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11th Science Lesson 2 Questions in Tamil 

2] வணிக விலங்கியலின் ப ோக்குகள் 

1. கூற்று (i): விலங்குகளைப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல் பிரிவிற்கு விலங்கியல் என்று பபயர்.  

கூற்று (ii): விலங்குகளின் கருவைர்ச்சி நிளலகளைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியலறிஞர்களுக்கு கருவியலாைர்கள் 

என்று பபயர்.   

A) கூற்று i சரி ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு ii சரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி         

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு  

2. விலங்குகளை மனித நலனுக்காகப் பயன்படுத்தும் அறிவியல் பிரிவிற்கு__________என்று பபயர்.  

A) விலங்கியல்  

B) வணிக விலங்கியல்         

C) பபாருைாதார விலங்கியல்  

D) சார்பு விலங்கியல்  

விைக்கம்: வணிக விலங்கியல் என்பது விலங்குகளை மனித நலனுக்காகப் பயன்படுத்தும் அறிவியல் ஆகும். 

பபாருைாதார நிளலளய மமம்படுத்துவது மட்டுமின்றி உணவுப் பாதுகாப்புக்கும் மவளலவாய்ப்பு அளிப்பதற்கும் 

விலங்கியல் மதளவப்படுகிறது.  

3. பபாருைாதார முக்கியத்துவத்ளதப் பபாறுத்து விலங்குகள்____________வளககைாக பிரிக்கப்படுகிறது.  

A) இரண்டு  

B) மூன்று  

C) நான்கு  

D) ஐந்து  

விைக்கம்: பபாருைாதார முக்கியத்துவத்ளதப் பபாறுத்து விலங்குகளை நான்கு வளககைாக பிரிக்கலாம். அளவ  

அ. உணவாகப் பயன்படும் விலங்குகளும் விலங்குப் பபாருட்களும்.  

ஆ. பபாருைாதார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விலங்குகள். 

இ. அழகிற்காகவும் மனமகிழ்ச்சிக்காகவும் வைர்க்கப்படும் விலங்குகள்.  

ஈ. அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்காகப் பயன்படும் விலங்குகள்.  

4. மண்புழு வைர்ப்புப் பற்றிய கூற்றுகளுல் பபாருந்தாதளதக் கண்டறி.  

A) மண்புழு வைர்ப்பு என்பது, மண்புழுக்களைக் பகாண்டு கரிமக்கழிவுகளைச் சிளதவுறச் பசய்து, தாவர 

வைர்ச்சிக்குத் மதளவயான ஊட்டச்சத்து நிரம்பிய பபாருட்கைாக மாற்றும் முளறயாகும்.  

B) பதாடர் பயன் தரும் வளகயில், அடுத்தடுத்த தளலமுளறப் புழுக்களை உருவாக்குவது இதன் மநாக்கம் ஆகும். 

C) அதிகப்படியாக உருவாகும் புழுக்களை, மண்புழு உரமாக்கத்திற்மகா அல்லது வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு 

விற்பதற்மகா பயன்படுத்திக் பகாள்ைலாம்.  
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D) மண்புழு வைர்ப்பின் முதன்ளம மநாக்கம் மண்புழு தயாரித்தல் ஆகும்.    

விைக்கம்: மண்புழு வைர்ப்பின் முதன்ளம மநாக்கம் மண்புழு உரம் தயாரித்தல் ஆகும்.     

5. மண்ணில் உள்ை கரிமக்கழிவுகள் மண்புழுவால் சிளதக்கப்பட்டு, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உடல் கழிவாக, 

பவளிமயற்றப்படும் பபாருட்களுக்கு_______என்று பபயர். 

A) மண்புழு கட்டிகள் 

B) கரிமக் கட்டிகள் 

C) கனிமக் கட்டிகள்  

D) நாங்கூழ் கட்டிகள்        

விைக்கம்: பதாழில் நுட்பரீதியாகப் பார்த்தால், நாங்கூழ் கட்டிகள் என்பளவ. மண்ணில் உள்ை கரிமக்கழிவுகள் 

மண்புழுவால் சிளதக்கப்பட்டு, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உடல் கழிவாக, பவளிமயற்றப்படும் பபாருட்கள் ஆகும். 

6. மண்புழு உரம் என்பது கீழ்க்கண்ட எவற்றுடன் மசர்ந்த கலளவ? 

A) நாங்கூழ் கட்டிகள் 

B) மண்புழுக்களின் தைப்பபாருள் சிளதவுகள் 

C) கரிமபபாருட்கள்  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்        

விைக்கம்: மண்புழு உரம் என்பது, நாங்கூழ் கட்டிகள், மண்புழுக்களின் தைப்பபாருள் சிளதவுகள், மற்றும் இதர 

கரிமப்பபாருட்கள் ஆகியளவ அடங்கிய ஒரு கலளவ ஆகும்.  

7. பவர்மிபடக் எனப்படும் மண்புழு உரத்ளத முதன் முதலில் 1992-இல் கண்டறிந்தவர்______________ 

A) சுல்தான் மபகம்  

B) சுல்தான் அஸ்ரப் 

C) சுல்தான் இஸ்மாயில்         

D) சுல்தான் நஸ்ரீப்   

விைக்கம்: மண்புழுக்களைப் பயன்படுத்தி உரம் தயாரிப்பதில், மண்ணின் உயரித்தீர்வாக்கம் மற்றும் பிற 

பசல்பாடுகளைக் பகாண்ட பதாழில்நுட்பங்கள் பவர்மிபடக் (சுல்தான் இஸ்மாயில்) எனப்படும்.  

8. மண்வைத்ளதப் பராமரிப்பதில்________முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.  

A) எலி 

B) பாம்பு  

C) மண்புழு        

D) பவட்டுக்கிளி 

விைக்கம்: பபரும்பாலான நாடுகளில் திடக்கழிவுகளை முழுளமயாகக் களைதல் என்பது ஒரு பபரும் சவாலாக 

உள்ைது. மண்வைத்ளதப் பராமரிப்பதில் மண்புழுக்கள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.  

9. பபாருத்துக:  

A) உழவனின் நண்பன்   - 1. பவட்டுக்கிளி 

B) உழவனின் எதிரி   - 2. மண்புழு 

C) ஆக்மடாகீமடானா பசர்மரட்டா - 3. பவளிநாட்டு வளக மண்புழு 
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D) ஐசீனியா ஃபபட்டிடா      - 4. இந்திய உள்நாட்டு மண்புழு 

A)  2 1 4 3         

B)  2 1 3 4 

C)  1 2 3 4 

D)  1 4 3 2 

விைக்கம்:  

A) உழவனின் நண்பன்   - 1. மண்புழு 

B) உழவனின் எதிரி   - 2. பவட்டுக்கிளி 

C) ஆக்மடாகீமடானா பசர்மரட்டா - 3. இந்திய உள்நாட்டு மண்புழு 

D) யூடிரிலஸ் யூஜீனிமய  - 4. பவளிநாட்டு வளக மண்புழு 

10. மண்ளணத் பதாடர்ச்சியாக ஆமராக்கியமாக ளவத்துக் பகாள்ை உதவும் உயிரிகள்____________ 

A) பாக்டீரியா 

B) பூஞ்ளச 

C) ஒரு பசல் உயிரி 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்        

விைக்கம்: மண்ளணத் பதாடர்ச்சியாக, ஆமராக்கியமாக ளவத்துக் பகாள்ை உதவும் உயிரிகைான பாக்டீரியா, 

பூஞ்ளச, ஒரு பசல் உயிரிகள் மபான்றவற்ளற ஆதரித்து வைரச் பசய்வதில் மண்புழுக்கள் முக்கியமானளவ ஆகும்.  

11. கீழ்க்கண்டவற்றுள் “உயிரிய மண்வை அளடயாைங்காட்டிகள்” என்று அளழக்கப்படுவது எது. 

A) எலி 

B) தவளை 

C) பாம்பு 

D) மண்புழு        

விைக்கம்: மண்வைத்ளதப் பராமரிப்பதில் மண்புழுக்கள் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. எனமவ இளவ உழவனின் 

நண்பர்கள் என்று அளழக்கப்படுகின்றன. மமலும், இளவ உயிரிய மண்வை அளடயாைங்காட்டிகள் என்றும் 

அளழக்கப்படுகின்றன.  

12. கூற்று (i): மண்புழுக்கள் கனிமப் பபாருட்களைச் சிளதத்த பின்னர் அவற்றின் உடலிலிருந்து பவளிமயறும் 

பபாருமை மண்புழு கழிவு எனப்படுகிறது. 

கூற்று (ii): நுண்ணிய துகள்களையுளடய இக்கழிவுப் பபாருைானது நுண் துளைகள், காற்மறாட்டம், நீர்வடிகால், 

மற்றும் ஈரப்பதத்ளத தக்க ளவக்கும் திறன் மபான்ற குறிப்பிடத்தகுந்த பண்புகளுடன் சிறந்த கரிம உரமாக 

பயன்படுகிறது.  

A) கூற்று i சரி, ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு, ii சரி         

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி         

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு  
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விைக்கம்: மண்புழுக்கள் கரிமப் பபாருட்களைச் சிளதத்த பின்னர் அவற்றின் உடலிலிருந்து பவளிமயறும் 

பபாருமை மண்புழு கழிவு எனப்படுகிறது. 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இந்தியாவில் உள்ை உள்நாட்டு மண்புழு இனங்களுடன் பபாருந்தாதது எது.   

A) பபரிமயானிக்ஸ் எக்ஸ்கமவட்டஸ் 

B) ஆக்மடாகிமடானா பசர்மரட்டா 

C) ஐசீனியா ஃபபட்டிடா         

D) மலம்பிட்மடா மாரிட்டீ 

விைக்கம்: இந்தியாவில் உள்நாட்டு மண்புழு இனங்கைான பபரிமயானிக்ஸ் எக்ஸ்கமவட்டஸ், மலம்பிட்மடா 

மாரிட்டீ, ஆக்மடாகீட்மடானா பசர்மரட்டா மபான்ற மவறுபட்ட சிற்றினங்கள் மண்புழு உரத் தயாரிப்பிற்குப் 

பயன்படுகின்றன.  

14. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பவளிநாட்டு வளக மண்புழு___________ 

A) பபரிமயானிக்ஸ் எக்ஸ்கமவட்டஸ் 

B) ஆக்மடாகிமடானா பசர்மரட்டா 

C) மலம்பிட்மடா மாரிட்டீ 

D) யூடிரிலஸ் யூஜீனிமய        

விைக்கம்: ஐசினியா ஃபபட்டிடா மற்றும் யூடிரிலஸ் யூஜீனிமய மபான்றளவ பவளிநாட்டு வளக மண்புழுக்கைாகும்.  

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மண்புழு உரமாக்கல் நிகழ்வுகளுடன் பபாருந்தாதது எது.  

A) மண்புழுவானது பிற உயிரிகளுடன் மசர்ந்து உரக்குழியினுள் உற்பத்தி பசய்யும் உரமம மண்புழு உரம் 

எனப்படும்.  

B) உயரமான அல்லது மமடான இடங்களில் மண்புழு உரப் படுக்ளககள் உருவாக்கப்பட மவணடும். இதனால் நீர் 

மதங்குவது தவிர்க்கப்படும். தளரக்கு மமல், பசங்கற்களைக் பகாண்டு 3 மீ நீைம்  × 2 மீ அகலம்  × 1 மீ ஆழம் 

அைவில் ஒரு சிபமண்ட் பதாட்டி ஏற்படுத்த மவண்டும்.  

C) அதிகப்படியான நீளர பவளிமயற்றுவதற்குரிய வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். மண்புழு 

படுக்ளககளை மநரடியாக சூரிய ஒளி படுமாறு அளமத்தல் மவண்டும்.             

D) மண்புழுப்படுக்ளகயின் முதல் அடுக்கு 5 பச.மீ உயரத்திற்கு சரளைக்கற்களும், அதன் பதாடர்ச்சியாக 3.5 பச.மீ 

உயரத்திற்கு மணலும் நிரப்பப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறது. இது அதிகப்படியான நீளர பவளிமயற்றப் 

பயன்படுகிறது.  

விைக்கம்:  அதிகப்படியான நீளர பவளிமயற்றுவதற்குரிய வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். மண்புழு 

படுக்ளககளை மநரடியாக சூரிய ஒளி படுமாறு அளமத்தல்  கூடாது.           

16. மண்புழுக்களுக்கு மதளவயான சூழல் அளமப்பு____________ 

A) நீர் மதங்கிய நிளல 

B) வறண்ட நிலப்பரப்பு  

C) ஈரப்பதமான சூழல்          

D) அளற வறண்ட நிலப்பரப்பு  
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விைக்கம்: மண்புழுக்கள் ஈரப்பதமான சூழளல விரும்புவதால், அளவ உயிர்வாழ்வதற்கு நீர் மமலாண்ளம மிக 

முக்கியமானதாகும். அதிகப்படியான நீமரா மிகக்குளறந்த நீமரா மண்புழுக்களுக்கு உகந்ததல்ல.  

17. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மண்புழுக்களின் வைர்ச்சிளயயும் மகசூளலயும் அதிகரிக்கச் பசய்வது___________ 

A) மண்புழு கழிவு நீர்  

B) மண்புழு உமிழ் நீர்  

C) மண்புழு குளியல் நீர்       

D) மண்புழு உர நீர்  

விைக்கம்: மண்புழுப்படுக்ளகயிலிருந்து பவளிமயறும் நீரானது மசகரிக்கப்படுகிறது. இது மண்புழுக்களியல் நீர் 

என்னும் திரவமாகும். இத்திரவத்ளத இளலகளின் மீது பதளித்து தாவர வைர்ச்சிளயயும் மகசூளலயும் 

அதிகரிக்கலாம்.  

18. வீணாகும் உணவுப் பபாருட்கள் இளல, குப்ளப மற்றும் உயிர்த்திரள் மபான்றவற்ளற மண்புழு மூலம் மறு 

சுழற்சி பசய்து நல்ல தரமான உரத்ளதச் சிறுகலன்களில் தயாரிக்கும் முளறக்கு__________என்று பபயர்.  

A) சிறுகலன் புழு வைர்ப்பு  

B) வாம்பின்    

C) A, B இரண்டும்         

D) மமற்கண்ட எதுவுமில்ளல 

விைக்கம்: வீணாகும் உணவுப் பபாருட்கள் இளல, குப்ளப மற்றும் உயிர்த்திரள் மபான்றவற்ளற மண்புழு மூலம் 

மறு சுழற்சி பசய்து நல்ல தரமான உரத்ளதச் சிறுகலன்களில் சிறுகலன் புழு வைர்ப்பு (அ) வாம்பின் ஆகும்.  

19. கீழ்கண்டவற்றுள் மண்புழுவின் எதிரி அல்லாதது எது.  

A) எறும்புகள் 

B) பதௌளுப்பூச்சிகள் 

C) பகாசு         

D) பூரான்கள்  

விைக்கம்: எறும்புகள், பதௌளுப்பூச்சிகள், பூரான்கள், நத்ளதகள், உண்ணிகள், சில வண்டுகளில் இைவுயிரிகள், 

பறளவகள், எலிகள், பாம்புகள் மபான்றளவ மண்புழுளவ இளரயாக உண்ணும் விலங்குகள் ஆகியளவ 

மண்புழுவின் எதிரிகள் ஆகும்.  

20. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மண்புழுக்களின் அக ஒட்டுண்ணிகைாக பசயல்படுவது எது.  

A) பநமட்மடாட் புழுக்கள் 

B) லார்வாக்கள் 

C) ஒரு பசல் உயிரிகள்  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்         

விைக்கம்: எண்ணற்ற ஒரு பசல் உயிரிகள் சில பநமட்மடாட் புழுக்கள், சிலவளகப் பூச்சிகளின் லார்வாக்கள் 

மபான்றளவ மண்புழுக்களில் அக ஒட்டுண்ணிகைாக வாழ்கின்றன.  

21. கீழ்க்கண்ட எந்த உயிரிகளின் தாக்கமானது மண்புழு உரக்குழியில் அதிகமாக உள்ைது.  

A) பவட்டுக்கிளி 
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B) கருப்பு எறும்பு  

C) சிவப்பு எறும்பு       

D) பாம்பு  

22. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானளதக் கண்டறி. 

A) மண்புழு உரமானது தாவரங்களுக்குத் மதளவயான ஊட்டச்சத்துகளைப் பபரும் அைவில் பகாண்டுள்ைது.  

B) மண்ணின் இயல்புத் தன்ளம, காற்மறாட்டம், நீளரத்மதக்கி ளவக்கும் பண்பு ஆகியவற்ளற மமம்படுத்தி மண் 

அரிப்ளபத் தடுக்கிறது.  

C) அதிக ஊட்டச்சத்து பகாண்ட சூழல் நட்பு முளற சீர்த்திருத்தத்ளத மண்ணுக்கு அளிக்கும் பபாருைாக மண்புழு 

உரம் உள்ைது. மாடித் மதாட்டம் அளமப்பதற்கும் உதவுகிறது.  

D) விளத முளைத்தளல கட்டுப்படுத்தி தாவர வைர்ச்சிளயயும் உறுதி பசய்கிறது.      

விைக்கம்: விளத முளைத்தளல தூண்டி தாவர வைர்ச்சிளயயும் உறுதி பசய்கிறது.  

23. மனித குலத்திற்கு கிளடத்த இயற்ளகக் பகாளடயாக, வணிக இளழயாக விைங்குவது_________ 

A) பட்டு        

B) கம்பளி 

C) ளநலான்  

D) மரயான் 

விைக்கம்: விலங்கிலிருந்து கிளடக்கும் கம்பளிளயத் தவிர மனித குலத்திற்கு கிளடத்த இயற்ளக பகாளடயாக 

வணிக இளழயாக விைங்குவது பட்டு ஆகும். சூழல் நட்பு முளறயான, உயிரிய சிளதவளடயக் கூடிய 

தன்னிளறவு உள்ை பபாருைாக இருப்பதால் பட்டானது தற்கால உலகில் ஒரு சிறப்பிடத்ளதப் பபற்றுள்ைது.  

24. பட்டுப்புழு வைர்ப்பு பதாழில்நுட்ப முளற இத்தளன ஆண்டு காலமாக இரகசியமாக பாதுகாக்கபட்டு வந்தவர்கள் 

A) சீனர்கள்       

B) அபமரிக்கர்கள் 

C) இந்தியர்கள் 

D) திபபத்தியர்கள் 

விைக்கம்: பட்டுப்புழு வைர்ப்பு முளற மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பிருந்மத சீனாவில் புழக்கத்தில் இருந்துள்ைது 

என்பளத வரலாற்று ஆதாரங்கள் பவளிப்படுத்துகின்றன. 3000 ஆண்டுகைாக அதன் பதாழில்நுட்பம் அவர்கைால் 

இரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது.  

25. மல்பபரி சாகுபடியானது பபா.ஆ.மு.140ல்___________லிருந்து திபபத் வழியாக இந்தியாவிற்கு 

பரவியுள்ைது.  

A) அபமரிக்கா 

B) ஜப்பான்  

C) சீனா       

D) திபபத்  

விைக்கம்: மமளலநாட்டு வரலாற்று ஆய்வாைர்களின் கூற்றுப்படி மல்பபரி சாகுபடியானது பபா.ஆ.மு.140ல் 

சீனாவிலிருந்து திபபத் வழியாக இந்தியாவிற்கும் பரவியுள்ைது.  
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26. பட்டுச்சாளலயானது கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதியின் வழிமய பசன்று பட்டுப் மபாக்குவரத்ளத வைர்த்தது.  

A) பாக்தாத்  

B) தாஷ்கன்ட் 

C) டமாஸ்கஸ் 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்       

விைக்கம்: வரலாற்று ரீதியாக பட்டுச்சாளல என்று அளழக்கப்பட்ட 7000 ளமல் நீைமுயள்ை மிக நீண்ட சாளல 

பாக்தாக், தாஷ்கன்ட், டமாஸ்கஸ் மற்றும் இஸ்தான்புல் வழிமய பசன்று பட்டுப் மபாக்குவரத்ளத வைர்த்தது.  

27. பட்டு உற்பத்தியில் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாமிடத்தில் உள்ை நாடு.  

A) திபபத் 

B) பிமரசில்  

C) அபமரிக்கா 

D) இந்தியா       

28. பபாருத்துக:  

A) சீனா  - 1. பட்டு வைர்ப்பு  

B) பசரிகல்சர்   - 2. பட்டுபுழுவிற்கு உணவாக பயன்படுவது 

C) விவசாயத் துளற - 3. பட்டு நூல் சுற்றுதல்  

D) பதாழில் துளற - 4. பட்டு உற்பத்தியில் முதலிடம்  

A)  2 1 4 3         

B)  2 1 3 4 

C)  1 2 3 4 

D)  4 1 3 2             

A) சீனா  - 1. பட்டு உற்பத்தியில் முதலிடம்  

B) பசரிகல்சர்   - 2. பட்டு வைர்ப்பு 

C) விவசாயத் துளற - 3. பட்டுபுழுவிற்கு உணவாக பயன்படுவது 

D) பதாழில் துளற - 4. பட்டு நூல் சுற்றுதல் 

29. பபாருத்துக:  

பட்டுப்பூச்சி இனங்கள்    இளலகள் 

A) பாம்பிக்ஸ் மமாரி   - 1. சம்பா 

B) ஆந்தமரபியா அஸ்ஸாபமன்சிஸ் - 2. அர்ஜீன் 

C) ஆந்தமரபியா ளமலிட்டா   - 3. மல்பரி  

D) அட்டாகஸ் ரிசினி   - 4. ஆமணக்கு 

A)  2 1 4 3         

B)  2 1 3 4 

C)  3 1 2 4         
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D)  4 1 3 2           

விைக்கம்:   

பட்டுப்பூச்சி இனங்கள்    இளலகள் 

A) பாம்பிக்ஸ் மமாரி   - 1. மல்பரி  

B) ஆந்தமரபியா அஸ்ஸாபமன்சிஸ் - 2. சம்பா 

C) ஆந்தமரபியா ளமலிட்டா   - 3. அர்ஜீன் 

D) அட்டாகஸ் ரிசினி   - 4. ஆமணக்கு 

30. பபாருத்துக:   

பட்டுப்பூச்சி இனங்கள்   பட்டு வளககள் 

A) பாம்பிக்ஸ் மமாரி   - 1. மல்பரி பட்டு 

B) ஆந்தமரபியா அஸ்ஸாபமன்சிஸ் - 2. டஸர் பட்டு 

C) ஆந்தமரபியா ளமலிட்டா   - 3. முகா பட்டு 

D) அட்டாகஸ் ரிசினி   - 4. எரி பட்டு 

A)  1 3 2 4                 

B)  2 1 3 4 

C)  3 1 2 4         

D)  4 1 3 2  

விைக்கம்:   

பட்டுப்பூச்சி இனங்கள்   பட்டு வளககள் 

A) பாம்பிக்ஸ் மமாரி   - 1. மல்பரி பட்டு 

B) ஆந்தமரபியா அஸ்ஸாபமன்சிஸ் - 2. முகா பட்டு 

C) ஆந்தமரபியா ளமலிட்டா   - 3. டஸர் பட்டு 

D) அட்டாகஸ் ரிசினி   - 4. எரி பட்டு          

31. பாம்பிக்ஸ் மமாரியின் வாழ்க்ளக சுழற்சிப் பற்றிய கருத்துக்களில் பபாருந்தாதளதக் காண்க. 

A) முதிர்ந்த பாம்பிக்ஸ் மமாரி பட்டுப்பூச்சியானது 2.5 பச.மீ நீைத்துடன் பவளிறிய நிறத்துடன் கூடிய பவண்ளம 

நிறத்தில் காணப்படுகிறது.  

B) இது தடித்த உடளலயும் பமலிந்த இறகுகளையும் பபற்றிருப்பதால், பபண் பட்டுப்பூச்சியால் பறக்க இயலாது.  

C) இயற்ளகயில் ஆண், பபண் உயிரிகள் தனித்தனிமய காணப்படுகிறது.  

D) இவற்றின் வாழ்நாைானது 23 நாட்கள் மட்டுமம.        

விைக்கம்: இவற்றின் வாழ்நாைானது 2-3 நாட்கள் மட்டுமம. 

32. பட்டுப்பூச்சியானது ஒரு நாளைக்கு மதாராயமாக இடப்படும் முட்ளடகளின் எண்ணிக்ளக____________ 

A) 200 – 300 

B) 300 – 400 

C) 400 – 500        
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D) 500 – 600  

விைக்கம்: 1 முதல் 24 மணி மநரத்திற்கு முட்ளடயிடுதல் நடக்கிறது. தட்ப பவப்ப நிளலகளைப் பபாறுத்து பபண் 

பூச்சியானது 400 முதல் 500 மட்ளடகளை இடுகின்றது. இரு வளகயான முட்ளடகள் உள்ைன. அளவ 

பமதுவாகப் பபாரியும் முட்ளடகள் மற்றும் விளரவில் பபாரியும் முட்ளடகள் ஆகியன ஆகும்.  

33. இந்தியாவில் பமதுவாக பபாரியும் முட்ளடகள் இடும் பட்டுப்பூச்சிகள் வாழும் பகுதி_____________ 

A) பவப்ப மண்டலம்  

B) அயன மண்டலம்  

C) மித பவப்ப மண்டலம்       

D) குளிர் மண்டலம்  

விைக்கம்: இரு வளகயான முட்ளடகள் உள்ைன. அளவ பமதுவாகப் பபாரியும் முட்ளடகள் மற்றும் விளரவில் 

பபாரியும் முட்ளடகள் ஆகியன ஆகும். மிதபவப்ப மண்டலப்பகுதிகளில் வாழும் பட்டுப்பூச்சிகள் பமதுவாகப் பபாரியும் 

முட்ளடகளை இடுகின்றன.  

34. இந்தியாவில் விளரவாக பபாரியும் முட்ளடகள் இடும் பட்டுப்பூச்சிகள் வாழும் பகுதி____________ 

A) பவப்ப மண்டலம்              

B) அயன மண்டலம்  

C) மித பவப்ப மண்டலம்       

D) குளிர் மண்டலம்  

விைக்கம்: இரு வளகயான முட்ளடகள் உள்ைன. அளவ பமதுவாகப் பபாரியும் முட்ளடகள் மற்றும் விளரவில் 

பபாரியும் முட்ளடகள் ஆகியன ஆகும். மிதபவப்ப மண்டலப்பகுதிகளில் வாழும் பட்டுப்பூச்சிகள் பமதுவாகப் பபாரியும் 

முட்ளடகளை இடுகின்றன. இந்த முட்ளடகள் பத்து நாட்கள் அளடக் காத்தலுக்கு பிறகு இைம் உயிரியாக 

பவளிவருகின்றன.  

35. முழுளமயாக வைர்ச்சியளடந்த ஒரு பட்டுப்பூச்சியின் நீைம்____________ 

A) 5.5 பச.மீ 

B) 6.5 பச.மீ 

C) 7.5 பச.மீ            

D) 8.5 பச.மீ 

விைக்கம்: முழுளமயாக வைர்ச்சியளடந்த பட்டுப்புழுவானது 7.5 பச.மீ நீைத்துடன் உள்ைது. இப்புழுவின் உமிழ்நீர் 

சுரப்பிகள் நன்கு வைர்ந்தபின், கூட்டுப்புழுவாக மாறத்தயாகிறது, இதற்காக உணவு உண்பளத நிறுத்திவிட்டு 

இளலயின் ஒரு மூளலக்குச் பசன்று அவற்றின் உடலில் உள்ை பட்டுச்சுரப்பியின் மூலம் ஒட்டும் தன்ளமயுள்ை 

திரவத்ளதச் சுரக்கிறது.  

36. பபாருத்துக:  

A) கக்கூன்   - 1. பட்டுப்பூச்சிக் கூடு 

B) மவாலிடினிசம்  - 2. இனப்பபருக்க தளலமுளற 

C) பநாசீமா பாம்பிசிஸ்  - 3. பாக்டீரியா 

D) ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ்  - 4. புமராட்டாமசாவா பதாகுதி 
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A)  1 3 2 4                    

B)  2 1 3 4 

C)  3 1 2 4         

D)  1 2 4 3         

A) கக்கூன்   - 1. பட்டுப்பூச்சிக் கூடு 

B) மவாலிடினிசம்  - 2. இனப்பபருக்க தளலமுளற 

C) பநாசீமா பாம்பிசிஸ்  - 3. புமராட்டாமசாவா பதாகுதி 

D) ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ்  - 4. பாக்டீரியா 

37. பட்டுப்புழுவானது தன் கூட்ளடக் கட்டி முடிக்க எடுத்துக்பகாள்ளும் காலம்_____________ 

A) இரண்டு நாட்கள்  

B) மூன்று நாட்கள்          

C) நான்கு நாட்கள்  

D) ஐந்து நாட்கள்  

விைக்கம்: பட்டுப்பூச்சியானது தன் கூட்டிளனக் கட்டி முடிக்க மூன்று நாட்கள் ஆகிறது. கூட்டுப்புழுப் பருவமானது 

10 முதல் 12 நாட்கள் வளர நீடிக்கிறது. பின் கூட்ளட உளடத்துக்பகாண்டு முதிர்ந்த பட்டுப்பூச்சியாக 

பவளிமயறுகிறது.  

38. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான இளணயற்றளதக் கண்டறி, 

1) யூனிமவால்ளடன்  - ஆண்டுக்கு ஒரு தளலமுளற 

2) ளபமவால்ளடன்  - ஆண்டுக்கு இரு தளலமுளற  

3) மல்டிமவால்ளடன் - ஆண்டுக்கு மூன்று தளலமுளற மட்டுமம 

A) 1 மட்டும் தவறு   

B) 2 மட்டும் தவறு   

C) 3 மட்டும் தவறு          

D) அளனத்தும் தவறு  

விைக்கம்: 

1) யூனிமவால்ளடன்  - ஆண்டுக்கு ஒரு தளலமுளற 

2) ளபமவால்ளடன்  - ஆண்டுக்கு இரு தளலமுளற  

3) மல்டிமவால்ளடன் - இரண்டுக்கு மமற்பட்ட தளலமுளற 

39. பட்டுப்புழு வைர்த்தலின் முதல் கூறாக____________விைங்குகிறது.  

A) கக்கூன் அளமத்தல்  

B) மதாலுரித்தல் 

C) உணவுத் தாவரம் பயிரிடல்       

D) மண் மசகரித்தல்  

விைக்கம்: பட்டுப்புழு வைர்த்தலின் முதல் கூறாக, பட்டுப்புழுக்களில் உணவுத் தாவரம் பயிரிடல் விைங்குகிறது.  
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40. பாம்பிக்ஸ் மமாரி வளக பட்டுப்புழுக்களுக்கு உணவாக விைங்கும் மல்பபரி தாவரத்ளதப் பயிரிடும் 

முளறக்கு_________என்று பபயர்.  

A) பசரி கல்சர்  

B) மமாரிகல்சர்        

C) விட்டிகல்சர்  

D) ஒலரிகல்சர்   

விைக்கம்: பிக்ஸ் மமாரி வளக பட்டுப்புழுக்களுக்கு உணவாக விைங்கும் மல்பபரி தாவரத்ளதப் பயிரிடும் முளறக்கு 

மமாரிகல்சர் என்று பபயர். தற்காலத்தில் பயிரிடக்கூடிய மமம்பட்ட ரகங்கைான விக்டரி 1, S 36, G2 மற்றும் G4 

ஆகியளவ பலவித விவசாய – பருவ கால நிளலகள் மற்றும் மவறுபட்ட மண் நிளலகளைத் தாங்கி 

வைரக்கூடியளவ ஆகும்.  

41. மல்பரி வைர்ப்புக்கு உகந்த காலம்___________ 

A) ஜீன்  

B) ஜீளல 

C) நவம்பர்  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்        

விைக்கம்: மல்பபரி வைர்ப்பிற்கு உகந்த காலம் ஜீன், ஜீளல, நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் ஆகும்.  

42. பட்டுப்புழுக்களை வைர்ப்பதற்கு மமற்பகாள்ைமவண்டிய நிகழ்வுகளுல் பபாருந்தாதளதக் கண்டறி.  

A) நிலத்ளதத் தயார் பசய்தல்  

B) பதியன்களைத் தயாரித்தல் 

C) உரமிடுதல்        

D) நாற்றாங்கால் பராமரித்தல் 

விைக்கம்: நிலத்ளதத் தயார் பசய்தல், பதியன்களைத் தயாரித்தல், நடவுத்பதாழில் நுட்பங்கள், மல்பபரி நாற்றங்கால் 

பராமரித்தல், மநாய் மற்றும் தீங்குயிரி மமலாண்ளம பளழய மல்பபரி தாவரங்களைப் பிடுங்கிய பின் புதிய மல்பரி 

மதாட்டம் அளமத்தல் ஆகியவற்ளற உள்ைடக்கியது.  

43. இந்தியாவில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பட்டுக்களின் வளககள்___________ 

A) இர்ணடு  

B) மூன்று  

C) நான்கு        

D) ஐந்து  

விைக்கம்: இந்தியாவில் நான்கு வளக பட்டுகளை உற்பத்தி பசய்யப்படுகிறது. அளவ மல்பபரி பட்டு, டஸர் பட்டு, 

எரிபட்டு, முகா பட்டு மபான்றளவயாகும். இளவ மவறுபட்ட இனங்களைச் மசர்ந்த பட்டுப்புழுக்கைால் 

உருவாக்கப்படுகிறது. 

44. பபாருத்துக:  

A) மல்பரி பட்டு   - 1. (91.7 %) 

B) டஸர் பட்டு  - 2. (6.4 %) 
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C) எரி பட்டு  - 3. (1.4 %) 

D) முகா பட்டு  - 4. (0.5 %) 

A)  1 3 2 4                    

B)  2 1 3 4 

C)  3 1 2 4         

D)  4 1 3 2           

விைக்கம்:  

A) மல்பரி பட்டு   - 1. (91.7 %) 

B) டஸர் பட்டு  - 2. (1.4 %) 

C) எரி பட்டு  - 3. (6.4 %) 

 D) முகா பட்டு  - 4. (0.5 %) 

45. பட்டுப்புழு வைர்ப்புப் பற்றியக் கூற்றுகளில் தவறானளதக் கண்டறி. 

A) ஒரு மமடான, நிழலான இடத்தில் 6 மீ × 4 மீ × 3.5 மீ பரிமாணங்களுடன் 100 மநாயற்ற முட்ளடத் 

பதாகுதிகளை ளவத்து வைர்க்கும் வளகயல், பட்டுப்புழு வைர்ப்பகம் கட்டப்படுகிறது.  

B) இவ்வைர்ப்பகத்ளதச் சுற்றிலும் 1 மீ அகல இளடபவளி விட மவண்டும். 

C) மபாதுமான இைவு சாைரங்களும் காற்மறாட்டமும் வைர்ப்பகத்தில் இருக்க மவண்டும்.  

D) யூசி ஈக்கன் மற்றும் பிற பூச்சிகள் நுளழயாதவாறு மரயான் வளல பகாண்டு சாைரங்களும் காற்மறாட்ட 

இளடபவளிகளும் அளடக்கப்பட்டு இருக்க மவண்டும்.  

விைக்கம்: யூசி ஈக்கன் மற்றும் பிற பூச்சிகள் நுளழயாதவாறு ளநலான் வளல பகாண்டு சாைரங்களும் 

காற்மறாட்ட இளடபவளிகளும் அளடக்கப்பட்டு இருக்க மவண்டும்.  

46. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஈரப்பதத்ளத அைவிட பயன்படும் கருவி__________ 

A) பாமதாம் மீட்டர்  

B) பாமரா மீட்டர்  

C) ளைக்மரா மீட்டர்         

D) பரய்மனா மீட்டர்  

47. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பட்டுப்புழு வைர்ப்பின் முக்கிய படிநிளலகளுடன் பபாருந்தாதது எது.  

A) கிருமி நீக்கம் பசய்தல் 

B) முட்ளடகளை அளடகாத்தல் 

C) இைம் லார்வாக்கள் வைர்ப்பு  

D) முதிர் லார்வாக்கள் அழிப்பு        

விைக்கம்: பட்டுப்புழு வைர்ப்பின் முக்கிய படிநிளலகைாக வைர்ப்பகத்ளதக் கிருமி நீக்கம் பசய்தல், முட்ளடகளை 

அளடகாத்தல், வைமற்றளவகளை நீக்குதல், இைம் லார்வாக்கள் மற்றும் முதிர் லார்வாக்கள் வைர்ப்பு ஆகியளவ 

உள்ைன. 

48. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பட்டுப்புழு வைர்ப்புக்கு இன்றியளமயாதக் கருவிகளுல் பபாருந்தாதது எது.  

A) பவப்பநிளலமானி         
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B) ஈரப்பதம் காட்டி 

C) விளசத்பதளிப்பான் 

D) பமழுகு தடவப்பட்ட பாராஃபின் காகிதங்கள் 

விைக்கம்: பட்டுப்புழு வைர்ப்புக்கு ஈரப்பதம் காட்டி, விளசத்பதளிப்பான்கள், வைர்ப்பு சட்டகங்கள், நுளரத்திண்டுகள், 

பமழுகு தடவப்பட்ட பாரஃபின் காகிதங்கள் ளநலான் வளலகள், இளலகள், ளவப்பதற்கான கூளடகள், 

மகாணிப்ளபகை, மூங்கில் தட்டுகள், உலர்திகள் ஆகியளவயும் பட்டுப்புழு வைர்ப்பதற்கு இன்றியளமயாததாகும். 

49. பட்டுப்புழுக்களின் அளடகாக்கும் காலம்______________ 

A) 4 முதல் 7 நாட்கள் 

B) 5 முதல் 7 நாட்கள் 

C) 7 முதல் 10 நாட்கள்        

D) 10 முதல் 15 நாட்கள்  

விைக்கம்: மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஆமராக்கியமான பட்டுப்பூச்சிகள் 4 மணி மநரம் இனச்மசர்க்ளகக்கு 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. பின்னர், பபண் பூச்சியானது அடர் நிறமுள்ை பிைாஸ்டிக் படுக்ளகயில் ளவக்கப்படுகிறது. 

24 மணி மநரத்தில் 400 முட்ளடகளைப் பபண்பூச்சி இடுகிறது. 7 முதல் 10 நாட்கள் அளடககாத்தலுக்குப்பின் 

சிறிய இைம் புழுக்கள் பவளிவருகின்றன. 200C முதல் 250C பவப்பநிளல உள்ை வைர்ப்பகத்தில் ஒரு தட்டில் 

அளவ விடப்படுகின்றன.  

50. பட்டுப்பூச்சிக்களின் லார்வாக்கள் முதிர்ச்சியளடய எடுத்துக்பகாள்ளும் காலம்________ 

A) 35 நாட்கள்  

B) 40 நாட்கள்  

C) 45 நாட்கள்         

D) 50 நாட்கள்  

விைக்கம்: முழுளமயாக வைர்ந்த புழுக்கள் கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. 45 நாட்களில் லார்வாக்கள் 

முதிர்ச்சியளடகின்றன. இந்நிளலயில், அவற்றின் உமிழ்நீர் சுரப்பி (பட்டுப்பூச்சி) யானது கூடு கட்டுவதற்குரிய பட்டு 

இளழளய உற்பத்தி பசய்ய ஆரம்பிக்கிறது.  

51. பட்டுப்பூச்சிகளில் பட்டு இளழயானது____________மூலம் உற்பத்தி பசய்யப்படுகிறது.  

A) மதால் சுரப்பி    

B) கழிவு நீர்  

C) உமிழ்நீர் சுரப்பி         

D) வியர்ளவ சுரப்பி 

விைக்கம்: முழுளமயாக வைர்ந்த புழுக்கள் கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. 45 நாட்களில் லார்வாக்கள் 

முதிர்ச்சியளடகின்றன. இந்நிளலயில், அவற்றின் உமிழ்நீர் சுரப்பி (பட்டுப்பூச்சி) யானது கூடு கட்டுவதற்குரிய பட்டு 

இளழளய உற்பத்தி பசய்ய ஆரம்பிக்கிறது.  

52. மூலப்பபாருள் ஆராய்ச்சி மற்றும் பபாறியியல் நிறுவனம் கீழ்க்கண்ட எந்த நாட்டில் அளமந்துள்ைது. 

A) சீனா 

B) சிங்கப்பூர்  
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C) அபமரிக்கா 

D) சுவிட்சர்லாந்து 

விைக்கம்: ஒரு புதுவளகயான, நிறமுள்ை பட்ளட உருவாக்க சிங்கப்பூரிலுள்ை மூலப்பபாருள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

பபாறியியல் நிறுவனம், வழக்கமான பட்டுநூல் சாயமமற்றும் நளடமுளறகளுக்கு பதிலாக புதிய வழிமுளறளய 

உருவாக்கியது.  

53. கூற்று (i): பட்டுக்கூட்டினுள் இருக்கும் புழுவிளனக் பகால்லும் பசயல்பாடுகளுக்கு ரீலிங் என்று பபயர்.  

கூற்று (ii): பகால்லப்பட்ட கக்கூனில் இருந்து பட்டு இளழளய பிரித்பதடுத்தல் முளறக்கு ஸ்டிஃப்ளிங் என்று பபயர்.   

A) கூற்று i சரி, ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி         

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு         

விைக்கம்: பட்டுக்கூட்டினுள் இருக்கும் புழுவிளனக் பகால்லும் பசயல்பாடுகளுக்கு  ஸ்டிஃப்ளிங்  என்று பபயர். 

பகால்லப்பட்ட கக்கூனில் இருந்து பட்டு இளழளய பிரித்பதடுத்தல் முளறக்கு ரீலிங் என்று பபயர்.  

54. பட்டுக்கழிவிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பட்டு__________ 

A) எரி பட்டு  

B) டஸர் பட்டு  

C) ஸ்பன் பட்டு       

D) முகா பட்டு  

விைக்கம்: ஒவ்பவாரு பட்டுக்கூட்டிலிருந்தும் ஏறத்தாழ பாதி அைவுதான் பின்னுவதற்கு உகந்த இளழயாக 

உள்ைன. மீதமுள்ை இளழகள் பட்டுக்கசிவு ஆகும். இதிலிருந்து ஸ்பன் பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. கச்சாப்பட்டானது 

பல விதங்களில் பதப்படுத்தப்பட்டு அதன் பரப்பைவு அதிகரிக்கப்படுகிறது.  

55. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பட்டின் பயன்களுல் சரியானளதக் கண்டறி. 

1) பட்டு நூல்கள் பட்டுத் துணிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. தற்பபாழுது, பட்டு நூலிளன இயற்ளக மற்றும் 

பசயற்ளக இளழகளுடன் இளணந்து படரிபட்டு, காட்டன்பட்டு மபான்றளவ தயாரிக்கப்படுகின்றன.  

2) பதாழிற்சாளலகளிலும் இராணுவத் துளறயிலும் பட்டு பயன்படுத்தப்படகிறது.  

3) மீன்பிடி வளலகள், பாராசூட்டுகள், கார்ட்ரிட்ஜ் ளபகள், பதாளல பதாடர்பு கம்பிகளின் மமலுளறகள் மற்றும் 

கம்பியில்லா பதாளலமபசிக் கருவிகள், பந்தய காரின் டயர்கள், வடிகட்டி இளழகள், மருத்துவத் துளறயில் 

காயக்கட்டுத் துணிகள் மற்றும் ளதயலிடுவதற்கும் பட்டு பயன்படுகிறது.  

A) 1 மட்டும் சரி  

B) 2 மட்டும் சரி  

C) 3 மட்டும் சரி  

D) அளனத்தும் சரி      

56. ____________என்னும் உயிரி பபப்ரின் என்ற அபாயகரமான மநாளய பட்டுப்புழுக்களுக்கு 

ஏற்படுத்துகிறது.  

A) பநாசீமா பாம்பிசிஸ்          
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B) பாக்டிரியாமபஜ் 

C) ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ் 

D) ஸ்படஃளபமலாகாக்கஸ் 

விைக்கம்: புமராட்மடாமசாவா பதாகுதிளயச் சார்ந்த பநாசீமா பாம்பிசிஸ் என்னும் உயிரி, பபப்ரின் என்ற 

அபாயகரமான மநாளய பட்டுப்புழுக்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்றன. இந்மநாயானது பபண் பட்டுப்பூச்சி இடும் 

முட்ளடகளிலிருந்தும், பட்டுப்புழு மாசுப்பட்ட உணளவ உண்பதன் மூலமும் பரவுகிறது.  

57. பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு ஃப்ைாச்மசரி என்னும் மநாளய ஏற்படுத்தும் மநாய்க் காரணி____________ 

A) ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ் 

B) ஸ்படஃளபமலாகாக்கஸ்  

C) பநாசீமா பாம்பிசிஸ் 

D) A, B இரண்டும்         

விைக்கம்: முதிர்ந்த லார்வாக்களில் ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ், ஸ்படஃளபமலாகாக்கஸ் மபான்ற பாக்டீரியங்கைால் 

ஃப்ைாச்பசரி என்னும் மநாய் ஏற்படுகிறது. 

58. பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு பபரிய அைவில் பாதிப்ளப ஏற்படுத்தக்கூடிய மநாயான கிராசரி என்ற மநாளய ஏற்படுத்தும் 

மநாய் காரணி. 

A) ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ் 

B) ஸ்படஃளபமலாகாக்கஸ்  

C) பநாசீமா பாம்பிசிஸ் 

D) பாகுமலாளவரஸ்         

விைக்கம்: பபரிய அைவில் பாதிக்கும் மற்பறாரு மநாய் கிராசரி ஆகும். இது, பாம்பிக்ஸ் மமாரி நியூக்ளியார் 

பாலிபைட்மராசிஸ் ளவரஸ் என்ற பாகுமலாவிரிமட குடும்பத்தின் துளணத்பதாகுப்பு Aயில் உள்ை 

பாகுமலாளவரஸ் மூலம் ஏற்படுகிறது.  

59. பட்டுப்புழுக்களுக்கு பூஞ்ளசயால் ஏற்படும் மநாயான பவள்ளை மஸ்கார்ளடன்  கீழ்க்கண்ட எந்த பூஞ்ளசயால் 

ஏற்படுகிறது.    

A) பாலிபைட்மராசிஸ்  

B) ஸ்ட்பரப்மடாகாக்கஸ் 

C) பபமவரியா மபசியானா        

D) ஸ்படஃளபமலாகாக்கஸ் 

விைக்கம்: பூஞ்ளச மநாய்களுள், பவள்ளை மஸ்கார்ளடன் பபாதுவாகக் காணப்படும் மநாயாகும். இந்மநாயானது 

பபமவரியா மபசியானா எனும் பூஞ்ளசயால் ஏற்படுகிறது.  

60. கூற்று (i): அதிக மதன் கூடுகளை பகாண்ட மதன்வைர்ப்பிடம் ஏபியரிகள் எனப்படும்.  

கூற்று (ii): ஏப்பிகல்ச்சர் என்னும் பசால் Apis என்னும் கிமரக்க பசால்லிலிருந்து வந்தது. இதற்கு மதனீ என்று 

பபாருள் 

A) கூற்று i சரி, ii தவறு          

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  
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C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி         

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு         

விைக்கம்: அதிக மதன் கூடுகளை பகாண்ட மதன்வைர்ப்பிடம் ஏபியரிகள் எனப்படும். ஏப்பிகல்ச்சர் என்னும் பசால் 

Apis என்னும் இலத்தீன் பசால்லிலிருந்து வந்தது. இதற்கு மதனீ என்று பபாருள். 

61. மதனீ வைர்ப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பபாதுவான இனங்களின் எண்ணிக்ளக_____________ 

A) மூன்று  

B) நான்கு  

C) ஐந்து         

D) ஆறு  

62. பபாருத்துக:  

A) ஏபிஸ் டார்பசட்டா  - 1. சின்ன மதனீ 

B) ஏபிஸ் ஃப்மைாரியா  - 2. பாளறத் மதனீ 

C) ஏபிஸ் இன்டிகா  - 3. ஐமராப்பிய மதனீ 

D) ஏபிஸ் பமல்லிபபரா  - 4. இந்தியத் மதனீ 

A)  1 3 2 4                 

B)  2 1 4 3             

C)  3 1 2 4         

D)  4 1 3 2           

விைக்கம்:  

A) ஏபிஸ் டார்பசட்டா  - 1. பாளறத் மதனீ 

B) ஏபிஸ் ஃப்மைாரியா  - 2. சின்ன மதனீ 

C) ஏபிஸ் இன்டிகா  - 3. இந்தியத் மதனீ 

D) ஏபிஸ் பமல்லிபபரா  - 4. ஐமராப்பிய மதனீ 

63. ஏபிஸ் ஆடம்மசானி என்பது ஒரு வளகயான___________மதனி. 

A) இந்திய மதனீ 

B) ஐமராப்பிய மதனீ  

C) ஆஸ்திரிய மதனீ  

D) ஆப்பிரிக்க மதனீ         

64. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நன்கு வைர்ச்சிபபற்ற மதன் கூட்டில் காணப்படும் மதனீக்கள்____________ 

A) இராணி மதனீ 

B) ஆண் மதனீ 

C) மவளலக்காரத் மதனீ 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்             
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விைக்கம்: நன்கு வைர்ச்சி பபற்ற மதனீக் கூட்டில் இராணீ மதனீ, ஆண் மதனீக்கள், மற்றும் 

மவளலக்காரத்மதனீக்கள் என மூன்று வளககள் உள்ைன. இம்மூன்று வளககளும் தாம் வாழ்வதற்காக 

ஒன்ளறபயான்று சார்ந்துள்ைன.  

65. ஒரு கூட்டில் காணப்படும் இராணித் மதனீக்களின் எண்ணிக்ளக___________ 

A) ஒமர ஒரு இராணி மதனீ        

B) 100 க்கு மமற்ப்பட்டளவ 

C) 1000 க்கு மமற்ப்பட்டளவ 

D) 10 க்கு மமற்ப்பட்டளவ 

விைக்கம்: பபாதுவாக ஒரு கூட்டில் ஒமரஒரு இராணி மதனியும் 10000 முதல் 30000 மவளலக்கார மதனீக்களும் 

சில நூறு ஆண் மதனீக்களும் உள்ைன.  

66. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவறானளதக் கண்டறி. 

A) பபாதுவாக, ஒவ்பவாரு மதன் கூட்டிலும் இராயல் பஜல்லிளய உணவாக உட்பகாள்ளும் ஒரு இராணி மதனீ 

(பசயல்படும் பபண் மதனீ) காணப்படும். 

B) வாழ்நாள் முழுளமயும் முட்ளடயிடுதமல இதன் முக்கியப் பணியாகும்.  

C) இந்த கன்னி இராணித் மதனீயானது ஒமரபயாரு முளற மட்டும் ஆண்மதனீயுடன் இனச்மசர்க்ளகயில் 

ஈடுபடும்.  

D) இனபவருத்திக் காலமான மகாளடகாலத்தில் இராணி மதனீயானது பல ஆண் மதனீக்களுடன் கூட்டமாக 

பறந்து பசல்லும். இது கலவிப்பறப்பு எனப்படும்.       

விைக்கம்: இனபவருத்திக் காலமான குளிர்காலத்தில் இராணி மதனீயானது பல ஆண் மதனீக்களுடன் கூட்டமாக 

பறந்து பசல்லும். இது கலவிப்பறப்பு எனப்படும்.   

67. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானளதக் கண்டறி. 

1) இராணி மதனீ சுரக்கும் பபரமமான்கள் எனப்படும் மவதிப்பபாருைால் கவரப்பட்ட ஆண் மதனீயுடன் 

இனச்மசர்க்ளகயில் ஈடுபடும் அப்பபாழுது ஆண் மதனீயானது கருவுருதலுக்கு மதளவயான அைவு எண்ணற்ற 

விந்துக்களை பவளியிடுகிறது.  

2) ஒரு இராணி மதனீயானது தனது வாழ்நாைான 2 முதல் 4 மாதங்களில் 13 லட்சம் முட்ளடகளை இடுகின்றது.        

3) இராணி மதனீ முட்ளடகளை இடும் திறளன இழக்கும் பபாழுது மற்பறாரு ஆண்மதனீயானது இராயல் 

பஜல்லிளய உண்டு புதிய இராணி மதனீயாக மாறும்.  

A) 1 மட்டும் சரி       

B) 2 மட்டும் சரி  

C) 3 மட்டும் சரி  

D) அளனத்தும் சரி  

விைக்கம்: ஒரு இராணி மதனீயானது தனது வாழ்நாைான 2 முதல் 4 வருடங்களில் 13 லட்சம் முட்ளடகளை 

இடுகின்றது. இராணி மதனீ முட்ளடகளை இடும் திறளன இழக்கும் பபாழுது மற்பறாரு மவளலக்காரத் 

மதனீயானது இராயல் பஜல்லிளய உண்டு புதிய இராணி மதனீயாக மாறும்.  

68. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மலட்டுத்மதனீ என்றளழக்கப்படுவது.  
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A) ஆண் மதனீ  

B) டிமரான் மதனீ 

C) மவளலக்காரத் மதனீ       

D) இராணி மதனீ 

விைக்கம்: மவளலக்கார மதனீயானது மலட்டு தன்ளமயுளடய சிறிய பபண் மதனீயாகும். ஒரு இயந்திரத்தின் 

முக்கிய கம்பிச்சுருள் மபால அளமந்து அளனத்துவிதமான பணிகளையும் மமற்பகாள்ளும் மவளலக்கார மதனீ 

வாழும் அளற மவளலக்காரத்மதனீ அளற எனப்படும்.  

69. மவளலக்காரத் மதனீக்களின் ஆயட்காலம்_________ 

A) 6 நாள்கள்  

B) 6 வாரங்கள்        

C) 6 மாதங்கள்  

D) 6 வருடங்கள்  

விைக்கம்: இத்மதனீக்கள் முட்ளடயிலிருந்து முதிர் உயிரியாக மாற 21 நாட்கள் ஆகும். இதன் வாழ்நாள் 6 

வாரங்கள் ஆகும். இளவ தனது வாழ்நாளில் பலவளகப்பட்ட பணிகளைச் பசய்கின்றன. தன் வாழ்நாளில் முதல் 

பகுதியில் இராயல் பஜல்லி சுரத்தல், இைம் உயிரிகளுக்கு உணவூட்டதல், இராணீ மதனீளய உணவுண்ண 

பசய்தல், இராணி மதனீளயயும் ஆண் மதனீளயயும் பாதுகாத்தல், மதன்பமழுளகச் சுரந்து மதன் கூட்டிளன 

உருவாக்குதல், மதன் கூட்டிளன சுத்தப்படுத்துதல், குளிரூட்டுதல், பளடவீரராக பசயல்பட்டு மதன்கூட்டிளன 

பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளைச் பசய்யும் பசவிலித் மதனியாக பணியாற்றுகின்றன.  

70. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மவளலக்காரத் மதனீயின் பணியாக கருதப்படுகிறது.  

A) இராயல் பஜல்லி சுரத்தல் 

B) இைம் உயிரிகளுக்கு உணவூட்டதல் 

C) இராணீ மதனீளய உணவுண்ண பசய்தல் 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்        

71. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பசவிலித் மதனீ என்றளழக்கப்படுவது________ 

A) ஆண் மதனீ  

B) மவளலக்காரத் மதனீ       

C) டிமரான் மதனீ 

D) இராணி மதனீ 

72. மதன் கூட்டின் பளடவீரராக பசயல்பட்டு கூட்டிளனப் பாதுகாப்பது_________ 

A) ஆண் மதனீ  

B) டிமரான் மதனீ 

C) இராணி மதனீ 

D) மவளலக்காரத் மதனீ       

73. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மவளலக்காரத்மதனீயின் பணிகளுல் சரியானளதக் கண்டறி. 

1) இதன் வாழ்நாள் 9 வாரங்கள் ஆகும். 
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2) தன் வாழ்நாளில் முதல் பகுதியில் இராயல் பஜல்லி சுரத்தல், இைம் உயிரிகளுக்கு உணவூட்டதல், இராணீ 

மதனீளய உணவுண்ண பசய்தல், இராணி மதனீளயயும் ஆண் மதனீளயயும் பாதுகாத்தல், மதன்பமழுளகச் 

சுரந்து மதன் கூட்டிளன உருவாக்குதல், மதன் கூட்டிளன சுத்தப்படுத்துதல், குளிரூட்டுதல், பளடவீரராக 

பசயல்பட்டு மதன்கூட்டிளன பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளைச் பசய்யும் பசவிலித் மதனியாக 

பணியாற்றுகின்றன.  

3) மறுபாதியான களடசி 3 வாரத்தில் மதன், மகரந்தம், புமராமபாலிஸ் மற்றும் நீர் மபான்றவற்ளறத் மதடி 

மசகரிக்கின்றன.  

A) 1 மட்டும் சரி  

B) 1, 3 மட்டும் சரி  

C) 2, 3 மட்டும் சரி      

D) அளனத்தும் சரி 

விைக்கம்: இதன் வாழ்நாள் 6 வாரங்கள் ஆகும். 

74. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பசவிலித் மதனீ என்றளழக்கப்படுவது____________ 

A) ஆண் மதனீ      

B) மலட்டு மதனீ 

C) இராணி மதனீ 

D) மவளலக்காரத் மதனீ       

விைக்கம்: கருவுறா முட்ளடயில் இருந்து உருவாகும் ஆண் மதனீயானது ட்மரான் எனப்படும். இதன் அளற 

ட்மரான் பசல் எனப்படும். இளவ மதனுக்காக முழுளமயாக மவளலக்காரத் மதனீக்களைச் சார்நதிருக்கின்றன.  

75. மதன் கூட்டின் அரசன் என்றளழக்கப்படுவது_____________ 

A) ஆண் மதனீ      

B) ட்மரான் மதனீ 

C) இராணி மதனீ 

D) A, B இரண்டும்       

விைக்கம்: ட்மரான்களின் ஒமர பணி இராணித் மதனீளய கருவுறச் பசய்வதாகும். இதனால், அளவ மதன்கூட்டின் 

அரசன் எனப்படுகிறது. புதிய மதன்கூட்ளட உருவாக்குவதற்காக இராணி மதனீயானது எண்ணற்ற 

மவளலக்கார மதனீக்களுடன் பளழய கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து பசல்லுதல் ஸ்வார்மிங் அல்லது பமாய்த்திரள் 

எனப்படும். பமாய்த்திரளின் மபாது இராணித்மதனீளய பின்பதாடரும் ஆண் மதனீ இராணி மதனீயுடன் 

இனச்மசர்க்ளகயில் ஈடுபட்ட பின் இறந்து விடும்.  

76. புதிய மதன்கூட்ளட உருவாக்குவதற்காக இராணி மதனீயானது எண்ணற்ற மவளலக்கார மதனீக்களுடன் 

பளழய கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து பசல்லுதல் முளறக்கு___________என்று பபயர். 

A) ஸ்விம்மிங் 

B) ஸ்வார்மிங் 

C) பமாய்த்திரள் 

D) A, C இரண்டும்              
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விைக்கம்: புதிய மதன்கூட்ளட உருவாக்குவதற்காக இராணி மதனீயானது எண்ணற்ற மவளலக்கார 

மதனீக்களுடன் பளழய கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து பசல்லுதல் ஸ்வார்மிங் அல்லது பமாய்த்திரள் எனப்படும். 

பமாய்த்திரளின் மபாது இராணித்மதனீளய பின்பதாடரும் ஆண் மதனீ இராணி மதனீயுடன் இனச்மசர்க்ளகயில் 

ஈடுபட்ட பின் இறந்து விடும்.  

77. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மதன்கூட்டின் அளமப்பு பற்றிய தகவல்களுல் தவறானளதக் கண்டறி. 

A) மதனீயின் இருப்பிடம் மதன் கூடு எனப்படும்  

B) மதன்கூடானது மவளலக்காரத் மதனீக்களின் வயிற்றிலிருந்து சுரக்கும் பமழுகால் கட்டப்பட்ட எண்மகாண 

வடிவ அளறகைால் ஆனது.        

C) இந்த அளறகள் ஒரு பபாதுவான அடிப்பகுதியில் எதிர்எதிர் வரிளசயில் அளமந்துள்ைன.  

D) மதன்கூடுகள் பாளறகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் மரக்கிளைகளில் பசங்குத்தாகத் பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கும். 

வைரிைம் பருவத்தில் உள்ை மதனீக்கைானது மதன்கூட்டின் கீழ் பகுதியிமலா ளமயப்பகுதியிமலா உள்ை 

அளறகாப்பளறகளில் காணப்படும்.  

விைக்கம்: மதன்கூடானது மவளலக்காரத் மதனீக்களின் வயிற்றிலிருந்து சுரக்கும் பமழுகால் கட்டப்பட்ட 

அறுங்மகாண வடிவ அளறகைால் ஆனது.  

78. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மதன்கூட்டின் அளமப்பு பற்றிய தகவல்களுல் சரியானளதக் கண்டறி. 

1) மதன்கூடுகள் பாளறகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் மரக்கிளைகளில் பசங்குத்தாகத் பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கும். 

வைரிைம் பருவத்தில் உள்ை மதனீக்கைானது மதன்கூட்டின் கீழ் பகுதியிமலா ளமயப்பகுதியிமலா உள்ை 

அளடகாப்பளறகளில் காணப்படும். பாளற மதனீக்களில் இத்தளகய அளடகாப்பு அளறகள் அைவிலும், 

அளமப்பிலும் ஒமர மாதிரியாக காணப்படும்.  

2) மற்ற இனங்களில் இராணி மதனீ, ஆண் மதனீ மவளலக்காரத் மதனீ என ஒவ்பவாரு வளகக்கும் தனித்தனி 

அளடகாப்பு அளறகள் காணப்படும்.  

3) மதன்கூட்டின் கீழ்பகுதி மதனீக்கள் வைர்வதற்கும் மமற்புறப்பகுதியானது மதன், மகரந்தம் மபான்றவற்ளற 

மசமிக்கவும் பயன்படுகிறது.   

A) 1 மட்டும் சரி  

B) 2 மட்டும் சரி  

C) 3 மட்டும் சரி  

D) அளனத்தும் சரி       

79. இந்தியாவில் காணப்படும் மதன்கூடுகளின் வளக____________ 

A) லாங்ஸ்ட்மராக் வளக 

B) நியூட்டன் வளக  

C) பபர்சீலியஸ் வளக  

D) A, B இரண்டும்        

விைக்கம்: இந்தியாவில் இரண்டு வளக மதன்கூடுகள் புழக்கத்தில் உள்ைன. அளவ: 1. லாங்ஸ்ட்மராத் வளக 2. 

நியூட்டன் வளக இதில் காட்டியுள்ைபடி லாங்ஸ்ட்மராத் மதன்கூடானது 6 பகுதிகளைக் பகாண்ட மரத்தலான 

அளமப்பு ஆகும்.  
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80. ஒரு மதனீ 453.5 மி.லி மதளனச் மசகரிக்க அது மமற்பகாள்ைமவண்டிய பயணத்தின் 

பதாளலவு_____________ 

A) புவியின் சுற்றைளவ மபான்று நான்கு மடங்கு  

B) புவியின் சுற்றைளவ மபான்று இரண்டு மடங்கு         

C) புதனின் சுற்றைளவ மபான்று நான்கு மடங்கு  

D) புதனின் சுற்றைளவ மபான்று இரண்டு மடங்கு 

விைக்கம்: மதனீக்கள் கூட்டாக மசர்ந்து வாழ்வது எப்படி என்ற படிப்பிளன நமக்கு பகாடுக்கின்றன. ஒரு மதனீ 

453.5 மி.லி மதளனச் மசகரிக்க நமது புவியின் சுற்றைளவ மபான்று இரண்டு மடங்கு தூரம் பயணிக்க 

மவண்டியுள்ைதன் மூலம் அதன் கடின உளழப்ளப அறிந்து பகாள்ைலாம்.  

81. கீழ்க்கண்டவற்றில் மதனில் காணப்படும் முக்கிய உட்கூறுகைாக கருதப்படுபளவ____________  

A) பலவுமலாஸ் 

B) படக்ஸ்ட்மராஸ் 

C) மால்மடாஸ் 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்       

82. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மதனின் மருத்துவபயன்களுல் மவறுபட்டளதக் கண்டறி. 

A) மநாய் தடுப்பானாகவும்  

B) மலமிலக்கியாகவும்  

C) தூக்க கட்டுபடுத்தியாகவும்         

D) தூக்கத்ளத உண்டாக்கவும் 

விைக்கம்: மநாய் தடுப்பானாகவும், மலமிைக்கியாகவும், தூக்கத்ளத உண்டாக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் மதன் 

ஆயூர்மவத மற்றும் யுனானி மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

83. மதனீக்களின் வயிற்றுப் புறத்திலிருந்து பிரித்பதடுக்கப்படும் பபாருள்____________ 

A) உமிழ்நீர் சுரப்பி  

B) மதன் பமழுகு        

C) பஜல்லி 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும் 

விைக்கம்: இரண்டு வார காலம் வைர்ச்சியளடந்த மவளலக்கார மதனீக்களின் வயிற்றுப் புறத்திலிருந்து இத்மதன் 

பமழுகு சுரக்கப்படுகிறது. மதன் பமழுகானது நன்கு அளரக்கப்பட்டு, தளல சுரப்பிகள் சுரக்கும் சுரப்பு நீருடன் 

கலக்கப்பட்டு பிைாஸ்டிக் மபான்ற பிசுபிசுப்பு தன்ளமயுள்ை பபாருைாக மாற்றப்படுகிறது.  

84. மதன்பமழுகிலுள்ை பிசுபிசுப்பான மவதிப்பபாருள்_________எனப்படுகிறது.  

A) சுக்மராஸ்  

B) பமயாலிஸ் 

C) புமராமபாலிஸ்        

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்   

85. மதன் பமழுகிளனக் பகாண்டு தயாரிக்கப்படுபளவ__________ 
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A) பமழுகுவர்த்திகள்  

B) நீர் ஒழுகாமல் தடுக்கக் கூடிய நீர்காப்புப் பபாருட்கள்  

C) மரத்தைவாடப் பபாருட்கள்  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்      

86. பபாருத்துக:  

A) டிமரான்   - 1. இனப்பபருக்கம்  

B) மலட்டுத் மதனீ - 2. டக்கார்டியா மலக்கா 

C) அரக்குப்பூச்சி  - 3. மவளலக்கார மதனீ 

D) இராணி மதனீ - 4. ஆண் மதனீ 

A)  1 3 2 4                 

B)  2 1 4 3             

C)  3 1 2 4         

D)  4 3 2 1           

விைக்கம்:  

A) டிமரான்   - 1. ஆண் மதனீ 

B) மலட்டுத் மதனீ - 2. மவளலக்கார மதனீ 

C) அரக்குப்பூச்சி  - 3. டக்கார்டியா மலக்கா 

D) இராணி மதனீ - 4. இனப்பபருக்கம் 

87. மதளன பகடாமல் பாதுகாத்து அளத மருத்துவ முக்கியத்துவமுளடயதாக மாற்றும் பநாதி_____________ 

A) இன்டர்மீடிமயட்  

B) இன்வர்மடஸ்       

C) இன்டர்பபரான்  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும் 

விைக்கம்: மதனீயானது மலரிலிருந்து தனது நீண்ட குழல்மபான்ற நாக்கினால் இனிப்புச் சுளவயுளடய 

பூந்மதளன உறிஞ்சி வயிற்றில் மசகரித்து இன்வர்மடஸ் என்ற பநாதியுடன் மசர்த்து மதளன உருவாக்குகிறது. 

இது மதளனக் பகடாமல் பாதுகாத்து, அளத மருத்துவ முக்கியத்துவமுளடயதாக மாற்றுகிறது.  

88. அரக்கு கீழ்க்கண்ட எந்த பூச்சியிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. 

A) டக்கார்டியா மலக்கா 

B) ஸ்காண்டியா மலக்கா 

C) மலக்சிஃபர் மலக்கா 

D) A, C இரண்டும்       

விைக்கம்: அரக்குப்பூச்சிகளை வைர்த்து அதிகைவில் அரக்கிளன உற்பத்தி பசய்யும் பதாழில்நுட்பம் அரக்கு வைர்ப்பு 

எனப்படும். டக்கார்டியா மலக்கா எனும் பூச்சியிலிருந்து அரக்கு தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்பூச்சி முன்னர் மலக்சிஃபர் 

மலக்கா என்று அளழக்கப்பட்டது. இப்பூச்சி மிகச்சிறிய பிசுபிசுப்பான ஊர்ந்து பசல்லும் பசதில் பூச்சி வளகளய 

சார்ந்தது.  
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89. பின்வருவனவற்றுள் அரக்குப் பூச்சியின் ஒம்புயிரித் தாவரங்களுல் அல்லாதது எது.  

A) கருங்காலி 

B) அரசமரம்        

C) கும்பாதிரி 

D) கருமவளல      

விைக்கம்: கருங்காலி, கருமவளல, கும்பாதிரி ஆகியளவ அரக்குப் பூச்சிகளின் ஓம்புயிரி தாவரங்கைாகும். அரக்கின் 

தரமானது ஓம்புயிரி தாவரத்தின் தரத்ளத சார்ந்தது. பபண் அரக்குப் பூச்சிகள் ஆண் பூச்சிகள் விட பபரியளவ.  

90. அரக்கின் பயன்களுல் சரியானளதக் கண்டறி. 

A) முத்திளர பமழுகு தயாரிக்க 

B) ஒளியியல் கருவிகள் தயாரிக்க 

C) மின்சாரத் துளர 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்        

விைக்கம்: முத்திளர பமழுகு தயாரிக்கவும் ஒளியியல் கருவிகளில் ஒட்டும் பபாருைாகவும் அரக்கு பயன்படுகிறது. 

மமலும், இது சிறந்த மின் கடத்தாப் பபாருைாக பசயல்படுவதால் மின்சாரத் துளறயிலும் அதிகம் பயன்படுகிறது.  

91. அரக்கின் பயன்களுல் சரியானளதக் கண்டறி. 

A) காலணி தயாரிப்பு 

B) மதால் பபாருட்கள் தயாரிப்பு  

C) மரப்பூச்சு தயாரிப்பு  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்       

விைக்கம்: காலணி தயாரிப்பிலும், மதால் பபாருட்களை பைபைப்பாக்கவும், மரப்பூச்சு தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.  

92. ளைபர் பாரளசட்டிசம் எனப்படுவது__________ 

A) ஒரு ஒட்டுண்ணி மமல் மற்பறாரு ஒட்டுண்ணி வாழ்தல்      

B) ஒரு சாறுண்ணி மமல் மற்பறாரு சாறுண்ணி வாழ்தல்  

C) ஒரு மட்குண்ணி மமல் மற்பறாரு மட்குண்ணி வாழ்தல்  

D) ஒரு பூஞ்ளச மமல் மற்பறாரு பூஞ்ளச வாழ்தல்  

93. நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு பதாழில்நுட்பத்துடன் பதாடர்புளடயளவ____________ 

A) நீர்வாழ் உயிரி வைர்ப்பு  

B) தாவரவாழ் உயிரி வைர்ப்பு  

C) மண்ணில்லா தாவர வைர்ப்பு  

D) A, B இரண்டும்        

விைக்கம்: நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு பதாழில்நுட்பமானது. நீர்வாழ் உயிரி வைர்ப்பு மற்றும் மண்ணில்லா தாவர 

வைர்ப்பு ஆகியன இளணந்த முளறயாகும். இம்முளறயால் நச்சு நீர் பவளிமயற்றம் தடுக்கப்படுகிறது.  

94. இந்திய நாட்டில் நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு முளற பதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு____________ 

A) 2007 

B) 2009 
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C) 2011 

D) 2013        

விைக்கம்: இம்முளறயில் மீன்கைால் உண்டாகும் கழிவுப் பபாருட்களை மறுசுழற்சி பசய்வதன் மூலம் சூழ்நிளல 

மண்டலத்தின் சமநிளல பராமரிக்கப்படுகின்றது. இத்பதாழில் நுட்பம் நம் நாட்டில் 2013-ல் பதாடங்கப்பட்டது.  

95. தற்மபாது நளடமுளறயில் உள்ை நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு முளறகள்______________ 

A) ஆழ்நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு  

B) ஊடக அடிப்பளட முளற 

C) ஊட்டப்பபாருள் படல பதாழில் நுட்பம்  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்        

96. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மவகமாக வைரும் தாவரங்களுக்கு ஏற்ற நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு 

முளற_____________ 

A) ஆழ்நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு        

B) ஊடக அடிப்பளட முளற 

C) ஊட்டப்பபாருள் படல பதாழில் நுட்பம்  

D) பசங்குத்து நீமராட்ட வைர்ப்பு  

97. வீடுகளில் பபாழுதுமபாக்குக்காக வைர்க்கப்டும் நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு முளற___________ 

A) ஆழ்நீர் உயிரி பயிர் வைர்ப்பு  

B) ஊடக அடிப்பளட முளற        

C) ஊட்டப்பபாருள் படல பதாழில் நுட்பம்  

D) பசங்குத்து நீமராட்ட வைர்ப்பு  

98. நீர்வாழ் உயிரி வைர்ப்பு கீழ்க்கண்ட எந்த காலம் முதல் புழக்கத்தில் உள்ைது. 

A) கிமரக்கர்க்ள்  

B) எகிப்தியர்கள் 

C) மபானிசியன்கள்       

D) சீக்கயர்கள் 

99. தமிழகத்தில் மீன் வைர்ப்பு குறிப்பிடும்படியான கவனத்ளதப் பபற்ற ஆண்டு________ 

A) 1905 

B) 1907 

C) 1911       

D) 1913 

100. ஆதார வைங்கள் அடிப்பளடயில் நீர்வாழ் உயிரி வைர்ப்பின் வளககளுல் மவறுபட்டளதக் காண்க,  

A) நன்னீர் உயிரி வைர்ப்பு  

B) கழிமுக நீர் உயிரி வைர்ப்பு  

C) கடல்நீர் உயிரி வைர்ப்பு  
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D) குைத்துநீர் உயிரி வைர்ப்பு         

101. மீன் வைர்ப்பு முளறக்கு____________என்று பபயர். 

A) ஒலரிகல்சர்  

B) விட்டிகல்சர்  

C) ஃபிஸிகல்சர்         

D) ஃப்மைரிகல்சர் 

102. இந்திய துளணக்கட்டத்தில் உள்ை கடற்களரகளின் நீைம்___________? 

A) 5000 கி.மீ 

B) 5200 கி.மீ 

C) 5400 கி.மீ 

D) 5600 கி.மீ        

103. கூற்று (i): 30 – 35 ppt உப்புத்தன்ளமயுள்ை நீரில் மீன்களும் பிற விலங்குகளும் வைர்க்கப்படுதல் கடல் வாழ் 

உயிரிகள் வைர்த்தல் எனப்படுகிறது.  

கூற்று (ii): 36 – 40 ppt உப்புத்தன்ளம பபாண்ட நீரில் உயிரிகள் வைர்க்கப்படுதல் மிளக உப்பு நீர் உயிரிகள் 

வைர்தல் எனப்படுகிறது.   

A) கூற்று i சரி, ii தவறு          

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி         

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு         

104. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வைர்ப்பு மீன்களின் பண்புகளுல் பபாருந்தாதது எது.  

A) குளறந்த வைர்ப்பு காலத்தில் குளறவான வைர்ச்சி வீதம் பகாண்டளவ.     

B) வழங்கும் துளண உணளவ ஏற்றுக்பகாள்பளவ.  

C) சில பபாதுவான மநாய்களை தாங்கும் திறன் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் தாக்கத்ளத எதிர்பகாள்ளும் திறன் 

பகாண்டளவ.  

D) வழங்கப்படும் உணளவ உடல் பபாருைாக மாற்றும் திறன் மிகுதியாக இருத்தல் அவசியம்.  

விைக்கம்: குளறந்த வைர்ப்பு காலத்தில் அதிக வைர்ச்சி வீதம் பகாண்டளவ.     

105. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வைர்ப்பு மீன்களின் வளககளுல் பபாருந்தாதது எது.  

A) குைத்தில் வாழும் தன்ளம பகாண்ட குைத்து நீர் மீன்கள்        

B) உள்நாட்டு (அ) உள்ளுர் நன்னீர் மீன் வளககள்  

C) நன்னீரில் வாழும் தன்ளம பகாண்ட உவர் நீர் மீன்கள்  

D) பவளிநாட்டில் இருந்து பகாண்டு வரப்பட்ட மீன்கள் 

106. கீழ்க்கண்டவற்றுல் இந்தியாவில் வைர்க்க மிகப் பபாருத்தமான இனங்கைாக கருதப்படக்கூடியளவ. 

A) மலபியா  

B) பால்மீன்  

C) பபருங்பகண்ளடகள்       
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D) பகழுத்திமீன்   

107. இந்தியாவில் பபருங்பகண்ளடகள் அதிக அைவு வைர்ப்பதற்கான முக்கிய காரணிகளுல் அல்லாதது. 

A) விலங்கு மிதளவ உயிரிகள், தாவர மிதளவ உயிரிகள், அழுகும் களைச்பசடிகள், கழிவுகள் மற்றும் நீர்த் 

தாவரங்களை உண்ணும் தன்ளம.  

B) கலங்கள் தன்ளம அதிகமுள்ை, சிறிதைவு உயர் பவப்ப நிளலயுளடய நீரிலும் வாழும் தன்ளம.  

C) நீரிலுள்ை O2 மாறுபாட்ளட தாங்கும் திறன்.  

D) ஓரிடத்திலிருந்து மவபறாரு இடத்திற்கு பகாண்டு பசல்வது மிகக் கடினம்.     

விைக்கம்: ஓரிடத்திலிருந்து மவபறாரு இடத்திற்கு பகாண்டு பசல்வது எளிது.  

108. மீன் வைர்ப்ளப பாதிக்கும் புறக் காரணிகளுல் சரியானளதக் கண்டறி. 

A) பவப்பநிளல 

B) ஒளி  

C) மளழ நீர் 

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்       

விைக்கம்: பவப்பநிளல, ஒளி, மளழ நீர், பவள்ைம், நீமராட்டம், நீரின் கலங்கல் தன்ளம, அமில-காரத்தன்ளம, 

உப்புத்தன்ளம மற்றும் களரந்துள்ை O2 மபான்ற காரணிகள் மீன்வைர்ப்ளப பாதிக்கும் புறக் காரணிகள் ஆகும்.  

109. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மீன் இனப்பபருக்கத்தில் முக்கிய பங்களிப்பது_______ 

A) ஒளி 

B) பவப்பநிளல 

C) மளழநீர்  

D) A, B இரண்டும்        

110. மீன் வைர்ப்பின் முதல் படி நிளல__________ 

A) குைம் பவட்டுதல்  

B) நீர் பாய்ச்சதல்  

C) மசகரித்தல்  

D) இனப்பபருக்கம்         

விைக்கம்: மீன் வைர்ப்பின் முதல்படி நிளல இனப்பபருக்கம் ஆகும். இனப்பபருக்கம் சரியாக நளடபபற 

இனப்பபருக்க குைம் மதளவப்படுகிறது. இவ்வளகக் குைங்கள் ஆறு அல்லது இயற்ளக நீர் வைங்களின் அருகில் 

உருவாக்கப்படுகின்றன.  

111. மீன்களின் இனப்பபருக்க முளறகள் பற்றிய கருத்துக்களில் சரியற்றளதக் கண்டறி.  

A) மீன்களின் இனப்பபருக்க முளறயானது இயற்ளக இனப்பபருக்க முளற மற்றும் பசயற்ளக இப்பபருக்க முளற 

என அளழக்கப்படுகிறது.   

B) தூண்டப்பட்ட இனப்பபருக்கம் ளைமபாஃளபமசஷன் முளறயிலும் பசய்யலாம்.  

C) இம்முளறயில் பிட்யூட்டரி ைார்மமானான பகானமடாட்மராபின் ைார்மமாளனப் பயன்படுத்துவதால் 

மீன்களின் இனவுறுப்புகளின் முதிர்ச்சி மற்றும் முட்ளட பவளிப்படுதல் தூண்டப்படுகின்றது.  

D) முதிர்ந்த ஆமராக்கியமான மீனில் இருந்து ளதராய்டு சுரப்பி எடுக்கப்படுகிறது.  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 27 of 40 

விைக்கம்: முதிர்ந்த ஆமராக்கியமான மீனில் இருந்து பிட்யூட்டரி சுரப்பி எடுக்கப்படுகிறது.  

112. இனப்பபருக்க குைத்தில் இருந்து__________எனும் எறி வளலளயக் பகாண்டு மீன் கருமுட்ளடகள் 

அல்லது மீன் விளதகள் மசகரிக்கப்படுகிறது.  

A) பபன்சிலான்  

B) பபன்சிடால்  

C) பபன்சிஜால்          

D) மமற்கண்ட எதுவுமில்ளல 

விைக்கம்: இனப்பபருக்கக் குைத்தில் இருந்து பபன்சிஜால் எனம் எறி வளலளயக் பகாண்டு மீன் கருமுட்ளடகள் 

அல்லது மீன் விளதகள் மசகரிக்கப்பட்டு பபாரிப்புக் குைத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.  

113. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மீன்களின் வைர்ப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் குைங்களில்  பபாருந்தாதளதக் கண்டறி. 

A) நாற்றங்கால் குைம்  

B) பராமரிப்புக் குைம்  

C) இருப்புக்குைம்  

D) நன்னீர் குைம்        

114. மீன்களின் வைர்ப்பு நிளைகல் குறித்தத் தகவல்களுல் பபாருந்தாதளதக் கண்டறி.  

A) பபாரித்த இைம் மீன்குஞ்சுகள் ைாப்பாவில் இருந்து நாற்றாங்கால் குைத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. இங்கு இளவ 

வைர்ந்து மீன்கைாக மாறுகின்றன.       

B) விரலிகள் நாற்றாங்கால் குைத்தில் இருந்து பராமரிப்புக் குைத்திற்கு மாற்றப்படுகின்றன. குறுகலான நீண்ட 

பராமரிப்புக்குைத்தில் விரலிகள் நீண்ட தூரம் நீந்த இயலும்.  

C) இருப்புக்குைத்தில் களைகளும் பகான்றுண்ணி மீன்களும் இருக்கலாகாது. மாட்டுச்சாணம் பகாண்டு 

உற்பத்தித் திறன் மமம்படுத்தப்படுகிறது. மவதி உரங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

D) அறுவளட பசய்தல் என்பது நீர்நிளலயில் இருந்து மீன்களை பிடித்தல் ஆகும். நன்கு வைர்ந்த மீன்களை 

அறுவளட பசய்து சந்ளத படுத்துகின்றனர். சிறிய மீன்கள் மமலும், வைர்ச்சியளடய, இருப்புக் குைத்திற்குள் 

மீண்டும் விடப்படுகின்றன.  

விைக்கம்: பபாரித்த இைம் மீன்குஞ்சுகள் ைாப்பாவில் இருந்து நாற்றாங்கால் குைத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. இங்கு 

இளவ வைர்ந்து விரலியாக மாறுகின்றன.       

115. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மீன்பிடி வளககளுல் பபாருந்தாதளதக் கண்டறி.  

A) துரத்திப் பிடித்தல்  

B) சுண்ட ளவத்து பிடித்தல்        

C) தூண்டில் மபாட்டு பிடித்தல்  

D) கண்ணிளவத்து பிடித்தல்  

விைக்கம்: பல்மவறு மீன்பிடிப்பு வளககள் பயன்பாட்டில் உள்ைன. அளவ துரத்திப் பிடித்தல், தூண்டில் மபாட்டு 

பிடித்தல், கண்ணிளவத்து பிடித்தல், மூழ்கு வளல, வீச்சு வளல, பசவுள் வளல, இழுவளல மற்றும் பர்ஸ் வளல 

ஆகியவற்ளற பயன்படுத்துதல் மபான்றளவயாகும்.  

116. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மீன்களை பதப்படுத்தப்படும் முளறகளுல் அல்லாதது எது.  
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A) குளிர்பதனம்  

B) பவப்பப்படுத்துதல்         

C) ஆழ் உளற நிளல முளற 

D) உளறவு உலர்த்தல்  

விைக்கம்: பிடிக்கப்பட்ட மீன்கள் குளிர்பதனம், ஆழ் உளற நிளல முளற, உளறவு உலர்த்தல், சூரிய ஒளியில் 

உலர்த்தல், உப்பிடல், புளகயூட்டல், பபட்டிகளில் அளடத்தல் ஆகிய முளறகளில் பதப்படுத்தப்படுகிறது.  

117. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கூட்டு மீன்வைர்ப்பு பற்றியக் கருத்துகளில் தவறானளதக் கண்டறி.  

1) கிளடக்கக் கூடிய சூழ்நிளலக்கூறுகள் முழுவளதயும் பயன்படுத்துதல்.  

2) பபாருத்தமான சிற்றினங்கள் ஒன்ளற ஒன்று பாதிக்கும்.       

3) இவ்வைர்ப்பில் உள்ை சிற்றினங்களுக்கிளடமய மபாட்டி இருக்கும்.  

4) கட்லா கட்லா, மலபிமயா மராஹிட்டா மற்றும் சிர்ளரனா மிர்காலா மபான்றன கூட்டு மீன் வைர்ப்பு முளறயில் 

வைர்க்கும் மீன்கள் ஆகும்.  

A) 1, 2 மட்டும் தவறு  

B) 2, 3 மட்டும் தவறு      

C) 3, 4 மட்டும் தவறு  

D) அளனத்தும் தவறு  

விைக்கம்: பபாருத்தமான சிற்றினங்கள் ஒன்ளற ஒன்று பாதிக்காது. இவ்வைர்ப்பில் உள்ை 

சிற்றினங்களுக்கிளடமய மபாட்டி இருக்காது. 

118. கீழ்ககண்டவற்றுள் சரியற்றளத காண்க. 

1) மீன் வைர்ப்புக்காக பிற நாடுகளிலிருந்து பகாண்டுவரப்பட்ட மீன்கள் பவளிநாட்டு மீன்கள் எனப்படும்.  

2) பவளிநாட்டிலிருந்து பகாண்டு வரப்பட்ட மீன்களை உள்நாட்டில் வைர்க்கும் முளறக்கு உள்நாட்டு மீன் வைர்ப்பு 

என்று பபயர்.  

3) சிப்ரினஸ் கார்பிமயா, ஓரிமயாகுமராமிஸ் பமாசாம்பிகஸ் மபான்றன இந்தியாவில் வைர்க்கப்படும் சில 

பவளிநாட்டு மீன் வளககள் ஆகும்.  

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 2 மட்டும் தவறு         

C) 3 மட்டும் தவறு     

D) அளனத்தும் தவறு  

விைக்கம்: பவளிநாட்டிலிருந்து பகாண்டு வரப்பட்ட மீன்களை உள்நாட்டில் வைர்க்கும் முளறக்கு பவளிநாட்டு மீன் 

வைர்ப்பு என்று பபயர்.  

119. மீன்கள்___________உணவிற்கான உயர்ந்த ஆதாரமாகும். 

A) விட்டமின்கள் 

B) பகாழுப்பு  

C) புரதம்       

D) தாது உப்புக்கள் 
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விைக்கம்: மீன்கள் புரத உணவிற்கான உயர்ந்த ஆதாரமாகும். இது மனிதனின் உணவூட்டத் மதளவக்கான 

பிரதான உணவாகவும் உள்ைது.   

120. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிக அமிமனா அமிலங்களை பகாண்ட மீன் எது.  

A) சார்ளடன்  

B) மாக்பகரல்  

C) டூனா  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்      

விைக்கம்: மீன்கள் புரத உணவிற்கான உயர்ந்த ஆதாரமாகும். இது மனிதனின் உணவூட்டத் மதளவக்கான 

பிரதான உணவாகவும் உள்ைது. சார்ளடன், மாக்பகரல் டூனா மற்றும் பைர்ரிங் மபான்ற மீன் இனங்கள் அதிக 

அமிமனா அமில பசறிளவக் பகாண்டுள்ைன.  

121. மீனின் மணத்திற்கு காரணமானது ஹிஸ்டிடின் எனும்__________ஆகும். 

A) விட்டமின்கள் 

B) அமிமனா அமிலங்கள்       

C) புரதம்       

D) தாது உப்புக்கள் 

விைக்கம்: மீன்கள் புரத உணவிற்கான உயர்ந்த ஆதாரமாகும். இது மனிதனின் உணவூட்டத் மதளவக்கான 

பிரதான உணவாகவும் உள்ைது. சார்ளடன், மாக்பகரல் டூனா மற்றும் பைர்ரிங் மபான்ற மீன் இனங்கள் அதிக 

அமிமனா அமில பசறிளவக் பகாண்டுள்ைன. குறிப்பாக மீனுக்கு மணமளிக்கும் ஹிஸ்டிடின் என்னும் அமிமனா 

அமிலத்ளதக் பகாண்டுள்ைன. 

122. மீன்களில் நிளறந்துள்ை பகாழுப்பு அமிலங்கள்_____________ 

A) ஒமமகா – 1 

B) ஒமமகா - 2  

C) ஒமமகா – 3         

D) ஒமமகா – 4 

123. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களில் சரியற்றளதக் கண்டறி. 

A) மீன் எண்பணய் என்பது ஒரு மிக முக்கிய மீன் உப பபாருைாகும்.  

B) இது மீனின் மண்ணீரல் மற்றும் உடலில் இருந்து பபறப்படுகிறது.       

C) இதில் ளவட்டமின் ய மற்றும் ன மிகுந்துள்ைது.  

D) மீன் உடல் எண்பணயில் அமயாடின் அதிகம் உள்ைதால் நாம் உட்பகாள்ை இயலாது.  

விைக்கம்: இது மீனின் கல்லீரல் மற்றும் உடலில் இருந்து பபறப்படுகிறது.  

124. மீனின் உடலில் இருந்து எண்பணய் எடுத்தபிறகு உள்ை கழிவுகளில் இருந்து உருவாக்கும் 

பபாருள்____________ 

A) மீன் மாவு  

B) மீன் பகாழுப்பு  

C) மீன் தூள் 
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D) A, C இரண்டும்         

விைக்கம்: மீனின் உடலில் இருந்து எண்பணய் எடுத்தபிறகு உள்ை கழிவுகளில் இருந்து உருவாக்கும் பபாருள் 

மீன் மாவு ஆகும். உலர்த்தப்பட்ட இக்கழிவுகளில் இருந்து பன்றி, பறளவகள் மற்றும் கால்நளடகளுக்கு உணவு 

தயாரிக்கப்படுகிறது.  

125. இசின்கிைாஸ் என்பது ஒரு உயர்தர_________ஆகும். 

A) பஜலாடின்  

B) பகலாஜன்       

C) பகாழுப்புகள்  

D) அமிமனா அமிலங்கள்  

விைக்கம்: இசின்கிைாஸ் என்பது ஒரு உயர்தர பகாலாஜன் ஆகும். இது பகண்ளட மற்றும் பகழுத்தி மபான்ற 

மீன்களின் உலர்ந்த, பதப்படுத்தப்பட்ட காற்றுப்ளபகளில் இருந்து பபறப்படும் பபாருைாகும்.  

126. மீன்களில் உள்ை காற்றுப்ளபகளை பகாதிநீரில் களரக்கும் மபாது ஒட்டும் தன்ளம 

பபற்ற_____________உருவாகின்றது.  

A) பஜலாடின்          

B) பகலாஜன்       

C) பகாழுப்புகள்  

D) அமிமனா அமிலங்கள்  

விைக்கம்: இசின்கிைாஸ் என்பது ஒரு உயர்தர பகாலாஜன் ஆகும். இது பகண்ளட மற்றும் பகழுத்தி மபான்ற 

மீன்களின் உலர்ந்த, பதப்படுத்தப்பட்ட காற்றுப்ளபகளில் இருந்து பபறப்படும் பபாருைாகும். பதப்படுத்தப்பட்ட 

காற்றுப்ளபகளை பகாதிநீரில் களரக்கும் மபாது ஒட்டும் தன்ளம பபற்ற பஜலாடின் உருவாகிறது.  

127. நீர் வாழ் கிரஸ்மடஷியன்களில் மிக முக்கியமானது_________ஆகும்.  

A) மீன்  

B) நண்டு  

C) இறால்      

D) தளலப்பரட்ளட 

விைக்கம்: நீர் வாழ் கிரஸ்மடஷியன்களில் மிக முக்கியமானது இறால் ஆகும். இது உலகம் முழுதும் 

வைர்க்கப்படுகிறது. இறால் மாமிசம் சுளவமிக்கது. இதில், கிளைக்மகாஜன், புரதம் ஆகியன அதிகமாகவும் பகாழுப்பு 

குளறவாகவும் உள்ைது.  

128. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இறால் சிற்றினங்களுல் அல்லாதது எது.  

A) பிமனயஸ் இன்டிகஸ் 

B) பிமனயஸ் மமாமனாடான் 

C) பமட்டாபிமனயஸ் மடாப்சானி 

D) சிப்ரினஸ் கார்பிமயா         

விைக்கம்: பிமனயஸ் இன்டிகஸ், பிமனயஸ் மமாமனாடான், பமட்டாபிமனயஸ் மடாப்சானி மற்றும் 

மமக்மராபிராக்கியம் மராஸன்பபர்ஜி மபான்ற இறால் வளககள் நீர்நிளலகிளில் காணப்படுகிறன்றன.  
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129. கீழ்க்கண்ட எந்த வளகயில் இறால்கள் பிடிக்கப்படுகின்றன.  

A) ஆழம் குளறந்த நீர் பகுதி  

B) கழிமுக அல்லது உப்பங்கழிகள் 

C) நன்னீர் இறால் பிடிப்பு  

D) மமற்கண்ட அளனத்தும்       

130. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் பபாருந்தாதளதத் மதர்ந்பதடு. 

A) முத்து என்பது சிப்பியின் ஒட்டினுள் உள்ை மிகுந்த பைபைப்புடன் கூடிய உறுதியான மகாைவடிவப் பபாருள் 

ஆகும்.  

B) முத்துச்சிப்பிகள் நகரும் தன்ளமயற்றதாகும்.         

C) பிங்மடடா மபரினத்ளதச் மசர்ந்த சிப்பிகள் உயர்தர முத்துக்களை உருவாக்குகின்றன.  

D) முத்துச் சிப்பிகள் கன்னியாகுமரியின் கடற்பகுதி மற்றும் கட்ச் வளைகுடா பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.   

விைக்கம்: முத்துச்சிப்பிகள் நகரும் தன்ளமயுளடதாகும். 

131. நம் நாட்டில் முதன் முதலில் முத்து வைர்ப்பு மமற்பகாள்ைப்பட்ட இடம்_____________ 

A) கன்னியாகுமரி 

B) திருவள்ளுர்  

C) தூத்துக்குடி          

D) நாகப்பட்டினம்  

132. நம் நாட்டில் முத்ன் முதலில் முத்து வைர்ப்பு மமற்பகாள்ைப்பட்ட ஆண்டு_____________ 

A) 1970 

B) 1971 

C) 1972 

D) 1973        

133. பசயற்ளக முத்து வைர்ப்புக்கு பயன்படும் நன்னீர் மட்டி____________ 

A) பலமல்லிபடன்ஸ்          

B) பிமனயஸ் மமாமனாடான் 

C) பமட்டாபிமனயஸ் மடாப்சானி 

D) சிப்ரினஸ் கார்பிமயா         

134. கூற்று (i): முத்துச் சிப்பிகள் பபரும்பாலும் பாளற மடிப்புகள், இறந்த பவைப்பாளறகள் ஆகயவற்றில் வைர்ந்து 

பரந்த முத்து வங்கிகைாகின்றன.  

கூற்று (ii): இவற்றால் உருவாக்கப்படும் உயர் மதிப்பு முத்துக்களுக்கு லிங்கா முத்துக்கள் என்று பபயர்.  

A) கூற்று i சரி, ii தவறு          

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி             

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு         
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135. பபாருத்துக:  ( முத்தின் பகுதிப்பபாருட்கள் )  

A) நீர்     - 1. ( 0.8 % )  

B) கால்சியம் கார்பமனட் - 2. ( 3.5 – 5.9 % )  

C) கரிமப்பபாருட்கள்   - 3. ( 90 %) 

D) கசடுகள்   - 4. ( 2 – 4 % )      

A)  1 3 2 4    

B)  4 3 2 1                        

C)  2 1 4 3             

D)  3 1 2 4   

விைக்கம்:  

A) நீர்     - 1. ( 2 – 4 % ) 

B) கால்சியம் கார்பமனட் - 2. ( 90 %) 

C) கரிமப்பபாருட்கள்   - 3. ( 3.5 – 5.9 % ) 

D) கசடுகள்   - 4. ( 0.8 % )       

136. கீழ்க்கண்டவற்றுள் முத்தின் தரம் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானளதக் கண்டறி. 

A) முத்துக்கள் பல்மவறு வடிவங்களிலும் அைவுகளிலும் கிளடக்கின்றன.  

B) பவண்ளம, இைமஞ்சள், பவளிர் சிவப்பு, இைம் சிவப்பு ஆகிய நிறங்களில் உள்ைது.  

C) வானவில் நிறத்ளதயுளடய மகாை வடிவ முத்து அரிதாகக் காணப்படுகிறது.  

D) கடலில் இருந்து கிளடக்கும் உயர்தர முத்து லிங்கா முத்து ஆகும்.  

A) 1, 2, 3 மட்டும் சரி  

B) 2, 3, 4 மட்டும் சரி  

C) 1, 3, 4 மட்டும் சரி  

D) அளனத்தும் சரி       

137. கலப்பின உருவாக்கத்தின் முக்கிய மநாக்கங்களில் பபாருந்தாதளதக் கண்டறி. 

A) வைர்ச்சி வீதத்ளத மமம்படுத்துதல். 

B) பால், உற்பத்தி முட்ளட மபான்றவற்றின் உற்பத்திளய உயர்த்துதல். 

C) விலங்கு உற்பத்தி பபாருட்களில் தரத்ளத குளறத்தல்.  

D) மநாய்களுக்கு எதிரான தடுப்பாற்றளல மமம்படுத்துதல். மற்றும் இனப்பபருக்க வீதத்ளதக் குளறத்தல். 

A) 1, 2 மட்டும் தவறு  

B) 3, 4 மட்டும் தவறு       

C) 1, 4 மட்டும் தவறு  

D) அளனத்தும் தவறு  

விைக்கம்: விலங்கு உற்பத்தி பபாருட்களில் தரத்ளத உயர்த்துதல். மநாய்களுக்கு எதிரான தடுப்பாற்றளல 

மமம்படுத்துதல். மற்றும் இனப்பபருக்க வீதத்ளதக் உயர்த்துதல்.  
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138. கூற்று (i): 4 முதல் 6 தளலமுளறகளுக்கு ஒமர இனத்தின் விலங்குகளுக்கிளடமய இனக்கலப்பு பசய்வது 

உள்இனக்கலப்பு எனப்படும்.  

கூற்று (ii): ஒமர சிற்றினத்ளதச் மசர்ந்த சந்ததி பதாடர்பில்லாத விலங்குகளுக்கிளடமய இனக்கலப்பு பசய்வது 

பவளி இனக்கலப்பு ஆகும்.  

A) கூற்று i சரி, ii தவறு          

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி             

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு         

139. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானளதக் கண்டறி:  

1) பவளிக்கலப்பு - பபாது மூதாளதயர்கைற்ற, பதாடர்பில்லாத ஒமர இனத்தின் பவவ்மவறு விலங்குகளுக்கிளடமய 

கலப்பு பசய்வது பவளிக்கலப்பு ஆகும். இதனால் பவளிப்படும் உயிரிகளுக்கு பவளிக்கலப்பு உயிரிகள் என்று பபயர்.  

2) குறுக்குக் கலப்பு - இது உயர்தர பண்புகளை உளடய ஒரு இனத்தின் ஆண் விலங்கு மற்றும் உயர்தர 

பண்புகளை உளடய மற்பறாரு இனத்தின் பபண் விலங்கு, இவற்றின் இளடமய பசய்யப்படும் கலப்பு ஆகும்.  

3) சிற்றினங்களுக்கிளடமய கலப்பினம் பசய்தல் - இம்முளறயில் ஒமர சிற்றினங்களைச் மசர்ந்த ஆண் மற்றும் 

பபண் விலங்குகளுக்கு இளடமய கலப்பு பசய்யப்படுகின்றது.  

A) 1, 2 மட்டும் சரி        

B) 2, 3 மட்டும் சரி  

C) 1, 3 மட்டும் சரி  

D) அளனத்தும் சரி   

விைக்கம்: சிற்றினங்களுக்கிளடமய கலப்பினம் பசய்தல் - இம்முளறயில் இருமவறு  சிற்றினங்களைச் மசர்ந்த 

ஆண் மற்றும் பபண் விலங்குகளுக்கு இளடமய கலப்பு பசய்யப்படுகின்றது. 

140. கூற்று (i): பசயற்ளக விந்தூட்டம் என்பது ஆண் உயிரியில் இருந்து மசகரிக்கப்பட்ட விந்துநீர்மம் மதர்வு 

பசய்யப்பட்ட பபண் உயிரியின் இனப்பபருக்கப் பாளதயினுள் பசலுத்தப்படுகிறது.   

கூற்று (ii): இம்முளறயில் சில பசுக்கள் மட்டுமம உயர்ந்த பட்ச பயன்பாட்டிற்கு மபாதுமானது எனமவ இது 

தாராைமான முளறயாகும்.        

A) கூற்று i சரி, ii தவறு               

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி             

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு          

விைக்கம்: இம்முளறயில் சில காளைகள் மட்டுமம உயர்ந்த பட்ச பயன்பாட்டிற்கு மபாதுமானது எனமவ இது 

சிக்கனமான முளறயாகும். 

141. கூற்று (i): விந்து நீர்மம் பசயற்ளக விந்தூட்டத்திற்காக நீண்ட தூரம் எடுத்துச் பசல்லவும் நீண்ட காலம் 

மசமித்து ளவக்கவும் உளறந்த நிளலக்கு எடுத்துச்பசல்லப்படுகின்றது.  

கூற்று (ii): இதளன பமதுவாக அளறயின் பவப்பநிளலக்கு பகாண்டுவருதலுக்கு உளறதல் என்று பபயர்.                 

A) கூற்று i தவறு, ii சரி  
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B) கூற்று i சரி, ii தவறு               

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி             

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு       

விைக்கம்: இதளன பமதுவாக அளறயின் பவப்பநிளலக்கு பகாண்டுவருதலுக்கு உருகுதல் என்று பபயர்.                    

142. பசயற்ளக விந்தூட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்ளமகளுல் தவறானளதக் கண்டறி. 

A) இது கருவுறுதல் வீதத்ளத குளறக்கிறது.         

B) இதனால் இனப்பபருக்க மநாய்கள்  தவிர்க்கப்படுகின்றன.  

C) விரும்பத்தக்க பண்புகள் பகாண்ட காளைகள் காயம்பட்டு இருந்தாலும் அவற்றிடமிருந்து விந்து நீரமம் 

மசகரிக்கலாம்.  

D) உயர்பண்புகள் பகாண்ட விலங்குகள் பதாளலவில் இருந்தாலும் அவற்றின் விந்து நீர்மத்ளதக் பகாண்டு 

கருவுறச் பசய்யலாம்.  

விைக்கம்: இது கருவுறுதல் வீதத்ளத உயர்த்துகின்றது.  

143. உலக கின்னஸ் பதிவுகளின் படி மிகச்சிறிய பசுவினம்___________ஆகும். 

A) காங்மகயம்  

B) மால்வி 

C) பவச்சூர்           

D) மைால்ஸ்டீன் 

விைக்கம்: பவச்சூர் இனம் உலக கின்னஸ் பதிவுகளின் படி மிகச்சிறிய புசுவினம் ஆகும். சராசரி நீைம் 124 பச.மீ. 

சராசரி உயரம் 87 பச.மீ. 

மதாற்றம்: பவச்சூர் கிராமம், மகாட்டயம் மாவட்டம், மகரை மாநிலம் இளவ உண்ணும் உணளவ விட அதிக அைவு 

பால் தருவன.  

144. பவச்சூர் கிராமம் கீழ்க்கண்ட எந்த மாநிலத்ளத சார்ந்தது_____________ 

A) மகரைா         

B) குஜராத்  

C) பஞ்சாப்  

D) தமிழ்நாடு 

145. உலக அைவில் அதிக அைவு பால் உற்பத்தி பசய்யும் நாடு____________ 

A) சீனா  

B) கியூபா  

C) பாட்னா  

D) இந்தியா        

விைக்கம்: உலக அைவில் அதிக அைவு பால் உற்பத்தி பசய்யம் நாடு இந்தியாவாகும். இந்தியாவில் பல பிரபலமான 

பசு மற்றும் எருளம இனங்கள் உள்ைன.  

146. ஓங்மகால் இனக் காளைகள் கீழ்க்கண்ட எந்த மாநிலத்ளதச் மசர்ந்தது.  

A) மகரைா 
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B) குஜராத்  

C) பஞ்சாப்  

D) ைரியானா        

147. பால் பபாருட்களின் பயன்கள் பற்றியக் கூற்றுகளுல் பபாருந்தாதது எது.  

A) பாலில் உள்ை பநாதிகைானது பாளலக் காய்ச்சி தூய்ளமப்படுத்தும் மபாது அழிக்கப்படுகிறது.  

B) பாலில் ளவட்டமின் A, B1, B2 ஆகியன அதிக அைவுகளில் உள்ைன.  

C) ளவட்டமின் C மிக அதிகமாக உள்ைது       

D) இதன் மிளகவூட்ட மதிப்பால் இது குழந்ளதகளின் முழுளமயான உணவாகக் கருதப்படுகிறது.  

விைக்கம்: ளவட்டமின் உ குளறவாக உள்ைது.       

148. இளறச்சியில் அதிகமாக உள்ை ஊட்டச்சத்துப் பபாருள்_________ 

A) தாது உப்புகள்  

B) ளவட்டமின்கள் 

C) பகாழுப்பு  

D) புரதம்       

விைக்கம்: இளறச்சியில் புரதம் அதிகம் உள்ைது. மமலும், இதில் இரும்பு, துத்தநாகம், பசலினியம் மபான்ற 

தனிமங்களும் உள்ைன. மனித உணவிற்குத் மதளவயான ளவட்டமின்களும் இதில் உள்ைன.  

149. மகாழிகள், வாத்துகள் மற்றும் கினி மகாழிகள் மபான்றவற்ளற வைர்த்தல் மற்றும் பபருக்குதளலக் குறிக்கும் 

Poultry எனும் பசால்லானது கீழ்க்கண்ட எம்பமாழிச்பசால். 

A) இலத்தீன்  

B) கிமரக்கம்  

C) ஆங்கிலம்       

D) ஸ்பானிஷ் 

150. பயன்பாட்டிளனப் பபாறுத்து மகாழியினங்கள் கீழ்க்கண்ட எத்தளன வளககைாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.  

A) மூன்று  

B) நான்கு  

C) ஐந்து        

D) ஆறு  

விைக்கம்: நூற்றுக்கும் மமற்பட்ட மகாழி  இனங்கள் உள்ைன. அவற்றின் பயன்பாட்டிளனப் பபாறுத்து மகாழிகளை 

ஐந்து வளககைாகப் பிரிக்கலாம். அளவ, முட்ளடயிடுபளவ, கறிக்மகாழி அல்லது இளறச்சிவ ளக, இரு பயன்பாட்டு 

வளக, விளையாட்டு வளக மற்றும் அலங்கார வளக.  

151. பலக்ைார்ன் மகாழியினம் ஒரு___________இனமாகும்.  

A) அபமரிக்கா 

B) இத்தாலி       

C) இந்தியா 

D) ளசனா 
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விைக்கம்: இத்தாலியிருந்து மதான்றிய மகாழியினம் பலைார்ன் ஆகும். இது இந்தியாவில் வணிக ரீதியில் 

புகழ்பபற்ற இனமாகும். அைவில் சிறியதாகவும், அடக்கமான உருவத்துடன் ஒற்ளறக் பகாண்ளட மற்றும் 

கீழ்த்தாளடயில் தளசத்பதாங்கலுடனும் காணப்படும்.  

152. மமற்கு வங்கத்தில் முதன்ளமயாகக் காணப்படும் மகாழி இனம்___________ 

A) பிராய்லர்  

B) சிட்டகாங்       

C) பலக்ைார்ன்  

D) முட்ளடக் மகாழி  

விைக்கம்: மமற்கு வங்கத்தில் முதன்ளமயாகக் காணப்படும் ஒரு இனம். இளவ பபான்னிற அல்லது பவளிர் 

மஞ்சள் நிறத்துடன் உள்ைன. அலகு நீண்டும் மஞ்சள் நிறத்துடன் உள்ைது. காது மடல்களும் கீழ்த்தாளட 

தளசத்பதாங்கலும் சிவப்பு நிறத்துடன் சிறியதாகக் காணப்படும். 

153. பவள்ளை பிளிமத் ராக் ரக மகாழியினம் ஒரு_________இனமாகும்.   

A) அபமரிக்கா         

B) இத்தாலி       

C) இந்தியா 

D) ளசனா 

விைக்கம்: இளவ உடல் முழுவதும் பவண்ணிற இறகுகளைக் பகாண்டளவ. இளறச்சிக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது ஒரு அபமரிக்க இன வளக. இது மவகமாக வைரக்கூடியது. பண்ளண வைர்ப்பிற்கு 

ஏற்றது.  

154. மகாழிகள் அளடகாத்தலுக்கான கால அைவு_____________ 

A) 11 – 21 நாட்கள் 

B) 21 – 22 நாட்கள்        

C) 15 – 20 நாட்கள்  

D) 10 – 20 நாட்கள்  

விைக்கம்: புதிதாக இடபட்ட முட்ளடகளிலிருந்து குஞ்சு பபாரித்து பவளிவரும் வளர அவற்ளற உகந்த 

சூழ்நிளலயில் ளவத்து பாராமரித்தல் அளடகாத்தல் எனப்படும். முழு வைர்ச்சியளடந்த மகாழிக்குஞ்சானது 

அளடகாத்தல் காலமான 21 – 21 நாட்கள் கழித்து முட்ளடயிலிருந்து பவளிவருகின்றன.  

155. கூற்று (i): இயற்ளக அளடகாத்தல் முளறயில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ளகயிலான முட்ளடகளை பபண் மகாழி 

அளட காக்கிறது.  

கூற்று (ii): பசயற்ளக அளடகாத்தலில் இன்குமபட்டர் என்னும் கருவியின் மூலம் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான 

முட்ளடகளை அளட காக்கலாம். 

A) கூற்று i தவறு, ii சரி  

B) கூற்று i சரி, ii தவறு        

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி                

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு       
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156. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பறளவகளைத் தாக்கும் மநாய்களுல் பபாருந்தாதளதக் காண்க.  

A) ராணிபகட் 

B) காக்சிளடமயாசிஸ் 

C) மகாழி அம்ளம  

D) பவள்ளை அழுகல்       

157. பறளவ வைர்ப்பின் பயன்களுல் பபாரு;ந்தாது எது.  

A) பறளவ வைர்ப்பகம் உருவாக்கவும் மமலாண்ளம பசய்யவும் அதிக மூலதனம் மதளவயில்ளல.  

B) அதிகைவிலான இடப்பரப்பு மதளவ.         

C) குளறந்த காலத்தில் அதிகைவு லாபம் தரக்கூடியது.  

D) புதிய ஊட்ட சத்து மிக்க பபாருட்களை தருகின்றன. இதற்கு உலக அைவிலான மதளவ அதிகம் உள்ைது.  

விைக்கம்: அதிகைவிலான இடப்பரப்பு மதளவயில்ளல. 

158. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியற்றளதக் காண்க.  

A) வாத்து நீரில் வாழக்கூடிய பறளவயாகும்.  

B) இது நம்நாட்டு பறளவகளில் 60 வைர்ப்பின் உயிர்பதாளகளயப் பபற்றுள்ைது.     

C) 20 வளகப்பட்ட வாத்து இனங்கள் இவ்வைர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

D) இந்தியன் ரன்னர் மற்றும் ளசலட்பமட்டா மபான்றளவ நாட்டு இனங்களைச் சார்ந்தளவ ஆகும். 

விைக்கம்: இது நம்நாட்டு பறளவகளில் 6 வைர்ப்பின் உயிர்பதாளகளயப் பபற்றுள்ைது.       

159. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வாத்தின் தனிப் பண்புகளுல் தவறானளதக் காண்க.  

A) உடல் முழுளமயும் நீர் ஒட்டும் தன்ளமயுள்ை இறகுைால் மூடப்பட்டுள்ைது.  

B) மதாலின் கீழுள்ை ஓரடுக்கு பகாழுப்புபடலம் இறகுகளை ஈரத்தன்ளம அளடயாமல் பாதுகாக்கிறது.  

C) இளவ காளலயிமலா அல்லது இரவிமலா முட்ளடயிடுபளவ.  

D) இளவ அரிசித் தவிடு, சளமயலளற கழிவுகள், மீன் மற்றும் நத்ளதகளை உட்பகாள்ைக் கூடியளவ.  

விைக்கம்: உடல் முழுளமயும் நீர் ஒட்டாதன்ளமயுள்ை இறகுைால் மூடப்பட்டுள்ைது. 

160. நீர் உயிரி வைர்ப்பியலும் நீர்தாவர வைர்ப்பியலும் மசர்ந்த பதாழில் நுட்பத்திற்கு____________என்று 

பபயர்.  

A) ளைட்மரா மபானிக்ஸ் 

B) அக்குவா மபானிக்ஸ்       

C) அக்குவா ளடனிக்ஸ் 

D) மமற்கண்ட எதுவுமில்ளல 

விைக்கம்: அக்குவா மபானிக்ஸ் (நீர் உயிரி – பயிர் வைர்ப்பு) என்பது நீர் உயிரி வைர்ப்பியலும் நீர்தாவர 

வைர்ப்பியலும் மசர்ந்த பதாழில் நுட்பமாகும். இது மீன்களின் கழிவுபபாருட்களை மறுசுழற்சி  பசய்து சூழ்நிளல 

மண்டலத்ளதச் சமநிளலப்படுத்தவும். நீமராட்டத்தின் நச்சுத்தன்ளமளய குளறக்கவும் பயன்படுகிறது.  

161. மண்புழுக்கள் புவியின் குடல் ஆகும் என்று கூறியவர்___________ 

A) எட்வர்ட பஜன்னர்  

B) சார்லஸ் டார்வின்  
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C) அரிஸ்டாடில்        

D) கமராலஸ் லின்மனயஸ் 

162. தான் உருவாக்கும் நன்ளமகளைப் பற்றி அறியாத இந்த எளிய உயிரி, மனித இனத்திற்கும் விவசாயத்திற்கும் 

பசய்யும் அைப்பறிய பணிகளை. இந்த கடினமான பசயளல அளவகள் இல்ளல எனில் முன்றிலும் முடியாது 

என்பளத நாம் அறிமவாம் என்று கூறியவர் 

A) எட்வர்ட பஜன்னர்  

B) சார்லஸ் டார்வின்         

C) அரிஸ்டாடில்        

D) கமராலஸ் லின்மனயஸ் 

163. கீழ் வருவனவற்றுள் மண்புழு உர உற்பத்தியில் பதாடர்பற்றது எது? 

1) மண் வைத்ளதப் பாதுகாத்தல்  

2) கனிமப் பபாருட்களை சிளதத்தல்  

3) துளைகள், காற்மறாட்டம் மற்றும் ஈரப்பதத்ளத தக்க ளவத்துல் தன்ளம மபான்றவற்ளற அளிக்கின்றது.  

4) உயிரியல் சிளதவுக்குட்படாத கரிமங்களை சிளதக்கின்றது.  

A) 1 மற்றும் 2 சரி  

B) 3 மற்றும் 4 சரி         

C) 2 மற்றும் 3 தவறு  

D) 1 மற்றும் 3 தவறு  

164. கீழ் வருவனவற்றுள் எது உள்நாட்டு இன மண்புழு அல்ல.  

A) பபரிமயானிக்ஸ்  

B) மலம்பிட்மடா       

C) யூட்ரிலஸ் 

D) ஆக்மடா கீமடானா 

165. கீழ்வருவற்ளறப் பபாருத்துக:  

1) பாம்பிக்ஸ் மமாரி    A) சாம்பா  i) முகா 

2) ஆந்மரயா அஸ்ஸபமன்சிஸ்  B) மல்பபரி   ii) எரி 

3) ஆந்மரயா ளமலிட்டா  C) அர்ஜீன்    iii) டஸ்ஸார்  

4) அட்டாகஸ் ரிசினி   D) ஆமணக்கு    iv) மல்பபரி  

சரியான ஒன்ளற மதர்ந்பதடு  

A)  1 -  B - iv           

B)  2 – A - i 

C)  3 – C - iii  

D)  4 – D - ii 

166. எரிபட்டு__________லிருந்து பபறப்படுகின்றது.  
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A) மலஸ்ஸிஃபபர் மலக்கா 

B) பநாசிமா பாம்பிசிஸ்  

C) அட்டாகஸ் ரிசினி         

D) அட்டாகஸ் ளமலிட்டா 

167. கூற்று : கலவிப்பறப்பு ஒரு இராணித்மதனியுடன் பல ஆண்மதனீக்கள் பறந்து பசல்லும் ஒரு சிறப்பான பறத்தல் 

நிகழ்வு ஆகும்.  

காரணம்: இராணித்மதனீ ஃபபமராமமான் எனும் ைார்மமான் மவதிப்பபாருளை உற்பத்தி பசய்கின்றது. 

அவ்விடத்தில் உள்ை ஆண் மதனீக்கள் ஃபபமராமமானால் கவரப்பட்டு புணர்ச்சி நளடபபறுகின்றது.  

A) கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால் ஒன்றுடன் ஒன்று சரியாக பதாடர்புபடுத்தப்பட வில்ளல. 

B) கூற்றும் காரணமும் தவறு, ஆனால், சரியாக பதாடர்பு படுத்தபட்டுள்ைன.  

C) கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் சரியாக பதாடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ைது.       

D) கூற்றும் காரணமும் தவறு மற்றும் சரியாக பதாடர்பு படுத்தப்படவில்ளல. 

168. மதனீ வைர்ப்பு இவ்வாறு அளழக்கப்படுகின்றது.  

A) பசரிகல்சர்  

B) மலக் கல்சர்  

C) பவர்மிகல்சர்  

D) ஏபிகல்சர்       

169. அரக்குப் பூச்சிளயப் பற்றிய கூற்றுகளில் எது தவறு? 

A) நுண்ணிய, ஒட்டும் தன்ளமயுள்ை, ஊர்ந்து பசல்லும் பசதில்களுளடய பூச்சி  

B) தன்னுளடய உறிஞ்சுகுழளல தாவரத்திசுவினுள் நுளழத்து சாற்ளற உறிஞர் வைர்கின்றன.  

C) அரக்ளக தன் உடலின் பின் பகுதியில் இருந்து சுரக்கின்றது.  

D) ஆண் அரக்குப் பூச்சி அதிக அைவில் அரக்கு உற்பத்திக்குக் காரணமாகிறது.      

170. அக்குவாமபானிக்ஸ் என்ற பதாழில் நுட்பமானது_____________ 

A) மீன்வைர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வைர்ப்பு இளணந்ததாகும்.  

B) நீர் உயிரி வைர்ப்பு மற்றும் மண்ணில்லா தாவர வைர்ப்பும் இளணந்தது ஆகும்.      

C) மண்புழு வைர்ப்பும் நீர் உயிரி வைர்ப்பும் இளணந்தது.  

D) இறால் வைர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வைர்ப்பும் இளணந்ததாகும்.  

171. இறால் சார்ந்துள்ை வளக. 

A) கிரஸ்மடஷியா       

B) அன்னலிடா 

C) சீலன்டிமரட்டா 

D) எக்கிமனாபடர்மமட்டா 

172. உள்நர்டு மீன்வைர்ப்பு என்பது 

A) ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்தல்  
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B) நன்னீரில் மீன்வைர்ப்பு மற்றும் மீன்பிடித்தல்        

C) கடற்களர ஓர மீன்பிடித்தல்  

D) மீனிலிருந்து மீன் எண்பணய் பிரித்பதடுத்தல்  

173. தூண்டப்பட்ட இனப்பபருக்க பதாழில் நுட்பம் இதில் பயன்படுகிறது.  

A) கடல் மீன் வைர்ப்பு  

B) மீன்பிடித்தலில்  

C) மீன் வைர்ப்பில் 

D) உள்நாட்டு மீன்வைர்ப்பில்          

174. இஸின்கிைாஸ் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

A) ஒயின் தயாரித்தல்   

B) ஒயிளன சுத்திகரிக்க       

C) ஒயிளனப் பதப்படுத்தல் 

D) ஒயிளன வடிகட்டிப்பிரித்தல்  

175. சரியாக பபாருத்தப்பட்டுள்ை இளணளய மதர்வு பசய்.  

A) முட்ளடயிடுபளவ  - பிரம்மா 

B) கறிக்மகாழி வளக   - பலக்ைார்ன்  

C) இருவளக   - பவள்ளை பிளிமத் ராக் 

D) அலங்கார வளக   - சில்க்கி       

176. கூற்று: மிகச் சிறந்த முத்து “லிங்கா முத்து” எனப்படும். இது கடற்சிப்பியிலிருந்து கிளடக்கிறது.  

காரணம்: மமண்டிலின் எபிதிலிய அடுக்கிலிருந்து பதாடர்ந்து சுரக்கும் மநக்ரி உள்நுளழயம் அயல் பபாருளை 

சுற்றி படிகிறது.  

A) கூற்று சரியானது, காரணம் தவறு 

B) கூற்றும் காரணமும் தவறானது. 

C) கூற்று தவறானது ஆனால், காரணம் சரியாக உள்ைது.  

D) கூற்றும், காரணமும் சரியானது 

177. கூற்று (i): மண்புழு உழவர்களின் சிறந்த நண்பன் மண்புழுக்கள் ஒரு ஆண்டில் ஒரு குவிண்டால் அைவு 

மண்ளண மமலும் கீழும் இடமாற்றம் பசய்கின்றது.  

கூற்று (ii): இது 100 லிட்டர் பளத படிவ எரிபபாருளுக்குச் சமம். 

A) கூற்று i தவறு, ii சரி          

B) கூற்று i சரி, ii தவறு        

C) கூற்று i, ii இரண்டும் சரி                

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தவறு  

விைக்கம்: மண்புழு உழவர்களின் சிறந்த நண்பன் மண்புழுக்கள் ஒரு ஆண்டில் ஒரு பமட்ரிக் டன் அைவு 

மண்ளண மமலும் கீழும் இடமாற்றம் பசய்கின்றது. 

http://www.winmeen.com/

