
X BASIC QUIZ IN EMIS ON 25.09.2021 (TM)

தமிழ்
1

A. தே�ர்�ல் கல்வி�யறி�வு 
B. வி�க்க�ளர் வி�விரம் தே�க��த்�ல் 
C. வி�க்க�ளர் பட்டியலில் பெபயர் நீ�க்கல் தே�ர்த்�ல் 
D. தே�ர்�ல் அறி�வி�ப்பு

2.

A. படிவிம் 8 ஏ 
B. படிவிம் 6 
C. படிவிம் 8 
D. படிவிம் 6 ஏ
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3.

A. இணை ய�ளம் மூலம் 
B. இணை ய�ளம் அல்ல�மல் 
C. இணை ய�ளம் மற்றும் இணை ய�ளம் அல்ல�மல் 
D. ப��வுத்�ப�ல் மூலம்

4.

A. ஒரு பெ��கு��ய�லிருந்து தேவிறு பெ��கு��க்கு முகவி�� ம�ற்றிம் பெ�ய்ய 
B. வி�க்க�ளர் பட்டியலில் ��ருத்�ம் தேமற்பெக�ள்ள 
C. ஒதேர பெ��கு��க்குள் முகவி�� ம�ற்றிம் பெ�ய்ய 
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D. வி�க்க�ளர் பட்டியலில் பெபயணைர நீ�க்கம் பெ�ய்ய

5.

A. ம�விட்ட ஆட்��த் �ணைலவிர் 
B. வி�க்குச்��விடித் �ணைலணைம அலுவிலர் 
C. பெவிள�நீ�டுவி�ழ் இந்��யர் 
D. தே���ய வி�க்க�ளர் தே�ணைவி ணைமயம்

6. குப்ணைபணையக் குப்ணைபத் பெ��ட்டிய�ல் தேப�டு – இ��ல் ‘தேப�டு என்பது எவ்விணைக வி�ணை9?
A. மு�ல் வி�ணை9 B. துணை வி�ணை9 C. கூட்டுவி�ணை9 D. பெப�துவி�ணை9

7.கூட்டுவி�ணை9ய�ன் இரண்ட�விது உறுப்பு எது?
A. மு�ல் வி�ணை9 
B. துணை வி�ணை9 
C. இணை வி�ணை9 
D. �9�வி�ணை9

8. பகுப�ம�க உள்ள வி�ணை9யடிகணைள எவ்வி�று அணை=ப்பர்?
A. �9� B. கூட்டு C. மு�ல் D. துணை 

9. �துரக்கல் என்ப�ன் இலக்க க்குறி�ப்பு என்9?
A. தேவிற்றுணைமத்பெ��ணைக 
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B. வி�ணை9த்பெ��ணைக 
C. உம்ணைமத்பெ��ணைக 
D. பண்புத்பெ��ணைக

10. ப�ன்விருவி9விற்றுள் உம்ணைமத்பெ��ணைகக்கு எடுத்துக்க�ட்டு எது?
A. ��ணைரப்ப�ம்பு B. வி���கடல் C. ம� பல� வி�ணை= D. பெ�ம்பெம�=�

English

11. A. Tiger is an endangered species. B. Tiger population is dwindling fast. 

EXTRACTED BY K.MANJUNATHAN GHSS VANJUR KATPADI – VELLORE DT



X BASIC QUIZ IN EMIS ON 25.09.2021 (TM)

C. Tigers can grow even in very small areas. D. Tigers are hunted by human beings.

12.A. We can preserve the tigers easily. 
B. Tiger's bones have magical powers. 
C. Tigers are threatened by human beings. 
D. Tigers are at present secure from extinction.
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13.
A. It needs vast areas of land. 
B. It needs a lot of money. 
C. Tiger is a heavy animal. 
D. Tiger is a ferocious animal.
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14. A. Tigers and mankind live in harmony. 
B. Tigers generally prefer to live a lonely life. 
C. Tigers generally live in harmony with other animals.
D. Tiger is an enemy of mankind.
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15.
A. We must make some sacrifice to preserve the tiger population. 
B. We need vast areas of land to build tiger sanctuary. 
C. The average weight of a human being is 64 kg.
D. We must hunt down Homo sapiens.

16.  I have heard ________ story before.
A. these 
B. this 
C. those 
D. an

17. I wanted to buy a magazine ________ I did not have money.

A. and 
B. so 
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C. but
D. as

18. We went out ________ the heavy rain.
A. inspite of 
B. due to 
C. because of
D. owing to

19. Latha ____________________ the assignment before she went to bed.
A. completes 
B. has completed 
C. completed 
D. had completed

20. Rahul will post the letter.(Change into passive voice)

A. The letter will posted by Rahul. 
B. The letter will be posted by Rahul. 
C. The letter will post by Rahul.
D. The letter would be posted by Rahul.

Mathematics

21.
A. இணை  தேக�டுகள் மற்றும் ��ர்வு இல்ணைல 
B. பெவிட்டும் தேக�டுகள் மற்றும் ஒதேரபெய�ரு ��ர்வு 
C. ஒன்றி�ணை ந்� தேக�டுகள் மற்றும் எண் ற்றி ��ர்வுகள்
D. எண் �லடங்க�ய ��ர்வுகள் மற்றும் ஒன்றி�ணை ந்� தேக�டுகள்

22.
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23.

A. 
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B.  C.  D. 

24. க�தே= பெக�டுக்கப்பட்ட��ல் எது பல்லுறுப்புக்தேக�ணைவி?
A. 

 B.  C.  D. 

26.

A. 15 
B. 16 
C. 8 
D. 10

27.
A. 1 
B. 8 
C. -8
D. 0

28.
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A. 

B. 

C. 

D. 

29.

A. 0 
B. 2 
C. 1
D. 3

30.

A. 

B. 

C. 

D. 

அறி�வி�யல்
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31. க�ழ்க்கண்டவிற்ணைறி ���ய�க பெப�ருத்துக. a. ஆல்ஃப� துகள் -i) அணுக்கரு இணை வு b.

பீட்ட� துகள் -ii) தேநீர்ம�ன்சுணைம பெக�ண்ட துகள் c. க�ம�க்க��ர் -iii) அணுக்கரு ப�ளவு d.

வி�ண்ம�ன் ஆற்றில்  -iv)  ம�ன்க�ந்� க��ர்வீச்சு  e.அணுகுண்டு  -  v)  அய9�ய�க்கும் ��றின்
குணைறிவு
A. a-v, b-i, c-ii, d-iv, e-iii 
B. a-iii, b-ii, c-iv , d -v, e-i 
C. a-ii, b-v, c-iv, d-i, e-iii
D. a-v, b-i, c-iii, d-ii, e-iv

32. நீடவு பெ�ய்யும் தேர�ஜா� பெ�டிய�ன் �ண்ணைட 45 டிக���ய�ல் பெவிட்டும் தேப�து ��விரம் நீன்கு
விளர்க�றிது, ஏன்?.
A. நுண்ணுய���கள�ன் உருவி�க்கத்ணை� கட்டுப்படுத்துவி��ல்
B. நீ�ர் உட்பெக�ள்ளும் இடத்ணை� அ��க��ப்ப��ல் 
C. ��விர ஹா�ர்தேம�ன்கணைள அ��க��ப்ப��ல்
D. �ண்டு நு9�ய�ல் ஈரப்ப�த்ணை� பர�ம��ப்ப��ல்

33. பீக்கர் A மற்றும் B ல் நீ�ர் எடுத்துக்பெக�ள்ளப்படுக�றிது. பீக்கர் 'A ' ஐ சூடுபடுத்��க் 
பெக�ண்தேட, அ��ல் விலிணைம ம�கு ணைஹாட்தேர� குதேள���க் அம�லம் ��றி�து ��றி���க 
தே�ர்க்கப்படுக�றிது. பீக்கர் 'B' ஐ சூடுபடுத்��மல், விலிணைம ம�கு ணைஹாட்தேர� குதேள���க் 
அம�லம் ��றி�து ��றி���க தே�ர்க்கப்படுக�றிது. �ற்தேப�து எந்� பீக்க��ல் அம�லத்��ன் 
கணைரத்��றின் அ��கம�க இருக்கும்?
A. பீக்கர் A ல் அம�லத்��ன் கணைரத்��றின் அ��கம�கவும், பீக்கர் B ல் அம�லத்��ன் 
கணைரத்��றின் குணைறிவி�கவும் க� ப்படும். 
B. பீக்கர் A ல் அம�லத்��ன் கணைரத்��றின் குணைறிவி�கவும், பீக்கர் B ல் அம�லத்��ன் 
கணைரத்��றின் அ��கம�கவும் க� ப்படும். 
C. பீக்கர் A ல் மற்றும் பீக்கர் B ல் அம�லத்��ன் கணைரத்��றின் குணைறிவி�கக் க� ப்படும்.
D. பீக்கர் A ல் மற்றும் பீக்கர் B ல் அம�லத்��ன் கணைரத்��றின் அ��கம�கக் க� ப்படும்.

34. ஒரு பள்ள�ய�ன் பத்��ம் விகுப்பு அறி�வி�யல் ஆ����ணைய �ம் ம� விருக்கு பெக�ர�9� 
ப���ப்ப�ற்கும் மக்கள் பெ��ணைக அடத்��க்கும் ஆ9 பெ��டர்ணைப கண்டறி�யும�று பெ�யல்��ட்ட
ஆய்வுப்ப �ய�ணை9க் பெக�டுத்��ருந்��ர். இவ்வி�ய்வி�ற்க�9 �கவில்கணைள எவ்வி�று 
பெபறில�ம்.

A. அருக�ணைமய�ல இருக்கும், பெக�ர�9�வி�ற்கு ��க�ச்ணை�யள�க்கும் மருத்துவி��டம் தேபட்டி 
க� ல�ம். B. பத்����க்ணைகய�ல் விரும் பெக�ர�9� பெ�ய்��கணைள ஒப்ப�டல�ம் 
C. நீகர்புறி மற்றும் ஊரகப் பகு��கள�ன் மக்கள் பெ��ணைக எண் �க்ணைக, அடர்த்��, 
ஓர�ண்டில் பெக�ர�9� ப���த்தே��ர் எண் �க்ணைக ஆக�யவிற்ணைறி இணை யத்��லிருந்து 
பெபறில�ம்.
D. பெக�ர�9� �டுப்பு களப்ப �ய�ளர்கள�டம் கலந்துணைரய�டல�ம்
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35. கூற்று – தேப�ணை� மருந்துகள் அவிற்ணைறி பெ��டர்ந்து உட்பெக�ள்பவிர்களுக்கு உளவி�யல் 
����ய�9 ப���ப்புகணைள ஏற்படுத்தும். க�ர ம் - தேப�ணை� மருந்துகள் பெப�துவி�க தேநீ�ய் 
எ��ர்ப்பு ஆற்றிணைல பெபருமளவி�ல் குணைறித்து வி�டும். தேப�ணை� மருந்து ��ர்ந்� தேமற்கண்ட 
�கவில் பெ��டர்ப�9 ���ய�9 வி�ணைடணையத் தே�ர்ந்பெ�டுக்கவும்.

A. கூற்று மற்றும் க�ர ம் இரண்டும் ���. தேமலும் க�ர ம் கூற்றுக்க�9 ���ய�9 
வி�ளக்கம�கும். B. கூற்று மற்றும் க�ர ம் இரண்டும் ���. ஆ9�ல் க�ர ம் கூற்றுக்க�9 
���ய�9 வி�ளக்கம் இல்ணைல. 

C. கூற்று ���. ஆ9�ல் க�ர ம் �விறு.

D. கூற்று �விறு. ஆ9�ல் க�ர ம் ���

36. ஹா�தேர�ஷி�ம� மற்றும் நீ�க��க�ப் பகு��கள�ல் ணைஹாட்ரஜான் குண்டு 
தேப�டப்பட்டிருந்��ல், க�ழ்விரும் எந்� தேவி��வி�ணை9 நீ�கழ்��ருக்கக்கூடும்?

37. மஞ்சுள�, ணைம�� பெர�ட்டி பெ�ய்விற்க�க, 1/2 க�தேல� ணைம�� ம�ணைவி எடுத்து அ��ல் ��றி�து 
�ர்க்கணைர தே�ர்த்து, பெவிதுபெவிதுப்ப�9 நீ�ர் கலந்து அ�னுடன் ஒரு ��றி�ய அளவு ஈஸ்ட் 
பெப�டிணையச் தே�ர்த்��ள். இரண்டு ம � தேநீரம் க=�த்து, ம�வு அளவி�ல் உயர்ந்து இருப்பணை� 
கவி9�த்��ள். இது பெ��டர்ப�க க�ழ்க்கண்டவிற்றி�ல் எது ���?
A. ம�வு பெநீ���த்�லுக்குட்பட்ட��ல் அளவி�ல் உயர்ந்துள்ளது. 
B. ஈஸ்ட் வி�ணைரவி�க இ9ப்பெபருக்கம் பெ�ய்���ல் அளவி�ல் உயர்ந்துள்ளது. 
C. ஈஸ்ட் பெநீ���த்�லின் தேப�து உருவி�க்க�ய க�ர்பன் ணைட ஆக்ணை�ட�ல் அளவி�ல் 
உயர்ந்துள்ளது.
D. பெவிதுபெவிதுப்ப�9 நீ���லிருந்து உருவி�கும் நீ�ர�வி�ய�9�ல் அளவி�ல் உயர்ந்துள்ளது
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38. ர�முவும் அவி9து நீண்பனும் இரண்டு ப�ணைறிகளுக்க�ணைடதேய நீ�ன்று பெக�ண்டு 
�ப்�ம�டுக�ன்றி9ர். அவிர்கள் ப�ணைறிய�லிருந்து எவ்விளவு பெ��ணைலவி�ல் இருந்து �ப்�ம் 
தேப�டும் தேப�து எ��பெர�லி தேகட்டிருக்கும்.
A. ப�ணைறிக்கும் அவிர்களுக்கும் இணைடதேய 14 ம� பெ��ணைலவு 
B. ப�ணைறிக்கும் அவிர்களுக்கும் இணைடதேய 17.05 ம� பெ��ணைலவு 
C. ப�ணைறிக்கும் அவிர்களுக்கும் இணைடதேய 35 ம� பெ��ணைலவு
D. ப�ணைறிக்கும் அவிர்களுக்கும் இணைடதேய 350 ம� பெ��ணைலவு
39. ஒரு பூக்கணைடக்க�ரர் ��ல பெப�ய�ன்பெ�ட்டிய� ��விரங்கள�ன் இணைலகளுக்கு �ங்கநீ�றி 
விண் ப்பூச்சுடன் விண் ம் ��ட்டி9�ர். அணைவி வி�ணைரவி�ல் வி�டி, இணைலகணைள 
உ��ர்த்�9.இ�ற்க�9 க�ர ம் என்9?
A. இணைலத்துணைளணைய விண் ப்பூச்சு மூடிய��ல் ஒள�ச்தே�ர்க்ணைக நீ�க=�மல் ,��விரம் 
மண் �லிருந்து நீ�ணைர தேமலுறுஞ்� முடியவி�ல்ணைல . 
B. இணைலத்துணைளணைய விண் ப்பூச்சு மூடிய��ல் நீ�ர�வி�ப்தேப�க்கு நீ�க=�மல் ,��விரம் 
மண் �லிருந்து நீ�ணைர தேமலுறுஞ்� முடியவி�ல்ணைல. 
C. ணைஹாடத்தே��டுகணைள விண் ப்பூச்சு மூடிய��ல் நீ�ர�வி�ப்தேப�க்கு நீ�க=�மல் ,��விரம் 
மண் �லிருந்து நீ�ணைர தேமலுறுஞ்� முடியவி�ல்ணைல.
D. இணைலத்துணைளணைய விண் ப்பூச்சு மூடிய��ல் நீ�ர்விடி�ல் நீ�க=�மல் ,��விரம் 
மண் �லிருந்து நீ�ணைர தேமலுறுஞ்� முடியவி�ல்ணைல

40. மு�ல் ம�ன்சுற்றி�ல், ஐந்து 100 ஓம் ம�ன்�ணைடகள் பக்க இணை ப்ப�ல் உள்ளது. 
இரண்ட�விது ம�ன்சுற்றி�ல், நீ�ன்கு 1000 ஓம் ம�ன்�ணைடகள் பெ��டர் இணை ப்ப�ல் 
இணை க்கப்பட்டுள்ள9. இவ்வி�ரு ம�ன்சுற்றுகளும் 120V ம�ன்9ழுத்�த்துடன் 
இணை க்கப்பட்ட�ல், எச்சுற்றி�ல் அ��க ம�ன்தே9�ட்டம் பெ�ல்லும்? எவ்விளவு?
A. மு�ல் சுற்று, 30A 
B. இரண்ட�விது சுற்று, 0.03A 
C. மு�ல் சுற்று, 6A
D. இரண்ட�விது சுற்று, 6A
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�மூக அறி�வி�யல்

41.    A. பருத்�� B. தே�ய�ணைல C. க�ப� D. � ல்

42. 

A. தேக�ட்ணைட நீகரங்கள் B. மணைலப்பகு��கள் C. ம� இடங்கள் D. தே���ய பூங்க�க்கள்
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A. i) ம�ச்��ர்ப�ன்ணைம பற்றி�ய தேபச்சு ii) தே���லி�ம் பற்றி�ய தேபச்சு iii) கம்யூ9��ம் 
பற்றி�ய தேபச்சு 
B. i) கம்யூ9��ம் பற்றி�ய தேபச்சு ii) ம�ச்��ர்ப�ன்ணைம பற்றி�ய தேபச்சு iii) ம�ர்க்���ம் பற்றி�ய
தேபச்சு 
C. i) க�ந்��ய பெக�ள்ணைக பற்றி�ய தேபச்சு ii) கம்யூ9��ம் பற்றி�ய தேபச்சு iii) 
ம�ச்��ர்ப�ன்ணைம பற்றி�ய தேபச்சு 
D. i)ம�ர்க்���ம் பற்றி�ய தேபச்சு (ii)ம���ர்ப�ன்ணைம பற்றி�ய தேபச்சு(iii) தே���லி�ம் பற்றி�ய 
தேபச்சு

44. ரஷ்ய நீ�ட்டின் ஒரு ஜா9நீ�யக பெ��=�ல் கட்�� குழு உருவி�க� , ப�ளவிணைடந்து ப�ன்9ர் 
கம்யூ9�� கட்��ய�க உருபெவிடுத்து தே��வி�யத் ஒன்றி�யம் உருவி�க மூலம�க அணைமந்� கட்��.

A. லிபரல் ஜா9நீ�யகக் கட்��. 
B. தேப�ல்பெ�வி�க்ஸ் கட்�� 
C. இலவி� குடிமக்கள�ன் கட்�� 
D. ரஷ்ய தே���ய ப�துக�ப்பு கட்��

45. வி�வி��யம் தேமற்பெக�ண்ட மண் �ன் விளம் குணைறிந்� ப�றிகு வி�வி��ய�கள் அவ்வி�டத்ணை� 
வி�ட்டு நீகர்ந்து தேவிறு ஒரு இடத்��ல் ம�ண்டும் வி�வி��ய ப �கணைள தேமற்பெக�ள்வி�ர்கள். 
இவ்விணைகய�9 தேவிள�ண்ணைம ___ எ9ப்படுக�றிது

A. கலப்பு தேவிள�ண்ணைம. 
B. இடப்பெபயர்வு தேவிள�ண்ணைம 
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C. விறிண்ட நீ�ல தேவிள�ண்ணைம 
D. �ன்9�ணைறிவு தேவிள�ண்ணைம

46. GDP என்பது ஒரு குறி�ப்ப�ட்ட ஆண்டில் உற்பத்�� பெ�ய்யப்படும் _____________ இன் 
பெம�த்� ம��ப்பு.

A. அணை9த்து பெப�ருட்கள் மற்றும் தே�ணைவிகள் 
B. அணை9த்து இறு�� பெப�ருட்கள் மற்றும் தே�ணைவிகள் 
C. அணை9த்து இணைடநீ�ணைல பெப�ருட்கள் மற்றும் தே�ணைவிகள் 
D. அணை9த்து இணைடநீ�ணைல மற்றும் இறு�� பெப�ருட்கள் மற்றும் தே�ணைவிகள்

47. அர��யல் கட்��கள் ஜா9நீ�யகத்��ல் அ��கம் பெ���யும் அணைமப்புகள். அவிற்ணைறி ��ர்ந்� 
ப�ன்விரும் கூற்றுகள�ல் எது �விறி�9து?

A. குணைறிந்� படிப்பறி�வு பெக�ண்ட குடிமக்களும் அர��யல் கட்��கள் பற்றி� பெ���ந்�விர். 
B. ����ர  குடிமக்கள�ன் ஜா9நீ�யகம் அர��யல் கட்��களுக்கு �மம். 
C. கட்��கள் �மூக மற்றும் அர��யல் ப�ளவுகளுடன் அணைடய�ளம் க� ப்பட்டுள்ள9. 
D. ஜா9நீ�யகத்��ல் உள்ள பெபரும்ப�ல�9 மக்கள் அர��யல் கட்��கணைள 
வி�மர்��ப்பவிர்கள் அல்ல

48. உலக�ல் உள்ள ஒவ்பெவி�ரு நீ�டும் �ங்களுணைடய நீ�ட்ணைட முன்தே9ற்றி ப�டுபடுவிர். 
நீ�டுகள் பெப��ய ம�ற்றிங்கணைள ஏற்படுத்�� அணை9வி��ன் கவி9த்ணை�யும் �ம் பக்கம் ஈரப்பர். 
அவ்வி�றி�9 நீ�கழ்வு ஒன்று 2010 இல் நீ�கழ்ந்�து. அஃது புணைகய�ணைல உற்பத்�� மற்றும் 
வி�ற்பணை9ணைய �ணைட பெ�ய்�ல். எந்� நீ�டு உலக�தேலதேய மு�ன்முணைறிய�க புணைகய�ணைல 
உற்பத்�� மற்றும் வி�ற்பணை9ணைய �ணைட பெ�ய்�து?

A. பூட்ட�ன் 
B. ��ங்கப்பூர் 
C. ��ய்ல�ந்து 
D. இந்��ய�

49. ஆறுகள�ன் நீ�ணைலகணைள வி��ணை�ப்படுத்��, ���ய�9 வி��ணை�ணைய கண்டறி�க.

A. இளநீ�ணைல, மூப்பு நீ�ணைல, மு��ர்நீ�ணைல. 
B. மூப்பு நீ�ணைல, மு��ர்நீ�ணைல, இளநீ�ணைல. 
C. இளநீ�ணைல, மு��ர் நீ�ணைல, மூப்பு நீ�ணைல. 
D. மு��ர்நீ�ணைல, மூப்பு நீ�ணைல, இளநீ�ணைல

50. நீ�ங்கள் ஃதேபஸ் க்��ம் வி�ங்க வி�ரும்புக�றி�ர்கள் என்று ணைவித்துக்பெக�ள்தேவி�ம், நீ�ங்கள் 
ஒரு ப�டி தேல�ஷின் வி�ங்க�9�ல் மட்டுதேம ஃதேபஸ் க்��ணைம வி�ற்க முடியும் என்று கணைட 
உ��ணைமய�ளர் கூறுக�றி�ர், கணைடக்க�ரர�ல் உங்கள் எந்� உ��ணைம ம�றிப்படுக�றிது?

A. ப�துக�ப்பு உ��ணைம 
B. �கவில் பெ���வி�க்கும் உ��ணைம 
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C. தே�ர்வு பெ�ய்யும் உ��ணைம 
D. ப�ர��நீ���த்துவி உ��ணைம 
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