
 
க ளடிட்ட இடங் ள ழபப்ன                            

1. னயிப்பப்ில் ஈர்ப்ன னடுக் ம்…………………………….குதழனில் பனநநள வும் ………………………………….குதழனில் சழறுநநள வும் 
இனக்கும். 

2. அ. யிளச = ழள × னடுக் ம் ில் உந்தம் = …………………………………………………………. 
ஆ. இபளக்ப ட்டில் தழபய ளலட்பஜன் ில்  MRI டம் ிடித்தழல்…………………………………………………………..னன்டு ழது. 

3. இடஞ்சுமழத் தழனப்னத்தழள………………………குழனிலும், யஞ்சுமழத் தழனப்னத்தழள……………………..குழனிலும் குழப்ிடுயது 
நபன. 

4. அ. நழன்ழுத்த கயறுளடு : கயளல்ட் நீட்டர் ில் நழன்களட்டம் :…………………………………………………………………………… 
ஆ. ீர்நழன் ழளனம் : நபனசளர் ஆற்ல்,ில் சூரின ஆற்ல் : ……………………………………………………………………………………… 

5. நழன் உனகு இளம…………………… உகள க்  ளயனளல் ஆ  ம்ி ஆகும். இஃது அதழ  நழந்தளடனேம் ............. 
உனகுழளக்               ப ளண்டது. 

6. அ. கநளட்டளர் : ழளக் ளந்தம் ில் யளணி  னளனிள கநளட்டளர் : ……………………………………………………………… 
ஆ. குயினத்பதளளவு : நீட்டர் ில்  தழன் : ………..……………………………………………… 

7.  களக்குயபத்துக்  ட்டுப்ளட்டு யிக்கு ில் ……………………………. ழ யிக்குப் னன்டுத்தப்டுயதன்  ளபணம் 
 அதன் …………………... .அளீம். 

8.   வழுள்யற்ளக் குழக்கும்  ண்ணின் ள ங் ள ழுது . 
அ.  ண் ளளயளனக்  ட்டுப்டுத்தும் இனண்ட தளசப்டம் ………………………………………… 
ஆ.  ண்ணில் பளனின் ிம்ம் உண்டளகும் பப்ன   ……………………………………………………………... 

9. சளதளபண சினளல் ளதழக் ப்ட்ட ரிடம்  ளணப்டும் பளதுயள அழகுழ ள் னளளய?                          
1. …………………………………………..   2. …………………………………………. 

10. இபத்தச்சழயப்ணு : ஆக்றழஜள டுத்துச் பசல் ழது.  இபத்த பயள்ளனணு 
……………………………………………………………………………………………………….. 

11.  கூட்டுக் ி ………………………….ன் அளத்து நர் ிழனந்தும் உனயள ழது. …………………………………..  ினளது என நரின்     
இளணனளத  சூ  இள ளக் ப ளண்ட கநல்நட்ட சூற்ளனிழனந்து உனயள ழது. 

12.  நளறுளடு அளடந்ததன் அடிப்ளடனில் எனங் ழளணத்து ழுது ?பயட்டும் ற் ள் : னளளனின் தந்தம், 
……………………………………………………… னள்ம்ன்ழனின் னட் ள். 

13.  எற்றுளநனின் அடிப்ளடனில் ழுது . தழநழங் ம் : துடுப்ன ள், பயௌயளல் : …………………………………………………………………….………… 
14.   ளற்ழல்ளச் சுயளசழத்தழல் ………………ன்து 6  ளர்ன் ப ளண்ட கசர்நம். ளக்டிக்அநழம் ன்து ………...  ரிந 

கசர்நம். 
15.  நிதின் சுயளசக் ளற்ளது …………………………. யமழனள  ……………………….. க்குள் பசல் ழது. நீன் ில் ீபளது ………………….. 

யமழனள  உடலுக்குள் பசன்று, ீரில்  ளபந்துள் ஆக்றழஜன் ……………………………………… க்குள் பவு ழது. 
16. அ. யிங் ழங் ள் சுயளசழத்தழல் களது …………………………………. பயிப்டு ழது.                                                         

ஆ. சூரின எினின் னன்ிளனில் தளயபங் ள் தனளரிக் ப்டும் பளனள். 
17.  டத்தக்கூடின ண்ன ள் தம் சழற்ழத்தழற்குள்லம், கரித்தழற்குள்லம் நளறுடும்.  வழ்க் ளணும் ண்ன ள் 

த்தள ன நளறுளடு ள் ப ளண்டுள் க் குழப்ிடு . 
18. அ.நிதக்  ண்ணின் ழம் ீம்,  னப்ன,ழுப்ன,ச்ளச  நளறுடு ழது.இவ்யள  நளறுளடு………. ப்டும். 
19. ஆ.னனல், னளள களன்யற்ழல்  ளணப்டும் ல் அளநப்ன நளறுப்ட்டுள்து. இவ்யள  

நளறுளடு ள்………………………….. ப்டும். 
20. ளபம்ரினம் சளர்ந்த சழ னக் ழனச் பசளற்குழப்ன ள்  வகம ப ளடுக் ப்ட்டுள்.அயற்றுள் உரினயற்ளத் 

கதர்ந்பதடுக் . 
அ. ………………………………….  ளபணி ள் இனற்ினல் சளர்ந்த ளபம்ரினக்  ளபணி ளகும். 
ஆ. ……………………………….ன்து எகப ஜீின் நளற்றுத் தன்ளநனளகும். 
இ. ……………………………ன்து அல்லீல் லளடன தழர்ப்ண்ளநப்ன ஆகும். 
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21.  வழ் ளணும் அட்டயளணளன ழபப்ன . 

அடிகளளலகளளசழஸ் லளர்கநளன் பசனல் ள்  நற்றும்  க ளளறு ள் 
பசளநட்கடளட்கபளிக் லளர்கநளன் / 
யர்ச்சழ லளர்கநளன் ( STH / GH ) 

 

 ளதபளய்டு சுபப்ினின் யர்ச்சழளனத் தூண்டி 
ளதபளக்றழன் உற்த்தழளனத் தூண்டும். 

22. நிதில்  ளணப்டும் ல்ளநப்னக்கு ………………………………………………. ன்று பனர். 
23. ளலூட்டி ின் ல் சூத்தழபம் ICPM = 2023 / 1023 ன்று ழுதப்ட்டளல் இதழல் இடம்பளத ற் ின் 

யள …………………………. 
அ.(I) பயட்டும் ற் ள்  ஆ.(C) க ளளபப்ற் ள் இ.(P) னன் ளடயளய் ற் ள் ஈ. (M) ின் ளடயளய் ற் ள் 

24. ………………………………………………………. எத்த ழனைட்பளன் ண்ணிக்ள ளனப் பற்றுள். 
அ) கசளளர் ள்            ஆ) கசளகடளன் ள்             இ) கசளபடளப்ன ள்            ஈ) ழள ண் 

25. சல்ஃளடு தளதுளய அடர்ப்ிக் ப் னன்டும் னள……………….......................( தளபநழதப்ன னள / ஈர்ப்ன னள ) 
26. ின்யனம் அட்டயளணளன ழபப்ன . 

திநம் அணுழள னெக்கூறு ழள அணுக் ட்டு ண் 
குகளரின் 35.5 71  
ஏகசளன்  48 3 
சல்ர் 32  8 

27.  ளல்சழனம் ஆக்ளசடின் யளய்ப்ளடு CaO.  ளல்சழனத்தழன் அணுழள 40.ஆக்றழஜின் அணுழள 16 நற்றும் 
 ளர்ின் அணு ழள 12. 
அ.என கநளல் Ca(------------- ழ) நற்றும் என கநளல் ஆக்றழஜன் அணு(------------------- ழ) இளணந்து----------------கநளல் CaO 
(----------------------- ழ) தன ழது. 
ஆ. என கநளல் Ca(------------- ழ) நற்றும் என கநளல் C (------------------- ழ) நற்றும் 3 கநளல் ள் ஆக்றழஜன் அணு (---------
 ழ) இளணந்து என கநளல் CaCO3 (----------------------- ழ) உனயள ழது. 

28. ின்யனம் எவ்பயளன்ழற்கும் என யளர்த்ளதனில் தழழடு . 
அ.6.023 × 𝟏𝟎23 னெக்கூறு ள்   ஆ.S.T.P ல் 22.4 ழட்டர் னநணுள் யளனே  இ.என  ளர்ன் 12 அணுயில் 1/12 
ள த்தழன் ழள  ஈ. எப்ன னெக்கூறு ழளனின் சரிளதழ  உ) னெக்கூறு ழள / அணுழள 

29. ந்த உகள ம் ளதபசத்துடன் கசர்ந்தளலும் அதற்கு இபசக் ளய ன்று பனர்.ற்குமழ ள அளடப்தற்குப் 
னன்டும் இபசக் ளய -----------------------------------------( Ag-Sn இபசக் ளய / Cu-Sn இபசக் ளய)\ 

30. இனம்ன உகள ப்பப்ின் நீது கயறு உகள த்ளதப் னசுயதளல் துனப்ிடித்தழல் இனந்து தடுக் ளம். இந்த 
இனம்ின்நீது துத்தள த் து ள பநல்ழனதள ப் னசழளல் அதற்கு --------------------------- ன்று பனர். 
(துத்தள  னளம் னசுதல் / யண்ணப்னச்சு அடித்தல் / தழர்னள ளது ளத்தல்) 

31. அளடப்னக்குழனில் ப ளடுக் ப்ட்டுள்யற்ழழனந்து சரினளயற்ளத் கதர்ந்பதடுத்து ழுது . 
ளலட்கபள ளர்ன் ில்  ளர்னுக்கும்  ளர்னுக்கும் இளடனில்------------இபட்ளட / னப்ிளணப்ன) ப ளண்டளய. 
-------------------------(அல் வன் / அல்ள ன் ) இயற்ழன் பளதுயள யளய்ப்ளடு CNH2n. இளய னன்ர் ---------------------
(எழீன் ள் / ளபீன் ள்) ன்று அளமக் ப்ட்ட. இச்கசர்நம் ……………………….. (னகபளநழன் / சுண்ணளம்ன ) ீனடன் 
யிளனரிந்து ழத்ளத ீக்கு ழது. பில் இது --------------------------(ழளவுற் / ழளவுளத ) கசர்நம். 

32. (துத்தள ம், தளநழபம்,  ளர்ன்,  ளரினம்,  ளரின ஆக்ளறடு, அலுநழினம்) 
கர்நழன்யளய்  ளரின அநழ கசந ன்  
தழர்நழன்யளய் பக்ளஞ்சழ நழன் ன்  

 

 

ஆக் ம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீத ழனஷ்ணன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு உனர்ழளப் ள்ி,ளமனயம், 

               நீள.கந ளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு கநல்ழளப் ள்ி, னழயம். 
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சரினள யிளடளன கதர்ந்பதடுத்து ழுது  

1. இனளல் உனிரி ிளடகன கதளன்றும் அதன் தளனள, குழப்ிட்டதன்ளநனேளடன ன்கு பதரினக்கூடின 
கயறுளடு லடன் இனக்கும்.ளழள இப்பனக்  னளனில் உனயளகும் தளனள ள் குளந்த அகய 
நளறுளட்டுடன்  ளணப்டு ழன். i)கநற்கூழன கூற்ள ற்றுக்ப ளள் ழரீ் ள ?  
ii)  வழ்க் ளணும் உனிரி ில் ளழள இப்பனக் னளனில் இப்பனக் ம் பசய்னேம் உனிரி து ? 
( பப்ளன்னச்சழ, னைக்ிள, நண்னழு, ளய ) 

2.  வகம ப ளடுக் ப்ட்டயற்ழல் க்குழு உனிரித் பதளமழல்தட் னளனில் உனயளக் ப்டுயது இல்ளள 
 ண்டழந்து  ளபணம் கூறு . 

3. i)  பளதழ ள்,  ரிந அநழங் ள், ஸ்டிபளய்டு ள், தடுப்னசழ ள் 
ii)  தடுப்னசழ ள், பளதழ ள்,தழர் உனிர் பளனள் ள், ிந அநழங் ள்  
iii)  தழர் உனிர் பளனள் ள்,லளர்கநளன் ள், ஸ்டிபளய்டு ள், தடுப்னசழ ள் 
iv)  ஸ்டிபளய்டு ள், பளதழ ள், தழர்ப் பளனள் ள், தடுப்னசழ ள் 

4. ப ளடுக் ப்ட்டுள் உடற்குளளடு ில் தினள என்ளத் தகுந்த  ளபணங் லடன்  ண்டழந்து ழுது . 
(தளசழநழனள, லகீநளிழனள, நளளக் ண், அல்ிிசம்,  தழர் அரியளள் இபத்தச்கசளள ) 

5. பசனல் ின் அடிப்ளடனில்  வகம ப ளடுக் ப்ட்டுள்யற்ழல் உரின கூற்று ளத் கதர்ந்பதடுக் . 
அ) ிட்னைட்ரி சுபப்ி லளர்கநளன் ளனேம், பளதழ ளனேம் சுபக் ழது. 
ஆ) ளதபளய்டு சுபப்ி தபளக்றழன் நற்றும் இன்சுழளச் சுபக் ழது. 
இ) லீடிக் பசல் ள் படஸ்கடளஸ்டிபளன் லளர்கநளள உற்த்தழ பசய் ழன். 
ஈ)  ளணனம் பளதழ ளனேம், லளர்கநளளனேம் சுபக் ழன்து. 

6. உடழன் நளஸ்டர் ப நழஸ்ட் ன்று சழறுீப ம் அளமக் ப்டு ழது. ளபணம்  ண்டழந்து ழுது . 
அ) உடழல் பப்டும் அளத்து கயதழப்பளனள் லம் சழறுீப த்தழல் பப்டு ழன்.  
ஆ) சழறுீப ம் , இபத்ததழன் கயதழனிளனன சநழளளனப் கணு ழது. 
இ) சழறுீப ம், உடழல் பறும் அளத்து கயதழப்பளனள் ளனேம் பயிகனற்று ழது. 
ஈ) சழறுீப ம், உடழல் பறும் அளத்து கயதழப்பளனள் ளனேம் கசநழத்து ளயத்துக் ப ளள் ழது. 

7. ஆற்ளச் கசநழக்  உதவும் சளதங் ள ின்யனயயற்ழல் இனந்து கதர்ந்பதடுக் வும்.(எினம் 
ல்ன ள், தளநழபநழன் அளட, சூரின ீர் சூகடற்ழ, நழன்ீர் சூகடற்ழ, டங்ஸ்டன் யிக்கு ள்,நழன்னு நழன்அளட) 

8. இனம்ன உகள ப் பப்ின் நீது கயறு உகள த்ளதப் னசுயதளல் துனப்ிடித்தழல் இனந்து தடுக் ளம்.இந்த 
இனம்ின் நீது துத்தள த் து ள பநல்ழனதள ப் னசழளல் அதற்கு………………………………………………. ன்று பனர். 
( துத்தள  னளம் னசுதல்,  யண்ணப்னச்சு அடித்தல்,  தழர்னள ளது ளத்தல் )  

9.  
 

 

  

 

 

 

 

ஆக் ம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீத ழனஷ்ணன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு உனர்ழளப் ள்ி,ளமனயம், 

               நீள.கந ளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு கநல்ழளப் ள்ி, னழயம். 
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தயறு ளச் சுட்டுதல் & யளக் ழனத்தழலுள் ிளம ளத் தழனத்து . 

1. நபளஸ்நஸ் நற்றும் குயளரழகனளர் ர் களய் ள் னபதக் குளளட்டளல் ற்டு ழன். நபளஸ்நஸ் களய் 
குயளரழகனளர் ர் களனிழனந்து உப்ின யனிறு நற்றும் ன த்தழல் யகீ் ம் ஆ ழன அழகுழ ள் னெம் 
கயறுடு ழன்.இக்கூற்று சரினள ? தயள  இனப்ின் தழனத்தழ ழுது . 

2.  வழ்க் ளண் யளக் ழனங் ளப் டித்து சரினள ? தயள ? ன்று கூறு . 
i)ழக்குனடு என நபினல் களய், ில் நளளக் ண் களய் சத்துக் குளப்ளட்டு களனளகும். 
ii)பர்சீழனஸ் அநீழனள என சத்துக் குளளட்டு ில் சழக் ழள் பசல் அநீழனள என நபினல் களய் / 
குளளட்டுகளய். 
iii)TT தடுப்னசழ ளதழக் ப்ட்ட குமந்ளதக்கு நந்தநள ப் பப்ட்ட தடுப்ளற்ல் ில்  BCG தடுப்னசழ 
பசனல்நழகு பப்ட்ட களய் தடுப்ளற்ள அிக் ழது. 
நகரினள என ளக்டீரினள களய் ில் டர்தளநளப என ளயபஸ் களய் ஆகும். 

3. என நளணயன் நீசல்ஸ் களனிளல் ளதழக் ப்ட்டு குணநளடந்தளர். அயன் அழயினல் ஆசழரினர் அயது 
யளழ்க்ள னில் நீண்டும் இந்களய் அயளத் தளக் ளது ன்று கூழளர்.இக்கூற்று சரினள ? தயள ? 
 ளபணம் கூறு . 

4. சரினள கூற்ளக்  ண்டுிடிக்  (சரி / தயறு ) 
அ)  ளசகளய், ளநக்க ள ளக்டீரினம் டினைர் குகளசழஸ் னும் ளக்டீரினளயல் உனயள ழது. 
ஆ) ளடளய்டு, ட்ளபக ளளட்டளன் ன்னும் னஞ்ளசனளல் உனயள ழது. 
இ) நகரினள, ிளஸ்கநளடினம் ளயயளக்றழளல் உனயள ழது. 
ஈ) இன்னலனன்சள, ண்டநீள லழஸ்டளளடி ள ன்னும் னகபளட்கடளகசளயளயிளல் உனயள ழது. 

5.  வழுள் கூற்று ள் தயள  இனப்ின் சரினள கூற்ழள ழுது . 
அ) ஆல்ள பசல் ள் இன்சுழள உற்த்தழ பசய் ழன்.ீட்டள பசல் ள் குலக ள ளள உற்த்தழ 
பசய் ழன். 
ஆ)  ளர்ட்டிகசளன் களய் தழர்ப்னத் தன்ளநளனக் குளக் ழன்து. 
இ) ளதநஸ் சுபப்ி என ழணீர்த் பதளகுதழ. 
ஈ) அண்ட ம் னட்ளட ளனேம், ஆண்ட்கபளஜளனேம் உற்த்தழ பசய் ழது. 

6. பசனல் ின் அடிப்ளடனில்  வகம ப ளடுக் ப்ட்டுள்யற்ழல் உரின கூற்று ளத் கதர்ந்பதடுக் . 
அ) ிட்னைட்ரி சுபப்ி லளர்கநளன் ளனேம், பளதழ ளனேம் சுபக் ழது. 
ஆ) ளதபளய்டு சுபப்ி ளதபளக்றழன் நற்றும் இன்சுழளச் சுபக் ழது. 
இ) லீடிக் பசல் ள் படஸ்கடளஸ்டிபளன் லளர்கநளள உற்த்தழ பசய் ழன். 
ஈ)  ளணனம் பளதழ ளனேம், லளர்கநளன் ளனேம் சுபக் ழன்து. 

7. நிதரில் ளநழல்ளச் சுபப்ி நண்டம் ற்ழ சழ கூற்று ள்  வகம ப ளடுக் ப்ட்டுள்.அளய 
எவ்பயளன்றும் சரினள ? தயள ? க் கூறு . 
அ) ளநழல்ளச் சுபப்ி நண்டம் யர்ச்சழ, இப்பனக் ம், யளழ்ளயத் பதளடர்ந்து கணுதல் னதழன 
இனற்பசனல் ளக்  ட்டுப்டுத்தவும் எனங் ழளணக் வும் பசய் ழது. 
ஆ) ண்கடள ழளபன் சுபப்ி ள் னளவும் ளனள் சுபப்ி ள், அளய சுபக் க்கூடின கயதழப்பளனள் லக்கு 
லளர்கநளன் ள் ன்று பனர். 
இ)  ளணனம் ன்து இபட்ளடச் சுபப்ி. 
ஈ) ளதநஸ் சுபப்ினின் க ளளழளல் னன் ழுத்து  மள ற்டு ழது. 

8.  வகம ப ளடுக் ப்ட்டுள் நழனளசழஸ் பசல்ிரிதல் ற்ழன யளக் ழனங் ில் சரி நற்றும் தயறு  குரிப்ிடு . 
அ) இது உடற்பசல் ில் ழ ழ் ழது. 
ஆ) நழனளசழஸ் குன்ல் குப்ன வும் அளமக் ப்டு ழது. 
இ) எத்தழளசயள குகபளகநளகசளம் ள் இளணயது குறுக்க   த்தல் ப்டு ழது. 
ஈ) நழனளசழஸ் கயறுளடு ளத் கதளற்றுயிக் ழது.அதுகய ரிணளநத்தழற்கு னெப்பளனள் ள  அளந ழது. 
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9. தழனம்ப் ப இனளத யம் ன்து ஏர் இனற்ள  யம். இதள நித த ர்யின் கய த்ளத யிட நழ  

கய நள  இனற்ள  ழ ழ்யிளல் நீண்டும் உனயளக் ளம். கநற் ண்ட கூற்ளப் டித்து, தயளதள ? 
சரினளதள ? ன்ளத உறுதழ பசய் .தயள  இனந்தளல் சரினள கூற்ழளக் கூறு . 

10. ின்யனம் கூற்று ில் தயளக்  ண்டழந்து தழனத்து . 
அ)STP ல் என யளனேயின் கநளளர் னநன் 22.4 பச.நீ 3. 
ஆ) 2 × எப்ன னெக்கூறு ழள = ஆயி அடர்த்தழ. 
இ) ஏர் அணு தித்த ழளனில்  ளணப்டுயது இல்ள. 
ஈ) னெக்கூழலுள் அணுக் ின் யி ழதம் னழுளநனளது அல்து ிளநனளது அல்து ழர்ணனிக்  
இனளது. 
உ) H2O ஏர் எத்த அணு னெக்கூறு. 

11. தயள கூற்ளச் சரி பசய் . 
அ) கசளடினம் பன்கசளகனட் உணவுப்பளனள் ளப் தப்டுத்த னன்டு ழது. 
ஆ) யியசளனத்தழல் ளட்ரிக் அநழம் உபநள  னன்டுயதழல்ள. 
இ)  ந்த  அநழம் கயதழப்பளனள் ின் அபசன்  அளமக் ப்டு ழது. 
ஈ) அநழத்தழன் PH நதழப்ன 7  யிட அதழ நள  இனக்கும். 
உ)  ளற்று அளடக் ப்ட்ட ளங் ில் அசழட்டிக் அநழம் னன்டு ழது. 

12. உகள க் ளய ள் ற்ழன சழ கூற்று ள் ப ளடுக் ப்ட்டுள். அயற்றுள் தயளயற்ளக் 
 ண்டழந்து தழனத்து . 
அ) இது உகள ங் ின் என டித்தள  ளய. 
ஆ) Zn இபசக் ளய ற்குமழ ள அளடக் ப் னன்டு ழது. 
இ) சழள ள், ளணனங் ள், க ளயில் நணி ள் தனளரிக்  டினைபளலுநழன் னன்டு ழது. 
ஈ) ன்கு உனக் ப்ட்ட உகள ங் ள அழுத்தத்தழற்கு உட்டுத்தழ உகள க் ளய ள் 
தனளரிக் ப்டு ழன். 
உ) ித்தளனில் Zn என  ளபப்ளன். 

13.  வழ்க் ளணும் கூற்று ில் தயறு ள் இனப்ின் தழனத்து . 

அ) என ழனைட்டன் ன்து என  ழபளம் ழளனேள் பளனில் 1ms-2 னடுக் த்ளத ற்டுத்தும் யிளசனின் 
அளயக் குழக்கும்.  
ஆ) யிளனேம் தழர்யிளனேம் ப்களதும் எகப பளனின் நீது பசனல்டும். 

14. ின்யனம் கூற்று ில் உள் தயறு ளத் தழனத்து . 
அ) சழந்த ஆற்ல் னெம் ன்து ஏர் அகு ழளக்குக் குளந்த அவு கயள பசய்னக் கூடினது.  
ஆ) னன்டுத்தக் கூடின யடியில் உள் ஆற்ள நீண்டும், நீண்டும் ளம் னன்டுத்தளம். 

15. ின்யனம் பசளற்பளடரில் ிளம ினப்ின் தழனத்தவும். 
அ)  ளந்தப்னம் ண்நதழப்ன நட்டும் ப ளண்ட அவு. 
ஆ) சட்ட  ளந்தத்தழன் பயிகன  ளந்தயிளசக் க ளடு ள்  ளந்தத் பதன்னளனில் பதளடங் ழ யட னளனில் 
னடினேம். 

16. ின்யனம்  தழர் யளபடம் குமழனளடினில் ிம்ம் கதளன்றுயளதக் குழக்கும். 
அ) அதழலுள் ிளமளனக்  ண்டழந்து, ிளமனற்  தழர் யளபடம் யளபனவும். 
ஆ) உங் ள் தழனத்தத்தழற் ள யிக் ம் தபவும். 

17.  வழுள் டத்தழல் ந்தக்  ளந்த ஊசழ  ளந்தப்னத்தழன் தழளசளனச் சரினள க்  ளட்டு ழது. 
 
 

ஆக் ம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீத ழனஷ்ணன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு உனர்ழளப் ள்ி,ளமனயம், 
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பளனத்து  

1. 

 

2. 

அ.அநீிக் சவதகதழ i)  டும்  ளய்ச்சலும் ின்ன உடல் குிர்ந்து டுக் னம் யிட்டுயிட்டுத் பதளடனம் 
ஆ. ளசகளய் ii) கதளல்  ங் ில் அரிப்னடன் கூடின ளட 
இ.டர்தளநளப iii) அடியனிற்ழல் யழனேடன் க ளளம & இபத்தத்துடன் கூடின நம் 
ஈ.நகரினள iv) பதளடர்ச்சழனள இனநல் நற்றும் உடல் ளட குளதல் 

3.  

அ.பப்கடளடின் i) உட் னச் சவ்வு, உட் ன நணி நளதல் 
ஆ.ளசக ளட்டின் ii) தி அளடதல் 
இ.டிப்களட்டின் iii) இளணவுறுதல், சழளப்சழஸ், இபட்ளட ள் 
ஈ.ளடனளள சழஸ் iv) குகபளகநளகசளம் ள் சுனக் நளடந்து தல் களல் கதளன்று ழன். 

4. 

அ.யளகசளிபஸ்சழன்  களய் தடுப்ன 
ஆ.இன்சுழன்  ளடனளபடீஸ் இன்சழிடஸ் 
இ.ஆக்றழகடளசழன்  ளடனளபடிஸ் பநழபடஸ் 
ஈ.ளதகநளசழன்  னப்ள சுனங் , யிரின பசய்தல் 

5. 

ித்தல் ஸ்ளகபளள பள ஈஸ்ட் 
அனம்னதல் னகபளட்கடளகசளயளன் ள் தட்ளடப்னழுக் ள் 
துண்டளதல் ிளபகனளஃில்ம் ளக்டீரினங் ள் 

6. 

அ.ஆட்கடளக ளரி i) தளநளப 
ஆ.அிகநளக ளரி ii) டிளபடளக்ஸ் 
இ.ளலடிகபளக ளரி iii) றளந்தழனம் 
ஈ.சூக ளரி iv) ளல்சம் 

7. 

தற்சளர்ன ஊட்டனள ளநக்க ளளபசள கயர் ள்  ஸ்குட்டள 
எட்டுண்ணி ள் ச்ளசனம் நளகளட்கபளப்ள 
நக்குண்ணி ள் லளஸ்கடளரினங் ள் ளலிஸ் ஸ் 

8. 

அ.நீன் ள் இகு ள் 
ஆ.எட்ட ம் தடித்த கதளல் 
இ.தயள துடுப்ன 
ஈ.ளய ள் யிபழளட சவ்வுளடன ின்ங் ளல் ள் 

 

ளயட்டநழன் ள் குளளட்டு களய் ள் களய் அழகுழ ள் 
A ழக்கடளகளினள நளக் ண் 
B ஸ் ர்யி பம்ன குளளடு 
C ரிக் ட்ஸ் ற் ில் இபத்தக்  சழவு 
D இபத்தக்  சழவு லும்ன ில்  ளல்சழனம் குளவு 
k பரி பரி இபத்தம் குளதல் 
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9. 

தழனம்ப் பறும் யங் ள்    ரி  ளற்று பட்கபளழனம் 
தழனம்ப் ப இனளத யங் ள் ளலட்பஜன் இனற்ள  யளனே சூரின எி ஆற்ல் 

10. 

 
11. 

உகள ம் தளது கயதழ யளய்ப்ளடு எடுக் னள 
Al கலநளடட் Pbs ஊது உள 
Cu ளக்ளறட் Fe2o3 பஸ்றழநபளக்குதல் 
Fe  ளப்ர்ளளபட் Al2o3.2H2O தளபநழதப்ன னள 
Pb  லீள CuFeS2 லளல் னள 

12. 

இனம்ின் யள   ளர்ன் சதயதீம் னன் ள் 
ஃகு 2-4.5% சளக் ளட னெடி ள்,  மழவுீர்க் குமளய் ள் தனளரிக் . 
கதினம்ன 0.25-2%  ட்டிடங் ள்  ட்ட & ந்தழபங் ள் தனளரிக்  
யளர்ப்ினம்ன <0.25% நழன்  ளந்தங் ள் தனளரிக்  

13.ன்கு பதரிந்த சழ பளனள் ின் PH நதழப்ன  வகம ப ளடுக் ப்ட்டுள்து. அட்டயளணளனப் குப்ளய்வு பசய்து,  

அ. ந்பதந்தப் பளனள் அநழத் தன்ளந உளடனளய ? ஆ. ந்பதந்தப் பளனள்  ளபத் தன்ளந உளடனளய. 

பளனள் PH நதழப்ன 
இபத்தம் 7.4 
சளநனல் கசளடள 8.2 
யிி ர் 2.5 
யடீ்டுப்னன்ளட்டு 
அம்கநளினள 
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14. வழ் ளணும் களய் ில் யர்ச்சழளத நளற்க் குளப்ளட்டு களய்,நபினல் களய் அல்து சத்து குளப்ளட்டு 
களய் ன்று யள ப்டுத்து . அ. தளசவநழனள ஆ.பரி பரி இ.டனளடிஸ் பநழட்டஸ் ஈ.குநழமழச் சழறுயன் களய் 
உ.ஸ் ர்யி  ஊ.நபளஸ்நஸ்  .உடல் னநன்  .அல்சழநர் களய்  .ழக்கடளகளினள  எ.லகீநளிழனள  

15. பவுதழன் அடிப்ளடனில் களய் ள யள ப்டுத்து . (ீரின் னெம்,  ளற்ழன் னெம், ளழ பதளடர்ன னெம்)          
1. ளபள 2.ளடளய்டு 3. ளசகளய் 4.பதளழுகளய் 5.சழிழஸ் 6.ப ளகரினள 7.ழகநளினள 8.சளதளபணச்சி 9.அநீிக் 
சவதகதழ 10.ய்ட்ஸ் 

16. வழ்க் ண்டயற்றுள் தகுந்த இளண ளப் பளனத்து . (நனந்து ள், ரிபளனள், தண்ணுனிரி, யர்ச்சழளத நளற்ம், 
 ரிந அநழங் ள்) அ.தடுப்ன நனந்து ஆ.இனற்ள  யளனே இ.சழட்ரிக் அநழம் ஈ.நளளகுகளல் தழர்ப்ன பளனள் 
உ.ளயட்டநழன் ள் 

17.கதளட்டப் ட்டளணிச் பசடினில் பநண்டழளல்  ண்டழனப்ட்ட யிளத, நரின் ஏங்கு ண்ன ளனேம் எடுங்கு 
ண்ன ளனேம் குழப்ிடு . 

 ஆக் ம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீத ழனஷ்ணன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர் , அபசு உனர்ழளப் ள்ி,ளமனயம், 

               நீள.கந ளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு கநல்ழளப் ள்ி, னழயம். 

ீரிளல் பயக் கூடின களய் ள் ீர்த் பதளடர்ன களய் ள் ீளப னளனள ப் னன்டுத்தளததளல் 
உண்டளகும் களய் ள் 

ளடளய்டு படங்கு பசளழசழபங்கு 
நகரினள அநீிக் யனிற்றுப்களக்கு  ளபள 
ிகரினளசழஸ்(னளளக் ளல் களய்) கன் ளர்ளய இமப்ன 
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                                                          கயறுப்டுத்து  

1. ஏர் உனிரினின் னத்கதளற்ப் ண்ன (ீகளளடப்) நற்றும் ஜீளக் ப் ண்ன (ஜகீளளடப்) ற்ழ ீயிர் 
 னதுயது ன் ? யிக்கு . 

2. யளபனறு : கலப்ளய்டு , டிப்ளய்டு. 
3. ழக்குனடு களனிழனந்து நளளக் ண் களளன கயறுப்டுத்து . 
4. HIV– க்  ண்டழனேம் ஆய்வு நற்றும் உறுதழப்டுத்தும் ஆய்வு ள் னளளய ? 
5. உடற்பசனழனல் பசனல்ளடு ள  ட்டுப்டுத்தும் நற்றும் எனங் ழளணக்கும் ணிளனச் பசய்னேம் இபண்டு 

உறுப்ன நண்டங் ள் னளளய ?அயற்ழற்கு இளடகனனேள் கயறுளடு என்று கூறு . 
6. பநடுல்கட்டட் ழனைபளன் ள பநடுல்கட்டட் அற் ழனைபளன் ிடநழனந்து கயறுடுத்து . அளய பம்ன 

நண்டத்தழல் ங்கு  ளணப்டு ழது. 
7. ஆண், பண் இப்பனக்  லளர்கநளன் ளக் கூறு .அதன் ணி ளக் குழப்ிடு . 
8. ளழள நற்றும் ளல் இப்பனக்  னள லக் ழளடகன உள் கயறுளடு ள் இபண்டு தன . 
9. என யித்தழள, இன யித்தழளத் தளயபங் ள் ன்ளல் ன் ? . ள தன . 
10. தகுந்த டுத்துக் ளட்டு லடன் உர் பயடி ி ள உர் பயடினளக்  ி ிழனந்து கயறுப்டுத்து . 
11. ளலூட்டி ின் தநி, சழள ள் இயற்ழற்கு இளடகனனேள் கயறுளடு ளன் ழளக் குழப்ிடு  ? 
12. உண்ளநக்  ளபசள கூழ்நக்  ளபசழழனந்து கயறுப்டுத்து . 
13. கயறுப்டுத்து  : தூபப்ளர்ளய (ளலர் பநட்கபளினள), ப்பஸ்ளகனளினள. 
14. கயனப்டுத்து  : AC நழன்ினற்ழ, DC நழன்ினற்ழ 
15. பதயிட்டின  ளபசலுக்கும் பதயிட்டளத  ளபசலுக்கும் உள் கயறுளடு ள  வழ்க் ப ளடுக் ப்ட்டுள் 

குழப்ன ள் னெம் ழுது . அ.16 ழ NaCl 100 ழ ீரில் ஆ.36 ழ NaCl 100 ழ ீரில் (குழப்ன – NaCl ன்  ளபதழன் 36  ழ) 
16. அம்கநளினளபடழக், னைரிகனளபடழக் யிங்கு ள் ன்ளல் ன்? . ள தன .  
17.  வழுள் டுத்துக் ளட்டில் இனந்து கசளகடளப், கசளளர் ள அளடனளம்  ளண் .18Ar40, 17Cl35, 20Ca40, 17Cl37    
18. Cl ன்து குகளரின் அணுளயனேம், Cl2 ன்து குகளரின் னெக்கூளனேம் குழப்ளய ில், 

அணுக் லக்கும் னெக்கூறு லக்கும் உள் கயறுளடு ள அட்டயளணப்டுத்து .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆக் ம்: நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீத ழனஷ்ணன் M.Sc.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு உனர்ழளப் ள்ி,ளமனயம், 

               நீள.கந ளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.ed., ட்டதளரி ஆசழரினர், அபசு கநல்ழளப் ள்ி, னழயம். 
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சழந்தழத்து யிளடனி 

1. உடற்பசல் ில் ற்டும் நளற்ம் அடுத்தத் தளனள லக்குக்  டத்தப்டுயதழல்ள.இச்பசல்ழல் 
ற்டும் நளறுளடு அடுத்தத் தளனளக்குக்  டத்தப்டுயதளகும்.லகீபளரழநள அணுகுண்டு யசீ்சழன் 
 தழரினக் ம் தளனள தளனளனள க்  டத்தப்டு ழது.கநற்கூழன கூற்ளப் குத்தளய்ந்து.ீங் ள் 
பதரிந்து ப ளண்டளத ழுது  ? 

2. ளய் ின் குளபக்கும் ண்ன, அளநதழனள ண்ிற்கு ஏங்கு தன்ளநனேளடனது.னன்ட்  ட்டத்ளதப் 
னன்டுத்தழ ஜகீளளடப் ப ளண்ட இன குளபக்கும் ளய் ள் னெம் ிக்  யளய்ப்னள் ளய்க்குட்டி ின் 
ண்ன ளக் கூறு . 

3. டளக்டர்.னளன் யில்னட் அயர் ின் குகளிங் ஆய்யின் னெம் உனயள டளழ ஆட்டுக்குட்டி ளல்நடி 
பசல் பப்ட்ட டளர்பசட் பயள்ளனளட்ளட எத்தழனக்குநள ? அல்து யர்ப்னத் தளனள 
பசம்நழனளட்டிள எத்தழனக்குநள ?  ளபணம் கூறு .  

4. னச்சழக்ப ளல்ழ நனந்து ின் அதழ ப் னன்ளட்டின்  ளபணநள ப் னச்சழ ள் அமழயளத யிட, அந்த நனந்தழற்கு 
தழர்ப்னதன்ளந ப ளண்ட னதழன இநள  அளய உனயள ழது. இதள டளர்யிின் இனற்ள  கதர்வு 
க ளட்ளடு நற்றும் ரிணளநத்கதளடு வ்யளறு பதளடர்னடுத்துயரீ் ள். 

5. னதல் நனத்துய ரீதழனள ஜனீ் சழ ழச்ளச 1990ம் ஆண்டு அடிகளளசன்டி அளநகஸ் குளளட்டு களனேளடன 
ளன்கு யனது சழறுநழக்கு யமங் ப்ட்டது. இகத களன்று ஜனீ் சழ ழச்ளச னளனின் னெம் ழபந்தபநள தரீ்வு 
 ளணப்டும் சழ ழச்ளச னள ற்ழனேம் அதன் யள  ள் ற்ழனேம் உங் ளல் கூ னடினேநள ? 

6. டளக்டர் னளன் யில்னட் ன் நடிபசல்ழளத் கதர்ந்பதடுத்தளர் ? 
7. ள்ி யிடுதழனில் தங் ழனேள் என நளணயின் கதளழல் அரிப்னடன் கூடின அடர்ந்த தடிப்ன  ளணப்ட்டது. 

இளத அழந்த யிடுதழக்  ளப்ளர் நற் நளணயர் ளப் ளதழக் ப்ட்ட நளணயரின் துயளள , ஆளட, சவப்ன 
ஆ ழனயற்ளப்  ழர்ந்து ப ளள்க்கூடளது  அழவுறுத்து ழளர்.அந்த நளணயனக்கு ற்ட்டுள் களனின் 
பனர், அந்த களய்க் ள  ளபணிளனக்  ண்டழ . 

8. நகரினள எட்டுண்ணிளனப் பப்னம் னச்சழளன (களய்பப்ி) கூறு . நழ க்  டுளநனள நகரினளக் 
 ளய்ச்சள உனயளக் ழ இப்ள ற்டுத்தும் நகரினள எட்டுண்ணி து ? 

9. என சு ளதளப அலுயர் அப்குதழனில் யளழும் நக் ிடம் எகப ஊசழளனப் னன்டுத்தழ னக்கு ச்ளச 
குத்துதளனேம், னடித்தழனத்தங் ில் எகப ிகடு /  த்தழ னக்கு னன்டுத்தழ சயபம் பசய்தல், 
னடித்தழனத்துதல் கயண்டளம் வும் அழவுறுத்து ழளர். இயற்ழன் னெம் ந்தக் ப ளடின களய் பயளநல் 
தடுக் ளம் ? கநலும் ீ அழந்த தடுப்ன னள ளக் கூறு . 

10. அ. நிதளப பனநயில் ளதழக்கும் களய் ளபணி ள் னென்ழளக் கூறு .  
ஆ.களன் ளயபஸ் பதளற்றுகளய் லக்கு நனந்து  ண்டுிடிப்து நற் களய் ள யிட நழ வும் 
 டிநளது. இக் கூற்று சரினள ? தயள ? யியளதழக் . 

11. நிதரில் டர்தளநளப களய் உண்டளயதற் ள களய் ளபணி னளது ? அதன் அழகுழ ளக் குழப்ிடு . 
12. ளம்னக்  டிக்கு தழர் ஞ்சு நனந்து தனளரிப்ிற்கு, ஆண்டிளடி ளக் குதழளப ின் உடழழனந்து உற்த்தழ 

பசய்து னன்டுத்தப்ட்டு யன ழது. இது ந்த யள னள களய்த் தடுப்ளற்ல் ? 
13. பண் அளிஸ் ப ளசு னெம் ஸ்களகபளசுயளய்டு ள் என நிதின் உடழல் தளமந்தவுடக நகரினள 

 ளய்ச்சல் அயனக்கு ற்டுயதழல்ள ன் ? யிக்கு . 
14. ிளஸ்கநளடினம் யளழ்க்ள  சுமற்சழனின் ழள ளக்  ண்டழ . 

அ.ப ளசு நிதனுள் நகரினள  ழனநழளன உட்பசலுத்துதல். 
ஆ.களனேற் நிதளப அளிஸ் பண்ப ளசு  டிக்கும் பளழுது ிளஸ்கநளடினம் ப ளசுயின் உடலுக்குள் 
பசல்லுதல். 

15. ஈக் ளல் பயக்கூடின களய் ள் இபண்டிளக் கூறு . அந்களய் ள ற்டுத்தும் களய்க் 
 ளபணி ளனேம் குழப்ிடு . 

16. இதனத் துடிப்ன, னெச்சுயிடுதல் களன் பசனல் ள எழுங்குடுத்தும் னெளனின் குதழ னளது ? அது 
னெளனின் ந்தப் குதழனில் அளநந்துள்து. 
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17. என 16 யனது சழறுயன் ஆண்ளல் ண்ன ள் இல்ளளநக் ள , நனத்துயரிடம் அளமத்து 

யபப்ட்டளன்.சழறுயின் குளளட்டுக்கு  ளபணநள ளநழல்ள சுபப்ிளனனேம், லளர்கநளளனேம் குழப்ிடு 
18. எனயர் இன சக் ப யள த்தழல் தள யசம் அணினளநல் னணிக் ழளர்.அயர் சளள யித்தழல் தளனில் 

த்த  ளனம் அளட ழளர்.நனத்துயநளக்கு பசல்யதற்கு னன்ள கய இதன பசனழமப்ன நற்றும் னெச்சு 
தழளல் இந்துயிடு ழளர்.அயபது னெளனின் ப்குதழனின் ளதழப்ளல் உனிரிமப்ன ர்ட்டது ?  

19.  வழ்க் ளணும்  ி / யிளத பவும் னள லக்குத் தகுந்த பசளற்பளடர் தன .எவ்பயளன்ழற்கும் என . ள 
தன . அ )  ளற்ழல் பவுதல்  ஆ) ீரில் பவுதல்  இ) யிங்கு ளல் பவுதல் 

20.  வழ்க் ளணும்  ி / யிளத பவும் னள லக்கு இபண்டு . ள தன  ?  
      அ) ளய ின்  மழவு ள் னெம் ஆ) நிதன் னெம் 

21. ளலூட்டி லக்குரின திப் ண்ன ள் இபண்டிளக் குழப்ிடு . 
22. ளலூட்டி ில்  ளணப்டும் ல்ளநப்ன னளது ? னளளனின் தந்தம் தன் நளறுளடு ? 
23. ளளயச் சூமழல் யளம எட்ட ம் பற்றுள் த யளநப்ன ில் ளன் ழளக் குழப்ிடு  ? 
24. ளலூட்டி ின் இதனத்தழல்  ளணப்டும் யளல்வு லம்  அயற்ழன் அளநயிடங் ளனேம் ழுது  ? 
25. இபத்தத்தழன் ிளஸ்நள குதழனில்  ளணப்டும் ிளஸ்நள னகபளட்டீன் ள் னென்ழளக் கூறு .அயற்ழன் 

ணி ள கூறு  ? 
26. ீரிழனந்து பயிகன டுக் ப்ட்ட நீன் ள் ீண்ட கபம் உனினடன் இனக்  னடினளது ன் ? 
27. பதளட்டளல் சழணுங் ழ தளயபத்தழல் பதளடும் களது ற்டும் நளற்த்தழள யிக்கு . 
28. தளயபங் ில் ளடபறும் ீபளயிப்களக் ழள யிக்கும் நளதழரி அளநப்ிள உற்றுகளக்கு . வழ்க் ண்ட 

பளனள் ள் தளயபங் ின் ந்த அளநப்னடன் எப்ிடப்டு ழது.1)  டற்ஞ்சு2)ீர் ழளந்த  ண்ணளடி குமளய்  
29.  

கயதழப்பளனள்  ளபதழன் (250 பயப்ழள) 
NaCl 36 ழ 
NaBr 95 ழ 
NaI                  184 ழ 

 கநற் ண்ட அட்டயளனிழனந்து ீயிற் உணனம் உண்ளந ள ழுது . 
30. சர்க் ளபளன, ீரில்  ளபத்து , அளபயப்ழளனில் பதயிட்டின  ளபசள உனயளக் ழன ின் 

கநற்ப ளண்டு சர்க் ளபளனக்  ளபக்  னடினேநள ? தம் ண்ணத்ளதத் தன . 
31. அ) குிர்ளங் ில்  ளபக் ப்டும் யளனே து ? ஆ) அவ்யளனேயின்  ளபதழள அதழ ரிக்  ீங் ள் ன் 

பசய்யரீ் ள் ? 
32. ின்யனயயற்ழல் ிரிள  ழளளந, ிரிள   ஊட த்ளதக்  ண்டழ . 

அ) ளளளடக் ட்டி ஆ) கசளடள ீர் இ) னள  
33. இபளதள யடி ட்டுதல் னெம் ிரிக் ப்டும் என  ளபசளத் தனளரித்தளர். 

அ) அக்  ளபசல் வ்யள ளனச் சளர்ந்த்து. ஆ) அக் ளபசல் எிளனத் தன் யமழகன அனுநதழக்குநள ? 
அனுநதழக் ளதள ? இ) அக் ளபசல் இனல்ிள ழுது  ஈ)  ளபபளனள் து ின் உனயவு னளது ? 

34. ின்யனயயற்ழல் உனயளகும்  ளபசழன் யள ளன ழுது  ? 
அ) 100  ழபளம் ீரில் 20  ழபளம் NaCl                           ஆ) 100  ழபளம் ீரில் 36  ழபளம் NaCl  
இ) 800 C னில் 100  ழபளம் ீரில் 20  ழபளம் NaCl    ஈ) CS2 ல்  ளபக் ப்ட்ட  ந்த ம் 

35. இனம்ன ஆணி துனப்ிடிப்து யளள யடிீரில் டக்குநள ? உங் ள் தழலுக் ள  ளபணத்ளதக் கூறு . 
36. அலுநழின ஆக்ளறடு  ரி ப ளண்டு எடுக்கும் னளனில் அலுநழின உகள த்ளத ன் ப னடினளது ? 
37. அலுநழின உகள க்  ளய, யளனூர்தழனின் ள ங் ள் தனளரிக் ப் னன்டு ழது ன்? அதற் ள 

 ளபணங் ளக் கூவும் ? 
38. இனம்ன அடர் HCL உடனும், அடர் H2SO4 உடனும் யிளனரி ழது. ஆளல் அடர் HNO3 உடன் யிளனரியது 

இல்ள.உரின  ளபணத்துடன் உன் யிளடளன ழுது  ?  
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னளர் ? னளர் ? 

1. இனற்ள த் கதர்வு ப ளள்ள ளன பயினிட்டயர் னளர் ? அதன் இபண்டு க ளட்ளடு ளக் குழப்ிடு  
2. ின்யனம் ளநழல்ளச் சுபப்ி ின் பனர் ளக் கூறு .  

அ. ளநழல்ள சுபப்ி ின் டத்துர்            ஆ.இபட்ளடச் சுபப்ி 
3. ந்த லளர்கநளன் ள் ின்யனநளறு அளமக் ப்டு ழது ?  

அ. ஆலளந லளர்கநளன்                            ஆ.சண்ளட, க்கும் நற்றும் னனறுத்தும் லளர்கநளன். 
4. ஆண், பண் இப்பனக்  லளர்கநளன் ளக் கூறு . அதன் ணி ளக் குழப்ிடு . 
5. இனயிதநள ணி ள பசய்னேம் சுபப்ி து ? ன் ? 
6. ின்யனயயற்ழல்  ளணப்டும் ந பந்த கசர்க்ள க் ள  ளபணி ளப் பனரிடு  ? 

அ) ல் நணனம் கதன் சுபப்ினேம் ப ளண்ட  யண்ணங் ள ப ளண்ட நர் ள்.  
ஆ) ழநற்து / நணநற்து / கதன்சுபப்ன அற்து. ஆளல் ந பந்தத்து ள் ள் உர்ந்த இகசள தூள் ள  
இனக்கும்.சூல்னடி இகு களன்று  ளணப்டும். கநற் ண்ட இபண்டு யள  ந பந்தச் கசர்க்ள  ளடபறும் 
தளயபங் ள குழப்ிடு . 

7.  வழ்க் ளணும் அ) நற்றும் ஆ) ழ ழ்வு லக்குப் பனரிட்டு இந்ழ ழ்வு ின் னடியில் உனயளகும் 
அளநப்ன ின் டிழள ளக் குழப்ிடு . 
அ) ஆண்க நழட்+அண்டம் = ளசக ளட் 
ஆ) ஆண்க நழட் + இபண்டளம் ழள உட் ன =  னவூண் உட் ன 

8. ின்யனயயற்ழல் எவ்பயளன்ழற்கும் இபண்டு . ள தன . அ) அளசபளடும் யிங்கு ள் ஆ) டல் யளழ் 
ளலுட்டி ள் 

9. உட் ன இல்ளத பசல் ள் னளளய ? உட் னயின்ழ இனப்தளல் ன் னன் ? 
10. இபத்த உளதழல் ங்குபறும் ிளஸ்நள னகபளட்டீன் ள் , இபத்த அணுக் ள் னளளய ? 
11.   
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யரிளசப்டுத்து  

1. ஆதழநிதன் னதல் தற் ள நிதன் யளப ப ளடுக் ப்ட்டுள் நித் இங் ள 
யரிளசப்டுத்தவும்.(ழனளண்டர்தல் நிதன், கலளகநளபலிழஸ்,கலளகநள பக்டஸ்,கலளகநளபசினன்) 

2. உணவுச் சங் ழழளன உனயளக்கு . (ளம்ன, னல்,  ழுகு, தயள, பயட்டுக் ழி) 
3.  வழுள் உணவுச்சங் ழழளனப் டித்து னளப்டுத்தழ, அதள ஆற்ல் ிபநழடள  நளற்று ?                     

நல்பரி-----> குனயி ---- ம்ிப்னச்சழ--------- னந்து. 
4. ின்யனம் உனிரி ளக் ப ளண்டு ீர்ச்சூமழல்  ளணப்டும் உணவுச்சங் ழழளன ழுது  ?                               

(சழழன நீன், தளயப நழதளய, நீன்ப ளத்தழ, யிங்கு நழதளய உனிரி) 
5. தளயபங் ில் ளடபறும் ளழப்பனக்  ழ ழ்வு ளச் சரினள னளனில் யரிளசப்டுத்து .                 

(யிளத உனயளக் ம், ந பந்தச்கசர்க்ள , யிளத பவுதல்,  னவுறுதல்) 
6. அ) சழறுீப த்தழன் அளநப்ன, பசனல் அகு ள் னளளய ? 

ஆ) சழறுீர் பயிகனறும் ளளதனின் அடிப்ளடனில் நித மழவு ீக்  நண்டத்தழலுள் ின்யனம் 
உறுப்ன ள யரிளசப்டுத்து .(சழறுீர் ளம், சழறுீர் னயமழ, சழறுீப ம், சழறுீர்ப்ள )  

7. நிதின் சவபண நண்டத்தழன் ீம் ன் ?  சவபண நண்டத்தழன் ள ங் ள உணவு பசல்லும் 
அடிப்ளடனில் யரிளச ழக் ழபநநள  ழுது . 

8. ின்யனயயற்ள உற்த்தழனளர் ள்,  யள னள த ர்கயளர் ள், சழளதப்ளய ள்  யள ப்டுத்து . 
அ) யண்ணத்துப்னச்சழ ஆ) பயட்டுக் ழி இ) ஏணளன் ஈ) ளம்ன ள் உ) பசம்னத்தழ ஊ)ளட்கபளளக்டீரினள 

9. அணுக் ட்டு ண் அடிப்ளடனில் யள ப்டுத்து . அ) குகளரின் ஆ) ழனளன் இ) ளஸ்பஸ் ஈ) ஏகசளன் 
10. ின்யனம் உகள யினல் யமழனள ள உகள ங் ளப் ப்[இரித்பதடுத்தழல் சரினள யரிளசனில் 

பதளடர்ன டுத்து . ( யறுத்தல், பஸ்றழநபளக்குதல், லளல் னள, உனக் ழப்ிரித்தல்(எடுக் ம்), கனர் 
னள,நழன்ளற்குப்ன னளனில் தூய்ளந, ஊது உள,  ளற்ழல்ளச் சூல்ழளனில் யறுத்தல், னயஈீர்ப்ன 
னள, தபநழதப்ன னள ) 

பளனந்தளதயற்ள  ண்டழந்து ழுது  

1.பளனந்தளத இளண ள  ண்டழ . 

ழஃப்ஜனீ் 1. ளட்பஜன் ழளழறுத்துதல் 
tt 2. அல்லீல் ள் 
உனிரிச்சழப்ன ள் 3. உனிரி ணிப்பளழ ள உனயளக்  
இண்டர்பபளன் ள் 4. ளக்டீரினள தழர்ப்னப் னபதம் 
ஸ்படம்பசல் (னெச் பசல்) 5. நளறுளடு அளடனளத பசல் குழுநம் 

2.பளனந்தளதளத ீக்கு . 

    அ. உனிரி ஆல் லளல், ச்ளசடீசல், உனிரி ஈத்ர், பட்கபளழனம்  ஆ.  ளபள, ளடஃளய்டு, பசளழசழபங்கு, சவதகதழ 
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ன்ளல் ன் ? 

1. கயறுளடு ள் ன்ளல் ன்? அதன் யள  ள் னளளய ? 
2. நளகளகுகளல் தழர்ப்னப் பளனள் ன்ளல் ன் ? அதன் னன் னளது ? 
3. குகளன் ன்ளல் ன் ?  ளல்ளட அழயினழல் குகளிங் பதளமழல்தட்ம் வ்யளறு னனுள்தள  

இனக் ழது. 
4. னத்தடுப்னசழ ன்ளல் ன் ? இத்தடுப்னசழனளல் தடுக் ப்டும் 3 களய் ள் ? 
5.  ளர்களபள குயளட்ரிபஜநழள ன்ளல் ன் ?அது த்தள ன ணி லடன் பதளடர்னளடனது ? 
6. ளநழல்ளச் சுபப்ி ள் ன்ளல் ன் ? இச்சுபப்ி சுபக்கும் பளனள் ள் னளளய ? 
7. ந பந்தகசர்க்ள  ன்ளல் ன் ?  
8.  னவுறுதல் ன்ளல் ன் ?  
9. இபட்ளடக் னவுறுதல் ன்ளல் ன் ? 
10. னெயிளணவு ன்ளல் ன் ? 
11.  நட்குண்ணி ள் ன்ளல் ன் ? இபண்டு . ள தன  ? 
12.  நீபனளழ தழபபளழத்தல் னெம் தழர்ப்டும் பளனள் ள அழதல் ன்ளல் ன் ? . ள தன  ? 
13.  ளலூட்டி ின் இதனத்தழல்  ளணப்டும் யளல்வு லம், அயற்ழன் அளநயிடங் ளனேம் ழுது  ? 
14.  உணவூட்டம் ன்ளல் ன் ? ந்த யள னள உணவூட்டம் சுந்தளயபங் ிலும் பனம்ளள 

யிங் ழங் ிலும்  ளணப்டு ழது ? 
15. சுயளசழத்தல் ன்ளல் ன் ?  ளற்றுள் சுயளசழத்தலுக் ள கயதழச்சநன்ளட்டிள ழுது  ? 
16. அல் நழன் ழளனத்தழல் னன்டும் ரிபளனள் ன்ன் ? 16.பனங் டல் பயப் ஆற்ல் ன்ளல் 

ன்? 
17. உனிரி ஆற்ல் னெம் ன்ளல் ன் ? உனிரி ஆற்ல் னெத்தழழனந்து உனிரி ஆற்ல் வ்யளறு பளம் ? 
18. உட இப்பனக் ம் ன்து ன் ? அ) ிளபகனளில்ம்  ஆ) ஸ்ளகபளள பளயில்  ளணப்டும் உட 

இப்பனக்  னள ள் னளளய ? 
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