் சாறு - காத்ைில் ந்ை நிமத்பை  நகாடுக்கிமண?  
நலரிர் ஞ்சள்  
 

102. யிட்ஸ் ைியிபேந்ண ைாரிக்க படுகிமண?  
பயக்கன்ஸ்  
 

103. ஞ்சள் எர் __________ நிமங்காட்டி  
இற்பக நிமங்காட்டி  
 

104. NA ன்பண?  
ஆக்ஸி ரினபா நிபெக்ரிக் அியம்  
 

105. காபி எபே அியா? காா?  
காம்  
 

106. நகாழுப்பில் உள்ர அியம்?  
நகாழுப்பு அியம்  
 

107. பெட்ாஞ்ஜிா னக்னாபபயா ன்ம நசடி நடுநிபய ண்ைில் ந்ை 
நிமத்ைில் பூ பூக்கும்?  
நலள்பர  
 

108. உயகின் அைிக லயிப ிக்க அியம்?  
 HFSO3  
 
109. லிற்மில் சுக்கும் அியம்?  

HCl  
 

110. நசரிானின்பபச் சரி நசய் பன்படுத்ைப்படுலண?  
நக்னசீிா பால்ம்  
 

111. றும்பு கடிப சரி நசய்ப் பன்படுலண?  
ணத்ைநாக கார்பனனட்  
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112. 2010ம் ஆண்டில் ைற்னபாபை இந்ைி க்கள் நைாபக னைாாாக?  

1.19 பில்யின்  
 

113. ைாலங்கள் ற்றும் லியங்குகபர லரர்ப்பண குமித்ணப் படிக்கும் 
அமிலில்?  
னலராண்ப   
 

114. ண்ைில் லிபைப ஊன்றும் நசலுக்கு __________ ன்று நபர்.  
லிபைத்ைல்  
 

115. நண நாட்டின் பாம்பரி நீர்ப் பாசனம் ண?  
கப்பி பபம  
 

116. கால்லாய்ப் பாசனம் பபமில் நீர் பாய்ச்சப்படும் ைாலங்கள்?  
நநல், கபேம்பு, லாபற 
 

117. புல்ைபக்கு ந்ை ாைிரி நீர்ப் பாசனம் பாய்ச்சப்படுகிமண?  
நைரிப்பு நீர்ப் பாசனம்  
 

118. பறநீர் குபமலாகக் இபேக்கும் னபாண பாய்ச்சப்படும் நீர்ப் பாசனம்?  
நசாட்டு நீர்ப் பாசனம்  
 

119. இந்ைிாலிலுள்ர  நபரி கால்லாய் ண?  
இந்ைிா காந்ைி கால்லாய்  
 

120. உயகிலுள்ர பைல் பத்ண ிகப் நப ரி நீர் னைக்கங்கரில் என்று 
இந்ைிாலில் உள்ரண ண?  
பம்பிக்குரம் ஆறிாறு  
 

121. கபரக் னகாள்ரிக்கு உைாைம்?  
டாயனபன், னட்டாக்னரார், 2 – 4 - D  
 

122. அஸ்ஸாின் அறுலபட ைிபேலிறா?  
பிகு  
 

123. ைிறகத்ைின் நநற்கரஞ்சிம்?  
ைஞ்பச  
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124. லிபரச்சல் அைிகப்படுத்ை __________ பபம சிமந்ை லறிாகும்.  
பிர் சுறற்சி பபம 
 

125. புப் நபாமிில் ன்பண-  
உிரித் நைாறில்ணட்பம்  
 

126.  __________ பயம் லிபைத்ைல் நபபேரலில் நபடநபறுகிமண.  
ணவுைல்  
 

127. பைப்படுத்ைப்பட்ட உைவுக்கு உைாைம்?  
பால் 
 

128. உிரிக் கபரக் னகாள்ரிகள் ன்பண __________ ப அறிக்க 
பன்படுகிமண.  
பூஞ்பச, பாக்டீரிம்  
 

129. பிப அறுத்ண, னசகரிக்கும் பபமக்கு __________ ன நபர்.  
அறுலபட  
 

130. நியத்பை ைார் நசய்லைில் உள்ர படிநிபய லரிபசப்படுத்ணக – 
லிபைத்ைல்,சன்ப்படுத்ைல், உழுைல்  
உழுைல், சன்ப்படுத்ணைல், லிபைத்ைல்  
 

131. அனடாயஸ்ன்ஸ் ந்ை னாறி நசால்?  
இயத்ைீன்  
 

132. லிடபயப் பபேலம் ன்பண?  
11 பைல் 19 லண லப  
 

133. ஆண் ற்றும் நபண் பபேலபடபம் லண?  
ஆண் - 14 பைல் 15  
நபண்- 11 பைல் 12  
 

134. ஆண் பபேலபடபம் னபாண குல் கடினாக ாறும் அைன் நபர்?  
ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்  
 

135. பகப் பபேக்கள் ைனால் னைான்றுகிமண?  
நகாழுப்புச் சுப்பிகரில் பாக்டீரிாக்கள் னைாற்மால் ற்படுகிமண.  
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136. நாரபள்ர சுப்பிகள் __________ ப சுக்கின்மன.  
னநாைிகள்  
 

137. ொர்னான்கள் னும் சிமப்பு னலைிப் நபாபேட்கபர உற்பத்ைி நசய்லண?  
நாரில்யாச் சுப்பி  
 

138. ைபயபச் சுப்பி ன அபறக்கப்படுலண?  
பிட்பெட்டரி சுப்பி  
 

139. உடயிலுள்ர அபனத்ண நாரில்யாச் சுப்பிகபரபம் ைன்  
கட்டுப்பாட்டிற்குள் பலத்ைிபேப்பண?  
பிட்பெட்டரி சுப்பி  
 

140. பிட்பெட்டரி சுப்பி  அைிகாக சுப்பைால் ற்படுலண?  
இாட்சைத் ைன்ப 
 

141. பன்கழுத்ணக் கறபயின் னலறுநபர்?  
காய்டர்  
 

142. பைாக்ஸின் சுப்பி குபமலாகச் சுப்பைால் ற்படும் னநாய்?  
ொர்னான்கள்  
 

143. இபப்பபின் கீழ் உள்ரண?  
கிரிட்டினிஸம்  
 

144. இத்ைத்ைில் சர்க்கபின் அரபலக் கட்டுப்படுத்ணலண?  
கபனம்  
 

145. இன்சுயின் குபமப்பாட்டினால் லபேம் னநாய்?  
நீரிறிவு னநாய்  
 

146. ஆல்பா ற்றும் பீட்டா நசல்கள் சுக்கும் ொர்னான்கள்?  
ஆல்பா – குலக்கான், பீட்டா - இன்சுயின்  
 

147. லிந்ைகம் ற்றும் அண்டகம் சுக்கும் ொர்னான்கள்?  
லிந்ைகம் – நடஸ்னடாஸ்டினான், அண்டகம் - ஈஸ்டினாஜன்  
 

148. அட்ரினல் சுப்பிின் னலறுநபர்?  
சுப்ாரீனல் சுப்பி  
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149. அலச காயங்கரில் சுக்கும் ொர்னான்?  

அட்ரினல்  
 

150. நபண்ைின் இனப்நபபேக்க காயநிபய?  
13 பைல் 50 லண லப  
 

151. ஆண்கரின் இனப்நபபேக்க காயநிபய?  
13 பைல் லாழ்நாள் லப   
 

152. ாைலிடாய் படிபம் லண?  
50 லண  
 

153. உடயின் னலகாக லரர்ச்சிக்கு னைபலான சத்ண?  
புைம், ாவுசத்ண  
 

154. 22 குனானானசாம் __________ ன்று அபறக்கப்படுகிமண.  
ஆட்னடானசாம்  
 

155. பால் பண்புகபர நிர்ைிப்பண __________ குனானானசாம்கள்.  
பால் குனானானசாம்  
 

156. இபேம்புச் சத்ணக் குபமலால் லபேம் னநாின் நபர்?  
அனீிா  
 

157. பைாய்டு சுப்பி சார்ந்ை னநாய்கபர ைடுக்க உைவுலண?  
அனாடின்  
 

158. பால் ற்றும் பால் சார்ந்ை உைவுப் நபாபேள்கரில் அைிகம் 
காைப்படுலண? கால்சிம்  
 

159. டினாக் ந்ை நாறி நசால்?  
பிஞ்சு  
 

160. டிக் ன்பண எபே?  
னலைிப் நபாபேள்  
 

161. 80 லிழுக்காடு புற்றுனநாய் __________ லபேபபல  
புபகப்பைால்  
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