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10th Biology Questions in Tamil – [New Book] 
[Book Back + Important Questions] 

பத்தாம் வகுப்பு – உயிரியல் 

12. தாவர உள்ளமைப்பியல் ைற்றும் தாவர செயலியல் 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. காஸ்பேரியன் ேட்டைகள் பேரின் ……………….. ேகுதியில் காணப்ேடுகிறது. 

அ) புறணி     ஆ) பித் 

இ) பேரிடைக்கிள்    ஈ) அகத்ததால் 

2. உள்ப ாக்கிய டைலம் என்ேது எதன் சிறப்புப் ேண்ோகும்? 

அ) பேர்     ஆ) தண்டு 

இ) இடலகள்    ஈ) மலர்கள் 

3. டைலமும் புப ாயமும் ஒபே ஆேத்தில் அருகருபக அடமந்து காணப்ேடுேது ……………….. எனப்ேடும். 

அ) ஆேப்போக்கு அடமப்பு   ஆ) டைலம் சூழ் ோஸ்குலார் கற்டற 

இ) ஒன்றிமைந்தமவ   ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்டல 

4. காற்றில்லா சுோைத்தின் மூலம் உருோேது 

அ) கார்போடைட்பேட்   ஆ) எத்தில் ஆல்கஹால் 

இ) அசிட்டைல் பகா.ஏ   ஈ) டேருபேட் 

5. கிேப் சுழற்சி இங்கு  டைபேறுகிறது 

அ) ேசுங்கணிகம்     ஆ) மைட்தைாகாண்ட்ரியாவின் உட்பகுதி (ஸ்ட்தராைா) 
இ) புறத்பதால் துட    ஈ) டமட்பைா காண்ட்ரியாவின் உட்புறச்ைவ்வு 

6. ஒளிச்பைர்க்டகயின் போது எந்த நிடலயில் ஆக்ஸிஜன் உற்ேத்தியாகிறது? 

அ) ATP யானது ADP யாக மாறும் போது  ஆ) CO2 நிடல நிறுத்தப்ேடும் போது 

இ) நீர்மூலக்கூறுகள் பிளக்கப்படும் தபாது ஈ) இடே அடனத்திலும் 

7. டைலம் சூழ் ோஸ்குலார் கற்டற ……………. ேடக ோஸ்குலார் பதாகுப்பு ஆகும். 

அ) சூழ்ந்தமைந்த வாஸ்குலார் கற்மை  ஆ) ஒருங்கடமந்தடே 

இ) ஒன்றிடணந்த ோஸ்குலார் கற்டற  ஈ) ஆேப்போக்கு அடமந்தடே 

8. பேளிப ாக்கிய டைலம் (எக்ஸார்க்) மற்றும்  ான்கு முடன ஆகிய அம்ைங்கட க் பகாண்ைது ……………. 

அ) இருவித்திடல தாேே தண்டு  ஆ) இருவித்திடல தாேே இடல 

இ) ஒரு வித்திடல தாேே பேர்  ஈ) இருவித்திமல தாவர தவர் 
9. இருவித்திடல தாேே தண்டில் ……………. பைல்கள் தேை அடுக்கு என அடழக்கப்ேடுகிறது. 

அ) புறத்பதால்    ஆ) பேரிடைக்கிள் 

இ) அகத்ததால்    ஈ) புறத்பதாலடித்பதால் 

10. புபோட்பைாடைல இடைபேளி என்ேது ஒரு ……………… ஆகும். 

அ) தடித்தல்     ஆ) டைலம் அடுக்குதல் 

இ) இமைசவளி    ஈ) எக்ஸார்க் டைலம் 

11. டமட்பைாகான்ட்ரியாடே கண்ைறிந்தேர் …………………… 
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அ) ைாக்     ஆ) பகல்வின் 

இ) பமல்வின்    ஈ) தகாலிக்கர் 
12. டமட்பைாகாண்ட்ரியாவில் காணப்ேடும் பைன்னிஸ் ோக்கட் ேடிே துகள்களின் பேயர் ……………… ஆகும். 

அ) போரின்     ஆ) ATP 

இ) ஆக்ஸிதொம்    ஈ) கிோனா 
13. இருவித்திடல தாேே தண்டில் ………………… என்ேது பேளிப்புற அடுக்காகும். 

அ) இடலத்துட     ஆ) புைத்ததால் 

இ) பேளித்பதால் அடுக்கு   ஈ) பதால் 

14. …………………. நீோவிப் போக்கிற்கு துடண புரிகின்றது 

அ) இமலத்துமள    ஆ) புறத்பதால் 

இ) டிடேபகாம்கள்    ஈ) பேர்த்தூவி 

15. ……………………… நீர் மற்றும் கனிமச் ைத்துக்கட  உறிஞ்ை ேயன்ேடுகிறது. 

அ) பேர்த்தூவி    ஆ) இமலத்துமள 

இ) புறத்பதால்    ஈ) டிடேக்பகாம் 

16. தாேே பேரின் பேளிப்புற அடுக்கு ………………… ஆகும் 

அ) எபிபிளாைா    ஆ) புறணி 

இ) புறத்பதால்    ஈ) ஸ்டீல் 

17. தாேே இடலயின் பமற்புறத் பதாலுக்கும் கீழ்புறத் பதாலுக்கும் இடைபய உள்  த த்திசு …………………. 

எனப்ேடும் 

அ) கீழ் புறத்பதால் திசு   ஆ) பித் 

இ) பமல்புறத் பதால் திசு   ஈ) இமலயிமைத்திசு 

18. ஒளிச்பைர்க்டகயின் ஒளி ைார்ந்த விடன ……………… என்ேேோல் கண்ைறியப்ேட்ைது. 

அ) ராபின் ஹில்    ஆ) ப ைமய்யா க்ரு 

இ) பகாலிக்கர்    ஈ) பமல்வின் கால்வின் 

19. டமட்பைா காண்ட்ரியாவில் ………………… புேதம் உள் து 

அ) 70 – 80%  ஆ) 80 - 90%   இ) 60 - 70%  ஈ) 50 - 60% 

20. ேசுங்கணிகங்கள் ஒரு ……………….. ேடிே பைல் நுண்ணுறுப்ோகும். 

அ) தட்டு     ஆ) ைதுே 
இ) நீள் உருண்மை    ஈ) ேட்ை 

21. டமட்பைாகாண்ட்ரியாவின் உட்புற ைவ்வில் காணப்ேடும் விேல் போன்ற நீட்சிகள் ……………. ஆகும். 

அ) ஆக்ஸிபைாம்    ஆ) பமட்ரிக்ஸ் 

இ) கிரிஸ்தை    ஈ) காம்பு 

22. பேளிர் கணிகம் என்ேது ……………… கணிகமாகும். 

அ) நிைைற்ை     ஆ) மஞ்ைள் 

இ) ஆேஞ்சு     ஈ) சிேப்பு 

23. ஒளிச்பைர்க்டக மூலம் டைட்ேஜன் எரி போருட  உற்ேத்தி பைய்தேர் ……………… ஆோர். 

http://www.winmeen.com/


10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 3 of 95 

அ) பமல்வின்    ஆ) பகாலிக்கர் 
இ) C.N.R. ராவ்    ஈ) ோபின் ஹில் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. புறணி இதனிடைபய உள் து எபிபிளைா ைற்றும் அகத்ததால் 

2. டைலமும் புப ாயமும் ஒபே ஆேத்தில் காணப்ேடும் ோகுலார் கற்டற ஒன்றிமைந்த வாஸ்குலார் 
கற்மை 

3. கிட க்காலிஸிஸ்  டைபேறும் இைம் மெட்தைா பிளாெம் 

4. ஒளிச்பைர்க்டகயின் போது பேளிப்ேடும் ஆக்ஸிஜன் நீர் ைற்றும் கார்பன் மை ஆக்மெடுலிருந்து 

கிடைக்கிறது. 

5. பைல்வின் ATP உற்ேத்தி பதாழிற்ைாடல மைட்தைாகாண்டிரியா 
6. குகர்பிட்ைா தாேேத்தில் உள்  ோஸ்குலார் திசுத் பதாகுப்பு இருபக்க ஒருங்கமைந்தமவ ஆகும். 

7. ோஸ்குலார் திசுத் பதாகுப்பில் தகம்பியம் காணப்ேைவில்டல என்றால் மூடிய ஒருங்கிடணந்த 

ோஸ்குலார் கற்டற எனப்ேடும்  

8. புறணியின் கடைசி அடுக்கு அகத்ததால் எனப்ேடும். 

9. இருவித்திடலத் தாேே பேரில் அகத்பதாலின் ஆேச் சுேர்களிலும் உட்புற கிடைமட்ை சுேர்களிலும் 

காஸ்தபரியன் பட்மைகள் காணப்ேடுகிறது. 

10. அகத்பதாலுக்கு உட்புறமாக காணப்ேடும் அடனத்து ேகுதிகளும் ஸ்டீல் எனப்ேடும். 

11. சபரிமெக்கிள் , ோஸ்குலார் கற்டறகள் மற்றும் பித் ஆகியடே ஸ்டீல்-ல் அைங்கியுள் ன. 

12. டைலத்திற்கும் புப ாயத்திற்கும் இடைபய ோேன்டகமாோல் ஆன இமைப்பு திசு உள் து. 

13. தாேே பேரின் பேளிப்புற அடுக்கில் புைத்ததால் துமளகள் காணப்ேடுேதில்டல 

14. காஸ்பேரியன் ேட்டைகள் சூபரின் என்ற போரு ால் ஆன ேட்டைக ாகும். 

15. ஒருவித்திடல தாேே பேரின் ோஸ்குலார் திசுவில் டைலம் பலமுமனகளுைன் காணப்ேடும். 

16. இருவித்திடல தாேே இடலயில் உள்  ஸ்ோஞ்சி ோேன்டகமா பைல்கள் வாயுப்பரிைாற்ைம்  டைபேற 

உதவுகிறது. 

17. இருவித்திடல தாேே இடலயின் ோஸ்குலார் கற்டறடயச் சுற்றிலும் ோேன்டகமாோல் ஆன கற்மை 

உமை உள் து 

18. ஒரு வித்திடல தாேே இடலயின் பமல்புறத் பதாலின் சில பைல்கள் பமல்லிய சுேருைன் பேரியதாக 

உள் டே புல்லிபார்ம் பைல்கள் எனப்ேடுகின்றன. 

19. நிறமற்ற கணிகம் சவளிர் கணிகம் என அடழக்கப்ேடுகிறது 

20. ேசுங்கணிகத்தில் உட்புறம் பமட்ரிக்ஸ் என அடழக்கப்ேடும் ஸ்ட்தராைா ேகுதி உள் து 

21. ேல டதலக்காய்டுகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கி டேக்கப்ேட்ை  ாணயம் போன்ற அடமப்பு கிரானம் 

எனப்ேடும். 

22. ஒளிச் பைர்க்டகயின் முதன்டம நிறமி பச்மெயம் – a ஆகும் 

23. முதன்டம நிறமி மற்றும் துடண நிறமி இேண்டும் பைர்ந்து ஒளித்சதாகுப்பு என்று அடழக்கப்ேடுகிறது. 

24. ஒளிச் பைர்க்டகயில் ஏற்பி நிறமி மூலக்கூறுகளின் டமயம் பச்மெயம் – a ஆகும் 

25. இருள்விடன கால்வின் சுழற்சி என அடழக்கப்ேடுகிறது. 
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26. ஒளி விடன ஹில்விமன என அடழக்கப்ேடுகிறது 

27. ATP என்ேது அடிதனாமென் ட்மர பாஸ்தபட் ஐக் குறிக்கும். 

28. இருள்விடன, ேசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்தராைா ேகுதியில்  டைபேறுகிறது. 

29. டமட்பைாகாண்ட்ரியாவில் காணப்ேடும் போரின் மூலக்கூறுகள் புரத மூலக்கூறுகள் ஆகும். 

30. மைட்தைாகாண்ட்ரியா பைல்லின் ஆற்றல் நிடலயம் என அடழக்கப்ேடுகிறது. 

31. ஆக்ஸிதொம் ATP உற்ேத்தியில் ேங்கு பகாள்கின்றன. 

32. ஆக்ஸிபைாம்கள் F1 துகள்கள் என்றும் அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

33. ஆக்ஸிதொம் என்ேடே கிரிஸ்ைாவில் காணப்ேடும் பைன்னிஸ் ோக்கட் ேடிே துகள்க ாகும். 

34. மைட்தைாகாண்ட்ரியா சுோகித்தலுக்கு பதடேயான ஒரு முக்கிய நுண் உறுப்ோகும் 

35. பைல்லுக்குள்ப  உணோனது ஆக்ஸிகேண மடைந்து ஆற்றல் பேறும் உயிர் தவதியியல் நிகழ்ச்சிபய 

பைல் சுோைம் எனப்ேடும் 

36. டேருவிக் அமிலம் மூன்று கார்ேன் மூலக்கூறிடன உடையது 

37. குளுக்பகாஸ் பி ப்பு என்ேது கிமளக்காலிஸிஸ் எனப்ேடும் 

38. கிட க்காலிஸிஸ் மெட்தைா பிளாெத்தில்  டைபேறுகிறது 

39. கிரப் சுழற்சி டமட்பைாகாண்டிரியாவின் உட்புறத்தில்  டைபேறுகிறது 

40. ஒவ்போரு குளுக்பகாஸ் மூலக்கூறும் இரண்டு மூலக்கூறு டேருவிக் அமிலத்திடன உற்ேத்தி 

பைய்கிறது 

41. காற்று மற்றும் காற்றில்லா சுோைம் இேண்டிற்கும் கிமளக்காலிஸிஸ் போதுோனது 

42. TCA சுழற்சி கிரப் சுழற்சி எனப்ேடும் 

43. எலக்ட்ோன் கைத்துச் ைங்கிலி அடமப்பில் பேளிபயற்றப்ேட்ை எலக்ட்ோடன ஆக்சிஜன் எடுத்துக் 

பகாண்டு நீோக ஒடுக்கமடைகிறது. 

44. திசுத் பதாகுப்புகட  ேடகப்ேடுத்தியேர் ொக்ஸ் ஆோர் 
45. தாேே உள் டமப்பியலின் தந்டத செகைய்யா க்ரூ ஆோர் 
46. தாேேத்தின் புறத்பதாலில் காணப்ேடும் ேல சிறிய துட கள் புைத்ததால் துமள எனப்ேடும் 

47. ஆரப்தபாக்கு அமைந்த வாஸ்குலார் கற்மை எனப்ேடுேது டைலமும் புப ாயமும் அடுத்தடுத்து 

பேப்பேறு ஆேங்களில் அடமந்துை   ஒரு ேடகயாகும். 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. தாேேங்களில் நீடே கைத்துேதில் ஈடுேடும் திசு புப ாயம் 

விமை: தேறு, தாேேங்களில் உணவுப் போருள்கட  கைத்துேதில் ஈடுேடும் திசு புப ாயம் 

2. தாேேத்தின் பேளிப்புறத்தில் காணப்ேடும் பமழுகுப்ேைலம் கியூடிக்கிள் 

விமை: ைரி 

3. ஒரு வித்திடலத் தாேேத் தண்டில் டைலத்திற்கும் புப ாயத்திற்கும் இடையில் பகம்பிரியம் 

காணப்ேடுகிறது 

விமை: தேறு, இருவித்திடல தாேேத் தண்டில் டைலத்திற்கும் புப ாயத்திற்கும் இடையில் பகம்பியம் 

காணப்ேடுகிறது. 

4. இருவித்திடலத் தாேே பேரில் பமற்புறத் பதாலுக்கு கீபழ ோலிபைட் ோேன்டகமா உள் து. 
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விமை: தேறு, இருவித்திடலத் தாேே இடலயின் பமற்புறத் பதாலுக்கு கீபழ ோலிபைட் ோேன்டகமா 
உள் து 

5. இடலயிடைத் திசு ேசுங்கணிகங்கட ப் பேற்றுள் து  

விமை: ைரி 

6. காற்று சுோைத்டதவிை காற்றில்லா சுோைம் அதிக ATP மூலக்கூறுகட  உற்ேத்தி பைய்கிறது. 

விமை: தேறு, காற்றில்லா சுோைத்டத விை காற்று சுோைம் அதிக மூலக்கூறுகப  உற்ேத்தி பைய்கிறது. 

7. காற்றில்லா சுோைத்தில் அதிக அ வில் ATP மூலக்கூறுகள் உற்ேத்தி பைய்யப்ேடுகின்றன. 

விமை: தேறு, காற்றில்லா சுோைத்தில் குடறோன அ வில் ATP மூலக்கூறுகள் உற்ேத்தி 

பைய்யப்ேடுகின்றன. 

8. எலக்ட்ோன் கைத்தும் ைங்கிலியின் அடமப்பு டமட்பைாகாண்ட்ரியாவின் உட்புறச் ைவ்வில் உள் து 

விமை: ைரி 

9. கிேப் சுழற்சி காற்றில்லா சுோைத்தில்  டைபேறுேதில்டல 

விமை: ைரி 

10. தாேேங்கள் ஆக்சிஜடன பேற்றுக் பகாண்டு கார்ேன் டை ஆக்டஸடை பேளிபயற்றுேதற்கு பைல் 

சுோைம் என்று பேயர் 
விமை: தேறு, தாேேங்கள் ஆக்ஸிஜடன பேற்றுக் பகாண்டு கார்ேன் டை ஆக்டஸடை 

பேளிபயற்றுேதற்கு பேளிச் சுோைம் என்று பேயர். 
11. டமட்பைா காண்ட்ரியாவில் காணப்ேடும் கிரிஸ்ைா ேேப்ே டே அதிகரிக்கின்றது. 

விமை: ைரி 

12. ஒரு வித்திடல தாேேத் தண்டில் மண்டை ஓட்டு ேடிவில் ோஸ்குலார் கற்டறகள் காணப்ேடுகின்றன. 

விமை: ைரி 

13. பையற்டக ஒளிச் பைர்க்டக மூலம் சூரிய ஒளிடய ேயன்ேடுத்தி புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் உற்ேத்தி 

பைய்யப்ேடுகிறது. 

விமை: ைரி 

14. டமட்பைாகாண்ட்ரியாவில் 50% புேதம் மற்றும் லிப்பிடுகள் காணப்ேடுகின்றன. 

விமை: தேறு, டமட்பைாகாண்ட்ரியாவில் 80% புேதம் லிப்பிடுகள் காணப்ேடுகின்றன. 

15. கிட க்காலிஸிஸ் மற்றும் டமட்பைாகாண்ட்ரியாவில் காணப்ேடுகின்றது. 

விமை: தேறு, கிட க்காலிஸிஸ் டைட்பைாபி ாைத்தில் காணப்ேடுகின்றது. 

16. கிேப் சுழற்சி கால்வின் சுழற்சி என்றும் அடழக்கப்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு 

17. உயிர் போருள் உற்ேத்திநிடல ஸ்ட்போமாவில்  டைபேறுகிறது. 

விமை: ைரி 

18. கால்வின் சுழற்சி ஒளி இல்லாமல்  டைபேறாது 

விமை: தேறு, கால்வின் சுழற்சி ஒளி இல்லாமல்  டைபேறும். 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 
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1. புப ாயம் சூழ் ோஸ்குலார் கற்டற - அ) டிேசீனா 
2. பகம்பியம்     - ஆ) உணவு கைத்துதல் 

3. டைலம் சூழ் ோஸ்குலார் கற்டற  - இ) இேண்ைாம் நிடல ே ர்ச்சி 

4. டைலம்     - ஈ) இேண்ைாம் நிடல ே ர்ச்சி 

5. புப ாயம்     - உ) நீடேக் கைத்துதல் 

விமை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஆ 

2. சபாருத்துக 

ேட்டியல் I     ேட்டியல் II 

(i) பையற்டக ஒளிச்பைர்க்டக  - 1. பமல்வின் கால்வின் 

(ii) உயிர் பேதியியல் நிகழ்வு  - 2. C.N.R ோவ் 

(iii) தாேே உள் டமப் பியலின் தந்டத - 3. ைாக்ஸ் 

(iv) திசு அடமப்பு    - 4. ப கமய்யா க்ரூ 
(i) (ii) (iii) (iv) 

அ 1 2 3 4 

ஆ 2 1 4 3 

இ 3 2 1 4  

ஈ 4 2 2 3 

3. சபாருத்துக 

1. F1 துகள்கள் - அ) கால்வின் 

2. இருள் விடன - ஆ) ஒளி விடன 

3. கிோனா  - இ) ேச்டைய நிறமிகள் 

4. ஒளித் பதாகுப்பு - ஈ) கிரிஸ்ைா 
விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

4. சபாருத்துக 

1. பகம்பியம்   - அ) காஸ்பேரியன் ேட்டைகள் 

2. ஸ்கிளிேன்டகமா  - ஆ) அகத்பதால் 

3. தேை அடுக்கு  - இ) உறுதித் தன்டம 

4. அகத்பதால்  - ஈ) திறந்த ோஸ்குலார் பதாகுப்பு 

விமை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ 

5. சபாருத்துக 
I II III 

புறத்பதால் திசு பதாகுப்பு ோேன்டகமா திசு நீர் மற்றும் கனிமங்கட  கைத்துதல் 

த த்திசு பதாகுப்பு புறத்பதால் உணவு பைமித்தல் 

ோஸ்குலார் திசு பதாகுப்பு பேளிப்புறச் சுேர் நீர் இடழப்டேத் தடுத்தல் 

கியூட்டிக்கிள்  டைலம் திசு பமழுகுப் ேைலம் 

விமை: 
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I II III 
புறத்பதால் திசு பதாகுப்பு புறத்பதால் நீர் இடழப்டேத் தடுத்தல் 

த த்திசு பதாகுப்பு ோேன்டகமா திசு உணவு பைமித்தல் 

ோஸ்குலார் திசு பதாகுப்பு டைலம் திசு நீர் மற்றும் கனிமங்கட  கைத்துதல் 

கியூட்டிக்கிள்  பேளிப்புறச் சுேர் பமழுகுப் ேைலம் 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) A மற்றும் R ைரி, R, A – ஐ வி க்குகிறது. 

ஆ) A மற்றும் R ைரி. ஆனால் R, A – க்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

இ) A ைரி, R தேறு 

ஈ) A மற்றம் R இேண்டும் தேறு 

1. கூற்று (A): இ ம் பேர்களில்  டுவில் பித் காணப்ேடும். முதிர்ந்த பேர்களில் பித் காணப்ேடுேதில்டல. 

காேணம் (R): பித் என்ேது பமன்டமயான ேஞ்சு போன்ற அடமப்புடையது. இ ம் பேர்களில்  டுவில் பித் 

காணப்ேடுகிறது. முதிர்ந்த பேர்களின் பித்தானது டைலம் ஆக மாறிவிடுகின்றன. 

விமை: அ) A மற்றும் R ைரி, R, A – ஐ வி க்குகிறது. 

2. கூற்று (A): கிரிஸ்பை ேேப்ே டே அதிகரிக்கிறது மற்றும் ேல ப ாதிகட யும் பேற்றுள் து. 

காேணம் (R): கிரிஸ்பை ATP மூலக்கூறுகட  உற்ேத்தி பைய்கிறது. 

விமை: இ) A ைரி, R தேறு 

3. கூற்று (A): டைலம் நீர் மற்றும் கனிமங்கட  தாேேத்தின் அடனத்து உறுப்புகளுக்கும் கைத்துகிறது. 

காேணம் (R): புப ாயம் உணவுப் போருட்கட  தாேேத்தின் ேல்பேறு ேகுதிகளுக்கும் கைத்துகிறது 

விமை: ஆ) A மற்றும் R ைரி. ஆனால் R, A – க்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

4. கூற்று (A) : இருவித்திடல தாேே பேர்களின் டைலத்திற்கும் புப ாயத்திற்கும் இடைபய 

ோேன்டகமாோல் ஆன இடணப்புத்திசு உள் து. 

காேணம் (R): ஒரு வித்திடல தாேே பேர்களில் ஸ்கிளிேன்டகமாோல் ஆன இடணப்புத் திசு உள் து. 

விமை: ஆ) A மற்றும் R ைரி. ஆனால் R, A – க்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

5. கூற்று (A): ஆக்ஸிகேண ோஸ்பேட்  டைபேற ஆக்ஸிஜன் பதடேப்ேடுகிறது. 

காேணம் (R): ஆக்ஸிகேண ோஸ்பேட் ேசுங்கனிமங்களில்  டைபேறுகிறது. 

விமை: இ) A ைரி, R தேறு 

6. ஓரிரு வார்த்மதயில் விமையளி 

1. காற்று மற்றும் காற்றில்லா சுோைத்தில்  டைபேறும் பிறநிடல. 

விமை: கிட க்காலிசிஸ் 

2. பைல்வின் ஆற்றல்  ாணயம்  

விமை: ATP மூலக்கூறுகள் 

3. பைல்வின் ஆற்றல் நிடலயம். 

விமை: டமட்பைாகாண்ட்ரியா 
4. பைல்வின் முதன்டம நிறமி 

விமை: ேச்டையம் – a 
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5. இருள்விடனயின் மறு பேயர் 
விமை: கால்வின் சுழற்சி 

6. ேசுங்கணிகங்களின் பமட்ரிக்ஸ் 

விமை: ஸ்ட்போமா 
7. ேண்ணங் கணிகங்கள்  

விடை: குபோபமாபி ாஸ்ட் 

8. இேண்ைாம் நிடல ே ர்ச்சிக்கு பதடேயான திசு 

விமை: பகம்பியம் 

9. பேர்களில் டைலம் அடமந்திருக்கும் 

விமை: எக்ஸார்க் 

10. தண்டுப் ேகுதியில் டைலம் அடமந்திருக்கும் நிடல  

விமை: எண்ைார்க் 

11. எலக்ட்ோன் கைத்தும் ைங்கிலி அடமப்பில் ATP மூலக் கூறுகள் உருோேது 

விமை: ஆக்ஸிகேண ோஸ்பேட் பைர்ப்பு 

12. எபிபி மாவின் பேறுபேயர் 
விமை: டேபைாபைர்மிஸ் 

13. ோஸ்குலார் கற்கடறகள் ஆேப்போக்கு அடமவில் அடமந்து, டைலம் பேளிப ாக்கியும்,  ான்கு 

முடனயும் பகாண்டிருப்ேது 

விமை: இருவித்திடலத் தாேே பேர் 
14. புறணி ேலேடகத் தன்டமயுைன் மூன்று ேகுதிக ாக காணப்ேடுேதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு 

விமை: சூரியகாந்தி பைடியின் தண்டுப்ேகுதி 

15. ஆக்ஸிபைாம் அல்லது F1 துகள்கள் அடமந்துள்  இைம் 

விமை: கிரிஸ்பை 

16. ஆக்ஸிகேண ோஸ்பேட் பைர்ப்பின் இறுதிநிடலப் போருள்கள் 

விமை: ATP மற்றும் நீர் 
13. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமலகள் 

1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. அட்டையின் இைப்பேயர்ச்சி உறுப்புகள் 

அ) முன் ஒட்டுறுப்பு    ஆ) பின் ஒட்டுறுப்பு 

இ) சீட்ைாக்கள்    ஈ) எதுவுமில்மல 

2. அட்டையின் உைற்கண்ைங்கள் இவ்ோறு அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

அ) சைட்ைாமியர்கள் (தொமைட்டுகள்) ஆ) புபோகி ாட்டிடுகள் 

இ) ஸ்ட்போபிலா    ஈ) இடே அடனத்தும் 

3. அட்டையின் பதாண்டைப்புற  ேம்புத்திேள் எந்த உறுப்பு மண்ைலத்தின் ஒரு ேகுதி 

அ) கழிவு நீக்க மண்ைலம்   ஆ) ெரம்பு ைண்ைலம் 

இ) இனப்பேருக்க மண்ைலம்  ஈ) சுோை மண்ைலம் 
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4. அட்டையின் மூட  இதற்கு பமபல உள் து 

அ) ோய்     ஆ) வாய்க்குழி 

இ) பதாண்டை    ஈ) தீனிப்டே 

5. அட்டையின் உைலில் உள்  கண்ைங்களின் எண்ணிக்டக  

அ) 23   ஆ) 33   இ) 38   ஈ) 30 

6. ோலூட்டிகள் ……………………… விலங்குகள் 

அ) குளிர் இேத்த    ஆ) சவப்ப இரத்த 

இ) ோய்கிபலாபதர்மிக்   ஈ) இடே அடனத்தும் 

7. இ ம் உயிரிகட ப் பிேைவிக்கும் விலங்குகள் 

அ) ஓவிபேேஸ்    ஆ) விவிதபரஸ் 

இ) ஓபோவிவிபேேஸ்   ஈ) அடனத்தும் 

8. அட்டைகளில் ……………….. காணப்ேடுகிறது 

அ) இதயம்     ஆ) நுடேயீேல் 

இ) உண்டமயான இேத்தக் குழாய்கள் ஈ) கழிவு நீக்க உறுப்பு 

9. அட்டைகளில் …………… இடண ப ப்ரீடியத் துட கள் 

அ) 18  ஆ) 15   இ) 17   ஈ) 12 

10. அட்டைகளில் விந்தணுக்கள் ………………. ேகுதியில் பைமித்து டேக்கப்ேடுகிறது. 

அ) விந்து முதிர்ச்சிப்மப   ஆ) விந்து பேளிச்பைலுத்தும்  ா ம் 

இ) விந்தகம்     ஈ) பேளிபயற்றும் குழாய் 

11. ……………………. ஆேது கண்ைத்தின் ேயிற்றுப் ேகுதியில் ஒரிடண அண்ைங்கள் உள் ன. 

அ) 10   ஆ) 11   இ) 13   ஈ) 15 

12. முயலின் புறஅடமவு  ேம்பு மண்ைலத்தில் ………………… இடண மூட   ேம்புகளும் ………………. இடண 

தண்டுேை  ேம்புகளும் உள் ன. 

அ) 11, 36   ஆ) 12,37   இ) 12,36  ஈ) 10,37 

13. பேண் முயலில் ……………….. மற்றும் …………………. இடணந்து சிறு நீேக இனப்பேருக்க கால்ோய் 

உருோகிறது. 

அ) சிறுநீர்ப்புற ேழி மற்றும் பயானி  ஆ) சிறு நீர்ப்டே மற்றும் சிறுநீர்ப்புற ேழி 

இ) பகௌப்ேரின் சுேப்பி மற்றும் சிறுநீர்ப்டே ஈ) சிறுநீர்ப்மப ைற்றும் தயானி 

14. முயல்களின் ……………….. புறந்பதாலின் மாறுோைாகும். 

அ) பேரீனியல் சுேப்பி   ஆ) பால் சுரப்பி 

இ) இடேப்டே சுேப்பி   ஈ) உமிழ்நீர் சுேப்பி 

15. நுடேயீேல் ேட வு மற்றும் பேருந்தமனி திறக்கும் இைங்களில் ……………….. ோல்வுகள் அடமந்துள் ன. 

அ) ஈரிதழ்     ஆ) மூவிதழ் 

இ) அமரச்ெந்திர    ஈ) பேரிகார்டியா 
16. அட்டைகள் ……………. நீ ம் ேடே ே ேக் கூடியது. 

அ) 35 செ.மீ  ஆ) 45 பை.மீ  இ) 25 பை.மீ  ஈ) 20 பை.மீ 
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17. முயலின் ேல் ோய்ோடு ………………… ஆகும். 

அ) 𝟐𝟎𝟑𝟑
𝟏𝟎𝟐𝟑

                                    ஆ) 2003
1003

                       இ) 2030
1020

                        ஈ) 2023
1220

 

18. அட்டையின் இனப்பேருக்க மண்ைலத்தில் இருேக்க ஒன்றாக இடணந்து இனப்பேருக்க அடறயாக 

மாறுகின்றன. 

அ) சவளிதயற்றும் குழாய்                          ஆ) விந்து முதிர்ச்சிப்டே 

இ) எபிடிடைமிஸ்    ஈ) விந்து பேளிச் பைலுத்தும்  ா ம் 

19. முயல்களின் ஒவ்போரு சிறுநீேகமும் ேல …………………. ல் ஆக்கப்ேட்ைடே 

அ) நியூட்ோன்கள்    ஆ) செப்ரான்கள் 

இ) கார்பைக்ஸ்    ஈ) எபிடிடைமிஸ் 

20. புற அடமவு  ேம்பு மண்ைலத்தில் ……………. இடண மூட   ேம்புகள் உள் ன. 

அ) 10  ஆ) 12   இ) 14   ஈ) 16 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. கமைசி 7 (அ) 27 முதல் 33 வமர உள்ள மண்ைலத்தின் மாறுோட்ைால் அட்டையின் பின் ஒட்டுறுப்பு 

உருோகியுள் து. 

2. ஒரு விலங்கின் ோழ் ாளில் இரு பதாகுதி ேற்கள் உருோனால் அது இருமுமை ததான்றும் ேல்லடமப்பு 

எனப்ேடும். 

3. அட்டையின் முன் முடனயிலுள்  கதுப்பு போன்ற அடமப்பு முன் ஒட்டுறிஞ்சி (அ) வாய் ஒட்டுறிஞ்சி 

எனப்ேடும் 

4. இேத்தத்டத உறிஞ்சும் அட்டையின் ேண்பு இரத்த உறிஞ்சிகள் (அ) ொங்கிதவாரஸ் என 

அடழக்கப்ேடுகிறது. 

5. சிறுநீரகம் ட ட்ேஜன் ைார்ந்த கழிவுப் போருள்கட  இேத்தத்திலிருந்து பிரித்தடுக்கிறது. 

6. முயலின் தண்டுேை  ேம்புகளின் எண்ணிக்டக 37 இமை ெரம்புகள் 

7. அட்டைகள் கால் டைகள் மற்றும் மனிதனின் இேத்தத்டத உறிஞ்சும் ொங்கிதவாரஸ் ேடகயினோக 

உள் ன. 

8. அட்டையில் இனப்பேருக்க காலத்தில் கக்கூன் உருோக்குேதற்காக கிட பைல்லம் உருோகிறது. 

9. அட்டையின் உணவுப்ோடதயில் மிகப்பேரிய ேகுதி தீனிப்மப ஆகும். 

10. அட்டையில் உணவுக்குழாயில் ஒவ்போரு அடறயின் ேக்கோட்டிலும் பின்பனாக்கி நீண்ை ஏரிடண 

போன்ற குைல்வால்கள் (அ) மைவர்டிகுலா அடமந்துள் ன. 

11. அட்டையின் ோய்க்குழி சுேோனது நுண்ணிய ேற்கட க் பகாண்ை மூன்று தாடைகட ப் 

பேற்றுள் து. 

12. அட்டையின் உணவுக்குழலில், ோய்க்குழி, தடையாலான சதாண்மையினுள் நீள்கிறது. 

13. அட்டையின் உைற்குழியானது ஹீதைாகுதளாபின் என்னும் திேேத்டதக் பகாண்டுள் து. 

14. அட்டையின் சுற்பறாட்ை மண்ைலத்தின்  ான்கு கால்ோய்களும் கீழ்ப்புறத்தில் 26 ேது கண்ைத்தில் 

ஒன்றாக இடணக்கின்றன. 

15. அட்டைகள் ஹிருடின் என்ற புேதத்டதச் சுேப்ேதன் மூலம் இேத்த உடறடேத் தடுக்கின்றன 

16. அட்டையில் கழிவு நீக்கமானது செப்ரீடியா எனப்ேடும் இடணகுழல் மூலம்  டைபேறுகிறது. 
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17. அட்டையின் முட்டைக் கூட்டின் பேயர் கக்கூன் அகும் 

18. முயல் உைலின் உள்ேகுதி குறுக்குத் தடுப்ோன உதரவிதானம் ேயிற்றடறயாகவும் பிரிக்கப்ேட்டுள் து 

19. ஒவ்போரு விந்தகமும் விந்து நுண் குழல்கள் என்ற சுேண்ை சூழல்களின் பதாகுப்டேக் பகாண்டுள் து 

20. ஒவ்போரு நுடேயீேலும் ப்ளுரா என்ற இேட்டைச் ைவ்வுக ால் ஆன உடறயில் சூழப்ேட்டுள் து 

21. முயலின்  டுமூட  பார்மவக் பகா ங்கட க் பகாண்டுள் து 

22. இந்திய அட்டை, வமளத்தமெப் புழுக்கள் பதாகுதிடயச் ைார்ந்தது. 

23. இந்தியக் கால் டை அட்டையின் உயிரியல் பேயர் ஹிருடிதனரியா கிரானுதலாொ ஆகும். 

24. அட்டையில் ஒவ்போரு கண்ைமும் ேல புடைப்புக ாலான உைர்தவற்பிகட க் பகாண்டுள் ன. 

25. அட்டையின் உைலில் முன் ஒட்டுறிஞ்சியின் டமயத்தில் வாய் காணப்ேடுகிறது. 

26. அட்டையின் உைலில் ைலத்துமளயானது 26ேது கண்ைத்தின் முதுகுப்புற டமயப் ேகுதியில் 

திறக்கின்றது. 

27. அட்டைகளில் புரதச் சீரை சொதி மூலம் ேயிற்றில் சீேணம்  டைபேறுகிறது. 

28. ைாதாேண முயலின் உயிரியல் பேயர் ஓரிக்தைாதலகஸ் கியூனிகுலஸ் ஆகும். 

29. மார்ேடறயில் அடமந்துள்  முக்கிய உறுப்புகள் இதயம் ைற்றும் நுமரயீரல்கள் ஆகும். 

30. முயலின் சுோை மண்ைலத்தின் மூச்சுக் குழாயின் பமற்ேகுதி அகன்று குரல் சபட்டி (அ) தலரிங்ஸ் ஆக 

மாறியுள் து 

31. குேல் பேட்டி டிரக்கியா (அ) மூச்சுக்குழாய் ஆக பதாைர்கிறது 

32. உணோனது குேல்ேட  ேழியாக மூச்சுக் குழாயினுள் பைல்ேடத குரல்வமள தடுக்கிறது. 

33. மூச்சுக்குழாய் மார்புப் ேகுதிடய அடைந்ததும் இரு மூச்சுக் கிட க்குழாயாக பிரிகிறது. 

34. முயலின் இதயம் தபரிக்காய் ேடிவில் காணப்ேடுகிறது. 

35. முயலின் சிறுநீேகம் ப ப்ோன்க ால் ஆக்கப்ேட்ை சைட்ைாசெஃப்ரிங் ேடகடயச் ைார்ந்தது. 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. இேத்தம் உடறேடதத் தடுக்கும் ஹியாரின் என்ற போருள் அட்டையின் உமிழ்நீரில் காணப்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, இேத்தம் உடறேடதத் தடுக்கும் ஹிருடின் என்ற போருள் அட்டையின் உமிழ்நீரில் 

காணப்ேடுகிறது. 

2. விந்து  ா ம் அண்ைம் பேளிச் பைலுத்தப்ேடுேதில் ேங்பகற்கிறது. 

விமை: தேறு, விந்து  ா ம் விந்து பேளிச் பைலுத்தப்ேடுேதில் ேங்பகற்கிறது. 

3. முயலின் கண்களில் டிம்ோனிக் ைவ்வு என்ற மூன்றாம் கண் இடம உள் து. இது அடையக்கூடியது. 

விமை: தேறு, முயலின் கண்களில் நிக்டிபைட்டிங் ைவ்வு என்ற மூன்றாம் கண் இடம உள் து. இது 

அடையக் கூடியது. 

4. முயலின் முன்கடைோய்ப் ேற்குளுக்கும் பின் கடைோய்ப் ேற்களுக்கும் இடைபயயான இடைபேளிப் 

ேகுதி ையாஸ்டீமா எனப்ேடும். 

விமை: தேறு, முயலின் பேட்டும் ேற்களுக்கும் பின் கடைோய்ப் ேற்களுக்கும் இடைபயயான 

இடைபேளிப் ேகுதி ையாஸ்டீமா எனப்ேடும். 

5. முயலின் பேருமூட  அடேக்பகா ங்கள் கார்போோ குோட்ரி பஜமினா என்ற குறுக்கு  ேம்புப் 

ேட்டையால் இடணக்கப்ேட்டுள் து 
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விமை: தேறு, முயலின் பேருமுட  அடேக்பகா ங்கள் கார்ேஸ் கபலாைம் என்ற குறுக்கு  ேம்புப் 

ேட்டையால் இடணக்கப் ேட்டுள் து 

6. அட்டையில் உண்டமயாக இேத்தக் குழாய்கள் இல்டல. 

விமை: ைரி 

7. அட்டையின் உைற்குழி திேேமானது ஹீபமா குப ாபிடனப் பேற்றிருக்கவில்டல. 

விமை: தேறு, அட்டையின் உைற்குழி திேேமானது ஹீபமாகுப ாபிடன பேற்றிருக்கிறது. 

8. அட்டையின் ஒவ்போரு அண்ைகமும் சுருண்ை  ாைா போன்ற அடமப்புடையது. 

விமை: ைரி 

9. அட்டையின் அகக்கருவுறுதல்  டைபேறுகிறது 

விமை: ைரி 

10. முயலின் இதயம் மூன்று அடறகட யுடையது 

விமை: தேறு, முயலின் இதயம்  ான்கு அடறகட யுடையது. 

11. ஆண் மற்றும் பேண் முயல்களில் பகௌப்ேர் சுேப்பி மற்றும் கழிவிைச் சுேப்பி காணப்ேடுகிறது. 

விமை: ைரி 

12. முயலின் கருப்டே இரு தனித்தனிப் ேகுதிக ாக அடமந்து, டமயத்தில் ஒன்றாக இடணந்து பிறப்புக் 

கால்ோயாக மாறுகிறது. 

விமை: ைரி 

13. முயல்கள் முதுகு  ாணுள்  குளிர் இேத்த பிோணிக ாகும். 

விமை: தேறு, முதுகு  ாணுள்  பேப்ே இேத்த பிோணிக ாகும். 

14. அட்டையின் உைல் பேவ்பேறு மாதிரியாக 33 கண்ைங்க ாகப் பிரிக்கப்ேட்டுள் து. 

விமை: தேறு, அட்டையின் உைல் ஒபே மாதிரியாக 33 கண்ைங்க ாகப் பிரிக்கப் ேட்டுள் து. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

உறுப்புகள் சூழ்ந்துள்ள ெவ்வு அமைவிைம் 

மூட  புளுோ ேயிற்றடற 

சிறுநீேகம் பகப்ஸ்யூல் மீடியாஸ்டினம் 

இதயம் மூட  உடறகள் மார்ேடறயில் 

நுடேயீேல் பேரிகார்டியம் மண்டைபயாட்டுக் குழி 

விமை: 

உறுப்புகள் சூழ்ந்துள்ள ெவ்வு அமைவிைம் 

மூட  மூட  உடறகள் மண்டைபயாட்டுக் குழி 

சிறுநீேகம் பகப்ஸ்யூல் ேயிற்றடற 

இதயம் பேரிகார்டியம் மீடியாஸ்டினம் 

நுடேயீேல் புளுோ மார்ேடறயில் 

2. சபாருத்துக 

பட்டியல் I பட்டியல் II 
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(i) ஹிருடின் 1) ோப்பில்லா 
(ii) மூன்று ஆேத்துட  2) டைேர்டிகுலா 
(iii) குைல்ோல்கள் 3) Y ேடிே காயம் 

(iv) தாடை 4) புேதம் 
(i) (ii) (iii) (iv) 

அ) 1 2 3 4 

ஆ) 2 3 4 1 

இ) 4 3 2 1 

ஈ) 3 2 1 4 

3. சபாருத்துக 

(i) முயல்   - 1) ஹிருடிபனரியா 
(ii) இந்திய அட்டை  - 2) ஓரிக்பைாபலகஸ் கியூனிகுலஸ் 

(iii) குைல்ோல்கள்  - 3) பேளி அடுக்கு 

(iv) கியூட்டிக்கிள்  - 4) டைேர்டிகுலா 
(i) (ii) (iii) (iv) 

அ) 1 2 3 4 

ஆ)  2 3 4 1 

இ)  2 4 3 1 

ஈ)  2 1 4 3   

4. சபாருத்துக 

1. பைரிக்கப்ேட்ை இேத்தம் - அ) பித்தப்டே 

2. பதாண்டை  - ஆ) உைற்குழி திேேம் 

3. கல்லீேல்   - இ) உணவுக்குழல் 

4.  ான்கு கால்ோய்கள் - ஈ) ோய்க்குழி 

விமை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ 

5. சபாருத்துக 

1. எபிடிடைமிஸ்  - அ) முட்டை 

2. அண்ைக்குழாய்  - ஆ) முன்முட  

3. நுகர்ச்சிக் கதுப்புகள் - இ) ோலிக்கிள்கள் 

4. அண்ைம்   - ஈ) விந்தணு 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

6. சபாருத்துக 
I II III 

பலரிங்ஸ் ேயாபமட்ைர் தண்டு ேைம் 

டியூோபமட்ைர் டிேக்கியா துடணச் சுேப்பி 

பகௌப்ேரின் சுேப்பி மூட  மூச்சுக் குழாய் 
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டமய  ேம்பு மண்ைலம் கழிவிைச் சுேப்பி அேக்னாய்டு உடற 

விமை: 
I II III 

பலரிங்ஸ் டிேக்கியா மூச்சுக்குழாய் 

டியூோபமட்ைர் ேயாபமட்ைர் அேக்னாய்டு உடற 

பகௌப்ேரின் சுேப்பி கழிவிைச் சுேப்பி துடணச் சுேப்பி 

டமய  ேம்பு மண்ைலம் மூட  தண்டு ேைம் 

6. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) A மற்றும் R ைரி. R, A – ஐ வி க்குகிறது 

ஆ) A மற்றும் R தேறு 

இ) A தேறு R ைரி 

ஈ) A மற்றும் R ைரி. R, A-க்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல. 

1. கூற்று (A): முயல் தாேே உண்ணி ேடகடயச் ைார்ந்தது. 

காேணம் (R): முயலுக்கு பகாடேப் ேற்கள் கிடையாது. 

விமை: அ) A மற்றும் R ைரி. R, A – ஐ வி க்குகிறது 

2. கூற்று (A): அட்டைகள் இேத்தத்திடன உணோகக் பகாள்கிறது. 

காேணம் (R): உைற்குழி திேேமானது ஹீபமா குப ாபிடனக் பகாண்டிருக்கும் 

விமை: ஈ) A மற்றும் R ைரி. R, A-க்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல. 

3. கூற்று (A): முயலின் முதிர் உயிரியல் கழிவு நீக்க மற்றும் இனப் பேருக்க மண்ைலம் ஒன்றிடணந்து 

காணப்ேடுகிறது. 

காேணம் (R): முயல்களின் ஆண் பேண் உயிரிகள் தனித்தனிபய காணப்ேடுகின்றன. 

விமை: ஈ) A மற்றும் R ைரி. R, A-க்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல. 

4. கூற்று (A): அட்டையின் பதாலானாது ஈேமாகவும், ேழேழப்ோகவும் டேக்கப்ேடுகிறது. 

காேணம் (R): இேத்தக் குழாய்களுக்குப் ேதிலாக இேத்தம் போன்ற திேேத்தால் நிேப்ேப்ேட்ை இேத்த 

உைற்குழிக் கால்ோய் அடமந்துள் ன. 

விமை: அ) A மற்றும் R ைரி. R, A – ஐ வி க்குகிறது 

5. கூற்று (A): அட்டையின் உைலில் உண்டமயான இேத்தக் குழாய்கள் இல்டல 

காேணம் (R): இேத்தக் குழாய்களுக்குப் ேதிலாக இேத்தம் போன்ற திேேத்தால் நிேப்ேப்ேட்ை இேத்த 

உைற்குழிக் கால்ோய் அடமந்துள் ன. 

விமை: அ) A மற்றும் R ைரி. R, A – ஐ வி க்குகிறது 

7. ஓரிரு வார்த்மதயில் விமையளி 

1. ஹிருடிபனரியா கிோனுபலாைாவின் போதுப் பேயடே எழுதுக 

விமை: ஹிருடிபனரியா கிோனுபலாைாவின் போதுப் பேயர் இந்தியக் கால் டை அட்டை 

2. அட்டை எவ்ோறு சுோசிக்கிறது? 

விமை: அட்டை பதால் மூலம் சுோசிக்கிறது. 

3. முயலின் ேல் ோய்ோட்டிடன எழுதுக 
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விமை: முயலின் ேல் ோய்ோடு (I2
𝑙
,C0

0
,PM3

2
,M3

3
) 

4. அட்டையின் உைலில் எத்தடன இடண விந்தகங்கள் உள் ன? 

விமை: அட்டையின் உைலில் 11 இடண விந்தகங்கள் உள் ன. 

5. முயலில் டையாஸ்டீமா எவ்ோறு உருோகின்றது? 

விமை: முயலின் பேட்டும் ேற்களுக்கும் முன் கடைோய்ப்ேற்களுக்கும் இடைபய உருோகும் இடைபேளி 

ையாஸ்டீமா எனப்ேடும். 

6. இரு சுோைக் கிட களுைனும் இடணந்துள்  உறுப்புகள் எடே? 

விமை: நுடேயீேல்கள் இரு சுோைக் கிட களுைன் இடணந்துள்  உறுப்ோகும் 

7. அட்டையின் எந்த உறுப்பு உறிஞ்சு கருவியாகச் பையல்ேடுகிறது? 

விமை: அட்டையின் முன் ஒட்டுறிஞ்சி உறிஞ்சு கருவியாகச் பையல்ேடுகிறது. 

8. CNS-ன் விரிோக்கம் என்ன? 

விமை: CNS என்ேது முயலின் டமய  ேம்பு மண்ைலமாகும் (Central Nervous System) 

9. முயலின் ேல்லடமவு ஏன் பைட்டிபோைான்ட் பேறுேட்ை ேல்லடமப்பு எனப்ேடுகிறது? 

விமை: முயலின் ேற்கள்  ான்கு ேடகக ாக காணப்ேடுேதால் அடே பைட்டிபோைான்ட் (பேறுேட்ை) 

ேல்லடமப்பு எனப்ேடுகிறது. 

10. அட்டை ஓம்புயிரியின் உைலிலிருந்து எவ்ோறு இேத்தத்டத உறிஞ்சுகிறது? 

விமை: அட்டையின் ோயினுள் காணப்ேடும் மூன்று தாடைகள் விருந்பதாம்பியின் உைலில் ேலியில்லாத 

Y ேடிே காயத்டத உண்ைாக்கிய பின் அதன் பதாண்டை இேத்தத்திடன உறிஞ்சுகிறது. 

11. முயல் எந்த ேகுப்டேச் ைார்ந்தது? 

விமை: ோலூட்டிகள் 

12. அட்டைகள் மனிதனின் இேத்தத்டத உறிஞ்சும் ேடகயின் பேயர்? 

விமை: ைாங்கிபோேஸ் 

13. அட்டையில் உைல் கண்ைங்கள் என்று அடழக்கப்ேடுகிறது கண்ைங்களின் மறு பேயர் யாது? 

விமை: பைாடமட்டுகள் 

14. அட்டையின் இனப்பேருக்க காலத்தில் கூட்டை உருோக்குேதற்கு 9 முதல் 11ேது கண்ைம் ேடேயில் 

உருோேது எது? 

விமை: தற்காலிக கிட பைல்லம் 

15. ஓட்டுறிஞ்சிகள் எத்தடன கண்ைங்கட  ஆக்கிேமித்துள் ன?  

விமை: ஐந்து கண்ைங்கள் 

16. முன் ஓட்டுறிஞ்சியின் ேயன் யாது? 

விமை: உணவூட்ைம் 

17. அட்டையின் கழிவு நீக்க உறுப்பு எது? 

விமை: ப ப்ரீயடிங்கள் 

18. அட்டையில் உணோன இேத்தத்திடன அதிக அ வில் பைமித்து பகாள்  உதவும் சீேண மண்ைல 

ோகங்கள் எது. 

விமை: தீனிப்டே மற்றும் குைல்ோல் 
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19. அட்டை விருந்பதாம்பியின் பதாலில் ஏற்ேடுத்தும் காயத்தின் ேடிேம் எது? 

விமை: மூன்று ஆேம் (அ) Y ேடிேம் 

20. அட்டையின் சுற்பறாட்ை மண்ைலத்தின் பேயர் என்ன? 

விமை: இேத்த உைற் குழி மண்ைலம் 

21. அட்டையில் பேண் இனப்பேருக்க உறுப்பின் பேரிக்காய் ேடிவில் அடமந்துள்  உறுப்பு எது? 

விமை: பயானி 

22. அட்டையில்  டைபேறும் கருவுறுதலின் ேடக என்ன? 

விமை: அகக் கருவுறுதல் 

23. ஒரு விலங்கின் ோழ் ாளில் இரு பதாகுதி ேற்கள் காணப்ேடும் நிடலயில் பேயர்? 

விமை: இருமுடற பதான்றும் ேல்லடமப்பு 

24. முயலின் ேற்கள் பேவ்பேறு ேடகப்ேட்டிருப்ேதால் அந்நிடலயின் பேயர்? 

விமை: மாறுேட்ை ேல்லடமப்பு 

25. முயலின் ேல் ோய்ப்ோட்டிடன எழுது? 

விமை: 2033
1023

 

26. முயலில் காணப்ேைாத ேல் எது? 

விமை: பகாடேப் ேற்கள் 

27. பைல்லுபலாடைக் பைரிக்க டேக்க உதவும் ோக்டீரியா முயலின் எப்ேகுதியில் காணப்ேடுகிறது? 

விமை: குைல் ோல் நீட்சி 

28. முயலின் இதயம் எந்த ேடிவில் காணப்ேடுகிறது? 

விமை: பேரிக்காய் ேடிேம் 

29. முயலின் இதயம் எந்த ேடிவில் காணப்ேடுகிறது? 

விமை: பமட்ைாஃப ப்ரிக் 

30. சிறுநீேக இனப்பேருக்க கால்ோயின் மறுபேயர்? 

விமை: பேஸ்டிபியில் 

31. ேட த் தடைப்புழுக்களின் ஏபதனும் ேண்பிடன எழுது? 

விமை: பமட்ைாபமரிக் கண்ை அடமப்பு 

32. அட்ைடையில் உைற்சுேரின் பேளியடுக்கு எது? 

விமை: கியூட்டிக்கிள் 

33. அட்டையின் இயக்கம் எவ்ோறு  டைபேறுகிறது? 

விமை: ேட தல் (அ) ஊர்தல் இயக்கம் 

34. அட்டை எவ்ே வு இேத்தத்திடன எடுத்துக் பகாள்  இயலும்? 

விமை: தன் உைல் எடைடயப் போல 5 மைங்கு 

35. அட்டையின் உைலில் எத்தடன விந்தகங்கள் உள் ன? 

விமை: 11 இடண 

36. ஈரிதழ் ோல்வின் மறுபேயர் என்ன? 

விமை: மிட்ேல் ோல்வு 
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14. தாவரங்களின் கைத்துதல் ைற்றும் விலங்குகளின் சுற்தைாட்ைம் 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. ஆற்றல் ைார்ந்த கைத்துதலில் (பையல்மிகு கைத்துதல்) …………………. 

அ) மூலக்கூறுகள் பைறிவு குடறோன ேகுதியிலிருந்து பைறிவு அதிகமான ேகுதிக்கு இைம் பேயர்கிறது. 

ஆ) ஆற்றல் பைலவிைப்ேடுகிறது 

இ) அடே பமல் ப ாக்கி கைத்துதல் முடறயாகும் 

ஈ) இமவ அமனத்தும் 

2. பேரின் மூலம் உறிஞ்ைப்ேட்ை நீோனது தாேேத்தின் பமற்ேகுதிக்கு இதன் மூலம் கைத்தப்ேடுகிறது 
……………….. 
அ) புறணி     ஆ) புறத்பதால் 

இ) புப ாயம்    ஈ) மெலம் 

3. நீோவிப்போக்கின் போழுது பேளிபயற்றப்ேடுேது 

அ) கார்ேன்டை ஆக்டஸடு   ஆ) ஆக்ஸிஜன் 

இ) நீர்     ஈ) இடே எதுவுமில்டல 

4. பேர்த் தூவிக ானது ஒரு  

அ) புறணி பைல்லாகும்   ஆ) புறத்பதாலின் நீட்சியாகும் 

இ) ஒரு பைல் அடமப்ோகும்   ஈ) ஆ ைற்றும் இ 

5. கீழ்கண்ை எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் பதடே 

அ) செயல் மிகு கைத்துதல் (ஆற்ைல் ொர் கைத்துதல்) 

ஆ) ேேேல்    

இ) ைவ்வூடு ேேேல் 

ஈ) இடே அடனத்தும் 

6. மனித இதயத்தின் சுேர் எதனால் ஆனது? 

அ) எண்பைாகார்டியம்   ஆ) எபிகார்டியம் 

இ) டமபயாகார்டியம்   ஈ) தைற்கூறியமவ அமனத்தும் 

7. இேத்த ஓட்ைத்தின் ைரியான ேரிடை எது? 

அ) பேண்டிரிக்கிள் – ஏட்ரியம் – சிடே – தமனி  ஆ) ஏட்ரியம்-பேண்ட்ரிக்கிள்- சிடே – தமனி 

இ) ஏட்ரியம் – சவண்ட்ரிக்கிள் – தைனி – சிமர  ஈ) பேண்ட்ரிக்கிள் – சிடே – ஏட்ரியம் – தமனி 

8. விேத்து காேணமாக ‘O’ இேத்த ேடகடயச் ைார்ந்த ஒருேருக்கு அதிக இேத்த இழப்பு ஏற்ேடுகிறது. 

இந்நிடலயில் அேருக்கு எந்த இேத்த ேடகடய மருத்துேர் பைலுத்துோர்? 

அ) ‘O’ வமக    ஆ) ‘AB’ ேடக 

இ) ‘A’ அல்லது ‘B’ ேடக    ஈ) அடனத்து ேடக 

9. இதயத்தின் இதயம் என அடழக்கப்ேடுேது ……………… 

அ) SA கணு    ஆ) AV கணு 

இ) ேர்கின்ஜி இடழகள்   ஈ) ஹிஸ் கற்டறகள் 

10. பின்ேருேனேற்றுள் இேத்தத்தின் இயல்பு பதாைர்ோக ைரியானது எது? 
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அ) பி ாஸ்மா = இேத்தம் + லிம்ஃபோடைட்  ஆ) சீேம் = இேத்தம் + ஃடேப்ரிபனாஜன் 

இ) நிணநீர் = பி ாஸ்மா + RBC + WBC  ஈ) இரத்தம் = பிளாஸ்ைா + RBC + WBC + இரத்த 

தட்டுகள் 

11. …………………… இேத்ததேடக உள்  மனிதர்கள் AB இேத்த ேடக உள்ப ாரிைமிருந்து இேத்தத்திடன 

பேறலாம். 

அ) ‘A’ மட்டும்    ஆ) ‘B’ ேடக மட்டும் 

இ) ‘AB’ மற்றும் ‘O’    ஈ) ‘A, B, AB’ ைற்றும் ‘O’ 

12.  ம் உைலில் ஒவ்ோடம ஏற்ேடும்போது ……………… களின் எண்ணிக்டக அதிகரிக்கிறது 

அ) பேபைாஃபில்கள்   ஆ) RBC 

இ) ஈசிதனாஃபில்கள்   ஈ) பமாபனாடைட்டுகள் 

13. லியூக்பகாடேட்டுகளிபலபய மிகப் பேரியடே …………………. ஆகும் 

அ) நியூட்போஃபில்கள்   ஆ) தைாதனாமெட்டுகள் 

இ) பேபைாஃபில்கள்    ஈ) லிம்ஃபோடைட்டுகள் 

14. இேத்தத் தட்டுகளின் ோழ் ாள் …………………  ாட்க ாகும் 

அ) 3 ோேங்கள்    ஆ) ஒரு மாதம் 

இ) 8 – 10 ொட்கள்    ஈ) 40  ாட்கள் 

15. ……………….. என்ேது சிடேயின் ேண்பு கிடையாது 

அ) சிேப்பு நிறமாக இருப்ேது  ஆ) மீள்தன்டம அற்றடே 

இ) உள்ளீடு வால்வுகள் கிமையாது ஈ) குடறந்த அழுத்தத்துைன் கூடிய இேத்த ஓட்ைம் 

16. உைற் குழாயியல் என்ேது ………………. ேற்றிய ேடிப்ோகும் 

அ) இதயம்     ஆ) மாேடைப்பு 

இ) இரத்த ொளங்கள்   ஈ) இேத்த ைம்ேந்த ப ாய்கள் 

17. இதயத்தில் இேண்டு அடறகள் மட்டும் காணப்ேடும் விலங்கு ………………….. ஆகும். 

அ) மீன்     ஆ) இரு ோழ்விகள் 

இ) ஊர்ேன     ஈ) ோலூட்டிகள் 

18. ………………… என்ேது ைவ்வூட்டுேேவுதலின் தனிச் சிறப்ேல்ல 

அ) அடற கைத்தும் ைவ்வு   ஆ) கடேப்ோனின் இயக்கம் 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) ஆற்ைல் ொர்ந்த கைத்துதல் 

19.  வீன கால ஜன்னல் கதவுகளின் ைட்ைங்கள் நீரிடன உறிஞ்சுதல் நிகழ்ச்சி மடழ காலங்களில் 

 டைபேறுேது  …………. நிகழ்வுக்கு ஒரு சிறந்த உதாேணம் 

அ) ேேேல்      ஆ) உள்ளீர்த்தல் 

இ) ைவ்வூடுேேேல்    ஈ) நீோவிபோக்கு 

20. ஊறுகாயில் உப்பு பைர்க்கப்ேடுேது …………………. காேணபம 

அ) ேேேல்     ஆ) உயிர்ைச் சுருக்கம் 

இ) உள்ளீர்த்தல்    ஈ) கைத்தப்ேடுதல் 

21. நீோவிப் போக்கினால் நிகழ்த்த முடியாதது ……………….. ஆகும் 
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அ) ைாபறற்றத்திற்கு உதவுதல்   ஆ) பைல்களின் விடறப்பு அழுத்தத்திற்கு உதவுதல் 

இ) இடலகள் குளிர்ச்சியடைய உதவுதல்  ஈ) கைத்தலுக்கு உதவுதல் 

22. பின்ேருேனேற்றுள் தேறான கூற்றிடன கண்டுபிடி 

அ) இமலத்துமள வழியாக தண்ணீர் சகாட்டுதல் 

ஆ) நீர் மூலக்கூறுகள் டைலக்குழாயின் அலகுைன் ஒட்டிடலயின் காேணமாக பிடணந்திருத்தவும்  

இ) காப்பு பைல்களின் விடறப்புத் தன்டம குடறேதால் இடலத்துட  மூடிக்பகாள்கிறது 

ஈ) டைலத்தின் உள்ப  அழுத்தம் அதிகமாேது பேர் அழுத்தம் அதிகமாேது பேர் அழுத்தம் எனப்ேடும் 

23. ஆற்றல் ைார் கைத்துதல் மூலம் …………….. ஆனது பைமிக்கப்ேடும் இைத்திற்பகா அல்லது ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 

இைத்திற்பகா இைம் பேயர்கிறது. 

அ) குளுக்பகாஸ்    ஆ) சுக்தராஸ் 

இ) ப்ேக்பைாஸ்    ஈ) நீர் 
24. மண்ணிலிருந்து நீோனது தாேேங்களின் பேர்த்தூவியினுள் பைல்ேது ………………. முடறயில் 

 டைபேறுகிறது. 

அ) நுண்புடழச் பையல்   ஆ) கூட்டிடணவு 

இ) ஒட்டிடணவு    ஈ) ெவ்வூடு பரவல் 

25. ………………. மனித உைல் சுற்பறாட்ைத்தின் முக்கிய ஊைகமாகும். 

அ) இரத்தம்     ஆ) நீர் 
இ) நிணநீர்     ஈ) பி ாஸ்மா 

26. இேத்தத்தின் ……………………. பி ாஸ்மா ஆகும் 

அ) 55%    ஆ) 44%   இ) 35%   ஈ) 50% 

27. இேத்த சிேப்ேணுக்களின் ோழ் ாள் ………………………  ாட்க ாகும் 

அ) 100   ஆ) 200   இ) 150   ஈ) 120 

28. இேத்த சிேப்ேணுக்களின் மற்பறாரு பேயர் …………………….. ஆகும் 

அ) எரித்தராமெட்டுகள்   ஆ) லியுக்பகாடைட்டுகள் 

இ) துகள்களுடைய பைல்கள்  ஈ) துகள்க ற்ற பைல்கள் 

29. இயல்ோன  ாடித்துடிப்பு ஒரு நிமிைத்திற்கு ………………… முடறகள் ஆகும். 

அ) 80 – 90     ஆ) 70 – 90 

இ) 50 – 60     ஈ) 70 – 80 

30. இேத்த பகாடையாளி என அடழக்கப்ேடும் இேத்த ேடக ……………. ஆகும் 

அ) A  ஆ) B   இ) AB   ஈ) O 

31.  வீன உைற்பையலின் தந்டத என அடழக்கப்ேடுேேர் 
அ) பலண்ட்ஸ்டீனர்   ஆ) வீனர் 
இ) வில்லியம் ஹார்வி   ஈ) ஹிஸ் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. தாேேத்தின் புறப்ேகுதியிலிருந்து நீர் ஆவியாகும் நிகழ்ச்சி நீராவிப் தபாக்கு எனப்ேடும் 

2. நீோனது பேல் பைல்லின் தவர்த்தூவி மற்றும் பி ாஸ்மா ைவ்வின் ேழியாக பைல்கிறது. 
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3. பேரின் தவர்த்தூவி அடமப்ோனது நீடே உறிஞ்ை உதவுகிறது. 

4. இயல்ோன இேத்த அழுத்தம் 120mmHg/mmHg 

5. ைாதாேண மனிதனின் இதயத் துடிப்பின் அ வு  நிமிைத்திற்கு 72-75 முமைகள் ஆகும். 

6. ோலூட்டிகளின் முதிர்ச்சியடைந்த இேத்த சிேப்ேணுவில் உட்கரு காணப்ேடுேதில்டல 

7. பமாத்த பேள்ட யணுக்களில் 60% - 65% நியூட்தராபில்கள் காணப்ேடுகின்றன. 

8. டேேஸ் மற்றும் ோக்டீரியா ப ாய் பதாற்றுதலின் போது லிம்ஃதபாமெட்டுகள் எதிர்ப்போருட  

உருோக்குகின்றன 

9. உைலில் வீக்கங்கள் உண்ைாகும் போது தபாதொஃபில்கள் பேதிப்போருட்கட  பேளிபயற்றுகின்றன. 

10. வில்லியம் ஹார்வி மூடிய இேத்த ஓட்ை மண்ைலத்திடனக் கண்ைறிந்தார். 
11.  வீன உைற்பையலின் தந்டத என அடழக்கப்ேடுேேர் வில்லியம் ஹார்வி ஆோர் 
12. இதயம் கார்டியாக் தமெ என்னும் சிறப்புத் தடையால் ஆனது 

13. இதயம் இேண்டு அடுக்குக ால் ஆன சபரிகார்டியல் உடறயால் சூழப்ேட்டுள் து 

14. ஏட்ரிபயா பேண்ட்ரிக்குலார் ோல்வின் இதழ் முடனகள் கார்ைா சைன்டிதன என்ற தடை நீட்சிக ால் 

ஆனது 

15. ஈரிதழ் ோல்வுகள் மிட்ரல் வால்வு என்றும் அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

16. ோலுட்டிகட ப் போலபே பைமவகளுக்கும் இதயத்தில்  ான்கு அடறகள் உள் ன. 

17. மனித இதயம் ைதயாசஜனிக் ேடகடயச் ைார்ந்தது 

18. இேத்த அழுத்தத்டத கண்ைறிய உதவும் மருத்துே உேகேணம் ஸ்பிக்தைாைாதனாமீட்ைர் 
19. இேத்த ேடககட க் கண்ைறிந்தேர் காரல் தவண்ட்ஸ்டீனர் ஆோர். 
20. இேத்தம் பைல்ல இயலாத ேகுதிகளுக்கு ஊட்ைப் போருள்கட யும் ஆக்ஸிஜடனயும் ேழங்குேது 

நிைநீர் ஆகும் 

21. பரவல் ஓர் ஆற்றல் ைாோ கைத்தல் நிகழ்ச்சியாகும். 

22. பேரின் புைத்ததால் பைல்களின் நீட்சிபய பேர்த்தூவிக ாகும் 

23. சிம்பிளாஸ்ட் வழி முடறயில் நீோனது பைல்லின் பி ாஸ்மா ைவ்வீர் நுடழந்து டைட்பைாபி ாைத்திடன 

கைந்து பைல்கிறது. 

24. அப்தபாபிளாஸ்ட் வழி முடறயில் நீோனது முழுக்க முழுக்க பைல்சுேர் மற்றும் பைல் இடைபேளியின் 

ேழியாகச் பைல்கிறது. 

25. இடலத் துடறகளின் காப்பு பைல்களில் விமைப்பழுத்தம் அடைேதால் இடலத்துட  திறந்து 

பகாள்கிறது. 

26. இடலகளின் பமற்ேேப்பு குளிர்ச்சியாக இருக்க நீராவிப்தபாக்கு உதவுகிறது. 

27. இடலகளில் கால்சியம் தனிமமானது இ ம் இடலகளுக்கு இைம் பேயர்ேதில்டல 

28. ஒளிச்பைர்க்டகயின் மூலம் குளுக்தகாஸ் உருோக்கப்ேடுகிறது 

29. ஆற்றல் ைார் கைத்துதல் மூலம் சுக்போஸ் இைம் சுக்தராஸ் இைம் பேயர்கிறது. 

30. நீர் ேடிதல் நிகழ்ச்சி இடலகளில் சிறப்ோன துட யான மஹைததாடு ேழியாக பேளிபயறுகிறது. 

31. சிமரயின் சுேர்கள் ேலிடம குடறந்த மிருதுோன மீள்தன்டம அற்றடேயாக காணப்ேடுகின்றன. 

32. இதயத் தடைகளுக்கு இேத்தம் பைல்லுதல் கதரானரி சுழற்சி எனப்ேடும் 
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3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. உணடேக் கைத்துதலுக்கு காேணமான திசு புப ாயமாகும். 

விமை: ைரி 

2. தாேேங்கள் நீோவிப்போக்கின் காேணமாக நீடே இழக்கின்றன. 

விமை: ைரி 

3. புப ாயத்தின் ேழியாக கைத்தப்ேடும் ைர்க்கடே – குளுக்பகாஸ் 

விமை: தேறு, புப ாயத்தின் ேழியாக கைத்தப்ேடும் ைர்க்கடே சுக்போஸ் 

4. அபோபி ாஸ்ட் ேழி கைத்துதலில் நீோனது பைல் ைவ்வின் ேழியாக பைல்லுனுள் நுடழகிறது 

விமை: தேறு, சிம்பிலாஸ்ட் ேழி கைத்துதலில் நீோனது பைல் ைவ்வின் ேழியாக பைல்லினுள் நுடழகிறது 

5. காப்பு பைல்கள் நீடே இழக்கும்போது இடலத்துட  திறந்து பகாள்ளும். 

விமை: தேறு, காப்பு பைல்கள் நீடே இழக்கும் போது இடலத்துட  மூடிக்பகாள்ளும் 

6. இதயத்துடிப்பின் துேக்கம் மற்றும் தூண்ைலானது  ேம்புகளின் மூலமாக  டைபேறும் 

விமை: தேறு, இதயத்துடிப்பின் துேக்கம் மற்றும் தூண்ைலானது டைபனா ஏட்ரியல் (SA) கணுக்களின் 

மூலமாக  டைபேறும். 

7. அடனத்து சிடேகளும் ஆக்ஸிஜன் குடறந்த இேத்தத்டத கைத்துேடேயாகும். 

விமை: தேறு, நுடேயீேல் சிடேயிடனத் தவிே, மற்ற அடனத்து சிடேகளும் ஆக்ஸிஜன் குடறந்த 

இேத்தத்திடன கைத்துேடேயாகும். 

8. WBC ோக்டீரியா மற்றும் டேேஸ் பதாற்றிலிருந்து உைடலப் ோதுகாக்கிறது. 

விமை: ைரி 

9. பேண்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் போது மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் ோல்வுகள் மூடிக் பகாள்ேதால் லப் எனும் ஒலி 

பதான்றுகிறது 

விமை: ைரி 

10. இேத்த ேடக B உள்  மனிதர்களின் இேத்தத்தில் A ஆன்டிபஜன்னும் B ஆன்டிோடியும் உள் து 

விமை: தேறு, இேத்த ேடக B உள்  மனிதர்களின் இேத்தத்தில் A ஆன்டிோடியும் B ஆன்டிபஜன்னும் 

உள் து 

11. இேத்தம் உைலின் நீர்ச் ைமநிடலடய ேோமரிக்கின்றது 

விமை: ைரி 

12. இேத்த பேள்ட யணுக்கள் எலும்பு மஜ்டஜயில் அழிக்கப்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, இேத்த பேள்ட யணுக்கள் எலும்பு மஜ்டஜயில் உருோக்கப்ேடுகிறது. 

13. இேத்தம் உைலின் pH ஐ ஒழுங்குேடுத்தும் தாங்கு ஊைகமாக பையல்ேடுகின்றது 

விமை: ைரி 

14. சிடேகள் உைலின் பமற்ேகுதியில் அடமந்துள் து 

விமை: ைரி 

15. தமனிகள் இேத்தத்திடன பேறும் குழாய்க ாகும் 

விமை: தேறு, தமனிகள் இேத்தத்திடன ேழங்கும் குழாய்க ாகும் (அ) சிடேகள் இேத்தத்திடன பேறும் 

குழாய்க ாகும். 
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16. ஈரிதழ் மற்றம் மூவிதழ் ோல்வுகள் ஒபே ப ேத்தில் திறக்கின்றன 

விமை: ைரி 

17. நியூபோபஜனிக் இதயத்துடிப்பு ேட த்தடைப் புழுக்களிலும் கணுக்காலிகளிலும் காணப்ேடுகிறது. 

விமை: ைரி 

18. பேரிய அ விலான புேத மூலக்கூறுகள் நிணநீர் தந்துகிகளில் பைல்ல முடியும். ஆனால் இேத்த 

தந்துகளில் 

பைல்ல முடியாது 

விமை: ைரி 

19. பையல்மிகு கைத்தலுக்கு ATP பதடேயிடல 

விமை: தேறு, பையல்மிகு கைத்தலுக்கு ATP பதடேப்ேடுகிறது. 

20. ைாபறற்றம் நிகழ்ோனது புப ாயத்தின் ேழியாக  டைபேறுகிறது. 

விமை: தேறு, ைாபறற்றம் நிகழ்ோனது டைலத்தின் ேழியாக  டைபேறுகிறது. 

21. இடலகளில் நீர் ேடிதல் நிகழ்ச்சியானது சிறப்ோன துட  ேழியாக நீர் பேளிபயற்றப்ேடுேதாகும். 

விமை: ைரி 

22. நீோனது இடலத்துட யின் ேழியாக தாேேத்தினுள் பைல்கிறது. 

விமை: தேறு, நீோனது பேர்த்தூவி ேழியாக தாேேத்தினுள் பைல்கிறது. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. சிம்பி ாஸ்ட் ேழி  - அ) இடல 

2. நீோவிப்போக்கு  - ஆ) பி ாஸ்பமாபைஸ்பமட்ைா 
3. ஆஸ்மாஸிஸ்  - இ) டைலத்திலுள்  அழுத்தம் 

4. பேர் அழுத்தம்  - ஈ) ைரிவு அழுத்த ோட்ைம் 

விமை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

2. சபாருத்துக 

1. லியூக்பகமியா  - அ) திோம்போடைட் 

2. இேத்த தட்டுகள்  - ஆ) ஃபேபகாடைட் 

3. பமாபனாடைட்டுகள் - இ) லிக்பகாடைட் குடறதல் 

4. லுயிக்பகாபினியா - ஈ) இேத்தப்புற்று ப ாய் 

5. AB இேத்த ேடக  - உ) ஒவ்ோடம நிடல 

6. O இேத்த ேடக  - ஊ) வீக்கம் 

7. ஈசிபனாஃபில்கள்  - எ) ஆண்டிஜனற்ற இேத்த ேடக 

8. நியூட்போஃபில்கள் - ஏ) ஆன்டிோடி அற்ற இேத்த ேடக 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 – ஏ, 6 – எ, 7 – உ, 8 –ஊ 

3. சபாருத்துக 

(i) நியுட்போஃபில்கள்  - அ) 2% - 3% 

(ii) ஈசிபனாஃபில்கள்  - ஆ) 60% - 65% 
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(iii) பேபைாபில்கள்   - இ) 20% - 25% 

(iv) லிம்போடைட்டுகள்  - ஈ) 0.5% - 1% 
(i) (ii) (iii) (iv) 

அ)  1 2 3 4 

ஆ)  2 3 4 1 

இ)  2 1 4 3 

ஈ)  4 2 1 3 

4. சபாருத்துக 

(i) சுருங்குதல்   - 1) ையஸ்பைால் 

(ii) விரிேடைதல்   - 2) சிஸ்பைால் 

(iii) SA கணு   - 3)  ேம்பு முடிச்சு 

(iv) நியுபோபஜனிக் இதயத்துடிப்பு - 4) பேஸ் பமக்கர் 
(i) (ii) (iii) (iv) 

அ) 1 2 3 4 

ஆ)  2 3 4 1 

இ)  2 1 4 3 

ஈ) 1 3 2 4  

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 

இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறானது எனினும் காேணம் ைரி 

1. கூற்று (A): மனித இதயத்தின் ேழியாக இேட்டை இேத்த ஓட்ைம்  டைபேறுகிறது 

காேணம் (R): இம் முடறயான இேத்த ஓட்ைத்தில் ஆக்ஸிஜன் மிகுந்த இேத்தமும் ஆக்ஸிஜன் குடறந்த 

இேத்தமும் ஒன்றுைன் ஒன்று கலந்து ஒபே முடறயாக சுற்றி ேருகிறது. 

விமை: இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் காேணம் தேறு 

2. கூற்று (A) : இதயத் துடிப்பின் ஒலி மற்றும் இதயத்தில் உள்  ோல்வுகளின் பையல் ோடுகட  கண்ைறிய 

ஸ்பைத்தஸ்பகாப் ேயன்ேடுகிறது. 

காேணம் (R): ஸ்பைத்தாஸ்பகாப் மிகவும் துல்லியமான கருவி 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

3. கூற்று (A): மீன்களில் ஆக்ஸிஜன் மிகுந்த இேத்தமும் ஆக்ஸிஜன் குடறந்த இேத்தமும் கலந்து 

காணப்ேடுகிறது. 

காேணம் (R): இவ்ோறு கலந்த இந்த இேத்தமானது இதயத்தினுள் ஒருமுடற மட்டுபம பைன்று ேருகிறது. 

விமை: ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 

4. கூற்று (A): உள்ளீர்த்தல் ேேேல் முடறடயச் ைார்ந்தது. 

காேணம் (R): உலர் திோட்டை நீடே உறிஞ்சி உப்பிவிடும் 

விமை: ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 
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5. கூற்று (A): பையல்மிகு கைத்துதலில் கைத்து புேதங்கள் உந்திகள் என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

காேணம் (R): இவ்ேடக புேதங்கள் ஆற்றடலப் ேயன்ேடுத்தி பைல்ைவ்வின் ேழியாக மூலக்கூறுகட  

கைத்துகின்றன 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

6. கூற்று (A): ைவ்வூடு ேேேல் நீர் மூலக்கூறின் ஆற்றல் ைாோ கைத்தல் நிகழ்ச்சியாகும். 

காேணம் (R): ைவ்வூடு ேேேல் ஒரு அடே கைத்து ைவ்வின் ேழியாக  டைபேறுகிறது. 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

7. கூற்று (A): இேத்தம் தமனிக்குள் உந்தித் தள் ப்ேடும்போது தமனிகள் விரிேடையும் 

காேணம் (R): இதயத்துடிப்பின் போது தமனிக்குள் இேத்தம் உந்தித் தள்ளும்போது  ாடித்துடிப்பு 

ஏற்ேடுகிறது. 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

6. ஒரு வார்த்மதயில் விமையளி 

1. மனித இதயத்டத மூடியிருக்கும் இேட்டை அடுக்கிலான ோதுகாப்பு உடறயின் பேயடேக் கூறுக 

விமை: பேரிகார்டியம் உடற 

2. மனித இேத்தத்தில் உள்  RBC-யின் ேடிேம் என்ன? 

விமை: இருபுறமும் குழிந்த தட்டு ேடிேம் 

3. இேத்தம் சிேப்பு நிறமாக இருப்ேபதன்? 

விமை: ஹிபமாகுப ாபின் என்னும் நிறமி இருப்ேதால் 

4. எவ்ேடகயான பைல்கள் நிணநீரில் காணப்ேடுகின்றன? 

விமை: லிம்ஃபோடைட்டுகள் 

5. பேண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து பேளிச் பைல்லும் முக்கியத் தமனிகளில் காணப்ேடும் ோல்வு எது? 

விமை: அடேச்ைந்திே ோல்வு 

6. இதயத் தடைகளுக்கு இேத்தத்டத அளிக்கும் இேத்தக் குழாய் எது? 

விமை: கபோனரி தமனி 

7. இேத்தத்திலுள்  திேேப்ேகுதி எது? 

விமை: பி ாஸ்மா 
8. இேத்த சிேப்ேணுக்களின் எண்ணிக்டக குடறேதால் ஏற்ேடும் ப ாய்? 

விமை: அனீமியா 
9. மனித உைலில் அதிக அ வில் காணப்ேைக்கூடிய இேத்த பைல் எது? 

விமை: இேத்த சிேப்ேணுக்கள் அல்லது எரித்போடைட்டுகள் 

10.  ச்சு முறிவிடன முக்கிய ேணியாக பகாண்ை பைல் எது? 

விமை: ஈசிபனாஃபில்கள் 

11. இேத்த பேள்ட யணுக்களின் எண்ணிக்டக அதிகரிப்ேதால் ஏற்ேடும் ப ாய். 

விமை: லியூபகா டைட்பைாசிஸ் 

12. இேத்தப் புற்று ப ாயின் மறுபேயர் என்ன? 

விமை: லுக்பகமியா 
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13. இேத்த பேள்ட யணுக்களின் எண்ணிக்டக குடறேதால் ஏற்ேடும் ப ாய் எது? 

விமை: லியூக்பகாபினியா 
14. இேத்தத் தட்டுகளின் எண்ணிக்டக குடறேதால் ஏற்ேடும் ப ாய் எது? 

விமை: திோம்போடைட்பைாபினியா 
15. மனித உைலில் காணப்ேடும் இேத்த ஓட்ைம் எது? 

விமை: மூடிய ேடக இேத்த ஓட்ைம் 

16. இதயத்திலிருந்து நுடேயீேலுக்கு ஆக்ஸிஜன் குடறந்த இேத்தத்திடன எடுத்துச் பைல்லும் இேத்தக் 

குழாய் எது? 

விமை: நுடேயீேல் தமனி 

17. இைது பேண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து பதாைங்கும் தமனி எது? 

விமை: பேருந்தமனி 

18. இைது ஏட்ரிபயா பேண்ட்ரிக்குலார் ோல்வு எது? 

விமை: ஈரிதழ் ோழ்வு அல்லது மிட்ேல் ோல்வு 

19. ேலது ஏட்ரிபயா பேண்ட்ரிக்குலார் ோல்வு எது? 

விமை: மூவிதழ் ோல்வு 

20. பேருந்தமனி பதாைங்கும் இைத்திலுள்  ோல்வு எது? 

விமை: அடேச்ைந்திே ோல்வு 

21. தேட யின் இேத்தத்தில் காணப்ேடும் இதய அடறகள் எத்தடன? 

விமை: மூன்று 

22. இதயம் சுருங்குேடத  ாம் எவ்ோறு அடழக்கின்பறாம்? 

விமை: சிஸ்பைால் 

23. இதயம் விரிேடைேடத  ாம் எவ்ோறு அடழக்கின்பறாம்? 

விமை: டையஸ்பைால் 

24. இதயத்தின் பேஸ்பமக்கோக பையல்ேடுேது எது? 

விமை: டைபனா ஏட்ரியல் கணு (SA) 

25. இதய அழுத்தம் அதிகரிப்ேடத  ாம் எவ்ோறு அடழக்கிபறாம்? 

விமை: டைப்ேர்பைன்ஷன் அல்லது உயர் இேத்த அழுத்தம் 

26. போருத்தமில்லா இேத்தத்திடன ஒருேர் பேறுேதன் மூலம் அேருக்கு என்ன ஏற்ேடுகிறது? 

விமை: இேத்த திேட்சி ஏற்ேட்டு இறக்க ப ரிடும் 

15. ெரம்பு ைண்ைலம் 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. இருமுடன நியூோன்கள் காணப்ேடும் இைம் 

அ) கண் விழித்திமர   ஆ) பேருமூட ப் புறணி 

இ) ே ர் கரு     ஈ) சுோை எபிதீலியம் 

2. ோர்த்தல், பகட்ைல், நிடனவுத்திறன், பேசுதல், அறிவுக்கூர்டம மற்றும் சிந்தித்தல் ஆகிய 

பையல்களுக்கான இைத்டதக் பகாண்ைது 
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அ) சிறுநீேகம்    ஆ) காது 

இ) மூமள     ஈ) நுடேயீேல் 

3. அணிச்டைச் பையலின் போது அனிச்டை வில்டல உருோக்குேடே 

அ) மூட , தண்டுேைம், தடைகள்  ஆ) உணர்பேற்பி, தடைகள், தண்டுேைம் 

இ) தடைகள், உணர்பேற்பி, மூட   ஈ) உைர்தவற்பி, தண்டுவைம், தமெகள் 

4. பைன்ட்ோன்கள் பைல் உைலத்டத தூண்ைடலயும், ஆக்ைான்கள் பைல் உைலத்திலிருந்து …………………… 

தூண்ைடலயும் கைத்துக்கின்றன. 

அ) பேளிபய/பேளிபய   ஆ) தொக்கி/சவளிதய 

இ) ப ாக்கி/ப ாக்கி    ஈ) பேளிபய/ப ாக்கி 

5. மூட  உடறகளுள் பேளிப்புறமாக காணப்ேடும் உடறயின் பேயர் 
அ) அேக்னாய்டு ைவ்வு   ஆ) டேயா பமட்ைர் 
இ) டியூரா தைட்ைர்    ஈ) டமயலின் உடற 

6. ………………… டண மூட   ேம்புகளும் ………………. இடண தண்டுேை  ேம்புகளும் காணப்ேடுகின்றன. 

அ) 12, 31     ஆ) 31, 12 

இ) 12, 13     ஈ) 12, 21 

7. டமய  ேம்பு மண்ைலத்திலிருந்து, தடை  ார்களுக்குத் தூண்ைல்கட  கைத்தும் நியூோன்கள்  

அ) உட்பைல் நியூோன்கள்    ஆ) கைத்து  ேம்பு பைல்கள் 

இ) சவளிச்செல் ெரம்பு செல்கள்  ஈ) ஒரு முடன நியூோன்கள் 

8. மூட யின் இரு புற ேக்கோட்டு கதுப்புகட யும் இடணக்கும்  ேம்புப்ேகுதி எது? 

அ) தலாமஸ்     ஆ) டைபோதலாமஸ் 

இ) ோன்ஸ்     ஈ) கார்பஸ் கதலாெம் 

9. பேன்வீர் கணுக்கள் காணப்ேடும் இைம் 

அ) தடைகள்     ஆ) ஆக்ொன்கள் 

இ) பைண்ட்டேட்டுகள்   ஈ) டைட்ைான் 

10. ோந்திபயடுத்தடலக் கட்டுப்ேடுத்தும் டமயம் 

அ) முகுளம்    ஆ) ேயிறு 

இ) மூட      ஈ) டைப்போதலாமஸ் 

11. கீழுள் ேற்றுள்  ேம்புச் பைல்களின் காணப்ேைாதது 

அ) நியூரிபலம்மா    ஆ) ொர்தகாசலம்ைா 
இ) ஆக்ஸான்    ஈ) பைண்டிோன்கள் 

12. ஒருேர் விேத்தின் காேணமாக உைல் பேப்ே நிடல, நீர்ச்ைமநிடல மற்றும் ேசி எடுத்தல் 

ஆகியேற்றுக்கான கட்டுப்ோட்டிடன இழந்திருக்கிறார். அேருக்கு கீழுள் ேற்றுள் மூட யின் எப்ேகுதி 

ோதிப்ேடைந்ததால் இந்நிடல ஏற்ேட்டுள் து? 

அ) முகு ம்     ஆ) பேருமூட  

இ) ோன்ஸ்     ஈ) மஹதபாதலாைஸ் 

13. தானியங்கு  ேம்பு மண்ைலத்டத மூட யிலுள்  ……………… கட்டுப்ேடுத்துகிறது. 
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அ) பேருமூட     ஆ) ோன்ஸ் 

இ) மஹப்தபாதலாைஸ்   ஈ) முகு ம் 

14. தும்முதல், பகாட்ைாவி விடுதல் போன்றடே ……………….. பையலுக்கு சிறந்த உதாேணங்க ாகும். 

அ) துரித     ஆ) துரிதமற்ற 

இ) அனிச்மெ    ஈ) திட்ைமிட்ை 

15. உறக்க சுழற்சிடய கட்டுப்ேடுத்துேது …………….. ஆகும் 

அ) பேறுமூட     ஆ) தண்டுேைம் 

இ) பான்ஸ்     ஈ) டைப்போதலாமஸ் 

16. மூட யின் இேண்ைாேது மிகப்பேரிய ேகுதி …………….. ஆகும் 

அ) பேருமூட     ஆ) முகு ம் 

இ) சிறுமூமள    ஈ) ோன்ஸ் 

17. மனித உைலின் மிக நீ மான பைல் ……………… ஆகும் 

அ) நியூரான்    ஆ) நியூபோகிளியா 
இ)  ேம்பு  ாரிடழகள்   ஈ) டைட்ைான் 

18. நியூபோ கிளியா என்ேடே ………………… என்றும் அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

அ)  ேம்பு  ாரிடழகள்   ஆ) கிளியல் செல்கள் 

இ)  ேம்பு பைல்    ஈ) நியூோன் 

19. டைட்ைான் என்ேது பைல் உைலம் அல்லது ………………. என்றும் அடழக்கப்டும்  

அ) ஆக்ைான்    ஆ) சபரி தகரிதயான் 

இ) நியூபோகிளியா    ஈ) நியூோன் 

20. டைட்பைா பி ாைத்தில் காணப்ேடும் பேரிய துகள்கள் ……………… ஆகும் 

அ) நிசில் துகள்கள்   ஆ)  ேம்பு  ாரிடழகள் 

இ) கிளியல் பைல்கள்   ஈ)  ேம்பு பைல்கள் 

21. ஆக்ஸானின் பி ாஸ்மா ைவ்வு ………………… எனப்ேடும் 

அ) ஆக்த ாசலம்ைா   ஆ) ஆக்பைா பி ாைம் 

இ) டமயலின் உடற   ஈ) ஸ்ோன் பைல்கள் 

22. ஆக்ஸானின் பமற்புறம் உள்  ஒரு ோதுகாப்பு உடற ……………….. எனப்ேடும் 

அ) மையலின் உமை   ஆ) பேன்வீரின் அணுக்கள் 

இ) ஸ்லான் பைல்கள்   ஈ) நிசில் துகள்கள் 

23. ………………….. ஆனது ஒரு ோதுகாப்பு உடறயாக பையல்ேட்டு  ேம்புத் தூண்ைல்கள் மிக விடேோக 

கைத்தப்ேை உதவுகிறது 

அ) மையலின் உமை   ஆ) சினாப்டிக் இடணவுப் ேகுதி 

இ) பேன்வீரின் கணுக்கள்    ஈ) கிளியல் பைல்கள் 

24. ……………………. உணர் உறுப்புகளிலிருந்து தூண்ைல்கட  டமய  ேம்பு மண்ைலத்துக்கு எடுத்துச் 

பைல்கிறது 

அ) ஒரு முடன நியூோன்   ஆ) பேளிச் பைல்  ேம்புபைல் 
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இ) இயக்க  ேம்பு பைல்   ஈ) உைர்ச்சி ெரம்பு செல் 

25. ஒவ்போரு நியூோனும் …………………  ேம்பு தூண்ைல்கட  ஒரு வினாடி ப ேத்தில் கைத்தக் கூடியடே 

அ) 2000     ஆ) 3000 

இ) 1000     ஈ) 5000 

26. உைலின் அடனத்து பையல்கட யும் கட்டுப்ேடுத்தும் டமயம் …………….. ஆகும் 

அ) இதயம்     ஆ) மூமள 

இ) சிறுநீேகம்    ஈ) கல்லீேல் 

27. ……………….ல் அதிகமான இேத்த  ா ங்கள் காணப்ேடுகின்றன 

அ) டியூோ பமட்ைர்    ஆ) டமயலின் உடற  

இ) மபயா தைட்ைர்    ஈ) அேக்னாய்டு உடற 

28. ……………………. என்ேது மூட  உடறகளில் ஏற்ேடும் வீக்கம் ஆகும். 

அ) சைனிஞ்மெடிஸ்   ஆ) டமயலின் உடற 

இ) டேயா பமட்ைர்    ஈ) அேக்னாய்டு உடற 

29. மனித மூட  ……………… ேகுதிக ாகப் பிரிக்கப்ேட்டுள் து 

அ) மூன்று     ஆ)  ான்கு 

இ) இேண்டு     ஈ) ஆறு 

30. மூட யின் மூன்றில் இேண்டு ேகுதி அ வுக்கு பேரும்ோன்டமயாக அடமந்துள்  ேகுதி …………….. 

ஆகும். 

அ) தலாமஸ்    ஆ) சபருமூமள 

இ) ையான் ஃபைப்லான்   ஈ) சிறுமூட  

31. உைலில் கைத்து டமயமாக பையல்ேடுேது ………………….. ஆகும். 

அ) தலாைஸ்    ஆ) டைப்போதலாமஸ் 

இ) பேருமூட     ஈ) சிறுமூட  

32. ……………………. தலாமஸிற்கும் பின் மூட க்கும் இடையில் அடமந்துள் து 

அ) முன்மூட     ஆ) ெடுமூமள 

இ) பேருமூட     ஈ) டைப்போதலாமஸ் 

33. மனித மூட யில் ………………… % ேகுதி பகாழுப்ோலானது 

அ) 70  ஆ) 80   இ) 60   ஈ) 50 

34. …………………… ஆனது டமயப் ேகுதியில் இேண்டு ேக்கோட்டு கதுப்புகளுைன் காணப்ேடும் 

அ) சிறுமூமள    ஆ) பேரு மூட  

இ) தலாமஸ்    ஈ) ையான் பைஃேலான் 

35. டமய  ேம்பு மண்ைலத்தில் இருந்து தூண்ைல்கட  தடை  ாரிடழகள் அல்லது சுேப்பிகளுக்கு எடுத்துச் 

பைல்லும்  ேம்பு பைல்கள் ……………… ஆகும் 

அ) இயக்க ெரம்பு செல்கள்  ஆ) உணர்ச்சி  ேம்பு பைல்கள் 

இ) ஒரு முடன நியூோன்    ஈ) உட்பைல்  ேம்பு பைல் 

36. …………………… ல் இருந்து உருோகும்  ேம்புகள் புற அடமவு  ேம்பு மண்ைலத்டத உருோக்குகின்றன. 
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அ) மூமள ைற்றும் தண்டுவைத்தில் ஆ) ேயிற்றுப்புற பிரிவு  ேம்புகள் 

இ) முதுகுப்புற எதிர் ேரிவு  ேம்புகள் ஈ) தண்டு ேை  ேம்புகள் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1.  மது உைலில் உள் ேற்றுள் ெரம்பு செல் (அ) நியூரான் என்ேது மிக நீ மான பைல்லாகும். 

2. பலமுமன நியூோன்களில் தூண்ைல்கட  மிக துரிதமாக கைத்தப்ேடும் 

3. புறச் சூழ்நிடலயில் ஏற்ேடும் மாற்றத்தால் ஒரு விலங்கினம் பேளிப்ேடுத்தும் விட வு தூண்ைல் 

எனப்ேடும் 

4. பைல் உைலத்டத ப ாக்கி தூண்ைல்கட க் பகாண்டு பைல்ேடே சைண்ட்மரட்டுகள் 

5. தானியங்கு  ேம்பு மண்ைலத்தில் உள்  பரிவு ெரம்புகளும் மற்றும் எதிர் பதிவு ெரம்புகளும் 

ஒன்றுக்பகான்று எதிோக பையல்ேடுகின்றன. 

6. நியூோனில் சென்ட்ரிதயால்கள் என்னும் நுண்ணுறுப்பு மட்டும் காணப்ேடுேதில்டல 

7. மூட ப் பேட்ைகத்தினுள் நிடலயான அழுத்தத்டத மூமள தண்டுவைத் திரவம் பேணுகிறது 

8. பேருமூட யின் புறப்ேேப்பு மகரி மற்றும் ெல்சி ஆகியேற்றால் அதிகரிக்கிறது. 

9. மனித மூட யில் கைத்து டமயமாக பையல்ேடும் ேகுதி தலாைஸ்      

10.  ேம்பு பைல்லின் டைட்பைா பி ாைத்தில் காணப்ேடும் துகள்கள் நிசில் துகள்கள் எனப்ேடுகின்றன 

11. ஆக்ஸானின் பமற்புறம் போர்த்தப்ேட்ை ோதுகாப்பு உடற மையலின் உமை எனப்ேடும் 

12. டமயலின் உடறயில் காணப்ேடும் இடைபேளி தரன்வீரின் கணுக்கள் ஆகும் 

13. பேளிச் பைல்  ேம்பு பைல்கள் இயக்க ெரம்புச் செல்கள் என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

14. உட்பைல்  ேம்புச் பைல்கள் உைர்ச்சி ெரம்புச் செல்கள் என அடழக்கப்ேடுகின்றன 

15. உணர்ச்சி மற்றும் இயக்க  ேம்பு பைல்களுக்கிடைபய தூண்ைல்கட  கைத்தும்  ேம்பு பைல் ெங்கை ெரம்பு 

செல்கள் 

ஆகும். 

16. உணர்ச்சி  ேம்பு பைல்கள் உட்செல் ெரம்புச் செல்கள் என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

17. முன் மூட யானது, பேருமூட  மற்றும் ையன் செஃப்லான் என்ேடேக ால் ஆனது. 

18. மபயா தைட்ைர் மூட யில் காணப்ேடும் உட்புற பமல்லிய உடறயாகும் 

19. டியூரா தைட்ைர் என்ேது மூட யில் காணப்ேடும் உட்புற பமல்லிய உடறயாகும் 

20. சிறு மூட யின் இருபுற ேக்கோட்டு கதுப்புகட  இடணக்கும் இடணப்பு ேகுதி பான்ஸ் ஆகும் 

21. தண்டுேைத்தின் கீழ்ப்புறம் குறுகிய பமல்லிய  ார்கள் இடணந்தது போன்ற அடமப்பு ஃமபலம் 

சைர்மினதல எனப்ேடுகிறது 

22. தண்டுேைத்தில் இருந்து 31 இடணத் தண்டுேை  ேம்புகள் உருோகின்றன. 

23. மூட க்கான ஊட்ைச்ைத்துக்கட  அளிக்கும் ேணிடய மூமள தண்டுவைத் திரவம் பமற்பகாள்கிறது. 

24. தானியங்கு  ேம்பு மண்ைலமானது உள்ளுறுப்பு  ேம்பு மண்ைலம் என்றும் அடழக்கப்ேடுகிறது 

25. சூைான ோத்திேத்திடன  ாம் பதாடும் போது பேப்ேம் என்னும் தூண்ைல்  மது டககளில் உணேப்ேடும் 

அடமப்புகள் சவப்ப உைர்தவற்பிகள் எனப்ேடும் 

26.  ேம்பு பைல்களுக்கிடைபய  டைபேறும் தூண்ைல் துலங்கல் அனிச்மெ வில் ோடதகள் அடனத்தும் 

ஒருங்கிடணந்து அனிச்டை வில் எனப்ேடும் 

http://www.winmeen.com/


10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 30 of 95 

27. பேறப்ேட்ை அனிச்டை பையல்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ை அனிச்மெ செயல்கள் எனப்ேடுகின்றன 

28. தண்டுேைத்தின் உட்புறம் தண்டுேை திேேத்தால் நிேம்பியுள்  குழல் மையக்குழல் எனப்ேடுகிறது 

29. சைனிஞ்மெடிஸ் என்ேது மூட  உடறகளில் ஏற்ேடும் வீக்கம் ஆகும். 

30. உமிழ்நீர் சுேப்ேது, மற்றும் ோந்தி எடுப்ேது ஆகியேற்டற ஒழுங்குேடுத்துேது முகுளம் ஆகும் 

31. எலக்ட்தரா என்செஃப்தலாகிராம் என்ேது மூட யில் உண்ைாகக் கூடிய மின் அதிர்வுகட  ேதிவு 

பைய்யும் கருவி ஆகும். 

32. தண்டுேைமானது குழல் போன்ற அடமப்ோன முதுபகலும்பின் உள்ப  ெரம்பு குழலுக்குள் 

அடமந்துள் து. 

3. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

1. பைண்ட்ோன்கள் என்ேடே பைல் உைலத்திலிருந்து தூண்ைல்கட  பேளிப்புறமாக கைத்தும் நீ மான 

 ேம்பு  ாரிடழகள் 

விமை: தேறு, பைண்ட்ோன்கள் என்ேடே தூட்ல்கட  உைலத்டத ப ாக்கி கைத்தும் நீ மான  ேம்பு 

 ாரிடழகள்  

2. ேரிவு  ேம்பு மண்ைலம் டமய  ேம்பு மண்ைலத்தின் ஒரு ேகுதியாக பையல்ேடுகிறது 

விமை: தேறு, ேரிவு  ேம்பு மண்ைலம் தானியங்கு  ேம்பு மண்ைலத்தின் ஒரு ேகுதியாக பையல்ேடுகிறது. 

3. மனித உைலில் உைல் பேப்ே நிடலடய கட்டுப்ேடுத்தும் டமயமாக டைபோதலாமஸ் உள் து. 

விமை: ைரி 

4. பேருமூட  உைலின் தன்னிச்டையான பையல்ேடும் பையல்கட  கட்டுப்ேடுத்துகிறது 

விமை: தேறு, சிறுமூட  உைலின் தன்னிச்டையான பையல்ேடும் பையல்கட  கட்டுப்ேடுத்துகிறது 

5. டமய  ேம்பு மண்ைலத்தின் பேண்டம நிற ேகுதிகள் டமயலின் உடறயுைன் கூடிய  ேம்பு 

 ாரிடழக ால் உருோகின்றது. 

விமை: தேறு, டமய  ேம்பு மண்ைலத்தின் ைாம்ேல் நிற ேகுதிகள் டமயலின் உடறயுைன் கூடிய  ேம்பு 

 ாரிடழக ால் உருோகின்றது 

6. உைலின் அடனத்து  ேம்புகளும், பமனிஞ்ைஸ் என்னும் உடறயால் போர்த்தப்ேட்டு ோதுகாக்கப்ேடுகிறது 

விமை: தேறு, மூட  பமனிஞ்ைஸ் என்னும் உடறயால் போர்த்தட்டுப்ேட்டு ோதுகாக்கப்ேடுகிறது. 

7. மூட க்குத் பதடேயான ஊட்ைச்ைத்துக்கட  மூட த் தண்டுேைத் திேேம் அளிக்கிறது. 

விமை: ைரி 

8. உைலில் ஒரு தூண்ைப்ேைக்கூடிய மிக துரிதமான ேதில் விட டே உண்ைாக்குேது அனிச்டை வில் ஆகும். 

விமை: ைரி 

9. அனிச்டை பையல்கள் தண்டுேைத்தினால் கண்காணிக்கப்ேட்டு கட்டுேடுத்தப்ேடுகின்றன. 

விமை: ைரி 

10. மூட யின் மிக அருகில் இருக்கக் கூடிய ோதுகாப்பு உடற டியுோ பமட்ைர் ஆகும். 

விமை: தேறு, மூட யின் மிக அருகில் இருக்கக் கூடிய ோதுகாப்பு உடற டேயா பமட்ைர் ஆகும். 

11. சிறுமூட  தடைகளின் தன்னிச்டையற்ற பையல்கட க் கட்டுப்ேடுத்துகிறது. 

விமை: தேறு, சிறு மூட  தடைகளின் தன்னிச்டையான பையல்கட க் கட்டுப்ேடுத்துகிறது 
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12.  ாம் தடலக்கேைம் அணியாமல் ேயணம் பைய்யும் போது அடிேட்ைால் முகு மானது அோயகேமான 

விட டே ைந்திக்கும். 

விமை: ைரி 

13. டமய  ேம்பு மண்ைலமானது மண்டைபயாட்டு  ேம்புகட யும், முதுபகலும்பு  ேம்புகட யும் 

உள் ைக்கியது. 

விமை: தேறு, டமய  ேம்பு மண்ைலமானது மூட  மற்றும் தண்டுேைத்டத உள் ைக்கியது. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. நிசில் துகள்கள்  - அ) முன் மூட  

2. டைப்போதலாமஸ் - ஆ) புற அடமவு  ேம்பு மண்ைலம் 

3. சிறு மூட   - இ) டைட்ைான் 

4. ஸ்ோன் பைல்கள்  - ஈ) பின் மூட  

விமை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ 

2. சபாருத்துக 

(i) டைட்ைான்   - அ) ோதுகாப்பு உடற 

(ii) டமயலின் உடற  - ஆ) பேரிபகரிபயான்கள் 

(iii) ஆக்ைானின் முடிவுப்ேகுதி - இ) பைல் உைல் பேளிப்ேகுதி 

(iv) பைண்ட்டேட்டுகள்  - ஈ) சினாப்டிக் குமிழ் 
(i) (ii) (iii) (iv) 

அ) 1 2 3 4 

ஆ) 2 1 4 3 

இ) 3 1 2 4 

ஈ) 2 3 4 1 

3. சபாருத்துக 

1. தானியங்கு  ேம்பு மண்ைலம் - அ) கடினமான ைவ்வு 

2. டியூோபமட்ைர்   - ஆ) பமன்டமயான ைவ்வு  

3. அேக்னாய்டு உடற   - இ) சிலந்தி ேடல போன்றது 

4. அேக்னாய்டு உடற  - ஈ) பிரிவு, எதிர்ப்பிரிவு  ேம்புகள் 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி, பமலும், காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கமாகும். 

ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டுபம ைரி ஆனால், காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல. 

இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறு, ஆனால் காேணம் ைரி 

1. கூற்று (A): டமய  ேம்பு மண்ைலம் முழுடமயும் 

காேணம் (R): மூட த் தண்டு ேைத் திேேத்திற்கு இத்தடகய ேணிகள் கிடையாது 
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விமை: இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காேணம் தேறு 

2. கூற்று (A) : டியூோ பமட்ைர் மற்றும் டேயா பமட்ைர்களுக்கிடைப்ேட்ை இடைபேளியில் கார்ேஸ் கபலாைம் 

அடமந்துள் து 

காேணம் (R): இது மூட  பேட்ைகத்தினுள் நிடலயான உள் அழுத்தத்டத ேோமரிக்க உதவுகிறது. 

விமை: கூற்று, காேணம் இேண்டுபம தேறு 

3. கூற்று (A):  மது மூட டய ஒன்றிடணக்கும் மற்றும் பையல்ேடும் திறனுக்கு காேணமானடே 

அத்தியாேசிய பகாழுப்பு அமிலங்கள் 

காேணம் (R): பகாழுப்பு அமிலங்கள் மீன், ேச்டை காய்கறிகள், ோதாம் போன்றேற்றிலிருந்து  

கிடைக்கின்றன. 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டுபம ைரி ஆனால், காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் 

அல்ல 

4. கூற்று (A): பேனிஞ்டைடிஸ் என்ேது மூட யில் ஏற்ேடும் வீக்கம் 

காேணம் (R): இது டேேஸால் ஏற்ேடுேதல்ல 

விமை: இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காேணம் தேறு 

6. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. தூண்ைல் என்ேடத ேடேயறு 

விமை: புறச்சூழ்நிடலயில் ஏற்ேடும் மாற்றம் 

2. பின் மூட யின் ோகங்கள் யாடே? 

விமை: (i) சிறுமூட   (ii) ோன்ஸ்   (iii) முகு ம் 

3. மூட டயப் ோதுகாப்ோக டேத்திருக்க உதவும் உறுப்புகள் யாடே? 

விமை: (i) டியூோ பமட்ைர்   (ii) அேக்னாய்டு உடற  (iii) டேயா பமட்ைர் 
4. கட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ை அனிச்டைச் பையலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக 

விமை: ைார்பமானியம் ோசித்தலின்போது இடைகுறிப்புகளுக்பகற்ே ைரியான கட்டைடய 

அழுத்துேதும், விடுவிப்ேதும் ஆகும். 

5.  ேம்பு மண்ைலத்திற்கும்,  ா மில்லா சுேப்பி மண்ைலத்திற்குமிடைபய இடணப்ோகச் பையல்ோடும் 

உறுப்பு எது? 

விமை: டைப்போதலாமஸ் 

6. அனிச்டை வில் என்ேடத ேடேயறு 

விமை:  ேம்பு பைல்களுக்கிடைபய  டைபேறும் தூண்ைல் துேங்கல் அணிச்டைச் பையல் ோடதகள் 

அடனத்தும் ஒருங்கிடணந்து அனிச்டை வில் எனப்ேடும் 

7.  ேம்பு மண்ைலத்தின் அடமப்பு மற்றும் பையல் ரீதியிலான அடிப்ேடை அலகு எது? 

விமை: நியூட்ோன்கள் 

8.  ேம்பு பைல்லின் துடண பைல்க ாக பையல்ேடுேடே எது? 

விமை: நியூபோகிளியா 
9. இரு நியூோன்கள் ைந்திக்கும் ேகுதி எது? 

விமை: சினாப்ஸ் 
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10. டமயலின் உடறயின் பமலுள்  ோதுகாப்ோன ேகுதி எது? 

விமை: நியூரிபலம்மா 
11. ஆக்ைானின் பமல் போத்தப்ேட்டுள்  ோதுகாப்ோன உடற எது? 

விமை: டமயலின் உடற 

12. நியூபோ டிோன்ஸ்மிட்ைர்களுக்கு உதாேணம் தருக 

விமை: அசிட்டைல் பகாலின்  

13. மூட யின் ோதுகாக்கும் உடற எது? 

விமை: பமனிஞ்ைஸ் (அ) மூட  உடறகள் 

14. பேரூமுட யின் கதுப்புகட  பிடணக்க உதவும் திசு எது? 

விமை கார்ேஸ் கபலாைம் 

15.  டுமூட யின் கதுப்புகட  பிடணக்க உதவும் திசு எது? 

விமை: கார்ப்போோ குோட்ரிபஜமினா 
16. ோன்ஸ்  என்ேதின் போருள் எது? 

விமை: இடணப்பு 

17. தண்டுேைத்தின் கீழ்புறம் அடமந்துள்  குறுகிய பமல்லிய  ார்களின் பேயர் என்ன? 

விமை: ஃடேலம் பைர்மினபல 

18. மூட க்கு ஊட்ைச்ைத்து பகாடுக்கும் திேேத்தின் பேயர் என்ன? 

விமை: மூட  தண்டுேைத் திேேம் 

16. தாவர ைற்றும் விலங்கு ஹார்தைான்கள் 
1. ெரியான விமையத் ததர்வு செய்க 

1. ஜிப்ேல்லிகளின் முக்கிய விட வு ………………….. 

அ) மேபியல் ரீதியான ப ட்டைத் தாேேங்கட க் குட்டையாக்குேது 

ஆ) குட்மைத் தாவரங்கமள நீட்சி அமையச் செய்வது 

இ) பேர் உருோதடல ஊக்குவிப்ேது 

ஈ) இ ம் இடலகள் மஞ்ை ாேது 

2. நுனி ஆதிகத்தின் மீது ப ர் விட டே உருோக்கும் ைார்பமான் 

அ) டைட்பைாடகனின்   ஆ) ஆக்சின் 

இ) ஜிப்ேல்லின்    ஈ) எத்திலின் 

3. பின்ேருேனேற்றுள் எந்த ைார்பமான் இயற்டகயாக தாேேங்களில் காணப்ேைவில்டல? 

அ) 2, 4D     ஆ) GA 3 

இ) ஜிப்ேல்லின்    ஈ) IAA 

4. அவினா முட க்குருத்து உடற ஆய்வு ………………. என்ேேோல் பமற்பகாள் ப்ேட்ைது 

அ) ைார்வின்     ஆ) N. ஸ்மித் 

இ) ோல்     ஈ) F.W சவண்ட் 

5. கரும்பில் உற்ேத்தியாகும் ைர்க்கடேயின் அ டே அதிகரிக்க அேற்றின் மீது ……………………… 

பதளிக்கப்ேடுகிறது. 
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அ) ஆக்சின்     ஆ) டைட்பைாடகனின் 

இ) ஜிப்ேல்லின்கள்    ஈ) எத்திலின் 

6. LH ஐ சுேப்ேது ………………… 

அ) அட்ரினல் சுேப்பி    ஆ) டதோய்டு சுேப்பி 

இ) பிட்யூட்ைரியின் முன் கதுப்பு  ஈ) டைபோ தலாமஸ் 

7. கீழுள் ேற்றிள்  ா முள் ச் சுேப்பிடய அடையா ம் காணவும் 

அ) பிட்யூட்ைரி சுேப்பி   ஆ) அட்ரினல் சுேப்பி 

இ) உமிழ் நீர் சுரப்பி    ஈ) டதோய்டு சுேப்பி 

8. கீழுள் ேற்றுள் எது  ா முள் ச் சுேப்பியாகவும்  ா மில்லாச் சுேப்பியாகவும் பையல்ேடுகிறது? 

அ) கமையம்    ஆ) சிறுநீேகம் 

இ) கல்லீேல்     ஈ) நுடேயீேல் 

9. தடலடமச் சுேப்பி எனப்ேடுேது எது? 

அ) பினியல் சுேப்பி    ஆ) பிட்யூட்ைரி சுரப்பி 

இ) டதோய்டு சுேப்பி    ஈ) அட்ரினல் சுேப்பி 

10. ஆக்சின் என்ற பைால்டல அறிமுகம் பைய்தேர் 
அ) பேண்ட்     ஆ) கால் ைற்றும் ஹாஜன் ஸ்மித் 

இ) ைார்லஸ் ைார்வின்   ஈ) குருபைாோ 
11. தாேேங்களில் ஆக்சின் இருப்ேடத கண்ைறிந்தேர் …………….. ஆோர் 
அ) ைார்வின்     ஆ) கால் 

இ) சவண்ட்     ஈ) ேங்க் 

12. …………….. போன்றடே உருேத்பதாற்றவியலுக்கு மிகவும் பதடேயானதாகும். 

அ) ஆக்சின் மற்றும் ஜிப்ேல்லின்  ஆ) எத்திலின் 

இ) ஆக்சின் ைற்றும் மெட்தைாமகளின் ஈ) டைட்பைாடகனின் மற்றும் அப்சிசிக் அமிலம் 

13. தக்காளி தாேேத்தில் ………………. ேக்கோட்டு பமாட்டின் ே ர்ச்சிடயத் தடைபைய்யும் வீரியமிக்க ே ர்ச்சி 

அைக்கி ஆகும். 

அ) ஆக்சின்     ஆ) டைட்பைாடகளின் 

இ) ஆப்சிசிக் அமிலம்   ஈ) எத்திலின் 

14. குளிர் காலங்களின் போது பிரிச் போன்ற மேங்களில் …………………… பமாட்டு உறக்கத்டதத் தூண்டுகிறது 

அ) ஆக்சின்     ஆ) எத்திலின் 

இ) அப்சிசிக் அமிலம்   ஈ) டைட்பைாடகனின் 

6. …………………… ஒரு ே ர்ச்சி அைக்கி ஆகும் 

அ) ஆக்சின்      ஆ) ஜிப்ேல்லின் 

இ) டைட்பைாடகனின்   ஈ) எத்திலின் 

7. …………………. என்ேது டதோய்டு ைார்பமானின் ேணியாக கருதப்ேடுகிறது. 

அ) அடிப்ேடை ே ர்சிடத மாற்றம்   ஆ) உைல் பேப்ேநிடல ேோமரிப்பு  

இ) ே ர்சிடத மாற்றத்திடன ஒழுங்கு ேடுத்துதல் ஈ) ஒவ்வாமை தடுப்பு 
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8. ………………….. இறுக்க நிடல ைார்பமான் என அடழக்கப்ேடுகிறது. 

அ) ஆக்சின்     ஆ) ஜிப்ேல்லின்  

இ) டைட்பைாடகனின்   ஈ) அப்சிசிக் அமிலம் 

9. முதிர்ச்சி அடையும் முன்னபே இடலகள், மலர்கள் உதிர்ேது ……………………. ைார்பமானால் மட்டுபம  

அ) ஆக்சின்     ஆ) எத்திலின் 

இ) அப்சிசிக் அமிலம்   ஈ) ஜிப்ேல்லின் 

10. …………………… என்ேது இயற்டக ஆக்சின்க ாகும் 

அ) இன்தைால்-3-அசிட்டிக் அமிலம் ஆ) இன்பைால் 3 பிட்யுட்ரிக் அமிலம் 

இ)  ாப்தலின் அசிடிக் அமிலம்  ஈ) இன்பைால் 3 புபோப்பியானிக் அமிலம் 

11. ……………………… என்ேது உைல் திசுக்களில் ே ர்ச்சி மற்றும் பேருக்கத்டத ஊக்குவிக்கிறது 

அ) வளர்ச்சி ஹார்தைான்   ஆ) டதோய்டை தூண்டும் ைார்பமான் 

இ) அட்ரிபனா கார்டிக்பகாட்  ஈ) பகானபைாட்ோபிக் ைார்பமான் 

12. குழந்டதகள் ே ர்ச்சி ைார்பமான் அதிகமாக சுேத்தல் காேணமாக ……………….. ே ர்ச்சி அடைோர்கள் 

அ) குள் த்தன்டம    ஆ) அக்போபமகலி 

இ) அசுரத்தன்மை    ஈ) மிக்ஸிடிமா 
13. தாேே ேசுங்கணிகங்களில் காணப்ேடும் ைார்பமான் ………………….. ஆகும் 

அ) ஆக்ஸின்    ஆ) அப்சிசிக் அமிலம் 

இ) எத்திலின்    ஈ) டைட்பைாடகனின் 

14. ……………………. கனிகள் ேழுப்ேடத ஊக்குவிக்கிறது. 

அ) ஆக்ஸிஜன்    ஆ) அப்சிசிக் அமிலம் 

இ) எத்திலின்    ஈ) டைட்பைாடகனின் 

15. …………………. தாேேத்தில் ABA ேக்க ோட்டு பமாட்டின் ே ர்ச்சிடயத் தடை பைய்யும் வீரியமிக்க ே ர்ச்சி 

அைக்கி ஆகும். 

அ) தக்காளி    ஆ) ஆப்பிள் 

இ) மாம்ேழம்    ஈ) ோடழப்ேழம் 

16. கருவுறுதல்  டைபேறாமல் கனிகள் உருோதடல தூண்டுேதில் …………….. கட  விை ஜிப்ேல்லின்கள் 

திறன் மிக்கடே. 

அ) ஆக்ஸின்    ஆ) டைட்பைாடகனின் 

இ) எத்திலின்    ஈ) அப்சிசிக் அமிலம் 

17. பேண்களின் குழந்டதப் பேற்றின் போது கருப்டேடய சுருங்கவும் மற்றும் விரிேடையச் பைய்ேதும் 

………………. ைார்பமான் ஆகும் 

அ) ஆக்ஸிதைாசின்   ஆ) புபோலாக்டின் 

இ) ோலிக்கிள்கட த் தூண்டும்  ஈ) பகானாபைாட்ோபிக் 

18. ……………………… ைார்பமான் குடறோக சுேப்ேதால் குழந்டதகளுக்கு குள் த்தன்டம ஏற்ேடுகிறது 

அ) வளர்ச்சி    ஆ) ோலிக்கிள்கட த் தூண்டும் 

இ) பகானபைாட்ோபிக்   ஈ) அட்ரினல் பகானபைாட்ோபிக் 
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19. உணவில் பதடேயான அ வு …………………….. இல்லாததால் எளிய காய்ட்ைர் ஏற்ேடுகிறிது. 

அ) கால்சியம்    ஆ) அதயாடின் 

இ) மக்னீசியம்    ஈ) இரும்பு 

20. ஒவ்போரு  ாளும் டதோய்டு சுேப்பியானது டதோக்சிடனக் சுேக்க …………………… அபயாடின் 

பதடேப்ேடுகிறது. 

அ) 120 µg     ஆ) 110 µg 

இ) 100 µg     ஈ) 150 µg 

21. டைட்பைாடகனின் அதிகமாக காணப்ேடுேது ………………….. ஆகும் 

அ) மக்காச்பைா ம்    ஆ) ததங்காயின் இளநீர் 
இ) கரும்பு     ஈ) பகேட் 

22. ………………………….. என்ேேர்  ா மில்லா சுேப்பி மண்ைலத்தின் தந்டத எனக் குறிப்பிைப்ேடுகிறார். 
அ) தாைஸ் அடிென்   ஆ) W.H. பேய்லிஸ் 

இ) E.H. ஸ்ைார்லிங்    ஈ) பேண்ட் 

23. டதமஸ் சுேப்பி …………….. என்ற ைார்பமாடன சுேக்கிறது 

அ) மததைாசின்    ஆ) ஈஸ்ட்போஜன்   

இ) பைஸ்ட்பைாஸ்டிபோன்   ஈ) புபோபஜஸ்ட்ோன் 

24. பைானா கு ாமருபலாைாவில் உள்  மினேபலாக்கார்டிகாய்டுகள் சுேக்கும் ைார்பமான் …………… ஆகும் 

அ) ஆல்தைாஸ்டிரான்   ஆ) பைஸ்பைாஸ்டீோன் 

இ) ஈஸ்ட்போஜன்    ஈ) புபோபஜஸ்ட்ோன் 

25. இன்சுலின் சுேப்பில் குடறோடு ஏற்ேட்ைால் உண்ைாேது …………………. 

அ) ையாபடீஸ் சைலிைஸ்   ஆ) தடை இயக்கம் 

இ) டதோய்டு குடறோடு   ஈ) கிரிட்டினிைம் 

26. ………………….. என்ேேர் முதன்முடறயாக டதோக்சின் ைார்பமாடன ேடிக நிடலயில் தனித்துப் பிரித்தார். 
அ) எட்வர்ட் C. சகண்ைல்   ஆ) ஜார்ஜ் ேர்கர் 
இ) W.H. பேய்லிஸ்    ஈ) E.H. ஸ்ைார்லிங் 

27. ஆண்டிடையூரிட்டிக் ைார்பமானின் மறுபேயர் …………….. ஆகும் 

அ) வாதொபிரஸ்ஸின்   ஆ) ஆக்ஸிபைாசின் 

இ) புபோலாக்டின்    ஈ) ே ர்ச்சி ைார்பமான் 

28. கல்லீேல் மற்றும் தடைகளில் உள்  கிட க்பகாஜடன குளுக்பகாைாக மாற்றுேடத ஊக்குவிப்ேது 

……………. ஆகும் 

அ) எபிசெஃப்ரின்    ஆ)  ார் எபிப ஃப்ரின் 

இ) ஆஸ்பைாஸ்டிபோன்   ஈ) இன்சுலின் 

29. கல்லீேலில் கிட க்பகாஜடன குளுக்பகாஸாக மாற்றம் அடைய உதவுேது ………………. ஆகும். 

அ) எபிப ஃப்ரின்    ஆ)  ார் எபிப ஃப்ரின் 

இ) குளுக்தகாகான்   ஈ) இன்சுலின் 

30. ……………………. குளுக்பகாகான் ைார்பமாடன சுேக்கிறது. 
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அ) ஆல்பா செல்கள்   ஆ) பீட்ைா பைல்கள் 

இ) லிடிக் பைல்கள்    ஈ) கிோஃபியன் பைல்கள் 

2. தகாடிட்ை இைத்மத நிரப்புக 

1. பைல் நீட்சியடைதல், நுனி ஆதிக்கம் ஆகியேற்டற உருோக்குேதும், உதிர்தடல தடை பைய்ேதும் 

ஆக்சின் ைார்பமான் ஆகும். 

2. தாேே உறுப்புகளின் உதிர்தல் மற்றும் கனி ேழுப்ேடத துரிதப்ேடுத்தும் ோயு நிடல ைார்பமான் எத்திலின் 

ஆகும். 

3. இடலத்துட டய மூைச் பைய்யும் ைார்பமான் அப்சிசிக் அமிலம் 

4. ஜிப்ேல்லின்கள் ைக்காச் தொளம் (அ) பட்ைாணி தாேேங்களில் தண்டு நீட்சியடைேடதத் தூண்டுகின்றன 

5. நுனி ஆதிக்கத்தின் மீது எதிர்மடற விட வு பகாண்ை ைார்பமான் மெட்தைாமகனின் ஆகும் 

6. உைலில் கால்சியத்தின் ே ர்சிடத மாற்றத்டதக் கட்டுப்ேடுத்துேது பாராதார்தைான்  

7. லாங்கர்ைான் திட்டுகளில்  உள்  பீட்ைா பைல்கள் இன்சுலின்ஐச் சுேக்கிறது. 

8. டதோய்டு சுேப்பியின் ே ர்ச்சி மற்றும் ேணிகட  மதராய்மைத் தூண்டும் ஹார்தைான் (TSH) 

கட்டுப்ேடுத்துகிறது. 

9. குழந்டதகளில் டதோய்டு ைார்பமான்களின் குடறோன சுேப்பின் காேணமாக கிரிட்டினிெம் 

உண்ைாகிறது. 

10. ஆக்ஸின் என்ற பைால்லின் போருள் வளர்ச்சி ஆகும் 

11. இண்ைால் – 3 – அசிட்டிக் அமிலம் என்ேது இயற்டக ஆக்சின்களுக்கு உதாேணமாகும். 

12. பேண்ட் அவினா முமளக்குத்து உடறயில் ேல ஆய்வுகட  பமற்பகாண்ைார். 
13. ஆக்சின்/மெட்தைாமகனின்/ஜிப்ரல்லின் ைார்பமான் தாேே ே ர்ச்சிடய ஊக்குவிக்கிறது. 

14. ஆக்சின்கள் உதிர்தல் அடுக்கு உருோதடலத் தடை பைய்கின்றன. 

15. டைட்பைாடகனின் முதலில் சஹர்ரிங் மீனின் விந்து பைல்களில் இருந்து பிரித்பதடுக்கப்ேட்ைது. 

16. சியாட்டின் என்ேது சியா பமய்ஸ் தாேேத்திலிருந்து பிரித்பதடுப்ேட்ை டைட்பைாடகனின் ஆகும் 

17. கருவுறாக் கனிகள் உருோதடல தூண்டுேதில் ஆக்சின்கட விை ஜிப்ரல்லின்கள் திறன்மிக்கடே 

18. தாைஸ் அடிென் என்ேேர்  ா மில்லா சுேப்பி மண்ைலத்தின் தந்டத என குறிப்பிைப்ேடுகிறார். 
19. பேய்லிஸ் மற்றும் E.H.ஸ்ைார்லிங் ஆகிபயார் ஹார்தைான் என்ற பைால்டல முதன் முதலில் 

அறிமுகப்ேடுத்தினர். 
20. முதன் முதலில் கண்ைறிந்த ைார்பமான் செக்ரிடின் ஆகும் 

21. பிட்யுட்ைரி சுேப்பியிலுள்  முன்புற கதுப்பு அடிதனாமஹப்தபாமபசிஸ் ஆகும் 

22. பிட்யுட்ைரி சுேப்பியிலுள்  பின்புற கதுப்பு நியுதராமஹப்தபாமபசிஸ் ஆகும் 

23. பேரியேர்களுக்கு அதிகப்ேடியான ே ர்ச்சி ைார்பமான்கள் சுேந்தால் ஏற்ேடுேது அக்தராசைகலி 

24. புபோலாக்டின் லாக்தைாசஜனிக் ஹார்தைான் என்றும் அடழக்கப்ேடுகிறது. 

25. சைலட்தைானின் என்னும் ைார்பமான் பினியல் சுேப்பியில் சுேக்கப்ேடுகிறது. 

26. சைலட்தைானின் என்னும் ைார்பமான் காலத் தூதுேர்கள் என்று அடழக்கப்ேடுகிறது. 

27. வாதொபிரஸ்ஸின் ைார்பமான் ஆன்டி டையூரிட்டிக் ைார்பமான் என்று அடழக்கப்ேடுகிறது. 

28. ADH குடறோக சுேப்ேதால் ையாபடிஸ் இன்சிபிைஸ் ஏற்ேடுகிறது. 
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29. ே ர்ச்சி ைார்பமான் குடறோக சுேப்ேதால் குழந்டதகளுக்கு ஏற்ேடுேது குள்ளத்தன்மை ஆகும். 

30. டதோய்டு சுேப்பின் இேண்டு சுேப்பிகளும் இஸ்துைஸ் என்னும் பமல்லிய திசுக் கற்டறயால் 

இடணக்கப்ேட்டுள் ன. 

31. டதோய்டு சுேப்பினின் நுண்ணுறுப்புகளின் உள்ப  மததராகுதளாபுலின் கூழ்மப்போருள் 

நிேம்புள் து. 

32. டதோய்டு ைார்பமான் உற்ேத்திக்கு மைதராசின் என்றும் அமிபனா அமிலம் காேணமாகிறது. 

33. அடிப்ேடை ே ர்சிடத மாற்ற விகிதத்டத (BMR) ேோமரித்து ஆற்றடல உற்ேத்தி பைய்ேது மதராய்டு 

ஹார்தைான் ஆகும் 

34. ஆளுடம ைார்பமான் என்று அடழக்கப்ேடுேது மதராக்சின் ஆகும் 

35. இமய மடலப்ேகுதி மண் ே த்தில் குடறோன அ வு அபயாடின் காணப்ேடுேதால் எளிய காய்ைர் 
என்னும் ப ாய் காணப்ேடுகிறது. 

36. குடறோன எலும்பு ே ர்ச்சி ஏற்ேடுேது கிரிட்டினிெம் ஆகும். 

37. மிக்ஸிடிைா பேரியேர்களில் டதோய்டு ைார்பமான் குடறோக சுேப்ேதால் ஏற்ேடுகிறது. 

38. டதோய்டு ைார்பமான்களின் அதிக சுேப்பின் காேணமாக கிதரவின் ப ாய் பேரியேர்களுக்கு 

ஏற்ேடுகிறது. 

39. கிதரவின் ப ாய் எக்ஸாப்தல் காய்ைர் என அடழக்கப்ேடுகின்றது. 

40. மனித உைலில் கால்சியம் ே ர்சிடத மாற்றத்திடன ஒழுங்குேடுத்துேது பாராதார்தைான் ைார்பமான் 

ஆகும். 

41. டதோய்டு சுேப்பி அகற்றப்ேடுேதால் தமெ இறுக்கம் ஏற்ேடுகிறது. 

42. கமையம் இேட்டைச் சுேப்பியாக ேணிபுரிகிறது 

43. மனித இன்சுலின் ைார்பமான் பிசரட்ரிக் பாண்டிங், ொர்லஸ் சபஸ்ட், சைக்லாட் ஆகிபயாோல் 

கண்ைறியப்ேட்ைது. 

44. லாங்கர்ைான் திட்டுகள் உள்  ஆல்ோ பைல்கள் குளுக்தகாகான் ைார்பமாடனச் சுேக்கின்றன. 

45. இன்சுலின் குளுக்பகாடஸ கிட க்பகாஜனாக மாற்றி கல்லீேல் பைமிக்கிறது. 

46. குளுக்தகாகான் இேத்தத்தில் குளுக்பகாஸ் அ டே அதிகரிக்கிறது. 

47. மினேபலாக்கார்ட்டிகாய்டுகள் சுேக்கும் ைார்பமான் ஆல்தைாஸ்டிதரான் ஆகும் 

48. அட்ரினல் கார்பைக்ஸ் சுேக்கும் கார்ட்டி தொல் ைார்பமான்கள் உைடல உயிர்ப்பு நிடலயில் டேக்க 

உதவுகிறது. 

49. அட்ரீனலின் மற்றும்  ார் அட்ரினாலின் ைார்பமான்கள் போதுோக அவெரகால ைார்பமான்கள் என்று 

அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

50. டதமஸ் சுேப்பி  ா மில்லா சுேப்பிக ாகவும் நிைநீர் உறுப்புக ாகவும் பையல்ேடுகிறது. 

51. ப ாய்த்தடை காப்பு மண்ைலத்தின் பையல்ோடுகட த் தூண்டுேது மதைஸ் சுேப்பி ஆகும். 

52. டதமஸ் சுேப்பியால் சுேக்கப்ேடும் ைார்பமான் மததைாசின் ஆகும் 

53. இனப்பேருக்க சுேப்பிகள் ொளமில்லா சுேப்பிக ாகும். 

3. ெரியா (அ) தவைா? 
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1. பைல்ேகுப்டேத் தூண்டி கனிம ஊட்ை இைப்பேயர்ச்சிடய ஊக்குவிக்கும் தாேே ைார்பமான் 

டைட்பைாடகனின் ஆகும். 

விமை: ைரி 

2. ஜிப்ேல்லின்கள் தக்காளியில் கருவுறாக் கனிகட  உருோக்குகின்றன. 

விமை: ைரி 

3. எத்திலின் இடலகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகள் மூப்ேடைேடதத் தடை பைய்கின்றது. 

விமை: தேறு, எத்திலின் இடலகள், மலர்கள், கனிகள் மூப்ேடைேடத ஊக்கப்ேடுத்துகிறது. 

4. எக்ைாப்தல்மிக் காய்ைர், டதோக்சின் மிடகச் சுேப்பின் காேணமாக ஏற்ேடுகிறது. 

விமை: ைரி 

5. பிட்யூட்ைரி சுேப்பி  ான்கு கதுப்புக ாக பிரிந்துள் து. 

விமை: தேறு, பிட்யூட்ைரி சுேப்பி இேண்டு கதுப்புக ாகப் பிரிந்துள் து. 

6. கார்ேஸ் லூட்டியம் ஈஸ்ட்போஜன் ைார்பமாடனச் சுேக்கிறது. 

விமை: தேறு, கிோபியன் பைல்கள் ஈஸ்ட்போஜன் ைார்பமாடன சுேக்கின்றன 

7. அதிக பைறிவில் ஆக்சின்கள் பேர் உருோதடலத் தூண்டுகின்றன. 

விமை: தேறு, குடறந்த பைறிவில் ஆக்சின்கள் பேர் உருோதடலத் தூண்டுகின்றன 

8. எத்திலின் பமாட்டுகள், விடதகளின் உறக்கத்டத நீக்குகிறது. 

விமை: ைரி 

9. அப்சிசிக் அமிலம் ே ர்ச்சி ஊக்கி ஆகும் 

விமை: தேறு, அப்சிசிக் அமிலம் ே ர்ச்சி அைக்கி ஆகும். 

10. டதோய்டு குடறோட்டினால் பேரியேர்களுக்கு கிபேவின் ப ாய் உண்ைாகிறது. 

விமை: தேறு, டதோய்டு குடறோட்டினால் பேரியேர்களுக்கு கிரிட்டினிைம் உண்ைாகிறது. 

11. அட்ரினலின் கல்லீேல் உள்  கிட க்பகாஜடன குளுக்பகாஸாக மாற்றுேடத ஊக்குவிக்கிறது. 

விமை: ைரி 

12. குளுக்பகாகார்டிகாய்டுகள் கல்லீேலில் கிட க்பகாஜடன குளுக்பகாஸாக மாற்றுேடதத் தூண்டுகிறது. 

விமை: ைரி 

13. புபோபஜஸ்டிோன் ைார்பமான் கார்ப்ேஸ் லூட்டியத்தில் உற்ேத்தியாகிறது. 

விமை: ைரி 

14. பைஸ்ட்பைாஸ்டிோன் தாய் பைய் இடணப்புத் திசு உருோேதற்கு அேசியமாகிறது. 

விமை: தேறு, ஈஸ்ட்போஜன் தாய், பைய் இடணப்புத்திசு உருோேதற்கு அேசியமாகிறது 

15. லீடிக் பைல்கள் ஈஸ்ட்போஜன் என்னும் பேண் இனப்பேருக்க ைார்பமாடன சுேக்கிறது. 

விமை: தேறு, லீடிக் பைல்கள் பைஸ்ட்பைாஸ்டீோன் என்னும் ஆண் இனப்பேருக்க ைார்பமாடன 

சுேக்கின்றனது. 

16. பைஸ்ட்பைாஸ்டீோன் விந்து பைல் உற்ேத்திடய தூண்டுகிறது. 

விமை: ைரி 

17. அட்ரீனல் பமடுல்லாவில் சுேக்கும் ைார்பமான்கள் குளுக்பகாகார்டிகாய்டுகள் ஆகும். 

விமை; தேறு, அட்ரீனல் கார்பைக்ஸில் சுேக்கப்ேடும் ைார்பமான் குளுக்பகா கார்டிகாய்கள் ஆகும். 
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18. இன்சுலின் இேத்தத்தில் குளுக்பகாஸ் அ டே அதிகரிக்கிறது. 

விமை: தேறு, இன்சுலின் இேத்தத்தில் குளுக்பகாஸ் அ டே குடறக்கிறது 

19. கார்ட்டிபைால் உயிர் காக்கும் ைார்பமான் என்று அடழக்கப்ேடுகிறது 

விமை: ைரி 

20. அப்சிசிக் அமிலம் ஒரு ோயு நிடலயில் உள்  தாேே ைார்பமான் 

விமை: தேறு, எத்திலின் ஒரு ோயுநிடலயில் உள்  தாேே ைார்பமான் 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

பகுதி – I பகுதி - II பகுதி - III 

ஆக்சின் ஜிப்ேரில்லா பியுஜிகுோய் உதிர்தல் 

எத்திலின் பதங்காயின் இ நீர் கணுவிடைப் ேகுதி நீட்சி 

அப்சிசிக் அமிலம் முட க்குருத்து உடற நுனி ஆதிக்கம் 

டைட்பைாடகனின் ேசுங்கணியம் ேழுத்தல் 

ஜிப்ேல்லின்கள் கனிகள் பைல் ேகுப்பு 

விமை:  

பகுதி – I பகுதி - II பகுதி - III 

ஆக்சின் முட க்குருத்து உடற நுனி ஆதிக்கம் 

எத்திலின் கனிகள் ேழுத்தல் 

அப்சிசிக் அமிலம் ேசுங்கணியம் உதிர்தல் 

டைட்பைாடகனின் பதங்காயின் இ நீர் பைல் ேகுப்பு 

ஜிப்ேல்லின்கள் ஜிப்ேரில்லா பியுஜிகுோய் கணுவிடைப் ேகுதி நீட்சி 

2. சபாருத்துக 

ஹார்தைான்கள்  குமைபாடுகள் 

1. டதோக்சின்  - அ) அக்போபமகலி 

2. இன்சுலின்  - ஆ) பைட்ைனி 

3. ோோதார்பமான்  - இ) எளிய காய்ைர் 
4. ே ர்ச்சி ைார்பமான் - ஈ) ையாேடிஸ் இன்சிபிைஸ் 

5. ADH    - உ) ையாேடிஸ் பமல்லிைஸ் 

விமை: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 – ஈ 

3. சபாருத்துக 

A. குளுக்பகாகார்ட்டிகாய்டுகள் - 1. பைட்ைனி 

B. எபிப ஃப்ரின்   - 2. லாங்கர்ைர்ன் திட்டுகள் 

C. தடை இறுக்கம்   - 3. அட்ரினலின் 

D. கடணயம்   - 4. சுழற்சி தடுப்பு போருள் 
A B C D 

அ) 1 2 3 4 
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ஆ)  4 3 1 2 

இ)  3 2 1 4 

ஈ)  2 3 4 1 

4. சபாருத்துக 

A) ஆல்ோ பைல்கள் - 1) இன்சுலின் 

B) பீட்ைா பைல்கள் - 2) குளுக்பகாகான் 

C) குபோபமாபைாம் - 3) விந்தகம் 

D) லீடிக் பைல்கள் - 4) அட்ரீனல் பமடுல்லா 
A B C D 

அ)  1 2 3 4 

ஆ)  2 1 4 3 

இ)  1 2 4 3 

ஈ)  2 3 4 1 

5. சபாருத்துக 

1. டைட்பைாடகனின் - அ) ே ர்ச்சி அைக்கி 

2. ஜிப்ேல்லின்  - ஆ) போல்டிங் 

3. அப்சிசிக் அமிலம்  - இ) திசு ே ர்ப்பு 

4. எத்திலின்   - ஈ) இறுக்க நிடல ைார்பமான் 

விமை: 1 – இ, 2 – ஆ, 3 – ஈ, 4 - அ 

6. போருத்துக 

அ) IBA   - அ) இயற்டக ஆக்சின்கள் 

ஆ) சியாட்டின்  - ஆ) முட க்குருத்து உடற 

இ) ஜிப்பேல்லிக் அமிலம் - இ) பைல் ேகுப்பு 

ஈ) ஆக்சின்கள்  - ஈ) ப ல் 

விமை: 1 – அ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – ஆ 

5. ெரியான கூற்றிமன ததர்வு செய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி பமலும் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கமாகும் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறு, ஆனால காேணம் ைரி 

1. கூற்று: ைந்டதப்ேடுத்தப்ேடும் காய்கறிகளில் டைட்பைாடகனிடனத் பதளிப்ேது அடே ேல  ாட்கள் 

பகைாமல் இருக்கச் பைய்யும் 

காேணம்: டைட்பைாடகனின்கள் கனிம ஊட்ை இைப்பேயர்ச்சியினால் இடலகள் மற்றும் ஏடனய 

உறுப்புகள் முதுடமயடைேடதத் தாமதப்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல  

2. கூற்று: பிட்யூட்ைரி சுேப்பி ‘தடலடம சுேப்பி’ என்று அடழக்கப்ேடுகிறது 
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காேணம்: இது பிற  ா மில்லா சுேப்பிகட க் கட்டுேடுத்துகிறது 

விமை: அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி பமலும் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கமாகும் 

3. கூற்று: ையேடிஸ் பமல்லிைஸ் இேத்த ைர்க்கடே அ டே அதிகரிக்கிறது 

காேணம்: இன்சுலின் இேத்த ைர்க்கடே அ டேக் குடறக்கிறது. 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

4. கூற்று: இன்சுலின் இேத்தத்தில் குளுக்பகாஸ் அ டே கட்டுப்ேடுத்துகிறது. 

காேணம்: இன்சுலின் குளுக்பகாஸ் ைார்பமானும் ைமநிடலயில் பையல்ேடுேதால் ையாேடீஸ் பமலிைஸ் 

தடுக்கப்ேடுகிறது. 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி பமலும் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கமாகும் 

5. கூற்று: ஆக்சின் நுனி ஆதிக்கம்  டைபேற உதவுகிறது. 

காேணம்: ஆக்சின்கள் தண்டின் நீட்சிடய ஊக்குவிக்கிறது. 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

6. கூற்று: டைட்பைாடகனின் விடதயில்லா கனி உருோதடல தூண்டுகிறது. 

காேணம்: டைட்பைாடகனின் பைல் ேகுப்பிடன ஊக்குவிக்கிறது 

விமை: ஈ) கூற்று தேறு, ஆனால காேணம் ைரி 

7. கூற்று: எபிப ஃப்ரின் மற்றும்  ார் எபிப ஃப்ரின் ைார்பமானும் அேைே கால ைார்பமான்கள் என்று 

அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

காேணம்: இடே மன அழுத்தம் மற்றும் உணர்ச்சி ேைப்ேடும் காலங்களில் உற்ேத்தியாகின்றன. 

விமை:  அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி பமலும் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கமாகும் 

8. கூற்று: ே ர்ச்சி ைார்பமான் என்ேது ஒைல் திசுக்களின் ே ர்ச்சி மற்றும் பேருக்கத்டத ஊக்குவிக்கிறது. 

காேணம்: ே ர்ச்சி ைார்பமான் குழந்டதகளுக்கு அதிகமாக சுேந்தால் அசுேத்தன்டம ஏற்ேடும் 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிற்கான ைரியான வி க்கம் அல்ல 

7. ஒரிரு வார்த்மதயில் விமையளி 

1. பேள் ரியில் ஆண்மலர்கள் உற்ேத்தியாேடதத் தூண்டும் ைார்பமான் எது? 

விமை: ஜிப்ேல்லின்கள் 

2. பையற்டக ைார்பமான் ஒன்றின் பேயரிடன எழுதுக 

விமை: 2, 4D (2, 4 டைகு ாபோ பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்)  

3. தங்காளியில் கருவுறாக் கனிடயத் தூண்டும் ைார்பமான் எது? 

விமை: ஜிப்ேல்லின்கள் 

4. குழந்டதப் போற்றிற்குப்பின் ோல் சுேக்க காேணமான ைார்பமான் எது? 

விமை: புபோலாக்டின் (PRL) 

5. மனிதரில் நீர் மற்றும் தாது உப்புக்களின் ே ர்சிடத மாற்றத்டத ஒழுங்குேடுத்தும் ைார்பமானின் 

பேயடேக் கூறு 

விமை: ஆல்பைாஸ்டிோன் 

6. மனிதர்களில் அேைே கால நிடலகட  எதிர் பகாள்  சுேக்கும் ைார்பமான் எது? 

விமை: அட்ரினலின் 
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7. பைரித்தலுக்குரிய ப ாதிகட யும் ைார்பமான்கட யும் எந்த சுேப்பி சுேக்கிறது? 

விமை: கடணயம் 

8. சிறுநீேகத்பதாடு பதாைர்புடைய ேணிகட ச் பைய்யும் ைார்பமான்களின் பேயர்கட க் கூறு 

விமை: (i) ஆல்பைாஸ்டிோன் (ii) ோோதார்பமான் 

9. பேதியியல் தூதுேர்கள் எனப்ேடும் உைல் உறுப்பு எது? 

விமை: ைார்பமான் 

10. இயற்டக ஆக்ஸின்களுக்கு உதாேணம்? 

விமை: இண்பைால்-3-அசிட்டிக் அமிலம் 

11. பையற்டக ஆக்சின்களுக்கு உதாேணம் 

விமை: 2, 4 டைக்குப ாபோபீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் 

12. ேக்கோட்டு பமாட்களின் ே ச்சிடய தடை பைய்தல் 

விமை: நுனி ஆதிக்கம் 

13. விடதயில்லா கனி உருோதல் என்ேதின் பேயர்? 

விமை: கருவுறா கானியாதல் 

14. பதங்காயின் இ நீரில் காணப்ேடும் தாேே ைார்பமான் எது? 

விமை: டைட்பைாடகனின் 

15. திசு ே ர்ப்பு முடறயில் காலஸியில் இருந்து புதிய உறுப்புகள் பதான்றுேதின் பேயர்? 

விமை: உருேத் பதாற்றவியல் 

16. டைட்பைாடகனின்கட ப் ேயன்ேடுத்தும்போது தாேேங்களின் முதுடமயடைேடத 

தாமதப்ேடுத்தப்ேடுேது எது? 

விமை: ரிச்மண்ட் லாங்க் விட வு 

17. பகாமாளித்தனமான ப ாயின் மறுபேயர் என்ன? 

விமை: ேக்காபன ப ாய் 

18. ஜிப்ேல்லின் ைார்பமானால் திடீபேன தண்டு நீட்சியடைேது? 

விமை: போல்டிங் 

19. இறுக்க நிடல ைார்பமான் என அடழப்ேடுேது எது? 

விமை: அப்சிசிக் அமிலம் 

20. ோயு நிடலயில் உள்  தாேே ைார்பமான் எது? 

விமை: எத்திலின்    

21. விந்தகமும் அண்ைகமும் பைர்த்து அடழக்கப்ேடுகிறது? 

விமை: இனப்பேருக்க சுேப்பி 

22. பிட்யூட்ைரி சுேப்பின் கதுப்புகள் யாடே? 

விமை: அடிபனாடைப்போடேசிஸ், நியுபோடைப்போடேசிஸ் 

23. தடலடம சுேப்பி என்று அடழக்கப்ேடுேது எது? 

விமை: பிட்யூட்ைரி சுேப்பி 

24. குழந்டதகள் மிடகயான ே ர்ச்சி அடையும் ப ாய் எது? 
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விமை: அசுேத்தன்டம 

25. லாக்பைாபஜனிக் ைார்பமான் என்று அடழக்கப்ேடுேது எது? 

விமை: புபோலாக்டின் 

26. அதிகப்ேடியான சிறுநீர் பேளிபயறும் நிடலயின் ப ாய் 

விமை: ையாேடீஸ் இன்சிபிைஸ் 

27. ஆளுடம ைார்பமான் என அடழக்கப்ேடுகிறது? 

விமை: டதோக்சின் 

28. டதோக்சின் உருோக்கத்திற்கு பதடேயான கனிமச்ைத்து எது? 

விமை: அபயாடின் 

29. டதோய்டு சுேப்பியின் பின்புறத்தில் உள்  சுேப்பி எது? 

விமை: ோோடதோய்டு 

30. கடணயத்தில் காணப்ேடும்  ா மில்லா சுேப்பி பைல்கள் எடே? 

விமை: லாங்கர்ைான் திட்டுகள் 

31. சிறுநீேக பமல் சுேப்பியிடன அடழக்கப்ேடுேது எது? 

விமை: அட்ரீனல் சுேப்பிகள் 

32. உயிர்காக்கும் ைார்பமான் என்று அடழக்கப்ேடும் ைார்பமான் எது? 

விமை: கார்ட்டிபைால் 

33. அேைேகால ைார்பமான் எடே? 

விமை: அட்ரீனலின்,  ார் அட்ரினலின் 

34. ஆண் இனப் பேருக்க ைார்பமான் எது? 

விமை: பைஸ்ட்பைாஸ்டிபோன் 

35. பேண் இனப்பேருக்க ைார்பமான் எது? 

விமை: ஈஸ்ட்போஜன் 

36. ப ாய்த்தடைக் காப்பு மண்ைலத்துைன் பதாைர்புடைய சுேப்பி எது? 

விமை: டதமஸ் சுேப்பி 

37. புபோபஜஸ்ட்ோன் உற்ேத்தியாகும் இைம் எது? 

விமை: கார்ப்ேஸ் லூட்டியம் 

38. டதமஸ் சுேப்பி சுேக்கும் ைார்பமான் எது? 

விமை: டதபமாசின் 

17. தாவரங்கள் ைற்றும் விலங்குகளில் இனப்சபருக்கம் 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. இடலகள் மூலம் இனப்பேருக்கம் பைய்யும் தாேேம் …………………… 

அ) பேங்காயம்    ஆ) பேம்பு 

இ) இஞ்சி     ஈ) பிமரதயாஃபில்லம் 

2. ோலிலா இனப்பேருக்க முடறயான பமாட்டுவிடுதல் மூலம் இனப்பேருக்கம் பைய்யும் உயிரினம் 
…………………. 
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அ) அமீோ     ஆ) ஈஸ்ட் 

இ) பி ாஸ்பமாடியம்   ஈ) ோக்டீரியா 
3. சின்பகமியின் விட ோல் உருோேது ……………………….. 

அ) சூஸ்போர்கள்    ஆ) பகானிடியா 
இ) மெதகாட் (கருமுட்மை)   ஈ) கி ாமிபைாஸ்போர்கள் 

4. மலரின் இன்றியடமயாத ோகங்கள்  

அ) புல்லிேட்ைம், அல்லிேட்ைம்  ஆ) புல்லிேட்ைம், மகேந்தத்தாள் ேட்ைம் 

இ) அல்லிேட்ைம், சூலக ேட்ைம்  ஈ) ைகரந்தத்தாள் வட்ைம், சூலக வட்ைம் 

5. காற்றின் மூலம் மகேந்தச்பைர்க்டக  டைபேறும் மலர்களில் காணப்ேடும் ேண்புகள் 

அ) காம்ேற்ற சூல்முடி   ஆ) சிறிய பமன்டமயான சூல்முடி 

இ) ேண்ண மலர்கள்   ஈ) சபரிய இைகு தபான்ை சூல்முடி 

6. மூடிய விடதயுடைய தாேேங்களில் (ஆஞ்சிபயாஸ்பேர்ம்கள்) ஆண் பகமீட் எவ்ேடக பைல்லிலிருந்து 

உருோகிறது? 

அ) உற்பத்தி செல்    ஆ) உைல் பைல் 

இ) மகேந்தத்தூள் தாய் பைல்  ஈ) டமக்போஸ்போர் 
7. இனச்பைல் (பகமீட்டுகள்) ேற்றிய ைரியான கூற்று எது? 

அ) இருமயம் கண்ைடே 

ஆ) ோலுறுப்புகட  உருோக்குேடே 

இ) ைார்பமான்கட  உற்ேத்தி பைய்கின்றன 

ஈ) இமவ பால் உறுப்புகளிலிருந்து உருவாகின்ைன. 

8. விந்துடே உற்ேத்தி பைய்யக்கூடிய அைர்த்தியான, முதிர்ந்த மிகவும் சுருண்ை தனித்த  ா ம் இவ்ோறு 

அடழக்கப்ேடுகிறது? 

அ) எபிடிமைமிஸ்    ஆ) விந்து நுண் ா ங்கள் 

இ) விந்து குழல்கள்    ஈ) விந்துப்டே  ா ங்கள் 

9. விந்து உருோக்கத்திற்கு ஊட்ைமளிக்கும் பேரிய நீட்சியடைந்த பைல்கள் 

அ) முதல்நிடல விந்து ே ர் உயிேணு ஆ) செர்தைாலி செல்கள் 

இ) லீடிக் பைல்கள்    ஈ) ஸ்பேர்மட்பைா பகானியா 
10. ஈஸ்ட்போஜடன உற்ேத்தி பைய்ேது 

அ) பிட்யூட்ைரியின் முன்கதுப்பு  ஆ) முதன்டம ோலிக்கிள்கள் 

இ) கிராஃபியன் பாலிக்கிள்கள்  ஈ) கார்ேஸ் லூட்டியம் 

11. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எது IUCD? 

அ) காப்பர் – டி    ஆ) மாத்திடேகள் (Oral Pills) 

இ) கருதடை திடேச் ைவ்வு   ஈ) அண்ை ா த் துண்டிப்பு 

12. துண்ைாதல் …………………….. ல் காணப்ேடுகிறது. 

அ) ஸ்மபதராமகரா   ஆ) பிடேபயாபில்லம் 

இ) ஈஸ்ட்     ஈ) டைட்ோ 
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13. இழப்பு மீட்ைல் நிகழ்வு ………………. ல் காணப்ேடுகிறது 

அ) பி ாஸ்பமாடியம்   ஆ) ஸ்டமபோடகோ 
இ) மஹட்ரா    ஈ) அமீோ 

14. மகேந்தத் தூள் …………………. உள்ப  காணப்ேடுகிறது. 

அ) மகேந்தக்கம்பி    ஆ) ைகரந்தப்மப 

இ) சூல்     ஈ) சூல்முடி 

15. அண்ை ைாதனமானது ……………………… ேக்கோட்டு பைல்கட க் பகாண்டுள் து. 

அ) 2  ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 1 

16. எண்பைாபமட்ரியம் கருேதிவுக்கு தயாோகும் நிடல ……………. ஆகும். 

அ) ோலிக்குலார் நிடல   ஆ) அண்ைம் விடுேடும் நிடல 

இ) லூட்டியல் நிமல   ஈ) மாதவிைாய் நிடல 

17. கருப்ேதித்தல் நிகழ்வுக்குப் பின்னர் ……………….  டைபேறுகிறது 

அ) பி த்தல்    ஆ) கருவுறுதல் 

இ) தகஸ்ட்ருலாவாக்கம்   ஈ) உறுப்பு உருோக்கம் 

18. முன் பிட்யூட்ைரி சுேக்கும் …………………… எனும் ைார்பமான், ோல் உற்ேத்தியாதடலக் தூண்டுகிறது. 

அ) ஆக்ஸிைாசின்    ஆ) புதராலாக்டின் 

இ) புபோபஜஸ்டிோன்   ஈ) ஈஸ்ட்போபஜன் 

19. காற்று ேழி மகேந்தச் பைர்க்டக  டைபேறும் தாேேங்களில் மகேந்தத் தூள்கள் …………….. கி.மீ தூேத்துக்கு 

பமல் கைக்கின்றன. 

அ) 2000  ஆ) 1500  இ) 1000  ஈ) 50 

20. பதனீக்கள், ஈக்கள் முதலான பூச்சிகள் மூலம்  டைபேறும் மகேந்தச்பைர்க்டகக்கு ……………………. என்று 

பேயர். 
அ) எண்ைதைாஃபிலி   ஆ) அனிபமாஃபிலி 

இ) டைட்போஃபிலி   ஈ) சூஃபிலி 

21. பூக்களில்  டைபேறும் மகேந்தச்பைர்க்டகயில் ஏறத்தாழ …………………. மகேந்தச்பைர்டகயானது 

பதனீக்க ால்  டைபேறுகிறது. 

அ) 70%  ஆ) 80%  இ) 50%   ஈ) 60% 

22. சூலின் அடிப்ேகுதி …………………… எனப்ேடும்  

அ) சூல் அடி    ஆ) சூல்துட  

இ) உட்கரு     ஈ) சூல்காம்பு 

23. தாய்த்தாேேத்திலிந்து பதான்றும் ே ரியிலிருந்து பமாட்டு பதான்றுேது ………………… எனப்ேடும் 

அ) துண்ைாதல்    ஆ) பி த்தல் 

இ) சைாட்டுவிடுதல்   ஈ) இழப்பு மீட்ைல் 

24. அணில்கள் மூலமாக ……………….. மேத்தில் மகேந்தச்பைர்க்டக  டைபேறுகிறது. 

அ) கள்ளிச்பைடி    ஆ) கி ாடிபயாலி 

இ) இலவம்பஞ்சு    ஈ) டைட்ரில்லா 
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25. ஒவ்போரு மகேந்தத்திலும் டே போன்ற அடமப்பில் …………………….. காணப்ேடுகிறது. 

அ) ைகரந்தப்மப    ஆ) மகேந்தக்கம்பி 

இ) மகேந்ததூள்    ஈ) டமக்போடேல் 

26. பிந்தணுோக்க நிகழ்ோனது ……………………. இல்  டைபேறுகிறது. 

அ) பைர்பைாலி பைல்கள்   ஆ) செமினிசபரஸ் குழல்கள் 

இ) லிடிக் பைல்கள்    ஈ) பைன்ட்ரிபயால்கள் 

27. போதுோக மனிதரில் கர்ப்ே காலம் ………………………..  ாள்க ாகும். 

அ) 280  ஆ) 380  இ) 480   ஈ) 700 

28. கர்ப்ேகாலத்தில் கருப்டேயானது தன்னுடைய இயல்பு நிடலயிலிருந்து  ……………………….. மைங்கு ேடே 
விரிேடைகிறது. 

அ) 500  ஆ) 600  இ) 400   ஈ) 700 

29. கபோனா பேடிபயட்ைா …………………….. ஆல் ஆனது 

அ) பேரிவிட்ைலின் இடைபேளி  ஆ) பைானாபேலுசிைா 
இ) கபோனா பேடிபயட்ைா   ஈ) பாலிக்கிள் செல்கள் 

30. அண்ைத்தின் பமற்புற ேைலத்தின் ைவ்வு …………………….. என்றடழக்கப்ேடுகின்றன. 

அ) பேரிவிட்ைலின் இடைபேளி  ஆ) விட்ைலின் ெவ்வு 

இ) பி ாஸ்ைா ேைலம்   ஈ) பைானாபேலுசிைா 
31. ோலிக்கிளிலிருந்து விடுேட்ை அண்ைம் மணிப ேம் மட்டுபம உயிருைன் இருக்கும். 

அ) 24  ஆ) 12   இ) 15   ஈ) 20 

32. பதசிய குடும்ே  லத்திட்ைமானது ……………………. வில் 1952ஆம் ஆண்டு உருோக்கப்ேட்ைது. 

அ) இந்தியா    ஆ) சீனா 
இ) அபமரிக்கா    ஈ) ஆப்பிரிக்கா 

33. பின் பிட்யூட்ைரியில் சுேக்கும் ைார்பமானான ………………….. கருப்டே சுருங்குேடதத் தூண்டுகிறது 

அ) ஆக்சிதைாசின்    ஆ) சின்சுலின் 

இ) ஈஸ்ட்போஜன்    ஈ) புபோலாக்டின் 

34. பின்ேருேனேற்றுள் தன்மகேந்தச் பைர்க்டகக்கு உதாேணம் எது? 

அ) மஹபிஸ்கஸ்    ஆ) புல் 

இ) ஆப்பிள்     ஈ) போஜாச்பைடி 

35. ………………… தட்டு ேடிேமான அடமப்ோகும் 

அ) கருப்டே    ஆ) தாய்தெய் இமைப்பு திசு 

இ) அண்ைம்     ஈ) விந்து 

36. போதுோக ……………….. நிடலயில் மாதவிைாய் நிகழ்ேதில்டல 

அ) கருவுற்ை    ஆ) அனீமியா 
இ) அம்பனாரியா    ஈ) அதிக எடை 

37. போதுோக ஒவ்போரு …………………. ஒரு முட்டையானது அண்ைகத்தில் முதிர்ச்சியுறுகிறது. 

அ) ேருைமும்    ஆ)  ாளும் 
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இ) ோேமும்     ஈ) ைாதமும் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. இருவித்திடல தாேேத்தில் கருவுறுதல்  டைபேறும்போது சூல்டேயில் உள்  பைல்களின் எண்ணிக்டக 

ஏழு 

2. கருவுறுதலுக்கு பின் சூற்டே கனி ஆக மாறுகிறது 

3. பி பனரியாவில்  டைபேறும் ோலிலா இனப்பேருக்கம் இழப்பு மீட்ைல் ஆகும். 

4. மனிதரில் கருவுறுதல் அகக்கருவுறுதல் ஆகும். 

5. கருவுறுதலுக்குப் பின் 6 முதல் 7  ாட்களில் கரு ேதித்தல்  டைபேறுகிறது. 

6. குழந்டத பிறப்பிற்குப் பின் ோல் சுேப்பிக ால் சுேக்கப்ேடும் முதல் சுேப்பு சகாலஸ்ட்ரம் எனப்ேடும். 

7. புபோலாக்டின் முன்பிட்யூட்ைரி சுரப்பி ஆல் உற்ேத்தி பைய்யப்ேடுகிறது. 

8. அஸ்பராகஸ்/ெர்க்கமர வள்ளிக்கிழங்கு போன்ற தாேேங்களின் பேர்க்கிழங்குகள் உைல 

இனப்பேருக்கத்தில் ேயன்ேடுகின்றன. 

9. கற்றாடழயில் குமிழம் தடேயில் விழுந்து பேரூன்றிப் புதிய தாேேத்திடன உருோக்குகிறது 

10. மகேந்தத்தின் காம்பு போன்ற அடமப்பு ைகரந்தக்கம்பி எனப்ேடும் 

11. மகேந்த தூளின் எக்டஸனில் காணப்ேடும் நிடலயான துட  வளர்துமள எனப்ேடும் 

12. சூலானது சூழ் அடறயினுள் சூழ்காம்பு மூலம் ஒட்டிக் காணப்ேடுகிறது. 

13. கருப்டே பைல்கள் அடிப்ேகுதியில் உள் டே எதிர்த்துருவ பைல்க ாக உள் ன. 

14. அண்ை பைல்லில் உள்  ேக்கோட்டுச் பைல்கள் சிமனயாற்றியம் எனப்ேடும். 

15. கருப்டேயில் உள்  சூல் திசுவில் எட்டு உட்கருக்கள் அடமந்துள் ன. 

16. ஆட்பைாபகமியின் மறுபேயர் தன்ைகரந்தச்தெர்க்மக ஆகும். 

17. காற்று ேழி மகேந்தேச்பைர்க்டக என்ேது அனிதைாஃபிலி ஆகும் 

18. நீர்ேழி மகேந்தச்பைர்க்டக மஹட்ரில்லாவில் காணப்ேடுகிறது. 

19. பதன்சிட்டு ேறடே மூலம் கல்வாமழ தாேேத்தில் மகேந்தச்பைர்க்டக  டைபேறுகிறது. 

20. உற்பத்தி பைல்லானது இேண்டு ஆண் ோலினச் பைல்கட  உருோக்குகிறது. 

21. சூலுமை விடதயுடறயாக மாற்றம் அடைகிறது. 

22. விந்தணுோக்க நிகழ்ோனது செமினிசபரஸ் குழல்களில்  டைபேறுகிறது. 

23. விந்துபைல்களில் நீண்ை தடலப்ேகதி சுருங்கிய உட்கருமவ பகாண்டுள் து. 

24. மைட்தைாகாண்ட்ரியா விந்தணுவின் ோல்ேகுதி  கர்ேதற்குத் பதடேயான ஆற்றடல அளிக்கிறது. 

25. மனித அண்ைமானது கருவுைவு அற்றது 

26. அண்ைத்தின் பமற்புற ேைலத்தின் ைவ்வு விட்ைலின் ெவ்வு என்றடழக்கப்ேடுகிறது. 

27. அண்ைத்தின் பி ாஸ்மா ேைலமானது பேளிப்புறம் தடித்த கதரானா தரடிதயட்ைா ஆல் சூழப்ேட்டுள் து. 

28. மாதவிைாய் சுழற்சியில் பேருக்க நிடலயானது பாலிக்குலார் நிமல என அடழக்கப்ேடுகிறது. 

29. கருமுட்டையானது எண்தைாசைட்ரியம் –இல் ேதிய டேக்கப்ேடுகிறது. 

30. LH ன் உச்ைநிடல, மாதவிைாய் சுழற்சியின் அண்ைம் விடுபடும் நிமலயில் ஏற்ேடுகிறது. 

31. டைபகாட் என்ேது கருவுற்ை முட்மை ஆகும். 

32. மறுசீேடமப்பின்மூலம் பிளாஸ்டுலா ஆனது பகஸ்ட்ருலாோக மாற்றமடைகிறது. 
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33. பி ாஸ்டுலா பகஸ்ட்ருலாோக மாற்றமடைேது கருக்தகாளைாதல் என்று அடழக்கப்ேடுகிறது 

34. தாய்தெய் இமைப்புத்திசு கருப்டே சுேருைன் இடணந்த ே ரும் கருவிற்கும் தாய்க்கும் இடைபய 

தற்காலிக இடணப்டே ஏற்ேடுத்துகிறது. 

35. பையுைன் தாய்பைய் இடணப்புத்திசுடே இடணக்கின்ற திசு சதாப்புள் சகாடி என்றடழக்கப்ேடுகிறது. 

36. கருோனது கருப்டேயில் ே ர்ச்சியடையும் காலம் கர்ப்பகாலம் எனப்ேடுகிறது. 

37. மனிதர்களின் கர்ப்ேகாலம் 280  ாட்க ாகும் 

38. கர்ப்ேகால முடிவில் தாயின் கருப்டேயிலிருந்து  பையானது பேளிேரும் நிடல குழந்மத பிைப்பு 

எனப்ேடும். 

39. அண்ைத்தினால் இேண்டு முட்டையானது பேளியிைப்ேட்டு இரு பேறுேட்ை விந்துோல் கருவுறுதல் 

 டைபேற்று தவறுபட்ை இரட்மையர்கள் உருோகின்றனர். 
40. பதசிய குடும்ே  லத்திட்ைமானது இந்தியாவில் 1952ல் உருோக்கப்ேட்ைது 

41. தடலகீழான சிேப்பு ேடிே முக்பகாண குறியீடு இந்தியாவில் குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு திட்ைத்டதக் 

குறிக்கிறது. 

42. அறுடே சிகிச்டை முடறயின்மூலம் ஆண்களுக்கு வாசெக்ைமி மற்றும் பேண்களுக்கு டியூசபக்ைமி 

முடறயில் குழந்டத பிறப்பு தடை பைய்யப்ேடுகிறது. 

43. தமிழ் ாட்டில் யுனிசெஃப் அடமப்ோனது ேள்ளிகளில்  ாப்கின்கட  எரிப்ேதற்கான மலிவு விடல 

எரியூட்டிகட  ேழங்கியுள் னர். 
44. மகேந்தத்தூளின் பேளியுடற எக்ம ன் எனவும் உள்ளுடற இன்மைன் எனவும் அடழக்கப்ேடும். 

45. மாதவிைாய் சுழற்சியில் 14ம்  ாள்  டைபேறும் மாற்றம் அண்ைம் விடுபடும் நிடல எனப்ேடும் 

46. அண்ைத்தின் பேளிப்புற தடித்த உடற கதரானா தரடிதயட்ைா எனப்ேடும் 

47. ோலிலா இனப்பேருக்கத்தில் விந்தகம் என்னும் ஸ்தபாராஞ்சியம் பேடித்து விடதத் துகள்கள் 

பேளிபயற்றப்ேடுகின்றன. 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. சூலின் காம்புப் ேகுதி பூக்காம்பு எனப்ேடும். 

விமை: தேறு, சூலின் காம்புப் ேகுதி சூல்காம்பு எனப்ேடும் 

2. விடதகள் ோலின இனப்பேருக்கத்தின் மூலம் உருோகின்றது. 

விமை: ைரி 

3. ஈஸ்ட் ோலிலா இனப்பேருக்க முடறயான பைல்பிரிதல் மூலம் இனப்பேருக்கம் பைய்கிறது. 

விமை: தேறு, ஈஸ்ட் ோலிலா இனப்பேருக்க முடறயான பமாட்டு விடுதல் அல்லது அரும்புதல் மூலம் 

இனப்பேருக்கம் பைய்கிறது. 

4. மகேந்தத்தூள்கட  ஏற்கக்கூடிய சூலகத்தின் ேகுதி சூல்தண்ைாகும் 

விமை: தேறு, மகேந்த தூள்கட  ஏற்கக் கூடிய சூலகத்தின் ேகுதி சூலகமுடி 

5. பூச்சிகள் மூலம் மகேந்தச்பைர்க்டக  டைபேறும் மலரிலுள்  மகேந்தத்தூள்கள் உலர்ந்து, பமன்டமயாக, 

எடையற்றதாகக் காணப்ேடும். 

விமை: தேறு, காற்றின் மூலம் மகேந்தச்பைர்க்டக  டைபேறும் மலரிள்  மகேந்ததூள்கள் உலர்ந்து 

பமன்டமயாக, எடையற்றதாகக் காணப்ேடும் 
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6. இனப்பேருக்க உறுப்புகள் உற்ேத்தி பைய்யக்கூடிய இனச்பைல்கள் இேட்டைமயத் தன்டமயுடையடே. 

விமை: தேறு, இனப்பேருக்க உறுப்புகள் உற்ேத்தி பைய்யக்கூடிய இனச்பைல்கள் ஒற்டறமய 

தன்டமயுடையடே. 

7. பிட்யூட்ைரியின் பின்கதுப்பு LH-ஐச் சுேக்கிறது 

விமை: தேறு, பிட்யூட்ைரியின் முன்கதுப்பு LH-ஐச் சுேக்கிறது 

8. கருவுற்றிருக்கும் போது மாதவிைாய் சுழற்சி  டைபேறுேதில்டல. 

விமை: ைரி 

9. இனச்பைல் உருோதடல அறுடே சிகிச்டை முடறயிலான கருத்தடை முடற தடை பைய்கிறது. 

விமை: தேறு, கருவுறுதல்  டைபேறுேடத அறுடே சிகிச்டை முடறயிலான கருத்தடை முடற தடை 

பைய்கிறது. 

10. ஈஸ்ட்போஜன் மற்றும் புபோபஜஸ்டிோனின் மிடன சுேப்பு மாதவிைாய்க்கு காேணமாகிறது. 

விமை: தேறு, ஈஸ்ட்போஜன் மற்றும் புபோபஜஸ்டிோன் குடறசுேப்பு மாதவிைாய்க்கு காேணமாகிறது. 

11. அமீோ துண்ைாதல் முடறயில் இனப்பேருக்கம் பைய்கிறது 

விமை: தேறு, அமீோ பி த்தல் முடறயில் இனப்பேருக்கம் பைய்கிறது 

12. சூலின் அடிப்ேகுதி சூல் அடி எனப்ேடும் 

விமை: ைரி 

13. தன் மகேந்தச்பைர்க்டகயில் விடதகள் மிக  லிேடைந்த தாேேங்கட  உருோக்கும்  

விமை: ைரி 

14. மாதவிைாய் சுழற்சியில் மாதவிைாய் நிடல என்ேது பேருக்க நிடல எனப்ேடும் 

விமை: தேறு, மாதவிைாய் சுழற்சியில் மாதவிைாய் நிடல என்ேது அழிவு நிடல எனப்ேடும் 

15. சீம்ோல் குழந்டதக்கு பதடேயான ப ாய் எதிர்ப்புத்திறடனக் பகாண்டுள் து 

விமை: ைரி 

16. கருவுறுதல்  டைபேறும் போது கார்ேஸ்லூட்டியம் சிடதந்து விடுகிறது. 

விமை: தேறு, கருவுறுதல்  டைபேறும்போது கார்ேஸ்லூட்டியம் சிடதேதில்டல 

17. ோலிலா இனப்பேருக்கத்தில் குன்றாப் ேகுப்பு பைல்பிரிதல்  டைபேறுகிறது 

விமை: ைரி 

18. கருப்டேயினுள் எட்டு உட்களுக்கள் அடமந்துள் ன. 

விமை: ைரி 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. பி த்தல்  -  அ) ஸ்டமபோடகோ 
2. பமாட்டுவிடுதல் - ஆ) அமீோ 
3. துண்ைாதல் - இ) ஈஸ்ட் 

விமை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 –அ 

2. சபாருத்துக 

1. குழந்டத பிறப்பு  - அ) கருவுறுதலுக்கும் குழந்டத பிறப்பிற்கும் இடைப்ேட்ை கால அ வு 
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2. கர்ப்ே காலம்   - ஆ) கருவுற்ற முட்டை எண்பைாபமட்ரியத்தில் ேதிேது 

3. அண்ை எணு பேளிபயற்றம் - இ) கருப்டேப் டேயிலிருந்து குழந்டத 

4. கரு ேதித்தல்  - ஈ) கிோஃபியன் ோலிக்கிள்களிலிருந்து முட்டை பேளிபயறுதல் 

விமை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 - ஆ 

3. சபாருத்துக 

A. கருத்தடை தடுப்புமுடற  - அ) மருந்து மாத்திடேகள் 

B. ைார்பமான் முடற  - ஆ) குழியுடற 

C. கருத்தடை ைாதனம்  - இ) ோபைக்ைமி 

D. அறுடே சிகிச்டை முடற - ஈ) காப்ேர் – டி 
A B C D 

அ) 2 3 4 1 

ஆ) 2 1 4 3 

இ) 1 2 3 4 

ஈ)  4 3 2 1 

4. சபாருத்துக 

A. மாதவிைாய் நிடல  - 1. 15 முதல் 28  ாட்கள் 

B. ோலிக்குலார் நிடல  - 2. 4 முதல் 5  ாட்கள் 

C. அண்ைம் விடுேடும் நிடல - 3. 6 முதல் 13  ாட்கள்  

D. லூட்டியல் நிடல   - 4. 14ம்  ாள் 
A B C D 

அ) 1 2 3 4 

ஆ)  2 3 4 1 

இ)  1 3 4 2 

ஈ) 2 4 3 1 

5. சபாருத்துக 

A. காற்று ேழி மகேந்தச்பைர்க்டக  - 1. டைட்போபிலி 

B. பூச்சிகள் ேழி மகேந்தச்பைர்க்டக  - 2. சூஃபிலி 

C. நீர்ேழி மகேந்த பைர்க்டக   - 3. அனிபமாஃபிலி 

D. விலங்குகள் ேழி மகேந்தச்பைர்க்டக - 4. எண்ைபமாஃபிலி 
A B C D 

அ) 1 2 3 4 

ஆ)  3 4 1 2 

இ) 1 3 4 2 

ஈ)  2 4 3 1 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி. பமலும் காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியான வி க்கம் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி ஆனால் காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியன வி க்கமன்று 
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இ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காேணம் ைரியன்று 

ஈ) கூற்று தேறானது ஆனால் காேணம் ைரியானது 

1. கூற்று (A): அறுடே சிகிச்டை முடறயில் கருத்தடை பைய்ேது கருேதித்தடல தடுப்ேதாகும். 

காேணம் (R): டியூபேக்ைமி என்ேது கருத்தடை அறுடே சிகிச்டை  

விமை: ஈ) கூற்று தேறானது ஆனால் காேணம் ைரியானது 

2. கூற்று (A): மகேந்த தூளின் உற்ேத்தி பைல் பிரிதல் அடைந்து இேண்டு ஆண் ோலினச் பைல்கட  

உண்ைாக்குகிறது 

காேணம் (R): மகேந்தத் தூளின் உைல பைல்லினுள் ஒரு பேரிய உட்கரு உள் து. 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி ஆனால் காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியன 

வி க்கமன்று 

3. கூற்று (A) : பின் பிட்யூட்ைரியில் சுேக்கும் ைார்பமானான ஆக்சிபைாசின் கருப்டே சுருங்குேடத 

தூண்டுகிறது. 

காேணம் (R): பின் பிட்யூட்ைரியின் ைார்பமானான ஆக்சிபைாசின் ோல் பேளிபயறுதடலத் தூண்டுகிறது. 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி ஆனால் காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியன 

வி க்கமன்று 

6. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. ஒரு மகேந்தத்தூளிலிருந்து இேண்டு ஆண் பகமீட்டுகள் மட்டும் உருோகிறது எனில், ேத்து சூல்கட  

கருவுறச் பைய்ய எத்தடன மகேந்தத் தூள்கள் பதடேப்ேடும்? 

விமை: 10 மகேந்த தூள்கள் 

2. சூலகத்தின் எப்ேகுதியில் மகேந்தத்தூள் முட த்தல்  டைபேறுகிறது? 

விமை: சூழ்முடி 

3. பமாட்டுவிடுதல் மூலம் இனப்பேருக்கம் பைய்யும் இேண்டு உயிரிகட க் குறிப்பிைவும். 

விமை: ஈஸ்ட், டைட்ோ 
4. ஒரு விடதயில் உள்  கருவூணின் பேடல என்ன? 

விமை: கரு ே ர்ச்சிக்கு உணேளிக்கிறது 

5. கருப்டேயின் அதி தீவிே தடைச் சுருக்குதலுக்கு காேணமான ைார்பமானின் பேயடேக் கூறுக 

விமை: ஆக்ஸிபைாசின்  

6. விந்து பைல்லின் அக்போபைாமில் காணப்ேைக்கூடிய ப ாதியின் பேயபேன்ன? 

விமை: ையலு ோனிபைஸ் 

7. உலக மாதவிைாய் சுகாதாே தினம் எப்போது பகாண்ைாைப்ேடுகிறது? 

விமை: பம 28 

8. கருத்தடையின் பதடே என்ன? 

விமை: குழந்டத பிறப்டே கட்டுப்ேடுத்துதல் 

9. கீழ்க்கண்ை நிகழ்வுகள் பேண்ணின் இனப்பேருக்க மண்ைலத்தில் எந்த ோகத்தில் (உறுப்பில்) 

 டைபேறுகிறது? 

அ) கருவுறுதல்  –  அண்ை  ா த்தின் ஆம்புல்லா ேகுதி 
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ஆ) ேதித்தல்  - கருப்டே 

10. பூஞ்டைகளில் புதிய உைலத்டத பதாற்றுவிப்ேது எது? 

விமை: உைல இடழ (டைோ) 
11. மகேந்தத் தூளில் உற்ேத்தி பைல்லானது எவ்ேடக பிரிதல் மூலம் ஆண் ோலினச் பைல்கட  

உருோக்குகிறது? 

விமை: குன்றாப்ேகுப்பு (டமட்ைாசிஸ்) 

12. நீர்ேழி மகேந்தச்பைர்க்டக எந்த தாேேங்களில்  டைபேறுகிறது? 

விமை: டைபிஸ்கஸ், ோலிஸ் நீரியா 
13. கருவுறுதலுக்குப்பின் விடதயுடறயாக மாற்றமடைேது எது? 

விமை: சூலுடற 

14. கருவுற்ற முட்டை பி ாஸ்டுலாோக உருோதலின் பேயர் என்ன? 

விமை: பி த்தல் 

15. இழந்த ோகங்கட  மீண்டும் உருோக்கி புதிய உயிரிடயத் பதாற்றுவிப்ேதன் பேயர் என்ன? 

விமை: இழப்பு மீட்ைல் 

16. மலரின் உட்புற ேட்ைம் எது? 

விமை: சூலக ேட்ைம் 

17. ஓர் ஆண் இனச்பைல் அண்ைத்துைன் இடணந்து இேட்டை மய டைபகாட்டை பதாற்றுவிப்ேது? 

விமை: சின்பகமி 

18. விந்து பைல் உருோக்கத்திற்கு பதடேயான உணவூட்ைதிடன பகாடுக்கும் பைல்? 

விமை: பைர்பைாலி பைல்கள் 

19. மாதவிைாய் நிடல முடிேடையும் நிடலக்கு பேயர் என்ன? 

விமை: மாதவிடைவு 

20. பி ாஸ்டுலா முதன்டம கருக்பகா  அடுக்கு பைல்கட  உள் ைக்கிய பகஸ்ட்ருலாோக 

மாறறமடைேதின் பேயர்? 

விமை: கருக்பகா மாதல் 

18. ைரபியல் 
1. ெரியான விமையத் ததர்வு செய்க 

1. பமண்ைலின் கருத்துப்ேடி அல்லீல்கள் கீழ்க்கண்ை ேண்புகட ப் பேற்றுள் ன. 

அ) ஒரு பஜாடி ஜீன்கள்   ஆ) பண்புகமள நிர்ையிப்பது 

இ) மேேணுக்கட  (ஜீன்) உருோக்குேது ஈ) ஒடுங்கு காேணிகள் 

2. எந்நிகழ்ச்சியின் காேணமாக 9:3:1:1 உருோகிறது? 

அ) பிரிதல்     ஆ) குறுக்பக கலத்தல் 

இ) ொர்பின்றி ஒதுங்குதல்   ஈ) ஒடுங்க தன்டம 

3. பைல் ேகுப்ேடையும் போது, ஸ்பின்டில்  ார்கள் குபோபமாபைாமுைன் இடணயும் ேகுதி 

அ) குபோபமாமியர்    ஆ) பைன்ட்போபைாம் 

இ) சென்ட்தராமியர்    ஈ) குபோபமானீமா 

http://www.winmeen.com/


10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 54 of 95 

4. பைன்ட்போமியர் டமயத்தில் காணப்ேடுேது ……………………… ேடக குபோபமாபைாம் 

அ) டீபலா பைன்டீரிக்   ஆ) சைட்ைா சென்ட்ரிக் 

இ) ைப்-பமட்ைா பைன்ட்ரிக்   ஈ) அக்போ பைன்ட்ரிக் 

5. டி.என்.ஏ வின் முதுபகலும்ோக ………………….. உள் து 

அ) டீ ஆக்ஸி டேபோஸ் ைர்க்கடே  ஆ) ோஸ்பேட் 

இ) ட ட்ேஜன் காேங்கள்   ஈ) ெர்க்கமர பாஸ்தபட் 

6. ஒகைாகி துண்டுகட  ஒன்றாக இடணப்ேது ……………… 

அ) பைலிபகஸ்    ஆ) டி.என்.ஏ ோலிபமபேஸ் 

இ) ஆர்.என்.ஏ பிடேமர்   ஈ) டி.என்.ஏ லிதகஸ் 

7. மனிதனில் காணப்ேடும் குபோபமபைாம்களின் எண்ணிக்டக …………………… 

அ) 22 தஜாடி ஆட்தைாதொம்கள் ைற்றும் 1 தஜாடி அல்தலாதொம்கள் 

ஆ) 22 ஆபைாபைாம்கள் மற்றும் 1 அல்பலாபைாம்கள் 

இ) 46 ஆட்பைாபைாம்கள் 

ஈ) 46 பஜாடி ஆட்பைாபைாம்கள் மற்றும் 1 பஜாடி அல்பலாபைாம்கள் 

8. ேன்மய நிடலயில் ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்ேட்ை குபோபமாபைாம்கட  இழத்தல் ………………. என 

அடழக்கப்ேடுகிறது. 

அ)  ான்மய நிடல    ஆ) ஆன்யூ பிளாய்டு 

இ) யூபி ாய்டி    ஈ) ேலேன்மயநிடல 

9. V ேடிே குபோபமாபைாம்கள் …………………. எனப்ேடும் 

அ) சைட்ைாசென்ட்ரிக்   ஆ) அக்போபைன்ட்ரிக் 

இ) ைப்பமட்ைா பைன்ட்ரிக்   ஈ) டீபலாபைன்ட்ரிக் 

10. மனிதனில் ……………….. ேது பஜாடி குபோபமாபைாம்கள் ோல் குபோபமாபைாம்கள் ஆகும். 

அ) 22   ஆ) 20   இ) 23   ஈ) 21 

11. L ேடிேக் குபோபமாபைாம்கள் ……………………….. என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

அ) அக்போபைன்ட்ரிக்   ஆ) பமட்ைாபைன்ட்ரிக் 

இ) ெப்சைட்ைாசென்ட்ரிக்   ஈ) டீபலாபைன்ட்ரிக்  

12. …………………. ட ட்ேஜன் காேம் அல்ல, 

அ) அடிடனன்    ஆ) டதமின் 

இ) லூசின்     ஈ) டைட்பைாசின் 

13. ைரியான பஜாடியிடனத் பதர்ந்பதடு 

அ) A ≡ G     ஆ) G ≡ A 

இ) A ≡ C     ஈ) G ≡ C 

14. ோட்ைன், கிரிக் மற்றும் வில்கின்ஸ் ஆகிபயாரின் …………………. ஆய்வுக்காக ப ாேல் ேரிசு ேழங்கப்ேட்ைது. 

அ) டி.என்.ஏ இேட்டிப்ோதல்     ஆ) ஆ.என்.ஏ ேற்றிய ேடிப்பு 

இ) நியூக்ளிக் அமிலங்களின் மூலக்கூறு அமைப்பு  ஈ) டி.என்.ஏ பிரித்பதடுத்தல் 

15. ைவுன் ப ாய்க்கூட்டு அறிகுறி ………………………. ஐ ைார்ந்தது 
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அ) யூபி ாய்டி    ஆ) நீக்கமடைதல் 

இ) தடலகீழாதல்    ஈ) அன்யூபிளாய்டி 

16. ………………… ஒரு ஜீன் அல்லது புள்ளி ைடுதிமாற்றம் 

அ) நீக்கைமைதல்    ஆ) இேட்டிப்ோதல் 

இ) தடலகீழ் மாற்றம்   ஈ) பி ாய்டி 

17. இேட்டிப்ோதல் பதாைங்கும் இைத்தில் …………………… என்ற ப ாதி இடணகிறது. 

அ) பேப்லிபகஸ்    ஆ) சஹலிதகஸ் 

இ) அடமபலஸ்    ஈ) லிபகஸ் 

18. பைன்ட்போமியர் குபோபமாபைாமின் டமயத்திற்கு அருகில் காணப்ேடுேது 

அ) ெப்சைட்ைாசென்ட்ரிக்   ஆ) பமட்ைாபைன்ட்ரிக் 

இ) ஆக்போபைன்ட்ரிக்   ஈ) டீபலாபைன்ட்ரிக் 

19. மனிதர்கள் ஒவ்போரு பைல்களிலும் பஜாடி குபோபமாைம்கள் காணப்ேடுகின்றன. 

அ) 23  ஆ) 22   இ) 20   ஈ) 12 

20. ட ட்ேஜன் காேங்களுக்கு இடைபயயான ட ட்ேஜன் பிடணப்பு டி.என்.ஏ.விற்கு ………………….. 

தன்டமடயத் தருகிறது. 

அ) நிடலயற்ற    ஆ) நிமலப்பு 

இ) ைமநிடலயற்ற    ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்டல 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. பமண்ைலின் ஒரு பஜாடி பேறுேட்ை ேண்புகள் அல்லீல்கள் என அடழக்கப்ேடுகின்றது. 

2. ஒரு குறிப்பிட்ை ேண்பின் (ஜீனின்) பேளித்பதாற்றம் புைத்ததாற்ைம் (பீதனாமைப்) எனப்ேடும் 

3. ஒவ்போரு பைல்லின் உட்கருவில் காணப்ேடும் பமல்லிய நூல் போன்ற அடமப்புகள் 

குதராதைாதொம்கள் என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

4. ஒரு டி.என்.ஏ இேண்டு பாலிநியுக்ளிதயாமைடு இடழக ால் ஆனது 

5. ஒரு ஜீன் அல்லது குபோபமாபைாம் ஆகியேற்றின் அடமப்பு அல்லது அ வுகளில் ஏற்ேைக்கூடிய 

ேேம்ேடேயாகத் பதாைேக்கூடிய மாற்றங்கள் ெடுதி ைாற்ைம் என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

6. கதிர் அரிோள் இேத்த பைாடக ப ாயுள்  இேத்த புேதப் ேகுதியில் ஹீதைாகுதளாபின் மூலக்கூறு உள் து 

7. பமண்ைல் ஆஸ்திரியா  ாட்டைச் ைார்ந்தேர் 
8. இேண்டு இடண எதிபேதிோன ேண்புகட ப் ேற்றிய இனக்கலப்பு இரு பண்பு கலப்பு  எனப்ேடும். 

9. ோேம்ேரிய விதிகட  முன் டேத்தேர் சைண்ைல்  

10. மனித பைல்லில் 46 எண்ணிக்டகயுள்  குபோபமாபைாம்கள் காணப்ேடுகின்றன. 

11. பைல் பிரிதலின் போது ஸ்பின்டில்  ார்கள் குபோபமாபைாம்களுைன் இடணயும் ேகுதி சென்ட்தராமியர் 
ஆகும். 

12. குபோபமாபைாம்களின் இறுதிப் ேகுதி டிதலாமியர் ஆகும். 

13. டி.என்.ஏ ட ட்ேஜன் ைாேம் இடணயுறுதலுக்கான விதிடய பேளியிட்ைேர் ொர்காஃப் 

14. டி.ன்.க்ஷ இேட்டிப்ோதல் பதாைங்கும் இைத்தில் சஹலிதகஸ் என்ற ப ாதி இடணகிறது. 

15. ஹியூதகா டீ விரிஸ் என்ேேர் ைடுதி மாற்றம் என்ற பைால்டல அறிமுகப்ேடுத்தினார். 
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16. ைாமலதெர பிரிம்தராஸ் தாேேத்தில் ஹியூபகா டீ விரிஸ் ைடுதி மாற்றத்திடன கண்ைறிந்தார் 
17. அடிடனன் மற்றும் குோடனன் பைர்ந்தது பியுரின்கள் எனப்ேடும் 

18. டதமின் மற்றும் டைட்பைாசின் இடணந்தது பிரிமிடின்கள் எனப்ேடும் 

19. டி.என்.ஏ மாதிரியில் ஒரு முழு சுற்றில் 10 காே இடணகள் உள் ன. 

20. டி.என்.ஏ வில் உள்  ட ட்ேஜன் காேங்கள் பியூரின்கள், பிரிமிடின்கள் 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. பமண்ைலின் இரு ேண்பு கலப்பு விகிதம் F2 தடலமுடறயில் 3:1 ஆகும் 

விமை: தேறு, பமண்ைலின் இரு ேண்பு கலப்பு விகிதம் F2 தடலமுடறயில் 9:3:3:1 

2. ஒடுங்கு ேண்ோனது ஒங்கு ேண்பினால் மாற்றப்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, ஒடுங்கு ேண்ோனது பேளிப்ேடுத்தும் ஓங்கு ேண்பினால் மாற்றப்ேடுகிறது. 

3. ஒவ்போரு பகமீட்டும் ஜீனின் ஒபே ஒரு அல்லீடலக் பகாண்டுள் து 

விமை: ைரி 

4. ஜீன் அடமப்பில் பேறுேட்ை இேண்டு தாேேங்கட க் கலப்பினம் பைய்து பேறப்ேட்ை ைந்ததி கலப்புயிரி 

ஆகும் 

விமை: ைரி 

5. சில குபோபமாபைாம்களில் டீபலாமியர் எனப்ேடும் நீண்ை குமிழ் போன்ற இடணயுறுப்பு காணப்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, சில குபோபமாபைாம்களில் ைாட்டிடலட் எனப்ேடும் நீண்ை குமிழ் போன்ற இடணயறுப்பு 

காணப்ேடுகிறது. 

6. டி.என்.ஏ ோலிபமபேஸ் ப ாதியின் உதவியுைன் புதிய நியூக்ளிபயாடைடுகள் பைர்க்கப்ேட்டு புதிய நிேப்பு 

டி.என்.எ இடழ உருோகிறது. 

விமை: ைரி 

7. ைவுன் ப ாய்க் கூட்டு அறிகுறி என்ேது 45 குபோபமாபைாம்கள் உள்  மேபியல் நிடல 

விமை: தேறு, ைவுன் ப ாய்க் கூட்டு அறிகுறி என்ேது 47 குபோபமாபைாம்கள் உள்  மேபியல் நிடல. 

8. நீக்கமடைதல் ஒரு புள்ளி ைடுதி மாற்றம் ஆகும். 

விமை: ைரி 

9. மும்மயத் தாேேங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அதிக அ வில் போட்டி போடுேடே  

விமை: தேறு, மும்மயத் தாேேங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் போதுோக மலட்டுத்தன்டம உடையடே. 

10.  ான்மய நிடலத் தாேேங்கள் விேைாயிகளுக்கு தீடம ேயக்கக் கூடியடே. 

விமை: தேறு,  ான்மய நிடலத் தாேேங்கள் விேைாயிகளுக்கு  ன்டம ேயக்கக் கூடியடே. 

11. விந்தணுக்கள் பைட்டிபோபகமிட்டிக் ேடகடயச் ைார்ந்தது. 

விமை: ைரி 

12. ஆர்.என்.ஏ மேபுப் ேண்புகள் கைத்தாத தன்டமயுடையடே. 

விமை: தேறு, ஆர்.என்.ஏ மேபுப் ேண்புகள் கைத்தும் தன்டமயுடையடே 

13. ஆண் மற்றும் பேண் பைல்களில் ைமமான எண்ணிக்டகயுள்  ஆட்பைாபஸாம்கள் உள் ன. 

விமை: ைரி 

14. பகால் ேடிே குபோபமாபைாம்கள் அக்போபைன்ட்ரிக் என்று அடழக்கப்ேடுகின்றன. 
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விமை: ைரி 

15. டி.என்.ஏ மாதிரியில் ஒரு முழுச் சுற்றில் ேன்னிபேண்டு காே இடணகள் உள் ன. 

விமை: தேறு, டி.என்.ஏ மாதிரியில் ஒரு முழுச்சுற்றில் ேத்து காே இடணகள் உள் ன. 

16. லிபகஸ் டி.என்.ஏ வின் இேண்டு இடழகட யும் பிரிக்கின்றது. 

விமை: தேறு, பைலிபகஸ் டி.என்.ஏ வின் இேண்டு இடழகட யும் பிரிக்கின்றது. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. ஆட்பைாபைாம்கள்   - அ) டிடேபைாமி 21 

2. இருமய நிடல   - ஆ) 9:3:31 

3. அல்பலாபைாம்கள்  - இ) 22 பஜாடி குபோபமாபைாம்கள் 

4. ைவுன் ப ாய்க் கூட்டு அறிகுறி  - ஈ) 23ேது பஜாடி குபோபமாபைாம்கள் 

விமை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – உ, 4 – அ, 5 – ஆ 

2. சபாருத்துக 

A. ேழி  ைத்தும் இடழ - 1) மேபியலின் அடிப்ேடை தத்துேம் 

B. பின் தங்கிய இடழ - 2) பதாைர்ச்சியான இடழ 

C. பமண்ைல்   - 3) முப்ேரிமாண டி.என்.ஏ மாதிரி 

D. ோட்ைன் மற்றும் கிரிக் - 4) டி.என்.ஏ வில் சிறிய ேகுதிகள் 
A B C D 

அ) 1 2 3 4 

ஆ)  2 1 3 4 

இ) 1 2 4 1 

ஈ)  2 4 1 3 

3. சபாருத்துக 

1) டி.என்.ஏ ோலிபமபேஸ் - அ) இேட்டிப்ோதல் கலடேயின்பமல் 

2) பைாபமா ஐபைாபமபேஸ் - ஆ) முறுக்கல்கட  நீக்குதல் 

3) டி.என்.ஏ லிபகஸ்  - இ) டி.என்.ஏ துண்டுகள் 

4) பைலிபகஸ்  - ஈ) புதிய இடழ உருோக்கம் 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – இ, 4 – ஆ 

4. சபாருத்துக 

1) 2n – 2  - அ) டிடேபைாமி 

2) 4n   - ஆ)  ான்மய நிடல 

3) 2n + 1  - இ)  ல்லிபைாமி 

4) 2n – 1  - ஈ) பமாபனாபைாமி 

விமை: 1 – இ, 2 – ஆ, 3 – அ, 4 – ஈ 

5. சபாருத்துக 

பகுதி – I பகுதி – II பகுதி - III 
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X மற்றும் லு குபோபமாபைாம்  பிோன்சிஸ் கிரிக் குபோபமாமியர்கள் 

பஜம்ஸ் ோட்ைன் ோல் குபோபமாபைாம் முப்ேரிமாண மாதிரி 

யூபகரிபயாடிக் குபோபமாபைாம்  குபோபமானியா அல்பலாபைாம்கள் 

குபோமாட்டிடுகள் ஆட்பைாபைாம்கள் பைட்டிபோ 
குபோபமாபைாம் 

விமை: 

பகுதி – I பகுதி – II பகுதி - III 

X மற்றும் லு குபோபமாபைாம்  ோல் குபோபமாபைாம் பைட்டிபோ 
குபோபமாபைாம் 

பஜம்ஸ் ோட்ைன் பிோன்சிஸ் கிரிக் முப்ேரிமாண மாதிரி 

யூபகரிபயாடிக் குபோபமாபைாம்  ஆட்பைாபைாம்கள் அல்பலாபைாம்கள் 

குபோமாட்டிடுகள் குபோபமானியா குபோபமாமியர்கள் 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியான போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது. 

ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி ஆனால், காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 

இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறானது எனினும் காேணம் ைரி 

1. கூற்று : குழந்டதயின் ோலினத்டத நிர்ணயிப்ேது மனித ஆண் இனச் பைல்கப  

காேணம்: ஆண் இனச் பைல்கள் பைாபமாபகமீட்டிக் ஆகும் 

விமை: இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் காேணம் தேறு 

2. கூற்று: டி.என்.ஏ வில் பியுரின்களும் பிேமிடின்களும் ைம அ வில் உள் ன. 

காேணம்: அடிடனன் குோனனுைனும் டைட்பைாசின் டதமினுைனும் இடணந்து காணப்ேடும் 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியான போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக 

வி க்குகிறது. 

3. கூற்று: ைார்பின்றி ஒடுங்குதல் விதி இரு ேண்பு கலப்பிடன ைார்ந்துள் து 

காேணம்: காேணிகள் ஒரு பஜாடி மற்பறாரு பஜாடியுைன் ைார்பின்றி ஒதுங்குகின்றன. 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியான போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக 

வி க்குகிறது. 

4. கூற்று: பேட்டிப்ோதல் பதாைங்கும் இைத்தில் பைலிபகஸ் என்ற ப ாதி இடணகிறது 

காேணம்: பைலிபகஸ் டி.என்.ஏ வில் இேண்டு இடழகட ப் பிரிக்கிறது. 

விமை: ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி ஆனால், காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 

5. கூற்று: டி.என்.ஏ மேபுத் தகேல்கட  கைத்துேதில் முக்கிய அங்கமாக உள் து 

காேணம்: மேபியல் தகேல்கள் ஒரு தடலமுடறயிலிருந்து அடுத்த தடலமுடறக்குக் கைத்தப்ேடுகிறது. 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியான போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக 

வி க்குகிறது. 

6. கூற்று: மனித இனத்தில் பேண் உயிரிகள் பைாபமாபகமீட்டிக் ஆகும் 
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காேணம்: அண்ை பைல்கள் ஒபே மாதிரியான குபோபமாபைாம் அடமப்பிடனப் பேற்றுள் து 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியான போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக 

வி க்குகிறது. 

7. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. ஈரிடண பேறுேட்ை ேண்புகட க் பகாண்ை உயிரிகளில் கலப்பினம் பைய்ேது எவ்ோறு 

அடழக்கப்ேடுகிறது? 

விமை: ஒரு ேண்பு கலப்பு 

2. எந்தச் சூழ்நிடலயில் இேண்டு அல்லீல்களும் ஒத்த நிடலயில் இருக்கும்? 

விமை: பைாபமாடைகஸ் நிடல 

3. ஒரு பதாட்ைப் ேட்ைாணிச் பைடி இடலக் பகாணத்தில் மலர்கட த் பதாற்றுவிக்கிறது. மற்பறாரு பைடி 

நுனியில் மலர்கட த் பதாற்றுவிக்கிறது. இேற்றுள் எது ஓங்கு ேண்டேப் பேற்றிருக்கும்? 

விமை: இடலக் பகாணத்தில் மலர்கட த் பதாற்றுவிக்கும் ேட்ைாணிச் பைடி ஓங்கு ேண்டேப் 

பேற்றிருக்கும். 

4. மேபுேழியாக ஒரு குறிப்பிட்ை ேண்பிடனக் கைத்தும் டி.என்.ஏ வின் ேகுதிக்கு என்ன பேயர்? 

விமை: ஜீன்ஸ 

5. டி.என்.ஏ வில் நியூக்ளிபயாடைடுகட  இடணக்கும் பிடணப்பின் பேயடே எழுதுக 

விமை: டைட்ேஜன் பிடணப்பு 

6. மேபுப் ேண்புகட  கைத்துேதில் முக்கிய அங்கம் ேகிப்ேது எது? 

விமை: ஜீன் 

7. பமண்ைல் தன்னுடைய கலப்பின பைாதடனயில் எத்தடன பேறுேட்ை ேண்புகட ப் ேயன்ேடுத்தினார். 
விமை: ஏழு 

8. ேட்ைாணி பைடியில் கனியின் நிறத்தின் ஓங்கு ேண்பு எது? 

விமை: ேச்டை 

9. ேட்ைாணி பைடியில் கனியின் நிறத்தில் ஒடுங்கு ேண்பு எது? 

விமை: மஞ்ைள் 

10. ஒரு ேண்பு கலப்பின் புறத்பதாற்ற விகிதம் என்ன? 

விமை: 3:1 

11. ஒரு ேண்பு கலப்பில் ஜீனாக்க விகிதம் என்ன? 

விமை: 1:2:1 

12. மேபியல் கலப்பில் ஜிபனாடைப் எவ்ோறு உருோகிறது என்ேடத பதரிந்து பகாள்ளும் ேடேேை முடற 

யாது? 

விமை: புன்னட் கட்ைம் 

13. இரு ேண்பு கலப்பின ஜீனாக்க விகிதம் என்ன? 

விமை: 9:3:3:1 

14. மேபியலில் குபோபமாபைாம்களின் ேங்கு ேற்றிய கண்டுபிடிப்பிற்கான ப ாேல் ேரிசு யாருக்கு 

ேழங்கப்ேட்டுள் து? 
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விமை: டி.எச்.பமார்கன் 

15. ேட்ைாணி பைடியில் விடதயின் நிறத்தில் ஒடுங்கு ேண்பு யாது? 

விமை: ேச்டை 

16. குபோபமாபைாம் என்ற பைால்டல முதன்முதலின் ேழங்கியேர் யார்? 

விமை: ோல்பையர் 
17. டி.என்.ஏ யின் விரிோக்கம்? 

விமை: டீ ஆக்ஸிடேபோ நியூக்ளியஸ் 

18. ஜீன் குபோபமாபைாமில் அடமந்துள்  அைர்த்திப் பேயர் என்ன? 

விமை: பலாகஸ் 

19. குபோபமாபைாமின் இேண்டு கேங்களும் இடணயும் புள்ளியின் பேயர் என்ன? 

விமை: பைன்ட்போமியர் அல்லது முதன்டமச் சுருக்கம் 

20. குபோபமானீமா தன் முழு நீ த்திற்கும் பகாண்டுள்  எண்ணற்ற மணியின் பேயர் யாது? 

விமை: குபோபமாமியர் 
21. இேண்ைாம் நிடல சுருக்கங்கட  பேற்ற உட்கரு ேகுதி எது? 

விமை: உட்கருமணி ேருோக்கும் ேகுதி 

22. குபோபமாபைாமின் முடனயில் நீண்ை குமிழ் போன்ற இடணயுறுப்பின் பேயர் என்ன? 

விமை: ைாட்டிடலட் 

23. டி.என்.ஏ மூலக்கூறு தன் அடமப்டேபயாத்த  கல்கட  உருோக்கும் பேயர் என்ன? 

விமை: இேட்டிப்ோதல் 

24. டி.என்.ஏ இேட்டிப்ோதல் நிகழ்வின்போது இேண்டு இடழகட யும் பிரிக்கும் ப ாதியின் பேயர் என்ன? 

விமை: பைாபோ ஐபைாபமபேஸ் 

25. ஆர்.என்.ஏ என்ற பிடேமர் உருோன பின்பு நியுக்ளிபயாடைடுகள் பைர்ேதற்கு பதடேயான ப ாதியின் 

பேயர் என்ன? 

விமை: ோலிபமபேஸ் 

26. டி.ன்.ஏ துண்டுகட  ஒன்றிடணக்கும் ப ாதி யாது? 

விமை: லிபகஸ் 

27. டி.என்.ஏ யின் பின்தங்கிய இடழயில் சிறு ேகுதியின் பேயர்?  

விமை: ஒகைாகி துண்டுகள் 

28. பைல்லில் இைம்பேற்றுள்  குபோபமாபைாம் எண்ணிக்டக கூடுதல் அல்லது குடறதல் நிகழ்வின் பேயர் 
என்ன? 

விமை: பி ாய்டி அல்லது ேன்மய நிடல 

29. ைவுண் ப ாய்க் கூட்டு அறிகுறிகளுைன் பேறு பேயர் என்ன? 

விமை: 21ேது டிடேபைாமி 

30. மனித விந்தணுவில் உள்  குபோபமாபைாமின் அடமப்பு எப்ேடி காணப்ேடும்? 

விமை: 22A + x  மற்றும் 22A + y 

31. மனித அண்ைத்தில் குபோபமாபைாம் எவ்ோறு காணப்ேடும்? 
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விமை: 22A + x 

32. ட ட்ேஜன் காேங்கள் டி.என்.ஏ வில் இடணவுறுதலில் உள்  பிடணப்பின் பேயர் என்ன? 

விமை: டைட்ேஜன் பிடணப்பு 

33. டி.என்.ஏ வின் இேட்டைச் சுருளில் உள்  நியுக்ளிபயாடைடுைன் இடணக்கப்ேட்டுள்  பிடணப்பின் 

பேயர் என்ன? 

விமை: ோஸ்பயா டை எஸ்ைர் 
19. உயிரின் ததாற்ைமும் பரிைாைமும் 

1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. உயிர்ேழித் பதாற்ற விதியின் கூற்றுப்ேடி 

அ) தனி உயிரி ேேலாறும் பதாகுதி ேேலாறும் ஒன்றாகத் திகழும் 

ஆ) தனி உயிரி வரலாறு சதாகுதி வரலாற்மை மீண்டும் சகாண்டுள்ளது. 

இ) பதாகுதி ேேலாறு தனி உயிரி ேேலாற்டற மீண்டும் பகாண்டுள் து 

ஈ) பதாகுதி ேேலாறு மற்றும் தனி உயிரி ேேலாறு ஆகியேற்றுக்கு இடைபய பதாைர்பில்டல 

2. “ேயன்ோடு மற்றும் ேயன்ேடுத்தாடம” பகாட்ோட்டை முன்பமாழிந்தேர். 
அ) ைார்லஸ் ைார்வின்   ஆ) எர்னஸ்ட் பைக்கல் 

இ) ஜீன் பாப்டிஸ்ட் லாைார்க்  ஈ) கிரிகர் பமண்ைல் 

3. பின்ேரும் ஆதாேங்களுள் எது பதால்போருள் ேல்லு ர்களின் ஆய்விற்குப் ேயன்ேடுகிறது? 

அ) கருவியல் ைான்றுகள்   ஆ) சதால் உயிரியல் ொன்றுகள் 

இ) எச்ை உறுப்பு ைான்றுகள்   ஈ) பமற்குறிப்பிட்ை அனத்தும் 

4. பதால் உயிர்ப் ேடிேங்களின் காலத்டத அறிய உதவும் தற்போடதய முடற 

அ) தரடிதயா கார்பன் முமை   ஆ) யுபேனியம் காரீய முடற 

இ) போட்ைாசியம் ஆர்கான் முடற  ஈ) அ மற்றும் இ 

5. ேட்ைாே இன தாேேவியல் என்னும் பைால்டல முதன் முதலில் அறிமுகப்ேடுத்தியேர்  
அ) பகாோனா    ஆ) J.W கார்ஸ் சபர்கர் 
இ) போனால்டு ோஸ்    ஈ) ஹியுபகா டி விரிஸ் 

6. உயிர் பிறப்புக் பகாட்ோடு ………………. அேர்க ால் உருோக்கப்ேட்ைது 

அ) ைால்பைன்    ஆ) பாஸ்ைர் 
இ) ைார்வின்     ஈ) லாமார்க் 

7. உயிர்களின் பேதிப் ேரிமாணம் என்னும் கருத்டத பேளியிட்ைேர்கள் ………………… 

அ) ஓபாரின் ைற்றும் ஹால்தைன்  ஆ) லூயிஸ் ோஸ்ைர் 
இ) லப்பி     ஈ) லிபயாபனார்பைா ைாவின்சி 

8. ……………………. என்ேது எச்ை உறுப்பு அல்ல 

அ) தண்டுேை எலும்பின் ோல் ேகுதி ஆ) குைல்ோல் 

இ) அைர்த்தியான தராைம்   ஈ) கண்ணிடமப் ேைலம் 

9. ………………….. என்ேேர் பதால்லுயிரியல் துடறயின் தந்டத என அடழக்கப்ேடுகிறார். 
அ) லூயிஸ் ோஸ்ைர்    ஆ) பீர்ோல் ைகனி 
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இ) பைக்கல்    ஈ) லிதயானார்தைா ைாவின்சி 

10. குட்டை கால்களுடைய ஆன்கான் பைம்மறியாடு ………………….. க்கு சிறந்த உதாேணம். 

அ) எச்ை உறுப்புகள்    ஆ) சதாைர்ச்சியற்ை தவறுபாடுகள் 

இ) பேறப்ேட்ை ேண்பு   ஈ) இயற்டகத் பதர்வு 

11. பதால் தாேேவியலின் தந்டத/ வீன பதால் தாேேவியலுக்கு அடித்த மிட்ைேர் 
அ) லிபயாபனார்பைா ைாவின்சி  ஆ) ஸ்சைர்ன்சபர்க் 

இ) ைால்பைன்    ஈ) பீர்ோல் ைகனி 

12. ………………… என்ேது மட்டுபம பகால்டி லாக் மண்ைலத்தில் உள்  பகா ாக கருதப்ேடுகிறது. 

அ) வியாழன்    ஆ) பைவ்ோய் 

இ) புவி     ஈ) பேள்ளி 

13. உயிர்ேழித் பதாற்ற விதி அல்லது ேழிமுடறத் பதாகுப்பு பகாள்டகடய பேளியிட்ைேர் …………….. ஆோர் 

அ) லிபயானார்பைா ைாவின்ஸி  ஆ) எர்னஸ்ட் சஹக்கல் 

இ) ஓோரின்     ஈ) ைால்பைன் 

14. பேரு பேடிப்புக் பகாட்ோடு …………………. வி க்குகிறது 

அ) அண்ைத் ததாற்ைத்திமன  ஆ) கைலின் பதாற்றத்திடன 

இ) மடலயின் பதாற்றத்திடன  ஈ) நீரின் பதாற்றத்திடன 

15. பதால் தாேேவியல் என்ற பைால் கிபேக்க பமாழியிலிருந்து உருோக்கப்ேட்ை Palaeon என்ற 

பைால்லிருந்து உருோக்கப்ேட்ைது. அதன் போருள் ……………………… 

அ) சதான்மையான    ஆ) புதிய 

இ) கைந்த     ஈ) ேயது முதிர்ந்த 

16. ோடறகளில் புடத உயிர்ப் ேடிேங்கள் உருோேடத ………………….. என்கிபறாம். 

அ) கால்சியமாதல்    ஆ) ேடிகமாக்கல் 

இ) கல்லாதல்    ஈ) படிவைாதல் 

17. கதிரியக்கக் கார்ேன் (C14) கால அ வு முடறடயக் கண்டுபிடித்தனர் 
அ) W.F லிபி    ஆ) நீல்ஸ்போர் 
இ) ஐைக் நியுட்ைன்    ஈ) வில்லியம் ைார்வி 

18. ……………….. போன்ற கனிமங்கள் இறந்த உயிரியின் உள்ப  ஊடுருவி திசுக்கட  அழித்து ஒரு ோடற 

போன்ற புடத ேடிமத்டத உருோக்குகிறது. 

அ) கால்சியம்    ஆ) பைாடியம் 

இ) பமக்னீசியம்    ஈ) சிலிக்கா 
19. பேரும்ோலும் ………………. மேக்கட்டைகளும் கல்லாதல் முடறயில் ேடிேம் ஆகின்றன. 

அ) எலும்புகளும்    ஆ) மண்துகள்களும் 

இ) மண்ணும்    ஈ) ோடறகளும் 

20. ைார்லஸ் ைார்லின் என்ேேர் ஒரு சிறந்த ………………. 

அ) பேதியியலா ர்   ஆ) இயற்மக அறிவியலாளர் 
இ) மருத்துேர்    ஈ) இயற்வியலா ர் 
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21. ………………… ேறடேயின் சிறப்பிழந்த இறக்டககள், உறுப்டே ேயன்ேடுத்தாடமக்கான எடுத்துக்காட்டு 

ஆகும். 

அ) கிவி     ஆ) பகாழி 

இ) ோத்து     ஈ) புறா 
2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. சூழ்நிடலயில் மாற்றங்களுக்கு எதிர் விடனப்புரியும் விதமாக, தாங்கள் ோழ் ாளில் விலங்குகள் 

பேறுகின்ற ேண்புகள் தகவமைப்புகள் என அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

2. ஒரு உயிரினத்தில் காணப்ேடும் சிடதேடைந்த மற்றும் இயங்காத நிடலயிலுள்  உறுப்புகள் எச்ெ 

உறுப்புகள் என்று அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

3. பேௌோல்கள் மற்றும் மனிதனின் முன்னங்கால்கள் அமைப்பு ஒத்த உறுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு  

4. ேரிணாமத்தின் இயற்டகத் பதர்வு பகாட்ோட்டை முன்பமாழிந்தேர் ொர்லஸ் ைார்வின் 

 5. மனிதனில் காணப்ேைக்கூடிய எச்ை உறுப்பு குைல்வால் ஆகும் 

6. ஆர்க்கியாப்சைரிக்ஸ் என்ேது ேழங்காலப் புடதேடிேப் ேறடே 

7. ஆர்க்கியாப்பைரிக்ஸ் ேறடேயானது ஊர்ேன இனத்டதப்போல் கூம்பு வடிவ பற்கமளப் பேற்றிருந்தது 

8. ைார்வின் தன்னுடைய ேதிவுகட யும் முடிவுகட யும் சிற்றினங்களின் ததாற்ைம் என்ற பேயரில் 

பேளியிட்ைார். 
9. இனச்பைல் பேறுோடுகளில் ேண்புகள் அடுத்த தமலமுமைக்கு கைத்தப்ேடுகின்றன. 

10. பீர்பால் ெகனி இந்திய பதால் தாேேவியலின் தந்டத என அடழக்கப்ேடுகிறார். 
11. ேதப்ேடுத்துதல் என்ற முடறயில் பனிக்கட்டி/பிசின் போன்றேற்றில் ேதியும் உயிரிகள் அழுகிப் 

போகாமல் ோதுகாக்கப்ேடுகின்றன. 

12. ோன் உயிரியலின் மற்பறாரு பேயர் புை ைண்ைல உயிரியல் ஆகும் 

13. ோன் உயிரியலின் முதன்டமக் கருத்து என்னபேன்றால் அண்ைத்தில் உயிர்கள் வாழ்வதற்குரிய 

இைங்கள் பதாைர்ோனது ஆகும். 

14. தவறுபாடுகள் மூலப்போரு ாக அடமந்து ேரிணாமத்தில் முக்கியப் ேங்கு ேகிக்கிறது. 

15. ைடுதி மாற்றக் பகாட்ோட்டிடன முன்பமாழிந்தேர் டீ விரிஸ் ஆோர் 
16. ஜிங்தகா மபதலாபா என்ேது ோழும் பதால்உயிரிப் ேடிேங்கள் ஆகும் 

17. பைவ்ோய் கிேகத்தில் இருந்ததாக கருதப்ேடும் உயிர்கள் கடினச் சூழமலத்தாங்கும் உயிரிகள் 

18. ைார்லஸ் ைார்வின் கைற்ேயணத்திற்கு பைன்ற கப்ேல் HMS பீகல் ஆகும் 

19. சபருசவடிப்பு பகாட்ோடு அண்ைத்தின் பதாற்றத்திடன வி க்குகிறது 

20. சதாைர்ச்சியற்ை தவறுபாடுகள் ைடுதி மாற்றத்தினால் ஒரு உயிரியில் திடீபேன பதான்றுேடே. 

21. DNA இேட்டிப்ோதலின் போது ஏற்ேடும் பிடழகளினால் ெடுதி ைாற்ைம் ஏற்ேடுகிறது. 

22. தாேேம் அல்லது விலங்கு பாமைகளுக்கிமைதய அபத அடமப்பு மாறாமல் ேதப்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

23. புவி அடமப்புக் கால அ டே என்ேது ோடற அடுக்குகளின் அடமப்பிடன கால வரிமெப்படி அறிந்து 

பகாள்ளும் முடற ஆகும். 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. உறுப்புகளின் ேயன்ோடு  மற்றும் ேயன்ேடுத்தாடமக் பகாட்ோட்டைக் கூறியேர் ைார்லஸ் ைார்வின் 

http://www.winmeen.com/


10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 64 of 95 

விமை: தேறு, உறுப்புகளின் ேயன்ோடு பமற்றும் ேயன்ேடுத்தாடமக் பகாட்ோட்டைக் கூறியேர் லாமார்க் 

2. பையல் ஒத்த உறுப்புகள் ோர்க்க ஒபே மாதிரியாகவும் ஒபே மாதிரியான ேணிகட யும் பைய்கின்றன. 

ஆனால் அடே பேவ்பேறு விதமான பதாற்றம் மற்றும் கருே ர்ச்சி முடறகட க் பகாண்ைதாக உள் ன. 

விமை; ைரி 

3. ேறடேகள் ஊர்ேனேற்றிலிருந்து பதான்றியடே. 

விமை: ைரி 

4. ஓோரின் அேர்களின் ஊகப்ேடி முன்பிருந்த உயிரியிலிருந்துதான் உயிர் பதான்றியது 

விமை: தேறு, லூயிஸ் ோஸ்ைர் அேர்களின் ஊகப்ேடி முன்பிருந்த உயிரியில் இருந்துதான் உயிர் 
பதான்றியது 

5. சுயேடைப்பு பகாட்ோட்டின்ேடி மீன்கள் பைற்றில் இருந்து பதான்றியதாக  ம்ேப்ேட்ைது 

விமை: ைரி 

6. அண்ைார்டிக் ேகுதியில் ோக்டீரியாக்கள் ோழ்கின்றன. 

விமை: ைரி 

7. ேட்ைாே இனத் தாேேவியலானது மருந்தாளு ர், மூலிடக மற்றும் ேயிற்சியா ர் முதலாபனாருக்குப் 

ேயன்ேடும் தகேல்கட  அளிக்கிறது. 

விமை: ைரி 

8. மனிதன் கண்ணில் உள்  கண்ணிடமப்ேைலம் ஒரு எச்ை உறுப்ோகும் 

விமை: ைரி 

9. பையல் ஒத்த உறுப்புகள் ோர்க்க பேறுமாதிரியாகவும் பேறு மாதிரியான ேணிகட யும் பைய்கின்றன. 

விமை: தேறு, பையல் ஒத்த உறுப்புகள் ோர்க்க ஒபே மாதிரியாகவும், ஒபே மாதிரியான ேணிகட யும் 

பைய்கின்றன. 

10. சுய ேடைப்பு பகாட்ோட்டின்ேடி முன்பிருந்த உயிரியில் இருந்துதான் உயிர் பதான்றியது. 

விமை: தேறு, உயிர்ப்பிறப்பு பகாட்ோட்டின் ேடி முன்பிருந்த உயிரியிலிருந்துதான் உயிர் பதான்றியது. 

11. புடதேடிேங்கள் ேற்றிய அறிவியல் பிரிவு பதால்லுயிரியல் எனப்ேடுகிறது. 

விமை: ைரி 

12. ஆர்க்கியாப்பைரிக்ஸ் என்ேது ேழங்கால புடத ேடிேப் ேறடே 

விமை: ைரி 

13. அடமப்பு ஒத்த உறுப்புகள் ோர்க்க ஒபே மாதிரியாகவும் பேவ்பேறு ேணிகட  பைய்ேதற்பகற்ேவும் 

தகேடமக்கப்ேட்டுள் ன. 

விமை: தேறு, அடமப்பு ஒத்த உறுப்புகள் ோர்க்க பேவ்பேறாகவும் பேவ்பேறு ேணிகட  

பைய்ேதற்பகற்ேவும் தகேடமக்கப்ேட்டுள் ன. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. முன்பனார் ேண்பு மீட்சி - அ) முள்ப லும்பு மற்றும் குைல்ோல் 

2. எச்ை உறுப்புகள்  - ஆ) பூடன மற்றும் பேௌோலின் முன்னங்கால் 

3. பையல் ஒத்த உறுப்புகள் - இ) ே ர்ச்சியடையாத ோல் மற்றும் உைல் முழுேதும் அைர்ந்த முடி 
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4. அடமப்பு ஒத்த உறுப்புகள் - ஈ) பேௌோலின் இயற்டக மற்றும் பூச்சிகளின் இறக்டக 

5. மேப்பூங்கா   - உ) கதிரியக்கக் கார்ேன் (C14) 

6. W.F லிபி    - ஊ) திருேக்கடே 
விமை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ, 5 – ஊ, 6 – உ 

2. சபாருத்துக 

A. பையல் ஒத்த உறுப்புகள்  - அ) ோல் முள்ப லும்பு 

B. எச்ை உறுப்புகள்   - ஆ) பேௌோலின் இறக்டக 

C. முன்பனார் ேண்பு மீட்சி  - இ) பூடனயின் முன்னங்கால் 

D. அடமப்பு ஒத்த உறுப்புகள் - ஈ) மனித உைல் முழுேதும் அைர்த்தியான போமம் 
A B C D 

அ) 1 2 3 4 

ஆ)  2 1 4 3 

இ) 4 2 1 3 

ஈ)  2 4 3 1 

3. சபாருத்துக 

1. HMS பீகல்   - அ) ஸாமார்க் 

2. ஒட்ைகச்சிவிங்கி  - ஆ) பேறுோடுகள் 

3. ஆன்கான் பைம்மறியாடு - இ) அடமப்பு ஒத்த உறுப்புகள் 

4. மனிதனின் டக  - ஈ) சிற்றினங்களின் பதாற்றம் 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 - இ  

4. சபாருத்துக 

1. பகால்டி லாக் மண்ைலம்  - அ) ேடிேமாதல் 

2. பிசின்    - ஆ) புறமண்ைல உயிரியல் 

3. ேேம்ேடே    - இ) பீர்ோல் ைகனி 

4. பேலிபயாபஸாயிக்   - ஈ) ேட்ைாே இனத் தாேேவியல் 

விமை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

5. சபாருத்துக 

பகுதி – I பகுதி – II பகுதி - III 

ஆர்க்கியாப் பைரிக்ஸ் ேழிமுடறத் பதாகுப்பு 

பகாள்டக 

சிறப்பிழந்த இறக்டககள் 

உயிர்ேழித் பதாற்ற விதி புடதேடிே ேறடே எர்னஸ்ட் பைக்கல் 

ேயன்ோடு மற்றும் 

ேயன்ேடுத்தாடம 

பகாட்ோடு 

ஓோரின் ஜூோசிக் காலம் 

உயிரினங்களின் பேதிப் 

ேரிணாமம் 

லாமார்க் ைால்பைன் 
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விமை:  

பகுதி – I பகுதி – II பகுதி - III 

ஆர்க்கியாப் பைரிக்ஸ் புடதேடிே ேறடே ஜூோசிக் காலம் 

உயிர்ேழித் பதாற்ற விதி ேழிமுடறத் பதாகுப்பு 

பகாள்டக 

எர்னஸ்ட் பைக்கல் 

ேயன்ோடு மற்றும் 

ேயன்ேடுத்தாடம 

பகாட்ோடு 

லாமார்க் சிறப்பிழந்த இறக்டககள் 

உயிரினங்களின் பேதிப் 

ேரிணாமம் 

ஓோரின் ைால்பைன் 

5. ெரியான கூற்றிமன ததர்வு செய்க 

அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது. பமலும், காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது. 

ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி ஆனால் காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 

இ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறானது எனினும் காேணம் ைரி 

1. கூற்று: ஜிங்பகா டேபலாோ ோழும் பதால் உயிர்ப் ேடிமம் ஆகும். 

காேணம்: இடே ேடிேமாக மாற்றிய முன்பனாடேப் போன்ற பதாற்றத்டத ஏற்ேடுத்துேதுைன் , 

உயிருள் டேயாகவும் உள் தால் இேற்டற ோழும் பதால் உயிர் ேடிமம் என்கிபறாம் 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது. பமலும், காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது. 

2. கூற்று: புவியில் நிலவும் சூழலுக்கு ஏற்ே பதாைர்ச்சியான பேதிவிடன மூலமாக உயிர் பதான்றியது 

காேணம்: இது உயிர்களின் பேதிப்ேரிணாமக் பகாள்டக ஆகும். 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது. பமலும், காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது. 

3. கூற்று: கைலுக்கு அடியில் உள்  இேத்த உயிரினங்களின் கடின உறுப்புகள் ேடிேங்க ால் மூைப்ேடுகிறது 

காேணம்: தாேேம் அல்லது விலங்கு ோடறகளுக்கு இடைபய அபத அடமப்பு மாறாமல் 

ேதப்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

விமை: இ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காேணம் தேறு 

7. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. மனிதனின் டக, பூடனயின் முன்னங்கால், திமிங்கலத்தின் முன் துடுப்பு மற்றும் பேௌோலின் இறக்டக 

ஆகியடே ோர்க்க பேவ்பேறு ேணிகளுக்கு ஏற்ே தகேடமக்கப்ேட்டுள் ன. இந்த உறுப்புகளுக்கு என்ன 

பேயர்? 

விமை: அடமப்பு ஒத்த உறுப்புகள் 

2. புடதேடிேப் ேறடே என்று கருதப்ேடும் உயிரினம் எது? 

விமை: ஆர்க்கியாப்பைரிக்ஸ் 

3. புடத உயிர்ப் ேடிேம் ேற்றிய அறிவியல் பிரிவு எவ்ோறு அடழக்கப்ேடுகிறது? 

விமை: பதால்லுயிரியியல் 

4. சுய ேடைப்புக் பகாட்ோட்டின் மறுபேயர் என்ன? 
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விமை: உயிரிலிப் பிறப்பு 

5. புவி உள்ளிட்ை ேல்பேறு பகாள்களுக்கு இைமாற்றம் பைய்யப்ேட்ை உயிரின் அலகு எது?  

விமை: ஸ்போர்கள் அல்லது ோன்ஸ்பேர்மியா 
6. மனிதனின் டக மற்றும் பேௌோலின் இறக்டக எந்த உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

விமை: அடமப்பு ஒத்த உறுப்பு 

7. மூதாடதயர்களின் ேண்புகள் மீண்டும் பதான்றுதலின் பேயர் என்ன? 

விமை: முன்பனார் ேண்பின் மீட்சி 

8. புடதேடிேங்கள் ேற்றிய அறிவியல் பிரிவு எது? 

விமை: பதால்லுயிரியல் 

9. ஊர்ேன மற்றும் ேறடேகளுக்க இடைபயயான இடணப்பு உயிரி எது? 

விமை: ஆர்க்கியாப்பைரிக்ஸ் 

10. லாமார்க் பேளியிட்ை நூலின் பேயர் என்ன? 

விடை: ஃபிலாைஃபிக் ஜூோலஜிக் 

11. உறுப்பு ேயன்ேடுத்தாடமக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக 

விமை: கிவி ேறடேயின் சிறப்பிழந்த இறக்டககள் 

12. ைார்லஸ் ைார்வின் கைற்ேயணம் பைய்த கப்ேலின் பேயர் யாது? 

விமை: HMS பீகல் 

13. ைார்லஸ் ைார்வின் கைற்ேயணத்தில் ோர்டேயிட்ை தீவின் பேயர்? 

விமை: பகலோகஸ் தீவு, ேசிபிக் தீவு 

14. இயற்டகத் பதர்வின் மறுபேயர் என்ன? 

விமை: தக்கன உயிர் பிடழத்தல் 

15. கல்மேப் ேடிேப் பூங்கா தமிழ் ாட்டில் எங்குள் து? 

விமை: விழுப்புேம் மாேட்ைத்தில் திருேக்கடே 
16. அண்ைபேளியில் உள்  உயிரினங்கட ப் ேற்றி அறியும் அறிவியல் பேயர்? 

விமை: ோன் உயிரியல்/புற மண்ைல உயிரியல் 

20. இனக்கலப்பு ைற்றும் உயிரித் சதாழில்நுட்பவியல் 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. ஓர் அனுேேமற்ற விேைாயி ேயிர் பமம்ோட்டிற்காக எந்த முடறடயப் பின்ேற்றுோர்? 

அ) போத்துத் பதர்வு முடற   ஆ) கூட்டுத் ததர்வு முமை 

இ) தூய ேரிடைத் பதர்வு முடற  ஈ) கலப்பினமாக்கல் 

2. பூைா பகாமல் என்ேது ………………… இன் ப ாய் எதிர்ப்புத் திறன் பேற்ற ேகம் ஆகும். 

அ) கரும்பு     ஆ) ப ல் 

இ) தட்மைப்பயிறு    ஈ) மக்காச் பைா ம் 

3. கலப்பினமாக்கம் மற்றும் பதர்வு பைய்தல் மூலமாக உருோக்கப்ேட்ை, துரு ப ாய்க்கு எதிர்ப்புத் தன்டமப் 

பேற்ற ஹிம்கிரி என்ேது …………………… இன் ேகமாகும். 

அ) மி காய்     ஆ) மக்காச்பைா ம் 
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இ) கரும்பு     ஈ) தகாதுமை 

4. தன்னுடைய 50ேது பிறந்த  ாட க் பகாண்ைாடிய, மில்லியன் மக்களின் உயிடேக் காப்ோற்றிய அதிசிய 

அரிசி …………….. ஆகும் 

அ) IR 8     ஆ) IR 24 

இ) அட்ைாமிட்ைா 2    ஈ) போன்னி 

5. உயிர்த்பதாழில் நுட்ேத்தால் உருோக்கப்ேட்ை பின்ேரும் எப்போருள் மனிதனுக்கு ேயன்ேடும் 

போருள்கட  உற்ேத்தி பைய்யப் ேயன்ேடுகிறது. 

அ) உயிரினங்களிைமிருந்து பேறப்ேட்ை ப ாதி ஆ) ோழும் உயிரினங்கள் 

இ) டேட்ைமின்கள்     ஈ) அ ைற்றும் ஆ 

6. DNA டே பேட்ைப் ேயன்ேடும் ப ாதி 

அ) கத்திரிக்பகால்    ஆ) சரஸ்ட்ரிக் ன் எண்தைாநியூக்ளிதயஸ் 

இ) கத்தி     ஈ) RNA ப ாதிகள் 

7. rDNA என்ேது ………………….. 

அ) ஊர்தி DNA      

ஆ) ேட்ை ேடிே DNA 

இ) ஊர்தி DNA ைற்றும் விரும்பத்தக்க DNA-வின் தெர்க்மக 

ஈ) ைாட்டிடலட் DNA 

8. DNA விேல்பேடக பதாழில்நுட்ேம் …………………. DNA ேரிடைடய அடையா ம் காணும் பகாள்டகயிடன 

அடிப்ேடையாகக் பகாண்ைது. 

அ) ஓரிடழ     ஆ) திடீர்மாற்றமுற்ற 

இ) ேல்லுருத்பதாற்ற   ஈ) மீண்டும் மீண்டும் வரும் சதாைர் 
9. மாற்றம் பைய்யப்ேட்ை உள் ார்ந்த அல்லது அயல் ஜீடனப் பேற்ற உயிரினங்கள் …………………. என 

அடழக்கப்ேடுகின்றன. 

அ) அயல் ஜீடனப் பேற்ற உயிரினங்கள் ஆ) மேபுப் ேண்பு மாற்றம் பைய்யப்ேட்ைடே 

இ) திடீர் மாற்றம் அடைந்தடே  ஈ) அ ைற்றும் ஆ 

10. பைக்ைாபி ாய்டி பகாதுடமயில் (2n=6 x = 42) ஒற்டற மயம் (n) மற்றும் அடிப்ேடைத் பதாகுதி (x) 

குபோபமாபைாம் எண்ணிக்டக முடறபய ………………… ஆகும். 

அ) n = 7 மற்றும் x = 27   ஆ) n=21 மற்றும் x = 21 

இ) n = 7 மற்றும் x = 7   ஈ) n = 21 ைற்றும் x =7 

11. ைாக்ைர்  ார்மன் E. போர்லாக் என்ேேர் பே ாண் விஞ்ஞானி 

அ) அசைரிக்கா    ஆ) ஆசிய 

இ) ேஷ்ய     ஈ) ஆங்கிபலய 

12. ைாக்ைர்  ார்மன் E.போர்லாக் ……………… ஆம் ஆண்டில் ப ாேல் ேரிசு பேற்றார். 
அ) 1960     ஆ) 1980 

இ) 1956     ஈ) 1970 

13. ைர்ேபதை ப ல் ஆோய்ச்சி நிடலயம் ………………..  ாட்டில் உள் து. 
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அ) ப ோ ம்    ஆ) பமக்ஸிபகா 
இ) பிலிப்மபன்ஸ்    ஈ) சீனா 

14. ……………………… வின் அதிக மகசூல் தரும் ப ல்ேடக பீட்ைா  
அ) சீனா     ஆ) பமக்ஸிபகா 
இ) இந்ததாதனஷியா   ஈ) இந்தியா 

15. ைாக்ைர் மா.ைா. சுோமி ாதன் ……………….. ேயிரில் ஆய்வுகள் பமற்பகாண்ைார் 
அ) செல்     ஆ) ேருத்தி 

இ) கரும்பு     ஈ) ஆளி விடத 

16. பூைா ேனிப்ேந்து K-1 ேகத்டத ைார்ந்த ப ாய் எதிர்ப்பு திறன் பேற்ற ேயிர் ……………… ஆகும். 

அ) தட்டைப்ேயிறு    ஆ) காலிஃபிளவர் 
இ) பகாதுடம    ஈ) ப ல் 

17. பூைா ைோனி ேகத்டதச் ைார்ந்த ‘பூச்சிகள் எதிர்ப்பு’ திறன் பேற்ற ேயிர் ………………. ஆகும். 

அ) தட்டைப்ேயிறு    ஆ) அேடேக்காய் 

இ) சவண்மை    ஈ) கடுகு 

18. மும்மய ேயிர் பேருக்கத்திற்கு உதாேணம் ……………………… ஆகும் 

அ) காபி     ஆ) வாமழ 

இ) உருட      ஈ) பேர்க்கைடல 

19. …………………. என்ற இேத்த உடறதல் ப ாயிடன உயிர்த் பதாழில் நுட்ேவியல் மூலம் உற்ேத்தி பைய்யப்ேட்ை 

இேத்த உடறதல் காேணிடயக் பகாண்டு கட்டுப்ேடுத்தலாம் 

அ) ஹீதைாஃபிலியா   ஆ) நீர்ச்ைம நிடல 

இ) பேருமூட     ஈ) எய்ட்ஸ் 

20. மனிதரில் …………………… டி.என்.ஏ ேரிடை பதாைர்கள் அடனேருக்கும் போதுோக காணப்ேடும் 

அ) 99%  ஆ) 50%  இ) 90%  ஈ) 70% 

21. மனித ஜீபனாம் ………………. காே இடணகட க் பகாண்ைது 

அ) 3 பில்லியன்    ஆ) 3 மில்லியன் 

இ) 30 மில்லியன்    ஈ) 30பில்லியன் 

22. டி.என்.ஏ விேல் பேடகத் பதாழில் நுட்ேம் முடறயிடன ………………….. என்ேேர் ேடிேடமத்தார்? 

அ) ைாக்ைர் அயான் வில்மட்   ஆ) அலக் சஜஃப்சர 
இ) ைாலமன்     ஈ) ைாக்ைர்  ார்மன் 

23. இந்திய ேசுடமப்புேட்சியின் தந்டத என அடழக்கப்ேடுேேர் ………………………… ஆோர். 
அ) ைாக்ைர் ைா.ொ.சுவாமிொதன்  ஆ) ைாக்ைர்  ார்மன் 

இ) அலக் பஜஃப்பே    ஈ) ைாக்ைர் அயான் வில்மட் 

24. …………………. என்ேது பகாதுடம மற்றும் டே ஆகியேற்டற கலப்பு பைய்ததால் கிடைக்கப் பேற்றது 

அ) டிரிட்டிக்தகல்    ஆ) ேப்ேபனா பிோசிக்கா 
இ) ோடழப்ேழம்    ஈ) தர்பூைணிப்ேழம் 

25. இேண்டுக்கும் பமற்ேட்ை பதாகுதி குபோபமாபைாம்கட க் பகாண்ை உயிரினம் …………………… எனப்ேடும். 
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அ) இேட்டைமயம்     ஆ) ஒற்டறமயம் 

இ) டைபி ாய்டு    ஈ) பன்ையம் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. தாவர பயிர்ப் சபருக்கம் என்ேது போரு ாதாே முக்கியத்துேம் ோய்ந்த உயர்ந்த தேமுடைய 

தாேேங்கட  உற்ேத்திச் பைய்யும் கடல ஆகும் 

2. புேதம் பைறிந்த பகாதுடம ேகம் அட்லஸ் 66 ஆகும்  

3. கால்ச்சிசின் என்ேது குபோபமாபைாம் எண்ணிக்டகடய இேட்டிக்க ேயன்ேடுத்தப்ேடும் பேதிப்போருள் 

ஆகும். 

4. விரும்ேத்தக்க ஊட்ைச்ைத்து நிடறந்த ேயிர்த் தாேேங்கட  உற்ேத்திச் பைய்யும் அறிவியல் முடற 

உயிரூட்ைச் ெத்ததற்ைம் எனப்ேடும். 

5. ப ல் போதுோக ேண்ைல் மண்ணில் பைழித்து ே ர்கிறது. ஆனால் ைடுதிமாற்றத்தின்  மூலம் உற்ேத்திச் 

பைய்யப்ேட்ை அட்ைாமிட்ைா 2 என்ற ப ல் ேகம் உேர் தன்டம ோய்ந்த மண்ணில் பைழித்து ே ரும். 

6. ஜீன் குதளானிங் பதாழில்நுட்ேம் மேபியல் ரீதியாக உயிரினங்கட  உற்ேத்தி பைய்ய ேழிேடக 

பைய்துள் து. 

7. பேஸ்ட்ரிக்ஸன் எண்பைாநியூக்ளிபயஸ் ப ாதியானது DNA மூலக்கூடற தபலின்ட்தராம் வரிமெ என்று 

அடழக்கப்ேடும் குறிப்பிட்ை இைங்களில் துண்ைாக்குகிறது. 

8. ஒத்த DNA விேல் பேடக அடமப்பு ஒற்மைக் கரு இரட்மையர்கள் இடைபய காணப்ேடும். 

9. பேறுோடு அடையாத பைல்களில் பதாகுப்பு குருத்தணுக்கள் ஆகும் 

10. ஜீன் குப ானிங் முடறயில் விரும்பிய DNA, பிளாஸ்மிட் உைன் ஒருங்கிடணக்கப்ேடுகிறது. 

11. ேசுடமப்புேட்சியின் தந்டத என அடழக்கப்ேடுேேர் ைாக்ைர் ொர்ைன் E.தபார்லாக் ஆேர். 
12. அதிெய அரிசி என்ேது ஐ ஆர் 8 அரிசியின் மற்பறாரு பேயர் 
13. இந்திய ேசுடமப்புேட்சியில் முன்னிடலப் ேங்கு ேகித்தேர் ைாக்ைர் ைா.ொ.சுவாமிொதன் ஆோர். 
14. கல்யாண் பைானா என்ேது தகாதுமை ேகம் 

15. TV-29 என்ேது மும்ைய பதயிடல ஆகும். 

16. டிரிட்டிக்தகல் என்ேது பகாதுடம மற்றும் டே ஆகியேற்டற கலப்பு பைய்தால் கிடைக்கப் பேற்றது. 

17. பேதியியல் ைடுதிமாற்றத் தூண்டிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கடுகுவாயு/மெட்ரஸ் அமிலம்  

18. காைா கதிர்கட ப் ேயன்ேடுத்தி ைர்ேதி பஸாோனா என்ற பகாதுடம ேகம் உருோக்கப்ேட்ைது. 

19. உேர் தன்டமடயத் தாங்கும் திறன் மற்றும் தீங்குயிரி எதிர்ப்புத்தன்டம பேற்ற அரிசி ேகம் அட்ைாமிட்ைா 
– 2 ஆகும். 

20. மனிதன் உருோக்கிய முதல் கலப்பின தானியம் டிரிட்டிக்தகல் ஆகும் 

21. அணுப்பூங்காோனது காைாத் ததாட்ைம் என்றும் அடழக்கப்ேடுகிறது 

22. பிேவுன் ஸ்விஸ் காட  மற்றும் ைாகிோல் ேசுவிடன கலப்பினம் பைய்யும் போது கிடைப்ேது கரன் 

ஸ்விஸ் ேசு ஆகும். 

23. ஹிஸ்ஸர்பைல் என்ற பைம்மறி ஆட்டினம் உட்கலப்பு பைய்ததால் உருோக்கப்ேட்ைது. 

24. கலப்பின வீரியம் சஹட்டிதராசிஸ் என்றும் அடழக்கப்ேடுகிறது. 

25. மேபுப் போறியியல் மூலம் உருோக்கும் டி.என்.ஏ ைறுதெர்க்மக டி.ஏன்.ஏ ஆகும். 
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26. பிளாஸ்மிடு என்ேது ோக்டீரியா பைல்லின் டைட்பைாபி ாைத்தில் காணப்ேடும் குபோபமாபைாம் ைாோத 

டி.என்.ஏ ஆகும். 

27. குதளான் என்ேது ஒரு உயிரினத்தின்  கல் ஆகும். 

28. ைாலி என்ற பைம்மறியாட்டிடன உருோக்கியேர் ைாக்ைர் அயான் வில்ைட் ஆோர். 
29. மறுபைர்க்டக டி.என்.ஏ உருோக்கத்தில் பி ாஸ்மிட் கைத்தி ஆக பையல்ேடுகிறது. 

30. பகால்ைன் டேஸ் பீட்ைா கதராட்டின் உற்ேத்தி பைய்யும். 

31. பேசில்லஸ் துரிஞ்சிபயன்சிஸ் ோக்டீரியாவிலிருந்து பேறப்ேட்ை Bt ஜீன் பூச்சிகளுக்கு எதிோன  ச்சுத் 

தன்டமடய உருோக்குகிறது 

32. சிஸ்டீன் அமிபனா அமில உற்ேத்தி ஜீடனப் பேற்ற பைம்மறி ஆடு, பமம்ேடுத்தப்ேட்ை கம்ேளி உற்ேத்தி 

பைய்ய ேயன்ேடுகிறது. 

33. மாறுோடு அடையாத அல்லது சிறப்பு பைல் ேடகக ாக மாற்றமடையாத பைல்களின் பதாகுப்பு 

குருத்தணுக்கள் எனப்ேடும் 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. கால்ச்சின் சிகிச்டையால் உருோக்கப்ேட்ை ேப்ேபனா பிோசிக்கா என்ேது மனிதன் உருோக்கிய ஒரு 

அல்பலாபைட்ோபி ாய்டு ஆகும். 

விமை: ைரி 

2. இேண்டுக்கும் பமற்ேட்ை பதாகுதி குபோபமாபைாம்கட க் பகாண்ை உயிரினங்கட  உருோக்கும் முடற 

ேன்மயம் எனப்ேடும் 

விமை: தேறு, இேண்டுக்கும் பமற்ேட்ை பதாகுதி குபோபமாபைாம்கட க் பகாண்ை உயிரினங்கட  

உருோக்கும் முடற ேன்மயம் எனப்ேடும். 

3. உைல இனப்பேருக்கம் அல்லது ோலிலா இனப்பேருக்கத்தின் மூலம் ஒரு தனித்தாேேத்தில் இருந்து 

உருோக்கப்ேட்ை தாேேங்களின் கூட்ைபம தூய ேரிடை எனப்ேடும் 

விமை: தேறு, உைல இனப்பேருக்கம் அல்லது ோலிலா இனப்பேருக்கத்தின் மூலம் ஒரு தனித்தாேேத்தில் 

இருந்து உருோக்கப்ேட்ை தாேேங்களின் கூட்ைபம குப ான்கள் எனப்ேடும் 

4. இரும்பு ைத்து பைறிவூட்ைப்ேட்ை அரிசி ேகம் ேயிர் பைய்யப்ேட்ை தாேேத்தின் புேதத் தேத்டத தீர்மானிக்கிறது. 

விமை: தேறு, இரும்பு ைத்து பைறிவூட்ைப்ேட்ை அரிசி ேகம் ேயிர் பைய்யப்ேட்ை தாேேத்தின் புேதத் தேத்டத 

பமம்ேடுத்தி உருோக்கப்ேட்ைது. 

5. பகால்ைன் டேஸ் ஒரு கலப்புயிரி 

விமை: தேறு, பகால்ைன் டேஸ் மேேணு மாற்றம் பைய்யப்ேட்ை அரிசி 

6. ோக்டீரியாவின் Bt ஜீன், பூச்சிகட க் பகால்லக் கூடியது. 

விமை: ைரி 

7. பையற்டகக் கருவுறுதல் என்ேது உைலுக்குள்  டைபேறும் கருவுறுதலாகும். 

விமை: தேறு, பையற்டக கருவுறுதல் என்ேது உைலுக்கு பேளிபய பையற்டகயாக  டைபேறும் 

கருவுறுதலாகும். 

8. DNA விேல் பேடக பதாழில் நுட்ேம் அபலக் பஜஃப்பே என்ேேோல் உருோக்கப்ேட்ைது. 

விமை: ைரி 
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9. மூலக்கூறு கத்திரிக்பகால் என்ேது DNA டலபகடஸக் குறிக்கும்  

விமை: தேறு, மூலக்கூறு கத்திரிக்பகால் என்ேது பேஸ்ட்ரிக்ைன் ப ாதிகட க் குறிக்கும் 

10. ஐ.ஆர் 8 என்ற அரிசி ேகம் இந்திய விேைாய ஆோய்ச்சி நிறுேனம் மூலம் உருோக்கப்ேட்ைது 

விமை: தேறு, ஐ.ஆர் 8 என்ற அரிசி பிலிப்டேன்ஸ்  ாட்டைச் ைார்ந்த ைர்ேபதை ப ல் ஆோய்ச்சி 

நிறுேனம் மூலம் உருோக்கப்ேட்ைது. 

11. இந்தியாவில் அதிக மகசூல் தரும் பமக்சிகன் பகாதுடமடய அறிமுகப்ேடுத்தியேர் ைாக்ைர் மா.ைா. 
சுோமி ாதன் 

விமை: ைரி 

12. பேசிபயாலஸ் முங்பகா என்ற உளுந்து ேகம் ேஷ்யாவில் இருந்து அறிமுகம் பைய்யப்ேட்ைது. 

விமை: தேறு, பேசிபயாலஸ் முங்பகா என்ற உளுந்து ேகம் சீனாவில் இருந்து அறிமுகம் பைய்யப்ேட்ைது. 

13. கால்ச்சிசின் என்ேது ைடுதிமாற்றத் தூண்டிகள் ஆகும். 

விமை: தேறு, கால்ச்சிசின் என்ேது ேன்மய பேதிக்காேணி ஆகும். 

14. டிரிட்டிக்பகல் என்ேது கலப்பின தானியமாகும் 

விமை: ைரி 

15. ைர்ேதி பஸாோனா என்ற பகாதுடம ேகம் குப ானிங் முடறயில் உருோக்கப்ேட்ைது. 

விமை: தேறு, ைர்ேதி பஸாோனா என்ற பகாதுடம ேகம் ைடுதிமாற்ற முடறயில் உருோக்கப்ேட்ைது. 

16. பதாைர்ச்சியாக ஒரு இனத்திடன உட்கலப்பு பைய்ேதால் அதன் வீரியமிக்க உயிரினம் உருோகிறது. 

விமை: தேறு, பதாைர்ச்சியாக ஒரு இனத்திடன உட்கலப்பு பைய்ேதால் அதன் ோலின ே ம் மற்றும் 

உற்ேத்தி திறன் குடறகிறது. 

17. 1 % டி.என்.ஏ ேரிடைத் பதாைர் ேரிடைத் பதாைர் ஒவ்போரு மனிதரிலும் பேறுேடுகிறது. 

விமை: ைரி 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. பைானாலிகா - அ) பேசிபயாலஸ் முங்பகா 
2. IR 8  - ஆ) கரும்பு 

3. ைக்காேம்  - இ) அடேக் குள்  பகாதுடம 

4. முங்  ம்ேர் – 1 - ஈ) பேர்க்கைடல 

5. TMV-2  - உ) அடேக்குள்  அரிசி 

6. இன்சுலின்  - ஊ) பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் 

7. Bt  ச்சு  - எ) பீட்ைா கபோட்டின் 

8. பகால்ைன் டேஸ் - ஏ) rDNA பதாழில் நுட்ேத்தில் உருோன முதல் ைார்பமான் 

விமை: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 – ஈ, 6 – ஏ, 7 – ஊ, 8 – எ 

2. சபாருத்துக 

1. பேைபயாலஸ் முங்பகா - அ) அமிபனா அமிலம் 

2. டலசின்   - ஆ) உளுந்து ேகம் 

3. அதிைய அரிசி  - இ) பகாதுடம ேைம் 
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4. ைர்ேதி பஸாோனா - ஈ) ஐ.ஆர் 8 

விமை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

3. சபாருத்துக 

1. X கதிர்கள்   - அ) ேப்ேபனா பிோசிக்கா 
2. கால்ச்சிசின்  - ஆ) ைடுதிமாற்ற தூண்டிகள் 

3. மியூைாபஜன்கள்  - இ) மாறுோடு அடையாத பைல்கள் 

4. குருத்தணுக்கள்   - ஈ) ேன்மய இயற்பியல் காேணி 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

4. போருத்துக 

1. AK – 10   - அ) அரிசி 

2. ஐ.ஆர் 8   - ஆ) பகாதுடம, டே- கலப்பு 

3. டிரிட்டிக்பகல்  - இ) நிலக்கைடல 

4. ைாகிலால்   - ஈ) ேசு 

விமை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – ஈ 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்று ைரி ஆனால் காேணம் தேறு 

ஆ) கூற்று தேறு ஆனால் காேணம் ைரி 

இ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி 

ஈ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் தேறு 

1. கூற்று; கலப்புயிரி இரு பேற்பறாடேயும விை பமம்ேட்ைதாக இருக்கும் 

காேணம்: கலப்பின வீரியம் தற்கலப்பில் இழக்கப்ேடுகிறது. 

விமை: இ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி 

2. கூற்று: கால்ச்சிசின் குபோபமாபைாம் எண்ணிக்டகடயக் குடறக்கிறது 

காேணம்: ைபகாததி குபோபமாட்டிடுகள் எதிபேதிர்த் துருேங்கட  ப ாக்கி  கர்ேடத அது 

ஊக்குவிக்கிறது. 

விமை: ஈ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் தேறு 

3. கூற்று: rDNA பதாழில் நுட்ேம் கலப்பினமாக்கடல விை பமலானது 

காேணம்: இலக்கு உயிரினத்தில் விரும்ேத்தகாத ஜீன்கட  நுடழக்காமல் விரும்ேத்தக்க ஜீன்கள் மட்டும் 

நுடழக்கப்ேடுகின்றன. 

விமை: இ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி 

4. கூற்று: பதாைர்ச்சியான பேளிக்கலப்பு ோலின ே த்டதயும் மற்றும் உற்ேத்தி திறடனயும் ோதிக்கும் 

காேணம்: இது ேயனுள்  ஜீன்கட  பேளிபயற்றுகிறது. 

விமை: ஈ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் தேறு 

5. பூச்சி மற்றும் தீங்குயிரி எதிர்ப்புத் திறன் பேற்ற ேயிர் ேடககள் உருோக்கப்ேட்ைன. 

காேணம்: நுண்ணுயிரிகளுைன் ஏோ மான பூச்சிகள் மற்றும் தீங்குயிரிகள் ேயிர்களுக்கு பைதம் 

விட விக்கின்றன. 
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விமை: இ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி 

6. கூற்று: மேபியல் பேறுோடுகட  ஏற்ேடுத்தி பமம்ேட்ை ேடக ேகங்கட  உருோக்கும் போதுோன 

முடறபய கலப்பினமாக்கம் ஆகும் 

காேணம்: மனிதன் உருோக்கிய முதல் கலப்பின தானியம் டிரிட்டிக்பகால்  

விமை: இ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி 

7. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. அதிக  ார்ச்ைத்தும் புேதமும் நிடறந்த பகாதுடம ேகத்தின் பேயடே எழுதுக 

விமை: அட்லஸ் 66 

2. ப ல்லில் அடேக் குள்  ேடககள் அறிமுகம் பைய்யப்ேட்டுள் ன. இது ப ல்லில் காணப்ேடும் குள்  

மேேணுோல் (ஜீனால்) ைாத்தியமானது. இந்த குள்  மேேணுவின் (ஜீன்) பேயடே எழுதுக 

விமை: டீ –ஜிபயா-வூ-பஜன் (DGWG) 

3. மேபுப் போறியியல் – ேடேயறு 

விமை: ஜீன்கட   ாம் விரும்பியேடி டகயாள்ேதும் புதிய உயிர்கட  உருோக்க ஜீன்கட  ஒரு 

உயிரியிலிருந்து மற்பறாரு உயிருக்கு இைம் மாற்றதலும் மேபுப் போறிறியல் எனப்ேடும் 

4. குருத்தணுக்களின் ேடககட  எழுதுக 

(i) கருநிடலக் குருத்தணுக்கள் 

(ii) முதிர் குருத்தணுக்கள் (அ) உைலக் குருத்தணுக்கள் 

5. அயல் ஜீடனப் பேற்ற உயிரினங்கள் என்றால் என்ன? 

விமை: (i). மேபுப் ேண்பு மாற்றம் என்ேது rDNA பதாழில்நுட்ேம் மூலம் உயிரினங்களில் விரும்பிய 

ேண்புகட  ஏற்ேடுத்த ஜீனில் மாற்றத்டத ஏற்ேடுத்துேது, அல்லது ஜீன்கட  விரும்பியேடி டகயாள்ேது 

ஆகும். புதிதாக உள் நுடழக்கப்ேடும் ஜீன் ‘அயல் ஜீன்’ எனப்ேடும். 

(ii). இம்முடறயில் மாற்றப்ேட்ை ஜீன் அல்லது புதிய ஜீடனப் பேற்ற தாேே, விலங்குகள் மேபுப் ேண்பு 

மாற்றப்ேட்ை உயிரிகள் எனப்ேடும். 

6. விலங்கினப் பேருக்கத்டத உள் ைக்கியது எது? 

விமை: கால் டை ே ர்ப்பு 

7.  வீன விேைாய நுட்ேங்கள் மூலம் உணவு உற்ேத்திடய அதிகரிக்கும் பையல்முடறயின் பேயர் என்ன? 

விமை: ேசுடமப்புேட்சி 

8. ேசுடமப்புேட்சியின் தந்டத என அடழக்கப்பேறும் அபமரிக்கர் யார்? 

விமை: ைாக்ைர்  ார்மன் E.போர்லாக் 

9. இந்திய ேசுடமப் புேட்சியின் தந்டத என அடழக்கப்பேறுேேர் யார்? 

விமை: மா.ைா. சுோமி ாதம் 

10. அதிைய அரிசி ேகம் எது? 

விமை: ஐ.ஆர் 8 

11. ைர்ேபதை ப ல் ஆோய்ச்சி நிறுேனம் எங்கு அடமந்துள் து? 

விமை: பிலிப்டேன்ஸ் 

12. சீனாவின் குள்  ப ல் ேகம் எது? 
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விமை: டீ –ஜிபயா – வூ – பஜன் 

13. இந்பதாபனஷியாவில் அதிக மகசூல் தேம் ப ல் ேடகயானது 

விமை: பீட்ைா 
14. ப ாய் எதிர்ப்பு திறன் பேற்ற பகாதுடம ேகம் எது? 

விமை: ஹிம்கிரி 

15. ப ாய் எதிர்ப்பு திறன் பேற்ற தட்டைப்ேயிறு ேகம் எது 

விமை: பூைா பகாமல் 

16. ப ாய் எதிர்ப்பு திறன் பேற்ற காலிஃப் ேர் ேகம் எது 

விமை: பூைா ேனிப்ேந்து 

17. பூச்சிகள் மற்றும் தீங்குயிரின் எதிர்ப்பு திறன் பேற்ற கடுகு ேகம் எது? 

விமை: பூைா கவுேவ் 

18. பகேட், பூைணியில் எந்த ஊட்ைச்ைத்து பைறிந்துள் து? 

விமை: டேட்ைமின் A 

19. ேல ேடகயான தாேேங்களின் கூட்ைத்திலிருந்து விரும்ேத்தக்க ேண்புகட க் பகாண்ை தாேேங்களின் 

விடதகள் பைகரிப்ேது? 

விமை: கூட்டுத் பதர்வுமுடற 

20. தனி உயிரியில் இருந்து தற்காப்பு மூலம் பேறப்ேட்ை ைந்ததியின் பேயர் என்ன? 

விமை: தூய ேரிடை பதர்வு 

21. இேண்டிற்கு பமற்ேட்ை பதாகுதி குபோபமாபைாம்கட க் பகாண்ை உயிரினத்தின் பேயர்? 

விமை: ேன்மயம் 

22. ேயிர் ேகங்களுக்கு ஏற்ேடும் ப ாய்களின் காேணிகள் யாது? 

விமை: அசுவினி, இடலத் தத்துப் பூச்சி, கனி துட ப்ோன் தண்டு துட ப்ோன் 

23. பகாதுடம மற்றும் டே ஆகியேற்றின் கலப்ேைம் பைய்தால் கிடைப்ேது? 

விமை: டிரிட்டிக்பகல் 

24. ஒரு உயிரினத்தில் DNA-வின் நியூக்ளிபயாடைடு கூட்டு ேரிடையில் ஏற்ேடும் ோேம்ேரியத்துக்கு உட்ேட்ை 

திடீர் மாற்றம் எது? 

விமை: ைடுதிமாற்றம் 

25. ைடுதிமாற்றத்திடன தூண்டும் காேணிகளின் பேயர் என்ன? 

விமை: ைடுதிமாற்றமுற்ற உயிரினம் 

26. காமாக் கதிர்கள் மூலமான ைடுதி மாற்றத்டத தூண்டும் காேணிகள் பேயர் என்ன? 

விமை: பகாோல்ட் – 60, சீசியம் – 137 

27. அல்பலா பைட்ோ பி ாய்டு ஒன்றின் பேயரிடனக் கூறு 

விமை: ேப்ேபனா பிோசிக்கா 
28. பகாபேறு கழுடதயின் உருோக்கத்தில் உள்  கலப்பு? 

விமை: பேளிக்கலப்பு 

29. ப ருங்கிய பதாைர்புடைய ஒபே இன உயிரினங்கட  கலப்பினம் பைய்ேது? 
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விமை: உட்கலப்பு 

30. பதாைர்ேற்ற விலக்கினங்கட  கலப்பு பைய்ேது? 

விமை: பேளிக்கலப்பு 

31. உயர்க ேண்புகட  உடைய கலப்பினங்கட  உற்ேத்தி பைய்தல்? 

விமை: பேஸ்ட்ரிக்ைன் ப ாதிகள் 

31. துண்டிக்கப்ேட்ை டி.என்.ஏ துண்டுகட  இடணக்க ேயன்ேடும் ப ாதி? 

விமை: டி.என்.ஏ டலபகஸ் 

32. ைாலி ஆட்டுக்குட்டி எம்முடறயில் உருோக்கப்ேட்ைது? 

விமை: உைல பைல் உட்கரு மாற்றிப் போருத்துதல் முடறயில் 

33. மனிதனின் குடறோடுள்  ஜீன்களுக்குப் ேதிலாக திருத்தப்ேட்ை ஜீன்கட  இைம் மாற்றுேதின் பேயர்? 

விமை: ஜீன் சிகிச்டை 

34. மாறுோடு அடையாத பைல்களின் பதாகுப்பின் பேயர்? 

விமை: குருத்தணுக்கள் 

35. உைல குருத்தணுக்களின் மாறுோடுகள்? 

விமை: முதிர் குருத்தணுக்கள்  

36.  ேம்பு சிடதவு குடறப்ோடுடைய ப ாய்களின் பேயர்? 

விமை: ோர்க்கின்ைன், அல்சீமர் ப ாய் 

37. டேட்ைமின் A குடறப்ோட்டிடன தவிக்கும் மேேணு மாற்றம் பைய்யப்ேட்ை அரிசியின் பேயர்? 

விமை: பகால்ைன் டேஸ் 

36. திபலப்பியா மீன்களில் உள்  ஜீன் ேடக யாது? 

விமை: ே ர்ச்சி ைார்பமன் ஜீன் 

21. உைல் ெலம் ைற்றும் தொய்கள் 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. புடகயிடலப் ேழக்கம், அட்ரினலின் சுேப்டேத் தூண்டுகிறது. இதற்குக் காேணமான காேணி 

அ) நிக்தகாட்டின்    ஆ) ைானிக் அமிலம் 

இ) குர்குமின்    ஈ) பலப்டின் 

2. உலக புடகயிடல எதிர்ப்பு தினம்  

அ) தை 31     ஆ) ஜீன் 6 

இ) ஏப்ேல் 22     ஈ) அக்பைாேர் 2 

3. ைாதாேண பைல்கட  விை புற்றுப ாய் பைல்கள் கதிர்வீச்சினால் சுலோக அழிக்கப்ேடுகின்றன. 

ஏபனனில் அடே 

அ) பேறுேட்ை உருே அடமப்பு பகாண்ைடே ஆ) பி வுக்கு உட்ேடுேதில்டல 

இ) திடீர்மாற்றமடைந்த பைல்கள்   ஈ) துரித செல்பிரிதல் தன்மை சகாண்ைமவ 

4. நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீேடலத் தாக்கும் புற்றுப ாய் ேடக 

அ) கார்சிபனாமா    ஆ) ைார்க்பகாமா 
இ) லுயூக்பகமியா    ஈ) லிம்தபாைா 
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5. அ வுக்கு மிஞ்சிய மதுப்ேழக்கத்தினால் உருோேது 

அ) ஞாேக மறதி    ஆ) கல்லீரல் சிமதவு 

இ) மாயத் பதாற்றம்    ஈ) மூட ச் பையல்ோடு குடறதல் 

6. இதயக்குழல் இதயப ாய் ஏற்ேைக் காேணம் 

அ) ஸ்ட்பேப்பைாகாக்டக ோக்டீரியா பதாற்று 

ஆ) பேேகார்டியத்தின் வீக்கம் 

இ) இதய ோல்வுகள் ேலுவிழப்பு 

ஈ) இதயத் தமெகளுக்கு தபாதிய இரத்தம் செல்லாமை 

7. எபிதீலியல் பைல்லில் புற்றுப ாய் உருோேதற்கு ………………… என்று பேயர் 
அ) லுயூக்பகமியா    ஆ) ைார்க்பகாமா 
இ) கார்சிதனாைா    ஈ) லிம்போமா 

8. பமட்ைாஸ்ைாசிஸ் இதனுைன் பதாைர்புடையது 

அ) வீரியமிக்க கட்டி (ைாலிக்னன்ட்) ஆ) தீங்கற்ற கட்டி 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) மகுைக் கழடல ப ாய் 

9. ோலிபேஜியா என்ற நிடல …………………….. ல் காணப்ேடுகிறது. 

அ) உைற்ேருமன்    ஆ) ையாபடீஸ் சைல்லிைஸ் 

இ) ையாேடீஸ் இன்சிபிைஸ்   ஈ) எய்ட்ஸ் 

10. மது அருந்தியவுைன், உைலில் முதலில் ோதிக்கப்ேடும் ேகுதி 

அ) கண்கள்     ஆ) பைவி உணர்வுப் ேகுதி 

இ) கல்லீேல்     ஈ) மைய ெரம்பு ைண்ைலம் 

11. இன்சுலின் ைாோத நீரிழிவு ப ாய்க்கு பதாைர்பில்லாதது …………………….. 

அ) இன்சுலின் நிர்வாகத் தன்மை  ஆ) மருந்துகளினால் கட்டுப்ேடுத்தப்ேடும் 

இ) உைற்ேருமன்    ஈ) இன்சுலின் பையல்ோடு குடறவு 

12. கபோனரி இதய ப ாய்க்கான அறிகுறி ………………… ஆகும். 

அ) கிட க்பகாசூரியா   ஆ) இஸ்கிமியா 
இ) டைப்ேர்கிட சீமியா   ஈ) ோலிபேஜியா 

13. ……………………… இேத்த ைர்க்கடே அ டே குடறப்ேதில் உதவுகின்றது. 

அ) ைர்க்கடேேள்ளிகிழங்கு  ஆ) தக்காளி 

இ) பீட்ரூட்     ஈ) கரும்புச்ைர்க்கடே 
14. ……………………… என்ேது புற்றுப ாய் சிகிச்டை அல்ல 

அ) அறுடே சிகிச்டை   ஆ) தடைக்காப்பு சிகிச்டை 

இ) வாசெக்ைமி    ஈ) கதிரியக்க சிகிச்டை 

15. எய்ட்ஸ் …………………….. மண்ைலத்திடன ோதிக்கிறது 

அ) சுற்பறாட்ை    ஆ)  ேம்பு 

இ) தொய் தமை காப்பு   ஈ) பைரிமான 

16. ………………………… என்ேது எய்ட்ஸ்க்கான அறிகுறி இல்டல 
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அ) சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்தல்    

ஆ) ேசியின்டம 

இ) எடை குடறதல்      

ஈ) நிணநீர் முடிச்சுகளில் வீக்கம் 

17. உலக எய்ட்ஸ் தினம் அனுைரிக்கப்ேடும்  ாள் ………………… ஆகும் 

அ) டிெம்பர் 1ம் ொள்   ஆ) டிைம்ேர் 15ம்  ாள் 

இ)  ேம்ேர் 24ம்  ாள்   ஈ) டிைம்ேர் 5ம்  ாள் 

18. உற்ேருமன் …………………. க்கான ஆேத்தான காேணி அல்ல 

அ) எய்ட்ஸ்     ஆ) நீரிழிவு ப ாய் 

இ) கீல்ோதம்    ஈ) கபோனரி இதய ப ாய் 

19. அதிகப்ேடியான குளுக்பகாஸ் சிறுநீரில் பேளிபயறுேதன் காேணமாக ஏற்ேடும் அதிகப்ேடியான ேசி 

…………….. ஆகும் 

அ) பாலிதபஜியா    ஆ) ோலிடிப்சியா 
இ) ோலியூரியா    ஈ) கிட பகாசூரியா 

20. ோலியல் ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு ஆ ான குழந்டதகளில் ………………. அறிகுறி காணப்ேடுகிறது. 

அ) அடிக்கடி ஏற்படும் சிறுநீர்த் சதாற்று  ஆ) தடலேலி 

இ) தடலயில் புண் ஏற்ேடுதல்   ஈ) ஒற்டறத் தடலேலி 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. ஆல்கஹால் அதிகப்ேடியாக ேயன்ேடுத்துேதினால் கல்லீேலில் சிர்போஸிஸ் ப ாய் ஏற்ேடுகிறது 

2. புடகயிடலயிலிருந்து பிரித்பதடுக்கப்ேடும் அதிக  ச்சு உள்  பேதிப்போருள் நிக்தகாட்டின் 

3. இேத்தப் புற்றுப ாய்க்கு லியூக்தகமியா என்று பேயர் 
4. சிலேடகயான மருந்துகட  பதாைர்ந்து ேயன்ேடுத்துேதினால் உண்ைாகும் அதன் குடறோன ேதில் 

விட வு  ெகிப்புத் தன்மை எனப்ேடும். 

5. இன்சுலின் ஏற்றுக் பகாள் ாடம என்ேது வமக-2 நீரிழிவு ப ாயின் நிடல  

6. குழந்டதகளுக்பகதிோன ோலியல் குற்றங்களிலிருந்து அேர்கட  ோதுகாப்ேதற்கான ைட்ைம் தபாக்தொ 
ஆகும் 

7. குழந்மதகள் உதவிக்கரம் ைமூகப் ேணியா ர்கட  நியமித்து குழந்டதகளுக்கு உணவு, உடறவிைம் 

மற்றும் ோதுகாப்பு ேழங்குேதில் உதவி புரிகிறது. 

8. குழந்டதகளின் உரிடமகள் ோதுகாப்பிற்கான பதசிய ஆடணயம் மார்ச் 2007ல் குழந்டதகள் உரிடமகள் 

ைட்ைம் அடமக்கப்ேட்ைது 

9. சபன்தொமபரின் என்னும் புற்றுப ாய்க் காேணி, நுடேயீேல் புற்று ப ாடய உண்ைக்குகின்றது. 

10. ையாபடீஸ் சைல்லிைஸ் ஒரு  ாள்ேட்ை ே ர்சிடத மாற்றக் பகா ாறாகும் 

11.  ம் உைலில் சீேற்ற இேத்த குளுக்பகாஸ் அ வு 200 மிலி/சைசிலி  ஐ விை அதிகமாக இருக்கும் 

12. PUFA என்ேது நிமைவுைாத பல்சகாழுப்பு அமிலங்கள் ஆகும் 

13. பமலிக்னன்ட் ேடக அல்லாத கட்டிகள் தீங்கற்ை கட்டிகள் எனப்ேடும். 

14. HIV ப ாடய உண்ைாக்கும் டேேஸ் சரட்தரா டேேஸ் எனப்ேடும் 
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15. உலக புற்றுப ாய்  ாள் பிப்ரவரி 4 ஆகும் 

16. கடேயாத  ார்ச்ைத்து பகாண்ை ஆளி விமதகள் இேத்த ைர்க்கடே அ டே குடறப்ேதில் உதவுகின்றன. 

17. நிக்தகாட்டின் என்ேது ஆல்கலாய்டு ஆகும் 

18. புடகயிடலயில் காணப்ேடும் சபன்தொமபரின் என்ேது புற்றுப ாய்க் காேணியாகும். 

19. புடகயிடல எதிர்ப்புச் ைட்ைம் 2004, தை 1 ல் பகாண்டுேேப்ேட்ைது. 

20. பேருக்கமடைந்த பைல் குழுக்கள் பேகமாக ே ர்ச்சியடைந்து ோதிப்டே ஏற்ேடுத்துேது தைலிக்னன்ட் 

கட்டிகள்  

21. HIV டேேடஸ எமலொ மற்றும் சவஸ்ைர்ன்பிளாட் பைாதடன மூலம் உறுதிப்ேடுத்தலாம். 

22. ELISA என்ேதன் விரிோக்கம் Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay ஆகும் 

23. HIV லிம்தபாமெட்டுகமள ஏற்ேடுத்துகிறது 

24. ஆன்பகா என்றால் கட்டி என்று போருள்  

25. புற்றுப ாய் கட்டிகள் நிதயாபிளாெத்மத உருோக்கி திசுக்கட  அழிக்கிறது 

26. இதயத்தடை திசுக்களின் இறப்பு இதயத் தமெ ெசிவுைல் என்ற ப ாய்க்கு ேழிேகுக்கிறது. 

27. இதயத் தடைகளுக்கு குடறோன இேத்த ஓட்ைம் பைல்ேது இஸ்கிமியா ப ாய்க்கு ேழிேகுக்கிறது. 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. எய்ட்ஸ் என்ேது ஒரு பகாள்ட  ப ாய் (எபிைமிக்) 

விமை: ைரி 

2. புற்றுப ாய் உருோக்கும் ஜீன்களுக்கு ஆன்பகாஜீன்கள் என்று பேயர் 
விமை: ைரி 

3. உைல் ேருமனின் ேண்பு கட்டிகள் உருோக்கம் ஆகும் 

விமை: தேறு, புற்றுப ாயின் ேண்பு கட்டிகள் உருோக்கம் ஆகும் 

4. பேள்ட யணுக்கள் மற்றும் இேத்த சிேப்ேணுக்கள் எண்ணிக்டகயில் அதிகரிப்ேது லுயூக்பகமியா 
எனப்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, பேள்ட யணுக்கள் எண்ணிக்டகயில் அதிகரிப்ேது லுயூக்பகமியா எனப்ேடுகிறது. 

5. ப ாயின் காேணங்கள் ேற்றி அறிய உதவும் அறிவியல் பிரிவு ப ாய்க்காேண ஆய்வு (ஏட்டியாலஜி) 

எனப்ேடுகிறது 

விமை: ைரி 

6. ப ாயாளிகளின் ஆடைகட  ேயன்ேடுத்துேதனால் எய்ட்ஸ் ப ாய் ேேோது 

விமை: ைரி 

7. இன்சுலின் ேற்றாக்குடறயினால் ையாேடீஸ் பமல்லிைஸ் ேடக-2 உருோகிறது 

விமை: தேறு, இன்சுலின் பையல்ோடு குடறோக உள் தால் ையாேடீஸ் பமல்லிைஸ் ேடக – 2 

உருோகிறது. 

8. கார்சிபனாஜன் என்ேடே புற்றுப ாடய உருோக்கும் காேணிக ாகும் 

விமை: ைரி 

9. நிக்பகாட்டின் என்ேது மயக்கமூட்டி ேடக மருந்து 

விமை: ைரி 
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10. சிர்போசிஸ் (கல்லீேல் வீக்கம்) என்ேது மூட க் பகா ாறு ப ாயுைன் பதைார்புடையது 

விமை: தேறு, சிர்போசிஸ் (கல்லீேல் வீக்கம்) என்ேது கல்லீேல் வீக்கம் ப ாயுைன் பதாைர்புடையது 

11. மருந்துகளின் தேறான ேயன்ோட்டிடன உ வியல் சிகித்டையாலும் மறுோழ்வு ேயிற்சி பகாடுப்ேதாலும் 

சீர் பைய்ய முடியும் 

விமை: ைரி 

12. மது அருந்துேதால் மூட யில் அதிக அ வு பகாழுப்பு பைமிக்கப்ேட்டு சிர்போஸிஸ் ஏற்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, மது அருந்துேதால் கல்லீேலில் அதிக அ வு பகாழுப்பு பைமிக்கப்ேட்டு சிர்போஸிஸ் 

ஏற்ேடுகிறது. 

13. கார்ேன்டைஆக்டஸடு இேத்த சிேப்ேணுவில் உள்  ஹீபமாகுப ாபினுள் ஆக்ஸிஜன் எடுத்துச் 

பைல்லும் திறடன குடறக்கிறது. 

விடை: தேறு, கார்ேன்பமானாக்டைடு இேத்த சிேப்ேணுபில் உள்  ஹீபமாகுப ாபினில் ஆக்சிஜன் 

எடுத்துச் பைல்லும் திறடன குடறக்கிறது. 
14. இன்சுலின் இலக்கு பைல்கள் பையல்ோடு குடறோடு உள்  இன்சுலினுக்கு ேதில் விடனபுரிகிறது 

விமை: தேறு, இன்சுலின் இலக்க பைல்கள் பையல்ோடு குடறோடு உள்  இன்சுலினுக்கு ேதில் விடன 

புரிேதில்டல 

15. அதிக வு சிறுநீர் பேளிபயறுதல் ோலிடிப்சியா எனப்ேடும் 

விமை: தேறு, அதிக வு சிறுநீர் பேளிபயறுதல் ோலியூரியா எனப்ேடும் 

16. ைாதாேண பைல்கள் உைலின் பதாடலவிலுள்  ோகங்களுக்கும் இைம் பேயர்ந்து புதிய திசுக்கட  

அழிக்கின்றன. 

விமை: தேறு, புற்று பைல்கள் உைலின் பதாடலவிலுள்  ோகங்களுக்கும் இைம் பேயர்ந்து புதிய 

திசுகட  அழிக்கின்றன. 

17. UV கதிர்கள் DNA டே ோதிப்புள் ாக்கி புற்றுப ாய் உண்ைாக ேழிேகுக்கிறது 

விமை: ைரி 

18. LDL இதய ப ாய்க்கான ஆேத்டத அதிகரிக்கிறது. 

விமை: ைரி 

19. கதிரியக்க சிகிச்டையில் சுற்றியுள்  ைாதாேண பைல்கட  ோதிக்காமல் புற்றுப ாய் பைல்கட  மட்டுபம 

கதிர்வீச்சின் மூலம் அழிக்கிறது. 

விமை: ைரி 

20. எய்ட்ஸ் ப ாயால் ோதிக்கப்ேட்ைேர்கள் நிடனோற்றல் குடறவு, ேசியின்டம போன்றேற்றினால் 

ோதிகப்ேடுகின்றனர். 
விமை: ைரி 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. ைார்க்பகாமா   - அ) ேயிற்று புற்றுப ாய் 

2. கார்சிபனாமா   - ஆ) அதிகப்ேடியான தாகம் 
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3. ோலிடிப்சியா   - இ) அதிகப்ேடியான ேசி 

4. ோலிபேஜியா   - ஈ) இதயத் தடைகளுக்கு இேத்த ஓட்ைமின்டம 

5. இதயத்தடை  சிவுறல் ப ாய்  - உ) இடணப்புத் திசு புற்றுப ாய் 

விமை: 1 – உ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 – ஈ 

2. சபாருத்துக 

1. முழுதானியங்கள் சிறு தானியங்கள் - அ) ஹீபமாகு ாபின் 

2. ஆல்கைால்    - ஆ) கிட க்பகாசூரியா 
3. கார்ேன் பமானாக்டைடு   - இ) ையாோடிஸ் பமல்லிைஸ் 

4. பகாழுப்பு போருட்கள்   - ஈ) ஆபலாைடனகள் 

5. அதிகப்ேடியான குளூபகாஸ்  - உ) கபோனரி இதய ப ாய் 

விமை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஆ  

3. சபாருத்துக 

1. உணவுப்ேழகம் மாறுதல்  - அ) உைல் ேருமன் 

2. நீரிழப்பினால் ஏற்ேடும் தாகம் - ஆ) கீபமாபதேபி 

3. அதிக கபலாரி   - இ) எய்ட்ஸ் 

4. நீடித்த ேயிற்றுப்போக்கு  - ஈ) தேறான ேயன்ோடு 

5. பேதி மருந்து சிகிச்டை  - உ) ோலிடிப்சியா 
விமை: 1 – ஈ, 2 – உ, 3 – அ, 4 – இ, 5 – ஆ 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி பமலும் காேணம் கூற்றுக்கான ைரியான வி க்கமாகும் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி ஆனால் காேணம் கூற்றுக்கான ைரியான வி க்கம் இல்டல 

இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறு, ஆனால் காேணம் ைரி 

1. கூற்று: எய்ட்ஸ் ப ாய்க்கான டேேஸ் ப ாயாளிகளின் சிறுநீரில் காணப்ேடுகிறது 

காேணம்: ப ாயாளிடய குடும்ேத்திலிருந்து தனிடமப்ேடுத்த பேண்டும்  

விமை: இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காேணம் தேறு 

2. கூற்று: லுக்பகமியான 15ேயதிற்கு கீழ் உள்  குழந்டதகட  ோதிப்ேடையச் பைய்கிறது 

காேணம்: இது இேத்த புற்றுப ாய் என்று அடழக்கப்ேடுகிறது. 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி ஆனால் காேணம் கூற்றுக்கான ைரியான வி க்கம் 

இல்டல 

3. கூற்று: பித்தப்டே ப ாய்கள், நீரிழிவு ப ாய், கீழ்ோதம் போன்றடே இதய ப ாடய உண்ைாக்கக்கூடிய 

காேணிகள் 

காேணம்: புேதம் இேத்த குழாய்கட  அடைத்துவிடுகிறது 

விமை: ஈ) கூற்று தேறு, ஆனால் காேணம் ைரி 

4. கூற்று: நீரிழிவு ப ாய் உைல்ேருமன் மற்றும் புற்றுப ாய் போன்றடே ோழ்க்டக ேழக்க ேழக்கங்களில் 

ஏற்ேடும் மாற்றங்களினால் ஏற்ேடுகிறது. 
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காேணம்: ோழ்க்டக முடறயில் ஏற்ேடும் மாற்றங்கள் மனிதனுக்கு பதடேப்ேடுகிறது 

விமை: அ) கூற்று மற்றும் காேணம் இேண்டும் ைரி பமலும் காேணம் கூற்றுக்கான ைரியான வி க்கமாகும் 

7. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. மருந்துகள் பதாைர்ச்சியாக ேயன்ேடுத்துேடத ேழக்கமாக்கிக் பகாள்ேேர்கள் எவ்ோறு 

அடழக்கப்ேடுகின்றனர்? 

விமை: மருந்துக்கு அடிடமயாதல் (அ) மருந்துகளின் தேறான ேயன்ோடு  

2. மனநிடல மாற்றம் மருந்துகளின் பேறு பேயர் யாது 

விமை: மபனாவியல் மருந்துகள்  

3. மருந்துக்கு அடிடமயானேரின் சிகிச்டைக்கான முதல் கட்ைம் எது? 

விமை:  ச்சு நீக்கம் 

4. மருந்துகளின் தேறான ேயன்ோடு மற்றும் ைட்ைவிபோத கைத்தல் மீதான ைர்ேபதை  ாள் எது? 

விமை: ஜீன் – 26 

5. புடகயிடல பைடியின் எந்த ோகம் மருந்து தயாரிக்கப் ேயன்ேடுகிறது? 

விமை: இடலப்ேகுதி 

6. இேத்த சிேப்ேணுவில் உள்  ஹீபமாகு ாபினுைன் பிடணப்டே ஏற்ேடுத்தும் ோயு எது? 

விமை: கார்ேன் பமானாக்டைடு ோயு 

7. கடணயத்தில் உள்  எந்த பைல்கள் இன்சுலிடன சுேக்கிறது? 

விமை: பீட்ைா பைல்கள் 

8. இேத்தத்தில் குளுக்பகாஸின் அ வு அதிகரிப்ேதால் ஏற்ேடுேது? 

விமை: டைேர்கிட சீமியா 
9. இேத்தத்தில் ைர்க்கடே ப ாயிடன ைமப்ேடுத்தும் ைார்பமான் எது? 

விமை: இன்சுலின் 

10. அதிகப்ேடியான ேசி ஏற்ேடுேது எவ்ோறு குறிப்பிைப்ேடுகிறது? 

விமை: ோலிபோஜியா 
11. அதிக அ வு நீர் ேருகுேது எவ்ோறு குறிப்பிைப்ேடுகிறது? 

விமை: ோலிடிப்சியா 
12. அதிக அ வு சிறுநீர் பேளிபயறுேது எவ்ோறு குறிப்பிைப்ேடுகிறது? 

விமை: ோலியூரியா 
13. அதிகப்ேடியான குளுக்பகாஸ் சிறுநீரில் பேளிபயற்றப்ேடுேது எவ்ோறு குறிப்பிைப்ேடுகிறது? 

விமை: கிட க்பகாசூரியா 
14. அதிகப்ேடியான பகாழுப்பு பைர்ேதால் உைலில் எடை அைாதாேணமாக அதிகரிப்ேதினால் ஏற்ேடுேது? 

விமை: உைல் ேருமன் 

15. BMI என்ேதின் விரிோக்கம் என்ன? 

விமை: உைல் ேருமக் குறியீடு 

16. இதயத் தடை திசுக்களின் சிறப்பு ப ாயின் பேயர்? 

விமை: இதயத் தடை  சிவுறல் 
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17. பேருக்கமடைந்த பைல் குழுக்கள் பேகமாக ே ர்ச்சியடைந்து சுற்றியுள்  திசுக்களின் ோதிப்டே 

ஏற்ேடுத்துேதின் பேயர்? 

விமை: பமலிக்னன்ட் கட்டிகள் 

18. புற்றுப ாடயப் ேற்றிய ேடிப்பின் பேயர்? 

விமை: ஆன்காலஜி 

19. எதிர்ப்புற்று ப ாய் மருந்துகட  உள் ைக்கிய புற்றுப ாய் சிகிச்டையின் பேயர் என்ன? 

விமை: பேதி மருந்து சிகிச்டை (அ) கீபமா பதேவி 

20. தடைக்காப்பு சிகிச்டையில் துலங்கள் மாற்றிக ாக பையல்ேடுேது எது? 

விமை: இண்ைர்பேோன்கள் 

21. ோதிக்கப்ேட்ை தாயிைமிருந்து பைய்க்கு எய்ட்ஸ் ப ாய் எதன் மூலம் ேேவுகிறது? 

விமை: தாய் பைய் இடணப்பு திசு 

22. புற்றுப ாடய உண்ைாக்கும் காேணிகள் எடே? 

விமை: கார்சிபனாபஜன்கள் 

23. லுயூக்பகமியாவின் மறுபேயர் என்ன? 

விமை: இேத்தப் புற்றுப ாய் 

24. நுடேயீேலின் மூச்சு சிற்டறகளில் ஏற்ேடும் வீக்கம் என்ன ப ாயிடன உண்ைாக்கும்? 

விமை: எம்டேசீமா 
8. விரிவாக்கம் 

1. IDDM - இன்சுலின் ைார்ந்த நீரிழிவு ப ாய் 

2. HIV  - மனித தடைக்காப்பு குடறவு டேேஸ் 

3. BMI  - உைற் ேருமக் குறியீடு 

4. AIDS - பேறப்ேட்ை ப ாய்த் தடுப்ோற்றல் குடறவு ப ாய் 

5. CHD  - கபோனரி இதய ப ாய் 

6. NIDDM - இன்சுலின் ைாோத நீரிழிவு ப ாய் 

7. POSCO - குழந்டதகளுக்கு எதிோன ோலியல் குற்றங்களிலிருந்து ோதுகாத்தல் 

8. NCPCR - குழந்டத உரிடமகள் ோதுகாப்பிற்கான பதசிய ஆடணயம் 

9. CPCR - குழந்டதகள் உரிடமச் ைட்ைம் 

10. WHO - உலக சுகாதாே நிறுேனம் 

11. HDL - அதிக அைர்த்தி பகாண்ை லிப்போ புேதம் 

12. CUD - இதய ப ாய்கள் 

13. CHD - கபோனரி இதய ப ாய் 

14. PUFA - நிடறவுறாத ேல பகாழுப்பு அமிலம் 

15. UV  - புறஊதாக் கதிர்கள் 

16. DNA - டீ ஆக்ஸிடேபோ நியூக்ளிக் அமிலம் 

17. HIV  - மனித தடைக்காப்பு குடறவு டேேஸ் 
18. ELISA - Enzyme linked Immuno Sorbent Assay 
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19. NACO - பதசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்ோட்டு அடமப்பு 

20. NGO - அேசு ைாோத பதாண்டு நிறுேனம் 

22. சுற்றுச்சூழல் தைலாண்மை 
1. ெரியான விமைமயத் ததர்வு செய்க 

1. கீழுள் ேற்றுள் எது/எடே புடதேடிே எரிபோருட்கள்? 

(i) தார்  (ii) கரி   (iii) பேட்போலியம்   

அ) (i) மட்டும்    ஆ) (i) மற்றும் (ii) 

இ) (ii) ைற்றும் (iii)    ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii) 

2. கழிவுகட  பமலாண்டம பைய்ேதற்காக கீழுள் ேற்றுள் எேற்றிடன நீவீர் ேயன்ேடுத்துவீர்? 

அ) கழிவுகள் உருோகும் அ டேக் குடறத்தல் 

ஆ) கழிவுகட  மறு ேயன்ோட்டு முடறயில் ேயன்ேடுத்துதல் 

இ) கழிவுகட  மறு சுழற்சி பைய்தல் 

ஈ) தைதல உள்ளமவ அமனத்தும் 

3. ோகனங்கள் பேளிபயற்றும் புடகயில் உள்  ோயுக்கள் 

(i) கார்ேன் பமானாக்டைடு  (ii) ைல்ேர் டை ஆக்டைடு  (iii) ட ட்ேஜன் ஆக்டைடுகள் 

அ) (i) மற்றும் (ii)    ஆ) (i) மற்றும் (iii) 

இ) (ii) மற்றும் (iii)    ஈ) (i), (ii) ைற்றும் (iii) 

4. மண்ணரிப்டேத் தடுக்கப் ேயன்ேடுேது 

அ) காடுகள் அழிப்பு    ஆ) காடுகள்/ைரம் வளர்ப்பு 

இ) அதிகமாக ே ர்த்தல்   ஈ) தாேேப் ேேப்பு நீக்கம் 

5. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம்  

அ) பேட்போலியம்    ஆ) கரி 

இ) அணுக்கரு ஆற்றல்   ஈ) ைரங்கள் 

6. கீழுள் ேற்றுள் மண்ணரிப்பு அதிகமாக காணப்ேடும் இைம் 

அ) மடழப்போழிவு இல்லாத இைம்   ஆ) குடறோன மடழப்போழிவு உள்  இைம் 

இ) அதிகைான ைமழப்சபாழிவு உள்ள இைம் ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்டல 

7. கீழுள் ேற்றுள் தீர்ந்து போகாத ே ம்/ே ங்கள் 

அ) காற்ைாற்ைல்    ஆ) மண்ே ம் 

இ) ேன உயிரி    ஈ) பமபல உள்  அடனத்தும் 

8. கிோமங்களில் கிடைக்கும் போதுோன ஆற்றல் மூலம்/ மூலங்கள் 

அ) மின்ைாேம்    ஆ) கரி 

இ) உயிரிோயு    ஈ) ைரக்கட்மைகள் ைற்றும் விலங்குகளில் கழிவு 

9. ேசுடம இல்ல விட வு என குறிப்பிைப்ேடுேது 

அ) பூமி குளிர்தல்    ஆ) புற ஊதாக் கதிர்கள் பேளி பைல்லாமல் இருத்தல் 

இ) தாேேங்கள் ேயிர் பைய்தல்  ஈ) பூமி சவப்பைாதல் 

10. மிக மலிோன ேழக்கமான ேர்த்தக ரீதியிலான தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் மூலம்  

http://www.winmeen.com/


10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 85 of 95 

அ) நீர் ஆற்றல்    ஆ) சூரிய ஆற்றல் 

இ) காற்ைாற்ைல்    ஈ) பேப்ே ஆற்றல் 

11. புவி பேப்ேமாதலின் காேணமான ஏற்ேைக்கூடிய விட வு 

அ) கைல் மட்ைம் உயர்தல்   ஆ) ேனிப்ோடறகள் உருகுதல்    

இ) தீவுக்கூட்ைங்கள் மூழ்குதல்  ஈ) தைதல கூறிய அமனத்தும் 

12. கீபழ பகாடுக்கப்ேட்டுள்  கூற்றுகளில் காற்றாற்றல் குறித்த தேறான கூற்று எது? 

அ) காற்றாற்றல் ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

ஆ) காற்ைாமலயின் இைக்மககள் மின்தைாட்ைார் மூலம் இயக்கப்படுகின்ைன. 

இ) காற்றாற்றல் மாசு ஏற்ேடுத்தாமல் உற்ேத்தி பைய்யப்ேடுகிறது. 

ஈ) காற்று ஆற்றடலப் ேயன்ேடுத்துேதன் மூலம் புடதேடிே எரிபோருட்கள் ேயன்ோட்டிடனக் 

குடறக்கலாம் 

13. புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் ே ங்கட  பதர்ந்பதடு 

அ) சூரிய ஆற்றல்    ஆ) நீர் 
இ) கனிை வளங்கள்   ஈ) காற்று 

14. ……………………மாநிலத்தில் சிப்பகா இயக்கம் பதான்றியது 

அ) குஜோத்     ஆ) உத்தரகாண்ட் 

இ) அருணாச்ைல பிேபதைம்   ஈ) மத்திய பிேபதைம் 

15. காடுகள் ோதுகாப்புச் ைட்ைம் பதாைங்கப்ேட்ை ஆண்டு ……………… ஆகும் 

அ) 1952  ஆ) 1958  இ) 1978  ஈ) 1980 

16. ……………………….. ம் ஆண்டு ஜிம் கார்பேட் பதசிய பூங்கா உத்தேகாண்ட் மாநிலத்தில் துேங்கப்ேட்ைது. 

அ) 1954  ஆ) 1980  இ) 1936  ஈ) 1988 

17. இந்தியாவில் தற்போது …………….. உயிர்க் பகா க் காப்ேகங்கள் உள் ன. 

அ) 5  ஆ) 13   இ) 15   ஈ) 18 

18. இந்தியாவில் முதல் பதசியப் பூங்கா ………………. ஆகும் 

அ) நீலகிரி     ஆ) கிர் பூங்கா 
இ) கார்சபட் ததசியப் பூங்கா  ஈ) காசிேங்கா ைேணாலயம் 

19. இந்திய ேன உயிரி ோதுகாப்பு நிறுேனம் ………………. ல் உள் து 

அ) பைல்லி     ஆ) உத்தேகாண்ட் 

இ) சைஹ்ராடூன்    ஈ) ைத்தீஸ்கர் 
20. 1976 ம் ஆண்டில் ………………….. ோதுகாப்பு திட்ைம் துேங்கப்ேட்ைது 

அ) புலி     ஆ) யாடன 

இ) சிங்கம்     ஈ) முதமலகள் 

21. புடதேடிே எரிபோருள்களுைன் பதாைர்புடையடே அல்ல ……………….. 

அ) டைட்போ கார்ேன்   ஆ) சிடதேடைதல் 

இ) இயற்டக நிகழ்வுகள்   ஈ) தீர்ந்துவிைாத தன்மை 

22. உலக அ வில் கச்ைா எண்பணய் ேயன்ேடுத்துதலில் ……………………. பேரிய  ாடு இந்தியாோகும். 
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அ)  ான்காேது    ஆ) ஏழாேது 

இ) மூன்ைாவது    ஈ) இேண்ைாேது 

23. ……………………. பேட்போலியத்திலிருந்து கிடைப்ேதில்டல 

அ) உயிரி வாயு    ஆ) டீைல் 

இ) காபைாலின்    ஈ) திேேமாக்கப்ேட்ை பேட்போலிய ோயு 

24. மருத்துேமடன கழிவுகட  ………………… முடறயில் அகற்றலாம் 

அ) நிலத்தில் ேேப்புதல்   ஆ) எரித்து ொம்பலாக்கல் 

இ) உேமாக்குதல்    ஈ) தனித்துப் பிரித்தல் 

25. நீரின் அைர்த்திடய விை அதிகமாக உள் தால் …………………… நீரின் இயக்கத்தினால் கூை ைர்ேடன இயக்கி 

மின் உற்ேத்தி பைய்ய முடியும் 

அ) மிக சைதுவான   ஆ) பேகமாக 

இ) பமதுோக    ஈ) மிக பேகமாக 

26. ………………….. அனல் மின் நிடலயங்களில் மின்ைாே உற்ேத்தி பைய்யப்ேடுகிறது. 

அ) டீைல்     ஆ) பேட்போல் 

இ) நிலக்கரி    ஈ) யுபேனியம் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. காடுகள் அழிப்பினால் மடழ போழிவு குமைகிைது 

2. மண்ணின் பமல் அடுக்கு மண் துகள்கள் அகற்றப்ேடுேது ைண் அரிப்பு 

3. சிப்பகா இயக்கம் காடுகமள அழிப்பதற்கு எதிோக ஆேம்பிக்கப்ேட்ைது 

4. நீலகிரி பகுதி என்ேது தமிழ் ாட்டிலுள்  உயிர்க்பகா  ோதுகாப்பு டமயமாகும். 

5. ஓத ஆற்றல் புதுப்பிக்கத்தக்க ேடக ஆற்றலாகும். 

6. கரி பேட்போலியம் மற்றும் இயற்டக எரிோயு ஆகியடே புமதபடிவ எரிபோருட்கள் ஆகும். 

7. மின்ைாே உற்ேத்திக்கு மிகவும் அதிக அ வில் ேயன்ேடுத்துப்ேடும் எரிபோருள் நிலக்கரி ஆகும். 

8. காடுகள் கார்ேடன நிடலநிறுத்துேதால் அடே கார்பன் சதாட்டி என்றும் அடழக்கப்ேடுகின்றன.  

9. தேல் வாயு பேளிபய எடுக்க டைட்ோலிக் பிோக்ைரிஸ் என்னும் பதாழில்நுட்ேம் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

10. தேல் வாயுகளுக்கான இைப்ேடும் அ வுகள் நிலத்தடி நீர் மட்ைத்திடன பேகுோய் ோதிக்கின்றன. 

11. பஷல் ோயுக்கள் எடுப்ேதற்காக இந்தியாவில் ஆறு ேகுதிகள் கண்ைறியப்ேட்டுள் ன 

12. இமயமடலப் ேகுதியில் உள்  காடுகட  15 ஆண்டுகள் அழிக்கக் கூைாது என்ற தடை உத்தேடே 

சிப்தகா இயக்கம் பேற்றது. 

13. ெமூக காடு வளர்ப்பு திட்ைத்தின் மூலம் விறகு, மேப்ேயன்ோடு போன்றேற்றால் ேழங்குடியினரின் 

எதிர்காலம் ோதுகாக்கப்ேைலாம் 

14. மண் அரிப்டே பமலாண்டம பைய்யும் ேழிமுடறகள் காடுகள் உருவாக்கம்/ைமலகளின் நிலத்மத 

ெைப்படுத்துதல் ஆகும் 

15. சூரிய மின்கலன்கள் சிலிக்கான் ஆல் உற்ேத்தி பைய்யப்ேடுகிறன்றன. 

16. தேல் என்ேது பூமியின் அடிப்புறத்தில் அடமந்துள்  பைறு மற்றும் தாதுக்கள் அைங்கிய பமன்டமயான 

ோடற அடுக்குக ாகும் 
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17. கல்லடண ஆனது காவிரி ஆற்றின் குறுக்பக கட்ைப்ேட்டுள் து 

18. காடுகள் கார்ேடன நிடலநிறுத்துகின்றன மற்றும் ஆக்ஸிஜடன உற்ேத்தி பைய்கின்றன. 

19. சிப்பகா என்னும் ோர்த்டதயின் போருள் தழுவுதல் ஆகும் 

20. சூரிய ஆற்றல் பேரும விலும் விடலயில்லாமலும் கிடைக்கக் கூடியது 

21. உயிரினோயுவின் முக்கிய கூட்டுப்போருள் மீத்ததன் ஆகும் 

22. ப கிழிகட  எரிப்ேதினால் மையாக்ஸின் உருோக்கப்ேடுகிறது. 

23. மின்னணு கழிவுக ாகிய பாதரெம் மூட  மற்றும் சுோை மண்ைலத்டத ோதிக்கின்றன. 

3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. உயிரி ோயு ஒரு புடதேடிே எரிபோரு ாகும் 

விமை: ைரி 

2. மேம்  டுேதால் நிலத்தடி நீர்மட்ைம் அதிகரிக்கும்  

விமை: ைரி 

3. ோழிைங்கட  அழிப்ேது ேன உயிரிகளின் இழப்புக்குக் காேணமாகும் 

விமை: ைரி 

4. அணு ஆற்றல் ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாகும்  

விமை: தேறு, அணு ஆற்றல் ஒரு புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றலாகும் 

5. அதிகப்ேடியான கால் டை பமய்ச்ைல், மண் அரிப்டேத் தடுக்கும் 

விமை: தேறு, அதிகப்ேடியான கால் டை பமய்ச்ைல் மண்ணரிப்டே அதிகரிக்கும் 

6. ேன உயிர்கட  பேட்டையாடுதல் ைட்ைபூர்ேமாக அங்கீகரிக்கப்ேட்ை ஒன்றாகும் 

விமை: தேறு, ேன உயிர்கட  பேட்டையாடுதல் பேருங்குற்றமாகும். 

7. பதசியப்பூங்கா ஒரு ோதுகாக்கப்ேட்ை  ேகுதியாகும் 

விமை: ைரி 

8. ேன உயிர் ோதுகாப்புச் ைட்ைம் 1972 ஆம் ஆண்டு உருோக்கப்ேட்ைது 

விமை: ைரி 

9. உயிரிோயு என்ேது விலங்கு மற்றும் தாேே கழிவுகள் காற்றில்லா சூழலில் போது உருோகிறது 

விமை: ைரி 

10. பி ாஸ்டிக் போருட்கட  உேமாக்கலாம் 

விமை: தேறு, பி ாஸ்டிக் போருட்கட  உேமாக்க முடியாது 

11. நீபோட்ைம் மண் அரிப்டே தூண்டுகிறது 

விமை: ைரி 

12. கைல் அடல ஆற்றல் மேபுைார் ஆற்றல் மூலமாகும் 

விமை: தேறு, கைல் அடல ஆற்றல் மேபுைாோ ஆற்றல் மூலமாகும் 

13. ைடமப்ேதற்கு அழுத்தக் கலன்கட  ேயன்ேடுத்துேதன் மூலம் எரிபோருள் நுகர்டேக் குடறக்கலாம் 

விமை: ைரி 

14. சூரிய ஆற்றல் மாசு உண்ைாக்குகிறது 

விமை: தேறு, சூரிய ஆற்றல் மாசு உண்ைாக்குேதில்டல 
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15. பஷல் ோயு நிலத்தடி நீர் மட்ைத்டத பேகுோகப் ோதிக்கிறது 

விமை: ைரி 

16. காற்றாற்றல், பிற மின்னாற்றல் உற்ேத்தி நிடலயங்கட  ஒப்பிடும் போது ேோமரிப்பு பைலவு மிகவும் 

குடறவு 

விமை: ைரி 

17. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முடறயில் நுண்ணுயிரிகள் காற்றின் உதவியில்லாமல் உயிரிய 

சிடதேடைதலுக்கு உட்ேடுகிறது. 

விமை: தேறு, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முடறயில் நுண்ணுயிரிகள் காற்றின் உதவியுைன் உயிரிய 

சிடதேடைதலுக்கு உட்ேடுகிறது. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. மண்ணரிப்பு  - அ) ஆற்றல் பைமிப்பு 

2. உயிரி ோயு  - ஆ) அமில மடழ 

3. இயற்டக ோயு  - இ) தாேேப் ேேப்பு நீக்கம் 

4. ேசுடம இல்ல ோயு - ஈ) புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

5. CFL ேல்புகள்  - உ) CO2 

6. காற்று   - ஊ) புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் 

7. திைக்கழிவு  - எ. காரீயம் மற்றும் கன உபலாகங்கள் 

விமை: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஊ, 4 – ஆ, 5 – அ, 6 – ஈ, 7 –எ 

2. சபாருத்துக 

A. உயிரி ோயு   - 1. சிறிய கு ங்கள் 

B. ஊேணிகள்   - 2. இயற்டக ோயு 

C. புடதேடிே எரிபோருள்  - 3. பஷல் 

D. பமன்டமயான ோடற அடுக்கு - 4. பகாேர் பகஸ் 
A B C D 

அ.  1 2 3 4 

ஆ 4 1 2 3 

இ 2 3 4 1 

ஈ 3 4 2 1 

3. போருத்துக 

1. காற்றாடல  - அ) கைல் அடல 

2. ஓத ஆற்றல்  - ஆ) மின்ைாேம் 

3. கசிவு நீர்க் குழிகள் - இ) பேப்ேமூட்டி 

4. சூரிய ஆற்றல்  - ஈ) நிலத்தடி நீர் 
விமை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

4. போருத்துக 
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I II III 
PVC டமய  ேம்பு மண்ைலம்  ேம்பு ோதிப்பு 

காட்மியம் டையாக்ஸின் குழந்டதகளின் மூட  ே ர்ச்சி ோதிப்பு 

ோதேைம் சிறுநீேகம் மூட  

ஈயம் சுோை மண்ைலம் இனப்பேருக்க மண்ைல ோதிப்பு 

 விடை:  
I II III 

PVC டையாக்ஸின் இனப்பேருக்க மண்ைல ோதிப்பு 

காட்மியம் சிறுநீேகம்  ேம்பு ோதிப்பு 

ோதேைம் சுோை மண்ைலம் மூட  

ஈயம் டமய  ேம்பு மண்ைலம் குழந்டதகளின் மூட  ே ர்ச்சி ோதிப்பு 

5. ெரியான கூற்றிமன ததர்வு செய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி. பமலும் காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியான வி க்கம் தருகிறது 

ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி. ஆனால், காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியான வி க்கமல்ல 

இ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காேணம் ைரியல்ல 

ஈ) கூற்று தேறானது. ஆனால் காேணம் ைரியானது 

1. கூற்று: ஓத ஆற்றல் சுற்றுச் சூழல் மாசு ஏற்ேடுத்துேதில்டல 

காேணம்: நீரின் அைர்த்தி காற்டறவிை அதிகமாக உள் தால் மிக பமதுோன நீரின் இயக்கத்தினால் கூை 

ைர்ேடன இயக்கச் பைய்ேதால் மின்ைாேம் உற்ேத்தி பைய்ய முடியும் 

விமை: ஆ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி. ஆனால், காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியான 

வி க்கமல்ல 

2. கூற்று: ஊேணிகள் ேழங்கால முடறயில் மடழ நீடே பைமித்தல் ஆகும் 

காேணம்: ஊேணிகள் இன்டறய சூழலில் ேயன் தருேது இல்டல 

விமை: இ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காேணம் ைரியல்ல 

3. கூற்று: ப ல் தவிட்டிடன மறுேயன்ோட்டிற்கு எடுத்துக் பகாள் லாம் 

காேணம்: இது உயிரிய ோயு தயாரிக்க உதவுகிறது 

விமை: இ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காேணம் ைரியல்ல 

4. கூற்று; தமிழ் ாட்டிலுள்  நீலகிரி ேகுதி ஒரு ோதுகாக்கப்ேட்ை உயிர்க்பகா  காப்ேக ேகுதி ஆகும் 

காேணம்: இங்கு தாேேங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ோதுகாக்கப்ேடுகிறது. 

விமை: அ) கூற்று மற்றும் காேணம் ஆகிய இேண்டும் ைரி. பமலும் காேணம் கூற்றுக்குச் ைரியான வி க்கம் 

தருகிறது 

7. ஓரிரு வார்த்மதகளில் விமையளி 

1. ேடிக எரிபோருளுக்கு உதாேணம் பகாடு 

விமை: நிலக்கரி/பேட்போலியம் 

2. பேரும்ோன்டமயான காட்டுப்ேகுதிகட  அழிப்ேது 

விமை: காடுகள் அழிக்கப்ேடுதல் 
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3. ேலவிதமாக ேலனளிக்கும் மேக்கன்றுகட   ட்டு ோதுகாப்ேது 

விமை: மேம் ே ர்ப்பு 

4. காடுகட யும் மேங்கட யும் ோதுகாக்க அடமக்கப்ேட்ை இயக்கம்? 

விமை: சிப்பகா இயக்கம் 

5. விறகு, பமய்ச்ைல், மேப்ேயன்ோட்டிற்கான ைமூக காடுகள் ே ர்க்கப்ேடுகிறது? 

விமை: ைமூக காடு ே ர்ப்புத் திட்ைம் 

6. தமிழ்  ாட்டிலுள்  ோதுகாக்கப்ேட்ை உயிர்க்பகா க் காப்ேகக் ேகுதி எது? 

விமை: நீலகிரி ேகுதி 

7. மண்ணின் பமலடுக்கு காற்று மற்றும் நீபோட்ைத்தினால் அடித்துச் பைல்லப்ேடுேது 

விமை: மண்ணரிப்பு 

8. புதுப்பிக்க இயலாத ே ம் ஒன்றிடனக் கூறு 

விமை: பேட்போலியம்/நிலக்கரி 

9. புதுப்பிக்கத்தக்க ே ம் ஒன்றிடனக் கூறு 

விமை: சூரிய ஒளி 

10. பேட்போலியத்தின் மறு பேயர் என்ன? 

விமை: கச்ைா எண்பணய் 

11. LPG யின் விரிோக்கம் என்ன? 

விமை: திேேமாக்கப்ேட்ை பேட்போலிய ோயு 

12. ஃபோட்பைா போல்ைாயிக் கருவியின் பேறு பேயர்? 

விமை: சூரிய மின்கலன் 

13. சிறிய அ வில் கிோமப்புறங்களில் மடழநீர் பைமிக்கும் கு ங்கள்? 

விமை: ஊேணிகள் 

14. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முடறயில் நுண்ணுயிரிகள் நீக்கம் பைய்யும் முடறயின் பேயர்? 

விமை: குப ாரிபனற்றம் 

15. மருத்துேமடன கழிவுகட  அகற்றும் முடறயின் பேயர்? 

விமை: எரித்துச் ைாம்ேலாக்கம் 

16. உயிரி நிடறேடையக்கூடிய கழிவுகட  அகற்றும் முடறயின் பேயர்? 

விமை: உேமாக்குதல் 

17. தமிழக அேசு பி ாஸ்டிக் தடை அறிவிப்பு பைய்த பததி என்ன? 

விமை: 5 ம் பததி ஜீன் 2018 

18. மின்னணுக் கழிவுகள் அதிக கழிவுகள் கிடைப்ேது எதனால்? 

விமை: கணினிப் போருட்க ால்  

19. வீட்டில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மின் ஆற்றடல பமம்ேடுத்தும் ைாதனங்கள் இேண்டு கூறு 

விமை: சி எப் எல் (CFL) ேல்பு, எல் இ டி ேல்புகள் (LED) 

20. தாஜ்மகாலின் பேண்ணிற ேளிங்கு கற்கள் பமல் ேடிந்துள்  மஞ்ைள் நிறத்திற்கு காேணமானடே? 

விமை: ைல்ஃேர் மற்றும் டைட்ேஜன் ஆக்டஸடுகள் 
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8. விரிவாக்கம் 

1. IWBL  - இந்திய ேன உயிரி ோரியம் 

2. WWF  - ைர்ேபதை ேன உயிரி நிதியம் 

3. WCN  - உலகப் ோதுகாப்பு ஒன்றியம் 

4. IUCN  - ேன்னாட்டு இயற்டக மற்றும் இயற்டக ே ங்களுக்கான ோதுகாப்பு 

ஒன்றியம் 

5. CITES  - ஆேத்தான இனங்கட  ோதுகாப்ேதற்கான ைர்ேபதை ேர்த்தக மா ாடு 

6. BNHS  - ோம்பே இயற்டக ேேலாற்று நிறுேனம் 

7. LPG   - திேேமயமாக்கப்ேட்ை பேட்போலிய ோயு 

8. PVC   - ோலி விடனல் குப ாடேடு 

9. UV   - புறஊதா கதிர்கள் 

10. CFL  - சிறிய ஒளிரும் வி க்குகள் 

23. காட்சித் சதாைர்பு 
1. ெரியான விமையத் ததர்வு செய்க 

1. அடைவூட்டும் காபணாளிகட  உருோக்க ேயன்ேடும் பமன்போருள் எது? 

அ) paint     ஆ) PDF 

இ) MS Word    ஈ) Scratch 

2. ேல பகாப்புகள் பைமிக்கப்ேடும் இைம்  

அ) தகாப்புத் சதாகுப்பு   ஆ) பேட்டி 

இ) Paint     ஈ) ஸ்பகனர் 
3. நிேல் (script) உருோக்கப் ேயன்ேடுேது எது? 

அ) Script area    ஆ) Block menu 

இ) Stage     ஈ) Sprite 

4. நிேலாக்கத்டதத் பதாகுக்கப் ேயன்ேடுேது எது? 

அ) Inkscape    ஆ) Script editer 

இ) Stage      ஈ) Sprite 

5. பி ாக்குகட  (Block) உருோக்க ேயன்ேடுேது எது? 

அ) Block palette    ஆ) Block menu 

இ) Script Area    ஈ) Sprite 

6. கணினியில் இைம் பேற்றிருக்கும் பையலி மூலம் உருோக்கப்ேடும் எந்த ஒரு பேளியீடும் ………………… 

எனப்ேடும் 

அ) தகாப்பு     ஆ) பகாப்புத் பதாகுப்பு 

இ) தட்டு     ஈ) பேளியீடு 

7. ேல பகாப்புகட  உள் ைக்கிய பேட்ைகம் ………………… ஆகும் 

அ) ஸ்கிரிப்ட் எடிட்ைர்   ஆ) பேயிண்டு 

இ) ப ாட்பேடு    ஈ) தகாப்புத் சதாகுப்பு 
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8. பதடேயான நிேல்கட  பதர்ந்பதடுக்க  ாம் எந்த போத்தாடன அழுத்த பேண்டும்? 

அ) நிேல் போத்தான்   ஆ) மறுபதாைக்க போத்தான் 

இ) எனது கணினி    ஈ) ‘start’ சபாத்தான் 

9. குறிப்புகட  பைகரித்து, பதாகுத்து, அச்பைடுக்க ேயன்ேடும் பையலி …………………. ஆகும் 

அ) பேயிண்டு    ஆ) ஸ்கிோச்சு 

இ) தொட்தபடு    ஈ) லினக்ஸ் 

10. ேைம் ேடேேதற்கும், பதாகுத்தலுக்கும் பதடேயான பையலி ……………. ஆகும் 

அ) ப ாட்பேடு    ஆ) சபயிண்ட் 

இ) ஸ்கிோச்சு    ஈ) விண்பைாஸ் OS 

11. ஸ்கிோச்சு திருத்தியில் உள்  ேகுதிகள் எத்தடன? 

அ) 4   ஆ) 2   இ) 3   ஈ) 1 

12. ஸ்கிோச்சு ைா ேத்தில் கணினி மாந்தர்கட  ………………….. என்ேர் 
அ) ஸ்பிமரட்    ஆ) ஸ்பைஜ் 

இ) தனிமம்     ஈ) ஸ்கிரிப்ட் 

13. பி ாக்குகட த் பதர்வு பைய்ய ேயன்ேடுேது ……………….. ஆகும் 

அ) ஸ்பைஜ்     ஆ) ஸ்கிரிப்ட் 

இ) Block Pallete    ஈ) ஸ்கிரிப்ட் எடிட்ைர் 
14. ஸ்கிோச் ைா ேத்தில் கிடைக்கும் பின்னணி ……………………. என்ேேர் 
அ) ஸ்தைஜ்     ஆ) ஸ்கிரிப்ட் 

இ) பி ாக்     ஈ) ஸ்பிடேட் 

15. ஸ்கிரிப்ட் பையலிடய திறப்ேதற்கு எந்த போத்தாடன அழுத்த பேண்டும்? 

அ) பச்மெ சகாடி    ஆ) சிேப்பு பகாடி 

இ) நீலக் பகாடி    ஈ) மஞ்ைள் பகாடி 

16. விண்பைாஸ் மற்றும் லினகஸ் போன்றடே …………………….. க்கு உதாேணம் ஆகும் 

அ) பகாப்பு     ஆ) பகாப்புத் பதாகுப்பு 

இ) இயக்க அமைப்பு   ஈ) நிேல் 

17. ேைங்கள் ேழியாக குறிப்பிட்ை கருத்திடன  மக்கு எளிதில் புரிய டேப்ேது ……………… ஆகும் 

அ) ோர்டே பதாைர்பு ைாதனங்கள்  ஆ) ோர்டே திடைப்ேை ைாதனங்கள் 

இ) காட்சி திடேப்ேை ைாதனங்கள்  ஈ) காட்சி சதாைர்பு ொதனங்கள் 

2. தகாடிட்ை இைங்கமள நிரப்புக 

1. கணினிடய இயக்கத் பதாைங்கியவுைன் இைப்புறத்தின் கீழ் உள்  START என்ேடதக் கிளிக் பைய்த உைன் 

நிேல்களின் ேட்டியல்கள் திடேயில் காட்ைப்ேடும் 

2. ஸ்கிோச்சு ைா ேத்தில் பின்னணிக்கு பமல் ேகுதியில் உள்  கணினி மாந்தல்கட  ஸ்பிமரட்டுகள் 

என்ேர் 
3. ஸ்கிோச்சு ைா ேத்தில் பின்னணி நிறத்டத மாற்ற உதவுேது ஸ்தைஜ் ஆகும் 

4. ஸ்கிோச்சு என்ேது காட்சி நிரல் சைாழி ஆகும் 
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3. ெரியா (அ) தவைா? 

1. லினக்ஸ் என்ேது ேல்பேறு ேயன்ோட்டுக்கு உதேக்கூடியது 

விமை: தேறு, லினக்ஸ் என்ேது இயக்க பமன்போருள் 

2. பகாப்புத் பதாகுப்புகள் பைர்ந்தது ஒரு பகாப்பு ஆகும் 

விமை: தேறு, ேல்பேறு பகாப்புகள் பைர்ந்தது ஒரு பகாப்புத்பதாகுப்பு ஆகும் 

3. ஸ்கிோச்சு பகலிச் சித்திேங்கட  பேளிப்ேடுத்தும் பமன்போருள் 

விமை: ைரி 

4. ஸ்கிோச்சு ஒரு காட்சி நிேல் பமாழி 

விமை: ைரி 

5. ஸ்கிோச்சு ேயன்ேடுத்துேது மிகவும் கடினமானது 

விமை: தேறு, ஸ்கிோச்சு ேயன்ேடுத்துேது மிகவும் எளிதானது 

6. ைா ேத்தின் பின்னணி நிறத்டத ஸ்பைஜ் மூலமாக மாற்றலாம். 

விமை: ைரி 

7. பி ாக் பமனுவின் மூலம் பி ாக்கு ேடகடமடயத் பதர்வு பைய்ய முடியும் 

விமை: ைரி 

8. ஸ்கிரிப்ட் ஏரியாவில் நிேல் கட்ைடமக்கப்ேடுகிறது 

விமை: ைரி 

9. காட்சித் பதாைர்பு ைாதனத்துக்கு கரும்ேலடக ஒரு சிறந்த ைான்றாகும் 

விமை: தேறு, காட்சித் பதாைர்பு ைாதனத்துக்கு திடேப்ேைம் ஒரு சிறந்த ைான்றாகும். 

10. ஸ்கிோச்சு ைா ேத்தின் பின்னணிக்கு பமல் ேகுதியில் உள்  கணினி மாந்தர்கட  ஸ்பிடேட்டுகள் 

என்ேர் 
விமை: ைரி 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 
1 நிேலாக்கப் ேகுதி 

Script Area 
அ. குறிப்புகட த் தட்ைச்சு பைய்தல் 

Type notes 
2 பகாப்புத் பதாகுப்பு 

Folder 
ஆ) அடைவூட்ை பமன்போருள் 

Animation software 
3 ஸ்கிோச்சு 

Scratch 
இ) நிேல் திருத்தி 

Edit Programs 
4 ஆடை திருத்தி 

Costume editor 
ஈ) பகாப்பு பைமிப்பு 

Store files 
5 ப ாட்பேடு 

Notepad 
உ) நிேல் உருோக்கம் 

Build Scripts 
விமை: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 – அ 

2. சபாருத்துக 

1. ஸ்பைஜ்   - அ) நிேல் கட்ைடமப்பு 
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2. ஸ்பிடேட்   - ஆ) புதிய பி ாக்கு ேடக பதர்வு பைய்தல் 

3. ஸ்கிரிப்ட் ஏரியா  - இ) மாந்தர்கள் 

4. Block menu  - ஈ) பின்னணி 

விமை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – ஆ 

3. சபாருத்துக 

1. ப ாட்பேடு  - அ) ேைங்கள் ேடேதல் 

2. பேயிண்டு - குறிப்புகள் 

3. லினக்ஸ்  - இ) காட்சி பதாைர்பு ைாதனம் 

4. திடேப்ேைம் - ஈ) இயக்க அடமப்பு 

விமை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – இ, 4 – ஈ 

4. சபாருத்துக 

1. ஸ்பைஜ் பிரிவு  - அ) இைப்புற கீழ்ப்ேகுதி 

2. ஸ்பிடேட் ேட்டியல் - ஆ) ேலப்புறம் 

3. ஸ்கிரிப்ட் எடிட்ைர் பிரிவு - இ) ேலப்புற பமல்ேகுதி 

4. ேச்டை நிறக் பகாடி - ஈ) இைப்புற பமல்ேகுதி 

விமை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

5. சபாருத்துக 

A. ஸ்பைஜ்   - 1) காஸ்டியூம் எடிட்ைர் 
B. ப ாட்பேடு  - 2) ஸ்கிோட்ச் சூழல் திருத்தி 

C. பகாப்பு   - 3) குறிப்புகள் பைகரிப்பு 

D. ஸ்கிரிப்ட் எடிட்ைர்  - 4) பகாப்புத் பதாகுப்பு 
A B C D 

அ)  1 2 3 4 

ஆ)  2 3 4 1 

இ) 1 3 2 4 

ஈ)  4 2 1 3 

5. ெரியான கூற்றிமனத் ததர்வு செய்க 

அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

ஆ) கூற்றும் காேணமும் ைரி, ஆனால் காேணம் கூற்றிடன ைரியாக வி க்கவில்டல 

இ) கூற்று ைரியானது. ஆனால் காேணம் தேறு 

ஈ) கூற்று தேறானது எனினும் காேணம் ைரி 

1. கூற்று: ப ாட்பேடு மூலமாக ேைங்கட   ாம் உருோக்க முடியாது 

காேணம்: ப ாட்பேடு என்ேது குறிப்புகட  பைகரிக்க உதவும் பையலி. எனபே ேைம் ேடேய முடியாது. 

பேயிண்ட் (Paint) பையலியில்  ாம் ேைங்கட  உருோக்கலாம் 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது 

2. கூற்று: பகாப்புகளின் தன்டமடய நிர்ணயிப்ேது பையலியின் ேயன்ோடுகப  
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காேணம்: கணினியில் இைம் பேற்றிருக்கும் பையலி மூலம் உருோக்கப்ேடும் எந்த ஒரு பேளியீடும் 

பகாப்புகள் என்கிபறாம். எனபே பகாப்புகளின் தன்டமடய நிர்ணயிப்ேது ேயன்ோடு பையலிபயயாகும். 

விமை: அ) கூற்றும் காேணமும் ைரியாக போருந்துகிறது. பமலும் காேணம் கூற்டற ைரியாக வி க்குகிறது. 
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