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13.  E= mc2, Cின் ேிப்பு ...... 
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24.  ிகய லிேி ன்ப்படுலது .... 
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   ின்னலத்ே தலறுபோடு ... 
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27. ோக்வைட்டில் பன்படும் குரிரி ரிவபோபேள் ..... 
28. ின்சுற்மில் இபே புள்ரிைலக்கு இகைத உள்ர ின்னலத்ே தலறுபோட்கை  
   அரக்ை பன்படுலது .... 
29. வண்ைல் தேோட்ைப்பட்ைோணி 7 லகை ோறுபோடு கூறுை ...... 
30. பிமந்ே குறந்கேக்கு பேயில் வைோடுக்ைப்படும் த ோய் ேடுப்பூசி ...... 
31. பூக்கும் ேோலங்ைரில் போயின வபபேக்ை பகமில்  கைவபறும் பேல்  ிைழ்வு ... 
32. ேோலங்ைரில் கசயேின் பணி ..... 
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34. இண்ைோம் வேோகுேி ேனிங்ைள் ...... உதயோைங்ைள் னப்படும் 
35. ைிோஃகபட் அதயோைோை இபேந்ேோலும் ின்சோத்கே ைைத்துைிமது ைோணம் ... 
36. சுறலும் புலி ீது பிேோனோை ...... ைோணோை ைையின்  ீர் ட்ைத்ேில் உர்வும்,  
   ேோழ்வும் ற்படுைிமது. 
37. ிங்ைசிலினோல் உண்ைோகும் ின்னேிர்ச்சிகத் ேலிர்க்ை ...... தேகலப்படுைிற்து. 
38. உதயோைக் ைைத்ேிில் போபம் ின்தனோட்ைம் அேகனச்சுற்மி ..... உபேலோக்கும். 
39. து போம்பரித்ேன்க வைோண்ைது ...... 
40. ைபேவுற்ம பின் லிகேோை ோறும் யரின் உறுப்பு ..... 
41. ஹோஸ்தைோரிங்ைள் ன்னும் சிற்ப்பு தலர்ைள் ைோணப்படும் ேோலம் ..... 
42. Zn + Hcl – ZnCl2 + H2 தற்கூமி லிகன ந்ே லகைகச் சோர்ந்ேது ...... 
43. உம் ேோரிக்ை பன்படும் அியம் ..... 
44. தசோதைோப்புைள் ண்பது எத்ே ...... தலறுப்பட்ை  ிகம ண்ைகரக் வைோண்ைது. 
45. இபேம்பின் ீது துத்ே ோைத் துைகர வயிேோை பூசினோல் அேற்கு ..... ன்று  
   வபர் 
46. எபே வபோபேரின் படுக்ைத்ேிற்கு ைோணம் .....  
47. எபே அணுக்ைபே பிரலில் இபேந்து உபேலோகும் சோசரி ஆற்மல் ..... 
48. ின் ேகைின் SI அயகு .... 
49. தூண்ைப்பட்ை ின்னிோக்கு லிகசின் ேிகசக அமி பன்படுலது ...... 
50. வயன்சின் ேிமன் 0.5 கைோப்ைர் னில் குலிவேோகயவு 
51. போக்டீரிோலோல் உண்ைோகும் த ோய் .... 
52. ேற்சோர்பு ஊட்ைபகமக்கு தேகலப்படுலது ..... 
53. ைறிவுைரில் து ரித்து சோம்பயோக்ைப்படுைிமது ..... 
54. பிவௌனின் இக்ைத்துைன் வேோைர்புகைது 
55. சல்ஃகபடு ேோது அைர்பிக்கும் பகம ..... 
56. லோைன உேிரிப் போைங்ைள் ேோரிக்ைப் பன்படுலது ...... 
57. ைண்  ம்புைகரப் போேித்து குபேட்டு ேன்கக உபேலோக்கும் தசர்ம் .... 
58. உிரி வேோறில்தட்ப பேந்துைகர குரி வசய்பம் வேோறில் தட்பம் ...... 
59. ின்னலத்ே தலறுபோட்கை அரக்ைப்பன்படுலது ....... 
60. போர்கலபுயம் வபபே அரலோை அகலது ....... 
61. ைைத்ேிோனது ைோந்ேபுயத்ேின் இங்கும் தபோது ின்னிோக்கு லிகச  
   தூண்ைப்படும் ன்பது ..... 
62. எபே யரின் பய இகணோே சூயை இகயைள் வைோண்ை தம்பட்ை  
   சூற்கபியிபேந்து உபேலோகும் ைனி .... 
63. பலிகணினோல் உண்ைோகும் ேிசு ைபேலின் லரர்ச்சிக்கு ஊட்ைம் ..... 
64. தலேி ரிகய ன்பது ...... 
65. ேிரில் உள்ர அியம் ...... 
66. அலுினித்ேின் சல்தபட் ைகசயிலுள்ர அலுினி உதயோைத்கே துத்ே  ோைம்  
   இைப்வபர்ச்சி வசய்ைிமது .... 
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67. 20 ஏம் ின் ேகைபள்ர ைம்பிில் 0.2 அ ின்தனோட்ைம் உபேலோக்ைத்  
   தேகலப்படும் ின்னலத்ே தலறுபோடு .... 
68. இற்க்கை ைேிரிக்ை ேனித்ேின் அணு ண் .... 
69.  ீரோன கூர்கோன லிகப்போை உள்ரகல ..... ன அகறக்ைப்படுைிமது. 
70. ோங்ைனி ைல் ைனி அகறக்ைப்படுலது ன் ... 
71. ோதனோட்தோபோலில் உணவுப் வபோபேட்ைகர உமி சிமப்போன் தலர்ைள் து ..... 
72. தசோைோ  ீர் ன்பது .... ைகசயோகும். 
73. அலுினித்ேின் பக்ைி ேோது ...... 
74. ோட்டி ன்பது ....... 
75. உந்ே ோறுபோட்டு லிைிேேிற்கும் சம்ோன இற்பில் அயகு ..... 
76. ஆேி னிேன் தேோன்மிது ...... 
79. ிைக் ைடுகோன் தயரிோ ைோய்ச்சகய உபேலோக்கும் ைிபேி ....... 
80. கமபைோை த ோய் பவும் பகம ...... 
81. க ட்ஜன் பயக்கூறு  ிகம 28 அேன் அணு ிகம 14 க ட்ஜனின் அணுக்ைட்டு  
   ண் ... 
82. ஈர்ப்பில் ோமயி  (G) ேிப்பு ....... 
83. புலிின்  ிகம ....... ஆகும் 
84. பூக்கும் ேோலங்ைரின் போயினப் வபபேக்ை பகமின் பேல்  ிைழ்வு .... 
85. ேோலங்ைரில் கசயத்ேின் பணி ... 
86. ...... பசுகை லோப வலப்ப ிகய ற்றும் புலி வலப்போேகய ற்படுத்ேிைிமது 
87. இண்ைோம் வேோேி ேனிங்ைள் ..... உதயோைங்ைள் ன்ப்படும். 
88. ேங்ைம் தசர்ோை ைிகைப்பது இல்கய. ைோற்று அல்யது  ீபேைன் லிகனபுரிலது  
   இல்கய. ைோணம் ... 
89. சபைத்ேில் சுபைற்ம பரிணோத்கே கூறுை ...... 
90. க்தசோைிகன் ற்றும் ண்தைோைிகன் ஆை வசயோற்றும்  ோரில்யோ சுப்பி  
   து ? ..... 
91. உண்ர்ீகச தோகங்ைள் ைோணப்படும் லியங்கு ..... 
92. னிேனின் சோசரி உைல்வலப்ப  ிகய .... 
93. வலப்பம் வைோள்லிகன  கைவபறும் தபோது வலப்ப ிகய அேிைரித்ேோல் ைகேிமன்  
   ..... 
94. எபே ைகசயின் pH ேிப்பு 5.5 னில் அக்ைகசல் ...... 
95. லோன ஊர்ேி போகைங்ைள் வசய் டிபெலுின் பன்படுைிமது. வனனில் ..... 
96.  லனீ ேனி லரிகச அட்ைகணில் உள்ர வேோகுேிைரின் ண்ணிக்கை ..... 
97. எத்ே  ிப ந்ேகனைரில் ...... பப்பு ற்ம பப்புைகர லிை அேிை வலப்பத்கே  
   உட்ைலர்ைிமது. 
98. எபே வபோபேரின் படுக்ைத்துக்கு ைோணம் ...... 
99. ....... ன்பது எத ஜனீின் ோற்று வலரிப்போடு. 
100.  து உணவுக்குைல் பகுேிில் த ோய் உண்ைோக்கும் புதோட்தைோதசோலோ  
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    தண்ணுிரி ..... 
101. ைபேப்புத் ேங்ைம் ன்பது .... 
102. னிே இத்ேேின் pH ேிப்பு ....... யிபேந்து ..... ஆை இபேக்கும் 
103. பேல் வேோைரில் இைம் வபற்றுள்ர இண்டு ேனிங்ைலள் என்று கஹட்ஜன்  
    ற்வமோன்று .... 
104. உிரி ஆற்மல் பயம் .... 
105. ைிட்ைப்போர்கல குகமக சரிவசய் ... பன்படுைிமது. 
106. அம்ீட்ைரின் குமிடீு ..... 
107. ின்னோற்மகய ந்ேி ஆற்மயோை ோற்றும் சோேனம் ...... 
108. 10பெ.மீ குலி தூபள்ர குலிவயன்சியிபே ந்து 25பெ.மீ வேோகயலில் வபோபேள்  
    கலக்ைப்படுைிமது.பிம்பத்ேின் வேோகயவு ..... 
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