
 
    

 

TN Taluk SI 2015 - TNUSRB 

Previous Year Question Paper 

 

தாவரவியல் 

1.நன்னீர் மற்றும் கடல்களில் மிதந்து காணப்படும் ஒரு செல் தாவரங்கள் இவ்வாறு 
அழைக்கப்படுகின்றன  

(a)ஆல்காக்கள்   (b)சூப்ளாங்க்டன்கள்  (c)ழபட்டடாபிளாங்க்டன்கள்   (d)சதாற்றுத்  தாவரங்கள்  

 

Ans : (c) ழபட்டடாபிளாங்க்டன்கள் 

 

2.நீர் நில வாழ்வன தாவரங்கள்  

 

(a)பிழரடயாழபட்  (b)ஆல்கா  (c)சடரிட்டடாழபட் (d) ஜிம்டனாஸ்சபர்ம்  

 

Ans : (a) பிழரடயாழபட்  

 

3.மாங்கனி கல்டபான்ற கனி என்றழைக்கப்படுகிறது ஏசனனில் இதன் 

(a) சவளித்டதால் கல் டபான்றது (b) நடுத்டதால் கல் டபான்றது 

(c) உள்டதால் ெழதப்பற்றுள்ளது (d) உள்டதால் கடினமானது  

 

Ans : (d) உள்டதால் கடினமானது  
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4. மனித மண்ழடஓடு வடிவ வாஸ்குலார் கற்ழறகள் இதில் காணப்படுகின்றன 

(a) இருவித்தழலத் தாவரடவர்  

(b) ஒரு வித்திழலத் தாவர டவர் 

(c) இருவித்திழலத் தாவரதண்டு  

(d) ஒரு வித்திழலத் தாவர தண்டு  

 

Ans : (d) ஒரு வித்திழலத் தாவர தண்டு  

 

5.முழுழமயாக ஆக்சிஜடனற்ற மழடயும் குளுக்டகாஸிலிருந்து கிழடப்பது 

(a) 38 ATP (b) 36 ATP (c) 35 ATP (d) 2 ATP  

 

Ans : (a) 38 ATP 

 

 

6.டவர் சதாப்பிகளுக்கு பதிலாக டவர்ப்ழபகள் எத்தாவரத்தில் காணப்படுகின்றன   

(a) யூட்ரிகுடலரியா (b) ஐக்கார்னியா 

(c) ழைட்ரில்லா (d) லிம்டனாஃபில்லா  

 

Ans :(b) ஐக்கார்னியா 
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டவதியியல் 

 

7.மிகவும் இடலொன எரியும் தன்ழமயற்ற வாயு 

(a) ஹீலியம்  (b) ழைட்ரஜன் (c) ழநட்ரஜன் (d) ஆர்கான்  

 

Ans :(a) ஹீலியம் 

 

8.எழவ அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றழலப் சபற்றுள்ளன? 

(a) கார உடலாகங்கள் (b) கார மண் உடலாகங்கள் 

(c) டைலஜன்கள் (d) உயரிய வாயுக்கள்  

 

Ans : (d) உயரிய வாயுக்கள்  

 

9. நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிழற 

(a) 16 (b) 2 (c) 12 (d) 18  

 

Ans : c) 18 

 

10. கார்பனின் இழண திறன் 

(a) 6 (b) 12 (c) 4 (d) 1  

 

Ans : (c) 4 
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11. ெல்பர் மருந்துகள் தயாரிக்கப் பயன்படுவது 

(a) சமத்தில் அமின் (b) அனிலின் 

(c) சபன்ழெல் அமின் (d) N-N-ழட சமத்தில் அமின்  

 

Ans : (b) அனிலின் 

 

12. டி - பிராக்டள ெமன்பாடு 

(a) λ = mv/h (b) λ = hmv (c) λ = hv/m (d) λ = h/mv 

 

Ans : (d) λ = h/mv 

 

இயற்பியல் 

13. ஒளி ஆண்டு என்பது எதற்கான அலகு 

(a) அதிர்சவண் (b) சதாழலவு (c) ஆற்றல் (d) காலம்  

 

Ans : (b) சதாழலவு 

 

14. ஒரு சிறந்த அம்மீட்டரின் மின்தழட 

(a) குழறவு (b) சுழி (c) ஈறிலி (d) மிக அதிகம்  

 

Ans : (b) சுழி  
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15. கண்ணாடியின் தள விழளவுக் டகாணம் 

(a) 32.5° (b) 57.5° (c) 90° (d) 45°  

 

Ans : (b) 57.5° 

 

16. ஒன்றுக்சகான்று இழணயாக உள்ள இரு ெமதள ஆடிகளுக்கு இழடடய ழவக்கப்பட்ட 

சபாருளால் ஏற்படும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்ழக 

(a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) முடிவிலி  

 

Ans : (d) முடிவிலி  

 

17. இரண்டு வாகனங்கள் A மற்றும்  B, 60 km/hr மற்றும் 45 km/hr  திழெடவகத்துடன் 

இயங்குகின்ற(d) இரண்டு வாகனமும் கிைக்கு டநாக்கி செல்கின்ற டபாது வாகனம் 

A யின் ொர்புத் திழெடவகத்திழன கணக்கிடுக.  

(a) 105 km/hr (b) 15 km/hr (c) 52.5 km/hr (d) 60 km/hr  

 

Ans : (b) 15 km/hr 

 

18. கீழ்க்கண்ட இயற்பியல் அளவுகளுள் எதற்கு பரிமாணம் இல்ழல 

(a) விழெ (b) உந்தம் (c) கணத்தாக்கு விழெ (d) டகாணம்  

 

Ans : (d) டகாணம்  
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19. சடசிபல் என்பது இழத அளக்க உதவும் அலகு 

(a) ஒலியின் அளவு (b) கதிர் வீச்சின் அளவு 

(c) ஒளியின் அளவு (d) சவப்பத்தின் அளவு 

 

Ans : (a) ஒலியின் அளவு  

 

 

விலங்கியல் 

 

20. சபண்களுக்கு செய்யப்படும் நிரந்தர குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுழவ சிகிச்ழெயின் சபயர் 

என்ன? 

(a) வாெக்டமி (b) ட்யூபக்டாமி 

(c) கருப்ழப அகற்றம் (d) கருத்தழட மாத்திழரகள்  

 

Ans : (b) ட்யூபக்டாமி 

 

21. ABO இரத்த வழகழய முதன் முதலில் கண்டுப்பிடித்தவர் யார்? 

(a) கார்ல் டலண்ட்ஸ்டீனர் (b) (b)எச். மார்கன் 

(c) ஏ.எஸ். வீனர் (d) கால்வின்  

 

Ans : (a) கார்ல் டலண்ட்ஸ்டீனர் 

 

22. சுவாெக் கட்டுப்பாட்டு ழமயம் காணப்படும் பகுதி 
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(a) சிறுமூழள (b) முகுளம் (c) தண்டுவடம் (d) சபரிட்டல் கதுப்பு  

 

Ans : (b) முகுளம் 

 

23. அவெரகால சுரப்பியாக செயல்படுவது 

(a) ழதமஸ் (b) ழதராய்டு (c) பிட்யூட்டரி (d) அட்ரினல்  

 

Ans : (d) அட்ரினல்  

 

24. ‘சைலிக்டகாடபக்டர் ழபடலாரி’ என்னும் பாக்டீரியாவால் டதான்றும் டநாய் எது? 

(a) பற்சொத்ழத (b) குடல்புண் 

(c) கல்லீரல் அைற்சி (d) உதரப்ழபயுழற அைற்சி  

 

Ans : (b) குடல்புண் 
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