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`         அராண்டு பதாதுத் தர்வு – 2013 - அிவினல் – விடைகுிப்பு 

I. சரிான லிடைடத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக 
 1. சார்யஸ் ைார்லின்                     6. நீரியி கடசல்             11. சன் தசய்ப்பைாே லிடச     
 2. BCG                                   7. இைப்தபர்ச்சி லிடன      12. ின்னாற்மல் 
 3. கந்ே தசர்க்டக                      8. 14 ஆலது தோகுேிில்     13. H=I2Rt 
 4. இடல அடனத்தும்                    9. பாக்டைட்                 14. காந்ேப்புயம் 
 5. களர்ன் –டை-ஆக்டறடு              10. கார்பன்                    15. 16.66 தச.ீ     
II. இரு நதழப்பண் யிளக்களுக்கள யிடைகள் 
16. அ) சிற்மினங்களுக்கிடைத காணப்படும் ாறுபாடு ஆ) தபரினங்களுக்கிடைத காணப்படும் ாறுபாடு 
17. தயறு. நபளசுநஸ் நளனின் அழகுழகள் டைக்குடவு , கடுடநனள யனிற்றுப்நளக்கு , லும்புநீது  
   நதளல் நளர்த்தப்ட்ைது நளன் உைடநப்பு . குயளரழநனளர்க்கர் நளனின் அழகுழகள் உப்ின யனிறு,      
   பகம் களல்கில் யகீ்கம். 
18                                  தைன்டிடட்டுகள்      19. அலச காய ஹார்தான் (அல்யது)  
                                   தசல் உையம்              பமக்கும் சண்டை ஹார்தான் 
                                   உட்கரு      
                                   ஆக்ைான் 
 
20. 1.  உணர்வு,அழவுக்கூர்டந,ழடயளற்ல் கற்டத்தழன்,களபணகளரினம்        
      ஆய்ந்தழதல் நளன்யற்ழன்  இருப்ிைநளக தழகழ்கழது.  
    2. உணர்வு தூண்ைல்களுக்நகற் பெனல்கட பெய்ன உதவுகழது. 
21. 1. சூல் லிடோக ாறுகிமது. 2. சூலுடமகள் லிடேமடமாக ாறுகிமது.  
   3. சூல்டப கனிாக ாறுகிமது 
22. முன் டக இமக்டககள் (அல்யது) உர் சுத்ேில் கீச்சிடும் எேிதாயி ேகலடப்பு 
23.. ஒரு ெழற்ழத்டதச் ெளர்ந்த குட்டிடன நற்நளர் ெழற்ழத்டதச் ெளர்ந்த பற்நளர்  
   பளநரித்தட குறுக்குப் பளநரித்தல் அல்து கழபளஸ் ளஸ்ட்ரிங் ன்று அடமக்கழநளம். 
   .கள. குனிழன் குஞ்சுகடக் களகம் நணி ளதுகளத்தல் 
24. 1. டநட்ஜன் கறிவுகள் , சிறுநீர்               25. அ. A  டசயம்  B புதராம் 
   2. கார்பன் டை ஆக்டைடு தலரிதற்மம்        ஆ. நீர் ற்றும் கனிங்கள் 
   3. நீர் ற்றும் உப்புகள்                          இ. உணவு ற்றும் அிதனா அியங்கள் 
   4. ைால்பின்                                     ஈ. தலர் அழுத்ேம் ற்றும் நீாலிப்தபாக்கு 
26.     நல்பரி           கம்ிப்பூச்ெழ             குருயி          ருந்து 
                           
                                             27. அ. தபட்தாயிம்  ஆ. தசாமி சிங்கு                                                            
                                             28. ரிரும் பல்புகள் , சூரி நீர் சூதைற்மி ,   
                                                ின்னணு ின் அடை 
                                             29 டலட்பஜன் பளருளதளப ரீதழனளகவும்      
                                           நளசுைளத சூழ்ழடடன உருயளக்கும் யடகனிலும் 
                                           னன்டுகழது. 2) டகத்பதளமழல் தட்த்துைன்      
                                           பளநள அயிற்கு உருயளக்களம் 
                                           3) நற் ரிபளருட்கட யிை அதழக ஆற்ட   
                                             அிக்கழது. 
30.. கடபெல் பெழயின் ழட ெதயதீம்=   

கடபபளருின் ழடகடபபளருின்
 ழட+கடபப்ளின் ழட X 100  

20

20+60
 X 100 = 25% 

31. டிண்ைால் லிடரவு. சூரி ரி காற்று ண்ையத்ேில் உள்ர தூசு துகள்கடர சிேமடிப்போல் 
32.  [

  
17Cl35 

17Cl37 – ஐச ோசைோப்புகள் 18Ar40 20Ca40- ஐச ோோர்கள் ] 

33.  அ. சிடேவுறுேல் லிடன  ஆ. கூடுடக லிடன (அல்யது) ஆக்ைிஜதனற்ம லிடன 
34. pOH = --- log10[OH-]   = --- log10[1 X 10-8]  pOH = 8 pH + pOH = 14 pH = 14 – pOH pH = 14 – 8 pH = 6 

ருந்து

குருயி

கம்ிப்பூச்ெழ

நல்பரி
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35. இரும்பு துருப்ிடித்தல் யளட யடிீரில் டைபறும். யளட யடிீரில் களற்றும் ீரும்  உள்.  
   இரும்பு துருப்ிடிக்க களற்று , ீர் அயெழனம். 
36. அ.உறுேிப்படுத்துேடய லிரக்கும் லடகில் தபாதுானோக உள்ரது  ஆ. தட ிேப்பு முடம 
37. டயபத்தழல் உள் ஒவ்பயளரு களர்ன் அணுவும் நற் ளன்கு களர்ன் அணுக்களுைன் ிடணப்புற்று  
   கடி பப்ரிநள அடநப்ட உருயளக்குகழது. நய டயபம் கடித்தன்டந பகளண்ைதளக  உள்து 
38. குரிரி எரிதபாருள் என்பது ேில குரிரி லாமக்கராகும். இடல ிகக் குடமந்ே தலப்பநிடயட 
   தபம பன்படுத்ேப்படுகிமது. எ.கா. ேில டஹட்ஜன் , ேில ஹயீிம் , ேில டநட்ஜன் 
39. இைஞ்சுமழத்தழருப்புத்தழட நர்க்குழனிலும் யஞ்சுமழத்தழருப்புத்தழட தழர்க் குழனிலும் குழப்து  
   நபபு ஆகும் 
40. பதளகுனன் நழன்தடை  1

𝑅𝑝
=   

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
+  

1

𝑅3
  = 1 

5 
+

1

10
+

1

30
  =6+3+1

30
 = 10

30
 Rp = 30

10
 = 3 ஒம் 

41. அ. அம்ீட்ைர்   ஆ. பு சாா ஆற்மல் 
42. அ. ெழந்த ஆற்ல் பம் ன்து ஓர் அகு ழடக்கு அதழக நயட பெய்னக்கூடினது 
   ஆ. னன்டுத்தக்கூடின யடியில் உள் ஆற்ட நீண்டும் நீண்டும் ளம் னன்டுத்தபடினளது  
43. 
                                  குறி ஆடிின் முக்கிக் குலித்ேின் லறித தசல்லும் ரிக்கேிர்  
                             ஆடிில் பட்டு எேிதாரித்து பின் முக்கி அச்சுக்கு இடணாக தசல்லும் 
 
 
44. இைக்டகின் கட்டை லில் , சுட்டு லில் , நடு லில் ஆகி மூன்டமமம் ன்றுக்தகான்று  
   தசங்குத்ோக டலக்கும்தபாழுது. சுட்டு லில் காந்ேப்புயத்ேின் ேிடசடமம் , நடு லில்  
   ின்தனாட்ைத்ேின் ேிடசடமம் குமித்ோல் கட்டை லில் கைத்ேி இங்கும் ேிடசடக் குமிக்கும் 
45. நளக்குயபத்து கட்டுப்ளட்டு யிக்குகில்  ிவப்பு ழ யிக்குப் னன்டுத்துயதன் களபணம் அதன்    
   அதிக அடீம் 
III. ஐந்து ேிப்தபண் லினா.  
46.   உிரித் பாில்தட்தினின் தன்தாடுகள் 
      1. சாாத் தோறிற்சாடய: பளதழத்தல் பம் ரீ் , ஒனின் நளன் ஆல்கலளல் உற்த்தழ  
          பெய்னப் னன்டுகழது.  

            2. பளதழத் பதளமழல் தட்யினல் : உனிரினல் யிட ஊக்கழனள பளதழகள்  

     உற்த்தழ பெய்ன னன்டுகழது. இந்த பளதழகள் கரிந நயதழனினல் நற்றும் நருந்து உற்த்தழ  
     பதளமழழலும் அதழகநளக னன்டுகழது  
     3. உனிர் தழர்பளருட்கள் : உைழல் ச்சு தண்ணுனிரிகளுக்கு தழபளக நருந்து பளருள்கள் தனளரிக்க  
     னன்டுகழது.  
     4. கரிந அநழங்கள் : யிிகர் உற்த்தழ பெய்ன அெழட்டிக் அநழம் னன்டுகழது. 
     5. டயட்ைநழன்கள் : உணயில் களணப்டும் நழகச்ெழழன அயில் நதடயப்டும் நயதழப் பளருள  
     டயட்ைநழன்கள்  தனளரிக்க உதவுகழது.  
     6. தடுப்பூெழ : குழப்ிட்ை நளய்க்கு தழபளக பெனல்ட்டு தழர்ப்புப் பளருள்கட உருயளக்கும் தடுப்பூெழ  
     நருந்துகள் தனளரிக்க உதயிகழது.  
     7. ஸ்டிபளய்டுகள் : ஸ்டிபளய்டுகள் ழப்ிடுகிழருந்து தனளரிக்க கூடின பளருளகும்.  
     டபநெளஸ் ன் பூஞ்டெனிழருந்து ிபட்ி பெநளன் ன் ஸ்டிபளய்டு பப்டுகழது. 
     8. நநளகுநளினல் தழர்ப்பு பளருட்கள் : புற்று நளடனக் குணப்டுத்தும் இப்பளருள்கள்  
     தனளரிக்க னன்டுகழது. 
47. அ.HIV ின் அநிகுநிகள் : எடை குடமேல் , கடும்தபேி , தோைர்ச்சிான காய்ச்சல் , தகண்டிிாசிஸ் , 
     தஹர்பஸ் சூஸ்ைர்  ற்றும் T.B.  
   ஆ.HIV கண்ைியும் ஆய்வுகள் – 1. டெள ஆய்வு 2. பயஸ்ட்ைர்ன் ிளட் உறுதழப்டுத்தும் ஆய்வு 
   இ.HIV தடுப்பு முடகள் – 1. ளதுகளக்கப்ட்ை ளலுவு ைத்டதகள் நற்றும் படகள் 
   2. HIV  ஆய்வு பெய்னப்ட்ை இபத்தம் பெலுத்துதல்   
   3. ஒரு பட நட்டுநந னன்டுத்தும் ஊெழகட னன்டுத்துதல் 
   4. படி தழருத்தகங்கில் கத்தழ/ிநடு  நளன்யற்ட ஒருயருக்கு ஒருபட நட்டுநந னன்டுத்துதல்.  
   5. ஒநப ஊெழனிடக் பகளண்டு ச்டெ குத்துயத்டத தயிர்த்தல்           
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48. அ.கயவுறுதல்                                                                    
   ஆ. 1. நகபந்த குமல் கருப்டக்குள் யர்துடனின் யமழனளக தடமகழது   கந்த் தூள் 
      2. நகபந்த குமல் பயடித்து, நகநழட்டுகள் கருப்டக்குள் தடமகழன்.       சூல் தண்டு                                                      
      3. அண்ைத்துைன் ஒரு ஆண் நகநழட்டும், இபண்ைளம் ழட உட்கருவுைன்  நகபந்த குமல் 
        நற்பளரு ஆண் நகநழட்டும் இடணகழன். இதற்கு கருவுறுதல்                சூல்    
        ன்று பனர்.  4. பழுடநனடைந்த கருவுற் பட்டைக்கு                 கருப்ரத 
        டெநகளட் ன்று பனர்.  இது கருயளக யர்கழது.                     
 
49. 1. தகத்ில் திப்பதாருரப தூவுல்: டற தகங்கள் ீது தபாட்ைாசிம் அதாடைடு துகள்கடர 
     தூலி டற தபாறிடல ஏற்படுத்துேல் 
   2. உப்பு ீரக் குடிீாக்குல் : ேடயகீழ் சவ்வூடு பலல் முடம பன்படுத்ேப்படுகிமது. இது சிமந்ே  
    ஆனால் அேிக தசயலிடன ஏற்படுத்தும் தோறில்தட்பம் 
   3. அரகள் , ீர்த்தக்கங்கள் ற்றும் கால்ாய்கள் : இேன் மூயம் நீடச் தசித்து தேடலான  
     இைங்களுக்கு தகாண்டு தசல்லுேல் 
   4. ீர்ப்திரிமுகடு தனாண்ர : சிறு சிறு அடணகள் அல்யது நேி நீர்க் கிடரகள் மூயம் ேண்ணரீ்  
     தலள்ராக தபருகி லணீாகால் தேக்கி டலத்து பன்படுத்துேல் 
   5. ரீர் தேகரிப்பு : லடீுகரின் தற்கூட ற்றும் டோனங்கரில் லிழும் டற நீட நியத்ேடிில் 
     தசித்து பன்படுத்ேயாம். இம்முடம எரிடானது ற்றும் சிக்கனானது. 
   6. ஈினங்கபில் தேித்ல் : இம்முடமில் நியத்ேில் தசித்து டலக்கும் நீானது தேடலான  
     தநத்ேில் ற்ம இைங்களுக்கு எடுத்துச் தசல்யப் பன்படுகிமது. 
   7. டீுகபில் தேித்ல் : குடமந்ே நீடப் பன்படுத்தும் குரில் ற்றும் உபதாகப்படுத்ேி நீட  
     புல்தலரிகளுக்கு பாய்ச்சுேல் , லடீ்டுத்தோட்ைங்கள் ற்றும் லாகனங்கள் கழுவுேல் தபான்ம  
     தலடயகளுக்கு குடமந்ே அயலியான் நீடப் பன்படுத்துேல் 
   8. பாிற்ோரனகபில் தேித்ல்: இந்ேிங்கடர குரிர்லிக்க பன்படுத்தும் நீட சுத்ேிகரித்து  
     றுசுறற்சிில் ீண்டும் பன்படுத்ேயாம் (ஏதேனும் ஐந்து ட்டும்) 
 
50.  ஒப்பு மூனக்கூறு ிரந : லாம அல்யது ஆலிில் உள்ர ரு மூயக்கூமின் நிடமக்கும்,ரு  
    டஹட்ஜன் அணுலின் நிடமக்கும் உள்ர லிகிேம்  
 

                ப்பு  மூயக்கூறு நிடம : லாம  அல்யது ஆலிின் ரு மூயக்கூறு நிடம
ரு டஹட்ஜன் அணுலின் நிடம  

 
    ஆி அடர்த்ி :  ாமா தலப்பநிடய ற்றும் ாமா அழுத்ேத்ேில், குமிப்பிட்ை பருனுள்ர ரு   
    ஆலிின் நிடமக்கும் அேற்குச் ச பருனுள்ர டஹட்ஜனின் நிடமக்கும் உள்ர லிகிோகும் 
 

                ஆலி அைர்த்ேி = ரு மூயக்கூறு ஆலி அல்யது லாமலின் நிடம
ரு மூயக்கூறு டஹட்ஜனின் நிடம  

    அதலாதகட்தா லிேிப்படி 
 

                 ஆலி அைர்த்ேி = ரு மூயக்கூறு ஆலி அல்யது லாமலின் நிடம
ரு மூயக்கூறு டஹட்ஜனின் மூயக்கூறு நிடம 

    டஹட்ஜன் ஈணு மூயக்கூறு ஆேயால் 
 

                ஆலி அைர்த்ேி =  ஆலி அல்யது லாமலின்  ரு மூயக்கூறு நிடம
2 X 1 டஹட்ஜன் அணுலின் நிடம  

 

               2 X ஆலி அைர்த்ேி = ஆலி அல்யது லாமலின் ரு மூயக்கூறு  நிடம
ரு  டஹட்ஜன் அணுலின் நிடம  

            எனதல  2 X ஆலி அைர்த்ேி = ப்பு மூயக்கூறு நிடம 
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51. 

 
52. அ. 1. யிண்பயினில் களணப்டும் அ. நழகக் குடந்த நறுசுமற்ெழ யதீம் ஆ. அதழக கதழர்யசீ்சு  
         இ. குடந்த ஈர்ப்புயிடெ ஆகழனடய  நித உைழல் யிடவுகட ற்டுத்தும்.  
       2. இது நிதன் யிண்பயினில் தங்கும் களத்டத குடத்து அபெௌகரினத்டதபம் , ீண்ை ளள்  
         உைல் ளதழப்டபம் தருகழன். 
   ஆ. ியூட்ைின் ஈர்ப்பு விதி : அண்ைத்தழலுள் ஒவ்பயளரு பளருளும் நற் பளருள்கட அயற்ழன்  
       ழடகின் பருக்கற்னுக்கு  நர்த்தகயிலும் இடைத்பதளடயின் இருநடிக்கு தழர்தகயிலும்   
       அடநந்த யிடெபைன் ஈர்க்கும். 
53. கண்ணின் குடோடுகள் : 1. கழட்ைப்ளர்டய 2. தூபப்ளர்டய  3. யிமழ ற்டநவு தழன் குடளடு                           
   1. கிட்ைப்ோர்டவ :குடோடு(டநசனோினோ) : அருகழல் உள் பளருள்கட பதியளக ளர்க்க படிபம்.  
     பதளடயி உள்  பளருள்கட பதியளகப் ளர்க்க படினளது.  
      கோபணம் : யிமழ பன்ெழன் அதழகப்டினள யடவு நற்றும் யிமழக்நகளம் ீள்யதளல் பளருின்   
     ிம்ம் யிமழத்தழடபக்கு பன்ளக நதளற்றுயிக்கப்டுகழது.                              
       ரிச ய்தல் : தகுந்த தழனுடைன குமழபன்டெ னன்டுத்தழ ிம்த்டத நீண்டும்  யிமழத்தழடபக்கு  
     பகளண்டு யருயதன் பம் இக்குடளட்டிட ெரி பெய்னளம்                   
   2. தூபப்ோர்டவ – குடோடு (ரைதர்பட்தாதிா): பதளடயில் உள் பளருள்கடத் பதியளக  
     களண இனலும்.அருகழல்  உள் பளருள்கட பதியளக ளர்க்க இனளது.                            
     கோபணம் : யிமழபன்ெழன் குயினத்பதளடவு ீண்டிருத்தல் நற்றும் யிமழக்நகளம் ெழழனதளயதளல்  
     பளருின் ிம்ம் யிமழத்தழடபக்கு ின்ளல் நதளற்றுயிக்கப்டுகழது.                                            
      ரி ச ய்தல் : தகுந்த தழனுடைன குயி பன்டெ னன்டுத்தழ ிம்த்டத நீண்டும் யிமழத்தழடபனில்  
     குயிப்தன் பம் இக்குடளட்டை ெரிபெய்னளம்.                                                                       
   3. விழி ஏற்டநவு தின் குடோடு (ிபஸ்டசனோினோ) : பரும்ளளநளர்க்கு யனதளகும்நளது  
     அண்டநப்புள்ி டிப்டினளக யிகழச் பெல்லும் இதளல் அருகழல் உள் பளருள்கடத்  
     பதியளகவும் யெதழனளகவும் ளர்க்க இனளது.               
      கோபணம் : யிமழபன்ெழன் யடபம் தன்டந குடயது நற்றும் ெழழனரித்தடெகள் யீநடைதல்     
      ரி ச ய்தல் : இரு குயினக்கண்ணளடிகட னன்டுத்தழ ெரி பெய்னளம். இரு குயினக்கண்ணளடி      
     ெளதளபணயடக குயிபன்ஸ் நற்றும் குமழபன்ஸ் இபண்டைபம் உள்ைக்கழனது                                                                                                                                                                                                                                                                   
                     கிட்டப்தார                                      தூப்தார்ர 
            
                     
                    இல்பான கண்                                இல்பான கண் 
 
 
                 குடமபாடுள்ர கண்                              குடமபாடுள்ர கண் 
 
 
                 சரி தசய்ப்பட்ை கண்                         சரி தசய்ப்பட்ை கண் 
 
                    K. ிருஞாணேம்தந்ன் எம்.எஸ்ேி.;எம்.எட்.; தட்டாரி ஆேிரிர் ,  
                                     அசு உர்ிரனப்தள்பி ழுக்குப்தாரந  

.எண் ச ர்நம் சோதுப்சனர் IUPAC சனர் 
அ CH3CH2 CHO புதாப்தணால்டிரைடு புதாப்ததணல் 
ஆ CH3COCH3 ரட பத்ில் கீட்தடான் (அ) 

அேிட்தடான் 
புதாப்ததணான் 

இ CH3CH CH3 
OH 

ஐதோ புதாப்ரதல் ஆல்கைால் 2- புதாப்தணால் 

ஈ CH3COOH அேிட்டிக் அினம் எத்ணாிக் அினம் 
உ HCHO தார்ால்டிரைடு பத்தணல் 


