கேள்வி முயல்
கட்டணமில்லா குருப் 2 முதல் நிலலத் ததர்வுகள்
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04|04|2021
Portion – திருக்குறள் | சுற் றுச்சூழல் |விகிதம்
மற் றும் விகிதாச்சாராம்
Download the Test Schedule: https://youtu.be/P_TzYhEaSP0
Join Our Telegram: https://t.me/iyachamyacdemy

ஊழையும் உப்பக்ேம் ோண்பர் உழைவின்றித்
தாைாது உஞற்று பவர்
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திருக்குறள்
1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் திருக்குறளுடன் ததாடர்பில்லாதது
a) வாழ்வியல் நூல்

b) அரசியல் நூல்

c) இலக்கியம்

d) மத நூல்

which one of the following is irrelevant to Thirukkural
2. தபாறியின்லம

யார்க்கும்

பழியன்று

அறிவறிந்து

ஆள்விலை இன்லம பழி
இக்குறளில் தபாறியின்லம யார்க்கும் பழியன்று எதலைக் குறிக்கும்
a) ஊைமின்லம குற்றமாகாது
b) ஊைமின்லம குற்றம்
c) அறிவறிந்து தெய்தல்
d) முயற்சி தெய்யாமல் இருத்தல்
'Tis no reproach unpropitious fate should ban;
But not to do man's work is foul disgrace to man!.
Adverse fate is no disgrace to any one; refers
e) Disability is not a crime
f) Disability is crime
g) without knowing what should be known, is disgrace.
h) Being not trying
3. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலை கவைத்தில் தகாள்லக
a) தம்லம

யாதரை

இைங்காட்டிக்

தகாள்ைவும்

விரும்பாத,

ஒப்பற்ற

ொன்தறார்

திருவள்ளுவர்.
b) ஒவ்தவாருவலரயும்

யார்

யார்

கூறினும்

சிந்தித்து

ஏற்பை

ஏற்க

எைத்

தனிப்பட்டவர்தம் எண்ணங்கட்குச் சுதந்திரம் தந்தவர்.
c) கடவுலைப் பணம் தெலவழிப்பதன் மூலம் ஏமாற்ற முடியாது.
d) ென்னியாசிகலைதய

ததய்வதமன்பை

வடதமாழி

நூல்கள்

-

அதற்கு

மாறாக,

“இல்வாழ்க்லக! அதிகாரத்தில், அவ் இல்லறத்தாலைதய ததய்வம்! என்று கூறியது
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ெரியாை கூற்லற ததரிவு தெய்க
அ) 1 ,2

ப்) 2,3,4

அ) 1,3,4

அ) 1,2,3,4

Consider the following statement
a) Thiruvalluvar is an incomparable witness who does not want to identify
himself as anyone.
b) He is the one who gave everyone the freedom to think and accept what
everyone says.
c) God cannot be cheated by spending money
d) North indian text refers ascetic as god - on the contrary , in domestic life
valluvar refer household men as god
4. ”அவிதொரிந்து ஆயிரம் தவட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்தெகுத்து உண்ணாலம நன்று”
இக்குறளின் சிறப்பு யாது
Than

thousand

rich

oblations,

with

libations

rare,

Better the flesh of slaughtered beings not to share.
Unique of this couplet
a) தவள்விகலை தவண்டாம் என்கிறார்
No Sacrifices
b) உயிர்க்தகாலல கூடாது
Non Killing
c) தவள்வியில்,

என்ை

என்ை

பயனுண்தடா,

அதற்கு

இலணயாை

அந்த

அைவு

“புண்ணியப் பயன்” தகால்லாலமயிலும் உண்டு
the benefit got in rituals there is the same amount of "saintly benefit" in
non-killing as there is in
d) தவள்விதய அதிகப் பயன் தரும்
Rituals give more benefit
ெரியாைவற்லற ததர்ந்ததடுக்க
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5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்தக் குறட்பாக்கள் இந்து ெமய நம்பிக்லகக்கு எதிராக உள்ைது எது
Which of the couplet following sins is against the Hindu faith?
a)

வகுத்தான் வகுத்த வலகயல்லால் தகாடி
ததாகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.
Save as the 'sharer' shares to each in due degree,
To those who millions store enjoyment scarce can be.

b) ஊழிற் தபருவலி யாவுை மற்தறான்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்.
What powers so great as those of Destiny? Man's skill
Some other thing contrives; but fate's beforehand still.
c) ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ைார்தகாமான்
இந்திரதை ொலுங் கரி.
Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell
Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell
d) ஊலையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலலவின்றித்
தாைாது உஞற்று பவர்.
Who strive with undismayed, unfaltering mind,
At length shall leave opposing fate behind.
6. ஒழுக்கமுலடலம என்பது
Morality is
a) பரிந்ததாம்பிக் காக்க ஒழுக்கம்
Man's only aid; toiling, guard thou this with watchful mind
b) ஒழுக்கம் உலடயவராக வாழ்வதத உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்லமயாகும்
Propriety of conduct is true greatness of birth
c) ஒழுக்கம் இல்லாதவனுலடய வாழ்க்லகயில் உயர்வு இல்லலயாகும்.
There is no rise in the life of one who lacks discipline.
d) உலகத்ததாடு ஒத்து நடத்தல்
Those who know how to act agreeably to the world
7. திருக்குறளின் படி இல்வாழ்க்லகயின் தநாக்கம்
According to kural the objective of domestic life
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a) தபாருள் தெர்ப்பது
Accumulating wealth
b) வறியவர்க்கு உதவுவது
Helps to poor
c) இவ்வுலகில் புகதைாடு வாழ்வது
Live with pride
d) விருந்ததாம்பல்
Hospitality
8. எவ்வாறு கற்க தவண்டும் எை வள்ளுவர் கூறுகிறார்
According to Valluvar says how to learn
அ) உலடயார்முன் இல்லார்தபால் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கலடயதர கல்லா தவர்.
அ) With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face;
Yet learned men are first; the'unlearned stand in lowest place.
அ) ததாட்டலைத் தூறும் மணற்தகணி மாந்தர்க்குக்
கற்றலைத் தூறும் அறிவு.
In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below;
The more you learn, the freer streams of wisdom flow.
அ) யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்தைாருவன்
ொந்துலணயுங் கல்லாத வாறு.
The learned make each land their own, in every city find a home;
Who, till they die; learn nought, along what weary ways they roam!.
அ) கற்க கெடறக் கற்பலவ கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
So learn that you may full and faultless learning gain,
Then in obedience meet to lessons learnt remain.
9.

அன்பின் வழியது உயிர்நிலல அஃதிலார்க்கு
என்புததால் தபார்த்த உடம்பு.
இக்குரளில் எலும்பால் ஆை உடலல உலடதயார் எை யாலரக் குறிப்பிடுகிறார்
In this voice he refers to someone who has body with bone only
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அ) அகத்தில் அன்பு இலாதவர்கள்
Those who have no love on the heart
அ) பிறருலடய துன்பத்திற்கு இறங்குபவர்கள்
Those who descend into the suffering of others
அ) பிற உயிர்கலைக் காப்பாற்றுபவலர
The one who saves other lives
அ) எலும்பு இல்லாத புழு
Boneless worm

10. ப ோலித்துறவிகளைக் கண்டிக்கும் குறள் எது
Which couplets condemns Pseudo-monk
a) அந்தணர் என்தபார் அறதவார்மற் தறவ்வுயிர்க்கும்
தெந்தண்லம பூண்தடாழுக லான்.
Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live;
And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give
b ) தெயற்கரிய தெய்வார் தபரியர் சிறியர்
தெயற்கரிய தெய்கலா தார்.
Things hard in the doing will great men do;
Things hard in the doing the mean eschew
c) ஒழுக்கத்து நீத்தார் தபருலம விழுப்பத்து
தவண்டும் பனுவல் துணிவு.
He, who with firmness, curb the five restrains,
Is seed for soil of yonder happy plains
d) மைத்தது மாொக மாண்டார் நீராடி
மலறந்ததாழுகு மாந்தர் பலர்.
Many wash in hollowed waters, living lives of hidden shame;
Foul in heart, yet high upraised of men in virtuous fame.

11. திருக்குறள் ஏன் உலகப் தபாது மலற எை அலைக்கப்படுகிறது
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I.

நாட்லட ஆள்தவாருக்கு அறிவுலர கூறுகிறது

II.

குடிமக்களுக்கும் அறிவுலர கூறுகிறது

III.

கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது

IV.

தபாருைாதாரத்லதப் தபசுகிறது

ெரியாை குறியீட்டிலை ததர்வு தெய்க
Why Thirukural known as universal principle (ulakapothumarai)
I.

Advises the rulers of the country

II.

Advises citizens as well

III.

Emphasizes education

IV.

Deal about economics
Choose the correct code

a) I,II

b) II,III,IV

c) I,II,III

d) I,II,III,IV

12. -------- --------- உலடத்தாயின் இல்வாழ்க்லக
பண்பும் பயனும் அது.
தமற்காணும் திருக்குறளில் இல்வாழ்க்லகயின்

விைங்குவதாக எந்த இரண்லட

திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார்
a) அறமும் தபாருளும்
b) தெல்வமும், இன்பமும்
c) அடக்கமும், தெல்வமும்
d) அறனும் அன்பும்
----------

------------ in the household reign,

This is of life the perfect grace and gain
In the above Thirukkural, which one of the below are identified by
Thiruvalluvar Characteristic and useful of Household life
a) Virtue and wealth
b) Wealth and love
c) Self-control and Wealth
d) Virtue and love
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13. --------- ---------- இன்தொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.
இக்குறளில் மனிதருக்கு அணியாவது எது எை வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்
அ) கல்வியும் தெல்வமும்
அ) அறமும் தபாருளும்
அ) இனியதொல்லும் பணிவுடலமயும்
அ) அறமும் , கல்வியும்

_______ ____________to man on earth,
Is choice adornment; all besides is nothing worth
Valluvar mentions what Ornament for human?
a) Education and wealth
b) Virtue and wealth
c) pleasant speech and Humility
d) virtue and Education

14. தொல்லுக தொல்லிற் --------- தொல்லற்க
தொல்லிற் --------- தொல்.
தொல்லுக , தொல்லற்க எை வள்ளுவர் உலரப்பது எதலை
அ) உண்லம , தபாய்லம
அ) நன்லம , தீலம
அ) இனியலவ, பயனிலாத
அ) இம்லம, மறுலம
If speak you will, speak words -----------,
If speak you will, speak never ----------word.
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Valluvar emphasise what to say and what not to say?
a) True words and lie words
b) Good words and bad words
c) Sweet words bitter words
d) Humility words and arrogance
15. மறந்தும் பிறன்தகடு சூைற்க சூழின்
அறஞ்சூைம் சூழ்ந்தவன் தகடு.
தமற்காணும் குறளில் இருந்து நீவிர் அறிவது யாது
a) பிறர்க்கு தீங்கு தெய்ய நிலைத்தால் தெய்ய நிலைத்தவனுக்கு தகடு ஏற்படும்
b) பிறர்க்கு தீங்கு தெய்தால் கடவுைால் தண்டிக்கப்படுவார்கள்
c) மறந்தும் கூட பிறர்க்கு தீங்கு தெய்ய கூடாது
d) தீங்கு தெய்யாதத எை குறள் எச்ெரிக்கிறது
Though

good

thy

soul

forget,

plot

not

thy

neighbour's

fall,

Thy plans shall 'virtue's Power' by ruin to thyself forestall.
What do you infer from the above
a) If you want to harm others, you will punished by yourself
b) If they harm others they will be punished by God
c) Forgetting should not even harm others
d) The kural warns not to do harm
16. வாய்லம எைப்படுவது யாததனின் யாததான்றும்
தீலம இலாத தொலல்
தமற்கண்ட குறளில் இருந்து வாய்லமக்காை இலக்கணம்
a) பிற உயிர்களுக்கு எவ்வலகயிலும் துன்பம் விலைவிக்காத தொற்கள்
b) நன்லம பயக்கும் வார்த்லத
c) தொர்வு ஏற்படாமல் தபசுதல்
d) பலகவரும் தகட்க விரும்புவதாய்ப் தபெவது
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You ask, in lips of men what 'truth' may be;
'Tis speech from every taint of evil free.
Veracity definition from above the Kural
a) Words that do not cause suffering in any way to other lives
b) Beneficial word
c) Speaking without fatigue
d) Speaking as if the enemy wants to hear
17. ஏதிலார் குற்றம்தபால் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்தடா மன்னும் உயிர்க்கு
இக்குறட்பாவில் புறங்கூறுதலல ஒருவன் ஒழிப்பதற்கு வள்ளுவர் கூறும் வழி யாது
a) பிறவா நிலலலமலய விரும்ப தவண்டும்
b) பிறலர வஞ்சித்து தகடுத்தல் கூடாது
c) புறம் தபசி தபாய்யாக உயிர் வாைக்கூடாது
d) பிறர்குற்றத்லதப் தபால் தம் குற்றத்திலைப் பார்க்க தவண்டும்
If each his own, as neighbours' faults would scan,
Could any evil hap to living man?.
What is the way to eradicate avoiding slander according to Valluvar
a) The condition of not being born again
b) Do not deceive others
c) Do not live by lying on the side
d) To see their guilt as the guilt of others
18. யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்தைாருவன்
ொந்துலணயுங் கல்லாத வாறு.
யாருக்கு எல்லா நாடும் தொந்த நாடு எை வள்ளுவர் கூறுகிறார்
a) படிக்காதாவன்
b) படித்தவன்
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c) தெல்வந்தர்
d) அரென்
The learned make each

land their own, in

every city find a home;

Who, till they die; learn nought, along what weary ways they roam!.
To whom every country is his own country according to Valluvar
a) Unlearned
b) Learned
c) Rich man
d) King
19. நயதைாடு நன்றி புரிந்த பயனுலடயார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு.
தமற்காணும் திருக்குறளில் யாலர உலகம் தபாற்றும் எை வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்
a)

நீதிலயயும் அறத்லதயும் தகாண்தடார்

b) கல்வி கற்தறாலர
c) கற்றறிந்த அறிஞர்கலை
d) தெல்வத்துடன் கூடிய ஒழுக்கத்லத
Of

men

of

fruitful

life,

who

kindly

benefits

dispense,

The world unites to praise the 'noble excellence'.
Whom the world admires as per Valluvar view
a) With justice and virtue
b) Learned people
c) Educated scholars
d) Discipline with wealth
20. இழுக்கல் உலடயுழி ஊற்றுக்தகால் அற்தற
ஒழுக்க முலடயார்வாய்ச் தொல்.
வாழ்க்லகக்கு உதவும் ஊன்றுதகால் தபான்றது
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a) கல்வி தவள்வி தபான்றவற்றில் சிறந்தவர்களின் தொற்கள்
b) மன்ைனுலடய அறிவுலர
c) ஒழுக்கமுலடயவர்களின் தொல்
d)

நல்ல நூல்கள்

Like

staff

in

hand

of

him

in

slippery

ground

who

strays

Are words from mouth of those who walk in righteous ways.
Like the crutch that helps life
a) The words of the best in the field of education
b) Kings words
c) Disciplined of the words
d) Good texts
21. தகால்லா நலத்தது தநான்லம பிறர்தீலம
தொல்லா நலத்தது ொல்பு.
இக்குறளில் ொல்பு என்பது எதலைக் குறிக்கும்
a) உயிலரயும் தகால்லாத அறத்லத அடிப்பலடயாகக் தகாண்டது
b) பிறருலடயத் தீலமலய எடுத்துச் தொல்லாத நற்பண்பு
c) தகால்வது அலைத்துப் பாவங்கலையும் தரும்.
d) தபரிய தகாலடயாளியாகவும் சிைமற்றவைாகவும் இருத்தல்
The type of 'penitence' is virtuous good that nothing slays;
To speak no ill of other men is perfect virtue's praise.
The word Nobility denote
a) Based on virtue that does not kill life
b) Virtue that does not take away the evil of others
c) Killing brings all sins
d) Being a great donor and non-violent
22. தகாக்தகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்ததாக்க சீர்த்த இடத்து.
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தகாக்தகாக்க - குத்ததாக்க தபாருள்
a) காத்திருத்தல் , ெரியாை காலம் வரும்தபாது தெயல்படுதல்
b) தகாக்கு மற்றும் மீன்
c) மீன் தகாக்கிடம் இலரயாக மாறுதல்
d) தகாக்குக்காக மீன் காத்திருத்தல்
As heron stands with folded wing, so wait in waiting hour;
As heron snaps its prey, when fortune smiles, put forth your power.
தகாக்தகாக்க - குத்ததாக்க தபாருள்
a) Waiting, acting when the right time comes
b) Heron and fish
c) Fish become a prey for heron
d) Fish waiting for the heron

23. எளிய தெயல் அரிய தெயல் என்று எவற்லற வள்ளுவர் கூறும் உவலமலயக் கூறும் குறள்
In the above Kural according to Thiruvalluvar which one is easy and hard action
comparable with
a) ததரிந்த

இைத்ததாடு

ததர்ந்ததண்ணிச்

தெய்வார்க்கு

அரும்தபாருள் யாததான்றும் இல்
With

chosen

friends

deliberate;

next

use

the

private

thought;

Then act. By those who thus proceed all works with ease are wrought.
b) அருலம உலடத்ததன்று அொவாலம தவண்டும்
தபருலம முயற்சி தரும்.
Say not, 'Tis hard', in weak, desponding hour,
For strenuous effort gives prevailing power.
c) தொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
தொல்லிய வண்ணம் தெயல்.
Easy to every man the speech that shows the way;
Hard thing to shape one's life by words they say!.
d) தெயற்கரிய தெய்வார் தபரியர் சிறியர்
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தெயற்கரிய தெய்கலா தார்.
Things hard in the doing will great men do;
Things hard in the doing the mean eschew

24. ஒருவைது ஊக்கத்தின் அைதவ உயர்வு என்பதற்காை உவலம
The parable of the sower is the measure of one's motivation
a) பரியது கூர்ங்தகாட்டது ஆயினும் யாலை
தவரூஉம் புலிதாக் குறின்.
Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
When tiger threatens shrinks away alarmed!.
b) உரதமாருவற்கு உள்ை தவறுக்லகஅஃ தில்லார்
மரம்மக்க ைாததல தவறு.
Firmness of soul in man is real excellance;
Others are trees, their human form a mere pretence.
c) சிலதவிடத்து ஒல்கார் உரதவார் புலதயம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.
The men of lofty mind quail not in ruin's fateful hour,
The elephant retains his dignity mind arrows' deadly shower.
d) தவள்ைத் தலைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ைத் தலையது உயர்வு.
With

rising

flood

the

rising

lotus

flower

its

stem

unwinds;

The dignity of men is measured by their minds.
25.

கீழ்க்கண்டவற்றுள் உணவுமுலற பற்றி எந்த குறல் எடுத்தியம்புகிறது
Which one of the following kural speaks about food habit.
I.

மருந்ததை தவண்டாவாம் யாக்லகக்கு அருந்தியது
அற்றது தபாற்றி உணின்.
No need of medicine to heal your body's pain,
If, what you ate before digested well, you eat again.

II.

அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
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தபற்றான் தநடிதுய்க்கும் ஆறு.
Who has a body gained may long the gift retain,
If, food digested well, in measure due he eat again.
III.

அற்றது அறிந்து கலடப்பிடித்து மாறல்ல
துய்க்க துவரப் பசித்து.
Knowing

the

food

digested

well,

when

hunger

prompteth

thee,

With constant care, the viands choose that well agree.
IV.

உற்றான் அைவும் பிணியைவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் தெயல்.
The

habitudes

of

patient

and

disease,

the

crises

of

the

ill

these must the learned leech think over well, then use his skill.
Choose the Correct code
a) I,II,IV

b) II,III,IV

c) II,III,IV

d) I,II,III

Environmental Science
26. Consumers are also called
a) Autotrophs

b) heterotrophs.

c) herbivores

d) both a & b

நுகர்தவார்கள் எவ்வாறு அலைக்கப்படுகின்றை
a) தற்ொர்பு உயிரிகள்
c) விலங்குன்னிகள்

b) பிறொர்பு உயிரிகள்
d) 1 மற்றும் 2

27. A food web is very useful to show the many different feeding relationships
between different
a) species within an ecosystem.
b) Tropic level
c) Energy pyramid
d) None of the above
ஒரு உணவு வலலயாைது பல்தவறு வலகயாை உணவு அளிக்கும் பல்தவறு விதமாை
உறவுகலை ததளிவாக காட்டுவது
a) சூழ்னிலல மண்டலத்தில் உள்ை உயிரிகள்
b) ஆற்றல் மட்டம்
c) ஆற்றல் தகாபுரம்
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
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28. The process of degradation of organic wastes into manure by the action of
microorganism is called
a) Composting
b) Vermi composting
c) Pyrolysis
d) Both a & b
கரிமக் கழிவுகலை நுண்ணுயிரிகளின் துலை தகாண்டு சிலதத்து உரம் உருவாக்குவது எப்படி
அலைக்கப்படும்
a) கம்தபாஸ்டிங்
b) தவர்மி கம்தபாஸ்டிங்
c) லபதராலிஸிஸ்
d) 1 மற்றும் 2
29. The position of organisms in a food chain is called
a) Flow of energy

b) nutrient cycle

c) trophic level.

d) Energy Transformation

உணவுச் ெங்கிலியில் உயிரிைங்கள் எந்த இடத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ைை
a) ஆற்றல் ஓட்டம்

b) தாதுச் சுைற்சி

c) ஆற்றல் மட்டம்

d) ஆற்றல் மாற்றம்

30. A different type of climate. Such a vast geographical area is called
a) Biome b) biosphere reserve

c) National park d) Sanctuary

பல்தவறு விதமாை கால நிலலகலைக் தகாண்ட மிகப்தபரிய புவியியல் பரப்பு எவ்வாறு
அலைக்கப்படுகிறது
a) லபதயாம்

b) உயிர்க்தகாை காப்பகம்

c) ததசிய பூங்கா

d) ெரணாலயம்

31. Vanamahotsav is an annual Indian tree planting festival celebrated in the month
a) August

b) July

c) April

d) Novemebr

வை மகா உத்ெவம் ஆண்டுததாறும் மரம் நடும் திருவிைா எந்த மாதத்தில் தகாண்டாடப்படும்
a) ஆகஸ்ட்

b) ஜீலல

c) ஏப்ரல்

d) நவம்பர்

32. Air pollution can be minimized by following ways
a) Use of crude oil should be avoided
b) bio-diesel and Compressed Natural Gas (CNG) should be recommended.
c) Industrial smoke must be filtered before releasing it into the atmosphere
d) All of the above
காற்று மாசுபாடிலை கீழ்க்கண்ட எந்த வழிகளில் குலறக்கலாம்
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a) கச்ொ எண்லண பயன்படுத்துவலத தவிர்க்க தவண்டும்
b) உயிரி டிெல் மற்றும் அழுத்தப்பட்ட இயற்லக வாயுலவ பரிந்துலரக்க தவண்டும்
c) ததாழிற்ொலல மாசுகள் வளிமண்டலத்தில் தவளியிடுவதற்கு முன் வடிகட்ட தவண்டும்
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்
33. Find the mismatched
a) Mundanthurai and Kalakkadu Sanctuary-

Lion- tailed monkey

b) Srivilliputtur sanctuary

- Tiger

c) Mudhumalai sanctuary

- Elephants

d) Viralimalai sanctuary

- Wild Peacocks

தவறாக தபாருத்தப்பட்டலத கண்டறிக
a) முண்டந்துலற கைக்காடு ெரணாலயம்

- சிங்க வால் குரங்கு

b) ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ெரணாலயம்

- புலி

c) முதுமலல ெரணாலயம்

- யாலை

d) விராலிமலல ெரணாலயம்

- காட்டு மயில்

34. How many biodiversity hotspots are found in India
a) 34

b) 4

c) 6

d) 7

இந்தியாவில் காணப்படும் பல்லுயிர்ப் தபருக்க மண்டலங்களின் எண்ணிக்லக
a) 34

b) 4

c) 6

d) 7

35. increase in concentration of non-degradable substances enter the food chain, is
known as
a) biomagnification
சிலதவலடயா

b) BOD

தபாருட்களின்

அைவு

c) eutrophication
உணவுச்

ெங்கிலியில்

d) both a & c
நுலைவது

எவ்வாறு

அறியப்படுகிறது
a) உயிரியப் தபருக்கம்
b) உயிரிய ஆக்ஸிஜன் ததலவ
c) யூட்தராபிதகென்
d) 1 மற்றும் 3
36. which is incorrect one
a) 1972

- UNEP, Stockholm, Sweden

b) 1989

-IPCC Geneva, Switzerland.

c) 1993

- Agenda 21 , Rio de Janeiro

d) 1997

- Kyoto Protocol, Japan

கீழ்க்கண்டவற்றுள் ெரியற்றது எது
a) 1972

- ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூைல் திட்டம்,ஸ்டாக்த

ாம்,ஸ்வீடன்

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

17

b) 1989

- பருவனிலல மாற்றத்திற்தகதிராை கூட்டுச் தெயல்குழு, ஸ்விட்ெர்லாந்து

c) 1993

- தீர்மாைம் 21, ரிதயா டி தஜனிரா

d) 1997

- கிதயாட்தடா ஒப்பந்தம்

37. Living organisms require to produce proteins and nucleic acids in their body.
a) Oxygen

b) Nitrogen

c) Carbon

d) water

வாழும் உயிரிைங்கள் புதராட்டின் மற்றும் நியுக்ளிக் அமிலத்லத உற்பத்தி

தெய்ய ததலவ

படுவது
a) ஆக்ஸிஜன்

bஅ) லநட்ரஜன்

c) கார்பன்

d) நீர்

38. The headquarter of United Nations Environment Programme (UNEP) is located
at
a) Nairobi

b) Addis Ababa

c) Cairo

d) Tunis

ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூைல் திட்டத்தின் தலலலமயகம் அலமந்துள்ை இடம்
a) லநதராபி

b) அடிஸ் அபாபா

c) தஜய்தரா

d) துனிஸ்

39. Identify the biodiversity hotspot region of India.
a) Eastern Ghats

b) Western Ghats

c) Nilgiri hill

d) Kashmir Himalaya

இந்தியாவில் உள்ைா பல்லுயிர்ப் தபருக்க மண்டலத்லத கண்டறிக
a) கிைக்கு ததாடர்ச்சி மலல

b) தமற்கு ததாடர்ச்சி மலல

c) நீலகிரி மலல

d) காஷ்மீர் இமாலய மலல

40. The decomposer of biosphere decomposes the dead organic matter and release
element in nature, they are called
a) Grassland

b) Virus

c) Bacteria and fungi

d) Pteridophytes

உயிர்க்தகாைத்தில் இறந்த கரிமப் தபாருட்கலை சிலதத்து அவற்றில் உள்ை தனிமங்கலை
தவளியிடும் சிலதப்பலவகள் எவ்வாறு அறியப்படுகிறது
a) புல்தவளி

b) லவரஸ்

c) பாக்டியா மற்றூம் பூஞ்லெ

d) தடரிதடாலபட்

41. The concentration of biodiversity is maximum in
a) Polar region

b) Temperate region

c) Sub-tropical region

d) Equatorial region

எந்தப் பகுதியில் பல்லுயிர் தபருக்கவைம் அதிகமாக் காணப்படும்
a) துருவப் பகுதி

b) தவப்ப மண்டலப்பகுதி

c) துலை அயை மண்டலம்

d) புவியிலடக் தகாட்டு பகுதி

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

18

42. The relationship between algae and fungi in lichens is known as
a) Predation

b) Parasitism

c) Symbiosis

d) Commonalism

ஆல்கா

மற்றும்

பூஞ்லெகளுக்கு

இலடயிலாை

உறவு

லிச்ென்

இது

எவ்வாறு

அறியப்படுகிறது
a) பிற உண்ணி

b) ஒட்டுண்ணி

c) கூட்டுறவு

d) பரஸ்பர

43. The ranking of countries as the highest per capita emitters of Carbon Dioxide in
the World, takes into account their annual CO2 emissions from:
1. Burning of fossil fuels
2. Cement Manufacture
3. Land Use Such as deforestation
a) Only 1

b) 1 and 2

c) 1 and 3

d) 1, 2 and 3

நாடுகலை அலவ தவளியிடும் கார்பன் லட ஆக்லைடு தவளியிடும் அைலவ லவத்து
தரம்

பிரிக்கப்படுகின்றது

ஆண்டுததாறும்

தவளியிடுவதில்

கார்பண்லட

ஆக்லைடு

தவளியீட்டில் முக்கிய பங்கு வகிப்பலவ
1) புலதபடிவ எரிதபாருட்கலை எரிப்பது
2) சிதமண்ட் தயாரிப்பு
3) வை அழிப்பு தபான்ற நிலப்பயன்பாடு
a) 1 மட்டும்

b) 1 மற்றும் 2

c) 1 மற்றும் 3

d) 1,2,3

44. Rajaji National park is known for tiger protection, it is located in
a) Jammu and Kashmir

b) Uttrakhand

c) Rajasthan
ராஜாஜி

ததசியப்

`
பூங்கா

புலிகள்

d) Madhya Pradesh
பாதுகாப்புக்காக

அறியப்படுகிறது

அது

எங்கு

அலமந்துள்ைது
a) ஜம்மு காஷ்மிர்

b) உத்தரகாண்ட்

c) ராஜஸ்தான்

d) மத்தியப் பிரததெம்

45. “ Slash and burn” agriculture practiced by certain tribes in which they cut forested
land, burn them and then cultivate crop. This type of agriculture prevalent in
which one of following part of India.
a) Bihar

b) Punjab

c) Haryana

d) Assam
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தவட்டுதல் மற்றும் எரித்தல் எை

”சில பைங்குடியிைர் கலடப்பிடிக்கும் விவொயத்லத

அவர்கள் காடுகளின் நிலங்கலை தவட்டி, எரிக்கிறார்கள், பின்ைர் பயிர் பயிரிடுகிறார்கள்.
இந்த வலக விவொயம் நலடமுலறயில் உள்ைது, இதில் இந்தியாவின் பின்வரும் பகுதி
ஒன்று.
a) பி

ார்

b) பஞ்ொப்

c) அரியாை

dஅ) அஸ்ைாம்

46. Temperature change in the environment affect most of the animals which are
a) Aquatic

b) Desert living

c) Poikilothermic

d) Homoeothermic

சுற்றுச்சூைலில் ஏற்படும் தவப்ப மாற்றமாைது விலங்குகலை அதிக அைவில் பாதிக்கிறது
அலவ
a) நீர்வாழ்

b) பாலலவைம் வாழ்

c) மாறுதவப்ப நிலல விலங்கு

c) சீராை தவப்ப நிலல உயிரிைங்கள்

47. Silent valley is a tropical rainforest situated in
a) Western Himalayas

b) Rajasthan

c) Tamil Nadu

d) Kerala

அலமதிப்பள்ைத்தாக்கு அயைமண்டல பருவமலைக்காடு எங்கு அலமந்துள்ைது
a) தமற்குத் ததாடர்ச்சி மலல

b) ராஜஸ்தான்

c) தமிழ்ைாடு

d) தகரைா

48. The organism living at the bottom of a lake are called
a) Phytoplanktons

b) Zooplanktons

c) Nektons

d) Benthos

ஏரியின் அடிப்பகுதியில் வாழும் உயிரிைம் எவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறது
a) லபட்தடாபிைாங்க்டன்

c) சூபிைாங்க்டன்

c) தநக்டான்

d) தபந்ததாஸ்

49. In Indian biodiversity hotspots are located in
a) Western ghats

b) North East Indian forest

c) Andaman forest

d) Both a and cb

இந்தியப் பல்லுயிரிப் தபருக்க மண்டலங்கள் எங்கு அலமந்துள்ைது
a) தமற்கு ததாடர்ச்சி மலல

b) வட தமற்கு இந்தியக் காடுகள்

c) அந்தமான் காடுகள்

d) 1 மற்றும் 3

50. The state having highest forest cover in terms of area as per forest survey report
2011 is
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a) Uttar Pradesh

b) Bihar

c) Madhya Pradesh

d) Chandigarh

2011 ஆம் ஆண்டு வை அறிக்லகயின் படி பரப்பைவின் படி அதிக வைப்பரப்லப
தகாண்டுள்ை மானிலம்
a) உத்திரப் பிரததெம்

b) பி

ார்

c) மத்தியப் பிரததெம்

d) ெண்டிகர்

51. One of the ways to conserve and protect biodiversity is the use of alternate
renewable resources. Which one of the following falls under renewable energy
resources?
a) Coal

b) Thermal

c) Fossil Fuel

d) Hydro

பல்லுயிர்த்ன்லமலய பாதுகாப்பதில் ஒரு வழியாைது மாற்று புதுப்பிக்கதக்க வைங்கலை
பயன்படுத்துவதாகும். கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது புதுப்பிக்கதக்க ஆற்றலில் உள்ைடங்கும்
a) நிலக்கரி

b) அணல் மின்ொரம்

c) புலதபடிவ எரிதபாருள்

d) நீர்மின்ொரம்

52. As we move from polar region to equatorial region of the earth, the biodiversity
a) Remains same

b) Increases

c) Decreases

d) First increases then decreases

துருவப் பகுதியில் இருந்து புவி இலடக்தகாட்டு பகுதிக்கு நாம் தநருங்க தநருங்க
பல்லுயிரி தன்லமயாைது
a) மாறாதிருக்கும்

b) அதிகரிக்கும்

c) குலறயும்

d) முதலில் அதிகரிக்கும் பின் குலறயும்

53. In Biosphere reserve, the area where no human activity is permitted is referred
as
a) The core zone

`

c) Manipulation zone

b) The buffer zone
d) Merger zone

உயிர்க்தகாை காப்பகத்தில் எந்த பகுதியில் எந்த விதமாை மனித நடவடிக்லகயும்
அனுமதிக்கப்படாத பகுதி
a) லமயப்பகுதி
c) தவளிப்பகுதி
54. In

India Chipko

b) புறப்பகுதி
d) இலைப்புப் பகுதி
Movement is related to movement against depletion of

biodiversity. This movement took place in
a) Haridwar

b) Tehri Garhwal

c) Sukhmajri

d) Bansur
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இந்திய சிப்தகா இயக்கமாைது பல்லுயிர் தன்லமலய பாதுகாப்பது ததாடர்பாை இந்த
இயக்கம் எங்கு நலடதபற்றது
a)

ரித்துவார்

b) ததஹ்ரி கார்வல்

cஅ) சுக்மாஜ்ரி

d) பன்சூர்

55. The Center and State governments launched social forestry programme to
increase the forest cover of India along with fulfilling the requirement of minor
forest cover of local people. This program was started in
a) 1972
மத்திய

b) 1973
மற்றும்

மானில்

அரசு

c) 1974

தெௌஉக

காடுகள்

d) 1976

திட்டத்திலை

இந்தியாவில்

வைப்பகுதியின் பரப்லப அதிகரிக்கவும் தமலும் அங்குள்ை மக்களுக்கு சிறு ததலவகலை
பூர்த்தி தெய்யவும் துவங்கப்பட்டது இந்த திட்டம் துவங்கப்பட்ட் ஆண்டு
a) 1972

b) 1973

c) 1974

d) 1976

56. The biodiversity attributed to biological and chemical processes of functions such
as energy flow and matter cycling needed for the survival of species and
biological communications is known as
a) Genetic diversity

b) Ecosystem diversity

c) Functional diversity

d) Species diversity

உயிரிைங்களின் உயிர்வாழ்வுக்குத் ததலவயாை ஆற்றல் ஓட்டம் மற்றும் தபாருள்
கடத்துதல் தபான்ற தெயல்பாடுகளின் உயிரியல் மற்றும் தவதியியல் தெயல்முலறகளுக்கு
காரணமாை உயிரியல் ததாடர்பு எவ்வாறு அறியப்படுகிறது
a) ஜீன் பல்வலகலம

b) சூைலியல் பல்வலகலம

c) தெயல்பாட்டு பல்வலகலம

d) இைப் பல்வலகலம .

57. Amazon rainforest is so huge that it is called the
a) Heart of the planet

b) Lung of the planet

c) Kidney of the planet

d) Liver of the planet

அதமொன் மலைக்காடு மிகப்தபரியது எைதவ அது இவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறது
a) புவிக்தகாளின் இதயம்

b) புவிக்தகாைத்தின் நுலரயிரல்

c) புவிக்தகாளின் சிறுனீர்கரம்

d) கல்லீரல்

58. Habitat fragmentation takes place due to anthropogenic activity such as
a) Constructing of road in forest land
b) Constructing of rail in forest land
c) Constructing of dam in forest land
d) All of above
வாழ்விடம் துண்டாடப்படுதலாைது மனித நடவடிக்லககைால் ஏற்படுகிறது எது எது
a) காட்டு நிலங்களில் ொலல அலமப்பது
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b) காட்டு நிலங்களில் இருப்பு பாலத அலமப்பது
c) காட்டு நிலங்களில் அலண கட்டுதல்
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்
59. Introduction of a new species or alien species may lead to biodiversity loss threat.
Identify alien species from the choices given below
a) Eucalyptus in India
b) Lotus in India
c) European rabbit in Australia
d) All of the above
புதிய

அன்னிய

இைங்கலை

அறிமுக்கப்படுத்துதல்

பல்லுயிரிை

தபருக்கத்திற்காை

அச்சுறுத்தலுக்கு வழிவகுக்கும், கீழ்க்கண்டவற்றுள் அன்னிய இைத்லத கண்டறிக
60. The historic convention on Biodiversity i.e. Earth summit was held in 1992 in
a) Lyons

b) Rio do Janeiro

c) Johannesburg

d) New York

வரலாற்றுச்சிறப்பு மிக்க பல்லுயிருை பாதுகாப்பப்பு ஒப்பந்தம் , புவி உச்சி மாைாடு 1992ல்
எங்கு நலடதபற்றது
a) லிய்ைாஸ்

b) ரிதயா டி தஜனிரா

c) தஜாகன்ஸ்தபர்க்

d) நியூ யார்க்

61. Which of the following is being observed as UN Decade on Biodiversity?
a) 2006-2015

b) 2011-2020

c) 2008-2017

d) 2004-2013

ஐக்கிய நாடுகளின் பல்லுயிரிை வலகப்பாட்டிற்காை பத்தாண்டுகைாக அனுெரிக்கப்படுவது
எது
a) 2006-2015

b) 2011-2020

c) 2008-2017

d) 2004-2013

62. The Environment (Protection Act), came into existence in
a) 1984

b) 1986

c) 1991

d) 1971

சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புச் ெட்டம் எப்தபாது தெயல்பாட்டுக்கு வந்தது
a) 1984

b) 1986

c) 1991

d) 1971

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

23

63. Out of 18 biosphere reserves in India, eight have been recognized by UNESCO
on World Network of Biosphere Reserves. Which one of the following comes
under UNESCO World Network of biosphere reserve?
a) Nilgiri

b) Nanda Devi

c) Gulf of Mannar

d) All of the above

இந்தியாவில்

உள்ை

யுதைஸ்தகாவின்

18

ததாடர்

உயிர்க்தகாை

காப்பகத்தில்

வலலயலமப்பு

8

உயிர்க்தகாை

உயிர்க்தகாைமாக்

காப்பகங்கள்

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது,

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அந்த வலலயலமப்பின் பட்டியலில் உள்ைடங்கும்
a) நீலகிரி

b) நந்தாததவி

c) மன்ைார் வலைகுடா

d) அலைத்தும்

64. Identify the wetland given below which fails under the Ramsar Convention?
a) Kolkata

b) Chilka

c) Sambhar

d) All of the above

கீழ்கண்டவற்றுள் ராம்ொர் ெதுப்பு நிலப் பட்டியலில் வரும் ெதுப்பு நிலம்
a) தகால்கத்தா

b) சிலிகா

c) ொம்பார்

d) தமற்கண்ட அலைத்தும்

65. As per the International Union of conservation of nature and natural resources
(ICUN), endangered species are defined as
a) The species which is out of the list of conservation measure
b) The species which no longer exist today
c) The species which are in danger of extinction and whose survival is unlikely
if the causal factors continue to be operating
d) All of these
உயிரிைங்கலை பாதுகாக்கும் ெர்வததெ இயற்லக ஒன்றிய வை நிறுவைத்தின் படி அழியும்
நிலலயிலுள்ை உயிரிைங்கள் எவ்வாறு வலரயறுக்கப்பட்டுள்ைது
a) பாதுகாப்பு நடவடிக்லகப் பட்டியலின் தவளியில் உள்ை உயிரிகள்
b) தற்தபாது வாழும் நிலலயில் இல்லாத உயிரிகள்
c) உயிரிகள் அழியும் தருவாயில் உள்ைலவ தமலும் அவற்லற பாதுகாக்க விட்டால்
ததாடர்ந்து வாை இயலாத நிலலயில் இருப்பலவ
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்
66. Which one of the following was the purpose of Project Elephant?
a) To kill elephants
b) To put elephants in the zero
c) To protect elephants from illegal hunting
d) All of the above
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யாலை பாதுகாப்பு திட்டத்தின் தநாக்கங்களில் ததலவகளில் கீழ்கண்ட ஒன்றி
a) யாலைகலை தகால்வது
b) யாலைகலை பூஜ்யமாக்குவது
c) யாலைகலை முலறயற்ற வழிகளில் தவட்லடயாடுவலத தடுப்பது
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்
67. The Evergreen forest of Nilgiri region is known as Sholas. It consists of largest
known population of an endangered species, namely.
a) Lion-tailed macaque

b) Rane tigrine

c) Prosophis julifera

d) Lanfera camera

பசுலமக்காடாை நீலகிரி

பகுதி தொைா காடுகள் எை அறியப்படுகிறது,இதில் உள்ை

இைங்களில் அழியும் தருவாயில் உள்ை உயிரிகள்
a) சிங்க வால் குரங்கு

b) ராைா தவலை

c) சீலமக் கருதவலம்

d) லான்தபர தகமரா

68. Which one of the following is/are considered as the approach for biodiversity
conservation?
a) In-situ conservation
b) Ex-situ conservation
c) Regulation of introduction of invasive alien species and their management
d) All of the above
கீழ்க்கண்ட்வற்றுள்

எது

பல்லுயிர்

தன்லமலய

பாதுகாக்கும்

அனுகுமுலறயாக

கருதப்படுகிறது
a) உள் வாழிடப் பாதுகாப்பு
b) தவளி வாழிட பாதுகாப்பு
c) புதிய அன்னிய இை உயிரிகள் அறிமுகத்லத கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தி
தமலாண்லம தெய்தல்
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்
69. According to the Global Convention on Biological Diversity, biodiversity is
a) The variability among all living organisms
b) The variability among species within a region
c) The variability in an ecosystem
d) None of the above
உலக பல்லுயிரிை ஒப்பந்தத்தின் படி பல்லுயிர்தன்லம என்பது
a) வாழும் உயிரிைங்களுக்கிலடதய காணப்படும் தவறுபாடு
a) ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ை உயிரிகளுக்கு இலடதய உள்ை தவறுபாடு
b) சூைலியல் மண்டலங்களுக்கு இலடதய காணப்படும் தவறுபாடு
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d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
70. Match List I with List II and Choose the correct answer.
List I (National Park)

List II (Location)

A. Namdapha

1. Uttar Pradesh

B. Nagarahole

2. Chhattisgarh

C. Indravati

3. Arunachal Pradesh

D. Dudhwa

4. Karnataka

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் தபாருத்துக
a) நாம்தபா
b) நாகர்த

அ) உத்திரப் பிரததெம்
ாதல

அ) ெட்டிஸ்கர்

c) இந்தராவதி

அ) அருணாச்ெல பிரததெம்

d) தூத்வா

அ) கர்ைாடாக

Codes:
A

B

C

D

a) 1

2

3

4

b) 4

1

2

3

c) 3

4

2

1

d) 4

3

1

2

71. In the present scenario of environmental problems, environment includes
a) hydrosphere

b) Atmosphere

c) Lithosphere

d) Biosphere

தற்தபாலத சூழ்னிலலயில் சுற்றுச்சூைல் பிரச்ச்ச்லைகளில் சுற்றுச்சூைல் என்பது எதலை
உள்ைடக்கியது
a) நீர்தகாைம்

b) வாயுக்தகாைம்

c) நிலக்தகாைம்

d) உயிர்க்தகாைம்

72. Environmental degradation means
a) The mixing of pollutants in the air
b) The biomagnifications of toxic agents
c) The increase in pollution, toxic agents, desertification, deforestation and
other factors that degrade the environment
d) None of the above
சுற்றுச்சூைல் சீரழிவு என்பது
a) காற்றில் மாசுக்கள் கலப்பது
b) விெமப் தபாருட்கள் உயிரியப் தபருக்கத்தில் கலப்பது
cஅ)

மாசுப்படு

அதிகரிப்தபௌ,

விெப்தபாருட்கள்

,

பாலலவைமாதல்,

காடுகள்

அழிக்கப்படுதல் மற்றும் பிற காரணிகள் சுற்றுப்புரத்திலை குலறக்கிறது
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e) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
73. Which of the following are significant in maintaining the heat budget of the
earth?
a) Nitrogen and oxygen

b) Ozone and helium

c) Water vapour

d) Water vapour and carbon dioxide

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது புவியின் தவப்ப பட்தஜட்லட

பராமரித்தலில் முக்கிய பங்கு

வகிக்கிறது

74.

a) லநட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன்

bஅ) ஓதொன் மற்றும் ஹீலியம்

c) நீராவி

d) நீராவி மற்றும் கார்பண்லட ஆக்லைடு

The source of carbon dioxide in the atmosphere is
a) Respiration and incomplete burning of carbon containing compounds
b) Respiration, burning of fossil fuels, converting limestone into cement
c) Burning of fossil fuels and incomplete industrial burning processes
d) None of the above
வளிமண்டலத்தில் உள்ை கார்பண்லட ஆக்லைடின் மூலம்
a) சுவாசித்தல் மற்றும் கார்பன் உள்ை தபாருட்களின் முழுலமயலடயாத எரித்தல்
b) சுவாசித்தல், புலத படிவ எரிதபாருட்கலை எரித்தல் , சுண்ணாம்லப சிதமண்டாக
மாற்றுதல்
c) புலதபடிவ எரிதபாருள் எரிப்பு, மற்றும் முழுலமயலடயாத ததாழிற்ொலலகளின் எரிதல்
தெயல்பாடு
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

75. The plants use nitrogen in which of the following forms?
a) Molecular nitrogen

b) Nitrates

c) Nitrogen monoxide

d) Nitrogen dioxide

தாவரங்கள் எந்த முலறயில் லநட்ரலஜ எடுத்துக்தகாள்கின்றை
a) மூலக்கூறு லநட்ரஜன்

b) லநட்தரட்

c) லநட்ரஜன் தமாைாக்லைடு

d) லநட்ரஜன் லட ஆக்லைடு

76. Consider the following statements regarding atmosphere:
1. The atmosphere around the earth is due to force of gravity
2. The composition of gases in the atmosphere is a result of various chemical
reaction occurring through millions of years
3. The ozone is a short-lived constituents of atmosphere
Of these statements
a) only 1 is correct

b) 2 and 3 are correct
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c) 1 and 3 are correct

d) all are correct

வளிமண்டலம் ததாடர்பாை கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆராய்க
1. புவிலயச் சுற்றி வளிமண்டலம் அலமந்திருப்பது புவியீர்ப்பு விலெயிைால்
2. வளிமண்டலத்தில் உள்ை வாயுக்களின் அலமப்பாைது பல்தவறு விதமாை தவதியியல்
தெயல்பாடுகள் பல மில்லியன் ஆண்டுகைாக நலடதபறுகிறது
3. வளிமண்டலத்தில் உள்ை ஓதொன் குலறவாை தநரம் தெயல்படக் கூடியது
எக்கூற்று ெரியாைது
a) 1 மட்டும்

b) 2 மற்றும் 3

c) 1 மற்றும் 3

d) அலைத்தும் ெரி

77. Methemoglobinemia is a condition in which
a) Nitrite ion enters in the liver of human
b) Nitrite ion reacts with calcium of bones
c) Nitrite oxidizes the haemoglobin
d) Nitrite reduces the haemoglobin
மீத்தததமாக்தைாபினிமியா என்ற நிலல
a) லநட்தரட் ஐயன் மனித கல்லிரல் நுலைவதால்
b) லநட்தரட் அயன் எலும்புகளில் உள்ை கால்சியத்துடன் விலைபுரிவதால்
c) லநட்தரட் ஹீதமாகுதைாபினுடன் ஆக்ஸிகரணமாைதால்
d) லநட்தரட் ஹிதமா குதைாபின் அைவிலைக் குலறக்கிறது
78. The ratio between the energy flow at different points along the food chain, when
expressed as percentages is called
a) Ecological gradient

b) Relative ratio of energy flow

c) Energy flow efficiency

d) Ecological efficiency

உணவுச் ெங்கிலியுடன் தவவ்தவறு புள்ளிகளில் ஆற்றல் ஓட்டத்திற்கு இலடயிலாை
விகிதம், ெதவீதங்கைாக தவளிப்படுத்தப்படும் தபாது எவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறது
a) சூைலியல் ஈவு

b) ஆற்றல் ஓட்ட ஒப்புலம விகிதம்

c) ஆற்றல் ஓட்ட திறன்

d) சூைலியல் திறன்

79. In an ecosystem, which of the given components would form a part such that
each component influences the properties of the other?
1. Abiotic environment

2. Biotic communities

3. Producer communities
Of these statements
a) Only 1 is correct

b) 2 and 3 are correct

c) 1 and 2 are correct

d) 1, 2 and 3 are correct
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ஒரு சூைலியல் மண்டலத்தில் எந்த வலகயாை கூறுகள் மற்தறாரு வலகயாை கூறுகளில்
தாக்கத்லத ஏற்படுத்துபலவ
1. உயிரற்ற சூழ்னிலல
2. உயிருள்ை சூழ்னிலல
3. உற்பத்தியாைர்கள்
இவற்றில் ெரியாைது எது
a) 1 மட்டும்

b) 2 மற்றும் 3

c) 1 மற்றும் 2

d) 1,2 மற்றும் 3

80. Match the list I and List II and Select the correct answer from the codes given
below the lists:
List I

List II

(Element)

(Function in the Body)

A. Parasitism

1. An association between two populations

in which
one inhibits the other while remaining unaffected
itself
B. Predation

2. An association between two organisms in which

one
acquires food and shelter at the expense of the
other
C. Commanalism

3. An association between two interdependent
organisms who do not harm each other

D. Symbiosis

4. Interaction of two or more species, of the

eaters and
being eaten
பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல்2 உடன் தபாருத்துக
a) ஒட்டுன்னி

: இரண்டு உயிரிகள் ொர்ந்து வாழ்வது ஆைால் ஒன்றிற்கு
மட்டும் நன்லம கிலடக்கும் இன்தைான்று பாதிக்கப்படாது

b) இலரயாதல்

: இரண்டு உயிரிைங்களுக்காை ததாடர்பு ஒன்று ஒன்றிற்கு
உைவாகும் மற்தறான்று வாழ்விடம் வைங்கும்

c) பரஸ்பரம்

: இரண்டு உயிரிகள் ஒன்தறாடு ஒன்று ததாடர்புடன்
இருக்கும் ஆைால் ஒன்று ஒன்லற பாதிக்காது

d) கூட்டுயிரி

:இரண்டு உயிரிகளுக்கு இலடதயயாை ததாடர்பு ஒன்று
ஒன்லற ொப்பிடும்

Codes:
A

B

C

D
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a)

2

4

1

3

b)

2

3

4

1

c)

3

4

2

1

d)

4

3

1

2

81. The graphic representation of trophic level is represented by a pyramid. Which
of the following pyramid is always a true pyramid unlike the others?
a) Pyramid of number

b) Pyramid of biomas

c) Pyramid of energy

d) Both a and c

ஆற்றல்

மட்டதின்

அைவாைது

கற்பலையாை

தகாபுரத்தின்

மூலம்

பிரதிபலிக்கப்படும்,

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த தகாபுரம் மற்தறாரு தகாபுரம் தபால் இருக்கும்
a) எண்ணிக்லக தகாபுரம்

b) உயிர்த்திரள் தகாபுரம்

c) ஆற்றல் தகாபுரம்

d) 1 மற்றும் 3

82. The importance of ecosystem lies in
a) Cycling of materials

b) Flow of energy

c) Both the above

d) None of the above

சூழ்னிலல மண்டலத்தின் முக்கியம் எதில் அடங்கியுள்ைது
a) தபாருட்கள் சுைற்சி

b) ஆற்றல் ஓட்டம்

c) தமற்கண்ட அலைத்தும்

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

83. What is the position of man in ecosystem?
a) Man has nothing to do with the ecosystem
b) Man may be necessary in an ecosystem
c) Man is most important in an ecosystem
d) None of the above is correct
சூழ்னிலல மண்டலத்தில் மனிதனின் நிலல
a) சூழ்னிலல மண்டலத்தில் மனிதன் தெய்வதற்கு ஏதுமில்லல
b) சூழ்னிலல மண்டலத்தில் மனிதன் அவசியாமை ஒன்று
c) சூழ்னிலல மண்டலத்தி மனிதன் முக்கியமாை ஒன்று
d) தமற்கண்ட எதுவும் இல்லல
84.

The competition for food, light and space is most severe between
a) Closely related species growing in the same habitat
b) Closely related species growing in different habitats
c) Distantly related species occupying the same habitat
d) distantly related species occupying different habitats
உணவு ,தவளிச்ெம் மற்றும் இடத்திற்காை தபாட்டி எங்கு அதிகமாக காணப்படும்
a) ஒதர வாழ்விடத்தில் வைரும் ஒன்தறாதடான்று ததாடர்புலடய உயிரிகள்
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b) தவறுபட்ட வாழ்விடத்தில் வைரும் தநருங்கிய ததாடர்புலடய உயிரிகள்
c) ஒதர வாழ்விடத்தில் வசிக்கும் தூரத் ததாலலவுலடய உயிரிகள்
d) பல்தவறு வாழ்விடத்தில் வசிக்கும் தூரத்ததாலலவுலடய உயிரிகள்
85. Which of the following is the correct sequence of the food chain?
a) Grass -> insect -> bird -> snake
b) Grass -> snake -> insect -> deer
c) Bacteria -> grass -> deer -> buffalo
d) Grass -> wolf -> deer -> buffalo
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ெரியாை உணவுச் ெங்கிலியின் முலற
a) புல் > பூச்சிகள் > பறலவ >பாம்பு
b) புல்>பாம்பு> பூச்சி> மான்
c) பாக்டிரியா> புல்>மான்> காட்தடருலம
d) புல்> நரி> மான்> காட்தடருலம
86. Match the list I and List II and Select the correct answer from the codes given
below the lists:
List I

List II

A. Food chain

1. Relationship of all the organisms in a given

habitat
B. Predation

2. Distinct communities of a particular climatic condition

C. Biomes

3. Producers, consumers and decomposers in a given niche

D. Autotrophs

4. Photosynthesis

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் ததாடர்பு படுத்துக
பட்டியல் 1

பட்டியல் 2

a) உணவுச்ெங்கிலி

- ஒரு வாழ்விடத்தில் உள்ை அலைத்து உயிரிகளுக்கும்

இலடதயயாை உறவு
b) இலரயாதல்

- ஒதர வலகயாை காலனிலலயில் வசிக்கும் தவறுபட்ட

குழுக்கள்
c) பதயாமி

- உற்பத்தியாைர், நுகர்தவார்கள், சிலதப்பவர்கள் ததாகுப்பு

d) தன்தெர்க்லக உயிரிகள்

- ஒளிச்தெர்க்லக

Codes:
A

B

C

D

a)

1

2

3

4

b)

3

1

2

4

c)

3

4

2

1

d)

4

3

2

1
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87. Which of the following is not a function of ecosystem?
a) Biological energy flow
b) Materials or nutrient flow
c) Both the above
d) None the above
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சூழ்னிலல மண்டலத்தில் தெயல்பாடு அல்லாதது
a) உயிரிய ஆற்றல் ஒட்டம்
b) தாதுக்கள் ஒட்டம்
c) தமற்கண்ட இரண்டும்
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
88. Which of the following is a first order consumer?
a) Lion

b) Deer

c) Tiger

d) Snake

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது முதல் நிலல நுகர்தவார்
a) சிங்கம்

அ)மான்

c) புலி

d) பாம்பு

89. Which of the following does not increase pollution?
a) Increase in human population
b) Rapid industrialization
c) Plantation of trees
d) Rapid urbanization
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மாசுபடுதலல அதிகரிக்காது
a) மனித மக்கள் ததாலக வைர்ச்சி
b) விலரவாை ததாழில்மயமாக்கல்
c) மரங்கலை நடுதல்
d) விலரவாை நகர்மயமதல்
90. Eutrophication means
a) Increase in the quality of the water supply for drinking and recreation
b) The process in which a body of water become enriched in dissolved
nutrients
c) Change in the productivity of water due to thermal disturbances
d) Restoration of tropical flora
யூட்தராபிகதென் என்பதுன் தபாருள்
a) குடினீர் மற்றும் சுகாதரத்திற்காை நீரின் தரம் அதிகரிப்பது
b) நீர் நிலலகளில் தெறிவூட்டப்பட கலரந்த தாதுக்களின் அைவு அதிகரிக்கும் தெயல்
c) தவப்ப தெயல்பாட்டால் நீரின் உற்பத்திதிறன் மாற்றமலடவது
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d) தவப்பமண்டல தாவரங்கலை சீர்தெய்வது
91. Which of the following is a logical sequence?
a) Producer  consumer  decomposer
b) Consumer decomposer  consumer
c) Producer  decomposer  consumer
d) Decomposer  consumer  producer
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ெரியாை ததாடர்வரிலெ
a) உற்பத்தியாைர்> நுகர்தவார்> சிலதப்தபார்
b) நுகர்தவார்>சிலதப்தபார்> நுகர்தவார்
c) உற்பத்தியாைா> சிலதப்தபார்> நுகர்தவார்
d) சிலதப்தபார்> நுகர்தவார்> உற்பத்தியாைர்
92. Biotic components include
a) Producers, consumers and decomposers
b) Consumers only
c) Producers only
d) Producers and consumers only
உயிருள்ை தபாருட்கள் என்பது எதலை உள்ைடக்கியது
a) உற்பத்தியாைர்கள், நுகர்தவார்கள் மற்றும் சிலதப்தபார்கள்
b) நுகர்தவார்கள் மட்டும்
c) உற்பத்தியாைார்கள் மட்டும்
d) உற்பத்தியாைர்கள் மற்றும் நுகர்தவார் மட்டுதம
93. Which of the following introduced the term ‘ecology’ in 1868?
a) Buffon

b) A.G. Tansley

c) Reiter

d) Malthus

1868 ஆம் எக்காலஜி என்ற பதத்திலை அறிமுகப்படுத்தியவர்
a) பதபான்

b) ஏஜி டான்ஸ்லி

c) தரய்ட்டர்

d) மால்தஸ்

94. The Chernobyl reactors nuclear incident took place in 1986 in
a) USA

b) USSR

c) France

d) Japan

1986 ஆம் ஆண்டு நலடதபற்ற தெர்தைாபில் அனு உலல விபத்து எங்கு நிகழ்ந்தது
a) அதமரிக்கா

b) ரஷ்யா

c) பிராண்சு

d) ஜப்பான்

95. The Earth Day is celebrated on
a) 5th June

b) 22nd April

c) 22nd July

d) 22nd June
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உலகப் புவி திைம் எப்தபாது தகாண்டாடப்படுகிறது
a) ஜீன் 5

b) 22 ஏப்ரல்

c) 22 ஜீலல

d ) 22 ஜீன்

96. The study of interaction between living organisms and their environment is called
a) Phytogeography

b) Ecology

c) Phytosociology

d) Ecosystem

சூற்றுச்சூைலில் உயிருள்ை மற்றும் உயிரற்றலவகளின் ததாடர்பு பற்றிய படிப்பு
a)லபட்தடாஜிகிராபி

b) சூைலியல்

c) லபட்தடா தொசியாலஜி

d) சூழ்னிலல மண்டலம்

97. An ecosystem may be defined as
a) Different communities of plants, animals and microbes together with their
physiochemical environments
b) Different communities of plants and microbes plus their physiochemical
environment
c) A localized association of several plants and animals
d) None of the above
சூழ்னிலல மண்டலம் எவ்வாறு வலரயறுக்கப்படலாம்
a) தபைதிக தவதிக தவதிய சூழ்னிலலயில் வசிக்கும் பல்தவறு விதமாை தாவரங்கள்
விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள்
b) தபைதிக தவதியல் சூழ்னிலலகளில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள்
c) பல்தவறு வலகயாை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் குழுவாை அலமப்பு
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
98. In an ecosystem in abiotic components which of the following occurs?
a) Flow of energy
b) Cycling of materials
c) Consumers
d) Flow of energy and cycling of materials
சூழ்னிலல மண்டலத்தில் உயிரற்ற கூறுகள் எங்கு காணப்படும்
a) ஆற்றல் ஓட்டம்
b) தாதுக்கள் சுைற்சி
c) நுகர்தவார்கள்
d) ஆற்றல் ஓட்டம் மற்றும் தாதுக்கள் சுைற்சி
99. Which of the following is the logical sequence of carbon cycle?
a) Photosynthesis  Decomposer  consumer
b) Photosynthesis  consumer  decomposer
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c) Consumer  photosynthesis  decomposer
d) consumer  decomposer  photosynthesis
ெரியாை வரிலெ அலமப்பு எது
a) ஒளிச்தெர்லக > சிலதப்தபார்> நுகர்தவார்
b) ஒளிச்தெர்க்லக> நுகர்தவார்> சிலதப்தபார்
c) நுகர்தவார்> ஒளிச்தெர்க்லக>சிலதப்தபார்
d) நுகர்தவார்> சிலதப்தபார்> ஒளிச்தெர்க்லக
100.

In an ecosystem, decomposers include
a) Only microscopic organism
b) Herbivorous and consumer
c) Bacteria and fungi
d) Virus
சூழ்னிலல மண்டலத்தில் சிலதப்தபார்கலை உள்ைடக்கியலவ
a) நுண்ணியிரிகள் மட்டும்
b) தாவர உண்ணிகள் மற்றும் நுகர்தவார்க
c) பாக்டிரியா மற்றும் பூஞ்லெகள்
d) லவரஸ்

101.

The correct sequence of energy flow in an ecosystems
a) Producer  Herbivores  Carnivore  Decomposer
b) Producer  Decomposer  Herbivores  Carnivore
c) Producer  Herbivires  decomposer  Carnivore
d) Herbivores  Producer  Carnivores Decomposer
சூழ்னிலல மண்டலத்தில் ஆற்றல் ஒட்டத்தின் ெரியாை வரிலெ
a) உற்பத்தியாைர் > தாவர உண்ணி > அலைத்துன்னி> சிலதப்தபார்
b) உற்பத்தியாைர்>சிலதப்தபார்>தாவர உண்ணி > அலைத்துன்னி
c) உற்பத்தியாைர்> தாவர உண்ணி > சிலதப்தபார்> அலைத்துன்னி
d) தாவர உன்னி> உற்பத்தியாைர்> அலைத்துன்னி> சிலதப்தபார்

102.

A biosphere is composed of
a) Living organism
b) Living organism + lithosphere
c) Living organisms + lithosphere + atmosphere
d) Living organism + lithosphere + atmosphere + hydrosphere
உயிர்க்தகாை காப்பகத்தின் ததாகுப்பு
a) வாழும் உயிரிைங்க்ள்
IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM

35

b) வாழும் உயிரிைங்கள் + லித்ததாஸ்பியர்
c) வாழும் உயிரிைங்கள்+ நிலக்தகாைம்+ வளிமண்டலம்
d) வாழும் உயிரிைங்கள்+ நிலக்தகாைம்+வளிமண்டம் + நீர்க்தகாைம்
103.

Bio-geochemical cycling means
a) Cycling of energy in an ecosystem
b) Cycling of nutrients in an ecosystem
c) Cycling of gases between plants and the atmosphere
d) Cycling of water
உயிரி புவி தவதிய சுைற்சி என்பதின் தபாருள்
a) சூழ்னிலல மண்டலத்தில் ஆற்றலின் சுைற்சி
b) சூழ்னிலல மண்டலத்தில் தாதுக்களின் சுைற்சி
c) தாவரங்கள் மற்றும் வளிமண்டலத்துக்கு இலடயிலாை வாயுக்களின் சுைற்சி
d) நீர் சுைற்சி

104.

The wild life protection in National park is an example of
a) In-situ conservation
b) Ex-situ conservation
c) Both in situ and ex-situ conservation
d) Either in situ or ex-situ
வைவிலங்கு பாதுகாப்பில் ததசிய பூங்கா என்பது எதற்கு எடுத்துக்காட்டு
a) உள்வாழிட பாதுகாப்பு
b) தவளிவாழிட பாதுகாப்பு
c) உள்வாழிட மற்றும் தவளிவாழிட பாதுகாப்பு
d) எதுவுமில்லல

105.

Botanical garden, zoological park, gene banks are example as
a) Ex-situ conservation

b) In-situ conservation

c) Both a and b

d) None of the above

தாவரவியல் மற்றும் உயிரியல் பூங்கா , ஜீன் வங்கிகள் தபான்றலவ எதற்கு எடுத்துக்காட்டு

106.

a) தவளிவாழிட பாதுகாப்பு

b) உள்வாழிட பாதுகாப்பு

c) 1 மற்றும் 2``

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல

In a biosphere reserve, limited human activity is permitted as
a) Core zone

b) Buffer zone

c) Manipulation zone

d) None of these

உயிர்க்தகாைா

காப்பகத்தில்

வலரயறுக்கப்பட்ட

மனித

நடவடிக்லக

எங்கு

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைது
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107.

a) லமய மண்டலம்

b) இலட மண்டலம்

c) தவளிமண்டலம்

d) எதுவுமில்லல

Air pollution is caused by
a) Automobile exhaust

b) Radioactive decay

c) Smoke

d) All of the above

காற்று மாசுபாடு எதைால் ஏற்படுகிறது

108.

a) வாகைப் புலக

b) கதிரியக்கச் சிலதவு

c) புலகபிடித்தல்

d) தமற்கண்ட அலைத்தும்

Which of the following is a non-renewable resource?
a) Water

b) Petrol

c) Forest

d) Sunlight

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது புதுப்பிக்கத்தக்க வைம்
a) நீர்
109.

b)தபட்தரால்

c) காடுகள்

d) சூரிய ஒளி

Match the list I and List II and Select the correct answer.
List I

List II

(National Park)

(State)

A. Salim Ali

1. Bihar

B. Ranthambore

2. Rajasthan

C. Buxa

3. Jammu and Kashmir

D. Valmiki

4. West Bengal

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் தபாருத்துக
a) ெலீம் அலி

- பி

ார்

b) ரன்தம்தபார்

- ராஜஸ்தான்

c) பக்ைா

- ஜம்மு காஷ்மீர்

d) வால்மிகி

- தமற்கு வங்கம்

Codes:

110.

A

B

C

D

a)

3

2

1

4

b)

2

3

1

4

c)

2

3

4

1

d)

3

2

4

1

Match the list I and List II and Select the correct answer.
List I

List II

(Environmental act)

(Year)
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A. Water (Prevention and control of pollution) Act

1.1981

B. Air (Prevention and Control of pollution) Act

2. 1974

C. Environment (Protection) Act

3. 1995

D. National Environment Tribunal Act

4. 1986

பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் தபாருத்துக
a) நீர் மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ெட்டம்

- 1981

b) காற்று மாசு மற்றும் தடுப்புச் ெட்டம்

- 1974

c) சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்புச் ெட்டம்

- 1995

d) ததசிய சுற்றுச்சூைல் தீர்ப்பாயச் ெட்டம்

- 1986

Codes:
A

B

C

D

a)

1

4

2

3

b)

2

4

3

1

c)

2

1

4

3

d)

1

3

4

2

111. The Central pollution control Board (CPCB) is located in
a) Kolkata

b) Chennai

c) Mumbai

d) Delhi

மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலலலமயம் எங்கு அலமந்துள்ைது

112.

a) தகால்கத்தா

b) தென்லை

c) மும்லப

d) தடல்லி

One of the following is pioneer of vegetation?
a) Algae

b) Fungi

c) Lichens

d) Bryophytes

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது முன்தைாடி தாவரம்
a) ஆல்கா
113.

b) பூஞ்லெ

c) லலக்கன்

d) பிலரதயாபட்டா

Sariska National Park, Rajasthan is associated with
a) Elephant

b) Tiger

c) Crocodile

d) Rhinoceros

ராஜஸ்தானில் உள்ை ெரிஸ்கா ததசிய பூங்கா எததைாடு ததாடர்புலடயது
a) யாலை
114.

b) புலி

c) முதலல

d) காண்டாமிருகம்

When the activities of a species determines community structure, that species

is called
a) Dominant species
b) Keystone species
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c) Natural species
d) None of the above
ஒரு இைத்தின் தெயல்பாடுகள் ெமூக கட்டலமப்லப நிர்ணயிக்கும் தபாது, அந்த இைம்
அலைக்கப்படுகிறது
a) ஆதிக்க இைங்கள்
b) முக்கிய துவக்க இைங்கள்
c) இயற்லகயாை இைங்கள்
d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
115.

Tundra biome is geospatially located on
a) North America (Canada)

b) Alaska

c) Green land

d) All of the above

தூந்திரா பதயாமி புவிதமற்பரப்பாக எங்கு அலமந்துள்ைது

116.

a) வட அதமரிக்க

b) அலாஸ்கா

c) கிரிண்லாந்து

d) தமற்கண்ட அலைத்தும்

The source of energy in an ecosystem is
a) Moon light

b) Sun light

c) Radioactive decay

d) All of the above

சூழ்னிலல மண்டலத்தின் ஆற்றல் மூல

117.

a) நிலதவாளி

b) சூரிய ஒளி

c) கதிரியக்க சிலதவு

d) அலைத்தும்

Acid rain is a result of air pollution. This is caused by presence of
a) Oxide of nitrogen and sulphur in air
b) Oxide of sulphur and chlorine in air
c) Oxide of Hydrogen and sulphur in air
d) None of above
அமில மலை காற்று மாசுபாடின் விலைவாக ஏற்படுகிறது, இது எதன் இருப்பால்
a) காற்றில் உள்ை லநட்ரஜன் ஆக்லைடு மற்றும் ெல்பர்
b) காற்றில் உள்ை ெல்பர் மற்றும் குதைாரின்
c) காற்றில் உள்ை ல

ட்ரஜன் மற்றும் ெல்பர்

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல
118.

Oil spill is dangerous to environment because of
a) The death of plankton
b) Harmful effect on coral reef
c) Death of fish and marine birds
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d) all of the above
சுற்றுச்சூைலுக்கு என்லைக் கசிவு ஆபாத்தைது
a) பிைாங்டன் இறப்பு
b) பவைப்பாலறகளின் மீதாை தீங்காை விலைவு
c) மீன்கள் மற்றும் கடல் பறலவகளின் இறப்பு
d) தமற்கண்ட அலைத்தும்
119.

The phenomenon of Urban heat island effect is due to
a) Forest of concrete in Urban area
b) Low moisture content in soil
c) High wind velocity
d) Both a and b
நகர தவப்பத்தீவு எனும் தன்லம எதைால் ஏற்படுகிறது
a) நகர்ப்புறத்தில் கான்கிரிட் காடுகள்
b) மன்னில் உள்ை ஈரப்பதம்
c) அதிக காற்று
d) 1 மற்றும் 2

120.

Which one of the following is a greenhouse gas?
a) Methane

b) Oxygen

c) Carbon dioxide

d) Nitrogen

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பசுலம இல்ல வாயு

121.

a ) மீத்ததன்

b) ஆக்ஸிஜன்

c) கார்பன் லட ஆக்லைடு

d) லநட்ர்ஜன்

Which of the following is a possible consequence of a green house effect?
a) A rise in sea level of ocean
b) A change in forest productivity
c) A change in weather pattern
d) All of the above
பசுலம இல்ல விலைவின் பாதகமாை ததாடர்விலைவு
a) கடல் மட்டம் உயர்தல்
b) காடுகளின் உற்பத்தி திறன் குலறதல்
c) கால நிலலயில் மாற்றத்திலை ஏற்படுத்துதல்
d) அலைத்தும்

122.

The main air pollutant(s) in metropolitan cities is/are

a) O3

b) CO and SO2

c) CO2 and NO2

d) none of the above
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தபரு நகரங்களில் காற்றில் உள்ை முக்கிய மாசுக்கள்
123.

The sunlight energy used by green plants in photosynthesis is transformed

into
a) Chemical Energy

b) physical energy

c) both a & b

d) none of the above

தாவரங்கள் ஒளிச்தெர்க்லகயில் பயன்படுத்தும் சூரிய ெக்தி எவ்வாறு மாற்றமலடகிறது
a) தவதியல் ஆற்றல்

b) இயற்பியல் ஆற்றல்

c) 1 மற்றும் 2

d) தமற்கண்ட அலைத்தும்

124.

The pollutant to cause maximum damage to ozone layer

a) Hydrocarbon

b) carbon dioxide

c) Nitrous Oxide

d) Chlroflurocarbon

ஒதொன் படலத்திற்கு அதிக அைவு தெதத்லத ஏற்படுத்தும் மாசு
a) ல

ட்தராகார்பன்

b) கார்பன் லட ஆக்லைடு

c) லநட்ரஸ் ஆக்லைடு
125.

d) குளுராபுளுரா கார்பன்

What do we mean by sustainable economic development

a) Future economic development with development of present generation
b) Only economic development of present generation
c) Industrial development
d) Agriculture development
நிலலயாை தபாருைாதர தமம்பாடு என்பதின் தபாருள்
a) எதிர்கால தபாருைாதார தமம்பாடு என்பது தற்தபாலதய தலலமுலறயின் வைர்ச்சிதயாடு
b) தற்தபாலதய தலலமுலறயின் தபாருைாதார தமம்பாடு மட்டும்
c) ததாழில் தமம்பாடு
d) தவைாண்லம தமம்பாடு
APTITUDE | RATIO & PROPORTION

126.

Find the value of x for which 5x + 15 : 2x + 3 = 10 : 3.

5x + 15 : 2x + 3 = 10 : 3 எனில் xன் மதிப்பு காண்க.
A. 2
B. 3
C. -2
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D. 4

127.

If x : y = 2 : 3, find the value of 6x + 7y : 12x + 5y.

x : y = 2 : 3 எனில், 6x + 7y : 12x + 5yன் மதிப்பு காண்க.
A. 12 : 13
B. 10 : 13
C. 11 : 13
D. 7 : 8

128.

If A : B = 6 : 7 and B : C = 8 : 9 then A : C =

A : B = 6 : 7 மற்றும் B : C = 8 : 9 எனில் A : C =
A. 11 : 21
B. 16 : 27
C. 16 : 21
D. 12 : 27

129.

If A : B = 3 : 4 and B : C = 7 : 9 then, A : B : C =

A : B = 3 : 4 மற்றும் B : C = 7 : 9 எனில், A : B : C =
A. 21 : 28 : 36
B. 12 : 13 : 14
C. 21 : 29 : 39
D. 11 : 21 : 27

130.

If x : y = 3 : 4 then the value of x2y + xy2 : x3 + y3 =
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x : y = 3 : 4 எனில் of x2y + xy2 : x3 + y3 =
A. 12 : 13
B. 11 : 13
C. 13 : 15
D. 17 : 20

131.

If A : B = 2 : 4 and B : C = 4 : 5, C : D = 6 : 7 then the ratio of A : D =

A : B = 2 : 4 மற்றும் B : C = 4 : 5 மற்றும் C : D = 6 : 7 எனில் A : D =
A. 4 : 13
B. 7 : 24
C. 12 : 35
D. 8 : 22

132.

The ratio between two numbers is 2 : 3. If each number is increased by 4, the

ratio between them becomes 5 : 7. The difference between the number is
இரு எண்களின் விகிதம் 2 : 3 ஆகும். ஒவ்தவாரு எண்ணும் 4 ஆல் அதிகரிக்கப்பட்டால்
அலவகளின் விகிதம் 5 : 7 ஆகும் எனில் அவ்விரு எண்களின் வித்தியாெம்
A. 8
B. 6
C. 4
D. 2

133.

If the ratio of areas of two similar triangles is 9 : 16, then the ratio of their

corresponding side is
இரு வடிதவாத்த முக்தகாணங்களின் பரப்புகளின் விகிதம் 9 : 16. எனில், அலவகளின் ஒத்த
பக்கங்களின் விகிதம்
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A. 3 : 5
B. 3 : 4
C. 4 : 5
D. 4 : 3

134.

The ratio of two numbers is 4 : 5, their HCF is 5, their LCM is

இரு எண்களின் விகிதம் 4 : 5 ஆகும். அலவகளின் மீ.தப.வ 5 எனில் அலவகளின் மீ.சி.ம
A. 25
B. 20
C. 400
D. 100

135.

The ratio of the ages of A and B 10 years ago was 1 : 3. The ratio of their

ages five years hence will be 2 : 3. Then the ratio of their present ages is
10 வருடங்களுக்கு முன்ைாள் A மற்றும்

B ஆகிதயார்களின் வயதுகளின் விகிதம் 1 : 3

ஆகும். ஐந்து வருடங்களுக்குப் பிறகு அவர்களின் வயதுகளின் விகிதம் 2 : 3 எனில்,
அவர்களின் தற்தபாதய வயதுகளின் விகிதம்
A. 1 : 2
B. 3 : 5
C. 3 : 4
D. 2 : 5
136.

The incomes of A,B and C are in the ratio 7 : 9 : 12 and their spending are in

the ratio 8 : 9 : 15. If A save 1 / 4th of his income, then the savings of A, B and
C are in the ratio
A, B மற்றும் C ஆகிதயார்களின் வருமாைங்களின் விகிதம் 7 : 9 : 12 ஆகும். அவர்கள் தெலவு
தெய்வதின் விகிதம் 8 : 9 : 15 ஆகும். A என்பவர் அவருலடய வருமாைத்தில் 1/4 பகுதிலய
தெமிக்கிறார் எனில், A, B மற்றும் C ஆகிதயார்களின் தெமிப்புகளின் விகிதம்
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A. 69 : 56 : 48
B. 47 : 74 : 99
C. 37 : 72 : 49
D. 56 : 99 : 69

137.

If 78 is divided into three parts which are in the ratio 1 : 1/3 : 1/6 . then the

middle part is
78 என்ற எண் மூன்று பகுதிகைாக 1 : 1/3 : 1/6 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்படுகிறது எனில்
நடுப்பகுதி ----- ஆகும்.
A. 9 1/3
B. 13
C. 17 1/3
D. 18 1/3

138.

If 60% of A = 3/4 of B. Then A : B =

Aன் 60% = Bன் 3/4 எனில் A : B =
A. 9 : 20
B. 20 : 9
C. 4 : 5
D. 5 : 4

139.

The ratio of the radii of two wheels is 3 : 4. The ratio of their circumference

is
இரு ெக்கரங்களின் ஆரங்களின் விகிதம் 3 : 4 எனில், அலவகளின் சுற்றைவுகளின் விகிதம்
A. 4 : 3
B. 3 : 4
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C. 2 : 3
D. 3 : 2

140.

If an article is sold at 200% profit then the ratio of its cost price to its selling

price will be
ஒரு தபாருளின் 200% லாபத்தில் விற்கப்பட்டால் அப்தபாருளின் அடக்க விலலக்கும், விற்ற
விலலக்கும் உள்ை விகிதம்
A. 1 : 2
B. 2 : 1
C. 1 : 3
D. 3 : 1

141.

The ratio of milk and water in mixtures of four containers are 5 : 3, 2 : 1, 3

: 2 and 7 : 4 respectively. In which container is the Quantity of milk, relative to
water minimum?
A. First
B. second
C. third
D. Fourth
நான்கு பாத்திரங்களில் உள்ை பால் மற்றும் தண்ணீர் ஆகிய கலலவகளின் விகிதங்கள்
முலறதய 5 : 3, 2 : 1, 3 : 2 மற்றும் 7 : 4 ஆகும். எந்த பாத்திரத்தில் பாலின் அைவு
தண்ணீரின் அைலவ விட குலறவாைதாகும்?
A. முதலாவது
B. இரண்டாவது
C. மூன்றாவது
D. நான்காவது
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142.

If a + b + c = 1 and ab + bc + ca = 1/3 then, a : b : c is

a + b + c = 1 மற்றும் ab + bc + ca = 1/3 எனில், a : b : c =
A. 1 : 2 : 2
B. 2 : 1 : 2
C. 1 : 1 : 1
D. 1 : 2 : 1

143.

If the length of a rectangle is increased in the ratio 6 : 7 and its breadth is

diminished in the ratio 5 : 4 then area will be diminished in the ratio
ஒரு தெவ்வகத்தின் நீைம் 6 : 7 என்ற விகிதத்தில் உயர்த்தப்படுகிறது அதன் அகலம் 5 : 4
என்ற விகிதத்தில் குலறக்கப்படுகிறது எனில், அதன் பரப்பைவு குலறயும் விகிதம்
A. 17 : 16
B. 15 : 14
C. 9 : 8
D. 8 : 7

144.

Two numbers are such that their difference. Their sum and their product are

in the ratio of 1 : 7 : 24 the product of the numbers is
இரு எண்களின் வித்தியாெம் , கூடுதல் மற்றும் அலவகளின் தபருக்கற்பலன் ஆகியலவ 1 :
7 : 24 என்ற விகிதத்தில் இருப்பின் அவ்விரு எண்களின் தபருக்கல்
A. 24
B. 48
C. 36
D. 60

145.

The fourth proportional to a2-ab, a2-b2, a2 is
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a2-ab, a2-b2 மற்றும் a2 ஆகியவற்றின் நான்காவது விகிதெமன்
A. a(a-b)
B. a(a+b)
C. (a-b)
D. (a+b)b

146.

The third proportional to x2-y2, (x+y)2 is

x2-y2, (x+y)2ன் மூன்றாவது விகிதெமண்
A. (x+y)3/(x-y)
B. (x-y)3/(x+y)
C. X3-y3
D. X3+y3

147.

The mean proportional between 6 + ⱱ27 and 8-ⱱ48 is

6 + ⱱ27 மற்றும் 8-ⱱ48 ஆகியவற்றின் இலட விகிதெமன்
A. (a2+b2)
B. 2ⱱ2
C. (a2-b2)
D. 3ⱱ3

148.

The mean proportional between (a2-2ab +b2) and (a2+2ab +b2)

(a2-2ab +b2) மற்றும் (a2+2ab +b2)ன் இலட விகிதெமன்
A. (a2+b2)
B. (a3+b3)
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C. (a2-b2)
D. (a3-b3)

149.

If (a-1), x,(a-1)2,(a2-1) are in proportion, then the value of x is

(a-1), x,(a-1)2,(a2-1) ஆகியலவ விகிதெமனில் இருப்பின் x-ன் மதிப்பு
A. (a-1)
B. (a2-1)
C. (a+1)
D. (a2+1)

150.

If p+r=2q and 1/q + 1/s = 2/r then find p : q =

p+r=2q மற்றும் 1/q + 1/s = 2/r எனில், p : q =
A. r : s
B. s : r
C. (1 + r) (1 + s)
D. (1-r) : (1-s)
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