Legend’s 2.0 Series Test No-1
6th New Book Term -1 Science & Social
1) How many days does Venus would take to complete one rotation?
வயள்ி ககோள் தன்ன தோக சுற்றுயதற்கு எத்தன ோட்கள் எடுத்துக்வகோள்லம் ?
(A) 213

(B) 234

(C) 243

(D) 232

(B) Stem

(C) Leave

(D) Flower

(B) தண்டு

(C) இன

(D) நர்

(C) Antartic Ocean

(D) Indian Ocean

(C) அண்டோர்டிக்

(D) இந்தினப் வயங்கடல்

(B) Amazon

(C) Nile

(D) Yellow river

(B) அகநசோன்

(C) னல்

(D) நஞ்சள் தி

2) Ginger is a?
(A) Root `
இஞ்சி என்து ?
(A) கயர்

3) Which ocean is known as the Ring Of Fire?
(A) Pacific Ocean

(B) Artic Ocean

வயப்பு யனனம் எ அனமக்கப்டும் வயங்கடல் ?
(A) சிிக்

(B) ஆர்டிக்

4) Which is the longest river in the world?
(A) Ganges
உகில் நிக ீநோ தி எது ?
(A) கங்னக

5) Which device is used for indicating distance travelled by an automobile?
(A) Speedometer

(B) Odometer

(C) Anemometer

(D) Fathometer

தோினங்கி யோகங்கள் கடக்கும் வதோனனயக் கணக்கிடுயதற்கு னன்டுத்தப்டும் கயயி ?
(A) ஸ்பீகடோநீட்டர்

(B) ஒகடோநீட்டர்

(C) அீகநோநீட்டர்

(D) ோத்கதோநீட்டர்

6) The bar that has been kept since 1889 at the International Bureau of Weights and Measures in France is an
alloy of?
(A) Gold-Platinam

(B) Copper-Platinam

(C) Platinam-Diamond (D) Platinam-Iridium

1889-ல் ிபோன்சில் ிறுயப்ட்ட உகோகக்கனய எதோல் ஆது ?
(A) தங்கம் ிோட்டிம்-

(B) வசம்பு ிோட்டிம்- (C) ிோட்டிம் னயபம்- (D) ிோட்டிம் இோிடினம்-

7) Swirling stone tied to the rope is an example of?
(A) Circular Motion

(B) Rotatory Motion

(C) Oscillatory Motion

(D) Irregular Motion

கனிற்ின் ய பனனில் கல்லினக் கட்டிச் சுற்றுதல் என்து ?
(A) யட்டப்ோனத இனக்கம்

(B) தற்சுமற்சி இனக்கம் (C) அனவு இனக்கம்

(D) லங்கற் இனக்கம்

8) Pick out the correct statement:
1. Tap root system is seen in monocotyledon
2. Fibrous root system is seen in dicotyledon
(A) 1 only

(B) 2 only

(C) Both

(D) None

கீழ்க்கண்டயற்றுள் சோினோது ?
1. ய யித்தின தோயபங்கில் ஆணிகயர்த்வதோகுப்பு கோணப்டுகிது .
2. இய யித்தின தோயபங்கில் சல்லிகயர்த்வதோகுப்பு கோணப்டுகிது .
(A) 1 நட்டும்

(B) 2 நட்டும்

(C) இபண்டும்

(D) ஏதுநில்ன
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9) At present how many Union Territories are in India?
இந்தினோயில் தற்கோது எத்தன யூினன் ிபகதசங்கள் உள் ?
(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

10) How many billion years before the Big Bang Explosion took place?
வய வயடிப்பு எத்தன ில்லினன் ஆண்டுகலக்கு பன் ஏற்ப்ட்டது ?
(A) 4.5

(B) 10

(C) 12

(D) 15

(C) Nehru

(D) Sarvarkar

11) “India is an Ethnological Museum “ is said by?
(A) Gandhi

(B) Smith

இந்தினோனய இங்கின் அயங்கோட்சினகம் எ கூினயர் ?
(A) கோந்தி

(B) ஸ்நித்

(C) கய

(D) சயோர்கர்

12) Which is the Highest Plateau in the world?
(A) Ladakh

(B) Tibet

(C) Deccan Plateau

(D) Chota NAgpore Plateau

உகிககன உனர்ந்த பீட பூநி எது ?
(A) டோக்

(B) தித்

(C) தக்கோ பீட பூநி

(D) கசோட்டோ ோகபுோி

13) The Asteroid belt is found between?
1. Uranus

2. Mars

3. Jupiter

4. Saturn

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 2 & 4

(D) 3 & 4

சிறு ககோள் நண்டம் எந்த இய ககோள்கலக்கு இனடகன கோணப்டுகிது ?
1. யுகபஸ்

2. வசவ்யோய்

3. யினோமன்

4. சி

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 2 & 4

(D) 3 & 4

14) Which planet is named after the Roman deity the messenger to the gods?
(A) Mercury

(B) Venus

(C) Mars

(D) Jupiter

கபோநோின கடவுின் தூதுயோின் வனபோல் அனமக்கப்டும் ககோள் எது ?
(A) புதன்

(B) வயள்ி

(C) வசவ்யோய்

(D) யினோமன்

(C) Square

(D) Rectangle

(C) சதுபம்

(D) வசவ்யகம்

15) What is the shape of the Pacific Ocean?
(A) S Shaped

(B) Triangular

சிிக் வயங்கடலின் யடியம் என் ?
(A) S யடியம்

(B) பக்ககோணம்

16) The leaves of Victoria amzonica grows upto how many metre?
யிக்கடோோினோ அகநகசோிக்கோ இனகள் எத்தன நீட்டர் யிட்டம் யனப யயம் ?
(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(C) 2525

(D) 2515

17) What is the total length of the river Ganges?
கங்னக தினின் ீம் எத்தன கிகோ நீட்டர் ?
(A) 2535

(B) 2545
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18) The plants growing in Desert habitat stores water and minerals in their?
(A) Leaves

(B) Stem

(C) Root

(D) Flower

ோனயத் தோயபங்கள் ீனபயும் கிந உப்னயும் எந்த குதினில் கசநிக்கிது ?
(A) இன

(B) தண்டு

(C) கயர்

(D) நர்

19) The Surface of the Earth is covered by how many percent of Land area?
புயினின் கநற்பப்பு எத்தன சதயிதம் ித்தோல் சூமப்ட்டது ?
(A) 71

(B) 29

(C) 78

(D) 3

(C) Andes

(D) Kilimanjaro

(C) ஆண்டிஸ்

(D) கிிநோன்ஜோகபோ

(C) 3-4-2-1

(D) 3-4-1-2

(C) 3-4-2-1

(D) 3-4-1-2

20) Which is the longest Mountain range in the world?
(A) Rocky

(B) Everest

உகின் நிக ீநோ நனத்வதோடர் எது ?
(A) போக்கி

(B) இநனம்

21) Match the following
1. Punjab

-

Garba

2. Gujarat

-

Bhangra

3. Rajasthan

-

Chholiya

4. Uttar Pradesh

-

Kalbelia

(A) 2-1-4-3

(B) 2-1-3-4

வோயத்துக – நோிம்( டம்)
1. ஞ்சோப் –1. கோர்ோ
2. குஜபோத் –2. ங்க்போ
3. போஜஸ்தோன் –3. கசோலினோ
4. உத்தர் ிபகதசம் –4. கல்கலினோ
(A) 2-1-4-3

(B) 2-1-3-4

22) Which is the most dominant reason for inequality and discrimination in India?
(A) Illiteracy

(B) Poverty

(C) Caste

(D) Religion

இந்தினோயில் சநத்துயநின்னந நற்றும் ோகுோட்டிற்க்கோ நிக பக்கின கோபணம் ?
(A) கல்யினியின்னந

(B) யறுனந

(C) சோதி பன

(D) இயோதம்

(B) Triangular

(C) Square

(D) Rectangle

(B) பக்ககோணம்

(C) சதுபம்

(D) வசவ்யகம்

23) What is the shape of the Atlantic Ocean?
(A) S Shaped
அட்ோண்டிக் கடலின் யடியம் ?
(A) S யடியம்

24) Which is the deepest point in the Indian Ocean?
(A) Mariana Trench

(B) Java Trench

(C) Puerto Rica Trench

(D) Milwaukee Trench

இந்தினப் வயங்கடலின் ஆமநோ குதி எது ?
(A) நோினோோ அகமி

(B) ஜோயோ அகமி

(C) கோர்ட்கடோ அகமி

(D) நில்யோக்கி அகமி
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25) Pick the out the correct statement regarding Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar:
1. Chairman of the Drafting Committee
2. Independent India’s 1st law minster
3. Was awarded Bharat Ratna on 1990
(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

டோக்டர் பீம்போவ் போம்ஜி அம்கத்கர் ற்ினதில் சோினோது எது ?
1. அபசினனநப்பு ிர்ணன சனனின் யனபவுகுலயின் தனயர்
2. சுதந்திப இந்தினோயின் பதல் சட்ட அனநச்சர்
3. 1990-இல் ோபத பத்ோ யியது யமங்கப்ட்டது
(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

26) Which channel separates Andaman and Nicobar islands?
(A) 60 channel

(B) 80 channel

(C) 90 channel (D) 100 channel

அந்தநோன் தீனயயும் ிக்ககோோர் தீனயயும் ிோிக்கும் கோல்யோய் ?
(A) 60 கோல்யோய்

(B) 80 கோல்யோய்

(C) 90 கோல்யோய்

(D) 100 கோல்யோய்

27) Pick out the wrong statement:
1.The weight is indirectly proportional to the mass on the Earth’s surface.
2. The mass will remain same in both earth and moon.
3.The moon’s gravitational pull is one fourth of the earth’s gravitational pull.
(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) 1,2 & 3

கீழ்க்கண்டயற்றுள் தயோது ?
1. பூநினின் பப்ில் எனட என்து ினக்கு எதிர்தகயில் இயக்கும் .
2. பூநி நற்றும் ியில் ின சநநோக இயக்கும்
3. ியின் ஈர்ப்பு யினச புயினன கோல் ோன்கில் ய ங்கு ஆகும் .
(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) 1,2 & 3

28) Which Ocean is the busiest shipping route between Eastern and Western hemisphere?
(A) Pacific Ocean

(B) Atlantic Ocean

(C) Indian Ocean

(D) Artic Ocean

அதிகநோ கப்ல் கோக்குயபத்து னடவறும் வயங் கடல் ?
(A) சிிக்

(B) அட்ோண்டிக்

(C) இந்தினப் வயங்கடல்

(D) ஆர்ட்டிக் வயங்கடல்

29) Which district of Tamil Nadu has highest Sex ratio?
(A) Kanyakumari

(B) Nilagiri

(C) Dharmapuri

(D) Salem

(C) தயநபுோி

(D) கசம்

தநிழ்ோட்டில் ோலி யிகிதம் அதிகம் உள் நோயட்டம் ?
(A) கன்ினோகுநோி

(B) ீகிோி

30) When was Dr. Abdul Kalam was awarded the Bharat Ratna award?
அப்துல் கோம் அயர்கலக்கு ோபத பத்ோ யியது யமங்கப்ட்ட ஆண்டு ?
(A) 1990

(B) 1992

(C) 1997

(D) 1999
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31) How many languages does the Constitution of India recognizes as Official Language?
இந்தினோயில் தற்கோது அங்கீகோிக்கட்ட வநோமிகள் எண்ணிக்னக ?
(A) 14

(B) 15

(C) 18

(D) 22

(C) Ohm

(D) Watt

(C) ஒம்

(D) யோட்

32) What is the SI unit of Electric Current?
(A) Ampere

(B) Kelvin

நின்கோட்டத்தின் SI அகு என் ?
(A) ஆம்ினர்

(B) வகல்யின்

33) Which of the following is a example of Unicellular Organisms ? /
1. Paramecium

2. Amoeba

3. Molluscs

4. Euglena

(A) 1,2 & 3

(B) 2,3 & 4

(C) 1, 2 & 4

(D) All

கீழ்க்கண்டயற்றுள் ய வசல் உனிோிக்கு எடுத்துக்கோட்டு ?
1. ோபநீசினம்

2. அநீோ

3. வநோல்லுச்க்ஸ்

4. யுக்ிோ

(A) 1,2 & 3

(B) 2,3 & 4

(C) 1, 2 & 4

(D) All

(C) Thailand

(D) Nepal

(C) தோய்ோந்து

(D) கோல்

(B) m2

(C) m3

(D) m/sec

(B) நீ2

(C) நீ3

(D) நீ யிோடி /

(C) Arabic

(D) Czechoslovakia

(C) அபிக்

(D) வசக்ககோஸ்கோயினோ

34) The Jurong Birds Park is located at?
(A) Malaysia

(B) Singapore

ஜீபோங் னயகள் பூங்கோ எந்த ோட்டில் உள்து ?
(A) நகசினோ

(B) சிங்கபூர்

35) The SI unit for Volume of a Solid is?
(A) m
யநின் SI அகு என் ?
(A) நீ

36) The word “Robata” is derived from ?
(A) Greek

(B) Latin

கபோோட்டோ என்து எம்வநோமிச் வசோல் ?
(A) கிகபக்கம்

(B) த்தின்

37) Who were the persons who proposed the same ideology on cutting a matter and reaching the point of atom?
1. Aryabatta

2. Kanada

3. Democritus

(A) 1&2

(B) 2&3

(C) 1&3

(D) 1,2 & 3

யப்வோயள் ற்ின த்த கயத்துகன கூின தத்துயகநனதகள் னோர் ?
1. ஆோினட்டர்

2. கோடோ

3. வடநோக்பட்டிஸ்

(A) 1&2

(B) 2&3

(C) 1&3

(D) 1,2 & 3

(B) Venus

(C) Mars

(D) Jupiter

(C) வசவ்யோய்

(D) யினோமன்

38) Which is the Hottest Planet?
(A) Mercury

நிகவும் வயப்நோ ககோள் எது ?
(A) புதன்

(B) வயள்ி
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39) Which part of Amoeba helps it for movement or locomotion?
(A) Pseudomonas

(B) Cilia

(C)Flagellum

(D) Vacuole

(C) கனசனினம

(D) தண்குநிழ்

(C)Flagellum

(D) Vacuole

(C) கனசனினம

(D) தண்குநிழ்

(C) 8848

(D) 8484

(C) 1790

(D) 1730

(C) Bengaluru

(D) Delhi

(C) வங்கலர்

(D) வடல்லி

(C) Elephant

(D) Eagle

அநீோ எதன் பம் இடப்வனர்ச்சி வசய்கிது ?
(A) கோலி கோல்கள்

(B) குறு இனகள்

40) Movement of Paramecium is due to the presence of?
(A) Pseudomonas

(B) Cilia

ோபநீசினம் எதன் பம் இடப்வனர்ச்சி வசய்கிது ?
(A) கோலி கோல்கள்

(B) குறு இனகள்

41) What is the height of Mount Everest?
எயபஸ்ட் சிகபத்தின் ீம் எவ்யவு ?
(A) 8488

(B) 8484

42) The Standard set of units was created in the year?
திட்ட அகுகள் உயயோக்கப்ட்ட ஆண்டு ?
(A) 1780

(B) 1760

43) Where is National Physical Laboratory is located? /
(A) Kolkata

(B) Pune

கதசின இனற்ினல் ஆய்யகம் அனநந்துள் இடம் ?
(A) கல்கத்தோ

(B) பூக

44) Which organism is a example for Aestivation? /
(A) Snail

(B) Turtle

யிங்குகில் ககோனடகோ உக்கத்திற்கு எடுத்துக்கோட்டு ?
(A) த்னத

(B) ஆனந

(C) னோன

(D) கலகு

45) Which of the following organism is a example of Hibernation?
(A) Snail

(B) Turtle

(C) Elephant

(D) Eagle

யிங்குகில் குிர்கோ உக்கத்திற்கு எடுத்துக்கோட்டு ?
(A) த்னத

(B) ஆனந

(C) னோன

(D) கலகு

46) Which Article of the Constitution provides equality before law ?
(A) Art 14

(B) Art 15

(C) Art 16

(D) Art 17

சட்டத்திற்கு பன் அனயயம் சநம் எக்கூறும் அபசினனநப்பு ிோிவு ?
(A) ிோிவு 14

(B) ிோிவு 15

(C) ிோிவு 16

(D) ிோிவு 17

47) What is the surface temperature of the Sun? / சூோினின் கநற்ப்பப்பு வயப் ின எத்தன டிகிோி ?
(A) 4500

(B) 5000

(C) 5500

(D) 6000

48) Which is the only planet that is not named after any Greek or Roman Deity ?
(A) Earth

(B) Mars

(C) Mer ury

(D) Venus

கபோநோின நற்றும் கிகபக்க கடவுின் வனபோல் அனமக்கப்டோத கப ககோள் ?
(A) பூநி

(B) வசவ்யோய்

(C) புதன்

(D) வயள்ி

No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
6

Legend’s 2.0 Series Test No-1
6th New Book Term -1 Science & Social
49) Which among the following gives more energy?
(A) Carbohydrates

(B) Fats

(C) Protein

(D) Vitamin

(C) புபதம்

(D) னயட்டநின்

(C) Rice

(D) Soya Beans

(C) அோிசி

(D) கசோனோ பீன்ஸ்

(C) Neptune

(D) Saturn

(C) வப்ட்டியூன்

(D) சி

(C) Magnesium

(D) Methane

(C) நக்ிசினம்

(D) நீத்கதன்

கீழ்க்கண்டயற்றுள் அதிக ஆற்ன வகோடுப்து எது ?
(A) கோர்கோனைட்கபட்

(B) வகோலப்பு

50) Which among the following is rich in protein?
(A) Potatoe

(B) Spinach

அதிகநோ புபதம் உள் உணவு எது ?
(A) உயனக்கிமங்கு

(B) கீனப

51) Phobos and Deimos are the natural satellites of?
(A) Mars

(B) Jupiter

கோஸ்? டீநஸ் என்து எதன் துனணக்ககோள் ,
(A) வசவ்யோய்

(B) யினோமன்

52) Uranus appears green due to the presence of?
(A) Hydrogen

(B) Nitrogen

யுகபஸ் ககோள் ச்னச ிநோக இயக்க கோபணம் ?
(A) னைட்பஜன்

(B) னட்பஜன்

53) Pick out the correct statement:
1. Earth closest position to the Sun is known as Perihelion.
2. Earth farthest position from the sun is known as Aphelion
(A) 1 Only

(B) 2 Only

(C) Both

(D) None

கீழ்க்கண்டயற்றுள் சோினோது
1. புயி சூோினனுக்கு நிக அயகில் யயம் ிகழ்யின் வனர் perihelion
2. புயி சூோினனுக்கு வதோனயில் உள் ிகழ்யின் வனர் aphelion
(A) 1 நட்டும்

(B) 2 நட்டும்

(C) இபண்டும்

(D) ஏதுநில்ன

(C) Vitamin E

(D) Vitamin C

54) Which vitamin is related to clotting of Blood?
(A) Vitamin A

(B) Vitamin K

இபத்தம் உனதலுக்கு வதோடர்ப்புனடன னயட்டநின் எது ?
(A) னயட்டநின் A

(B) னயட்டநின் k

(C) னயட்டநின் E

(D) னயட்டநின் C

(C) Vitamin E

(D) Vitamin C

(C) னயட்டநின் E

(D) னயட்டநின் C

(C) டிசம்ர் 10

(D) டிசம்ர் 11

55) Which vitamin is related to fertility?
(A) Vitamin A

(B) Vitamin K

இயியத்தி வதோடர்புனடன னயட்டநின் எது ?
(A) னயட்டநின் A

(B) னயட்டநின் k

56) International Mountain Day is observed on?
சர்யகதச நனகள் திம் என்று அனுசோிக்கப்டுகிது ?
(A) டிசம்ர் 1

(B) டிசம்ர் 5
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57) Pick out the correct statement:
1. Velocity of the light is 3 lakhs km
2. Sound travels at a speed of 330m/sec
(A) 1 Only

(B) 2 Only

(C) Both

(D) None

(C) இபண்டும்

(D) ஏதுநில்ன

(C) Saturn

(D) Uranus

(C) சி

(D) யுகபஸ்

கீழ்க்கண்டயற்றுள் சோினோது ?
1. ினின் தினசகயகம் யிோடிக்கு 3 ட்சம் கி நீ.
2. லினின் கயகம் யிோடிக்கு 330 நீட்டர்
(A) 1 நட்டும்

(B) 2 நட்டும்

58) Which among the following is not a Gaseous Planet? /
(A) Mars

(B) Jupiter

கீழ்க்கண்டயற்றுள் எது யிநக் ககோள் அல் ?
(A) வசவ்யோய்

(B) யினோமன்

59) Due to which vitamin deficiency Night Blindness is caused?
(A) Vitamin A

(B) Vitamin K

(C) Vitamin E

(D) Vitamin C

எந்த னயட்டநின் குனோட்டோல் நோனக்கண் கோய் ஏற்டுகிது ?
(A) னயட்டநின் A

(B) னயட்டநின் k

(C) னயட்டநின் E

(D) னயட்டநின் C

(C) Scurvy

(D) Rickets

(C) ஸ்கர்யி

(D) ோிக்கட்ஸ்

60) Disease caused due to the deficiency of vitamin D is ? /
(A) Night Blindness

(B) Beri Beri

னயட்டநின் D குனோட்டோல் யபக்கூடின கோய் எது ?
(A) நோனக்கண்

(B) வோி வோி

61) In our Solar system how many planets rotates on the Counter Clockwise direction?
சூோின குடும்த்தில் எத்தன ககோள்கள் எதிர் கடிகோப தினசனில் சுற்றுகிது ?
(A) 2

(B) 3

(C) 6

(D) 4

62) How many planets in our solar system does not have a natural satellite?
சூோின குடும்த்தில் எத்தன ககோள்கலக்கு துனணக்ககோள் இல்ன ?
(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

63) Earth revolves around the Sun at the speed (km) of ?
புயி சூோினன எத்தன கிகோ நீட்டர் கயகத்தில் சுற்றுகிது ?
(A) 24

(B) 27

(C) 27.3

(D) 30

(C) Neptune

(D) Saturn

64) Which planet is named after the Roman God of War ?
(A) Mars

(B) Jupiter

கபோநோின கோர்க் கடவுள் வனபோல் அனமக்கப்டும் ககோள் எது ?
(A) வசவ்யோய்

(B) யினோமன்

(C) வப்ட்டியூன்

(D) சி

65) On which date Mangalyan was launched by the ISRO into space ? /
இஸ்கபோ நங்கல்னோன் யிண்கத்னத அனுப்ின ஆண்டு ?
(A) 29.9.2014

(B) 24.8.2014

(C) 24.9.2014

(D) 29.8.2014
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66) Disease caused due to the deficiency of vitamin C is ?
(A) Night Blindness

(B) Beri Beri

(C) Scurvy

(D) Rickets

(C) ஸ்கர்யி

(D) ோிக்கட்ஸ்

(C) Vitamins

(D) none

(C) னயட்டநின்

(D) ஏதும் இல்ன

னயட்டநின் C குனோட்டோல் யபக்கூடின கோய் எது ?
(A) நோனக்கண்

(B) வோி வோி

67) Which are called as Protective foods? /
(A) Carbohydrates

(B) Fats

ோதுகோக்கும் உணவு எ அனமக்கப்டுயது எது ?
(A) கோர்கோனைட்கபட்

(B) வகோலப்பு

68) Name the gases found in Jupiter?
1. Hydrogen

2. Helium

3. Iron Oxide

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) 1, 2 & 3

யினோமன் ககோில் கோணப்டும் யோயுக்கள் எனய ?
1. னைட்பஜன்

2. ைீலினம்

3. இயம்பு ஆக்னசடு

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) 1, 2 & 3

(C) Titon

(D) Titonia

(C) னடட்டன்

(D) னடட்டோினோ

69) Name the largest moon of Saturn?
(A) Triton

(B) Ganymede

சிக்ககோின் நிகப்வோின துனணக்ககோின் வனர் ?
(A) டினபட்டன்

(B) கிநீடு

70) What is the distance between Earth and Moon? /
ிவு புயினிலியந்து எவ்யவு கிகோநீட்டர் வதோனயில் உள்து ?
(A) 3,84,840

(B) 3,84,400

(C) 3,48,800

(D) 3,48,400

71) ISRO launched India’s 1st ever moon mission , Chandrayan 1 in?
ினய ஆபோன சந்திபோனன் -1 அனுப்ப்ட்ட ஆண்டு ?
(A) 2004

(B) 2006

(C) 2008

(D) 2010

72) Halley comet which appeared in 1986 will appear next on?
1986-ம் ஆண்டு வதன்ட்ட கைலி யோல்யிண்நீன் நீண்டும் எப்கோது கதோன்றும் ?
(A) 2041

(B) 2051

(C) 2061

(D) 2071

(C) 23 ½

(D) 66 ½

73) Earth is tilted or inclined from vertical by an angle of? /
புயி தன் அச்சில் எத்தன டிகிோி சோய்ந்துள்து ?
(A) 21 ½

(B) 22 ½

74) Which among the following are water soluble vitamins?
(A) Vitamin A,D

(B) Vitamin A, K

(C) Vitamin B,D

(D) Vitamin B, C

கீழ்க்கண்டயற்றுள் ீோில் கனபயும் னயட்டநின்கள் எனய ?
(A) னயட்டநின் A,D

(B) னயட்டநின் A,K

(C) னயட்டநின் B,D (D) னயட்டநின் B,C

No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
9

Legend’s 2.0 Series Test No-1
6th New Book Term -1 Science & Social
75) Which vitamin is known as Sunlight vitamin? /
(A) Vitamin B

(B) Vitamin C

(C) Vitamin D

(D) Vitamin K

(B) னயட்டநின் C

(C) னயட்டநின் D

(D) னயட்டநின் K

1. March 21

2. June 21

3. September 23

4. December 23

(A) 1 & 3

(B) 2 & 4

(C) 1 & 4

(D) 2 & 3

சூோின ி னயட்டநின் எ அனமக்கப்டுயது எது ?
(A) னயட்டநின் B
76) Pick the Equinox days?

கீழ்க்கண்டயற்றுள் சந கலிபவு ோட்கள் எனய ?
1. நோர்ச் –21

2. ஜூன் –21

3. வசப்வடம்ர் –23

4. டிசம்ர் –22

(A) 1 & 3

(B) 2 & 4

(C) 1 & 4

(D) 2 & 3

(C) Both

(D) None

(C) இபண்டும்

(D) ஏதுநில்ன

(C) Mercury

(D) Venus

(C) புதன்

(D) வயள்ி

(C) Uranus

(D) Neptune

(C) யூகபன்ஸ்

(D) வப்டியூன்

77) Pick the incorrect statements?
1. Summer Solstice

-

June 21

2. Winter Solstice

-

December 22

(A) 1 Only

(B) 2 Only

கீழ்க்கண்டயற்றுள் தயோது ?
1. ககோனடக்கோ கதிர் தியப்ம் – ஜூன் 21
2. குிர்கோ கதிர் தியப்ம்

டிசம்ர் -22

(A) 1 நட்டும்

(B) 2 நட்டும்

78) Only celestial body where man has landed is?
(A) Mars

(B) Moon

நிதன் தன் கோடினன தித்துள் கப யிண்வோயள் ?
(A) வசவ்யோய்

(B) சந்திபன்

79) Which of the following can float on water?
(A) Jupiter

(B) Saturn

எந்த ககோோல் தண்ணீோில் நிதக்க இனலும் ?
(A) யினோமன்

(B) சி

80) Sun screen lotion reduces your skin ability to produce which vitamin?
(A) Vitamin B

(B) Vitamin C

(C) Vitamin D

(D) Vitamin K

சூோின தினப பூச்சு (Sun Screen Lotion) எந்த னயட்டநின் உற்த்தினன குனகிது ?
(A) னயட்டநின் B

(B) னயட்டநின் C

(C) னயட்டநின் D

(D) னயட்டநின் K

(C) Vitamin D

(D) Vitamin K

(C) னயட்டநின் D

(D) னயட்டநின் K

(C) 2008

(D) 2013

81) Which vitamin do Gooseberries consist of?
(A) Vitamin B

(B) Vitamin C

வல்லிக்கினில் உள் னயட்டநின் எது ?
(A) னயட்டநின் B

(B) னயட்டநின் C

82) When was Tamil declared as Classical Language ? /
தநிழ் வசம்வநோமினோக அியிக்கப்ட்ட யயடம் ?
(A) 2004

(B) 2005
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83) How many years Nelson Mandela spent in prison?
வல்சன் நண்கடோ எத்தன ஆண்டுகள் சினனில் இயந்தோர் ?
(A) 9

(B) 16

(C) 27

(D) 32

84) Which article of the Constitution states that the State shall not to discriminate against any citizen on grounds
only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them
(A) Art 14

(B) Art 15

(C) Art 16

(D) Art 17

நதம்? அடிப்னடனில் ோகுோடு கூடோது எக்கூறும் அபசினனநப்பு ிோிவு ,ோலிம் ,சோதி ,இம் ,
(A) ிோிவு 14

(B) ிோிவு 15

(C) ிோிவு 16

(D) ிோிவு 17

85) Which Schedule of Indian Constitution deals with the Official Languages of India?
(A) 7th

(B) 8th

(C) 10th

(D) 12th

அலுயல் வநோமிகள் ற்ி கூறும் இந்தின அபசினனநப்பு அட்டயனண எது ?
(A) ஏமோயது

(B) எட்டோயது

(C) த்தோயது

(D) ன்ிவபண்டோயது

86) Which are called as Protective foods?
(A) Carbohydrates

(B) Fats

(C) Minerals

(D) none

(C) தோது உப்புக்கள்

(D) ஏதும் இல்ன

ோதுகோப்பு உணவுகள் எ அனமக்கப்டுயது எது ?
(A) கோர்கோனைட்கபட்

(B) வகோலப்பு

87) Which mineral is responsible for the synthesis of thyroid hormone?
(A) Calcium

(B) Phosphorous

(C) Iodine

(D) Iron

னதபோய்டு ைோர்கநோன் உற்த்திக்கு கதனயனோ தோது உப்பு எது ?
(A) கோல்சினம்

(B) ோஸ்பஸ்

(C) அகனோடின்

(D) இயம்புச் சத்து

(C) Thoothukudi

(D) Nilagiri

88) Which district of Tamil Nadu has highest literacy rate?
(A) Kanyakumari

(B) Chennai

தநிழ்ோட்டில் எலத்திவு யிகிதம் அதிகம் உள் நோயட்டம் ?
(A) கன்ினோகுநோி

(B) வசன்ன

(C) தூத்துக்குடி

(D) ீகிோி

89) Which plateau is known as the “Roof of the World”?
(A) Ladakh

(B) Tibet

(C) Deccan Plateau

(D) Chota NAgpore Plateau

உகத்தின் கூனப எ அனமக்கப்டும் பீட பூநி எது ?
(A) டோக்

(B) தித்

(C) தக்கோ பீட பூநி

(D) கசோட்டோ ோகபுோி

90) Why does Mercury experiences very extreme temperature?
(A) No Water

(B) No Gas

(C) No Atmosphere

(D) No Satellites

புதன் ககோில் கல் அதிக வயப்நோகவும் இபவு அதிக குிபோகவும் இயக்க கோபணம் ?
(A) ீர் இல்ன
(C) யிநண்டம் இல்ன

(B) யோயுக்கள் இல்ன
(D) துனணக்ககோள் இல்ன
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91) Which is the largest and deepest ocean in the Earth?
(A) Pacific Ocean

(B) Artic Ocean

(C) Antartic Ocean

(D) Indian Ocean

புயினின் நிகப்வோின நற்றும் ஆமநோ வயங்கடல் எது ?
(A) சிிக் வயங்கடல்

(B) ஆர்டிக் வயங்கடல்

(C) அண்டோர்டிக் வயங்கடல்

(D) இந்தினப் வயங்கடல்

92) Which mineral is responsible for the formation of haemoglobin?
(A) Calcium

(B) Phosphorous

(C) Iodine

(D) Iron

ைீகநோகுகோின் உற்த்திக்கு கதனயனோ தோது உப்பு எது ?
(A) கோல்சினம்

(B) ோஸ்பஸ்

(C) அகனோடின்

1. Vitamin A

2. Vitamin B

3. Vitamin C

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) இயம்புச் சத்து

93) Moringa leaves are rich in?
(D) All

பயங்னக இனனில் ினந்துள் னயட்டநின்கள் எனய ?
1. னயட்டநின் A

2. னயட்டநின் B

3. னயட்டநின் C

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

94) tahW is the depth of Mariana Trench?
புயினின் ஆமநோ குதினோ நோினோ அகமினின் ீம் எத்தன நீட்டோர் ?
(A) 10949

(B) 10994

(C) 10499

(D) 10449

95) Which article of Indian Constitution related with Untouchability?
(A) Art 14

(B) Art 15

(C) Art 16

(D) Art 17

தீண்டோனந மிப்பு ற்ி கூறும் இந்தின அபசினனநப்பு ிோிவு ?
(A) ிோிவு 14

(B) ிோிவு 15

(C) ிோிவு 16

(D) ிோிவு 17

(C) Telungu

(D) Marathi

96) Which is the second most spoken language in India? /
(A) Hindhi

(B) Bangali

இந்தினோயில் இபண்டோயது அதிகநோக கசப்டும் வநோமி எது ?
(A) இந்தி

(B) யங்கோம்

(C) வதலுங்கு

(D) நபோத்தி

97) Which among the following are protein deficiency disease? /
1. Kwashiorkor

2. Rickets

3. Marasmus

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

கீழ்க்கண்டயற்றுள் புபதக்குனோட்டு கோய்கள் எனய ?
1. குயோசிகனோர்கர்

2. ோிக்கட்ஸ்

3. நபோஸ்நஸ்

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

(C) Mahendragiri

(D) Nilagiri

(C) நககந்திபகிோி

(D) ீகிோி

98) Which is the land of lowest rainfall in India?
(A) Jaisalmer

(B) Mawsynram

இந்தினோயில் குனயோ நனம வோமியும் குதி ?
(A) வஜய்சோல்நர்

(B) வநௌசின்போம்
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99) Match the following
1. Calcium

-

1.Anaemia

2. Phosphorous -

2.Cretinism

3. Iodine

-

3.Osteomalatia

4. Iron

-

4.Rickets

(A) 4-3-2-1

(B) 3-4-2-1

(C) 4-3-1-2

(D) 3-4-1-2

(C) 4-3-1-2

(D) 3-4-1-2

(C) Malacca

(D) Minikai

வோயத்துக – தோது உப்புகள்( கோய்கள்)
1. கோல்சினம்

-1. பத்தகசோனக

2. ோஸ்பஸ்

–2. கிோிட்டிிசம்

3. அகனோடின்

- 3. ஆஸ்டிகனோநகசினோ

4. இயம்பு சத்து –4. ோிக்கட்ஸ்
(A) 4-3-2-1

(B) 3-4-2-1

100) Which Strait connects Indian Ocean and Pacific Ocean?
(A) Michelin

(B) Helena

இந்தின வயங்கடனயும் ? சிிக் வயங்கடனயும் இனணக்கும் ீர்ச்சந்தி வனர் ,
(A) வநக்கல்ன்

(B) வைோ

(C) நோக்கோ

(D) நிிக்கோய்

(C) Tetanus

(D) Small Pox

(C) வடட்டஸ்

(D) சின்ம்னந

101) Which of the following is not a Bacterial disease?
(A) Cholera

(B) Pnemonia

கீழ்க்கண்டயற்றுள் எனய ோக்டீோினோ கோய் அல் ?
(A) கோபோ

(B) ிகநோினோ

102) Study of the Universe is known as? / அண்டத்னத ற்ின டிப்ிற்கு வனர் என் ?
(A) Pedology

(B) Etiology

(C) Hydrology

(D) Cosmology

(C) Ariyalur

(D) Dharmapuri

103) Which district of Tamil Nadu has lowest literacy rate?
(A) Villupuram

(B) Krishnagiri

தநிழ்ோட்டில் எலத்திவு யிகிதம் குனயோக உள் நோயட்டம் ?
(A) யிலப்புபம்

(B) கியஷ்ணகிோி

(C) அோினலூர்

(D) தயநபுோி

(C) 4-3-2-1

(D) 4-1-2-3

(C) 4-3-2-1

(D) 4-1-2-3

104) Match the following
1. Seconds

-

Luminous Intensity

2. Mole

-

Amount of substance

3. Kilogram

-

mass

4. Candela

-

Time

(A) 4-2-1-3

(B) 4-2-3-1

வோயத்துக
1. யிோடி

–

ிச்வசிவு

2. கநோல்

–

வோயட்கின் அவு

3. கிகோகிபோம் –

ின

4. ககண்டிோ

கோம்

(A) 4-2-1-3

–

(B) 4-2-3-1
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105) Micro Processors were used by which generation computers? /
(A) First

(B) Second

(C) Third

(D) Fourth

கணிினில் தண் வசனலி எந்த தனபனனன சோர்ந்தது ?
(A) பதல்

(B) இபண்டோம்

(C) பன்ோம்

(D) ோன்கோம்

106) Integrated Circuits were used in which Generation of computer?
(A) First

(B) Second

(C) Third

(D) Fourth

கணிினில் யங்கினணந்த சுற்று எந்த தனபனனன சோர்ந்த்தது ?
(A) பதல்

(B) இபண்டோம்

(C) பன்ோம்

(D) ோன்கோம்

107) Rotation of a top is an example of?
(A) Circular Motion

(B) Rotatory Motion

(C) Oscillatory Motion

(D) Irregular Motion

ம்பத்தின் இனக்கம் என்து ?
(A) யட்டப்ோனத இனக்கம்

(B) தற்சுமற்சி இனக்கம்

(C) அனவு இனக்கம்

(D) லங்கற் இனக்கம்

108) Stars like Sun are covered by which of the following?
(A) Liquid

(B) Gas

(C) Bose-Einstein Consendate

(D) Plasma

சூோினனும் ட்சத்திப நண்டபம் கசர்ந்த கப்பு என்து எந்த ின ?
(A) திபயம்

(B) யோயு

(C) கோஸ் – ஐன்ஸ்ட்டீன்

(D) ிோஸ்நோ

109) Who is known as Father of Computer?
(A) Agusta Ada Lovelace

(B) Marie Curie

(C) Marie Comb

(D) Charles Babage

கணிினின் தந்னத எ அனமக்கப்டுயர் னோர் ?
(A) அகஸ்டோ அடோவ்கஸ்

(B) கநோி கியூோி

(C) கநோிக்ககோம்

(D) சோர்ஸ் ோகஜ்

110) The first computer was introduced on? / பதல் கணிி அிபகம் வசய்னப்ட்ட ஆண்டு ?
(A) 1980

(B) 1947

(C) 1946

(D) 1985

111) Pick out the correct statement regarding Bose- Einstein condensate :
1. Bose – Einstein condensate is a liquid – like state of matter that exists at extremely cold temperatures.
2. is used in the field of cryogenics.
(A) 1 Only

(B) 2 Only

(C) Both

(D) None

கோஸ்? ஐன்ஸ்ட்டீன் சுயக்கம் ற்ினதில் சோினோது எது1. இனய நிகக்குனயோ தட்வயப் ினனில் கோணப்டும் திபய ின
2. இவ்யனக கடுங்குிர் பனனில் எந்திபங்கில் னன்டுகிது .
(A) 1 நட்டும்

(B) 2 நட்டும்

(C) இபண்டும்

(D) ஏதுநில்ன
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112) How many water particles does a water drop contain?
ய துி ீோில் ஏக்குனன எவ்யவு ீர் துகள்கள் அடங்கியுள்து ?
(A) 1012

(B) 1019

(C) 1021

(D) 1027

(C) 1,3 & 4

(D) All

113) Pick out the correct statement regarding Solid:
1. Definite shape and volume
2. Incompressible
3. There is little space between the particles of solid
4. Particles of solid can move freely.
(A) 1,2 & 3

(B) 2,3 & 4

திண்நின ற்ினதில் சோினோது எது ?
1. குிப்ிட்ட யடியம் நற்றும் யநவு வகோண்டது
2. அலத்தத்திற்கு உட்டோது
3. துகள்கலக்கு இனடகன உள் இனடவயி நிகவும் குனவு
4. திண்நத்தின் துகள்கள் எிதில் கயம்
(A) 1,2 & 3

(B) 2,3 & 4

(C) 1,3 & 4

(D) All

(C) 3-4-1-2

(D) 3-4-2-1

(C) 3-4-1-2

(D) 3-4-2-1

114) Match the following:
1. Sunflower

- Non-Flowering Plant

2. Ricia

- Flowering Plant

3.Mango

- Gymnosperms

4.Cycas

- Angiosperms

(A) 2-1-4-3

(B) 2-1-3-4

வோயத்துக
1. சூோின கோந்தி – பூயோத் தோயபம்
2. ோிக்சினோ – பூக்கும் தோயபம்
3. நோ – திந்த யினதத் தோயபம்
4. னசகஸ் – படின யினத தோயபம்
(A) 2-1-4-3

(B) 2-1-3-4

115) Who is the Computer’s first programmer?
(A) Agusta Ada Lovelace

(B) Marie Curie

(C) Marie Comb

(D) Charles Babage

கணிினின் பதல் ிபர் னோர் ?
(A) அகஸ்டோ அடோவ்கஸ்

(B) கநோி கியூோி

(C) கநோிக்ககோம்

(D) சோர்ஸ் ோகஜ்

116) Which is the land of highest rainfall in India? இந்தினோயில் அதிக நனம வோமியும் குதி எது ?
(A) Jaisalmer

(B) Mawsynram

(C) Mahendragiri

(D) Nilagiri

(C) நககந்திபகிோி

(D) ீகிோி

இந்தினோயில் அதிக நனம வோமியும் குதி எது ?
(A) வஜய்சோல்நர்

(B) வநௌசின்போம்
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117) Which among the following is not a work of Abdul Kalam?
(A) Wings Of Fire

(B) Ignited Minds

(C) The Luminous Spark

(D) Discovery of India

கீழ்க்கண்டயற்றுள் அப்துல் கோம் அயர்கள் எலதோத புத்தகம் எது ?
(A) அக்ிச் சிகுகள்

(B) எலச்சி தீங்கள்

(C) தி லூநிஸ் ோர்க்

(D) டிஸ்கயோி ஆப் இந்தினோ

118) Where is Amazon Rain forest situated?
(A) North America

(B) Africa

(C) South America

(D) South Africa

அகநசோன் நனமக்கோடுகள் எங்கு உள்து ?
(A) யட அகநோிக்கோ

(B) ஆப்ோிக்கோ

(C) வதன் அவநோிக்கோ

(D) வதன் ஆப்ோிக்கோ

119) World Habitat Day is observed on?
(A) March

(B) September

(C) October

(D) April

(C) அக்கடோர்

(D) ஏப்பல்

(C) Silicon

(D) Hydrogen

உக யோமிட ோள் எந்த நோதம் அனுசோிக்கப்டுகிது ?
(A) நோர்ச்

(B) வசப்டம்ர்

120) Most abundant element in atmosphere ?
(A) Oxygen

(B) Nitrogen

யிநண்டத்தில் கோணப்டும் யோயுக்கில் பதன்னநனோது ?
(A) ஆக்சிஜன்

(B) னட்பஜன்

(C) சிலிகோன்

(D) னைட்பஜன்
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