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பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் பாடத்தின் ஒரு மதிப்பபண் வினாக்கள் 

பாடம்-1  மரபும் பரிணாமமும் 

1. மெண்டல் த ோட்டப் பட்டோணி  (பபசம் சட்படவம்)  மசடியில் 7 வபையோன ெோற்று உருவ தவறுபோடுைபைக் ைண்டறிந் ோர்.    ைீழுள்ளுவற்றில் ஓரு 

வபை தவறுபோடு ெோறியுள்ைது ________________________________________                                                                                                                                                                                         

i) மெட்பட ெற்றும் குட் பட                                                           ii) விப யின் ெிறம்- ெஞ்சள் ெற்றும் பச்பச                                                      

iii) நுனி ெலர் ெற்றும் தைோண ெலர்                                                                                                                                  iv)மென்பெயோன  ண்டு ெற்றும் ைடினெோன  ண்டு  

2.ஆ ி ெனி ன் த ோன்றியது _________________________    i) ஆப்பிரிக்ைோ                ii)அமெரிக்ைோ       iii) ஆஸ் ிதேலியோ          iv) இந் ியோ                           

3. ைீழுள்ைவற்றுள் எது போேம்பரியத்  ன்பெ மைோண்டது _________________________                                                                                                          .                                                                                                  

i) ெேபணு ெோற்றம் மசய்யப்பட்ட விந் ணு                                                                                                                 ii) ைல்லீேலில் ெேபணு ெோற்றம் மசய்யப்பட்ட ஜனீ்ைள்                                      

iii) த ோல் மசல்லில் ெேபணு ெோற்றம் மசய்யப்பட்டபவ                                                                                  iv)போல்ெடிச் மசல்லில் ெேபணு ெோற்றம் மசய்யப்பட்டபவ                            

4. இயற்பைத் த ர்வுக்தைோட்போட்படமவைியிட்டவர் _________________________                                                                                          .                                                                                     

i) சோர்லஸ் டோர்வின்                                      ii) ஹியூதைோ-டீ-விரிஸ்                       iii) ைிரிைர் தஜோைன் மெண்டல்                           iv) ஜனீ் போப்படஸ் லெோர்க்                         

5. உடற்மசல் ஜனீ் சிைிச்பசமுபற என்பது _________________________.                                                                                                                                                                                                                                                            

i) விந்து மசல்லில் ெோற்றத்ப  ஏற்படுத்துைிறது                                                                                                    ii)  பலமுபறயில் ெோற்றத்ப  ஏற்படுத்துைிறது                  

iii)உடற்மசல்லில் ெோற்றத்ப  ஏற்படுத்துைிறது                                                                                                    iv) அண்டச் மசல்லில் ெோற்றத்ப  ஏற்படுத்துைிறது    

6.பட்டோணிச் மசடியின் ெஞ்சள் விப யின் பண்போனது, பச்பச ெிற விப யின் தெல் ஓங்கு ன்பெ மைோண்டது. ைீழுள்ைவற்றுள் பச்பச ெிற 

விப க்ைோன ஜனீோக்ைம் _________________________.          i)GG                                      ii)Gg                                         iii)Yy                                             iv) yy   

7.சில ெனி ர்ைைில் ெோவிபன உருைச்மசய்யும் ஓங்குபண்போனது உடல குதேோதெோதசோம்ைைோல் ைட்டுப்படுத் ப்படுைிறது.                                                               

(ெோவிபன உருைச்மசய்பவர் = RR / Rr : ெோவிபன உருைச் மசய்ய இயலோ வர் = rr)   ெோவிபன உருைச் மசய்யும் குழந்ப க்கு, ெோவிபன உருைச் 
மசய்யோ  ஒரு சதைோ ேனும், ெோவிபன உருைச் மசய்யும் இரு சதைோ ரிைளும் உள்ைனர். இவர்ைைின் மபற்தறோர்ைள் இருவருதெ ெோவிபன 

உருைச்மசய்பவர்ைள் எனில், ைீழ்க்ைண்டவற்றில் மபற்தறோர்ைைின் ெேபணுவோக்ைம்  _________________________.                                                                                                       

i)RR×RR                                                                     ii)Rr×Rr                                                                                iii)RR×rr                                                                              iv)rr×rr             

8.ம ோகு ி ெிதடரியோபவச் தசர்ந்  பல மசல் உயிரியோன பஹட்ேோவின் பல வபையோன இனப்மபருக்ை முபற உள்ைது ைீழுள்ைவற்றில் பு ிய சந்  ி 
குறிப்பிடும் படியோன தவறுபோடுைளுடன் உருவோக்ைப்படும் முபற.                                                                                                                                                                                                             

i)மெோட்டு விடு ல்                             ii)இழப்பு ெீட்டல்                                       iii)போல் இனப்மபருக்ைம்                          iv)போலிலோ இனப்மபருக்ைம்                                                  

9.மு ல் குதைோனிங் விலங்ைோன மசம்ெறி ஆடு டோலி உருவோக்ைத் ின் ெிைழ்வுைள்                                                                                                                                                                                                                                         

அ) அண்ட மசல்லிருந்து  ஓற்பற ெய உட்ைரு ெீக்ைம்.                                                                                                                                                                                                                                             

ஆ) இேட்பட ெய உட்ைரு மைோண்ட அண்ட மசல்பல வைர்ப்புத் ோயின் ைருப்பபயில் ப ித் ல்.                                                                                                                                                              

இ) மசம்ெறி ஆட்டின் போல்ெடி மசல்ைபைச் தசைரித் ல்.                                                                                                                                                                                                                                                  

ஈ) உட்ைரு ெீக்ைப்பட்ட அண்ட மசல்லினுள் போல்ெடி மசல்லின் இேட்பட ெய உட்ைருபவ மசலுத்து ல்.                                                                                                                                                                       

ஊ) இைம் குதைோன் உருவோ ல்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

தெற்ைண்ட ெிைழ்வுைைின் சரியோன வரிபச அபெப்பு _____________ i) அஆ இ ஈ ஊ ii) இ அஆ ஊ ஈ     iii) இ அ ஈ ஆ ஊ        iv)ஊ ஈ இ ஆ அ  

10.ைீழ்க்ைோண்பபவ  ஸ்மடம்மசல்ைள் (மூலச்மசல்ைள்) பற்றிய கூற்றுைள்.                                                                                          

அ)இபவைள் சிறப்பபடயோ  / ெோறுபோடபடயோ  மசல்ைள்.                                                                                                                                                                                                                                  

ஆ) இபவைள் உடலின் எந் வபையோன மசல்ைைோைவும் ெோறும்  ிறன் மைோண்டபவ.                                                                                                                                                                     

இ) இபவ தவைெோைப் மபருக்ைெபடந்து ஒதே ெோ ிரியோன அ ிை எண்ணிக்பையில் மசல்ைபை உருவோக்குைின்றன.                                                                                                         

ஈ) இபவைள் இ ய மசல்ைைோைதவோ அல்லது ெேம்பு மசல்ைைோைதவோ ெோற்றெபடயோது.                                                                                                                                                                              

உ) இபவைள் இனப்மபருக்ைத் ின் வோயிலோைத் த ோன்றும்  பலமுபறைைிலிருந்து மபறப்படுைிறது.   சரியோன கூற்று _______________________  .                     

.i) அ ஆ இ                          ii) இ ஈ ஊ                                                  iii) அ இ உ                         iv) ஆ இ ஈ           

 11.இன்சுலின் சோர்ந்  ெீேழிவு தெோயினோல் போ ிக்ைப்பட்டுள்ை ெனி னின் ைபணயத் ில் _____________________மசல்ைள்  சிப வபடந் ிருக்கும்.                                         

i) ஆல்போ                                         ii) படீ்டோ                                iii) ைோெோ                        iv)மடல்டோ                     
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12. ஒதே ெோ ிரியோன இேட்படயர்ைள் பிறப்ப ற்குக் ைோேணெோன ைருவுறு ல்__________________________ இபடதய ெபடமபறுைிறது .                                                 

i)இேண்டு அண்ட மசல்ைள் ெற்றும் இேண்டு விந்து மசல்ைள்                                                                                 ii) இேண்டு அண்ட மசல்ைள் ெற்றும் ஓரு விந்து மசல்                                                                                                                                  

iii) ஓரு அண்ட மசல் ெற்றும் ஓரு விந்து மசல்                                                                                                                iv) ஒரு அண்ட மசல் ெற்றும்  இேண்டு விந்து மசல்ைள் 

13. ஒதே ெோ ிரியோன இேட்படயர்ைள் பற்றிய  வறோன கூற்று ________________________.                                                                                                                                                                                                               

i) ஓரு ைரு முட்படயிலிருந்து உருவோக்ை     ii)ஒதே போலினெோை இருத் ல்    iii) மபரும்போலோன பண்புைைில் ஒத் ிருத் ல்       iv)இேத் வபை தவறுபடு ல் 

14. ெியோண்டர் ல் ெனி ன் பற்றிய சரியோன கூற்று ________________________.                                                                                                                                                                                             

i) ெனி பன ஒத்  மு ல் தஹோெினிட்டுைள்                                                                                                                   ii) தவைோண்பெ ம ோடக்ைம்                                                                                                                                               

iii) இபறச்சிைபை உண்ணு லும், ெிெிர்ந்  ெபடயும்                                         iv) இறந் வர்ைபைப் புப த் ல்                                    

15. பலமுபற,  பலமுபறயோைப் பண்புைள் ைடத்து பலப் போேம்பரியம் எனப்படும். மெண்டல்  ன் ஆய்விற்குப்    பயன்படுத் ிய   பட்டோணிச் 

மசடியில், ெேபுப்பண்பிற்ைோன ைோேணிைள் __________________ல் ைோணப்படுைிறது?  i) டி . என் . ஏ          ii)ஆர்.என்.ஏ               iii) புே ம்              iv)பசட்தடோபிைோசம் 

  

பாடம்-2   மநாய்த்தலடக் காப்பு மண்டைம் 

1. பின்வருவனவற்றுள் விரும்பத் க்ை உடல் ெலக்கூறு ___________________________.                                                                                                                                                                  

அ) ிரு X ம ோற்றுதெோயிலிருந்து குணெபடைிறோர்.                                           ஆ) ிரு Y ெோள்த ோறும் இன்சுலின் ஊசி தபோட்டுக்மைோள்ைிறோர்.                                                                                             

இ) ிரு Z ெிைவும் ென அழுத் த் ில் உள்ைோர்.                                                          ஈ) ிரு K ெோள்த ோறும்  ன் ைடபெயிபனச் மசய்ைிறோர், ெைிழ்ச்சியோை உள்ைோர்.  

2.சமூைத் ில்  சுமூைெற்ற  மசயல் _________________________________.                                                                                                                                                                                                                      

அ)ஒருவர், பிறந் ெோள் விழோவில் ெைிழ்ச்சியுடன் பங்தைற்ைிறோர். ஆ)எைிய மசயல்ைைிலும் ைடுபெயோை ெடந்து மைோள்ைிறோர்.                                                                                                       

இ)சூழ்ெிபலைளுக்கு ஒப்பச்மசயல்படுைிறோர்                                                ஈ) ன் உடல்ெலெற்ற  ோபய ெருத்துவெபனயில் மசன்று ைவனித்துக் மைோள்ைிறோர்.  

3.பின்வருவனவற்றுள்  போக்டீரியோவோல்  உண்டோகும் தெோய் ___________________________________.                                                                                                                                                        

i) மூபைக்ைோய்ச்சல்                                     ii) மவறிெோய்க்ைடி                   iii) இேணஜன்னி                     iv) மபரியம்பெ                                                                                   

4. பின்வருவனவற்றுள் ைோற்றின்மூலம் பேவும் தெோய் ____________ i)ைோசதெோய்                  ii) மூபைக்ைோய்ச்சல்         iii) படபோய்டு              iv) ைோலேோ                                                                                                   

5. ெிைக் ைடுபெயோன ெதலரியோக் ைோய்ச்சபல உருவோக்கும் பிைோஸ்தெோடியம் ைிருெி _______________________.                                                                                                

i) ஓதவதல                                              ii) ெதலரிதய                                         iii) போல்சிபோேம்                     vi) பவவோக்ஸ் 

6. ெெது உணவுக்குடல் பகு ியில் தெோய் உண்டோக்கும் நுண்ணுயிரி _______________________.                                                                                                                                      

i)பிைோஸ்தெோடியம் பவவோக்ஸ்                 ii)எண்டெிபோ ஹிஸ்டபலட்டிைோ                  iii)டிரிப்தபோதனோதசோெோ தைம்பிதயன்சி                     iv)டீனியோ தசோலியம் 

7. ெபறமுைெோை தெோய் பேவும் முபற _________________                                                                                                                                                                                                                                                                                      

i) சைி சிந்து ல்          ii) வோய் வழியோைத் ம ரித் ல்                          iii) ோய் தசய் இபணப்புத்  ிசு             iv) தெோயோைி பயன்படுத்தும் உபடபெைள் 

8.பிற உயிரிைைிடெிருந்து பிரித்ம டுக்ைப்பட்ட எ ிர்ப்மபோருள்ைள், ெனி ருக்கு தெோய்த்  டுப்பூசியோைப் தபோடப்படுைின்றன. பின்வருவனவற்றுள் 

______________________  எவ்வபைத்  டுப்பூசி முபற?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

i) மசயற்பையோன மசயல்ெிகு தெோய்த்  டுப்பு முபற                            ii) மசயற்பையோன ெந் ெோன தெோய்த்  டுப்பு முபற                                                                     

iii)இயற்பையோன மசயல்ெிகு தெோய்த்  டுப்பு முபற                            iv) இயற்பையோன ெந் ெோன தெோய்த்  டுப்பு முபற  

9.பிறந்  குழந்ப க்கு மு ன் மு லில் மைோடுக்ைப்படும் தெோய்த் டுப்பூசி  ____________________________.                                                                                                                                                                 

i) வோய்வழி தபோலிதயோ                    ii) DPT                                   iii) DPT  ெற்றும் தபோலிதயோ           iv) BCG               

10.ஒரு சிறந்  ெல வோழ்க்பைபய வோழ, ஒவ்மவோரு ெனி னும் ெல்ல உடல், ெனம், சமூை ெலத்துடன் இருத் ல் தவண்டும். இ ில் ஏத னும் ஒன்று 

குபறவுபட்டோலும் அவர்  _______________________ எனப்படுவோர்.   

11.ஒரு ெோணவி புே  உணபவத்  விர்த்து  அ ிைப்படியோன ைோர்தபோபஹட்தேட் உணபவ உண்ைிறோள். எந் ச்  சத்துக் குபறபோட்டு தெோய் அவளுக்கு 

ஏற்படும்?       i) குவோஷிதயோர்க்ைர்                 ii) ெோபலக்ைண்                 iii) டயோபட்டிஸ்                   iv) டவுன் குபறபோடு 

12.உறு ிப்படுத்து ல்: (A) டயோபட்டிஸ் மெலிடஸ் தெோயோைிைைின் இேத் த் ில்  ைோணப்படும்  கூடு ல்  சர்க்ைபே  பயன்படுத் ப்படோெல்   சிறுெீர் 

வழியோை மவைிதயற்றப்படும்.   ைோேணம் (R) ைபணயம் தபோதுெோன இன்சுலிபனச் சுேப்ப ில்பல.                                                                                                                                

அ)A ெற்றும் R சரியோனது. R, A வுக்ைோன சரியோன விைக்ைம்          ஆ)ஹெற்றும் சு சரியோனது சு, ஹ வுக்ைோன சரியோன விைக்ைம் அல்ல                                                                                     

இ)A சரி ஆனோல் R  வறு                                                                                        ஈ) A  வறு   ஆனோல் R சரி  
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பாடம்-3  மனித உடல் உறுப்பு மண்டைங்களின் அலமப்பும் பசயல்பாடுகளும் 

1. ஒற்பற முபன ெியூேோன்ைள் ைோணப்படும் இடம் _____________i) மூபை                ii)  ண்டுவ டம்           iii) வைர்ைரு ெேம்புத்  ிசு           iv)மு ிர்ந்  ெேம்புத்  ிசு 

2. உணர் உறுப்புைைில் அடங்ைியுள்ைபவ _______________________                                                                                                                              
i) ஒற்பற முபன ெியூேோன்ைள்       ii)இருமுபன ெியூேோன்ைள்      iii)பல முபன ெியூேோன்ைள்     iv)மெடுல்தலட்டட் ெியூேோன்ைள்(ெயலினுபற ெியூேோன்ைள்) 

3. ெெது உடலின் ெனமவழுச்சி மவைிப்போட்படக் ைட்டுப்படுத்தும் மூபையின் பகு ி _______________________.                                                                                                                        

i) சிறுமூபை                                  ii) மபருமூபை                             iii)  லோெஸ்                                  iv) பஹதபோ லோெஸ் 

4. மூபைத் ண்டின் ஒரு பகு ியோை அபெந்துள்ைது  _______________________.                                                                                                                                                                                                                

i)முன் மூபை ெற்றும் ெடுமூபை   ii)ெடு ெற்றும் பின்மூபை     iii)முன் ெற்றும் பின் மூபை      iv) முன் மூபை ெற்றும்  ண்டுவடம் 

5.  ண்டுவட ெேம்புைள் என்பபவ  ___________________________.                                                                                                                                                                                                          

i) உணர்ச்சி ெேம்புைள்                             ii) இயக்கு ெேம்புைள்                         iii) ைலப்பு ெேம்புைள்           iv) மூபைதயோடு பின்னிப் பிபணந்துள்ைபவ 

6. ைழுத்துப் பகு ியில் ைோணப்படும் ஒரு ெோைெில்லோச் சுேப்பி _____________________.                                                                                                                                                                                                          

i) அட்ரீனல் சுேப்பி                    ii) பிட்யூட்டரிச் சுேப்பி                      iii) ப ேோய்டு சுேப்பி         iv) ைபணயம் 

7. எக்தசோைிபேன், எண்தடோைிபேனோை மசயலோற்றும் ெோைெில்லோச் சுேப்பி _______________________.                                                                                                                                                                 

i) ைபணயம்                                              ii) பிட்யூட்டரி                                 iii) ப ேோய்டு                                iv) அட்ரீனல் 

8. ஒரு மடசி.லி. இேத் த் ில் ைோணப்படும் இயல்போன இேத் ச் சர்க்ைபேயின் அைவு _______________________                                                                       
i) 80- 100 ெி.ைி./ மடசி.லி.                                      ii) 80-12ெி.ைி./மடசி.லி.   iii) 80-150 ெி.ைி./மடசி.லி.                      iv) 70 - 120 ெி.ைி./மடசி.லி.  

9. தெோய்த்ம ோற்று பல எ ிர்க்கும் T லிம்தபோபசட்டுைள் _____________________  உறுப்பில் ெோறுபோடு அபடைின்றன.                                                                                                       

i) போேோப ேோய்டு சுேப்பி                      ii) ெிணெீர்ச் சுேப்பி                          iii) ப ெஸ்சுேப்பி               iv) அட்ரீனல் சுேப்பி  

10. ெியோஸிஸ்-I  இல் ஒத் ிபசவோன குதேோதெோதசோம்ைள் தஜோடியுறு ல் ெிபல ______________________.                                                                                                                           

i) மலப்தடோடீன்                                      ii) பசதைோடீன்                          iii) போக்ைிடீன்                               iv) டிப்தைோடீன்  

11.ெெது உடல் உறுப்புைைின் அபனத்து மசயல்ைபையும் ைட்டுப்படுத்தும் ெற்றும் ஒருங்ைிபணக்கும் பணியிபனச் மசய்யும் இருெண்டலங்ைள்______.                                                                                                                                                         

i) மசரிெோன ெற்றும் இேத்  சுழற்சி ெண்டலம்                                                           ii) சுவோசம் ெற்றும் இேத்  சுழற்சி ெண்டலம்                                                                                                             

iii)ைழிவு ெீக்ைம் ெற்றும் எலும்பு ெண்டலம்                                                                  iv) ெேம்பு ெண்டலம் ெற்றும் ெோைெில்லோ சுேப்பி ெண்டலம்  

12.ெேம்பு மசல் இபணப்பு பகு ியில் ெேம்பு ைடத்துப்மபோருபை மவைியிடுவது __________________________ .                                                                                                                                     

i) மடண்பேட்டுைைின் முபனைள்          ii) இபணப்பு குெிழ்ைள்                          iii) மசல் உடல நுண்ணுறுப்புைள்          iv) ஆக்சோனின் பெயலின் உபற 

13. தெோய் படக் ைோப்பு ெண்டலத்துடன் ம ோடர்புபடய ெோைெில்லோ சுேப்பி ____________________________.                                                                                                                                    

i) ப ேோய்டு                                                          ii) ப ெஸ்                                                   iii) அட்ரீனல்                                         iv) பனீியல் 

14.இயற்பை ெைப்தபறுக்ைோை ைர்ப்பிணி மபண்ணிற்கு குழந்ப  பிறப்பிற்ைோை ெருத்துவர் பயன்படுத்தும் ஹோர்தெோன் _______________________                                  
i) ஈஸ்ட்தேோமஜன்                                        ii) புதேோமஜஸ்ட்ேோன்                           iii) இன்சுலீன்                                 iv) ரிலோக்ஸின் 

15. ெியோஸிஸ் மசல்பிரி லின் முக்ைிய ெிைழ்வோன குறுக்தை ைலத் ல், _______________________ெிபலயில் ெபடமபறும்                                                                                            

i) மலப்தடோடீன்                                           ii) போக்ைிடீன்                                iii) டிப்தைோட்டீன்                  iv) பசதைோடீன் 

16.குன்றல்  பகுப்பு என்பது இனச்மசல்ைபை  உருவோக்கும் ஒரு ெிைழ்வு. குன்றல் பகுப்பு ெபடமபறும்  மசல்ைள்                                                                                                                                                                                            

i) இனப்மபருக்ை எபி ீலியல் மசல்ைள்                                                                               ii) ம ோடு உணர்வு எபி ீலியல் மசல்ைள்                                                                               

iii) க்யூபோய்டல் எபி ீலியல் மசல்ைள்             iv) தூண் எபி ீலியல் மசல்ைள் 

17.அெீபோவில் ெபடமபறும்  மசல்பகுப்புமுபற _______________________.                                                                                                                                                                                                       

அ.குதேோதெட்டின் வபலப்பின்னலில்  ெோற்றங்ைபை ஏற்படுத்துைிறது.                                                                                                                                                                      

ஆ.குதேோதெட்டின்  வபலப்பின்னலில் ெோற்றங்ைபை ஏற்படுத்துவது இல்பல.                                                                                                                                                            

இ.குதேோதெோதசோம்ைைின் எண்ணிக்பை குபறைிறது                                                                                                                                                                                                                               

ஈ)உட்ைருவில் பிைபவ ஏற்படுத்துவ ில்பல.  
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18.பின்வருவனகூற்றுள்   உரிய  ஒழுங்கு அபெவு முபற _______________________.                                                                                                                                                                                      

i)பசதைோடீன்→ மலப்தடோடீன் → போக்ைிடீன்→ டிப்தைோட்டீன்→ டயபைமனசிஸ்                                                                                                                                                  

ii)டயபைமனசிஸ்→ பசதைோடீன்→ மலப்தடோடீன் → போக்ைிடீன்→ டிப்தைோட்டீன்                                                                                                                                                                                                             

iii)மலப்தடோடீன் → பசதைோடீன்→ போக்ைிடீன்→ டிப்தைோட்டீன்→ டயபைமனசிஸ்  

19.தபோலிதயோ ஒரு  பவேஸ் தெோய்.  இ னோல் போ ிக்ைப்பட்ட குழந்ப க்கு பை, ைோல் மசயலிழந்து விடுைிறது. குழந்ப யின்_________________உறுப்பு 

ெண்டலம் அ ிைெோை போ ிக்ைப்படுைிறது.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

i) ெேம்பு ெண்டலம்                       ii) மசரிெோன ெண்டலம்                       iii) சுவோச ெண்டலம்         iv) ைழிவுெீக்ை ெண்டலம் 

20.அ ிை ஒைி விழும் தபோது ைண்ைபை விபேவோை மூடிக் மைோள்வதும், மவப்பம் பட்டவுடன் பைபய உடதன இழுத்துக்  மைோள்வதும்  அனிச்பச 

மசயலுக்கு சில எடுத்துக்ைோட்டுைள் ஆகும். இச்மசயலுக்கு பெய ெேம்பு ெண்டலத் ின் _______________________ைோேணெோைிறது .                                                                                                                                                                    

i) முன் மூபை                       ii)  ண்டுவடம்                        iii) பின் மூபை                                   iv) ெேம்பு இபணப்புப் பகு ி  

21. பின்வருவன  ெியூேோனின் போைங்ைள்        அ) ஆக்சோன்                  ஆ) ைிபைத்  முடிவுப் பகு ி       இ) மசல் உடலம்         ஈ) மடன்ட்பேட்டுைை    எனில், 

ெேம்புத் தூண்டலின் சரியோன போப  _______________________.                                                                                                                                                                                                                              

i) ஆ ஆ ஈ இ                       ii) ஈ இ ஆ ஆ          iii) ஆ ஈ ஆ இ         iv) ஆ ஈ ஆ இ  

22.எைிய  அறுபவ  சிைிச்பசயின்  தபோது  ெருத்துவர்  குறிப்பிட்ட  பகு ிைைில்  உணர்வறு  மபோருள்ைபைப் பயன்படுத் ி தெோயோைிைைின் வலிபய 

உணே இயலோெல் மசய்வோர். இ னோல் ெேம்பு மசல்லின் ____________________________  யில் ெேம்பு தூண்டல் ெிறுத் ி பவக்ைப்படுைிறது                                                                                                                                                                                      

i) மசல் உடலம்                                 ii) ஆக்ஸோன்                                                iii) ெேம்பு மசல் இபணப்பு பகு ி           iv) ஆக்சோனின் பெயப்பகு ி 

23. உறு ிபடுத்து ல் ( A ) : அபனத்து  ண்டுவட ெேம்புைளும் ைலப்பு ெேம்புைள்.                                                                                                                                                                                          

ைோேணம் (R): ஒவ்மவோரு  ண்டுவட ெேம்பும் உணர்ச்சி தவர் ெற்றும் ெேம்பு தவர் மைோண்டுள்ைன.                                                                                                                                        

அ.(A) ெற்றும் (R) சரி  R. A க்கு சரியோன விைக்ைம்                                                                 ஆ.(A)  வறு    (R) சரி                                                                                                                                                  

இ.(A) ெற்றும் (R) சரி. A க்கு R சரியோன விைக்ைம் அன்று                                                    ஈ.(A) சரி  (R)  வறு         

பாடம்-4   தாவரங்களின் இனப்பபருக்கம். 

1.ஒரு மசல் உயிரிைைோன அெீபோவிலும் போக்டீரியோவிலும் ெபடமபறும் இனப்மபருக்ை வபை _______________________.                                                                                                 

i) துண்டோ ல்                                    ii) இேண்டோைப் பிைத் ல்                        iii) அரும்பு ல்                           iv) ஸ்தபோர் உண்டோ ல் 

2. பூக்கும்  ோவேங்ைைின் போலினப் மபருக்ை முபறயில் ெபடமபறும் மு ல் ெிைழ்வு _______________________.                                                                                                                                                                              

i) ைருவுறுதுல்                      ii) முபைத் ல்                                iii) ெீண்டும் உருவோ ல்       iv) ெைேந் ச் தசர்க்பை. 

13. ைீழுள்ைவற்றில் மபோருத் ெோன கூற்று _______________________.                                                                                                                                                                                                           

அ.ெைரும்  ிறனற்ற, மெல்லிய சுவபேயுபடயபவ ஸ்தபோர்ைள்                                                                                                                                                                                                                              

ஆ.சில ஆல்ைோக்ைள், போக்டீரியங்ைள், பூஞ்பசைைில் உண்டோகும் ெைரும்  ன்பெயுபடய போலிலோ ஸ்தபோர்ைள்                                                                                      

இ.ஏபைனடீ்டுைள், பூஞ்பசைைில் உண்டோகும் ஓர் உட்ைரு மைோண்ட ெைரும்  ிறனற்ற போலிலோ ஸ்தபோர்ைள், மைோனிடியோ                                                                         

ஈ.சோ ைெற்ற சூழ்ெிபலைைில் ஆல்ைோக்ைைில் உண்டோகும்  டித்  சுவபேயுபடய உடலச் மசல்ைள் ஏபிைோதனோஸ்தபோர்ைள்  

14.ைருவுற்ற சூற்பப, ைனி ஆகும். ஒரு ெலரின் பல இபணயோ  சூலை இபலைள் மைோண்ட தெல்ெட்டச் சூற்பபயிலிருந்து உருவோகும் ைனி………………………………                                                                                                                                           

i)  ிேள்ைனி                                         ii) கூட்டுக்ைனி                                              iii)  னிக்ைனி                                iv) பலைனி   

5. ெீரில் ஊறபவத்  விப பய அழுத்தும்மபோழுது _______________________வழியோை ெீர் ைசிைிறது.                                                                                                                          

i) இபலத்துபை                             ii) மலண்டிமசல்                               iii) பெக்தேோபபல்                      iv) முபைதவர்   

6. ெோங்ைனி, ைல்தபோன்ற ைனி என்றபழக்ைப்படுைிறது. ஏமனனில்  இ ன் _______________________.                                                                                             

i) மவைித்த ோல், த ோல் தபோன்றது                  ii) ெடுத்த ோல் ைல் தபோன்றது                        iii) உள்த ோல் சப ப்பற்றுள்ைது                  iv) உள்த ோல் ைடினெோனது. 

  

7. ைீழுள்ை கூற்றுைைில்,  வறோனது _______________________.                                                                                                                                                                                                                                                           

i) இருவித் ிபலத்  ோவே விப யில் ைோணப்படும் குட்படயோன, மசங்குத் ோன, மவண்பெயோன பகு ிக்கு ேஃதப என்று மபயர்.                                                                                

ii) இருவித் ிபலத்  ோவே விப யில் ைோணப்படும் ெிை நுண்ணிய துபைக்கு பெக்தேோபபல் என்று மபயர்.                                                                                                                                     
iii) ைருவில்  ண்டு உருவோகும் பகு ிக்கு முபைதவர் என்று மபயர்                                                                                                                                                                

iv) ைருவில் தவர் உருவோகும் பகு ிக்கு முபைதவர் என்று மபயர்    
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ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பலையவைம். 
               மீனா.மமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு மமல்நிலைப் பள்ளி, புைிவைம்.  திருவாரூர் மாவட்டம். 

 
 

8. ைீழுள்ை கூற்றுைைில், ைோற்றின் மூலம் ைனி, விப  பேவு லுக்ைோன மபோருத் ெோன கூற்று _______________________                                                                        

i) ைனிைள், விப ைள்  ிடீமேன்று மவடித்துப் பேவுைின்றன;                                                                                                                                                                                         

ii) டிபேடோக்ஸ்  ோவேத் ில், புல்லி வட்டம், போப்பஸ் தூவிைைோை ெோறிக் ைனி பேவு லுக்கு உ வுைிறது                                                
iii) சோந் ியம்  ோவேங்ைைில் ைனிைள் கூரிய முட்ைள் மூலம் பேவுைின்றன.                                                                                                                                     

iv) ம ன்பனயின் ைனி ெடுத்த ோல் ெோர் தபோன்று உள்ைது 

9.மூவிபணவினோல் உண்டோகும்  ிசு, ைருவின் வைர்ச்சிக்கு ஊட்டம் அைிக்ைவல்லது _______________________.                                                                    

i)பசக்தைோட்                                     ii) சூல் ஒட்டுத்  ிசு                           iii) ஸ்கூட்மடல்லம்                     iv) ைருவூண்     

10. ன் ெைேந் ச் தசர்க்பை முபறயின்  ீபெ  _______________________.                                                                                                                                                                                         

i)ெைேந் த்தூள்ைள் வணீோவ ில்பல                                                                                                                                                                                                                                                                      

ii).விப ைள் குபறந்  எண்ணிக்பையில் உண்டோைின்றன                                                                                                                                                                                                                 

iii).இருபோல் ெலர்ைைில் ைட்டோயெோை ெபடமபறுைிறது                                                                                                                                                                                                                               

iv).ெலர்ைைின் ெைேந் ச் தசர்க்பைக்கு மவைிக்ைோேணிைபைச் சோர்ந் ிருக்ைத் த பவ இல்பல  

11.ெலர்  ோவேத் ின் முக்ைிய பகு ி இது _______________________க்கு உ வுைிறது.                                                                                                                                                                                                     

i) ைவர் ல்                    ii) த ன் சுேத் ல்                    iii) ெைேந் ச் தசர்க்பை              iv) போல் இனப்மபருக்ைம்  

12. ெலரின் இன்றியபெயோ  போைங்ைள் _______________________.                                                                                                                                                                                                      

i) புல்லி வட்டம் அல்லி வட்டம்                                             ii) ெைேந்  ோள் வட்டம், சூலை வட்டம்                                                                             

iii) அல்லி வட்டம், ெைேந்  ோள் வட்டம்                      iv) அல்லிவட்டம், சூலை வட்டம்  

13. _______________________உற்பத் ி மசய்ய அயல் ெைேந் ச் தசர்க்பைஉ வுைிறது.                                                                                                                                                                                                                   

i)பு ிய வபைத்  ோவேங்ைள்                          ii)ென்கு வைரும்  ோவேங்ைள்                                                                                     

ii)தெோய் எ ிர்போற்றல் மைோண்ட  ோவேங்ைள்                      iv) தெற்கூறியஅபனத்தும்  

14. ைோற்று மூலம் ெைேந் ச் தசர்க்பை _______________________இல் ெபடறுைிறுது.                                                                                                                                                                                                                                 

i) வோலிஸ்தெரியோ                    ii) புல்                                           iii) ம ன்பன                  iv) ஊெத்ப   

15. _______________________அபெப்பு பூச்சிைள் மூலம் அயல் ெைேந் ச்தசர்க்பை ெபடமபற ஏதுவோைிறது.                                                                

i)இறகுைபையுபடய ெைேந் த் தூள், ைிபைத்  சூல்முடி                                                ii) ெிறமுள்ை அல்லிவட்டம், த ன்சுேத் ல்                                                                

iii) குபறவோன ெைேந் முபடய மைோத் ோன ெலர்ைள்                    iv) தைோபழ சூழ்ந்  ெைேந் த் தூள் 

16. ைருவுற்றபின் சூல் _______________________ஆகு  ெோறுைிறுது.                                                                                                                                                                

i) விப                                            ii) ைனி                                            iii) ைருஊண்( எண்தடோஸ்பர்ம்)                iv) ைனித்த ோல் (மபரிைோர்ப்)                    

17. பின்வருவனவற்றில் சரியோை மபோருந் ியது __________________________.                                                                                                                                                        

i) மபோய்க்ைனி- ெோ                         ii) கூட்டுக்ைனி- ஆப்பிள்               iii)  ிேள்ைனி - மெட்டிலிங்ைம்              iv) தைரியோப்சிஸ் - வோபழ 

18. மபோருந் ோ  இபண _________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

i) இருபுற மவடிைனி - உலர்மவடிைனி           ii) சிப்மசலோ - உலர் மவடியோக்ைனி              iii) தபோம் - சப க்ைனி           iv) மேக்ெோ- இருபுற மவடிைனிபய தபோல 

                                                

பாடம்-5      பாலூட்டிகள் 

1. போலூட்டிைைின் ெிை முக்ைியெோன பண்பு _______________________                                                                                                                
i) ெோன்கு அபறைள் மைோண்ட இ யம்       ii) முன்னங்ைோல்ைள், பின்னங்ைோல்ைள்        iii) போல்சுேப்பிைள்                                   iv) வோல் 

2. ெோெிச உண்ணிைள் _______________________பற்ைபைப் பயன்படுத் ி ெோெிசத்ப க் ைிழிக்ைிறது.                                                                                                                                                                           

i) மவட்டும் பற்ைள்                                                       ii) தைோபேப் பற்ைள்                                                     iii) முன்ைபடவோய்ப்பற்ைள்             iv) பின்ைபடவோய்ப்பற்ைள் 

3.சிறுெீேைத் ில் மெப்ேோனின் மஹன்லி வபைவு பகு ியில்  ோன் மபருெைவு ெீர் ெீண்டும் உறிஞ்சப்படுைிறது. பின்வருவனவற்றுள் _______________ெிை 

ெீைெோன மஹன்லி வபைவு மைோண்ட மெப்ேோபனப் மபற்று அ ிை ெீபே ெீண்டும் உறிஞ்சி தசெிக்ைிறது.                                                                                                                                                                                                                        

i) துருவக்ைேடி           ii) ஒட்டைம்                                  iii)  வபை                                      iv)  ிெிங்ைலம்   
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ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பலையவைம். 
               மீனா.மமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு மமல்நிலைப் பள்ளி, புைிவைம்.  திருவாரூர் மாவட்டம். 

 
 

4. போலூட்டிைைில் _______________________இேத்  அணுக்ைள் தெோய் எ ிர்ப்புச் சக் ிபய அைிக்ைிறது.                                                                                                                                                         

i) இைம் இேத்  சிவப்பு அணுக்ைள்                     ii) இேத்  மவள்பையணுக்ைள்                            iii) இேத் த்  ட்டு அணுக்ைள்          iv) மு ிர் இேத்  சிவப்பணுக்ைள் 

  

5. மபயரிடோ  இருவோழ்வி, போலூட்டியின் இேத் ப் பூச்சுக்ைள் அடங்ைிய  ைண்ணோடி  ெழுவங்ைள்   ேப்பட்டுள்ைது.  இேத் ப்  பூச்சுக்ைபை   எவ்வோறு 

தவறுபடுத் ி அறிவரீ்ைள்?.                                                                                                                                                                                                                                                                

i) ெிறத்ப  உற்றுதெோக்ைி                                                                                                                          ii) சிவப்பணுக்ைபை உற்றுதெோக்ைி                                                                                                     
iii) மவள்பையணுக்ைபை உற்றுதெோக்ைி                                                                                                  iv) பிைோஸ்ெோவின் ஆக்ைக் கூறுைபை உற்றுதெோக்ைி   

6. மசல்லுதலோஸ் மசரித் லுக்கு மசல்லுதலஸ் எனும் மெோ ி த பவப்படுைிறது. மசல்லுதலஸ் உற்பத் ி மசய்யும் போக்டீரியோக்ைபை சிலபோலூட்டிைள் 

 னது உணவுப்போப யில் இருக்ைச் மசய்து உணபவயும் போதுைோப்பபயும்  ருைிறது. பின்வருவனவற்றுள் இச்மசயல் ெிகு ியோைக் ைோணப்படுவது……….   

i)  ோவே உண்ணிைள்                                   ii) ெோெிச உண்ணிைள்                       iii) அபனத்துண்ணி                 iv) இேத்  உண்ணிைள் 

7.போலூட்டிைைின் முன்னங்ைோல்ைள் மபோதுவோன ஒரு அபெப்பிபன மபற்றிருந் ோலும் அபவ மவவ்தவறு விலங்குைைில் பல்தவறு வி ெோை 

பயன்படுத் ப்படுைின்றன. இ பன இவ்வோறு அபழக்ைலோம்                                                                                                                                                                                                                                       

i) தஹோதெோதலோைஸ் உறுப்புைள்      ii) அனோதலோைஸ் உறுப்புைள்       iii) எச்ச உறுப்புைள்                           iv) வைர்ச்சியுறோ உறுப்புைள்  

8. உணர் ெீபச உதேோெங்ைள் ைோணப்படும் விலங்கு. i) மவௌவோல்    ii) யோபன             iii) ெோன்          iv) பூபன  

9.யோபனயின்  ந் ங்ைள் _______________________பல்லின் ெோறுபோடு ஆகும் . 

10.ெோன்கு அபறைளுடன் கூடிய வயிறு உபடய விலங்கு.  i) யோபன    ii) டோல்பின்          iii) ெோன்         iv) ைங்ைோரு  

11. ெனி னின் சேோசரி உடல் மவப்பெிபல ________________ i) 98.40 - 98.60 F  ii) 96.60 - 96.80 F    iii) 94.40 - 98.60 F      iv) 98.40- 99.60 F  

12. ெிட்ேல் வோல்வு _______________________இபடயில் ைோணப்படுைிறது.                                                                                                                                                                                                        

i) வலது ஆரிக்ைிள், வலது மவண்ட்ரிக்ைிள்                                                                                               ii) இடது ஆரிக்ைிள், இடது  மவண்ட்ரிக்ைிள்                                                     

iii) வலது மவண்ட்ரிக்ைிள், நுபேயீேல்  ெனி                                                                                           iv) இடது மவண்ட்ரிக்ைிள், மபருந் ெனி  

13. உண்பெக்ைருத்து (A): போலூட்டியின் இ யம் ஒரு பெதயோமஜனிக் இ யம் ஆகும்.                                                                                                                                                                     

ைோேணம் (R): போலூட்டிைைில் இ யத் துடிப்பு சிறப்போன  பசக் ைற்பறைைோல் ைட்டுப்படுத் ப்படுைிறது. (தபஸ் தெக்ைர்)                                                                                           

அ)A ெற்றும் R இேண்டும் சரி; R ஆனது A ஐ விைக்குைிறுது.                                         ஆ)A ெற்றும் R இேண்டும் சரி; ஆனோல் R ஆனது A பய விைக்குவ ில்பல.                                                                                                                  

இ) A ெட்டுதெ சரி; ஆனோல் R  வறு.                                                                                              ஈ) A  வறு; ஆனோல் R சரி. 

14.போலூட்டி அல்லோ   ம ோகு ிபயக் ைண்டறிந்து எழுதுை.                                                                                                                                                                                                                                     

அ)டோல்பின், வோல்ேஸ், முள்ைம்பன்றி, முயல், மவௌவோல்                                       ஆ) யோபன, பன்றி, கு ிபே, ைழுப , குேங்கு                                                                   

இ) ஆண்டிதலோப், ெோன், பசு, எருபெ, ைடெோன்                                                                      ஈ) ெோய், பூபன, மு பல, சிங்ைம், புலி 

15. போலூட்டிைைின் புறத்த ோலில் ைோணப்படுவது.                                                                                                                                                                                                                                                                           

அ) உதேோெம், உணர் உதேோெம், உதேோெ முட்ைள்                                                               ஆ) உதேோெம், ெைம், விேல் ெைங்ைள்                                                                                                   

இ) உதேோெம், உணர் உதேோெம், மைோம்புைள்                                                                             ஈ) உதேோெம், ெைம், மச ில்ைள் 

16. ஒற்றுபெயின் அடிப்பபடயில் ைண்டறிை.     ிெிங்ைலம் :  துடுப்புைள் :  மவௌவோல்  : _______________________ 

17. தைோடிட்டவற்பற ெிேப்புை. இேத் ச் சிவப்பணு : ஆக்ஸிஜபன எடுத்துச் மசல்ைிறது. இேத்  மவள்பையணு : _______________________ 

18.ெோறுபோடு அபடந்  ன் அடிப்பபடயில், ஒருங்ைிபணத்து எழுதுை. மவட்டும் பற்ைள் ; யோபனயின்  ந் ம்     ____________;முள்ைம்பன்றியின் முட்ைள் 

பாடம்-6  வாழ்க்லக இயக்கச் பசயல்கள் 

1. ெோதனோட்தேோபோவில், உணவுப் மபோருள்ைபை உறிஞ்சுவ ற்ைோன சிறப்போன தவர்ைள்.                                                                                                                                                                      

i) ஹோஸ்தடோரியங்ைள்                    ii) பெக்தைோபேசோ தவர்ைள்                     iii) பற்று தவர்ைள்       iv) தவற்றிட தவர்ைள்  

2. ஈஸ்ட்டின் ைோற்றில்லோச் சுவோசத் ினோல் உண்டோவது                                                                                                                                                                                                                                                     

i) லோக்டிக் அெிலம்                                           ii) பபருவிக் அெிலம்                                  iii) எத் னோல்                             iv) அசிடிக் அெிலம் 
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ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பலையவைம். 
               மீனா.மமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு மமல்நிலைப் பள்ளி, புைிவைம்.  திருவாரூர் மாவட்டம். 

 
 

3.ெீர்த் த பவக்ைோைத் ம ன்பனயின் தவர்ைள்,  ோய்த்  ோவேத்ப விட்டு மவகு ம ோபலவில் உள்ைன. அத் பையதவர்ைைின்  இயக்ைம்.                                                                                                              

i)ஒைிசோர் இயக்ைம்                                            ii) ஈர்ப்புச் சோர்பு இயக்ைம்                           iii) ெீர்ச் சோர்பு இயக்ைம்               iv)தவ ிச் சோர் இயக்ைம் 

4.  ோவேங்ைைில் பசலத் ின் பணி.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
i) ெீபேக் ைடத்து ல்                                           ii) உணபவக் ைடத்து ல்                           iii) அெிதனோ அெிலத்ப க் ைடத்து ல்               iv) ஆக்சிஜபனக் ைடத்து ல் 

5.  ற்சோர்பு ஊட்டமுபறக்குத் த பவப்படுவது.   i) CO2 ெற்றும் ெீர்                    ii) பச்பசயம்                iii) சூரிய ஒைி                     iv) இபவ அபனத்தும் 

6.இபலத்துபைைள்  இ ற்கு உ வுைின்றன.                                                                                                                                                                                                                                                                             

i)ஒைிச் தசர்க்பையின் தபோது CO2 பவ எடுத்துக் மைோள்வ ற்கு.                         ii)ஒைிச்தசர்க்பையின் தபோது O2 பவ  மவைியிடுவ ற்கு.                                                                           

iii) ெீேோவிப்தபோக்ைின் தபோது ெீேோவிபய மவைியிடுவ ற்கு.                                  iv) இபவ அபனத்தும் 

7.பசுந் ோவேங்ைைில்  ைோணப்படும் எந் ச் மசல் நுண்ணுறுப்பப உணவு உற்பத் ி ம ோழிற்சோபலைள் என அபழக்ைலோம்?                                                                                                                                                                                         

i) பெட்தடோைோண்டிரியோ                                       ii) பசுங்ைணிைம்                                   iii) எண்தடோபிைோசவபல                     iv) உட்ைரு                    

8.ைஸ்க்யூட்டோ,  விஸ்ைம் தபோன்ற ஒட்டுண்ணித்  ோவேங்ைைில் ைோணப்படும் சிறப்போன தவர்ைள் தபோன்ற அபெப்பு இவ்வோறு அபழக்ைப்படுைிறது.                                                              

i) தவரிைள்                                                                      ii) ஹோஸ்தடோரியோ                           iii) பஹபோக்ைள்                                      iv) ஸ்தடோலன் 

9. ெனி  உணவுக்குழல் போப யில் அபெயோ  உறுப்பிபன எழுதுை.                                                                                                                                                                                                                                                       

i)   ம ோண்பட  ைபணயம்                          ii) வோய்                                                   iii) வோய்க்குழி                                      iv) ைபணயம்  

பாடம்-7  சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு 

1.மபோருள்ைைின் ம ோகுப்புைள் ைீதழ மைோடுக்ைப்பட்டுள்ைன. இவற்றில் சிப வபடயும் மபோருள்ைபைக் மைோண்ட ம ோகுப்பிபனத் த ர்ந்ம டுக்ை.                                                        

i) புல், ெலர்ைள், இபலைள்                                                                           ii) புல், ைட்பட ெற்றும் பிைோஸ்டிக்                                                                                                                             

iii) பழத்த ோல், தைக் ெற்றும் பிைோஸ்டிக்                                                                         iv) தைக், ைட்பட ெற்றும் ைண்ணோடி  

2. ைீழுள்ைவற்றில் எது உணவுச் சங்ைிலி?                                                                                                                                                                                                                                                                              

i) புல், தைோதுபெ,ெோ                                ii) புல், ஆடு, ெனி ன்     iii) ஆடு,பசு, யோபன                                    iv) புல், ெீன், ஆடு 

3. இவற்றில் எபவ சூழ்ெிபலபயப் போதுைோக்கும் ெபடமுபறைள்?                                                                                                                                                                                                                               

i)மபோருள்ைள் வோங்குவ ற்குத் துணிப்பபபய எடுத்துச் மசல்லு ல்                                                                                                                                                                                                                     

ii) பயன்படுத் ோ தபோது ெின் விைக்குைள் ெின் விசிறிைபை அபணத் ல்                                                                                                                                                                                                                             

iii) மபோது தபோக்குவேத்ப ப் பயன்படுத்து ல்                                                                                                                                                                                                                                                     

iv) தெற்ைண்ட அபனத்தும். 

4. ைறுப்புத்  ங்ைம் என்றபழக்ைப்படுவது எது?     i) பஹட்தேோைோர்பன்ைள்                   ii) ெிலக்ைரி                   iii) மபட்தேோலியம்           iv) ஈ ர்   

5.மபோருத் ெற்றப  உணவுச் சங்ைிலியின் அடிப்பபடயில்  ெீக்குை.  (  ோவேங்ைள்→ மவட்டுக்ைிைி →  வபை → போம்பு ) 

6.பசுபெ தவ ியியலினோல் உண்டோகும் மபோருளுக்கு எடுத்துக்ைோட்டு.                                                                                                                                                                                                                          

i) பிைோஸ்டிக்                    ii) ைோைி ம்                                  iii) உயிரி பிைோஸ்டிக்             iv)  தஹலஜன்  ீயபணப்போன் 

7. _______________________பசுபெயை வோயு மவப்பெிபல ெோற்றம், புவி மவப்பெோ பல ஏற்படுத்துைிறது.                                                                                                                                                                    

i) பஹட்ேஜன்                    ii) ஆக்சிஜன்        iii) பெட்ேஜன்                  iv) ைோர்பன்-பட-ஆக்பஸடு   

8. _______________________குைச் சூழ்ெிபலத் ம ோகுப்பில் சிப ப்பபவ ஆகும்.                                                                                                                                                                                                 

i)  ோவேங்ைள்                      ii) போக்டீரியங்ைள்        iii)  வபை                                 iv)  ோவே நுண்ணுயிர்ைள் 

9. தெைங்ைபைத் தூண்டிச் மசயற்பையோை ெபழ மபய்ய உ வும் தவ ிப்மபோருள்.                                                                                                                                                                                                                       

i) மபோட்டோசியம் அதயோபடடு               ii) ைோல்சியம் ைோர்பதனட்             iii) ைந் ை பட ஆக்பஸடு           iv) அம்தெோனியம் போஸ்தபட் 

10. படிெ எரிமபோருளுக்கு எடுத்துக்ைோட்டு.     i)  ோெிேம்              ii) இரும்பு        iii) ெக்னசீியம்            iv) ெிலக்ைரி 

11.ைோற்று ெோசுபடு ல் வோைனங்ைைிலிருந்து மவைிவரும் புபையோலும் ம ோழிற்சோபல ைழிவுைைோன CO2 , SO2 , NO2 ஆைிய வோயுக்ைோைோலும் 

ஏற்படுவப ப்தபோல ெீர் ெோசுபடு ல் ______________________ ஆல் ஏற்படுைிறது.                                                                                                                                                                                   

i) ைழிவுெீர்                                      ii) பயிர்ச்சோகுபடி              iii) ெபழப்மபோழிவு                          iv) ெண் அரிப்பு 
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12. வனவிலங்குைள்   மைோல்லப்படுவ ோல் ெோம் எ ிர்மைோள்ளும் இன்னல் யோது?                                                                                                                                                                                 

i) இயற்பை செெிபல போ ித் ல்        ii) பனிப்மபோழிவு குபற ல்   iii)ெக்ைள்ம ோபை குபற ல்      iv) ெபழப்மபோழிவு அ ிைரித் ல் 

13.இந் ியோவில் ெக்ைள்ம ோபை மபருைிக் மைோண்டிருக்கும் சூழலில் ெீர்முக்ைியெோன ஆ ோேெோகும். ெீர் வைத்ப  தெம்படுத்  ெோம் என்ன மசய்யலோம்?                          

i) ைோடுைபை அழித் ல்                       ii) தபோக்குவேத்ப க் குபறத் ல்     iii) ைழிவுைபை எரித் ல்               iv) ெேங்ைள் ெடு ல் 

14.புலியும்  சிங்ைமும் விலங்குண்ணிைைோை இருப்பப ப் தபோல யோபனயும் ைோட்மடருபெயும் _______________________ 

15. கூற்று A : ெிலக்ைரியும், மபட்தேோலியமும் படிெ எரிமபோருைோகும்.                                                                                                                                                                                                               

ைோேணம் R : பல ெில்லியன் ஆண்டுைளுக்கு முன் வோழ்ந்  இறந்  உயிரினங்ைள் புப ந்து படிெப் மபோருைோை ெோறியுள்ைது.                                                                                      

i) A வும், R வும் சரி ெற்றும் R, A விற்ைோன சரியோன விைக்ைம்                                                   ii) A வும், R வும் சரி ஆனோல் R, A விற்ைோன சரியோன விைக்ைெல்ல            

iii) A சரி R  வறு                                                                                                                                                  iv) A  வறு R சரி 

16.அழுத் ப்பட்ட இயற்பை எரிவோயு (CNG) என்பது ெிலக்ைரி, மபட்தேோலியத்ப விட சிறந்  எரிமபோருள்.ஏமனனில் _________________________. 

17. ண்ணரீ் புட்டி, உணவு டப்போக்ைள் விவசோய மபோருள்ைைிலிருந்  உருவோக்ைப்படுைிறது. இபவ இவ்வோறு  அபழக்ைப்படுைிறது. 

பாடம்-8  கைிவுநீர் மமைாண்லம 

1. ெீரினோல் பேவும் தெோய்க்கு எடுத்துக் ைோட்டு    i) மசோறிசிேங்கு         ii) ைினியோபுழுதெோய்         iii) படப்போய்டு              iv)போர்பவக்குபறப்போடு      

2. படிந்  ெற்றும் ெி க்கும் மபோருள்ைபை இந் ச் சுத் ிைரிப்பு முபறயோல் ெீக்ைலோம்.                                                                                                                                                                                                                    

i) மு ல்ெிபலச் சுத் ிைரிப்பு                               ii) இேண்டோம் ெிபலச் சுத் ிைரிப்பு                 iii) மூன்றோம் ெிபலச் சுத் ிைரிப்பு                     iv) தெற்பேப்புச் சுத் ிைரிப்பு  

3. எது  ிரும்பப் மபற இயலோ  வைம்?         i) ைரி                        ii) இயற்பை வோயு             iii) மபட்தேோலியம்                     iv) அபனத்தும் 

4. இயற்பை வோயுவில் ைோணப்படும் மு ன்பெயோன மபோருள்.  i) ஈத்த ன்      ii) ெீத்த ன்         iii) புதேோதபன்       iv)பியூதடன் 

பாடம்-9   கலரசல்கள் 

1.ஓர் உண்பெக் ைபேசல் என்பது, ைபேமபோருள் ைபேப்போனோல் ஆன ஒரு படித் ோன ைபேசல். சோக்பீஸ் துைள்ைள்  ண்ணரீில் ைலந்  ைபேசல் பல 

படித் ோன ைலபவயோகும். இஃது உண்பெக் ைபேசலோ? 

2.ெீபேக் ைபேப்பனோைக் மைோண்ட ைபேசல் ெீர்க் ைபேசல் ஆகும். ைோர்பன்பட சல்பபபடக் ைபேப்போனோைக் மைோண்டைபேசல் ________________ ஆகும்.     

( ெீர்க் ைபேசல், ெீேற்ற ைபேசல் ) 

3.உப்பின் ைபே ிறன் 100ைிேோம்  ண்ணரீில் 36ைிேோம் ஆகும். 20ைிேோம் உப்பப ெீரில் ைபேத் பின் அக்ைபேசல் ம விட்டிய ெிபலபய அபடய இன்னும் 

எத் பன ைிேோம் உப்பு த பவப்படும்? 

4. இேண்டு  ிேவங்ைள் ஒன்றிமலோன்று ைபேயுெோனோல் அத் ிேவங்ைள்  _________________எனப்படும். (இேண்டறக் ைலப்பபவ, இேண்டறக் ைலவோ பவ ) 

5.சூரிய ஒைி நும் வகுப்பின் சன்னல் வழிதய வரும்தபோது, அ ன் போப  ம ரிவ ன் ைோேணம் ஒைியின் ______________         ( பிே ிபலிப்போல், சி றலோல் ) 

6.ஒரு ைபேசலின் துைள்ைள் ெீநுண்தணோக்ைி வழிதய ம ரிவ னோல் அக்ைபேசல் ___________________எனப்படும்.(உண்பெக் ைபேசல், கூழ்ெக் ைபேசல் ) 

7.இருெடிக் ைபேசலில் உள்ை உறுப்புைைின் எண்ணிக்பை _______________________ ( ஒன்று / இேண்டு) 

8. ஆழ்ைடல்  முத்துக்  குைிப்பவர்ைள்  சுவோசிக்ைப்  பயன்படுத்தும்  வோயுக்ைலபவ  __________________ (ஹலீியம் - ஆக்ஸிஜன், ஆக்ஸிஜன் - பெட்ேஜன்). 

9.புவியின் ெணற்பேப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட  அைவிற்குதெல் பெட்ேஜபன  ன்னுள் மைோள்ைமுடியோெிபல _______________________எனப்படும்.                                            

( ம விட்டிய ெிபல, ம விட்டோ  ெிபல ) 

10.ஒரு மவப்பம் மைோள்விபனயில், மவப்பெிபலபய _______________________ ைபே ிறன் அ ிைரிக்கும்.    (அ ிைரித் ோல் / குபறத் ோல்) 

11.ெீர் வோழ் உயிரினங்ைளுக்குக் குைிர்ந்  ெீதே உைந் து ஏமனனில் _______________________                                                                                                                                                                                        

அ)மவப்பெிபல குபறயும்தபோது ெீரிலுள்ை ஆக்ஸிஜனின் ைபே ிறன் அ ிைரிக்ைிறது.                                                                                                                                                                             

ஆ) மவப்பெிபல உயரும்தபோது ெீரிலுள்ை ஆக்ஸிஜனின் ைபே ிறன் அ ிைரிக்ைிறது.                                                                                                                                                                                        

இ) மவப்பெிபல உயரும்தபோது ெீரிலுள்ை ஆக்ஸிஜனின் ைபே ிறன் குபறைிறது 
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                                                  பாடம்-11   மவதிவிலனகள் 

1. Zn +2 HCl → ZnCl2+ H2↑  தெற்கூறிய விபன எந்  வபை விபனபயச் சோர்ந் து?                                                                                                                                                                                              

அ) கூடுபை விபன                               ஆ) இேட்பட இடப்மபயர்ச்சி விபன                                       இ) இடப்மபயர்ச்சி விபன                             ஈ) சிப வுறு ல் விபன                
2. மசம்பழுப்பு ெிறமுள்ை ‘X’ என்ற  னிெத்ப க் ைோற்றுடன் மவப்பப்படுத்தும்தபோது ‘Y’ என்ற ைறுப்பு ெிறச் தசர்ெத்ப த்  ருைிறது. ‘X’ ெற்றும் ‘Y’ 

என்பபவ _______________________ (Cu, CuO / Pb, PbO) 

3. ஒரு ெோணவன் PH  ோபைக் மைோண்டு தூய ெீரின் PH ஐச் தசோ ித் ோன். PH  ோள் பச்பச ெிறத்ப க்ைோட்டியது.    எலுெிச்சம்  பழச்சோற்பற  ெீரினுள் 

அெிழ்த் ியதும் ________________________  ெிறெோை ெோறியது        (பச்பச / சிவப்பு/ ெஞ்சள்.) 

4. தவ ி எரிெபல என்பது _______________________ (கூடுபை விபன / சிப வுறு ல் விபன) 

5. ைோரீய பெட்தேட் படிைங்ைபை அ ிை அைவு மவப்பப்படுத்தும்மபோழுது அது ___________வோயுபவக்மைோடுக்ைிறது. அந்  வோயுவின் ெிறம் _________. 

6. சில்வர் பெட்தேட் ெற்றும் தசோடியம் குதைோபேடு ெீர்க் ைபேசல்ைபைக் ைலக்கும்தபோது __________________வழீ்படிவு உடனடியோைக் ைிபடக்ைிறது. 

(மவள்பை / ெஞ்சள்) 

7. அலுெினியம், துத் ெோை சல்தபட் ைபேசலிலிருந்து துத் ெோைத்ப  இடப்மபயர்ச்சி மசய்ைிறது.                                                                                                                               

(துத் ெோைம் அலுெினியத்ப விட விபனத் ிறன் ெிக்ைது / அலுெினியம் துத் ெோைத்ப விட விபனத் ிறன் ெிக்ைது.) 

8. பற்சிப பவத்  டுக்ை ெோம் ெோளும் பல் துலக்ை தவண்டும். ெோம் பயன்படுத் ப்படும் பற்பபச________________ ன்பெ மைோண்டது. 

9. அசிட்டிக் அெிலத் ில் வினிைர் உள்ைது.  யிரில் உள்ை அெிலம் _______________________   (லோக்டிக் அெிலம் / டோர்டோரிக் அெிலம்) 

10. PH = - log10 [H+] ]. ஒரு ைபேசலின் பஹட்ேஜன் அயனியின் மசறிவு 0.001M  எனில், அ ன் PH  ெ ிப்பு _______________________ (3 / 11 / 14.) 

பாடம்-12   தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வலகப்பாடு 

1. பு ிய  னிெ வரிபச அட்டவபணயில் ம ோடர்ைளும், ம ோகு ிைளும் உள்ைன. வரிபசைளும், ம ோகு ிைளும் முபறதய,                                                                                                                  

அ. ைிபடெட்டத் ம ோடர்ைள், மசங்குத்து வரிபசைள் (ம ோகு ிைள்)                                                                                                     

ஆ. மசங்குத்து வரிபசைள் (ம ோகு ிைள்), ைிபடெட்டத் ம ோடர்ைள் 

2. மூன்றோவது வரிபசயில்  னிெங்ைள் உள்ைன. அவற்றில் எத் பன அதலோைங்ைள் உள்ைன?      (8, 5) 

3. அபனத்துக் ைரிெச் தசர்ெங்ைளுக்கும் அடிப்பபடயோன  னிெம் ____________    ம ோகு ியில் உள்ைது.  (14ஆவது ம ோகு ியில் / 15ஆவது ம ோகு ியில்) 

4.  ோதுவிலிருந்து உதலோைெோனது இலோபைேெோன ோைப் பிரித்ம டுக்ைப்படுைிறது. அலுெினியெோனது  போக்பஸட்டிலிருந்து பிரித்ம டுக்ைப்படுைிறது. 

இது _______________________என அபழக்ைப்படுைிறது.             ( ோது / ைனிெம்.) 

5.  ங்ைம்   என்ற    னிெெோனது தசர்ெெோைக் ைிபடப்பது இல்பல. இது ைோற்று அல்லது ெீருடன் விபனபுரிவது      இல்பல.  இது ___________ ெிபலயில் 

உள்ைது.  (   னித்  / தசர்ந்  )                                                                                                                                        

பாடம்-13   கார்பனும் அதன் மசர்மங்களும்                                                                                       

1. உறு ிப்படுத்து ல் :  ைரிெச்தசர்ெங்ைைில் உள்ை பிபணப்புைள் சைப்பிபணப்புத்  ன்பெ மைோண்டபவ.                                                                               

ைோேணம்: சைப்பிபணப்போனது அணுவிலுள்ை எலக்ட்ேோன்ைள்  பங்ைிடப்படுவ ோல்  ஏற்படுைிறது.                                                                                     

மைோடுக்ைப்பட்டுள்ை  ைோேணம்  உறு ிப்படுத்துவ ற்குப்  தபோதுெோன ோை  உள்ை ோ? 

2. உறு ிப்படுத்து ல்  :  பவேம் என்பது ைோர்பனின் ைடினெோன புறதவற்றுபெ  வடிவம் ஆகும்.                                                                                                                                                

ைோேணம்:  பவேத் ிலுள்ை   ைோர்பன் ெோன்முைி வடிவம்உபடயது.  மைோடுக்ைப்பட்டுள்ை   உறு ிப்படுத்து லுக்குக்  ைோேணம் சரியோை உள்ை ோ? 

3. உறு ிப்படுத்து ல் : சுய சைப்பிபணப்பின் ைோேணெோை ெிை  அ ிை   அைவு ைோர்பன் தசர்ெங்ைள் உருவோைின்றன.                                                                                                      

ைோேணம்: ைோர்பன் தசர்ெங்ைள் புறதவற்றுபெ வடிவத் ின்    பண்புைபைப் மபற்றுள்ைன.   இந் க்  ைோேணம்  உறு ிப்படுத்து லுக்குப்  தபோதுெோன ோை 

உள்ை ோ? 

4. பக்ெினிஸ்டர் புல்லோரின் ________________________________ ன் புறதவற்றுபெ வடிவம்.     (பெட்ேஜன் / ைோர்பன் / சல்ஃபர்) 

www.Padasalai.Net                                                             www.TrbTnpsc.com



www.Padasalai.Net

 

ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பலையவைம். 
               மீனா.மமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு மமல்நிலைப் பள்ளி, புைிவைம்.  திருவாரூர் மாவட்டம். 

 
 

5. ைிேோஃபபட் அதலோைெோை இருந் ோலும் ெின்சோேத்ப க் ைடத்துைிறது. இது _________________ ன் ைோேணெோைக் ைடத்துைிறது.                                                           

( னித்  எலக்ட்ேோன்ைள் / பிபணப்பு எலக்ட்ேோன்ைள்.) 

6. ெீத்த னின் வோய்போடு CH4  அ பனத் ம ோடரும் அடுத்   C2H6  ஈத்த ன். இபவ   இேண்டிற்கும் உள்ை  மபோதுவோன தவறுபோடு________. (CH2 / C2H2) 

7. அல்பைன் குடும்பத் ில் உள்ை மு ல் தசர்ெத் ின்    IUPAC  மபயர் __________________ .       (ஈத் ீன் / ஈத்ப ன்) 

8. ைீட்தடோன் ம ோகு ியிலும், ஆல்டிபஹடு ம ோகு ியிலும் எந்  விபனமசயல் ம ோகு ி இறு ியில்   உள்ைது? 

9. தசோ பனக்குழோயில் பவக்ைப்பட்டுள்ை தசோடியம் ைோர்பதனட்பட அசிட்டிக் அெிலத்துடன் தசர்த்துச்  சூடுபடுத்தும்தபோது X என்ற ெிறெற்ற, 

ெணெற்ற வோயு மவைிவருைிறது. இந்  வோயு சுண்ணோம்பு  ெீபேப்போல்தபோல ெோற்றுைிறது. X ஐக் ைண்டுபிடிக்ை. 

10. உறு ிபடுத்து ல்   :  எத் னோல்  ன் இயல்பப இழத் லோல்  அது குடிப்ப ற்கு ஏற்றது அல்ல.                                                                                                                                 

ைோேணம்:  பிரிடின் தசர்ப்ப ோல் எத் னோல்  ன்   இயல்பப    இழக்ைிறது.                                                                                                                                                  

தெற்கூறிய  ைோேணம்  உறு ிப்படுத் லுக்ைோன  உரிய  விைக்ைெோ  என்பப ச்  சரிபோர்க்ைவும். 

பாடம்  15       இயக்க விதிகளும்  ஈர்ப்பியலும் 

1.ஒரு மபோருைின் முடுக்ைத் ிற்குக்  ைோேணம்  ________________.        (சென் மசய்யப்பட்ட விபச,  சென் மசய்யப்படோ  விபச,  ெிபலெின்னியல் விபச) 

2. உந்  ெோறுபோட்டு வ ீத் ிற்குச் செெோன இயற்பியல் அைவு ______________________  (இடப்மபயர்ச்சி,  முடுக்ைம்,  விபச,  ைணத் ோக்குவிபச) 

3. ஓய்வு ெிபலயிலுள்ை ைனெோன மபோருைின் உந் ம் _______________________. (ெிை அ ிைம்,  ெிைக் குபறவு,  சுழி, முடிவிலி) 

4. புவிப்பேப்பில் 50 ைி.ைி. ெிபறயுள்ை ெனி னின் எபட _______________________.(50 N, 35 N, 380 N, 490 N) 

5.உயிரித்ம ோழில்நுட்ப ஊசி ெருந்துைபைக் குைிேச் மசய்ய __________________.குைிரித் ம ோழில்நுட்ப அபெப்பு த பவ.                                                                                               

(ஹலீியம், பெட்ேஜன், அம்தெோனியோ, குதைோரின்) 

6. செெிபற மபற்ற இரு மபோருள்ைள் A, B முபறதய 20ைி.ெீ. / ெணி  ெற்றும்  50 ைி.ெீ. / ெணி  தவைத் ில்  ஒருவர்  ெீது தெோ ி  உடனடியோை 

ஓய்வுெிபலக்குத்   ிரும்புைிறது.  அவர் ெீது அ ிைவிபச மசலுத்தும் மபோருள் எது?  விபடக்குக்  ைோேணம்   ருை. 

7. மபோருமைோன்று 20 ெீ / வி  என்ற   ிபசதவைத் ில்  இயங்குைிறது.  அ ன் ெீது  10 N விபசயோனது     ிபசதவைத் ிற்குச் மசங்குத்து  ிபசயில் 

மசயல்படுைிறது.   10 வினோடிைளுக்குப்  பின்பு  மபோருைின்    தவைம்  என்ன? 

8. கூற்று (A): மபருெைேங்ைைில், புவியின் அடியில் அபெக்ைப்பட்ட  ைம்பிவடங்ைைில்   ிேவெோக்ைப்பட்ட   குைிரி வோயுக்ைள்  ம ைிக்ைப்படுைின்றன.                       

ைோேணம் : (R)  ிேவெோக்ைப்பட்ட குைிரி வோயுக்ைள்  ிறன் வணீோவப த்  டுக்ைின்றன                                                                                                                                                                                 

அ) A  வறோனது, R சரியோனது    ஆ) A சரியோனது , R  வறோனது                                                                                                                                                                                  

இ) A , R இேண்டும்  வறோனது     ஈ) A சரியோனது ,R, A - ஐ வலியுறுத்துைிறது. 

9. புவிப்பேப்பில் ஈர்ப்பு முடுக்ைம் _______________________பகு ியில் மபருெெோைவும் _______________________பகு ியில்   சிறுெெோைவும் இருக்கும். 

10. புவியின் ெிபறெோறோெல்,  ற்தபோப ய ெ ிப்பிலிருந்து புவியின் ஆேம் போ ியோைக் குபறயுெோனோல்   புவிஈர்ப்பு முடுக்ைத் ின் ெீது ஏற்படும் போ ிப்பு 

என்ன? 

11. மசல்வி அலுவலைத் ிற்குக் ைோபே ஓட்டிச் மசல்லும்தபோது,  னது பைப்பபபயப் பயணி இருக்பையில் பவத் ிருக்ைிறோர். அவர் அலுவலைத்ப  

அபடந் வுடன் பைப்பபயோனது இருக்பையின் முன்னோல்  ைீதழ விழுந்து ைிடக்ைிறது. ஏன் இவ்வோறு ெிைழ்ந் து என்பப  விைக்குை? 

12. ைிரிக்மைட் ைைவேீர் பந்ப பிடிக்கும்தபோது, பைபயப் பின்தனோக்ைி இழுப்பது ஏன்? 

13. ைீழ்க்ைோணும் கூற்றுைைில் ஒரு மபோருைின் ெிபறதயோடு ம ோடர்பில்லோ  கூற்பற எழுதுை.                                                                                                                                                                                    

( இது ஓர் அடிப்பபட அைவு ,       இது இயற்பியல்  ேோசு மைோண்டு அைக்ைப்படுைிறது,      இது வில்  ேோசு மைோண்டு அைக்ைப்படுைிறது ) 

14. சந் ிேோயன் - 1  ிட்டத்த ோடு ம ோடர்புபடய சில ெிறுவனங்ைைின் மபயர்ைள் ைீதழ  மைோடுக்ைப்பட்டுள்ைன.  ஆனோல் சில மபயர்ைள் அபவதயோடு 

ம ோடர்பில்லோ பவ. ம ோடர்பில்லோ  ெிறுவனங்ைைின் மபயர்ைபைப்  பட்டியலிடுை.                                                                                                                                                                                

(ISRO,  BARC,  NASA,  ESA,  WHO,  ONGC) 
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ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பலையவைம். 
               மீனா.மமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு மமல்நிலைப் பள்ளி, புைிவைம்.  திருவாரூர் மாவட்டம். 

 
 

16. மின்மனாட்டவியலும் ஆற்றலும் 

1.20ஓம் ெின் பட உள்ை ைம்பியில் 0.2A ெின்தனோட்டம்  உருவோக்ைத் த பவப்படும் ெின்னழுத்   தவறுபோடு ______________ (100V,     4V,     0.01V,      40V) 

2.இரு ெின்விைக்குைைின் ெின் படைள் விைி ம் 1:2. அபவ ம ோடேோை ஒரு சுற்றில் இபணக்ைப்படுைின்றன எனில், அபவ எடுத்துக் மைோள்ளும் 

ஆற்றல்ைைின்  விைி ம் _______________________  (1:2,     2:1 ,    4:1,     1:1 ) 

3.ைிதலோவோட் ெணி என்பது _______________________ ன்  அலகு ஆகும்.         (ெின்னழுத்  தவறுபோடு,    ெின் ிறன்,   ெின்னோற்றல்,   ெின்னூட்டம்)   

4. ஒத்  ெிபந் பனைைில் உள்ைதபோது ________________ பேப்பு ெற்ற பேப்புைபைவிட அ ிை மவப்பத்ப   உட்ைவர்ைிறது.                                                                               

(மவண்பெ,    மசோேமசோேப்போன,    ைருபெ,    ெஞ்சள்)                                                                                                         

5. இயற்பைக் ை ிரியக்ைத்  னிெத் ின் அணு எண் _______________________  (82ஐ விட அ ிைம், 82ஐ விடக் குபறவு, வபேயறுக்ைப்படவில்பல) 

6. பின்வரும் கூற்றுைைில் ஓம் வி ிதயோடு ம ோடர்பில்லோ ப  எழுதுை.                                                                                

அ) ெின்தனோட்டம் / ெின்னழுத்  தவறுபோடு = ெோறிலி                                                                                                      

ஆ) ெின்னழுத்  தவறுபோடு / ெின்தனோட்டம் = ெோறிலி                                                                       

இ) ெின்தனோட்டம் = ெின் பட × ெின்னழுத்  தவறுபோடு 

7. அனல் ெின் ெிபலயத் ில் பயன்படும் எரிமபோருள் என்ன? 

8. ெிைச் சிறந்  ஆற்றல் மூலம் எது? 

9. ைோற்றோற்றல் மூலம் ெின்சோேத்ப ப் மபற விபசயோழிக்குத் த பவயோன ைோற்றின் சிறுெ தவைம் என்ன? 

10. உயிரி வோயுவிபன உற்பத் ிச் மசய்ய த பவயோன முக்ைிய மூலப்மபோருள் என்ன?                                                                                                                                                           

பாடம்-17  மின்மனாட்டத்தின் காந்த விலளவும், ஒளியியலும் 

1. ஆடியில் உருவோகும் உருப்மபருக்ைம் + 1/3 எனில், அந்  ஆடியின் வபை.       (குழி ஆடி,  குவி ஆடி,  செ ை ஆடி) 

2. ஒரு ைம்பிச்சுருதைோடு ம ோடர்புபடய ைோந் ப்போயம் ெோறும்தபோம ல்லோம், அச்சுற்றில் ெின்னியக்கு விபச உருவோகும் ெிைழ்வு ____________________.                
(ெின்ைோந் த் தூண்டல்,  ெின்தனோட்டம் உருவோ ல்,   ெின்னழுத் ம் உருவோ ல், ெின்தனோட்டம்     ெோற்றப்படு ல்) 

3. உதலோைக் ைடத் ியில் போயும் ெின்தனோட்டம் அ பனச் சுற்றி  _______________ ஐ உருவோக்கும்.(ைோந் ப்புலம், எந் ிே விபச, தூண்டும் ெின்தனோட்டம்) 

4. போர்பவப்புலம் மபருெ அைவோை அபெவது.   _______________________ (செ ை ஆடியில்,  குழி ஆடியில்,  குவி ஆடியில்) 

5. 10 மச.ெீ.  குவியத்ம ோபலவுள்ை  குவி மலன்சிலிருந்து  25 மச.ெீ.  ம ோபலவில் மபோருள் பவக்ைப்படுைிறது. பிம்பத் ின் ம ோபலவு _________________.             

(50 மச.ெீ.,   16.66 மச.ெீ.,  6.66 மச.ெீ., 10 மச.ெீ.) 

6. பின்வரும் கூற்றில் ெின்தனோட்டத் ிபச ெோற்றிக்குப் மபோருந்துவது.                                                                                                                                                                                                      

அ) ைோல்வனோெீட்டர் அ ன் அபலவிலோ ெிபலக்குத்  ிபச ெோற்றிபயப் பயன்படுத் ிக் மைோள்ளும்.                                                                                                                                                       

ஆ) ெின்ெோற்றி ெின்னழுத் த்ப  உயர்த்துவ ற்குத்  ிபச ெோற்றிபயப் பயன்படுத் ிக் மைோள்ளும்.                                                                                                                                                                                 

இ) ெின்தெோட்டோர் ெின்தனோட்டத்  ிபசபய ெோற்ற  ிபசெோற்றிபயப் பயன்படுத் ிக் மைோள்ளும். 

7.ஒரு  ெின்னிபணப்புக்  ைம்பியில்  ெின்தனோட்டம்  ைிழக்ைில் இருந்து தெற்ைோைச் மசல்ைிறது.  ைம்பியின்   ைீதழ 5 மச.ெீ.  ம ோபலவில் உள்ை 

ைோந் ப்புலத் ின்   ிபசபயக்  ைோண்ை. 

8. பின்வரும்  படத் ில்  ைோட்டியவோறு,    இேண்டு   ைம்பிச் சுருள்ைள் ஒரு ெின்ைடத் ோ  உருபை  ெீது   சுற்றப்பட்டுள்ைது.  ம ோடக்ைத் ில் சோவி 
மூடப்படவில்பல.  பின்பு சோவி மூடி,  ிறக்ைப்படுைிறது, எனில்                                                                                                                                                                                                  

அ) ைோல்வனோ ெீட்டரில் விலைல் முழுவதும் சுழியோைதவ இருக்கும்                                                                                                                                                                                                                                                         

ஆ) ைோல்வனோ ெீட்டரில் ைணதெேவிலைல் ஏற்பட்டு ெபறைிறது ெற்றும் சோவி ெீக்ைப்பட்டவுடன் எந்  விபைவும் இல்பல 

9. ெனி க் ைண்ணில் உள்ை ைண் மலன்சின் குவிய தூேத்ப  சரிமசய்யப் பயன்படும் பகு ி யோது? 

10. ெீர் ெிேம்பிய ைண்ணோடி குவபையில் போ ி மூழ்ைியிருக்கும் மபன்சிலோனது, ைோற்றும் ெீரும் தசருெிடத் ில்  வபைந் துதபோல் த ோன்றுைிறது. 

இ ற்குக் ைோேணெோன ஒைியின் ெிைழ்பவக் கூறுை. 
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ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பலையவைம். 
               மீனா.மமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு மமல்நிலைப் பள்ளி, புைிவைம்.  திருவாரூர் மாவட்டம். 

 
 

11. ஒருெோள்  இேவு  சித்ேோ   ன்  வேதவற்பபறயில்  அெர்ந் ிருந் தபோது,   ன்  பூபன  ைிட்டியின்  எ ிமேோைிப்பு   பிம்பத்ப   வசிப்பபற  ைண்ணோடிச் 

சன்னலில்  போர்க்ைிறோை.ைிட்டியின்  பிம்பம் மசங்குத்துக்தைோட்டுடன்  400 தைோணத்ப  ஏற்படுத் ினோல்,எந் க்தைோணத் ில்  பிம்பத் ின் எ ிமேோைிப்பப 
ைோண்போள்?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

12. ைோந் விபசக் தைோடுைள் ஒருதபோதும் ஒன்பறமயோன்று மவட்டிக் மைோள்வ ில்பல. ஏன்? 

13. இரு இபணைடத் ிைைின் வழிதய செஅைவு ெின்தனோட்டம் ஒதே ிபசயிலும், எ ிமே ிர் ிபசயிலும்    போயும் தபோது அபவைளுக்ைிபடதய 

பெயத் ில் த ோன்றும் ைோந் ப்புலத் ின்  ன்பெ என்ன? 

14. AC  ெின்னியற்றிபய  DC ெின்னியற்றியோை எவ்வோறு ெோற்றலோம்?                                                                                                                                                                                                                     

15. குவியத்தூேம் ை மைோண்ட குழியோடியின் முன் மபோருைோனது பவக்ைப்படுைிறது. அ ன் பிம்பத் ின் அைவும், மபோருைின் அைவும் செம் எனில் 

மபோருைின் ெிபலபயக் ைோண்ை. 
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ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழனஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம். 
               நீள.மநகளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி, னழயம்.  தழனயளனொர் நளயட்டம். 

 

மகளடிட்ட இடங்கல ழபப்னக                           

1. னயிப்பப்ில் ஈர்ப்ன னடுக்கம்…………………………….குதழனில் பனநநளகவும் ………………………………….குதழனில் சழறுநநளகவும் இனக்கும். 
2. அ. யிலச = ழல × னடுக்கம் ில் உந்தம் = _________________________ 

ஆ. இபளக்பகட்டில் தழபய லலட்பஜன் ில்  MRI டம் ிடித்தழல்______________________ னன்டுகழது. 
3. இடஞ்சுமழத் தழனப்னத்தழல………………………குழனிலும், யஞ்சுமழத் தழனப்னத்தழல……………………..குழனிலும் குழப்ிடுயது நபன. 
4. அ. நழன்ழுத்த மயறுளடு : மயளல்ட் நீட்டர் ில் நழன்மளட்டம் :_____________________________ 

ஆ. ீர்நழன் ழலனம் : நபனசளர் ஆற்ல்,ில் சூரின ஆற்ல் : _________________________________ 
5. நழன் உனகு இலம________ உமளகக் கலயனளல் ஆ கம்ி ஆகும். இஃது அதழக நழன்தலடனேம்__________________ உனகுழலக் 

பகளண்டது. 
6. அ. மநளட்டளர் : ழலக்களந்தம் ில் யளணிக னலனிள மநளட்டளர் : ……………………………………………………………… 

ஆ. குயினத்பதளலவு : நீட்டர் ில்  தழன் : ………..……………………………………………… 
7.  மளக்குயபத்துக் கட்டுப்ளட்டு யிக்குகில் ……………………………. ழ யிக்குப் னன்டுத்தப்டுயதன் களபணம் 

 அதன் …………………... .அலீம். 
8.  கவழுள்யற்லக் குழக்கும் கண்ணின் ளகங்கல ழுதுக. 

அ. கண் ளலயலனக் கட்டுப்டுத்தும் இனண்ட தலசப்டம் ………………………………………… 
ஆ. கண்ணில் பளனின் ிம்ம் உண்டளகும் பப்ன   ……………………………………………………………... 

9. சளதளபண சினளல் ளதழக்கப்ட்ட ரிடம் களணப்டும் பளதுயள அழகுழகள் னளலய? 1.…………………………………………..   2.…………………………………………. 
10. இபத்தச்சழயப்ணு : ஆக்றழஜல டுத்துச் பசல்கழது.  இபத்த பயள்லனணு ……………………………………………………………………………………………………….. 
11.  கூட்டுக்கி ………………………….ன் அலத்து நர்கிழனந்தும் உனயளகழது. ………………………………….. கினளது என நரின்     இலணனளத 

 சூக இலகலக் பகளண்ட மநல்நட்ட சூற்லனிழனந்து உனயளகழது. 
12.  நளறுளடு அலடந்ததன் அடிப்லடனில் எனங்கழலணத்து ழுதுக?பயட்டும் ற்கள் : னளலனின் தந்தம், ……………………………………………………… 

னள்ம்ன்ழனின் னட்கள். 
13.  எற்றுலநனின் அடிப்லடனில் ழுதுக. தழநழங்கம் : துடுப்னகள், பயௌயளல் : …………………………………………………………………….………… 
14.  களற்ழல்ளச் சுயளசழத்தழல் ………………ன்து 6 களர்ன் பகளண்ட மசர்நம். ளக்டிக்அநழம் ன்து ………... கரிந மசர்நம். 
15.  நிதின் சுயளசக்களற்ளது …………………………. யமழனளக ……………………….. க்குள் பசல்கழது. நீன்கில் ீபளது ………………….. யமழனளக 

உடலுக்குள் பசன்று, ீரில் கலபந்துள் ஆக்றழஜன் ……………………………………… க்குள் பவுகழது. 
16. அ. யிங்கழங்கள் சுயளசழத்தழல் மளது …………………………………. பயிப்டுகழது.       

ஆ. சூரின எினின் னன்ிலனில் தளயபங்கள் தனளரிக்கப்டும் பளனள்……………………………………. 
17. கடத்தக்கூடின ண்னகள் தம் சழற்ழத்தழற்குள்லம் , மரித்தழற்குள்லம் நளறுடும். கவழ்க்களணும் ண்னகள் த்தலகன 

நளறுளடுகள் பகளண்டுள் க் குழப்ிடுக. 
அ.நிதக் கண்ணின் ழம் ீம், கனப்ன,ழுப்ன,ச்லச  நளறுடுகழது.இவ்யலக நளறுளடு………. ப்டும். 
ஆ.னனல், னளல மளன்யற்ழல் களணப்டும் ல் அலநப்ன நளறுப்ட்டுள்து. இவ்யலக 
நளறுளடுகள்………………………….. ப்டும். 

18. ளபம்ரினம் சளர்ந்த சழ னக்கழனச் பசளற்குழப்னகள் கவமம பகளடுக்கப்ட்டுள்.அயற்றுள் உரினயற்லத் மதர்ந்பதடுக்க. 
அ. …………………………………. களபணிகள் இனற்ினல் சளர்ந்த ளபம்ரினக் களபணிகளகும். 
ஆ. ……………………………….ன்து எமப ஜீின் நளற்றுத் தன்லநனளகும். 
இ. ……………………………ன்து அல்லீல்கலலடன தழர்ப்ண்லநப்ன ஆகும். 

19. கவழ்களணும் அட்டயலணலன ழபப்னக. 
அடிமளலலமளலசழஸ் லளர்மநளன் பசனல்கள்  நற்றும்  மகளளறுகள் 
பசளநட்மடளட்மபளிக் லளர்மநளன் / யர்ச்சழ லளர்மநளன்    
 ( STH / GH ) 

 

 லதபளய்டு சுபப்ினின் யர்ச்சழலனத் தூண்டி 
லதபளக்றழன் உற்த்தழலனத் தூண்டும். 

20. நிதில் களணப்டும் ல்லநப்னக்கு ………………………………………………. ன்று பனர். 
21. ளலூட்டிகின் ல் சூத்தழபம் ICPM = 2023 / 1023 ன்று ழுதப்ட்டளல் இதழல் இடம்பளத ற்கின் யலக…………………………. 

அ.(I) பயட்டும் ற்கள்  ஆ.(C) மகளலபப்ற்கள் இ.(P) னன்கலடயளய் ற்கள் ஈ. (M) ின்கலடயளய் ற்கள் 
22. ………………………………………………………. எத்த ழனைட்பளன் ண்ணிக்லகலனப் பற்றுள். 

அ) மசளளர்கள்            ஆ) மசளமடளன்கள்             இ) மசளமடளப்னகள்            ஈ) ழல ண் 
23. சல்ஃலடு தளதுலய அடர்ப்ிக்கப் னன்டும் னல……………….......................( தலபநழதப்ன னல / ஈர்ப்ன னல ) 
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ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழனஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம். 
               நீள.மநகளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி, னழயம்.  தழனயளனொர் நளயட்டம். 

 

24. ின்யனம் அட்டயலணலன ழபப்னக. 
திநம் அணுழல னெக்கூறு ழல அணுக்கட்டு ண் 

குமளரின் 35.5 71  
ஏமசளன்  48 3 
சல்ர் 32  8 

25. களல்சழனம் ஆக்லசடின் யளய்ப்ளடு CaO. களல்சழனத்தழன் அணுழல 40.ஆக்றழஜின் அணுழல 16 நற்றும் களர்ின் அணு 
ழல 12. 
அ.என மநளல் Ca(-------------கழ) நற்றும் என மநளல் ஆக்றழஜன் அணு(-------------------கழ) இலணந்து----------------மநளல் CaO (-----------------------கழ) 
தனகழது. 
ஆ. என மநளல் Ca(-------------கழ) நற்றும் என மநளல் C (-------------------கழ) நற்றும் 3 மநளல்கள் ஆக்றழஜன் அணு (---------கழ) இலணந்து 
என மநளல் CaCO3 (-----------------------கழ) உனயளகழது. 

26. ின்யனம் எவ்பயளன்ழற்கும் என யளர்த்லதனில் தழழடுக. 
அ.6.023 × 𝟏𝟎23 னெக்கூறுகள்   ஆ.S.T.P ல் 22.4 ழட்டர் னநணுள் யளனே  இ.என களர்ன் 12 அணுயில் 1/12 ளகத்தழன் ழல  
ஈ. எப்ன னெக்கூறு ழலனின் சரிளதழ  உ) னெக்கூறு ழல / அணுழல 

27. ந்த உமளகம் ளதபசத்துடன் மசர்ந்தளலும் அதற்கு இபசக்கலய ன்று பனர்.ற்குமழகல அலடப்தற்குப் னன்டும் 
இபசக்கலய -----------------------------------------( Ag-Sn இபசக்கலய / Cu-Sn இபசக்கலய)\ 

28. இனம்ன உமளகப்பப்ின் நீது மயறு உமளகத்லதப் னசுயதளல் துனப்ிடித்தழல் இனந்து தடுக்களம். இந்த இனம்ின்நீது 
துத்தளகத் துகல பநல்ழனதளகப் னசழளல் அதற்கு --------------------------- ன்று பனர். 
(துத்தளக னளம் னசுதல் / யண்ணப்னச்சு அடித்தல் / தழர்னல ளதுகளத்தல்) 

29. அலடப்னக்குழனில் பகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழழனந்து சரினளயற்லத் மதர்ந்பதடுத்து ழுதுக. 
லலட்மபளகளர்ன்கில் களர்னுக்கும் களர்னுக்கும் இலடனில்------------இபட்லட / னப்ிலணப்ன) பகளண்டலய. 
-------------------------(அல்கவன் / அல்லகன் ) இயற்ழன் பளதுயள யளய்ப்ளடு CNH2n. இலய னன்ர் ---------------------(எழீன்கள் / 
ளபீன்கள்) ன்று அலமக்கப்ட்ட. இச்மசர்நம் ……………………….. (னமபளநழன் / சுண்ணளம்ன ) ீனடன் யிலனரிந்து ழத்லத 
ீக்குகழது. பில் இது --------------------------(ழலவுற் / ழலவுளத ) மசர்நம். 

30. (துத்தளகம், தளநழபம், களர்ன், களரினம், களரின ஆக்லறடு, அலுநழினம்) 
மர்நழன்யளய் களரின அநழ மசநகன்  
தழர்நழன்யளய் பக்ளஞ்சழ நழன்கன்  

 

 

 

பளனந்தளதயற்ல கண்டழந்து ழுதுக 

1.பளனந்தளத இலணகல கண்டழக. 

ழஃப்ஜனீ் 1. லட்பஜன் ழலழறுத்துதல் 
Tt 2. அல்லீல்கள் 
உனிரிச்சழப்னகள் 3. உனிரிகணிப்பளழகல உனயளக்க 
இண்டர்பபளன்கள் 4. ளக்டீரினள தழர்ப்னப் னபதம் 
ஸ்படம்பசல் (னெச் பசல்) 5. நளறுளடு அலடனளத பசல் குழுநம் 

2.பளனந்தளதலத ீக்குக. 

    அ. உனிரி ஆல்கலளல், ச்லசடீசல், உனிரி ஈத்ர், பட்மபளழனம்  ஆ. களபள, லடஃளய்டு, பசளழசழபங்கு, சவதமதழ 
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ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழனஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம். 
               நீள.மநகளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி, னழயம்.  தழனயளனொர் நளயட்டம். 

 

சரினள யிலடலன மதர்ந்பதடுத்து ழுதுக 

1. இனளல் உனிரிகிலடமன மதளன்றும் அதன் தலனல, குழப்ிட்டதன்லநனேலடன ன்கு பதரினக்கூடின மயறுளடுகலடன் 
இனக்கும்.ளழள இப்பனக்க னலனில் உனயளகும் தலனலகள் குலந்த அமய நளறுளட்டுடன் 
களணப்டுகழன். i)மநற்கூழன கூற்ல ற்றுக்பகளள்கழரீ்கள ?  
ii) கவழ்க்களணும் உனிரிகில் ளழள இப்பனக்கனலனில் இப்பனக்கம் பசய்னேம் உனிரி து ? 
(கபப்ளன்னச்சழ, னைக்ிள, நண்னழு, லய ) 

2. கவமம பகளடுக்கப்ட்டயற்ழல் க்குழு உனிரித் பதளமழல்தட் னலனில் உனயளக்கப்டுயது இல்லல கண்டழந்து 
களபணம் கூறுக. 

3. i)  பளதழகள், கரிந அநழங்கள், ஸ்டிபளய்டுகள், தடுப்னசழகள் 
ii)  தடுப்னசழகள், பளதழகள்,தழர் உனிர் பளனள்கள்,கிந அநழங்கள்  
iii)  தழர் உனிர் பளனள்கள்,லளர்மநளன்கள், ஸ்டிபளய்டுகள், தடுப்னசழகள் 
iv)  ஸ்டிபளய்டுகள், பளதழகள், தழர்ப் பளனள்கள், தடுப்னசழகள் 

4. பகளடுக்கப்ட்டுள் உடற்குலளடுகில் தினள என்லத் தகுந்த களபணங்கலடன் கண்டழந்து ழுதுக. 
(தளசழநழனள, லமீநளிழனள, நளலக்கண், அல்ிிசம், கதழர் அரியளள் இபத்தச்மசளலக) 

5. பசனல்கின் அடிப்லடனில் கவமம பகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் உரின கூற்றுகலத் மதர்ந்பதடுக்க. 
அ) ிட்னைட்ரி சுபப்ி லளர்மநளன்கலனேம், பளதழகலனேம் சுபக்கழது. 
ஆ) லதபளய்டு சுபப்ி தபளக்றழன் நற்றும் இன்சுழலச் சுபக்கழது. 
இ) லீடிக் பசல்கள் படஸ்மடளஸ்டிபளன் லளர்மநளல உற்த்தழ பசய்கழன். 
ஈ) கலணனம் பளதழகலனேம், லளர்மநளலனேம் சுபக்கழன்து. 

6. உடழன் நளஸ்டர் பகநழஸ்ட் ன்று சழறுீபகம் அலமக்கப்டுகழது.களபணம் கண்டழந்து ழுதுக. 
அ) உடழல் பப்டும் அலத்து மயதழப்பளனள்கலம் சழறுீபகத்தழல் பப்டுகழன்.  
ஆ) சழறுீபகம் , இபத்ததழன் மயதழனிலனன சநழலலனப் மணுகழது. 
இ) சழறுீபகம், உடழல் பறும் அலத்து மயதழப்பளனள்கலனேம் பயிமனற்றுகழது. 
ஈ) சழறுீபகம், உடழல் பறும் அலத்து மயதழப்பளனள்கலனேம் மசநழத்து லயத்துக் பகளள்கழது. 

7. ஆற்லச் மசநழக்க உதவும் சளதங்கல ின்யனயயற்ழல் இனந்து மதர்ந்பதடுக்கவும்.(எினம் ல்னகள், தளநழபநழன் 
அலட, சூரின ீர் சூமடற்ழ, நழன்ீர் சூமடற்ழ, டங்ஸ்டன் யிக்குகள்,நழன்னு நழன்அலட) 

8. இனம்ன உமளகப் பப்ின் நீது மயறு உமளகத்லதப் னசுயதளல் துனப்ிடித்தழல் இனந்து தடுக்களம்.இந்த இனம்ின் நீது 
துத்தளகத் துகல பநல்ழனதளகப் னசழளல் அதற்கு………………………………………………. ன்று பனர். 
( துத்தளக னளம் னசுதல்,  யண்ணப்னச்சு அடித்தல்,  தழர்னல ளதுகளத்தல் )  

னளர் ? னளர் ? 

1. இனற்லகத் மதர்வு பகளள்லகலன பயினிட்டயர் னளர் ? அதன் இபண்டு மகளட்ளடுகலக் குழப்ிடுக 
2. ின்யனம் ளநழல்ளச் சுபப்ிகின் பனர்கலக் கூறுக.  

அ. ளநழல்ள சுபப்ிகின் டத்துர்            ஆ.இபட்லடச் சுபப்ி 
3. ந்த லளர்மநளன்கள் ின்யனநளறு அலமக்கப்டுகழது ?  

அ. ஆலலந லளர்மநளன்                            ஆ.சண்லட, க்கும் நற்றும் னனறுத்தும் லளர்மநளன். 
4. ஆண், பண் இப்பனக்க லளர்மநளன்கலக் கூறுக. அதன் ணிகலக் குழப்ிடுக. 
5. இனயிதநள ணிகல பசய்னேம் சுபப்ி து ? ன் ? 
6. ின்யனயயற்ழல் களணப்டும் நகபந்த மசர்க்லகக்கள களபணிகலப் பனரிடுக ? 

அ) ல் நணனம் மதன் சுபப்ினேம் பகளண்ட  யண்ணங்கல பகளண்ட நர்கள்.  
ஆ) ழநற்து / நணநற்து / மதன்சுபப்ன அற்து. ஆளல் நகபந்தத்துகள்கள் உர்ந்த இமசள தூள்களக 
இனக்கும்.சூல்னடி இகு மளன்று களணப்டும். மநற்கண்ட இபண்டு யலக நகபந்தச் மசர்க்லக லடபறும் தளயபங்கல 
குழப்ிடுக. 

7. கவழ்க்களணும் அ) நற்றும் ஆ) ழகழ்வுகலக்குப் பனரிட்டு இந்ழகழ்வுகின் னடியில் உனயளகும் அலநப்னகின் 
டிழலகலக் குழப்ிடுக. 
அ) ஆண்மகநழட்+அண்டம் = லசமகளட் 
ஆ) ஆண்மகநழட் + இபண்டளம் ழல உட்கன = கனவூண் உட்கன 

8. ின்யனயயற்ழல் எவ்பயளன்ழற்கும் இபண்டு .கள தனக. அ) அலசபளடும் யிங்குகள் ஆ)கடல் யளழ் ளலுட்டிகள் 
9. உட்கன இல்ளத பசல்கள் னளலய ? உட்கனயின்ழ இனப்தளல் ன் னன் ? 
10. இபத்த உலதழல் ங்குபறும் ிளஸ்நள னமபளட்டீன்கள் , இபத்த அணுக்கள் னளலய ? 
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தயறுகலச் சுட்டுதல் & யளக்கழனத்தழலுள் ிலமகலத் தழனத்துக. 

1. நபளஸ்நஸ் நற்றும் குயளரழமனளர்கர் மளய்கள் னபதக் குலளட்டளல் ற்டுகழன். நபளஸ்நஸ் மளய் குயளரழமனளர்கர் 
மளனிழனந்து உப்ின யனிறு நற்றும் னகத்தழல் யகீ்கம் ஆகழன அழகுழகள் னெம் மயறுடுகழன்.இக்கூற்று சரினள ? 
தயளக இனப்ின் தழனத்தழ ழுதுக. 

2. கவழ்க்களண் யளக்கழனங்கலப் டித்து சரினள ? தயள ? ன்று கூறுக. 
i)ழக்குனடு என நபினல் மளய், ில் நளலக்கண் மளய் சத்துக் குலப்ளட்டு மளனளகும். 
ii)பர்சீழனஸ் அநீழனள என சத்துக் குலளட்டு ில் சழக்கழள் பசல் அநீழனள என நபினல் மளய் / குலளட்டுமளய். 
iii)TT தடுப்னசழ ளதழக்கப்ட்ட குமந்லதக்கு நந்தநளகப் பப்ட்ட தடுப்ளற்ல் ில்  BCG தடுப்னசழ பசனல்நழகு பப்ட்ட 
மளய் தடுப்ளற்ல அிக்கழது. 
நமரினள என ளக்டீரினள மளய் ில் டர்தளநலப என லயபஸ் மளய் ஆகும். 

3. என நளணயன் நீசல்ஸ் மளனிளல் ளதழக்கப்ட்டு குணநலடந்தளர். அயன் அழயினல் ஆசழரினர் அயது யளழ்க்லகனில் 
நீண்டும் இந்மளய் அயலத் தளக்களது ன்று கூழளர்.இக்கூற்று சரினள ? தயள ? களபணம் கூறுக. 

4. சரினள கூற்லக் கண்டுிடிக்க (சரி / தயறு ) 
அ) களசமளய், லநக்மகள ளக்டீரினம் டினைர் குமளசழஸ் னும் ளக்டீரினளயல் உனயளகழது. 
ஆ) லடளய்டு, ட்லபமகளலட்டளன் ன்னும் னஞ்லசனளல் உனயளகழது. 
இ) நமரினள, ிளஸ்மநளடினம் லயயளக்றழளல் உனயளகழது. 
ஈ) இன்னலனன்சள, ண்டநீள லழஸ்டளலடிகள ன்னும் னமபளட்மடளமசளயளயிளல் உனயளகழது. 

5. கவழுள் கூற்றுகள் தயளக இனப்ின் சரினள கூற்ழல ழுதுக. 
அ) ஆல்ள பசல்கள் இன்சுழல உற்த்தழ பசய்கழன்.ீட்டள பசல்கள் குலமகளகளல உற்த்தழ பசய்கழன். 
ஆ) களர்ட்டிமசளன் மளய் தழர்ப்னத் தன்லநலனக் குலக்கழன்து. 
இ) லதநஸ் சுபப்ி என ழணீர்த் பதளகுதழ. 
ஈ) அண்டகம் னட்லடகலனேம் , ஆண்ட்மபளஜலனேம் உற்த்தழ பசய்கழது. 

6. பசனல்கின் அடிப்லடனில் கவமம பகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் உரின கூற்றுகலத் மதர்ந்பதடுக்க. 
அ) ிட்னைட்ரி சுபப்ி லளர்மநளன்கலனேம் , பளதழகலனேம் சுபக்கழது. 
ஆ) லதபளய்டு சுபப்ி லதபளக்றழன் நற்றும் இன்சுழலச் சுபக்கழது. 
இ) லீடிக் பசல்கள் படஸ்மடளஸ்டிபளன் லளர்மநளல உற்த்தழ பசய்கழன். 
ஈ) கலணனம் பளதழகலனேம், லளர்மநளன்கலனேம் சுபக்கழன்து. 

7. நிதரில் ளநழல்ளச் சுபப்ி நண்டம் ற்ழ சழ கூற்றுகள் கவமம பகளடுக்கப்ட்டுள்.அலய எவ்பயளன்றும் சரினள ? 
தயள ? க் கூறுக. 
அ) ளநழல்ளச் சுபப்ி நண்டம் யர்ச்சழ, இப்பனக்கம், யளழ்லயத் பதளடர்ந்து மணுதல் னதழன இனற்பசனல்கலக் 
கட்டுப்டுத்தவும் எனங்கழலணக்கவும் பசய்கழது. 
ஆ) ண்மடளகழலபன் சுபப்ிகள் னளவும் ளனள் சுபப்ிகள், அலய சுபக்கக்கூடின மயதழப்பளனள்கலக்கு லளர்மநளன்கள் 
ன்று பனர். 
இ) கலணனம் ன்து இபட்லடச் சுபப்ி. 
ஈ) லதநஸ் சுபப்ினின் மகளளழளல் னன்கழுத்து கமல ற்டுகழது. 

8. கவமம பகளடுக்கப்ட்டுள் நழனளசழஸ் பசல்ிரிதல் ற்ழன யளக்கழனங்கில் சரி நற்றும் தயறு  குரிப்ிடுக. 
அ) இது உடற்பசல்கில் ழகழ்கழது. 
ஆ) நழனளசழஸ் குன்ல் குப்ன வும் அலமக்கப்டுகழது. 
இ) எத்தழலசயள குமபளமநளமசளம்கள் இலணயது குறுக்மக கத்தல் ப்டுகழது. 
ஈ) நழனளசழஸ் மயறுளடுகலத் மதளற்றுயிக்கழது.அதுமய ரிணளநத்தழற்கு னெப்பளனள்களக அலநகழது. 

9. தழனம்ப் ப இனளத யம் ன்து ஏர் இனற்லக யம். இதல நித தகர்யின் மயகத்லத யிட நழக மயகநளக 
இனற்லக ழகழ்யிளல் நீண்டும் உனயளக்களம். மநற்கண்ட கூற்லப் டித்து, தயளதள ? சரினளதள ? ன்லத உறுதழ 
பசய்க.தயளக இனந்தளல் சரினள கூற்ழலக் கூறுக. 

10. ின்யனம் கூற்றுகில் தயலக் கண்டழந்து தழனத்துக. 
அ)STP ல் என யளனேயின் மநளளர் னநன் 22.4 பச.நீ 3. 
ஆ) 2 × எப்ன னெக்கூறு ழல = ஆயி அடர்த்தழ. 
இ) ஏர் அணு தித்த ழலனில் களணப்டுயது இல்ல. 
ஈ) னெக்கூழலுள் அணுக்கின் யிகழதம் னழுலநனளது அல்து ிலநனளது அல்து ழர்ணனிக்க இனளது. 
உ) H2O ஏர் எத்த அணு னெக்கூறு. 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                                             www.TrbTnpsc.com



www.Padasalai.Net

 

ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழனஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம். 
               நீள.மநகளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி, னழயம்.  தழனயளனொர் நளயட்டம். 

 

11. தயள கூற்லச் சரி பசய்க. 
அ) மசளடினம் பன்மசளமனட் உணவுப்பளனள்கலப் தப்டுத்த னன்டுகழது. 
ஆ) யியசளனத்தழல் லட்ரிக் அநழம் உபநளக னன்டுயதழல்ல. 
இ) கந்தக அநழம் மயதழப்பளனள்கின் அபசன்  அலமக்கப்டுகழது. 
ஈ) அநழத்தழன் PH நதழப்ன 7  யிட அதழகநளக இனக்கும். 
உ) களற்று அலடக்கப்ட்ட ளங்கில் அசழட்டிக் அநழம் னன்டுகழது. 

12. உமளகக்கலயகள் ற்ழன சழ கூற்றுகள் பகளடுக்கப்ட்டுள். அயற்றுள் தயளயற்லக் கண்டழந்து தழனத்துக. 
அ) இது உமளகங்கின் என டித்தள கலய. 
ஆ) Zn இபசக்கலய ற்குமழகல அலடக்கப் னன்டுகழது. 
இ) சழலகள், ளணனங்கள், மகளயில் நணிகள் தனளரிக்க டினைபளலுநழன் னன்டுகழது. 
ஈ) ன்கு உனக்கப்ட்ட உமளகங்கல அழுத்தத்தழற்கு உட்டுத்தழ உமளகக்கலயகள் தனளரிக்கப்டுகழன். 
உ) ித்தலனில் Zn என கலபப்ளன். 

13. கவழ்க்களணும் கூற்றுகில் தயறுகள் இனப்ின் தழனத்துக. 
அ) என ழனைட்டன் ன்து என கழபளம் ழலனேள் பளனில் 1ms-2 னடுக்கத்லத ற்டுத்தும் யிலசனின் அலயக் 
குழக்கும்.  
ஆ) யிலனேம் தழர்யிலனேம் ப்மளதும் எமப பளனின் நீது பசனல்டும். 

14. ின்யனம் கூற்றுகில் உள் தயறுகலத் தழனத்துக. 
அ) சழந்த ஆற்ல் னெம் ன்து ஏர் அகு ழலக்குக் குலந்த அவு மயல பசய்னக் கூடினது.  
ஆ) னன்டுத்தக் கூடின யடியில் உள் ஆற்ல நீண்டும், நீண்டும் ளம் னன்டுத்தளம். 

15. ின்யனம் பசளற்பளடரில் ிலமகினப்ின் தழனத்தவும். 
அ) களந்தப்னம் ண்நதழப்ன நட்டும் பகளண்ட அவு. 
ஆ) சட்ட களந்தத்தழன் பயிமன களந்தயிலசக் மகளடுகள் களந்தத் பதன்னலனில் பதளடங்கழ யட னலனில் னடினேம். 

16. ின்யனம் கதழர் யலபடம் குமழனளடினில் ிம்ம் மதளன்றுயலதக் குழக்கும். 
அ) அதழலுள் ிலமலனக் கண்டழந்து, ிலமனற் கதழர் யலபடம் யலபனவும். 
ஆ) உங்கள் தழனத்தத்தழற்கள யிக்கம் தபவும். 

17. கவழுள் டத்தழல் ந்தக் களந்த ஊசழ களந்தப்னத்தழன் தழலசலனச் சரினளகக் களட்டுகழது. 
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பளனத்துக 

1. 

 

2. 

அ.அநீிக் சவதமதழ i) கடும் களய்ச்சலும் ின்ன உடல் குிர்ந்து டுக்கனம் யிட்டுயிட்டுத் பதளடனம் 
ஆ.களசமளய் ii) மதளல் கங்கில் அரிப்னடன் கூடின லட 
இ.டர்தளநலப iii) அடியனிற்ழல் யழனேடன் மகளலம & இபத்தத்துடன் கூடின நம் 
ஈ.நமரினள iv) பதளடர்ச்சழனள இனநல் நற்றும் உடல் லட குலதல் 

3.  

அ.பப்மடளடின் i) உட்கனச் சவ்வு, உட்கன நணி நலதல் 
ஆ.லசமகளட்டின் ii) தி அலடதல் 
இ.டிப்மளட்டின் iii) இலணவுறுதல், சழளப்சழஸ், இபட்லடகள் 
ஈ.லடனளலகசழஸ் iv) குமபளமநளமசளம்கள் சுனக்கநலடந்து தல் மளல் மதளன்றுகழன். 

4. 

அ.யளமசளிபஸ்சழன்  மளய் தடுப்ன 
ஆ.இன்சுழன்  லடனளபடீஸ் இன்சழிடஸ் 
இ.ஆக்றழமடளசழன்  லடனளபடிஸ் பநழபடஸ் 
ஈ.லதமநளசழன் கனப்ல சுனங்க, யிரின பசய்தல் 

5. 

ித்தல் ஸ்லமபளலகபள ஈஸ்ட் 
அனம்னதல் னமபளட்மடளமசளயளன்கள் தட்லடப்னழுக்கள் 
துண்டளதல் ிலபமனளஃில்ம் ளக்டீரினங்கள் 

6. 

அ.ஆட்மடளமகளரி i) தளநலப 
ஆ.அிமநளமகளரி ii) டிலபடளக்ஸ் 
இ.லலடிமபளமகளரி iii) றளந்தழனம் 
ஈ.சூமகளரி iv) ளல்சம் 

7. 

தற்சளர்ன ஊட்டனல லநக்மகளலபசள மயர்கள் கஸ்குட்டள 
எட்டுண்ணிகள் ச்லசனம் நளமளட்மபளப்ள 
நக்குண்ணிகள் லளஸ்மடளரினங்கள் லலிஸ்கஸ் 

8. 

அ.நீன்கள் இகுகள் 
ஆ.எட்டகம் தடித்த மதளல் 
இ.தயல துடுப்ன 
ஈ.லயகள் யிபழலட சவ்வுலடன ின்ங்களல்கள் 

9. 

தழனம்ப் பறும் யங்கள்   கரி களற்று பட்மபளழனம் 
தழனம்ப் ப இனளத யங்கள் லலட்பஜன் இனற்லக யளனே சூரின எி ஆற்ல் 

 

லயட்டநழன்கள் குலளட்டு மளய்கள் மளய் அழகுழகள் 
A ழக்மடளமளினள நலக்கண் 
B ஸ்கர்யி பம்ன குலளடு 
C ரிக்கட்ஸ் ற்கில் இபத்தக் கசழவு 
D இபத்தக் கசழவு லும்னகில் களல்சழனம் குலவு 
K பரி பரி இபத்தம் குலதல் 
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10. 

 
11. 

உமளகம் தளது மயதழ யளய்ப்ளடு எடுக்கனல 
Al மலநலடட் Pbs ஊது உல 
Cu ளக்லறட் Fe2o3 பஸ்றழநபளக்குதல் 
Fe களப்ர்லலபட் Al2o3.2H2O தலபநழதப்ன னல 
Pb கலீள CuFeS2 லளல் னல 

12. 

இனம்ின் யலக களர்ன் சதயதீம் னன்கள் 
ஃகு 2-4.5% சளக்கலட னெடிகள், கமழவுீர்க் குமளய்கள் தனளரிக்க. 
மதினம்ன 0.25-2% கட்டிடங்கள் கட்ட & ந்தழபங்கள் தனளரிக்க 
யளர்ப்ினம்ன <0.25% நழன் களந்தங்கள் தனளரிக்க 

 

13.ன்கு பதரிந்த சழ பளனள்கின் PH நதழப்ன கவமம பகளடுக்கப்ட்டுள்து. அட்டயலணலனப் குப்ளய்வு பசய்து,  அ. ந்பதந்தப் 
பளனள் அநழத் தன்லந உலடனலய ? ஆ. ந்பதந்தப் பளனள் களபத் தன்லந உலடனலய. 

பளனள் PH நதழப்ன 

இபத்தம் 7.4 
சலநனல் மசளடள 8.2 
யிிகர் 2.5 
யடீ்டுப்னன்ளட்டு 
அம்மநளினள 

12 

14.கவழ்களணும் மளய்கில் யர்ச்சழலத நளற்க் குலப்ளட்டு மளய்,நபினல் மளய் அல்து சத்து குலப்ளட்டு மளய் ன்று 
யலகப்டுத்துக. அ. தளசவநழனள ஆ.பரி பரி இ.டனளடிஸ் பநழட்டஸ் ஈ.குநழமழச் சழறுயன் மளய் உ.ஸ்கர்யி  ஊ.நபளஸ்நஸ்  
.உடல் னநன்  .அல்சழநர் மளய்  .ழக்மடளமளினள  எ.லமீநளிழனள  

15. பவுதழன் அடிப்லடனில் மளய்கல யலகப்டுத்துக. (ீரின் னெம், களற்ழன் னெம், ளழ பதளடர்ன னெம்)          1.களபள 
2.லடளய்டு 3.களசமளய் 4.பதளழுமளய் 5.சழிழஸ் 6.பகளமரினள 7.ழமநளினள 8.சளதளபணச்சி 9.அநீிக் சவதமதழ 10.ய்ட்ஸ் 

16.கவழ்க்கண்டயற்றுள் தகுந்த இலணகலப் பளனத்துக. (நனந்துகள், ரிபளனள், தண்ணுனிரி, யர்ச்சழலத நளற்ம், கரிந 
அநழங்கள்) அ.தடுப்ன நனந்து ஆ.இனற்லக யளனே இ.சழட்ரிக் அநழம் ஈ.நளளகுமளல் தழர்ப்ன பளனள் உ.லயட்டநழன்கள் 

17.மதளட்டப் ட்டளணிச் பசடினில் பநண்டழளல் கண்டழனப்ட்ட யிலத, நரின் ஏங்கு ண்னகலனேம் எடுங்கு ண்னகலனேம் 
குழப்ிடுக. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ீரிளல் பயக் கூடின மளய்கள் ீர்த் பதளடர்ன மளய்கள் ீலப னலனளகப் னன்டுத்தளததளல் 
உண்டளகும் மளய்கள் 

லடளய்டு படங்கு பசளழசழபங்கு 
நமரினள அநீிக் யனிற்றுப்மளக்கு களபள 
ிமரினளசழஸ்(னளலக்களல் மளய்) மன் ளர்லய இமப்ன 
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மயறுப்டுத்துக 

1. ஏர் உனிரினின் னத்மதளற்ப் ண்ன (ீமளலடப்) நற்றும் ஜீளக்கப் ண்ன (ஜமீளலடப்) ற்ழ ீயிர் கனதுயது ன் ? 
யிக்குக. 

2. யலபனறு : மலப்ளய்டு , டிப்ளய்டு. 
3. ழக்குனடு மளனிழனந்து நளலக்கண் மளலன மயறுப்டுத்துக. 
4. HIV– க் கண்டழனேம் ஆய்வு நற்றும் உறுதழப்டுத்தும் ஆய்வுகள் னளலய ? 
5. உடற்பசனழனல் பசனல்ளடுகல கட்டுப்டுத்தும் நற்றும் எனங்கழலணக்கும் ணிலனச் பசய்னேம் இபண்டு உறுப்ன 

நண்டங்கள் னளலய ?அயற்ழற்கு இலடமனனேள் மயறுளடு என்று கூறுக. 
6. பநடுல்மட்டட் ழனைபளன்கல பநடுல்மட்டட் அற் ழனைபளன்கிடநழனந்து மயறுடுத்துக. அலய பம்ன நண்டத்தழல் 

ங்கு களணப்டுகழது. 
7. ஆண், பண் இப்பனக்க லளர்மநளன்கலக் கூறுக.அதன் ணிகலக் குழப்ிடுக. 
8. ளழள நற்றும் ளல் இப்பனக்க னலகலக்கழலடமன உள் மயறுளடுகள் இபண்டு தனக. 
9. என யித்தழல, இன யித்தழலத் தளயபங்கள் ன்ளல் ன் ? .கள தனக. 
10. தகுந்த டுத்துக்களட்டுகலடன் உர் பயடிகிகல உர் பயடினளக் கிகிழனந்து மயறுப்டுத்துக. 
11. ளலூட்டிகின் தநி, சழலகள் இயற்ழற்கு இலடமனனேள் மயறுளடு ளன்கழலக் குழப்ிடுக ? 
12. உண்லநக் கலபசல கூழ்நக் கலபசழழனந்து மயறுப்டுத்துக. 
13. மயறுப்டுத்துக : தூபப்ளர்லய (லலர் பநட்மபளினள), ப்பஸ்லமனளினள. 
14. மயனப்டுத்துக : AC நழன்ினற்ழ, DC நழன்ினற்ழ 
15. பதயிட்டின கலபசலுக்கும் பதயிட்டளத கலபசலுக்கும் உள் மயறுளடுகல கவழ்க் பகளடுக்கப்ட்டுள் குழப்னகள் னெம் 

ழுதுக. அ.16கழ NaCl 100கழ ீரில் ஆ.36கழ NaCl 100கழ ீரில் (குழப்ன – NaCl ன் கலபதழன் 36 கழ) 
16. அம்மநளினளபடழக், னைரிமனளபடழக் யிங்குகள் ன்ளல் ன்? .கள தனக.  
17. கவழுள் டுத்துக்களட்டில் இனந்து மசளமடளப், மசளளர்கல அலடனளம் களண்க.18Ar40, 17Cl35, 20Ca40, 17Cl37    
18. Cl ன்து குமளரின் அணுலயனேம், Cl2 ன்து குமளரின் னெக்கூலனேம் குழப்லய ில், அணுக்கலக்கும் 

னெக்கூறுகலக்கும் உள் மயறுளடுகல அட்டயலணப்டுத்துக.  
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சழந்தழத்து யிலடனி 

1. உடற்பசல்கில் ற்டும் நளற்ம் அடுத்தத் தலனலகலக்குக் கடத்தப்டுயதழல்ல.இச்பசல்ழல் ற்டும் நளறுளடு 
அடுத்தத் தலனலக்குக் கடத்தப்டுயதளகும்.லமீபளரழநள அணுகுண்டு யசீ்சழன் கதழரினக்கம் தலனல 
தலனலனளகக் கடத்தப்டுகழது.மநற்கூழன கூற்லப் குத்தளய்ந்து.ீங்கள் பதரிந்து பகளண்டலத ழுதுக ? 

2. ளய்கின் குலபக்கும் ண்ன, அலநதழனள ண்ிற்கு ஏங்கு தன்லநனேலடனது.னன்ட் கட்டத்லதப் னன்டுத்தழ ஜமீளலடப் 
பகளண்ட இன குலபக்கும் ளய்கள் னெம் ிக்க யளய்ப்னள் ளய்க்குட்டிகின் ண்னகலக் கூறுக. 

3. டளக்டர்.னளன் யில்னட் அயர்கின் குமளிங் ஆய்யின் னெம் உனயள டளழ ஆட்டுக்குட்டி ளல்நடி பசல் பப்ட்ட 
டளர்பசட் பயள்லனளட்லட எத்தழனக்குநள ? அல்து யர்ப்னத் தளனள பசம்நழனளட்டில எத்தழனக்குநள ? களபணம் 
கூறுக.  

4. னச்சழக்பகளல்ழ நனந்துகின் அதழகப் னன்ளட்டின் களபணநளகப் னச்சழகள் அமழயலத யிட, அந்த நனந்தழற்கு தழர்ப்னதன்லந 
பகளண்ட னதழன இநளக அலய உனயளகழது. இதல டளர்யிின் இனற்லக மதர்வு மகளட்ளடு நற்றும் ரிணளநத்மதளடு 
வ்யளறு பதளடர்னடுத்துயரீ்கள். 

5. னதல் நனத்துய ரீதழனள ஜனீ் சழகழச்லச 1990ம் ஆண்டு அடிமளலசன்டி அலநமஸ் குலளட்டு மளனேலடன ளன்கு யனது 
சழறுநழக்கு யமங்கப்ட்டது. இமத மளன்று ஜனீ் சழகழச்லச னலனின் னெம் ழபந்தபநள தரீ்வு களணப்டும் சழகழச்லச னல 
ற்ழனேம் அதன் யலககள் ற்ழனேம் உங்களல் கூ னடினேநள ? 

6. டளக்டர் னளன் யில்னட் ன் நடிபசல்ழலத் மதர்ந்பதடுத்தளர் ? 
7. ள்ி யிடுதழனில் தங்கழனேள் என நளணயின் மதளழல் அரிப்னடன் கூடின அடர்ந்த தடிப்ன களணப்ட்டது. 

இலத அழந்த யிடுதழக் களப்ளர் நற் நளணயர்கலப் ளதழக்கப்ட்ட நளணயரின் துயளல , ஆலட, சவப்ன ஆகழனயற்லப் 
கழர்ந்து பகளள்க்கூடளது  அழவுறுத்துகழளர்.அந்த நளணயனக்கு ற்ட்டுள் மளனின் பனர், அந்த மளய்க்கள 
களபணிலனக் கண்டழக. 

8. நமரினள எட்டுண்ணிலனப் பப்னம் னச்சழலன (மளய்பப்ி) கூறுக. நழகக் கடுலநனள நமரினளக் களய்ச்சல உனயளக்கழ 
இப்ல ற்டுத்தும் நமரினள எட்டுண்ணி து ? 

9. என சுகளதளப அலுயர் அப்குதழனில் யளழும் நக்கிடம் எமப ஊசழலனப் னன்டுத்தழ னக்கு ச்லச குத்துதலனேம், 
னடித்தழனத்தங்கில் எமப ிமடு / கத்தழ னக்கு னன்டுத்தழ சயபம் பசய்தல், னடித்தழனத்துதல் மயண்டளம் வும் 
அழவுறுத்துகழளர். இயற்ழன் னெம் ந்தக் பகளடின மளய் பயளநல் தடுக்களம் ? மநலும் ீ அழந்த தடுப்ன னலகலக் 
கூறுக. 

10. அ. நிதலப பனநயில் ளதழக்கும் மளய்களபணிகள் னென்ழலக் கூறுக.  
ஆ.மளன் லயபஸ் பதளற்றுமளய்கலக்கு நனந்து கண்டுிடிப்து நற் மளய்கல யிட நழகவும் கடிநளது. இக் கூற்று 
சரினள ? தயள ? யியளதழக்க. 

11. நிதரில் டர்தளநலப மளய் உண்டளயதற்கள மளய்களபணி னளது ? அதன் அழகுழகலக் குழப்ிடுக. 
12. ளம்னக் கடிக்கு தழர் ஞ்சு நனந்து தனளரிப்ிற்கு, ஆண்டிளடிகலக் குதழலபகின் உடழழனந்து உற்த்தழ பசய்து 

னன்டுத்தப்ட்டு யனகழது. இது ந்த யலகனள மளய்த் தடுப்ளற்ல் ? 
13. பண் அளிஸ் பகளசு னெம் ஸ்மளமபளசுயளய்டுகள் என நிதின் உடழல் தலமந்தவுடம நமரினள களய்ச்சல் 

அயனக்கு ற்டுயதழல்ல ன் ? யிக்குக. 
14. ிளஸ்மநளடினம் யளழ்க்லக சுமற்சழனின் ழலகலக் கண்டழக. 

அ.பகளசு நிதனுள் நமரினள கழனநழலன உட்பசலுத்துதல். 
ஆ.மளனேற் நிதலப அளிஸ் பண்பகளசு கடிக்கும் பளழுது ிளஸ்மநளடினம் பகளசுயின் உடலுக்குள் பசல்லுதல். 

15. ஈக்களல் பயக்கூடின மளய்கள் இபண்டிலக் கூறுக. அந்மளய்கல ற்டுத்தும் மளய்க் களபணிகலனேம் குழப்ிடுக. 
16. இதனத் துடிப்ன, னெச்சுயிடுதல் மளன் பசனல்கல எழுங்குடுத்தும் னெலனின் குதழ னளது ? அது னெலனின் ந்தப் 

குதழனில் அலநந்துள்து. 
17. என 16 யனது சழறுயன் ஆண்ளல் ண்னகள் இல்ளலநக்களக, நனத்துயரிடம் அலமத்து யபப்ட்டளன்.சழறுயின் 

குலளட்டுக்கு களபணநள ளநழல்ள சுபப்ிலனனேம், லளர்மநளலனேம் குழப்ிடு 
18. எனயர் இன சக்கப யளகத்தழல் தலகயசம் அணினளநல் னணிக்கழளர்.அயர் சளல யித்தழல் தலனில் த்த களனம் 

அலடகழளர்.நனத்துயநலக்கு பசல்யதற்கு னன்ளகமய இதன பசனழமப்ன நற்றும் னெச்சு தழளல் 
இந்துயிடுகழளர்.அயபது னெலனின் ப்குதழனின் ளதழப்ளல் உனிரிமப்ன ர்ட்டது ?  

19. கவழ்க்களணும் கி / யிலத பவும் னலகலக்குத் தகுந்த பசளற்பளடர் தனக.எவ்பயளன்ழற்கும் என .கள தனக. அ ) 
களற்ழல் பவுதல்  ஆ) ீரில் பவுதல்  இ) யிங்குகளல் பவுதல் 

20. கவழ்க்களணும் கி / யிலத பவும் னலகலக்கு இபண்டு .கள தனக ?  
      அ) லயகின் கமழவுகள் னெம் ஆ) நிதன் னெம் 

21. ளலூட்டிகலக்குரின திப் ண்னகள் இபண்டிலக் குழப்ிடுக. 
22. ளலூட்டிகில் களணப்டும் ல்லநப்ன னளது ? னளலனின் தந்தம் தன் நளறுளடு ? 
23. ளலயச் சூமழல் யளம எட்டகம் பற்றுள் தகயலநப்னகில் ளன்கழலக் குழப்ிடுக ? 
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ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழனஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம். 
               நீள.மநகளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி, னழயம்.  தழனயளனொர் நளயட்டம். 

 

24. ளலூட்டிகின் இதனத்தழல் களணப்டும் யளல்வுகலம்  அயற்ழன் அலநயிடங்கலனேம் ழுதுக ? 
25. இபத்தத்தழன் ிளஸ்நள குதழனில் களணப்டும் ிளஸ்நள னமபளட்டீன்கள் னென்ழலக் கூறுக.அயற்ழன் ணிகல கூறுக ? 
26. ீரிழனந்து பயிமன டுக்கப்ட்ட நீன்கள் ீண்ட மபம் உனினடன் இனக்க னடினளது ன் ? 
27. பதளட்டளல் சழணுங்கழ தளயபத்தழல் பதளடும் மளது ற்டும் நளற்த்தழல யிக்குக. 
28. தளயபங்கில் லடபறும் ீபளயிப்மளக்கழல யிக்கும் நளதழரி அலநப்ில உற்றுமளக்குக.கவழ்க்கண்ட பளனள்கள் 

தளயபங்கின் ந்த அலநப்னடன் எப்ிடப்டுகழது.1) கடற்ஞ்சு2)ீர் ழலந்த கண்ணளடி குமளய்  
29.  

மயதழப்பளனள் கலபதழன் (250 பயப்ழல) 
NaCl 36கழ 
NaBr 95கழ 
NaI                    184கழ 

 மநற்கண்ட அட்டயலனிழனந்து ீயிற் உணனம் உண்லநகல ழுதுக. 
30. சர்க்கலபலன, ீரில் கலபத்து , அலபயப்ழலனில் பதயிட்டின கலபசல உனயளக்கழன ின் மநற்பகளண்டு சர்க்கலபலனக் 

கலபக்க னடினேநள ? தம் ண்ணத்லதத் தனக. 
31. அ) குிர்ளங்கில் கலபக்கப்டும் யளனே து ? ஆ) அவ்யளனேயின் கலபதழல அதழகரிக்க ீங்கள் ன் பசய்யரீ்கள் ? 
32. ின்யனயயற்ழல் ிரிலக ழலலந, ிரிலக  ஊடகத்லதக் கண்டழக. 

அ) ளளலடக்கட்டி ஆ) மசளடள ீர் இ) னலக 
33. இபளதள யடிகட்டுதல் னெம் ிரிக்கப்டும் என கலபசலத் தனளரித்தளர். 

அ) அக் கலபசல் வ்யலகலனச் சளர்ந்த்து. ஆ) அக்கலபசல் எிலனத் தன் யமழமன அனுநதழக்குநள ? அனுநதழக்களதள ? இ) 
அக்கலபசல் இனல்ில ழுதுக ஈ) கலபபளனள் துகின் உனயவு னளது ? 

34. ின்யனயயற்ழல் உனயளகும் கலபசழன் யலகலன ழுதுக ? 
அ) 100 கழபளம் ீரில் 20 கழபளம் NaCl                           ஆ) 100 கழபளம் ீரில் 36 கழபளம் NaCl  
இ) 800 C னில் 100 கழபளம் ீரில் 20 கழபளம் NaCl     ஈ) CS2 ல் கலபக்கப்ட்ட கந்தகம் 

35. இனம்ன ஆணி துனப்ிடிப்து யளல யடிீரில் டக்குநள ? உங்கள் தழலுக்கள களபணத்லதக் கூறுக. 
36. அலுநழின ஆக்லறடு கரி பகளண்டு எடுக்கும் னலனில் அலுநழின உமளகத்லத ன் ப னடினளது ? 
37. அலுநழின உமளகக் கலய, யளனூர்தழனின் ளகங்கள் தனளரிக்கப் னன்டுகழது ன்? அதற்கள களபணங்கலக் 

கூவும் ? 
38. இனம்ன அடர் HCL உடனும், அடர் H2SO4 உடனும் யிலனரிகழது. ஆளல் அடர் HNO3 உடன் யிலனரியது இல்ல.உரின 

களபணத்துடன் உன் யிலடலன ழுதுக ?  
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யரிலசப்டுத்துக 

1. ஆதழநிதன் னதல் தற்கள நிதன் யலப பகளடுக்கப்ட்டுள் நித் இங்கல யரிலசப்டுத்தவும்.(ழனளண்டர்தல் 
நிதன், மலளமநளபலிழஸ்,மலளமநள பக்டஸ்,மலளமநளபசினன்) 

2. உணவுச் சங்கழழலன உனயளக்குக. (ளம்ன, னல், கழுகு, தயல, பயட்டுக்கழி) 
3. கவழுள் உணவுச்சங்கழழலனப் டித்து னலப்டுத்தழ, அதல ஆற்ல் ிபநழடளக நளற்றுக?                     நல்பரி-----> 

குனயி ----கம்ிப்னச்சழ--------- னந்து. 
4. ின்யனம் உனிரிகலக் பகளண்டு ீர்ச்சூமழல் களணப்டும் உணவுச்சங்கழழலன ழுதுக ?                               (சழழன 

நீன், தளயப நழதலய, நீன்பகளத்தழ, யிங்கு நழதலய உனிரி) 
5. தளயபங்கில் லடபறும் ளழப்பனக்க ழகழ்வுகலச் சரினள னலனில் யரிலசப்டுத்துக.                 (யிலத 

உனயளக்கம், நகபந்தச்மசர்க்லக , யிலத பவுதல், கனவுறுதல்) 
6. அ) சழறுீபகத்தழன் அலநப்ன, பசனல் அகுகள் னளலய ? 

ஆ) சழறுீர் பயிமனறும் ளலதனின் அடிப்லடனில் நிதகமழவு ீக்க நண்டத்தழலுள் ின்யனம் உறுப்னகல 
யரிலசப்டுத்துக.(சழறுீர் ளம், சழறுீர் னயமழ, சழறுீபகம், சழறுீர்ப்ல )  

7. நிதின் சவபண நண்டத்தழன் ீம் ன் ?  சவபண நண்டத்தழன் ளகங்கல உணவு பசல்லும் அடிப்லடனில் 
யரிலசகழக்கழபநநளக ழுதுக. 

8. ின்யனயயற்ல உற்த்தழனளர்கள்,  யலகனள தகர்மயளர்கள், சழலதப்லயகள்  யலகப்டுத்துக. 
அ) யண்ணத்துப்னச்சழ ஆ) பயட்டுக்கழி இ) ஏணளன் ஈ) ளம்னகள் உ) பசம்னத்தழ ஊ)லட்மபளளக்டீரினள 

9. அணுக்கட்டு ண் அடிப்லடனில் யலகப்டுத்துக. அ) குமளரின் ஆ) ழனளன் இ) ளஸ்பஸ் ஈ) ஏமசளன் 
10. ின்யனம் உமளகயினல் யமழனலகல உமளகங்கலப் ிரித்பதடுத்தழல் சரினள யரிலசனில் பதளடர்ன டுத்துக.     ( 

யறுத்தல், பஸ்றழநபளக்குதல், லளல் னல, உனக்கழப்ிரித்தல்(எடுக்கம்), மனர் னல,நழன்ளற்குப்ன னலனில் 
தூய்லந, ஊது உல, களற்ழல்ளச் சூல்ழலனில் யறுத்தல், னயஈீர்ப்ன னல, தபநழதப்ன னல ) 

 

ன்ளல் ன் ? 

1. மயறுளடுகள் ன்ளல் ன்? அதன் யலககள் னளலய ? 
2. நளமளகுமளல் தழர்ப்னப் பளனள் ன்ளல் ன் ? அதன் னன் னளது ? 
3. குமளன் ன்ளல் ன் ? களல்லட அழயினழல் குமளிங் பதளமழல்தட்ம் வ்யளறு னனுள்தளக இனக்கழது. 
4. னத்தடுப்னசழ ன்ளல் ன் ? இத்தடுப்னசழனளல் தடுக்கப்டும் 3 மளய்கள் ? 
5. களர்மளபள குயளட்ரிபஜநழள ன்ளல் ன் ?அது த்தலகன ணிகலடன் பதளடர்னலடனது ? 
6. ளநழல்ளச் சுபப்ிகள் ன்ளல் ன் ? இச்சுபப்ி சுபக்கும் பளனள்கள் னளலய ? 
7. நகபந்தமசர்க்லக ன்ளல் ன் ?  
8. கனவுறுதல் ன்ளல் ன் ?  
9. இபட்லடக்கனவுறுதல் ன்ளல் ன் ? 
10. னெயிலணவு ன்ளல் ன் ? 
11.  நட்குண்ணிகள் ன்ளல் ன் ? இபண்டு .கள தனக ? 
12.  நீபனளழ தழபபளழத்தல் னெம் தழர்ப்டும் பளனள்கல அழதல் ன்ளல் ன் ? .கள தனக ? 
13.  ளலூட்டிகின் இதனத்தழல் களணப்டும் யளல்வுகலம், அயற்ழன் அலநயிடங்கலனேம் ழுதுக ? 
14.  உணவூட்டம் ன்ளல் ன் ? ந்த யலகனள உணவூட்டம் சுந்தளயபங்கிலும் பனம்ளள யிங்கழங்கிலும் 

களணப்டுகழது ? 
15. சுயளசழத்தல் ன்ளல் ன் ? களற்றுள் சுயளசழத்தலுக்கள மயதழச்சநன்ளட்டில ழுதுக ? 
16. அல் நழன் ழலனத்தழல் னன்டும் ரிபளனள் ன்ன் ? 16.பனங்கடல் பயப் ஆற்ல் ன்ளல் ன்? 
17. உனிரி ஆற்ல் னெம் ன்ளல் ன் ? உனிரி ஆற்ல் னெத்தழழனந்து உனிரி ஆற்ல் வ்யளறு பளம் ? 
18. உட இப்பனக்கம் ன்து ன் ? அ) ிலபமனளில்ம்  ஆ) ஸ்லமபளலகபளயில் களணப்டும் உட இப்பனக்க 

னலகள் னளலய ? 
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