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`         அராண்டு பபாதுத் தேர்வு – 2014 - அமிவில் – விடைகுமிப்பு 

I. சரிான லிடைடத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக 
 1. ஆப்பிரிக்கா                     6. சிேமயால்             11. சுறி     
 2. பிராஸ்தாடிம் பால்சிபாம்   7. யாக்டிக் அியம்       12. 4 V 
 3. கந்ே தசர்க்டக               8. தட ிேப்பு படம    13. கருட 
 4. எத்ேனால்                      9. 14 லது தோகுேிில்    14. குலி 
 5. உனிரி ிாஸ்டிக்              10. கார்பன்                15. குலி தயன்ஸ்     
II. இபே நதிப்பண் யிாக்களுக்கா யிடைகள் 
16. தொதாதெபியிஸ்       தொதாஎக்ட்ைஸ்      நிாண்ைர்ோல் னிேன்     தொதாதசபின் 
17. தயறு. நபாசுநஸ் நானின் அிகுிகள் எடைக்குடவு , கடுடநனா யனிற்றுப்நாக்கு , எலும்புநீது  
   நதால் நார்த்தப்ட்ைது நான் உைடநப்பு . குயாரிநனார்க்கர் நானின் அிகுிகள் உப்ின யனிறு,      
   பகம் கால்கில் யகீ்கம். 
18. லிந்ேகங்கள் லிந்துக்கடரபம் , ஆன்டிதாஜன் ொர்தான்கடரபம் உற்பத்ேி தசய்கின்மன.  
19. தயப்தைாடீன்         டசதகாட்டீன்          பாக்கிட்டீன்         டிப்தராட்டீன்        ைடகதனஸிஸ்  
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.  

ித்தல் புதாட்தைாதசாலான்கள் பாக்டீரிங்கள் 
அபேம்புதல் பிடதாஃபில்யம் ஈஸ்ட் 
துணைாதல் ஸ்டபதாடகா தட்டைப்புளக்கள் 

22. அ. இத்ே சிலப்பணுக்கள்        -------  எரித்தாடசட்டுகள் 
   ஆ. இத்ே தலள்டரணுக்கள்   ------  லூக்தகாடசட்டுகள் 
   இ. இத்ே ேட்டைணுக்கள்      ------  த்ாம்தபாடசட்டுகள் 
23. நாய் , பூடன , பேடய , சிங்கம் , புயி 
24. பன் டக இமக்டக (அல்யது) உனர் சுபத்தில் கீச்சிடும் எதிபபாி தகயடநப்பு 
25. அ. A  டசயம்  B புதராம் 
   ஆ. A -- நீர் ற்றும் கனிங்கள் B -- உணவு நற்றும் அநிநா அநிங்கள் 
26.     நல்பரி           கம்ிப்பூச்சி             குபேயி          பேந்து                           
                                             27. அ. பு சார் லரங்கரான நியக்கரி தபட்தாயிம்                                                            
                                                    இற்டக லாப ஆகிடல ேிரும்ப தபம இயாே 
                                                    லரங்கள் ஆகும்                                           
                                           ஆ. ீத்தேன் 
                                          
 
28. 
 
 
 
 
29. நனா – ஆல்கஹால் , சுடந டீசல் , நனா டீசல் , தாயப  எண்பணய்கள் , நனா ஈத்தர் , உனிரி யாப 

வளங்கள் A B C 
திபேம் பறும் யங்கள் டஹட்பஜன் காற்று சூரின ஒி ஆற்ல் 

திபேம் ப இனா யங்கள் கரி இனற்டக யாப பட்நபாினம் 

பேந்து

குபேயி

கம்ிப்பூச்சி

நல்பரி
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30          உண்டக்கடசல்                                           கூழ்க்கடசல் 
    1 A0 பதல் 10A0 யடப உபேயவு பகாண்ைது          1. 10 A0 பதல் 2000 A0யடப உபேயவு பகாண்ைது 
    2. நுண்நணாக்கினில் பதரியதில்ட                  2. நுண்நணாக்கினில் நட்டுநந பதரிபம் 
    3. ஒபே டித்தாடய                                3.  டித்தாடய 
    4. எிதில் பவும்                                   4. பநதுயாக பவும் 
    5. ஒிடன சிதச் பசய்னாது                        5. ஒிடன சிதச் பசய்பம். 
31.. கடபசல் பசியின் ிட சதயதீம்=   

கடபபாபேின் ிடகடபபாபேின்
 ிட+கடபப்ாின் ிட X 100  

20

20+50
 X 100 = 28.57% 

32. அணுக்கட்டு எண் = பக்கூறு ிடஅணு
 ிட    𝟐𝟖

𝟏𝟒
 = 2  

33. அ) லினிகர் ஆ) னிே இத்ேம்,சடல் தசாைா, லடீ்டு உபதாக அம்தானிா 
34. 1. இபேம்பு தாநிபத்டத யிை யிடதின் நிக்கது.  
   2. Fe + CuSO4  -------------------  FeSO4 + Cu  இந்த இைப்பனர்ச்சி யிடனில்  
    இபேம்பு  தாநிப சல்நட் கடபசில் இபேந்து தாநிபத்டத இைப்பனர்ச்சி பசய்யதால் ிம் நாறுகிது 
35. 1. லடீ்டுப்பாத்ேிங்கள் தசய்ப் பன்படுகிமது. 2. ின்கம்பி உற்பத்ேிில் பன்படுகிமது 
   3. லிானம் கட்டுலேில் உதயாகக் கயடலாகப் பன்படுகிமது. 
36. காணம் உறுேிப்படுத்துேடய லிரக்கும் லடகில் சரிாக உள்ரது. 
37. டயபத்தில் உள் ஒவ்பயாபே கார்ன் அணுவும் நற் ான்கு கார்ன் அணுக்களுைன் ிடணப்புற்று  
   கடி பப்ரிநா அடநப்ட உபேயாக்குகிது. எநய டயபம் கடித்தன்டந பகாண்ைதாக  உள்து 
38. அ. ஒபே ிபெட்ைன் யிடச என்து ஒபே கிநா கிபாம் ிடபள் பாபேில் 1 ms-2 படுக்கத்டத    
   ஏற்டுத்தும் யிடசனின் அடய குிக்கும்.  
   ஆ. யிடபம் எதிர்யிடபம் எப்நாதும் இபே பயவ்நயறு பாபேள்கின் நீது பசனல்டுகிது. 
39. இைஞ்சுமித்திபேப்புத்திட நர் குினிலும் யஞ்சுமித்திபேப்புத்திட எதிர் குினிலும் குிப்து  
   நபபு ஆகும் 
40. அ.ின்தனாட்ைம் / ின்னழுத்ே தலறுபாடு = ாமியி  
   இ. ின்தனாட்ைம் = ின்ேடை X ின்னழுத்ே தலறுபாடு  
41. அ. அம்ீட்ைர்   ஆ. பு சாா ஆற்மல் 
42. . நின் உபேகி 37% காரீம் 63% ஈம் ஈனம் உநாகக் கடயனால் ஆ கம்ி ஆகும். இது அதிக  
    நின்தடைடனபம் குரமந்ே உபேகு ிடடனபம் பகாண்ைது 
43. அ. ின்காந்ேம்  ஆ. டைாப்ைர்  
44. அ. காந்ேப்புயம் எண்ேிப்பும் ேிடசபம் தகாண்ை அரவு 
   ஆ. காந்ே லிடசக்தகாடுகள் காந்ே லை படனில் தோைங்கி தேன் படனில் படிபம்.    
45. சிவப்பு , அதிக  
III. ஐந்து ேிப்பபண் லினா.  
46. அ. 1. நஹாநநாபஹிிஸ்                     -------  3 – 4 நில்ினன் ஆண்டுகளூக்கு பன் 
         (நஹாநிிட்கள் – நித பன்நாடிகள்) 
       2. நஹாநநா எபக்ட்ைஸ்                     -------  1.5 நில்ினன் ஆண்டுகளுக்கு பன் 
          நாநிச உண்ணிகள் 
       3. ினாண்ைர்தால் நிதர்கள்                 ------  1 நில்ினன் ஆண்டுகளுக்கு பன் 
       4. ஆர்க்கி நஹாநநாபசினன்                 ------  உட ிக்காம்  
       5. தற்கா நஹாநநாபசினன்                -----  75,000 --- 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பன் 
       6. குடககில் யாளம் நிதர்கள்             -----  18,000 ஆண்டுகளுக்கு பன் 
       7. ாகரிக நிதன்                           ------  10,000 ஆண்டுகளுக்கு பன் 
   ஆ. 18,000 ஆண்டுகளுக்கு பன்   
   இ. பதாைக்க கா நஹாநிிட்கள்  
      1. கிமக்கு ஆப்ிரிக்காயில் யாழ்ந்தர்  
      2. மங்கட உண்ைர்  
      3.  கற்கால் ஆ ஆபதங்கட னன்டுத்தி நயட்டைனாடிர்  
      4. ான்கடிக்கு நிகாத உனபம், ிநிர்ந்த டை 
      5. நித இனல்ட ஒத்த நஹாநிிட்டுகள் நஹாநநாபஹிிஸ் எ அடமக்கப்ட்ைர். 
47. அ. 
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   ஆ.  1.நாிநனா பசாட்டு நபேந்து – நாிநனா 2. BCG – காசநாய்  
       3 பத்தடுப்பூசி – பதாண்டை அடைப்ான், கக்குயான் இபேநல்,பைட்ைன்ஸ் 
 
48. கருவுறுேல் நடைதபமாதயத கனிகள் உருலாகின்மன. அக்கனிகலக்கு கருவுமாக் கனிகள் அல்யது  
   பார்த்ேிதனாகார்பிக் கனிகள் என்று தபர். எ.கா. தகாய்ா 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. 1. தகத்ேில் தலேிப்பபாருரர தூவுேல்: டற தகங்கள் ீது தபாட்ைாசிம் அதாடைடு துகள்கடர 
     தூலி டற தபாறிடல ஏற்படுத்துேல் 
   2. உப்பு நீரக் குடிநீாக்குேல் : ேடயகீழ் சவ்வூடு பலல் படம பன்படுத்ேப்படுகிமது. இது சிமந்ே  
     ஆனால் அேிக தசயலிடன ஏற்படுத்தும் தோறில்தட்பம் 
   3. அரைகள் , நீர்த்தேக்கங்கள் ற்றும் கால்லாய்கள் : இேன் பயம் நீடச் தசித்து தேடலான  
     இைங்கலக்கு தகாண்டு தசல்லுேல் 
   4. நீர்ப்பிரிமுகடு தயாண்ர : சிறு சிறு அடணகள் அல்யது நேி நீர்க் கிடரகள் பயம் ேண்ணரீ்  
     தலள்ராக தபருகி லணீாகால் தேக்கி டலத்து பன்படுத்துேல் 
   5. ரறநீர் தேகரிப்பு : லடீுகரின் தற்கூட ற்றும் டோனங்கரில் லிழும் டற நீட நியத்ேடிில் 
     தசித்து பன்படுத்ேயாம். இம்படம எரிடானது ற்றும் சிக்கனானது. 
   6. ஈநியங்கரில் தேித்ேல் : இம்படமில் நியத்ேில் தசித்து டலக்கும் நீானது தேடலான  
     தநத்ேில் ற்ம இைங்கலக்கு எடுத்துச் தசல்யப் பன்படுகிமது. 
   7. லடீுகரில் தேித்ேல் : குடமந்ே நீடப் பன்படுத்தும் குரில் ற்றும் உபதாகப்படுத்ேி நீட  
     புல்தலரிகலக்கு பாய்ச்சுேல் , லடீ்டுத்தோட்ைங்கள் ற்றும் லாகனங்கள் கழுவுேல் தபான்ம  
     தலடயகலக்கு குடமந்ே அயலியான் நீடப் பன்படுத்துேல் 
   8. போறிற்ோரயகரில் தேித்ேல்: இந்ேிங்கடர குரிர்லிக்க பன்படுத்தும் நீட சுத்ேிகரித்து  
     றுசுறற்சிில் ீண்டும் பன்படுத்ேயாம் (ஏதேனும் ஐந்து ட்டும்) 
50. a) நவனீ அணுக்ககொள்டக ககொட்பொடுகள் :  
   1. அணுக்கள் ிக்க கூடினடய  
   2. அணு நயதியிடனில் ஈடுடும் நிகச்சிின துகாகும் 

ய. 
எண் 

யனது தடுப்பூசி அவு 

1 ிந்த குமந்டதக்கு BCG பதல் தயடண  
2.  15 ாட்கள் நாிநனா பசாட்டு நபேந்து பதல் தயடண 
3.  6 யது யாபம்  பத்தடுப்பூசி பதல் தயடண 
4. 10 யது யாபம் பத்தடுப்பூசி நற்றும் நாிநனா பசாட்டு நபேந்து இபண்ைாயது தயடண 
5. 14 யது யாபம் பத்தடுப்பூசி நற்றும் நாிநனா பசாட்டு நபேந்து பன்ாயது தயடண 
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   3. ஒபே திநத்தின் அடத்து அணுக்களும் அடத்து ண்புகிலும் ஒத்திபேக்க நயண்டின  
     அயசினநில்ட. எ.கா.  ஐகசொகைொப்புகள்  -

 
17Cl

35 
17Cl

37 
  

       4.  பயவ்நயறு திநங்கடச் நசர்ந்த அணுக்கள் சி ண்புகில் ஒத்திபேக்கும்  
     எ.கா. ஐகசொபொர்கள் - 18Ar

40
 20Ca

40     

          
5. ஒபே பக்கூில் உள் அணுக்கள் எின யிகிதத்தில் இபேக்க நயண்டின அயசினநில்ட  

    எ.கா. சுக்நபாஸ் 
   6. ஒபே திநத்தின் ிடடன அதன் ஆற்ாக நாற்படிபம். E = mc2  
   7. ஒபே திநத்தின் அணுக்கட நற்பாபே திநத்தின் அணுக்காக நாற் படிபம் 
51. 
52. அ. முதல் விதி : சநநற் புயிடசபனான்று பசனல்ட்டு நாற்றும் யடப எந்த ஒபே பாபேளும் தது    
      ஓய்வு ிடடனநனா அல்து ஒநப நர்க்நகாட்டில் அடநந்த சீபா இனக்கிடடனநனா   
      நாற்ிக்பகாள்ாநல் பதாைர்ந்து அநத ிடனில் இபேக்கும் 

      எ.கா. இனக்கத்தில் உள் காடப ிறுத்தும் யிடசனாக தடைடன பசலுத்தும்நாது அது ஓய்வு   
      ிடடன அடைகிது. 
    
 
 
 
ஆ         m1 = 10kg m2 = 20kg u1 = 10 ms-1 u2 = 5 ms-1 v1 = 12 ms-1  v2 = 4 ms-1 t = 2s 
               யிடச(யிட)     = F1 = 𝑚2(𝑣2−𝑢2)

𝑡
  = 20(4−5)

2
 = 20(−1)

2
 = −20

2
 = -10 N   

               யிடச(எதிர்யிட) = F2 = 𝑚1(𝑣1−𝑢1)

𝑡
  = 10(12−10)

2
 = 10(2)

2
 = 20

2
 = 10 N     F1 = - F2 

53. அ.                                  
                                                                                    

1. படுகேிர்.                     --- PE 
2. ீள்கேிர்                     --- FS 
3. லியகு கேிர்                 ---- EF 
4. ேிடச ாற்மக் தகாணம்      ---- < 𝐷 

 
 
ஆ. ரிலியகல் எண் 𝜇 =

𝐶

𝑉
 இங்கு 𝜇 = 2.42  𝐶 = 3 × 108 𝑚𝑠−1 

   டலத்ேில் ரிின் ேிடசதலகம் 𝑉 =
𝑐

𝜇
 =3×108   

2.42
  = 𝑉 = 1.23 ×  108𝑚𝑠−1   

   எனதல டலத்ேில் ரிின்   ேிடசதலகம் காற்மில் ரிின் ேிடசதலகத்டேலிை குடமவு 
 

K. ேிருஞானசம்பந்ேன் எம்.எஸ்சி.; எம்.எட்.; பட்ைோரி ஆசிரிர் , 

அசு உர்நிடயப்பள்ரி , லழுக்குப்பாடம 

தகாம்புத்தூர் ாலட்ைம் 

ல.எண் கசர்ம் கபொதுப்கபர் IUPAC கபர் 
அ CH3CH2 CHO புதாப்பனால்டிரைடு புதாப்பதனல் 
ஆ CH3COCH3 ரை பத்ேில் கீட்தைான் (அ) 

அேிட்தைான் 
புதாப்பதனான் 

இ CH3CH CH3 
OH 

ஐதோ புதாப்ரபல் ஆல்கைால் 2- புதாப்பனால் 

ஈ CH3COOH அேிட்டிக் அியம் எத்ேனாிக் அியம் 
உ HCHO பார்ால்டிரைடு பத்ேதனல் 


