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Tamil Literature
1.

Which one of the following text gives a detailed account of the three sangam age
a) Tholkappiyam

b) Ahathiyam

c) Irayanar Agaporul

d) Silapathikaram

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூன்று சங்கங்களின் காலத்திலை விரிவாக குறிப்பிடுகிறது

2.

a) ததால்காப்பியம்

b) அகத்தியம்

c) இலறயைார் அகப்த ாருள்

d) சிலப் திகாரம்

One of the distinguishing features of the Kilkanakku poems is
a) didactic value perhaps of Jaina and Buddhistic influence
b) The deal with aham and Puram
c) The deal with aram, porul, inbam
d) Both A and C
கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் அம்சங்களில் தவறு ட்டது எது
a) த ளத்தம் மற்றும் சமண மதத்தின் நீதி மதிப்புகலள தகாண்டிருக்கின்றை
b) அகப் த ாருள் மற்றும் புறப்த ாருலளப் த சுகிறது
c) அறம், த ாருள் ,இன் த்லதப் த சுகிறது
d) A மற்றும் C

3. In Tamil sense, Sangam is an Academy of scholars , the first sangam It lasted for
a) It lasted for 4,400 years
b) lasted for 3, 700 years
c) lasted for 1,850 years
d) BC 5th Century to AD 4th Century
தமிலைப் த ாருத்தவலரயில் சங்கம் என் து ல்தவறு அறிஞர்களின் கூடுலக, முதல் சங்கம் எவ்வளவு
காலம் நீடித்தது
a) 4400 ஆண்டுகள்
b) 3700 ஆண்டுகள்
c) 1850 ஆண்டுகள்
d) கி.மு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டு வலர
4. Consider the following statements with reference to Tholkapiiyam
I.

It consist of three parts orthography ,Etymology and matter

II.

It also deal prosody and rhetoric, which are generally regarded as the fourth
and fifth division of grammar

III.

Aham ( inner) treats of love and its various emotions

IV.

Puram(outer) treats all other things especially war and affairs of the state

Choose the correct
a) I,II,III

b) II,III,IV

c) !,III,IV

d) I,II,III,IV

ததால்காப்பியம் ததாடர் ாை கூற்றுகலள கருத்தில் தகாள்க
a) மூன்று இயல்களாக அலமந்திருக்கிறது, எழுத்து, தசால் மற்றும் த ாருள்
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b) இது தமிழ் இலக்கணத்தின் நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் பிரிவாை அணி, யாப்பு ஆகியவற்லறயும்
த சுகிறது
c) அகம் காதல் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகலளப் ற்றி த சுகிறது
d) புறம் மற்தறல்லாவற்லறயும் குறிப் ாக த ார் மற்றும் நாட்டின் நிகழ்வுகலள த சுகிறது
5. Kabilar composed “Kurunjipaatu for”
a) To let the Aryan king Prahathrathan know of the charms of the Tamil language
b) Dedicated to Nannan
c) To the King of Kanchi Thondaiman Ilanthiraiyan
d) None of the above
கபிலர் யாருக்காக குறிஞ்சிப் ாட்டிலை இயற்றிைார்
a) ஆரிய அரசன் பிரகத்ரதனுக்கு தமிழின் த ருலமலய அறிவிக்கும் த ாருட்டு
b) நன்ைன் என் வருக்கு அர்ப் ணிக்கப் ட்டது
c) காஞ்சி ததாண்மான் இளந்திலரயனுக்காக
d) தமற்கண்ட எதுவும் இல்லல
6. The message related in the Kurunthogai verse
“Vinaye aadavarku uyire : vaazh nuthal
Manai urai Mahalirku aadavar yuir”
“Man’s life rests on duty of earning while
Woman’s life rests on him (her husband)”
a) Duty of man is earning and duty of wife rest on husband
b) Duty of man is fight with enemies and wife should support
c) Duty of man is to celebrate the success
d) None of the above
”விலைதய ஆடவர்க்கு உயிதர; வாழ்நுதல்
மலைஉலற மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்” எனும் குறுந்ததாலகப் ாடல் உணர்த்தும் கருத்து
a) ததாழில் புரிவது ஆண்மக்களுக்கு உயிர் ஆகும் , மலைவிக்கு உயிர் கணவன் ஆகும்
b) எதிரிகளுடன் சண்லடயிடுவது ஆண்மக்களுக்கு உயிர், மலைவி துலை புரிய தவண்டும்
c) ஆண் மகனின் தவற்றிலய தகாண்டாடுவது
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
7.

Which one of the writers who recorded karisal people life in literature
a) Adhavan
b) Indira Partha sarathy
c) Ki Rajanarayanan
d) Su samuthiram
இலக்கியத்தில் கரிசல் மக்களின் வாழ்க்லகலய திவு தசய்த எழுத்தாளார் யார்
a) ஆதவன்
b) இந்திரா ார்த்தசாரதி
c) கி. ராஜ நாரயணன்
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d) சு சமுத்திரம்
8. Indira Parthasarathy won the Sahitya Akademi award in Tamil for Kuruthipunal( Blood
River) which was based
a) atrocities against Dalit’s
b)

revolves around the story of a young passionate singer

c) The story describes the political landscape of chozha’s era
d) None of the above
இந்திரா

ார்த்தசாரதி அவருலடய குருதிப்புணல்

நூலுக்காக சாகித்திய அகாததமி விருது த ற்றார்,

இந்த நூல் எலதச் சார்ந்து த சியது
a) தலித்துகளுக்கு எதிராை வன்முலற
b) இளம் ாடகரின் கலதலய லமயாமாக லவத்து
c) தசாைர் காலத்தின் அரசியல் நிலலலய கலதயாக விவரிக்கிறது
d) தமற்கண்ட எதும் இல்லல
9. Which Novel revolves around Jallikattu, the Tamil Nadu’s traditional bull-taming sport.
a) Asuran
b) Vaadi Vasal
c) Goapllapurathu makkal
d) Sumai thaangi
தமிைகத்தின் ாரம் ரிய விலளயாட்டான் ஏறுதழுவலல லமயாகக் தகாண்ட நாவல் எது
a) அசுரன்
b) வாடி வாசல்
c) தகா ல்லபுரத்து மக்கள்
d) சுலமதாங்கி
10. Consider the following statements
I.

Purananooru also known as Puram and Purapaattu

II.

The poems refers to the kings of three three Tamil Countries

III.

It gives insights into the political and social

history of Tamil people ago two

hundred years
Choose the correct one
a) I only

b) II and III

c) I, II only d) I,II,II

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள கருத்தில் தகாள்க
I.

புறநானுறு புறம் எைவும் புறப் ாட்டு எைவும் அலைக்கப் டுகிறது

II.

இச்தசய்யுள் சங்க கால மூதவந்தர்கலளப் ற்றி குறிப்பிடுகிறது

III.

இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய தமிைக மக்களின் அரசியல் , சமூக மற்றும் த ாருளாதார
நிலலலய ததரிவிக்கிறது
சரியாை ஒன்லறத் ததர்ந்ததடு

a)

I only

b) II and III

c) I, II only d) I,II,II

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

4

11.

Choose the incorrect one
a) Masathiyaar
b) Nappasalaiyar
c) Velli veethiyar
d) Perunthevanar
சரியற்ற ஒன்லறத் ததர்ந்ததடு
a) மாசாத்தியார்
b) நப் சலலயார்
c) தவள்ளி வீதியார்
d) த ருந்ததவைார்

12. Match list one with list two correctly
I.

Malainaadu

- Muthudaithu

II.

Chozha vazaha naadu

- sanror udaithu

III.

Pandi naadu

- vezhamudaithu

IV.

Thondai naadu

- sorudaithu

ட்டியல் 1 ஐ ட்டியல் 2 உடன் த ாருத்துக
I.

மலல நாடு

- முத்துலடத்து

II.

தசாை வள நாடு

- சான்தறார் உலடத்து

III.

ாண்டி நாடு

IV.

- தவைமுலடத்து

ததாண்லட நாடு

- தசாறுலடத்து

a

b

c

d

a

b

c

d

A)

4

3

1

2

B) 1

2

3

4

C)

4

3

2

1

D) 3

4

1

2

13. Consider the following statements
Assertion (A): Naladiyar can be compared with Thirukaral
Reason (R) : It deals about Virtue, wealth and Pleasure
கூற்று: நாலடியாலர திருக்குறதளாடு ஒப்பிடலான்
காரணம்: இது அறம் , த ாருள் , இன் த்லத த சுகிறது
a) கூற்று சரி காரணம் தவறு
b) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விளக்கம் ஆகும்
c) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி
d) கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி
14. Find the Incorrect one
a) Pernatsha of Tamilnadu

- Mu. Varatharajan

b) Thondar seer paravuvar

- Chekizhar

c) Paatuku oru Pulavan

- Bharathiyar

d) Theivapulavar

- Thiruvalluvar

தவறாை ஒன்லறக் கண்டறிக
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a) தமிைகத்தின் த ர்ைாட்ஷா

- மு, வரதராஜன்

b) ததாண்டர் சீர் ரவுவார்

- தசக்கிைார்

c) ாட்டுக்கு ஒரு புலவன்

- ாரதியார்

d) ததய்வப்புலவர்

- திருவள்ளுவர்

15. History of Saiva Nayanmar is Narrated in
I.

Nalayiradivyaprabhantham

II.

Nandikalambakam

III.

Silapathikaaram

IV.

Thiruthondar Puranam

Choose the correct code
a) I,IV

b) II

c) III,IV

d) IV alone correct

லசவ நாயண்மார்களின் வரலாற்லற த சும் நூல்
I.

நாலாயிரதிவ்ய பிர ந்தம்

II.

நந்திக்கலம் கம்

III.

சிலப் திகாரம்

IV.

திருத்ததாண்டர் புராணம்
சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடுக்க

a) I,IV

b) II

c) III,IV

d) IV alone correct

16. Bhakthi movement in started during the period of
a) Sangam

b) pallavas

c) chozha’s

d) Pandyas

எந்தக் காலகட்டத்தில் க்தி இயக்கம் துவங்கியது
a) சங்கம்

b) ல்லவர்கள்

c) தசாைர்கள்

d) ாண்டியர்கள்

17. The Character of Kannagi in silapadikaram expresses
a) The Extreme devotion of women of sangam age towards their husband
b) A brave women who demanded justice
c) Poor status of women in sangam age
d) The concept of chastity
சிலப் திகாரத்தில் கண்ணகி ாத்திரம் தவளிப் டுத்துவது
a) சங்க கால த ண் கணவனிடன் தசலுத்தும் முழுலமயாை க்தி
b) நீதிதகாரும் லதரியமாை த ண்
c) சங்க கால த ண்களின் ரிதா நிலல
d) கற்புடலம எனும் கருத்து

18. Which Literature Begun with a prayer to sun and moon.
a) Aga Nanooru
c) Silapathikaram

b) Purananooru
d) manimegalai

எந்த இலக்கியம் சூரியலையும் சந்திரலையும் வாழ்த்தி துவங்குகிறது
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a) அகநானூறு

b) புறநானுறு

c) சிலப் திகாரம்

d) மணிதமகலல

19. “Sool” Novel which recived Sahitya Academy Recently written by cho darman. The Book
deals about
a) Lower Caste social reality of the Karisal people
b) About the lost birds and Water bodies
c) deals with the lives of nadhaswaram artistes
d) None of the Above
சூல் நாவல் சமீ த்தில் சாகித்திய அகாததமி விருது வாங்கியது , இதலை தசா தர்மன் எழுதிைார் ,
இந்தப் புத்தகம் எதலைப் ற்றி விவாதிக்கிறது
a) கரிசல் மண்ணில் வாைக்கூடிய சமூகத்தில் கீழ் நிலல மக்கலள
b) ததாலலந்து த ாை நீர் நிலலகள் மற்றும் றலவகள்
c) நாதஸ்வர கலலஞர்களின் வாழ்க்லகலய
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
20. Ahathiyam - Text was Composed in which period of Tamil Sangam
a) First

b) second

c) third

d) a& b

அகத்தியம் எந்த தமிழ் சங்க காலத்தில் ததாகுக்கப் ட்டது
a) முதல்

b) இரண்டாவது

c) மூன்றாவது

d) 1 மற்றும் 2

21. Which one of the following is not the attribute of Sangam Text
a) Naming some Kings and praising their individual valour
b) War and love
c) Talks about Jainism
d) Secular nature
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சங்க இலக்கியத்ததாடு த ாருந்தாது எது
a) சில அரசுகளின் த யர்கலள கூறுவததாடு அவர்களின் தனிப் ட்ட சாதலைகலளயும் கூறுகிறது
b) அகம் மற்றும் புறம்
c) சமண மதத்திலை ற்றி த சுகிறது
d) சமயச்சார்பு அற்றது
22. Consider the Following Statement with Reference to Tholkappiyam
I.

It has three parts , orthography , Etymology, Matter

II.

Each Part Divides into 9 chapters

III.

It is the oldest extant of Tamil Grammar

IV.

Further Matter part deals about Love and War

Choose the correct code
a) 1,2,3

b) 2,3,4

c) 1,3,4

d) 1,2,3,4

ததால்காப்பியம் ததாடர் ாை கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள கவைத்தில் தகாள்க
a) இது மூன்று குதிகலள தகாண்டுள்ளத , எழுத்து, தசால், த ாருள்
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b) ஒவ்தவாரு குதியும் 9 இயல்களாக பிரிகிறது
c) கிலடக்கப்த றும் தமிழ் இலக்கணங்களில் மிகப் ைலமயாைது
d) த ாருளதிகாரம் அகம் மற்றும் புறத்திலையும் த சுகிறது
சரியாை குறியீட்டிலை ததர்ந்ததடுக்க
a) 1,2,3

b) 2,3,4

c) 1,3,4

d) 1,2,3,4

23. Find the Incorrect one
Text

dedication

a) Thirumurugatrupadai

- Murugan

b) Porunaratrupadai

- Karkal chola

c) Sirupanatrupadai

- Nalliyakodan

d) Nedunal vadai

- Nannan

சரியற்ற ஒன்லற ததர்ந்ததடுட்க்க
நூல்

அர்ப் ணிப்பு

a) திருமுருகாற்றுப் லட

- முருகன்

b) த ாருைாரற்றுப் லட

- கரிகால் தசாைன்

c) சிறு ாற்றுப் லட

- நல்லியக்தகாடன்

d) தநடு நல்வாலட

- நன்ைன்

24. Consider the following statement
I.

Kurinchipattu may be rendered into Mountain song

II.

Its author was the famous Kapilar of the last academy

III.

It said to have been composed by him to let the chera king about the pride of
Tamil Language

IV.

It contains 261 versus and bears another name Perunkurinchi
Choose the Correct Code
a) 1,2,3

b) 2,3,4

c) 1,2,3,4

d) 3,4 only

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்க
a) குறிஞ்சிப் ாட்டு மலலகளுக்காை ாடலாக கருதலாம்
b) இதன் ஆசிரியர் கபிலர் மூன்றாம் தமிழ்சங்க காலத்லதச் தசர்ந்தவர்
c) இப் ாடல் தசர அரசனுக்கு தமிழின் த ருலமலய நிலல நாட்டும் த ாருட்டு ாடப் ட்டது
d) இன்னூலில் 261 ாடல்கள் உள்ள மற்றும் இதன் இன்தைாரு த யர் த ருங்குறிஞ்சி
சரியாை குறியீட்டிலை ததர்ந்ததடு
a) 1,2,3

b) 2,3,4

c) 1,2,3,4

d) 3,4 only

25. Kalithogai Composed by
a) Nallanthunavar
b) Perunthevanar
c) Parimel Alagar
d) None of the above
கலித்ததாலக யாரால் ததாகுக்கப் ட்டது
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a) நல்லந்துவைார்
b) த ருந்ததவைார்
c) ரிதமல் அைகர்
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
26. Consider the following statement and Pick the Wrong one
a) Purananooru known as Puram & Purapattu
b) It has high Historical Value , for the poems refers to king of Pandiya alone
c) The Collection gives us an insight into political and social History of Tamils about
2500 years ago
d) Its speaks about love of Hero and Heroine
கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள கணக்கில் தகாண்டு தவறாை ஒன்லறத் ததர்ந்ததடுக்க
a) புறநானூறு புறம் எைவும் புறப் ாட்டு எைவு அலைக்கப் டுகிறது
b) அதிக வரலாற்று தகவல்கலளக் தகாண்ட நூலில் உள்ள

ாடல்கள்

ாண்டிய அரசலைப்

ற்றி

மட்டுதம குறிக்கிறது
c) இந்தத் ததாகுப்பு தமிைர்களின் 2500 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்லதய சமூக மற்றும் அரசியல்
நிலலலய ததரிந்து தகாள்ள உதவுகிறது
d) தலலவன் மற்றும் தலலவிக்கு இலடதயயாை உறவிலைப் த சுகிறது
27. Nannul, a grammatical work composed about the
a) 12th century A.D. by Pavanandi Munivar
b) 1s century A.D. by Pavanandi Munivar
c) 12th century A.D. by Tholkapiyar
d) 3rd century BC by Pavanandi Munivar
நன்னூல் என்ற இலக்கண நூல் எப்த ாது யாரால் ததாகுக்கப் ட்டது
a) கி.பி 12 ஆம் நூற்றாண்டு , வைந்தி முனிவர்
b) கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டு , வைந்தி முனிவர்
c) கி.பி 12 ஆம் நூற்றாண்டு ததால்காப்பியர்
d) கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டு , வைந்தி முனிவர்

28. Consider the following statements
a.

The ancient Tamil anthologies ettuthogai and pathupattu gives a brief descriptions
about interior and exterior life of ancient Tamils

b. Tholkappiam gives a brief descriptions about social and economic life condition
of ancient Tamils
i. Both statements are correct
ii. First statement only wrong

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

9

iii. Second statement only wrong
iv. Both the statements are wrong
கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலள ஆராய்க
I.

சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆகிய எட்டுத்ததாலகயும்

த்துப் ாட்டும்

ைந் தமிைரின் அக புற

வாழ்க்லக முலறகலளப் ற்றி கூறுகிறது
II.

ததால்காப்பியம்

ைந்தமிைரின்

சமூக

த ாருளாதார

வாழ்க்லகலய

டம்

பிடித்துக்

காட்டுகின்றை
A.

இரண்டும் சரி

B.

ஒன்று மட்டும் தவறு

C.

இரண்டு மட்டும் தவறு

D.

ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு

29. Consider the following statements
I.

Yathum ore yavarum kelir is a philosophy given to the world by kaniayan
pungundranar

II.

Paripadal tells about chera kings administration watch and charity

III.

Pathitrupathu tells about pandya king, vaigai river, lord thirumal lord muruga

IV.

In pathupattu 5 books are atrupadai books

A.

All are correct

B.

1 and 3 are correct

C.

3 and 4 are correct

D.

2 and 3 are wrong

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலள ஆராய்க
I.

யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர் என்ற உயரிய தத்துவத்லத உலகிற்கு எடுத்துக் கூறிய
சங்ககாலப் புலவர் கணியன் பூங்குன்றைார் சாரும்

II.

தசர

மன்ைர்களின்

வணிக

முலற

ஆட்சி

சிறப்பு

த ார்த்திறம்

தகாலடத்திறம்

முதலாைவற்லற ற்றி ரி ாடல் விரிவாக விளக்குகிறது
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III.

திற்றுப் த்து

ாண்டியர்களின் தலலநகரின் சிறப்ல யும் லவலகயாற்றின் சிறப்ல யும்

த ருமாள் முருகன் த ான்ற ததய்வங்கலளயும் ற்றி கூறுகிறது
IV.

த்துப் ாட்டில் ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப் லட நூல்களாகும்

A.

அலைத்தும் சரி

B.

ஒன்றும் மூன்றும் சரி

C.

மூன்றும் நான்கும் சரி

D.

இரண்டும் மூன்றும் தவறு

30. Examine the association literature claims about friendship
I.

Friendship is the relationship of love that appears between them together by
heart

II.

Friendship is considered to be the most proud of human relationships

III.

A friendship is as good as one's due to effort rather than effort

A.

All sentences are correct

B.

Sentence one and three are wrong

C.

Sentence two is only wrong

D.

Only sentence 3 is wrong

நட்ல

ற்றி சங்க இலக்கியங்கள் கூற்றுகலள ஆராய்க

I.

உள்ளத்தால் ஒன்றி அவர்களுக்கிலடயில் ததான்றும் அன்பின் உறதவ நட்பு

II.

மனித உறவுகளில் மிகவும் த ருலம உலடயதாக கருதப் டுவது நட்பு

III.

ஒருவருலடய உயர்வுக்கும் உலைப்ல

விட முயற்சி காரணமாக இருப் து த ால நல்ல

ஒரு நட்பும் அலமகிறது
A.

அலைத்து வாக்கியங்களும் சரி

B.

வாக்கியம் ஒன்றும் மூன்றும் தவறு

C.

வாக்கியம் இரண்டு மட்டும் தவறு

D.

வாக்கியம் 3 மட்டும் தவறு
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31. Tumour inducing viruses are called.
A) Pathogenic viruses

B) Oncogenic viruses

C) Paraviruses

D) Variola viruses.

g[w;Wf; fl;oia cUthf;fj; Jhz;Lk; itu!;fs;.
A) Beha; bjhw;W itu!;fs;

B) Md;Bfhb$dpf; itu!;fs;.

C) ghuh itu!;fs;

D) BtupBahyh itu!;fs;

32. STH is secreted by.
A) Neurohypophysis

B) Adenohypophysis

C) Islets of Langerhans D) Thyrophysis.

STH Ruf;fg;gLk; gFjp?
A) epa{Buhi#Bghigfp!;

B) moBdhi#Bghigrp!;

C) yhA;fu;fhd;!; jpl;Lfs;

D) ijBuhigrp!;

33. Corpus Iuteum secretes.
A) Testosterone B) Aldosterone

C) Progesterone D) Insulin

fhu;g!; Yhl;oak; Ruf;Fk; #hu;Bkhd;.
A) Bl!;Blh!;Ouhd;

B) My;Blh!;Ouhd;

C) g[Buhb$!;l;uhd;

D) nd;Rypd;

34. Adrenal cortex and Adrenal medulla are present in ________ region.
A) Neck

B) Head

C) Abdomen

D) Thorax.

ml;uPdy; fhu;blf;!; kw;Wk; ml;uPdy; bkLy;yh fhzg;gLk; gFjp.
A) fGj;J

B) jiy

C) tapW

D) khu;g[

35. Number of ATP molecules spent to convert ammonia to urea is.
mBkhdpahit a{upahthf khw;wj; Bjitg;gLk; ATP K}yf;TWfspd; vz;zpf;if
A) Four

B) Two

C) Three

D) One

36. The inner region of the spinal cord contains.
A) Medullated white neurons
C) Cranial nerves

B) Non- medullated grey neurons.
D) Spinal nerves.

jz;Ltlj;jpd; cl;gFjp vjdhy; MdJ?
A) bkLy;yh ciwa[s;s btz;ik epa{uhd;.
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B) bkLy;yh ciwaw;w rhk;gy; epa{uhd;.
C) fghy euk;g[fs;.
D) jz;Ltl euk;g[fs;

37. Increased ocular pressure causes.
A) Myopia

B) Stye

C) Conjuctivitis D) Glaucoma.

fz;zpw;Fs; cs;s jput mGj;jk; mjpfupg;gjhy; Vw;gLk; Beha;.
A) ikBahgpah

B) fz;fl;o

C) fd;$f;otpo!;

D) fpisBfhkh

38. __________ is the centre for several reflexes involved in the regulation of heartbeat, blood vessel contraction
breathing.
A) Cerebellum B) Pons

C) Medulla oblongata

D) Thalamus.

njaj;Jog;g[, nuj;jf;FHy;fs; RUf;fk;, K}r;RtpLjy; Bghd;w bray;fis xGA;FgLj;Jk;
gy;BtW mdpf;iff; bray;fspd; ikakhf tpsA;FtJ ______ MFk;.
A) rpWK}is

B) ghd;!;

C) KFsk;

D) jyhk!;

C) Calcium

D) Potassium

39. The mineral necessary for blood clotting is.
A) Sodium

B) Iodine

nuj;jk; ciwjYf;Fj; Bjitahd jdpkk;.
A) Brhoak;

B) mBahod;

C) fhy;rpak;

D) bghl;lhrpak;.

40. Name the posterior most part of the brain where it merges with the spinal cord.
A) Cerebellum B) Pons

C) Medulla oblongata D) Thalamus.

jz;Ltlj;BjhL niza[k; K}isapd; filrp gFjp.
A) rpW K}is

B) ghd;!;

C) KFsk;

D) jyhk!;

41. The substance used in fabricating thin film solar cells which is poisonous and possible carcinogenic,
A) Cadmium

B) Platinum

C) Silver

D) Mercury.

R{upa bry;fspd; cw;gj;jpapy; gad;gLj;jg;gLk; vg;bghUs; er;Rj; jd;ikiaa[k;, g[w;W
Behiaj; Jhz;Lk; nay;g[ilaJ?
A) fhl;kpak;

B) gpshl;odk; C) bts;sp

D) ghjurk;
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42. The part of the fore brain that is wrapped by cerebrum that controls body temperature, urge eat and drink,
regulation of sexual behavior, express emotional reactions like excitement, anger, fear, pleasure and
motivation.
A) Cerebrum

B) Thalamus

C) Hypothalamus D) Cerebellum.

Kd;K}isapd; vg;gFjp, cly; btg;gepiy, cz;Zjy;, ePu; gUFjy; Bghd;wtw;wpw;fhd
ce;Jjy;, ghYwt[ elj;ijia xGA;FgLj;Jjy;, fpsu;r;rp, Bfhgk;, gak; kdbtGr;rp
Bghd;wtw;iw fl;Lg;gLj;JfpwJ.
A) bgUK}is

B) jyhk!;

C) i#Bghjyhk!; D) rpWK}is

43. One of the reasons for the marlifestation of genetic diseases in human is
A) Gene cloning B) Gene therapy C) Gene mutations

D) Pedigree analysis.

kdpjdpy; Vw;gLk; ghuk;gupa Beha;fs; cUthtjw;F nJt[k; xU fhuzk; .
A) $Pd; FBshdpA;
C) $Pd; jPOu;khw;wk;

B) $Pd; rpfpr;ir
D) re;jjp tHp bjhlu;g[

44. The right and left cerebral hemisphere are united at the base by a sheet of nervous tissue called.
A) Median cleft B) Corpus callosum

C) Grey matter

D) None of these.

tyJ kw;Wk; nlJ bgUK}is miuf;BfhsA;fis mog;gFjpapy; nizf; Fk; euk;g[j;
jpR gl;il?

45.

A) ika gpst[

B) fhu;g!; fy;Byhfk;

C) rhk;gy; bghUs;

D) nitVJkpy;iy

Who first developed vaccine for rabies in man?
A) Robert Koch B) Joseph Lister C) Louis Pasteur D) Stanley.
kdpjdpy; Vw;gLk; Bugp!; Beha;f;F Kjypy; jLg;g{rpiaf; fz;lwpe;jtu; ahu;?
A) nuhgu;l; Bfhr;

B) B$hrg; yp!lu;

C) Yhap gh!;lu;

D) !;Bld;yp.

46. Which among the following are fields of a application of bio-technology
I. Microbal metabolities

II. Waste treatment

III. Medical Products
gpd;tUtdtw;wpy; caphp bjhHpy;El;gtpay; gad;gLk; Jiwfs; ahit?
I. Ez;Zapbujphpfs;

II.jHpg;bghUl;fspd; Bkyhz;ik

III. kUj;Jtg; bghUl;fs; jahhpg;g[
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A) I &II

B) II & III

C) I & III

D) All of these

47. Ookinete is the stage present in
A) Liver

B) Human Blood

C) Stomach of Mosquito

D) Human brain

CifBdl; vd;w epiy fhzg;gLk; nlk;
A) fy;yPuy;

B) kdpj nuj;jk;

C) bfhRtpd; tapW D) kdpj K}is

48. Which of the following is not produced through genetic engineering?
A) Interferon

B) Antibodies

C) Human growth hormones

D) Polypeptides

gpdt
; Utdtw;wpy; kug[g; bghwpapay; K}yk; cUthf;f nayhjJ vJ?
A) nd;lh;|bguhd;

B) Md;oghofs;

C) kdpj tsh;r;rp #hh;Bkhd;

D) ghypbgg;ilLfs;

49. Which is /are took place in mitochondria?
I. Kreb cycle

II. Oxidative phospharilation

III. Fatty acid Oxidation

vJ/vit iklBlhfhz;ohpahtpy; eilbgWfpwJ?
I.

fpbug; RHw;rp

II. Mf;rpfuz gh!;gu Vw;wk;

III. bfhGg;g[ mkpy Mf;rpfuzk;
A) I,II & III

B) II & III

C) I, III

D) None of these

50. Cholesterol, containing steroid drugs like prednisolone is produced from
A) Mucor
bfhy!;l;uhy;

B) Rhizopus
mlA;fpa

C) Voricella

gpul;dpbrByhd;

vDk;

!;ouha;L

D) Rhizobium
njpypUe;J

cw;gj;jp

bra;ag;gLfpwJ.
A) kpa{f;fhh;

B) iuBrhg;g!;

C) Bthh;l;o bry;yh D) irBrhgpak;

51. Ribosomes are chemically composed by?
A) RNA & Protein

B) DNA & Protein

C) RNA & Fat

D) DNA & Fat

hpBghBrhk;fs; Btjpa mikg;gpd; go?
A) RNA & g[ujk;
C) RNA & bfhGg;g[

B) DNA & g[ujk;
D) DNA & bfhGg;g[

52. Insulin dependent diabetes is caused by degeneration of
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A) Beta cells

B) Alpha cells

C) Pancreatic cells

D) Both A and B

nd;Rypd; rhh;g[ ePhpHt[ Beha; _______ bry;fs; mHpt[Wjyhy; Vw;gLfpwJ
A) gPl;lh bry;fs;

B) My;gh bry;fs;

C) fiza bry;fs;

D) A kw;Wk; B

53. Matured erythrocyte doesn’t possess
I. Endoplasmic Reticulum II. Lysosome

III. Nucleus

tsh;e;j RBC bry;ypy; fhzg;glhjJ?
I. mfg;gpshrtiy
A) I & II

II. iyBrhBrhk;

B) II & III

III. Cl;fU

C) I, II & III

D) III only

C) Derived Alcohols

D) Derived Ethers

54. Steroids are a type of ________
A) Derived Fats B) Derived Lipids

!;l;ouha;Lfs; vd;git vt;tifiar; rhh;e;jit?
A) tUtpa bfhGg;g[fs;

B) tUtpa ypg;gpLfs;

C) tUtpa My;f#hy;

D) tUtpa Njh;

55. Which one cause skin cancer in worker?
A) Radio activators

B) 𝛽 Napthylamne

C) Shale Oil

D) Cigarette

ve;j bjhhpyhspf;F Bjhy; g[w;WBehia cUthf;FfpwJ?
B) 𝛽 ehg;jykPd;

A) fjphpaf;f jhJ
C) epyfPy; vz;bza;

D) rpfbul;

56. Match the following:a. Heredity

1.

Expression of gene

b.Variation

2.

Expression of morphological characters

c.Phenotype

3.

Ensures passing of parental characters to progeny

d. Genotype

4.

Difference in characteristics between individuals

gl;oay; xd;Wld; nuz;ilg; bghUj;Jf.
gl;oay;

I

gl;oay; II

a. kugpay;

1. $Pd;fspd; btspg;ghL

b. khWghLfs;

2. g[wj;Bjhw;wg; gz;g[fs; btspg;ghL

c.g[wj;Bjhw;wg; gz;g[

3.

Bgw;Bwhh;

gz;g[fs;

re;jjpapdUf;F

flj;jg;gLjy;
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d. $Pdhf;fg; gz;g[

4. caphpfSf;fpilBaahd BtWghL

a

b

c

d

A)

2

4

1

3

B)

1

3

2

4

C)

2

3

1

4

D)

3

4

2

1

57. Activation mechanism for breast cancer is
A) Translocation B) Amplification C) Rearrangement

D) All the above

khh;gf g[w;WBeha;f;f bray;ghl;Lf; fhuzk;
A) nlkhw;wk;

B) Mk;gpypgpBfrd;

C) DNA khw;wpaikg;g[

D) midj;Jk;

58. Match the following
a. Embryonic stem cells

1.

b. Blastula

Derived from plants and animals
2.

Derived from Bone Marrow, Amino

c. Somatic stem cells

3.

Derived from early embryo

d. Stem cells

4.

Develops from zygote

acids

gl;oay; xd;Wld; nuz;ilg; bghUj;Jf.
I

gl;oay;

gl;oay; II

a. fUtpd; K}yr;bry;fs;

1.

tpyA;F

kw;Wk;

jhtuA;fspypUe;J

bgwg;gLfpd;wd.
b. fUf;Bfhsk;

2.vYk;g[ k$;i$ kw;Wk; gdpf;Fl jputk;

c. cly; K}yr;bry;fs;

3.

Muk;gepiy

fUtpypUe;J

bgwg;gLfpd;wd.
d. K}yr;bry;fs;

4. fUKl;ilapypUe;J cUthfpwJ.

a

b

c

d

A)

3

4

2

1

B)

3

2

4

4

C)

2

4

1

3

D)

1

3

4

2

59. Which gene is responsible for T cell Leukemia?
nuj;j g[w;WBeha;f;F fhuzkhd $Pd; vJ?
A) Hox 11

B) Crb B-2

C) L.myc

D) ret
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60. Match the following
a. J.B. Lamarch

1. Experimental study on heredity

b. Charles Darwin

2. Developed cloned sheep

c. G.J.Mendel

3. Theory of natural selection

d. Dr. Lan Wilmut

4. Use and Disuse Theory

gl;oay; xd;Wld; nuz;ilg; bghUj;Jf.
gl;oay; I

gl;oay; II

a. J.B.yhkhh;f;

1. kugpay; Ma;t[fs;

b. rhh;y!; lhh;tpd;

2. gpujpahf;f Kiwapy; Ml;Lf;Fl;oia
cUthf;fpath;

c. G.J.bkz;ly;

3. nae;ijj; Bjh;t[f; Bfhl;ghL

d. Dr. Iahd; tpy;Kl;

4. clYWg;g[ ga;dghL tpjp

a

b

c

d

A)

2

4

1

3

B)

3

2

4

1

C)

2

1

4

3

D)

4

1

3

2

61. Which is / are Triploblastic animals?
I. A Coelomata

II. Pseudo Coelomata

III. Coelomata

K}tLf;F caphp vJ / vit?
I. clw;FHpaw;wir

II.

bghpa

clw;FHp

bfhz;lit

III.

Clw;FHp

bfhz;lit
A) I & II

B) III

C) II & III

D) All the above

62. Match the following
a. Bio sensor

1.

Biological Computers

b. Bio – Chip

2.

Sperm of parent changed

c. Somatic gene therapy

3.

Detects blood glucose level

d. Germ line gene therapy

4.

Genome of recipient changed

gl;oay; xd;Wld; nuz;ilg; bghUj;Jf:gl;oay; I
a. caph; czhp

gl;oay; II
1. Caphpay; fzpdp
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b. caph; rpg;g[

2. Bgw;Bwhhpd; tpe;Jbry;ypy; khw;wk; bra;ag;gLt

c. clw;bry; kugZ kUj;Jtk;

3. Nuj;j FSf;Bfhrpd; msitf;

d. fUr;bry; kugz kUj;Jtk;

4. KG $Pd; bjhFjpiaa[k; khw;wk; bra;a[k;

a

b

c

d

A)

2

4

1

3

B)

3

1

4

2

C)

2

1

4

3

D)

1

3

2

4

63. Which RBC doesn’t have Antigen?
ve;j RBCy; Mz;lo$d; fpilahJ?
A) A

B) B

C) AB

D) O

64. Assertion (A) : Antibiotics are substances produced by some microbes
Reason (R): They are toxic to micro paganisms and human beings
A) (A) is correct and (R) is the correct explanation of A
B) (A) is correct and (R) is not correct explanation of A
C) (A) is correct and (R) is wrong
D) (A) is wrong and (R) is correct
Tw;W

(A)

:

caph;

vjph;g;g[g;

bhgUl;fs;

Ez;ZaphpfsplkpUe;J

cw;gj;jp

bra;ag;gLfpd;wd.
fhuzk;(R) : mit Ez;zaphpfSf;Fkk; kdpjUf;Fk; er;Rj; jd;ikaspf;fpwJ
A) (A) kw;Wk; (R) rhpahdit (R) vd;gJ (A) apd; rhpahd tpsf;fk;
B) (A) kw;Wk; (R) rhpahdit (R) vd;gJ (A) apd; rhpahd tpsf;fk; my;y
C) (A) rhpahdJ(R) jtwhdJ
D) (A) jtwhdJ Mdhy; (R) rhpahdJ

65. Arrange the order of developmental stages of vertebrates?
I. Cleavage

II. Neuration

III. Gastrulation

IV. Organo genesis

KJbfYk;gpfspd; tsh;r;rp epiyfis thpirg;gLj;J
I.gpstpg;bgUf;fy;

II.epa[Uyh Mf;fk;

III.Bf!;LUyh IV.cUg;ghf;fk;

A) 1,2,3,4

B) 1,3,2,4

C) 2,1,3,4

D) 2,1,4,3

66. Assertion (A) : Monoclonal antibodies are developed into cloned cells
Reason (R) : They are used for treatment of cancer
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a)

(A) is correct and (R) is the correct explanation of (A)

b) (A) is correct and (R) is not the correct explanation of (A)
c)

(A) is correct and (R) is wrong

d) (A) is Wrong and (R) is correct
Tw;W (A) : BkhBdhFBshdy; vjph;g;g[g; bghUl;fs; FBshd; bry;fshfpd;wd.
fhuzk; (R) : mit g[w;WBeha;f;F rpfpr;iraspf;f gad;gLj;jg;gLfpwJ
rhpahd tpiliaj; Bjh;e;bjL.
A) (A) kw;Wk; (R) rhpahdit (R) vd;gJ (A) apd; rhpahd tpsf;fk;
B) (A) kw;Wk; (R) rhpahdit (R) vd;gJ (A) apd; rhpahd tpsf;fk; my;y
C) (A) rhpahdJ Mdhy; (R) jtwhdJ
D) (A) jtwhdJ Mdhy; (R) rhpahdJ

67. Human esophagus length is
kdpj czt[f;FHypd; ePsk;
A) 25 cm

B) 20 cm

C) 40 cm

D) 10 cm

68. Alzheimen’s disease is an example of
A) Organic disease

B) Genetic disease

C) Disease caused by bacteria

D) Nutritional deficiency disease

My;rPkpah; Beha; vjd; vLj;Jf;fhl;L?
A) tsh;rpijkhw;wf; Fwighl;L Beha;
B) kutpay; Beha;fs;
C) ghf;Ohpahtpdhy; Vw;gLk; Beha;fs;
D) czt[r; rj;J Fiwghl;L Beha;fs;

69. Which RBC doesn’t have antibody?
ve;j RBC y; Mz;ogho fpilahJ?
A) A

B) B

C) A & B

D) O

70. Insulin is secreted in
A) Parathyroid Gland

B) Pancreas

C) Pituitary Gland

D) Prostrate Gland

nd;Rypd; njpy; Ruf;fg;gLfpwJ
A) ghuhijuha;L

B) fizak;
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C) gpl;a{l;lhp Rug;gp

D) g[Buh!;l;bul; Rug;gp

71. Erythroblastosis foetalis disease will come to which blood group parent’s child?
A) Rh – mother x Rh+ Father

B) Rh- Mother x Rh+Father

C) Rh+ mother x Rh- father

D) Rh+ mother x Rh+ father

Vhpj;Buh;gpsh!;Blhjp!; Olhyp!; Beha; ve;j bgw;Bwhhpd; FHe;ijf;F tUk;?
A) Rh-jha; Rh+je;ij

B) Rh- jha; x Rh- je;ij

C) Rh+ jha;x Rh-je;ij

D) Rh+ jha;x Rh+ je;ij

72. What does MMR vaccine stand for?
A) Measles, mumps, Rubella

B) Mumps, Malaria, Rubella

C) Malaria, mumps, Rubella

D) Mumps, Measles, Rubella

A)kpry;!;, g[l;lhyk;ik,U}bgy;yh

B) g[l;lhyk;ik, kByhpah, U}bgy;yh

C) kByhpah, g[l;lhyk;ik,U}bgy;yh

D) g[l;lhyk;ik, kpry;!;, U}bgy;yh

73. Rank equivalent to ‘Major’ in army is, ______ in Navy and _____ in air force
A) Lt.Commands, Squadeon Leader
B) Lietuenant, Flight Lieutinant
C) Commodore, Air Commodore
D) None of these
jiug;gilapy; Bk$h gjtpf;F nizahf flw;gil kw;Wk; tpkhdg;gil gjtpfs;
A) byg;odd;l; fkhd;l;, !;Fthl;ud; yPlh;
B) bygodd;l; gpislbyg;odd;l;
C) fk;kBlhh;, Vh;fk;kBlhh;
D) nit VJkpy;iy

74. The envelope of HIV virus is _____ in nature
A) Glycoprotein B) Mucoprotein C) Peptidoglycon D) All the above
HIV iturpd; BkYiw ______ My; MdJ.

75.

A) fpisf;Bfh g[ujk;

B) kpa{f;Bfhg[ujk;

C) bgg;oBlhfpisf;fhd;

D)nit midj;Jk;

Match the following
a. Typhoid

1. Entamoeba Histolytica
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b. Tuberculosis

2. Plasmodium vivax

c. Malaria

3. Mycobacterium Tuber culosis

d. Amoebiasis

4. Salmonella Typhi

gl;loay; xd;Wld; nuz;ilg; bghUj;Jf:gl;oay; I

gl;oay; II

a. ilgha;L

1. vd;lkPah #p!;liyfh

b. fhrBeha;

2. gpsh!;Bkhoak; itthf;!;

c. kByhpah

3. ikf;Bfhghf;Ohpah Lgh;FByhrp!;

d. mkPgpf; rPjgjp

4. Rhy;Bkhdy;yp ilgp

a

b

c

d

A)

2

4

1

3

B)

4

3

2

1

C)

2

1

4

3

D)

1

3

2

4

76. Which State is known as the Spice Garden of India?
a) Sikkim b) Maharashtra c) Karnataka d) Kerala
இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் நறுமணத்ததாட்டம் எை அலைக்கப் டுகிறது
A) சிக்கிம் B) மகாராஷ்ட்ரா C) கர்ைாடாக D) தகரளா
77. Why Jute is Used to Manufacturing of Bio plastics
a) It has 85 % of of cellulose
b) It has 80 % of Water
c) It has 90 % of Cellulose
d) None of the Above
சணல் ஏன் உயிரிப் பிளாஸ்டிக் தயாரிப் தில் யன் டுகிறது
a) 85 % தசல்லுதலாஸ் இருப் தாைால்
b) 80 % நீர் இருப் தைால்
c) 90 % நீர் இருப் தைால்
d) தமற்கண்ட எதுவும் இல்லல
78. Match PART I with PART II
PART I

PART II

a) Carbohydrates

- Help in growth

b) Proteins

- Provide energy

c) Fats

- Act as regulators in physiological activities
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d) Minerals

- Provide energy

A

B

C

D

A) 2

1

4

3

B) 2

1

3

4

C) 3

2

1

4

D) 4

1

3

2

ததாகுதி 1 ஐ 2உடன் த ாருத்துக
a) ஹார்த ாலஹட்தரட்

- வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது

b) புரதம்

- ஆற்றல் அளிக்கின்றது

c) தகாழுப்பு

- உடலியல் தசயல்ககலள

d) தாதுக்கள்

- ஆற்றல் அளிக்கின்றை

A

B

C

D

E) 2

1

4

3

F) 2

1

3

4

G) 3

2

1

4

H) 4

1

3

2

ஒழுங்கு டுத்துகிறது

79. Which of the Following Food Category Carotenoid Present in?
a) Cereals

b) Pulses

c) Sugar, Jaggery

d) Fruits and Vegetables

கீழ்க்கண்ட உணவு வலககளில் எவற்றினுள் புதராட்டின் காணப் டுகிறது
a) தாணியங்கள்

b) ருப்பு வலககள்

c) சர்க்கலர மற்றும் தவல்லம்

d) காய்கறிகள் மற்றும் ைங்கள்

80. List out the Following Food Digestion Process in Correct order and Mark it
a) Ingestion

b) absorption

c) digestion

d) assimilation

உணவு தசரித்தல் முலறயிலை முலறயக வரிலசப் டுத்தவும்
a) உட்தகாள்ளுதல் b) உட்கிரகித்தல் c) தசரித்தல் d) தன்மயமாக்குதல்
A) I,II,III,IV

B) II ,III,I,IV

C) I,III,II,IV

D) I,II,III,IV

81. Which of the Following is an Example of saprophytic in nutrition?
a) Goat

b) Mushroom

c) Euglena

d) Cuscuta

கீழ்கண்டவற்றில் சாறுண்ணி உணவு முலறக்கு எடுத்துக்காட்டு
a) ஆடு

b) காளான்

c) யூக்ளிைா

d) கஸ்குட்டா

82. Plant cell wall is made up of
a) cell surface membrane
b) plasma membrane
c) cellulose
d) cell sap
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தாவர தசல்லின் சுவர் எதைால் உருவாக்கப் ட்டது?
a) தசல்லின் தமற்புற சவ்வு

b) பிளாஸ்மா டலம்

c) தசல்லுல்தலாஸ்

d) தசல் டலம்

83. Which of the following statements is correct?
a)

Hooke was first to observe living cells and introduce the word cell to describe them

b) Brown, Schleiden and Schwann, all working independently, were first to propose the
cell theory.
c) Remak was first to propose the tenet that 'all cells arise from other cells'.
d) Leeuwenhoek was the first to observe unicellular organisms in pond water.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை விலட இல்லாத ஒன்லற ததர்ந்ததடுக்க
a) ஹீக் முதலில் தசல்லிலை உற்று தநாக்கி தசல் என்று அலைத்தார்
b) ப்தரளவும் , ஸ்வீடன் மற்றும் சுவான் ஆகிதயார் தனித்தனியாக

ணியாற்றி தசல்தகாள்லகலய

தவளியிட்டைர்
c) ரதமக் என் வர் அலைத்து தசல்களும் தசல்களிலிருந்தத ததான்றுகிறது என் தலை முதலில்
அறிவித்தார்.
d) லீயுதவன் ஹாக் முதலில் ஒற்லறச்தசல் உயிரிகலள குளத்தில் கண்டறிந்தார்.
84. Which of the following are not found in plant cells?
a) Mitochondria b) Glyoxysomes c) Centrosomes d) Golgi apparatus
தாவர தசல்லில் காணப் டாத ஒன்று ?
a) லமட்தடாகாண்ட்ரியா

b) கிலளதகாதசாம்கள்

c) தசண்தராம்கள்

d) தகால்லக உறுப்புகள்

85. Which of the following statements are correct?
1. The Kingdom monera comprises all bacteria
A) Both correct B) Both wrong

2. They do have a true nucleus

C) 1 only

D) 2 only

fPH;f;fz;ltw;Ws; rupahd tpil vJ?
1. bkhdpuh cyfj;jpy; midj;J ghf;Oupahf;fSk; mlA;Fk;
2. njDs; cz;ikahd cl;fU cz;L
A) nuz;Lk; rup

B) nuz;Lk; jtW

C) 1 kl;Lk;

D) 2 kl;Lk;

C) Star

D) Spiral

86. Which of the following shape of Bacteria is not correct?
A) Rod

B) Spherical

fPH;f;fz;l ghf;OupaA;fspd; totA;fspy; vJ jtwhdJ
A) Bfhy; totk;

B) Bfhs totk;

C) el;rj;jpu totk;

D) RUs; totk
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87. Which of the following plant diseases are associated with bacteria?
1. Canker-lemon 2.Fire blight-Apple

3.Ring rot-Potato 4.Wilt disease-Tomato

A) All the above B) 2,3 only

C) 1,2,3 only

D) 2,4 only

fPH;f;fz;ltw;Ws; ghf;Oupahtpdhy; Vw;gLk; jhtu Beha;fis Bju;e;bjL?
1.fHiy Beha;- vYkpr;ir

2.jP btg;g[ Beha;-Mg;gps;

3.tisa MGfy;-cUis

4.thly;Beha;-jf;fhsp

A) midj;Jk; B) 2,3 kl;Lk;

C) 1,2,3 kl;Lk; D) 2,4 kl;Lk;

88. pick out the Wrong Statement
a) There is only one queen bee in a beehive.
b) The work of the queen bee is to help in reproduction.
c) There are a few hundreds of male bees which help in reproduction.
d) None of the Above
கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறாைவற்லறத் ததர்ந்ததடு
a) ததன் கூட்டில் ஒதர ஒரு இராணித்ததனி மட்டும் இருக்கும்
b) இராணித்ததனியீன் தவலல இைப்த ருக்கம் தசய்வது
c) நிலறதய தவலலக்காரத்ததனியீன் தவலல இைப்த ருக்கம் தசய்வது
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
89. which enzyme helps in the digestion of starch?
a) amylase

b) Hydrolases c) Ligases

d) Transferases

ஸ்டார்ச்லச தசரிக்க உதவும் தநாதி
a) அலமதலஸ் b) ஹட்தராலாசஸ் c) லிதகசஸ் d) ட்ரான்ஸ்த ராசிஸ்
90. Pick the correct Statement? At the end of digestion, carbohydrates are broken down
into
a) Carbohydrates are broken down into glucose and fructose
b) Proteins into fructose
c) Carbohydrates into amino Acid
d) None of the Above
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடு, தசரித்தலின் முடிவில் ஹார்த ாலஹதரட்டு எவ்வாறு
மாற்றமலடயும்?
a) ஹார்த ா லஹட்தரட்டு குளுக்தகாசாகவும் ப்ரக்தடாசாசகும் மாற்றமலடயும்
b) புதராட்டின் ப்ரக்தடாசாக மாற்றமலடயும்
c) ஹார்த ாஹட்தரட் அமிதைா அமிலமாக மாற்றமலடயும்
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
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91. Find the Incorrect statement?
a) Grass is rich in cellulose which is a kind of carbohydrate.
b) Herbivorous animals can’t digest it
c) The other animals and humans cannot digest cellulose.
d) None of the Above ?
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியில்லாதலத ததர்ந்ததடு
a) புற்களில் உள்ள தசல்லுதலாசில் ஒருவலக கார்த ாலஹட்தரட் உள்ளது
b) விலங்குன்னிகள் இதலை தசரிமாைம் தசய்யம் இயலாது
c) மனிதன் மற்றும் பிற விலங்குகள் தசல்லுதலாலச தசரிக்க இயலாது
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

92. Plants breathe through tiny pores in the leaves called_________
I. Guard cell

II. Stem

A) I,III only

B) II,IV only

III. Stomata

IV. Leaves

C) III only

D) I only

III. !;blhBkl;lh

IV. niy

jhtuA;fs; vjd; K}yk; Rthrpf;fpd;wd?
I. fhg;g[bry;
A) I,III kl;Lk;

II. !;blk;
B) II,IV kl;Lk; C) III kl;Lk;

D) I kl;Lk;

93. Which of the following animals respire through the skin?
A) Amoeba

B) Paramecium C) Earthworm

D) Frog

fPH;f;fz;ltw;Ws; ve;j tpyA;F Bjhypd; K}yk; kl;Lk; Rthrpf;fpwJ?
A) mkPgh

B) guhkPrpak;

C) kz;g[G

D) jtis

94. Which of the following statements are true?
1. During breathing, energy is released
2. During respiration, energy is released
3. Respiration takes place in living cells
A) 2,3 only

B) 1,2 only

C) 1,2,3 correct D) None of these

rupahdtw;iw Bju;e;bjL
1.K}r;R tpLjypd;BghJ Mw;wy; btspapLfpd;wJ.
2.Rthrpj;jypd;BghJ Mw;wy; btspaplg;gLfpwJ
3.Rthrpj;jy; vd;gJ capUs;s bry;fspy; eilbgWfpd;wd
A) 2,3 kl;Lk;

B) 1,2 kl;Lk;

C) 1,2,3 rup

D) VJkpy;iy

95. Which of the following are matched correctly?
1. Hibiscus

-

Hibiscus rosasinensis
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2. Tomato

-

Solanum tuberosum

3. Potato

-

Lycopersicon esculentum

A) 1,2 correct

B) 1 only

C) 1,2,3

D) 3 only

fPH;f;fz;ltw;wpy; rupahd nizia Bju;f:
1.brk;gUj;jp

-

i#gp!;f!; Buhrhirdd;rp!;

2.jf;fhsp

-

brhyhdk; oa{gBuhrk;

3.cUis

-

iyf;Bfhbgu;rpBfhd; v!;Fbyd;lk;

A) 1,2 rup

B) 1 kl;Lk;

C) 1,2,3

D) 3 kl;Lk;

96. Match the following
1. Cockroach

-

Periplaneta Americana

2. House fly

-

Musca Domestica

3. Frog

-

Columba Livia

A) 1, 2 correct

B) 1,2,3

C) 1 only

D) 3 only

rupahdtw;iw Bju;e;bjL:
1.fug;ghd; g{r;rp

– bgupg;gpshBdhl;lh mbkupf;fhdh

2.tPl;L N

-

k!;fh blhk!;ofh

3.jtis

-

bfhyk;gpah yptpah

A) 1, 2 rup

B) 1,2,3

C) 1 kl;Lk;

D) 3 kl;Lk;

97. Who is called Father of Taxonomy?
A) Darwin

B) Aristotle

C) Linnaeus

D) John ray

tifg;ghl;oaypd; je;ij vd;wiHf;fg;gLgtu; ahu;?
A) lhu;tpd;

B) mup!;lhoy; C) ypd;Bda!; D) $hd; Bu

98. Who classified the plants and animals on the basis of their form and habitat?
A) Aristotle

B) Theophrastus C) Both A) & B) D) Linnaeus

capupdA;fspd; totk; kw;Wk; thHplj;jpd; mog;gilapy; jhtuA;fisa[k; tpyA;Ffisa[k;
tifg;gLj;jpatu; ahu;?
A) mup!;lhoy; B) jpBahg;uh!;l!;

C) A kw;Wk; B D) ypd;Bda!;

99. Which of the following are matched correctly?
1. Mollusca – Snail, Octopus, Sepia
2. Echinodermata – Star fish, Sea Cucumber
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3. Chordate – Fish, frog, man
fPH;f;fz;ltw;wpy; rupahd nizia Bju;f:
1.bky;Ylypfs;-ej;ij,Mf;Blhg!;,brgpah
2.Kl;Bjhypfs;-el;rj;jpukPd;,fly; bts;sup
3.KJF ehZs;sit-kPd;,jtis,kdpjd;
A) 1,3,2

B) 2,1,3

C) 1,2,3

D) 3,1,2

100. Find the wrong pair
1. Porifera – Hydra, Jelly fish
2. Coelenterate – Sponges
3. Annelida – Tapeworm
jtwhdtw;iw Bju;t[ bra;f:
1.Jisa[lypfs;-i#l;uh, b$y;yp kPd;
2.FHpa[lypfs;-flw;gq;Rfs;
3.tisjir g[G-ehlhg;g[G
A) 1,2

B) 1,3

C) 3

D) 1,2,3

C) 1,3 only

D) 1 only

101. Which of the following statements are correct?
1. All animals show heterotrophic mode of nutrition
2. The cells are with cell wall
3. They have contractibility of the muscle cells
A) 1,2 only

B) All of these

fPH;f;fz;ltw;wpy; rupahd tpilia Bju;e;bjL:
1.midj;J tpyA;FfSk; gpwCl;l Kiwiar; rhu;e;jit
2.ntw;wpd; bry;fspy; bry;Rtu; fhzg;gLfpd;wd
3.ntw;wpd; jirr;bry;fs; RUA;Fk; jd;ika[ilait
A) 1,2 kl;Lk;

B) midj;Jk; rup

C) 1,3 kl;Lk;

D) 1 kl;Lk;

102. Which of the following statements are correct?
1. Yeast is an multicellular organism
2. It is a saprophytic fungus
3. It is used in Alcohol and bakery making
A) All are correct

B) 2,3 only

C) 2 only

D) 1,2 only

rupahd tpilia Bju;e;bjL
1. N!;l; Kl;iltotk;,bfhz;l gybry; capup
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2. nJ xU rhWz;zp g{q;ir
3. nJ My;f#hy; kw;Wk; buhl;o jahupg;gpy; cjt[fpwJ
A) midj;Jk; B) 2,3 kl;Lk;

C) 2 kl;Lk;

D) 1,2 kl;Lk;

103. The Kingdom of fungi includes______
1. Yeast

2. Moulds

A) 4,5 correct

3. Mushrooms

4. Penicillium

5. Chloropill

B) 1,2,3,5 correct C) 1,2,3,4 correct D) All of these

g{q;ir tifg;ghl;il rhu;e;jit vit?
1.N!;Lfs;

2.Bkhy;Lfs; 3. fhshd;fs; 4. bgdprpypd; 5. FBshBuhgpy;

A) 4,5 kl;Lk;

B) 1,2,3,5 kl;Lk;

C) 1,2,3,4 kl;Lk;

D) midj;Jk;

104. Which of the following has two modes of nutrition?
A) Virus

B) Bacteria

C) Euglena

D) Fungi

nuz;L tifahd Cl;lKiwiaf; bfhz;lJ vJ?
A) itu!;

B) ghf;Oupah

C) a{f;spdh

D) g{q;ir

105. Which of the following human diseases associated with bacteria?
1. Tuberculosis

2. Cholera

3. Leprosy

A) All the above B) 1,3,4,5

4. Plague

C) 1,2,3,4 only

5. AIDS

D) 1,2,4 only

ghf;Oupaht[ld; bjhlu;g[ila kdpjBeha;fs; ahit?
1.fhrBeha;

2.fhyuh

A) midj;Jk; B) 1,3,4,5

3.bjhGBeha; 4.gpBsf;

5.va;l;!;

C) 1,2,3,4 kl;Lk; D) 1,2,4 kl;Lk;

106. Which of the following statements are correct?
1. The Kingdom monera comprises all bacteria
A) Both correct B) Both wrong

C) 1 only

2. They do have a true nucleus
D) 2 only

fPH;f;fz;ltw;Ws; rupahd tpil vJ?
1. bkhdpuh cyfj;jpy; midj;J ghf;Oupahf;fSk; mlA;Fk;
2. njDs; cz;ikahd cl;fU cz;L
A) nuz;Lk; rup

107.

B) nuz;Lk; jtW

C) 1 kl;Lk;

D) 2 kl;Lk;

Karkum the world largest irrigation canal located at?
a) Punjab b) Sri Lanka c) Thailand

d) Turkmanisthan

காராகும் எைப் டும் உலகின் மிகப்த ரிய ாசைக்கால்வாய் எங்கு அலமந்துள்ளது?
a) ஞ்சாப் b) இலங்லக c) தாய்லாந்து d) துர்க்தமனிஸ்தான்
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108.

Pick the Incorrect answer
a) Thanjavur is said to be the Rice Bowl of Tamilnadu.
b) Agmark grading and standardization is a state government scheme to check
the quality and standard for agricultural products.
c) The grades given are Special, Good, Fair and Ordinary.
d) Regulated markets eliminate unhealthy marketing practices and exploitation
of the products by middlemen.
கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறாைவற்லறத் ததர்ந்ததடு
a) தஞ்சாவூர் தமிழ் நாட்டின் அரிசிக்கிண்ணம் எை அலைக்கப் டுகிறது
b) அக்மார்க் எனும் தர நிர்ண்ய திட்டம் மா நில அரசால் தவளாண் விலள த ாருட்கள்
தரப் டுத்தப் டுகிறது
c) இலவ , சிறப்பு, நல்ல,சுமார், சாதரணம் எை வலகப் டுத்தப் டுகிறது
d) ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட சந்லதகள் முலறயற்ற சந்லத நடவடிக்லககள் மற்றும் இலடத்தரகர்களின்
சுரண்டலல தடுக்கிறது

109.

The World Health Organization (WHO) defines adolescence as the period of life
a) Between Age group of 12 to 19
b) Between Age group of 11 -25
c) Between Age group of 10 to 15
d) Between age group of 11 to 19
உலக சுகாதார நிறுவைம் , வளரிளம் ருவம் குறிக்கும் காலகட்டம்
a) 12 முதல் 19 வயது வலர
b) 11 முதல் 25 வ்யது வலர
c) 10 முதல் 15 வயது வலர
d) 11 முதல் 19 வயது வலர

110.

Which Gland is Called Master gland?
a) Thyroid gland

b) Pituitary gland

c) Adrenal

d) Pancreas

எந்தச்சுரப்பி தலலலமச் சுரப்பி எை அலைக்கப் டுகிறது
a) லதராய்டு
111.

b) பிட்யூட்டரி

c) அட்ரீைல்

d) கலணயச்சுரப்பி

In adults, excess secretion of leads to a condition called
a)

Dwarfism

முதிர்

b) acromegaly

ருவத்தில்

பிட்யூட்டரி

c) cretinism.

d) Goitre

சுரப்பி அதிகமாக சுரப் திைால்

ஏறப்டும் விலளவு எவ்வாறு

அலைக்கப் டுகிறது?
a) குள்ளதன்லம

b) அக்தராதமகலி

c) கிரிட்டினிசம் d) காய்டர்
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112.

Which gland have the both exocrine and endocrine in nature?
a) Thyroid gland
எந்தச்சுரப்பி

b) Pituitary gland

c) Adrenal

,

மற்றும்

இயற்லகயாகதவ

நாளமுள்ள

d) Pancreas
நாளமில்லா

சுரப்பிகளின்

தன்லமலய

தகாண்டுள்ளது?
a) லதராய்டு சுரப்பி
113.

b) பிட்யூட்டரி

c) அட்ரீைல்

d) கலணயம்

Consider the Following Statement and choose the correct one
I.

Adrenal gland also known as supra renal glands, as they are located
just on the top of the kidneys.

II.

It secretes

testosterone hormone.

III.

This hormone is produced during stress or emergency situations.

IV.

It regulates heart beat, breathing rate, blood pressure etc.

a) I, II, IV are Correct

b) I,II,III,IV are Correct

c) I,III,IV are Correct d) All of these

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலளப் டித்து சரியாை விலடலய ததர்ந்ததடு
a) இது சிறு நீரகத்தின் தமல் அலமந்து காைப் டுவதால் சுப்ராரீைல் சுரப்பி எைவும் அலைக்கப் டுகிறது.
b) இது தடஸ்ட்தராதஜன் எனும் ஹார்தமாலை சுரக்கிறது
c) மிகுந்த மை அழுத்தம் மற்றும் அவசர காலங்களில் சுரக்கிறது
d) இதயத்துடிப்பு, சுவாசம் , இரத்தஓட்டம் ஆகியவற்லற ஒழுங்கு டுத்துகிறது
a) 1,2,4 சரி b) 1,2,3,4 சரி c) 1,3,4 சரி d) அலைத்தும் சரி
114.

Consider the Following Statement and choose the incorrect one
a) Sex chromosomes are of two types, these are named as X. and Y chromosomes.
b) a woman has two ‘X’ chromosomes (XX) and male has one ‘X’ and one Y
chromosome (XY), in their cells.
c) During gamete formation the number of chromosomes is reduced into 25.
d) All the cells contain 23 pairs of chromosomes
கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலளப் டித்து சரியற்ற விலடலயத் ததர்ந்ததடுக்க
a) ால் குதராதமாதசாம்கள் இருவலகப் டும் , அலவ எக்ஸ், மற்றும் ஒய்
b) த ண்கள் தம் உடலில் இரு எக்ஸ் குதராம்தசாம்கலளயும் ஆண்கள் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்
குதராதமாதசாம்கலளயும் தகாண்டுள்ளைர்.
c) இைப்த ருக்கச் தசல்கள் உற் த்தி ஆகும்த ாது குதராதமாதசாம்களின் என்னிக்லக 25 ஆக
குலறந்து விடும்
d) ஒவ்தவாரு தசல்லும் 23 தஜாடிக்குதராதமாதசாம்கலளக் தகாண்டுருக்கும்

115.

Programmed cell death is called
a) Apoptosis b) metastasis

c) cell death

d) None of the Above

தசல் இறக்கும் நிகழ்ச்சி எவ்வாறு அலைக்கப் டுகிறது
a) அ ாப்டசிஸ் b) தமட்டாஸ்டசிஸ் c) தசல் இறப்பு d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
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116.

Match List I with II
List

List

a) Pituitary

-

Insulin

b) Thyroid

-

Adrenalin

c) Pancreas

-

Growth hormone

d) Adrenal

-

Adrenal

ட்டியல் 1 ஐ ட்டியல் 2 உடன் இலணக்கவும்
ட்டியல் – 1
a) பிட்யூட்டரி

- இன்சுலின்

b) லதராய்டு

- அட்ரீைலின்

c) கலணயம்

- வளர்ச்சி ஹார்தமான்

d) அட்ரீைல்

- அட்ரீைல்

a)

117.

ட்டியல்- 2

A

B

C

D

4

3

2

1

b)

3

4

1

2

c)

2

1

3

4

d)

4

1

3

2

Consider the following statements and select the incorrect statement
a) fungi may be unicellular or multicellular
b) They are non- green organisms as they lack chlorophyll.
c) Their body is made up of hyphae called mycelium and is covered by cell wall made
up of chitin
d) It reproduces by sexual reproduction only
கீழ்க்கண்ட வாக்கியத்லத டித்தறிந்து சரியற்ற விலடலய ததர்ந்ததடுக்கவும்
a) பூஞ்லச ஒரு தசல்தலாகதவா அல்லது ல தசல்கலளக்தகாண்டதாகதவா இருக்கும்
b) இலவ சுலம இல்லாத உயிரிைமாகும் ஏதைனில் இவற்றில் குதளாதராபில் குலறவாக இருக்கும்
c) இதனுலடய உடலம் லமசீலியம் எைப் டும் லஹ ாக்களால் ஆைது.தசல்சுவர் லகட்டின் எனும்
த ாருளால் ஆைது
d) ாலிை முலறயில் மட்டுதம இைப்த ருக்கம் தசய்கிறது

118.

Fungi living on dead and decaying matter is called
a) Parasites b) Saprophytes

c) Symbionts

d) Thalates

இறந்த மற்றும் அழுகிய உயிரிைங்கள் மீது வாழும் பூஞ்லசகள் எவ்வாறு அலைக்கப் டுகிறது
a) ஓட்டுன்னிகள்
119.

b) சாறுண்ணிகள்

c) கூட்டுயிரிகள்

d) தாதலட்டுகள்

Match List I with II
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List I

List II

a) vegetative reproduction

- Spores

b) Asexual reproduction

- spirogyra

c) Sexual reproduction

- Chara

d) By producing sex organs

- spirogyra

ட்டியல் 1 ஐ ட்டியல் 2 உடன் இலணக்கவும்
ட்டியல் – 1
a) துண்டாதல்

- ஸ்த ார்கள்

b) ாலில்லா இைப்த ருக்கம்

- ஸ்ல தராலகரா

c) ால் இைப்த ருக்கம்

- காரா

d) ால் உறுப்புகள்

-ஸ்ல தராலகதரா

a)

120.

ட்டியல்- 2

A

B

C

D

4

3

2

1

b)

3

4

1

2

c)

2

1

4

3

d)

4

1

3

2

Iodine is obtained from which algae.
a) Agar Agar

b) Gelidium

c) Gracillaria

d) Laminaria

அதயாடின் எவ்வலகப் பூஞ்லசயிலிருந்து த றப் டுகிறது
a) அகர் அகர்
121.

b) தகலிடியம்

c) கிதரசிலாரிய

d) லாமிதைரியா

Which plants are living since the Jurassic period.
a) Pteridophytes

b) Bryophytes

c) Gymnosperm d) Angiosperms

ஜூராசிக் காலகட்டத்தில் இருந்தத வாழும் உயிரிகள்
a) தடரிட்தடால ட்டுகள் b) பிலரதயால ட்டுகள் c) ஜிம்தைாஸ்த ர்ம் d) ஆஞ்சிதயாஸ்த ர்ம்
122.

Match List I with II
List – I

List – II

a) Psilopsida

- Lycopodium

b) Lycopsida

- Psilotum

c) Sphenopsida

- Nephrolepis

d) Pteropsida

- Equisetum

ட்டியல் 1 ஐ ட்டியல் 2 உடன் இலணக்கவும்
ட்டியல் – 1
a) லசசாப்சிடா

ட்டியல்- 2
- லலக்தகாத ாடியம்

b) லலதகாப்ஸிடா

- லைதலாட்டம்

c) ஸ்பீைாப்ஸிடா

- தநப்தராதலபிஸ்
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d) டீராப்ஸிடா
a)

123.

- ஈக்யூசிட்டம்

A

B

C

D

4

3

2

1

b)

3

4

1

2

c)

2

1

4

3

d)

4

1

3

2

Which of the following helps in photosynthesis. ?
a) Collenchyma

b) Chlorenchyma

c) Parenchyma

d) Phloem

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எலவ ஒளிச்தசர்க்லகக்கு உதவுகிறது
அ) தகாதலன்லகமா
124.

b) க்தளாதரன்லகமா

c) ாரன்லகமா

d) ப்தளாயம்

Consider the Following Statements and choose the correct option ?
I.
II.
III.

Virus is a Greek word which means poison.
Viruses are the smallest and simplest of all living organisms.
The study of viruses is called Virology
Which of the above statement s are true?

a) I only Correct

b) II and III are Correct

c) I,II,II are correct d) None of the above

கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலளப் டித்து சரியாை விலடலய ததர்ந்ததடு
a) லவரஸ் என் து கிதரக்கம் ,இதன் த ாருள் நஞ்சு என் தாகும்
b) லவரஸ்கள் மிகச்சிறிய மற்றும் எளிலமயாை நுண்ணியிரிகள் ஆகும்
c) லவரஸ்கலள ற்றிப் டிக்கும் டிப்பு லவராலஜி ஆகும்
சரியாை வாக்கியம் எலவ
a) 1 மட்டும் சரி
125.

b) 2, 3 சரி

c) 1,2,3 சரி

d) எதுவும் இல்லல

Virus was discovered by whom?
a) Ivanowsky

b) Robert Koch c) Anton Von Leeuwenhoek d) Louis Pasteur

லவரலைக் கண்டறிந்தது யார்
a) இவதைாஸ்கி

b) ரா ர்ட் தகாச்

c) ஆண்டன் வான் லீயுதவன் ஹாக்
126.

d)

லூயிஸ் ாஸ்டியர்

Match List I with II
List I

List II

a) Phycophage

- Animal Virus

b) Zoophage

- Algal Virus

c) Mycophage

- Plant Virus

d) Phytophage

- Fungul

ட்டியல் 1 ஐ ட்டியல் 2 உடன் இலணக்கவும்
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ட்டியல் – 1
a) ல தகாத ஜ்

- விலங்கு லவரஸ்

b) சூத ஜ்

- ாசிகலள தாக்கும் லவரஸ்

c) லமதகாத ஜ்

- தாவரங்கலள தாக்கும் லவரஸ்

d) ல ட்தடாத ஜ்

- பூஞ்லசகலள தாக்கும் லவரஸ்

A
a)

127.

ட்டியல்- 2

4

B

C

D

3

2

1

b)

3

4

1

2

c)

2

1

4

3

d)

4

1

3

2

The conversion of sugar solution into alcohol and liberation of carbon dioxide is known

as?
a) Fermentation b) oxidation c) Reduction

d) None of the above

சர்க்கலர கலரசல் ஆல்கஹலாக மாற்றமலடந்து கார் ண்லட ஆக்லைலட தவளியிடும் நிகழ்வு
எவ்வாறு அலைக்கப் டுகிறது
a) தநாதித்தல் b) ஆக்ஸிஜதைற்றம்
128.

c) ஒடுக்கம்

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

Which bacteria involved in Fixation of Ammonia
a) Nitrobacter Nitrosommonas

b) Bacillus ramosus

c) Azatobactor

d) Rhizobium

அம்தமானியாலவ நிலல நிறுத்தும் ாக்டீரியா எது?
a) லநட்தராத க்டர் லநட்தராசுதமாைஸ் b) த சில்லச் ரமாஸ்கள்
c) அசட்தடாத க்டர்
129.

d) ரிதசாபியம்

Alginic acid is obtained from ?
a)

Rhizobium

b) brown algae c) Chlamydomonas d) None of the above

அல்ஜீனிக் அமிலம் எதிலிருந்து த றப் டுகிறது
a) லரதசாபியம்
130.

b) ழுப்புப் ாசி

c) கிளாமிதடாதமாைஸ்

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

Which of the following is not a virus disease ?
a) Common cold

b) AIDS

c) Polio d) typhoid

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது லவரஸ் தநாய் அல்ல?
a) சாதரண தடுமன்
131.

b) எய்ட்ஸ்

c) த ாலிதயா

d) லட ாய்டு

Consider the Following Statements and choose the correct option?
I.

The first seven pairs of ribs are directly attached to the sternum and called
true ribs
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The next three pairs of ribs which are not directly attached to the sternum and

II.

called floating ribs
The 11th and 12th ribs are short and are not attached to the sternum. They are

III.

called false ribs
Which of the above statement s are true?
a) I only correct

b) I,II,III are correct

c) II and III are correct

d) I and III are

correct
கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலளப் டித்து சரியாை விலடலய ததர்ந்ததடு
I.

விலா எலும்புடன் இலைக்கப் ட்டுள்ள முதல் 7 எலும்புகள் உண்லம விலா எலும்புகள்
எைப் டும்

II.

விலா எலும்புடன்

தநரடியாக இலைக்கப் டாத அடுத்த மூன்று எலும்புகள் த ாய் விலா

எலும்புகள் எைப் டும்
III.

11 மற்றும் 12வது எலும்புகள் விலாவுடன் தநரடியாக இலைக்கப் டவில்லல. இலவ மிதக்கும்
எலும்புகள் எை அலைக்கப் டும்
சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடு
a) 1 மட்டும் சரி b) 1,2,3 சரி

132.

c) 1 , 3 சரி d) அலைத்தும் சரி

Systema Naturae “ was written by

a) Aristotle,

b) Carl Linnaeus,

c) Theoder Swan

d) R.H Whittaker

Systema Naturae என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப் ட்டது?
a) அரிஸ்டாட்டில்
c) திதயாடர் ஸ்வான்
133.

b) கர்ல் லின்தையஸ்
d) ஆர் .எச். விக்தடக்கர்.

Arrange the Levels of classification in Correct Order

a) Species , Genus, Family, Order, Class
b) Genus ,Species , Family, Order, Class
c) Class , Species ,Genus , Family, Order
d) Order ,Class , Species ,Genus , Family,
வலகப் டுத்துதலின் சரியாை வரிலசயில் கீழிலிந்து தமலாக எழுதுக
a) சிற்றிைம், த ரிைம் , குடும் ம், துலற , வகுப்பு
b) த ரிைம், சிற்றிைம், குடும் ம், துலற, வகுப்பு
c) வகுப்பு, , சிற்றிைம், த ரிைம், குடும் ம், துலற
d) துலற, வகுப்பு , சிற்றிைம், த ரிைம், குடும் ம்
134.

Match List I with List II
List - I

List – II

a) Porifera

- Hydra

b) Coelenterata

- Sponges
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c) Aschelminthes

- Cockroach

d) Arthropoda

- Earthworm

ட்டியல் 1ஐ ட்டியல் 2 உடன் த ாருத்தவும்
ட்டியல் -1

ட்டியல் -2

a) துலளயுடலிகள்

- லஹட்ரா

b) குழியுடலிகள்

- கடற் ஞ்சு

c) உருலளப் புழுக்கள்

- கரப் ான் பூச்சி

d) கணுக்காலிகள்

- மண்புழு

A

B

C

D

a)

3

4

2

1

b)

2

1

3

4

c)

2

1

4

3

d)

1

2

3

4

135.

Consider the following statement regarding Coelenterata and choose the incorrect

one
a) Coelenterates are colorful aquatic plants .
b) Members of this group can be found attached and sessile, called polyps;
c) The tentacles have special cells called nematocysts
d) E.g. corals, sea anemone, hydra, jelly fish
கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரியற்றலத ததர்ந்ததடு
a) குழியுடலிகள் வண்ணமிகு நீர்வாழ் தாவர உயிரிகள் ஆகும்
b) இந்தத் ததாகுதி விலங்குகளில் ஒட்டி நிலலத்து வாழ் லவ

ாலிப்புகள் எை அலைக்கப் டும்

c) மிதக்கும் தன்லம தகாண்ட குழியுடலிகள் தமடுசா என்று அலைக்கப் டுகிறது.
d) எ.கா. கடல் அனிதமான்கள், லஹட்ரா, தஜல்லி மீன்கள்.
136.

Which one is caused elephantiasis?

a) filarial worm

b) tapeworm

c) Earthworm

d) None of the Above

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது யாலைக்கால் தநாய்க்கு காரணமாக உள்ளது
a) பிதளரிய புழு
c) மண்புழு
137.

b) நாடாப்புழு
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்

Consider the following statement regarding Amphibians and choose the correct

I.

Amphibians are cold blooded vertebrates, but they do not have scales on their body.

II.

They are characterized by the ability to spend a part of their life in water and a part
on land.

III.

They are the smallest group among vertebrates. Their skin do not have hair or scales.

IV.

An amphibian’s heart has three chambers: two auricles and a single ventricle.
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Choose the correct code
a) I,II,III are Correct

b) I only Correct c) IV only Correct

d) All of the above

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடு
I.

இருவாழ்விகள் முதுதகலும்புலடய குளிர் இரத்தப் பிராணிகள் ஆகும். இருவாழ்விகளின்
உடலில் தசதில்கள் காணப் டுவதில்லல

II.
III.

இலவ நீரிலும், நிலத்திலும் வாழும் திறலைப் த ற்றுள்ளை.
முதுதகலும்பிகளில் மிகச்சிறிய வகுப் ாகும். இருவாழ்விகளின் ட்ததாலில் உதராமங்கள்
இல்லல.

IV.

இருவாழ்விகளின் இதயம் மூன்று அலறகலளக் தகாண்டது. அலவ இரு ஆரிக்கிள்கள்,
ஒரு தவண்டிரிக்கிள் ஆகும்.

சரியாை குறியீட்லட ததர்ந்ததடுக்கவும்
a) 1, 2, 3 சரி

b) 1 மட்டும் சரி

c) 4 மட்டும் சரி

d) அலைத்தும் சரி

138.

Examples of Bisexual organism

a) Hydra

b) tapeworm

c) Paramoecium

d) both a & b

இரு ால் உயிரிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்
a) லஹட்ரா b) நாடாப்புழு c) ாரமீசியம் d) 1 மற்றும் 2
139.

Consider the following statement regarding Prokaryotic Cell and choose the Incorrect

a) It is generally smaller
b) It lacks a well organized nucleus as its nuclear material is not surrounded by a
nuclear membrane.
c) It has a single chromosome.
d) Cell division takes place by mitosis and meiosis.
கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடு
a)

த ாதுவாக இது அளவில் சிறியது

b)

இதன் உட்கருப்த ாருள் உட்கருச் சவ்விைால் சூைப் ட்டிருப் தில்லல.

எைதவ, ததளிவாை

உட்கருலவப் த ற்றிருப் தில்லல
c)

ஒரு குதராதமாதசாலம மட்டுதம த ற்றுள்ளது.

d)

லமட்டாசிஸ், மியாஸிஸ் வலகயாை தசல் குப்புகள் நலடத றுகின்றை.

e)
140.
I.
II.

Consider the following statement regarding Plant Cell and choose the correct code
Plant cell has an outer rigid cell wall which is made up of cellulose.
Plant cell is larger than animal cell.

III.

Plant cell contains plastids.

IV.

Glycogen is the storage material.

Choose the correct code
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a) I,II,III are Correct

b) I only Correct c) IV only Correct

d) All of the above

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள தாவர தசல்லுடன் ஆராய்ந்து சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடு
I.
II.

தசல்லின் தவளிப் குதியில் தசல்லுதலாஸிைால் ஆை உறுதியாை தசல்சுவலரப் த ற்றிருக்கிறது
விலங்கு தசல்லலக் காட்டிலும் தாவர தசல் த ரியது.

III.

தசல் கணிகங்கலளப் த ற்றுள்ளை.

IV.

கிலளக்தகாஜன் தசமிப்புப் த ாருளாகும்.

a) 1,2,3, சரி
141.

b) 1 மட்டும் சரி

c) 4 சரி

d) அலைத்தும் சரி

Who coined the term ‘protoplasm’ for the living substance present inside the cell?

a) Robert Brown

b) Anton Van Leeuwenhoek c) Purkinje d) Robert Hooke

தசல்லின் உட் குதியில் இருக்கும் புதராட்தடாபிளாசத்திற்கு புதராட்தடாபிளாசம் எைப்த யரிட்டவர்
a) ரா ர்ட் ப்தரளவுன்

b) ஆண்டன் வான் லியுதவன்ஹாக்

c) ர்கின்ஜி
142.

d) ரா ர்ட் ஹீஜ்

Which one is described as the ‘physical basis of life’?

a) Cell wall b) Nucleus

c) Golgi bodies

d) protoplasm

தசல்லின் இயற்பியல் தளம் எை அலைக்கப் டுவது
a) தசல் சுவர்
143.

b) உட்கரு

c) தகால்லக உறுப்புகள்

d) புதராட்டாபிளாசம்

Golgi apparatus is involved in the formation of

a) Proteins

b) lysosomes

c) Formation of Cell

d) None of the Above

தகால்லக உறுப்புகள் எதன் உருவாக்கத்தில் ஈடு ட்டுள்ளது
a) புரதங்கள்

b) லலதசாதசாம்

c) தசல் உருவாக்குதல்

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

144.

Arrange chromosome in proper order

a) Metacentric Chromosome,

Acrocentric chromosome

Submetacentric Chromosome

Telocentric Chromosome
b) Metacentric Chromosome, Submetacentric Chromosome , Acrocentric chromosome
,Telocentric Chromosome
c) Telocentric Chromosome ,Metacentric Chromosome, Submetacentric Chromosome ,
Acrocentric chromosome
d)

Submetacentric Chromosome ,Telocentric Chromosome ,Metacentric Chromosome,
,Acrocentric chromosome

கீழ்க்கண்டவற்லற முலறயாக வரிலசப் டுத்துக
a)

தமட்டா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம் , அக்தராதசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், சப்தமட்டா தசன்ட்ரிக்
குதராதமாதசாம், டீதலா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம
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b)

தமட்டா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், சப்தமட்டா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், அக்தராதசன்ட்ரிக்
குதராதமாதசாம், டீதலா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம்

c)

டீதலா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், தமட்டா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், சப்தமட்டா தசன்ட்ரிக்
குதராதமாதசாம், அக்தராதசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம்

d)

சப்தமட்டா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், டீதலா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம், தமட்டா தசன்ட்ரிக்
குதராதமாதசாம், சப்தமட்டா தசன்ட்ரிக் குதராதமாதசாம்

145.

Pinocytosis refers to

a) Substances are taken up in liquid form
b) Substances are taken up in solid form
c) Cells which involve in this process are called phagocytes
d) None of the above
பிதைாலசட்தடாஸிஸ் என் து எதலைக் குறிக்கிறது.
a)

த ாருள்கள் தசல்லினுள் திரவ வடிவில் எடுத்துக் தகாள்ளப் டும் நிகழ்ச்சியாகும்.

b)

த ாருள்கள் தசல்லினுள் திட் வடிவில் எடுத்துக் தகாள்ளப் டும் நிகழ்ச்சியாகும்

c)

தசல்கலள விழுங்குவது த தகாலசட்ஸ் எை அலைக்கப் டுகிறது

d)

தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

146.

The term Silver Revolution refers to

a) Milk Production b) egg Production

c) Sea Products

d) Meat Production

தவள்ளிப்புரட்சி என்ற தம் எதலைக் குறிக்கிறது
a) ால் உற் த்தி
c) கடல் த ாருட்கள்
147.

b) முட்லட உற் த்தி
d) மாமிச உற் த்தி

Why KARL VON FRISCH received the Nobel Prize in 1973 ?

a) For deciphering the bee dance language
b) Developed of new bee bread
c) To study about bee reproduction
d) None of the above
1973 ஆம் ஆண்டு காரல் வான் ப்ரிஸ்ச் ஏன் தநா ல் ரிசு த ற்றார்
a) ததனீக்களின் நடைத்லத கண்டறிந்ததற்காக
b) புதிய ததனீ இைத்லத விருத்தி தசய்ததற்காக
c) ததனிக்களீன் இைப்த ருக்கம் ற்றி டித்ததற்காக
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
148.

Sebaceous glands secrete sebum which keeps the skin smooth and shiny by which

part of the Skin
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a) Epidermis

b) Dermis c) Hypodermis

e) both a & c

சீ ம் என்ற என்தணய்ச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் தநாதி ததாலிலை தமன்லமயாகவும் , பிராகசமாகவும்
லவத்திருக்கும் சீ ம் சுரப்பி காணப் டும் இடம்
a) புறத்ததால்
149.

b) நடுத்ததால்

c) அகத்ததால்

d) 1 & 3 மட்டும்

Deltoids muscles are found in

a) Upper back and each side of neck

b) Shoulders

c) Wide back muscle d) Back of

upper arm
தடல்டாயிடு தலசகள் எங்கு காைப் டுகிறது
a) முதுகின் தமல்புறமும் கழுத்தின் இருபுறமும்

b) ததாள் ட்லடகள்

c) முதுகின் பின்புறம் அகன்ற தலச
150.

d) தமற்லகயின் பின் குதி

The ankle articulates with tibia and fibula tied with

a) Patella
கீழ்க்காலின்

b) talus

c) humerus

முன்காதலலும்பு,

d) acetabulum

தவளிதயலும்புகளுடன்

கணுக்கால்

எலும்புகள்

எந்த

எலும்புடன்

இலணக்கப் ட்டுள்ளை.
a) ாதடல்லா b) தாலஸ் c) ஹுமரஸ் d) அசிட்டாபுலம்
151.

Which is not secreted

by saliva?

a) Ptyalin b) Bicarbonate

c) Lysozyme

d) Pepsin

உமிழ் நீர்ச்சுரப்பியால் சுரக்கப் டாதது எது
a) டயலின்
152.

b) ல கார் தைட்

c) லலதசாதசாம்

d) த ப்சின்

Hydrochloric acid is secreted by a special type of cells called?

a) oxyntic cells

b) HCL Cell

c) Muscle Cells

d) b & c

ஹட்தராகுதளாரிக் அமிலம் எந்த தசல்லிைால் சுரப் தற்கு தூண்டப் டுகிறது
a) ஆக்ைாண்டிக் தசல்கள்
153.

b) லஹட்தராகுதளாரிக் தசல் c) தலச தசல்கள்

d) ஆ& ஆ

Consider the Following Statement regarding Pancreas and choose the correct answer
I.
II.
III.

The pancreas is a long, leaf-shaped gland located just below the stomach.
The pancreas acts both as an exocrine gland only
The islets of Langerhans are endocrine cells, in which α cells secrete glucagon
hormone and β cells secrete insulin.

Choose the Correct code
a) I only

b) I,III only

c) III only

d) All of the above

கலணயத்லதப் ற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரியாை விலடலயத் ததர்ந்ததடு
I.
II.

கலணயம் நீளமாை, இலல த ான்ற சுரப்பி. இது இலரப்ல க்கு சற்று கீதை அலமந்துள்ளது.
கலணயம், நாளமில்லாச் சுரப்பியாக மட்டும் தவலல தசய்கிறது.
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III.

இதன் தமற்புறத்தில் லாங்கர்கான் திட்டுகள் காணப் டுகின்றை. இதில் உள்ள ஆல் ா
தசல்கள், குளுக்தகாகான் என்ற ஹார்தமாலையும், பீட்டா தசல்கள், இன்சுலின் என்ற
ஹார்தமாலையும் சுரக்கின்றை

சரியாை குறியீட்லட ததர்ந்ததடு
a) 1 மட்டும் b) 1 மற்றும் 3
154.

c) 3 மட்டும் d) தமற்கண்ட அலைத்தும்

Lipase secreted by

a) Jejunum

b)

Duodenum

c) Pancreas

d) Ileum

லலத ஸ் எதைால் சுரக்கப் டுகிறது
a) ஜீஜிைம் b) டிதயாடிைம் c) கலையம் d) இலியம்
155.

Who discovered that glucose, the main source of energy for the body, is stored in the

liver as glycogen and released as and when it is needed.
a) Claude Bernard b) Andreas Marggraf

c) Jean Dumas

d) Emil Fischer

மனித உடலுக்குச் சக்திலயக் தகாடுப் து குளுக்தகாஸ் என்றும், அது கல்லீரலில் கிலளக்தகாஜைாக
மாற்றப் ட்டுச் தசமிக்கப் டும் என்றும், உடலுக்குத் ததலவப் டும்த ாது மீண்டும் சுற்தறாட்டத்தில்
கலக்கும் என் லத கண்டறிந்தவர்
a) கிளவுட் த ர்ைாட்
156.

b) ஆண்ட்ரியாஸ் மர்கார்ப் c) ஜீன் டுமாஸ்

d) எமில் பிஸ்ச்சர்

Consider the Following Statement and choose the correct code
I.

II.

Kidneys, lungs, liver and skin together function as excretory organs .
Kidney excretes nitrogenous waste (urea) formed as a result of protein metabolism.

III.

Kidney helps to regulate acid-base balance of blood

IV.

Kidney helps to retain important plasma constituents like glucose and amino acids
Choose the Correct answer
a) I,II,III

b) I, IV c ) I,II,III

d) all of the above

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரியாை விலடக்குறியீட்லட ததர்வு தசய்க
I.

கழிவுநீக்க மண்டலம் ஓரிலண சிறுநீரகங்கள், சிறுநீரக நாளங்கள் சிறுநீரகப்ல

சிறுநீர்ப்

புறவழி ஆகிய உறுப்புக்கலள உள்ளடக்கியது.
II.

புரத

வளர்சிலத

மாற்றத்தின்த ாது

உண்டாகக்கூடிய

லநட்ரஜன்

அடங்கிய

கூட்டுப்த ாருலள யூரியாவாக தவளித்தள்ளுகிறது
III.

அமில – காரச் சமநிலலலய ஒழுங்கு டுத்துகிறது

IV.

பிளாஸ்மா திரவத்தின் முக்கியப்

குதி த ாருளாை குளுக்தகாஸ் மற்றும் அமிதைா

அமிலங்கலள மீண்டும் பிளாஸ்மாவில் நிறுத்திக் தகாள்ள உதவுகிறது.
சரியாை விலடலய ததர்ந்ததடு
a) 1,2,3
157.

b) 1,4 மட்டும் c) 1,2,3 மட்டும்

d) தமற்கண்ட அலைத்தும் சரி

Semi lunar valve found in which part of the heart
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a) Right Atrium

b) Right Ventricle c) Left Atrium d) Left Ventricle

அலரச்சந்திர வால்வு இதயத்தில் எங்கு காணப் டுகிறது
a) வலது ஏட்ரியம்

b) வலது தவண்ட்ரிக்கிள்

c) இடது ஏட்ரியம்

d) இடது தவண்ட்ரிக்கிள்

158.

Who was the first to observe and draw sperm cells.

a) Anton van Leeuwenhock

b) Robert Edwards

c) Dr.Patrick d) none of the above

முதன்முதலில் விந்து தசல்லல உற்று தநாக்கு வலரந்தவர் யார்
a) ஆண்டன் வான் லியூதவன் ஹாக்

b) ரா ர்ச் எட்வார்ட்ஸ்

c) ாட்ரிக்
159.

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

On the planet of the earth most of the water exists as sea water and ice gaps out of

the remaining water the largest proportion?
a) Is found in atmosphere as moisture and clouds
b) Found in fresh water in lake and rivers
c) Exists as ground water
d) Exists as soil moisture
புவிக்தகாளில் அதிக ட்சமாக நீர் கடல் மற்றும்

னிமலலகளுக்கு அடுத்து மீதமுள்ள நீர் எங்கு

காைப் டுகிறது
a) வளிமண்டலத்தில் ஈரப் தமாகவும், தமகங்களாகவும்
b) நன்னீராக குளங்கள் மற்றும் ஏரிகளில்
c) நிலத்தடி நீராக காணப் டுகிறது
d) மண்ணில் ஈரப் தமாக காணப் டுகிறது
160.
I)

Arrange the nitrogen fixation process
Nitrogen assimilation

II ) Ammonification

III) Denitrification IV) Nitrification

V) Nitrogen fixation
Choose the correct code
a) V,I,II,IV,III

b) I,II,III,IV,V

b) I,III,IV,V,II

d) none of the above

லநட்ரஜன் நிலலப் டுத்துதலல வரிலசப் டுத்துக
1) லநட்ரஜன் தன்மயமாதல் 2) அதமானியாவாதல்

3) லநட்ரஜன் தவளிதயற்றம் 4) லநட்தரட்டாதல்

5) லநட்ரஜன் நிலல நிறுத்தப் டுதல்
a) 5,1,2,4,3
161.

b) 1,2,3,4,5 c) 1,3,4,5,2 d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

Sclereids are stone cells which are commonly found in the shells of

a) sapota

b) Mango

c) Coconut

d) banana

ஸ்கிளீலரடுகள் என் லவ கல்தசல்கள் ஆகும். இலவ எதன் உலறயில் காணப் டுகிறது
a) சப்த ாட்டா b) மாங்காய் c) ததங்காய் d) வாலைப் ைம்

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

4
3

162.

The reaction involving chlorophyll, solar energy and water that produces ATP and

NADPH2 is called
a) Dark Reaction b) Light reaction

c) Both a &b d) None of the above

ச்லசய நிறமிகள், சூரிய ஒளி ஆற்றல், நீர் ஆகியவற்லற ஈடு டுத்தி ATP NADPH2 ஆகியவற்லற
உருவாக்கும் விலை

163.

a) இருள் விலை

b) ஓளி விலை

c) 1 மட்டும் 2

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

In pteridophytes and gymnosperms, water conducting through

a)

tracheids

b) xylem vessels

c) phloem d) None of the above

தடரிட்தடால ட்டாவிலும் ஜிம்தைாஸ்த ர்மிலும் நீலரக்கடத்துவது
a) ட்ரக்கீடுகள் b) லசலம் c) ப்தளாயம் d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
164.

Which is not a sign of Drug abuse?

a) Sudden change of mood and temper.
b) Bouts of drowsiness or sleeplessness
c) Body pain, nausea, unsteady gait.
d) More interest in job and studies
எது மருந்லத தவறாகப் யன் டுத்துதலின் அறிகுறிகள் அல்ல
a) மை நிலல, நடத்லதயில் திடீர்மாற்றம்.
b) ததாடர்ந்த தூக்கம் அல்லது தூக்கமின்லம மாறி மாறி ஏற் டுதல்.
c) உடல் வலி, வாந்தி உணர்வு, தசார்வு
d) தவலல டிப்பில் அதிக நாட்டம்
165.

Which is not included in Air pollutants

a) Particulate matter

b) Nitrogen oxides

c) Hydrocarbons

d) water vapor

கீழ்க்கண்டவற்றுள் காற்லற மாசு டுத்தாதது
a) துகள்கள் b) லநட்ரஜன் ஆக்லைடு c) லஹட்தராகார் ன் d) நீராவி
166.

Name the Gas that killed thousands of people and animals due to inhaling of in Bhopal

?
a) methyl iso cyanate

b) Nitrogen oxides

c) Carbon-monoxide

d) carbon dioxide

த ா ாலில் ஆயிரக்கணக்காை மக்கள் இறப்பிற்கு காரணமாக உள்ள வாயு
a) மீலதல் ஐதசா லசயலைடு
c) கார் ன் தமாைாக்லைடு
167.

b) லநட்ரஜன் ஆக்லைடு
d) கார் ன் லட ஆக்லைடு

considering the following statement and choose the Wrong one

a) Oil spills may be cleared by using certain micro-organisms such as bacteria. This
process of clearing oil spills by using bacteria is known as chemical remediation
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b) the creation of Pseudomonas putida, a genetically engineered bacterium by an Indian
American scientist,
c) Pseudomonas putida is a rod-shaped saprophytic soil bacterium with the ability to
breakdown hydrocarbons and organic solvents like octane and toluene.
d) The oil spill proved to cause extensive damage to the marine eco-system, as well as
the sensitive mangrove plants.
கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலளப் டித்து தவறாை ஒன்லறக் கண்டறிக
a) கடல் நீரில் கலந்துள்ள எண்தணய்லய உட்தகாள்ளும் ாக்டீரியா மூலமும், அமிலம் உட்தகாள்ளும்
ாக்டீரியா மூலமும் தூய்லமப் டுத்த முடியும். இவ்வலகச் தசயலுக்கு தவதியியல் தீர்வு முலற என்று
த யர்.
b) டாக்டர் ஆைந்த தமாகன் சக்ர ர்த்தி என் வர் சூதடாதமாைாஸ்

ாக்டீரியாலவ மரபுப் த ாறியியல்

மூலம் மாற்றி எண்தணய்க் கசிலவ அகற்றுவதற்குப் யன் டுத்த முடியும் எைக் கண்டறிந்தார்.
c)

சூதடாதமாைாஸ்

ாக்டீரியாவாகும்.

புடிடா

இது

தகால்

வடிவம்

லஹட்தராகார் ன்கள்,

தகாண்ட,
கரிம

சாறுண்ணியாை,

கலரப் ான்களாை

மண்ணில்

ஆக்தடன்,

வாழும்

தடாலுயீை

த ான்றலவகலளச் சிலதக்கும் திறன் லடத்தலவ.
d) கடலில் கலக்கும் எண்தணய் கடல் சுற்றுக்குழ்ச்சூைலுக்கு அதிக மாசு விலளவிக்கக் கூடியது
குறிப் ாக மாங்க்தராவ் காடுகளுக்கு

168.

The alternate forms of the same gene are called

a) Alleles

b) Phenotype.

C) Genotype d) None of the above

ஒரு ண்பின் இரு தவறு ட்ட காரணிகலளக் தகாண்டுள்ள ஜீன் அலமப்புத் தன்லம
a) அல்லீல்கள் b) பீதைாலடப் c) ஜீதைாலடப் d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
169.

Find the Incorrect Statement given below

a) Anti-bactria Proteins produced by Virus infected cells are called Interferon
b) Restriction endonucleases are molecular scissors which cut DNA at specific sites.
c) DNA ligases are the paste enzymes which help in joining the broken DNA fragments
d) Edward Jenner coined the term vaccine
கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறாை வாக்கியத்லத கண்டறிக
a) லவரஸ்களால்

ாதிக்கப் ட்ட தசல்களால் உற் த்தி தசய்யப் டும்

ாக்டீரியாவுக்கு எதிராை புரதம்

இண்டர்த ரன் எை அலைக்கப் டுகிறது
d) தரஸ்ட்டிரிக்ஷன் எண்தடா நீயூக்ளிதயஸ் என்னும் தநாதி, ஒரு மூலக்கூறு கத்தரிக்தகாலாகச்
தசயல் ட்டு டி.என்.ஏ.லவக் குறிப்பிட்ட குதியில் தவட்டுவதற்கு யன் டுகிறது
c)

டி.என்.ஏ.

லிதகஸ்

தநாதி,டி.என்.ஏ-வின்

தவட்டப் ட்ட

துண்டுகலள

ஒட்டலவப் தற்கும்

யன் டுகிறது
d) எட்வார்டு தஜன்ைர் தடுப்பூசி என்ற தத்திலை முதலில் தமாழிந்தார்
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170.

Consider the following statement and choose the correct answer

a) Stem cells have the potentiality of growing and multiplying into an enormous number
of the same type of cells by repeated mitosis.
b) They can be induced to become any other type of tissue with specific functions
Choose the Correct answer
a) I only

b) II only c) Both I & II

d) Neither I nor II

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை வாக்கியத்லத கண்டறிக
I.

மூலச்தசல் என் து மாறு ாடு அலடயாத தசல் குழுமம் ஆகும். இலவ லமட்டாசிஸ்
முலறயில் பிளவுற்று, மிக அதிகச் தசல்கலள உருவாக்கும் தன்லமயுலடயை.

II.

மூலச்தசல்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு தசயல் தன்லம உலடய எந்த ஒரு திசுவாகவும் மாறு ாடு
அலடயக்கூடியது.

a) 1 மட்டும் சரி
171.

b) 2 மட்டும் சரி c) இரண்டும் சரி d) இரண்டும் தவறு

Assertion (A) Expulsion of excess unused glucose in the blood through urine is

observed in a diabetic mellitus person.
Reason (R) : insulin is not produced in sufficient quantity by pancreas
a) Both ‘A’ and ‘R’ are true and ‘R’ explains ‘A’
b) Both ‘A’ and ‘R’ are true but ‘R’ doesn’t explain ‘A’.
c) Only ‘A’ is true but ‘R’ is false.
d) A is false but ‘R’ is true.
கூற்று:

டயா ட்டிஸ்

தமலிடஸ்

தநாயாளிகளின்

இரத்தத்தில்

காணப் டும்

கூடுதல்

சர்க்கலர

யன் டுத்தப் டாமல் சிறுநீர் வழியாக தவளிதயற்றப் டும்.
காரணம்: கலணயம் த ாதுமாை இன்சுலிலைச் சுரப் தில்லல
a) இரண்டும் சரி கூற்றுக்கு காரணம் சரியாை விளக்கமாகும்
b) இரண்டும் சரி ஆைால் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கமல்ல
c) கூற்று சரி காரணம் தவறு
d) கூற்று தவறு காரணம் சரி
172.

Find the Correct statement
I.

Specialized cells called neurons or nerve cells which can detect, receive and
transmit different kinds of stimuli.

II.

Neuroglial cells are the supporting cells of neurons.

III.

The nerve fibres are certain bundles of extended projections of nerve cells.

IV.

The cell structure is in regular in shape
a) I,II,III,IV

are Correct

b) I,I,III are correct

c) I ,II are correct

d) I only

correct
கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை விலடலயக் கண்டறி
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I.

தவறு ட்ட தூண்டல்கலளக் கண்டறிதல், த றுதல், கடத்தல் முதலிய தசயல்கலளச்
தசய்யும் சிறப்புவலகச் தசல்கதள நியூரான்கள்

II.
III.

நியூதராகிளியா தசல்கள் நியூரான்களின் துலணச் தசல்கள் ஆகும்.
நரம்பு இலை என் து, நரம்புச் தசல்களின் நீட்சிக் கற்லறகலளக் தகாண்ட இலை
அலமப் ாகும்

IV.

நரம்பு தசல்கள் ஒழுங்காை வடிவத்லத உலடயது

a) 1.2.3.4 சரி
173.

b) 1,2,3 சரி , c) 1,2 மட்டும் சரி d) 1 மட்டும் சரி

Which part of the brain control temperature of body

a) Thalamus

b) Hypothalamus

c) Midbrain d) Hindbrain

மூலளயின் எந்தப் குதி உடலின் தவப் நிலலலய கட்டுப் டுத்துகிறது?
a) தாலமஸ் b) லஹப்த ாதாலமச் c) நடுமூலள d) பின்மூலள
174.

What is the function of Oxytocin

a) It speeds up the childbirth process
b) Milk production after childbirth.
c) It stimulates the growth of thyroid gland and its production
d) It constricts the blood vessels and raises the blood pressure
ஆக்ஸிடாக்ஸின் ணி என்ை?
a) குைந்லதப் பிறப்ல துரிதப் டுத்துகிறது
b) குழ்ந்லதப் பிறப்புக்குப் பின் தாய்ப் ால் தயாரிக்கிறது
c) இது லதராய்டு சுரப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் உற் த்திலய நிலல நிறுத்துகிறது
d) இரத்தத்தில் கலந்து இரத்தக் தகாதிப்ல அதிகப் டுத்துகிறது
175.

Consider the Following statement and choose the Correct code

a) Thyroxine stimulates a rise in body temperature.
b) It promotes growth and differentiation of tissues.
c) Since it indirectly affects the growth of the body, thyroxin is also called as personality
hormone.
d) It regulates iodine and sugar levels in blood
a) I,II,III,IV

b) I,II,III

c) I, II only

d) I only

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்ந்து சரியாை விலடலய கண்டறிக
I.
II.
III.

லதராக்ஸின் உடல் தவப் நிலல உயர்லவ தூண்டுகிறது
திசு வளர்ச்சி மற்றும் மாறு ாடு அலடதலல ஊக்குவிக்கிறது.
உடல் வளர்ச்சிலய

மலறமுகமாகப்

ாதிப் தால்

இஃது

ஆளுலம

ஹார்தமான்

எைவும்

அலைக்கப் டுகிறது
IV.

இரத்தத்தில் அதயாடின் மற்றும் சர்க்கலர அளலவ ஒழுங்கு டுத்துகிறது

a) 1,2,3,4 சரி

b) 1,2,3 சரி

c) 1,2 சரி

d) 1 மட்டும் சரி
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HCF & LCM
176.

Find LCM of 12 and 18.
12 மற்றும் 18-ன் மீ.சி.ம காண்க.
A. 18
B. 24
C. 36
D. 72

177.Find HCF of 12 and 18
12 மற்றும் 18ன் மீ.த .வ காண்க.
A. 3
B. 4
C. 6
D. 12
178.

LCM of 2/5, 3/5 and 1/2 is . . . .
2/5, 3/5 மற்றும் 1/2ன் மீ.சி.ம. காண்க
A. 3
B. 8
C. 6
D. 12

179.

If product of two numbers is 800 and their LCM is 200, then the HCF is
இரு எண்களின் த ருக்கற் லன் 800 மற்றும் அவ்விரு எண்களின் மீ.சி.ம 200 எனில், மீ.த .வ
A. 100
B. 4
C. 5
D. 10

180.

LCM of two numbers is 150 and their HCF is 4. If one number is 50, then the other

number is
இரு எண்களின் மீ.சி.ம. 150 மற்றும் அலவகளின் மீ.த .வ 4 ஆகும். இரு எண்களில் ஒரு எண்
50 எனில், மற்தறாரு எண்
A. 15

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

4
8

B. 25
C. 10
D. 12

181. The greatest number of four digits which is exactly divisible by 48, 60 and 64 is
48, 60 மற்றும் 64 ஆகிய எண்களால் மீதமின்றி வகு டும் நான்கு இலக்க மிகப்த ரிய எண்
A. 9400
B. 9800
C. 9600
D. 9900

182.

Find the least number which when divided by 4,6,8,12 and 16 leaves reminder 3 in

each case.
4,6,8,12 மற்றும் 16 ஆல் வகு ட்டு ஒவ்தவான்றிலும் மீதம் 3 தகாடுக்கின்ற மிகச்சிறிய எண்
A. 528
B. 484
C. 303
D. 51

183.

The least number which when increased by 6 is exactly divisible by 36, 40 and 50?
6 ஆல் அதிகரிக்கப் ட்ட பின் 36,40 மற்றும் 50 ஆல் மீதமின்றி வகு டக்கூடிய மிகச்சிறிய எண்
A. 1684
B. 1894
C. 1794
D. 1564

184.

The least number which when divided by 52, 78, 17 leaves reminder 33, 59, 98

respectively is
52, 78, 17 ஆகிய எண்களால் வகுக்கப் ட்டால் 33, 59, 98 ஆகிய மீதிகலளக் தகாடுக்கக்கூடிய
மிகச்சிறிய எண்
A. 429
B. 439
C. 449
D. 729
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185.

Ratio of two numbers is 6 : 7 and their LCM is 420, then the smaller number i
இரண்டு எண்களின் விகிதம் 6 : 7 மற்றும் அலவகளின் மீ.சி.ம 420 எனில், அவ்விரு எண்களில்
சிறிய எண்
A. 10
B. 60
C. 70
D. 30

186.

Three bells toll at intervals of 48, 60 and 64 seconds respectively. They start

ringing together at a particular time. What is the least time after that they will again
toll together?
A. 14 minutes
B. 16 minutes
C. 8 minutes
D. None of these
மூன்று மணிகள் 48, 60 மற்றும் 64 விைாடிகள் இலடதவளியில் அடிக்கின்றை. அலவ மூன்றும்
ஒரு குறிப்பிட்ட தநரத்தில் ஒன்றாக அடிக்கத் துவங்கிைால் எவ்வளவு தநரம் கழித்து மீண்டும்
ஒன்றாக அடிக்கும்?
A. 14 நிமிடங்களில்
B. 16 நிமிடங்களில்
C. 8 நிமிடங்களில்
D. இவற்றில் ஏதுமில்லல

187.

Traffic light at one particular crossing changes after every 35 seconds. The traffic

light at the next crossing changes after every 28 second at certain time they change
together. After what time will they again change together?
A. 2 minutes, 30 seconds
B. 3 minutes, 10 seconds
C. 2 minutes, 20 seconds
D. 3 minutes, 20 seconds
த ாக்குவரத்து சிக்ைல் விளக்கு ஒவ்தவாரு 35 விைாடிகளுக்கும் மாறும். அடுத்துள்ள மற்தறாரு
த ாக்குவரத்து சிக்ைல் ஒவ்தவாரு 28 விைாடிகளுக்கும் மாறும். ஒரு குறிப்பிட்ட தநரத்தில்
இரண்டு த ாக்குவரத்து விளக்குகளும் ஒன்றாக எரியத் ததாடங்கிைால் எவ்வளவு தநரம் கழித்து
மீண்டும் ஒன்றாக எரியும்?
A. 2 நிமிடம், 30 விைாடி
B. 3 நிமிடம், 10 விைாடி
C. 2 நிமிடம், 20 விைாடி
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D. 3 நிமிடம், 20 விைாடி

188.

Find the least perfect square which is divisible by 3,4,6 and 8.
3, 4, 6 மற்றும் 8 ஆகியவற்றால் வகு டக்கூடிய மிகச்சிறிய சரியாை வர்க்க எண்
A. 121
B. 144
C. 174
D. 196

189.

The greatest number that will divisible 2930 and 3250 and will leave as remainder

7 and 11 respectively is
2930 மற்றும் 3250 ஆகிய எண்கலள வகுக்கும் த ாது மீதம் 7 மற்றும் 11 ஆகியவற்லற
தருகின்ற மிகப்த ரிய எண்
A. 97
B. 79
C. 78
D. 87

190.

The H.C.F of 4/5 , 8/35, 2/15 and 6/25 is
4/5 , 8/35, 2/15 மற்றும் 6/25 ன் மீ.த .வ காண்க.
A. 24/525
B. 28/525
C. 22/25
D. 2/525

191. The LCM of three different numbers is 120. Which of the following cannot be their
HCF?
மூன்று தவவ்தவறாை எண்களின் மீ.சி.ம 120 எனில், பின் வருவைவற்றுள் எது அலவகளின்
மீ.த .வ ஆக இருக்க இயலாது?
A. 12
B. 8
C. 35
D. 24

192.

The HCF and LCM of two number are 12 and 1056 respectively. Then the number of

such pair is
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இரண்டு எண்களின் மீ.த .வ மற்றும் மீ.சி.ம ஆகியலவ முலறதய 12 மற்றும் 1056 எனில்,
அவ்வாறு அலமயும் தமாத்த தஜாடிகளின் எண்ணிக்லக
A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
193.

Two numbers are in the ratio 3 : 4. Their LCM is 132. The greatest number is
இரண்டு எண்கள் 3 : 4 விகிதத்தில் உள்ளை தமலும் அலவகளின் மீ.சி.ம 132 எனில் த ரிய எண்
A. 41
B. 33
C. 44
D. 38

194.

The Sum of two numbers is 24 and their HCF and LCM are 3 and 72 respectively.

The sum of their reciprocals of two numbers is
இரண்டு எண்களின் கூடுதல் 24 மற்றும் அலவகளின் மீ.த .வ மற்றும் மீ.சி.ம ஆகியலவ
முலறதய 3 மற்றும் 72 எனில், அவ்விரு எண்களின் தலலகீழிகள் கூடுதல்
A. 1/9
B. 7/9
C. 2/9
D. 5/9

195.

A number when divided successively by 4, 5 and 6 leaves remainders 2,3 and 4

respectively. The least such number is
ஒரு எண்லண 4,5 மற்றும் 6 ஆல் வகுக்க முலறதய மீதி, 2,3 மற்றும் 4 கிலடக்கும் எனில்,
அத்தலகய மிகச்சிறிய எண்
A. 50
B. 53
C. 58
D. 214

196.

LCM of two number is 120 and their HCF is 10. Which of the following can be the

sum of those two numbers?
இரண்டு எண்களின் மீ.சி.ம 120 மற்றும் அலவகளின் மீ.த .வ 10 எனில், பின்வருவைவற்றுள் எது
அலவவளின் கூடுதலாக இருக்க இயலும்?
A. 40
B. 80
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C. 60
D. 70

197.

The HCF and LCM of two numbers are 44 and 264 respectively. If the first number

is divided by 2, the quotient is 44. The other number is
இரண்டு எண்களின் மீ.த .வ மற்றும் மீ.சி.ம ஆகியலவ 44 மற்றும் 264 ஆகும். அதில் ஒரு
எண்லண 2 ஆல் வகுக்க ஈவு 44 கிலடக்குதமனில் இரண்டாம் எண்
A. 132
B. 232
C. 162
D. None of these

198.

The HCF of two numbers is 15 and their difference is also 15. The numbers are
இரண்டு எண்களின் மீ.த .வ. 15 மற்றும் அலவகளின் வித்தியாசம் 15 எனில், அவ்விரு எண்கள்
A. 70, 85
B. 65, 80
C. 90, 105
D. 85, 100

199.

If LCM of “a” and “b” is a and LCM of “b” and “c” is b, then what is the LCM of “c” and

“a”
a மற்றும் bன் மீ.த ா.மடங்கு a எைவும் b மற்றும் cன் மீ.த ா.மடங்கு b எைவும் இருந்தால் “c”
and “a”ன் மீ.த ா.ம என்ை?
A. a
B. b
C. c
D. abc
200.

The GCD and LCM of two polynomials are x+1 and x4-1 respectively. If one of the

polynomials is x2+1, find other one.
இரு ல்லுறுப்புக் தகாலவகளின் மீ.த ா.வ மற்றும் மீ.த ா.ம முலறதய x+1 மற்றும் x4-1, தமலும்
ஒரு ல்லுறுப்புக் தகாலவ x2+1 எனில், மற்தறான்லறக் காண்க.
A. x3-1
B. (x+1)(x2-1)
C. x2+x-1
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