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த்தளம் யகுப்பு  அழயினல் ளடத்தழன்  ளடயளரினளக 2 நதழப்பண் யிலடகள்                                                         
ளடம் – 1 நபபும் ரிணளநபம் 

1. ஏங்கு ண்பு =  45/60 ×100 = 75%      எடுங்கு ண்பு = 15/60 ×100  = 25%                                                                                                
மய ஏங்கு ண்பு எடுங்கு ண்பு யிகழதம் = 3 : 1                                                                                                       
2.                                                                                                                                                           
i) சழற்ழ உனிரிகலக்கு இலடமன களணப்டும் மயறுளடு.                                                         
ii) மரித்துக்குள்ம களணப்டும் மயறுளடு. 

3. i) ஆம், ற்றுக்பகளள்கழமளம்.       ii) பெக்ிள. 

4. i) ஜனீ்   ii) அல்லீல்   iii) அல்ழமள நளர்ஃபுகள் 

5. *அணுகுண்டு கதழர் யசீ்சழன் கதழரினக்கம் அங்குள் நக்கின் இச்பசல்கல ளதழத்தது. அதளல் 
தலபல தலபலனளய் நக்கள் ளதழக்கப்ட்டர். 

6. மலளமநள பலிழஸ், மலளமநள பக்டஸ், ழனளண்டர்தளல் நிதன், மலளமநள பசினன். 

7.                                                                                                                      
ii)தடுப்பூசழகள்,பளதழகள்,தழர்உனிர் பளபேள்கள்,கிந அநழங்கள்.                                                                                                                 
களபணம் : கிந அநழங்கல உனிரி பதளமழல்தட் பலனில் தனளரிக்க இனளது. 

8.                                                                                                                                                      
ீமளலடப் : புத்மதளற்த்தழல் பயிப்லடனளகக் களணப்டும் ண்பு - பட்லட, குட்லட                                        
ஜமீளலடப் : புத்மதளற்ப் ண்புகலக்கு களபணநள குமபளமநளமசளம் அல்து ஜனீ் அலநப்பு – TT or tt 

9.                                                                                                                                       
மயறுளடுகள் :                                                                                                                   
உனிங்கலக்கு இலடமனனள ண்புகில் களணப்டும் நளறுளடுகள் மயறுளடுகள் ஆகும்.                                 
யலககள் :                                                                                                                                    
1.சழற்ழ உனிரிங்கலக்கு இலடமன களணப்டும் மயறுளடு.                                                                                   
2.இபே மயறுட்ட சழற்ழங்கலக்கு இலடமன களணப்டும் மயறுளடு                                                                  
3.மரிங்கலக்கு இலடமன களணப்டும் மயறுளடு 

10.                                                                                                                                                  
இனற்லகத் மதர்வு மகளட்ளட்லட பயினிட்டயர்  சளர்ஸ்  டளர்யின்.                                                                             
மகளட்ளடுகள் :                                                                                                                      
1.உனிங்கின் யளழ்யினலுக்கள மளபளட்டத்தழல் பயற்ழ பறுலயமன ழல ழறுத்தப்டும்.                          
2. நபினல் நளற்ங்களல் மதளன்றும் மயறுளடுகம ரிணளநத்லத ற்டுத்துகழன். 

11.                                                                                                                                       
* இலய குமளன் பசல்களல் உற்த்தழ பசய்னப்டும் ஏரிச்பசல் தழர்ப்பு பளபேள் ஆகும்.                                                          
* இது லலிரிட்மடளநள பதளமழல்தட்ம் பம் உற்த்தழ பசய்னப்டுகழது.                                                                                 
னன்: புற்றுமளய்க்கு தழபளக னன்டுகழது. 

12. குமளன் :                                                                                                                             
* அலநப்ிலும், நபபுப் ண்புகிலும் எத்த உனிரிகள் குமளன்கள் ஆகும்.                                                                  
* பற்மளலபப் மளன்  கல்கல உபேயளக்களம்.                                                                                            
களல்லட அழயினல் னன்ளடு : னனுள் யிங்குகின் கல்கல உபேயளக்களம். 
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13. ளன்கு ளய்க்குட்டிகல ிக்க யளய்ப்புள்தளக கபேதுமயளநளளல் பன்று ளய்குட்டிகலக்கு 
குலக்கும் ண்பு அதழகநளகவும் எபே ளய்க்குட்டிக்கு  அலநதழனள ண்பும் பகளண்டதளக களணப்டும்.                        

                                                                                          
புத்மதளற் யிகழதம் = 3:1    ஜீளக்க யிகழதம் = 1:2:1 

14. டளழ ஆட்டுக்குட்டி டளர்பசட்  பயள்லனளட்டில எத்தழபேக்கும்                                                                                              
களபணம் : டளர்பசட் பயள்லச் பசம்நழனளட்டின் ளல் நடிச் பசல்ழல் உட்கபேயில் உள் இபேநன 
குமபளமநளமசளம்கள் அலத்து ஜனீ்கலடன் இபேந்த களபணத்தழளல் டளர்பசட் ஆட்டின் ண்புகம 
டளழக்கும் இபேக்கும். 

15.                                                                                                                                                                              
*பூச்சழக்பகளல்ழகின் னன்ளட்டில் மளபளடி பயற்ழப்பறும் பூச்சழகள் உகழல் 
ழலழறுத்தப்டுகழன்.                                                                                                                                  
* ீண்ட கள பூச்சழக் பகளல்ழகின் னன்ளடு பூச்சழகில் நபணு நளற்ம் மதளன் யமழயகுக்கும்.                                          
* இதளல் மதளன்றும் மயறுளடுகள் நபேந்தழற்கு தழர்ப்புத்தன்லந பகளண்ட புதழன இங்கல 
உபேயளக்கும். 

16.                                                                                                                                  
டனளடிஸ் குலளடு உலடன ஜனீ்கள்  கலணனத்தழல் உள் ீட்டள பசல்கள் அமழயதளல்  ற்டுகழது.  
ஜனீ்புகுத்துதல் அல்து  ஜனீ் சரி பசய்தல் பம் இந்மளய் குணப்டுத்தப்டுகழது.                                                                          
யலககள் :  1.உடற்பசல் நபணு நபேத்துயம்    2.இச்பசல் நபணு நபேத்துயம். 

17. பளபேந்தளத இலண:  இண்டர்பபளன்கள்-ளக்டீரினள தழர்ப்பு புபதம். 

18.                                                                                                                                          
அ.                                                                                                                                            
இலய அதழக பசல்கல உபேயளக்கும் தன்லந லடத்தது. மநலும் ந்த எபே தழசுயளகவும் நளறுளடு 
அலடனக்கூடினது. குமபளமநளமசளம்கள் இபேநனத் தன்லநக் பகளண்டலய.                                                                                                                                     
ஆ.                                                                                                                                                            
மலப்ளய்டு : உட்கபேயில் களணப்டும் குமபளமநளமசளம்கின் எபேநனழல (n) மலப்ளய்டு ப்டும்.                                                                                                                                               
டிப்ளய்டு   : உட்கபேயில் களணப்டும் குமபளமநளமசளம்கின் இபேநன ழல (2n) டிப்ளய்டு ப்டும். 

19.                                                                                                                                     
அ.தடுப்புநபேந்து                                          -  தண்ணுனிரி                                                                                                               
ஆ.இனற்லகயளப                                         – ரிபளபேள்                                                                                                                             
இ.சழட்ரிக்அநழம்                                         - கரிந அநழங்கள்                                                                                                                                    
ஈ. நளமளகுமளல்                                    -தழர்ப்புப் பளபேள்                                                                                          
உ.லயட்டநழன்கள்                                        – யர்ச்சழலத நளற்ம். 

20. 

 ண்புகள் ஏங்குண்பு எடுங்குண்பு 
யிலத-யடியம் உபேண்லட சுபேக்கம் 
யிலத-ழம் நஞ்சள் ச்லச 
நரின் ழம் ஊதள பயள்ல 
நரின் அலநயிடம் மகளணம் தி 
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ளடம் - 2    மளய்த் தலடக்களப்பு நண்டம் 

1.                                                                                                                                                
நபளசுநஸ் நற்றும் குயளரழமனளர்கர் மளய்கள் புபதக்குலளட்டளல் ற்டுகழன் ன்து சரி. ஆளல் 
அதன் அழகுழகள் தயளகக் பகளடுக்கப்ட்டுள்.                                                                                                           
தழபேத்தழன யிலட :                                                                                                                         
நபளசுநஸ் மளய் அழகுழகள் : லட குலவு, கடுலநனள யனிற்றுப் மளக்கு,லும்பு நீது மதளல் 
மளர்த்தப்ட்டது மளன் உடலநப்பு                                                                                                                             
குயளரழமனளர்கர் மளய் அழகுழகள் : உப்ின யனிறு, பகம் களல்கில் யகீ்கம் 

2. தினள என்று: நளலக்கண்.                                                                                                        
களபணம் : இந்மளய் லயட்டநழன் ‘A’ குலளட்டளல் யபேகழது.ஆளல் நற் மளய்கள் பம்லப 
மளய்கள் ஆகும். 

3. (i) சி எலகுதல்.  (ii) சுயளசப் ளலத, அதன் மநற்புங்கிலுள் ளசழ ித்தீழனத் தழசுக்கின் யகீ்கம். 

4.  

ய.ண்     ழக்குபேடு மளய்  நளலக்கண் மளய் 
  1 இது நபினல் மளய் ஆகும் லயட்டநழன் A குலளட்டளல் மதளன்றும் மளய்  
  2 பம்லபனளக கடத்தப்டும் மளய் பம்லபனளக கடத்தப்டளத மளய். 

5.                                                                                                                                            
மளனின் பனர் : டர் தளநலப                                                                                                                                  
மளய்க் களபணி : பூஞ்லசகள் (ிபடர்மநளலட்டளன், லநக்மபளஸ்மளபம், ட்லபக்மகளலட்டளன்) 

6. மளய் பப்ி : பண் அளிஸ் பகளசு.   இப்ல ற்டுத்துயது : ிளஸ்மநளடினம் ளல்சழளபம். 

7. HIV க் கண்டழபம் ஆய்வு - லசள (ELISA)     HIV  உறுதழப்டுத்தும் ஆய்வு – பயஸ்ட்டர்ன் ிளட் 

8. எமப நபேந்தழல் பன்று மளய்கல தடுக்கும் சழகழச்லச பத்தடுப்பூசழ ப்டும்.                                                                     
பன்று மளய்கள் : (i) பதளண்லட அலடப்ளன்  (ii) கக்குயளன் இபேநல்   (iii) படட்டளஸ். 

9. நந்தநள பப்ட்ட மளய்த் தடுப்ளற்ல். 

10.                                                                                                                                         
(i) சரி                                                                                                                                           
(ii) சரி                                                                                                                                   
(iii) தயறு. TT நற்றும் BCG ஆகழன இபண்டுமந பசனல்நழகு பப்ட்ட மளய்த் தடுப்ளற்லக் அிக்கழது.                                         
(iv) தயறு. நமரினள புமபளட்மடளமசளயள பம் பவும் மளய். டர்தளநலப பூஞ்லச பம் பவும் மளய்.             
11.                                                                                                                                                       
(i) இபம்னளயிற்கு உணயில் லயட்டநழன் ’C’ குலளடு உள்து. லயட்டநழன் C குலளட்டளல் ற்டும் மளய் –ஸ்கர்யி                                                                                                                                                     
(ii)   

லயட்டநழன்கள் குலளட்டு மளய்கள் மளய் அழகுழகள் 
லயட்டநழன்கள் - A ழக்மடளமளினள நளலக்கண் 
லயட்டநழன்கள் - B1 பரி பரி பம்புக் குலளடு 
லயட்டநழன்கள் - C ஸ்கர்யி ற்கில் இபத்தக்கசழவு 
லயட்டநழன்கள் - D ரிக்கட்ஸ் லும்புகில் களல்சழனம் குலவு 
லயட்டநழன்கள் - K இபத்தக்கசழவு இபத்தம் குலதல் 
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ஆக்கம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., .ஆசழரினர், இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.,  . ஆசழரினர், அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம்.  
நீள.மநகளதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி,  புழயம். தழபேயளபைர் நளயட்டம் 

 

12.                                                                                                                                                          
தடுக்கப்டும் மளய் : ய்ட்ஸ்                                                                                                       
தடுப்பு பலகள்: : (i) ளதுகளப்ள ளலுவு பலகள்  (ii) HIV ஆய்வு பசய்னப்ட்ட இபத்தம் 
பசலுத்துதல். 

13. அ. (iii)    ஆ. (iv)     இ. (ii)      ஈ. (i)            

14.                                                                                                                                            
ீரின் பம் பவும் மளய்கள் : களபள, லடளய்டு, அநீிக் சவதமதழ.                                                                
களற்ழன் பம் பவும் மளய்கள் : களசமளய், பதளலமளய், ழமநளினள, சளதளபணச் சி.                                                   
ளழ பதளடர்பு பம் பவும் மளய்கள் : சழிழஸ், பகளமரினள, ய்ட்ஸ்.      

15.                                                                                                                                             
அ.  

ய.ண் மளய்க் களபணிகள் மளய்கள் 
   1 லநக்மகள ளக்டீரினம் டிபெர்குமளசழஸ் - TB  (ளக்டீரினள) களசமளய் 
   2 ிளஸ்மநளடினம் லயயளக்ஸ் (புமபளட்மடளமசளயள) நமரினள 
   3 HIV (பபட்மபள லயபஸ்) ய்ட்ஸ் 

ஆ. இக்கூற்று சரி.                                                                                                                             
(i) லயபஸ்கள் திதன்லந யளய்ந்தலய. பில் அலயகள் யிபேந்மதளம்ினின் உடழல் 
உனிபேள்லயனளகவும், உடலுக்கு பயினில் உனிபற் பலனிலும் பசனல்டும்.                                                                                                     
(ii) லயபஸ்கின் பக்கழனநளக பபட்மபள லயபஸ்கின் மளய் தழர்ப்பு தன்லந குழத்து அழந்து பகளள் 
யலக ஆபளய்ச்சழகள் உகழன்  ளடுகில் இன்னும் டந்து யபேகழன்.  மய மளன் லயபஸ் 
பதளற்று மளய்கலக்கு நபேந்து கண்டுிடிப்து நற் மளய்கல யிட நழகவும் கடிம்.                                             

16.                                                                                                                                     
இக்கூற்று சரி.                                                                                                                      
களபணம் : நீசல்ஸ் மளனிளல் ளதழக்கப்ட்டதளல் அந்த நளணயனுக்கு பப்ட்ட பசனல்நழகு மளய்த் 
தடுப்ளற்ல் இனற்லகனளகமய உண்டளகழனிபேக்கும். 

17.                                                                                                                                               
மளய்க் களபணி : ிபடர்மநளலட்டளன், லநக்மபளஸ்மளபம், ட்லபக்மகளலட்டளன் ஆகழன பூஞ்லசகள்.                                    
அழகுழ : நிதத் மதளழன் இந்த பசல்கலத் தளக்கழ மதளல், உமபளநம், கம் மளன்யற்ழல் அரிப்ல 
ற்டுத்துதல்.   

18.                                                                                                                                                  
அ. BCG    ஆ. களபள    இ. களசமளய்    ஈ. ட்மபளமளமசளனிட்   உ. தன் ம் நற்றும் யீத்லத 
அழந்த ழல. 

19. பசனற்லகனள நந்தநளகப் பப்ட்ட தடுப்ளற்ல். 

20. 

யர்சழலத நளற்க் குலளட்டு மளய் நபினல் மளய் சத்துக் குலளட்டு மளய் 
1.டனளடிஸ் பநல்ழடஸ் 
2.உடல் பேநன் 
3.அல்சழநர் மளய் 

1.தளசவநழனள 
2.குநழமழச் சழறுயன் மளய் 
3.லமீநளிழனள 

1.பரி பரி 
2.ஸ்கர்யி 
3.நபளஸ்நஸ்   
4.ழக்மடளமளினள 

              

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



ஆக்கம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., .ஆசழரினர், இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.,  . ஆசழரினர், அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம்.  
நீள.மநகளதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி,  புழயம். தழபேயளபைர் நளயட்டம் 

 

21.                                                                                                                                                    
அ. சரி                                                                                                                
ஆ. தயறு. லடளய்டு சளல்மநளல்ள லடஃி ன்னும் ளக்டீரினளயளல் உபேயளகழது.                                                                              
இ. சரி                                                                                                                                                                    
ஈ. தயறு. இன்புலனன்சள A (H1N1) ப்டும் லயபளறளல் உபேயளகழது.     

22.                                                                                                                              
ஸ்மளமபளசுயளய்டுகள் நித உடழன் கல்லீபழல் தலமந்து பபேகழ இபத்த சழயப்ணுக்கலத் தளக்கழ 
பயடிக்கச் பசய்கழது. இதன் களபணநளக லமீநளமசளனின் ன்னும் ச்சுப்பளபேள் பயிப்ட்ட ின்மப 
களய்ச்சல் யபேகழது. 

23. அ. நிதின் கல்லீபல் சுமற்சழ.        ஆ.ஸ்மளமபளமசளயள உபேயளக்க சுமற்சழ. 

24. 1..லடளய்டு – சளல்மநளல்ள லடஃப்ி      2. அநீிக் சவதமதழ – ண்டநழள லழஸ்மடளலடிகள   

25. ஆ. டனளடிஸ் பநல்ழடஸ் – இன்சுழன் லளர்மநளன் குலளடு.       

ளடம்: 3      நித உடல் உறுப்பு நண்டங்கின் அலநப்பும் பசனல்ளடுகலம். 

1. பம்பு நண்டம் நற்றும் ளநழல்ள சுபப்ி நண்டம். 

பம்பு நண்டம் ளநழல்ள சுபப்ி நண்டம். 
பசய்தழகல அசுதல், கட்டுப்ளடு மளன் 
பசனல்கல பசய்கழது. 

யர்ச்சழ, இப்பபேக்கம் மளன் பசனல்கல 
கட்டுப்டுத்தவும் எபேங்கழலணக்கவும்  பசய்கழது. 

2. 

பநடுல்மட்டட் ழபெபளன்கள் பநடுல்மட்டட் அற் ழபெபளன்கள் 
1.பயண்லந ழபெபளன்கள் 
2.லநனழன் உலனிளல் படப்ட்டது 
3.பலனில் பயண்லநப் குதழனில் 
களணப்டுகழது. 

1.சளம்ல் ழ ழபெபளன்கள். 
2.லநனழன் உலனிளல் படப்டளதது. 
3.பபேபலனில் சளம்ல் குதழனில் 
களணப்டுகழது. 

 

3. பகும். இது பல தண்டுயடத்துடன் இலணபம் குதழனில் அலநந்துள்து. 

4.                                                                                                                                                        
* டு பலனின் பதுகுப் குதழனில் ளன்கு அலபயட்டக் மகளங்கள் களணளப்டுகழன்.             
அலய களர்மளபள குயளட்ரிபஜநழள ஆகும்.                                                                                                                                        
ணிகள் : ல்மயறு ளர்த்தழன் அிச்லச பசனல்கலபம் , ளர்லயனின் சளர்பு இனக்கத்லதக் 
கட்டுப்டுத்துதல், எலங்குப்டுத்துதல் மளன் பசனல்கலச் பசய்கழது. 

5.                                                                                                                                                                   
இயற்ழற்கு ளங்கள் கழலடனளது. மய  இலய ளநழல்ள சுபப்ிகள் ன்று அலமக்கப்டுகழன்.                             
சுபக்கும் பளபேள்கள் லளர்மநளன்கள் ப்டும்.                                                                                                  
லளர்மநளன்கள் உற்த்தழனளகும் இடத்தழழபேந்து பசனளற்றும் இடங்கலக்கு இபத்தத்தழன் பம் டுத்துச் 
பசல்ப்டுகழன். 

6. அ. ிட்பெட்டரி சுபப்ி         ஆ. கலணனம் 

7. அ. லதபளக்றழன்              ஆ. அட்ரீழன், ளர் அட்ரீழன். 
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8.                                                                                                                                                                        
ஆண் இப்பபேக்க லளர்மநளன் – ஆண்ட்மபளஜன்.                                                                                                               
ணி : ஆண் இப்பபேக்க உறுப்புகின் யர்ச்சழ நற்றும் யிந்து பசல் உற்த்தழலனத் தூண்டி யிடுகழது.                             
பண் இப்பபேக்க லளர்பநளன் – ஈஸ்ட்மபளஜன், ரிளக்றழன்.                                                                         
ணி : பண் இப்பபேக்க உறுப்புகின் யர்ச்சழ. (ஈஸ்ட்மபளஜன்) நகப்மற்ழன் மளது இடுப்புப்குதழ 
தலசகல தர்யலடனச் பசய்து குமந்லத ிப்ல ிதளக்குகழது.( ரிளக்றழன்) 

9.                                                                                                                                                      
அ. எத்தழலசயள குமபளமநளமசளம்கள் இலணவுறுதல் –  லசமகளட்டீன்                                                                   
ஆ.தி அலடதல்                                          –  டிப்மளடீன்                                                                            
இ.குறுக்மக கத்தல்                                       –  ளக்கழடீன்                                                                             
ஈ. ஸ்ிண்டில் கதழர் அலநப்பு உபேயளதல்                - லடனளலகறழஸ் 

10.       படண்டிபளன்                    பசல் உடம் 

           ஆக்றளன்          கழலத்த படிவுப் குதழ 

  

11. 

              தகர்தல்               ளர்லய 

12.                                                                                                                                                               
இ நற்றும் ஈ. லீடிக் பசல்கள் படஸ்மடளஸ்டிபளன் லளர்மநளல உற்த்தழ பசய்கழன். நற்றும் 
கலணனம் பளதழகலபம் லளர்மநளன்கலபம் உற்த்தழ பசய்கழன். 

13.                                                                                                                                                              
அ. இது தயள கூற்று.    சரினள கூற்று : ஆல்ள பசல்கள் குலக்மகளகளல உற்த்தழ பசய்கழன். 
ீட்டள பசல்கள் இன்சுழல உற்த்தழ பசய்கழன்.                                                                                                          
ஆ. இது சரினள கூற்று                                                                                                                                     
இ. இது சரினள கூற்று.ன்                                                                                                                               
ஈ. இது தயள கூற்று.    சரினள கூற்று : அண்டகம் பட்லடகலபம் , ஈஸ்ட்மபளஜன், 
புமபளபஜஸ்டிபளன் நற்றும் ரிளக்றழன்  ஆகழன லளர்மநளன்கலபம் சுபக்கழது.                                                        
14.                                                                                                                                                          
அ. சரி                                                                                                                                
ஆ. தயறு. ண்மடளகழலபன் சுபப்ிகள் னளவும் ளபள் சுபப்ிகள். அலய சுபக்கக் கூடின மயதழப்பளபேள்கலக்கு 
லளர்மநளன்கள் ன்று பனர்.                                                                                                                      
இ. சரி                                                                                                                                                        
ஈ. தயறு. லதபளய்டு சுபப்ினின் மகளளழளல் பன்கலத்து கமல ற்டுகழது. 
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15. 

அடிமளலலமளலசழஸ் லளர்மநளன் பசனல்கள்  நற்றும்  மகளளறுகள் 
பசளநட்மடளட்மபளிக் லளர்மநளன் / 
யர்ச்சழ லளர்மநளன் ( STH / GH ) 

சழழனயர்கில் குலயள சுபப்பு குள்த்தன்லந, 
நழலகசுபப்பு அசுபத்தன்லந / பரினயர்கில் நழலக சுபப்பு – 
அக்மபளபநகழ 

லதமபளட்மபளிக் / லதபளய்டு தூண்டும் 
லளர்மநளன் (TSH) 

லதபளய்டு சுபப்ினின் யர்ச்சழலனத் தூண்டி லதபளக்றழன் 
உற்த்தழலனத் தூண்டும். 

 

16. 

       அட்ரீல் சுபப்ி                    அட்ரீல் களர்படக்ஸ் 

17. 

         

எபே பல ழபெபளன்      இபேபல ழபெபளன்        பல ழபெபளன்           

18.                                                                                                                                                    
அ.  தயறு. இது இப்பபேக்க ிதீழனல் பசல்கில் லடபறுகழது.                                                                   
ஆ.சரி                                                                                                                                                     
இ. தயறு. எத்தழலசயள குமபளமநளமசளம்கள் இலணயது இலணவுறுதல் ப்டுகழது.                                                                 
ஈ. சரி 

19. 

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

 

20. பலனின் பகும் ளதழப்லடந்ததளல் உனிரிமப்பு ற்ட்டது. இதனத்துடிப்பு, பச்சு யிடுதல் மளன் 
பசனல்கல எலங்குடுத்தும் ல்மயறு அிச்லச பசனல்கின் லநனநளக பகும் பசனல்டுகழது. 

21. 

அ.யளமசளிபஸ்சழன்  லடனளபடீஸ் இன்சழிடஸ்  
ஆ.இன்சுழன்  லடனளபடிஸ் பநழபடஸ் 
இ.ஆக்றழமடளசழன்  கபேப்ல சுபேங்க, யிரின பசய்தல் 
ஈ.லதமநளசழன் மளய் தடுப்பு 
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ஆக்கம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., .ஆசழரினர், இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.,  . ஆசழரினர், அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம்.  
நீள.மநகளதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி,  புழயம். தழபேயளபைர் நளயட்டம் 

 

22.  P ளலத யிலபயளக கடத்தும்  களபணம் : பம்பு பசல் பற்ழபேப்தளல். 

23.கலணனம்.                                                                                                                                
கலணனத்தழல் உள் ளங்கர்லளன் தழட்டுக்கில் ஆல்ள, ீட்டள ன் இபேயலக பசல்கள் 
களணப்டுகழன்.  ஆல்ள பசல்கள் குலக்மகளகளன் லளர்மநளலபம், ீட்டள பசல்கள் இன்சுழன் 
லளர்மநளலபம் சுபக்கழன். இபண்டு லளர்மநளன்கலம் இபண்டு மயறுமயறு ணிகலச் 
பசய்கழன். 

24. யிந்தகம்.  ஆண்ட்மபளஜன். 

ளடம் – 4  தளயபங்கில் இப்பபேக்கம் 

1. 

ய.ண் ளழள இப்பபேக்கம் ழப் பபேக்கம் 
   1 ஆண்,பண் ன் இலண மதலயனில்ல ஆண்,பண் ன் இலண மதலய 
   2 ஸ்மளர்கின் பம் லடபறுகழது. நகபந்ததூள் நற்றும் சூகம் பநளக 

லடபறுகழது. 
2.                                                                                                                                                  
உட இப்பபேக்கம் ன்து ளழப்பபேக்கம் இல்ளநல் தளயபங்கள் ற்கமய உள் உடல் 
உறுப்புகிழபேந்து புதழன தளயபங்கலத் மதளற்றுயிக்கும் இப்பபேக்க பலனளகும்.                                                            
அ. ிலபமனளில்ம் – இலனில் பநளட்டுகள் மதளன்றுதல்.  ஆ.ஸ்லமபளலகபள – துண்டளதல். 

3. நகபந்தச் மசர்க்லக             கபேவுறுதல்            யிலத உபேயளக்கம்            யிலத பவுதல். 

4.நகபந்தச் மசர்க்லக :                                                                                                                                        
நகபந்தப் லனிழபேந்து நகபந்தத் தூள்கள் சூக படிலன பசன்லடபம் பசனம நகபந்தச் மசர்க்லக 
ப்டும். 

6.                                                                                                                                                                   
அ. ண்டமநளஃிழ (பூச்சழகள் யமழ நகபந்தச் மசர்க்லக)  உதளபணம் – மபளஜள                                                    
ஆ.அிமநளஃிழ (களற்று யமழ நகபந்தச் மசர்க்லக)  உதளபணம் – புல். 

7. அ.கபேவுறுதல்.    ஆ. இபட்லடக் கபேவுறுதல்.                                                                                                   
டிழலகள் :                                                                                                                                        
சூல் – யிலதனளக நளறுயது.                                                                                                                            
சூலுல – யிலதபலனளக நளறுயது.                                                                                                                  
சூகப்ல – கினளக நளறுயது.  

8. 

உர் பயடி கி உர் பயடினளக் கி 
கி பதழர்ந்த ின் பயடித்து யிலதகள் 
பயிமனறும். .கள – ட்டளணி, அயலப, பேக்கு 

கித்மதளல் அலகழன ின் யிலதகள் 
பயிமனறும்.கி பயடிப்தழல்ல.                         
.கள – பல்,பந்தழரி, கழிநளட்டிஸ் 
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ஆக்கம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., .ஆசழரினர், இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.,  . ஆசழரினர், அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம்.  
நீள.மநகளதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி,  புழயம். தழபேயளபைர் நளயட்டம் 

 

9.                                                                                                                                           
எபேயித்தழல தளயபங்கள் : யிலதகள் எபே யிலத இலகலக் பகளண்டது. .கள – பல், மகளதுலந.                                                                                                                 
இபேயித்தழல தளயபங்கள் : யிலதகள் இபே யிலத இலகலக் பகளண்டது. .கள – ட்டளணி, அயலப. 

10. அ.அிமநளமகளரி – .கள – டிலபடளக்ஸ்  ஆ. லலடிமபளமகளரி – .கள – பதன்ல  இ. சூமகளரி – .கள – 
றளந்தழனம். 

11.அ. தக்களி, பகளய்னள.     ஆ. சழன்மகளள, இபப்ர். 

12.இபண்டு ஆண்மகநீட்டுகில் என்று அண்டத்துடனும் நற்பளன்று இபண்டளம் ழல உட்கபேவுடனும் 
இலணயது இபட்லடக் கபேவுறுதல் ப்டும். 

13. கபேவுறுதல் ழகழ்ச்சழனில் இபண்டளயது ஆண்மகநழட் இபண்டளம் ழல உட்கபேவுடன் இலணகழது. 
இபண்டளம் ழல உட்கபே இபட்லட நனத் தன்லநபலடனது. இந்த இபேநன உட்கபேவுடன் நற்பளபே 
ஆண்மகநழட் இலணயது பயிலணவு ப்டும். 

14. அ. A - சூக யட்டம்   B – கி        ஆ. A –னின் சூகப் ல  B – ஆக நளறுகழது. 

15. 

ித்தல் புமபளட்மடளமசளயளன்கள் ளக்டீரினங்கள் 
அபேம்புதல் ிலபமனளஃில்ம் ஈஸ்ட்  
துண்டளதல் ஸ்லமபளலகபள தட்லடப்புலக்கள் 

 

16. நஞ்சரினின்,   தழபள் 

17. க்லசன்        

                    குமளய் ழபெக்ினஸ்                                                                         
18.  

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

 

19. பலத்தல், நர்கல, நகபந்தச் மசர்க்லக, கபேவுறுதல். 

20. பதன்லனின் யிலதகள் சழழனயளக இபேத்தல் மயண்டும். இமசளக இபேத்தல் மயண்டும். யிலதனின் 
மநற்பப்ில் யரிகள். 

ளடம் – 5 ளலூட்டிகள் 

1.அ . பு அடுக்கு மபளநங்கள்   ஆ. ளல்சுபப்ிகள் 

2.அ. அலசமளடும் யிங்குகள் - சு, பேலந    ஆ. கடல் யளழ் ளலூட்டிகள் - தழநழங்கம், டளல்ின் 
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ஆக்கம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., .ஆசழரினர், இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.,  . ஆசழரினர், அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம்.  
நீள.மநகளதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி,  புழயம். தழபேயளபைர் நளயட்டம் 

 

3.                                                                                                                                                         
* மயறுட்ட ல் அலநப்பு                                                                                                                            
* பயட்டும் ற்கள் 

4.                                                                                                                                               
* மதளல் தடிநளது.                                                                                                                                                  
* ீலப ஈர்த்துக் பகளள் ஆஸ்நளடிக் பசல்கலக் பகளண்டுள்து.                                                                         
*அடர்த்தழனள கண் புபேயங்கள் உள்.                                                                                          
*ளசழத் துல, நணல் துகள்கள் உள்ம புகள யண்ணம் அலநந்துள்து. 

5.                                                                                                                                                      
நீபனளழலன உண்டளக்கழ அதன் தழபபளழலன உணபேம் தழன் பம் தழர்ப்டும் பளபேள்கின் 
இபேப்ிடத்லத கண்டழயதளகும். .கள – பயௌயளல். 

6.                                                                                                                                             
பயிதழ் யளல்வு                     – யது பயண்ட்ரிக்கழள் நற்றும் யது ஆரிக்கழலக்கும் இலடனில்.                                                  
ஈரிதழ் யளல்வு                       - இடது பயண்ட்ரிக்கழள் நற்றும் இடது ஆரிக்கழலக்கும் இலடனில்.                                                                       
ில யடிய ல்நரி யளல்வு     - யது பயண்ட்ரிக்கழள், தலபனீபல் தநிக்கு இலடனில் களணப்டும்.                                                      
ில யடிய பபேந்தநி யளல்வு - இடது பயண்ட்ரிக்கழள், பபேந்தநிக்கு இலடனில் களணப்டும்.   

7. 

தநிகள் சழலபகள் 
சுயர் தடிநளது சுயர் பநல்ழனது 
ஆமநளலய மநமளட்டநளலய 
தலபனீபல் தநி சுத்தழகரிக்கப்டளத 
இபத்தத்லத டுத்துச் பசல்லும் 

தலபனீபல் சழலப சுத்தழகரிக்கப்ட்ட 
இபத்தத்லத டுத்துச் பசல்லும். 

 

8.                                                                                                                                                             
* குளளோபுலின் – ள ோய் எதிர்ப்போற்றல் * ஃபபபிரிள ோஜன் – இரத்தம் உபறதல்  * ஆல்புமின் –  ீர்ச்சம ிபல. 

9. உட்கபே இல்ளத இபத்தச் பசல்கள் – இபத்த சழயப்ணுக்கள். னன்கள் : * லமீநளகுமளின் உள்து. * 
சழயப்பு ழத்லத பகளடுக்கழது.கழ87ய்ன்  சுயளச யளபக்கல டுத்து பசல்கழது. 

10.                                                                                                                                                                                                        
* ிளஸ்நள புமபளட்டின்  - ஃலிரிமளஜன்    * இபத்த அணுக்கள் – இபத்தத்தட்டுகள். 

11.                                                                                                                                                                       
அ. பஃப்பளன்கள்                                                                                                                                              
ஆ. சழறுீபகம்          சழறுீர் ளம்           சழறுீர்ப்ல           சழறுீர் புயமழ 

12.                                                                                                                                                                          
A – பபேஞ்சழலபகள் B – தலபனீபல் தநி C – தலபனீபல் சழலப  D - நகள தநி                                                                       
சரினள இலண  P நற்றும் Q ஆக்றழஜமற்ம் அற். R நற்றும் S ஆக்றழஜமற்ம் அலடந்த. 

13.   i) பலட்டிமபளடளன்ட் யலக   ii) (C) மகளலபப் ற்கள் 

15.  அ. மதளலுக்கடினில் மசநழக்கப்ட்ட பகளலப்பு  ஆ.த்தழன் மளது உனர்சுபத்தழல் கவச்சழடும் எழ. 

16. ஆ. சழறுீபகம் இபத்தத்தழன் மயதழனிலனபு சநழலலனப் மணுகழது.   
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ளடம் – 6 யளழ்க்லக இனக்கச் பசனல்கள் 

1.                                                                                                                                                 
அ. A - லசம்  B – புமளனம்                                                                                                                     
ஆ. A னின் யமழனளகக் கடத்தப்டும் பளபேள்கள் ீர் நற்றும் கிநப் பளபேள்கள்                                                                           
இ. B னின் யமழனளகக் கடத்தப்டும் பளபேள்கள் உணவு நற்றும் அநழமள அநழங்கள். ஈ. 
லசக்குமளனிகலம் , டிபக்கவடுகலம் என்றுடன் என்று இலணந்து தளயபத்தழன் ல்ள குதழகலக்கும் 
ீலபக்கடத்தும் பதளடர்ச்சழனள களல்யளனளக அலநந்து தளயபத்தழன் மநல்ளகங்கலக்கு ீலப 
உந்துயதற்கு உதவுகழது. 

 2. உணவூட்டம் : உணவு உட்பகளள்யதன் பம் ஆற்லப் பறும் ழகழ்ச்சழ உணவூட்டநளகும்.                                 
தளயபங்கில் உணவூட்டம் : பபேம்ளள தளயபங்கில் தற்சளர்பு உணவூட்டபலனளகும். சழ 
தளயபங்கில் எட்டுண்ணி பல .கள கஸ்குட்டள நற்றும் நட்குண்ணி பல .கள நளமளட்மபளள.                                               
யிங்குகில் உணவூட்டம் : ி உணவூட்ட பல. 

3. 

தற்சளர்பு ஊட்டபல ச்லசனம்  லலிஸ்கஸ்  
எட்டுண்ணிகள் லளஸ்மடளரினங்கள் கஸ்குட்டள  
நக்குண்ணிகள் லநக்மகளலபசள மயர்கள்  நளமளட்மபளப்ள 

 

4.  

அ. A இல் களணப்டும் இனக்கம் : ஈர்ப்புத்தழலசச் சளர்பு இனக்கம்.                                                                            
B இல் களணப்டும் இனக்கம் :எித்தழலசச்சளர்பு இனக்கம்.                                                                                   
ஆ. A, B இல் களணப்டும் இனக்கம் : யர்ச்சழ சளர் இனக்கம்  

5. குலக்மகளஸ் ,  3 களர்ன் 

6. அ. பளதழத்தல் ழகழ்ச்சழ   ஆ. ஈஸ்ட்  

7. ளசழத்துல, தலபனீபலுக்குள்,  யளய்,  பசவுள்கில் உள் இபத்தக் குமளய்கலக்குள் பவுகழது.  

8. மயர் எட்டுண்ணி : கஸ்குட்டள, யிஸ்கம்.                                                                                                                        
உணவுப்பளபேள்கல உழஞ்ச பற்றுள் சழப்பு அலநப்பு : லளஸ்மடளரினங்கள். 

9.சழ தளயபங்கள் தநக்குத் மதலயனள உணலய தளமந தனளரிக்க இனளதலய. இலய இந்த தளயப 
யிங்குகிடநழபேந்து உணலயப் பறுகழது.   .கள – பூஞ்லச, ளக்டீரினங்கள். 

10. என்து நீட்டர்  .      யளய்       யளய்க்குமழ      பதளண்லட      உணவுக்குமல்       இபப்ல       
சழறுகுடல்      பபேங்குடல்       நக்குடல்        நயளய். 

11. உணவுப் பளபேள்கள் ஆக்றழகபணம் அலடபம் ழகழ்ச்சழ சுயளசழத்தல் ப்டும்.                                                
C6H1206 + 6O2       6CO2 + 6H2O + 2900KJ ஆற்ல். 

12. நீன்கின் பளதுயள சுயளச உறுப்பு பசவுள். இது ீரில் உள் ஆக்றழஜல ிரித்பதடுப்தற்கு 
னன்டுகழது. ஆளல் ீலப யிட்டு பயிமன யந்து யிட்டளல் களற்ழல் உள் ஆக்றழஜல நீன்களல் 
சுயளசழக்க படினளது. மய அலய ீண்ட மபம் உனிபேடன் இபேக்க படியதழல்ல. 
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13.                                                                                                                                                        
அம்மநளினளபடழக் : அதழகநள அம்மநளினளலயக் கமழவுப்பளபேளக பயிமனற்றும் உனிரிகள். .கள 
– நீன்கள்                                                                                                                                           
பெரிமனளபடழக் : பெரினளலயக் கமழவுப்பளபேளக பயிமனற்றும் யிங்குகள். .கள – ளலூட்டிகள். 

14. பதளட்டளல் சழணுங்கழ பசடினின் பேத்த இலனடி குதழனில் உள் ளபன்லகநள பசல்கில் ீர் 
உட்புகுதல் நற்றும் பயிமனறுதல் களபணநளக சழற்ழலகில் யிலபப்லத்தம் ற்ட்டு சழற்ழலகள் 
சுபேங்கழ யிரிகழன். 

15.                                                                                                                                                              
1. தளயபத்தழன் இல நற்றும் சுங்கணிகம்.   2. லசக்குமளய்கள்               

ளடம் – 7  சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்பு 

1.                                                                                                                                                      
அ. யண்ணத்துப்பூச்சழ – பதல்ழல தகர்மயளர்                                                                                                                  
ஆ. பயட்டுக்கழி - பதல்ழல தகர்மயளர்                                                                                                             
இ ஏணளன்  - இபண்டளம் ழல தகர்மயளர்                                                                                                                                                    
ஈ. ளம்புகள் – பன்ளம் ழல தகர்மயளர்.                                                                                                                    
உ. பசம்பேத்தழ – உற்த்தழனளள்ர்கள்                                                                                                                                                                        
ஊ.லட்மபளளக்டீரினள – சழலதப்லயகள்                                                                                                
2. 

அ.நீன்கள் துடுப்பு  
ஆ.எட்டகம் தடித்த மதளல் 
இ.தயல யிபழலட சவ்வுலடன 

ின்ங்களல்கள் 
ஈ.லயகள் இகுகள்  

3. அ. களர்ன் – லட – ஆக்லறடு       ஆ. ஸ்டளர்ச் 

4.உனிர் புயி மயதழனினல் சுமற்சழ 

5. (i) க உமளகங்கள்    (ii) தஙீ்கு யிலயிப்து   (iii) கந்தகதுகள்கள்   (iv) களர்ன் – லட – ஆக்லறடு        

6. புல்         பயட்டுக்கழி        தயல        ளம்பு         கலகு. 

7. தளயப நழதலய உனிரி          யிங்கு நழதலய உனிரி           நீன்          நீன்பகளத்தழ. 

8. அ. ’I’ இறுதழ ஊன் உண்ணி.   ஆ. 10  உணவுச் சங்கழழகள் உள். 

9. அ. களர்ன் – லட – ஆக்லறடு       ஆ. களர்ன் – லட – ஆக்லறடு சுமற்சழ நற்றும் உணவுச் சங்கழழ. 

10. உணவுச் சங்கழழ :    நல்பரி          கம்ிப்பூச்சழ        குபேயி        பேந்து    

         பேந்து                           

                                                                              குபேயி 

 கம்ிப்பூச்சழ 

                                                                                      நல்பரி 
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11.   அ. B மகளடு ஆற்ல் எலங்கழலக் குழக்கழது.        ஆ. ளக்டீரினங்கள் நற்றும் பூஞ்லசகள். 

12.  அ) 1. எிச்மசர்க்லக        3. சுயளசம்                                                                                    
ழகழ்வு 1 : எிச்மசர்க்லக :  தளயபங்கள் ச்லசனம், ீர், CO2  இயற்ழலப் னன்டுத்தழ சூரின எி 
பன்ிலனில் ஸ்டளர்ச் உணலய தனளரிக்கழன்.    * எி ஆற்ல்            மயதழனளற்ளகழது. 

ளடம் – 8  கமழவுீர்  மநளண்லந 

1.                                                                                                                                                    
அ) தூய்லநனின்லந, அசுத்தநள ீர், துப்புபவு யசதழகள் இல்ளலந. ீரில் பபேகும் பகளசுக்கள்.                                                                           
ஆ. கபம்  A க்கு                                                                                                                                              
இ. பலனள கமழவுீர் மநளண்லந, சுத்தநள ீர் பேகுதல், மளதுநள அவு கமழப்ல யசதழகள், 
சுகளதளபநள உணவுப் மக்கம். 

2.  அ. படங்கு களய்ச்சல், சழக்குன் குினள                                                                                                            
ஆ. மதங்கழன ீரில் அதழகநளக உற்த்தழனளகும் பகளசுக்களல் படங்கு களய்ச்சல், சழக்குன் குினள   
பவுகழது.                                                                                                            
இ. * பகளதழக்க லயத்த ீலப குடித்தல்  * தழடகமழவுகல பலனளக லகனளலதல் * பளது கமழப்ிடங்கள் 
அலநத்தல். * களபளயிற்கு தடுப்பூசழ மளடுதல்   * பளதுநக்கலக்கு யிமழப்புணர்வு ற்டுத்துதல். 

3. 

தழபேம்ப் பறும் யங்கள்  லலட்பஜன் களற்று சூரின எி ஆற்ல் 
தழபேம்ப் ப இனளத யங்கள் கரி இனற்லக யளப பட்மபளழனம்  

4.                                                                                                                                                                          
அ. பட்மபளழனம்    ஆ. பசளழ சழபங்கு 

5.                                                                                                                                                         
இக்கூற்று தயளது.   சரினள கூற்று : தழபேம்ப் ப இனளத யம் ன்து ஏர் இனற்லக யம். 
இதல நித தகர்யின் மயகத்லத யிட நழக மயகநளக இனற்லக ழகழ்யிளல் நீண்டும் உபேயளக்க 
படினளது. 

6. எிபேம் ல்புகள், சூரின ீர் சூமடற்ழ, நழன்ணு நழன் அலட. 

ளடம் – 9  கலபசல்கள் 

1.                                                                                                                                                                  
100 கழபளம் தண்ணரீில் திதிமன NaCl, NaBr, NaI இயற்ல பலமன 36 கழ, 95 கழ, 184 கழ டுத்துக்பகளண்டு, 
25OC பயப்ழலனில் கலபத்தளல் பதயிட்டின கலபசல உபேயளக்கம். 
2. 
 

பதயிட்டின கலபசல் பதயிட்டளத கலபசல் 
கலபதழனுக்கு சநநள கலபபளபேலக் 
பகளண்டது 

குலந்த அவு கலபபளபேலக் 
பகளண்டது 

மநலும் கலபபளபேல கலபக்க இனlளது.                
(.கள) 36 கழ NaCl 100 கழ ீரில் 

மநலும் கலபபளபேல கலபக்களம். 
(.கள) 16 கழ NaCl 100 கழ ீரில் 
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3. 

உண்லநக்கலபசல் கூழ்நக்கலபசல் 
எபே டித்தளலய ப் டித்தளலய 
துகள்கள் ிதழல் பவும் பநதுயளகப் பவும் 
எிலன சழத பசய்னளது சழத பசய்பம் 
தண்மணளக்கனில் பதரினளது தண்மணளக்கனில் நட்டும் பதரிபம் 

4.  
 * அலபயப்ழலனில் பநலும் கலபக்க படினளது, இது பதயிட்டின ழலனில் உள்து. 
 * மநலும் கலபத்தளல் அதழபதயிட்டின கலபசளக நளழயிடும். 
5. 
ழல சதயதீம் = கலபபளபேின் ழல / கலபபளபேின் ழல + கபப்ளின் ழல  x 100                                                               
                  = 20 / 20+50 x 100                                                                                                                                                
                  = 28.57% 
6.  

பளபேள்   கலபனக்கூடின கலபப்ளன்   களபணம் 
சளதளபண உப்பு        ீர்      ீர் கலபசல் 
சலநனல் மசளடள      ீர்    ீர் கலபசல் 
சலய மசளடள         ீர் ீர் கலபசல் 
ளப்தழன் உபேண்லடகள் அசழட்மடளன் ீபற் கலபசல் 
கற்பூபம்    அசழட்மடளன்                    ீபற் கலபசல் 

7. 
அ) களர்ன் – லட – ஆக்லசடு (அல்து) CO2 
ஆ) அலத்தத்லத அதழகரிக்க மயண்டும். 
8.  
அ) பகலய: B, 
ஆ) பகலய: B, 
இ) பகலய: A- உண்லநக்கலபசல்,  பகலய: B- கூழ்நம் 
ஈ) பகலய: A 
உ) பகலய: B 
9.  
அ) பதயிட்டளத கலபசல், 
ஆ) பதயிட்டின கலபசல், 
இ) அதழ பதயிட்டின கலபசல் 
ஈ) ீபற் கலபசல் 
உ) பதயிட்டின கலபசல் 
10.  

கலபசல்      ிரிலக ழலந            ிரிலக ஊடகம் 
ளளலடக்கட்டி ீர்நம்   தழண்நம் 
மசளடளீர் யளப ீர்நம் 
புலக தழண்நம்                         யளப 

11.  
அ) பதளங்கல் 
ஆ) அனுநதழக்களது 
இ) ப்டித்தளலய, எிலன சழதபசய்னளது 
ஈ) 2000 AO க்கு மநல் 
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12. . 
 * தழர் சவ்வூடு பயல் அலத்தம்  
 * அடர்த்தழ அதழகநள இடத்தழழபேந்து குலயள இடத்தழற்கு கலபசல் பவுயதளல். 
13.  
அ) பகலய B 
ஆ) பகலய A 
இ) பகலய B 
ஈ) 10 AO பதல் 2000 AO 
உ) டித்தள கலபசல் 
14.  
அ) பயப் உநழழ்யிலனளல் கலபதன்லநக் குலகழது. 
ஆ) கலபதன்லநக் குலபம், 
இ) பயப் பகளள்யிலனளல் கலபதன்லந அதழகரிக்கழது 
ஈ) அலத்தத்தளல் ற்டும் யிலவு. அலத்த அதழகரிப்பு யளபக்கின் கலபதழல அதழகரிக்கும். 
(பலன்ழனின் யிதழ) 
 
                               ளடம் - 10     அணுக்கலம் பக்கூறுகலம்                                                                                                                    
1. * மசளமடளப்புகள் : 17Cl35 , 17Cl37  * மசளளர்கள் : 18Ar40  , 20Ca40.                                                                                          
2. அணுக்கட்டு ண் = பக்கூறு ழல / அணு ழல = 28/14 = 2                                                                              
3. ஆக்றழஜின் கழபளம் பக்கூறு பேநன் = 32/1.429 = 22.4 ழட்டர்.                                                                
4. 

அணு பக்கூறு 
மயதழயிலனில் ஈடுடும் எபே திநத்தழன் 
நழகச்சழழன துகள் அணுயளகும். 

எபே திநம் அல்து எபே மசர்நத்தழன் 
நழகச்சழழன துகள் பக்கூளகும். 

ிலணப்புளத் துகள். ிலணப்புற்த் துகள். 
தித்மதள மசர்ந்மதள களணப்டும். தித்து களணப்டும். 

5. ீரின் கழபளம் பக்கூறு ழல = 2[H] +1[O] = 2(1)+1(16) = 2+16 = 18 கழ                                                                             
6. CO2 யின் மநளல்கின் ண்ணிக்லக = 3.0115×1023 / 6.023×1023 = ½ = 0.5 மநளல்.                                                     
7. மசளமடளன்கள். 

8.                                                                                                                                                            
அ. குமளரின் – ஈபணு பக்கூறு                                                                                                                        
ஆ. ழனளன் – ஏபணு பக்கூறு                                                                                                                           
இ. ளஸ்பஸ் –  அணு பக்கூறு                                                                                                                                  
ஈ. ஏமசளன் – பயணு பக்கூறு                                                                                                        
9.                                                                                                                                                            
அ. STP – ல் எபே யளபயின் மநளளர் பேநன் 22.4 ழட்டர்.                                                                     
ஆ. 2 × ஆயிஅடர்த்தழ = எப்பு பக்கூறு ழல                                                                                                           
இ. ஏர் அணு தித்த ழலனில் களணப்டும்.                                                                                                         
ஈ. பக்கூழலுள் அணுக்கின் யிகழதம் பலலநனளது அல்து ிலநனளது அல்து ழர்ணனிக்க 
இனலும்.                                                                                                                                                    
உ. H2O – ஏர்  அணு பக்கூறு 

10.  அ) அயகளட்மபள ண்   ஆ) மநளளர் பேநன்   இ) அணு ழல அகு   ஈ) ஆயி அடர்த்தழ   உ) 
அணுக்கட்டு ண்.                                                                                                                                                           
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ளடம் – 11   மயதழயிலகள் 

1                                                                                                                                                                               
i) சழலதவுறுதல் யில (CaCO3          CaO + CO2 )                                                                                                              
ii) கூடுலக யில   ( 2Mg + O2           2MgO ) 

2. அ) யிிகர்            ஆ) இபத்தம், சலநனல் மசளடள, யடீ்டுப்னன்ளட்டு அம்மநளினள 

3.                                                                                                                                                               
 இபேம்பு தளநழபத்லத யிட யிலதழன் நழக்கது.                                                                                                              
 இபேம்பு தளநழப சல்மட் கலபசழல் இபேந்து தளநழபத்லத இடப்பனர்ச்சழ பசய்கழது                                                                            
 Fe + CuSO4           Fe SO4 + Cu 

4. POH = -log10 [ OH- ] = 8   POH = -log10 [ 1.0 × 10 -8 ]    POH = 8     PH = 14-8 = 6 

5.                                                                                                                                                                                                 
 மசளதலக் குமளய் A னில்                                                                                                                              
 லலட்மபள குமளரிக் அநழந அசழடிக் அநழத்லத யிட யிலதழன் நழக்கது. 

6.                                                                                                                                                                   
அ) A - யழலந குலந்த அநழந,   B - யழலந நழகுந்த அநழம்.                                                                                                 
ஆ) ீரில் குதழனமய அனிபறும் அநழம் யழலந குலந்த அநழம் ஆகும்.                                                                       
இ) ீரில் பலயதுநளக அனிபறும் அநழம் யழலந நழகுந்த அநழம் ஆகும்.                                                                  
ஈ) யழலந குலந்த அநழம் – அசழட்டிக் அநழம் (CH3COOH),                                                                                               
யழலந நழகுந்த அநழம் – லலட்மபள குமளரிக் அநழம் (HCl).                                                             
7.                                                                                                                                                  
அ)  A - CaCO3 ,   B - CO2                                                                                    
ஆ) சுண்ணளம்புத் தூள்                                                                                                              
இ)  C- CaCl2  ,  D - H2O                                                                                                                             
ஈ) களபத்தன்லந பகளண்டது. 

8.                                                                                                                                                     
அ) ீம்                                                                                                                                                                  
ஆ) பசம்லப்பு ழ யளப ( NO2 ) பயியபேகழது                                                                                                     
இ) சழலதவுறுதல் யில                                                                                                                                                                     
ஈ) 2Cu(NO3)2          2CuO + 4NO2 + O2 

9.                                                                                                                                                        
அ) சரினள கூற்று                                                                                                                                                                       
ஆ) தயள கூற்று . யியசளனத்தழல் லட்ரிக் அநழம் உபநளக னன்டும்                                                                                                           
இ) சரினள கூற்று                                                                                                                                                  
ஈ) தயள கூற்று அநழத்தழல் PH  நதழப்பு 7  யிடக் குலவு                                                                                          
உ) தயள கூற்று. களற்று அலடக்கப்ட்ட ளங்கில்  களர்ளிக் அநழம் னன்டுகழது. 
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10.                                                                                                                                                                     
அ)  பநக்சீழனம் குமளலபடு                                                                                                                                                                 
ஆ)  Mg + Cl2            Mg Cl2                                                                                                                                    
இ) பநக்சீழனம்                                                                                                                                          
ஈ) குமளரின்                                                                                                                                                      
உ) Cl2 + 2e-          2Cl- 

11.                                                                                                                                                                     
அ) புப்பப்பு அதழகம்                                                                                                                                                           
ஆ) களப்ர் சல்மட் யிலபெக்கழனளக பசனல்டுகழது.                                                                                                             
இ) யிலடு பளபேின் பசழவு அதழகரிக்கும் மளது  யிலனின் மயகம் அதழகரிக்கும். 

12.                                                                                                                                                             
அ) இபட்லட இடப்பனர்ச்சழ யில                                                                                                                                          
ஆ) இவ்யிலனின் மளது பயப்ம் பயினிடப்டுகழது மய இவ்யில பயப் உநழழ் யில.                                               
இ)          

பயப் உநழழ்யில பயப் பகளள்யில 
பயப்ம் பயினிடப்டும் பயப்ம் உட்கயபப்டும் 

ஈ) பயப்ம்  பயினிடப்டுகழது. 

13.                                                                                                                                                          
அ) ஆக்றழஜமற் எடுக்க யில.                                                                                                                                                               
ஆ) அதழக மர்நழன் தன்லந உலடனது.                                                                                                                    
இ)  Zn + CuSO4            ZnSO4 + Cu                                                                                                                      
ஈ) நீள நளற்ம்.                                                                                                                          
14.  

மசர்நம் பக்கூறு 
யளய்ப்ளடு 

மயதழப்பனர் னன்கள் 

சலய மசளடள Na2CO3 மசளடினம் களர்மட் கடி ீலப பநன்லநடுத்த 
சலநனல் மசளடள NaHCO3 மசளடினம் ல களர்மட் மகக் தனளரிக்க 
சலயத்தூள் CaOCl2 களல்சழனம் ஆக்றழ குமளலபடு பயலக்கப் னன்டுகழது 
ளரீஸ் சளந்து CaSO4. ½ H2O களல்சழனம் சல்மட் பலநழ லலட்மபட் சழலகள் பசய்ன 

15.  அ)  Pb + CuCl2           PbCl2 + Cu 

ஆ) யிலதழன் நழக்க திநம் யிலதழன் குலந்த திநத்லத அதன் மசர்நத்தழழபேந்து இடப்பனர்ச்சழ 
பசய்பம். 

16.                                                                                                                                                      
அ) இலயகள் இபண்டும் எமப யிலனில் லடபறுகழது ன்லத                                                                                   
ஆ) (i) களப்ர்     (ii) துத்தளகம்                                                                                                                                          
இ) ஆக்றழஜமற்ம் – க்ட்பளன் இமப்பு         ஆக்றழஜபளடுக்கம் – க்ட்பளன் ற்பு                                          
ஈ. Zn + Cu2+                Zn2+ + Cu 
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17.  

ஆக்றழஜமற்நலடபம் மசர்நம் ஆக்றழஜன் எடுக்கம் அலடபம் மசர்நம் 
அ. பநக்சீழனம் - 
ஆ. களர்ன் துத்தளகம் 
இ. களர்ன் இபேம்பு 
ஈ. அலுநழினம் குமபளநழனம் 

18.                                                                                                                                                           
அ) PH = - log10 [H+] = - log10(1 X 10-8)  =  8                                                                                                                                                
ஆ) POH = 14 - PH ,  =  14 – 8 = 6                                                                                                                                                                                   
இ) இக்கலபசல் களபத்தன்லநபலடனது. 

12. திநங்கின் ஆயர்த யலகப்ளடு 

1. (அ) உறுதழப்டுத்துதல் களபணம் இபண்டும் சரி 

2. தலப நழதப்பு பல 

3. துத்தளக பளம் பூசுதல் 

4. Ag – Sn இபசக்கலய 

5. சரினளக உள்து. பில் அலுநழினம் Fe2O3 லன Fe ஆக எடுக்குகழது. 

6.                                                                                                                                                                                              
 டக்கும்.                                                                                                                                                                                    
 இந்ழகழ்வுக்கு ீர் நற்றும் ஆக்சழஜன் நட்டும் மளதுநளது இலய யளல யடிீரில் உள்து. 

7.                                                                                                                                                                             
 அலுநழினம் சழந்த எடுக்கும் களபணி.                                                                                                                                               
 மய கரி பகளண்டு எடுக்க இனளது.                                                                                                                                               
 அலுநழினத்தழற்கு  களர்ல யிட ஆக்றழஜன் நீது ளட்டம் அதழகம். 

8. இபேநபு அடர் HCl உடனும் அடர் H2SO4 உடனும் யிலபுரிகழது. ஆளல் அடர் HNO3 உடன் 
யிலபுரியது இல்ல                                                                                                                                                        
 இபேம்பு ஆக்லசடு டம் உபேயளகழது.                                                                                                                           
 இபேம்பு தன் யிலதழல இமக்கழது. 

9.                                                                                                                                                                      
 மசளது,                                                                                                                                              
 யழலநனளது                                                                                                                                            
 இலயிலச அதழகம்                                                                                                                                                                                                                         
 அரிப்ல தடுப்லய 
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10.                                                                                                                                                              
 X – அலுநழினம் (Al),        Y- அலுநழள (Al2O3) 

11.                                                                                                                                                     
மநழபேந்து கவழ் :  அ) பதளகுதழ  ஆ) களபநண்  இ) ழனளன்     ஈ) தங்கம்                                         
இடநழபேந்து யம் : அ) பதளடர்   ஆ) களப  இ) லளஜன்    ஈ) நந்தயளபக்கள்  உ) அமனளடின்  ஊ) 
ஆக்டிலடுகள். 

12.                                                                                                                                                                                     
அ) சுபங்கயினல்     ஆ) தளதுக்கூம்       இ) ஃப்லர்ஸ்ளர்     ஈ) உபேக்கப்ிரித்த     உ) தித்த ழல 

13.                                                                                                                                                        
அ) சரி                                                                                                                                                                                                
ஆ) தயறு.  Ag – Sn இலபசக்கபமய                                                                                                                             
இ) தமயறு மயண்கந                                                                                                                        
ஈ) சரி                                                                                                                                                               
உ) தமயறு இது எபே கபலபளபே 

16.  

நண்டம் பயப்ழல மயதழயில 
ரிழல நண்டம் 1500OC C + O2     CO2 
உபேக்கு நண்டம் 1000OC CaCO3         CaO+CO2 
எடுக்க நண்டம் 400OC      Fe2O3+3CO     2Fe+3CO2 

17.                                                                                                                                                                                                   
அ) பநக்சீழனம்,                 ஆ) Ag – Sn இபசக்கலய            இ) இபேம்பு          ஈ) கசடு 

18.                                                                                                                                                                                                                                                   
அ) 91.67%                                                                                                                                               
ஆ) 16 யது பதளகுதழ திநங்கள் (பளமினம் தயிப)   இ) அலுநழினம், பநக்சீழனம்.                                                      
ஈ) பநக்சீழனம்                                                                                                                                             
உ) இபேம்பு (III) ஆக்லறடு 

19.  

இபேம்ின் யலக களர்ன் சதயதீம் னன்கள் 
ஃகு 0.25 – 2%       கட்டிடங்கள் கட்ட நற்றும் ந்தழபங்கள் தனளரிக்க 
மதிபேம்பு < 0.25 % நழன்களந்தங்கள் தனளரிக்க 
யளர்ப்ிபேம்பு 2 – 4.5 %       சளக்கலட படிகள் நற்றும் கமழவு ீர்க் குமளய்கள் தனளரிக்க. 
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அகு :13 களர்னுந அதன் மசர்நங்கலம். 

1.                                                                                                                                                                                                             
யளய்ப்ளடு                     IUPAC 

CH3-CH2-CH2-CH3       -     ிபெட்மடன்                                                                                                                                                        
CH3-CH-CH3             -    2-பநத்தழல் புமபளப்மன் 

    CH3     

2. லயபத்தழல் உள் எவ்பயளபே களர்ன் அணுவும் நற் ளன்கு களர்ன் அணுக்கலடன் ளன்பகழ 
அலநப்ில் ிலணப்புற்று கடி பப்ரிநளண அலநப்ல உபேயளக்குகழன்து. மய லயபம் 
கடித்தன்லந பகளண்டது. 

3.                                                                                                                                                                       
அ. மசர்நம் A - CH3COOH  த்தளனிக் அநழம்         மசர்நம் B CH3COOC2H5 த்தழல் த்தமளமனட்                                                                                                                                        

ii) ஸ்டபளக்கல் யில : C2H5OH + CH3COOH                         CH3COOC2H5 + H2O                                     

4.                                                                                                                                                          
A. CH3CH2OH - த்தளல்     B. CH3COOH – அசழட்டிக் அநழம்                                                                                                               

மயதழச் சநன்ளடு :  CH3CH2OH + O2                         CH3COOH + H2O                                                                                                                                                                                            

5. அ) நளற்ழனங்கள்,   ஆ)   CH3-CH2-OH – மசர்நம் A      CH3-O-CH3 – மசர்நம் B                                                                            
இ.                                                           

யளய்ப்ளடு  பளதுப்பனர்    IUPAC பனர் 
CH3-CH2-OH        த்தழல் ஆல்கலளல்        த்தளல் 
CH3-O-CH3          லட- பநத்தழல்- ஈதர்      பநத்தளக்றழ நீத்மதன் 

ஈ) A ; ஆல்கலளல் (-OH), B: ஈதர் (R-O-R) 

6. 1.இபட்லட ிலணப்பு 2.அல்கவன் 3.எழீன்கள் 4.புமபளநழன் 5. ழலவுளத 

7.                                                                                                                                              
அ.கமழவுப்ளகு                                                                                                                                                 
ஆ) அம்மநளினம் சல்மட் அல்து அம்மநளினம் ளஸ்மட்                                                                                                
இ) இன்யர்மடஸ் பளதழ                                                                                                          
ஈ)ரிசளபளனம்                                                                                                                                           
உ) திஆல்கலளல்  

8.                                                                                                                                                                           
அ) த்தளல்       ஆ) த்தளல்       இ) த்தளனிக் அநழம்        ஈ) தூன த்தளனிக் அநழம் 

9.                                                                                                                                                        
அ) தன் சகப்ிலணப்பு உபேயளதல்     ஆ) லலட்பஜன் யளப     இ) டியரிலச    ஈ) பளதழத்தல்                        
உ) பநத்தளல் 

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



ஆக்கம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., .ஆசழரினர், இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.,  . ஆசழரினர், அபசு உனர்ழலப் ள்ி, லமனயம்.  
நீள.மநகளதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு மநல்ழலப் ள்ி,  புழயம். தழபேயளபைர் நளயட்டம் 

 

ளடம்  15. இனக்க யிதழகலம் ஈர்ப்ினலும் 

1. அ. ழல × தழலசமயகம்   ஆ. தழபய லீழனம் 
2. அ. எபே ழபெட்டன் யிலச ன்து எபே கழமளகழபளம் ழலபள் பளபேில் 1ms-2 படுக்கத்லத 

ற்டுத்தும் யிலசனின் அலயக் குழக்கும்.                                                                                                           
ஆ. யிலபம் தழர்யிலபம் ப்மளதும் இபே மயறுட்ட பளபேள்கின் நீது பசனல்டும். 

3. நழகக் குலந்த பயப் ழலலனப் ப பளதுயளக னன்டும் ரிபளபேள் குிரி ரிபளபேள்.                        
.கள : தழபய லீழனம்,  தழபய லட்பஜன். 

4. மர், தழர் 
5. V2 = U2+2as        a = (V2-U2/2S)   a = -56250 m/s2   

F = ma  = 20×10-3 × (-56250) = 1125 N    ஃ தடுப்புயிலச = 1125 N     
6. F = ma  = 65 × 0.3 = 19.5 N  ஃ யிலச = 19.5 N   
7. யிலசனின் தழபேப்புத்தழன் லகப்ிடினின் ீத்லதப் பளபேத்து அதழகரிக்கழது. மய 

தழபேகுக்குடுயின் லகப்ிடி ீநளக இபேக்கழது.  ஃ யிலசனின் தழபேப்புத்தழன் = F × d 
8. தழபளினின் தழலசமயகத்லத குலப்தற்களக தழபளி குத்தும் தழலசனிமமன கபேகழளர்.                                                  

பில் உந்தத்தழன் அவு நற்றும் கணத்தளக்கு யிலசலனக் குலப்தற்களக. 
9. குலயள ழல பகளண்ட பநன்லநனள பளபேள்கள் குலயள உந்தத்லத ற்டுத்டும். ளதழப்பு 

இபேக்களது. 
10.  ழபெட்டின் பன்ளம் யிதழ நற்றும் உந்த அமழயின்லந யிதழ 
11. தழபேப்புத்தழன் = யிலச(F) × பதளலவு(d) = 10 × 9.8 × 1.2 = 117.6 Nm                                                                              

யஞ்சுமழ தழபேப்புத்தழன்  = - 117.6 Nm       இடஞ்சுமழ தழபேப்புத்தழன்  = + 117.6 Nm      
12. g = GM/R2      g = { 6.67×10-11  × 5.98 ×1024 } / { 6.38 × 106} 2  = 9.8 ms-2       
13. புயினின்  ஆபம் நளளநல் புயினின் அட்ர்த்தழ தற்மளலதன ழலலன யிட இபட்டிப்ளக்கப்டும் மளது 

புயனீீர்ப்பு படுக்கம் இபண்டு நடங்கு ஆகும். ( 2 × 9.8 நீ.யி-2 )  
14. அ. g = GM/R2      g = ( 6.67×10-11 × 6 ×1024 ) / (6.38×1026) = 9.8 நீயி-2 

ஆ. நளற்ம் ற்டளது. பில் புயினின் லட நளறுயதழல்ல. 
15. g = GM/R2    g = ( 6.67 × 10-11 × 104 ) / (20)2  = 1.7342 × 10-11 நீயி-2 
16. தலபலனப் பளறுத்து கட்லடனின் தழலசமயகம் = V1 = { m /  (M + m) } v 
17. அ. 1 : 1   ஆ. 1 : 1  இ. 1 : 1  ஈ. 1 : 1 
18. உந்த நளறுளடு = mv1 - mv2  = (1×20)-(1×(-20)) = 40 Kgm / s 
19. g = GM/R2   g = { (G / (R/4)2) (M/80) }   g = (16/80) (GM/R2)   g = 1/5 g 

ழயின் பு பப்ிலுள் புயி ஈர்ப்பு படுக்கம் புயினின் மநற்பப்ிலுள் புயி ஈர்ப்பு படுக்கத்தழன் 
நதழப்லப் மளல் 1/5 நடங்கு ஆகும். 

20. Md2 = md1   d2 = md1 / M     d2 = 20 × 1.2 / 60  ஃ d2 = 0.4 m                                                                                                                    
லக சநழலனில் இபேக்க அநப மயண்டின பதளலவு (d2) = 0.4 m    

21. இல்ல.  களபணம் : குதழலப யண்டி கபளநல் இபேப்தற்கள களபணம் தலபக்கும் யண்டிக்கும் 
இலடமனனள உபளய்வு யிலசனளகும். 
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ளடம் – 16  நழன்மளட்டயினலும் ஆற்லும் 
1. அ. அம்நீட்டர்  ஆ. நபபுசளபள ஆற்ல் 
2. ீர்நழன் ஆற்ல்.  களபணம் : இது நபபுசளர் ஆற்ல் பம் நற்லய நபபுசளபள ஆற்ல் பம். 
3. அ. அதழக அவு   ஆ. படினளது. 
4. நற் நழன் சளதங்கலடன் இலணப்தற்கு துயளக இபே பலகலக் பகளண்ட நழன் 

சளதங்கள் உறுப்புகள் ப்டும். 
5. யலபடத்தழழபேந்து V=0.5   I=0.2   V / I = 2.5  நற்றும்  V=1.0     I=0.4  V / I = 2.5      ஃ V / I = நளழழ. 
6.  

α – கதழர் β - கதழர் µ - கதழர் 
அலய ழபெட்பளன்கலப் 
பற்ழபேக்கழன். 

அலய க்ட்பளன்கள் அலய நழன்களந்த கதழர்யசீ்சு 
                                                                          
அதழக ஊடுபேவும் தழன் பகளண்டலய 

7.  
 

       
 
 

8. 37% களரீனம் நற்றும் 63% பயள்னீம் ; குலந்த 
9. AB க்கு இலடமன பதளகுனன் நழன்தலட :                                                                                          

க்க இலணப்ில் RP1= ½  RP2=½   ஃ பதளடரிலணப்ில் RS=RP1+RP2 = 1/2 +1/2 = 0.5 + 0.5 = 1ஏம். 
10.  

மர்நழன்யளய் களரீன அநழச் மசநகன் களரீன ஆக்லறடு 
தழர்நழன்யளய் பக்ளஞ்சழ நழன்கன் துத்தளகம் 

11. நழன்மளட்டம் (I) = 1.6A ; மபம்(t) = 1 யி ; 1 கூலும் = 6.25×1018 க்ட்பளன்கள்                                       
Q=I×t    Q=1.6 கூலும்  ஃ 1.6 கூலும் = 1.6×6.25×1018 க்ட்பளன்கள் = 10×1018 = 1×1019 க்ட்பளன்கள். 
யிக்கழன் யமழமன 1 யிளடினில் பசல்லும் க்ட்பளன்கின் ண்ணிக்லக = 1019 க்ட்பளன்கள். 

12. அ. R=50 ஏம்; V=230V. V=IR  I=V/R   I=230/50 = 4.6A. படி உர்த்தழ ற்கும் நழன்மளட்டத்தழனன் 
அவு=4.6A ஆ. படி உர்த்தழ ீண்ட மபம் பசனல்ளட்டில் இபேக்கும்மளது, அதன் நழன்தலட 
உனபேகழது. 

13.  AB க்கு இலடமன பதளகுனன் நழன்தலட : RS+RP = 35+3.33 = 38.33 ஏம். 
14. அ. நழன்லத்தம்(V)=240V யிக்குகள் = 12 ில் நழன்லத்தமயறுளடு = 240/12 = 20V 
15. கழர்ச்சளஃப்ஸ் நழன் யிதழ 1ன் டி  i1 = 1A   i2 = 2A   i3 = 0.5A 
16. அம்நீட்டர் களட்டும் அயடீு  I=V/R = 6/15 = 0.4 A 
17. யட்டத்தழன் சுற்லய யிட்டம் இபே சந ளகநளகப் ிரிக்கும். எவ்பயளபே ளகத்தழன் நழன்தலட =8/2 

= 4 ஏம். இந்த இபே 4 ஏம் நழன்தலடகள் க்க இலணப்ில் இபேக்கும். 
1/RP =1/R1+1/R2 = ¼+¼ = 2/4 =1/2  ஃ 1/RP=2 ஏம். 

18. 1/R+1/R = 1/8  2/R=1/8   R=2×8=16    2R=2×16=32 ஏம். 
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19. 40W நழன்யிக்கு. களபணம் : பதளடரிலணப்ில் I சநநளக இபேக்கும். 40W யிக்கழன் நழன்தலட 
நற்றும் நழன்லத்தம் அதழகம், மய 40W நழன்யிக்கு அதழக பளழவுடன் இபேக்கும். 

20. க்க இலணப்ில் V சநநளக இபேக்கும். மய இபண்டும் சந பளழவுடன் எிபேம். 
21. கடல் அல்து பபேங்கடழல் ஆழ்குதழனில் ீர் குிர்ச்சழனளய் இபேக்கும் மளது மநற்பப்பு ீர் 

சூரினளல் பயப்நளகழது. 
22. உனபம் அதழகம் உள் ழலனில் அதழக அலத்தத்துடன் ளய்யதளல் அதழக அயில் நழன் தழல 

உற்த்தழ பசய்ன படிகழது. 
23. * டிந ரிபளபேள் னன்ளட்லடத் தயிர்க்களம்.          

* நளற்று ரிபளபேள் புதழதளக கண்டுிடிக்களம்.  
24. .யிலசனளமழக்கு மதலயனள மயகத்லத ழலழறுத்தக் களற்ழன் மயகம் நணிக்கு 15 கழ.நீ 

அலயயிட அதழகநளக இபேத்தல் மயண்டும். 
25. யிற்கு,யட்டி மளன் ரிபளபேள்கள் தளயபம் நற்றும் யிங்குகின் உற்த்தழப் பளபேள்கள் 

ஆதளல் இத்தலகன ரிபளபேள் பங்கள் உனிரி ஆற்ல் பங்கள் ப்டும்.நளட்டுச்சளணம், 
தளயபப்பளபேள்கள், அறுயலடக்கு ிந்லதன பளபேள்கள்,யடீ்டு னன்ளட்டு கமழவுகள் சழலதந்து 
உனிரி யளபலயத் தபேகழன். 

26. களற்று ஆற்ல்,அல ஆற்ல் மளன்லய நழகக்குலந்த அவு சுற்றுச்சூமல் நளசு 
ற்டுத்தக்கூடின ஆற்ல் யடியம் ஆகும். 

ளடம்-17  நழன்மளட்டத்தழன் களந்த யிலவும் எினினலும் 

1. அ. நழன்களந்தங்கள் ஆ. லடனளப்டர் 

2. அ. களந்தப்பும் ண்நதழப்பும் தழலசபம் பகளண்ட அயளகும்.     

  ஆ.களந்தயிலசக் மகளடுகள் களந்த யடபலனில் பதளடங்கழ பதன்பலனில் படிபம். 

3. அ. 

                                                                                                             
ஆ. குமழனளடினின் குயினத்தழன் யமழமன பசல்லும் டுகதழர், தழபபளிப்புக்குப் ின் பதன்லந அச்சுக்கு 
இலணனளகச் பசல்லும். 

4. சழயப்பு,  அதழகநள 

5.குமழ ஆடி,  குயி ஆடி 

6. ரிஸ்,  யிமழத்தழலப 

7. அ. தூபப்ளர்லய, யிமழ ற்லநவுத்தழன் குலளடு                                                                                    
ஆ. தூபப்ளர்லய சரிபசய்ன குயி பன்லற னன்டுத்தழ சரிபசய்னளம்,                       யிமழ 
ற்லநவுத்தழன் குலளடு சரிபசய்ன இபே புகுயி பன்லற னன்டுத்தழ  சரிபசய்னளம், 
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8. a  சரினளது. 

9. இல்ல. பில் களந்த யிலசக்மகளடுகள் களந்தப்புத்தழல் யட பலனில் பதளடங்கழ பதன் 
பலனில் படிபம். மய எபே பல களந்தம் ன்து கழலடனளது. 

10. 1/f = 1/V -1/U     1/V = 1/f+1/u   ஃ 1/V = 1/-10.5 + 1/-20   1/V = -{20+10.5/210} ஃ V = -6.9 பச.நீ 

11. பன்றழன் யலக : குயி பன்ஸ்                                                                                        
U=-30Cm;     v=60Cm   f=?                                                                                                                 
1/f = 1/v – 1/u                                                                                                                         
1/f = 1/60 – 1/-30                                                                                                                      
1/f = 30+60/1800 = 90/1800                                                                                                                                                                     
f = 1800/90 = 20 Cm 

12. ஊடகத்தழன் எியிகல் ண்கின் யிகழதம் = Sin i / Sin r                                                                 

                                                        = Sin 30° / Sin 45°                                      

                                                        = 1 / 2×1/√𝟐  = 1/√𝟐 = 0.707 

13.                                                                                                                                               
(i)ஆடினின் தன்லந : குமழ ஆடி                                                                                                               
(ii)                                                                                                                                                   
m = h2/h1 = -v/u                                                                                                                               
m = 1/5 = 18/u                                                                                                                              
u = 18×5=90 Cm                                                                                                                               
1/f = 1/v+1/u                                                                                                                                                          
1/f = - 1/18+1/90                                                                                                                              
1/f = -90+18/1620                                                                                                                                                       
f = -1620/72 = -22.5 Cm.    

14. குலளடு :கழட்டப்ளர்லய (லநமனளினள) சரி பசய்யது:குமழ பன்ஸ் னன்டுத்த மயண்டும். 

15.  

 

16.                                                                                                                          
எியிகல் ண் = களற்ழல் எினின் தழலசமயகம்/ ஊடகத்தழல் எினின் தழலசமயகம்                                            
ஊடகத்தழல் எினின் தழலசமயகம்  =  எியிகல் ண் / களற்ழல் எினின் தழலசமயகம்.                                                
ஊடகத்தழல் எினின் தழலசமயகம்  = 3×108 / 1.47 = 2.04×108 நீ/யி.                                                                                                                                                              
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17.                                                                                                                                                   
f = -18Cm  U = -12Cm   v=?                                                                                                  
1/f = 1/u + 1/v                                                                                                                        
1/-18 = 1/-12+1/v                                                                                                                               
1/v  = 1/-18 – 1/-12                                                                                                               
1/v  = - 1/18+1/12                                                                                                                             
1/v  = -12+18/216 = 6/216                                                                                                         
v=216/6 = 36                                                                                                                                                                                  
ஆ. ஆம் P க்கும் F க்கும் இலடனில் பளபேள் இபேந்தளல், குமழனளடிக்குப் ின்ளல், பரின அயில் 
மபள, நளனிம்ம் மதளன்றும். 

18.                                                                                                                                        
எியிகல் ண் = களற்ழல் எினின் தழலசமயகம்/ ஊடகத்தழல் எினின் தழலசமயகம்                                                

                    µ = 3×108 / 1.9×108 = 1.579 

19.  எியிகல் ண் µ= Sin i / Sin r = Sin 45°/ Sin 30°  = = 1/√𝟐 / ½ = 1 / √𝟐×1/2  µ = √𝟐 = 1.414 

20.                                                                                                                                                                 
1/f = 1/v - 1/u  = 1/-75 – 1/∞                                                                                                             

  f = -75 பச.நீ                                                                                                       

21.                                                                                                                                      
அ)                                                                                                                             
1/f = 1/v - 1/u                                                                                                                      
1/f = 1/20 – 1/-25                                                                                                                         
1/f = 1/20+1/25 = 25+20/500 =45/500                                                                                                                            
f  = 500/45 = 11.1 பச.நீ                                                                                                                                                                                                                                    

ஆ) குயி பன்ஸ் 

22.                                                                                                                                
அ) டுமகளணத்தழன் நதழப்பு = 75°                                                                                                          
ஆ) தழபபளிப்பு மகளணத்தழன் நதழப்பு = 75°                                                                                                          
இ) தழலச நளற்க் மகளணம்= 30° 
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