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முன் அரரயாண்டுத்தேர்வு நவம்பர்- 2015 
யகுப்பு: XII         நதிப்பண்: 150 
ாடம்: உனிரினல்        நபம்: 3 நணி 

உயிர்-ோவரவியல் 
I.குதி – 1 
1) ஆ) நகாஹார்ட்டுகள் 
2) இ) தாாநிஃபுநாநப 
3) ஆ) ஜாட்நபாஃா குர்காஸ் 
4) இ) ஃபல்நாஜன் 
5) அ) அக்நகாபஸ் 
6)  ஈ) டீநாநினர் 
7)  ஈ) சார்காப் 
8)  இ) பசன்ன 
9)  அ) ஸ்பெரிசினா நகான 
10) அ) இன்டர்ஃபபான் 
11) ஆ) 200C-250C 
12) அ) ச்னசனம் 
13) இ) கபேம்பு 
14) இ) னசட்நடானகின்கள்   
15) யினதத் தாயபங்கின் பன்று யகுப்புகள் னானய? 
 1) னடகாட்டிிடந  
 2) ஜிம்நாஸ்பர்நந 
 3) நாநாகாட்டிிடந                 (3X1=3M) 
16) ாபநன் ஆம்ிக்குயம் ன்ால் ன்? 
 * தயா பத்திிபேந்து, எபே தாயபத்தின் பனர் சூட்டப்ட்டிபேந்தால் அப்பனர் 
தயா பனர் க் கபேதப்டும். இதுநய “ாபநன் ஆம்ிக்கும்” ன்று அனமக்கப்டும் (2M) 
 *இத்தனகன பனர் உநனாகத்திிபேந்து பளனநனாக ிபாகரிக்கப்டும். 
17) இபேக்க எபேங்கனநந்த யாஸ்குார் கற்னனின் டம் யனபந்து ாகங்கன குிக்க. 
 டம்-2M 
 ாகம்-1M 
18) ஸ்கினீபடுகன ார்கிிபேந்து நயறுடுத்துக?    
ய.ண் ண்புகள் ஸ்கிினபடுகள் ார்கள் 
1 யடியம் சிின யட்ட யடியநா 

பசல்கள் 
ீநாகவும், கூர்னநனா 
பனகளுடன் காணப்டுகிது 

2 பசல் அன நிகவும் குறுகினது ீநா நற்றும் குறுகா 
3 ணி யினதபனக்கு கடித் தாயபத்திற்கு உறுதினித்து 
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தன்னநனன பகாடுக்கிது காற்ில் பிந்து யிடாநல் 
ாதுகாக்கிது 

4 அனமக்கப்டும் 
நற் பனர்கள் 

கல் பசல்கள்  தாங்குபசல் 

        (நதனும் 3 நட்டும்) (3X1=3M) 
19) அனல்ஜனீப் பற் எபே யித்தில்ன தாயபங்கள் பன்ின ளதுக. 

1) அஸ்ாபகஸ் சிற்ிம் 2) எனபசா சனடயா 3) சின பநய்ஸ் 4) அயிா  சனடயா  
     (நதனும் 3 நட்டும்)  (3X1=3M) 
20) ாிட்டீன் குநபாநநாநசாம் டம் யனபந்து ாகம் குி 
 டம் – 2M 
 ாகம் - 1M 
21) சுமல் எி ாஸ்ரிகபணம் ந்த சூழ்ினனில் னடபறுகிது? 
 i) PS-I- நட்டும் பசனல்டும்நாது 

ii) ீர் எி ிப்பு ிகமா நாது 
iii) அதிக அயில் ATP நதனயப்டும் நாது  
iv) எடுக்கத்திற்கு நதனயனா NADPT கினடக்காத நாது நான்னயனாகும் (3X1=3M) 

22) ீரின் எிப்ித்தல் ன்ால் ன்? 
 * PS-II ஆக்ெிஜநற் ினனில் உள் நாது சூரின எினின் உதயினால் ீபாது 
புநபாட்டான்கள், க்ட்பான்கள் நற்றும் ஆக்ெிஜாக ிக்கப்டுயது “ீர் எிப்ித்தல்” 
ப்டும். (3M) 
23) எிச்நசர்க்னகனின் யினனின் எட்டுபநாத்த சநன்ாட்டின யியரி? 
   சூரின எி ஆற்ல் 
CO2+2H2O ------------------------------------ (CH2O)n+H2O=O2 (3M) 
    ச்னசனம்  
24) எிச்சுயாசத்திற்கும், இபேட்சுயாசத்திற்கும் இனடநன உள் பன்று நயறுாடுகள் ளதுக? 
ய.ண் எிச்சுயாசம் இபேட்சுயாசம் 

01 இது எிச்நசர்க்னக பசல்கில் நட்டுநந 
னடபறுகிது 

இது அனத்து உனிபேள் பசல்கிலும், 
னநட்நடாகாண்ட்ரினாயில் னடபறுகிது 

02 எி இபேக்கும் நாது நட்டுநந 
னடபறும் 

எி நற்றும் எி இல்ாத (இபேள்) 
சூமில் னடபறும் 

03 இது சுங்கணிகம், பபாக்ெிநசாம் 
னநட்நடாகாண்ட்ரினாக்கில் னடபறும் 

இது னநட்நடாகாண்ட்ரினாயில் 
னடபறுகிது 

          (3X1=3M) 
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    ிரிவு-இ     (7X1=21) 
25) அகி உக தாயபயினல் பனர் சூட்டு சட்டகத்தின் பக்கின அம்சங்கள் நதனும் 
ந்தின ளதுக. 

i) நரிணப் பனர் எற்ன பனர்ச்பசால்/ நரிணப் பனரின் பதல் ளத்து/சிற்ிப் 
பனர் ண்புச் பசால்- சிின ளத்துக்கள் 

ii) சிின, துல்ினநா, ிதில் யாசிக்கக் கூடின பனர் 
iii) சாய்யாக அல்து அடிக்நகாடு அச்சிடுதல் 
iv) ப உர் தாயப நாதிரி – யிக்கம் 
v) ஆசிரினர் பனர் குித்தல் – யிக்கம்\ 
vi) பதன்னந யிக்கத்துடன் இத்தீன் பநாமிபனர்ப்பு 
vii) தாயா பனர் (அ) ாபநன் ஆம்ிகுயம் - யிக்கம் 
viii) டாட்நடாினம் – யிக்கம் 

26) எபே யித்தில்ன தாயபத் தண்டின் யாஸ்குார் கற்னனின் அனநப்பு யியரி? 
  1) யடியம்:- 
 * நித நண்னடநனாடு யடியபனடனது.  
  2) நகம்ினம் திசு: காணப்டுயதில்ன நய படின யாஸ்குார் கற்ன ஆகும் 
  3) காணப்டும் பன: யாஸ்குார் கற்னகள் தத்திசுயில் காணப்டும் கற்ன உன  
காணப்டுகின்து 
  4) புநபாட்நடா னச இனடபயி: காணப்டும் 
  5) ஃபுநானம் ாபன்னகநா : காணப்டயில்ன 
  6) உன: எவ்பயாபே யாஸ்குார் கற்னபம், ஸ்கிபீன்னகநா ார்காா உனனிால் 
சூமப்ட்டுள்து.    
                 (நதனும் 5 நட்டும்)     (5X1=5M) 
27) DNA வுக்கும், RNA-வுக்கும் இனடநனபள் நயறுாடுகள் னானய? 
 
வ.எண் பண்புகள் DNA RNA 

1 காணப்படும் சர்க்கரர இேில் 5C 
டிஆக்ஸிரரதபாஸ் 
சர்க்கரர உள்ளது.  

இேில் 5C ரரதபாஸ் 
சர்க்கரர உள்ளது 

2 காணப்டும் னட்பஜன் 
காபங்கள் 

அடினன், குயானன், 
னசட்டாசின் நற்றும் னதநின் 

உள் 

அடினன், குயானன், 
னசட்டாசின் நற்றும் பெபாசில் 

உள்ன் 

3 சுபேள் இனம பபேம்ாலும் இபட்னட 
சுபேள் இனமனாக உள்து 

பபேம்ாலும் ஏர் 
இனமனிா அனநப்ாகும் 
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4 அவு ீநாது குட்னடனாது 

5 ினப்புத்தன்னந அதிகம் குனவு 

 
28) SCP யனபனறு. திபசல் புபதத்தின் னன்கள்: 
    SCP- யனபனன (2M) 

 உணவு நற்றும் தீயநாகப் னன்டும் தண்ணுனிர்கின் உர்ந்த பசல்கள் “SCP” 
ப்டும் 
(அல்து) 

 தண்ணுனிரினில் இபேந்து ிரித்பதடுக்கப்ட்ட புபதம் அல்து பநாத்த பசல் 
பாபேட்கள் ஆகும் 

  னன்கள்: (3M) 
1) இனய அதிக புபதயம், னயட்டநின்கள், அநிநா அநிங்கள் நற்றும் 

கடிார்கள் உனடனனய 
2) ிபநா ஆநபாக்கின உணவு ஸ்னபேிா னயட்டநின்கள் பசிந்தது, 

நக்களுக்கு அிக்கப்டுகின்து. 
3) நித உணவுப் ட்டினில் பக்கின புபதம் பசிந்த நாற்றுணவு 
4) இதில் உள் காநா ிநாிக் அநிம் ீரிமிவு நானாிகின் இபத்த சர்க்கனப 

அனயக் குனக்கும். நித உடில் பகாஸ்ட்டிபால் நசகபநாயனத தனட 
பசய்பம். 

29) C3 நற்றும் C4 யமித்தடங்களுக்கினடன உள் நயறுாடுகள் னானய? 
ய.
ண் 

ண்புகள் C3 யமித்தடம் C4 யமித்தடம் 

1 எிச்நசர்க்னக னடபறும் இடம் இனனினடத் திசுக்கில் இனனினடத்திசு நற்றும் 
கற்ன உனகில் 

2 CO2 பக்கூறு RUBP ாஸ்நா ஈால் 
னபேயிக் அநிம் 

3 பதில் உபேயாகும் ினனா 
பாபேள் 

3-Cக்கனக் பகாண்ட 
3PGA 

4-C க்கனக் பகாண்ட 
ஆக்சநாஅசிட்டிக் 

அநிம் 
4 எிச்சுயாசத்தின் அவு இங்கு அதிகநாக 

இபேக்கும். ின 
ிறுத்தப்ட்ட CO2 

பக்கூறு இமப்பு 
ற்டுகின்து 

இங்கு நிக குனவு. 
த்தாம இல்ன 

ாம் 

5 CO2 – ின ிறுத்தின் யதீம் இங்கு குனகின்து இங்கு அதிகரிக்கின்து 



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com  

5 

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html 

6 உகந்த பயப்ின 20oC பதல் 25oC யனப 30oC பதல் 45oC யனப 
7 .கா பல், நகாதுனந நற்றும் 

உபேன 
கபேம்பு, நக்காச்நசாம், 

ட்ரிபுஸ் நற்றும் 
அநபாந்தஸ் 

         (நதனும் 5 நட்டும்) (5X1=5M) 
30) ஆக்ெினுனடன நதனும் ந்து யாழ்யினல் யினவுகன ளதுக. 

* தண்டு, பனக்குபேத்து ீண்டு யப 
* பசல் ீட்சி 
* தி/பன அதிகம் 
* நகஸ்/நகம்ினத்தில் பசல்குப்ன ஊக்குயித்தல் 
* அதிக பசியில்-நயரின் யர்ச்சிக்குத் தனட 
* கபேவுாக் கிகள் 
* இன, கி, உதிர்தல் தனட பசய்தல் 
* கனகன ீக்க (நதனும் 5 நட்டும்) (5X1=5M) 

31) நகாங்கின் சுயாசநி ஆய்யின யிக்குக? 
 i) நாக்கம் – ½ M 
 ii) சுயாசநாி அனநப்பு – ½ M 

iii) பசய்பன – 1M 
iv) கான்- 1M 
v) அிய –½ M 
vi) டம் +ாகம் 2M 

32) நிபெொ ாபடிெினாகா-கனச் பசாற்கால் யியரி? 
 1) உடப் ண்புகள் 

அ) யரினல்பு-      

ஆ) தண்டு-                         நதனும் 2 (2X1=2M) 

இ) நயர்- 

ஈ) இன- 

2) இப்பபேக்க ண்புகள் (அ) நர்ப்ண்புகள் 

அ) நஞ்சரி 

ஆ) நர்கள் 

இ) பூயிதழ்யட்டம் 

ஈ) நகபந்ததாள் யட்டம்                        நதனும் ந்து ண்புகள்    (5X1=5M) 

உ) சூகயட்டம் 

ஊ) கி 
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3) நரின் யனபடம் – 2M 

4) நரின் யாய்ப்ாடு – 1M 

33) இபே யித்தில்ன தாயப இனனின் உள்னநப்ன யியரி? 

 i) புத்நதால் – ½ M 
 ii) இனனினடத்திசு குிப்புகள் – ½ M 

iii) ாிநசட் ாபன்னகநா – 1M 
iv) ஸ்ாஞ்சி ாபன்னகநா- 1M 
v) யாஸ்குார் கற்னகள் – 1 ½ M 
vi) டம் – 3M+ாகம் 2M =5M 

34) தாயப திசு யர்ப்ின் அடிப்னட பசனல்தட்த்னத யியரி. 
 1) யர்ப்பு கன்கள்- 1M 

2) யர்ப்பு ஊடகம்-1M 

3) a) தண்ணினிர் ீக்கம்-1M 

    b) நயதி தண்ணினிர் ீக்கம்-1M 

4) உட்பசலுத்துதல்-1M 

5) அனடகாத்தல்-1M 

6) காஸ் (அ) திசுத்திபள் உபேயாதல்-1M 

7) புத்நதாற்நாக்கம் 

a) உறுப்புகாக்கம்-1M 

b) கபே உபேயாக்கம்-1M 

8) யலுப்பறுதல்-1M 

35) கினக்காிசிஸ் 
 1) யிக்கம் நட்டும்: 
  அனத்து 10 டிகளும் (சநன்ாடு (அ) யிக்கம் குிப்பு) 
  எவ்பயாபே டிக்கும் எபே நதிப்பண் (10X1=10M) 
 (அல்து) 
 2) யனபடம் நட்டும் 
 அ) அனத்து தப் பாபேட்களும் – 5 M 
 ஆ) அனத்து பாதிகளும் – 5 M 
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உயிர்-விலங்கியல் 
1) இ) லீஸ் நநினா நடாி யாி 
2) அ) குநாநபா புளூநபா கார்ன் 
3) ஆ) 3-4 ஜனீ்கள் 
4) ஆ) கல்லீபல் 
5) ஈ) காஸ் 
6) ஈ) நபபு பாினினல் ப நதாற்றுயிக்கப்ட்ட ாக்டீரினா 
7) அ) டாக்ஸ் 
8) இ) குநபாநநாநசாம் 
9) ஈ) பதாகுதி 
10) ஈ) அண்டிங்க்டன் பகாரினா 
11) அ) கால்சினம் உணவு உட்பகாண்டதால் 
12) அ) சிந்தி-கிர் 
13) அ) 0.10 பசகண்டு 
14) அ) 200-2500C 
15) ஆ) தனச 
16) அ) C-18 

17) பற்ின தனபனபீல் ானத தனடநாய் ன்ால் ன்? 
 * குனந்தது பன்று நாத காநாயது இபேநலும் சிபம் நதான்றும்  
 * இந்நானில் பச்சுப்ானதகள் குறுகனடந்து அனடப்புகள் நதான்றும் 
 * ம்னசீநா ப்டும் தனபனபீல் யகீ்க நாபடன் இனணந்திபேக்கும். இதற்கு 
“பற்ின தனபனபீல் ானதத் தனட நாய்” (COLD) ன்று பனர். (3X1=3M) 
18) குடல் ிதுக்கத்தின் யனககள் னானய? 
 1) கயட்னட ிதுக்கம் 
 2) நநல்பதானட ிதுக்கம் 
 3) பகாப்பூழ் குடல் இக்கம்  (3X1=3M) 
19) எற்னச் சர்க்கனபனின் யனககள் னானய? 
 1) னடநனாஸ் 
 2) டினபநனாஸ் 
 3) படட்நபாஸ் 
 4) பண்நடாஸ் 
 5) னஹக்நசாஸ் (நதனும் 3 நட்டும்) 
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20) ய்ட்ஸ் நானனக் கண்டிபம் பனகன யியரி? 
 1) னசா-H.I.V பதாற்ின கண்டிபம் நசாதன (1½M)  
 2) பயஸ்ட்டர்ன் ிாட்-H.I.V உறுதிப்டுத்தும் நசாதன (1½M) 
21) சூநாசிஸ் ன்ால் ன்? 
 * யிங்குகிடத்திிபேந்து நிதனுக்கு பதாற்றும் எட்டுண்ணி நாய்கள் சூநாடிக் 
பதாற்று அல்து சூநாடிக் பதாற்று அல்து சூநாசிஸ் ப்டும் (3M) 
22) பசல் யிளங்குதல் ன்ால் ன்? 
 * இனல்பு நாய் தனடகாப்பு பனகில் ஃநநகானசட்நடாசிஸ் (பசல் யிளங்குதல்) 
பக்கினநா என்று 
 * பயள்னனனுக்கள் ஈடுடுகின்  
 * நாய்க்கிபேநி தாக்கத்தின்நாது ிபெக்நகானசட்கள் அதிகரிக்கின்து 
 * நநக்நபாஃநஜ்கள், ிபெட்நபாஃில்கள் பக்கினத்துயம் யாய்ந்தனய 
 * ாக்டீரினங்கள், னயபஸ்கள், சினதயனடந்த பசல்கன யிளங்குகின். 
23) பதாடர் ஆய்யின் னன்கள் னாது? (நதனும் 3 நட்டும்) (3X1=3M) 
 i) எபே குடும்த்தில் குிப்ிட்ட ண்ின் யபாற்ன உணர்த்தும் 
 ii) எபே குிப்ிட்ட நபபு நாய் சந்ததி யமித்பதாடர்கில் வ்யிதம் 
பயித்நதான்றுகிது ன் அதன் ானதனன அிந்து பகாள்ள்வும், கபேதுநகாாக ஊகிக்கவும் 
னன்டுகின்து. 

கா. * னநபாசிஸ் நற்றும் ினல் கீட்நடா தரினா நான் நாய்கின் சந்ததி 
யமித்பதாடரின உண்னநனில் ாம் யனபடம் பம் அினாம். (3X1=3M) 
24) குநாிங் பம் கினடக்கும் ன்னநகள் னானய? 
  1) ல்லுரினிர்த்தன்னந ின ிறுத்தாம்.-அமிந்து யிட்ட, அமிபம் ின யிங்கி  
உனிர்ித்தல் 
  2) நித உடல் உறுப்புகன, பச்பசல்கள் பம் யர்க்க னன்டுத்தாம். (2X1 ½=3M) 
25) திர்கா ஆற்ல் பம் ன்று னஹட்பஜன் அனமக்கப்ட காபணம் ன்? 
  1) அயின்ி உற்த்தி பசய்னாம் 
  2) நியாது, தின் யாய்ந்தது 
  3) சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு ற்டாது 
  4) ச்சுத்தன்னநனற்து 
  5) னகனாளுயது ிது 
  6) ல்நயறு இடங்களுக்கு அனுப்ி னயக்க ாதுகாப்ாது 
  7) ரிினனில் கினடக்கும் பயப்ம் னஹட்நபாகார்ன், த்தால் நற்றும் நீத்நதன யிட 
அதிகம் 
  8) பட்நபாினத்தின் பயப் இனந்திப ஆற்ன யிட இதன் பயப் இனந்திப ஆற்ல் 
அதிகம்     (நதனும் பன்று நட்டும்) (3X1=3M) 
 



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com  

9 

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html 

26) சூரின ஆற்ின் ினகள் னானய? 
1) பசவு நிகவும் குனவு 
2) சுற்றுச்சூமலுக்கு ாதிப்பு இல்ன 
3) பதலீடு யணீாயது இல்ன   (3X1=3M) 

27) பஜர்சி கனய இப்சு குிப்பு ளதுக 
 * குட்னடனானய 
 * பயள்ன-அடர் சாம்ல் ிம்,  ிம் 
 * ீண்ட காம்புனடன ால்நடி 
 * 4950 கிநா ால், 5% பகாளப்புச் சத்து 
 * கநபாட்டின் உள் நஞ்சல் ிப்ால் 
 * கான பபட்டுத்தன்னபனடனது 
 * பஜர்சி,ஹரினாா, சிந்திபடன் கப்பு பசய்து கப்ி நாடுகன உபேயாக்காம். 
       (நதனும் பன்று நட்டும்) (3X1=3M) 
28) CDNA ன்ால் ன்? 
 * MRNA-க்கின் பநாக அயற்ின உபேயாக்கின ஜனீ்கள் (அ) DNA துண்டங்கள் CDNA 
ினவுறுப்பு  DNA-க்கள் ப்டும். (3M) 

(அல்து) 
 தூதுதர் (RNA) ஆர்.ன். க்கின் ினவுறு CDNAகின் ிபதிகள் ின்நாக்கி 

(ரியர்ஸ்) டிபான்ஸ்கிரிப்நடஸ் பாதிகள் பம் உபேயாக்கப்ட்டுள் (3M) 
ிரிவு-இ 

29) ற்கால்யாய் சிகிச்னசனனப் ற்ி யிக்கம் தபேக 
      அ) ல்ின் நநல்- துனப் பாினால் துனனிடுதல் – ற்கூழ் பாபேட்கள் 
 தண் கபேயினால் ீக்கப்டுதல் – X-கதிர் ிமற்ட கண்காணிக்கப்டுதல் 
      ஆ) குமி சுத்திகரிக்கப்டும் – தண்ணுனிபபதிரி நபேந்து (Anti-biotic)  ிபப்புதல் (1½ M) 
 தற்காிகநாக படுதல் – சி ாட்களுக்குப் ின் கிபேநிகற் ினபள்தா   
  நசாதிக்கப்டும். (1½ M) 
     இ) நாய் பதாற்று இல்னபனில் – ற்கால்யாய், நபப்ால் ிசினுடன் துத்தாக                        
ஆக்னெடு கனய பகாண்டு ிபப்ப்டும். சிபநண்டிால் சீல் பசய்னப்டும் (2 M) 
 
30) நதனும் இபண்டு ாக்டீரினா நாய்கன ற்ி யிக்குக 
 1) நாய்க்காபணி: (1M) 
 2) அிகுிகள்: (1M)        (2X2½=5M)  

3) பவும் பன (½ M) 
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31) உறுப்பு நாற்ம் ன்ால் ன்? 
 யனபனன: 

 ளதுட ஏர் உறுப்ன, ஆநபாக்கினநா நாற்றுபேப்புக் பகாண்டு சரி பசய்யநத 
“டிபான்ஸ்ிான்நடசன்” ஆகும். (1M) 

ய.
ண் 

யனபனன .கா 

1 பகானடனாிகிடநிபேந்து பப்ட்ட திசு 
பகானடனாி பேக்நக நாற்னய பம் 
பாபேத்தப்டுதல் (½ M) 

ிாஸ்டிக் அறுனயசிகிச்னச பம் எபே 
நிதின் பதானடப் குதினிிபேந்து டுக்கப்ட்ட 
நதால்குதினன அம்நிதின் தீக்கானநனடந்த 
பகப்குதிக்கு நாற்றுதல் (½ M) 

02 அல்நாகிபாஃப்ட்:-நாறுட்ட நபின 
அனநப்புனடனதும், எநப சிற்ித்னதச் 
சாந்தயர்கினடநன நாற்ப்டும் “கிபாப்ட்” 
ஆகும் (½ M) 

எபே நிதில் இபேந்து நற்பாபேயபேக்கு 
நாற்டும் சிறுீபகம் (½ M) 

03 பஜநாகிபாப்ட்:- பற்ிலும், நாறுட்ட 
நபின ாபம்ரினத்னதச் சார்ந்த 
உனிரிகளுக்கினடநன நாற்ப்டும் 
உறுப்ாகும் (½ M) 

ன்ி அல்து குபங்குகிிபேந்து நிதனுக்கு 
நாற்ப்டுயது 

04 நசாகிபாப்ட்:- எநப நபின அனநப்னக் 
பகாண்னடபே ர்களுக்கினடநன 
நாற்ப்டும் கிபானட் ஆகும் (½ M) 

குநான்கள் அல்து உபேபயாத்த் 
இபட்னடனர்கினடநன உறுப்பு நாற்ம் (½ M) 

 
32) நித ஜநீாம் திட்டத்தின் பக்கினத்துயம் நற்றும் ன்னநகள் னாது? 
 * சி உனிர்பகால்ி நாய்கா புற்றுநாய் நான்யற்ன குணப்டுத்தும் 
யமிபனனனக் கண்டின உதவுகின்து. 
 * நிதரில் நதான்றும் நாய்கள் ற்ித் பதியாக அினவும், அதற்நகற் 
நபேந்துகன உபேயாக்கவும் இத்திட்டம் உதவுகின்து 
 * HGP-திட்டம் நாய்கனத் நதாற்றுயிக்கும் குனாடுள் ஜனீ்கன அின 
உதவுகின்து 
 * ல் ிப்பு நற்றும் ல் நபபு யமி சபதான அனநப்புக் பகாள்னகக்கு நித 
ஜநீாம் திட்டம் கபேயினாக பசனல்டுகின்து. இதன்பம் திர்காத்தில் நாய்கற் 
சபதானத்னத உபேயாக்க இனலும். 
 * ல் ிப்பு நற்றும் ல் நபபு யமி சபதான அனநப்புக் பகாள்னகக்கு நித 
ஜநீாம் திட்டம் கபேயினாகச் பசனல்டுகின்து. இதன் பம் திர்காத்தில் நாய்கற் 
நித சபதானத்னத உபேயாக்க இனலும்.  
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 * இத்திட்டம் உடற்பசல் ஜனீ் சிகிச்னச நற்றும் கபேயமினிா ஜனீ் சிகிச்னச 
பனக்கு உதவுகின்.  (5X1=5M) 
33) கமிவுீர் சுத்திகரிப்பு நற்றும் நநாண்னந ற்ி சிறுகுிப்பு தபேக. 
 கமிவுீர் சுத்திகரிப்பு நற்றும் நநாண்னந: (1½M) 

1) நிதக்கும் கமிவுகன ீக்க உனன னயத்தல் 
2) டினனயத்தல் 
3) யடிகட்டுதல் 
4) துர்ாற்ம் நற்றும் யண்ணநநற்றும் பாபேட்கள் ஆயினாயதற்கு காற்நாற்ம் 
5) நாய் ற்டுத்தும் உனிரிகனக் பகால் குநாரின் ற்ம் பசய்தல் 

பதல்ின சுத்திகரிப்பு ினனம்:- 
 சாக்கனட கமிவுகன சுத்திகரித்தல் 
 50% - 65% நிதக்கும் பாபேட்கன ீக்காம் (½M) 

டிினகள்: 
1) இனந்திப யடிகட்டல் 
2) சல்னட னன்டுத்துதல்\ 
3) டின னயத்தல் 
4) குநாரின் ற்ம் பசய்தல் (1½M) 

இபண்டாம் ின சுத்திகரிப்பு ினனம்: 
 ாக்டீரினாக்கன பகாண்டு கரிநக் கமிவுகன ீக்குதல் 
 இக்கமிவுகால் ீர்ினகில் உள் ஆக்ெிஜன குனத்துயிடாதடி, 

காற்நாட்டம் பம் ஆக்ெிஜன் ற்றுதல் 
 ாக்டீரினாக்கால் உண்டாக்கப்டும் கனகள் காற்று அற் பசரிப்ான் பம் 

ீக்குதல் (1 ½ M) 
34) சிறுகுடில் னடபறும் பசரித்தனப் ற்ி ஏர் கட்டுனப யனபக? 
 i) சிறு குடின் பன்று குதிகள்- டிநனாடிம், ஜஜீீம், இினம் ((1M) 

ii) ித்தீரில் உள் பாபேட்கள்- நகானமப்பாபேட்கள், பகாஸ்ட்பால், ித்த ிநி, 
ித்த உப்புகள் (1 M) 
iii) பகாளப்பு ித்த உப்புகள்     பகாளப்பு தியானகள் (1M) 
iv) கனணனீர் (டிரிப்சின், னகநநாடிரிப்சின்)(1M) 
v) ண்டிநபானகநஸ் பசனல் (1M) 
vi) அனநநஸ், னப்நஸ், கார்ாக்ெி பப்டிநடஸ், ிபெக்ிநனசு (½ M) 
vii)புநபாட்டீன்கள்+டிரிப்சின்             ாிப்பப்னடடுகள், பப்நடான்கள் (½ M) 
viii) புநபாட்டீன்கள் னகநநாடிரிப்சின்      சிின பப்னடடுகள்(½ M) 
ix) கார்ாக்சி பப்டிநடஸ்        ாிபப்னடடுகன –னட-டினப பப்னடடுகாக 
அநிநா அநிங்காக நாற்றுதல் (1 M)          
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x) பகாளப்பு       னநஸ்       பகாளப்பு அநிங்கள் + நாநாகிிசனபடுகாக 
நாற்றுதல் (½ M)                 
xi) சக்கஸ் ண்டரிகஸ் – நதனும் 4 யனககள் (2M) 

 
35) சிறுீர் உபேயாக்கப்டும் ல்நயறு ினகன யிக்குக. 
 1) குநாநபோர் யடிகட்டுதல்-1M 
 2) யடிகட்டும் தன்னந-1M 
 3) குமல்கில் நீண்டு உிஞ்சுதல்-1M 
  அ) அண்னந சுபேண்ட குமல்கில் நீண்டும் உிஞ்சுதல்-1M 
  ஆ) பஹன்ிஸ் யனயின் நீண்டும் உறுஞ்சுதல்-1M 
  இ) நசய்னந சுபேண்ட குமில் நீண்டும் உிஞ்சுதல்-1M 
  ஈ) நசகரிக்கும் குமில் நீண்டும் உிஞ்சுதல்-1M 
 4) குமல்கில் சுபத்தல்-1M 
 5) யனபடம் டம்-1M+ாகம்=2M 
36) யறுனந ற்ி எபே பதாகுப்பு தபேக. 
 1. யனபனன (1M) 
 2. யபேம் ாடுகில் யறுனந (1/2M) 
 3. நநற்கு நபாப்ினா ாடுகில் யறுனந (1/2M) 
 4. பளனநனா யறுனந (1M) 
 5. ாட்டின் ினக்கு பதாடர்ினா யறுனந (1M) 
 6. யறுனநபம் சுற்றுச் சூமல் ிபச்சனகளும் (2M)  
 7. யறுனநனன சரி பசய்பம் யமிபனகள்  (நதனும் 4) (4M) 
 
37) கனய இப்சுக்கா கீர் நற்றும் சிந்தி ற்ி ஏர் கட்டுனப யனபக 

1) கிர்: 

அ) நதாற்ம்,பயல்: பதன்கத்தினாயாரின் கிர் காடுகள் கப்பு யனக நபாடா, 
நகாபாஷ்டிபாயின் சி குதிகில் காணப்டும் (1M) 

ஆ) தித்தன்னந ண்புகள்:  
1) ிம்: எநப ித்தில் இபேக்காது 
2) சியப்பு அல்து கபேஞ்சியப்பு, பயண்னந கந்த சியப்பு புள்ிகள் 
3) உடற்கட்டு: சிப்ா உடற்கட்டு 
4) நதாற்ம்: கம்பீநா நதாற்ம் 
5) காது: இன நான் ீண்ட காது  
6) யால்: சாட்னட நான் ீநா யால் 
7) கால்கள்: கால்கள் உபேண்டு திபண்டனய 
8) காம்பு: பரின நடி அதற்நகற் காம்புகள் 
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9) கானகள்: பேத்த, இமக்க சக்தி யாய்ந்த கானகள் 
  (நதனும் 7 ண்புகள்) 7X½=3½  

 இ) ால் உற்த்தி: 3715 kg ால் எபே கனய காத்தில் (½M) 
2) சிந்தி:- 
 அ) நதாற்ம் பயல்:- கபாச்சி, னஹதபாாத் 
 ஆ) தித்தன்னந:- 
  1) உபேயம்: டுத்தப உபேயம், அயா உடனநப்பு 
  2) பகாம்புகள்: க்கயாட்டில் அனநந்த தடித்த நளங்கின பன உள் பகாம்பு 
  3) பகத்நதாற்ம்: கூர்னநனா அிவுனடன பகத்நதாற்ம் 
  4) ிம்: ஆழ்ந்த கபேஞ்சியப்பு ிம், கானகள் ித்தில் குனந்தனய 
  5) கானகள்:  
   அ) திநில் உண்டு 
   ஆ) உனமப்பு:- சீபாக உனமக்கக் கூடினது 
  6) சுக்கள்: 
    அ) நடி: பரின நடி குனந்த அவு காம்பு 
    ஆ) சாதுயா அடக்கநானய 
    இ) தாங்கும் தின்: சுக்கள் பயப்த்னதபம், பூச்சிக் கடிகனபம் தாங்கும் 
தினுனடனது 
    ஈ) குனந்த பசயில் ினன ால் தபேம் 
ால் உற்த்தி- 5443 kg ால் எபே கனய காத்தில்   
 
 
தேர்வில் அேிக மேிப்பபண்கள் பபற வாழ்த்துக்களுடன் விரடக்குறிப்பு ேயாரிப்பு ஆசிரியர்: 

Mr.MURUGAIYAN MSC.B..ED.,M.Phill 
P.G ASST IN BIOLOGY 
St.Joseph’s Hr.Sec.School 
Vichoor - 614617, Manamelkudi (tk)                  
Pudukkottai (Dt) 
Cell: 9092538675;9092450260 


