
CBSE 2007 

 

101.  ICBN stands for     (CBSE 2007) 

 1.  International code of botanical Nomenclature 

 2.  International congress of Biological Names 

 3.  Indian Code of Botanical Nomenclature 

 4.  Indian Congress of Biological Names. 

 

101. ICBN விரிவாக்கம்    (CBSE 2007) 

 1. அகில உலக தாவரவியல் பெயர ்சூடட்ுசட்டம் 

 2. அகில உலக உயிரியல் பெயர ்சூடட்ு மாநாடு 

 3. இந்திய தாவரவியல் பெயர ்சூடட்ுசச்ட்டம் 

 4. இந்திய உயிரியல் பெயர ்சூடட்ு மாநாடு 

 

102. Which pair of the following belongs to Basidiomycetes   (CBSE 2007) 

 1.  puffballs and Claviceps 

2.  peizza and stink borns 

3.  Morchella and mushrooms 

4.  birds nest fungi and puffballs 

 

102. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இணை பெசிடியயாணமசீட்ணட சாரந்்தது 

      (CBSE 2007) 

 1. ஊதல் (காளான் மற்றும் கிளாவி பசெ்ஸ் பகாம்புல் 

 2. பெa;சசா மற்றும் துரந்ாள்ள பூஞ்ணச 

 3. மாரப்சல்லா மற்றும் காளான்கள் 

 4. ெறணவக்கூடு பூஞ்ணச kw;Wk; Cjy; fhshd; 
  

103.  Biological organization starts with     (CBSE 2007) 

 1.  cellular level  2.  organismic level 

 3.  atomic level  4.  submicroscopic molecular level 

 

103.  உயிரினக் கட்டணமெ்பு கீழ்கை்ட எவற்றில் இருந்து  

 பதாடங்குகிறது ?    (CBSE 2007) 

 1. பசல்கட்டணமெ்பு 

 2. உறுெ்பு அளவிலான கட்டணமெ்பு 

 3. mZ அளவிலான கட்டணமெ்பு 

 4. நுை் மூலக்கூறு அளவிலான கட்டணமெ்பு 

 

104. Identify the odd combination of the habitat and the particular animal concerned(CBSE 2007) 

 1.  sunderbans   -  Bengal Tiger 

 2.  Periyar  - Elephant 

 3.  Rann of kutch  - Wild Ass 

 4.  Dachigam National Park  - Snow Leopard 

 

 



 

104. கீழ்கை்டவற்றுள் மாறுெட்ட வாழிடம் மற்றும் அதற்கான குறிெ்பிட்ட    

 விலங்கிணனக் கை்டறிக   (CBSE 2007) 

 1. சுந்தர வனக்காடுகள் - வங்காள புலி 

 2. பெரியார ்  - யாணன 

 3. கடச் ்வணளகுடா - காடட்ுக்கழுணத 

 4. ெக்கிங் ஹாம் யதசிய பூங்கா- ெனி சிறுத்ணத 

 

105.  If you suspect major deficiency of antibodies in a person to which of the following would you  

 look for confirmatory evidence ?   (CBSE 2007) 

 1.  serum globulins   

 2.  fibrinogen in the plasma 

 3.  haemocytes   

 4.  serum albumins 

 

105. ஒருவரது உடலில் அதிகெ்ெடியான எதிரப்ொருள் ெற்றாக்குணற  

 இருக்கிறது என சந்யதகெ்ெடும் ெடச்த்தில் கீழ்கை்ட எந்த  

 உறுதிெ்ெடுத்தும் யசாதணனணய யமற்பகாள்வாய்?   (CBSE 2007) 

 1. சீரம் குயளாபுலின் 

 2. பிளாஸ்மாவில் உள்ளஃணெபிரியனாஜன் 

 3. ஹீயமாணசட் 

 4. ஆல்பு மின் 

 

106.  A common test to find the genotype of a hybrid is by   (CBSE 2007) 

 1.  crossing of one F2 progeny with female parent 

 2.  studying the sexual behavior of F1 progenies 

 3. crossing of one F1 progeny with male parent 

 4.  crossing of one F2 progeny with male parent 

 

106.  ஒரு கலெ்பினத்தின் மரெணு வணகணய கை்டறியும் ஒரு பொதுவான 

யசாதணன    (CBSE 2007) 

1. பெை் பெற்யறாருடன் ஒயரபயாரு F2 மகவு சந்ததிணய குறுக்யக 

கலத்தல். 

 2. F1 மகவு சந்ததியின் ொலியல் நடத்ணதணய அறிவது 

3. F1 மகவு சந்ததிணன ஒரு ஆை் பெற்யறாருடன் கலெ்பு பசய்தல் 

 4. F2 மகவு சந்ததிணய ஒரு ஆை் பெற்யறாருடன் கலெ்பு பசய்தல் 

 

107.  The okazaki fragments in DNA chain growth   (CBSE 2007) 

 1. polymerize in the 3’ – to – 5’ direction and forms replication fork 

 2. prove semi-conservative nature of DNA replication 

 3.  polymerize in the 5’ – to -3’ direction and explain 3’ –to -5’ DNA replication 

 4. result in transcription 

 

 



107.  DNA  சங்கிலி வளரச்ச்ியில் ஓகாசாகி துை்டுகள்   (CBSE 2007) 

 1. 3’ முதல் 5’ திணசapy; gy;gbahf;fk; மற்றும் இரடண்டகணவ 

உருவாக்கk; லிமயரஸ் 

 2. ொதி gioad fhj;jy; டி.என்.ஏ வின் இயல்ணெ நிரூபித்தல் 

3. 5’ முதல் 3’ jpirapy; gy;gbahf;fk; மற்றும் 3’ முதல் 5’ வணர டி.என்.ஏ 

இரட்டிg;ghதணல விவரித்தல் 

 4. ெடிபயடுத்தலிy; tpisfpwJ 
 

108. Which one of the following statement is correct?   (CBSE 2007) 

 1.  there is no evidence of the existence of gills during embryogenesis of mammals 

 2.  all plant and animal cells are totipotent 

 3. ontogeny repeats phylogeny 

 4.  stem cells are specialized cells. 

 

108.  கீழ்கை்ட வாக்கியங்களில் எது சரியானது?   (CBSE 2007) 

1. ொலூட்டிகளின் கருவுறுதலின் யொது பசவுள்fs; உருவாவதற்கான 

சான்றுகள் கிணடயாது 

2. அணனத்து தாவர மற்றும் விலங்கு பசல்கSk; முழுத்திறன் 

பெற்றணவ 

 3. ஆன்யடாஜனி ணெயலாபஜனிணய பதாடரக்ிறது 

 4. தை்டு பசல்கள் சிறெ்புற்ற பசல்களாகும். 

 

109.  In which one of the following the BOD ( Biochemical Oxygen Demand) of sewage (s),   

          distillery effluent (DE), paper mill effluent (PE) and sugar mill effluent (SE) have been  

         arranged in ascending order ?    (CBSE 2007) 

 1.  SE<PE<S<DE  2. PE<S<SE<DE 

 3. S<DE<PE<SE  4. SE<S<PE<DE 

 

109.  கீழ்கை்ட எவற்றுள் ஏறுமுணற உயிரியல் ஆக்சிஜன் கட்டிெ்ொடு 

காைெ்ெடுகிறது ? கழிவு   (S) கழிவு நீர ்சுத்திகரிெ்பு (DE) காகித 

ஆணல கழிவு (PE) சரக்்கணர ஆணல கழிவு(SE)   (CBSE 2007) 

 1. SE<PE<S<DE  2. PE<S<SE<DE 

 3. S<DE<PE<SE  4. SE<S<PE<DE 

 

110. The concept of chemical evolution is based on    (CBSE 2007) 

 1. interaction of water, air and clay under intense heat 

 2. effect of solar radiation on chemicals 

3. possible orgin of  life by combination of chemicals under suitable environmental conditions  

 4.  crystallization of chemicals  

 

 

 

 

 



110.   யவதிய ெரிைாமத்திற்கான யகாட்ொl;bd; mbg;gil  

      (CBSE 2007) 

 1. நீர,் காற்று, களிமை் ஆகிவற்றின் பதாடரப்ுகள்  

2. சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு யவதிெ்பொருட்களின் மீது ஏற்ெடுத்தும் விணளவு 

3. யவதிெ்பொருடக்spd; சாதகமான சூழ்நிணலapy; இணைவு உயிரின 

யதாற்றத்திற்கான காரைம் ஆகும். 

 4. யவதிெ்பொருடக்ள் ெடிமமாதல் 

 

111. Which one of the following is surrounded by a callose wall ?   (CBSE 2007) 

 1.  male gamete  2.  egg 

 3.  pollen grain  4.  microspore mother cell 

 

111. கீழ்கை்டவற்றுள் எது யகயலாஸ் சுவரால் சூழெ்ெட்டது?  (CBSE 2007) 

 1. ஆை் இனசப்சல் 2. முடண்ட 

 3. மகரந்ததுகள்  4. நுை்வித்து தாய்பசல் 

 

112.  Probiotics are     (CBSE 2007) 

 1.  cancer inducing microbes  

 2.  new kind of food allergens 

 3.  live microbial food supplement  

 4.  safe antibiotics 

 

112. புயராெயாட்டிக்குகள் என்ெணவ    (CBSE 2007) 

 1. புற்று யநாணய தூை்டும் நுை்ைியிரிகள் 

 2. புதிய வணக உைவு ஒவ்வாணம 

 3. உயிரி நுை்ணுயிரி துணை உைவு 

 4. ொதுகாெ்ொன உயிரஎ்திரப்ொருள்கள் 

 

113. One of endangered species of Indian medicinal plants is that of   (CBSE 2007) 

 1.  ocimum   2.  garlic 

 3.  nepenthes  4.  podophyllum 

 

113. இந்திய மருத்துவ தாவர இனங்களில் அழிந்து வரும் ஒன்று என்ெது 

      (CBSE 2007) 

 1. துளசி    2. பூை்டு 

 3. பநெ்ெந்தஸ்  4. யொயடாபில்லம் 

 

114. What is true about Nereis, scorpion, cockroach and silver fish?   (CBSE 2007) 

 1.  they all posses dorsal heart 

 2.  none of them is aquatic 

 3.  they all belong to the same phylum 

 4.  they all have jointed paired appendages 

 

 



114.  நீரிஸ், யதள், கரெ்ொன்பூசச்ி மற்றும் பவள்ளிமீன் இவற்றுள்  

 கீழ்க்கை்ட எக்கூற்று உை்ணமயானது ?   (CBSE 2007) 

 1. அணனத்திலும் KJFGw இதயம் காைெ்ெடுகிறது 

 2. இவற்றுள் எதுவும் நீரவ்ாழ்வன அல்ல 

 3. இணவ அணனத்தும் ஒயர பதாகுதிணய சாரந்்தணவ 

 4. இணவ அணனத்தும் இணை கணுக்கால்கணளக் பகாை்டணவ. 

 

115. The living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the  

 basis of their ability for    (CBSE 2007) 

 1.  interaction with the environment and progressive evolution 

 2.  reproduction 

 3.  growth and movement 

 4.  responsiveness to touch 

 

115. உயிரினங்கள் உயிரற்றணவயில் இருந்து கீழ்கை்ட எெ்ெை்புகளின்  

 மூலம் யவறுெடுகிறது ?    (CBSE 2007) 

 1. சூழ்நிணலத் பதாடரப்ுகள் மற்றும் ெடிெ்ெடியான ெரிைாமம் 

 2. இனெ்பெருக்கம்  

 3. வளரச்ச்ி மற்றும் நகரவ்ு 

 4. தூை்டலுக்கான துலங்கல்  

 

116.  A person who is one along hunger strike and is surviving only on water, will have 

      (CBSE 2007) 

 1.  less amino acids in his urine 

 2.  more glucose in his blood 

 3.  less urea in his urine 

 4.  more sodium in his urine. 

 

116. ெசி உைரய்வாடு இருக்கிd;w ஒரு நெர ்நீர ்மடட்ும்  

    எடுத்துக்பகாை்டு வாழும்யொது mtuJ உடலில் காைெ்ெடுவது  

      (CBSE 2007) 

 1. குணறந்த அமியனா அமிலத்துடன் கூடிய சிறுநீர ்

 2. உயர ்இரத்தச ்சரக்்கணர அளவு 

 3. சிறுநீரில் குணறந்தளவு யூரியா காைெ்ெடுதல் 

 4. சிறுநீரில் அதிகளவு யசாடியம் காைெ்ெடுதல் 

 

117. The length of DNA molecule greatly exceeds the dimensions of the nucleus in eukaryotic  

 cells. How is this DNA accommodated?     (CBSE 2007) 

 1.  super – coiling in nucleosomes 

 2. DNA ase digestion 

 3.  through elimination of repetitive DNA 

 4.  Delection of non-essential genes. 

 

 



117. யூயகரியயாட ்பசல்களில் DNA மூலக்கூறின் நீளம் உடக்ருவின்  

 ெரிமானத்ணத விட அதிகம் எனில் எவ்வாறு இந்த DNA   

 பொருத்தி fhzg;gLfpwJ     (CBSE 2007) 

 1. நியூக்ளியயாயசாமின் அதீத சுருக்கம் 

 2. DNA பசரிமாைம் 

 3. ஒத்த DNA Na]; மூலக்கூறுகis நீக்குவதன் மூலம் 

 4. அவசியம் அw;w மரெணுக்கணள நீக்குதல். 

 

118. A sequential expression of a set of human genes    (CBSE 2007) 

 1.  messenger RNA  2.  DNA sequence 

 3.  ribosome   4. transfer RNA 

 

118. மனித மரெணு பதாகுெ்பின் வரிணசக்கிரமமான பவளிெ்ொடு 

      (CBSE 2007)  

 1. தூதுவர ்RNA  2. DNA வரிணச 

 3. ரியொயசாம்  4. கடதத்ு RNA 

 

119.  In a coal fired power plant electrostatic precipitators are installed to control emission of 

      (CBSE 2007) 

 1. NOx 2.  SPM 3. CO 4.  SO2 

 

119. அனல் மின் நிணலயத்தின் எதன் பவளிெ்ொடண்ட  

 கடட்ுெடுத்துவதற்காக நிணல மின்னில் வீழ்ெடிவாக்கிகள்  

 பொருத்தெ்ெடுகிறது.    (CBSE 2007) 

 1. NO 2. SPM 3. CO 4. SO2 

 

120. Select the wrong statement form the following.   (CBSE 2007) 

1.  Both chloroplasts and mitochondria have an internal compartment, the thylakoid space 

bounded by the thylakoid membrane 

 2.  Both chloroplasts and mitochondria contain DNA 

 3.  The chloroplasts are generally much large than mitochondria contain DNA 

 4.  Both chloroplasts and mitochondria contain an inner and an outer membrane. 

 

120. பின்வருவனவற்றில் தவறான வாக்கியத்ணத யதரந்்பதடுக்கவும் 

      (CBSE 2007) 

1. ெசுங்கைிகங்கள் மற்றும் ணமட்யடா காை்டிரியாக்கள் இரை்டும் 

உள் அணறகணள உணடயது. ணதலக்காய்டு இணடபவளி 

ணதலக்காய்டு சவ்வினால் சூழெ்ெட்டது. 

2. ெசுங்கைிகங்கள் மற்றும் ணமட்யடாகாை்ரியாக்கள் DNA ணவக் 

பகாை்டுள்ளது 

 3. ெசுங்கைிகங்கள் ணமட்யடாகாை்டிரியங்கணள விட பெரியது 

4. ெசுங்கைிகங்கள் மற்றும் ணமட்யடாகாை்டிரியங்கள் இரை்டும் 

உள் மற்றும் பவளிச ்சவ்வுகணள உணடயது. 

 



121. Geometric representation of age structure is a characteristic of    (CBSE 2007) 

 1. population  2.  landscape 

 3.  ecosystem  4.  biotic community. 

 

121. வயது அணமெ்பின் வடிவியல் பிரதிநிதித்துவத்தின் ெை்பு(CBSE 2007) 

 1. மக்கள் பதாணக 2. நிலெ்ெரெ்பு 

 3. சூழ்நிணல அணமெ்பு 4. உயிரினக் குழுமம் 

 

122.  During transcription, RNA polymerase holoenzyme binds to a gene promoter and assumes a  

 saddle – like structure, what is it’s DNA – binding sequence ?   (CBSE 2007) 

 1.  AATT 2. CACC 3. TATA 4.   TTAA 

 

122. ெடிபயடுத்தல் யொது RNA ொலிமயரஸ் பநாதி மரெணு  

 ஊக்குவிெ்ொனுடன் இணைந்து வாரெ்்புரு அணமெ்ணெ  

 உருவாக்குகிறது. இது DNA வின் எந்த கார வரிணசயுடன்  

 இணைகிறது?     (CBSE 2007) 

 1. AATT 2. CACC 3. TATA 4. TTAA 

 

123. A Plant requires magnesium for    (CBSE 2007) 

 1.  protein synthesis  

 2. chlorophyll synthesis 

 3. cell wall development  

 4. holding cells together 

 

123. தாவரங்களின்  மக்னீசியம் யதணவெ்ெடுவது   (CBSE 2007) 

 1. புரத உற்ெத்தி  

 2. ெசண்சய உற்ெத்தி 

 3. பசல்சுவர ்வளரச்ச்ி  

 4. பசல்கணள ஒருங்கிணைத்து ணவக்க 

 

124.  In the prothallus of a vascular cryptogam, the antherozoids and eggs mature a different times. 

As a result     (CBSE 2007) 

 1.  there is high degree of sterility 

 2.  one can conclude that the plant is apomictic 

 3.  self-fertilization is prevented  

 4. there is no change in success rate of fertilization 

 

124. வாஸ்குல பூவாத் தாவரங்களின் முன் உடலத்தில்   (CBSE 2007) 

 ஆந்த்யராசுவாய்டுகள் மற்றும் முடண்டகள் 

 1. உயர ்அளவில் மலடட்ுதன்ணம அங்கு காைெ்ெடும். 

 2. தாவரம் அெ்யொமிக்ஸிஸ் வணக என  ஒரு முடிவுக்கு வரலாம்  

 3. சுய கருவுறுதல் தணட பசய்யெ்ெட்டது. 

4. கருவுறுதலின் வளரச்ச்ி நிணலயின் முன்யனற்றதத்ில் 

மாற்றமில்ணல. 



 

125. Ergot of rye is caused by a species of    (CBSE 2007) 

 1.  uncimula  2.  ustilago 

 3. claviceps  4. phytophthora 

 

125. ஒரு சிற்றினத்தினால் கம்பு எரக்ாட் ஏற்ெடுகிறது   (CBSE 2007) 

 1. அன்சிமுலா  2. உஸ்டியலாகா 

 3. கிளாவிபசெ்ஸ் 4. ணெட்யடாெத்ரா 

 

126. The finches of Galapagos islands provide an evidence in favour of   (CBSE 2007) 

 1.  evolution due to mutation 

 2.  retrogressive evolution 

 3.  biogeographical evolution 

 4. special creation. 

 

126.  கலாெகஸ் தீவின் குருவிகள் கீழ்கை்ட எவற்wpன் சாதfமான  

 சான்றுகணள பவளிெ்ெடுத்துகிறது ?   (CBSE 2007) 

 1. திடீர ்மாற்றெ் ெரிைாமம் 

 2. பின்யனாக்fpa ெரிைாமம் 

 3. புவி உயிரிய ெரிைாமம் 

 4. சிறெ்பு ெணடத்தல் 

 

127.  Which one of the following is a slime mould ?   (CBSE 2007) 

 1.  physarum  2.  Thiobacillus 

 3. Anabaena  4.  Rhizopus. 

 

127.  பின்வருவனவற்றுள் எது ஸ்ணலம் யமால்டு (Slime mould)  (CBSE 2007) 

 1. ணெசாரம்  2. ணதயயாயெசில்லஸ் 

 3. அனமீனா  4. ணரயசாெஸ் 

 

128.  The population of an insect species shows an explosive increase in numbers during rainy  

 season followed by its disappearance at the end of the season.  What does this show ? 

      (CBSE 2007) 

 1.  the food plants mature and die at the end of the rainy season 

 2.   its population growth curve is of J-type 

 3. the population of its predators increases enormously 

 4.  S-shaped or iegmoid growth of this insect. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128.  மணழக்காலங்களில் பூசச்ிகளின் இனதப்தாணக அதிகரிெ்ணெ  

 பதாடரந்்து அதன் மணறவு ஏற்ெடுகிறது இது எதணன குறிக்கிறது ? 

      (CBSE 2007) 

1. மணழக்கால முடிவில் அவற்றின் உைவுத்தாவரம் முதிரந்்து மடிந்து 

விடுகிறது 

 2. இவற்றின் இனெ்பெருக்க வளரச்ச்ி வணளவு J  அணமெ்பு ஆகும் 

 3. இவற்றின் பகான்றுை்ைிகள் அதீத அதிகரிெ்பு 

 4. பூசச்ிகளின் சிக்மாய்டு (அ) “S”  வணக வளரச்ச்ி வணளவு. 

 

129.  Which of the following is a flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen- 

 fixing micro-organism    (CBSE 2007) 

 1.  crotalaria juncea 

 2.  Cycas revoluta 

 3. cicer arietinum 

 4. casuarinas equisetifolia 

 

129.  பின்வருவனவற்றுள் எந்த பூக்கும் தாவர யவர ்முடிசச்ுகளின்  

 ணநட்ரஜன் நிணலநிறுத்தம் நுை்ணுயிரக்ணள உணடய இணழகணள  

 உணடயது.     (CBSE 2007) 

 1. குயராட்டயலரியா ஜன்சியா 

 2. ணசகள் பரவல்யூட்டா 

 3. ணசசர ்அரீட்டினம் 

 4. காசுணரனா ஈக்விசிட்டா 

 

130.  Which one of the following is being utilized as a source of biodiesel in the Indian                  

 countryside ?     (CBSE 2007) 

 1.  beetroot  2.  sugarcane 

 3.  jatropa  4.  euphorbia 

 

130. பின்வருவனவற்றுள் எது ெயயhBry; (caphp vhpnghUs;) மூலமாக  

 (Source)  இந்திய நாட்டில்  

 உெயயாகெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது.    (CBSE 2007) 

 1. பீடர்ூட்  2. கரும்பு 

 3. [l;Nuh/gh  4. யூயொரப்ியா  

 

131.  For a critical study of secondary growth in plants. Which one of the following pairs is  

 suitable ?     (CBSE 2007) 

 1. steak and pine  

 2.  deodar and fern 

 3.  wheat and maiden hair fern 

 4.  sugarcane and sunflower. 

 

 

 



 

131.  தாவரங்களின் இரை்டாம் நிணல வளசச்ியின் அவசியமாக அறிவது  

 பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது ?   (CBSE 2007) 

 1. யதக்கு மற்றும் ணென் 

 2. தியயாடர ்மற்றும் பெரைி 

 3. யகாதுணம மற்றும் பமய்டன் கூந்தல் பெரைி (Maiden hair fern) 

 4. கரும்பு மற்றும் சூரியகாந்தி 

 

 

132.  Which one of the following is a fat-soluble vitamin and its related deficiency disease ? 

      (CBSE 2007) 

1.  Retinol  - Xerophtahalmia 

2.  Cobalamine   - Beri-beri 

3. Calciferol   - Pellagra 

4.  A scrobic acid  - Scurvy. 

 

132.  கீழ்கை்ட எவற்றுள்  ve;j பகாழுெ்பில் கணரயும் itட்டமின்  

 மற்றும் அவற்றின் ெற்றாக்குணற யநாயுடன் பதாடரப்ுணடயது ? 

     (CBSE 2007) 

1. பரட்டினால்  - சீராெ்தால்மியா 

2. யகாொலணமன்  - பெரி-பெரி 

3. கால்சிஃபெரால் - பெல்லக்கரா 

4. ஆஸ்காரட்ிக் அமிலம்  - ஸ்கரவ்ி  

 

133. Two  cells A and  B are contiguous. Cell A has osmotic pressure 10 atm, turgor pressure 7 atm  

 and diffusion pressure deficit 3 atm. Cell B has osmotic pressure 8 atm, turgor pressure 3 atm  

 and diffusion pressure defict 5 atm. The result will.   (CBSE 2007) 

 1.  no movement of water 

 2.  equlilibrium between the two 

 3.  movement of water from cell A to B 

 4.  movement of water from cell B to A. 

 

133.  A மற்றும் B பசல்கள் அடுத்தடுதத்ுள்ளது. பசல் Aவில் சவ்வூடுெரவல்  

 அழுத்தம் 10atm விணறெ்பு (பசல்சுவர)் அழுத்தம் 7atm, ெரவுதல் அழுத்த  

 ெற்றாக்குணற 10atm பசல் Bயின் சவ்வூடுெரவ அழுத்தம் 8atm விணறெ்பு  

 அழுத்தம் atm மற்றும் ெரவுதல் அழுத்த ெற்றாக்குணற 5atm இதன்  

 முடிவு .     (CBSE 2007) 

 1. நீர ்இடம் பெயரவ்து இல்ணல 

 2. இரை்டிற்கும் இணடயய சமநிணலயுணடயது 

 3. Aயிலிருந்து Bக்கு நீர ்இடம்பெயரக்ிறது. 

 4. Bயிலிருந்து Aக்கு நீர ்இடம் பெயரக்ிறது. 

 

 

 



134.  In which one of the following preparations are your likely to come across cell junctions most  

 frequently ?     (CBSE 2007) 

 1.  thrombocytes 

 2.  tendon 

 3. hyaline cartilage  

 4. ciliated epithelium. 

 

 

134.  கீழ்க்கை்ட எந்த பசல்களில் பசல் இணடபவளி இணைெ்புகள்  

 அடிக்கடி நிகழலாம் என  கருதுகிறாய்   (CBSE 2007) 

 1. இரத்தத் தடட்ுகள் (த்ராம்யொணசட்) 

 2. நாரிணழ பிணைெ்பு   

 3. i`யலின் குருதப்தழும்பு 

 4. குறுயிணழ எபிதீலியம் 

 

135.  If you are asked to classify the various algae into distinct groups, which of the following 

characters you should choose?    (CBSE 2007) 

 1. nature of stored food materials in the cell 

 2.  structural organization of thallus 

 3.  chemical composition of the cell wall 

 4.   types of pigments present in the cell. 

 

135.  ெல்யவறு வணக ொசிகணள யவறுெட்ட குழுக்களாக   (CBSE 2007) 

 வணகெ்ெடுத்துமாறு உங்களிடம் கூறினால், பின்வருவனவற்றில்  

 எந்த ெை்ணெ நீங்கள் யதரந்்தடுெ்பீரக்ள் ? 

 1. பசல்லின் இயற்ணக முணற உைவுெ்பொருள் யசமித்தல் 

 2. தாலஸ் உடலணமெ்பு 

 3. பசல் சுவரின் யவதிெ்பொருடக்ள் 

 4. பசல்லிலுள்ள நிறமிகளின் வணககள். 
 

136.  About  98 percent of the mass of every living organism is composed of just six element  

 including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and   (CBSE 2007) 

 1.  sulphur and magnesium 

 2.  magnesium and sodium 

 3.  calcium and phosphorus 

 4.  phosphorus and sulphur. 

 

136.  98%  யமல் நிணறயுணடய ஒவ்பவாறு உயிரினமும்  காரெ்ன்,  

 ணஹட்ரஜன், ணநட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகிய ஆறு  கனிம கூடட்ுெ்  

 பொருடக்ளால் ஆக்கெ்ெடட்ுள்ளது மற்றும்   (CBSE 2007) 

 1. சல்ெர ்மற்றும் மக்னீசியம் 

 2. மக்னீசியம் மற்றும் யசாடியம் 

 3. கால்சியம் மற்றும் ொஸ்ெரஸ் 

 4. ொஸ்ெரஸ் மற்றும் சல்ெர.் 
 



137.  Which one of the following statement is correct?   (CBSE 2007) 

 1.  Both Azotobacter and Rhizobium fix atmospheric nitrogen in root nodules of plants. 

2.  Cyanobacteria such as Anabaena and Nostoc are important mobilizers of phosphates and for 

plant nutrition in soil  

 3. At present it is not possible to grow maize without chemical fertilizers 

4. Extensive use of chemical fertilizers may lead to eutrophication of nearby water bodies 

 

137.  பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான வாக்கியம்   (CBSE 2007) 

 1. அசிட்யடாொக்டர ்மற்றும் ணரயசாபியம் இரை்டும் யவர ் 

 முடிசச்ுகளில் வளிமை்டல ணநட்ரஜணன நிணலநிறுத்துகிறது. 

2. ணசயயனா ொக்டீரியங்களான அனபீனா மற்றும் நாஸ்டாக் 

இரை்டும் ொஸ்யெட் மற்றும் மை்ைின் தாவர ஊட்டசத்து 

ஆகியவற்ணற இடம்பெயரச ்பசய்வதில் இயலாது. 

 3. தற்காலததில் யவதி வரம் இல்லாமல் யசாளம் வளர இயலாது. 

 4. அதிகளவு இரசாயனங்களில் உரங்கணள ெயன்ெடுதத்ுவதால்  

 நீரந்ிணலகளில் யுடிராஃ பியகஷடன ஏற்ெடுகிறது. 
  

138.  In the hexaploid wheat, the haploid (n) and basic (x) numbers of chromosomes are 

      (CBSE 2007) 

 1.  n=21 and  x=21  2.  n=21 and x=14 

 3.  n=21 and x=7  4.  n=7 and x=21. 

 

138.  அறுமடிய யகாதுணமயில் ஒரு மடியம் (n) மற்றும் அடிெ்ெணட 

குயராயமாயசாம்களின் எை்ைிக்ணக (X) என்ெது    (CBSE 2007) 

 1.  n =21 மற்றும் x=21 2. n =21 மற்றும் x=14 

 3. n =21 மற்றும் x=7 4. n =7 மற்றும் x=21 

 

139.  Passage cells are thin walled cells found in    (CBSE 2007) 

 1. phloem elements that serve as entry points for substance for transport ot other plant parts 

 2.  testa of seeds to enable emergence of growing embryonic axis during seed germination 

 3.  central region of style through which the pollen tube grows towards the ovary 

 4.  endodermis of roots faciliatating rapid transport of water from cortex to pericycle. 

 

139. பமல்லிய சுவருணடய வழிசப்சல்கள் காைெ்ெடுவது.  (CBSE 2007) 

 1. பிறத்தாவரங்களுக்கு பொருடக்ணள கடதத்ும் நுணழவுெ்  

 புள்ளியாக புயயாயக் கூறுகள் பசயல்ெடுகிறது. 

 2. விணத முணளக்கும் யொது கரு அசச்ிலிருந்து விணத உணறணய  

 கிழிதத்ு பவளிவருகிறது. 

 3. சூல் முடியிலிருந்து சூலகத்ணத யநாக்கி சூல்தை்டின் ணமயம்  

 வழியாக மகரந்தக் குழாய் பசல்வது, 

4. நீரானது புறைியிலிருந்து பெரிணசக்கிளுக்கு யவரின் அகத்யதால் 

வழியாக பசல்லுவணத எளிதாக்குகிறது. 
 

 



140. What is common between parrot, platypus and kangaroo?   (CBSE 2007) 

 1.  toothless jaws 

 2.  functional post-end tail 

 3.  oveoparity  

 4.   homoiothermy 

 

 

140.  கிளி, பிளாட்டிெஸ் மற்றும் கங்காரு ,tw;wpw;கிணடயய காைெ்ெடும்  

 பொதுவான ெை்பு யாது?    (CBSE 2007) 

 1. ெற்களற்ற தாணட 

 2. nrayhw;Wk ; பின் புறவால்   

 3. முடண்டயிடுெணவ 

 4. மாறா உடல் பவெ்ெ உயிரிகள் (பவெ்ெ இரத்த பிராைிகள்) 
 

141.  Bowman’s glands are located in the    (CBSE 2007) 

 1.  anterior pituitary 

 2.  female reproductive system of cockroach 

 3.  olfactory epithelium of our nose 

 4. proximal end of uriniferous tubles. 

 

141. பெௌமானின் சுரெ்பி அணமந்துள்ள இடம்    (CBSE 2007) 

 1. முன் பிட்யூட்டரி 

 2. கரெ்ொd; பூசச்ியின் பெை் இனெ்பெருக்க மை்டலம் 

 3. நம் மூக்கில் உள்ள நுகரச்ச்ி எபிதீலியம் 

 4. சிறுநீரக அை்ணம சுருை்ட குழல் gFjp 
 

142. Which one of the following pairs is wrongly matched?   (CBSE 2007) 

 1.  yeast   - ethanol 

 2.  streptomycetes  - antibiotic 

 3.  coliforms  - vinegar 

 4.   methanogens   - gobar gas. 

 

142. பின்வருவனவற்றுள் தவறான பொருத்துதணல எழுதுக.  (CBSE 2007) 

 1. ஈஸ்ட்   - எத்தனால்   

 2. ஸ்டப்ரெ்யொணமசிடஸ்்  - உயிரஎ்திரப்ொருள் 

 3. யகாலிொரம்்ஸ்  - வினிகர ்

 4. பமத்தயனாபஜன்  - சாைஎரிவாயு 

 

143.  Which part of ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation?  (CBSE 2007) 

 1.  stroma  

 2. germinal epithelium 

 3.  vetelline membrane 

 4.  Graafian follicle. 

 

 



143.  ொலுட்டிகளில் அை்டம் விடுெடுதல் நிகழ்ந்த பின்பு அை்டகத்தின்  

 எெ்ெகுதி நாளமில்லாச ்சுரெ்பியாக பசயல்ெடுகிறது?  (CBSE 2007) 

 1. ஸ்ட்யராமா 

 2. இனெ்பெருக்க எபிதீலியம் 

 3. விட்டலின் சவ்வு  

 4. கிராஃபியன் ொலிக்கிள்கள் 

 

144.  Opening of floral buds into flowers, is a type of    (CBSE 2007) 

 1.  autonomic movement of variation 

 2.  paratonic movement of growth 

 3. autonomic movement of growth 

 4.   autonomic movement of locomotion. 

 

144.  பமாடட்ு மலராக மலரும் வணக    (CBSE 2007) 

 1. யவறுொட்டின் தன்னிசண்சயான இயக்கம் 

 2. வளரச்ச்ியின் இணை இயக்கம் (Paratonic)  

 3. வளரச்ச்ியின் தன்னிசண்சயான இயக்கம் 

 4. தன்னிசண்சயான இடம் பெயரவ்ு 

 

145.   Which one of the following is a matching pair of a body feature and the animal possessing it ? 

      (CBSE 2007) 

 1.  ventral central nervous system  - Leech 

 2.  Pharynegeal gill slits absent in embryo  - Chamaeleon 

 3.  ventral heart   - Scorpion 

 4.  post –end tail   - Octopus. 

 

145.  உடல் அணமெ்பு மற்றும் அதற்கான சரியான விலங்கு இணைணயக்  

 கை்டறிக.     (CBSE 2007) 

 1. tapw;WGw ika நரம்பு மை்டலம் gpsTfs; - அடண்ட 
 2. கருவில் பதாை்ணடg;புற பசவுள் mw;wit - ெசய்சாந்தி 

 3. tapw;WGw இதயம் - யதள்  

 4. பின்புற வால் - ஆக்யடாெஸ் 

 

146.  All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is  

located in inner mitochondrial memebranes in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This 

enzyme is      (CBSE 2007) 

 1. isocitrate dehydrogenase  

 2.  malated dehydrogenase 

 3.  succinate dehydrogenase 

 4.  lactate dehydrogenase. 

 

 

 

 

 



 

146. புயராக்யகரியாட்டின் ணசட்யடாயசால் மற்றும் யுயகரியயாட்டிலுள்ள  

 ணமட்யடாகான்டிரியாவின் உடச்வ்விலுள்ள பநாதி தவிர  

 ணமட்யடாகாை்டிரியாவின் தளெ்பொருளில் TCA சுழற்சியிலுள்ள  

 அணனத்து பநாதிகளும் அணமந்துள்ளது.   (CBSE 2007) 

 1. ஐயசாசிட்யரட் டீணஹட்யராஜியனஸ் 

 2. மாயலட ்டீணஹட்யராஜியனஸ்  

 3. சக்சியனட் டீணஹட்யராஜியனஸ் 

 4. யலக்யடட ்டீணஹட்யராஜியனஸ் 

 

147.  The first acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem II is  

      (CBSE 2007) 

 1.  iron –sulphur protein 

 2.  ferredoxin 

 3.  quinone 

 4.    cytochrome 

147.  கிளரவ்ுற்ற குயளாயராபில் மூலக்கூறு ஒளிதப்தாகுெ்பு IIல் முதல்  

 எபலக்ட்ரான் ஏற்பி எது?    (CBSE 2007) 

 1. இரும்பு சல்ெர ்புரதம் 

 2. ஃ பெரட்ாக்சின் 

 3. குயியனான் 

 4. ணசட்யடாகுயராம் 

 

148.  Differentiation of organs and tissues in a developing organism, is associated with 

      (CBSE 2007) 

 1.  differential expression of genes 

 2.  lethal mutations 

 3.  deletion of genes 

 4.   developmental mutations. 

 

148.  உறுெ்பு மற்றும் திசுக்களின் யவறுொடு கீழ்க்கை்ட எவற்றுள்  

 பதாடரப்ுணடயது     (CBSE 2007) 

 1. மரெணுக்களின் யவறுெட்ட பவளிெ்ொடு 

 2. பகால்லி திடீரம்ாற்றம் 

 3. மரெணு நீக்கம் 

 4. வளரந்ிணல திடீரம்ாற்றம். 

 

149.  Which one of the following statements about mycoplasma is wrong?  (CBSE 2007) 

 1.  They are plemorphic 

 2.  They are sensitive to penicillin 

 3.  They cause diseases in plants 

 4.  They are also called PPLO. 

 

 



149.  ணமக்யகாபிளாஸ்மா ெற்றிய பின்வரும் எந்த கூற்று தவறானது? 

      (CBSE 2007) 

 1. நிணலமாறும் தன்ணம உணடயது 

 2. பென்சிலினுக்கு உைரத்ிறன் பகாை்டணவ 

 3. அணவ தாவரங்களில் யநாணய ஏற்ெடுத்துகிறது. 

 4. PPLO எனவும் அணழக்கெ்ெடுகின்றன 

 

150.  Which one of the following pairs is mismatched?   (CBSE 2007) 

 1.  Apis indica -  honey 

 2. kenia lacca - lac 

 3. Bombyxmore - silk 

 4. Pila globosa - pearl 

 

150.  கீழ்கை்டவற்றுள் தவறான இணைணய கை்டறிக  (CBSE 2007) 

 1. ஏபிஸ் ,z;bfh - யதன் 

 2. பகன்னியா லாக்கா  - அரக்கு 

 3. ொம்பிக்ஸ் யமாரி - ெடட்ு 

 4. ணெலா குயளாயொ]h  - முத்து 

 

151.  A person is having problems with calcium and phosphorus metabolism in his body. Which  

 one of  following glands may not be functioning properly ?   (CBSE 2007) 

 1.  parotid  2.  pancreas 

 3.  thyroid  4.  parathyroid 

 

151.  கீழ்க்கை்ட எசச்ுரெ்பி சரியாக பசயல்ெடாததால் ஒரு மனிதனுக்கு  

 கால்சியம் மற்றும் ொஸ்ெரஸ் வளரச்ிணத மாற்ற இடரெ்ாடுகள்  

 ஏற்ெடுகிறது?     (CBSE 2007) 

 1. யமலை்ைச ்சுரெ்பி 2. கணையம் 

 3. ணதராய்டு  4. ொராணதராய்டு 

 

152.  A genetically engineered micro-organism used successfully in bioremediation of oil spills is a  

 species of      (CBSE 2007) 

 1.  Trichoderma  2.  xanthomonas 

 3. Bacillus  4.  Pseudomonas 

 

152. உயிரிய தீரவ்ுகளில் எை்பைய் கசிவுகணள சுத்திகரிக்க  

 பவற்றிகரமாக ெயன்ெடுத்துெ்ெடும் மரெணு மாற்றெ்ெட்ட  

 நுை்ணுயிரி வணக    (CBSE 2007) 

 1. டண்ரயகாபடரம்ா 2. சாந்யதாயமானஸ்  

 3. யெசில்லஸ்  4. சூயடாயமானாஸ் 

 
 

 

 



 

153.  In the leaves of C4 plants, malic acid formation during CO2 fixation occurs in the cells of   

      (CBSE 2007) 

 1.  bundle sheath  2.  phloem 

 3.  epidermis  4.  mesophyll 

 

153.  Co2 நிணலநிறுத்தத்தின் யொது மாலிக் அமில உருவாக்கம் C4 தாவர  

 இணலயின் எந்த    பசல்களில் நணடபெறுகிறது.   (CBSE 2007) 

 1. கற்ணற உணற 2. ஃபுயளாயம் 

 3. புறத்யதால்  4. இணலயிணடத்திசு 

 

154.  Flagellated male gametes are present in all the three of which one of the following sets? 

      (CBSE 2007) 

 1.  Zygnema, Saprolegnia and Hydrilla 

 2.  focus, Marsilea and Calotropis 

 3. Riccia, Dryopteris and Cycas 

 4.  Anthoceros, Funaria and Spirogyra 

 

154.  பின்வரும் பதாகுெ்புகளில் எதில் கணசயிணழயுணடய ஆை்  

 யகமிடட்ுகள் மூன்றிலும் காைெ்ெடுகிறது.   (CBSE 2007) 

 1. ணசக்னிமா, செ்யராடுபலக்னியா மற்றும் ணஹரில்லா 

 2. ஃபியுகஸ், மாரச்ீலியா மற்றும் கயலாட்யராபிஸ் 

 3. ரிக்சியா, டிணரயயாபடரிஸ் மற்றும் ணசகஸ் 

 4. அந்யதாபசயராஸ்ஃபுனாரியா மற்றும் ஸ்ணடயராணகரா 

 

155.  In the mean and the median pertaining to a certain character of a population are of the same  

 value, which of the following is most likely to occur   (CBSE 2007) 

 1.  a bi-modal distribution 

 2.  a T- shaped curve 

 3.  a skewed curve 

 4.  a normal distribution. 

 

155. ruhrhp kw;Wk; ,ilepiy njhlh;ghd Xh; ,dj;njhifapd; gz;Gfs; kjpg;G khwhjJ.  
 gpd;tUtdtw;Ws; vjpy; mjpfk; epfof;$baJ.   (CBSE 2007) 

 1. ,Utif tpepNahfk; 
 
 2. T tbt tisT 
 3. xU tise;j tisT 
 4. xU rhjhuz tpepNahfk;    
  
156.  One gene-one enzyme relationship was established for the first time in  (CBSE 2007) 

 1.   Salemonella typhimurium 

 2.  Escherichia coli 

 3. Diplocococcus pneumoniae 

 4.  Neurospora crassa 

 



156. xU kugZ xU nehjp cwTKiw Kjy; Kjypy; vjpy; epWtg;gl;lJ.  (CBSE 2007) 
 1. rhy;Nkhndy;yh ilb 
 2. <];bhpr;rpah Nfhiy 
 3. bg;Nshfhf;f]; epNkhdpNa 
 4. epA+Nuh];Nghuh 
 
157. Two genes R and Y are located very close on the chromosomal linkage map of mazine plant.  

 When RRYY and rryy genotypes are hybridized, the F2 segreagation will show (CBSE 2007) 

 1.  segregation in the expected 9:3:3:1 ratio 

 2.  segregation in 3:1 ratio 

 3.  higher number of the parental types 

 4.  higher number of the recombinant types 

 

157. kf;fhNrhs jhtuj;jpd; kugZ gpizg;G tiuglj;jpy; 2 kugZf;fs; R kw;Wk; Y kpf 
mUfpy; mike;Js;sJ. RRYY kw;Wk; rryy kugZtifak; cld; fyg;G nra;jhy; F2 
fhz;gpg;gJ.     (CBSE 2007) 

 1. vjph;ghh;f;fg;gl;l gphpj;jy; 
 2. jdpj;J gphpjy; tpfpjk; 3 : 1 
 3. ngw;Nwhh; tiffis tpl mjpf vz;zpf;if 
 4. kW$l;bizT tiffis tpl mjpf vz;zpf;if 
 

158.  In cloning of cattle, a fertilized egg is taken out of the mother’s womb and  (CBSE 2007) 

1.  in the eight cell stage, cells are separated and cultured until small embryos are formed which 

are implanted into the womb of other cow 

 2.  in the eight cell stage the individual cells are separated under electrical field for further  

 development in culture media. 

 3.  from this upto eight identical twins can be produced 

 4.  the egg is divided into 4 pairs of cells which are implanted into the womb of other cows  

 

158. fhy;eil efyhf;fj;jpy; fUTw;w Kl;ilahdJ jhapd; fUg;igapy; ,Ue;J  
 vLf;fg;gl;L     (CBSE 2007) 
 1. 8 nry; epiyapy; nry;fs; gphpj;njLf;fg;gl;L Clfj;jpy; tsh;f;fg;gl;L rpW fUf;fshf  
 cUthf;fg;gl;L kw;nwhU gRtpd; fUg;igapy; gjpf;fg;gLfpwJ. 
 2. vl;L nry; epiy> kpd;Gy mikg;gpd; %yk; jdpj;jdpahf gphpf;fg;gl;L tsh; Clfj;jpy;  
 tsh;f;fg;gLfpwJ. 
 3. ,k;Kiwpapd; %yk; 8 xj;j jd;ikAila ,ul;il fUf;fs; cUthf;fg;gLfpwJ 
 4. mz;lkhdJ 4 ,iz nry;fshf gphpf;fg;gl;;L kw;nwhU gRtpd; fUtpy;  
 gjpf;fg;gLfpwJ. 
 

159.  Ultrasound of how much frequency is beamed into human body for sonography?  

      (CBSE 2007)  

 1.  15-30 MHZ  2.  1-15 MHZ 

 3.  45-70MHZ  4.  30-45 MHZ 

 

159. xspg;gjptpd; NghJ kdpj clypy; nrYj;jg;gLk; kPnahyp mjph;ntz; fw;iw 
      (CBSE 2007)  

 1.  15-30 MHZ  2.  1-15 MHZ 

 3.  45-70MHZ  4.  30-45 MHZ 



 
  
160. Two plants can be conclusively said to belong to the same species if they.  (CBSE 2007)  

 1.  Have more than 90 percent similar genes 

 2.  look similar and possess identical secondary metabolites 

 3.  have same number of chromosomes 

 4.  can reproduce freely with each other and form seeds. 

 

160. ,uz;L jhtuq;fs; xNu rpw;wpdj;ij Nrh;e;jit vd Kbthf $wg;gLtJ ,jdhy; 
      (CBSE 2007)  

 1. 90% f;Fk; mjpfkhd xj;j kugZf;fs; cs;sd. 
 2. xj;j Njhw;wk; kw;Wk; xNu khjphpahf ,Uf;Fk;. ,uz;lhk; epiy tsh;rpij  
 khw;wq;fs; 
 3. xNu khjphpahd FNuhNkhNrhk;fs; cs;sd. 
 4. xUtUf;nfhUth; Rje;jukhf ,dg;ngUf;fk; nra;J tpijfis cUthf;Fk; 
 
161. Inheritances of skin colour in humans is an example of    (CBSE 2007) 

 1.  point mutation 

 2.  polygenic inheritance  

 3.  codominance 

 4.  chromosomal aberration. 

 

161. gpd;tUtdtw;Ws; vJ kdpjdpy; Njhy; epw ghuk;ghpaj;jpw;fhd vLj;Jf;fhl;L 
      (CBSE 2007) 
 1. Gs;sp jpBh; khw;wk; 
 2. gy; $l;L ghuk;ghpak; 
 3. ,iz Xq;Fjd;ik 
 4. FNuhNkhNrhky; gpwo;r;rp 
 

162. When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of  

 adaptation, the phenomenon is termed    (CBSE 2007) 

 1.  microevolution  

 2.  co-evolution 

 3. convergent evolution 

 4.  divergent evolution 

 

162. ntt;NtW guk;giufspy; ,Ue;J tuf;$ba ,uz;L rpw;wpdk; jftikg;gpy; xj;jpUg;gJ 
      (CBSE 2007) 
 1. Kd; ghpzhkk; 
 2. ,iz ghpzhkk; 
 3. Ftp ghpzhkk; 
 4. tphp ghpzhkk; 
 
163. Increased asthmatics attacks in certain seasons are related to   (CBSE 2007) 

 1.  eating fruits preserved in tin containers 

 2.  inhalation of seasonal pollen 

 3.  low temperature 

 4.  hot and humid environment. 



163. rpy gUtq;fspy; Vw;gLk; mjpfg;gbahd M];Jkh fPo;fz;l vtw;Wld; njhlh;GilaJ? 
      (CBSE 2007) 
 1. fyd;fspy; cs;s gjg;gLj;jg;gl;l goq;fis cz;Zjy; 
 2. gUtfhy kfue;jq;fis cs;spOj;jy; 
 3. Fiw ntg;gepiy 
 4. ntg;gk; kw;Wk; <ug;gjkhd #o;epiy 
 

164.  Among the human ancestors the brain size was more that 1000 CC in   (CBSE 2007) 

 1.  Homo erectus  

 2. Ramapithecus 

 3.  Homo habilis 

 4.  Homo neanderthalensis 

 

164. kdpj %jhijah;fspy; 1000cc f;F mjpfkhd %is nfhs;ssT nfhz;lth; 
      (CBSE 2007) 
 1. N`hNkh vuf;l]; 
 2. uhkhgpj;jpf]; 
 3. N`hNkh `gpyp]; 
 4. N`hNkh epahd; lh;jy; 
 

165.  Industrial melanism as observed in peppered moth proves that    (CBSE 2007) 

1.  the melanic form of the moth has no selective advantage over lighter form in industrial area 

 2.  the lighter –form moth has no selective advantage either in polluted industrial area or  

 non-polluted area 

 3.  melanism is a pollution – generated feature  

 4.  the true black melanic forms arise by a recurring random mutation. 

 

165. me;jpg;G+r;rpapy; fhzg;gLk; njhopw;rhiy nkyhdpd; Mf;fk; ntspg;gLj;JtJ 
      (CBSE 2007) 
 1. njhopw;rhiy gFjpfspy;; fhzg;gLk; fUk;Gs;sp me;jpg;G+r;rpf;F Njh;e;njLf;fg;gl;l  
 ed;ik vJTk; fpilahJ 
 2. nts;is me;jpg;G+r;rpf;F khRg;gl;l kw;Wk; khRglhj gFjpfspy; vt;tpj  
 Njh;e;njLf;fg;gl;l ed;ikfSk; fpilahJ 
 3. fUk;Gs;sp Mf;fk; njhopy; kakhf;FjNyhL njhlh;GilaJ 
 4. cz;ikahd fUk;Gs;sptif> njhlh; rPuw;w jpBh;khw;wj;jhy; Vw;gLfpwJ 
 
166.  A high density of elephant population in an area can result in   (CBSE 2007) 

 1.  intra specific competition 

 2. inter specific competition 

 3.  predation on one another 

 4.  mutualism. 

 

166. xU gFjpapy; fhzg;gLk; ahid ,df;$l;lk; fPo;fz;l vt;tpisit Vw;gLj;Jk;? 
      (CBSE 2007) 
 1. rpw;wpdq;fSf;Fs;shd Nghuhl;lk; 
 2. rpw;wpdq;fSf;fpilNaahd Nghuhl;lk; 
 3. xd;iw xd;W nfhd;W mopj;jy; 
 4. gfph;e;J tho;jy; 
 



167.  A drop of each of the following,  is placed separately on four slides. Which of them will not 

coagulate?     (CBSE 2007) 

 1.   blood serum 

 2.  sample from the thoracic duct of lymphatic system 

 3.  Whole blood from pulmonary vein 

 4.  blood plasma. 

 

167. ehd;F eOtq;fspy; itf;fg;gLk; vj;Jsp jpul;rp milahJ?   (CBSE 2007) 
 1. ,uj;j rPuk; 
 2. khh;G gFjpapy; fhzg;gLk; epzePh; kz;ly khjphp 
 3. EiuaPuy; rpiuapy; ,Ue;J ntspg;Lk; ,uj;jk; 
 4. ,uj;j gpsh];kh 
 
168. Which one of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? 

      (CBSE 2007)   

 1.  tropical deciduous forest 

 2.  temperate evergreen forest 

 3.  temperate deciduous forest 

 4.  tropical rain forest. 

 

168. gpd;tUk; Rw;Wr;#oy; mikg;G tiffspy; vJ kpf cah;e;j tUlhe;jpu epfu Kjd;ik 
cw;gj;jpwid nfhz;Ls;sJ.    (CBSE 2007) 

 1. ntg;gkz;ly ,iyAjph; fhL 
 2. kpjntg;g kz;ly gRikf; fhL 
 3. kpjntg;g kz;ly ,iyAjph; fhL 
 4. ntg;gkz;ly kiof;fhL 
 
169.  In human body, which one of the following is anatomically correct?    (CBSE 2007) 

 1.  Collar bones   - 3 pairs 

 2.  Salivary glands  - 1 pairs 

 3.  Cranial nerves  - 10 pairs 

 4. Floating ribs  - 2 pairs 

 

169. kdpj clypd; cs;sikg;G mbg;gilapy; fPo;fz;l vJ rhpahdJ?  (CBSE 2007) 

 1. fhiu vYk;G  - 3 ,iz 
 2. ckpo; ePh; Rug;gp  - 1 ,iz 
 3. %is euk;G  - 10 ,iz 
 4. kpjf;Fk; tpyh vYk;G - 2 ,iz 
 
170.  Telomere repetitive DNA sequences control the function of eukaryotic chromosomes because  

  they      (CBSE 2007) 

 1.  are RNA transcription initiator 

 2. help chromosome pairing 

 3.  prevent chromosome loss 

 4.  act as replicons. 

 

 

 



170. A+fhhpNahbf; FNuhNkhNrhk;fspd; nray;ghLfis BNyhkpahpd; b.vd;.V thpir kPz;Lk;  
 kPz;Lk; fl;Lg;gLj;JfpwJ. Vnddpy; mit   (CBSE 2007) 

 1. Mh;.vd;.V gbnaLj;jy; Fwpg;ghd; 
 2. FNuhNkhNrhk; ,izg;gjw;F cjTfpwJ 
 3. FNuhNkhNrhk; ,Og;igj; jLf;fpwJ 
 4. gpujpfshf nray;gLfpd;wd 
 
171.  Spore diseminiation in some liverworts is aided by   (CBSE 2007) 

 1.  indusium   2. calyptra 

 3.  peristome teeth  4.  elaters 

 

171. rpy <uy; jhtuq;fspy; tpj;J guTjYf;F cjTfpwJ   (CBSE 2007) 
 1. ,z;^rpak;  2. fypg;l;uh 
 3. nghp];Nlhk; gw;fs; 4. vnylhh;]; 
 

172. Which one of  the following elements is not an essential micronutrient for plant growth?  

      (CBSE 2007) 

 1.  Zn  2.  Cu 

 3.   Ca  4.   Mn 

 

 

172. gpd;tUtdtw;Ws; jhtu tsh;r;rpf;F mj;jpahtrpak; mw;w Ez;Z}l;lrj;J (CBSE 2007) 

 1.  Zn  2.  Cu 

 3.   Ca  4.   Mn 

 
  
173.  The overall goal of glycolysis, krebs cycle and the electron transport system is the formation  

 of      (CBSE 2007) 

 1.  ATP in one large oxidation reaction 

 2.  sugars 

 3.  nucleic acids 

 4.  ATP in small stepwise units. 

 

173. fpisfhyprp]; fpnug;]; Row;rp kw;Wk; vnyf;l;uhd; flj;Jr;rq;fpyp cUthf;fj;jpd;  
 xl;L nkhj;j ,yf;F     (CBSE 2007) 

 1. Mf;rp[Ndw;w tpidapy; cUthd ATP 

 2. rh;f;fiu 
 3. epA+f;spf; mkpyk; 
 4. rpwpa gbepiy myfpy; cUthd ATP 

 
174.  Adaptive radiation refers to     (CBSE 2007)

 1.  evolution of different species from a common ancestor 

 2.  migration of members of a species to different geographical areas 

 3.  power of adaptation in an individual to a variety of environments 

 4.  adaptations due to geographical isolation. 

 

 

 



 

174. jftikg;G guty; fPo;fz;l vtw;iw Fwpg;gpLfpwJ?   (CBSE 2007) 
 1. nghJthd %jhijah;fsplkpUe;J cUthd ntt;NtW rpw;wpdg; ghpzhkk; 
 2. ntt;NtW Gtp epyg;gug;gpw;F tyir Nghd rpw;wpdq;fs;  
 3. ntt;NtW #o;epiyf;F jftikg;Gf; nfhs;Sk; cahpdj; jpwd; 
 4. Gtpapay; uPjpahf jdpikg;gLj;jypdhy; Vw;gLk; jftikg;G 
 

175.  Which one of the following pairs, is not correctly matched ?    (CBSE 2007) 

1.  Gibberellic acid  – Leaf fall 

 2.  Cytokinin   – Cell wall elongation 

 3.  IAA   – Cell wall elongation 

 4.  Abscissic acid   – Stomatal closure. 

 

175. gpd;tUtdtw;Ws; vJ rhpahf nghWe;jtpy;iy   (CBSE 2007) 
 1. [pg;uypf; mkpyk ; - ,iyAjph;T 
 2. irl;Nlhifdpd;  - nry;Rth; ePl;rp 
 3. IAA  - nry;Rth; ePl;rp 
 4. mg;rprpf; mkpyk ; - ,iyj;Jisfis %ly;  
 

176. Select the correct statement from the following ?   (CBSE 2007) 

 1.  Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature 

 2.  All mammals except whales and camels have seven cervical vertbrae 

 3.  Mutations are random and directional 

 4.  Darwinian variations are small and directionless. 

 

176. rhpahd $w;iwj; Njh;e;njL.    (CBSE 2007) 
 1. jpwd; vd;gJ jftikg;G Mw;wy; kw;Wk; ,aw;if Njh;tpd; KbthFk; 

2. jpkpq;fyk; (k) xl;lfk; jtpu midj;J ghY}l;bfSk; VO fOj;njYk;ig 
nfhz;Ls;sd. 

 3. jpBh;; khw;wk; ,yf;F Nehf;fpa jd;ikAilait 
 4. lhh;tpdpd; NtWghLfs;> Fiwe;j kw;Wk; ,yf;F jd;ik mw;wit  
 

177.  Male gametes in angiosperms are formed by the division of    (CBSE 2007) 

 1.  generative cell 

 2.  vegetative cell 

 3.  microsphore mother cell 

 4.  mircrospore. 

 

177. MQ;rpNah];ngh;k;fspd; Mz; NfkPl;fs; vjd; gphpT fhuzkhf cUthfpd;wd 
      (CBSE 2007) 
 1. cUthf;f nry; 
 2. jiotopr; nry; 
 3. Ez;tpj;J jha; nry; 
 4. Ez;tpj;J 
 
 

 

 



 

178.  In pea plants, yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seeded plants is  

 crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plants would you  

 expect in F1 generation?      (CBSE 2007) 

 1.  9:1  2.  1:3 

 3.  3:1  4.  50:50 

 

178. gl;lhzpj; jhtuj;jpy; kQ;rs; epw tpijfs; gr;ir epw tpijfSf;F Xq;Fj;jd;ikAk;>  
fyg;Gaphp kQ;rs; epw tpijj; jhtuk; gr;ir epw tpij nfhz;l jhtuj;Jld; fyg;G 
Nkw;nfhs;Sk; gl;rj;jpy; kQ;rs; kw;Wk; gr;ir epw tpijfs; nfhz;l jhtuq;fs; 
Kjyhk; re;jjpapy; (F1) vt;tpfpjj;jpy; fpilf;fg;ngWk;?   (CBSE 2007) 

 1.  9:1  2.  1:3 

 3.  3:1  4.  50:50 

 
179.  Which one of the following mammalian cells is not capable of metabolizing glucose to  

 carbon dioxide aerobically ?     (CBSE 2007) 

 1.  unstrited muscle cells 

 2.  liver cells 

 3.  red blood cells 

 4.  white blood 

 

179. gpd;tUk; ghY}l;bapd; nry;fspy; vJ fhw;W #oypy; FSf;Nfhi] fhh;gd;-il-
Mf;i]lhf khw;Wk; tsh;rpij khw;wj;jpy; <Lgl ,ayhJ?   (CBSE 2007) 

 1. thpaw;w jirr; nry;fs; 
 2. fy;yPuy; nry;fs; 
 3. rpfg;gZ nry; 
 4. ,uj;j nts;isaZf;fs; 
  

180.  A human male produces sperms with the genotypes AB,Ab,aB and ab pertaining to low  

 diallelic characters in equal proportions. What is the corresponding genotype of this person ?  

      (CBSE 2007) 

 1.  AaBB  2.  AABb 

 3.  AABB  4.  AaBb 

 

180. xU Mz; cUthf;Fk; tpe;jZ AB, Ab, aB kw;Wk; ab ,ul;il kugZ gz;G tif  
 nfhz;lit. ,it ,ul;il my;yPy; gz;Gfis rhptpfpjj;jpy; nfhz;lit. 
      (CBSE 2007) 

 1.  AaBB  2.  AABb 

 3.  AABB  4.  AaBb 

 
181. What is common to whale, seal and shark ?     (CBSE 2007) 

 1.  thick subcutaneous fat 

 2.  convergent evolution 

 3.  homeothermy 

 4.  seasonal migration. 

 

 

 



181. jpkpq;fyk;> rPy; kw;Wk; Rwh ,ilNa fhzg;gLk; nghJthd gz;G vJ?  (CBSE 2007) 
 1. mlh;thd Njhy; mb nfhOg;G 
 2. Ftpg; ghpzhkk; 
 3. ntg;gkhwh tpyq;Ffs; (ntg;g ,uj;jg; gpuhzpfs;) 
 4. gUtfhy tyir Nghjy; 
 

182.  One of the important consequences of geographical isolation is      (CBSE 2007) 

 1.  preventing speciation 

 2.  speciation through reproductive isolation 

 3.  random creation of new species 

 4.  no change in the isolated fauna 

 

182. Gtpapay; uPjpahf jdpikg;gLj;Jjy; vd;gJ fPo;fz;l vtw;wpd; Kf;fpa tpisthFk;? 
      (CBSE 2007) 
 1. rpw;wpdkhjiyj; jLj;jy; 
 2. ,dg;ngUf;f jdpik %yk; rpw;wpdkhjy; 
 3. rPuw;w gilg;gpd; %yk; Gjpa rpw;wdk; cUthjy; 
 4. jdpikg;gLj;jg;gl;l tpyq;fpdq;fspy; vk;khw;wKk; ,y;iy 
 

183.  Lysozyme that is present in perspiration, saliva and tears, destroys     (CBSE 2007) 

 1.  certain types of bacteria 

 2.  all viruses 

 3.  most virus – infected cells 

 4.  certain fungi 

 

183. tpah;it> ckpo;ePh;> fz;zPhpy; fhzg;gLk; iyNrhirk; fPo;fz;l vtw;iw mopf;Fk;? 
      (CBSE 2007)

     
 1. xU rpy ghf;Bhpaq;fs; 
 2. midj;J itu];fs; 
 3. ngUk;ghyhd itu]; njhw;Wf;F cs;;shd nry;fs;  
 4. xU rpy G+Q;irfs; 
 

184.  In the human female, menstruation can be deferred by the administration of   (CBSE 2007) 

 1.  combination of FSH and LH 

 2.  combination of estrogen and progesterone 

 3.  FSH only 

 4.  LH only 

 

184. fPo;f;fz;l vtw;iw vLj;Jf;nfhs;tjd; %ykhf ngz;fspy; khjtplha;                            
epiyia xj;jpitf;f ,aYk;?    (CBSE 2007) 

 1. FSH kw;Wk; LH ,izT 
 2. <];l;Nuh[d; kw;Wk; GNuhn[];bNuhd; ,izT 
 3. FSH kl;Lk; 
 4. LH kl;Lk; 
 
 

 



185.  Which one of the following is not a constituent of cell membrane?   (CBSE 2007) 

 1. glycolipids  2. proline  

 3. phospholipids  4. cholesterol 

 

185. gpd;tUtdtw;wpy; vJ nry; rt;tpd; mq;fk; ,y;iy?   (CBSE 2007) 
 1. fpisNfhypg;gpLfs; 2. g;Nuhypd; 
 3. gh];Nghypg;gpl;fs; 4. nfhOg;G 
 
186. Compared to a bull a bullock is docile because of   (CBSE 2007) 

 1.  higher levels of cortisone 

 2.  lower levels of blood testosterone 

 3.  lower levels of adrenaline / noradrenaline 

 4.  higher levels of thyroxine 

 

186. vUijtpl fhis rhJthdJ fhuzk;    (CBSE 2007) 
 1. fhh;bNrhd; mjpfsT fhzg;gLfpwJ 
 2. Fiwthd ,uj;j nl];Nlh];BNuhd; 
 3. ,uj;jj;jpy; fhzg;gLk; Fiwthd ml;uPdypd; kw;Wk; ehh; ml;uPdypd; 
 4. mjpf mstpy; fhzg;gLk; ijuhf;rpd; 

 

187.  During the transmission of nerve impulse through a nerve fibre, the potential on the inner side  

 of the plasma membrane has which type of electric  change ?    (CBSE 2007) 

 1.  first positive, then negative and continue to be positive 

 2.  first negative, then positive and continue to be positive 

 3.  first positive, then negative and again back to positive 

 4.  first negative, then positive and again back to negative  

 

187. euk;gpioapy; euk;G J}z;Ljypd; NghJ gpsh];kh rt;tpd; cl;Gwj;jpy; fhzg;gLk;  
 vt;tifahd kpd;D}l;lk; fhzg;gLk;?    (CBSE 2007) 
 1. Kjypy; Neh;kiw gpd;dh; vjph;kiw ,jidj; njhlh;e;J Neh;kiw kpd;D}l;lk;  
 2. Kjypy; vjph;kiw gpd;dh; Neh;kiw ,jidj; njhlh;e;J Neh;kiw kpd;D}l;lk; 
 3. Kjypy; Neh;kiw gpd;dh; vjph;kiw ,jidj; njhlh;e;J Neh;kiw kpd;D}l;lk; 
 4. Kjypy; vjph;kiw gpd;dh; Neh;kiw ,jidj; njhlh;e;J vjph;kiw kpd;D}l;lk;  

 

188.  Which one of the following pairs of organisms are exotic species introduced in India?  

      (CBSE 2007) 

 1.  lantana camara, water hyacinth 

 2.  water hyacinth, prosopis cinereria 

 3.  nile perch, licus religiosa 

 4.  ficus religiosa, lantana camara 

 

188. gpd;tUk; caphpdq;fspy; ntspehl;bypUe;J ,e;jpahtpw;F mwKfg;gLj;jg;gl;l rpw;wpdk; 
vJ?     (CBSE 2007) 

 1. Nyd;ldh Nfkuh> Mfhaj;jhkiu 
 2. Mfhaj;jhkiu> GNuh];gp]; rpdpuh 
 3. iey;ngh;r;> ypf;f]; upyp[pNahah 
 4. igf]; upyp[pNah]h> Nyz;lhdh Nfkuh 
 



189.  In gymnosperms, the pollen chamber represents     (CBSE 2007) 

 1.  a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination 

 2.  an opening in the megagametophyte through which the pollen tube approaches the egg 

 3.  the microsporangium in which pollen grains develop 

 4.  a cell in the pollen grain in which the sperms are formed 

 

189. [pk;Ndh];ngh;k;fspy; kfue;j miw Fwpg;gJ   (CBSE 2007) 

 1. kfue;jr; Nrh;f;iff;F gpd; #yfj;jpd; Fopapy; kfue;jJfs; Nrfhpf;Fk; ,lk; 
 2. ngUtpj;jfj;Js;s Jisapd; topahf kfue;jFoha; Kl;ilia mZFfpwJ 
 3. Ez;tpj;jfk; vd;gJ kfue;jJfs; tsUk; ,lk; 
 4. kfue;jJfspy; nry;Yf;Fs;Ns Mz; ,dnry; cUthfpwJ 
 
190.  Molecular basis of organ differentiation depends on the modulation in transcription by 

      (CBSE 2007) 

 1.  ribosome  2.  transcription factor 

 3.  anticodon  4.  RNA polymerase. 

 

190. %yf;$W mbg;gilapyhd cWg;G khWghliljy; gbnaLj;jypd; vg;gz;Ngw;wj;Jld;  
 njhlh;GilaJ 
 1. iuNghNuhk;  2. gbnaLj;jy; fhuzp 
 3. vjph; kugZ rq;Nfj FwpaPL 4. RNA ghypkNu]; 
 
191.  Which of the following is an example of negative feedback loop in humans?  

      (CBSE 2007) 

1. secretion of tears after falling of sand particles into the eye. 

2.  salivation of mouth at the sight of delicious food 

3.  secretion of sweat glands and constriction of skin blood vessels when it is too hot 

4.  constriction of skin blood vessels and contraction of skeletal mucles when it is too cold. 

 

192. gpd;tUtdtw;Ws; vJ kdpjdpy; vjph;kiwahd gpd;D}l;l Row;r;rpf;fhd vLj;Jf;fhl;L 
      (CBSE 2007) 
 1. fz;zpy; kzy; Jfs;fs; tpOe;j gpwF fz;zPh; Rug;gJ 
 2. Rit kpFe;j czit ghh;f;Fk; NghJ ckpo;ePh; Rug;gJ 

3. ntg;gk; mjpfhpf;Fk; NghJ Ruf;Fk; tpah;it kw;Wk; Njhy; ,uj;j ehsq;fspy; RUf;fk; 
 4. Fspuhf ,Uf;Fk; NghJ Njhypd; ,uj;j ehsq;fs; kw;Wk; vYk;Gj;jir RUq;Fjy; 
  
192. The two polynucleotide chains in DNA are     (CBSE 2007) 

 1.  discontinuous   2.  antiparallel 

 3.  semiconservative  4.  parallel. 

 

192. b.vd;.V tpYs;s ,uz;L ghypepA+f;spNahilL rq;fpyp   (CBSE 2007)

 1. njhlh;r;rpaw;wJ  2. vjphpiz 
 3. ghjp goik NgZtJ (5) ,izahdJ 
    

 

 

 

 



193.  Which of the following pairs are correctly matched?    (CBSE 2007) 

  Animals -  Morphological features 

 (i)   Crocodile - 4-chambered heart     

 (ii)  Sea urchin - Parapodia 

 (iii) Obelia - Thecodont  

 (iv)  Lemur - Thecodont 

 

1.  (ii) , (iii) and (iv)  2. only (i) and (iv)  

3.  only (i) and (ii)  4.   (i) , (iii) and (iv) 

 

 

193. fPo;fz;ltw;Ws; vJ rhpahf nghUe;jpAs;sJ?   (CBSE 2007) 
  tpyq;Ffs; - Gwj;Njhw;wk; gz;Gfs; 
  (i) Kjiy - 4 miw ,jak; 
  (ii) fly; mh;r;rpd; - gf;f fhy;fs; 
  (iii) XgPypah - jPf;Nfhlhd;l; 
  (iv) ny%h; - jPf;Nfhlhd;l; 
 
 1.  (ii) , (iii) kw;Wk; (iv)  2. (i) kw;Wk; (iv)  

 3.  (i) kw;Wk (ii)  4.  (i) , (iii) kw;Wk; (iv) 
 

194.  Which one of the following pairs of structures distinguishes a nerve cell from other types of 

cells ?     (CBSE 2007) 

 1. vacuoles and fibres  

 2.  flagellum and medullary sheath 

 3. nucleus and mitochondria 

 4.  perikaryon and dendrites 

 

194. fPo;f;fz;ltw;Ws; ve;j ,iz mikg;G kw;w nry;fspypUe;J euk;G nry;iy  
 NtWgLj;JfpwJ?     (CBSE 2007)

     
 1. Ez;Fkpo;fs; kw;Wk; ehhpiofs; 
 2. firapio kw;Wk; ikaypd; ciw 
 3. cl;fU kw;wk; ikl;Nlhfhz;l;hpah 
 4. nghpNfhpahd; kw;Wk; nld;l;iul;Lfs; 
 

195.  In maize, hybrid vigour is exploited by    (CBSE 2007) 

 1.  crossing of two inbred parental lines 

 2.  harvesting seeds from the most productive plants 

 3.  inducing mutations 

 4.   bombarding the seeds with DNA 

 

195. vij gad;gLj;jp kf;fhr;Nrhs> fyg;gPd tPhpak; fz;lwpag;gLfpwJ  (CBSE 2007) 
 1. ngw;Nwhh;fs; ,ilNaahd jw;fyg;G 
 2. mjpf kf#y; jUk; jhtuq;fspypUe;J ngWk; tpijfs; 
 3. jpBh; khw;w J}z;Ljy; 
 4. DNA it nfhz;L tpijfis jhf;Fjy; 
 



196.  Which one of the following is a viral disease of poultry ?   (CBSE 2007) 

 1.  coryza  2.  new castle desease 

 3.  pasteurellosis  4.  salmonellosis. 

 

196.  gpd;tUtdtw;Ws; vJ gwitfspd; itu]; Neha;?   (CBSE 2007) 
 1. nfhiurh   2. Gjpa nts;isf;fopr;ry; Neha; 
 3. gh];bAhnuy; Nyhrp]; 4. rhy;Nkhndy;yhrp]; 
 

197. The wavelength of light absorbed by  Pr form of phytochrome is   (CBSE 2007) 

 1.  680 nm  2.  720 nm 

 3.  620 nm  4.  640 nm 

 

197. Pr tbt igl;NlhFNuhk;fshy; cwpQ;rg;gLk; xspapd; miyePsk;  (CBSE 2007) 

 1.  680 nm  2.  720 nm 

 3.  620 nm  4.  640 nm 

 
198.  Which one of the following is not a bioindicator of water pollution?   (CBSE 2007) 

 1. blood-worms  2.  stone flies 

 3. sewage fungus  4.   sludge-worms 

 

198. gpd;tUtdtw;Ws; vJ ePh; khRghl;bd; caphpRl;bfhl;b my;y?   CBSE 2007) 

 1. ,uj;j GOf;fs;  2. fy; <f;fs; 
 3. fopTePh; G+Q;ir  4. rfjp GOf;fs; 
 
199. Feeling the tremors of an earthquake a scared residential of seventh floor of  a multistoried  

 building starts climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action ?  

      (CBSE 2007) 

 1.  adrenaline  2.  glucagon 

 3.  gastrin  4.  thyroxine 

 

199. G+fk;gj;jpd; NghJ xU mLf;Fkhb fl;blj;jpd; 7tJ jsj;jpypUe;J xUth; gbfspy; 
Ntfkhf fPopwq;Fk; NghJ Vw;gLk; kdepiyia J}z;Lk; `hh;Nkhd; vJ? (CBSE 2007) 

 1. ml;uPdypd;   2. FSNfhfhd; 
 3. ,iug;ig Rug;G  4. ijuhf;rpd; 
  
200. “Foolish seedling” disease of rice led to the discovery of    (CBSE 2007) 

 1.  ABA  2.  2,4-D 

 3.  IAA  4.  GA 

 

200. ney;ypd; Nfhkhspj;jd Neha; fz;Lgpbg;Gf;F toptFj;jJ   (CBSE 2007) 

 1.  ABA  2.  2,4-D 

 3.  IAA  4.  GA 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


