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                  அராண்டு முதல் திருப்புதல் ததர்வு -1- 2015-16 

 

I. சரிான விரைரத் ததர்ந்ததடுத்து ழுதுக:     15X 1 = 15 

   **************************** 

 

1. இற்ரகத் ததர்வு தகாட்பாட்ரை தலளியிட்ைலர் . ( சார்யஸ் ைார்வின், 

ஹுயூதகா-டீ-விரிஸ், கிரிகர் த ாகன் தண்ைல், ஜீன் பாப்ரைல் யார்க் ) 

2.ரமமுகாக த ாய் பவும் முரம, (  சளிச் சிந்துதல், லாய் லழிாகத் ததரித்தல், தாய் 

தசய் இரைப்புத் திசு, த ாாளி பன்படுத்தும் உரைரகள் ) 

3.ஒவ்தலாரு 100 மி.லி. இத்தத்தில் காைப்படும் இல்பான இத்தச் சர்க்கரயின் அரவு 

-------------------- 

அ) 80-100 மி.கிாம் ,  ஆ) 80-120 மி.கிாம்  இ) 80-150 மி.கி   ஈ) 70-120 மி.கி 

4.நீரில் ஊமரலத்த விரதர அழுத்தும் தபாது இதன் லழிாக நீர் கசிகிமது. ( இரயத்துரர 

, தயண்டிதசல், ரக்தாரபல், முரரதலர் ) 

5.தபாருத்தற்மரத நீக்குக. ( தாலர்ங்கள், தலட்டுக்கிளி, தலரர, புலி, பாம்பு ) 

6.ஒரு கரசலின் துகள்கள் மீநுண்தைாக்கி லழித ததரிலதனால் 

அக்கரசல்---------------------னப்படும். (உண்ரக்கரசல் , கூழ்க்கரசல் ) 

7.ஆக்ஸி னின் கிாம் மூயக்கூறு நிரம 32 கி அதன் அைர்த்தி 1.429கி/க்.தசமி, ஆக்ஸி னின் 

கிாம் மூயக்கூறு பருரனக் கண்ைறிக. 

8.பற்சிரதரலத் தடுக்க  ாம்  ாளும் பல் துயக்க தலண்டும்.தபாதுலாகப் 

பன்படுத்தப்படும் பற்பரச ------------- தன்ர தகாண்ைது. 

9.புவிப்பப்பில் 50 கி.கி. நிரமயுள்ர னிதனின் ரை----------------- ( 50N    35N       

380N       490N) 

10.ஒத்த கட்டுப்பாடுகளில் -------------பர்ப்பு ற்மப் பப்புகரர விை அதிக தலப்பத்ரத 

உட்கலர்கிமது.  

( தலண்ர , தசாதசாப்பான, கருர, ஞ்சள் ) 

11.காரீ ர ட்தட் படிகங்கரர அதிக அரவு தலப்பப்படுத்தும்தபாழுது அது 

--------------லாயுரலக் தகாடுக்கிமது ற்றும் அந்த லாயுவின் நிமம்------------- 

12.ஆழ்கைல் முத்துக்குளிப்பலர்கள் சுலாசிக்கப்பன்ப்டுத்தும் லாயுக்கயரல-------------------( 

ஹீலிம் - ஆக்ஸி ன், ஆக்ஸி ன் - ர ட் ன் ) 

13.தகங்கரரத் தூண்டிச் தசற்ரகாக ரற தபய் உதவும் தலதிப்தபாருள். ( 

தபாட்ைாசிம் அதாரைடு, கால்சிம் கார்பதனட்,  

கந்தக ரை ஆக்ரசடு; அம்தானிம் பாஸ்தபட் ) 

14.மூவினைவினால் உண்ைாகும் திசு, கருவின் லரர்ச்சிக்கு ஊட்ைம் அளிக்கலல்யது. 

(ரசதகாட் ; சூல் ஒட்டுத் திசு  ; ஸ்கூட்தைல்யம்; கருவூண் ) 

15.மிாஸிஸ் தசல் பிரிதலின் முக்கி நிகழ்வு குறுக்தக கயத்தல் ஆகும். இது  ரைதபறும் 

நிரய  

(தயப்தைாடீன் , பாக்கிடீன் , டிப்தராட்டீன் , ரசதகாட்டீன் ) 

 

II. கீழ்க்கண்ை 20 வினாக்களுக்கு ட்ைடும் விரைளி.    20 x 2 = 40 

------------------------------------- 

16. ஆதினிதன் முதல் தற்காய னிதன் லர தகாடுக்கப்பட்ை  னித இனங்கரர 

லரிரசப்படுத்தவும். நிான்ைர்தால் னிதன் , தஹாதா தஹபிலிஸ் , தஹாதா க்ைஸ், 

தஹாதா தசபின் 

17. தமிழ்ச்தசல்லன், நிமக்குருட்டுத் தன்ரர அலர் தந்ரதயிைம் இருந்து பம்பர 

லழியில் தபற்றுள்ரார். இதற்கான காணிகள் ---------------------------------ஆகும் 

18.ததாைர்பின் அடிப்பரையில் தகாடிட்ை இைத்ரத நிப்புக.  ரதாக்ஸின் - ஆளுர 

ஹார்தான்,  அட்ரீனலின் -  ----------------------------------------------------------- 

19.பால்சம் தாலத்தில், விரதகள் தன் தாய் தாலத்ரத விட்டு தலகு ததாரயவில் 
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விழுகின்மன. அ) இக்கூற்று சரிானதா அல்யது தலமானதா?  ஆ) காைம் கூறு 

20.கீழுள்ர உைவுச் சங்கிலிரப் படித்து முரமப்படுத்தி, அதரன ஆற்மல் பிமிைாக 

ாற்றுக. 

ல்தபரி------> குருவி ---------.> கம்பளிபூச்சி ----------> பருந்து 

21.25 கி சரல் உப்ரப 50 கி நீரில் கரந்திருந்தால் அக்கரசல் தசறிவின் சதவீத 

நிரமரக் கைக்கிடுக. 

22.ர ட் னின் மூயக்கூரு நிரம 28. அதன் அணு நிரம 14. ர ட் னின் அணுக்கட்டு 

ண்ரைக் கைக்கிடுக. 

23.இரும்பு ஆணிரத் தாமிச் சல்தபட் கரசலினுள் ரலக்கும் தபாது தாமிச்சல்தபட் ன் 

நிமம் ாறுகிமது. உன் பதிலுக்கான விரக்கத்ரதத் தவும். 

24.இைஞ்சுழித்திருப்புத்திமரன ------------------------- குறியிலும், லயஞ்சுழித் திருப்புத்திமரன 

-------------குறியிலும் குறிப்பிடுலது பு. 

25.மின் உருகி -----------------------உதயாகக் கயரலால் ஆன கம்பி ஆகும். இது அதிக 

மின்தரைரயும் -------------உருகு நிரயரயும் தகாண்ைது. 

26.கார்தபாா குலாட்ரி த மினா ன்மால் ன்ன? அது த்தரக பணிகளுைன் 

ததாைர்புரைது? 

27.தகாடிட்ை இைத்ரத நிப்புக:: 

அ) வியங்கினங்கள் சுலாசித்தலின் 

தபாது----------------------------------------------தலளியிைப்படுகிமது. 

ஆ) சூரி ஒளியின் முன்னிரயயில் தாலங்கரால் தாரிக்கப்படும் தபாருல் 

-----------------------------------அல்யது---------- ஆகும். 

28.அ) குளிர் பானங்களில் கரக்கப்படும் லாயு து?  ஆ) அவ்லாயுவின் கரதிமரன 

அதிகரிக்க ன்ன தசய்வீர்கள்? 

29.ரஹட் னின் அணுநிரம 1கி, ஆக்சி னின் அணுநிரம 16கி னில், நீரின் மூயக்கூறு 

நிரமரக் கைக்கிடுக. 

30.திருகுக் குமடுவின் ரகப்பிடி நீராக இருப்பததன்? 

31. தலதி ரிரய ன்பது --------------------------------------- ( கூடுரக விரன / சிரதவுறுதல் 

விரன ) 

32.தகுந்த குறியீடுகரரப் பன்படுத்தி, ஒரு மின் சுற்றின் பல்தலறு உறுப்புகரர 

இரைத்துப் தபமப்படும் பைம் மின் சுற்றுப்பைம் னப்படும் உறுப்புகள் ன்பது குறிக்காது 

உங்கள் கருத்து ன்ன? 

33.HIV-க் கண்ைறியும் ஆய்வு ற்றும் உறுதிப்படுத்தும் ஆய்வுகள் ாரல? 

34.ந்த ஹார்தான் பின்லருாறு அரறக்கப்படுகிமது?  அ) ஆளுர ஹார்தான்  ஆ) 

சண்ரை, பமக்கும் ஹார்தான் 

35.கூட்டுக்கனி -----------------அரனத்து யர்களில் இருந்தும் உருலாகிமது.  ------------------------- 

கனிானது ஒரு யரின் இரைாத இரயகரக் தகாண்ை சூல்ரபயிலிருந்து உருலாகிமது. 

36.ஒரு கரசலின் ரஹடிாக்ரைடு அனியின் தசரிவு 0.00001 னில் , அதன் PH திப்பு 

ன்ன? 

37.குளிரித் ததாழில் நுட்பத்தின முக்கிான பன் குளிரி ரிதபாருள் ஆகும். குளிரி 

ரிதபாருள் ன்பதன் தபாருரர உைர்த்துக. 

38.தகாடுக்கப்பட்ை ஆற்மல் மூயங்களின் தபர்களிலிருந்து தபாருந்தாதரதக் கண்டுபிடி ( 

காற்று ஆற்மல், சூரி ஆற்மல் , நீர் மின் ஆற்மல், அணுக்கரு ஆற்மல், அரய ஆற்மல்) 

39.தகாடிட்ை இைங்கரர நிப்புக.  --------------------------- ற்றும் ------------------- ஆகி 

விண்தலளி நிரயங்கள் ஒமரம அடுக்கு லரகாகும் 

 

III.கீழ்க்கண்ை வினாக்களுக்கு விரைளி ::                                                

4  X  5 = 20 

---------------------------- 

40.அ. பிமந்த குறந்ரதக்கு முதல் ஆறு ாதங்களுக்குள் லறங்க தலண்டி த ாய் தடுப்பூசி 
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அட்ைலரைர ழுதுக. 

  ஆ. இத்தடுப்பூசிகள் மூயம் ந்ததந்த த ாய்கரர தடுத்திை இலும்? 

                    அல்யது 

41.னிதப் பரிைாம் கைந்த 15 மில்லின் ஆண்டுகளில் குறிப்பிைத்தக்க ாற்மங்கரரக் 

தகாண்ைதாக உள்ரது. 

அ. லரர்ச்சி பரிைாாத்ரத ஆண்டு அடிப்பரையில் முரமப்படுத்துக. 

ஆ. ததாைக்ககாய குரககள் ப்தபாது ததான்றின? 

இ. ததாைக்கக்காய தஹாமினிட்டுகள் லாழ்வு குறித்து ழுதுக. 

 

42.பூக்கும் தாலங்களில் ந்ரைதபறும் பாலின்ப் தபருக்க முரமயில் ஈடுபடும் இண்டு 

நிகழ்வுகரர ழுதுக. 

   அல்யது 

43.புரக, புரக, ங்கும் த ாக்கினும் புரக ண்ையம் . இச்சூழ்ல் உைல்  யத்திற்கு ற்மதா  

ன்பரத ற்றுக் தகாள்கிறீர்கரா? கரிர ரிப்பதனால் ற்படும் தீர பக்கும் 

தசல்கரரப் பட்டிலிடுக. 

 

44.பின்லரும் அணுக்களின் தால் ண்ணிக்கரக் கைக்கிடுக. 

அ) 2 கி ர ட் ன்    ஆ) 40 g கால்சிம்  இ) 32 g சல்பர்  ஈ) 23 g தசாடிம்  உ) 1.4 g 

லித்திம் 

   அல்யது 

45.அ. விண்தலளி ஆய்வு நிரயங்கள், நீண்ை ாள் விண்தலளியில் தங்குலதால் னித 

உைலில் ற்படும் விரரவுகரர ஆாப் பன்படுத்தப்படுகின்மன. இக்கூற்றிரன 

நிாப்படுத்துக. 

ஆ. F = G m 1 m 2 / d 2 ன்பது நியூட்ைனின் ஈர்ப்பில் விதியின் கணித லடிலம். நியூட்ைன் 

ஈர்ப்பில் விதியிரன ழுதுக. 

 

46.அக்தைாபர் 15, ரக கழுவிடும்  ாராக தகாண்ைாைப்படுகிமது. 

அ. உன்  ண்பனுக்கு ரக கழுவுதலின்  ன்ரகரர ழுதுக. 

ஆ.ஒரு  ாளில் ந்ததந்த த ங்களில் ரக கழுவுதல் தசய்லாய்? 

                   அல்யது 

47.  வீன அணுக்தகாள்ரகயின் தகாட்பாடுகரர விலரிக்க. 
           WITH BEST WISHES  FROM SBK 

அசு மனிலைப்பள்ளி, எைவனாசூர் 

அலாண்டு திருப்புதல் மதர்வு-2 

அறிவில் 

     

                                            

திப்பபண் : 75 

                                                          

மேம்       : 2.30 

I. சரிான விலைலத் மதர்ந்பதடுத்து எழுதுக:                     15 x 1 = 15 

  ------------------------------------------ 

1. ான்கு அரமகளுைன் கூடி லயிறு உரை வியங்கு : அ) ாரன  ஆ) ைால்பின்  இ) ான்  ஈ) கங்காரு 

2.ஒற்றுரயின் அடிப்பரையில் கண்ைறிக : திமிங்கயம் - துடுப்புகள் , தலரலால் - 

--------------------------------------------------- 

3.இதத்தின் அரம விரிலதற்கு --------------------------- ன்று தபர்   ( சிஸ்தைால் / ரைஸ்தைால் ) 

4.பிராட்டிபஸ் ----------- லாழிைத்தில் லாழும் பாலூட்டிகள்.  (  ன்னீர் / கைல்நீர் ) 

5.ஒரு தசந் ாய் கூட்ைத்தில் உள்ர உறுப்பினர்களின் ண்ணிக்ரக ------------------------- ( 8 - 10 /  8 -  15 ) 

6.ஈஸ்ட்டின் காற்றில்யாச் சுலாசத்தினால் உண்ைாலது. அ) யாக்டிக் அமியம்  ஆ) ரபருவிக் அமியம்   இ) 

த்தனால்  ஈ) அசிடிக் அமியம் 

7.னித உைவுக்குறல் பாரதயில் அராத உறுப்பிரன ழுதுக.  

அ) ததாண்ரை  ஆ) லாய்  இ) லாய்க்குழி   ஈ) கரைம் 
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8.--------------- உறுப்பு னிதர்களில் லடிகட்டு உறுப்பாக தசல்படுகிமது.  ( குதராரூயஸ் / ால்பிஜீன் 

தகப்சூல் ) 

9.நுரயீலில் காற்றுப் பரிாற்மம் --------------------------------------- இைத்தில்  ரைதபறுகிமது. ( மூச்சுச் 

சிற்மரமகள் / மூச்சுக் குறாய்கள் ) 

10.பாமீசிம் தன் உைரல ------------------------- லழிாக விழுங்குகிமது. ( தபக்தகா ரசட்தைாசிஸ் / 

ரசட்தைாபாரிங்ஸ் ) 

11.து திரும்ப தபம இயாத லரம் : அ) கரி  ஆ) தபட்தாலிம்  இ) இற்ரக லாயு  ஈ) அரனத்தும் 

12.லரரும்  ாடுகளில் ------------------------------------- சதவீதம் க்கள் குைற் புழுக்கரால் பாதிக்கப்படுகின்மனர். ( 

10% / 15% ) 

13.அரனத்து கரிச் தசர்ங்களுக்கும் அடிப்பரைான் தனிம் ------------------------ ததாகுதியில் உள்ரது. ( 

14லது ததாகுதியில் / 15 லது ததாகுதியில்) 

14.பக்மினிஸ்ைர் புல்யரீன் ------------------------- ன் புமதலற்றுர லடிலம். ( ர ட் ன் / கார்பன் / சல்ஃபர் ) 

15.உதயாகக் கைத்தியில் பாயும் மின்தனாட்ைம் அதரனச் சுற்றி --------------------------- உருலாக்கும். ( 

காந்தப்புயம் / ந்திவிரச / தூண்டும் மின்தனாட்ைம் ) 

.II. குறுகின யிடைனி:       20 x 2 = 40  

16. ாலூட்டிகலக்குரின திப் ண்புகள் இபண்டிடக் குிப்ிடுக : 

17.இபத்த உடதில் ங்குபறும் ிாஸ்நா புரபாட்டின்கள் , இபத்த அணுக்கள் னாடய? 

18.நித உைில் இபத்தச் சுற்று உறுப்புகள் ான்கிட கூறுக.  

19.நது உைின் நாஸ்ைர் பகநிஸ்ட் து? அது ன் அவ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? 

20.காற்ில்ாச் சுயாசித்தில் ----------------------------- ன்து 6 கார்ன் பகாண்ை ரசர்நம், ாக்டிக் அநிம் ன்து 

-------------கரிநச் ரசர்நம். 

21.பதாட்ைால் சிணுங்கித் தாயபத்தில் பதாடும் ராது ற்டும் நாற்த்திட யிக்குக. 

22.கீரம பகாடுக்கப்ட்டுள் ஊட்ை முடகராடு , அயற்ின் சிப்பு உறுப்புகட தக்க டுத்துக்காட்டுைன் 

பாருத்துக. 
தற்சார்பு ஊட்ைமுரம ரக்தகாரசா தலர்கள் கஸ்குட்ைா 

ஒட்டுண்ணிகள்  பச்ரசம் ாதனாட்தாப்பா 

க்குண்ணிகள் ஹாஸ்தைாரிங்கள் ரஹபிஸ்கஸ் 

23.சர்க்கடபக் கடபசல் ஆல்கஹாாக நாற்நடைகிது. அ) ரநற்கண்ை பசனில் த்தடகன ிகழ்ச்சி 

டைபறுகிது ? ஆ) ந்த தண்ணுனிரி ஈடுடுகிது? 

24.நாியுள் திரும்ிப் ப இனலும் நற்றும் திரும்ிப் ப இனாத யங்கட முடனாகப் பாருத்துக. 
லரங்கள்  

 B C 

திரும்பப்தபறும் 
லரங்கள் 

கரி காற்று தபட்தாலிம் 

திரும்பப்தபம இயாத 
லரங்கள் 

ரஹட் ன் இற்ரக லாயு சூரி ஒளி ஆற்மல் 

25.பாருந்தாடத ீக்குக: அ) உனிரி ஆல்கஹால் , ச்டச டீசல் , உனிரி ஈதர் , பட்ரபாினம் 

ஆ) காபா , டைாய்டு , பசாி சிபங்கு , சதீரதி 

26.ஆற்ட ரசநிக்க உதவும் சாதங்கடக் ின்யருயயற்ிிருந்து ரதர்ந்பதடுக்கவும், 

ஒிரும் ல்புகள் : தாநிப நின் அடை : சூரின நின் சூரைற்ி : நின் ீர் சூரைற்ி : ைங்ஸ்ைன் யிக்குகள், நின்ணு 
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நின் அடை 

27.பாருத்துக: 
நீரினால் பலக்கூடி த ாய்கள் நீர்த்ததாைர்பு த ாய்கள் நீர முரமாகப் 

பன்படுத்தாததால் உண்ைாகும் 
த ாய்கள் 

ரைபாய்டு 

 

தைங்கு தசாறிசிங்கு 

காயா 

 

அமிபிக் லயிற்றுப் தபாக்கு தயரிா 

பிதயரிாசிஸ் (ாரனக்கால் 

த ாய்) 

தபன் பார்ரல இறப்பு 

28.உறுதிப்டுத்துதல் : தாநிபப் ாத்திபங்கள் தூய்டநப்டுத்தப்ையில்ட ில் ச்டச ி டிநம் ரதான்றுகிது. 

காபணம்: இந்தப் டிநத்திற்கா காபணம் காபத் தாநிபக் கார்ரட் 

அ) உறுதிப்டுத்துதல், காபணம் இபண்டும் சரி   ஆ) உறுதிப்டுத்துதல் சரி காபணம் சரி இல்ட 

29.அலுநிின ஆக்டசடைக் கரி பகாண்டு ஒடுக்கும் முடனில் அலுநிின உராகத்டத ன் ப முடினாது? 

30.இரும்பு ஆணி துருப்ிடிப்து யாட யடிீரில் ைக்குநா? உங்கள் திலுக்கா காபணத்டதக் கூறுக. 
31.ரலம் கார்பனுரை புமதலற்றுர லடிலங்களுள் ஒன்மாகும். அதன் கடினத்தன்ரக்கான காைத்ரதக் 

கூறுக. 

32.கீதற தகாடுக்கப்பட்டுள்ர விரக்கங்களில் த்தனால் அல்யது த்தனாயிக் அமியத்திற்கு 

தபாருத்தானலற்ரமக் கலனித்துக் கூறுக. 

அ) இது நிமற்ம ரிசுரல தகாண்ை நீர்ம்.  ஆ) இது ஆய்லகத்தில் உயிர் ாதிரிகரரப் பாதுகாக்கப் 

பன்படுகிமது. 

இ) இது உைவு , பறச்சாறுகரரப் பாதுகாக்கப் பன்படுகிமது. ஈ) இது குளி ரலக்கும் தபாது பனிக்கட்டி 

தபான்ம படிகங்கரர உருலாக்குகிமது. 

33.C4 H10 ன்ம மூயக்கூறு லாய்பாடு தகாண்ை அரனத்து ாற்றிங்கரரயும் ழுதி அதற்குரி IUPAC 

தபரிடுக. 

34.படிலரிரச ன்மால் ன்ன? 

35.விரனச்தசல் ததாகுதி - லரறு. 

36.பின்லரும் தசாற்தமாைரில் பிரறகளிருப்பின் திருத்தவும்: 

அ) காந்தப்புயம் ண்திப்பு ட்டும் தகாண்ை அரவு.  ஆ) சட்ைக்காந்தத்தின் தலளித காந்த 

விரசக்தகாடுகள் ததன்முரனயில் ததாைங்கி லைமுரனயில் முடியும். 

37.தபாக்குலத்துக் கட்டுப்பாடு விரக்குகளில் --------------------------- நிமவிரக்குப் பன்படுத்துலதன் காைம், 

அதன் ----------------- அரயநீரம். 

38.தபாருந்தாரதக் கண்ைறிக: ஃபிரமிங் இைக்ரக விதி . 

அ) சுட்டுவில் - காந்தப்புயத்தின் திரச  ஆ)  டுவில் - மின்தனாட்ைத்தின் திரச  இ) கட்ரைவில் - 

கைத்தி இங்கும் திரச 

ஈ) தபருவில் - காந்தப்புயத்தின் திரச 

39. குவிதயன்சின் குவித்ததாரயவு 20 தச.மீ னில் தயன்சின் திமன் ------------------------ ( 0.5 ரைாப்ைர் / 5 

ரைாப்ைர் ) 

 

III. விரிவான விலைளி:      4 X  5 = 20 

40,பைம் லரந்து முப்பட்ைகத்தின் லழித ஒளிவியகல்  ரைதபறுலரத விலரி 

                             அல்யது 

 த்தனாரய அதிகப்படிான அைர் கந்தக அமியத்துைன் 443 k  தலப்பநிரயயில் தலப்பப்படுத்தும் தபாது 
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:  

அ) அதில்  ரைதபறும் விரன ாது? அரத விலரிக்க. 

ஆ) அவ்விரனக்கான சன்பாட்ரை ழுதுக. 

இ) இவ்விரனயில் உருலாகும் விரரதபாருள் ாது? இவ்லாயுரல புதாமின் நீருைன் தசலுத்தும் தபாது 

ன்ன நிகழ்கிமது? 

ஈ) த்தனால் லாயுரல புதாமின் நீரில் தசலுத்தும் தபாது ந்த ாற்மமும் நிகழ்லதில்ரய ன்? 

41.கழிவுப்பாகிலிருந்து த்தனால் தாரித்தரய விலரி. 

                                          அல்யது 

அ) பார்ரலக் குரமபாடுகரரக் கூறுக.  ஆ) அரதச் சரிதசய்யும் முரமர விரக்குக. 

42.ஒரு குழிதயன்சின் குவித்தூம் 4 மீ னில் தயன்சின் திமன் திப்பு காண்க. 

                             அல்யது 

ஆல்கஹால் பருகுலதால் ற்படும் தீ விரரவுகள் ாரல? 

43.த்தனாயிக் அமியம் பின்லருலனலற்றுைன் வ்லாறு விரனபுரிகிமது? 

1, தசாடிம்  2. தசாடிம் கார்பதனட்  3. தசாடிம் ரப கார்பதனட்  4. தசாடிம் ரஹட்ாக்ரசடு 

                                 அல்யது 

AC மின் இற்றியின் தத்துலம், அரப்பு, ற்றும் தசல்படும் விதம் ஆகிலற்ரம விலரி. 

                      ------------------ 

                  BEST OF LUCK BY YESBEEKAY  

 

 

 

 

  


