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                                                              1.bghU¤Jf                                      Ïuh.R.ÂUKUf‹ m cã gŸë FŸsòu« njå 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தகுந்த இணைகணைப் ப ொருத்துக. 

    ( மருந்துகள், எரிப ொருள், நுண்ணுயிரிகள், வைர்சிணத மொற்றம், கரிம அமிலம் ) 

       (தடுப்பு மருந்து,  ஆ) இயற்ணக வொயு,  இ) சிட்ரிக் அமிலம்   ஈ) மனனொக்குனைொனல் 
எதிர்ப்புப் ப ொருள்,  உ) ணவட்டமின்கள் ) 

அ) தடுப்பு மருந்து  

ஆ) இயற்ணக வொயு  

இ) சிட்ரிக் அமிலம்  

ஈ) மனனொக்குனைொனல் எதிர்ப்புப் 
ப ொருள் 

 

உ) ணவட்டமின்கள்  

         2 bghU¤Jf 

m M  Ï   

it£lä‹fŸ FiwghL nehŒfŸ m¿

F¿ 

it£lä‹  A ã¡nlhnyhÃah khiy¡f© 

it£lä‹  B °f®é eu«ò¡ FiwghL 

it£lä‹  C ç¡f£° g‰fëš Ïu¤j¡ fÁÎ 

it£lä‹  D Ïu¤j¡fÁÎ vY«òfëš fhšÁa« FiwÎ 

it£lä‹  K bgç bgç Ïu¤j‡k Fiwjš 

3     bghU¤Jf 

nehŒfŸ m¿F¿fŸ 

m)mÛÃ¡ ÓjngÂ fL« fhŒ¢rYl« Ã‹ò clš Fë®ªJ eL¡fK« 

é£Lé£L¤ bjhlU« 

M)fhrnehŒ njhš ef§fëš mç¥òl‹ Toa gil 

Ï)gl®jhkiu motæ‰¿š tèÍl‹ nfhiG k‰W« Ïu¤j¤Jl‹ 

Toa ky« 

<)knyhçah bjhl®¢Áahd ÏUkš k‰W« clš vil Fiwjš 

4அட்டவணையில் உள்ைவற்ணற ப ொருத்துக. 

அ) பலப்னடொன் i1) உட்கருச் சவ்வு, உட்கருமைி மணறதல் 

ஆ) ணசனகொட்டீன் ii நுனியணடதல்  

இ) டிப்னைொடீன் iii இணையுருதல், சினொப்சிஸ் இரட்ணடகள்  

ஈ) ணடயொணகனசிஸ்  iv குனரொமனசொம்கள் சுருக்கமணடந்து நூல்ன ொல் னதொன்றுகிறது. 

. .5. ப ொருத்துக.  

 ட்டியல் I  ட்டியல் II 

அ) வொபசொ ிரஸின் ன ொய் தடுப்பு  
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ஆ) இன்சுலின்  ணடயொப டீஸ் இன்சி ிடஸ் 

இ) ஆக்ஸினடொசின் ணடயொப டீஸ் பமலிடஸ்  

ஈ) ணதனமொசின் கருப்ண  சுருங்க, விரியச் பசய்தல். 
.  

6. உயிரினங்களும் அவற்றின் இனப்ப ருக்க முணறகளும் பகொடுக்கப் ட்டுள்ைன. இனப்ப ருக்க 
முணறகணை அதற்குரிய உயினங்கனைொடு ப ொருத்துக.  

 ிைத்தல்  ஸ்ண னரொணகரொ ஈஸ்ட்  
அரும்புதல்  புனரொட்னடொபசொவொன்கள் தட்ணடப் புழுக்கள்  
துண்டொதல்   ிணரனயொ ில்லம்  ொக்டீரியொகள் 

 

7.bghU¤Jf   

 

8. கீனே பகொடுக்கப் ட்டுள்ை ஊட்ட முணறகனைொடு அவற்றின் சிறப்பு உறுப்புகணை தக்க 

எடுத்துக்கொட்டுடன் ப ொருத்துக.  

   
தற்சொர்பு ஊட்டமுணற ணமக்னகொணரசொ னவர்கள் கஸ்குட்ட 

ஒட்டுண்ைி  ச்ணசயம் மொனனொட்னரொப் ொ 
மக்குண்ைிகள் ஹொஸ்னடொரியங்கள் ணஹ ிஸ்கஸ் 

. 9. வொேிடத்ணதப் ப ொறுத்து உயிரினங்கள்  ல்னவறு தகவணமப்புகணைப் 
ப ற்றுள்ைன. ின்வருவனவற்ணற ப ொருத்துக. 

                

     அ) மீன்  இறகுகள்  
ஆ) ஓட்டகம்  தடித்தனதொல்  
இ) தவணை  துடுப்பு  
ஈ)  றணவகள்  விரலிணட சவ்வுணடய  ின்னங்கொல்கள்  

10. khwpAs;sjpUk;gg; ngw ,aYk; kw;Wk; jpUk;gg; ngw ,ayhj tsq;fis rhpahf 
nghUj;Jf 

tsq;fs;      A        B         C  

jpUk;gg; ngWk; tsq;fs; fhp fhw;W ngl;Nuhypak; 
jpUk;gg; ngw ,ayhj 
tsq;fs;  

i`l;u[d; ,aw;if thA R+hpa xsp 
Mw;wy; 

 

 

அ) ஆட்னடொனகொரி i) தொமணர  

ஆ) அனினமொனகொரி ii) டிணரடொக்ஸ் 

இ) ணஹட்னரொனகொரி iii) ஸொந்தியம் 

ஈ) சூனகொரி iv)  ொல்சம்  
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11. கீழ்க்கண்டவற்ணற ஒருமித்த  ண்புகைில் அடிப் ணடயில் ப ொருத்துக. 

உனலொக
ம் 

தொது னவதி 
வொய்ப் ொடு 

ஒடுக்கமுணற 

AI  ொக்ணஸட் AI2O3.2H2O ஹொல் முணற 

Cu கொப் ர் ண ணரட் CuFeS2 ப சிம்மரொக்குதல் 

Fe னஹமணடட் Fe2O3 ஊது உணல 

Pb கலீனொ PbS நுணரமிதப்பு முணற 

 

 12. ப ொருத்துக. 

இரும் ின் வணக கொர் ன் சதவதீம்  யன்கள் 

எ/கு 2-4.5 சொக்கணடமூடிகள் மற்றும் கேிவு  ீர்க் 
குேொய்கள் தொயரிக்க. 

னதனிரும்பு 0.25-2 கட்டிடங்கள் கட்ட மற்றும் எந்திரங்கள் 
தயொரிக்க. 

வொர்ப் ிரும்பு <0.25 மின்கொந்தன்கள் தயொரிக்க. 
 

 

13. பகொடுக்கப் ட்டுள்ை வொர்த்ணதகள் / வொக்கியங்கணை கீனே பகொடுக்கப் ட்டுள்ை கூற்று களுடன்   

ப ொருத்துக. 

 (பமத்தனொல், ப ொதித்தல், தன் சகப் ிைப்பு உருவொதல்,  டிவரிணச, ணஹட்ரஜன் வொயு) 

அ) ஒரு கொர் ன் மற்ற கொர் னுடன் னசர்ந்து சங்கிலித்பதொடர் சகப் ினப்ண  உருவொக்கும் தன்ணம. 

ஆ)ஆல்கஹொல் னசொடியம் உனலொகத்துடன் விணன புரியும் ப ொது பவைிப் டுத்துவது. 

இ) கரிமச் னசர்மங்கள்  ற்றிய முணறயொன ஆய்வுக்கு வேிவகுப் து. 

ஈ) ப ொதிகைின் மூலமொக ஒரு கரிமச் னசர்மத்தினல் பமதுவொன னவதி விணன  ிகழ்ந்து சிறிய மூலக்கூறு 
உருவொவது 

   உ) எத்தனொணலப் ன ொல் இல்லொமல் இதணன சிறிது அைனவ  ருகினொலும் மரைம்  ிகழும்   வொய்ப்புள்ைது 
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                                                                    2. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf       Ïuh.R.ÂUKUf‹ m cã gŸë FŸsòu« njå 

1. m மனிதக் கண்ைின்  ிறம்  ீலம், கறுப்பு,  ழுப்பு,  ச்ணச என மொறு டுகிறது. இவ்வணக மொறு ொடு-----

--------எனப் டும். 

  முயல், யொணன ன ொன்றவற்றில் கொைப் டும்  ல் அணமப்பு மொறு ட்டுள்ைது. இவ்வணக மொறு ொடு-----

--------எனப் டும்.              

2.  ின்வரும்  ொைமில்லொச் சுரப் ிகைின் ப யர்கணைக் கூறுக       அ)  ொைமில்லொச் சுரப் ிகைின் 
 டத்துனர் ... . ...... . ..     ஆ) இரட்ணடச் சுரப் ி .......................                     

3. எந்த ஹொர்னமொன்கள்  ின்வருமொறு அணேக்க டுகிறது? 

                அ) ஆளுணம ஹொர்னமொன்.................                                ஆ) சண்ணட,  றக்கும் மற்றும் 
 யமுறுத்தும்             ஹொர்னமொன்.................. 

4. கூட்டுக்கனி --------ன்அணனத்து மலர்கைிலிருந்தும் உருவொகிறது.------------ கனியொனது ஒரு மலரின் 

இணையொத  ல சூலக இணலகணைக் பகொண்ட னமல்மட்டச் சூல்ண யிலிருந்து உருவொகிறது 

5. ரொமு தன் தந்ணதயுடன் வயலுக்குச் பசன்றொன். அவன் சிறிதைவு கடுகு விணதகணை தூவினொன். 

சில  ொட்களுக்குப்  ிறகு, விணதகள்------  .ணலக் கவனித்தொன். அந்த விணதகள் தொவரங்கைொக வைர்ச்சி 
அணடந்து ---------னதொற்றுவித்தன. இந்த மலர்கள் உருவொக்கிய மகரந்த்தூள் ------------மூலம் சூல் 

முடிணய அணடந்தன. ---------- ிகழ்வின் ன ொது ஆண் னகமிட் அண்டத்துடன் இணைகிறது. 

6. . விடு ட்ட இனங்கணை சரியொன விணட பகொண்டு  ிரப்புக. 

வொல்வுகள் இருப் ிடம் னவணல 

ஈரிதழ் வொல்வு அல்லது 
மிட்ரல் வொல்வு 

 
 

(i1) 

இடது பவண்ட்ரிகிைிைிருந்து 

இடது எட்ரியத்திற்கு இரத்தம்  ின் 
பசலுத்துதணல தவிர்க்கும். 

         
           
              (ii2) 

வலது ஆரிக்கினல 
பவண்ட்ரிகிலொர் 
துணையில் 

வலது ஆரிக்கிைிலிருந்து வலது 
பவண்ட்ரிக்கிளுக்கு இரத்தம் பசலுதணல 
கட்டு டுத்துகிறது. 
 

ப ருந்தமனி வொல்வு ப ருந்தமனி 
னதொன்றும் இடத்தில் 

                
                  (iii3) 

 ிணறச்சந்திர வொல்வு            
            (iv4) 

ப ருந்தமனியிலிருந்து இரத்தம் இடது 
பவண்ட்ரிக்கிளுக்கு வருவணத 
தவிர்க்கும். 

7. கொற்றில்லச் சுவொசத்தில்----------என் து 6 கொர் ன் பகொண்ட னசர்மம், லொக்டிக் அமிலம் என் து-----
----கரிமச் னசர்மம்.                  . 

8. னகொடிட்ட இடத்ணத  ிரப்புக. 

 அ) விலங்குகள் சுவசித்தலின் ன ொது-------------பவைிவிடுகிறது.     



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com 

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

ஆ) சூரியஒைியின் முன்னிணலயில் தொவரங்கைொல் தயொரிக்கப் டும் ப ொருள் 
ஆகும்.                                            

9. அ) குைி ொனங்கைில் கணரக்கப் டும் வொயு எது?  

ஆ) அவ்வொயுவின் கணரதிறணன அதிகரிக்க  ீங்கள் என்ன பசய்வரீ்கள்?. 
10. னகொடிட்ட  இடங்கணை  ிரப்புக. 

    அ) விணச =  ிணற x முடுக்கம் எனில் உந்தம் = .............        
   ஆ) இரொக்பகட்டில் திரவ ணஹட்ரஜன் எனில், MRI  டம்   ிடித்தலில் ....................... 
         யன் டுகிறது.                                            

12. இடசுேித் திருப்புத்திறணன ------------ குறியிலும், வேஞ்சுேித்   திருப்புத்திறணன-------                                                              
    குறியிலும் குறிப் ிடுவது மரபு. 

13. னகொடிட்ட இடத்ணத  ிரப்பு. 

அ) மின்னழுத்த னவறு ொடு : னவொல்ட் மீட்டர் எனில், மின்னனொட்டம் ------- 

         ஆ)  ீர்மின்  ிணலயம் : மரபுசொர் ஆற்றல், எனில் சூரிய ஆற்றல்------  
14. மின் உருகு இணே -----------உனலொகக்கலணவயொனக் கம் ி ஆகும். இது அதிக மிந்தணடணயயும் உருகு 

 ிணலணயயும் பகொண்டது. 
                             

15. . னகொடிட்ட இடங்கணை  ிரப்புக. 
      அ) னமொட்டொர்:  ிணலக்கந்தம், வொைிக முணறயிலொன னமொட்டொர் --------- 
    ஆ) குவியத்பதொணலவு:மீட்டர்,திறன் -  
16. ன ொக்குவரத்துக் கட்டுப் ொட்டு விைக்குகைில் -------------  ிறவிைக்குப்  யன் டுத்தப் டுவதன் கொரைம் அதன் -

----------- அணல  ீைம். (குறிப்பு : ஒைியின் சிதறல் அைவொனது அணல ீைத்தின்  ொன்மடிக்கு 
எதிர்தகவுணடயது  

17. அ) கண்  ொணவணயக் கட்டு டுத்தும் இருண்ட தணசப்  டலம் -----------------       

ஆ) கண்ைின் ப ொருைின்  ிம் ம் உண்டொகும்  ரப்பு -------------------------                                                                

18. வள்ைி சிறிதைவு சொதொரை உப்பு , ொப்தலின் கர்பூரம், சணமயல் னசொடொ,சலணவ னசொடொ 
ஆகியவற்ணற எடுத்துக் பகொண்டொர். அவற்ணற  ீர் அல்லது அசினடொனில் கணரக்க 
முயன்றொர்.முடிணவ அட்டவணனயில்  ிரப்பு.  

ப ொருள்  கணரயக்கூடிய 
கணரப் ொன்  

கொரைம்  

சொதொரை உப்பு   

, ொப்தலின்   

கர்பூரம்   

சணமயல் னசொடொ   

சலணவ னசொடொ   

 

19  ின்வரும் அட்டவணனணய  ிரப்புக. 
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மண்டலம் பவப்  ிணல னவதிவிணன 

எரி ிணல 
மண்டலம் 

? ? 

? ? CaCO3  CaO + 
CO2 

CaO + SIO3  
CaSIO2 

? 400C ? 

                                               

Ïuh.R.ÂUKUf‹ m cã gŸë FŸsòu« njå 

                                                                    3.     rçahd éilia nj®ªbjL 

1.  ொரம் ரியம் சொர்ந்த சில முக்கியச் பசொற்குறிப்புகள் கீனே பகொடுக்கப் ட்டுள்ைன.அவற்றுள் 
உரியவனவற்ணறத் னதர்ந்பதடுத்து எழுது.  

i) ----------கொரைிகள் இயற் ியல் சொர்ந்த  ரம் ரியக்கொரைிகள் ஆகும்.    

ii) ----------- என் து ஒனர ஜனீின் மொற்றுத் தன்ணமயொகும் 

iii) -----------   என் து அல்லில்களுணடயஎதிர்ப் ண் ணமப்பு ஆகும்    .(.  அல்லில்       ஜனீ்     
அல்லினலொமொர்ப்புகள்   ) 

2. . பசயல்கைின் அடிப் ணடயில் கீனே பகொடுக்கப் ற்றுள்ைவற்றில் உரிய 
கூற்றுகணைத்னதர்ந்பதடுக்க. 

அ)  ிட்யூட்டரி சுரப் ி ஹொர்னமொன்கணையும், ன ொதிகணையும் சுரக்கிறது. 

ஆ) ணதய்ரொய்டு சுரப் ி ணதரொக்சின்மற்றும் இன்சுலீணனச் சுரக்கிறது.  

                இ) லீடிக் பசல்கள் படஸ்னடொஸ்டிரொணன உற் த்திபசய்கிறது. 

ஈ) கணையம் ன ொதிகணையும், ஹொர்னமொன்கணையும் சுரக்கிறது                      

3. தவணையின் னமல் தொணடயில் ஒனர மொதிரியொன  ற்கள் கொைப் டுகின்றன. ஆனொல் 
மனிதனில் மொறு ட்டுள்ைது.மனிதனில் கொைப் டும் இத்தணகய  ல்லணமப்புக்கு---------என்று 
ப யர். 

அ) னஹொனமொடொன்ட் வணக            ஆ) ஐனசொடொன்ட் வணக   இ) பஹட்டினரொடொன்ட் வணக            

ஈ) அக்னரொடொன்ட் வணக 

2)  லுட்டிகைின்  ல்சூத்திரம் ICPM  = 2023 / 1023 என்று எழுதப் ட்டொல் இதில் இடம் 
ப றொ ற்கைின் வணக----------- 

அ) (I) பவட்டும்  ற்கள்                  ஆ) (C) னகொணரப் ற்கள்   இ) (P) முன் கணடவொய் 
 ற்கள்           ஈ) (M)  ின் கணடவொய்  ற்கள் 
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4. அ) கடல் வொழ்  ொலுட்டியொன திமிங்கலம், தனது உடல் பவப் த்ணத சீரொகப்  ரொமரிக்க 
ப ற்றுள்ை தகவணமப்பு : ( தொணட  லீன் தட்டுகைொக மொறியது / முன்ணககள் துடுப்புகைொக 
மொறியது / னதொலுக்கடியில் னசமிக்கப் ட்ட  பகொழுப்பு ) 

ஆ) உைணவ கண்டறிவதற்கொன பவவ்வொலின் தகவணமப்பு : ( முன் ணககள் இறக்ணககைொக 
மொறியது / கொல்கள் மூலமொக தணலகீேொகத்பதொங்குதல்  /  றத்தலின் ன ொது உயர் சுரத்தில் 
கீச்சிடும் ஒலிபவைிப் டுதல் ). 

5. மனிதனின் சுவொசக்கொற்றொனது --------வேியொக----------க்குள் பசல்கிறது. மீன்கைில்  ீரொனது -------
வேியொக உடலுக்குள் பசன்று,  ீரில் கணரந்துள்ை ஆக்ஸிஜன் ------------க்குள்  ரவுகிறது.         

        (    ொசித்துணை,  நுணரயரீல், வொய்,  ) 

6.  ின்வரும்  த்திணயப்  டித்து தகுந்த விணடணயக் கண்டறிந்து  னகொடிட்ட இடத்ணத  ிரப்புக 
.(தீங்கு விணைவிப் து, கன உனலொகங்கள், CO2 , கந்தக துகள்கள்) 

 ொதரசம்,யுனரனியம், னதொரியம்,ஆர்சனிக் -----(I)-----கலந்த கலணவயிலிருந்து  பவைிஎற்றப்டும் 
கேிவுப்ன ொருட்கள் மனிதனுக்கு---------(II)-----மட்டுமின்றி சூழ் ிணலணயயும்  ொதிக்கின்றது. 
 ிலக்கரில் உள்ை -------(III)------அமில மணே உருவொக கொரைமொவனதொடு 
மட்டுமல்லொமல், சுணமயொன வொயு,------(IV)-------பவைினயற்றப் ட்டு கொல ிணல 
மொறு ொட்டுக்கும்  புவி பவப்  மொறுதலுக்குக் கொரைமொகின்றன. 

7. ஆற்றணலச் னசமிக்க உதவும் சொதனங்கணை  ின்வருவனவற்றில்லிருந்து னதர்ந்பதடு. 
(xspUk; gy;Gfள், jhkpu kpd; ml;il R+hpa ePh; R+Nlw;wp, kpd; ePh; R+Nlw;wp, 
lq;];ld; tpsf;Ffs;, kpd;dZ kpd; ml;il)  

8.    .......x¤j ãô£uh‹ v©â¡ifia¥ bg‰WŸsd. 

     m)Inrhgh®fŸ  M)Inrhnlh‹fŸ   Ï)Inrhnlh¥fŸ  <)ãiw v© 

 

9. . சல்ண டு தொதுணவ அடர் ிக்கப்  யன் டும் முணற--------.    (நுணரமிதப்பு முணற /      புவிஈர்ப்பு 
முணற)                  

10. இரும்பு உனலொகப்  ரப் ின் மீது னவறு உனலொகத்ணதப் பூசுவதொல் துருப் ிடித்தலில் இருந்து 
தடுக்கலொம். இந்த இரும் ின் மீது துத்த ொகத் துகணை பமல்லியதொகப் பூசினொல் அதற்க்கு-----------
என்று ப யர். 

 (துத்த ொக முலொம் பூசுதல் / வண்ைப் புச்சு அடித்தல் / எதிர் முணன  ொதுகொத்தல்)  

11. எந்த உனலொகம்  ொதரசத்துடன் னசர்ந்தொலும் அதற்கு இரசக் கலணவ என்று        ப யர். 
 ற்குேிகணை அணடப் தற்குப்  யன் டும் இரசக்கலணவ----------------------  

                         (Ag – Sn இரசக்கலணவ /       Cu - Sn இரசக்கலணவ) 

12. அணடப்புக்குறியில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ைவற்றினலிருந்து சரியொனவற்ணறத் னதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 
ணஹட்னரொகொர் ன்கைில் கொர் னுக்கும் இணடனய --------------------------- (இரட்ணட/முப் ிணைப்பு) பகொண்டணவ ------------
------------(அல்கீன்/அல்ணகன்).  இவற்றின்   ப ொதுவொன வொய்ப் ொடு C

n
H

2n
. இணவ முன்னர் ----------------- 
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(ஒலி னீ்கள்/ ொர னீ்கள்) என்று     அணேக்கப் ட்டன. இச்னசர்மம் ------------------- (புனரொமிம்/சுண்ைொம்பு)  ீருடன் 
விணனபுரிந்து    ிறத்ணத  ீக்குகிறது. ஏனனனில் இது ------------------------- ( ிணறவுற்ற/ ிணறவுறொத) னசர்மம். 

13.   அணடப்புக் குறிக்குள் பகொடுக்கப் ட்ட பசொற்கைில் உரியவணனத் னதர்ந்பதடுத்து  ின்வரும் 
அட்டவணனணய  ிரப்புக. 

( துத்த ொகம், தொமிரம், கொர் ன், கொரியம், கொரிய ஆக்ணஸடு, Iஅலுமினியம் ) 
ன ர்மின்வொய்  கொரிய அமிலச் னசமக் கலன்  

 

------------- 

எதிர்மின்வொய்  னலக்லொஞ்சி மின்கலம்  
 

-------------- 

14.        

 

                                                            4.      tçir¥gL¤Jjš 

1. . ஆதிமனிதன் முதல் தற்கொல மனிதன் வணர பகொடுக்கப் ட்ட மனித இனங்கணை 
வரிணசப் டுத்தவும். (  ியொண்டர்தல் மனிதன், னஹொனமொ பஹ ிைலிஸ்,  னஹொனமொ ஏரக்டஸ்,  
னஹொனமொ பச ியன் ) 

2. கீழ்கொணும் ன ொய்கணை வைர்சிணத மொற்றக் குணற ொட்டு ன ொய், மர ியல் ன ொய், அல்லது சத்து    

குணற ொட்டு ன ொய் என்று வணகப் டுத்து. 

அ) தொலசீமியொ  ஆ) ப ரி-ப ரி  இ) ணடயொ டிஸ் பமலிடஸ்  ஈ) குமிேிச் சிறுவன் ன ொய் உ) 
ஸ்கர்வி  ஊ) மரொஸ்மஸ்  எ) உடல்  ருமன்  ஏ) அல்சிமர் ன ொய்  ஐ)  ிக்னடொனலொ ியொ  ஒ) 
ஹபீமொ ிலியொ. 

3.       ரவுதலின் அடிப் ணடயில் ன ொய்கணை  வணகப் டுத்துக. 

     (  ீரின் மூலம்,        கொற்றின் மூலம்,      ொலினபதொடர்பு மூலம்) 

 1.கொலரொ    2.ணட ொய்டு  3.கொச ன ொய்   பதொழுன ொய்    சி ிலிஸ்   பகொனனரியொ      
 ினமொனியொ   சொதொரை சைி   அமீ ிக் சீதன தி     எயிட்ஸ்   

4.         விணத உருவொக்கம்,        மகரந்தச் னசர்க்ணக,        விணத  ரவுதல்,          கருவுறுதல். 

5. ) சிறு ீரகத்தின் அணமப்பு, பசயல் அலகுகள் யொணவ? 

  ஆ) சிறு ீர் பவைினயறும்  ொணதயின் அடிப் ணடயில் மனிதகேிவு ீக்க மண்டலத்திலுள்ை      
 ின் வரும் உறுப்புகணை வரிணசப் டுத்துக.   

           (சிறு ீர்  ொைம்,   சிறு ீர் புறவேி,   சிறு ீரகம்,   சிறு ீர்ப்ண ) 

6. சீரொன மண்டலத்தின்  ீைம்என்ன? சீரொன மண்டலத்தின்  ொகங்கணை உைவு பசல்லும்    
அடிப் ணடயில் வரிணசக்கிரமமொக எழுது.  

7.  ின்வருவனவற்ணற உற் த்தியொைர்கள், ல வணகயொன நுகர்னவொர்கள், சிணதப் வர்கள் என 
வணக டுத்து.           
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அ) வண்ைத்துப்பூச்சி   ஆ) பவட்டுக்கிைி  இ) ஓைொன்  ஈ)  ொம்பு  உ) பசம் ருத்தி  ஊ) 
ண ட்னரொ  ொக்டீரியொ.  

அ) வண்ைத்துப்பூச்சி             -  

ஆ) பவட்டுக்கிைி                 -. 

இ) ஓைொன்                            -  

ஈ)  ொம்பு                                 -  

உ) பசம் ருத்தி                   -  

               ஊ) ண ட்னரொ  ொக்டீ ரியொ    

8.  ின்வருவனவற்ணறப்  யன் டுத்தி உைவுச் சங்கிலிணய உருவொக்குக.        

      ொம்பு,    புல்,  கழுகு,   தவணை,     பவட்டுக்கிைி. ) 

9.    ின்வரும் உயிரிகணைக் பகொண்டு  ீர்ச்சூேலில் கொைப் டும் உைவுசங்கிலிணய எழுதுக.  
(சிறிய மீன்,    தொவர மிதணவ உயிரி,    மீன்பகொத்து,     விலங்கு மிதணவ உயிரி) 

 

10.    கீழுள்ை உைவுச் சங்கிலிணயப்  டித்து முணற டுத்தி, அதணன ஆற்றல்  ிரமிடொக மொற்றுக. 

               கம் ைிப்பூச்சி          குருவி        ருந்து    மல்ப ரி         

11. .கீழ்கொணும் ன ொய்கணை வைர்சிணத மொற்றக் குணற ொட்டு ன ொய்,  மர ியல் ன ொய், அல்லது    
சத்து    குணற ொட்டு ன ொய் என்று வணகப் டுத்து. 

அ) தொலசீமியொ   ஆ) ப ரி-ப ரி   இ) ணடயொ டிஸ் பமலிடஸ்   ஈ) குமிேிச் சிறுவன் ன ொய்   உ) ஸ்கர்வி   

       ஊ) மரொஸ்மஸ்    எ) உடல்  ருமன்  ஏ) அல்சிமர் ன ொய்  ஐ)  ிக்னடொனலொ ியொ  ஒ) ஹபீமொ ிலியொ 

12.. .  ின்வரும் உனலொகவியல் வேிமுணறகணை உனலொகங்கணைப்  ிரித்துடுத்தலில் சரியொன 
வரிணசயில் எழுது. 

   (வறுத்தல்,  ப சிம்மரொக்குதல்,  ஹொல் முணற,  உருக்கிப் ிரித்தல்,  ன யர் முணற,   

மின்னர்ப் குப்பு முணறயில் தூய்ணம,   ஊது உணல,   கொற்றில்லொச் சுேலில் 
வறுத்தல்,   புவிஈர்ப்பு முணற,   நுணரமிதப்பு முணற)     

 

 

 

 

 

  உனலொகம்   டி 1   டி 2   டி 3  டி 4  டி 5 

     AI       

          Cu      

          Fe      
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                                                       5. th¡»a¤Âš cŸs ÃiH¤ ÂU¤j« 

1. .கீழுள்ை கூற்றுகள் தவறொக இருப் ின் சரியொன கூற்றிணன எழுது  

அ) ஆல் ொ பசல்கள் இன்சுலிணன உற் த்திச் பசய்கின்றன,  டீ்டொ பசல்கள் 
குளுனகொகொணன உற் த்திச் பசய்கின்றன. 

ஆ) கொர்ட்டினசொன் ன ொய் எதிர்ப்புத் தன்ணமணயக் குணறக்கிறது. 

இ) ணதமஸ் சுரப் ி ஒரு  ிைரீர்த் பதொகுதி  

ஈ) அண்டம் முட்ணடகணையும் ஆண்ட்னரொஜணனயும் உற் த்தி பசய்கிறது. 

2 மனிதரில்  ொலமிள்ைச்சுரப் ிச் சுரப் ி மண்டலம்  ற்றிய சில கூற்றுகள்  
கீனே பகொடுக்கப் ற்றுள்ைன. அணவ ஒவ்பவொன்றும் சரியொ / தவறொ ஏனக் கூறு. 

அ)  லமிள்ைச் சுரப் ி மண்டலம் வைர்ச்சி, இனப்ப ருக்கம், வொழ்ணவத் 
பதொடர்ந்துப் ன ணுதல், முதலிய இயற்பசயல்கணைக் கட்டுப் டுத்தவும், 
ஒருங்கிணைக்கவும் பசய்கிறது.     

ஆ) என்னடொகிணரன் சுரப் ிகள் யொவும்  ொைமுள்ை சுரப் ிகள், அணவ 
சுரக்ககூடிய னவதிப்ப ொருள்களுக்கு ஹொர்னமொன்கள் எனப் டும். 

இ) கணையம் என் து இரட்ணடச் சுரப் ி. 

ஈ) ணதமஸ் சுரப் ியின் னகொைொறினொல் முன்கழுத்துக் கேணல ஏற் டுகிறது. 

3. கீனே பகொடுக்கப் ட்டுள்ை மியொசிஸ்பசல்  ிரிதல்  ற்றி வொக்கியங்கைில் சரி மற்றும் 
தவறு எனக் குறிப் ிடுக. 

அ) இது உடற்பசல்கைில்  ிகழ்கின்றன. 

ஆ) மியொசிஸ்குன்றல்  குப்பு எனவும் அணேக்கப் டுகிறது. 

இ) ஒத்திணசவொன குனரொனமொனசொம்கள் இணைவது குறுக்னக கலத்தல் எனப் டும். 

ஈ) மியொசிஸ் னவறு ொடுகணைத் னதொற்றுவிக்கிறது. அதுனவ  ரிமொைத்திற்கு 
மூலப்ன ொருள்கைொக அணமகின்றன.. 

4.jt‰iw¡f©l¿ªJ ÂU¤Jf 

m) S P T -š xU thÍé‹ nkhyh® gUk‹  22.4 br.Û 

M)  2  X¥ò _y¡TW ãiw=  Mé ml®¤Â  

Ï)xU mQjå¤j ãiyæ® fhz¥gLtJ Ïšiy 

<) _y¡T¿YŸs mQ¡fë‹ é»j« KHikahdJ mšyJ vëikahdJ mšyJ ã®zæ¡f 

ÏayhJ. 

c) H2 O X® X¤j mQ _y¡TW.       
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5. . உனலொகக் கலணவகள்  ற்றிய சில கூற்றுகள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ைன. அவற்றுள் 
தவறொனவற்ணறக் கண்டறிந்து திருத்துக. 

அ) இது உனலொகங்கைின் ஒரு  டித்தொன கலணவ. 

ஆ) Zn இரசக் கலணவ  ற்குேிகணை அணடக்கப்  யன் டுகிறது. 

இ) சிணலகள்,  ொையங்கள், னகொவில் மைிகள் தயொரிக்க டியூரலுமின்  யன் டுகிறது. 

ஈ)  ன்கு உருக்கப் ட்ட உனலொகங்கணை அழுத்தத்திற்கு உட் டுத்தி உனலொகக் 
கலணவகள்               தயரிக்க டுகின்றன.                        உ)  ித்தணையில் Zn ஒரு  
கணரப் ொன்.    

6.. கீழ்கொணும் கூற்றுகைில் தவறுகள் இருப் ின் திருத்துக     .அ) ஒரு ியூட்டன் விணச என் து 
ஒரு கிரொம்  ிணறள்ை ப ொருைில்   ms-2    முடுக்கத்ணத ஏற் டுத்தும் விணசயின் அைணவக் குறிக்கும். 

     ஆ) விணனயும், எதிர் விணனயும் எப்ன ொதும் ஒனர ப ொருைின் மீது பசயல் டும் 

7..  ின் வரும் கூற்றுகைில் உள்ை தவறுகணைத்திருத்துக. 

அ) சிறந்த ஆற்றல் மூலம் என் து ஓர் அலகு  ிணறக்கு குணறந்த அைவு னவணல பசய் 
யக்கூடியது. 

      ஆ)  யன் டுத்தக்கூடிய வடிவில் உள்ை ஆற்றணல மீண்டும், மீண்டும்  ொம் 
 யன் டுத்தலொம்.                             

8.  ின் வரும் பசொற்பறொடரில்  ிணேகைிருப் ின் திருத்தவும். 

அ) கொந்தப்புலம் எண் மதிப்பு மட்டும் பகொண்ட அைவு.                      ஆ) சட்ட கொந்தத்தின் பவைினய 

கொந்தவிணசக் னகொடுகள் கொந்தத் பதன்முணனயில் பதொடங்கி வடமுணனயில் முடியும். 

                                             6.bghU¤j«šyhjJ 

1. ப ொதிகள், கரிம அமிலங்கள், ஸ்டீரொய்டுகள், தடுப்பு ஊசிகள். 

ii) தடுப்பு ஊசிகள், ப ொதிகள், எதிர் உயிர் ப ொருள்கள், கனிம அமிலங்கள். 

 iii) எதிர் உயிர் ப ொருள்கள், ஹொர்னமொன்கள், ஸ்டீரொய்டுகள், தடுப்பு ஊசிகள். 

    iiiiiiiiiiiiஸ்டீரொய்டுகள், ப ொதிகள், எதிர் உயிர் ப ொருள்கள், தடுப்பு ஊசிகள்.  

2. ப ொருந்தொத இணைகணைக் கண்டறிக:      

 ி/ப் ஜனீ் ண ட்ரஜன்  ிணல ிறுத்துதல் 

Tt அல்லீல்கள் 
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உயிரிச்சிப்புகள் உயிரிகனிப்ப ொறிகணை உருவொக்க 

இண்டர்ப ரொன்கள்  ொக்டீரியொ எதிர்ப்புப் புரதம் 

ஸ்படம்பசல் (மூலச்பசல்) மொறு ொடு அணடயொத பசல் குழுமம் 

3. nghUe;jhjij ePf;Ff:  

m. caphp My;f`hy; >gr;ir Bry;> caphp <jh>; ngl;Nuhypak;  
M. fhyuh >ilgha;L >nrhwprpuq;F> rPjNgjp  

4. பகொடுக்கப் ட்ட ஆற்றல் மூலங்கைின் ப யர்கைிருந்து ப ொருந்தொதணதக் கண்டு ிடி  

( கொற்று ஆற்றல்,  சூரிய ஆற்றல்    ீர்மின் ஆற்றல், அணுக்கரு ஆற்றல், அணல ஆற்றல்   ீர்மின் 
ஆற்றல். 

                                                7.           gl« tiuªJ ghf§fis F¿¡fÎ« 

 

 

 

2.m£ßdš Ru¥Ã 
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                           8. cWjpg;gLj;Jjy;: 

1 .cWjpg;gLj;Jjy;: (A) lahgl;b]; nkypl]; Nehahspfspd; ,uj;jj;jpy; fhzg;gLk; $Ljy; 
rh;f;fiu gad;gLj;jg;glhky; rpWePh; topahf ntspNaw;wg;gLk;. 

i. A kw;Wk; R rhpahdJ R,A Tf;fhd rhpahd tpsf;fk; 
ii. A kw;Wk; R rhpahdJ R,A Tf;fhd rhpahd tpsf;fk; my;y 

iii. A rhp Mdhy; R jtW 
iv. A jtW Mdhy; R rhp 

2.cWjpg;gLj;Jjy; (A): midj;J jz;Ltl euk;GfSk; fyg;G euk;Gfs;.  fhuzk; (R): xt;nthU 
jz;Ltl euk;Gk; czh;r;rp Nth; kw;Wk; euk;G Nth; nfhz;Ls;sd. 

I. (A) kw;Wk; (R) rhp. A f;F rhpahd tpsf;fk; R. 

II  (A) kw;Wk; (R) rhp. A f;F rhpahd tpsf;fk; md;W 

III  (A) kw;Wk; (R) rhp 

IV  (A) kw;Wk; (R) jtW 

3..உண்ணம கருத்து (A): ொலுட்டியின் இதயம் ஒரு மனயொபஜனிக் இதயம் ஆகும். 

கொரைம் (R): : ொலுட்டியின் இதயத்துடிப்பு சிறப் ொன தணசக்கற்ணறகைொல் கட்டு டுத்த டுகிறது.(ன ஸ் 
னமக்கர்). 

1 மற்றும் R இரண்டும் சரி ; R ஆனது A ணய விைக்குகிறது. 

 II.    A மற்றும் R இரண்டும் சரி ;  ஆனொல்   R ஆனது A ணய விைக்குவதில்ணல 

 III.    A மட்டுனம சரி; ஆனொல் R தவறு. 

 IV    A தவறு; ஆனொல் R சரி 

4. கூற்று A :  ிலக்கரியுடன், ப ட்னரொலியமும்  டிக எரிப ொருள்கைொகும் 

 கொரைம் R :  ல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வொழ்ந்த இறந்த உயரினங்கள்       
புணதந்து  டிமப் ப ொருைொக மொறியுள்ைது. 

i. A வும், R வும் சரி மற்றும் R, A விற்கொன  சரியொன விைக்கம். 
ii. A வும், R வும் சரி மற்றும் R, A விற்கொன  சரியொன விைக்கமல்ல. 
iii. A சரி, R தவறு 

5. உறுதி டுத்துதல்: தொமிரப்  த்திரங்கணை தூய்ணமப் டுத்தப் டவில்ணல. எனில்,  ச்ணச 
 ிறப்  டிவம் னதொன்றுகிறது. 

கொரைம்: இந்தப்  டிமத்திற்கொன கொரைம் கொரத் தொமிரக் கொர் னனட். 
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     அ)உறுதிப் டுத்துதல், கொரைம் இரண்டும் சரி. 

   ஆ) உறுதிப் டுத்துதல்  சரி, கொரைம் சரி இல்ணல.  

6. உறுதிப் டுத்துதல் : பவப் த்தொல் ஒட்டி இணைத்தலில் (பதர்ணமட்    

 ற்றணவ ொனில்) அலுமினியத்தூளுடன் Fe2O3  யன் டுகிறது. 

கொரைம் : அலுமினியத்தூள் ஒரு வலிணமயொன ஒடுக்கம் கொரைி. 

     கொரைம் உறுதிப் டுத்துதணலவிைக்கும் வணகயில் சரியொன உள்ைதொ 
 
 

7. . உறுதிப் டுத்துதல் : கரிமச் னசர்மங்கைில் உள்ை  ிணைப்புகள் சகப் ிணைப்புத் தன்ணமக் 
பகொண்டணவ 

    கொரைம் : சகப் ிணைப் ொனது அணுவில் உள்ை எலக்ரொன்கள்  ங்கிடப் டுவதொல் ஏற் டுகிறது. 

    பகொடுக்கப் ற்றுள்ை கொரைம் உருதி டுத்துவதிற்கு ன ொதுமொனதொக உள்ைதொ? 

 
 

8. . உறுதிப் டுத்துதல் : ணவரம் என் து கொர் னின் கடினமொன புறனவற்றுணம வடிவம் ஆகும். 

     கொரைம் : ணவரத்திலுள்ை கொர் ன் ொன்முகி வடிவம் உணடயது. 

9. உறுதிப் டுத்துதல் : சுய சகப்  ிணைப் ின் கொரைமொகமிக அதிக அைவு கொர் ன் னசர்மங்கள் 
உருவொகின்றன. 

    கொரைம் : கொர் ன் னசர்மங்கள் புறனவற்றுணம வடிவத்தில்  ண்புகணைப் ப ற்றுள்ைன. 

    இந்த கொரைம் உறுதிப் டுத்துதலுக்குப் ன ொதுமொனதொக உள்ைதொ 

10. உறுதிப் டுத்துதல் : எத்தனொல் தன் இயல்ண  இேத்தலொல் அது குடிப் தற்கு ஏற்றதல்ல. 

     கொரைம் :  ிரிடின் னசர்ப் தொல் எத்தனொல் தன் இயல்ண  இேக்கிறது. 

     னமற்கூரறிய கொரைம் உறுதிப் டுத்தைலுக்கொன உரிய விைக்கமொ என் ணத சரி ொர்க்கவும் 

11. கூற்று (A) : ப ரு கரங்கைில், புவியின் அடியில் அணமக்கப் ட்ட கம் ிவடங்கைில் திரவமொக்கப் ட்ட 
குைிரி வொயுக்கள் பதைிக்கப் டுகின்றன. 

   கொரைம் (R) :  திரவமொக்கப் ட்ட குைிரி வொயுக்கள் திறன் வைீொவணதத் தடுக்கின்றன 

         அ) A  தவறொனது, R சரியொனது          ஆ) A சரியொனது, R தவறொனது 

     இ) A,R இரண்டும் தவறொனது                   ஈ) A சரியொனது, R,A – ஐ வலியுறுத்துகிறது. 
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                                  9. m£ltiz¡ nfŸéfŸ 

1.. ãw¡FUL nehæèUªJ khiy¡f© nehia ntWgL¤Jf. 

 

 

 

2.. ghÿ£ofë‹ jkå, ÁiufŸ Ït‰¿¡»ilna cŸs ntWghLfëš eh‹»id¡ 

F¿¥ÃLf. 

jkå Áiu 

1. jkåfë‹ Rt® jokdhJ 1. Áiufë‹ Rt® bkšèaJ 

2. clèš MHkhdJ 2. nknyh£lkhdJ 

3.. உடற்பசயலியல் பசயல் ொடுகணை கட்டுப் டுத்தும் மற்றும் ஒருங்கிணைக்கும்  ைிணயச் பசய்யும் 
இரண்டு உறுப்பு மண்டலங்கள் யொணவ? அவற்றிணடனய உள்ை னவறு ொடு ஒன்றிணனக் கூறுக. 

  ரம்பு மண்டலம்       மற்றும்        ொைமில்லொ சுரப் ி மண்டலம். 

 ரம்பு மண்டலம்  ொைமில்லொ சுரப் ி மண்டலம். 

பசய்திகணை அலசுதல், 
கட்டுப் ொடு ன ொன்ற 
பசயல்கணை பசய்கிறது.  

வைர்ச்சி, இனப்ப ருக்கம் ன ொன்ற 
பசயல்கணை கட்டுப் டுத்தவும், 
ஒருங்கிணைக்கவும் பசய்கிறது. 

4.பமடுல்னலட்டட்  ியூரொன்கணை பமடுல்னலட்டட் அற்ற  ியூரொன்கைிடமிருந்து னவறு டுத்துக. அணவ 

 ரம்பு 
மண்டலத்தில் 

எங்கு 
கொைப் டுகின்ற
ன? 

 

5. ொலிலொ மற்றும்  ொல் இனப்ப ருக்க முணறகளுக்கிணடனய உள்ை னவறு ொடுகள் 

இரண்டிணனஎழுது 

 ொலிலொ இனப்ப ருக்கம்  ொல் இனப்ப ருக்கம் 

ஆண், ப ண் என்ற இணை ஆண், ப ண் என்ற 

ãw¡FUL nehŒ khiy¡f©nehŒ 

1.kuÃaš nehŒ 1.it£lä‹ AFiwgh£lš tU« nehŒ 

2.gu«giuahf 

fl¤j¥gL« 

 2.gu«giuahf fl¤j¥gLÂšiy 

பமடுல்னலட்டட்  ியூரொன்கள் பமடுல்னலட்டட் அற்ற  ியூரொன்கள் 

1. பவண்ணம  ியூரொன்கள் 

2. ணமயலின் உணறயினொல் 
மூடப் ட்டது 

3. மூணையில் பவண்ணமப் 
 குதியில் கொைப் டுகிறது. 

1. சொம் ல்  ிற  ியூரொன்கள் 

2.ணமயலின் உணறயினொல்மூடப் டொதது  

3. ப ருமூணலயில் சொம் ல் குதியில் 
கொைப் டுகிறது.       
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னதணவயில்ணல  இணை னதணவ. 
          ஸ்ன ொர்கைின் 
மூலம்  ணடப றுகிறது. 

மகரந்ததூள் மற்றும் சூலகம் 
மூலமொக  ணடப றுகிறது. 

 

6. தகுந்த எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் உலர் பவடிகனிகணை உலர் பவடியொகக் கனிகைிலிருந்து 

னவறு டுத்துக. 

உலர் பவடிகனி உலர் பவடியொகக் கனி 
கனி முதிர்ந்த  ின் பவடித்து விணதகள் 
பவைினயறும்.  ட்டொைி,அவணர 
எருக்கு. 

கனித்பதொல் அழுகிய  ின் 
விணதகள் 
பவைினயறும்.கனிபவடிப் தில்ணல 
ப ல்,  முந்திரி.  

 

7.. பதவிட்டிய கணரசளுக்கும் பதவிட்டொத கணரசளுக்கும் உள்ை னவறு ொடு கூறு. 

பதவிட்டிய கணரசல் பதவிட்டொத கணரசல் 

கணரதிரனுக்குச் சமமொன கணர 
ப ொருணைக் பகொண்ட  ிணலயொன 
கணரசல்  

குணறந்த அைவு கணர 
ன ொருணைக் பகொண்ட கணரசல்  

னமலும் கணர ப ொருணை கணரக்க 
இயலொது  

னதவிட்டும் ிணல அணடயும் 
வணர கணர ப ொருணைக் 
கணரக்கலொம்  

8.. உண்ணமக்கணரசல் கூழ்மக்கணரசல் னவறு டுத்து. 

, 

 

 

 

 

9.  ÂuŸfå, T£L¡få jFªj vL¤J¡fh£LfSl‹ x¥ÃLf 

ÂuŸ få T£L¡få 

1. ky£L ky®fŸ Ïšiy( v.fh  )     

be£oè§f« 

1. ky£L ky®fŸ c©L v.fh )gyh 

2. jåkyçèUªJ cUthF« 2. kŠrçæèUªJ cUthF« 

10. fyh vd;gth; Foe;ij ngw;Ws;shh; 
m) gpwe;j Foe;ijf;F Kjy; MW khjq;fSf;Fs; toq;f Ntz;ba Neha;j; jLg;G+rp 
ml;ltizia vOJf. 
M) ,j;jLg;G+rpfs; %yk; ve;nje;j Neha;fisj; jLj;jpl ,aYk 

உண்ணமக்கணரசல் கூழ்மக்கணரசல் 

1.துகள்கைின் அைவு 1 A0 

முதல்10 A0  

துகள்கைின் அைவு  10A0முதல் 
2000 A0  

2.ஒைி புகும் தன்ணமயுணடயது.  குதியைவு ஒைி புகும் 
தன்ணமயுணடயது. 

3. xU go¤jhdit gygo¤jdit 
4.vëÂš guÎ« bkJthf¥ guÎ« 

t.v taJ jL¥óÁ msÎ 
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M  fhrnehŒ, 

nghènah, 

bjh©il 

mil¥gh‹ 

,f¡Fth‹ ÏUkš , 

 

 

11. X® mQit¥ g‰¿a bjëthd és¡f¤ij më¡f¡ Toa eÅd mQ¡ 

bfhŸifia  étç¡f. 

 

1.mQ¡fŸ Ãs¡f¡ Toait 

2.mQntÂéidæš <LgL« äf¢Á¿a JfshF«. 

3.xU jåk¤Â‹ ãiwia  mj‹ M‰wuhf kh‰wKoÍ« 

 

12.mQ¡fS¡F« _y¡TWfS¡F« cŸs ntWghLfis m£ltiz¥gL¤Jf. 

mQ _y¡TW 

1. jå¤njh nr®ªnjh fhz¥gL« 1. jå¤J¡ fhz¥gL« 

   2. Ãiz¥òwh¤ JfŸ   2. Ãiz¥ò‰w JfŸ 

 

13.ãiw¡F« vil¡F« cŸs ntWghLfŸ ahit? 

ãiw vil 

      1.mo¥gil msÎ    1.tê msÎ 

2.gU¥bghUŸ msÎ 2.<®¥Ãaš éir msÎ 

3.myF »nyh »uh«     3. myF ãô£l‹ 

 

14.rªÂuhaå‹ rhjidfŸ ahit? 

1. rªÂuha‹ 312 eh£fŸ é©âš brašg£lJ. 

2. Ú® _y¡TfŸ ÏU¥giij f©l¿a¥g£lJ. 

3. òéæ‹ KG tot¤ijÍ« gÂÎ brŒJ mD¥ÃaJ. 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Ïuh.R.ÂUKUf‹ m cã gŸë FŸsòu« njå 

 

                                                                                                                                             9944438835 

  

© 

1. Ãwªj FHªij¡F BCG Kjš jtiz 

2.       15 ehŸ nghènah  brh£L kUªJ Kjš jtiz 

3. 6 MtJ thu« K¤jL¥óÁ , nghènah Kjš jtiz 

4. 10 MtJ thu« K¤jL¥óÁ k‰W« nghènah 2 MtJ 

jtiz 

5. 14 MtJ thu« K¤jL¥óÁ  k‰W« nghènah 3 MtJ 

jtiz 
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