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1 A glue called 'funori' is obtained from : 

' ேனாரி' எ ம் பைச இ ந்  ெபறப்ப ற  : 

  

A:  Gloeopeltis furcata  
 

  ளிேயாெபல்ட் ஸ் பரே்கட்டா 
 

B:  Ulva lactuca 
 

  அல்வா லாக்ட் க்கா 
 

C:  Polysiphonia fastigiata 
 

  பா ைசேபானியா பாஸ் ேயட்டா 
 

D:  Chondrus crispus 
 

  ேகான் ரஸ் ( ரிஸ்பஸ்) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 

2 

 
 

 

  

A:  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)   
 

  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

B:  (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) 
 

  (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) 
 

C:  (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 
 

  (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 
 

D:  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
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3 A lichen -'Letharia Vulpinus' is commonly called : 

'ெலத்தாரியா ல் னஸ்‘ எ ம் ைலக்கன் ெபா வாக அ யப்ப வ  எவ்வா  ? 

  

A:  Reindeer moss   
 

  ரீன் ரம்ாஸ் 
 

B:  Wolf moss 
 

  உல்ஃப் மாஸ் 
 

C:  Peat moss 
 

  ட ்மாஸ் 
 

D:  Irish moss 
 

  ஐரிஷ் மாஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

4 In Lichen, Hamathecial element that originate above the asci and grow downwards are called : 

ைலக்கனில் ஆஸ்கஸ்க க்  ேமற்ப ல் ேதான்  ழ் ேநாக்  வள ம் ஹாமா யல் 
உ ப் கள் இவ்வா  அைழக்கப்ப ற  : 

  

A:  Paraphyses   
 

  பாராைப ஸ் 
 

B:  Basidium 
 

  ெப யம் 
 

C:  Periphysoids 
 

  ெபரிஃைபசாய்டஸ் 
 

D:  Periphyses 
 

  ெபரிஃைப ஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

5 In Bergy's classification of Bacteria, the phylum 'Firmicutes' include : 

ெபர் ன் பாக் ரியங்களின் வைகப்பாட்டய ல் 'ஃ ர் டஸ்்' எ ம் மாதெ்தா ப்  
ரி ல் இைவ ேசரக்்கப்பட் ள்ள  : 

  

A:  High G+C Gram Positive Bacteria   
 

  அ க G+C ராம் ேநரவ்ைக பாக் ரியங்கள்  
 

B:  Low G+C Gram Positive Bacteria  
 

  ைறந்த G+C ராம் ேநரவ்ைக பாக் ரியங்கள்  
 

C:  High G+C Gram Negative Bacteria  
 

  அ க G+C ராம் எ ரவ்ைக பாக் ரியங்கள்  
 

D:  Low G+C Gram Negative Bacteria  
 

  ைறந்த G+C ராம் எ ரவ்ைக பாக் ரியங்கள்  
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                         Correct Alternative :- B 
 

6 The out growths produced on the lower surface of the leaves infected by virus is called : 

ைவரஸ் பா க்கப்பட்ட இைலகளின் ழ் றத் ல் உ வா ம் ெவளி வளரிகள் இவ்வா  
அைழக்கப்ப ற  : 

  

A:  Lesions   
 

  ைந ப் ண் 
 

B:  Tumours 
 

  கழைலகள் 
 

C:  Enations 
 

  இேனஷன்கள் 
 

D:  Phyllody 
 

  ஃ ல்ேலா  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

7 'Pin-wheel type' intracellular inclusions are characteristic of : 

' ன்சக்கர வைக' ெசல் ள் காணப்ப ம் உள்ளடக்கப்ெபா ள் இதன் றப்  பண்பா ம் : 

  

A:  Fungal infection   
 

  ஞ்ைச ெதாற் தல் 
 

B:  Viral infection 
 

  ைவரஸ் ெதாற் தல் 
 

C:  Mycoplasma infection 
 

  ைமக்ேகா ளாஸ்மா ெதாற் தல் 
 

D:  Bacterial infection 
 

  பாக் ரியங்கள் ெதாற் தல் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

8 Rice Tungro virus is transmitted by : 

ெநல் ங்ேரா ைவரஸ் இதனால் கடத்தப்ப ற  : 

  

A:  Nephotettix virescens   
 

  ெநஃேபாெடட் க்ஸ் ைவரசன்ஸ் 
 

B:  Toxoptera citricida 
 

  ேடாக்ேசாப்ெடரா ட் ரி டா 
 

C:  Bemisia tabaci 
 

  ெப யா டபா  
 

D:  Graminella nigrifrons 
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  ரா ெனல்லா ைநக்ரி ரான்ஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

9 Which of the following viruses are also known as stylet - borne viruses ? 

ெகா க்கப்பட் ள்ளைவ ல் எ  ஸ்ைடலட–்வ  கடத்தப்ப ம் ைவரஸ்களின் 
மாற் ெபயரா ம் ? 

  

A:  Propagative viruses   
 

  ேராபேகட் வ் ைவரஸ்கள் 
 

B:  Circulative viruses 
 

  ெசர் ேலட் வ் ைவரஸ்கள் 
 

C:  Non persistent viruses 
 

  நிைலதன்ைமயற்ற ைவரஸ்கள் 
 

D:  Persistent viruses 
 

  நிைலயான ைவரஸ்கள் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

10 The algal viruses were first identified by : 

ஆல்கா ைவரஸ்கைள தல் தலாக கண் த்தவர ்: 

  

A:  Diamond and Mattern   
 

  ைடமண்ட ்மற் ம் மாட்டரன்் 
 

B:  Stanley pruisner 
 

  ஸ்டான்  ஸ்னர ்
 

C:  Safferman and Morris 
 

  சாஃபரே்மன் மற் ம் ேமாரிஸ் 
 

D:  Hollings 
 

  ஹா ங்ஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

11 Gene for gene hypothesis for host - parasite interaction was proposed by : 

ஓம் ரி – ஒட் ண்ணி இைடேய உள்ள ெதாடர் ைன ளக் ம் க்  ன் ேகாடப்ாடை்ட 
ன்ெமா ந்தவர ்: 

  

A:  Ainsworth   
 

  எ ன்ஸ்ெவாரத் ்
 

B:  Flor 
 

  ஃ ேளார ்
 

C:  Horsfall 
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  ஹாரஸ்்பால் 
 

D:  De Bary 
 

   ேபரி 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

12 Identify the incorrect statement : 

தவறான வாக் யத்ைத கண் க்க ம் : 

  

A:  α - fever is a milk borne disease   
 

  α - காய்சச்ல் பால்வ  ஏற்ப ம் ேநாய் 
 

B:  Brucellosis is a blood - disease 
 

  சல்ேலா ஸ் இரத்த ேநாய் 
 

C:  'Tofu' is a food borne disease 
 

  'ேடா ' உண  வ யாக ேதான் ம் ேநாயா ம் 
 

D:  Greening of meat surface is due to Leuconostoc 
 

  இைறச் ன் ேமற் றம் பசை்சயா த க்  க்ேகாநாஸ்டாக் காரணமா ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

13 Which of the following is a Soil fumigant ? 

ெகா க்கப்பட் ள்ள ல் எ  மண் ைக ட்  : 

  

A:  Phorate   
 

  ேபாேரட் 
 

B:  Aldicarb 
 

  ஆல் காரப்் 
 

C:  Chloropicrin 
 

  ேளாேரா க்ரின் 
 

D:  Carbofuran 
 

  காரே்பா ரான் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

14 Living Araucariaceae members are distributed in :  

வா ம் அரேகரிேய  தாவரங்கள் பர  இ க் ம் இடம் : 

  

A:  Southern hemisphere   
 

  ெதன் அைரக்ேகாளம் 
 

B:  Northern hemisphere 
 

  வட அைரக்ேகாளம் 
 

C:  North America 
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  வட அெமரிக்கா 
 

D:  Southern and Northern hemisphere 
 

  ெதன் மற் ம் வட அைரக்ேகாளம் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

15 Which of the following are deciduous gymnosperms ? 

ழ்க்கண்டவற் ள் ைட யஸ் ம்ேனாஸ்ெபரம்்கள் எைவ ? 

  

A:  Larix and Taxodium   
 

  லாரிக்ஸ் மற் ம் டாக்ேசா யம் 
 

B:  Cycas and Larix 
 

  ைசக்கஸ் மற் ம் லாரிக்ஸ் 
 

C:  Agathis and Podocarpus 
 

  அகாத் ஸ் மற் ம் ேபாேடாகாரப்ஸ் 
 

D:  Araucaria and Cycas 
 

  அரேகரியா மற் ம் ைசக்கஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

16 

 

 

 
  

A:  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)   
 

  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

B:  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 
 

  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 
 

C:  (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

  (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii) 
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D:  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

17 

 

 

 
  

A:  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)   
 

  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

B:  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

C:  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 
 

  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv) 
 

D:  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

18 
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A:  (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)   
 

  (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii) 
 

B:  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

C:  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv) 
 

  (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv) 
 

D:  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

19 If the 5' - 3' strand of DNA has the following sequence, 5'AAGGTTAGG3' identify the m-RNA sequence transcribed by it : 

5'-3' ைசக்ெகாண்ட DNA இைழ ன் வரிைச ேழக் ெகா க்கப்பட் ள்ள  : 5'AAGGTTAGG3' 
இ ந்  ர ெய க்கப்ப ம் m-RNA– ன் வரிைசைய இனம் காண்க:– 

  

A:  5'AAGGUUAGG3'   
 

  5'AAGGUUAGG3' 
 

B:  5'UUCCAAUCC3' 
 

  5'UUCCAAUCC3' 
 

C:  3'AAGGUUAGG5' 
 

  3'AAGGUUAGG5' 
 

D:  5'TTCCAATCC3' 
 

  5'TTCCAATCC3' 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

20 Petites are formed as a result of Extra - nuclear Inheritance in Mitochondria by : 

நி க்ளியஸ் சாராத பாரம்பரியம் ைமட்ேடா காண்ட்ரியா ல் நிகழ்வதால் ேதான் ம் 
ெபட் ட் கள் இ ல் ேதான் ன்றன:– 

  

A:  Neurospora   
 

  நி ேராஸ்ேபாரா 
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B:  Saccharomyces 
 

  சக்காேரா ைம ஸ் 
 

C:  Paramoecium 
 

  பாரேம யம் 
 

D:  Limnaea 
 

  ம்ேனயா 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

21 If the total amount of Adenine and Thymine nucleotides in the DNA of a cell amount to 60%, what will be the percentage of 
cytosine ? 

ஒ  ெசல் ல் உள்ள DNA– ல் அ ைனன் மற் ம் ைதய ன் நி க் ளிேயாைட களின் ெமாத்த 
தம் 60% ஆக இ ந்தால் ைசட்ேடாைசனின் அள  என்னவாக இ க் ம் ? 

  

A:  30%   
 

  30% 
 

B:  20% 
 

  20% 
 

C:  40% 
 

  40% 
 

D:  60% 
 

  60% 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

22 Copia Elements in Drosophila are examples of : 

ராேசாஃ லா ல் உள்ள ேகா யா லகங்கள் இதற்  எ த் க்காட் கள் ஆ ம் : 

  

A:  Operons   
 

  ஓபரான்கள் 
 

B:  Retroposons 
 

  ரிட்ேரா ேபாசான்கள் 
 

C:  Transposons 
 

  ரான்ஸ்ேபாசான்கள் 
 

D:  Cosmids 
 

  காஸ் டஸ்் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

23 The type of Histone protein is not an integral part of the nucleosome is : 

நீ க்ளிேயாேசாம் ப ல் காணப்படாத இைட ட்  ஸ்ேடான் ரத வைக : 

  

A:  H2A   
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  H2A 
 

B:  H2B 
 

  H2B 
 

C:  H3 
 

  H3 
 

D:  H1 
 

  H 1 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

24 The shoot apex was first recognised by : 

தண்  னிைய தல் த ல் கண்ட ந்தவர ்: 

  

A:  Nageli in 1878   
 

  ெநக  1878 ஆம் ஆண்  
 

B:  Hanstein in 1868 
 

  ஹான்ஸ் ன் 1868 ஆம் ஆண்  
 

C:  Schmidt in 1924 
 

  ட ்1924 ஆம் ஆண்  
 

D:  Wolff in 1759 
 

  ேவால்ஃப் 1759 ஆம் ஆண்  
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

25 Vessels are absent in __________. 

இவற் ல் எ ல் ெவசல்கள் காணப்ப வ ல்ைல : 

  

A:  Equisetum   
 

  ஈக் ட்டம் 
 

B:  Trochodendron 
 

  ட்ேராேகாெடன்ரான் 
 

C:  Selaginella 
 

  ெசலா  ெனல்லா 
 

D:  Gnetum 
 

  நீட்டம் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

26 
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A:  (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)   
 

  (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i) 
 

B:  (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(iii) 
 

  (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(iii) 
 

C:  (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii) 
 

  (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii) 
 

D:  (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

  (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

27 Ruminate endosperm is formed by the activity of seed coat in : 

ழ்க் ப் ட்டைவகளில் எ ல் ேனட ்க ஊண் ைத உைற ெசய னால் உ வா ற . 

  

A:  Oryza   
 

  ஒைரசா 
 

B:  Coccoloba 
 

  ேகாேகாேலாபா 
 

C:  Elytraria 
 

  எ ட்ராரியா 
 

D:  Passiflora 
 

  பா ப்ேளாரா 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

28 
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A:  (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)   
 

  (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii) 
 

B:  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

  (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

C:  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii) 
 

D:  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

29 Which of the statements is not true ? 
(a) Osmotic pressure is measured in terms of atmosphere. 
(b) Osmotic pressure is inversely proportional to the concentration of dissolved solutes in the solution. 
(c) Osmotic pressure of solution is always higher than its pure solvent.  
(d) Osmotic pressure does not increase by the addition of soluble solute in the solution. 

இவற் ல் சரியற்ற ற் கைள ேதரந்்ெத க்க  
(a) சவ்  பரவல் அ த்தம் வளிமண்டலத் ன் வா லாக அள டப்ப ற . 
(b) சவ்  பரவல் அ த்தம் கைரச ல் உள்ள கைரெபா ளின் ெச க்  எ ர் தத் ல் 
அைமந்  இ க் ம். 
(c) ஒ  கைரச ன் சவ்  பரவல் அ த்தம் அதன் ய கைரப்பைன ட அ கமாக இ க் ம்.  
(d) கைரச ல் கைர ம் ெபா டக்ைள ேசரப்்பதால் சவ்  பரவல் அ த்தம் அ கரிப்ப ல்ைல. 

  

A:  (a) and (b) only   
 

  (a) மற் ம் (b) மட் ம் 
 

B:  (b) only 
 

  (b) மட் ம் 
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C:  (b) and (c) only 
 

  (b) மற் ம் (c) மட் ம் 
 

D:  (b) and (d) only 
 

  (b) மற் ம் (d) மட் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

30 Rieske Centre is the other name for : 

'ரீஸ்க் ைமயம்' இதன் ம ெபயர ்: 

  

A:  PS I   
 

  PS I 
 

B:  PS II 
 

  PS II 
 

C:  Cytochrome b6-f complex 
 

  ைசட்ேடா ேராம் b6-f ட் த் ெதா  
 

D:  AT Pase 
 

  A T ேயஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

31 Smoke of burning plant material contain a hormone called : 

எரி ம் தாவர ெபா டக்ளின் ைக ல் காணப்ப ம் ஹாரே்மான் 

  

A:  Strigolactone   
 

  ஸ்டை்ரேகா லாக்ேடான் 
 

B:  Brassinosteroids 
 

  ராஸ் ேனாஸ் ராய் கள் 
 

C:  Zea xanthin 
 

  யா சான் ன் 
 

D:  Karrikins 
 

  காரி ன்கள் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

32 The percentage of water that a saturated soil can hold against certain centrifugal force is referred as : 

ப் ட்ட ைமய லக்  ைசக்  எ ராக, ெசரி ட்டப்பட்ட மண் த்  ைவக்க இய ம் 
நீரின் சத தம் இவ்வா  அைழக்கப்ப ற . 

  

A:  Water holding capacity   
 

  நீர ் ப் த் றன் 
 

B:  Field capacity 
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  நிலத் றன் 
 

C:  Moisture equivalent 
 

  ஈரப்பத சமானம் 
 

D:  Chresard 
 

  ரிசார்  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

33 Homeostasis is : 

நிகர ்நிைலயாதல் என்ப  : 

  

A:  Disturbance of self regulatory system and natural control.   
 

  ய ஒ ங்காற்  மண்டலம் மற் ம் இயற்ைகக் கட் ப்பாட் ன் இைட  
 

B:  Tendency of biological system to remain unchanged. 
 

  உ ரியல் மண்டலம் மாறாம க் ம் ேபாக்  
 

C:  Tendency of biological system to resist change. 
 

  உ ரியல் மண்டலம் மாற்றத்ைத எ ரக்் ம் ேபாக்  
 

D:  Disturbance of regulatory factors of ecosystem and its control. 
 

  ழ்நிைல மண்டல ய ஒ ங்காற்  காரணிகளின் இைட  இதன் கட் ப்பா  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

34 Which of the following is true about the Continental drift theory ? 

கண்ட நகர்  ேகாடப்ா  த்த ழ்க்கண்டவற் ள் சரியானைத ேதரந்்ெத க்க ம் : 

  

A:  Continents of the earth were once large mass that broke into large sections and drifted apart.   
 

  ன் கண்டங்கள் என்ப  ெபரிய ண்டங்களாக உைடந்  நகரந்்  ெசன்ற ந்ைத 
ெபரிய நிலப்பரப்பா ம் 

 

B:  During Paleozoic and much of the Mesozoic the present continents were grouped into Laurasia and Gondwana. 
 

  தற்ேபாைதய கண்டங்கள், லாேர யா மற் ம் ேகாண்டவ்ானா என்ற க்களாக 
பா ேயாசா க் மற் ம் ெப மள  ேசாசா க் காலங்களில் காணப்பட்டன, 

 

C:  In the Jurassic the land masses fragmented and the fragments drifted apart.  
 

  ரா க் காலத் ன் ேபா  நிலப்பரப் கள் ண்டங்களா  அத் ண்டங்கள் நகரந்்  ல ச ்
ெசன்றன. 

 

D:  All of these 
 

  ேமற்கண்ட அைனத் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

35 The earthy odour of the soil after the rain is due to : 

மைழக் ப் ன் வ ம் மண் வாசைனக்கான காரணி எ  ? 
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A:  Geosmin   
 

  ேயாஸ் ன் 
 

B:  Alanine 
 

  அலைனன் 
 

C:  Lectin 
 

  ெலக்ட் ன் 
 

D:  Quinine 
 

  ைனன் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

36 Sheath blight of rice is caused by : 

ெநல் ன் உைற ெவப்  ேநா ைனத ்ேதாற் க் ம் காரணி : 
  

A:  Rhizoctonia solani   
 

  ைரேசாக்ட்ேடானியா ெசாலானி 
 

B:  Drechslera oryzae 
 

  ட்ரிசே்லரா ஒைரேச 
 

C:  Magnaporthe grisea 
 

  மாக்னேபாரே்த ைர ேய 
 

D:  Tilletia caries 
 

  ல்ல யா ேகரிஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

37 Winged pollens occur in : 

இவற் ல் எ ல் ற ைடய மகரந்தம் உைடய  ? 

  

A:  Cryptomeria   
 

  ரிப்ேடாேமரியா 
 

B:  Cupressus 
 

  ப்ரசஸ் 
 

C:  Podocarpus 
 

  ேபாேடாகாரப்ஸ் 
 

D:  Taxodium 
 

  டாக்ேசா யம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

38 Host specific toxin is : 

ஓம் ர ்சாரந்்த நச்  எ  ? 
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A:  Victorin   
 

  க்ேடாரின் 
 

B:  Tabtoxin 
 

  டாப்டாக் ன் 
 

C:  Phaseotoxin 
 

  ேப ேயாடாக் ன் 
 

D:  Coronatine 
 

  ேகாேரானட் ன் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

39 Sterile flask shaped structures borne on primary branches of Sargassum are : 

சரக்ாஸத் ல் தல்நிைல ைளகளில் ேதான் ம் மலட்  ைவ வ வ அைமப் கள் இவ்வா  
அ யப்ப ம் : 

  

A:  Cnidoblasts   
 

  நிேடா ளாஸ் கள் 
 

B:  Gominoblasts 
 

  ேகானிேமா ளாஸ் கள் 
 

C:  Cystocarps 
 

  ஸ்ேடாகாரப்்கள் 
 

D:  Cryptoblasts 
 

  ரிப்ட்ேடா ளாஸ் கள் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

40 The vacuolar membrane is called : 

ண் ழ் உைற ன் ெபயர ்: 

  

A:  Symplast   
 

  ம் ளாஸ்ட் 
 

B:  Tonoplast 
 

  ேடாேனா ளாஸ்ட ்
 

C:  Apoplast 
 

  அப்ேபா ளாஸ்ட் 
 

D:  Phragmoplast 
 

  ஃ ராக்ேமா ளாஸ்ட ்
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

41 Which of the following have tetrasporic type of gametophyte development ? 

ன்வ வனவற் ள் எ ல் ெடட்ரஸ்ேபாரிக் வைக கா ட்ேடாைபட் வளரச்்  காணப்ப ற  ? 
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A:  Oenothera   
 

  ஓேனாத் ரா 
 

B:  Allium 
 

  அ யம் 
 

C:  Endymion 
 

  என் யான் 
 

D:  Penaea 
 

  ெபனியா 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

42 Sapwood is also known as : 

சாற்  கடை்ட ன் மற்ெறா  ெபயர ்: 

  

A:  Alburnum   
 

  அல்பரன்ம் 
 

B:  Duramen 
 

  ராெமன் 
 

C:  Compression wood 
 

  அ ந் ய கடை்ட 
 

D:  Tension wood 
 

  இ க்கமான கடை்ட 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

43 The cell wall of Bacteria is made up of : 

பாக் ரியங்களின் ெசல் வர ்இதனால் ஆன  : 

  

A:  Mannan - chitin   
 

  மன்னான் – ைசட் ன் 
 

B:  polygalacturosamine - galecton  
 

  பா ேகலக் ேராசைமன் – ேகலக்டட்ான் 
 

C:  Chitssan - chitin 
 

  ைகட்ேடாசான் – ைகட் ன்  
 

D:  N-acetylglucosamine - N-acetyl muramic acid 
 

  N-அ டை்டல் க்ேகாசைமன் - N - அ டை்டல் ரா க் அ லம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

44 Mycotoxin called 'Aflatoxin' is produced by : 

‘அஃபேலாடாக் ன்’ என்ற ஞ்ைச நச் ைன உற்பத்  ெசய் ம் ஞ்ைசயான  
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A:  Pithomyces chartarum   
 

  த்ேதாைம ஸ் சாரட்்டாரம் 
 

B:  Penicillium expansum 
 

  ெபனி யம் எக்ஸ்பான்சம் 
 

C:  Aspergillus flavus 
 

  ஆஸ்ெபர் ல்லஸ் ஃ ேளவஸ் 
 

D:  Fusarium roseum 
 

  ேசரியம் ேரா யம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

45 Which of the following statement about Funaria is correct ? 

ப் ேனரியா பற்  ழ்க்ெகா க்கப்பட் ள்ள ற் ல் எ  சரி ? 

  

A:  Antheridia and archegonia are formed on different branches on same gametophore   
 

  ஆந் ரி யா மற் ம் ஆரக்் ேகானியா ஒேர கா ட்ேடாேபாரில் உள்ள ெவவ்ேவ  
ைளகளில் உ வா ற  

 

B:  Rhizoids are unicellular 
 

  ேவரிகள் ஒற்ைற ெசல்லால் ஆன  
 

C:  Dioecious plants 
 

  ைட யஸ் தாவரங்கள்  
 

D:  Protonema absent 
 

  ேராேடானீமா இல்ைல 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

46 Which of the following is not correct pair ? 

ழ்க்கண்டவற் ள் எ  தவறான இைண ? 

  

A:  Orthotropous ovule - Polygonaceae   
 

  ஆரத்்ேதாட்ேராபஸ் ல் – பா ேகாேன  
 

B:  Anatropous ovule - Piperaceae 
 

  அனட்ேராபஸ் ல் – ைபப்பேர  
 

C:  Campylotropous ovule - Capparidaceae 
 

  கம்ைபேலா ட்ேராபஸ் ல் – கப்பாரிேட  
 

D:  Circinotropous ovule - Cactaceae 
 

  சர் ேனாடே்ராபஸ் ல் – காக்ேட  
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

47 Which of the following are used as clearing agents in paraffin method ? 
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(a) Xylene 
(b) Chloroform 
(c) Benzene 
(d) Toluene 

ழ்க்கண்டவற் ள் பாரா ன் ைற ல் எ  ெதளிவாக் ம் காரணிகளாக பயன்ப ன்றன :  
(a) ைச ன்  
(b) ேளாேராஃபாரம்்  
(c) ெபன் ன்  
(d) ேடா ன்  

  

A:  (a) and (b) only   
 

  (a) மற் ம் (b) மட் ம் 
 

B:  (b) and (c) only 
 

  (b) மற் ம் (c) மட் ம் 
 

C:  (c) and (d) only 
 

  (c) மற் ம் (d) மட் ம் 
 

D:  All of these 
 

  ேமேல ப் ட்ட அைனத் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

48 The type of endosperm present in Asphodelus is : 

ஆஸ்ேபாெடல்ல ல் என்ன வைக க  ஊண் காணப்ப ற  : 

  

A:  Helobial endosperm   
 

  ேலா யல் எண்ேடாஸ்ெபரம்் 
 

B:  Nuclear endosperm 
 

  நி க்ளியார ்எண்ேடாஸ்ெபரம்் 
 

C:  Ruminate endosperm 
 

  ேனட ்எண்ேடாஸ்ெபரம்் 
 

D:  Cellular endosperm 
 

  ெசல் லார ்எண்ேடாஸ்ெபரம்் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

49 In calotropis, the inflorescence is called cymose because the flowers are arranged : 

கேலாடே்ரா ஸ் (எ க் ) தாவரம், மஞ்சரி ைசேமாஸ் என அைழக்கப்பட காரணம் அதன் 
மலரக்ள் :  

  

A:  aeropetally   
 

  னி ேநாக்  அைமந் க் ம் 
 

B:  basipetally 
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  அ  ேநாக்  அைமந் க் ம் 
 

C:  cyclically 
 

  வட்ட வ ல் அைமந் க் ம் 
 

D:  spinally 
 

  ள் வட்ட வ ல் அைமந் க் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

50 Latex tubes are present in leaf of : 

இவற் ல் எதன் இைலகளில் லாக்டஸ் ப் கள் காணப்ப ற  ? 

  

A:  Cedrus   
 

  ெசட்ரஸ் 
 

B:  Gnetum 
 

  நீட்டம் 
 

C:  Abies 
 

  ஏ ஸ் 
 

D:  Pinus 
 

  ைபனஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

51 The phenomenon of double fertilization was first observed by : 

இரடை்ட க தல் நிகழ்ச் ைய த ல் கண்ட ந்தவர ்: 

  

A:  Russell   
 

  ரஸ்சல் 
 

B:  Cass 
 

  காஸ் 
 

C:  Jensen 
 

  ெஜன்சன் 
 

D:  Nawaschin 
 

  நாவாஸ் ன் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

52 Branched, thin walled hair-like sclereids are called __________. 

ைளத்த, ெமல் ய வர ்ெகாண்ட ேராமம் ேபான்ற ஸ் ளைீர கள் எவ்வா  
அைழக்கப்ப ன்றன ? 

  

A:  Filiform sclereid   
 

  ஃ ஃபாரம்்ஸ் ளைீர  
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B:  Brachysclereid 
 

  ராக் ஸ் ளைீர  
 

C:  Trichosclereid 
 

  டை்ரக்ேகாஸ் ளைீர  
 

D:  Macrosclereid 
 

  மாக்ேராஸ் ளைீர  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

53 Which of the following method is not used in maceration ? 

ன்வ வனவற் ல் எந்த ைற ெம த்த க்  பயன்ப த் வ ல்ைல ? 

  

A:  Schultze's method   
 

  ல்ஷ் ைற 
 

B:  Feulgen method 
 

  ஃப் ல்ஜன் ைற 
 

C:  Jeffrey's method 
 

  ெஜப்ரி ைற 
 

D:  Harlow's method 
 

  ஹாரே்லாஸ் ைற 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

54 Sigatoka leaf spot disease of Banana is caused by : 

வாைழ ல் ‘ கட்ேடாக்கா’ இைலப் ள்ளி ேநா ைன ஏற்ப த் வ  எ  ? 

  

A:  Guignardia bidewellii   
 

  க்னார் யா டெ்வல்ைல 
 

B:  Ceratocystis fimbriata 
 

  ெசரட்ேடா ஸ்ட் ஸ் ம் ரிேயட்டா 
 

C:  Mycosphaerella musicola 
 

  ைமக்ேகாஸ்ேபரில்லா க்ேகாலா 
 

D:  Taphrina deformans 
 

  டாப்ரினா பாரம்ன்ஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

55 Which of these are dioecious bryophytes ? 

இவற் ல் எ  ைட யஸ் ைரேயாைபட் கள் ? 

  

A:  Polytrichum and Marchantia   
 

  பா டை்ரகம் மற் ம் மாரக்ான் யா 
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B:  Marchantia and Funaria 
 

  மாரக்ான் யா மற் ம் ப் ேனரியா 
 

C:  Pogonatum and Funaria 
 

  ேபாேகா நாட்டம் மற் ம் ப் ேனரியா 
 

D:  Funaria and Polytrichum 
 

  ப் ேனரியா மற் ம் பா டை்ரகம் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

56 According to histogen theory, periblem forms __________. 

ஸ்ேடாஜன் ேகாடப்ாட் ன்ப , ெபரிெபளம் எதைன உ வாக் ம் ? 

  

A:  Epidermis   
 

  றத்ேதால் 
 

B:  Pith 
 

  த் 
 

C:  Cortex 
 

  றணி 
 

D:  Central cylinder 
 

  ைமய உ ைள 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

57 Which of these monocots have secondary growth ? 

இவற் ல் எந்த ஒ  த் ைல தாவரத் ல் க்  வளரச்்  காணப்ப ற  ? 

  

A:  Yucca   
 

  க்கா 
 

B:  Aloe 
 

  அேலா 
 

C:  Dracaena 
 

  ரா னா 
 

D:  All of these 
 

  ேமேல ப் ட்ட அைனத் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

58 Consider the statements aboutRiccia. 
(a) Monoecious only 
(b) Thallus is differentiated into photosynthetic and storage regions. 
(c) Both smooth and tuberculate rhizoids present.  
(d) Sporophyte differentiate into foot, seta and capsule 

ரிக் யா பற்  ெகா க்கப்பட்ட ற் கள் :  
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(a) ேமானி யஸ் மட் ம்  
(b) ஒளிசே்சரக்்ைக மற் ம் ேச ப்  ப  என தாலஸ் ேவ ப்பட் ள்ள .  
(c) வ வ ப்பான மற் ம் க ைல உைற ேவரிகள் காணப்ப ற .  
(d) பாதம், டா மற் ம் காப் ல் என ஸ்ேபாேராைபட ்ேவ ப்பட் ள்ள .  

  

A:  (a) and (d) are correct   
 

  (a) மற் ம் (d) சரி 
 

B:  (b) and (d) are correct 
 

  (b) மற் ம் (d) சரி 
 

C:  (b) and ( c) are correct 
 

  (b) மற் ம் (c) சரி 
 

D:  (c ) and (d) are correct 
 

  (c) மற் ம் (d) சரி 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

59 The specimen designated by the author as the nomenclatural type is called : 

ஆ ரியரால் ெபயரி ம் வைகக்  மா ரியாக பயன்ப ம் உலர ்தாவர வைகயான  இவ்வா  
அைழக்கப்ப ற  ? 

  

A:  Topotype   
 

  ேடாேபாைடப்  
 

B:  Paratype 
 

  ேபராைடப்  
 

C:  Isotype 
 

  ஐேசாைடப்  
 

D:  Holotype 
 

  ேஹாேலாைடப்  
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

60 Which of the following is a non-motile coenobial form ?  

ெகா க்கப்பட் ள்ள ல் நகராத ட்டைம  எ  ? 

  

A:  Gonium   
 

  ேகாணியம் 
 

B:  Eudorina 
 

  ேடாரினா 
 

C:  Pandorina 
 

  பான்ேடாரினா 
 

D:  Pediastrum 
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  யாஸ் ரம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

61 The mode of development of gametophyte in heterosporous pteridophyte is __________. 

ெஹட் ேராஸ்ேபாரஸ் ெடரிேடாைபட் ல் கா ட்ேடாைபட ்வளரச்்  ைறயான  ___________. 

  

A:  Exoscopic   
 

  எக்ேசாஸ்ேகா க் 
 

B:  Endoscopic 
 

  எண்ேடாஸ்ேகா க் 
 

C:  Exosporic 
 

  எக்ேசாஸ்ேபாரிக் 
 

D:  Endosporic 
 

  எண்ேடாஸ்ேபாரிக் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

62 Which of these is not a function of smooth Endoplasmic Reticulum ? 

இவற் ல் எ  வான எண்ேடா ளாஸ் க் வைல ன் பணி அல்ல ? 

  

A:  Protein synthesis   
 

  ரத ேசரக்்ைக 
 

B:  Lipid Metabolism 
 

  ப் களின் வளரச்் ைத மாற்றம் 
 

C:  Glycogenolysis 
 

  ைளக்ேகா ேனாைல ஸ் 
 

D:  Drug Detoxification 
 

  ம ந் ெபா ள் நச்  நீக்கம் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

63 Which of these grows entirely submerged in water ? 

இவற் ல் எ  ற் ம் நீரில் ழ்  வளர் ன்றன ? 

  

A:  Riccia   
 

  ரிக் யா 
 

B:  Riella 
 

  ரியல்லா 
 

C:  Porella 
 

  ேபாெரல்லா 
 

D:  Frullania 
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  ஃப் ல்ேலனியா 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

64 Fern, completely without lamina in leaves : 

இைலகளில் இைலதாள் ற் ம் இல்லாத ெபரணி 
  

A:  Marsilea   
 

  மார் யா 
 

B:  Regnellidium 
 

  ெரக்ெனல் யம் 
 

C:  Pilularia 
 

  ேலரியா 
 

D:  Azolla 
 

  அேசாலா 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

65 Coenocytic mycelium is found in __________.  

எ ல் ேனாைசட் க் ைம யம் காணப்ப ற  

  

A:  Peziza   
 

  ெபைசசா 
 

B:  Penicillium 
 

  ெபனி யம் 
 

C:  Colletotrichum 
 

  ெகா ட்ேடா ைரக்கம் 
 

D:  Albugo 
 

  அல் ேகா 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

66 Identify the correctly matched pair :  

சரியாக ெபா ந் க் ம் இைணைய கண்ட க :  

  

A:  Taxodiaceae - Agathis   
 

  டாக்ேசா ேய  – அகாத் ஸ் 
 

B:  Cupressaceae - Sequoia 
 

  ப்ரேச  – ெசக்ேகாய 
 

C:  Araucariaceae - Thuja 
 

  அரேகரிேய  – ஜா 
 

D:  Pinaceae - Cedrus 
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  ைபேன  – ெசட்ரஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

67 Identify the correctly matched pair :  

சரியாக ெபா ந் ய ேஜா ைய கண் க்க ம் : 

  

A:  Saprolegnia - Ascomycete   
 

  சாப்ேரா ெலக்னியா – ஆஸ்ேகாைம ட ்
 

B:  Polyporus - Deuteromycete 
 

  பா ேபாரஸ் – ட் ேராைம ட் 
 

C:  Morchella - Basidiomycete 
 

  மாரக்்ெகல்லா – ெப ேயாைம ட் 
 

D:  Phytophthora - Oomycete 
 

  ைபட்ேடாப்ேதாரா – ஊைம ட் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

68 Deamination is caused by : 

அ ேனா நீக்கத் ற்  காரணமாக இ ப்ப  : 

  

A:  Ethyl methane Sulphonate   
 

  எத் ல் த்ேதன் சல்ஃேபாேனட் 
 

B:  Acridine Orange 
 

  அக்ரி ன் ஆரஞ்  
 

C:  Nitrous acid 
 

  ைநடர்ஸ் அ லம் 
 

D:  Hydroxylamine 
 

  ைஹட்ராக் ல் அைமன் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

69 
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A:  (a)-(ii), (b)-(v), (c)-(iv), (d)-(iii), (e)-(i)   
 

  (a)-(ii), (b)-(v), (c)-(iv), (d)-(iii), (e)-(i) 
 

B:  (a)-(ii), (b)-(v), (c)-(i), (d)-(iii), (e)-(iv) 
 

  (a)-(ii), (b)-(v), (c)-(i), (d)-(iii), (e)-(iv) 
 

C:  (a)-(ii), (b)-(v), (c)-(iv), (d)-(i), (e)-(iii) 
 

  (a)-(ii), (b)-(v), (c)-(iv), (d)-(i), (e)-(iii) 
 

D:  (a)-(v), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i), (e)-(iii) 
 

  (a)-(v), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i), (e)-(iii) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

70 DNA polymerase - I was isolated by : 

DNA பா ெமேரஸ் - I ெநா ைய ரிதெ்த த்தவர ்: 

  

A:  Okazaki Zaki   
 

  ஓகாசா  
 

B:  Fleming 
 

  ஃ ெள ங் 
 

C:  Arthur Kornberg 
 

  ஆரத்்தர ்காரன்்ெபரக்் 
 

D:  Sturtevent 
 

  ஸ்டரட்் ெவண்ட ்
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

71 
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A:  (a) - (iv), (b) - (i), (c ) -(ii), (d) - (iii)   
 

  (a) - (iv), (b) - (i), (c ) -(ii), (d) - (iii) 
 

B:  (a) - (iii), (b) - (ii), (c ) - (i), (d) - (iv) 
 

  (a) - (iii), (b) - (ii), (c ) - (i), (d) - (iv) 
 

C:  (a) - (iii), (b) - (ii), (c ) - (iv), (d) - (i) 
 

  (a) - (iii), (b) - (ii), (c ) - (iv), (d) - (i) 
 

D:  (a) - (iv), (b) - (iii), (c ) - (i), (d) - (ii) 
 

  (a) - (iv), (b) - (iii), (c ) - (i), (d) - (ii) 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

72 The best described floral formula of Michelia Champaca is : 

ைமக்ேக யா ெசம்பகா ன் மலர ் த் ரத்ைத கச ் றப்பாக வரிப்ப  : 

  

A:  
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B:  

 

 

  

 
 

 

C:  

 

 
 

  
  

D:  

 

 

  

 

 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

73 The correct sequence involved in the multiplication of Bacteriophage is : 

பாக் ரியாஃபா ன் ெப க்கமைடத ல் உள்ள சரியான வரிைச எ  ? 

  

A:  Adsorption, synthesis , replication, penetration, maturation, release   
 

  ஒட் க் ெகாள் தல், உற்பத்  ெசய்தல், இரட் ப்பைடதல், ஊ தல், ரத்ல், 
ெவளிேயற்றம் 

 

B:  Adsorption, replication, penetration, maturation, synthesis, release 
 

  ஒட் க் ெகாள் தல், இரட் ப்பைடதல், ஊ தல், ரத்ல், உற்பத்  ெசய்தல், 
ெவளிேயற்றம் 

 

C:  Adsorption, penetration, synthesis, replication, maturation, release 
 

  ஒட் க் ெகாள் தல், ஊ தல், உற்பத்  ெசய்தல், இரட் ப்பைடதல், ரத்ல், 
ெவளிேயற்றம் 

 

D:  Adsorption, synthesis, penetration, replication, maturation, release 
 

  ஒட் க் ெகாள் தல், உற்பத்  ெசய்தல், ஊ தல், இரட் ப்பைடதல், ரத்ல், 
ெவளிேயற்றம் 

 

 

                         Correct Alternative :- C 
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74 If a pure breeding grey seeded pea plant is crossed with a pure breeding white seeded one, in the F2 generation 705 grey seeded 
and 224 white seeded plants were obtained. What is the ratio of white and grey seeded plants ? 

ஒ  சாம்பல் நிற ைத ெகாண்ட ய பட்டாணித் தாவரத்ைத மற்ெறா  ெவள்ைள ைத 
ெகாண்ட ய பட்டாணித் தாவரத்ேதா  கலப் னம் ெசய்தால் F2 சந்த ல் 705 சாம்பல் ைத 
ெகாண்ட தாவரங்க ம், 224 ெவள்ைள ைதத் தாவரங்க ம் ேதான் ன்றன. ெவள்ைள 
மற் ம் சாம்பல் நிற ைத ெகாண்ட தாவரங்களின் தம் என்ன ? 

  

A:  1 : 2 : 1   
 

  1 : 2 : 1 
 

B:  3 : 1 
 

  3 : 1 
 

C:  1 : 3 
 

  1 : 3 
 

D:  2 : 1 
 

  2 : 1 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

75 An algal family which lack sexual reproduction : 

பா னப்ெப க்கம் இல்லாத ஆல்கா ம்ப  எ  ? 

  

A:  Coleschaetaceae   
 

  ேகா ேயாக் ட்ேட  
 

B:  Stigonemataceae 
 

  ஸ்ைடேகானிமட்ேட  
 

C:  Laminanaceae 
 

  லா னரிேய  
 

D:  Caulerpaceae 
 

  காலரே்ப  
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

76 Which of the following statement is correct for Vaucheria ? 

வ ச் ரியாைவ ெபா த்தவைர ெகா க்கப்பட் ள்ள ல் எந்த வாக் யம் சரியான  :  

  

A:  It belongs to Rhodophyceae   
 

  இ  ேராேடாஃைப ைய சாரந்்த  
 

B:  Sexual reproduction is Isogamous 
 

  பா னப்ெப க்கம் ஐேசா காேமாஸ் ைற ல் நைடெப ம் 
 

C:  Produce multiflagellate zoospores 
 

  பல கைச ைழ ைடய ஸ்ேபாரக்ைள உற்பத்  ெசய் ன்றன 
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D:  Produce auxospores 
 

  ஆக்ேசாஸ்ேபாரக்ைள உ வாக் ன்றன 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

77 According to Bentham and Hooker's system of classification : 
Statement (I) : Polypetalae, Gamopetalae and Monochlamydeae are the 3 classes of seed plants. 
Statement (II) : The Gymnosperms are not subdivided into subclasses or series, but include only 3 Natural orders. 

ெபந்தம் மற் ம் ஹ க்கர ்வைகப்பாட் ன்ப  வாக் யம்  
(I) : பா ெபடேல, ேகேமாெபடாேல மற் ம் ேமாேனா ளி ேட ஆ யைவ ைதத் 
தாவரங்களின் 3 வ ப் களா ம். வாக் யம் 
(II) : ம்ேனாஸ்ெபரம்்கள், ைண வ ப் கள் அல்ல  வரிைசகள் என ரிக்கப்படாமல், 3 
இயற்ைகத் ைறகளாக ெகாண்டதாக அைமக்கப்பட் ள்ள . 

  

A:  Both the statements are correct   
 

  ேமற்கண்ட இரண்  வாக் யங்க ம் சரியானைவ 
 

B:  Statement (I) only is correct 
 

  வாக் யம் (I) மட் ேம சரியான  
 

C:  Statement (II) only is correct 
 

  வாக் யம் (II) மட் ேம சரியான  
 

D:  Both the statements are false 
 

  இரண்  வாக் யங்க ம் தவறானைவ 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

78 The fungal partner in 98% of lichen thallus belongs to : 

ைலக்கன் உடலத் ல் உள்ள 98% ஞ்ைச உ ரி இவ்வ ப்ைப சாரந்்த  : 

  

A:  Ascomycetes   
 

  ஆஸ்ேகாைம டஸ்் 
 

B:  Basidiomycetes 
 

  ெப ேயாைம டஸ்் 
 

C:  Deuteromycetes 
 

  ட் ேராைம டஸ்் 
 

D:  Chytridiomycetes 
 

  ைகட் ரி ேயாைம டஸ்் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

79 In Euphorbia, the inflorescence is a cyathium which in its middle has : 

ேபார் யா ம்பத் ன் மஞ்சரியான சயாத் யமான  அதன் ைமயத் ல் : 

  

A:  a single female flower with tricarpellary gynoecium   
 

  ன்  ைலச ் லகம் ெகாண்ட ஒ  ெபண் மலைரப் ெபற் க் ம். 
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B:  a single female flower with bicarpellary gynoecium 
 

  இரண்  ைலச ் லகம் ெகாண்ட ஒ  ெபண் மலைரப் ெபற் க் ம் 
 

C:  a single male flower 
 

  ஒ  ஆண் மலைரப் ெபற் க் ம் 
 

D:  a number of male flowers each represented by a single stamen 
 

  ஒேரெயா  மகரந்தத ்தாளால் ஆன எண்ணற்ற ஆண் மலரக்ைளப் ெபற் க் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

80 Select the wrongly matched pair : 

தவறாக ேசரக்்கப்பட் ள்ள இைணைய ேதரந்்ெத க்க ம் :  

  

A:  Bacillus stearothermophilus-dairy Industry   
 

  பா ல்லஸ் ஸ் ேரா ெதரே்மாைபலஸ் – பால் பண்ைண ெதா லகம் 
 

B:  Bacillus licheniformis-Detergent Industry  
 

  பா ல்லஸ் ைலக்கனிபார் ஸ் – ேசாப் த் ெதா லகம் 
 

C:  Bacillus amyloliquifaciens- Pharmaceutical Industry 
 

  பா ல்லஸ் அ ேலா க் –பா யன்ஸ் ம த் வத ்ெதா லகம் 
 

D:  Bacillus coagulans- Starch Industry 
 

  பா ல்லஸ் ேகாயா லன்ஸ்–ஸ்டாரச் ்ெதா லகம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

81 Pedigree Selection is the other name for : 

வம்சாவளி ேதர்  என்ப  இதன் ேவ  ெபயர ்: 

  

A:  Pure line Selection   
 

  ய வ த ்ேதர்  
 

B:  Mass Selection 
 

  ஒட் ெமாத்தத ்ேதர்  
 

C:  Clonal Selection 
 

  ேளானல் ேதர்  
 

D:  Natural Selection 
 

  இயற்ைகத் ேதர்  
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

82 The procedure which gives a precise method of calculating geologic time is based on : 

ெதால் யல் காலத்ைத கத ் ல் யமாகக் கணக் ம் ைறைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட  :  

  

A:  Carbon dating   
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  காரப்ன் கணக்  
 

B:  Uranium dating 
 

  ேரனியம் கணக்  
 

C:  Sedimentary rock thickness 
 

  ப வப்பாைற த மன் 
 

D:  Fossil type 
 

  ெதால் ர ்வைக 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

83 Microfossils are those which require a compound microscope for their study. They include : 

ண் ெதால் ரக்ள் என்பைவ ட் , ண்ேணாக் ையக் ெகாண்  ஆராயப்ப பைவயா ம். 
இப்ெபா ள்கைள உள்ளடக் யைவ :  

  

A:  leaves and seeds   
 

  இைலகள் மற் ம் ைதகள் ஆ ம். 
 

B:  leaves and woods 
 

  இைலகள் மற் ம் கடை்டகள் ஆ ம். 
 

C:  seeds and fruits 
 

  ைதகள் மற் ம் கனிகள் ஆ ம். 
 

D:  pollen and spores 
 

  மகரந்தம் மற் ம் ஸ்ேபாரக்ள் ஆ ம். 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

84 G.H. Shull (1914) used the term : 

.எச.் ஷல் (1914) இசெ்சால்ைலப் பயன்ப த் னார ்:  

  

A:  Heterosis   
 

  ெஹட் ேரா ஸ் 
 

B:  Emasculation 
 

  ஆண்மலடாக்கல் 
 

C:  Clone 
 

  ேளான் 
 

D:  Pure line 
 

  ய வ  
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

85 According to geological time scale, the early gymnosperms should have originated during the period of : 

யல் காலக் கணக் ட் ன்ப , ன்ேனா  ம்ேனாஸ்ெபரம்்கள் ேதான் யதாக 
க தப்ப ம் காலேவைள :  
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A:  Lower Carboniferous   
 

  ழ் காரே்பானி ெபரஸ் 
 

B:  Middle Devonian 
 

  ைமய ெடேவானியன் 
 

C:  Lower Triastic 
 

  ழ் ைரயா க் 
 

D:  Upper Cretaceous 
 

  ேமல் ரிேட யஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

86 The type of vegetation characteristic to the Jurassic period of Mesozoic era is : 

ேசாேஜா க் சகாப்தத் ன் ஜ ரா க் காலேவைள ல் இ ந்த தனிச ் றப் த் தாவரத ்
ெதா  : 

  

A:  Pteridophytes and Lyopods   
 

  ெடரிேடா ைபட் கள் மற் ம் ைலேயா ேபாடக்ள் 
 

B:  Gymnosperms 
 

  ம்ேனாஸ் ெபரம்்கள்  
 

C:  Rhynia Vegetation 
 

  ைரனியா தாவரத் ெதா  
 

D:  Marine algae 
 

  கடல் ஆல்காக்கள் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

87 Statement (a) : The salinity of the ocean increases appreciably from geological epoch to epoch. 
Statement (b) : The salinity of the ocean decreases appreciably from geological epoch to epoch. 

ற்  (a) : யல் கால சகாப்தத் ல் ஒன் ந்  அ த்த சகாப்தத் ல் கட ன் உவரப்்  
கணிசமாக அ கரித்த .  

ற்  (b) : யல் கால சகாப்தத் ல் ஒன் ந்  அ த்த சகாப்தத் ல் கட ன் உவரப்்  
கணிசமாக ைறந்த . 

  

A:  Both the statements are true   
 

  இரண்  ற் க ம் சரியானைவ 
 

B:  Statement (a) only is true  
 

  ற்  (a) மட் ம் சரியான  
 

C:  Statement (b) only is true 
 

  ற்  (b) மட் ம் சரியான  
 

D:  Both the statements are false 
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  இரண்  ற் க ம் தவறானைவ 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

88 Evidence of the length of geologic time comes from : 

ெதால் யல் காலக் கணக் ட் ற்  ஆதாரமாக இ ப்ப  :  

  

A:  sedimentation, saltiness of the ocean and environmental change   
 

  மண் ப மம், கடல் உவரப்்  மற் ம் ற் ச் ழல் மா பா  
 

B:  sedimentation, environmental change and the disintegration rate of Uranium 
 

  மண் ப மம், ற் ச் ழல் மா பா  மற் ம் ேரனியத் ன் ைத  தம் 
 

C:  sedimentation, saltiness of the ocean and the disintegration rate of Uranium 
 

  மண் ப மம், கடல் உவரப்்  மற் ம் ேரனியத் ன் ைத  தம் 
 

D:  environmental change, saltiness of the ocean and the disintegration rate of Uranium 
 

  ற் ச் ழல் மா பா , கடல் உவரப்்  மற் ம் ேரனியத் ன் ைத  தம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

89 The first artificial cloning vector developed in 1977 : 

1977 –ல் த ல் ேதாற் க்கப்பட்ட ெசயற்ைக ேளானிங் ெவக்டார ்: 

  

A:  pBR 322   
 

  pBR 322 
 

B:  pSC 102 
 

  pSC 102 
 

C:  pRP 4 
 

  pRP 4 
 

D:  ColE 1 
 

  ColE 1 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

90 Select the wrongly matched pair : 

தவறாக ெபா த்தப்பட்ட இைணையத் ேதரந்்ெத க்க ம் :  

  

A:  Aerobacter aerogens - Siderophores   
 

  ஏேராபாக்டர ்ஏேராெஜன்ஸ் - ைசடேராேபாரஸ்் 
 

B:  Pseudomonas GRC2 - Necrotrophic effect 
 

  ேடாேமானஸ் GRC2 - ந  ைள  
 

C:  Trichoderma Viride - Cell wall lysing enzymes 
 

  டை்ரேகாெடரம்ா ரி  - ெசல் வர ்அ ப்  ெநா  
 

D:  Fusarium oxysporum - Chelating agent 
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  சாரியம் ஆக் ஸ்ேபாரம் - கரணியாக்  
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

91 The method for DNA sequencing that utilises single stranded DNA as template is known as : 

ஒற்ைற இைழ DNA – ைன அசச்ாகக் ெகாண்  DNA வரிைசப்ப த் ம் ைற இவ்வாறாக 
அைழக்கப்ப ற  :  

  

A:  Sanger and Coulson Method   
 

  சாங்கர ்மற் ம் கால்சன் ைற 
 

B:  Maxam and Gilbert Method 
 

  மாக்சம் மற் ம் ல்பரட்் ைற 
 

C:  Robert and Holley Method 
 

  ராபரட்் மற் ம் ஹால்  ைற 
 

D:  None of these 
 

  ேமற்கண்ட ஏ ல்ைல 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

92 The most important Indian fossil of cycads is : 

ைசக களின் க க் யமான இந் யத ்ெதால்ெபா ள் தாவரம் :  

  

A:  Lepidodendron vasculare   
 

  ெல ேடாெடண்ட்ரான் வாஸ் லார ்
 

B:  Protopteridium 
 

  ேராேடாெடரி யம்  
 

C:  Williamsonia sewardiana 
 

  ல் யம்ேசானியா வார் யானா 
 

D:  Asteroxylon mackiei 
 

  ஆஸ் ேராைசலான் ேமக்  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

93 Somatic Hybridisation is achieved through : 

உடலக் கலப்  இதன் லம் ெபறப்ப ற  : 

  

A:  Grafting   
 

  ஒட் ேபா தல் 
 

B:  Protoplast fusion 
 

  ேராட்ேடா ளாச இைண  
 

C:  Gene transfer 
 

  ன் மாற்றம் 
 



TEACHERS RECRUITMENT BOARD 
Post Graduate Assistants 2018-2019 

Subject – Botany 
Question Paper – Tentative key 

Date of Exam – 27.09.2019 & Session - AN 
 

Page 37 of 58 
 

D:  Recombinant DNA technology 
 

  .என்.ஏ ம  இைண  ெதா ற் ட்பம் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

94 Depending upon the area under occupation of a species and its ecotypes plants are designated as : 

ஒ  ற் னம் ஆக் ர த் ள்ள ப  மற் ம் அதன் யல் வைகைய (ஈக்ேகாைடப்) 
ெபா த்  தாவரங்கள் இவ்வா  ெபயர ்ெபற் ள்ளன :  

  

A:  Wides   
 

  பரவலானைவ 
 

B:  Endemics 
 

  நிலத் ைனந்தைவ 
 

C:  Extent 
 

  அ யாமல் வாழ்பைவ 
 

D:  Wides and Endemics 
 

  பரவலானைவ மற் ம் நிலத் ைனந்தைவ 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

95 Raphano brassicais an example for : 

ரபாேனா ரா கா என்ப  இதன் உதாரணம் :  

  

A:  Intergeneric hybridization   
 

  ேபரினங்க க் ைட லான கலப்  
 

B:  Interspecific hybridization 
 

  ற் னங்க க் ைட லான கலப்  
 

C:  Intrageneric hybridization 
 

  ேபரினங்க க் ள் கலப்  
 

D:  Intervarietal hybridization 
 

  ேவ பட்ட இனங்க க் ைட லான கலப்  
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

96 The possible advantage of using Ri-plasmid of Agrobacterium rhizogenes in the production of secondary root systems for 
interaction with soil-borne mycorrhizal fungi was reported by : 

அக்ேராபாக் ரியம் ைரேசா ன்ஸ் Ri–ன் ளாஸ் ைட பயன்ப த்  இரண்டாம் நிைல 
ேவரத்ெ்தா கைள ஏற்ப த் வதன் லம் நிலத் ல் காணப்ப ம் ேவர ்வாழ் ஞ்ைசகள் 
அவற் டன் ேமற்ெகாள் ம் ெதாடர் ன் சாத் யமான நன்ைமகைளக் கண்ட ந்தவர ்:  

  

A:  Moore et.al., 1979   
 

  ர ்எட்.ஆல்., 1979 
 

B:  Smith and Walker, 1981 
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  ஸ் த் மற் ம் வாக்கர,் 1981 
 

C:  Bernard and Helinski, 1980 
 

  ெபரன்ாரட்் மற் ம் ெஹ ன்ஸ் , 1980 
 

D:  Messing et.al., 1983 
 

  ெமஸ் ங் எட.்ஆல்., 1983 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

97 Which of the following is not an example for complete ecosystem ? 

ழ்க்கண்டவற் ள் ைமயான ழ்நிைல மண்டலத் ன் எ த் க்காட்  அல்லாத  எ  ? 

  

A:  Desert   
 

  பாைலவனம் 
 

B:  Deep Sea 
 

  ஆழ்கடல் 
 

C:  A Tree 
 

  மரம் 
 

D:  Lake 
 

  ஏரி 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

98 Of the three major geological eras, coenozoic era began about : 

ன்  க் ய ெதால் யல் சகாப்தங்களில், ேனாேஜா க் சகாப்தம் ேதான் ய  மாராக 
:  

  

A:  70 million years ago   
 

  70 ல் யன் வ டங்க க்  ன்   
 

B:  200 million years ago 
 

  200 ல் யன் வ டங்க க்  ன்   
 

C:  500 million years ago 
 

  500 ல் யன் வ டங்க க்  ன்   
 

D:  2000 million years ago 
 

  2000 ல் யன் வ டங்க க்  ன்   
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

99 Aegle marmelos is an example for : 

ஏ ள் மார் ேலாஸ் இதன் உதாரணமா ம் :  

  

A:  Endemic species   
 

  நிலத் ைனந்த ற் னம் 
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B:  Continuous distribution 
 

  ெதாடரச்் யான பரவல் 
 

C:  Discontinuous distribution 
 

  ெதாடரச்் யற்ற பரவல் 
 

D:  Halobiotic 
 

  ேஹாேலா பயா க் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

100 Find the odd one out with regard to mechanism of Bio-control : 

உ ரியல் கட் ப்பா  த்த ெபா ந்தாதைதக் கண்ட ய ம் :  

  

A:  Amensalism   
 

  அமன்சா சம் 
 

B:  Mycoparasitism 
 

  ைமக்ேகாபாராைசட் சம் ஞ்ைச ஒட் ண்ணி 
 

C:  Nematophagy 
 

  ெநமேடாேப  ( ற்  உண்ணல்) 
 

D:  Mycophagy 
 

  ைமேகேப  ( ஞ்ைச ண்ணல்) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

101 

 

 

  

A:  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)   
 

  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii) 
 

B:  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i) 
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C:  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i) 
 

D:  (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 
 

  (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

102 Genetically different groups of populations adjusted to certain ecological conditions are called : 

ல ப் ட்ட ழ்நிைலக க்  ஒத் ப்ேபான மர யல் ேவ பட்ட இனக் ட்ட க்கள் 
இவ்வா  அைழக்கப்ப ன்றன :  

  

A:  Ecodemes   
 

  ஈக்ேகா ம்கள் 
 

B:  Ecotypes 
 

  ஈக்ேகாைடப்கள் 
 

C:  Ecophenes 
 

  ஈக்ேகா ன்கள் 
 

D:  Ecotomes 
 

  ஈக்ேகாேடாம்கள் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

103 

 

 

  

A:  (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)   
 

  (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii) 
 

B:  (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) 
 

  (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) 
 

C:  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii) 
 

  (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii) 
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D:  (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i) 
 

  (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i) 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

104 Which of the following statements is not true ? 

ழ்க்கண்ட ற் களில் எ  சரியானதல்ல ? 

  

A:  Protozoa and Mycoplasma are also known to kill the insect pests.   
 

  ேராட்ேடாேசாவா மற் ம் ைமேகா ளாஸ்மா ஆ யைவ ம் ச்  ங் ரிகைள 
ெகால் ம் என அ யப்ப ன்றன 

 

B:  The toxin secreted by Bacillus thuringiensis is not toxic to the larvae of Lepidoptera. 
 

  பா ல்லஸ் ரின்ெஜன் ஸ் ரக் ம் நச்  ெல டாப் ரா டை்டப் க்க க்  
நஞ்சாவ ல்ைல 

 

C:  Viral pesticides after application get entered into the mouth and digestive tract of insect pests and kill them. 
 

  ைவரஸ் ச் க் ெகால் கள் ெதளிக்கப்பட்ட ன்  உண  ெசரிமானப் பாைத மற் ம் வாய் 
ஆ யவற் ள் ைழந்  அவற்ைறக் ெகால் ன்றன. 

 

D:  The microbial insecticides are non-phytotoxic 
 

  ண் ர ் ச் க் ெகால் கள் தாவரத் ங்கற்றைவ 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

105 Which of these is a basic Amino acid ? 
 
(a) Lysine 
(b) Arginine  
(c) Histidine  
(d) Tyrosine 

இவற் ல் எ  கார அ ேனா அ லம் ?  
(a) ைல ன்  
(b) ஆர் ைனன்  
(c) ஸ் ன்  
(d) ைதேரா ன்  

  

A:  (a) and (b) only   
 

  (a) மற் ம் (b) மட் ம் 
 

B:  (b) and (c) only 
 

  (b) மற் ம் (c) மட் ம் 
 

C:  (a), (b) and (c) only 
 

  (a), (b) மற் ம் (c) மட் ம் 
 

D:  (d) only 
 

  (d) மட் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
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106 The type of vegetation characteristic to the silurian period of paleozoic era is : 

பா ேயாேஜா க் சகாப்தத் ன் ரியன் காலேவைள ல் காணப்பட்ட தனிச ் றப்  தாவரத் 
ெதா  :  

  

A:  Pteridophytes   
 

  ெடரிேடா ைபட் கள்  
 

B:  Gymnosperms 
 

  ம்ேனாஸ் ெபரம்்கள்  
 

C:  Rhynia Vegetation 
 

  ைரனியா தாவரத் ெதா   
 

D:  Marine algae 
 

  கடல் ஆல்காக்கள்  
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

107 With regard to Carbohydrates which of the statements is true ? 
 
(a) Arabinose is a pentose sugar 
(b) Inulin is a storage polysaccharide 
(c) Sucrose is a reducing sugar 
(d) Raffinose is a trisaccharide 

காரே்பாைஹட்ேரட் கைளப் பற்  ன்வ ம் ற் களில் சரியானைவ எைவ ?  
 
(a) அரா ேனாஸ் ஒ  ெபன்ேடாஸ் சரக்்கைர  
(b) இன் ன் ஒ  ேச ப்  காரே்பாைஹட்ேரட் ஆ ம்  
(c) க்ேராஸ் ஒ  ஒ க் ம் சரக்்கைர ஆ ம்  
(d) ராஃ ேனாஸ் ஒ  ம்ைம சரக்்கைர ஆ ம்  

  

A:  (a) only   
 

  (a) மட் ம் 
 

B:  (a), (b) and (d) only 
 

  (a), (b) மற் ம் (d) மட் ம் 
 

C:  (c) only 
 

  (c) மட் ம் 
 

D:  (c) and (d) only 
 

  (c) மற் ம் (d) மட் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

108 Haploid Cultures are useful in : 

ஒ மய வளரப்் கள் இதற் ப் பயன்ப ன்றன :  

  

A:  Direct screening of recessive mutation   
 

  ஒ ங்  தன்ைம ச  மாற்றத்ைத ேநர யாக ேசாதைன ட 
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B:  Development of homozygous lines 
 

  ேஹாேமைசகஸ் வ கைள ேமம்ப த்த 
 

C:  Androgenesis 
 

  ஆன்ட்ேராெஜனி ஸ் 
 

D:  All of these 
 

  ேமற்கண்ட அைனத் ம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

109 In a food chain the amount of energy transferred from one trophic level to another is : 

ஒ  உண ச ்சங் ல் ஓர ்உண ட்ட நிைல ல் இ ந்  மற்ெறா  உண ட்ட நிைலக்  
கடத்தப்ப ம் ஆற்ற ன் அள  :  

  

A:  5%   
 

  5% 
 

B:  10% 
 

  10% 
 

C:  15% 
 

  15% 
 

D:  20% 
 

  20% 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

110 Sphenophyllum, a herbaceous creeping plant, had existed during : 

படர ்ெச த் தாவரமான ஸ் ேனா ல்லம் வாழ்ந்த காலமாக கணக் டப்ப வ  :  

  

A:  Upper Carboniferous period   
 

  ேமல் காரே்பானிெபரஸ் காலேவைள 
 

B:  Triassic period 
 

  ைரயா க் காலேவைள 
 

C:  Lower Devonian period 
 

  ழ் ேவானியன் காலேவைள 
 

D:  Middle Devonian period 
 

  ைமய ேவானியன் காலேவைள 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

111 One of the corporations in Tamil Nadu is __________. 

த ழ்நாட் ள்ள மாநகராட் களில் ஒன்  ___________. 

  

A:  Kanyakumari   
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  கன்னியா மரி 
 

B:  Ariyalur 
 

  அரிய ர ்
 

C:  Tirupur 
 

  ப் ர ்
 

D:  Virudhunagar 
 

  நகர ்
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

112 Soil resource is preserved by using : 

மண் வளத்ைத பா காக் ம் வ  : 

  

A:  Natural Manure   
 

  இயற்ைக உரம் 
 

B:  Artificial Manure 
 

  ெசயற்ைக உரம் 
 

C:  Deforestation 
 

  மரம் ெவட் தல் 
 

D:  Grazing 
 

  ேமய்சச்ல் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

113 In what process, Naphthalene is purified ? 

நாப்த ைன எந்த ைற ல் ய்ைம ெசய்யலாம் ? 

  

A:  Fractional crystallisation   
 

  ன்ன ப கமாக்கல் 
 

B:  Simple distillation 
 

  எளிய காய்ச்  வ த்தல் 
 

C:  Sublimation 
 

  பதங்கமாதல் 
 

D:  None of these 
 

  இவற் ள் எ ல்ைல 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

114 A bar magnet is whirled in a mixture of copper and gold dust. We observe that : 

ஓர ்சட்ட காந்தத் ைன தா ரம் மற் ம் தங்கத ் கள் கலைவ ல் ழற் ம் ேபா  நாம் 
கண் ணரவ்  : 
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A:  Copper and gold dust are attracted by the bar magnet   
 

  கலைவ ல் உள்ள தா ரம் மற் ம் தங்கத் கள்கள் சட்ட காந்தத் னால் கவரப்ப ற  
 

B:  Both copper and gold dust are not attracted by the bar magnet 
 

  கலைவ ல் உள்ள தா ரம் மற் ம் தங்கத் கள்கள் சட்ட காந்தத் னால் கவரப்ப வ  
இல்ைல 

 

C:  Gold dust is attracted by the bar magnet 
 

  கலைவ ல் உள்ள தங்கத ் கள்கள் மட் ேம சட்ட காந்தத் னால் கவரப்ப ற  
 

D:  Copper dust is attracted by the bar magnet 
 

  கலைவ ல் உள்ள தா ரத ் கள்கள் மட் ேம சட்ட காந்தத் னால் கவரப்ப ற  
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

115 Generally plants need nitrogen from soil to make __________. 

ெபா வாக தாவங்கள் எைத உ வாக்க மண்ணில் இ ந்  ைநடர்ஜைன எ த் க்ெகாள் ற  : 

  

A:  Protein   
 

  ரதம் 
 

B:  Fat 
 

  ெகா ப்  
 

C:  Carbohydrate 
 

  காரே்பா ைஹட்ேரட் 
 

D:  Vitamin 
 

  ைவட்ட ன் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

116 In which year Swami Vivekananda delivered his special speech at world religious conference in Chicago ? 

க்காேகா ல் நைடெபற்ற அைனத் லக சமய மாநாட் ல் ேவகானந்தர ் றப் ைர ஆற் ய 
வ டம் : 

  

A:  1895   
 

  1895 
 

B:  1894 
 

  1894 
 

C:  1883 
 

  1883 
 

D:  1893 
 

  1893 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

117 __________ was called as the 'Hero of Arcot'. 
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‘ஆற்காட்  ரர‘் என்றைழக்கப்பட்டவர ்: 

  

A:  Dupleix   
 

  ப்ேள 
 

B:  Mohamud Ali 
 

  கம  அ  
 

C:  Chanda Sahib 
 

  சந்தா சா ப் 
 

D:  Robert Clive 
 

  இராபரட்் ைளவ் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

118 Which of the following play a significant role in acid rain ?  

அ ல மைழ ெபா வதற்  க் ய காரணிகளாக ேழ தரப்பட் ள்ளவற் ல் உள்ளைவ யா  ? 

  

A:  Carbon monoxide and Carbondioxide   
 

  காரப்ன் ேமானாக்ைஸ  மற் ம் காரப்ன்–ைட– ஆக்ைஸ  
 

B:  Ozone and Carbon dioxide  
 

  ஓேசான் மற் ம் காரப்ன்–ைட– ஆக்ைஸ  
 

C:  Nitrogen and Oxygen 
 

  ைநடர்ஜன் மற் ம் ஆக் ஜன் 
 

D:  Nitrous oxide and Sulphur dioxide 
 

  ைநடர்ஸ் ஆக்ைஸ  மற் ம் சல்பர–்ைட– ஆக்ைஸ  
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

119 According to direct democratic system of government : 

ேநர  மக்களாட்  ைற லான அரசாங்கத் ல் :  

  

A:  All government officials are appointed by the Parliament   
 

  அரசாங்க அ வலரக்ள் அைனவ ம் பாரா  மன்றத்தால் நிய க்கப்ப  றாரக்ள் 
 

B:  People appoint the government servants 
 

  மக்கள் அர  பணியாரக்ைள நிய க் றார ்கள் 
 

C:  People take part in the administration of the country 
 

  அரசாங்க நிரவ்ாகத் ல் மக்கள் ேநர யாக பங்ேகற் றார ்கள் 
 

D:  People directly elect their President 
 

  யர த ்தைலவர ்மக்களால் ேநர யாக ேதரந்்ெத க்கப்ப றார ்
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

120 The Highest court in England : 
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இங் லாந் ல் க ம் உயரந்ிைல நீ மன்றம் :  

  

A:  Supreme Court   
 

  ப்ரீம் ேகாரட்் 
 

B:  High Court 
 

  உயரநீ் மன்றம் 
 

C:  Privy Council 
 

  ரி  க ன் ல் 
 

D:  House of Lords 
 

  ர க்கள் சைப 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

121 The Mahatma Gandhi community colleges have been opened in Tamil Nadu in which among the following ? 

ன்வ ம் எந்த ஒன் ன் அ ப்பைட ல் த ழ்நாட் ல் மகாத்மா காந்  ச கக் 
கல் ரிகளான  றக்கப்பட்ட  :  

  

A:  District with low education ratio   
 

  ைறந்த கல்  தம் ெகாண்ட மாவட்டம்  
 

B:  Educationally backward districts with low income 
 

  ைறந்த வ மானம் ெகாண்ட கல் ல் ன்தங் ய மாவட்டங்கள் 
 

C:  Districts with more SC and ST Population 
 

  SC மற் ம் ST இனதத்வர ்அ க எண்ணிக்ைக ல் உள்ள மாவட்டங்கள் 
 

D:  Prisons, for imparting vocational training 
 

  ைறசச்ாைல கள், ெதா ற் ப ற் ைய வழங்  வதற்காக 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

122 Identify the need that Ashok will get in his ambition of becoming a class representative. 

வ ப்  தைலவராக ேவண் ம் எ ம் இலக்ைக அைட ம் ேபா  அேசாக் தன் ைடய எந்த 
ேதைவைய ரத்்  ெசய் ன்றான் ?  

  

A:  Aggression   
 

  வ ந்  தாக் தல் 
 

B:  Achievement 
 

  அைட  
 

C:  Maternal 
 

  தாய்ைம 
 

D:  Social approval 
 

  ச க ஒப் தல் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
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123 We forget the things we do not want to remember by burying them in our unconsciousness is called __________ forgetting. 

நாம் நிைன ல் ைவத் க் ெகாள்ள ம்பாத ஷயங்கைள மறந் டா ரக்ள் அவற்ைற 
யநிைன ல் ைவத் க் ெகாள் ம் ேபா  __________ மறந்  ற . 

  

A:  Morbid   
 

  ஆேராக் யமற்ற 
 

B:  Refined 
 

  ரப் த்தப்பட்ட 
 

C:  Inference 
 

  அ மான 
 

D:  Purposeful 
 

  க்ேகாள் உைடய 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

124 Of the first seven gifts called by Froebel's name, ___________ consists of a big wooden cube, divided into eight smaller equal 
cubes. 

ஃப்ேராெபல் ன் ெபயரில் அைழக்கப்ெப ம் தல் ஏ  பரி ப் ெபா டக்ளில் _________ ஒ  
ெபரிய மர கன ச ரம் மற் ம் அ  எட்   ண் களாக ரிக்கப்படட் கன ச ரங்கைளக் 
ெகாண்ட .  

  

A:  Gift 7   
 

  பரி  7 
 

B:  Gift 3 
 

  பரி  3 
 

C:  Gift 1 
 

  பரி  1 
 

D:  Gift 2 
 

  பரி  2 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

125 _________ model is intended to increase efficiency of information processing capacities to meaningfully absorb and relate 
bodies of knowledge. 

_________ மா ரியான தகவல் ெசயல்நிைலத்தன்ைம றன்கைள ெபா ட்பட உணரத்ல் மற் ம் 
அ சார ்நிைலகளின் ெசயல் றைன ேமம்ப த் ம் மா ரியாக ளங் ற .  

  

A:  Concept attainment   
 

  க த்  அைடதல் 
 

B:  Inquiry training 
 

  னவல் ப ற்  
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C:  Inductive thinking 
 

  உய்த்த  ந்தைன 
 

D:  Advance organizer 
 

  ேமம்பட்ட ஒ ங்கைமப்   
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

126 __________mechanism is the exclusion from consciousness of anxiety-producing memories, thoughts or impulses. 

__________ நடத்ைதயான  பதற்றத்ைத உ வாக் ம் நிைன கள், எண்ணங்கள் அல்ல  
ண்டல்கைள தன  மனத் ந்  நீக் ம் ெசயல்பாடா ம். 

  

A:  Regression   
 

  ன்னைட யக்கம் 
 

B:  Aggression 
 

  க ங்ேகாப உணர்  
 

C:  Repression 
 

  அடக் ைன 
 

D:  Fear reduction 
 

  பயம் ைறப்  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

127 An individual responds to a new situation on the basis of the responses made by him in similar situations in the past due to the 
law of __________. 

__________ என்ற சட்டத் ன் காரணமாக ஒ  ப் ட்ட உ ரி கடந்த காலத் ல் ஏற்ப த் ய 
லங்கள் ேபான்ேற ய ழ்நிைல ம் அேத மா ரியான லங்கைல ஏற்ப த் வ  ஆ ம்.  

  

A:  varied reactions   
 

  பல்ேவ  எ ர ் ைன 
 

B:  attitude 
 

  மனப்பான்ைம 
 

C:  analogy 
 

  ஒப் ைம 
 

D:  associative shifting 
 

  இைணப்  மாற்றம் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

128 'Compulsory Mis-education' is the work of __________. 

‘கட்டாய ைற ல்லாக் கல் ’ என்ற ைல எ யவர ்__________. 

  

A:  John Holt   
 

  ஜான் ஹால்ட ்
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B:  Charles Silberman 
 

  சாரல்ஸ் ல்ெபரெ்மன் 
 

C:  Paul Goodman 
 

  பால் டெ்மன் 
 

D:  Ivan Illich 
 

  இவான் இல் ச ்
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

129 NCERT has been publishing a half-yearly research journal titled __________ since __________. 

NCERT __________ தைலப் னில் __________ ஆண்  தலாக ஒ  அைரயாண்  ஆய் த ைன 
ர ரிக் ற .  

  

A:  Indian Educational Review, 1967   
 

  இந் ய கல்  ம ராய் , 1967 
 

B:  Pre-Primary Teacher, 1986 
 

  ன் ெதாடக்க ஆ ரியர,் 1986 
 

C:  Resonance, 1992 
 

  ரிேசாெநன்ஸ், 1992 
 

D:  Education, Research and Training, 2002 
 

  கல் , ஆய்  மற் ம் ப ற்  2002 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

130 In classical conditioning the process by which an organism learns to respond to stimuli similar but not identical to the training 
stimulus is__________. 

ஆக்க நிைல த்தக் ேகாடப்ாட் ல் ஒ  உ ரியான  ப ற்  ண்ட க்  ஒத்த ஆனால் ஒேர 
மா ரியாக அல்லாத லங்கைள ெவளிப்ப த் ம் ெசயல்பாடான  __________. 

  

A:  Stimulus generalization   
 

  ண்டல் ெபா ைமப்பா  
 

B:  Spontaneous recovery 
 

  உடன் ளல் 
 

C:  Extinction of conditioning 
 

  ஆக்கநிைல த்தம் அ ந்  ேபாதல் 
 

D:  Stimulus discrimination 
 

  ண்டல் ேவ பா  
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

131 When the emotions develop under supervision, children learn to respond with behaviour that is accepted by the group. This can 
be classified as __________ in the role of learning in children's emotions. 

ேமற்பாரை்வ ன் ழ் மனெவ ச்  வளரை்க ல் வான  ஏற் ம் வண்ணம் ழந்ைதகள் 
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ப லளிக் ம் நடத்ைத ைன கற் க் ெகாள் ன்றனர.் இதைன ழந்ைதகளின் மனெவ ச்  
கற்ற ல் ________ என வைகப்ப த்தலாம்.  

  

A:  Learning by Trial and Error   
 

  யன்  தவறல் லம் கற்றல் 
 

B:  Conditioning 
 

  ஆக்க நிைல த்தம் 
 

C:  Learning by Imitation 
 

  பாரத்் ப் ன்பற்றல் லம் கற்றல் 
 

D:  Training 
 

  ப ற்   
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

132 According to Bruner, the specific quality of a concept that differentiates it from other concept can be defined as : 

ேன ன் ற் ப்ப , மற்ற க த் களி ந்  ேவ பட்  காணப்ப ம் ஒ  ப் ட்ட 
பண்ைப எந்த வாரத்்ைத ெகாண்  வைரய க்கலாம் ? 

  

A:  abstract   
 

  க்கம் 
 

B:  attribute 
 

  பண்  
 

C:  concrete 
 

  உ  
 

D:  experience 
 

  அ பவங்கள் 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

133 At this stage of Erikson's psycho-social development, children begin to identify with the appropriate adult and to model, or 
copy, aspects of the adult's behaviour : 

எரிக்சனின் உளசச் க ேமம்பாட் ன் இந்த நிைல னில் ழந்ைதகள் ெபா த்தமான 
ேயாரக் டன் தன்ைன அைடயாளப் ப த் க் ெகாள் ம் அல்ல  அவரக்ள  நடத்ைத ன் 

அம்சங்கைள ர ப க் ம்.  

  

A:  Initiative Vs Guilt   
 

  ய ைனப்  Vs. ற்ற உணர்  
 

B:  Mastery Vs Inferiority 
 

  ேதரச்்  Vs. தாழ்  மனப்பான்ைம 
 

C:  Autonomy Vs Shame 
 

  தன்னியக்கம் Vs. அவமானம் 
 

D:  Identity Vs Diffusion 
 



TEACHERS RECRUITMENT BOARD 
Post Graduate Assistants 2018-2019 

Subject – Botany 
Question Paper – Tentative key 

Date of Exam – 27.09.2019 & Session - AN 
 

Page 52 of 58 
 

  தனித் வம் Vs. த தல் 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

134 Which one of the following describes best the meaning of 'Nirvana' ? 

ன்வ வனவற் ள் எ  ‘நிரவ்ாணம்’ என்பதன் ெபா ைள றப்பாக வரிக் ற  ? 

  

A:  Freedom from the 'self'   
 

  யத் ந்  தைல 
 

B:  Freedom from Worldly life 
 

  உலக வாழ் ந்  தைல 
 

C:  Freedom from the cycle of rebirth 
 

  ம றப்  ழற் ந்  தைல 
 

D:  Freedom from consciousness 
 

  தன் ணர் ந்  தைல 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

135 The pedagogy that operates at the level of self regulating individual micro and macro systems such as teaching machines and 
institutions is __________. 

கற் த்தல் இயந் ரங்கள் மற் ம் நி வனங்கள் ேபான்ற தனிப்படட் ண் மற் ம் ெப ம 
யஒ ங் ைற நிைலகளில் இயங்கக் ய கற் த்தல் ைற ைன __________ எனலாம்.  

  

A:  Programmed instruction   
 

  ட்ட ட்ட கற் த்தல் 
 

B:  Synergism 
 

  னர் ஸம் 
 

C:  Operant conditioning 
 

  க சார ்ஆக்கநிைல த்தம் 
 

D:  Cybernetics 
 

  ைசபரெ்ந க்ஸ் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

136 __________ divides school into two groups A and B, In this A received instruction on 3R's and B studied arts, games and other 
areas like gym and artroom. 

_________ ைற பள்ளி ைன A மற் ம் B என இ  க்களாக வ த்  ெசயல்ப த் ம், இ ல் A 
வான  3R சாரந்்த ப ற் ைன ெப ம் மற் ம் B  கைல, ைளயாட் , உடற்ப ற்  

மற் ம் கைலப்ப ற் ைன ப ம். 

  

A:  Laboratory School   
 

  ஆய்வக பள்ளி 
 

B:  Montessori Schooling System 
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  மாண் ேசாரி பள்ளி அைமப்  
 

C:  Deschooling System 
 

  பள்ளி அைமப் ல்லா ைற 
 

D:  Platoon System 
 

  ப்ள ன் ைற  
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

137 Which one of the following is considered to be the basis for imagining, creating, associating meanings and reasoning ? 

ன்வ வனவற் ள் எந்த ஒன்றான  கற்பைன ெசய்ய, உ வாக்க, ெபா ள் இைணத்தல் 
மற் ம் காரண ெசயல்பா க க்  அ ப்பைடயாக க தப்ப ற  ? 

  

A:  Animism   
 

  ஆன்மத்தன்ைம 
 

B:  Maturation 
 

  ரச்்  
 

C:  Interest 
 

  ஆரவ்ம் 
 

D:  Memory 
 

  நிைன   
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

138 There will be a great sense of difficulty in maintaining posture, walking, climbing and in controlling voluntary movements such 
as reaching, grasping and manipulating, without __________. 

நிற்றல், நடத்தல், ஏ தல் மற் ம் தன்னிசை்ச நகர் கைள கட் ப்ப த் ம் ெசயல்பா களான 
ேசரத்்தல், ேசகரித்தல் மற் ம் ைகயா தல் ேபான்ற ெசயல்பா கள் __________ இல்லாமல் 
க னமானதாக அைம ம். 

  

A:  Visceral responses   
 

  உள் ப் சார ் லங்கல்கள் 
 

B:  Apparent motion 
 

  ேதாற்ற இயக்கம் 
 

C:  Assertiveness training 
 

  தன் ைனப் ப் ப ற்   
 

D:  Kinesthesis 
 

  தைகசெ்சயல் இயக்கம் 
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

139 In __________ type of concept, attributes and values are substituted for one another. For example, if we say 'two figures or two 
circles', in this the attributes are form and number but the value of the number remains the same.  

இந்த ________ வைக க த் னில் பண் கள் மற் ம் ம ப் கள் ஒன்ேறாெடான்  மாற்  ெசய்  
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ெகாள் ம். எ த் க்காட்டாக ‘இ  வ வங்கள் அல்ல  இ  வட்டங்கள்’ எனில் இ ல் பண் கள் 
உ வமாக ம் மற் ம் எண்களாக ம் அைம ம். ஆனால் ம ப் கள் எண்களாக மட் ேம 
மாறா க் ம்.  

  

A:  Relational Concept   
 

  ெதாடர் ைடய க த்  
 

B:  Conjunctive Concept 
 

  இைணந்த க த்  
 

C:  Disjunctive Concept 
 

  லக்கநிைல க த்  
 

D:  Void Concept 
 

  ெவற் க் க த்  
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

140 The report of the National Commission on Teachers-I was entitled as, _________. 

ேத ய ஆ ரியர ் மம் – I அதன் அ க்ைக ைன _________ என தைலப் ட்ட . 

  

A:  Teacher, Pupil and School   
 

  ஆ ரியர,் மாணாக்கர ்மற் ம் பள்ளி  
 

B:  The Teacher and Society 
 

  ஆ ரியர ்மற் ம் ச கம் 
 

C:  'The Teacher' 
 

  ‘ஆ ரியர’் 
 

D:  The Teacher and Nation Building 
 

  ஆ ரியர ்மற் ம் ேதசக் கட்டைமப்  
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

141 __________ reinforcers differ considerably from the concept of punishment. Unlike punishment these are designed to 
strengthen an escape response, not to inhibit an undesirable response. 

________ வ ட் கள் தண்டைன என்ற க த் ந்  ற் மாக மா ப ற . தண்டைன 
ேபால் அல்லாமல் இைவகள் தப் க் ம் லங்கைல பலப்ப த் ம் தமாக ம், ேம ம் 

ம்பத்தகா லங்கைல தைடெசய்யா தமாக ம் வ வைமக்கப்பட் ள்ள .  

  

A:  Positive   
 

  ேநரம்ைற 
 

B:  Negative 
 

  எ ரம்ைற 
 

C:  Neutral 
 

  ந நிைல 
 

D:  Zero 
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  ஜ்ய 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

142 The DANIDA-TNAHCP initiative of Tamil Nadu state is related to which among the following sectors ? 

த ழகத் ல் DANIDA - TNAHCP ன்ென ப்  ன்வ ம் ைறகளில் எந்த ஒன்ேறா  
ெதாடர் ைடய  ? 

  

A:  Housing   
 

  ட் வச  
 

B:  Health 
 

  காதாரம் 
 

C:  Education 
 

  கல்  
 

D:  Horticulture 
 

  ேதாட்டக்கைல 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

143 The 'Indian Council of Philosophical Research(ICPR)' was established in__________ by the ministry of education, Govt. of 
India. 

இந் ய அர ன் கல்  அைமசச்கம் ‘இந் ய தத் வ ஆராய்ச்  மத் ைன’ __________ ஆண்  
நி ய . 

  

A:  1962   
 

  1962 
 

B:  1977 
 

  1977 
 

C:  1985 
 

  1985 
 

D:  1999 
 

  1999 
 

 

                         Correct Alternative :- B 
 

144 Akila generally appears sad, expresses in writing rather than speaking, is interested in reading of the following in which type 
did J.C. Jung classify him ? 

ெபா வாகேவ அ லா பாரக்்க ேசாகமாக இ க் றாள். ேப வைத ட எ வ ல் தன்ைன 
ெவளிப்ப த் க் ெகாள் ம் அவள், வா ப்ப ல் ஆரவ்ம் உள்ளவள். J.C. ங் எந்த வைக ழ் 
அவைள வைகப்ப த் வார ்?  

  

A:  Introvert intuitive type   
 

  உள்ேநாக்  உள் ணர்  வைக  
 

B:  Extrovert intuitive type 
 



TEACHERS RECRUITMENT BOARD 
Post Graduate Assistants 2018-2019 

Subject – Botany 
Question Paper – Tentative key 

Date of Exam – 27.09.2019 & Session - AN 
 

Page 56 of 58 
 

  உள்ேநாக்  உணர்  வைக 
 

C:  Introvert sensational type 
 

  ெவளிேநாக்  உள் ணர்  வைக 
 

D:  Extrovert feeling type 
 

  ெவளிேநாக்  உணர்  வைக 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

145 Which theory is popularly known as the Jukebox Theory ? 

எந்த ேகாடப்ா  ஜ க் பாக்ஸ் ேகாடப்ா  என ரபலமாகக் க தப்ப ற  ? 

  

A:  Schchter and singer theory of emotion   
 

  ஸ்சட்ர ்& ங்கர ்மனெவ ச் க் ேகாடப்ா  
 

B:  Arnold's excitatory theory of emotion 
 

  அரன்ால் ன் உணரச்் ப் ெப க்க மனெவ ச் க் ேகாடப்ா  
 

C:  Maclean's theory of emotion 
 

  ெமக் யன் மனெவ ச் க் ேகாடப்ா  
 

D:  Papez's theory of emotion 
 

  பாப் ஸ் மனெவ ச் க் ேகாடப்ா  
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

146 'Sriniketan' is a constituent institution of VisvaBharti University, is an institute of ___________. 

ஸ்வபார  பல்கைலக்கழகத் ன் ஒ  உ ப்  நி வனமாக ‘ நிேகதன்’ ெசயல்ப ற , 
இந்நி வனம் _________ நி வனமா ம்.  

  

A:  Teacher Training and Education   
 

  ஆ ரியர ்ப ற்  மற் ம் கல்  
 

B:  Languages 
 

  ெமா கள் 
 

C:  Fine arts and crafts 
 

  ண்க ன்கைல மற் ம் ைக ைன 
 

D:  Rural reconstruction 
 

  ராமப் ற னரைமப்   
 

 

                         Correct Alternative :- D 
 

147 Activities such as writing an essay, drawing a picture to depict the seasons of the year, constructing an exhibit for the school 
science fair, represents __________. 

கட் ைர எ தல், வ டங்களின் ப வங்கைள த்தரிக் ம் வண்ணம் படங்கள் வைரதல், 
பள்ளி ன் அ ல் கண்காட் க்  மா ரிப் ெபா ளிைன உ வாக்கல் ேபான்ற 
இசெ்சயல்பா கள் __________ ைன க் ற .  
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A:  Application   
 

  பயன்ப த் தல் 
 

B:  Analysis 
 

  ப த்தாய்தல் 
 

C:  Synthesis 
 

  ெதா த்தாய்தல் 
 

D:  Evaluation 
 

  ம ப் டல் 
 

 

                         Correct Alternative :- C 
 

148 In Froebel's Kindergarten, full freedom is given to the child to handle gifts, educational toys in the way he/she likes. Such 
activities connected with these gifts are called __________. 

ஃப்ேராெபல் ன் ண்டரக்ாரட்ன் ைற ல், ழந்ைதகள் அவரக்ளின் ப்பத் ற்ேகற்ப 
பரி ப் ெபா டக்ள், கல் சார ்ெபாம்ைமகைள ைகயா வதற்   தந் ரம் 
அளிக்கப்ப ற . இசெ்சயல்பா கைள _________ எனலாம்.  

  

A:  Occupations   
 

  பணி ைற ெசயல்பா  
 

B:  Childs Play 
 

  ழந்ைத ைளயாட்  
 

C:  Engagement 
 

  ெசயல்நிைலப் ேபாக்  
 

D:  Life Work 
 

  வாழ்க்ைகப் பணி 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
 

149 __________ is also known as Adlerian Therapy. 

__________ அடெ்லரியர ்ெதர  என் ம் அைழக்கப்ப ற . 

  

A:  Individual Psychology   
 

  தனிமனித உள யல் 
 

B:  Client Centered Psychology 
 

  வா க்ைகயாளர ்ைமய உள யல் 
 

C:  Behavioural Theory 
 

  நடத்ைத ேகாடப்ா  
 

D:  Reality Therapy 
 

  உண்ைம சை்ச 
 

 

                         Correct Alternative :- A 
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150 Education methodology modelled by Paulo Freire is __________. 

பாேலா ப்ைரயர ்அவரக்ளால் மா ரி உ ப்ெபற்ற கல்  ைறயான  __________. 

  

A:  Active learning method   
 

  ெசயல்பாட்  கற்றல் ைற 
 

B:  Conscientization 
 

  உளசச்ான்  நிைலத்தன்ைம 
 

C:  Self-perpetuation 
 

  ய நிைலப்பாட் த் தன்ைம 
 

D:  Participation 
 

  பங்ேகற்றல் 
 
Correct Alternative :- B 
 
 

 

 


