
            தயறுகளச் சுட்டுதல் & யளக்கழனத்தழலுள் ிளமகளத் தழபேத்துக. யிள-யிளை ததளகுப்பு 

1.நபளஸ்நஸ் நற்றும் குயளரழயனளர்கர் யளய்கள் புபதக் குறளட்டளல் ற்டுகழன். நபளஸ்நஸ் யளய், குயளரழயனளர்கர்  
யளனிழபேந்து உப்ின யனிறு நற்றும் பகத்தழல் யகீ்கம் ஆகழன அழகுழகள் பம் யயறுடுகழன். இக்கூற்று சரினள? தயளக 

இபேப்ின் தழபேத்தழ ளதுக. 

யிறட :                                                                                                                                                   

     * இக்கூற்று தயறு                                     
தழபேத்தழன யிளை :                                                                                                                           
     * நபளசுநஸ் நளய் அழகுழகள் :  எளை  குளவு,  கடுளநனள  யனிற்றுப் நளக்கு.  
     * குயளரழநனளர்கர் நளய் அழகுழகள் : உப்ின யனிறு, பகம் களல்கில் யகீ்கம். 

2.கவழ்க்களண் யளக்கழனங்கறப் டித்து சரினள? தயள? ன்று கூறுக 
i) ழக்குபேடு  எபே நபினல் யளய் ில்  நளறக்கண்  யளய் சத்துக் குறளட்டு யளனளகும். 

Ii) பர்சீழனஸ் அநீழனள எபே சத்துக் குறளட்டு யளய்  ில் சழக்கழள்பசல் அநீழனள எபே நபினல் / குறளட்டு யளய் 

iii) TT தடுப்பூசழ ளதழக்கப்ட்ட குமந்றதக்கு நந்தநளகப்  பப்ட்ட  தடுப்ளற்ல்  ில்  BCG  தடுப்பூசழ  பசனல்நழகு பப்ட்ட    

     யளய்  தடுப்ளற்ற அிக்கழது. 

iv) நயரினள எபே ளக்டீரின  யளய் ில் டர்தளநறப  எபே  றயபஸ்  யளய். 

யிறட :                                                                                                                                              
  (i) சரி                                                                                                                                                
  (ii) சரி                                                                                                                                        
  (iii) தயறு. TT நற்றும் BCG ஆகழன இபண்டுநந தசனல்நழகு தப்ட்ை நளய்த் தடுப்ளற்ளக் அிக்கழது.                                           
  (iv) தயறு. நநரினள புநபளட்நைளநசளயள பம் பவும் நளய். ைர்தளநளப பூஞ்ளச பம் பவும் நளய்.  

3.சரினள கூற்றக் கண்டுிடிக்க (சரி / தயறு) 
அ) களசயளய், றநக்யகளளக்டீரினம் டிபெர்குயளசழஸ் னும் ளக்டீரினளயளல் உபேயளகழது. 
ஆ) றடளன;டு, ட்றபயகளறட்டளன் ன்னும் பூஞ்றசனளல் உபேயளகழது. 

இ) நயரினள, ிளஸ்யநளடினம் றயயளக்சழளல் உபேயளகழது. 

ஈ) இன்புளூனன்சள, ண்டநீள லழஸ்டளறடிகள ன்னும் புயபளட்யடளயசளயளயிளல் உபேயளகழது. 

யிறட :                                                                                                                                             
   அ. சரி                                                                                                                 
   ஆ. தயறு. ளைளய்டு சளல்நநளல்ள ளைஃி என்னும் ளக்டீரினளயளல் உபேயளகழது.                                                                                
   இ. சரி                                                                                                                                                                     
   ஈ. தயறு. இன்புளுனன்சள A (H1N1) எப்டும் ளயபளறளல் உபேயளகழது.  

4.எபே நளணயன் நீசல்ஸ் யளனிளல் ளதழக்கப்ட்டு குணநறடந்தளர். அயன் அழயினல் ஆசழரினர் அயது யளழ்க்றகனில் 
நீண்டும் இந்யளய் அயறத் தளக்களது ன்று கூழளர். இக் கூற்று சரினள?தயள? களபணம் கூறுக.                                                                                                                                   
யிறட :  
     இக்கூற்று சரி.                                                                                                                        
      களபணம் : நீசல்ஸ் நளனிளல் ளதழக்கப்ட்ைதளல் அந்த நளணயனுக்கு தப்ட்ை தசனல்நழகு நளய்த்   
                  தடுப்ளற்ல் இனற்ளகனளகநய உண்ைளகழனிபேக்கும். 

5.பசனல்கின் அடிப்றடனில் கவயம பகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் உரின கூற்றுகறத் யதர்ந்பதடுக்க. 
அ) ிட்பெட்ரி  சுபப்ி லளர்யநளன்கறபம், பளதழகறபம் சுபக்கழது 

ஆ) றதபளய்டு சுபப்ி றதபளக்றழன் நற்றும் இன்சுழறச் சுபக்கழது 

இ) லீடிக் பசல்கள் படஸ்யடளஸ்டிபளன் லளர்யநளற உற்த்தழ பசய்கழன் 

ஈ) கறணனம் பளதழகறபம், லளர்யநளறபம் சுபக்கழன்து. 
யிறட : 
   * இ நற்றும் ஈ. லீடிக் தசல்கள் தைஸ்நைளஸ்டிபளன் லளர்நநளள உற்த்தழ தசய்கழன். நற்றும் களணனம்   
     தளதழகளபம் லளர்நநளன்களபம் உற்த்தழ தசய்கழன். 
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6. கவளள் கூற்றுகள் தயளக இபேப்ின் சரினள கூற்ழற ளதுக. 
அ) ஆல்ள பசல்கள் இன்சுழற உற்த்தழ பசய்கழன், டீ்டள பசல்கள் குளுயகளகளற உற்த்தழச் பசன;கழன். 
ஆ) களர்ட்டியசளன் யளய் தழர்ப்புத் தன்றநறனக் குறக்கழன்து. 

இ) றதநஸ் சுபப்ி எபே ழணீர்த் பதளகுதழ. 
ஈ) அண்டகம் பட்றடகறபம், ஆண்ட்யபளஜறபம் உற்த்தழ பசய்கழது. 

யிறட : 
அ. இது தயள கூற்று.   
சரினள கூற்று :ஆல்ள தசல்கள் குளுக்நகளகளள உற்த்தழ தசய்கழன். ீட்ைள தசல்கள் இன்சுழள உற்த்தழ        
                   தசய்கழன்.                                                                                                                 
ஆ.இது சரினள கூற்று.                                                                                                                                       
இ. இது சரினள கூற்று.                                                                                                                               
ஈ. இது தயள கூற்று. 
   சரினள கூற்று : அண்ைகம் பட்ளைகளபம் ,ஈஸ்ட்நபளஜன், புநபளதஜஸ்டிபளன் நற்றும்  ரிளக்றழன்  ஆகழன      
                       லளர்நநளன்களபம் சுபக்கழது.  

7. நிதரில் ளநழல்ளச் சுபப்ி நண்டம் ற்ழன சழ கூற்றுகள் கவயம பகளடுக்கப்ட்டுள். அறய எவ்பயளன்றும்   சரினள / 

தயள க் கூறுக. 
அ) ளநழல்ளச் சுபப்ி நண்டம் யர்ச்சழ, இப்பபேக்கம், யளழ்றயத் பதளடர்ந்துயணுதல் பதழன இனற்பசனல்கறக்  

கட்டுப்டுத்தவும், எபேங்கழறணக்கவும் பசய்கழது. 
ஆ) ண்யடளகழறபன் சுபப்ிகள் னளவும் ளபள் சுபப்ிகள்; அறய சுபக்கக்கூடின யயதழப்பளபேள்களுக்கு  லளர்யநளன்கள் ன்று    

      பனர். 

இ) கறணனம் ன்து இபட்றடச் சுபப்ி. 
ஈ) றதநஸ் சுபப்ினின் யகளளழளல் பன்களத்துக் கமற ற்டுகழது. 

யிறட : 
   அ.சரி                                                                                                                                    
   ஆ.தயறு. எண்நைளகழளபன் சுபப்ிகள் னளவும் ளநழல்ள சுபப்ிகள். அளய சுபக்கக் கூடின நயதழப்தளபேள்களுக்கு   
      லளர்நநளன்கள் என்று தனர்.                                                                                                                        
   இ. சரி                                                                                                                                                         
   ஈ. தயறு. ளதபளய்டு சுபப்ினின் நகளளழளல் பன்கழுத்து கமள ஏற்டுகழது. 

8. கவயம பகளடுக்கப்ட்டுள் நழனளசழஸ் பசல் ிரிதல் ற்ழன யளக்கழனங்கில் சரி நற்றும் தயறு  குழப்ிடுக. 

அ) இது உடற்பசல்கில் ழகழ்கழது.           ஆ) நழனளசழஸ் குன்ல் குப்பு வும் அறமக்கப்டுகழது. 

இ) எத்தழறசயள குயபளயநளயசளம்கள் இறணயது குறுக்யக கத்தல் ப்டுகழது. 

ஈ) நழனளசழஸ் யயறுளடுகறத் யதளற்றுயிக்கழது. அதுயய ரிணளநத்தழற்கு பப்பளபேள்களக அறநகழன். 

யிறட : 
   அ.தயறு. இது இப்தபேக்க எிதீழனல் தசல்கில் ளைதறுகழது.                                                                       
   ஆ.சரி                                                                                                                                                        
   இ.தயறு. த்தழளசயள குநபளநநளநசளம்கள் இளணயது இளணவுறுதல் எப்டுகழது.                                                                       
   ஈ.சரி 

9.தழபேம்ப் ப இனளத யம் ன்து ஏர் இனற்றக யம். இதற நித நுகர்யின் யயகத்றதயிட நழக யயகநளக 
இனற்றக ழகழ்யிளல் நீண்டும் உபேயளக்களம். யநற்கண்ட கூற்றப் டித்து, தயளதள அல்து சரினளதள ன்றத 
உறுதழ பசய்க. தயளக இபேந்தளல், சரினள கூற்ழறக் கூறுக.                                                                                                                                                       
யிறட : 
    இக்கூற்று தயளது.    
    சரினள கூற்று : தழபேம்ப் த இனளத யம் என்து ஒர் இனற்ளக யம். இதள நித நுகர்யின்  
                        நயகத்ளத யிை நழக நயகநளக இனற்ளக ழகழ்யிளல் நீண்டும் உபேயளக்க படினளது. 
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10.ின்யபேம் கூற்றுகில் தயறக் கண்டழந்து தழபேத்துக. 
அ) S.T.P – ல் எபே யளபயின் யநளளர் பேநன் 22.4 பச.நீ 3. 
ஆ) 2 × எப்பு பக்கூறு ழற = ஆயி அடர்த்தழ 
இ) ஏர் அணு தித்த ழறனில் களணப்டுயது இல்ற. 
ஈ) பக்கூழலுள் அணுக்கின் யிகழதம் பளறநனளது அல்து ிறநனளது அல்து ழர்ணனிக்க இனளது. 
உ) ) H2O –ஏர் எத்த அணு பக்கூறு.                                                                                                                                                           
யிறட :  
  அ. STP – ல் பே யளபயின் நநளளர் பேநன் 22.4 ழட்ைர்.                                                                        
  ஆ. 2 × ஆயிஅைர்த்தழ = ப்பு பக்கூறு ழள                                                                                                              
  இ. ஒர் அணு தித்த ழளனில் களணப்டும்.                                                                                                           
  ஈ. பக்கூழலுள் அணுக்கின் யிகழதம் பழுளநனளது அல்து எிளநனளது அல்து ழர்ணனிக்க இனலும்.                                                                                                                                                       
  உ. H2O – ஒர் நயற்ணு  பக்கூறு 

11.தயள கூற்றச் சரி பசய்க: 
அ) யசளடினம் பன்யசளயனட் உணவுப்பளபேட்கறப் தப்டுத்த னன்டுகழது. 
ஆ) யியசளனத்தழல் றட்ரிக் அநழம் உபநளக னன்டுயதழல்ற. 
இ) கந்தக அநழம் யயதழப்பளபேள்கின் அபசன்  அறமக்கப்டுகழது. 
ஈ) அநழத்தழன் PH நதழப்பு 7  யிட அதழகநளக இபேக்கும் 
உ) களற்று அறடக்கப்ட்ட ளங்கில் அசழட்டிக் அநழம் னன்டுகழது.                                                                                                                                                      
யிறட : அ) சரினள கூற்று                                                                                                                                                                          
          ஆ) தயள கூற்று யியசளனத்தழல் ளட்ரிக் அநழம் உபநளக னன்டுகழது. 
          இ) சரினள கூற்று                                                                                                                                                    
          ஈ) தயள கூற்று. அநழத்தழல் PH  நதழப்பு 7 ஐ யிைக் குளவு.                                                                                           
          உ) தயள கூற்று. களற்று அளைக்கப்ட்ை ளங்கில்  களர்ளிக் அநழம் னன்டுகழது. 

12.உயளகக்கறயகள் ற்ழன சழ கூற்றுகள் பகளடுக்கப்ட்டுள். அயற்றுள் தயளயற்றக் கண்டழந்து தழபேத்துக. 
அ) இது உயளகங்கின் எபே டித்தள கறய. 
ஆ) Zn இபசக்கறய ற்குமழகற அறடக்கப் னன்டுகழது. 
இ) சழறகள், ளணனங்கள், யகளயில் நணிகள் தனளரிக்க டிபெபலுநழன் னன்டுகழது. 
ஈ) ன்கு உபேக்கப்ட்ட உயளகங்கற அளத்தத்தழற்கு உட்டுத்தழ உயளகக்கறயகள் தனளரிக்கப்டுகழன். 
உ) ித்தறனில் Zn எபே கறபப்ளன். 
யிறட : 
    அ) சரி                                                                                                                                                                                                     
    ஆ) தயறு.  Ag – Sn இபசக்களய ற்குமழகள அளைக்கப் னன்டுகழது. 
    இ) தயறு . சழளகள், ளணனங்கள், நகளயில் நணிகள் தனளரிக்க தயண்கம் னன்டுகழது.                                                                                                                     
    ஈ) சரி                                                                                                                                                                
    உ) தயறு . ித்தளனில் Zn பே களபதளபேள். 

13.கவழ்க்களணும் கூற்றுகில் தயறுகள் இபேப்ின் தழபேத்துக. 
அ. எபே ழபெட்டன் யிறச ன்து எபே கழபளம் ழறபள் பளபேில் 1ms-2 படுக்கத்றத ற்டுத்தும் யிறசனின் அறயக் 
குழக்கும். 
ஆ. யிறபம் தழர்யிறபம் ப்யளதும் எயப பளபேின்நீது பசனல்டும். 
யிறட : 

அ. பே ழபெட்ைன் யிளச என்து பே கழநளகழபளம் ழளபள் தளபேில் 1ms-2 படுக்கத்ளத  ஏற்டுத்தும் 
யிளசனின் அளயக் குழக்கும்.                                                                                                           
ஆ. யிளபம் எதழர்யிளபம் எப்நளதும் இபே நயறுட்ை தளபேள்கின் நீது தசனல்டும். 
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14.ின்யபேம் கூற்றுகில் உள் தயறுகறத் தழபேத்துக. 
அ) சழந்த ஆற்ல் பம் ன்து ஏர் அகு ழறக்குக் குறந்த அவு யயற பசய்னக் கூடினது. 
ஆ) னன்டுத்தக் கூடின யடியில் உள் ஆற்ற நீண்டும், நீண்டும் ளம் னன்டுத்தளம். 
யிறட : 
   அ) சழந்த ஆற்ல் பம் என்து ஒர் அகு ழளக்குக் அதழக அவு   நயள தசய்னக் கூடினது. 
   ஆ) னன்டுத்தக் கூடின யடியில் உள் ஆற்ள நீண்டும், நீண்டும் ளம் னன்டுத்த படினளது.  

15.ின்யபேம் பசளற்பளடரில் ிறமகிபேப்ின் தழபேத்தவும். 
அ) களந்தப்பும் ண்நதழப்பு நட்டும் பகளண்ட அவு. 
ஆ) சட்ட களந்தத்தழன் பயியன களந்தயிறசக் யகளடுகள் களந்தத் பதன்பறனில் பதளடங்கழ யடபறனில் படிபம்.  
யிறட : 
  அ. களந்தப்பும் எண்நதழப்பும் தழளசபம் தகளண்ை அயளகும்.     
  ஆ. சட்ை களந்தத்தழன் தயிநன களந்தயிளசக் நகளடுகள் களந்த யைபளனில் ததளைங்கழ ததன்பளனில் படிபம். 

16.ின்யபேம் கதழர் யறபடம் குமழனளடினில் ிம்ம் யதளன்றுயறதக் குழக்கும். 
அ) அதழலுள் ிறமறனக் கண்டழந்து, ிறமனற் கதழர் யறபடம் யறபனவும்  
ஆ) உங்கள் தழபேத்தத்தழற்கள யிக்கம் தபவும். 
யிறட : 
அ. 
                                                                                                              
 
 
ஆ. குமழனளடினின் குயினத்தழன் யமழநன தசல்லும் டுகதழர், எதழதபளிப்புக்குப் ின் பதன்ளந அச்சுக்கு இளணனளகச் 
தசல்லும். 
 
17.கவளள் டத்தழல் ந்தக் களந்தஊசழ களந்தப்புத்தழன் தழறசறனச் சரினளகக் களட்டுகழது? 

    யிறட:  a  சரினளது. 

18.  
அ) நிதறப பபேநயில் ளதழக்கும் யளய்க்களபணிகள் பன்ழறக் கூறுக.                                                                
ஆ) AIDS யளன் றயபஸ் பதளற்றுயளய்களுக்கு நபேந்து கண்டுிடிப்து நற் யளய்கற யிட நழகவும் கடிநளது. இக் 
கூற்று சரினள? தயள? யியளதழக்க                                                                                                                                           
யிறட : 

   அ.  
ய.எண் நளய்க் களபணிகள் நளய்கள் 

   1 ளநக்நகள ளக்டீரினம் டிபெர்குநளசழஸ் - TB  (ளக்டீரினள) களசநளய் 

   2 ிளஸ்நநளடினம் ளயயளக்ஸ் (புநபளட்நைளநசளயள) நநரினள 

   3 HIV (தபட்நபள ளயபஸ்) எய்ட்ஸ் 

    ஆ. இக்கூற்று சரி.                                                                                                                                   
     (i) இபத்த தயள்ளனணுக்கின் எண்ணிக்ளகளன குளத்து நளய் தடுப்ளற்ல் குளபம்.                                                                                               

     (ii) HIV ளயபஸ்க்கு தகளடுக்கப்டும் நபேந்துகளல் ழம்நளளசட்டுகளும் நசர்ந்து அமழக்கப்ட்டு யிடும்     
        இதளல் நிதன் நநலும் ளதழப்ளையளன் எநய ளயபஸ் நளய்க்கு நபேந்து கண்டுிடிப்து நற்   
        நளய்கள யிை நழகவும் கடிம்.   

 
ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்ைதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்ைதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழளப் ள்ி, ளமனயம். 
           நீள.நநகளதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ட்ைதளரி ஆசழரினர்,  அபசு நநல்ழளப் ள்ி, புழயம்.  தழபேயளபைர் நளயட்ைம். அளநசழ-9095484620 
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