Legend’s 2.0 Series Test No-5
7th New Book Term -2 Science & Social
1) Gastronomy refers to an aspect of?
(A) Religious Tourism

(B) Cultural Tourism

(C) Historical Tourism

(D) Eco Tourism

கஸ்ட்ரபந ன்து வ்யகக சுற்றுகய குக்கது ?
(A) சநனச் சுற்று

(B) கச்சப சுற்று

(C) யபற்றுச் சுற்று

(D) சூமல் சுற்று

2) Nainital Hill station is located at?
(A) Uttarakhand

(B) West Bengal

(C) Jammu

(D) Meghalaya

(C) ஜம்ப

(D) ரநகன

கடல் நகயமடம் ங்கு அகநந்துள்து ?
(A) உத்தபகண்ட்

(B) ரநற்கு யங்கம்

3) Which part of cell provides adenosine tri phosphate which is a source of energy to the cell?
(A) Ribosomes

(B) Cytoplasm

(C) Centrioles

(D) Mitochondria

சசல்லுக்கு அடிரசன் ட்கப ஸ்ரட் ன் பக்கூக யமங்குயது ?
(A) ரரசம்

(B) கசட்ரடப்சம்

(C) சசன்ட்ரனல்

(D) கநட்ரடகண்டின

4) What is the colour of Cytoplasm?
(A) Yellow

(B) Green

(C) Pink

(D) None

(C) இஞ்சயப்பு

(D) துநல்க

(C) Lysosome

(D) Vacuoles

(C) கரசரசம்

(D) சுங்கணகம்

(C) Kodaikanal

(D) Himalaya

(C) சககடக்கல்

(D) இநனநக

(C) Kodaikanal

(D) Meghamalai

(C) சககடக்கல்

(D) ரநக நக

கசட்ரடப்சத்தன் சதுய ம் ன் ?
(A) நஞ்சள்

(B) ச்கச

5) Which are known as “Suicidal Bag” of the cells?
(A) Mitochondria

(B) Nucleus

சசல்லின் தற்சகக ககள்  அகமக்கப்டுகய ?
(A) கநட்ரடகண்டின

(B) உட்கய

6) Which hill station is referred as Princess of Hill Station?
(A) Ooty

(B) Yercaud

நககன் இயபச  அகமக்கப்டுயது து ?
(A) ஊட்டி

(B) ற்கடு

7) Poor Man’s Ooty is referred to which Hills Station?
(A) Yercaud

(B) Yelagiri

கமகன் ஊட்டி  அகமக்கப்டுயது ?
(A) ற்கடு

(B) க

8) When was electricity 1st used in India?
இந்தனயல் பதன் பதக நன்சபம் னன்ட்டிற்கு யந்த ஆண்டு ?
(A) 1882

(B) 1899

(C) 1900

(D) 1905
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9)

Match the following

(Wildlife Sanctuary - State)

a. Gir

- 1. Karnataka

b. Bhadra

- 2. Kerala

c. Periyar

- 3. Uttarakhand

d. Corbett

- 4. Gujarat

(A) 4-1-3-2

(B) 4-3-1-2

சயத்துக

(யங்கு சபணனம் – நம்)

a. கர்

– 1. கர்டக

b. த்ப

– 2. ரகப

c. சனர்

– 3. உத்தபகண்ட்

d. கர்சட்

– 4. குஜபத்

(A) 4-1-3-2

(B) 4-3-1-2

(C) 4-3-2-1

(D) 4-1-2-3

(C) 4-3-2-1

(D) 4-1-2-3

10) When a glass of water is heated its volume gets?
(A) Increases

(B) Decreases

(C) Remains the same

(D) Increases and then decreases

எய குயக க சயப்ப்டுத்தும் ரது அதன் யநன் ?
(A) அதகக்கும்

(B) குகயும்

(C) நற்நல்க

(D) அதகத்து குகயும்

11) Which acid is present in Lemon?
(A) Lactic Acid

(B) Tannic Acid

(C) Citric Acid

(D) Oxalic Acid

லும்ச்கச சல் உள் அநம் ?
(A) க்டிக் அநம்

(B) டக் அநம்

(C) சட்க் அநம்

(D) ஆக்சலிக் அநம்

12) Which of the following is used as catalyst during Vanaspathi preparation?
1. Nickel

2. Platinum

3. Palladium

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

யஸ்த தனப்ல் யகயூக்கனக னன்டுயது ?
1. க்கல்

2. ட்டிம்

3. ல்ரடினம்

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

(C) Gujarat

(D) Odhisa

13) Damanjodi Wind Farm is situated at which district?
(A) Rajasthan

(B) Maharashtra

தநன்ரஜத கற்க ண்கண ந்த நத்தல் அகநந்துள்து ?
(A) பஜஸ்தன்

(B) நகபஷ்டிப

(C) குஜபத்

(D) எச

14) Which among the following energy is the cheapest source of energy?
(A) Coal

(B) Water

(C) Wind

(D) Solar Power

(C) கற்று

(D) சூன ஆற்ல்

நன் சக்த ஆற்ல் யங்கரரன நகவும் நலியது ?
(A) க்க

(B) ர்
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15) Match the following(Dam - State)
a. Tehri Dam

- Andra Pradesh

b. Srisailam Dam

- Uttarkhand

c. Bhakra Nangal Dam - Maharashtra
d. Koyna Dam

- Punjab

(A) 2-1-4-3

(B) 4-3-1-2

(C) 4-3-2-1

(D) 2-1-3-4

(C) 4-3-2-1

(D) 2-1-3-4

சயத்துக (அகணகள் – நம்)
a. சதக அகண

– ஆந்தப

b. ஸ்ரீகசம் அகண

– உத்பகண்ட்

c. க்பங்கள் அகண

– நகபஷ்டிப

d. சகய் அகண

– ஞ்சப்

(A) 2-1-4-3

(B) 4-3-1-2

16) In Tamil Nadu the iron ores are found at?
(A) Kuranginimalai

(B) Gautimalai

(C) Kanjamalai

(D) Servarayanmalai

தநமகத்தல் இயம்புத்தது ககடக்கும் இடம் ?
(A) குபங்க நக

(B) கவுத நக

(C) கஞ்ச நக

(D) ரசர்யபனன் நக

17) Which is the most consumed industrial metal in the world?
(A) Iron

(B) Aluminium

(C) Copper

(D) Gold

(C) தநபம்

(D) தங்கம்

(C) China

(D) Australia

நத தகர்யல் பதலிடத்தல் உள் உரகம் து ?
(A) இயம்பு

(B) அலுநனம்

18) Which country is the largest producer of Gold?
(A) India

(B) America

உகயல் அதக அயல் தங்கம் உற்த்த சசய்யும் டு து ?
(A) இந்தன

(B) அசநக்க

(C) ச

(D) ஆஸ்தரபலின

(C) Brazil

(D) Jamaica

19) Which country is the world’s leading Bauxite producer?
(A) Australia

(B) China

உகல் க்கசட் உற்த்தனல் பன்கனல் உள் டு ?
(A) ஆஸ்தரபலின

(B) ச

(C) ரபசல்

(D) ஜகநக்க

20) The dead matter converts into which of the following first?
(A) Anthracite

(B) Bituminous

(C) Lignite

(D) Peat

(C) லிக்கட்

(D) பீட்

பதலில் உயயகும் க்க து ?
(A) ஆந்த்பகசட்

(B) ட்டுநஸ்

21) If 30 coulomb of electric charge flows through a wire in two minutes. Calculate the current in the wire?
எய கம்னன் யமரன 30 கூலும் நன்ரட்டநது 2 நடத்தற்கு ய்ந்தல் கடத்த யமரன சசல்லும்
நன்ரட்டத்தன் அவு னது ?
(A) 0.25 A

(B) 0.50 A

(C) 0.15 A

(D) 0.60 A
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22) Pick out the correct statement regarding Mercury?
1. It is Opaque
2. It’s boiling point is 375 degree
3. It’s freezing point is -39 degree
(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

தபசம் ற்னதல் சனது ?
1. இது எ ஊடுயயதது
2. இதன் சகதக 375 டிக
3. இதன் உகக -39 டிக
(A) 1 & 2

23) A laboratory thermometer has the Celsius scale ranging from?
ஆய்யக சயப்நனல் உள் அவுரகல் த்தக டிக யகப உள்து ?
(A) -10 to 110

(B) -110 to 10

(C) -35 to 108

(D) -42 to 94

(C) 3 only

(D) All

(C) 3 only

(D) All

(C) Celsius

(D) Joule

(C) சகல்யன்

(D) ஜூல்

24) Pick out the correct statement:
1. Celsius Scale

- Andres Celsius

2. Fahrenheit Scale

- Daniel Gabriel

3. Kelvin Scale

- William

(A) 1 only

(B) 2 & 3

கழ்க்கண்டயற்றுள் சனது ?
1. சசல்சனஸ் அவீட்டு பக – ஆண்ட்பஸ்
2. பன்ஹட் அவீட்டு பக – ரடனல் ரகப்பல்
3. சகல்யன் பக

– யல்லினம்

(A) 1 only

(B) 2 & 3

25) Which among the following is not a unit of temperature?
(A) Celsius

(B) Fahrenheit

கழ்க்கண்டயற்றுள் து சயப்கனன் அகு அல் ?
(A) சசல்சனஸ்

(B) பன்ஹட்

26) Which part of cell involves in the development of spindle fibres in cell division?
(A) Ribosome

(B) Cytoplasm

(C) Centrioles

(D) Mitochondria

சசல் குப்ன் ரது ஸ்ன்டில் ர்கக சயக்கநகடனச் சசய்யது து ?
(A) ரரசம்

(B) கசட்ரடப்சம்

(C) சசன்ட்ரனல்

(D) கநட்ரடகண்டின

27) The fluid inside the nucleus is known as?
(A) Cytoplasm

(B) Protoplasm

(C) Nucleoplasm

(D) none

உட்கயயன் உள்ர உள் அணுக்கய தபயத்தன் சனர் ?
(A) கசட்ரடசம்

(B) ப்ரபரட சம்

(C) யுக்ரன சம்

(D) துநல்க
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28) Jog water falls is in which state?
(A) Kerala

(B) Karnataka

(C) Andhra

(D) Maharashtra

(C) அந்தப

(D) நகபஷ்டிப

(C) Bhadra

(D) Corpett

(C) த்ப

(D) கர்ட்

ரஜக் ர்வீழ்ச்ச அகநந்துள் நம் ?
(A) ரகப

(B) கர்டக

29) In which National Park the Swamp Deer are found?
(A) Kanha

(B) Rathambor

சதுப்பு  நன்கள் கணப்டும் ரதசன பூங்க து ?
(A) கன்ஹ

(B) பந்தம்ர்

30) Which scientist founded the cure for Rabies?
(A) Lavoisier

(B) Neil Bohr

(C) Louis Pasteur

(D) Alexander Fleming

ரபஸ் ன் சயய் கடிக்கு நயந்து கண்டுடித்தயர் ?
(A) கயசனர்

(B) ல் ரர்

(C) லூனஸ் ஸ்டினர்

(D) அசக்ஸண்டர் ம்நங்

31) On which year Kamuthi Solar Power Project was set up?
கபத சூன எ நன்சக்த தட்டம் ந்த ஆண்டு கரயற்ப்ட்டது ?
(A) 2016

(B) 2017

(C) 2018

(D) 2019

32) Which among the following is a key raw material for making steel?
(A) Iron

(B) Copper

(C) Silver

(D) Manganese

(C) சயள்

(D) நங்கசு

(C) Congo

(D) Mexico

ஃகு உற்த்தனல் பப்சயள் து ?
(A) இயம்பு

(B) தநபம்

33) Which country is the leading producer of silver?
(A) Peru

(B) Chile

சயள் உற்த்தனல் உகல் பன்கனல் உள் டு ?
(A) சய

(B) சலி

(C) கங்ரக

(D) சநக்ஸிரக

34) Which among the following is an ore of Mica?
1. Muscovite

2. Biotite

3. Bauxite

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

கழ்க்கண்டயற்றுள் கநக்கயன் தது து ?
1. நஸ்ரககயட்

2. ரனகடட்

3. க்கசட்

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

35) The device used to measure the potential difference between two points is?
(A) Galvanometer

(B) Anemometer

(C) Ammeter

(D) Voltmeter

இய புள்கலக்கு இகடரனன நன்ழுத்த ரயறுட்கட அயட னன்டும் கயய ?
(A) கல்ய நட்டர்

(B) அரந நட்டர்

(C) அம்நட்டர்

(D) ரயல்ட்நட்டர்
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36) The temperature in Celsius and Fahrenheit will be same at?
ந்த சயப்கனல் சசல்சனஸ் நற்றும் பன்ஹட் அவீடுகள் எரப நதப்க சகண்டியக்கும் ?
(A) -100

(B) -20

(C) -40

(D) +20

37) What are the 3 components of tourism? / சுற்றுயன் பன்று பக்கன கூறுகள் கய ?
1. Attraction

2. Accommodation

3. Accessibility

4. Amenities

(A) 1, 2 & 3

(B) 2, 3 & 4

(C) 1,3 & 4

(D) 1,2 & 4

38) St. Francis Xavier Cathedral , a famous religious spot located at?
(A) Jammu

(B) Goa

(C) Uttar Pradesh

(D) Punjab

சசனன்ட் பன்சஸ் ரசயனர் ரதயனம் ங்கு அகநந்துள்து ?
(A) ஜம்ப

(B) ரகய

(C) உத்தர் பரதசம்

(D) ஞ்சப்

(C) Mitochondria

(D) Nucleus

39) Which is known as Brain of the cell?
(A) Lysosome

(B) Ribosome

சசல்லின் பகனக சசனல்டும் சசல்லின் கம் து ?
(A) கரசரசம்

(B) கபரரசம்

(C) கநட்ரடகண்டின

(D) உட்கய

40) Match the following
a. Nal Sarovar - 1. Uttar Pradesh
b. Uppalapadu - 2. Andhra Pradesh
c. Nawabganhj - 3. Rajasthan
d. Bharatpur

- 4. Gujarat

(A) 4 2 1 3

(B) 2-1-4-3

a. ல்சரபயர் -

உத்தபபரதசம்

b. உப்ப்டு

- ஆந்தபப்பரதசம்

c. யப்கஞ்ச் -

இபஜஸ்தன்

d. பத்பூர் -

குஜபத்

(A) 4 2 1 3

(B) 2-1-4-3

(C) 1-4-3-2

(D) 3-4-2-1

(C) 1-4-3-2

(D) 3-4-2-1

41) When a glass of water gets cooled its volume gets?
(A) Increases

(B) Decreases

(C) Remains the same

(D) Increases and then decreases

எய குயக கப குர்யக்கும் ரது அதன் யநன் ?
(A) அதகக்கும்

(B) குகயும்

(C) நற்நல்க

(D) அதகத்து குகயும்

42) Brahmanvel Wind farm is situated at which state?
(A) Rajasthan

(B) Maharashtra

(C) Gujarat

(D) Odhisa

பநன்ரயல் கற்க ண்கண ந்த நத்தல் அகநந்துள்து ?
(A) பஜஸ்தன்

(B) நகபஷ்டிப

(C) குஜபத்

(D) எச
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43) Which country is the largest producer of copper?
(A) Peru

(B) Chile

(C) Congo

(D) Mexico

தநப உற்த்தல் உக அயல் பதலிடத்தல் உள் டு ?
(A) சய

(B) சலி

(C) கங்ரக

(D) சநக்ஸிரக

(C) Both

(D) None

(C) இபண்டும்

(D) துநல்க

(C) Yei Sakizo

(D) Volta

(B) ரடனல்

(C) ரனய்சுக

(D) ரயல்ட

(B) Fahrenheit

(C) Kelvin

(D) Joule

(C) சகல்யன்

(D) ஜூல்

(C) Lysosome

(D) Vacuoles

(C) கரசரசம்

(D) சுங்கணகம்

(C) Nagapattinam

(D) Nilagir i

(C) கப்ட்டிம்

(D) க

(C) Both

(D) None

(B) எனக

(C) இபண்டும்

(D) துநல்க

(B) Brazil

(C) Venezuela

(D) America

(C) சயசு

(D) அசநக்க

44) Which among the following is known as “Black Gold?”
(A) Coal

(B) Petroleum

கறுப்புத் தங்கம்  அகமக்கப்டுயது ?
(A) க்க

(B) சட்ரபலினம்

45) A simple dry cell was developed by?
(A) Edison

(B) Daniel

உர் நன்கன் னபல் உயயக்கப்ட்டது ?
(A) டிசன்
46) The SI unit of Temperature is?
(A) Celsius

சயப்கனன் SI அகு ன் ?
(A) சசல்சனஸ்

(B) பன்ஹட்

47) Power house of the cell is known as?
(A) Mitochondria

(B) Nucleus

சசல்லின் ஆற்ல் கநனம்  அகமக்கப்டுயது து ?
(A) கநட்ரடகண்டின

(B) உட்கய

48) Indira Gandhi WildLife Sanctuary is situated at?
(A) Chennai

(B) Coimbatore

இந்தப கந்த ரதசன பூங்க அகநந்துள் நயட்டம் ?
(A) சசன்க

(B) ரகனம்புத்தூர்

49) Sun produces its energy in the form of?
(A) Heat

(B) Light

சூனன் தது ஆற்க வ்யறு சயனடுகது ?
(A) சயப்நக
50) Where is Xiluodu Dam located?
(A) China

ஜலுடு அகண ந்த ட்டில் உள்து ?
(A) ச

(B) ரபசல்

51) How many principal mountain ranges does the Indian Sub Continent have?
இந்தன துகணக்கண்டநது சநத்தம் த்தக பக்கன நகத்சதடர்கக தன்கத்ரத சகண்டுள்து ?
(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7
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52) Device used measure electric current is?
(A) Galvanometer

(B) Anemometer

(C) Ammeter

(D) Voltmeter

(C) அம்நட்டர்

(D) ரயல்ட்நட்டர்

நன்ரட்டத்கத அயட னன்டும் கயய ?
(A) கல்ய நட்டர்

(B) அரந நட்டர்

53) Which among the following is not a effect of Electric Current?
(A) Heating Effect

(B) Pressure Effect

(C) Magnetic Effect

(D) Chemical Effect

கழ்க்கண்டயற்றுள் து நன்ரட்டத்தன் பக்கன யகவு அல் ?
(A) சயப் யகவு

(B) அழுத்த யகவு

(C) கந்த யகவு

(D) ரயத யகவு

(C) 273.15

(D) 373.15

54) What is the freezing point of water in Kelvin?
ன் உகக ன்து த்தக சகல்யன் ?
(A) 0

(B) 32

55) Which is the oldest type of tourism?
(A) Religious Tourism

(B) Cultural Tourism

(C) Historical Tourism

(D) Eco Tourism

சுற்று யகககல் நக மகநனது ?
(A) சநனச் சுற்று

(B) கச்சப சுற்று

(C) யபற்றுச் சுற்று

(D) சூமல் சுற்று

56) Which cells are specialized to carry and coordinate the functions of the body?
(A) Epithelial Cells

(B) Muscle cells

(C) Nerve cells

(D) Red Blood Cells

உடலின் சசனல்கக எயங்ககணத்தல் நற்றும் சசய்த நற்ம் ரன் சசனல்கக சசய்கய ?
(A) தலினல் சசல்கள்

(B) தகச சசல்கள்

(C) பம்பு சசல்கள்

(D) பத்த சயப்பு சசல்கள்

57) Match the following(Wildlife Sanctuary - State)
a. Kaziranga

- 1. Madhya Pradesh

b. Ranthambor - 2. West Bengal
c. Kanha

- 3. Assam

d. Sundarbans - 4.Rajasthan
(A) 4-3-2-1

(B) 4-3-1-2

(C) 3-4-1-2

(D) 3-4-2-1

(C) 3-4-1-2

(D) 3-4-2-1

சயத்துக (யங்கு சபணனம் – நம்)
a. கசபங்க – 1. நத்தன பரதஷ்
b. பதம்பூர் – 2. ரநற்கு யங்கம்
c. கன்ஹ - 3. அசம்
d. சுந்தபயம் – 4. பஜஸ்தன்
(A) 4-3-2-1

(B) 4-3-1-2
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58) Which hill station is known as Kailash of South?
(A) Kotagiri

(B) Velliangiri Hills

(C) Kolli Hills

(D) Meghamalai

(C) சகல்லி நக

(D) ரநக நக

சதற்கன் ககஸ்  அகமக்கப்டுயது ?
(A) ரகத்தக

(B) சயள்னங்க

59) Who was the first person to describe a process called Fermentation?
(A) Lavoisier

(B) Neil Bohr

(C) Louis Pasteur

(D) Alexander Fleming

சதத்தல் ன் கழ்யக பதன் பதலில் யயத்தயர் ?
(A) கயசனர்

(B) ல் ரர்

(C) லூனஸ் ஸ்டினர்

(D) அசக்ஸண்டர் ம்நங்

60) The installed capacity of Kamuthi Solar Power Project is?
கபத சூன எ நன்சக்த தட்டத்தன் தம் சநத்தம் த்தக சநகயட் ?
(A) 624

(B) 642

(C) 648

(D) 684

61) Which country is the largest producer of hydro-electricity?
(A) Brazil

(B) America

(C) China

(D) India

(C) ச

(D) இந்தன

அதக அயல் ர் நன் சக்த உற்த்த சசய்யும் டு ?
(A) ரபசல்

(B) அசநக்க

62) Which country is the world’s leading country in gold ore reserve?
(A) India

(B) America

(C) China

(D) Australia

(C) ச

(D) ஆஸ்தரபலின

தங்க தது இயப்பு அதகபள் பதன்கநன டு ?
(A) இந்தன

(B) அசநக்க

63) Which of the following is not a primary cell?
(A) Simple Voltaic Cell

(B) Daniel Cell

(C) Lechlanche Cell

(D) Edison Accumulator

கழ்க்கண்டயற்றுள் து பதன்கந நன்கன் அல் ?
(A) ன ரயல்ட நன்கன்

(B) ரடனல் நன்கன்

(C) சக்ஞ்ச நன்கன்

(D) டிசன் ரசநக்கன்

64) The material used for making SIM cards and ATM cards is?
1. Silicon

2. Beryllium

3. Germanium

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

சம் கர்டுகள், ATM கர்டுகள் தல் உயயக்கப்ட்டுள் ?
1. சலிகன்

2. சலினம்

3. சஜர்ரநனம்

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

(C) 108oC

(D) 45oC

65) What is the average body temperature for humans?
நதன் சபச உடல் சயப்க ?
(A) 37oC

(B) 98.6oC
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66) Push factor in Tourism is?
(A) Health

(B) Medical Facility

(C) Prestige

(D) Cost

(C) சகபயம்

(D) சசவு

சுற்று னணகக சயரனற்றும் கபண து ?
(A) சுகதபம்

(B) நயத்துய யசத

67) What is the chemical name of Baking Soda?
(A) Sodium carbonate

(B) Sodium bi carbonate

(C) Calcium carbonate

(D) Calcium Hydroxide

சகநனல் ரசட ன்து ?
(A) ரசடினம் கர்ரட்

(B) ரசடினம் க கர்ரட்

(C) கல்சனம் கர்ரட்

(D) கல்சனம் கஹட்பக்கசடு

68) Plant cell wall is made up of ?
(A) Cellulose

(B) Protein

(C) Fat

(D) Acetic acid

(C) சகழுப்பு

(D) அசடிக் அநம்

தயபத்தன் சசல் சுயர் தல் ஆது ?
(A) சசல்லுரஸ்

(B) புபதம்

69) Which of the following is used in Thermometer?
1. Bromine

2. Mercury

3. Alcohol

சயப்நனல் சயம்லும் னன்டும் தபயம்
1. புரபகநன்

2. தபசம்

3. ஆல்கஹல்

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

70) Based on the method of movement Aristotle classified animals into how many classification?
அஸ்டட்டில் யங்குகக இடப்சனர்ச்சனன் அடிப்கடனல் த்தக சதகுதகக த்தர் ?
(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(C) 4-3-1-2

(D) 2-1-3-4

71) Match the following:
a) Tape worm

-1. Nematoda

b) Ascaris lumbticoides -2. Platyhelminthes
c) Earth worm

- 3. Arthopoda

d) Spider

- 4. Annelida

(A) 2-1-4-3

(B) 4-3-2-1

சயத்துக
a) தட்கட புழுக்கள்

– 1. சநரடட

b) அஸ்கஸ் லும்க்கய்ட்டஸ்

– 2. ட்டி சஹல்நன்தஸ்

c) நண் புழுக்கள்

– 3. ஆர்த்ரபரட

d) சந்த

– 4. அலிட

(A) 2-1-4-3

(B) 4-3-2-1

(C) 4-3-1-2

(D) 2-1-3-4

72) On which year RH Whittaker proposed the five kingdom classification?
RH யட்ரடக்கர் அயர்கல் ந்து உக யககப்டு அபகப்டுத்தப்ட்ட ஆண்டு ?
(A) 1967

(B) 1969

(C) 1976

(D) 1971
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73) Pick out the correct sentence:
1. Flowering plants do not produce seed
2. Non- flowering plants are classified into three types
(A) 1 only

(B) 2 only

(C) Both

(D) None

கழ்க்கண்டயற்றுள் சனது து ?
1. பூக்கும் தயபங்கள் யகதகக உயயக்குயதல்க.
2. பூயத் தயபம் உடல் அகநப்க சயத்து பன்று யகககக யககப்டுத்தப்ட்டுள்
(A) 1 நட்டும்

(B) 2 நட்டும்

(C) இபண்டும்

(D) துநல்க

74) Which among the following is known as Amphibious Plants?
(A) Algae

(B) Mosses

(C) Conifers (D)

None

இயயழ்யகள்  அகமக்கப்டுகய கய ?
(A) ஆல்கக்கள்

(B) நஸ்கள்

(C) சபணகள்

(D) துநல்க

75) Which among the following are the first land plants?
(A) Algae

(B) Mosses

(C) Conifers (D)

None

த்தல் ரதன்ன பதல்  யழ் தயபங்கள் கய ?
(A) ஆல்கக்கள்

(B) நஸ்கள்

(C) சபணகள்

(D) துநல்க

(C) Fungi

(D) Plantae

76) All the Prokaryotes belongs to which Kingdom?
(A) Monera

(B) Protista

அகத்து புரபரகரனட்டு உனங்கலம் ந்த உகத்கத சர்ந்த்தகய ?
(A) சநப

(B) புரபடிஸ்ட

(C) பூஞ்கசகள்

(D) தயபங்கள்

(C) Fungi

(D) Plantae

77) Amoeba and Paramecium belongs to which Kingdom?
(A) Monera

(B) Protista

அந, பநசனம் ரன் யங்குகள் ந்த உகத்கத சர்ந்த்தகய ?
(A) சநப

(B) புரபடிஸ்ட

(C) பூஞ்கசகள்

(D) தயபங்கள்

(C) Fungi

(D) Plantae

78) Rhizopus and Agaricus is an example of?
(A) Monera

(B) Protista

கபரசஸ் அககஸ் ன்கய தற்கு டுத்துக்கட்டு ?
(A) சநப

(B) புரபடிஸ்ட

(C) பூஞ்கசகள்

(D) தயபங்கள்

(B) Protista

(C) Fungi

(D) Plantae

(C) பூஞ்கசகள்

(D) தயபங்கள்

(C) 65

(D) 70

79) Spirogyra is an example of?
(A) Monera

ஸ்கரபககப ன்து தற்கு டுத்துக்கட்டு ?
(A) சநப

(B) புரபடிஸ்ட

80) What is the Maximum Age limit of High Court Judge?
உனர்தநன் ததகன் அதகட்ச யனது ?
(A) 60

(B) 62
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81) Who is known as “Father of Modern Taxonomy”?
(A) Gaspard Bauhin

(B) John Ray

(C) Carolus Linnaeus

(D) R H Whittaker

வீ யககப்ட்டினலில் தந்கத ?
(A) கஸ்ர்டு ஹன்

(B) ஜன்ரப

(C) கரபஸ் லின்ரனஸ்

(D) R.H. யட்ரடக்கர்

82) Scientific Name of Onion is?
(A) Allium sativum

(B) Rattus rattus

(C) Columba livia

(D) Tamirindus indica

சயங்கனத்தன் இய சசல் சனர் ?
(A) அல்லினம் சட்கடயம்

(B) ரபட்டஸ் ரபட்டஸ்

(C) சகம் லியன

(D) ரடநன்டஸ் இண்டிக

83) What is the minimum age to become a member of Rajya Sabha?
சட்டரநகய உறுப்ர் ஆயதற்கு குகந்தட்ச யனது ?
(A) 21

(B) 25

(C) 30

(D) 35

(C) 30

(D) 35

84) What is the minimum age to become the Chief Minster?
பதகநச்சர் ஆயதற்கு குகந்த ட்ச யனது ?
(A) துநல்க

(B) 25

85) IATA- யயக்கம் கண்க ?
(A) International air transport association

(B) Indian air transport association

(C) International air tour association

(D) Indian air tour association

86) The book “Natural and Experimental Philosophy” was written by”?
(A) Thomas Alva Edison

(B) Richard Parker

(C) Antonio Lavoisier

(D) Linus Pauling

“இனற்க்கக நற்றும் ரசதக தத்துயம்‘’ ன் தக ழுதனயர் ?
(A) தநஸ் ஆல்ய டிசன்

(B) ச்சர்ட் ர்க்கர்

(C) அன்ரடரன கயசனர்

(D) லிஸ் லிங்

87) How many categories of hierarchies were introduced by Linnaeus?
யககட்டில் சநத்தம் த்தக பக்கன டிககள் உள் ?
(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

88) Adiantum is ann example of which type of plants?
(A) Algae

(B) Mosses

(C) Conifers (D)

None

அடினட்டம் ன்து தற்கு டுத்துக் கட்டு ?
(A) ஆல்கக்கள்

(B) நஸ்கள்

(C) சபணகள்

(D) துநல்க
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89) Printing Press was invented by Johannes Gutenberg on which year?
அச்சு இனந்தபம் ரஜஹன்ஸ் குட்டன்சர்க் ன்யபல் ந்த ஆண்டு கண்டுடிக்கப்ட்டது ?
(A) 1435

(B) 1453

(C) 1465

(D) 1456

90) On which year All India Radio was Officially known as Akashvani?
அக இந்தன யசலி ந்த ஆண்டு பதல் ஆகச ய ன் சனல் எலிபப்பு சசய்து யயகது
(A) 1936

(B) 1956

(C) 1952

(D) 1946

91) Vanaspathi is obtained from the vegetable oil by the addition of ?
(A) Nitrogen

(B) Oxygen

(C) Sodium

(D) Hydrogen

தயப ண்கணனல் யஸ்த தனக்க ரசர்க்கப்டுயது ?
(A) கட்பஜன்

(B) ஆக்சஜன்

(C) ரசடினம்

(D) கஹட்பஜன்

(C) Both

(D) None

92) Which among the following is not a flowering plant?
1. Gymnosperm

2. Angiosperm

(A) 1 only

(B) 2 only

கழ்க்கண்டயற்றுள் பூக்கும் தயபம் து ?
1. ஜம்ரஸ்சர்ம்கள்

2. ஆஞ்சரனஸ்சர்ம்கள்

(A) 1 only

(B) 2 only

(C) Both

(D) None

93) Which of the following plants contains the naked seeds?
1. Funaria

2. Pinus

3. Cycas

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

கழ்க்கண்டயற்றுள் தந்த யகதகக உகடனகய கய ?
1. யுரன

2. கஸ்

3. கசகஸ்

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 1 & 3

(D) All

(C) Fungi

(D) Plantae

(C) பூஞ்கசகள்

(D) தயபங்கள்

94) Blue Green Algae belongs to which Kingdom?
(A) Monera

(B) Protista

ப் சும் சகள் ந்த உகத்கதச் சர்த்தகய ?
(A) சநப
95)

(B) புரபடிஸ்ட

Who introduced naming of organisms with two names?
(A) Gaspard Bauhin

(B) John Ray

(C) Carolus Linnaeus

(D) R H Whittaker

உனங்கக இபண்டு சசல் சகண்ட சனர்கரடு அகமப்கத அபகப்டுத்தனயர் ?

96)

(A) கஸ்ர்டு ஹன்

(B) ஜன்ரப

(C) கரபஸ் லின்ரனஸ்

(D) R.H. யட்ரடக்கர்

Chara ia an example of?
(A) Algae

(B) Mosses

(C) Conifers (D)

None

கப ன்து தற்கு டுத்துக்கட்டு ?
(A) ஆல்கக்கள்

(B) நஸ்கள்

(C) கூம்புத்தயபம்

(D) துநல்க
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97)

Which was the first fort built by English in India?
(A) Fort William

(B) St. George Fort

(C) St. David Fort

(D) Maahim Fort

ஆங்கரனர்கல் இந்தனயல் கட்டப்ட்ட பதல் ரகட்கட து ?

98)

(A) யல்லினம் ரகட்கட

(B) புத ஜர்ஜ் ரகட்கட

(C) புத ரடயட் ரகட்கட

(D) நஹம் ரகட்கட

The overall head of the government in the state is the?
(A) President

(B) Prime Minster

(C) Governor

(D) Chief Minster

(C) ஆலர்

(D) பதகநச்சர்

ந அபசு யயகத்தன் எட்டுசநத்த தகயர் னர் ?
(A) குடினபசு தகயர்
99)

(B) பதநர்

What is the minimum value in the clinical thermometer?
1. 35oC

2. 94oF

3. 42oC

4. 108oF

(A) 1 & 2

(B) 3 & 4

(C) 1 & 4

(D) 1 only

சயப்கநனன் குகந்தட்ச சயப்க ?
1. 35oC

2. 94oF

3. 42oC

4. 108oF

(A) 1 & 2

(B) 3 & 4

(C) 1 & 4

(D) 1 only

(C) Judiciary

(D) Media

(C) தத்துக

(D) ஊடகம்

100) Which is the fourth pillar of the Democracy?
(A) Legislature

(B) Executive

நக்கட்சனன் ன்கயது தூணக கயதப்டுயது ?
(A) சட்டநன்ம்

(B) யயகத்துக
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