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1.  capupay; %yf;$W njhlu;ghf gpd;tUk; $w;WfSs; rupahdJ vJ?  

(A). vg;nghOJk; ,tw;wpd; %yf;$w;Wj;jpzpT 104 - 1010 ,ilg;gl;ljhFk;. 
(B). vg;nghOJk; C, H, O Nghd;wd vy;yh capupay; %yf;$wpYk; 

cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;  
C). cyfpy; kpfTk; mjpfkhd capupay; %yf;$w;W $l;lk;  

epa+f;fpspf;fkpykhFk;.  
(D). capupay; %yf;$Wfspy;  H : O mZf;fspspd; tpfpjk;; vg;nghOJk;  2 : 1  

 

2.  gpd;tUtd tpyq;F ,uhr;rpaj;jpy; fhzg;gLk; rpy Rthrf; fl;likg;GfshFk;.  

1. cly; Nkw;gug;G  2. ntspg;g+f;fs;  3. cl;g+f;fs; 
4. thjehspj;njhFjp  5. EiuaPuy; 

 
    Nkw;Fwpg;gpl;l  Rthrf; fl;likg;Gfisf; nfhz;bUf;Fk; tpyq;Ffspd; rupahd njhlu;  

(A). jl;ilg;GOf;fs;, thw;Nga;, ez;L, NjdP, nlhy;gpd;. 
(B). kz;GOf;fs;, ez;L,  tuna, fug;ghd; g+r;rp> ikdh. 
(C). kz;GOf;fs;,  thw;Nga;,  Njs;, NjdP, kdpjd;. 
(D). tuna, ez;L,  kz;GOf;fs;,  fug;ghd; g+r;rp> Fjpiu. 

 

3.  ,urhadj; njhFg;gpy;  

(A). rf;jpKjyhf xspr; rf;jp gad;gLjjg;gLfpwJ.  

(B). fhgd; Kjyhf CO2 gad;gLj;jg;gLfpwJ.  

(C). fz;Zf;F Gyg;gLk; xspapd; miy ePsq;fis FNshugpy;ypd; 
epwg;nghUl;fs; mfj;JwpQ;RfpwJ.  

(D). gr;irj; jhtuq;fspy; vg;nghOJk; ,Uf;fpwJ.  

 

4.  tpyq;Ffspd; cly; Nghu;it njhlu;ghf gpd;tUk; $w;WfSs; jtwhdJ vJ? 

(A). kz;GOf;fspy; ,J Rthr Nkw;gug;ghf njhopw;gLfpwJ.  

(B). g+r;rpfspy; ,J cyu;jiyj; jLf;fpwJ.  
(C). kdpjdpy; ,J tpw;wkpd; A iaj; njhFf;fpwJ  
(D). ehlhg;GOf;fspy; Nghrizia mfj;JwpQ;RfpwJ.  

 

5.  kdpjdpy; fWg;Gf;fz;zhdJ fgpyf; fz;Zf;F Ml;rpahdJ. fWg;Gf; fz;Zila 
ngw;NwhUf;F fgpyf; fz;Zila xU kfd; gpwe;jpUe;jhd;. mLj;j Foe;ij fgpyf; 
fz;zhf ,Ug;gjw;ffhd epfo;jfT?  

(A). ½   (B). ¼   (C). ¾   (D). 1/8 

 

6.  capupdgy;tifik  mopTf;F topaikf;fhjJ gpd;tUtdtw;Ws; vJ? 
(A). g+Nfhs fhyepiy khw;wk;.  

(B). gpugy;akilAk; gapu;j;jhtuq;fspdhy; guk;giu myFfspd; mopT. 

(C). Rw;whly; khrhf;fpfspd; jpus;r;rp. 
(D). g+Nfhs khw;wk; fhuzkhf mjpfupf;Fk; $u;g;G.  

 

7.  tsp khrhf;fp  kw;Wk; mjd; tpisT vd;gtw;wpd; ,izg;Gf;fspy; jtwhdijj; njupT 
nra;f.  

tsp khrhf;fp    tpisT 

(A). iejurd; ,U xl;irl;L –  mkpy kio  

(B). fhgdPnuhl;irl;L   – xsp ,uhrdg; Gif  

(C). CFC     –  XNrhd; gil mopT 

(D). nkNjd;      - g+Nfhs ntg;gkhjy; 
 

8.  DNA khjpupapd;  capu; ,urhadg; gFg;gpy; 30% Fthdpd; ,Ug;gpd; mk; khjpupaYs;s 
ijkpdpd; msT tPjk; vd;d?    

(A). 10%  (B). 20%  (C). 40% (D). 30%  
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9.  nghypngg;iul;Lf;fspy; α- nfypf;]; fl;likg;igg; NgZtjw;Fg; gq;nfLf;Fk; gpizg;G 
vJ?  

(A). ngg;iul; gpizg;G  (B). ,Ury;igl; gpizg;G  

(C). Ijurd; gpizg;G  (D). mad; gpizg;G  

 

10.  mq;fpfs; capu; tho;tjw;F ePupYs;s rpwg;ghd ,ay;Gfs; Kf;fpakhdjhFk;. ePupd; rpy 
,ay;GfSk; capu; tho;tjw;F mtw;wpd; Kf;fpaj;JtKk; fPNo jug;gl;Ls;sJ. 
gpd;tUtdtw;wpy; vJ nghUj;jkw;wJ?   

       ,ay;G            Kf;fpaj;Jtk; 
(A). KidTj; jd;ik    - ey;y fiug;ghdhf ,Uj;jy;     

(B). cau; xl;Lk; jd;ikAk;  
   gpizT tpirAk;     - jhtuj;jpD}lhf ePu; nry;y    

(C). cau; jd;ntg;g nfhs;ssT  - clypd; ntg;gepiy gue;j tPr;rhf     
 ,Uf;f  

(D). ePu; ciwAk; NghJ mrhjhuz - Fspu; fhyq;fspy; ePu;  
   tpupif   epiyfspy; Nkw;gug;G ciwjy;  

 
tpdh ,y 11 kw;Wk; 12 MdJ fPOs;s gupNrhjidia mbg;gilahff; nfhz;lJ 
  

xU khztd; ehd;F (04) gor;rhW khjpupiffisj; jahupj;J  xt;nthd;wpYk; "X" 
fdtstpw;F ngdbw;wpd; Nrhjidiar; nra;jhd;. gpd; xt;nthd;wpYk; Gjpjhf mNj 
"X"; fdtsT gor;rhw;iw vLj;J Ijhd HCl ,dhy; ePu;g;gFg;G nra;J fhuj;jpdhy; 
eLepiyahf;fp mjw;Fg;gpd; ngdbw;wpd; Nrhjidia Nkw;nfhz;lhd;. tPo;gbT 
khjpupiffs; cyu;j;jg;gl;L epWf;fg;gl;lJ. ,t; ,U NrhjidfspdJk; epiwfs; fPNo 
jug;gl;Ls;sJ  

 

gor;rhw;W 
khjpupfs; 

HCl (mg) ,dhy; ePu;g;gFg;G 
nra;aKjy; tPo;gbtpd; 

epiw 

HCl (mg) ,dhy; ePu;g;gFg;G 
nra;j gpd; tPo;gbtpd; 

epiw) 

a 25 55 

b 50 70 

c 55 55 

d 75 85 

  

11.  mjpfstpy; jho;j;jh nty;yq;fisAilJ a – d  tiuahdtw;wpy; vJ?  

(A). a   (B). b   (C). c   (D). d 

 

12.  gor;rhw;wpy; ,Uf;ff;$ba jho;j;jh nty;ykhf ,Ug;gjw;W rhj;jpakhdJ vJ?  

(A). ,yf;Nuh]; (B). Rf;FNuh]; (C). Nkhy;Nuh]; (D). gpwf;Nuh];  

 

13. rpy fyg;Gd;dq;fq;fspd; njhopy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sJ.  

1. er;rfw;wy;    2. Gujq;fspd; flj;Jif       

3. fpisf;Nfh Gujj;njhFg;G    4. Ca++ Nrkpg;G       5. Gujj;njhFg;G 

 

      1 -5 tiuahd njhopy;fis gpujpepjpg;gLj;Jk; Gd;dq;fq;fspd; xOq;FKiwahdJ  

(A). mOj;jkhdER, iwnghNrhk;, nfhs;fprpf;fy;, mOj;jkw;wER, ngnuhf;rpNrhk;];; 
(B). nfhs;fprpf;fy;, iwnghNrhk;, mOj;jkw;wER, mOj;jkhdER, ngnuhf;rpNrhk;];; 
(C). mOj;jkhdER, nfhs;fprpf;fy;, iwnghNrhk;, mOj;jkw;wER, ngnuhf;rpNrhk;];; 
(D). ngnuhf;rpNrhk;];>mOj;jkw;wER, nfhs;fprpf;fy;, mOj;jkhdER, iwnghNrhk;, 
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14. ATP njhlu;ghf gpd;tUk; $w;WfSs; jtwhdJ vJ? 

(A). ,J mbidf; nghz;l epa+fpspNahiul;lhFk;. 
(B). ,tw;wpd; vy;yh %d;W ngh];Ngw;Wf;fspd; ePu;g;gFg;gpd; NghJk; 30.6 kJ rf;fp 
ntsptplg;gLfpwJ.   

(C). ,jpy; iwNgh]; tiff;Fupa ngd;Nuh]; nty;yk; cz;L. 
(D). ,J fyj;jpDs; eilngWk; mfntg;g jhf;fj;jpw;F rf;jpia toq;Ffpd;wJ.  

 

15.  GNwhf;fupNahl;lh kw;Wk; a+f;fupNahl;lh ,uz;bw;Fk; nghJthd xOq;fikg;G 
gpd;tUtdtw;wpy; vJ?  

(A). FopaTUtpy; Fopa td;$L ,Uj;jy;. 
(B). tspkz;ly iejuridg; gjpf;Fk; Mw;wy; 
(C). ,ioAUg;gupT %yk; fyg;gpupT.  

(D). DNA ,y; ghuk;gupa ,ay;Gfisr; Nrkpj;J itj;jpUj;jy;. 
 

16. Vup xd;wpy; ePupd; cs;slf;fk; 2.0 × 102 km3 MFk;. ,t; Vupapy; cs;s ePupd;
 fdtsT yPl;lupy; ahJ ? (1000 m = 1 km ; 10 dm = 1m ; 1 dm3 = 1 liter) 

(A). 2 × 1014 L              (B). 2 × 108 L (C). 2 × 109 L  (D). 1 × 1014 L  

 

17. ,Uk;G kw;Wk; xl;rprd; Mfpatw;iw kl;Lk; cs;slf;fpa khjpupnahd;wpd;> ,Uk;G
 kw;Wk; xl;rprd; Mfpatw;wpd; msTfs; fPNo jug;gl;Ls;sJ. 
 

 khjpupapd; jpzpT ,Uk;gpd; jpzpT xl;rprdpd; jpzpT 

khjpup A 1.518 g 1.094 g 0.404 g 

khjpup B 1.873 g 1.335 g 0.538 g 

 

,U khjpupfs; gw;wpa rupahd $w;W ahJ ? 

(A). ,U khjpupfSk; xU Nru;itia kl;LNk nfhz;Ls;sd. 

(B). ,U khjpupfSk; ,U Ntwhd Nru;itfis nfhz;Ls;sd. 

(C). ,U khjpupfSk; ,U Nru;itfspd;> ntt;NtW tpfpjq;fspy; 

   fyf;fg;gl;l fyitfis nfhz;Ls;sd. 

(D). ,U khjpupfSk; xNu Nru;itia nfhz;bUf;ftpy;iy. 

18. gpd;tUk; glj;jpy; fhl;lg;gl;l kyupd; ,jo;fspd; vz;zpf;ifAk;> xU %y;
 Nru;itapy; fhzg;gLk; %yf;$Wfspd; vz;zpf;ifAk; xd;Wf;nfhd;W rkd; vdf;
 nfhs;f. ,t; vLNfhspw;F mika 50 g CaCO3 ,y; fhzg;gLk; xl;rprd; mZf;fspd;
 vz;zpf;if ahJ? (mZj;jpzpTfs; : Ca = 40; C = 12; O = 16) 
 

 

(A). 8   (B).  4  (C). 12  (D). 16 
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19. CuSO4●5 H2O I kl;Lk; nfhz;l Xu; khjpupahdJ 110 C ,y; khwh jpzpT 
 ngwg;gLk; tiu ntg;gNkw;wg;gl;lJ. ntg;gNkw;wg;gLk; NghJ CuSO4●5 H2O ,y;
 cs;s ePu; MtpahfpaJ. 1.50 g CuSO4●5 H2O MdJ khwh jpzpT ngwg;gLk; tiu
 ntg;gNkw;wg;gLk; NghJ kPjkhftpUf;Fk; CuSO4 jpzpT ahJ ? 

(mZj;jpzpTfs; : Cu = 63; S = 32; O = 16; H = 1) 

(A). 0.85 g                   (B). 0.17 g              (C). 0.36 g                (D). 0.96 g 

 

20. 0.005 M H2SO4 fiurypd; 200 mL I jahupf;f Njitg;gLk; 0.10 M H2SO4 ,d;
 fdtsT mL ,y; ahJ ? 

(A). 100 mL  (B). 50 mL  

(C). 200 mL  (D) rupahd tpil jug;gltpy;iy. 

 

21. gupNrhjid xd;wpw;fhf> 25 C ,y; O2 MdJ ePupd; Nkyhf 0.10 L FLitapy;
 Nrfupf;fg;gl;lJ. ePupd; Nkyhf O2 Nrfupf;fg;gLk; NghJ> ePuhtpahdJ O2 cld;
 fyf;fg;gl;L> O2 (g), H2O (g) fyitia je;jJ. thAf; fyitapd; mKf;fk;
 745.8 mmHg MFk;. 25 C ,y; ePuhtpapd; mKf;fk; 23.8 mmHg MFk; vdpd;>
 FLitapy; cs;s J}a O2 tpd; %y; vz;zpf;ifia fzpf;Ff. 

(1 atm = 760 mmHg ; mfpy thA khwpyp R = 0.0821 L.atm/K.mol) 

(A). 4.2 x 10-3                (B). 2.5 x 10-4           (C). 3.9 x 10-3        (D). 3.9 x 10-4 

22. gpd;tUk; jhf;fj;jpid fUJf. 

5 Br-(aq)  +  BrO
3
-(aq)  +  6 H+(aq)              3 Br

2
(aq)   +   3 H

2
O(l)

 

gupNrhjid xd;wpd; NghJ> Br- ,d; mfw;wg;gLk; tPjk; 0.50 mol s-1 vd mwpag;gl;lJ
 vdpd;> Br2 ,d; cUthf;fg;gLk; tPjk; ahjhf ,Uf;Fk; ? 

(A). 0.50 mol s-1         (B). 0.83 mol s-1          (C). 0.30 mol s-1 (D). 0.75 mol s-1 

 

23. xl;rprd; mZtpd; rupahd ,yj;jpud; xOq;fikg;G ahJ ? 

A) B) C) D)
2p

1s 1s 1s 1s
2s 2s 2s 2s

2p 2p

2p

2p

 

24. ePu; gw;wpa gpioahd $w;W vJ ? 
(A).  ePu; %yf;$Wfs; jkf;Fs; H gpizg;ig nfhz;Ls;sd. 
(B).  ePu; %yf;$Wfspy; yz;ld; tpirfs; ,y;iy. 
(C).  ePu; %yf;$Wfspy; Ijurd;> xl;rprd; Mfpatw;Wf;fpilapy; fhzg;gLk;

 ,urhad gpizg;G MdJ H gpizg;gpYk; typikahdJ. 
(D).  rpy mad; Nru;itfs; ePupy; fiutjpy;iy. 

  



5 
 

25. thA epiy K+, Ar, Cl- Mfpatw;wpy; ,Ue;J xU ,yj;jpuid mfw;w Njitahd
 rf;jpapd; mjpfupf;Fk; xOq;if rupahf jUtJ> 

(A). K+  <  Ar  <  Cl- (B). Ar  <  K+  <  Cl- 

(C). Cl-  <  Ar  <  K+ (D). Ar  <  Cl-  <  K+ 

26. jpUfp jpwf;fg;gLk; NghJ> gpd;tUk; njhFjpapd; ,Wjp mKf;fk; ahJ ? 

 

(A). 3.18 atm               (B). 2.72 atm            (C). 0.45 atm           (D). 6.08 atm 

 

27. IjNuhFNshupf; mkpyk; (HCl) xU typikahd mkpyk; MFk;. mrw;wpf;fkpyk;
 (CH3COOH) xU typikaw;w mkpyk; MFk;. ,t; mkpyq;fs; gw;wpa gpioahd
 $w;W vJ ? 

(A). KOikahd madhf;fypd; NghJ> 1 M HCl ,d; 1 L kw;Wk; 1 M 
    CH3COOH ,d; 1 L vd;gd rk msthd H+ mad;fisj; jUk;. 
(B). fiury; xd;wpDs;> 1 M HCl fiurypy; cs;s H+ ,d; nrwpthdJ> 
       1 M CH3COOH fiurypy; cs;s H+ ,d; nrwptpYk; mjpfk; MFk;. 
(C).  jug;gl;l ntg;gepiyapy; 1 M HCl ,d; pH MdJ> 1M CH3COOH ,d; 
        pH ,Yk; mjpfkhFk;. 
(D).  1 %y; HCl MdJ 1 %y; NaOH cld; jhf;fkilAk;. mNj Nghy; 1 

         %y; CH3COOH ck; 1 %y; NaOH clNdNa jhf;fkilAk; 
 

28. gpd;tUk; jhf;fj;jpw;fhd> gpd;tUk; rf;jp tiuglj;ij fUj;jpw; nfhs;f. 

A  +  B             C  +  D
 

 

jhf;fk; gw;wpa gpioahd $w;W vJ ?  

(A). ,j;jhf;fk; ntg;gj;ij gpwg;gpf;Fk;. 
(B). xl;Lnkhj;j jhf;fk; ntg;gj;ij cwpQ;Rk;. 
(C). jhf;fpahdJ ,j;jhf;fj;ij Ntfg;gLj;Jk;. 
(D). vjpu; jhf;fkhdJ ntg;gepiyapdhy; rhjfkhdJ. 
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29.  Gjpa Kiwapy; mrw;wpf; mkpyk; (CH3COOH) cw;gj;jp nra;Ak; njhopw;rhiyfspy;
 gad;gLj;jg;gLk; jhf;fr; rkd;ghL gpd;tUkhW jug;gl;Ls;sJ. 1 %y; CH3OH cld;
 1 %y; CO jhf;fkilAk; NghJ> 55.0 g CH3COOH cUthf;fg;gLfpd;wJ. jhf;fj;jpd;
 tpisT <T ahJ ? 

CH
3
OH(l)  +  CO(g)              CH

3
COOH(l)

 

(A). 100 %       (B). 92 %          (C). 53 %  (D). 46% 

 

30. n-pentane ,w;F> n-pentane fl;likg;gpw;F Nkyjpfkhf mNj %yf;$w;Wr; #j;jpuj;jpy;
 NtW vj;jid fl;likg;Gfis vOj KbAk; ? 

(A). 3                           (B).  4                            (C). 2                       (D). 5 

 

 
31.  ஒரு சைக்கள ோட்டியின் பிரயோணத்திற்கோன இடப்பபயர்ச்ைி – ளேர வசரபு கீளே தரப்பட்டுள் து. ப ோத்த 

பிரயோணத்திற்கோன ைரோைரி ளவகத்திசனக் கோண்க.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A). 6 m.s-1  (B). 7.5 m.s-1  (C) 10.0 m.s-1  (D). 11.0 m.s-1 

 
32.  5 ms-1 எனும் ளவகத்தில் இயங்க ஆரம்பிக்கும் பபோருப ோன்று 10 s ளேரத்திற்கு ைீரோன ஆர்முடுகளுடன்  

 இயங்கி 15 ms-1 எனும் ளவகத்திசன அசடகின்றது. பபோரு ின் இடப்பபயர்ச்ைி யோது?   

 (A). 25 m  (B). 40 m  (C). 50 m  (D). 100 m 

 

33. கரடுமுரடோன கிசடத்த ப ோன்றில் சவக்கப்பட்டுள்  5.0 kg திணிவுசடய பபோருப ோன்றிசன 
தள்ளுவதற்கு 20 N விசை பிரளயோகிக்கப்படுகின்றது. பபோரு ின்  ீது பதோேிற்படும் உரோய்வு விசை 
5.0 N எனின் பபோரு ின் ஆர்முடுகசைக் கோண்க.   

(A). 1.0 m.s-2  (B). 2.0 m.s-2  (C). 3.0 m.s-2  (D). 4.0 m.s-2 

 

 
34.  கல் ஒன்றின் திணிவு  ற்றும் அடர்த்தி என்பன முசறளய, 390 g  ற்றும் 2.7 g.cm-3 ஆகும். 

0.9 gcm-3 அடர்த்தியுசடய எண்பணபயோன்றின் கனவ வும் கல்ைின் கனவ வும் ை னோவதற்கு 
ளதசவயோன எண்பணயின் திணிவிசனக் கோண்க.  

(A). 130 g  (B). 160 g  (C). 900 g  (D). 1200 g 

 

 

  

     இடப்பபயர்ச்ைி / m 

     ளேரம் / t 
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35.  10 m உயர ோன ேீர் ேிரைினோல் உண்டோக்கப்படும் அமுக்கம் வ ி ண்டை அமுக்கத்திற்கு ை னோகும். 
கு ப ோன்றின் 2 m ஆேத்திைிருந்து ள பைழும் வ ிக்கு ிேி ஒன்று ேீரின் ள ற்பரப்சப அசடசகயில் 
அதன் கனவ வு 6.0 cm3 ஆக  ோறுகின்றது. வ ிக்கு ிேியின் ஆரம்ப ேிசையில் அதன் 
கனவ விசனக் கோண்க. கு த்தின் உள்ள யும் ள ற்பரப்பிலும் பவப்பேிசை  ோறவில்சை என்க.   

 

(A). 2 cm3  (B). 3 cm3  (C). 5 cm3  (D). 8 cm3 

 
36. P  ற்றும் Q என்பன பைப்பினோல் ஆக்கப்பட்ட இரு உருச கள் ஆகும். P இன் உயர ோனது Q இன் 

உயரத்தின் இரு  டங்கோகும்.  P இன் ஆசரயோனது Q இன் ஆசரயின் அசர  டங்கோகும். P, Q 
பற்றிய ைரியோன கூற்றிசன பதரிவு பைய்க.   

(A). P இன் திணிவோனது Q இன் திணிவின் ேோன்கு  டங்கோகும். 
(B). P இன் திணிவோனது Q இன் திணிவின் இரண்டு  டங்கோகும். 
(C). P இன் திணிவோனது Q இன் திணிவிற்கு ை னோகும். 
(D). P இன் திணிவோனது Q இன் திணிவின் அசர  டங்கோகும். 

 
37.   னிதபனோருவன் 20 kg திணிவு பதோங்கவிடப்பட்டுள்  கயிறிசன பிடித்து இழுக்கின்றோன்.   

 
 
       திணிவின்  ீது பதோேிற்படும் விச யுள் விசையிசனக் கோண்க.  

(A). 0 N  (B). 10 N  (C). 20 N  (D). 30 N 

 
38.  ஒரு  னிதனின் ேிசற 600 N ஆகும். 4.0 m உயர ோன படிக்கட்டிசன கடப்பதற்கு அவனுக்கு 3.0 s 

ளேரம் ளதசவப்படுகின்றது எனின், இயக்கத்திற்கோன வலுவிசனக் கோண்க. 
(A). 450 W  (B). 800 W  (C). 2400 W  (D). 7200 W 

 
39.  500 N ேிசறயுசடய ைிறுவபனோருவன் ஏற்ற இறக்க விச யோட்டிசன ஆடுவதசன உரு 

கோட்டுகின்றது. அவன் சுேைிடத்திைிருந்து 2.0 m தூரத்தில் அ ர்ந்துள் ோன்.  

 
     ஏற்ற இறக்க அசைவிசன ை ப்படுத்துவதற்கு ளதசவயோன விசை (F) இசனக் கோண்க. 
 

(A). 250 N  (B). 7500 N  (C). 1000 N  (D). 3000 N 

 

40.  2.0 kg திணிவுசடய பைப்புக் குற்றிபயோன்றிற்கு 12000 J பவப்பச்ைக்தி வேங்கப்படுகின்றது. பைப்பின் 
தன்பவப்பக்பகோள்  வு 400 J kg -1 C -1 ஆகும். பைப்புக் குற்றியின் பவப்பேிசை  ோற்றத்திசனக் 
கோண்க.    

(A). 15 C  (B). 30 C  (C). 60 C  (D). 100 C 
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41.   ஐந்து தசடகள்  ின்கைப ோன்றுடன் இசணக்கப்பட்டுள் தசன உரு கோட்டுகின்றது.  

 
      

ைிறிய வு  ின்ளனோட்டம் பைல்லும் தசடயிசனக் கோண்க.  
 

(A). A        (B).  B   (C).  C   (D).  D 

 

 

42.  ஒ ிக்கதிபரோன்று இரு த வோடிகளுக்கு இசடளய பதறிப்பசடவதசன உரு கோட்டுகின்றது. ளகோணம்  
இன் பபறு ோனத்திசன கோண்க.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A). 26  (B). 52  (C). 38  (D). 64 

 

 
43.  ஒைி அசைபயோன்றின்  ீடிறன் இரட்டிப்போகும் ளபோது அதன் அசைேீ  ோனது; 

(A). அசர  டங்கோவதுடன் ளவகம்  ோறோது.   

(B). இரு  டங்கோவதுடன் ளவகம்  ோறோது. 
(C)  ோறோது, ளவகம் இரட்டிப்போகும்.   
(D)  ோறோது, ளவகம் அசர  டங்கோகும். 

 

 
44. ேடுேிசையோக்கப்பட்ட இரு ளகோ ங்கள் கோவைிடப்பட்ட தோங்கியில் இசணக்கப்பட்டுள் தசன உரு 

கோட்டுகின்றது.  சறளயற்றப்பட்ட இறப்பர் ளகோபைோன்று ளகோ ம் X இற்கு அருகில் பகோண்டு 
வரப்படுகின்றது, ஆனோல் பதோடுசகயில் சவக்கப்படவில்சை. ளகோ ம் X இற்கு  றுபக்கத்தில் ளகோ ம் 
Y ஆனது பகோண்டு வரப்பட்டு ைிறிது ளேரம் பதோடுசகயில் சவக்கப்பட்டு பின்னர் அகற்றப்படுகின்றது. 
பின்னர் இறப்பர் ளகோலும் அகற்றப்படுகின்றது. இறுதியில் ளகோ ங்க ில் கோணப்படும் ஏற்றங்க ிசனக் 
கோண்க.    

   

 X  Y 
  (A).   பூச்ைியம் பூச்ைியம்  

  (B).    சற     சற 

  (C).    சற   ளேர் 
  (D).   ளேர்    சற 

 

  

52 
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45. கிசடயோன கோந்தப்புைத்தில் சவக்கப்பட்டுள்   ின்ளனோட்டத்திசனக் கோவும் கம்பி ஒன்றிசன உரு 
கோட்டுகின்றது. கம்பியினோல் உணரப்படும் விசையிசனக் குறிக்கும் திசை யோது?  

 

 
 

(A). A   (B).  B   (C).  C   (D).  D 

 

 
46.  ஒ ிக்கதிபரோன்று அரியப ோன்றின் முகம் ab இற்கு பைங்குத்தோக உட்பைன்று முகம் ac இசன 

அசடகின்றது. முகம் ac இல் ஒ ிக்கதிரின் படுளகோணம் அவதிக்ளகோணம் எனின், அரியத்தின் 

முறிவுச்சுட்டியிசனக் கோண்க. (sin 60 = √
3

2
 )    

 

 

         

 

 

 

 
         

(A)  
1

2
        (B). √

2

3
   (C). √

3

2
       (D). 2 

 

 

47.   32𝑥+2 = 3𝑥−1 × 9  எனின், x இசனக் கோண்க.   

   

  (A). -2   (B). -1   (C). 1   (D).  2 

 

 

48.   
𝑄

𝑡
=

𝑃𝜋𝑎4

8𝜂𝑙
 எனின், a இசனக் கோண்க. 

    (A). (
8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)
−
1

2
  (B). (

8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)

1

4
  (C). 𝑎 = (

8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)
2

 (D).  (
8𝜂𝑙𝑄

𝑃𝑡𝜋
)   

 

 
49.  பின்வருவனவற்றில் ஒன்றுக்பகோன்று இசடபவட்டோத ளகோட்டுக்கச க் பகோண்ட ளைோடி எது?  

   (A). 𝑦 = 3𝑥 + 4, 𝑦 = 4𝑥    (B).  𝑦 = 2𝑥 + 4, 𝑦 = 4𝑥 + 1  

(C). 𝑦 = 4𝑥 + 1, 𝑦 = 4𝑥 + 8   (D).  𝑦 = 𝑥 + 4, 𝑦 = 2𝑥 + 3 

 

 

  

30 

a 

b c 

60 
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50. அசரவட்டத் தட்படோன்றிைிருந்து முக்ளகோண பகுதிபயோன்று பவட்டி அகற்றப்பட்டுள் தசன உரு 
கோட்டுகின்றது. எஞ்ைிய பகுதியின் பரப்ப விசனக் கோண்க.    

(𝜋 =
22

7
) 

 

 
  

(A). 9. 5 cm2  (B). 13.25 cm2  (C). 27.25 cm2  (D).  32.5 cm2 

 

 

----------- 

 


