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11th New Biology Book Back Questions With Answer 
Botany - அலகு – 1 

உயிரி உலகின் பன்முகத்தன்மை 

1. உயிரி உலகம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. பின்வருவனவற்றுள் வவரஸ்கவைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது? 

அ. வைர்சிவை மாற்றத்வைக் ககாண்டுள்ைன 

ஆ. நிவைமாறும் ஒட்டுண்ணிகைாகும் 

இ. DNA அல்லது RNA மை தகாண்டுள்ளன. 

ஈ. க ாதிகள் காணப்படுகின்றன. 

2. கிராம் ந ர் பாக்டீரியங்கவைப் பற்றிய ைவறான கூற்வறக் கண்டறிக. 

அ. தைக்காயிக் அமிலம் காணப்படுைதில்மல 

ஆ. கசல்சுவரில் அதிகைவு கபப்டிநடா கிவைக்கான் உள்ைது 

இ. கசல்சுவர் ஓரடுக்கால் ஆனது. 

ஈ. லிப்பீபாலிசாக்கவரட்கள் ககாண்ட கசல்சுவர் 
3. ஆர்க்கிபாக்டீரியம் எது? 

அ. அசட்நடாபாக்டர்    ஆ. எர்வினீயா 
இ. டிரிப்நபானிமா   ஈ. தைத்ததனா பாக்டீரியம் 

4. நீைப்பசும் பாசுகநைாடு கைாடர்புவடய சரியான கூற்று எது? 

அ. நகர்ைதற்கான உறுப்புகள் இல்மல 

ஆ. கசல்சுவரில் கசல்லுநைாஸ் காணப்படுகிறது. 

இ. உடைத்வைச் சுற்றி மியூசிநைஜ் காணப்படுவதில்வை 

ஈ. ஃபுநைாரிடியன் ைரசம் காணப்படுகிறது. 

5. சரியாகப் கபாருந்திய இவணவயக் கண்டறிக. 

அ. ஆக்டீநனாவமசீட்கள் – ைாமதித்ை கவப்புந ாய் 

ஆ. வமக்நகா பிைாஸ்மா – கழவைத் ைாவட ந ாய் 

இ. பாக்டீரியங்கள் – நுனிக்கழமல தநாய் 

ஈ. பூஞ்வசகள் – சந்ைனக் கூர்நுனி ந ாய் 

 
2. தாைர உலகம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
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1. எப்பிரிவு ைாவரம் ஓங்கிய நகமீட்டக ைாவர சந்ைதிவயக் ககாண்டது? 

அ. கடரிநடாஃவபட்கள்  ஆ. பிமரதயாஃமபட்கள் 

இ. ஜிம்நனாஸ்கபர்ம்கள்  ஈ. ஆஞ்சிநயாஸ்கபர்ம்கள் 

2. கடகராநடாஃவபட்களில் நகமீட்டக ைாவர சந்ைதிவயக் குறிப்பது 

அ. முன் உைலம்   ஆ. உடைம் 

இ. கூம்பு    ஈ. நவர்த்ைாங்கி 

3. ஒரு ஆஞ்சிநயாஸ்கபர்ம் ைாவரத்தின் ஒற்வறமடிய குநராநமாநசாம் எண்ணிக்வக 14 எனில் அைன் 

கருவூண் திசுவில் உள்ை குநராநமாநசாம் எண்ணிக்வக? 

அ. 7  ஆ. 14  இ. 42  ஈ. 28 

4. ஜிம்நனாஸ்கபர்மகளில் கருவூண் திசு உருவாவது 

அ. கருவுறுைலின் நபாது  ஆ. கருவுறுதலுக்கு முன் 

இ. கருவுறுைலுலுக்குப் பின்  ஈ. கருவைரும் நபாது 

 
அலகு – 2 

தாைரப் புற அமைப்பியல் ைற்றும் மூடுவிமதத்தாைரங்களின் ைமகப்பாடு 

3. உைலப் புற அமைப்பியல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. நவர்கள் என்பவவ 

அ. கீழ்ந ாக்கியவவ, எதிர்புவி  ாட்டமுவடயவவ, ந ர் ஒளி  ாட்டமுவடயவவ 

ஆ. கீழ்தநாக்கியமை, தநர் புவி நாட்ைமுமையமை , எதிதராளி நாட்ைமுமையமை 

இ. நமல்ந ாக்கியவவ, ந ர் புவி  ாட்டமுவடயவவ, எதிகராளி  ாட்டமுவடயவவ 

ஈ. நமல்ந ாக்கியவவ, எதிர் புவி  ாட்டமுவடயவவ, ந ர் ஒளி  ாட்டமுவடயவவ 

2. இவவ அடர்த்தியான, சவைப்பற்றுள்ை குறிப்பிட்ட வடிவமற்ற நவர்கைாகும். 

அ. முடிச்சு நவர்கள்   ஆ. கிழங்கு தைர்கள் 

இ. மணி வடிவ நவர்கள்  ஈ. கைாகுப்பு நவர்கள் 

3. எதிர் புவி  ாட்டமுவடய நவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. ஐநபாமியா, டாலியா  ஆ. அஸ்பராகஸ், ரூகயல்லியா 
இ. வவடிஸ், நபார்டுைகா  ஈ. அவிசீனியா, மநதசாஃதபாரா 

4. குர்மா அமாடா, குர்குமா கடாமஸ்டிகா, அஸ்பநரஜஸ், மராண்டா – ஆகியவவ இைற்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. கிழங்கு நவர்   ஆ. வவைய நவர் 
இ. மணி வடிவ நவர்   ஈ. முடிச்சு தைர் 
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5. பிவரநயாஃபில்ைம், டயாஸ்நகாரியா – இைற்கு எடுத்துக்காட்டு. 

அ. இவை கமாட்டு, நுனி கமாட்டு ஆ. இமல தைாட்டு, தண்டு தைாட்டு 

இ. ைண்டு கமாட்டு, நுனி கமாட்டு ஈ. ைண்டு கமாட்டு, இவை கமாட்டு 

 
4. இனப்தபருக்க புற அமைப்பியல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கவக்ஸில்ைரி இைழவமவு இந்ைக் குடும்பத்தின் பண்பாகும். 

அ. ஃதபதபஸி    ஆ. ஆஸ்ட்நரஸி 

இ. கசாைாநனசி   ஈ. பிராஸிக்நகசி 

2. இவணந்ை சூைக இவைகள் ககாண்ட சூைகவட்டம் இவ்வாறு அவழக்கப்படும், 

அ. இவணயாச் சூைகஇவை சூைகம் 

ஆ. பை சூைகஇவை சூைகம் 

இ. இமணந்த சூலகஇமல சூலகம் 

ஈ. நமற்கூறிய எதுவுமில்வை 

3. திரள்கனி இதிலிருந்து உருவாகிறது 

அ. பல இமணயாச் சூலகஇமல சூலகப்மப 

ஆ. பை இவணந்ை சூைகஇவை சூைகப்வப 

இ. பை சூைகஇவை சூைகப்வப 

ஈ. முழு மஞ்சரி 

4. ஒரு மஞ்சரியில் மைர்கள் பக்கவாட்டில் அடி முைல் நுனி ந ாக்கிய வரிவசயில் அவமந்திருந்ைால், 

இைம் கமாட்டு 

அ. அண்வமயிலிருக்கும்  ஆ. தசய்மையிலிருக்கும் 

இ. இவடச்கசருகப்பட்டிருக்கும் ஈ. எங்குமிருக்கும் 

5. உண்வமகனி எனப்படுவது 

அ. ைலரின் சூலகப்மப ைட்டுதை கனியாக உருைாைது 

ஆ. மைரின் சூைகப்வப மற்றும் புல்லிவட்டம் கனியாக உருவாவது 

இ. மைரின் சூைகப்வப, புல்லிவட்டம் மற்றும் பூத்ைைம் கனியாக உருவாவது 

ஈ. மைரின் அவனத்து வட்டங்களும் கனியாக உருவாவது 

 
5. ைமகப்பாடியல் ைற்றும் குழுைப் பரிணாை ைமகப்பாடியல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 4 of 41 

1. முைன்வம வவகக்காட்டு காணப்படாை நபாது, அசைற்ற கைாகுப்பிலிருந்து கபறப்பட்ட மாதிரி 

கபயர்ச்கசால் இவ்வாறு அறியப்படுகிறது. 

அ. ந ாநைாவடப்   ஆ. நிதயாமைப் 

இ. ஐநசாவடப்    ஈ. பாராவடப் 

2. மரபுவழி வவகப்பாடு எைவனப் பிரதிபலிப்பைால் மிகவும் விரும்பத்ைக்க வவகப்பாடாக உள்ைது. 

அ. ஒப்பீட்டு உள்ைவமப்பியல்    

ஆ. உற்பத்தி கசய்யப்பட்ட பூக்களின் எண்ணிக்வகவய 

இ. ஒப்பீட்டு கசல்லியல் 

ஈ. பரிணாை உறவுமுமற 

3. பல்நவறு வவகப்பட்ட ைாவர ந ாகயதிர்ப்பு மண்டைத்தின் ஒற்றுவமகள் மற்றும் நவற்றுவமகள் 

அடங்கிய வவகப்பாடு. 

அ. நவதிய வவகப்பாடு  ஆ. மூைக்கூறு வவகப்பாட்டு அவமப்புமுவற 

இ. ஊநீர்சார் ைமகப்பாடு  ஈ. எண்ணியல் வவகப்பாடு 

4. பின்வரும் எந்ைத் ைாவரத்தின் நவர் முண்டுகளில் வ ட்ரஜவன நிவைநிறுத்தும் இவழ 

நுண்ணுயிரிர்கள் உள்ைன. 

அ. குநராட்டநைரியா ஜன்சியா ஆ. வசகஸ் கரவலூட்டா 
இ. வசசர் அரிட்டினம்   ஈ. தகசியுைமரனா ஈகுசிடிஃதபாலியா 

5. இருபக்கச்சீர் ககாண்ட மைர்கள் 

அ. சீநரா ஃபீஜியா   ஆ. கைவிஷியா 
இ. ைட்டுரா    ஈ. கசாைானம் 

 
அலகு-3 

தசல் உயிரியல் ைற்றும் உயிரி மூலக்கூறுகள் 

6. தசல்: ஒரு ைாழ்வியல் அலகு 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. வரநபாநசாம்களின் இரண்டு துவண அைகுகளும் எந்ை அயனி நிவையில் க ருக்கமாகத் 

கைாடர்ந்து நசர்ந்திருக்கும்? 

அ. தைாக்னீசியம்    ஆ. கால்சியம் 

இ. நசாடியம்     ஈ. ஃகபர்ரஸ் 

2. வபநைாகஜனிவய கைரிந்துக் ககாள்ை கீழ்க்கண்ட எந்ை வரிவசகள் பயன்படுத்ைப்படுகிறது? 

அ. mRNA  ஆ. rRNA  இ. tRNA  ஈ. HnRNA 
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3. பை கசல்களின் பணிகள் ஒழுங்காகவும் மற்றும் வமட்டாடிக் கசல்பகுப்பு இருந்ைாலும் கூட 

இவவகவைப் கபற்றிருப்பதில்வை? 

அ. பிைாஸ்மா சவ்வு    ஆ. வசட்நடாஸ்ககலிட்டன் 

இ. வமட்நடாகாண்டிரியா   ஈ. கணிகங்கள் 

4. கசல் சவ்வின் அவமப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரிவயக் கருத்தில் ககாண்டு லிப்பிடுகளும் 

புரைங்களும், லிப்பிடு ஒற்வற அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடப்கபயர்ந்து கசல்ைக் கீழ்க்காணும் 

கூற்றுகளில் எது சரியானது? 

அ. லிப்பிடுகல் மற்றும் புரைங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்கபயர்வதில்வை 

ஆ. லிப்பிடு மற்றும் புரைங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்கபயர்கின்றன. 

இ. லிப்பிடுகள் அரிதாக அங்கும் இங்கும் இைப்தபயர்கின்றன, லிப்பிடுகள் அல்ல. 

ஈ. புரைங்கள் அங்கும் இங்கும் இடப்கபயர்கின்றன, லிப்பிடுகள் அல்ை. 

5. பட்டியல் I-ஐ பட்டியல் IIஉடன் கபாருத்திச் சரியான விவடவயத் நைர்ந்கைடு? 

பட்டியல் I   பட்டியல் II 

அ. வைைாய்டுகள்  1. ைட்டு வடிவப் வப நபான்ற நகால்வக உறுப்புகள் 

ஆ. கிரிஸ்நட   2. சுருங்கிய அவமப்வபக் ககாண்ட DNA 

இ. சிஸ்டர்நன   3. ஸ்ட்நராமாவின் ைட்வடயான வப நபான்ற சவ்வு 

ஈ. குநராமாட்டின்  4. வமட்நடாகாண்டிரியாவில் உள்ை மடிப்புகள் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 3 1 4 2 

 
7. தசல் சுழற்சி 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கசல் சுழற்சியின் சரியான வரிவச. 
அ. S – M- G1 – G2   ஆ. S – G1 – G2 – M 

இ. G1 –S – G2 –M   ஈ. M – G – G2 – S 

2. கசல் சுழற்சியில் G1 நிவையில் கசல்பகுப்பு வவரயவறப்படுத்ைப்பட்டால் அந்ை நிவையின் கபயர் 
என்ன? 

அ. S நிவை    ஆ. G2 நிவை 
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இ. M நிவை    ஈ. G0 நிமல 

3. விைங்கு கசல்களில் வமட்டாசிஸ் சரியாக  வடகபறுவைற்கு (APC) அனஃநபஸ் பிரிநிவைக்கு 

முன்நனறுைவை ஏற்படுத்ை கூட்டவமப்பு உைவுகிறது. இது ஒரு புரை சிவைவவ கசயல்படுத்தும் 

கூட்டவமப்பாகும். மனிை கசல்லில் APC பிவழயானால் கிநழ உள்ைவற்றில் எது நிகழ முடியும். 

அ. குநராநமாநசாம்கள் துண்டாக்கப்படுைல் 

ஆ. குநராநமாநசாம்கள் குறுக்கம் அவடயாது 

இ. குதராதைாதசாம்கள் பிரிவுறாது 

ஈ. குநராநமாநசாம்களில் மீள் நசர்க்வக நிகழும் 

4. கசல்சுழற்சியின் S-நிவையில் 

அ. ஒவ்தைாரு தசல்லிலும் உள்ள DNA- வின் அளவு இரண்டு ைைங்காகிறது. 

ஆ. ஒவ்கவாரு கசல்லிலும் உள்ை DNA-வின் அைவு கைாடர்ந்து அநை அைவு இருக்கும். 

இ. குநராநமாநசாம்களின் எண்ணிக்வக அதிகமாகும். 

ஈ. ஒவ்கவாரு கசல்லிலும் உள்ை DNA-வின் அைவு பாதியாக குவறயும் 

5. கசன்ட்நராமியர் இைற்கு நைவவ 

அ. படிகயடுத்ைல்   ஆ. குறுக்நக கைத்ைல் 

இ. வசட்நடாபிைாசம் பிைவுறுைல்  

ஈ. குதராதைாதசாம்கமள துருைப்பகுதி தநாக்கி நகர்த்துைதற்கு 

6. எைற்கு இவடநய நஜாடி நசர்ைல் (சினாப்சிஸ்)  வடகபறுகிறது? 

அ. mRNA மற்றும் வரநபாநசாம்கள்   

ஆ. கதிர்நகால் இவழகள் மற்றும் கசன்ட்நராமியர்கள் 

இ. இரண்டு ஒத்த குதராதைாதசாம்கள் 

ஈ. ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு கபண் நகமீட்டு 

7. குன்றல் பகுப்பில் (மியாஸிஸ்) குறுக்நக கைத்ைல் எங்கு ஆரம்பிக்கிறது? 

அ. டிப்நைாட்டீன்   ஆ. பாக்கிடீன் 

இ. கைப்நடாட்டீன்   ஈ. வசக்நகாட்டீன் 

8. கீநழக்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை மவறமுக கசல்பகுப்வப (வமட்டாசிஸ்) கால்சிசின் மூைம் எந்ை 

நிவையில் ைவடகசய்யைாம்? 

அ. அனாஃதபஸ்   ஆ. கமட்டாஃசிஸ் 

இ. புநராஃநபஸ்   ஈ. இவடக் காைநிவை 

9. குன்றல் பகுப்பில் ஒத்ை குநராநமாநசாம்கள் நஜாடி நசர்ைவை இவ்வாறு அவழக்கைாம் 

அ. இரட்வடகள்   ஆ. த ாடிதசர்தல் 
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இ, பிரிவுநிவை   ஈ. சினர்ஜிட்டுகள் 

10.  ட்சத்திர இவழயற்ற பகுப்பு வமட்டாசிஸ்சின் சிறப்புப் பண்பு. 

அ. கீழ்நிவை விைங்குகள்  ஆ. உயர்நிவைத் ைாவரங்கள் 

இ. உயர்நிமலத் தாைரங்கள்  ஈ. அவனத்து உயிருள்ை உயிரினங்கள் 

 
8. உயிரி மூலக்கூறுகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கார அமிநனா அமிைம் 

அ. ஆர்ஜிமனன்   ஆ. ஹிஸ்டிடின் 

இ. கிவைசின்    ஈ. குளுட்டாவமன் 

2. பின்னூட்ட ஒடுக்கத்திற்கு உைாரணம் 

அ. வசட்நடாகுநராமில் வசயவனடு விவன 

ஆ. ஃநபாலிக் அமிைத்வை உருவாக்கும் பாக்டீரியாவில் சல்ஃபர் மருந்தின் விவன 

இ. குளுக்தகாஸ் -6- பாஸ்தபட்மை ஆதலாஸ்டீரிக் ஒடுக்கம் தெக்தசாமகதனமச ஒடுக்கம் 

தசய்கிறது. 

ஈ. சக்சினிக் டிவ ட்நராஜிநனஸ்வச மநைாநனட் ஒடுக்கம் கசய்கிறது. 

3. பார்வவ ஒளி சார்ந்ை ஐநசாமியர், வடிவியல் ஐநசாமியர் அல்ைது நிவை சார்ந்ை ஐநசாமியர்கைாக 

பரிமாற்றங்கவை நமற்ககாள்வைற்கு க ாதிகள் இவற்றிற்கு ஊக்கிகைாகச் கசயல்படுகின்றன. 

அ. வைநகஸ்சுகள்   ஆ. வைநயஸ்கள் 

இ. மெட்தராதலசுகள்  ஈ. ஐநசாமியநரசுகள் 

4. புரைங்கள் பை கசயலியல் பயன்பாடுகள் ககாண்டுள்ைது. உைாரணமாகச் சிை க ாதிகைாகப் 

பயன்படுகிறது. 

கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்று புரைங்களின் கூடுைைான பணிவய நமற்ககாள்கின்றன. 

அ. உயிர் எதிர் கபாருள் 

ஆ. நிறமிகைாகக் ககாண்டு நைாலின் நிறத்வை நிர்ணயித்ைல் 

இ. மைர்களின் நிறங்கள் நிறமிகவைக் ககாண்டு தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 

ஈ. ொர்தைான்கள் 

 
அலகு 4 

தாைர உள்ளமைப்பியல் 

9. திசு ைற்றும் திசுத்ததாகுப்பு 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
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1. கீழ்க்கண்ட படத்திவன உற்று ந ாக்கி சரியான விவடவயத் நைர்ந்கைடு. 

  
i) A, B மற்றும் C ைண்டு நுனியின் ஹிஸ்நடாகஜன் ககாள்வக ஆகும். 

ii) A – கமடுல்ைா, கதிர்கவை உருவாக்குகிறது 

iii) B – புறணிவய உருவாக்குகிறது 

iv) C – புறத்நைாவை உருவாக்குகிறது. 

அ. i மற்றும் ii மட்டும்   ஆ. ii ைற்றும் iii ைட்டும் 

இ. i மற்றும் iii மட்டும்   ஈ. iii மற்றும் iv மட்டும் 

2. கீழ்க்கண்டவற்வற படித்து சரியான விவடவயத் நைர்ந்கைடு. 

i. எக்ஸார்க் எனப்படுவது கமட்டாவசைத்திற்கு கவளிநய புநராட்நடாவசைம் அவமந்துள்ைது. 

ii. எண்டார்க் எனப்படுவது புநராட்நடாவசைம் 

iii. கசண்ட்ரார்க் எனப்படுவது புநராட்நடாவசைத்திற்கு  டுவில் கமட்டாவசைம் அவமந்துள்ைது. 

iv. மீஸார்க் எனப்படுவது கமட்டாவசைத்திற்கு  டுவில் புநராட்நடாவசைம் அவமந்துள்ைது. 

அ. i, ii மற்றும் iii மட்டும்  ஆ. ii, iii ைற்றும் iv ைட்டும் 

இ. i, ii மற்றும் iv மட்டும்  ஈ. இவவ அவனத்தும் 

3. ஜிம்நனாஸ்கபர்ம்களின் சல்ைவட குழாய்கவைக் கட்டுப்படுத்துவது எது? 

அ. அருகாவமயில் உள்ை சல்ைவடக் குழாய்கள் 

ஆ. ஃபுநைாயம் பாரங்வகமா கசல்கள் 

இ. துமணச்தசல்களின் உட்கருக்கள் 

ஈ. அல்புமீனஸ் கசல்களின் உட்கருக்கள் 

4. இருவிவையிவைத் ைண்டில் வாஸ்குைக்கற்வறயிலிருந்து இவை இழுவவ நீட்டிக்கப்படும் கபாழுது, 

இவை  ரம்பின் வாஸ்குைத் திசுக்கள் எவ்வாறு அவமந்து இருக்கும்? 

அ. வசைம் நமல்புறத்திலும் ஃபுநைாயம் கீழ்புறத்திலும் இருக்கும் 

ஆ. ஃபுநைாயம் நமல்புறத்திலும் வசைம் கீழ்புறத்திலும் இருக்கும். 

இ. மசலம் ஃபுதளாயத்மத சூழ்ந்திருக்கும் 

ஈ. ஃபுநைாயம் வசைத்வை சூழ்ந்திருக்கும் 
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5. இருவிவையிவைத் ைாவரங்களில் ஒட்டுப்நபாடுைல் கவற்றிகரமாக உள்ைது. ஆனால், 

ஒருவிவையிவைத் ைாவரங்களில் அவ்வாறு இல்வை. ஏகனன்றால், இருவிவையிவை 

ைாவரங்களில் 

அ. வவையமாக வாஸ்குைக் கற்வறகள் அவமந்திருப்பது 

ஆ. இரண்ைாம் நிமல ைளர்ச்சிக்கான தகம்பியம் அமைந்துள்ளது 

இ. வசைக்குழாய்கள் கூறுகள் ஒருமுவனயில் இருந்து அடுத்ை முவன வவர இவணந்து 

அவமந்திருப்பது 

ஈ. கார்க் நகம்பியம் அவமந்திருப்பது 

 
அலகு 4 

தாைர உள்ளமைப்பியல் 

10. இரண்ைாம் நிமல ைளர்ச்சி 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கவைக் கருத்தில் ககாள்க. 

வசந்ைகாைத்தில் நகம்பியம் 

i. குவறவான கசயல்பாடு ககாண்டது 

ii. அதிகப்படியான வசைக்கூறுகவை நைாற்றுவிக்கின்றன 

iii. அகன்ற உள்கவளி ககாண்ட வசைக்குழாய்கவை உருவாக்குகிறது. 

அ. i சரியானது ஆனால் ii & iii சரியானவவயல்ை 

ஆ. i சரியானதல்ல ஆனால் ii & iii சரியானமை 

இ. i & ii சரியானவவ ஆனால் iii சரியானைல்ை 

ஈ. i & ii சரியானவவயல்ை ஆனால் iii சரியானது 

2. வழக்கமாக ஒருவிவையிவை ைாவரத்தில் சுற்றைவு அதிகரிப்பதில்வை. ஏகனன்றால் 

அ. கசயல்படும் வாஸ்குைக் நகம்பியத்வை ககாண்டுள்ைது 

ஆ. தசயல்படும் ைாஸ்குலக் தகம்பியத்மதக் தகாண்டிருப்பதில்மல 

இ. நகம்பியத்தின் கசயல்பாடு ைவட கசய்யப்படுகிறது. 

ஈ. அவனத்தும் சரியானவவ 

3. பட்வடத்துவை படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ை பாகங்கள் அ, ஆ, இ, ஈ –வய கண்டறிக. 
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i. அ. ஃதபல்லம்    ஆ. நிரப்பிச்தசல்கள் 

இ. ஃதபல்தலாதைர்ம்    ஈ. ஃதபல்தலாத ன் 

ii. அ. நிரப்பிச்கசல்கள்   ஆ. ஃகபல்ைம் 

இ. ஃகபல்நைாகஜன்    ஈ. ஃகபல்நைாகடர்ம் 

iii. அ. கபல்நைாகஜன்   ஆ. ஃகபல்ைம் 

இ. ஃகபல்நைாகடர்ம்    ஈ. நிரப்பிச்கசல்கள் 

iv. அ. ஃகபல்நைாடர்ம்   ஆ. ஃகபல்ைம் 

இ. நிரப்பிச்கசல்கள்    ஈ, ஃகபல்நைாகஜன் 

4. வழக்கமாகக் குப்பி ைக்வக எதிலிருந்து ையாரிக்கப்படுகிறது? 

அ. கடர்மநடாஜன்    ஆ. ஃகபல்நைாகஜன் 

இ. வசைம்     ஈ. ைாஸ்குலக் தகம்பியம் 

5. இருவிவையிவை ைாவர நவரின் ஒநர சீரான இரண்டாம் நிவை வைர்ச்சி கவளிப்பாட்டில் முைல் 

நிவை வசைம் 

அ. வமயப் பகுதியில் நிவைத்து நிற்கிறது 

ஆ. நசுக்கப்படும் 

இ.  சுக்கப்படைாம் அல்ைது  சுக்கப்படாமல் இருக்கைாம் 

ஈ. முைல்நிவை ஃபுநைாயத்வை சுற்றிக் காணைாம் 

 
அலகு 5 

தாைர தசயலியல் 

11. தாைரங்களில் கைத்து முமறகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. விவறப்பழுத்ைம் உவடய கசல்லில், 

அ. DPD = 10 வளி; OP = 5  வளி, TP = 10 வளி 
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ஆ. DPD = 0 ைளி; OP = 10  ைளி, TP = 10 ைளி 

இ. DPD = 0 வளி; OP = 5  வளி, TP = 10 வளி 

ஈ. DPD = 20 வளி; OP = 20  வளி, TP = 10 வளி 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்றிவனக் கண்டறிக. 

A. அப்நபாபிைாஸ்ட் என்பது நவகமானது, உயிரற்ற பகுதிகளில்  வடகபறுகிறது 

B. சவ்வு வழிப்பாவை வாக்குநவாவை 

 உள்ைடக்கியது. 

C. சிம்பிைாஸ்ட் அருகவமந்ை கசல்களின் பிைாஸ்மாகடஸ்நமாட்டாக்கவை இவணக்கிறது 

D. சிம்பிைாஸ்ட் மற்றும் சவ்விவட வழி ஆகியவவ கசல்லின் உயிருள்ை பகுதிகளில் 

 வடகபறுபவவ 

அ. A மற்றும் B    ஆ. B மற்றும் C 

இ. C மற்றும் IV   ஈ. A, B, C, D 

3. வறண்ட நிைத் ைாவரமான ஒபன்ஷியாவில் எவ்வவக நீராவிப் நபாக்கு சாத்தியம்? 

அ. இமலத்துமள நீராவிப்தபாக்கு  ஆ. கைண்டிகசல் நீராவிப்நபாக்கு 

இ. க்யூட்டிகிள் நீராவிப்நபாக்கு  ஈ. நமற்கூறிய அவனத்தும் 

4. இவைத்துவைத் திறப்பு எவைச் சார்ந்ைது? 

அ. தபாட்ைாசியம் அயனியின் உள்நுமழவு  ஆ. கபாட்டாசியம் அயனியின் கவளிநயற்றம் 

இ. குநைாவரடு அயனியின் உள்நுவழவு  ஈ. வ ட்ராக்சில் அயனியின் உள்நுவழவு 

5. முன்ச்சின் கருத்ைாக்கம் எவை அடிப்பவடயாகக் ககாண்டது? 

அ. விவறப்பழுத்ைம் சரிவு மற்றும் உள்ளீர்த்ைல் விவச காரணமாக உணவு இடப்கபயர்ச்சி அவடைல் 

ஆ. விவறப்பழுத்ைம் காரணமாக உணவு இடம்கபயர்ைல் 

இ. உள்ளீர்த்தல் விமச காரணைாக உணவு இைம்தபயர்தல் 

ஈ. நமற்கூறியவற்றுள் ஏதுமில்வை 

12. கனிை ஊட்ைம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்துக. 

1. கபாருத்ைமான இவணவயத் நைர்ந்கைடு: 

அ. சிட்டரஸ் அடிநுனி இறப்பு  1. Mo 

ஆ. சட்வட வால் ந ாய்  2. Zn 

இ. பழுப்பு வமயக் கருக்கல் ந ாய் 3. Cu 

ஈ. சிற்றிவை ந ாய்   4. B 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 3 2 4 1 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 3 4 2 1 

2. ஒரு ைாவரத்திற்கு அவனத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு Mn கசறிவு மட்டும் அதிகமாக 

இருந்ைால் ஏற்படும் குவறபாடு யாது? 

அ. Fe, Mg உட்தகாள்திறமன தடுக்கும் ஆனால் Ca தவிர 
ஆ. Fe, Mg மற்றும் Ca உட்ககாள்திறவன அதிகரிக்கும் 

இ. Ca உட்ககாள்திறவன மட்டும் அதிகரிக்கும். 

ஈ. Fe, Mg மற்றும் Ca உட்ககாள்திறவனத் ைடுக்கும். 

3. மீண்டும் இடம்கபயராை ைனிமம் எது? 

அ. பாஸ்பரஸ்    ஆ. கபாட்டாசியம் 

இ. கால்சியம்    ஈ. வ ட்ரஜன் 

4. சரியானவற்வறப் கபாருத்துக. 

 ைனிமங்கள்  பணிகள் 
A மாலிப்டினம் 1 பச்வசயம் 
B துத்ை ாகம் 2 கமத்திநயானின் 
C கமக்னீசியம் 3 ஆக்சின் 
D சல்ஃபர் 4 வ ட்நராஜிநனஸ் 

 
அ. A – 1 B – 2 C -4 D – 2  ஆ. A – 2 B – 1 C -3 D – 4 

இ. A – 4 B – 3 C -1 D – 2  ஈ. A – 4 B – 2 C – 1 D – 3 

5. சரியான கூற்வறக் கண்டறிக. 

I. சிஸ்வடன், கமத்திநயானின் அமிநனா அமிைத்திற்குச் சல்ஃபர் அவசியம். 

I. N, K, S மற்றும் MO  குவறபாடு கசல்பிரிவவ பாதிக்கிறது. 

III. கைகூம் அல்ைாை ைாவரத்தில் பிரான்க்கியா பாக்டீரியம் காணப்படுகிறது. 

IV. வ ட்ரஜன் கவளிநயற்றம் கசயல்படுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் வ ட்நராநசாநமானாஸ் மற்றும் 

வ ட்நராபாக்டர் 
அ. I, II சரி    ஆ. I, II, III சரி 

இ. I மட்டும் சரி    ஈ. அவனத்தும் சரி 

 
13.  ஒளிச்தசர்க்மக 
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I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கூற்று: வைைக்காய்டுகளின் உள் இவடகவளியில் அதிகரிக்கும் புநராட்டான் கசறிவானது ATP 

உற்பத்திக்கு காரணமாக உள்ைது. 

காரணம்: PSI-இல் காணப்படும் ஆக்சிஜன் கவளிநயற்றம் கூட்டவமப்பு வைைக்காய்டு உவறயின் 

மீது ஸ்ட்நராமாவவ ந ாக்கி காணப்படுவதுடன் H+ அயனிகவை கவளிநயற்றுகிறது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணங்கள் சரி ஆ. கூற்று சரி, காரணங்கள் தைறு 

இ. கூற்று ைவறு, காரணங்கள் சரி ஈ. கூற்று, காரணங்கள் இரண்டும் ைவறு 

2. எவ்வவக பச்வசயத்தில் வபட்டால் வால்பகுதி காணப்படுவதில்வை. 

அ. பச்வசயம் a   ஆ. பச்வசயம் b 

இ. பச்மசயம் c   ஈ. பச்வசயம் d 

3. ஒளி விவனயில் எைக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் சரியான வரிவசமுவற. 

அ. PS II, பிளாஸ்தைாகுயிதனான் மசட்தைாகுதராம், PS I, தபர்ரிைாக்ஸின் 

ஆ. PS I, பிைஸ்நடாகுயிநனான், வசட்நடாகுநராம், PS II, கபர்ரிடாக்ஸின் 

இ. PS II, கபர்ரிடாக்ஸின், பிைாஸ்நடாகுயிநனான், வசட்நடாகுநராம் , PS I 

ஈ. PS I, பிைாஸ்நடாகுயிநனான், வசட்நடாகுநராம், PS II, கபர்ரிடாக்ஸின் 

4. C3 சுழற்சியில் நுவழயும் ஒவ்கவாரு CO2 மூைக்கூறுகளுக்கும் நைவவப்படும் ATP மற்றும் NADPH 

எண்ணிக்வக 

அ. 2 ATP + 2 NADPH   ஆ. 2 ATP + 3 NADPH 

இ. 3 ATP + 2 NADPH   ஈ. 3 ATP + 3 NADPH 

5. ஒளிச்நசர்க்வக ஒளிவிவனயின் சரியான கூற்றிவன கண்டறிக. 

அ. ஒளியின் நீராற்பகுத்ைல் PS I உடன் கைாடர்புவடயது 

ஆ. PS I மற்றும் PS II ஆகியவவ NADPH + H+ உருவாைலில் பங்கு கபறுகிறது. 

இ. PS I ன் விவன வமயமான பச்வசயம் ‘a’ –யின் ஒளி ஈர்ப்பு உச்சம் 680 nm ஆகும். 

ஈ. PS II-ன் விமன மையைான பச்மசயம் ‘a’-யின் ஒளி ஈர்ப்பு உச்சம் 700 nm ஆகும். 

 
14. சுைாசித்தல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. ஒரு மூைக்கூறு வபருவிக் அமிைம் முழுவதுமாக ஆக்ஸிஜநனற்றமவடந்து உருவாகும் ATP 

மூைக்கூறுகளின் எண்ணிக்வக 

அ. 12  ஆ. 13  இ. 14  ஈ. 15 
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2. இரண்டு மூைக்கூறு வசட்நடாநசாலிக் NADH + H+ ஆக்சிஜநனற்றமவடயும் நபாது ைாவரங்களில் 

உருவாகும் ATP மூைக்கூறுகளின் எண்ணிக்வக 

அ. 3   ஆ. 4  இ. 6  ஈ. 8 

3. கிவைக்காவைசிஸ் மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சியிவன இவணக்கும் இந்ைச் நசர்மம் 

அ. சக்சினிக் அமிைம்   ஆ. வபருவிக் அமிைம் 

இ. அசிட்மைல் CoA    ஈ. சிட்ரிக் அமிைம்4 

4. கூற்று: ஆக்ஸிஜநனற்ற பாஸ்பரிகரண வமட்நடாகாண்ட்ரியாவின் எைக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியில் 

 வடகபறுகிறது. 

காரணம்: சக்சிவனல் CoA பாஸ்பரிகரணமவடந்து சக்சினிக் அமிைமாக ைைப்கபாருள் 

பாஸ்பரிகரணத்ைால்  வடகபறுகிறது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. கூற்றுக்கான சரியான விைக்கம் காரணம். 

ஆ. கூற்று ைற்றும் காரணம் சரி ஆனால் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கைல்ல காரணம் 

இ. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ைவறு 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் ைவறு 

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிரப்ஸ் சுழற்சியில்  வடகபறாை விவன யாது? 

அ. 3 C லிருந்து 32 C க்கு ஃபாஸ்நபட் மாறுைல் 

ஆ. ப்ரக்தைாஸ் 1, 6 பிஸ்ஃபாஸ்தபட் உமைந்து இரண்டு மூலக்கூறு 3C தசர்ைங்களாக ைாறுகிறது 

இ. ைைப்கபாருளிலிருந்து ஃபாஸ்நபட் நீக்கம் 

ஈ. இவவ அவனத்தும் 

 
15. தாைர ைளர்ச்சியும் படிை ைளர்ச்சியும் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. ைவறான வாக்கியத்வைத் நைர்ந்கைடு. 

அ. உருவாக்க நிவையில் கசல்பகுப்வப ைக்கவவத்துக் ககாள்ளும். 

ஆ. நீட்சியுறு நிவையில் வமய வாக்குநவால் கசல்லில் நைான்றுகிறது. 

இ. முதிர்ச்சியுறு நிவையில் ைடிப்பவடைல் மற்றும் நவறுபாடு அவடைல்  வடகபறுகிறது 

ஈ. முதிர்ச்சியுறு நிமலயில் தசல்கள் தைலும் ைளர்கிறது 

2. கப்பியின் விட்டம் 6 அங்குைம், குறிமுள்ளின் நீைம் 10 அங்குைம் மற்றும் குறிமுள்  கர்ந்ை தூரம் 5 

அங்குைமாக இருந்ைால் ைாவரத்தின் உண்வமயான நீள் வைர்ச்சிவயக் கண்டுபிடி. 

அ. 3 அங்குலம்   ஆ. 6 அங்குைம் 

இ. 12 அங்குைம்   ஈ. 30 அங்குைம் 
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3. ஒரு பால் மைர்கள் ககாண்ட ைாவரங்களில் இந்ை  ார்நமான்கைால் இனமாற்றம் நிகழ்கிறது. 

அ. எத்ைனால்    ஆ. மசட்தைாமகனின் 

இ. ABA    ஈ. ஆக்சின் 

4. சரியாகப் கபாருந்தியுள்ைவைத் நைர்ந்கைடு. 

1. மனிைச் சிறுநீர்    i. ஆக்சின் B 

2. மக்காச்நசாை எண்கணய்  ii. GS3 

3. பூஞ்வசகள்    iii. அப்சிசிக் அமிைம் II 

4. க ர்ரிங் மீன் விந்து  iv. வகனடின் 

5.  இைம் மக்காச்நசாைம்  v. ஆக்சின் A 

6. இைம் பருத்திக் காய்  vi. சியாடின் 

அ. 1- iii, 2-iv, 3- v, 4-vi, 5-I, 6-ii  ஆ. 1-v, 2-I, 3-ii, 4-iv, 5-vi, 6-iii 

இ. 1-iii, 2- v, 3-vi, 4-I, 5-ii, 6-iv  ஈ. 1-ii, 2-iii, 3-v, 4-vi, 5-iv, 6- i 

5. ைாவரங்களின் விவை உறக்கம் 

அ. சாைகமற்ற பருவ மாற்றங்கவைத் ைாண்டி வருைல் 

ஆ. வைமான விவைகவை உருவாக்குைல் 

இ. வீரியத்வைக் குவறக்கிறது 

ஈ. விமதச்சிமதமை தடுக்கிறது 

 
விலங்கியல் 

அலகு-1 

உயிருலகம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. உயிருள்ைவவ உயிரற்றவவகளிலிருந்து எவ்வாறு நவறுபடுகின்றன? 

அ. இனப்கபருக்கம்   ஆ. வைர்ச்சி 

இ. வைர்சிவை மாற்றம்   ஈ. இைப்தபயர்ச்சி 

2. ஒத்ை பண்புகளின் ைரத்வைப் கபற்ற உயிரினக்குழு 

அ. சிற்றினம்    ஆ. ைமகப்பாட்டுத் ததாகுதி 

இ. நபரினம்    ஈ. குடும்பம் 

3. 3. ைரத்வைப் பற்றி கருைாமல், வவகப்பாட்டின் ஒவ்கவாரு அைகு 

அ. ைாக்சான்    ஆ. வவக 

இ. சிற்றினம்    ஈ. ஸ்ட்கரயின் 
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4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமைரத்தில் இல்வை 

அ. பிமரதைட்ைா   ஆ. ஆர்த்நைாப்டீரா 
இ. டிப்டிரா    ஈ. இன்கசக்டா 

5. எந்ை வவகப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய முழுவிவரங்கவைக் ககாண்டுள்ைது. 

அ. ைமகப்பாட்டுத் திறவுதகால் ஆ. க ர்நபரியம் 

இ. ைாவரம்    ஈ. நமாநனாஃகிராப் 

6. பல்லுயிர் ைன்வம என்ற பைத்வைச் சூட்டியவர் யார்? 

அ. ைால்ைர் தராஸன்   ஆ. எ.ஜி.டான்ஸ்நை 

இ. அரிஸ்டாடில்   ஈ. எபி.டி.காண்நடால் 

7. கிநைாநடாகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகவைக் ககாண்டுள்ைது. 

அ. உடற்கசயலியல் மற்றும் உயிர்கவதியியல் 

ஆ. பரிணாைப் பண்புகள் ைற்றும் ைரபுைழிப் பண்புகள் 

இ. பல்லுயிர் ைன்வம மற்றும் இனத்கைாடர்பு கைாகுப்பவமவு 

ஈ. நமற்குறிப்பிட்ட ஏதுமில்வை 

8. மூைக்கூறு வவகப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ைது. 

அ. டி.என்.ஏ & ஆர்.என்.ஏ 

ஆ. வமட்நடாகாண்டிரியா மற்றும் எண்நடாபிைாசவவை 

இ. கசல்சுவர் மற்றும் பிைாஸ்மா புநராட்டின் 

ஈ. நமற்கூறிய அவனத்தும் 

 
2. விலங்குலகம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. நிநடரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அவமப்பு 

அ. ஆர    ஆ. இருபக்க 

இ. ஐந்ைவறகளுவடய ஆர  ஈ. சமச்சீரற்ற 

2. கடல் சாமந்தி சார்ந்துள்ை கைாகுதி 

அ. புநராட்நடாநசாவா   ஆ. நபாரிஃகபரா 
இ. சீதலன்டிதரட்ைா   ஈ. எகிநனாகடர்நமட்டா 

3. ைட்வடப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச் கசல்கள் 

அ. புநராட்நடாக ஃப்ரிடியா  ஆ. சுைர் தசல்கள் 

இ. கசாலிநனாவசட்டுகள்  ஈ. இவவ அவனத்தும் 
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4. கீழ்க்காணும் எந்ை உயிரியல் ‘சுயக் கருவுறுைல்’  வடகபறுகிறது? 

அ. மீன்    ஆ. உருவைப்புழு 

இ. ைண்புழு    ஈ. கல்லீரல் புழு 

5. மண்புழுக்களின் க ஃப்ரீடியாக்கள் கீழ்க்காணும் உறுப்பு கசய்யும் அநை கசயவைச் கசய்கிறது? 

அ. இறால் மீனின் கசவுள்கள்  ஆ. பிளதனரியாவின் சுைர் தசல்கள் 

இ. பூச்சிகளின் சுவாசக்குழல்  ஈ. வ ட்ராவின் க மட்நடாபிைாஸ்ட்டுகள் 

6. இவற்றுள் எது உண்வமயான உடற்குழிவயக் ககாண்டது? 

அ. அஸ்காரிஸ்   ஆ. தபரிட்டிைா 
இ. வசகான்    ஈ. டீனியா நசாலியம் 

7. கண்ட அவமப்பு இைன் முக்கியப் பண்பு 

அ. ைமளத்தமசப் புழுக்கள்  ஆ. முட்நைாலிகள் 

இ. கணுக்காலிகள்   ஈ. குழியுடலிகள் 

8. கபரிட்டிமாவில் இடப்கபயர்ச்சி இைன் உைவியுடன்  வடகபறுகிறது. 

அ. வவையத் ைவசகள் 

ஆ. நீை வாட்டுத்ைவசகள் மற்றும் சீட்டாக்கள் 

இ. ைமளயத்தமசகள், சீள்ைாட்டுத்தமசகள் ைற்றும் சீட்ைாக்கள் 

ஈ. பாரநபாடியா 
9. இயற்வகயில் மிக அதிக எண்ணிக்வகயில் சிற்றினங்கவைக் ககாண்ட உயிரிகள் 

அ. பூச்சிகள்    ஆ. பறவவகள் 

இ. ஆஞ்சிநயாஸ்கபர்ம்கள்  ஈ. பூஞ்வசகள் 

10. இவற்றுள் எது கிரஸ்நடஷிய உயிரி? 

அ. இறால் மீன்   ஆ.  த்வை 

இ. கடற்சாமந்தி   ஈ. வ ட்ரா 
11. கரப்பான் பூச்சியின் சுவாசநிறமி 

அ. ஹீநமாகுநைாபின்   ஆ. ஹீதைாசயனின் 

இ. ஆக்ஸிஹீநமாகுநைாபின்  ஈ. ஹீநமாஎரித்ரின் 

12. எத்கைாகுதி உயிரிகளின் புறச்சட்டகம் வகட்டினாைான கியூட்டிகிவைக் ககாண்டுள்ைது? 

அ. வவைத்ைவசப் புழுக்கள்  ஆ. துவையுடலிகள் 

இ. கணுக்காலிகள்   ஈ. முட்நைாலிகள் 

13. பக்கக்நகாட்டு உணர்வு உறுப்புகள் இதில் காணப்படுகிறது. 

அ. சைமான்டர்    ஆ. ைவவை 
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இ. ைண்ணீர் பாம்பு   ஈ. மீன் 

14. கால்கைற்ற இருவாழ்வி 

அ. இத்திநயாஃபிஸ்   ஆ. வ ைா 
இ. ரானா    ஈ. சைமாண்டர் 

15.  ான்கு அவற இையம் இதில் காணப்படும். 

அ. பல்லி  ஆ. பாம்பு  இ. நைள்  ஈ. முதமல 

16. இவற்றுள் கபாருத்ைமற்ற இவணவயத் நைர்ந்கைடு. 

அ. மனிைர்கள் – யூரிநயாகடலிக் 

ஆ. பறவவகள் – யூரிநகாகடலிக் 

இ. பல்லிகள் –யூரிநகாகடலிக் 

ஈ. திமிங்கிலம் – அம்தைாதனாதைலிக் 

17. கீழ்க்காண்பவவகளில் எது முட்வடயிடும் பாலூட்டி? 

அ. கடல்ஃபினஸ்   ஆ. நமக்நராபஸ் 

இ. ஆர்னிததாரிங்கஸ்  ஈ. ஈகுவஸ் 

18. நுநமட்டிக் (காற்றவற ககாண்ட) எலும்புகள் காணப்படும் உயிரி. 

அ. பாலூட்டிகள்   ஆ. பறமைகள் 

இ. ஊர்வன     ஈ. கடற்பஞ்சுகள் 

19. சரியான இவணவயத் நைர்ந்கைடுத்துப்  கபாருத்துக. 

ைரிமச I  ைரிமச II 

அ.  த்வை  1. நபய் மீன் 

ஆ. கடன்டாலியம் 2. வகடான் 

இ. கீட்நடாபிளூரா 3. ஆப்பிள்  த்வை 

ஈ. அக்நடாபஸ்  4. ைந்ை ஓடு (Tusk shell) 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 1 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 1 2 3 4 

20. கீழ்க்கண்ட எத்கைாகுதியில் முதிர் உயிர்கள் ஆரசமச்சீரவமப்வபயும், ைார்வாக்கள் இருபக்க 

சமச்சீரவமப்வபயும் ககாண்டுள்ைன. 

அ. கமல்லுடலிகள்   ஆ. முட்ததாலிகள் 
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இ. கணிக்காலிகள்   ஈ. வவைத்ைவசப்புழுக்கள் 

21. எந்ை இவண சரியாகப் கபாருத்ைப்பட்டுள்ைது? 

அ. ஃமபசாலியா - தபார்த்துக்கீசியப் பமைவீரன் 

ஆ. கபன்னாடுைா - கடல் விசிறி 

இ. ஆடம்சியா  - கடல் நபனா 
ஈ. கார்நகானியா  – கடல் சாமந்தி 

 
3. திசு அளவிலான கட்ைமைப்பு 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கன சதுர வடிவ எபிதீலியத்தின் முக்கியப்பணி 

அ. பாதுகாப்பு    ஆ. சுரப்பு 

இ. உறிஞ்சுைல்    ஈ. ‘ஆ’ ைற்றும் ‘இ’ 

2. குறு இவழ ககாண்ட எபிதீலியம் காணப்படும் இடம். 

அ. நைால்    ஆ. கசரிப்புப்பாவை 

இ. பித்ைப்வப    ஈ. மூச்சுக்குழல் 

3. இவணப்புத்திசுவின் ைைப்கபாருளில் காணப்படும்  ாரிவச யாது? 

அ. தகால்லா ன்   ஆ. ஏரிநயாைார் 
இ.குருத்கைலும்பு   ஈ. குழல் வடிவ  ாரிவழ 

4. திசுக்களுக்கிவடயில் கபாருட்கள் கசிவவைத் ைடுக்கும் அவமப்பு 

அ. இறுக்கைான சந்திப்புகள்  ஆ. ஒட்டும் சந்திப்புகள் 

இ. இவடகவளி சந்திப்புகள்  ஈ. மீள் ைன்வம சந்திப்புகள் 

5. பிறந்ை குழந்வைகளில் உடல்  டுக்கம் ஏற்படுத்ைாமல் கவப்ப உற்பத்தி கசய்து உடல் கவப்பம் 

அதிகரிப்பது எைன் மூைம்? 

அ. கவள்வைக் ககாழுப்பு  ஆ. பழுப்புக் தகாழுப்பு 

இ. மஞ்சள் ககாழுப்பு   ஈ. நிறமற்ற ககாழுப்பு 

 
அலகு – 2 

4. விலங்குகளின் உறுப்பு ைற்றும் உறுப்பு ைண்ைலங்கள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. ைாம்பிட்நடா மாரிட்டீ மண்புழுவின் சிறப்புப்பகுதியான கிவைகடல்ைம் காணப்படுவது 

அ. 13 முைல் 14 வவர உள்ை கண்டங்களில் 

ஆ. 14 முதல் 17 ைமர உள்ள கண்ைங்களில் 
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இ. 12 முைல் 13 வவர உள்ை கண்டங்களில் 

ஈ. 14 முைல் 16 வவர உள்ை கண்டங்களில் 

2. மண்புழுக்களில் பால் ைன்வம 

அ. ைனிப்பால் உயிரிகள் 

ஆ. இருபால் உயிரிகள் ஆனால் சுய கருவுறுதல் இல்மல 

இ. சுயக் கருவுறுைல் ககாண்ட இருபால் உயிரிகள் 

ஈ. கன்னி இனப்கபருக்க உயிரிகள் 

3. மண்புழுக்கள் உயிர்வாழ, ைன் வலுவான ைவசகைால் பூமிவயத் துவைத்துச் கசல்கின்றன. 

அப்நபாது கரிமப் கபாருட்கவையும் மண்வணயும் உட்ககாண்டு உடலுக்குத் நைவவயான 

உணவூட்டப் கபாருட்கவை எடுத்துக் ககாள்கின்றன. இந்நிவையில் மண்புழுவில் இருமுவனகளும் 

சமமாக மண்வண உட்ககாள்கின்றன என்பது சரியா? ைவறா? 

அ. சரி    ஆ. தைறு 

4. கரப்பான் பூச்சியின் ைவைப்பகுதியில் ________ இவண ________ மற்றும் _______ வடிவக் 

கண்கள் உள்ைன. 

அ. ஓரிமண, காம்பற்ற கூட்டுக்கண்கள், ைற்றும் சிறுநீரக ைடிை 

ஆ. ஈரிவண, காம்புள்ை, கூட்டுக்கண்கள் மற்றும் வட்ட வடிவ 

இ. பையிவண, காம்பற்ற கூட்டுக் கண்கள் மற்றும் சிறுநீரக வடிவ 

ஈ. பையிவண, காம்புள்ை கூட்டுக்கண்கள், மற்றும் சிறுநீரக வடிவ 

5. கபரிப்பிைநனட்டாவின் மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் அவமந்துள்ை பகுதி மற்றும் எண்ணிக்வக. 

அ. நடுக்குைல் ைற்றும் பின்குைல் சந்திப்பில், ததாராயைாக  

ஆ. முன்குடல் மற்றும்  டுக்குடல் சந்திப்பில் நைாராயமாக 150 

இ. அவரவவப்வபயிவனச் சூழ்ந்து 8 

ஈ. கபருங்குடல் மற்றும் மைக்குடல் சந்திப்பில் 8. 

6. கரப்பான் பூச்சியின் பார்வவயின் வவக. 

அ. முப்பரிமாணம்   ஆ. இருபரிமாணம் 

இ. தைாமசக்    ஈ. கரப்பான் பூச்சியில் பார்வவ காணப்படுவதில்வை 

7. ஆண் மற்றும் கபண் கரப்பான் பூச்சியில் எத்ைவன வயிற்றுக் கண்டங்கள் காணப்படுகின்றன. 

அ. 10, 10  ஆ. 9, 10  இ. 8, 10  ஈ. 9, 9 

8. எதில் திறந்ை வவக சுற்நறாட்ட மண்டைம் காணப்படுவதில்வை. 

அ. ைவவை    ஆ. மண்புழு 

இ. புறா     ஈ. கரப்பான் பூச்சி 
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9. ைவவையின் வாய்க்குழி சுவாசம் 

அ. நாசித் துமளகள் மூடியிருக்கும்தபாது அதிகரிக்கிறது 

ஆ. நுவரயீரல் சுவாசத்தின் நபாது நிறுத்ைப்படுகிறது 

இ. பறக்கும் ஈக்கவைப் பிடிக்கும்நபாது அதிகரிக்கிறது. 

ஈ. வாய் திறந்திருக்கும்நபாது நிறுத்ைப்படுகிறது. 

10. ைவவையின் சிறுநீரகம் 

அ. ஆர்க்கிக ஃப்ராஸ்   ஆ. புநராக ஃப்ராஸ் 

இ, மீதசாதநஃப்ராஸ்   ஈ. கமட்டாக ஃப்நராஸ் 

11. ைவவையின் ைவைப்பிரட்வடயில் காணப்படும் கசவுள்கள் எவை உணர்த்துகின்றன. 

அ. முன்பு மீன்களும் இருவாழ்விகைாய் இருத்ைன 

ஆ. ைவவை ஒத்ை முன்நனாடிகளிலிருந்து மீன்கள் நைான்றின. 

இ. வரும் காைத்தில் ைவவைகள் கசவுள்கவைப் கபறும் 

ஈ. தசவுள்கள் தகாண்ை முன்தனாடிகளிலிருந்து தைமளகள் ததான்றின. 

12. கீழ்வருவனவற்றுள் ைவறான கூற்வறத் நைர்வு கசய்யவும். 

அ. மன்புழுவில் ஒரு ஆண் இனத்துவை உள்ைது 

ஆ. மண்புழுவின் இடப்கபயர்ச்சிக்கு நுண்முட்கள் பயன்படுகின்றன. 

இ. ைண்புழுவின் உைற்சுைரில் ைட்ைத்தமசகள் ைட்டுதை உள்ளன. 

ஈ. டிப்நைாநசால் எனப்படுவது மண்புழு குடலின் ஒரு பகுதியாகும். 

13. கீழ்வருவனவற்றுள் கரப்பான் பூச்சியின் உனர்வு உறுப்பு எது? 

அ. உணர்நீட்சிகள், கூட்டுக்கண்கள், நமல்ைாவடநீட்சிகள், மைப்புவழத்ைண்டுகள் 

ஆ. உணர்நீட்சிகள், கூட்டுக்கண்கள், தைல்தாமை நீட்சிகள் 

இ. உணர்நீட்சிகள், ஓம்மட்டிடியா, நமல்ைாவட நீட்சிகள், ஸ்கடர்னம் 

ஈ. உணர்நீட்சிகள், கண்கள், நமல்ைாவட நீட்சிகள் மற்றும்  டக்கும் கால்களின் டார்ஸஸ் பகுதி 

 
அலகு- 3 

5. தசரித்தல் ைற்றும் உட்கிரகித்தல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கீழ்வருவனவற்றிலுள்ை ைவறான வாக்கியத்வைக் குறிப்பிடவும். 

அ. பித்ைநீர் ககாழுப்வபப் பால்மமாக்குகிறது. 

ஆ. வகம் (இவரப்வபப்பாகு) இவரப்வபயில் உள்ை கசரிக்கப்பட்ட அமிைத் ைன்வமயுவடய 

உணவாகும். 
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இ. கவணயநீர் லிபிட்கவை ககாழுப்பு அமிைம் மற்றும் கிளிசராைாக மாற்றுகிறது. 

ஈ. என்டிதராமகதனஸ் இமரப்மபநீர் சுரப்மபத் தூண்டுகிறது. 

2. வகம் (இவரப்வபப்பாகு) என்பது _______ 

அ. ககாழுப்வபக் ககாழுப்புத் துகள்கைாக மாற்றும் கசயல் 

ஆ. கிளிசராலில் உள்ை/ வமகசல் கபாருட்கவை ககாழுப்புத்துகள்கைாக மாற்றும் கசயல் 

இ. இமரப்மபநீர் மூலம் ஓரளவு தசரித்த அமில உணமை உருைாக்குதல் 

ஈ,  டுக்குடல் பகுதியில் முழுவமயாகச் கசரித்ை உணவு நீர்மத்வை உருவாக்குைல் 

3. கவணய நீர் மற்றும் வபகார்பநனட் உருவாைவைத் தூண்டும்  ாநமான் 

அ. ஆஞ்சிநயாகடன்சின் மற்றும் எபிக ஃப்ரின் 

ஆ. நகஸ்ட்ரின் மற்றும் இன்சுலின் 

இ. தகாலிசிஸ்தைாமகனின் ைற்றும் தசக்ரிடின் 

ஈ. இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான் 

4. ஒட்டி(oddi) சுருக்குத்ைவச எைவனப் பாதுகாக்கிறது? 

அ. கல்லீரல் – கமணய நாளம் ஆ. கபாதுப் பித்ை  ாைம் 

இ. கவணய  ாைம்   ஈ. சிஸ்டிக்  ாைம் 

5. சிறுகுடலில் கசயல் மிகுகடத்ைல் நிகழ்ச்சி மூைம் எது உட்கிரகிக்கப்படுகிறது. 

அ. குளுக்நகாஸ்   ஆ. அமிநனா அமிைங்கள் 

இ. தசாடியம் அயனிகள்  ஈ. நமற்கூறிய அவனத்தும் 

6. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்ை இவண ைவறானது? 

அ. கபப்சின் – இவரப்வப  ஆ. தரன்னின் – கல்லீரல் 

இ. கபருங்குடல்   ஈ. குடலுறிஞ்சியில் உள்ை இரத்ை நுண் ாைங்கள்  

7. கிளிசரால், ககாழுப்பு அமிைம் மற்றும் நமாநனா கிளிசவரடுகவை உட்கிரப்பது 

அ. குைல் உறிஞ்சியிலுள்ள நிணநீர் நாளங்கள் 

ஆ. இவரப்வப சுவர் 
இ. கபருங்குடல் 

ஈ குடலுறிஞ்சியில் உள்ை இரத்ை நுண்  ாைங்கள் 

8. ககாழுப்பு கசரிமானத்தின் முைல் படி 

அ. பால்ைைாதல்    

ஆ. க ாதி கசயல்பாடு 

இ. ைாக்டீல்கள் வழிநய உட்கிரகித்ைல்  

ஈ. அடிநபாஸ் திசுக்களில் நசமிப்பு 
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9. எண்டிநராவகநனஸ் எைவன மாற்றுவதில் பங்நகற்கிறது 

அ. கபப்ஸிநனாஜவன கபப்ஸினாக மாற்றுைலில் 

ஆ. டிரிப்ஸிதனா மன டிரிப்ஸினாக ைாற்றுதலில் 

இ. புரைங்கவைப் பாலிகபப்வடடுகைாக மாற்றுைலில்  

ஈ. காசிநனாஜவன காசினாக மாற்றுைலில் 

10. கீழ் உள்ைனவற்றுள் கபாருந்ைாை இவண எது? 

வரிவச I     வரிவச II 
அ. பிலிரூபின் ைற்றும் பிலிவிரிடின்   சிறுகுைல் நீர் 
ஆ. ஸ்டார்ச்வச நீராற்பகுத்ைல்   அவமநைஸ்கள் 

இ. ககாழுப்பு கசரித்ைல்    லிநபஸ்கள் 

ஈ. உமிழ்நீர் சுரப்பி     பநராடிட் 

11. சரியான இவணகவை உருவாக்குக. 

வரிவச I   வரிவச II 
அ. சிறுகுடல்  1. மிகப்கபரிய கைாழிற்சாவை 

ஆ. கவணயம்  2. குளுக்நகாஸ் உட்கிரகித்ைல் 

இ. கல்லீரல்  3. மின்பகு கபாருட்கவைக் கடத்துைல் 

ஈ. கபருங்குடல் 4. கசரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்ைல் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 2 4 3 1 

12. சரியான இவணகவை உருவாக்குக. 

வரிவச I  வரிவச II 
அ. சிறுகுடல்  1. 23 கச.மீ 

ஆ. கபருங்குடல் 2. 4 மீட்டர் 
இ. உணவுக்குழல் 3. 12.5 கச.மீ 

ஈ. கைாண்வட  4. 1.5 மீ 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 1 3 

ஆ. 2 4 1 3 
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இ. 1 3 2 4 

ஈ. 3 1 2 4 

13. சரியான இவணகவை உருவாக்குக. 

வரிவச I  வரிவச II 
அ. லிநபஸ்  1. ஸ்டார்ச் 
ஆ. கபப்சின்  2. காசின் 

இ. கரன்னின்  3. புரைம் 

ஈ, டயலின்  4. லிபிட் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 1 3 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ.  3 2 4 1 

14. கீழ்வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின் பணியல்ை. 

அ. இன்சுலின் உற்பத்தி   

ஆ.  ச்சு நீக்கம் 

இ. கிவைக்நகாஜன் நசமிப்பு 

ஈ. பித்ைநீர் உற்பத்தி 

15. கூற்று: சிறுகுடவைப் நபாைப் கபருங்குடலிலும் உறிஞ்சிகள் உள்ைன. 

காரணம்: நீர் உட்கிரகித்ைல் கபருங்குடலில்  வடகபறுகின்றது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியன சரி, கூற்று, காரணம் பற்றிய சரியான விைக்கமாகும் 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, நமலும் கூற்று, காரணம் பற்றிய சரியான விைக்கம் இல்வை 

இ. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ைவறு 

ஈ. கூற்று தைறு ஆனால் காரணம் சரி 

16. குடலுறிஞ்சி பற்றிய ைவறான கூற்வறக் குறிப்பிடவும். 

அ. குடல் நுண்ணுறிஞ்சிகவைக் ககாண்டுள்ைன 

ஆ. இவவ புறப்பரப்வப அதிகரிக்கின்றன 

இ. இவற்றில் இரத்ைத் நுண் ாைங்களும் நிணநீர் குழல்களும் உள்ைன 

ஈ. இமை தகாழுப்பு தசரித்தலில் பங்தகற்கின்றன. 

 
6. சுைாசம் 
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I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. சுவாசத்வைக் கட்டுப்படுத்துவது 

அ. கபருமூவை   ஆ. முகுளம் 

இ. சிறுமூவை    ஈ. பான்ஸ் 

2. எலும்பிவடத் ைவசகள் இைனிவடநய அவமந்துள்ைன. 

அ. முதுககலும்புத் கைாடர்  ஆ. மார்கபலும்பு  

இ. விலா எலும்புகள்   ஈ. குரல்வவைத் துவை 

3. பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள் 

அ. மூச்சுக்குழல்கள்   ஆ. கசவுள்கள் 

இ. பச்வச சுரப்பிகள்   ஈ. நுவரயீரல்கள் 

4. ஆஸ்துமா ஏற்படக் காரணம் 

அ. புளூரல் குழிக்குள் இரத்ைப்நபாக்கு ஆ. மூக்கில் கைாற்று 

இ. உைரவிைானச் நசைம்   ஈ. நுமரயீரல் ததாற்று 

5. ஆக்சிஜன் பிரிவக நிவை வவைவின் வடிவமானது 

அ. சிக்ைாய்டு    ஆ. ந ர்க்நகாடு 

இ. வவைந்ைது    ஈ. நீள்சதுர மிவக வவைவு 

6. ஒரு சாைாரண மனிைனின் மூச்சுக்காற்று அைவு 

அ. 800 மிலி.  ஆ. 1200 மிலி  இ. 500மிலி  ஈ. 1100-1200 மிலி 

7. உட்சுவாசத்தின் நபாது உைரவிைானம் 

அ. விரிவவடகிறது    

ஆ. எந்ை மாற்றமும் இல்வை 

இ. ைைர்ந்து நமற்குவிந்ை அவமப்வபப் கபறுகிறது  

ஈ. சுருங்கித் தட்மையாகிறது 

8. இரத்ைத்தின் மூைம் நுவரயீரலுக்குச் கசல்லும் கார்பன் வட ஆக்வசடின் நிவை 

அ. கார்பானிக் அமிலம்  ஆ. ஆக்சிஹீநமாகுநைாபின்  

இ. கார்பமிநனாஹீநமாகுநைாபின் ஈ. கார்பாக்சி ஹீநமாகுநைாபின் 

9. நுவரயீரல்களுக்குள் 1500 மிலி காற்று இருக்கும் நிவை 

அ. உயிர்ப்புத்திறன்   ஆ. முச்சுக்காற்று அைவு 

இ. எஞ்சிய தகாள்ளளவு  ஈ. உள்மூச்சு நசமிப்புக் ககாள்ைைவு 

10. உயிர்ப்புத் திறன் என்பது 

அ. மூச்சுக்காற்று அைவு + உட்சுவாச்நசமிப்புக் ககாள்ைைவு 
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ஆ. மூச்சுக்காற்று அைவு +கவளிச்சுவாச நசமிப்புக் ககாள்ைைவு 

இ. எஞ்சிய ககாள்ைைவு + கவளிச்சுவாச நசமிப்புக் ககாள்ைைவு 

ஈ. மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுைாச தசமிப்புக் தகாள்ளளவு + தைளிச்சுைாச தசமிப்புக் 

தகாள்ளளவு 

11. நீண்ட ஆழ்ந்ை மூச்சுக்குப்பின் சிை வினாடிகள்  ாம் காற்வற சுவாசுப்பதில்வை இைற்குக் காரணம். 

அ. இரத்ைத்தில் அதிக CO2 இருப்பைால் 

ஆ. இரத்தத்தில் அதிக CO2 இருப்பதால் 

இ. இரத்ைத்தில் குவறவான CO2 இருப்பைால் 

ஈ. இரத்ைத்தில் குவறவான O2 இருப்பைால் 

12. புவகபிடித்ைலினால் கீழ்க்கண்ட எந்ைப் கபாருள் வாயு பரிமாற்ற மண்டைத்திவன பாதிக்கிறது. 

அ. கார்பன் நமானாக்வசடு மற்றும் புற்றுந ாய் காரணிகள் 

ஆ. கார்பன் நமானாக்வசடு மற்றும் நிக்நகாடின் 

இ. புற்றுந ாய் காரணிகள் மற்றும் ைார் 
ஈ. நிக்தகாடின் ைற்றும் தார் 

13. பத்தி I இல் ந ாய்களும் பத்தி II இல் அைற்கான அறிகுறிகளும் ைரப்பட்டுள்ைன. சரியான 

இவணவயத் நைர்ந்கைடு. 

பத்தி- I   பத்தி – II 

அ. ஆஸ்துமா   1. அடிக்கடி உருவாகும் மார்புச்சளி 

ஆ. எம்ஃவபசீமா  2. காற்று நுண்ணவறகளில் கவள்வையணுக்கள் குழுமுைல் 

ஈ. நிநமானியா   3. ஒவ்வாவம 

 அ ஆ இ 

அ.  3 2 1 

ஆ.  3 2 1 

இ. 2 3 1 

ஈ. 2 1 3 

14. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நுவரயீரலில்  வடகபறும் வாயுப் பரிமாற்றத்வைச் சிறப்பாக விைக்குகிறது? 

அ. சுவாசத்தின் நபாது காற்று நுண்ணவறக்குள் வாயு நுவழவதும் கவளிநயறுவதும் 

 வடகபறுகிறது. 

ஆ. இரத்ை நுண்  ாைங்களிலிருந்து கார்பன் –வட-ஆக்வசடு காற்று நுண்ணவறயில் உள்ை 

காற்றில் விரவிச் கசல்கிறது. 
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இ. இரத்தம் ைற்றும் காற்று நுண்ணமறகளுக்கிமைதய அைர்த்தி தைறுபாட்டின் காரணைாக 

ஆக்ஸி ன் ைற்றும் கார்பன் –மை-ஆக்மசடு விரவிச் தசல்கிறது. 

ஈ. காற்று நுண்ணவறகளிலிருந்து ஆக்ஸிஜன், ஆக்ஸிஜநனற்ற இரத்ைத்திற்குள் விரவிச் 
கசல்கிறது. 

15. சரியான இவணவயத் நைர்ந்கைடு. 

பத்தி – I   பத்தி II 

அ. உட்சுவாசத்திறன்  1. உட்சுவாசத்திற்குப் பிறகு வலிந்து சுவாசிக்கப்படும்   

    காற்றின் அதிகபட்ச ககாள்ைைவு 

ஆ. கவளிச்சுவாசத்திறன் 2. கவளிச்சுவாசத்திற்குப் பிறகு நுவரயீரலில் உள்ை    

    காற்றின் ககாள்ைைவு 

இ. உயிர்ப்புத்திறன்   3. கவளிச்சுவாசத்திற்குப் பிறகு நுவரயீரலில்  

அல்ைது முக்கியத்திறன் உள்ை காற்றின் ககாள்ைைவு 

ஈ. FRC    4. உட்சுவாசத்திற்குப் பிறகு கவளிநயற்றப்படும்   

     காற்றின் ககாள்ைைவு 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 3 4 1 2 

16. சரியான இவணவயப் கபாருத்துக. 

பகுதி-I     பகுதி – II 

அ. மூச்சுக்காற்று அைவு   1. 1000 முைல் 1100 மி.லி. வவர 
ஆ. எஞ்சிய ககாள்ைைவு   2. 500 மி.லி 

இ. கவளிச்சுவாச நசமிப்புக் ககாள்ைைவு 3. 2500 முைல் 3000 மி.லி. வவர 
ஈ. உட்சுவாச நசமிப்புக் ககாள்ைைவு  4. 1100 முைல் 1200 மி.லி. வவர 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 4 1 3 

ஆ.  3 2 4 1 

இ.  2 4 3 1 

ஈ.  3 4 1 2 
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7. உைல் திரைங்கள் ைற்றும் சுற்தறாட்ைம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. நிணநீரின் பணி யாது? 

அ. மூவைக்குள் ஆக்சிஜவனக் கடத்துைல் 

ஆ. CO2 வவ நுவரயீரல்களுள் கடத்துைல் 

இ. தசல்லிமைத் திரைத்மத இரத்தத்திற்குள் தகாண்டு ைருைது 

ஈ. இரத்ைச் சிவப்பு மற்றும் கவள்வையணுக்கவை நிணநீர் கணுவிற்குள் ககாண்டு வருவது. 

2. இரத்ை உவறைலில் பங்நகற்கும் பிைாஸ்மா புரைம் எது? 

அ. குநைாபுலின்   ஆ. ஃமபப்ரிதனா ன் 

இ. அல்புமின்    ஈ. சீரம் அவமநைஸ் 

3. மிக அதிக எண்ணிக்வகயில் காணப்படும் இரத்ை கவள்வையணு எது? 

அ. ஈநயாசிநனாஃபில்   ஆ. நியூட்தராஃபில் 

இ. நபநசாஃபில்   ஈ. மாநனாவசட் 

4. இரத்ைம் உவறைலில் பங்நகற்காைது எது? 

அ. ஃவபப்ரின்    ஆ. கால்சியம் 

இ. இரத்ைத் ைட்டுக்கள்   ஈ. பிலிரூபின் 

5. நிணநீர் நிறமற்றுக் காணப்படுவைன் காரணம் 

அ. இரத்ை கவள்வையணுக்கள் இல்ைாைைால் 

ஆ. இரத்ை கவள்வையணுக்கள் இருப்பைால் 

இ. ஹீநமாகுநைாபின் இல்ைாைைால் 

ஈ. இரத்தச் சிைப்பணுக்கள் இல்லாததால் 

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எைன் புறப்பரப்பில் இது இருப்பது அல்ைது இல்ைாவமயால் இரத்ை வவககள் 

உருவாகிறது. 

அ. கவள்வையணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஆன்டிகஜன் இருப்பது (அ)உள்ைைால் 

ஆ. சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஆன்டிபாடி இருப்பது 

இ. சிைப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஆன்டித ன் இருப்பது 

ஈ. கவள்வையணுக்களின் புறப்பரப்பில் ஆன்டிபாடி இருப்பது 

7. இரத்ைச்சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் A மற்றும் B ஆன்டிகஜன்கள் உள்ை ஒரு  பர் எந்ை இரத்ை 

வகுப்வபச் சார்ந்ைவர்? 

அ. .A  ஆ. .B  இ. .AB  ஈ. .O 

8. இவவ சிவைக்கப்படுவைால் எரித்நராபிைாஸ்நடாஸிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் ஏற்படுகிறது. 
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அ. கருவின் இரத்தச் சிைப்பணுக்கள் 

ஆ. கரு இைய இரத்ைக் குழல் அவடப்பால் பாதிக்கப்படுைல் 

இ. கருவின் இரத்ை கவள்வையணுக்கள் 

ஈ. கரு மினமட்டா ந ாயால் பாதிக்கப்படுைல் 

9. இையத்தில் ‘டப்’ ஒலி இைனால் ஏற்படுகிறது.  

அ. ஆரிக்குநைா – கவன்ட்ரிக்குைார் வால்வுகள் மூடுவைால் 

ஆ. அவரச்சந்திர வால்வுகள் திறப்பைால் 

இ. அமரச்சந்திர ைால்வுகள் மூடுைதால் 

ஈ. ஆரிக்குநைா கவன்ட்ரிக்குைார் வால்வுகள் திறப்பைால் 

10. இரத்ை நுண் ாைங்களுள் இரத்ை ஓட்டத்தின் நவகம் மிகவும் குவறவது ஏன்? 

அ. வைது கவன்ட்ரிக்கிவை விடக் குவறந்ைைவு இரத்ை கவளிநயற்றத்வைக் ககாண்ட இடது 

கவன்ட்ரிக்கிள் மூைம் சிஸ்டமிக் இரத்ை நுண் ாைங்களுக்கு இரத்ைம் அளிக்கப்படுவைால் 

ஆ. இரத்ை நுண் ாைங்கள் இையத்வை விட்டுத் ைள்ளியிருப்பைால் இரத்ை ஓட்டம் கமதுவாக 

 வடகபறுகிறது 

இ. இரத்த நுண்நாளங்களின் தைாத்தப் பரப்பு நுண்தைனிகளின் தைாத்தப் பரப்மபவிைப் 

தபரியது. 

ஈ. இரத்ை நுண்  ாைங்களின் சுவர், கசல்களுக்குள் ஆக்ஸிஜவனப் பரிமாறும் அைவிற்கு 

கமல்லியைாக இல்வை 

உ. இரத்ை நுண்  ாைங்களில் இரத்ைத்வைச் கசலுத்ை இயைாது அைவுக்கு டயல்டாலிக் அழுத்ைம் 

குவறவாக உள்ைது. 

11. நிவனவிழந்ை நிவையில் உள்ை ஒரு ந ாயாளி அவசரச் சிகிச்வசப் பிரிவிற்குக் ககாண்டு 

கசல்ைப்பட்டு, உடனடியாக இரத்ைம் கசலுத்ை நவண்டிய நிவையில் உள்ைார். ஏகனனில் அவரின் 

இைற்கு முந்வைய அவரின் மருத்துவத் ைகவல்கவைத் கைரிந்துககாள்ைநவா, அல்ைது ைற்நபாது 

இரத்ை வவகவய ஆராயநவா ந ரமில்ைாை நிவையில், எந்ை வவக இரத்ைம் அவருக்குக் 

ககாடுக்கப்படைாம்? 

அ. A-  ஆ. AB   இ, O+  ஈ. O- 

12. கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை பணிகளில் எந்ைப்பணி இரத்ைச் சிவப்பு அணுக்கைால் நமற்ககாள்ை 

இயலும் அல்ைது இயைாது? உனது பதிவைச் சுருக்கமாக நியாயப்படுத்துக. 

அ. புரை உற்பத்தி   ஆ. கசல் பிரிைல் 

இ. லிபிட் உற்பத்தி   ஈ. தசயல்மிகு கைத்தல் 

13. சிவரகளின் இரத்ை நுண் ாைப் படுவககளில் காணப்படும் ஊடுபரவல் அழுத்ைம் 
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அ. நீர்ை அழுத்தத்மதவிை அதிகம் 

ஆ. திரவங்களின் நிகர உறிஞ்சுைல் அைவில் முடியும் 

இ. திரவங்களின் நிகர உறிஞ்சுைல் அைவில் முடியும் 

ஈ, எவ்விை மாற்றமும் நிகழவில்வை 

14. ஒரு ந ாயாளியின் இையத்திலிருந்து கவளிநயற்றப்படும் இரத்ை அைவு 7500 மிலி/நிமிடம், 

வீச்சுக்ககாள்ைைவு 50 மிலி எனில் அவரது  ாடித்துடிப்பு வீைம் (துடிப்பு/நிமிடம்) எவ்வைவு? 

அ. 50  ஆ. 100  இ. 150  ஈ. 400 

15. எந்ை ஒரு குறிப்பிட்ட ந ரத்திலும், சிவரமண்டைத்தில் உள்ை இரத்ைம் ைமனி மண்டை இரத்ைத்வை 

விட அதிகம். சிவரகளின் எந்ை ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு இந்நிவைவய அனுமதிக்கிறது. 

அ. கமன்வமயான ைவசகள் இல்ைாவம 

ஆ. வால்வுகள் இருப்பைால் 

இ. சிவரகள் நிணநீர் முடிச்சுகளுக்கு அருகில் இருப்பைால் 

ஈ, தைல்லிய எண்தைாதீலிய சுைர் இருத்தலால் 

 
8. கழிவுநீக்கம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. க ஃப்ரானுள் நுவழயும் ஒரு துளி நீர் எதிர்ககாள்ளும் அவமப்புகவை வரிவசப்படுத்துக. 

அ. உட்கசல் நுண்ைமனி மற்றும் கபௌமானின் கிண்ணம் 

ஆ. தசகரிப்பு நாளம் ைற்றும் தசய்மை சுருள் 

இ. கிைாமருைஸ் மற்றும் க ன்நையின் வவைவு 

ஈ. அண்வம சுருள் நுண்குழல் மற்றும் சிறுநீரக கபல்விஸ் 

2. பாலூட்டியின் க ஃப்ரானில் க ன்நை வவைவு இல்வைகயனில், கீழ்க்கண்ட எந்ை நிவைவய 

எதிர்பார்க்கைாம்? 

அ. சிறுநீர் உருவாக்கம்  வடகபறாது 

ஆ. உருவாக்கப்பட்ட சிறுநீரின் ைரம் மற்றும் அைவில் எந்ை மாற்றமும் இல்வை 

இ. சிறுநீர் மிகுந்ை அடர்வுவடயைாக இருக்கும் 

ஈ. சிறுநீர் நீர்த்துக் காணப்படும் 

3. நீவர மட்டும் அருந்தி, நீண்ட உண்ணாவிரத்ைதிலுள்ை ஒருவரின் நிவை 

அ. சிறுநீரில் குவறவான அமிநனா அமிைங்கள் இருத்ைல் 

ஆ. மாக்குைா கடன்சா கசல்கள் 

இ. குமறந்த அளவு யூரியாமைக் தகாண்ை சிறுநீர் 
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ஈ. அதிகைவு நசாடியத்வைக் ககாண்ட சிறுநீர் 
4. சிறுநீர்ப்வபவயச் சுற்றியுள்ை நீட்சி உணர்நவற்பிகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்படும் நபாது 

நிகழ்வகைன்ன? 

அ. ததாைர் சிறுநீர் தைளிதயற்றம் 

ஆ. சிறிநீர் கைாடர்ந்து இயல்பாக சிறுநீர்ப்வபயில் நசகரிக்கப்படும் 

இ. சிறுநீர் கவளிநயற்றம் 

ஈ. சிறுநீர்ப்வபயில் சிறுநீர் நசகரிக்கப்படுவதில்வை 

5. ஆர்னிவைன் சுழற்சியின் விவைகபாருள் யாது? 

அ. கார்பன் வட ஆக்வஸடு  ஆ. யூரிக் அமிைம் 

இ. யூரியா    ஈ. அம்நமானியா 
6. ைவறான இவணவயக் கண்டுபிடி. 

அ. கபௌமானின் கிண்ணம்  - கிைாமருைார் வடிகட்டுைல் 

ஆ. தசய்மை சுருள் நுண்குழல் - குளுக்தகாஸ் உறிஞ்சப்படுதல் 

இ. க ன்நையின் வவைவு  - சிறுநீர் அடர்வு 

ஈ. அண்வம சுருள் நுண்குழல் - Na+ மற்றும் K+ அயனிகள் உறிஞ்சப்படுைல் 

7. நபாநடாவசட்டுகள் காணப்படுவது 

அ. கபௌமானின் கிண்ண கவளிச்சுவரில் 

ஆ. தபௌைானின் கிண்ண உட்சுைரில் 

இ. க ஃப்ரானின் கழுத்துப் பகுதியில் 

ஈ. கிைாமருைார் இரத்ை நுண் ாைங்களின் சுவரில் 

8. கிைாமருைார் வடிதிரவத்தில் அடங்கியுள்ைவவ. 

அ. இரத்தச் தசல்களும் புரதங்களும் அற்ற இரத்தம் 

ஆ. சர்க்கவரயற்ற பிைாஸ்மா 
இ. புரைங்கவைக் ககாண்ட ஆனால் கசல்கைற்ற இரத்ைம் 

ஈ. யூரியாவற்ற இரத்ைம் 

9. கீழ்க்கண்ட எப்கபாருள் யூரிக் அமிைத்துடன் இவணந்து சிறுநீரகக் கற்கவை உருவாக்குகிறது? 

அ. சிலிக்நகட்டுகள்   ஆ. ைாது உப்புகள் 

இ. கால்சியம் கார்பநனட்  ஈ. கால்சியம் ஆக்சதலட் 

10. சிறுநீர் உருவாக்கத்திற்கு குவறந்ை அைவு நீர்த்நைவவயுவடய உயிரிகள். 

அ, யூரியா நீக்கிகள்   ஆ. அம்நமானியா நீக்கிகள் 

இ. யூரிக் அமில நீக்கிகள்  ஈ. இரசாயன நீக்கிகள் 
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11. நசய்வம சுருள் நுண்குழல் மற்றும் நசகரிப்பு  ாைங்களில் ஆல்நடாஸ்டீநரான் கசயல்படும் நபாது 

நீர் இைன் மூைம் உறிஞ்சப்படுகிறது. 

அ. அக்குைாதபாரின்கள்  ஆ. ஸ்கபக்ட்ரின்கள் 

இ. குளுக்நகாஸ் கடத்திகள்  ஈ. குநைாவரடு கால்வாய் 

12. சிறுநீரக நுண்குழல்களில் நீர் மீை உறிஞ்சப்படுைலுக்கு உைவும்  ார்நமான்  

அ. நகாலிசிஸ்நடாவகனின்  ஆ. ஆஞ்சிநயாகடன்சின் II 

இ. ஆன்டி மையூரிக் ொர்தைான் ஈ. பான்கிரிநயாவசமின் 

13. மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் எதிலுள்ை கழிவுப்கபாருட்கவை கவளிநயற்றுகின்றன. 

அ. வாய்    ஆ. உணவுக்குழல் 

இ. ஹீதைாலிம்ப்   ஈ. உணவுப்பாவை (Alimentary canal) 

 
அலகு 4 

9. இைப்தபயர்ச்சி ைற்றும் இயக்கம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. ைவசகவை உருவாக்கும் அடுக்கு. 

அ. புறப்பவட    ஆ. நடுப்பமை 

இ. அகப்பவட    ஈ.  ரம்பு புறப்பவட 

2. ைவசகள் இவற்றால் ஆனவவ 

அ. தமசச்தசல்கள்   ஆ. லியூக்நகாவசட்டுகள் 

இ. ஆஸ்டிநயாவசட்டுகள்  ஈ. லிம்நபாவசட்டுகள் 

3. எலும்புகநைாடு இவணந்துள்ை ைவசகள் இவ்வாறு அவழக்கப்படுகின்றன. 

அ. எலும்புத்தமசகள்   ஆ. இையத்ைவச 
இ. இயங்குத்ைவச   ஈ. கமன்ைவசகள் 

4. எலும்புத்ைவசகவை எலும்புகநைாடு இவணப்பது 

அ. தமசநாண்கள்   ஆ. ைவச ார் 
இ. கபக்டின்    ஈ. ஃவபப்ரின் 

5. ைவச இவழக் கற்வற இவ்வாறு அவழக்கப்படுகின்றன. 

அ. வமநயாஃவபப்ரில்கள்  ஆ. ஃபாசிக்கிள் 

இ. சார்நகாமியர்   ஈ. சார்நகாப்பிைாசம் 

6. ைவச ாரிலுள்ை ஆக்ஸிஜவனச் நசமிக்கும் நிறமி 

அ. மைதயாகுதளாபின்  ஆ. ட்நராநபானின் 
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இ. வமநயாசின்   ஈ. ஆக்டின் 

7. ைவச ார்களின் கசயல் அைகு 

அ. சார்தகாமியர்   ஆ. சார்நகாபிைாசம் 

இ. வமநயாசின்   ஈ. ஆக்டின் 

8. ைடித்ை இவழகளிலுள்ை புரைம் 

அ. மைதயாசின்   ஆ. ஆக்டின் 

இ. கபக்டின்    ஈ. லியூசின் 

9. கமல்லிய இவழகளிலுள்ை புரைம் 

அ. வமநயாசின்   ஆ. ஆக்டின் 

இ. கபக்டின்    ஈ. லியூசின் 

10. அடுத்ைடுத்ை இரண்டு ‘Z’ நகாடுகளுக்கிவடநய உள்ை பகுதி 

அ. சார்தகாமியர்   ஆ. நுண்குழல்கள் 

இ. வமநயாகுநைாபின்  ஈ. ஆக்டின் 

11. ஒவ்கவாரு எலும்புத்ைவசயும் இைனால் மூடப்பட்டுள்ைது. 

அ. எப்பிமைசியம்   ஆ. கபரிவமசியம் 

இ. எண்நடாவமசியம்   ஈ. வ ப்நபாவமசியம் 

12. இது முழங்கால் மூட்டுக்கு உைாரணம். 

அ. நசணமூட்டு   ஆ. கீல்மூட்டு 

இ. முவை அச்சு மூட்டு   ஈ.  ழுவு மூட்டு 

13. முைல் முள்கைலும்பு மற்றும் அச்சு முள்கைலும்புகளுக்கு இவடநய உள்ை மூட்டின் கபயவரக் கூறு. 

அ. உயவு மூட்டு   ஆ. முமள அச்சு மூட்டு 

இ. நசணமூட்டு   ஈ. கீல்மூட்டு 

14. ைவசச்சுருக்கத்திற்கான ATP நயஸ் க ாதி உள்ை இடம் 

அ. ஆக்டினின்    ஆ. ட்நராப்நபானின் 

இ. மைதயாசின்   ஈ. ஆக்டின் 

15. வசநனாவியல் திரவம் காணப்படும் இடம் 

அ. மூவையின் கவன்ட்ரிக்கிள்கள் ஆ. ைண்டுவடம் 

இ. அவசயா மூட்டுகள்   ஈ. நன்கு அமசயும் மூட்டுகள் 

16. யூரிக் அமிைப் படிகங்கள் நசர்வைால் மூட்டுகளில் வீக்கம் நைான்றுவது 

அ. தகௌட்    ஆ. மயஸ்தீனியா கிநரவிஸ் 

இ. எலும்புப்புவர   ஈ. ஆஸ்டிநயாமநைசியா 
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17. அசிட்டாபுைம் இதில் அவமந்துள்ைது. 

அ. காவர எலும்பு   ஆ. இடுப்தபலும்பு 

இ. நைாள்பட்வட எலும்பு  ஈ. கைாவட எலும்பு 

18. இவணயுறுப்புச் சட்டகம் என்பது 

அ. ைமளயங்களும் அமதச் சார்ந்த இமணயுறுப்புகளும் 

ஆ. முள்கைலும்புகள் 

இ, கபாைம் மற்றும் முள்கைலும்புத் கைாடர் 
ஈ. விைாஎலும்புகள் மற்றும் மார்கபலும்பு 

19. மாக்நராஃநபஜ்கள் கவளிப்படுத்தும் இயக்கம் 

அ. நீளிவழ    ஆ. குறுயிவழ 

இ, ைவசநீக்கம்    ஈ. அமீபா தபான்ற இயக்கம் 

20. முழங்வகயின் கூர்வம பகுதி 

அ. ஏகுநராமியன் நீட்சி  ஆ. கிளி ாய்டு குழி 

இ. ஓலிகிராணன் நீட்சி  ஈ. இவணவு 

 
10. நரம்பு கட்டுப்பாடு ைற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. காதிலுள்ை எப்பகுதி அழுத்ை அவைகவைச் கசயல்நிவை மின்னழுத்ைமாக மாற்றுகிறது? 

அ, கசவிப்பவற சவ்வு  ஆ. கார்ட்மை உறுப்பு 

இ. நீள் வட்டப்பைகனி  ஈ. அவரவட்டக் குழல்கள் 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான இவணவயத் நைர்ந்கைடு. 

அ. உணர்வு நரம்பு  – உட்தசல்லுதல் 

ஆ. இயக்க  ரம்பு  – உட்கசல்லுைல் 

இ. உணர்வு  ரம்பு - வயிற்றுப் புறம் 

ஈ. இயக்கு  ரம்பு - முதுகுப்புறம் 

3.  ரம்பு தூண்டல் கடத்ைலின் நபாது  ரம்பு சந்திப்பில் வசனாப்டிக் வபகளிலிருந்து  ரம்புணர்வு 

கடத்திகள் (Neurotransmitter) (P) அயனிகளின் (Q) கசயல்பாடுகைால் கவளியிடப்படுகின்றன. 

சரியான விவடவயத் நைர்ந்கைடு. 

அ. P = அசிட்மைல் தகாமலன் Q = Ca+ 

ஆ. P = அசிட்வடல் நகாவைன் Q = Na+ 

இ. P = GABA Q = Na+ 
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ஈ. P = நகாவைன்எஸ்ட்நரஸ் Q = Ca++ 

4. A, B என்ற இரு கசால் வவககளில் படங்கவை ஆராய்ந்து சரியான விவடவயத் நைர்ந்கைடு. 

 
அ. கசல் A என்பது குச்சி கசல். இது விழித்திவரயின் அவனத்துப் பகுதியிலும் காணப்படுகிறது. 

ஆ. கசல் A என்பது கூம்புகசல் இது ஃநபாவியாவின் (மஞ்சள் ைானத்தின்) வமயப்பகுதியில் 

கசறிவாக உள்ைது. 

இ. தசல் B யானது தசறிைான ஒளியில் நிறப்பார்மையுைன் ததாைர்புமையது. 

ஈ. கசல் A யானது கசறிவான ஒளிவய உணரக்கூடியது. 

5. கூற்று: Na, K+ மற்றும் புரைம் நபான்றவற்றின் சமநிவையற்ற ைன்வம ஓய்வுநிவை மின்னழுத்வை 

(Resting potential) உண்டாக்குகிறது. 

காரணம்: Na+, K+ சமநிவையற்ற ைன்வமவயச் சரிகசய்ய  ரம்புகசல் மின்னாற்றவை 

பயன்படுத்துக் ககாள்கிறது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்வறச் சரியாக விைக்குகிறது. 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்வறச் சரியாக விைக்கவில்வை 

இ. கூற்று சரி, காரணம் ைவறு 

ஈ. கூற்று காரணம் இரண்டும் தைறு 

6. மனிை மூவையின் எப்பகுதி உட்ல் கவப்பநிவை கட்டுப்பாட்டுடன் கைாடர்புவடயது? 

அ. சிறுமூவை    ஆ. கபருமூவை 

இ, முகுைம்    ஈ. மெப்தபாதலாைஸ் 

7. சுவாச வமயம் காணப்படும் இடம் 

அ. முகுளம்    ஆ. வ ப்நபாைைாமஸ் 

இ. சிறுமூவை    ஈ. ைைாமஸ் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கைாகுதி I ல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை ைண்டு வட  ரம்புகவையும் கைாகுதி II ல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ை ைகுந்ை எண்ணிக்வகவயயும் கபாருத்துக. 

அ. கழுத்துப் பகுதி  ரம்புகள்   1. 5 இவண 

ஆ. மார்புப்பகுதி  ரம்புகள்  2. 1 இவண 

இ. இடுப்புப்பகுதி  ரம்புகள்  3. 12 இவண 
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ஈ. வால் பகுதி  ரம்புகள்  4. 8 இவண 

 அ ஆ இ ஈ 
அ, 4 3 1 2 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 2 4 1 3 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கண் நகாை அவசவிவனக் கட்டுப்படுத்தும் மூவை  ரம்பு எது? 

அ. ட்நராகிளியார்  ரம்பு  ஆ. பார்மை நரம்பு 

இ. நுகர்ச்சி  ரம்பு   ஈ. நவகஸ்  ரம்பு 

10. கசல்லுக்குள் அதிகைவில் காணப்படும் ந ர்மின் அயனி எது? 

அ. H+  ஆ. K+  இ. Na+  ஈ. Ca++ 

11. கீழ்க்கண்ட  ரம்புத்தூண்டல் கைாடர்பான கூற்றுகளில் ைவறானது எது? 

அ. ஓய்வுநிவை நியூரானில் ஆக்ஸான் படைம் K+ அயனிகவை அதிகம் ஊடுருவ விடுகின்றது. Na+ 

அயனிகவை ஊடுருவ விடுவதில்வை. 

ஆ. ஓய்வு நிவை நியூரானில் உள்ை ஆக்ஸானின் கவளிபுறத்தில் Na+ அயனிகளின் கசறிவு 

அதிகமாகவும் K+ அயனிகளின் கசறிவு குவறவாகவும் உள்ைது. 

இ. ஓய்வு நிவையிலுள்ை ஆக்ஸான் படைங்களுக்கிவடநய Na+ மற்றும் K+ உந்ைம் மூைம் 

அயனிகளின் நவறுபாடு பராமரிக்கப்படுகிறது. இது கவளிநயறும் 3Na+ அயனிகளுக்குப் பதிைாக 

2K+ அயனிகவை கசல்லுக்குள் அனுமதிக்கிறது. 

ஈ. ஆக்ஸான் பைலத்தின் தைளிப்பரப்பு எதிர்மின் தன்மையுைன் உட்பரப்பு தநர்மின் 

தன்மையுைனும் இருக்கும் தபாது ைட்டுதை ஒரு நியூரான் மின் முமனப்பியக்கத்மதப் தபறும். 

12. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்வறத் ைவிர மீதி மயலின் உவறயுடன் கைாடர்புவடயது. அந்ை ஒன்று எது? 

அ.  ரம்புத் தூண்டல் விவரவாகக் கடத்ைப்படும் 

ஆ. ரான்வியர் கணு ஆக்ஸான்களில் ஆங்காங்தக இமைதைளிகமள ஏற்படுத்துகின்றன. 

இ.  ரம்புத் தூண்டல் கடத்ைலுக்காக ஆற்றல் கவளிப்பாடு அதிகரித்ைல் 

ஈ. கசயல் மின்னழுத்ைம் ைாவுைல் வழி கடத்ைப்படுகிறது. 

13. கூம்பு கசல்கள் கைாடர்பான பை கூற்றுகள் கீநழ ைரப்பட்டுள்ைன. அவற்றில் கூம்பு கசல்கள் பற்றிய 

சரியான கூற்றுகள் யாவவ? 

கூற்றுகள்: 

i. அதிக ஒளியில் குச்சி கசல்கவை விட கூம்பு கசல்கள் குவறந்ை உணர்திறன் ககாண்டுள்ைன. 

ii. இவவ நிறங்கவை உணரப் பயன்படுகின்றன. 
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iii. எரித்ராப்சின் என்னும் ஒளி நிறமி சிவப்பு வண்ண ஒளிவய உணர்கிறது. 

iv. விழித்திவரயின் ஃநபாவிநயா பகுதியில் காணப்படுகிறது. 

அ. iii, ii மற்றும் i   ஆ. ii, iii ைற்றும் iv 

இ. i, iii மற்றும் iv   ஈ. i, ii மற்றும் iv 

14. கீழ்க்கண்ட புற ரம்பு மண்டைத்தின் பகுதியான உடல்  ரம்பு மண்டைம் கைாடர்பான கூற்றுகளில் 

ைவறான கூற்று எது? 

அ. எலும்புத்  ைவசகளுக்கு  ரம்புகள் கசல்கின்றன. 

ஆ. இைன் வழித்கைாடர் கபாதுவாக விருப்ப இயக்கமாகும் 

இ. இைன் வழித்கைாடரில் சிை, அனிச்வசவில் எனப்படுகின்றன. 

ஈ. இதன் ைழித்ததாைரில் நான்கு நியூரான்கள் உள்ளன 

15. ஆக்ஸான் படைத்திற்கிவடநயயான மின்னழுத்ைம் ஓய்வு நிவை மின்னழுத்ைத்வைவிட அதிக எதிர் 
மிந்ைன்வமயுவடயைாகக் காணப்பட்டால் நியூரான் எந்ை நிவையில் இருப்பைாகக் கருைப்படும்? 

அ. மின் முவனப்பியக்க நீக்கம் ஆ. உச்ச மின்முமனப்பியக்கம் 

இ. மின்முவனப்பியக்க மீட்சி  ஈ. குவற மின்முவனப்பியக்கம் 

 
11. தைதிய ஒருங்கிமணப்பு 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. உடலின் நிவையான அகச்சூழ்நிவைவய பராமரிப்பது இப்படியும் அறியப்படுகின்றது. 

அ. ஒழுங்குபடுத்துைல்    ஆ. உைல் சைநிமல தபணுதல் 

இ. ஒருங்கிவணப்பு   ஈ.  ார்நமான்களின் கட்டுப்பாடு 

2. கீநழ ைரப்பட்டுள்ை இவணயில் எது முழுவமயான  ாைமில்ைாச் சுரப்பி இவணயாகும்? 

அ. வைமஸ் மற்றும் விந்ைகம்  ஆ. அட்ரினல் மற்றும் அண்டகம் 

இ. பாராமதராய்சு ைற்றும் அட்ரினல் ஈ. கவணயம் மற்றும் பாராவைராய்டு 

3. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்ை  ார்நமான் பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் ைாக்கத்தினால் சுரப்பது இல்வை. 

அ. வைராக்ஸின்   ஆ. இன்சுலின் 

இ. ஈஸ்ட்நராஜன்   ஈ. குளுக்நகாகார்டிகாய்டுகள் 

4. மனிை விந்ைகத்தில் விந்ைணுவாக்கம் எைனால் கட்டுப்படுத்ைப்படுகின்றது? 

அ. லூட்டிவனசிங்  ார்நமான்   

ஆ. ஃபாலிக்கிமளத் தூண்டும் ொர்தைான் 

இ. ஃபாலிக்கிவைத் தூண்டும்  ார்நமான் மர்றும் புநராைாக்டின் 

ஈ. வைர்ச்சி  ார்நமான் மற்றும் புநராைாக்டின் 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 38 of 41 

5. இரத்ைச் சீரத்தில் கால்சியம் அைவவ க றிப்படுத்துவது 

அ. வைராக்ஸின்   ஆ. FSH 

இ. கவணயம்    ஈ. மதராய்டு ைற்றும் பாராமதராய்டு 

6. அநயாடின் கைந்ை உப்பு இைவனத் ைடுத்ைலில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது 

அ. ரிக்ககட்ஸ்    ஆ. ஸ்கர்வி 

இ. காய்ைர்    ஈ. அக்நராகமகாலி 

7. ந ாய்த்ைவடக்காப்புடன் கைாடர்புவடய சுரப்பி எது? 

அ. பீனியல் சுரப்பி   ஆ. அட்ரினல் சுரப்பி 

இ. மதைஸ் சுரப்பி   ஈ. பாராவைராய்டு சுரப்பி 

8. கீழ்வரும் இனவுறுப்பு  ார்நமான்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானவைக் குறிப்பிடவும். 

அ. LH துண்டுதலால் லீடிக் தசல்கள் தைஸ்தைாஸ்டீதராமன உற்பத்தி தசய்கின்றன. 

ஆ. கார்ப்பஸ் லூட்டியத்ைால் சுரக்கப்படும் புகராகஜஸ்டிரான் குழந்வை பிறப்பின் நபாது பின் 

இடுப்புத் ைவச ாண்கவை கமன்வமயாக்குகிறது. 

இ. கசர்நடாலி கசல்கள் மற்றும் கார்ப்பஸ் லூட்டியம் ஆகியவவ புநராகஜஸ்டிநராவன உற்பத்தி 

கசய்கின்றன. 

ஈ. உயிரியல் அடிப்பவடயில் கார்பஸ் லூட்டியம் உருவாக்கும் புநராகஜஸ்டிநரானும் ைாய்நசய் 

இவணப்புப்படைம் உருவாக்கும் புநராநஜஸ்டிநரானும் மாறுபடுகின்றது. 

9. வைர்ச்சி  ார்நமான் மிவக சுரப்பால் குழந்வைகளுக்குத் நைான்றுவது. 

அ. கிரிடினிசம்    ஆ. இராட்சதத்தன்மை 

இ. கிநரவின் ந ாய்   ஈ. கடட்டனி  

10. ஒரு கருவுற்றகபண் குழந்வைவய கபற்றுள்ைார். அக்குழந்வை குட்வடயான வைர்ச்சி, 

மூவைவைர்ச்சி குவறபாடு, குவறந்ை அறிவாற்றல் திறன், இயல்புக்கு மாறான நைால் ஆகிய 

அறிகுறிகைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. இைற்குக் காரணம் 

அ. குவறந்ை அைவு வைர்ச்சி  ார்நமான் சுரப்பு 

ஆ. வைராய்டு சுரப்பியில் புற்றுந ாய் 

இ. பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் மிவகசுரப்பு 

ஈ. உணவில் அதயாடின் பற்றாக்குமற 

11. எந்ை அவமப்பால் வ நபாைைாமஸ் முன்பகுதி பிட்யூட்டரியுடன் இவணந்துள்ைது. 

அ. நியூநராவ நபாவபஸிஸின் கடன்ட்வரட்டுகள் 

ஆ. நியூநராவ நபாவபஸிஸின் ஆக்ஸான்கள் 

இ. கபருமூவைப் பகுதியில் இருந்து வரும் கவண்வம இவழப்பட்வடகள் 
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ஈ. மெப்தபாமபசியல் தபார்ட்ைல் ததாகுப்பு 

12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்று எது? 

அ. கால்சிநடானின் மற்றும் வைநமாசின் ஆகியவவ வைராய்டு  ார்நமான்கள் 

ஆ. கபப்சின் மற்றும் புநராைாக்டின் இவரப்வபயில் சுரக்கின்றது 

இ. கசக்ரிடின் மற்றும் கராடாப்ஸின் ஆகியன பாலிகபப்வடடு  ார்நமான்கள் ஆகும். 

ஈ. கார்டிதசால் ைற்றும் ஆல்தைாஸ்டீதரான் ஆகியமை ஸ்டீராய்டு ொர்தைான்கள் ஆகும் 

13. வைராய்டு சுரப்பி பற்றி அவனத்து ைவறான கூற்றுகவை நைர்ந்கைடுக்கவும். 

i. RBC யின் உற்பத்தி பணிவய மட்டுப்படுத்துகின்றது 

ii. இது நீர் மற்றும் மின்பகுகபாருட்கவை பாதுகாப்பதில் உைவுகின்றது. 

iii. இைன் மிவக உற்பத்தி இரத்ை அழுத்ைத்வை குவறக்கின்றது. 

iv. ஆஸ்நயாபிைாசுகவை தூண்டுகிறது 

அ. i ைற்றும் ii    ஆ. iii மற்றும் iv 

இ. i மற்றும் iv    ஈ. i மற்றும் iii 

 
அலகு – 5 

ைணிக விலங்கியலின் தபாக்குகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. கீழ்வருவனவற்றுள் மண்புழு உர உற்பத்தியில் கைாடர்பற்றது எது? 

i. மண் வைத்வைப் பாதுகாத்ைல் 

ii. கனிமப் கபாருட்கவை சிவைத்ைல் 

iii. துவைகள், காற்நறாட்டம் மற்றும் ஈரப்பைத்வை ைக்க  வவத்ைல் ைன்வம நபான்றவற்வற 

அளிக்கின்றது. 

iv. உயிரியல் சிவைவுக்குட்படாை கரிமங்கவை சிவைக்கின்றது. 

அ. i மற்றும் ii சரி   ஆ. iii ைற்றும் iv சரி 

இ. ii மற்றும் iv ைவறு   ஈ. i மற்றும் iii ைவறு 

2. கீழ்வருவனவற்றுள் எது உள் ாட்டு இன மண்புழு அல்ை. 

அ. கபரிநயானிக்ஸ்   ஆ.  தலம்பிட்தைா 

இ. யூட்ரிைஸ்    ஈ. ஆக்நடா கீநடானா 
3. கீழ்வருவனவற்வறப் கபாருத்துக. 

1. பாக்பிக்ஸ் நமாரி 

அ. சாம்பா  i) முகா 
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2. ஆந்நரயா அஸ்ஸகமன்சிஸ் 

ஆ. மல்கபரி  ii) எரி 

3. ஆந்நரயா வமலிட்டா 
இ. அர்ஜுன்  iii) டஸ்ஸார் 
4. அட்டாகஸ் ரிசினி 

ஈ. ஆமணக்கு  iv. மல்கபரி 

சரியான ஒன்வற நைர்ந்கைடு 

அ. 1-ஆ-iv  ஆ, 2-அ-i  இ. 3-இ-iii  ஈ. 4-ஈ-ii 

4. எரிபட்டு _________லிருந்து கபறப்படுகின்றது. 

அ. நைஸ்ஸிஃகபர் நைக்கா  ஆ. ந ாசிமா பாம்பிசிஸ் 

இ. அட்ைாகஸ் ரிசினி   ஈ. அட்டாகஸ் வமலிட்டா 
5. கூற்று: கைவிப்பறப்பு ஒரு இராணித்நைனீயுடன் பை ஆண்நைனீக்கள் பறந்து கசல்லும் ஒரு 

சிறப்பான பறத்ைல் நிகழ்வு ஆகும். 

காரணம்: இராணித்நைனீ ஃகபநராநமான் எனும்  ார்நமான் நவதிப்கபாருவை உற்பத்தி 

கசய்கின்றது. அவ்விடத்தில் உள்ை ஆண் நைனீக்கள் ஃகபநராநமானால் கவரப்பட்டு புனர்ச்சி 

 வடகபறுகின்றது. 

அ. கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனால் ஒன்றுடன் ஒன்று சரியாக கைாடர்புப் படுத்ைப்படவில்வை. 

ஆ. கூற்றும் காரணமும் ைவறு. ஆனால் சரியாக கைாடர்பு படுத்ைப்பட்டுள்ைன. 

இ. கூற்று காரணமும் சரி ைற்றும் சரியாக ததாைர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஈ, கூற்றும் காரணமும் ைவறு மற்றும் சரியாக கைாடர்பு படுத்ைப்படவில்வை. 

6. நைனீ வைர்ப்பு இவ்வாறு அவழக்கப்படுகின்றது. 

அ. கசரிகல்சர்    ஆ. நைக் கல்சர் 
இ. கவர்மிகல்சர்   ஈ. ஏபிகல்சர் 

7. அரக்குப் பூச்சிவயப் பற்றிய கூற்றுகளில் எது ைவறு? 

அ. நுண்ணியம் ஒட்டும் ைன்வமயுள்ை ஊர்ந்து கசல்லும் கசதில்களுவடய பூச்சி 

ஆ. ைன்னுவடய உறிஞ்சுகுழவை ைாவரத்திசுவினுள் நுவழத்து சாற்வற உறிஞ்சி வைர்கின்றன. 

இ. அரக்வக ைன் உடலின் பின் பகுதியில் இருந்து சுரக்கின்றது. 

ஈ. ஆண் அரக்குப் பூச்சி அதிக அளவில் அரக்கு உற்பத்திக்குக் காரணைாகிறது. 

8. அக்குவாநபானிக்ஸ் என்ற கைாழில் நுட்பமானது ________ 

அ. மீன்வைர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வைர்ப்பு இவணந்ைைாகும். 

ஆ. நீர் உயிரி ைளர்ப்பு ைற்றும் ைண்ணில்லா தாைர ைளர்ப்பும் இமணந்தது ஆகும். 
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இ. மண்புழு வைர்ப்பும் நீர் உயிரி வைர்ப்பும் இவணந்ைது. 

ஈ, இறால் வைர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வைர்ப்பும் இவணந்ைைாகும். 

9. இறால் சார்ந்துள்ை வவக 

அ. கிரஸ்தைஷியா   ஆ. அன்னலிடா 
இ. சீைன்டிநரட்டா   ஈ. எக்கிநனாகடர்நமட்டா 

10. முத்துச் சிப்பி சார்ந்ை வவக 

அ. நகஸ்ட்நராநபாடா   ஆ. கசபநைாநபாடா 
இ. ஸ்நகப்நபாடா   ஈ. தபலிசிதபாைா 

11. உள் ாட்டு மீன்வைர்ப்பு என்பது 

அ. ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்ைல்    

ஆ. கடற்கவர ஓர மீன்பிடித்ைல் 

இ. நன்னீரில் மீன்ைளர்ப்பு ைற்றும் மீன்பிடித்தல் 

ஈ. மீனிலிருந்து மீன் எண்கணய் பிரித்கைடுத்ைல் 

12. தூண்டப்பட்ட இனப்கபருக்க கைாழில்நுட்பம் இதில் பயன்படுகிறது. 

அ. கடல் மீன் வைர்ப்பு   ஆ. மீன்பிடித்ைலில்  

இ. மீன் வைர்ப்பில்   ஈ. உள்நாட்டு மீன்ைளர்ப்பில் 

13. இஸின்கிைாஸ் எதில் பயன்படுத்ைப்படுகிறது? 

அ. ஒயின் ையாரித்ைல்   ஆ. ஒயிமன சுத்தகரிக்க 

இ. ஒயிவன வடிகட்டிப்பிரித்ைல் ஈ. ஒயிவனப் பைப்படுத்ைல் 

14. கூற்று: மிகச் சிறந்ை முத்து “லிங்கா முத்து” எனப்படும். இது கடற்சிப்பியிலிருந்து கிவடக்கிறது. 

காரணம்: நமன்டிலின் எபிதிலிய அடுக்கிலிருந்து கைாடர்ந்து சுரக்கும் ந க்ரி உள்நுவழயும் அயல் 

கபாருவை சுற்றி படிகிறது. 

அ. கூற்று சரியானது, காரணம் ைவறு 

ஆ. கூற்றும் காரணமும் ைவறானது 

இ. கூற்று ைவறானது ஆனால், காரணம் சரியாக உள்ைது 

ஈ. கூற்றும் காரணமும் சரியானது. 
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