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அரையாண்டுப் ப ாதுத் தேர்வு - 2013-2014 

ோவைவியல் KEYANSWER 

பிரிவு- 1 

1. ஆ) கஸ்பர்டு பஹன் 

2. ஈ) 6 துறறகள் 34 குடும்பங்கள் 

3. அ) மல்வேஸ 

4. அ) அரக்கஸ் றஹவபஜய 

5. ஆ) குறுக்குமறுக்கு இறலயறமவு 

6. இ) சசலவேச 

7. ஈ) 10 மீட்டர் 

8. அ) ஸ்சடல்வலட்பரன்றகம 

9. ஆ) அகத்வ ல் 

10. ஈ) ஒருேித் றலத் ேரத் ண்டு 

11. ஆ) இரண்டம் நறல புவளயம் 

12.  இ) சபல்வலசஜன் 

13. அ) பிரிட்ஜஸ் 

14. ஈ) ஈவே ீரலமர்க்கயே 

15. இ) ேட்சன் மற்றும் கரிக் 

16. ஆ) 3-5 

17. இ) சரேின்  டுப்பன் 

18. ஈ) கச்ச எண்செய் 

19. ஆ) சசயற்றகேிற கள் 

20. அ) குன் 

21. 3 ATP மற்றும் 2 NADPH2 
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22.  அ) Mg 

23.  இ) பச்றசயம் a 

24. ஈ) இரண்டு 

25. அ) 38 ATP 

26. ஆ) 2-4D 

27. ஈ) வகதுறம 

28. அ) வகல்சறசன் 

29. ஆ) சசர்க்வகஸ்வபர பர்சவேட்ட 

30. அ) ஏகல் மர்மலஸ் 

பிரிவு – II 

31.   பக்கம் – 16 ஏவ னும் மூன்று நர்த்  ேரங்களின் சபயர்கள் 

32. பக்கம் – 19 

33. பக்கம் – 32   

34. பக்கம் – 54 

35. பக்கம் – 64 படம் மற்றும் பகங்கள் 2+1 

36. பக்கம் – 92  

37. பக்கம் – 96 

38. பக்கம் – 98 

39. பக்கம் –116 

40. பக்கம் – 131-133 

41. பக்கம் – 139 

42. பக்கம் – 144 

43. பக்கம் – 146 

44. பக்கம் – 154 
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45. பக்கம் – 169 

46. பக்கம் – 170 

47. பக்கம் – 174 

48. பக்கம் – 181 

49. பக்கம் – 192 

50. பக்கம் – 207 

பிரிவு – III 

51.  பக்கம் – 6-7 all points 

52. பக்கம் – 31 ஏவ னும் 5 வேறுபடுகள் 

53. பக்கம் –  56 படம் மற்றும் ேிளக்கம் 2+3 

54. பக்கம் – 80 படம் மற்றும் பகங்கள் 3+2 

55. பக்கம் – 87 

56. பக்கம் – 96 

57. பக்கம் – 112 படம் மற்றும் பகங்கள் 3+2 

58.  பக்கம் – 118 

59. பக்கம் – 133 

60.  பக்கம் – 152 

61. பக்கம் – 173 

62. பக்கம் – 187 

பிரிவு -  IV 

63.  பக்கம் – 8 அட்டேறே மற்றும் ேிளக்கம் 5+5 

64. பக்கம் – 24  ேளரியல்பு, வேர்,  ண்டு, இறல – 1 Mark 

                              மஞ்சரி - 1 Mark 

                            மலர் - 1 Mark 
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                புல்ல ேட்டம் - 1 Mark 

                          அல்ல ேட்டம் - 1 Mark 

                           மகரந்   ள் ேட்டம் - 1 Mark 

                சூலக ேட்டம் - 1 Mark 

                மலர் ேறரபடம் - 2 Mark 

                 மலர் ேய்ப்படு - 1 Mark 

65. பக்கம் – 77 அறேத்து வேறுபடுகளும் 

66. பக்கம் – 102 படம் மற்றும் ேிளக்கம்  

67. பக்கம் – 127  படம் மற்றும் ேிளக்கம் 

68.  பக்கம் – 166 அட்டேறே அல்லது ேிளக்கங்கள் 

69. பக்கம் – 180-181 ஆக்சன் ஏவ னும் 5 points and  ஜப்ரலன்  any five points 

70. பக்கம் – 208- 209  சநல் any five points and நலக்கடறல any five points. 
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