
த்தாம் யகுப்பு அியினல் ாடப்குதினில் உள் க ாடிட்ட இடங் ள ிபப்பு . யிா-யிளட ததாகுப்பு 
1.க ோடிட்ட இடங் ள ிபப்பு . 
 அ.யிளை = ிள × முடுக் ம் எில் உந்தம் = ______________________.                    யிளட: அ. ிள × திளைகய ம்  
 ஆ.இபோக்க ட்டில் திபயளைட்பஜன் எில்,MRI டம்ிடித்தில்__________னன்டு ிது.   யிளட :ஆ. திபய ஹீினம். 
 
2.இடஞ்சுமித் திருப்புத்திள________குினிலும், யஞ்சுமித் திருப்புத்திள_________குினிலும்குிப்ிடுயது நபபு. 
 யிளட : கர்,  எதிர் 
 
3.க ோடிட்ட இடங் ள ிபப்பு . 
 அ) நின்ழுத்த கயறுோடு : கயோல்ட் நீட்டர் எில் நின்கோட்டம் ______________.        யிளட : அ. அம்நீட்டர்   
 ஆ) ீர்நின் ிளனம் : நபபுைோர் ஆற்ல், எில் சூரின ஆற்ல் :________________.         யிளட :  ஆ. நபபுைாபா ஆற்ல் 
 
4.நின் உருகு இளம ----------------------- உகோ க்  ளயனோல் ஆ  ம்ி ஆகும். இஃது அதி நின்தளடளனமம் ----------------------- 
உருகு ிளளனமம் க ோண்டது.  
யிளட : 37%  ாரீனம் நற்றும் 63% தயள்னீம் ; குளந்த 
 
5.க ோடிட்ட இடங் ள ிபப்பு . 
 அ) கநோட்டோர்:- ிளக் ோந்தம், யோணி  முளனிோ கநோட்டோர் ___________            யிளட :  நின் ாந்தம் 
 ஆ) குயினத் கதோளவு:- நீட்டர், தின் _________________                                 யிளட :  ளடனாப்டர் 
 
6.கோக்குயபத்துக்  ட்டுப்ோட்டு யிக்கு ில் _______________ ியிக்குப் னன்டுத்தப்டுயதன்  ோபணம் அதன் 
_____________ அள ீம். (குிப்பு: ஒினின் ைிதல் அயோது அளீத்தின் ோன்நடிக்கு எதிர்த வுளடனது)  
யிளட : ைியப்பு,  அதி நா 
7. ீழுள்யற்ளக் குிக்கும்  ண்ணின் ோ ங் ள எழுது . 
அ)  ண் ோளயளனக்  ட்டுப்டுத்தும் இருண்ட தளைப் டம் __________________          யிளட :  ஐரிஸ்,   
ஆ)  ண்ணில் கோருின் ிம்ம் உண்டோகும் பப்பு ____________________                  யிளட : யிமித்திளப 
 
8.க ோடிட்ட இடத்ளத ிபப்பு : 
அ) யிங் ிங் ள் சுயைோைித்தின் கோது _______________  கயினிடப்டு ிது. 

ஆ) சூரின ஒினின் முன்ிளனில் தோயபங் ோல் தனோரிக் ப்டும் கோருள் ________________  ஆகும். 

யிளட : அ.  ார்ன் – ளட – ஆக்ளைடு       ஆ. ஸ்டார்ச் 
 
9.நிதின் சுயோைக் ோற்ோது _____________யமினோ  _______________ க்குள் கைல் ிது.  நீன் ில் ீபோது  
___________யமினோ  உடலுக்குள் கைன்று, ீரில்  ளபந்துள் ஆக்ஸிஜன் _______________க்குள் பவு ிது.  
யிளட : ாைித்துள,  தளபனீபலுக்குள்,   யாய்,  தைவுள் ில் உள் இபத்தக் குமாய் ளுக்குள் பவு ிது.  
 
10. ோற்ில்ோச் சுயோைித்தில் --------- என்து 6  ோர்ன் க ோண்ட கைர்நம்,  ோக்டிக் அநிம் என்து_______ ரிநச் கைர்நம். 
யிளட : குளுக்க ாஸ் ,  3  ார்ன் 
 
11.கூட்டுக் ி _______________ ன் அளத்து நர் ிிருந்தும் உருயோ ிது._____________  ினோது ஒரு நரின் இளணனோத 

சூ  இள ளக் க ோண்ட கநல்நட்டச் சூற்ளனிிருந்து உருயோ ிது. 

யிளட :  நஞ்ைரி ;  திபள் 
 
12.இபம்னோவுக்கு  ஈறு ில்  இபத்தம்  ைிதல், ல்  ஆடுதல்  முதின  கோய் ள் உள்.  ஆய்ந்திந்ததில் இளய ளயட்டநின்  

குளோடு  என்று   ண்டினப்ட்டது. 

 இபம்னோயின் உணவு மக் த்தில் ற்ோக்குளமள்  ளயட்டநின் _______. இக்குளோட்டு கோய்க் ோ கனர்_______.  
யிளட : ளயட்டநின் ’C’ ,     ஸ் ர்யி    
13.ைோதோபண ைினோல் ோதிக் ப்ட்ட ரிடம்  ோணப்டும் கோதுயோ அிகுி ள் னோளய? i) __________.  ii) _________. 
யிளட :  
 (i) மூக் ிிருந்து ீர், ைி யருதல்.     ii) தளயி நற்றும்  ாய்ச்ைல் 
 (iii) சுயாைப் ாளத, அதன் கநற்புங் ிலுள் ாைி எித்தீினத் திசுக் ின் யகீ் ம். 

www.Padasalai.Net                                       www.TrbTnpsc.com

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

www.Pa
da

sal
ai.

Net



14.ோபம்ரினம் ைோர்ந்த  ைி முக் ினச் கைோற்குிப்பு ள்  ீகம க ோடுக் ப்ட்டுள். அயற்றுள் உரினயற்ளத் கதர்ந்கதடுத்து 

எழுது . (அல்லீல், நோறுோடு ள், ைிற்ிநோதல், ஜனீ், அல்லீகோ நோர்ஃபு ள்) 
i) ________________  ோபணி ள் இனற்ினல் ைோர்ந்த ோபம்ரினக் ோபணி ள் ஆகும். 

ii) ________________ என்து ஒகப ஜீின் நோற்றுத் தன்ளநனோகும். 

iii) ________________ என்து அல்லீல் ளுளடன எதிர்ப்ண்ளநப்பு ஆகும். 

யிளட :  i) ஜனீ்        ii) அல்லீல்      iii) அல்லீகா நார்ஃபு ள். 
 
15.  டத்தக் கூடின ண்பு ள் தம் ைிற்ித்திற்குள்ளும், கரித்திற்குள்ளும் நோறுடும்.  ீழ்க் ோணும் ண்பு ள் எத்தள ன 

நோறுோடு ள் க ோண்டுள் எக் குிப்ிடு . 
i) நிதக்  ண்ணின் ிம் ீம்,  றுப்பு, ழுப்பு, ச்ளை எ நோறுடு ிது.  இவ்யள  நோறுோடு_______________எப்டும். 

ii) முனல், னோள கோன்யற்ில்  ோணப்டும் ல் அளநப்பு  நோறுட்டுள்து. இவ்யள  நோறுோடு ள் ______எப்டும். 
யிளட :                                                                                                                                                             
      i) ைிற்ி உனிரி ளுக்கு இளடகன  ாணப்டும் கயறுாடு.                                                                          
      ii) கரித்துக்குள்க  ாணப்டும் கயறுாடு. 
 
16. ஒற்றுளநனின் அடிப்ளடனில்  ண்டி . திநிங் ம் :  துடுப்பு ள் : கயௌயோல் :___________   யிளட : இக்ள  ள். 
                                                                                                                    
17. க ோடிட்டயற்ள ிபப்பு . இபத்தச் ைியப்ணு : ஆக்ஸிஜள எடுத்துச் கைல் ிது. இபத்த கயள்ளனணு : _________.                                              
யிளட : காய்க் ிருநி ள் தாக்குதில் இருந்து உடளப் ாது ாக் ிது. 
 
18.நோறுோடு அளடந்ததன் அடிப்ளடனில், ஒருங் ிளணத்து எழுது .                                                                                                
கயட்டும் ற் ள் ; னோளனின் தந்தம்   ___________________ ,   முள்ம்ன்ினின் முட் ள்                                                                                                                                              
                                                                                                யிளட : பு அடுக்கு கபாநங் ள் 
19. ீழ்யரும்  அட்டயளணளன  ிபப்பு . 
அடிகோளைகோளைிஸ் ைோர்கநோன் கைனல் ள்  நற்றும்  க ோோறு ள் 

கைோநட்கடோட்கபோிக் ைோர்கநோன் / 
யர்ச்ைி ைோர்கநோன் ( STH / GH ) 

 

 ளதபோய்டு சுபப்ினின் யர்ச்ைிளனத் தூண்டி ளதபோக்ஸின் 
உற்த்திளனத் தூண்டும். 

யிளட :    

அடிகோளைகோளைிஸ் ைோர்கநோன் கைனல் ள்  நற்றும்  க ோோறு ள் 
கைோநட்கடோட்கபோிக் ைோர்கநோன் / 
யர்ச்ைி ைோர்கநோன் ( STH / GH ) 

ைிினயர் ில் குளயா சுபப்பு குள்த்தன்ளந, நிள சுபப்பு 
அசுபத்தன்ளந / தரினயர் ில் நிள  சுபப்பு – அக்கபாதந ி 

ளதகபாட்கபாிக் / ளதபாய்டு தூண்டும் 
ஹார்கநான் (TSH) 

ளதபோய்டு சுபப்ினின் யர்ச்ைிளனத் தூண்டி ளதபோக்ஸின் 
உற்த்திளனத் தூண்டும். 

 
20.ின்யரும் அட்டயளணளன ிபப்பு . 

திநம் அணுிள மூக்கூறு ிள அணுக் ட்டு எண் 
குகோரின் 35.5 71  
ஓகைோன்  48 3 
ைல்ர் 32  8 

                                                                                                  யிளட : 2, 16, 256 
21. ோல்ைினம் ஆக்ளைடின் யோய்ப்ோடு CaO.  ோல்ைினத்தின் அணுிள 40.ஆக்ஸிஜின் அணுிள 16 நற்றும்  ோர்ின் 
அணு ிள 12. 
 அ.ஒரு கநோல் Ca (____ ி) நற்றும் ஒரு கநோல் ஆக்ஸிஜன் அணு (____ ி) இளணந்து _____கநோல் CaO (____ ி) தரு ிது. 
 ஆ.ஒரு கநோல் Ca(-------- ி) நற்றும் ஒரு கநோல் C (-------- ி) நற்றும் 3 கநோல் ள் ஆக்ஸிஜன் அணு (-------- ி) இளணந்து ஒரு    
    கநோல் CaCO3 (----------------------- ி) உருயோ ிது. 
யிளட: அ. 40 ி, 16 ி, 1கநால், 56 ி.    ஆ. 40 ி, 12 ி, 48 ி, 100 ி 
 
ஆக் ம் : நீா.ைாநிாதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதாரி ஆைிரினர். இபா.யீத ிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதாரி ஆைிரினர்,  அபசு உனர்ிளப் ள்ி, ளமனயம். 
           நீா.கந ாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதாரி ஆைிரினர்,  அபசு கநல்ிளப் ள்ி, புியம்.  திருயாரூர் நாயட்டம். அளகைி – 9095484620. 
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