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12th Science Lesson 2 Questions in Tamil 

2] அன்றாட வாழ்வில் வவதியியல் 

1. 1975-ம் ஆண்டு முப்பரிமாண மாற்றிய வேதியியலுக்காக வ ாபல் பரிசுப் பபற்ற அறிவியல் 

அறிஞர்கள்__________________ 

A) விளாடிமிர் பிரிலாக் 

B) W. கார்ன் ஃபார்த்  

C) விளாடிமிர் புதின் 

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: விளாடிமிர் பிரிலாக் என்பார் ஸ்விஸ்  ாட்டைச் வேர்ந்த ஒரு வேதியியல் விஞ்ஞானி ஆோர். 1975 ஆம் 

ஆண்டு ஜான் W. கார்ன் ஃபார்த் என்பாருைன் இடணந்து முப்பரிமாண மாற்றிய வேதியலுக்காக வ ாபல் பரிசு 

பபற்றார். வமலும் அேர் அல்கலாய்டுகள் எதிர் உயிரிகள் ப ாதிகள் மற்றும் பல தாேர மற்றும் உயிரிகளிலிருந்து 

இயற்டகயாக கிடைக்கும் பபாருள்கடள ஆய்வு பேய்தார்.  

2. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் விளாடிமிர் பிரிலாக் பற்றிய கருத்துக்களில் ேரியானடதக் கண்ைறி.  

1) விளாடிமிர் பிரிலாக் என்பார் ஸ்விஸ்  ாட்டைச் வேர்ந்த ஒரு வேதியியல் விஞ்ஞானி ஆோர். 

2) 1975 ஆம் ஆண்டு ஜான் W. கார்ன் ஃபார்த் என்பாருைன் இடணந்து முப்பரிமாண மாற்றிய வேதியலுக்காக 

வ ாபல் பரிசு பபற்றேர். 

3) வமலும் அேர் அல்கலாய்டுகள் எதிர் உயிரிகள் ப ாதிகள் மற்றும் பல தாேர மற்றும் உயிரிகளிலிருந்து 

இயற்டகயாக கிடைக்கும் பபாருள்கடள ஆய்வு பேய்தேர்.  

4) அேர்  வீன முப்பரிமாண மாற்றிய வேதியியலுக்கு பபரும் பங்காற்றியுள்ளார். அேர் பிரிலாக் அடைபமன்லின் 

வபாவராடமசின் அனலாய்டுகள் மற்றும் டரபாடமசின்கள் ஆகிய பல இயற்பபாருட்கடள பதாகுத்ததுைன் 

அேற்றின் முப்பரிமாண வேதியியடலயும் ஆராய்ந்தேர்.  

A) 1, 2 மட்டும் ேரி  

B) 2, 3 மட்டும் ேரி  

C) 3, 4 மட்டும் ேரி  

D) அடனத்தும் ேரி  

3. மருந்து எனும் போல்லானது கீழ்க்கண்ை எந்த பமாழிச் போல்லிருந்து பபரப்பட்ைது.  

A) இலத்தீன்  

B) கவரக்கம்  

C) பிரஞ்சு  

D) அவரபிய 

விளக்கம்: மருந்து (drug) எனும் போல்லானது “காய்ந்த மூலிடக” எனும் பபாருள்படும் “ drogue “ எனும் பிரஞ்சு 

பமாழிச் போல்லிலிருந்து ேருவிக்கப்பட்ைதாகும். மருந்து என்பது அடத பபறுபேரின் உைலியல் அடமப்டப அல்லது 

வ ாயுற்ற நிடலடய மாற்றக்கூடிய அல்லது ஆய்வு பேய்யக்கூடிய வேர்மமாகும். இது வ ாய் கண்ைறிதலுக்காகவும், 

வ ாடய தடுக்கவும், வ ாயிலிருந்து குணமடையச் பேய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 2 of 25 

4. கூற்று (i): புரதங்கள் வபான்ற பபருமூலக்கூறு இலக்குகளுைன் இடையீடு பேய்து, வ ாயாற்றுதல் மற்றும் 

பயனுள்ள உயிரியல் துலங்கள்கடள உருோக்கும் பபாருட்கள் வ ாய் நீக்கும் மருந்துகள் 

என்றடைக்கப்படுகின்றன.  

கூற்று (ii): மருந்துகடளக் பகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ை வ ாடய குணப்படுத்தும் பேயல்முடறயானது அறுடே 

சிகிச்டே என அறியப்படுகிறது.  

A) கூற்று i ேரி, ii தேறு  

B) கூற்று i தேறு, ii ேரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் ேரி  

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தேறு  

விளக்கம்: மருந்துகடளக் பகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ை வ ாடய குணப்படுத்தும் பேயல்முடறயானது வேதிச் 

சிகிச்டே என அறியப்படுகிறது.  

5. மருந்து பற்றிய கீழ்க்கண்ை கருத்துக்களில் ேரியற்றடதக் கண்ைறி:  

1) ஒரு முழுநிடற மருந்து என்பது  ச்சுத் தன்டமயற்ற, உயிரி இடேவுறு மற்றும் மக்கும் வேர்மமாகும், வமலும் அது 

எவ்வித பக்கவிடளவுகடளயும் உருோக்காமல் இருத்தல் அேசியம்.  

2) தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பபரும்பாலான மருந்துப் பபாருள் மூலக்கூறுகள் அதிக பேறிவில் 

பயன்படுத்தப்படும்வபாது வமற்கூறிய பண்புகடளப் பபற்றுள்ளன. எனினும், குடறந்த பேறிவில் 

பயன்படுத்தப்பட்ைால் அடே பக்கவிடளவுகடள உருோக்கி ச்சுத் தன்டம பகாண்ைடேகளாக மாறுகின்றன.  

3) மருந்துகளின் தரமானது அேற்றின் மருந்தாக்க எண் அடிப்படையில் அளவிைப்படுகிறது.  

4) ஒரு குறிப்பிட்ை மருந்தின் அதிகபட்ே தாங்கும் மருந்தளவு மற்றும் குடறந்தபட்ே குணப்படுத்தும் மருந்தளவு 

ஆகியேற்றிற்கிடைவய உள்ள விகிதம் அதன் மருந்தாக்க எண் என ேடரயறுக்கப்படுகிறது.  

A) 1, 2 மட்டும் தேறு  

B) 2 மட்டும் தேறு  

C) 2, 4 மட்டும் தேறு  

D) 3 மட்டும் தேறு  

விளக்கம்: தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பபரும்பாலான மருந்துப் பபாருள் மூலக்கூறுகள் குடறந்த பேறிவில் 

பயன்படுத்தப்படும்வபாது வமற்கூறிய பண்புகடளப் பபற்றுள்ளன. எனினும், அதிக பேறிவில் பயன்படுத்தப்பட்ைால் 

அடே பக்கவிடளவுகடள உருோக்கி ச்சுத் தன்டம பகாண்ைடேகளாக மாறுகின்றன.  

6. உயிரின அடமப்புகளில் நிகழும் உயிர்வேதி விடனகள் அடனத்தும்____________ஆல் விடனயூக்கம் 

பபறுகின்றன.  

A) புரதங்கள்  

B) பகாழுப்புகள்  

C) ப ாதிகள்  

D) ஆல்கஹால்கள்  

விளக்கம்: அடனத்து உயிரின அடமப்புகளில் நிகழும் உயிர்வேதி விடனகள் அடனத்தும் ப ாதிகளால் தான் 

விடனயூக்கம் பபறுகின்றன. எனவே, அடமப்பின் இயல்பான பேயல்பாட்டிற்கு ப ாதிகளின் பேயல்பாடு மிக 

அத்தியாேசியமானது.  
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7. கூற்று (i): ப ாதி விடனயூக்க விடனகளில், கிளர்வு டமயம் மற்றும் விடளப்பபாருள் ஆகியேற்றில் 

காணப்படும் அமிவனா அமிலங்களுக்கிடைவயயான டஹட்ரஜன் பிடணப்பு, ோண்ைர் ோல்ஸ் விடேகள் 

வபான்ற ேலிடம மிகுந்த இடையீடுகளின் ோயிலாக விடனப்பபாருளானது ப ாதியின் கிளர்வு டமயத்துைன் 

பிடணக்கப்படுகிறது.  

கூற்று (ii): விடனபபாருளின் ேடிேடமப்டப ஒத்த மருந்து மூலக்கூறானது உட்பேலுத்தப்படும்வபாது, அதுவும் 

ப ாதியுைன் பிடணந்து அதன் பேயல்பாட்டை முைக்குகிறது. இவ்ேடக தடுப்பான்கள் வபாட்டித் தன்டமயுள்ள 

தடுப்பான்கள் என்றடைக்கப்படுகின்றன.  

A) கூற்று i ேரி, ii தேறு  

B) கூற்று i தேறு, ii ேரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் ேரி  

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தேறு  

விளக்கம்: ப ாதி விடனயூக்க விடனகளில், கிளர்வு டமயம் மற்றும் விடளப்பபாருள் ஆகியேற்றில் காணப்படும் 

அமிவனா அமிலங்களுக்கிடைவயயான டஹட்ரஜன் பிடணப்பு, ோண்ைர் ோல்ஸ் விடேகள் வபான்ற ேலிடம 

குடறந்த இடையீடுகளின் ோயிலாக விடனப்பபாருளானது ப ாதியின் கிளர்வு டமயத்துைன் 

பிடணக்கப்படுகிறது.  

8. பாக்டீரியா ேளர்ச்சிடய தடுக்கும் எதிர் உயிரி மருந்து____________ 

A) ேல்ஃடபடு  

B) ஃவபாலிக் அமிலம்  

C) ேல்ஃபனிலடமடு  

D) சிந்தவைஸ் 

விளக்கம்: P– அமிவனாபபன்ோயிக் அமிலத்தின்(PABA) ேடிேடமப்டப ஒத்த அடமப்பு பகாண்ை ேல்ஃபனிலடமடு 

எனும் எதிர் உயிரி மருந்தானது பாக்டீரியா ேளர்ச்சிடய தடுக்கிறது. ஃவபாலிக் அமிலம் எனும் துடணப ாதிடய 

உற்பத்தி பேய்யும் பபாருட்டு பல பாக்டீரியாக்களுக்கு PABA வதடேப்படுகிறது.  

9. பேல்லில் உள்ள உணர்வேற்பிகளின் முக்கிய பணி__________ 

A) துலங்கடல தூண்டுேது  

B) துலங்கடல கட்டுப்படுத்துேது 

C) தூண்ைல்கடள கட்டுப்படுத்துேது  

D) வமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

விளக்கம்: பல மருந்துகள், உணர்வேற்பி என்றடைக்கப்படும் குறிப்பிட்ை மூலக்கூறுைன் பிடணந்து அேற்றின் 

உைலியல் விடளவுகடள உண்ைாக்குகின்றன. பேல்லில் துலங்கடல தூண்டுேவத இந்த உணர்வேற்பிகளின் 

முக்கிய வேடலயாகும்.  

10. உணர்வேற்பிகள்___________உைன் இடணந்து காணப்படுகிறது.  

A) பேல்சுேர்  

B) பேல்ேவ்வு  

C) டேட்வைாபிளாேம்  
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D) வகால்டக உறுப்புகள்  

விளக்கம்: பபாரும்பாலான உணர்வேற்பிகள் பேல் ேவ்வுகளுைன் இடணந்வத காணப்படுகின்றன. வமலும் 

இேற்றின் கிளர்வு டமயங்கள் பேல் ேவ்வின் பேளிப்பகுதியில் பேளிவய பதரியும்படி அடமந்துள்ளன. 

பேல்களுக்கு தகேல்கடள தாங்கிச் பேல்லும் வேதித்தூதேர்கள் அந்த உணர்வேற்பிகளின் கிளர்வு 

டமயங்களுைன் பிடணகின்றன. இதன் மூலம் தகேல் பேல்லினுள் தகேல் கைத்தப்படுகிறது.  

11. பபாருத்துக:  

AS) எதிர்விடனயூக்கிகள்  - 1. தூக்கத்டத கட்டுப்படுத்துேது 

B) மார்ஃபின்   - 2. இயல்பான பேயல்பாட்டை தடுத்தல்  

C) அடிவனாசின்   - 3. ேலிநிோரணி 

D) காஃபின்    - 4. தூக்கத்டத தூண்டுேது 

A)  1 2 3 4 

B)  4 2 3 1 

C)  2 3 4 1  

D)  2 3 4 1 

விளக்கம்:  

A) எதிர்விடனயூக்கிகள்  - 1. இயல்பான பேயல்பாட்டை தடுத்தல்  

B) மார்ஃபின்   - 2. ேலிநிோரணி 

C) அடிவனாசின்   - 3. தூக்கத்டத தூண்டுேது 

D) காஃபின்    - 4. தூக்கத்டத கட்டுப்படுத்துேது 

12. பபரும்பாலான உணர்வேற்பிகள்__________தன்டம பகாண்ைடேகளாக உள்ளன.  

A) டபரல்  

B) டேரல்  

C) டகரல்  

D) பபரல்  

விளக்கம்: பபரும்பாலான உணர்வேற்பிகள் டகரல் தன்டம பகாண்ைடேகளாக உள்ளன. எனவே ஒரு 

மருந்தின் இன்னிஷிவயாமர்கள் வேறுபட்ை விடளவுகடள உருோக்கக்கூடும். 

13. அமிலத்தன்டமடய நீக்க  ாம் பயன்படுத்தப்படும் ேலிடமக் குடறந்த காரங்கள்_____________ 

A) அலுமினியம்  

B) பமக்னீஷியம் டஹட்ராக்டேடு  

C) வோடியம் டஹட்ராக்டேடு  

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: அமிலத்தன்டமடய நீக்க  ாம் அலுமினியம் மற்றும் பமக்னீஷியம் டஹட்ராக்டேடு வபான்ற ேலிடம 

குடறந்த காரங்கடள பயன்படுத்தி ேருகிவறாம். ஆனால் இடே இடைேயிற்றில் காரத்தன்டமடய 

உண்டுபண்ணுகின்றன. வமலும் அதிகமான அமில சுரப்பிற்கும் ேழிேகுக்கின்றன. வமலும் இந்த சிகிச்டேயானது 

வ ாய் அறிகுறிடய தணிக்கிறவத தவிர, வ ாய்க்கான காரணத்டத கட்டுப்படுத்தவில்டல.  
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14. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் இடரப்டப சுேரில் உள்ள உணர்வேற்பிகடள கிளர்வுறுத்தி, HCL சுரப்டப 

தூண்ைக்கூடியது___________ 

A) மார்ஃபின்  

B) காஃபின்  

C) ஹிஸ்ைமின்கள்  

D) அடிவனாசின்; 

விளக்கம்: ஹிஸ்ைமின்கள் இடரப்டப சுேரில் உள்ள உணரவேற்பிகடள கிளர்வுறுத்தி, HCL சுரப்டப 

தூண்டுகின்றன என்படத விரிோன ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன. இந்த கண்டுபிடிப்பானது, பேமிடிடின், 

ரானிடிடின் வபான்ற புதிய மருந்துகடள ேடிேடமக்க உதவியது.  

15. ஹிஸ்ைமின் வபான்ற மருந்துப்பபாருட்கடள ஒத்து காணப்படும் சில மருந்துபபாருட்கள்____________ 

A) மார்ஃபின்  

B) பேமிடிடின்  

C) ரானிடிடின்  

D) B, C இரண்டும்  

16. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் மன அடமதிப்படுத்தும் மருந்துப் பபாருடள கண்ைறி. 

A) வஹாவலாபபரிைால் 

B) குவளாோடபன்  

C) டையசிபாம்  

D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

17. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ேரியற்ற இடணடயக் கண்ைறி:  

1) வைாபடமன்    -  ரம்புத் தூண்ைல் கைத்தி 

2) ஆல்ப்ராவோலம்   - மன அடமதிப்படுத்தி  

3) பபனிசிலின்    - மருந்துகளின் ராஜா 

A) 1 மட்டும் தேறு  

B) 2 மட்டும் தேறு  

C) 3 மட்டும் தேறு  

D) அடனத்தும் ேரி  

விளக்கம்:  

1) வைாபடமன்    -  ரம்புத் தூண்ைல் கைத்தி 

2) ஆல்ப்ராவோலம்   - மன அடமதிப்படுத்தி  

3) பபனிசிலின்    - மருந்துகளின் ராணி 

18. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் குறுகிய கால ேலிநிோரணியாக பயன்படுத்தபடும் மருந்துப் பபாருள் எது.  

A) அசிட்ைமிவனாஃபீன்  

B) பாரா சிட்ைமால்  

C) புரூஃபபன், ஆஸ்பிரின்  
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D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

விளக்கம்: இடே குறிப்பிட்ை இைத்திலுள்ள அைற்சி துலங்கல்கடள குடறத்து ேலிடய நீக்குகின்றன. வமலும் 

குறுகிய கால ேலிநிோரணியாகவும், தடலேலி, தடேேலி, சிராய்ப்பு அல்லது மூட்டு அைற்சி வபான்ற மிதமான 

ேலிகடள வபாக்கவும் பயன்படுகிறது.  

19. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் காய்ச்ேடல கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தபடும் மருந்துப் பபாருள் எது.  

A) ோலிசிவலட்டுகள்  

B) அசிட்டைல் ோலிசிலிக் அமிலம்  

C) அசிட்ைமிவனாஃபீன் (அ) பாராசிட்ைமால் 

D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

விளக்கம்: இந்த மருந்துகள், காய்ச்ேடல குடறத்தல் மற்றும் சிறுதட்ைணுக்கள் உடறதடல தடுத்தல் வபான்ற 

வேறு பல விடளவுகடளயும் பகாண்டுள்ளன. இந்த பண்பின் காரணமாக, ஆஸ்பிரின் மாரடைப்டப தடுக்கும் 

மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.  

20. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் மாரடைப்டப தடுக்கும் மருந்தாக பயன்பைக்கூடிய மருந்துப்பபாருள்___________ 

A) ஆஸ்பிரின்  

B) அசிட்டைல் ோலிசிலிக் அமிலம்  

C) அசிட்ைமிவனாஃபீன் (அ) பாராசிட்ைமால்  

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: இந்த மருந்துகள், காய்ச்ேடல குடறத்தல் மற்றும் சிறுதட்ைணுக்கள் உடறதடல தடுத்தல் வபான்ற 

வேறு பல விடளவுகடளயும் பகாண்டுள்ளன. இந்த பண்பின் காரணமாக, ஆஸ்பிரின் மாரடைப்டப தடுக்கும் 

மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.  

21. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ஸ்டீராய்டு அல்லாத அைற்சி எதிர்ப்புமருந்துப் பபாருள்____________ 

A) அசிட்ைமிவனாஃபீன்  

B) பாராசிட்ைமால்  

C) புரூஃபபன்  

D) ஆஸ்பிரின்  

விளக்கம்: இடே மூடளயின் அடிப்பகுதிடய (டஹப்வபாதலாமஸ்) தூண்டி பமன்தடே சுருக்கியினால் 

உருோக்கப்பட்ை உயர் உைல் பேப்பநிடலடய குடறக்கின்றன.  

22. மூடளயின் அடிப்பகுதி__________ 

A) தலாமஸ்  

B) டஹப்வபாதலாமஸ்  

C) முகுளம்  

D) அடிப்வபாஸ் திசு  

23. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் வபாடத தரும் ேலிநிோரணி_____________ 

A) மார்ஃபின்  

B) அசிட்ைமிவனாஃபீன்  
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C) பாராசிட்ைமால்  

D) ஆஸ்பிரின்  

விளக்கம்: இடே ேலிடய நீக்கி தூக்கத்டதக் பகாடுக்கின்றன. இந்த மருந்துகள் வபாடத தரக்கூடியடே. மிக 

குடறந்தளவு வகாமா மற்றும் உயிரிைத்தடல உருோக்கலாம்.  

24. அறுடேசிகிச்டேக்கு பிறகு உண்ைாகும் ேலி மற்றும் இறுதிநிடலப் புற்றுவ ாய் ஆகியேற்றிற்கு பயன்படும் 

ேலி நிோரணி________________ 

A) அசிட்ைமிவனாஃபீன்  

B) பாராசிட்ைமால்  

C) மார்ஃபின்  

D) ஆஸ்பிரின்  

25. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் சிறிய அறுடே சிகிச்டேயின்வபாது பயன்படுத்தப்படும் உணர்விைப்பு 

ஊக்கி____________ 

A) புவராடகன்  

B) லிவைாடகன்  

C) மாஃபின்  

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: இது, உணர்விைக்கச் பேய்யாமல், அடே பூேப்பட்ை உைற்பகுதியில் மட்டும் மரத்துப் வபாகச் பேய்கின்றன. 

இடே புற  ரம்ப இடைகளின் ேழியாக மூடளக்கு ேலி உணர்வு கைத்தப்படுதடல தடுக்கின்றன. இடே சிறிய 

அறுடே கிகிச்டேயின்வபாது பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

26. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் சிடரேழி பபாது உணர்விைப்பு ஊக்கி_______________ 

A) ஐவோஃபுளுவரன்  

B) ப்பராவபாஃபால்  

C) லிவைாடகன்  

D) புவராடகன்  

விளக்கம்: இடே டமய  ரம்பு மண்ைலத்டத தாக்கி, கட்டுப்படுத்தப்பட்ை, மீள்தன்டமயுடைய உணர்விைப்டப 

உண்ைாக்குகிறது. வமலும் பபரிய அறுடே சிகிச்டேயின்வபாது பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

27. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் சுோேேழி பபாது உணர்விைப்பு ஊக்கி______________ 

A) ஐவோஃபுளுவரன்  

B) ப்பராவபாஃபால்  

C) லிவைாடகன்  

D) புவராடகன்  

விளக்கம்: இடே டமய  ரம்பு மண்ைலத்டத தாக்கி, கட்டுப்படுத்தப்பட்ை, மீள்தன்டமயுடைய உணர்விைப்டப 

உண்ைாக்குகிறது. வமலும் பபரிய அறுடே சிகிச்டேயின்வபாது பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

28. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் பபரிய அறுடே சிகிச்டேயின்வபாது பயன்படுத்தப்படும் உணர்விைப்பு 

ஊக்கி_______________ 
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A) லிவைாடகன் 

B) ப்பராவபாஃபால்  

C) ஐவோஃபுளுவரன்  

D) B, C இரண்டும்  

விளக்கம்: இடே டமய  ரம்பு மண்ைலத்டத தாக்கி, கட்டுப்படுத்தப்பட்ை, மீள்தன்டமயுடைய உணர்விைப்டப 

உண்ைாக்குகிறது. வமலும் பபரிய அறுடே சிகிச்டேயின்வபாது பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

29. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் பபாருத்தமில்லாதது எது. ( அமிலநீக்கி ) 

A) பமக்னீசியா பால்மம் 

B) வோடியம் டபகார்பவனட் 

C) ப்பராவபாஃபால்  

D) கால்சியம் டபகார்பவனட் 

விளக்கம்: ேயிற்றில் அமிலத்தன்டமடய உருோக்கும் அமிலத்டத  டுநிடலயாக்குகின்றன. அமில 

எதிர்விடனயால் ப ஞ்சு மற்றும் பதாண்டைப் பகுதியில் ஏற்படும் எரிச்ேல் உணர்டே நீக்குகின்றன.  

30. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ஒவ்ோடமடய குணப்படுத்த உதவும் நிோரணிகளுல் பபாருந்தாதடதக் கண்ைறி.  

A) பேட்ரிஜின் 

B) வரனிடிடின்  

C) லீவோபேட்ரிஜின்  

D) பைஸ்வலாவராட்டைன்  

விளக்கம்: ஹிஸ்ைமின் - 1 உணர் வேற்பிகளிலிருந்து ஹிஸ்ைமின் பேளிப்படுதடல தடுக்கின்றன. வமலும் 

ஒவ்ோடம விடளவுகளிலிருந்து நிோரணம் அளிக்கின்றன.  

31. பபாருத்துக:  

A) அமிலநீக்கி    - 1. ஒமிபிரவோல்  

B) ஒவ்ோடம மருந்து   - 2. ஹிஸ்ைமின் - 1 

C) பீட்ைா லாக்ைம்கள்    - 3. லீவோஃபிளாக்ஸசின்  

D) ஃபுளுவராகுயினவலான்கள்  - 4. ஆம்பிசிலின்  

A)  1 2 4 3  

B)  4 2 3 1 

C)  2 3 4 1  

D)  2 3 4 1 

விளக்கம்:  

A) அமிலநீக்கி   - 1. ஒமிபிரவோல்  

B) ஒவ்ோடம மருந்து  - 2. ஹிஸ்ைமின் - 1 

C) பீட்ைா லாக்ைம்கள்   - 3. ஆம்பிசிலின் 

D) ஃபுளுவராகுயினவலான்கள் - 4. லீவோஃபிளாக்ஸசின்  

32. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் பபாருந்தாதது எது. (அமிலநீக்கி) 
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A) பேஃபாவலாஸ்  

B) அலுமினியம் டஹட்ராக்டேடு 

C) வரனிடிடின்  

D) ரபிபிரவோல் 

33. நிவமானியா மற்றும் வமகபேட்டை வ ாய் வபான்ற வ ாய்களுக்கு சிகிச்டேயளிக்க பயன்படும் பீட்ைா 

லாக்ைம்கடளக் கண்ைறி. 

A) பபன்சிலின்கள்  

B) ஆம்பிசிலின்  

C) வபாரின்கள்  

D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

விளக்கம்: பாக்டீரியா பேல் சுேரின் உயிர்த் பதாகுப்டப தடுக்கின்றன. வமலும் வதால், பல், காது, சுோேக்குைல், 

சிறுநீர்குைாய் ஆகியேற்றில் ஏற்படும் பதாற்று வ ாய்கள், நிவமானியா, மற்றும் வமகபேட்டை வ ாய் ஆகியேற்றிற்கு 

சிகிச்டேயளிக்க பயன்படுகின்றன.  

34. சுோே குைல், பாலின உறுப்புகள் மற்றும் வதால் பதாற்று வ ாய்களுக்கு சிகிச்டேயளிக்க பயன்படும் 

வமக்வராடலடுகள் எடே. 

A) எரித்வராடமசின்  

B) அசித்வராடமசின்  

C) ரபிபிரவோல் 

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: பாக்டீரியாவின் ரிவபாவோம்கடள தாக்கி புரத தயாரிப்டப தடுக்கின்றன. வமலும் சுோே குைல், பாலின 

உறுப்புகள், இடரப்டப குைல் ேழி மற்றும் வதால் பதாற்று வ ாய்களுக்கு சிகிச்டேயளிக்க பயன்படுகின்றன.  

35. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் நுடரயீரலில் நீர்மத்திசு அைற்சி குடறபாட்டிற்கு சிகிச்டேயளிக்க பயன்படும் 

ஃபுளுவராகுயினவலான்கடளக் கண்ைறி. 

A) கிளினாஃபிளாக்ஸசின்  

B) சிப்வராஃபிளாக்ஸசின்  

C) லீவோஃபிளாக்ஸசின்  

D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

விளக்கம்: பாக்டீரியா ப ாதியான DNA டகவரடஸ தடுக்கிறது. வமலும் சிறுநீர்குைாய், வதால் மற்றும் சுோேக்குைல் 

பதாற்று வ ாய்கள் நுடரயீரலில் நீர்மத்திசு அைற்சி ஆகியேற்றிற்கு சிகிச்டேயளிக்க பயன்படுகின்றன. 

36. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் காலரா மற்றும் முகப்பரு ஆகியேற்றிற்கு சிகிச்டேயளிக்க பயன்படும் 

பைட்ராடேக்ளின்களுைன் பபாருந்தாதது எது. 

A) ைாக்ஸிடேக்ளின்  

B) மிவ ாடேக்ளின்  

C) பஜன்ைாடமசின்  

D) ஆக்ஸி பைட்ராடேக்ளின்  
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விளக்கம்: பாக்டீரியா ரிவபாவோமின் துடண அலகான 30S உைன் இடையீடு பேய்ேதன் மூலம் புரத பதாகுப்டப 

தடுக்கிறது. வமலும் குைற்புண், சுோேக் குைல் பதாற்று, காலரா, முகப்பரு ஆகியேற்றிற்கு சிகிச்டேயளிக்க 

பயன்படுகின்றன.  

37. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் இனக்கீற்று ஏற்காத பாக்டீரியாக்களால் உருோகும் பதாற்று வ ாய்களுக்கு 

சிகிச்டேயளிக்க பயன்படும் அமிவனா கிடளவகாடேடுகளுைன் பபாருந்தாதது எது. 

A) மிவனாடேக்ளின்  

B) பகனாடமசின்  

C) பஜன்ைாடமசின்  

D) நிவயாடமசின்  

விளக்கம்: பாக்டீரியா ரிவபாவோமின் துடண அலகான 30S உைன் இடையீடு பேய்ேதன் மூலம் புரத பதாகுப்டப 

தடுக்கிறது. வமலும் இனக்கீற்று ஏற்காத பாக்டீரியாக்களால் உருோகும் பதாற்று வ ாய்களுக்கு சிகிச்டேயளிக்க 

பயன்படுகின்றன.  

38. அறுடே சிகிச்டேயின்வபாது பதாற்று ஏற்படும் அபாயத்டத குடறக்க பயன்படும் புடரதடுப்பான்களுைன் 

பபாருந்தாதடதக் கண்ைறி.  

A) டஹட்ரஜன் பபராக்டேடு  

B) வபாவிவைான்  

C) அவயாடின்  

D) நிவயாடமசின்  

விளக்கம்: நுண்ணுயிரிகளின் ேளர்ச்சிடய தடுக்கின்றன அல்லது குடறக்கின்றன - உயிருள்ள திசுக்களின் மீது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. வமலும் அறுடே சிகிச்டேயின் வபாது பதாற்று ஏற்படும் அபாயத்டத குடறக்க 

பயன்படுகிறது.  

39. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் அறுடே சிகிச்டேயின் வபாது புடரதடுப்பானாக பயன்படுேது_____________ 

A) பகனாடமசின்  

B) பபன்ேல்வகானியம்  

C) பஜன்ைாடமசின்  

D) நிவயாடமசின்  

40. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் உயிரற்ற பபாருட்களின் மீது கிரமி ாசினியாக பயன்படுத்தப்படுேதில் பபாருந்தாதது. 

A) குவளாரின்  

B) ஆல்கஹால் 

C) பகனாடமசின்  

D) டஹட்ரஜன் பபராக்டேடு 

விளக்கம்: நுண்ணுயிரிகளின் ேளர்ச்சிடய தடுக்கின்றன அல்லது குடறக்கின்றன. பபாதுோக உயிரற்ற 

பபாருட்களின் மீது பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

41. கருத்தடை மாத்திடரகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஈஸ்ட்வராஜன் பதாகுப்பு மருந்து பபாருட்கடள கண்ைறி.  

A) ஈஸ்ட்ராடையால்  
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B) பமன்ஸ்ட்ரனால்  

C) எத்திடனல்  

D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

விளக்கம்: இந்த பதாகுப்பு ஹார்வமான்கள் அண்ை விடுவிப்ப / கருத்தரித்தடல தடுக்கின்றன. வமலும் கருத்தடை 

மாத்திடரகளில் பயன்படுகிறது.  

42. கருத்தடை மாத்திடரகளில் பயன்படுத்தப்படும் புவராபஜஸ்ட்வரான் பதாகுப்பு மருந்து பபாருட்கடள கண்ைறி.  

A)  ாரீதின்ட்வரான்  

B)  ாரீடதவ ாட்பரல்  

C) எத்திடனல்  

D) A, B இரண்டும்  

43. உணவுக் கூட்டுப்பபாருட்களினால் உண்ைாகும்  ன்டமகளுல் பபாருந்தாதடதக் கண்ைறி.  

A) பதனப்பபாருட்கடள பயன்படுத்துேதன் மூலம் உணவுப் பபாருட்கள் மிக விடரவில் பகட்டுப்வபாகின்றன.  

B) உணவுைன் டேட்ைமின்கள் மற்றும் தாதுக்கடள வேர்ப்பதால் ஊட்ைச்ேத்து பற்றாக்குடற குடறக்கப்படுகிறது.  

C) உணவில் வேர்க்கப்படும்  றுமணப் பபாருட்கள் உணவின்  றுமணத்டத கூட்டுகின்றன.  

D) உணவிலுள்ள லிப்பிடுகள் மற்றும் பிற உட்பபாருட்கள் ஆக்சிஜவனற்றம் அடைந்து  ச்சுப் பபாருட்கள் 

உருோேடத எதிர் ஆக்சிஜவனற்றிகள் தடுக்கின்றன. 

விளக்கம்: பதனப்பபாருட்கடள பயன்படுத்துேதன் மூலம் உணவுப் பபாருட்கள் நீண்ை  ாட்களுக்கு 

பகட்டுப்வபாகாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.  

44. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் பூஞ்டே, ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியாக்கடள தடை பேய்யும் கரிம 

அமிலங்கள்___________  

A) பபன்ோயிக் அமிலம்  

B) ோர்பிக் அமிலம்  

C) வபானிக் அமிலம்  

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: பபன்ோயிக் அமிலம், ோர்பிக் அமிலம் வபான்ற கரிம அமிலங்கள் மற்றும் அேற்றின் உப்புகள், 

எண்ணிலைங்கா பூஞ்டே, ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியாக்கடள தடை பேய்யும் ேல்லடம பகாண்ைடேகளாக 

உள்ளன.  

45. ப ாதித்தல் மற்றும் அமிலமாக்கல் முடறயின் மூலம் நுண்ணுயிரிகளின் ேளர்ச்சிடய தடுத்து உணவுக் 

பகட்டுப் வபாதடல தடுக்கும் பேயல்முடறக்கு_____________என்று பபயர்.  

A) உணவு வேகரித்தல்  

B) உணவு பதப்படுத்துதல்  

C) உணடே பகட்டுப்வபாகச் பேய்தல்  

D) வமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

விளக்கம்: நுண்ணுயிரிகளின் ேளர்ச்சி காரணமாக ப ாதித்தல், அமிலமாக்கல் அல்லது மற்ற உணவுக் பகடும் 

பேயல்முடறகடள தடுக்கவோ, ஒடுக்கவோ பேய்யும் திறடன பதனப்பபாருட்கள் பபற்றுள்ளன.  
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46. ஆல்டகல் எஸ்ைர்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த அமிலத்துைன் பதாைர்புடையது. 

A) அசிட்டிக் அமிலம்  

B) ோர்பிக் அமிலம்  

C) வபானிக் அமிலம்  

D) டஹட்ராக்ஸி பபன்ோயிக் அமிலம்  

விளக்கம்: குடறந்த அமிலத்தன்டம பகாண்ை சூைல்களில் டஹட்ராக்ஸி பபன்ோயிக் அமிலத்தின் ஆல்டகல் 

எஸ்ைர்கள் மிகவும் பயனுள்ளடே.  

47. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ஊறுகாய் தயாரிப்பதிலும் காய்கறிகடள பதப்படுத்தவும் பயன்படும் 

அமிலம்__________________ 

A) அசிட்டிக் அமிலம்  

B) ோர்பிக் அமிலம்  

C) வபானிக் அமிலம்  

D) டஹட்ராக்ஸி பபன்ோயிக் அமிலம் 

விளக்கம்: அசிட்டிக் அமிலமானது முக்கியமாக ஊறுகாய் தயாரிப்பிலும், காய்கறிகடள பதப்படுத்தவும் 

பயன்படுகிறது. புதிய காய்கறிகள் மற்றும் பைங்கடள பதப்படுத்த வோடியம் பமட்ைாடபேல்டபட் பயன்படுகிறது. 

பால்மிடிக் அமிலம் மற்றும் ஸ்டியரிக் அமிலம் ஆகியேற்றுைனான சுக்வராஸ் எஸ்ைர்கள் பால்மக் காரணிகளாக 

பயன்படுகின்றன.  

48. புதிய காய்கறிகள் மற்றும் பைங்கடள பதப்படுத்த பயன்படுேது________________ 

A) ோர்பிக் அமிலம்  

B) வபானிக் அமிலம்  

C) வோடியம் பமட்ைாடபேல்டபட்  

D) டஹட்ராக்ஸி பபன்ோயிக் அமிலம் 

விளக்கம்: அசிட்டிக் அமிலமானது முக்கியமாக ஊறுகாய் தயாரிப்பிலும், காய்கறிகடள பதப்படுத்தவும் 

பயன்படுகிறது. புதிய காய்கறிகள் மற்றும் பைங்கடள பதப்படுத்த வோடியம் பமட்ைாடபேல்டபட் பயன்படுகிறது. 

பால்மிடிக் அமிலம் மற்றும் ஸ்டியரிக் அமிலம் ஆகியேற்றுைனான சுக்வராஸ் எஸ்ைர்கள் பால்மக் காரணிகளாக 

பயன்படுகின்றன.  

49. பபாருத்துக: (உணவுப் பதப்படுத்தல் முடற) 

A) பேப்ப முடற - 1. உடறயடேத்தல்  

B) குளிர் முடற  - 2. பால்மக் காரணிகள்  

C) உலர்த்தும் முடற - 3. பால் பதப்படுத்துதல்  

D) பால்மிடிக் அமிலம்  - 4. நீர்நீக்கம்  

A)  1 2 4 3  

B)  4 2 3 1 

C)  3 1 4 2  

D)  2 3 4 1 
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விளக்கம்:  

A) பேப்ப முடற  - 1. பால் பதப்படுத்துதல் 

B) குளிர் முடற   - 2. உடறயடேத்தல் 

C) உலர்த்தும் முடற  - 3. நீர்நீக்கம்  

D) பால்மிடிக் அமிலம்   - 4. பால்மக் காரணிகள் 

50. உணவுப் பபாருட்கள் ஆக்சிஜவனற்றமடைந்து ஊசிப்வபாதடல தடுக்கம் 

வேர்மங்களுக்கு___________என்று பபயர்.  

A) வ ர் ஆக்சிஜவனற்றிகள்  

B) எதிர் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகள்  

C) எதிர் ஆக்சிஜவனற்றிகள்  

D) வ ர் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகள் 

விளக்கம்: எதிர் ஆக்சிஜவனற்றிகள் என்படே உணவுப் பபாருள்கள் ஆக்சிஜவனற்றமடைந்து ஊசிப்வபாதடல 

தடுக்கும் வேர்மங்களாகும். பகாழுப்பு மற்றும் எண்பணடய பகாண்டுள்ள உணவுகள் எளிதில் 

ஆக்சிஜவனற்றமடைந்து ஊசிப்வபாகின்றன.  

51. பகாழுப்பு மற்றும் எண்பணய்களின் ஆக்சிஜவனற்றத்டத தடுக்கும் பபாருட்டு உணவில் வேர்க்கப்படும் 

உணவுக் கூட்டுப்பபாருள்கள்______________ 

A) பியுட்டைல் டஹட்ராக்ஸி பைாலுயீன்  

B) பியுட்டைல் டஹட்ராக்ஸி அனிவோல்  

C) பபன்ோயிக் அமிலம்  

D) A, B இரண்டும்  

விளக்கம்: பகாழுப்பு மற்றும் எண்பணய்களின் ஆக்சிஜவனற்றத்டத தடுக்கும் பபாருட்டு, உணவில் BHT 

(பியுட்டைல் டஹட்ராக்ஸி பைாலுயீன்), BHA (பியுட்டைல் டஹட்ராக்ஸி அனிவோல்) ஆகிய வேதிப்பபாருட்கள் 

உணவுகூட்டுப் பபாருட்களாக வேர்க்கப்படுகின்றன. இடே பபாதுோக எதிர் ஆக்சிஜவனற்றிகள் 

என்றடைக்கப்படுகின்றன. எண்பணய்கள் ஆக்சிஜவனற்றம் அடைேதால், உணவு ஆக்சிஜவனற்றம் அடையும் 

ேங்கிலி விடனயானது நிறுத்தப்படுகிறது.  

52. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் உணவுக் கூட்டுப்பபாருளாக பயன்படும் வேர்மங்களுல் பபாருந்தாதடதத் கண்ைறி.  

A) ோர்பிக் அமிலம்  

B) பியுட்டைல் டஹட்ராக்ஸி பைாலுயீன்  

C) ேல்பர் டையாக்டேடு 

D) ேல்டபட் 

விளக்கம்: ேல்பர் டையாக்டேடும், ேல்டபட்டுகளும் உணவு கூட்டுப் பபாருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இடே எதிர் நுண்ணுயிரிகளாகவும், எதிர் ஆக்சிஜவனற்றிகளாகவும் மற்றும் ப ாதி தடுப்பான்களாகவும் 

பேயல்படுகின்றன.  

53. கூற்று (i): இனிப்புச் சுடேடய பபறுேதற்காக ேர்க்கடரகடளப் வபால பயன்படுத்தப்படும் வேர்மங்களுக்கு 

ேர்க்கடர பதிலிகள் என்று பபயர். 
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கூற்று (ii): இடே இன்சுலின் உதவியுைன் மட்டுவம ேளர்சிடத மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன.  

A) கூற்று i ேரி, ii தேறு  

B) கூற்று i தேறு, ii ேரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் ேரி  

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இனிப்புச் சுடேடய பபறுேதற்காக ேர்க்கடரகடளப் வபால (குளுக்வகாஸ், சுக்வராஸ்) 

பயன்படுத்தப்படும் வேர்மங்கள் ேர்க்கடர பதிலிகள் என்றடைக்கப்படுகின்றன. இடே இன்சுலின் உதவி 

இல்லாமவலவய ேளர்சிடத மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன. எ.கா. ோர்பிைால்.  

54. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் பேயற்டக இனிப்புச் சுடேயூட்டி அல்லாதது எது? 

A) ோக்கரின்  

B) ேர்க்கடர  

C) ஆஸ்பார்வைம்  

D) சுக்ரவலாஸ் 

விளக்கம்: இனிப்புச் சுடேயுடைய, ஊட்ைச்ேத்து இல்லாத அல்லது ஒதுக்கத்தக்க ஊட்ைச்ேத்து மதிப்பு பகாண்ை 

பதாகுப்பு வேர்மங்கள் பேயற்டக இனிப்புச் சுடேயூட்டிகள் என்றடைக்கப்படுகின்றன. எ.கா. ோக்கரின், 

ஆஸ்பார்வைம், சுக்ரவலாஸ், அலிவைம்.  

55. கூற்று (i): வோப்புகள் என்படே குடறந்த பகாழுப்பு அமிலங்களின் வோடியம் அல்லது பபாட்ைாசியம் 

உப்புகளாகும்.  

கூற்று (ii): டிைர்பஜன்ட்டுகள் என்படே ஆல்டகல் டஹட்ரஜன் ேல்வபட்டுகளின் வோடியம் உப்பு அல்லது 

ஆல்டகல் பபன்சீன் ேல்ஃபானிக் அமிலங்களாகும்.  

A) கூற்று i ேரி, ii தேறு  

B) கூற்று i தேறு, ii ேரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் ேரி  

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: வோப்புகள் என்படே உயர் பகாழுப்பு அமிலங்களின் வோடியம் அல்லது பபாட்ைாசியம் உப்புகளாகும். 

டிைர்பஜன்ட்டுகள் என்படே ஆல்டகல் டஹட்ரஜன் ேல்வபட்டுகளின் வோடியம் உப்பு அல்லது ஆல்டகல் 

பபன்சீன் ேல்ஃபானிக் அமிலங்களாகும்.  

56. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் வோப்பு தயாரிக்க பயன்படுேது___________ 

A) விலங்கு பகாழுப்பு  

B) தாேர எண்பணய் 

C) வோடியம் டஹட்ராக்டேடு 

D) வமற்கண்ை அடனத்தும்  

விளக்கம்: வோப்புகள், விலங்கு பகாழுப்பு அல்லது தாேர எண்பணய்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இடே 

நீண்ை ேங்கிலி பகாழுப்பு அமிலங்களின் கிளிேடரல் எஸ்ைர்கடளக் பகாண்டுள்ளன. கிளிேடரகடள வோடியம் 
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டஹட்ராக்டேடு கடரேலுைன் வேர்த்து பேப்பப்படுத்தபடும்வபாது அடே வோப்பாகவும், கிளிேராலாகவும் 

மாறுகின்றன.  

57. வோப்பின் தரமானது கீழ்க்கண்ை எதன் அடிப்படையில் மதிப்பிைப்படுகிறது.  

A) தாேர எண்பணய் 

B) பகாழுப்பு  

C) வோடியம் டஹட்ராக்டேடு  

D) பபாட்ைாசியம் டஹட்ராக்டேடு  

விளக்கம்: ஒரு வோப்பின் தரமானது அதன் பமாத்த பகாழுப்பளவு ( மதிப்பு) மதிப்பின் அடிப்படையில் 

குறிப்பிைப்படுகிறது. இது, கனிம அமிலங்களுைன் வேர்த்து பகுக்கும்வபாது தனியாக பிரியும் பகாழுப்பு பபாருளின் 

பமாத்த அளவு என ேடரயறுக்கப்படுகிறது. அதிக TFM மதிப்பு பகாண்ை வோப்பு அதிக தரமுடையதாகும்.  

58. BIS தரநிர்ணயித்தின்படி, முதல்தர வோப்புகள் குடறந்தபட்ேம்____________TFM மதிப்டப பகாண்டிருக்க 

வேண்டும்.  

A) 70 ேதவீதம்  

B) 73 ேதவீதம்  

C) 76 ேதவீதம்  

D) 79 ேதவீதம்  

விளக்கம்: BIS தரநிர்ணயித்தின்படி, முதல்தர வோப்புகள் குடறந்தபட்ேம் 76 ேதவீதம் TFM மதிப்டப பகாண்டிருக்க 

வேண்டும். அவத ேமயம் இரண்ைாம் மற்றும் மூன்றாம் தர வோப்புகள் முடறவய குடறந்தபட்ேம் 70% மற்றும் 60% 

TFM மதிப்டப பகாண்டிருக்க வேண்டும். நுடரத்தல், ஈரப்பதம், பகாைபகாைப்புத்தன்டம, ஆல்கஹாலில் கடரயாத 

பபாருட்கள் வபான்றடே மற்ற தர நிர்ணய கூறுகளாக விளங்குகின்றன.  

59. கீழ்க்கண்ை கூற்றுக்கடள கேனி. ேரியற்றடதத் வதர்ந்பதடு.  

A) வோப்பின் அழுக்கு நீக்கும் பேயல்பாைானது வோப்பில் உள்ள கார்பாக்ஸிவலட் அயனியின் அடமப்புைன் 

வ ரடியாக பதாைர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  

B) பால்மிவைட் அயனி இருமுடன அடமப்டப பகாண்டுள்ளது.  

C) டஹட்வராகார்பன் பகுதியானது முடனேற்ற பகுதியாகவும், கார்பாக்ஸில் பகுதி முடனேற்ற பகுதியாகவும் 

உள்ளது.  

D) முடனவுற்ற பகுதியானது நீர் விரும்பும் தன்டம பகாண்ைது. முடனேற்ற பகுதியானது நீர் பேறுக்கும் 

தன்டம பகாண்ைது.  

விளக்கம்: முடனவுற்ற பகுதியானது நீர் பேருக்கும் தன்டம பகாண்ைது. முடனேற்ற பகுதியானது நீர் விரும்பும் 

தன்டம பகாண்ைது.  

60. கீழ்க்கண்ை கூற்றுக்களில் டிைர்பஜண்ட் பற்றியக் தகேல்களில் பபாருத்தமில்லாதடதக் கண்ைறி. 

A) டிைர்பஜண்ட்கள் என்படே ஆல்டகல் டஹட்ரஜன் ேல்வபட்டுகளின் வோடியம் உப்புகள் அல்லது நீண்ை 

ேங்கிலி ஆல்டகல் பபன்சீன் ேல்ஃபானிக் அமிலங்களின் வோடியம் உப்புகடளக் பகாண்டு உருோக்கப்பட்ை 

விடளபபாருட்களாகும்.  

B) இடே கடின நீரிலும், அமிலச் சூைல்களிலும் டிைர்பஜண்ட்கடள பயன்படுத்த முடியும் என்பதால் இடே 

வோப்புகடள விை வமம்பட்ைடேகளாக கருதப்படுகின்றன.  
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C) டிைர்பஜண்ட்களின் அழுக்கு நீக்கம் பேயல்பாைானது அைக்கு நீக்கிகளின் வோப்புகளின் அழுக்கு நீக்கும் 

பேயல்பாட்டை ஒத்துள்ளது.  

D) டிைர்பஜண்ட்கள் ஐந்து ேடககளாக ேடகப்படுத்தப்ட்டுள்ளன.  

விளக்கம்: டிைர்பஜண்ட்கள் மூன்று ேடககளாக ேடகப்படுத்தப்ட்டுள்ளன. 

61. பலபடி எனும் போல்லானது கீழ்க்கண்ை எம்பமாழியிலிருந்து பபறப்பட்ைது. 

A) இலத்தீன்  

B) கிவரக்கம்  

C) பிபரஞ்சு  

D) அவரபிய 

விளக்கம்: பலபடி (Polymer) எனும் போல்லானது ‘Polumeres‘ எனும் கிவரக்கச் போல்லிலிருந்து 

ேருவிக்கப்பட்ைதாகும். இதன் பபாருள் ‘பல பாகங்கடளக் பகாண்ைது’ என்பதாகும். ஒரு பலபடியின் 

உள்ளடமப்பானது, அதன் கட்ைடமப்பு அலகுகளான ஒற்டறப்படி மூலக்கூறுகளால் விளக்கப்படுகிறது.  

62. பபாருத்துக:  

A) மருந்து    - 1. பல பபாருள்கடளக் பகாண்ைது 

B) பலபடி   - 2. காய்ந்த மூலிடக 

C) PVC    - 3. மாவுப் பதப்படுத்தி 

D) E223   - 4. பாலி விடனல் குவளாடரடு 

A)  1 2 4 3  

B)  4 2 3 1 

C)  3 1 4 \2  

D)  2 1 4 3  

விளக்கம்:  

A) மருந்து    - 1. காய்ந்த மூலிடக 

B) பலபடி   - 2. பல பபாருள்கடளக் பகாண்ைது 

C) PVC    - 3. பாலி விடனல் குவளாடரடு 

D) E223   - 4. மாவுப் பதப்படுத்தி 

63. பபாருத்துக:  

A) இயற்டக பலபடி  - 1. HDPE 

B) பேயற்டக பலபடி  - 2. விஸ்வகாஸ்வரயான் 

C) அடர பேயற்டக பலபடி - 3. பாலிதீன்  

D) நீண்ை வ ரியல் பலபடி - 4. பேல்லுவலாஸ் 

A)  1 2 4 3  

B)  4 3 2 1  

C)  3 1 4 2  

D)  2 1 4 3 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 17 of 25 

விளக்கம்:  

A) இயற்டக பலபடி  - 1. பேல்லுவலாஸ் 

B) பேயற்டக பலபடி  - 2. பாலிதீன்  

C) அடர பேயற்டக பலபடி - 3. விஸ்வகாஸ்வரயான் 

D) நீண்ை வ ரியல் பலபடி - 4. HDPE 

64. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ேரியான இடணயற்றடதக் கண்ைறி:  

A) கிடளயுள்ள பலபடி    - பாலிபுரப்பலின் 

B) குறுக்க பிடணப்புகடள பகாண்ை பலபடி - வபக்கடலட், வமலமின் 

C) மீட்சியுறு ேடிேம் பகாண்ை பலபடி  - நிவயாபிரின், ப்யூனா S 

D) இடை பலபடி ேங்கிலிகள்   - பாலிதீன்  

விளக்கம்:  

A) கிடளயுள்ள பலபடி    - பாலிபுரப்பலின் 

B) குறுக்க பிடணப்புகடள பகாண்ை பலபடி - வபக்கடலட், வமலமின் 

C) மீட்சியுறு ேடிேம் பகாண்ை பலபடி  - நிவயாபிரின், ப்யூனா S 

D) இடை பலபடி ேங்கிலிகள்   - ட லான் 6—6, பைரிலீன்  

65. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ேரியான இடணடயக் கண்ைறி:  

1) பேப்ப இளகு பலபடி  - பாலிஸ்டைரீன், பாலிதீன்  

2) பேப்ப இறுக்கல் பலபடி - பார்மால்டிடஹடு, வமலடமன்  

3) வேர்ப்பு பலபடி  - பாலிஎத்திலீன், PVC பைப்லான் 

4) குறுக்கு பலபடி  - வபக்கடலட்  

A) 1, 2 மட்டும் ேரி  

B) 2, 3 மட்டும் ேரி  

C) 1, 2, 3 மட்டும் ேரி  

D) மட்டும் ேரி  

விளக்கம்:  

A) பேப்ப இளகு பலபடி  - பாலிஸ்டைரீன், பாலிதீன்  

B) பேப்ப இறுக்கல் பலபடி - பார்மால்டிடஹடு, வமலடமன்  

C) வேர்ப்பு பலபடி  - பாலிஎத்திலீன், PVC பைப்லான் 

D) குறுக்கு பலபடி  - ட லான்  

66. ஆல்கீன்கடள கீழ்க்கண்ை எதனுைன் பேப்பப்படுத்தும்வபாது அடே பலபடியாக்கல் விடனக்கு 

உட்படுகின்றன.  

A) வோடியம் பபராக்டேடு  

B) கால்சியம் பபராக்டேடு  

C) பபன்ோயில் பபராக்டேடு  
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D) பபாட்ைாசியம் பபராக்டேடு  

விளக்கம்: ஆல்கீன்கடள, பபன்ோயிக் பபராக்டேடு வபான்ற தனி உறுப்பு துேக்கிகளுைன் பேப்பப்படுத்தும்வபாது 

அடே பலபடியாக்கல் விடனக்கு உட்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்ைாக பபராக்டேடு துேக்கி முன்னிடலயில் 

ஸ்டைரீன் பலபடியாக்கலுக்கு உட்பட்டு பாலிஸ்டைரீடன தருகிறது.  

67. ஸ்டைரினானது பலபடியாக்கல் விடனக்கு உட்பட்டு கீழ்க்கண்ை எதடனத் தருகிறது.  

A) பாலிதீன்  

B) பாலிஸ்டைரீன்  

C) விஸ்வகாஸ்வரயான்  

D) பாலிபுரப்பலின்  

விளக்கம்: ஆல்கீன்கடள, பபன்ோயிக் பபராக்டேடு வபான்ற தனி உறுப்பு துேக்கிகளுைன் பேப்பப்படுத்தும்வபாது 

அடே பலபடியாக்கல் விடனக்கு உட்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்ைாக பபராக்டேடு துேக்கி முன்னிடலயில் 

ஸ்டைரீன் பலபடியாக்கலுக்கு உட்பட்டு பாலிஸ்டைரீடன தருகிறது.  

68. பபாருத்துக:  

A) வ வோவலக்  - 1. சீப்பு மற்றும் வபனா 

B) வபக்கடலட்    - 2. பபயின்ட் 

C) இயற்டக இரப்பர்   - 3. சிஸ் ஐவோபிரீன்  

D) இரப்பர் உரனூட்ைல்  - 4. ோர்லஸ் குட் இயர்  

A)  1 2 4 3  

B)  4 3 2 1  

C)  3 1 4 2  

D)  2 1 3 4  

விளக்கம்: 

A) வ வோவலக்  - 1. பபயின்ட் 

B) வபக்கடலட்    - 2. சீப்பு மற்றும் வபனா 

C) இயற்டக இரப்பர்   - 3. ோர்லஸ் குட் இயர் 

D) இரப்பர் உரனூட்ைல்  - 4. சிஸ் ஐவோபிரீன் 

69. 1839 ஆம் ஆண்டு இரப்பர் உரனூட்ைல் அல்லது ேல்டகயாக்கல் என்ற முடறடய கண்ைறிந்த அறிவியல் 

அறிஞர்_____________ 

A) ோர்லஸ் உட்  

B) ோர்லஸ் குட் இயர்  

C) ோர்லஸ் வபக்கர்  

D) அபலக்ோண்ைர் பிளமிங் 

விளக்கம்: 1839 ஆம் ஆண்டு ோர்லஸ் குட் இயர் என்பேர் இயற்டக இரப்பர் மற்றும் ேல்பர் வேர்ந்த காலடேடய 

சூைான அடுப்பின் மீது தேறவிட்ைார். அந்த இரப்பரானது ேலிடமயானதாகவும், நீளும் தன்டம பகாண்ைதாகவும் 
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மாறியடதக் கண்டு அேர் ஆச்ேரியமடைந்தார். குட் இயர் இந்த பேயல்முடறடய “இரப்பர் உரனூட்ைல்” அல்லது 

ேலடகயாக்கல் என்றடைத்தார். 

70. கீழ்க்கண்ைக் கூற்றுக்களில் ேரியானடதக் கண்ைறி:  

1) சுற்றுச் சூைலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளால் எளிதாக சிடதக்கப்படும் பபாருட்களானடே மக்கும் 

பபாருட்கள் என்றடைக்கப்படுகின்றன.  

2) இயற்டகப் பலபடிகள் குறிப்பிட்ை காலத்திற்கு பிறகு தாமாகவே மக்கும் தன்டம உடையடே.  

3) பேயற்டக பலபடிகளுக்கு அத்தடகய பண்பு கிடையாது. இதனால் சுற்றுச்சூைல் மாசுபடுகிறது.  

A) 1 மட்டும் ேரி  

B) 2 மட்டும் ேரி  

C) 3 மட்டும் ேரி  

D) அடனத்தும் ேரி  

71. அறுடேசிகிச்டேயில் டதயலிடுதல் மற்றும் பிளாஸ்மா மாற்றுப் பபாருள் 

வபான்றேற்றில்_____________பலபடிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

A) மக்கும் பலபடிகள்  

B) மக்காத பலபடிகள்  

C) ஓரளவு மக்கும் பலபடிகள்  

D) மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய 

72. பின்ேருேனேற்றுள் எது ேலிநிோரணி? 

A) ஸ்ட்பரப்வைாடமசின்  

B) குவளாவராடமசிடின்  

C) ஆஸ்பிரின்  

D) பபனிசிலின்  

73. பைட்ைால் என்பது எதன் கலடே? 

A) குவளாவராடேலினால் மற்றும் டபதவயானால்  

B) குவளாவராடேலினால் மற்றும் α - பைர்பினால்  

C) பைர்பினால் மற்றும் டபதவயானால்  

D) குவளாவராடேலினால் மற்றும் பைர்பினால் 

74. புடரதடுப்பான்கள் மற்றும் கிருமி ாசினிகள் நுண்ணுயிரிகடளக் பகால்கின்றன அல்லது அேற்றின் 

ேளர்ச்சிடய கட்டுப்படுத்துகின்றன பின்ேரும் கூற்றுகளில் எது தேறானது.? 

A) நீர்த்த வபாரிக் அமிலம் மற்றும் டஹட்ரஜன் பபராக்டேடு ஆகியன ேலிடம மிகுந்த புடரதடுப்பான்களாகும்.  

B) கிருமி ாசினிகள் உயிருள்ள பேல்கடள பாதிக்கின்றன.  

C) பீனாலின் 0.2% கடரேல் ஒரு புடரதடுப்பான், ஆனால் 1% கடரேல் ஒரு கிருமி ாசினி. 

D) குவளாரின் மற்றும் அவயாடின் ஆகியடே ேலிடம மிக்க கிருமி ாசினிகளாக பயன்படுகின்றன.  

75. ோக்கரின் ஒரு பேயற்டக இனிப்புச் சுடேயூட்டியாகும், இது__________லிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.  

A) பேல்லுவலாஸ்  
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B) பைாலுயீன்  

C) ேடளயபஹக்ஸீன்  

D) ஸ்ைார்ச்  

76. உணர்வேற்பி டமயத்துைன் பிடணந்து அதன் இயல்பான பேயல்பாட்டைத் தடுக்கும் 

மருந்துகள்____________என்றடைக்கப்படுகின்றன.  

A) எதிர்விடனயூக்கி  

B) முதன்டம இயக்கி 

C) வ ாதிகள்  

D) மூலக்கூறு இலக்குகள் 

77. ஆஸ்பிரின் என்பது_____________ 

A) அசிட்டைல் ோலிசிலிக் அமிலம்  

B) பபன்ோயில் ோலிசிலிக் அமிலம்  

C) குவளாவராபபன்ோயிக் அமிலம்  

D) ஆந்த்ரனிலிக் அமிலம்  

78. இயற்டக ரப்பர் பகாண்டிருப்பது_____________ 

A) ஒன்றுவிட்ை சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் அடமப்பு  

B) தன்னிச்டேயான சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் அடமப்பு  

C) அடனத்தும் சிஸ் அடமப்பு  

D) அடனத்தும் டிரான்ஸ் அடமப்பு  

79. ட லான் என்பது எதற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

A) பாலிஅடமடு  

B) பாலித்தீன்  

C) பாலி எஸ்ைர்  

D) பாலிோக்கடரடு 

80. பைரிலீன் என்பது எதற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

A) பாலிஅடமடு  

B) பாலி எஸ்ைர்  

C) பாலித்தீன்  

D) பாலிோக்கடரடு 

81. பின்ேருேனேற்றுள் எந்த ஒன்று மக்கும்பலபடி? 

A) ட லான் 6 

B) HDPE 

C) PVC 

D) PHBV 
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82. பபாதுோக ஒட்ைா ேடமயல் பாத்திரங்கள் வமற்பரப்பில் பலபடி பூேப்பட்டுள்ளது. அந்த பலபடியின் ஒற்டறப்படி 

மூலக்கூறு  

A) ஈத்வதன்  

B) புரப்-2-ஈன்ட ட்டரல்  

C) குவளாவராஈத்தீன்  

D) 1, 1, 2, 2-பைட்ராஃபுளுவராஈத்வதன்    

83. கூற்று: இயற்டக இரப்பரின் ஒற்டறப்படி மூலக்கூறு 2-பமத்தில்-1,3-பியுட்ைாடையீன். 

காரணம்: இயற்டக இரப்பரானது எதிரயனி வேர்ப்பு பலபடியாக்கலின் மூலம் உருோகிறது.  

A) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி, வமலும் காரணம், கூற்றுக்கான ேரியான விளக்கமாகும்.  

B) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி, ஆனால் காரணம், கூற்றுக்கான ேரியான விளக்கமல்ல. 

C) கூற்று ேரி ஆனால் காரணம் தேறு  

D) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தேறு  

84. கருவுறுதடல தடுக்கும் மருந்துப் பபாருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு 

A) வ ாபேஸ்ட்ரால்  

B) பேல்வைன்  

C) ேல்ோர்ேன்  

D) குவளாரம்பினிகால்  

85. தூக்கத்டத தூண்டும் மருந்துப் பபாருளாக பயன்படுேது.  

A) பாராசிட்ைமால்  

B) டபதவயானால்  

C) குவளாவராகுயின்  

D) ஈக்ேனில்  

86. பின்ேருேனேற்றுள் (பேயற்டக கம்பளி) பேய்ய பயன்படும் பலபடி? 

A) ஆர்லான்  

B) PVC 

C) பைஃப்லான் 

D) PHBV  

87. வபார்டேகள் (பேயற்டக கம்பிளி) பேய்ய பயன்படும் பலபடி 

A) பாலிஸ்டைரீன்  

B) PAN  

C) பாலிஎஸ்ைர்  

D) பாலித்தீன்  

88. பின்ேரும் கூற்றுகளில் குறுக்க-இடணப்பு பலபடிகள் பதாைர்பான தேறான கூற்று எது? 

A) வபக்கடலட் மற்றும் வமலடமன் ஆகியன எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.  
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B) அடே, இரண்டு அல்லது மூன்று விடனபேயல் பதாகுதிகடளக் பகாண்ை ஒற்டறப்படி மூலக்கூறுகளிலிருந்து 

உருோகின்றன.  

C) அடே, பல்வேறு வ ர்க்வகாட்டு பலபடி ேங்கிலிகளுக்கிடைவய ேகப்பிடணப்புகடள பகாண்டுள்ளன.  

D) அடே, அேற்றின் பலபடி ேங்கிலியில் ேலிடமயான ேகப்பிடணப்புகடள பகாண்டுள்ளன.  

89. குவளாவராடேலினால் மற்றும் பைர்பினிகால் கலடேயானது____________ஆக பயன்படுகிறது.  

A) புடரதடுப்பான்  

B) காய்ச்ேல் மருந்து  

C) எதிர்உயிரி  

D) ேலிநிோரணி  

90. ேரியான இடணயற்றடதக் கண்ைறி:  

A) PHB  - பாலிடஹட்ராக்ஸி பியுட்டிவரட்  

B) PHBV - பாலிடைராக்ஸி பியுட்டிவரட் -co- டஹட்ராக்ஸில் வேளவரட் 

C) PGA  - பாலிகிடளக்காலிக் அமிலம்  

D) PLA  - பாலிவலக்பைாபஜனிக் அமிலம்  

விளக்கம்:  

A) PHB  - பாலிடஹட்ராக்ஸி பியுட்டிவரட்  

B) PHBV - பாலிடைராக்ஸி பியுட்டிவரட் -co- டஹட்ராக்ஸில் வேளவரட் 

C) PGA  - பாலிகிடளக்காலிக் அமிலம்  

D) PLA  - பாலிவலக்ட்க் அமிலம்  

91. இரப்பரின் இயற் பண்புகடள மாற்றியடமக்க____________ 

A) ேல்கடனயாக்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ேல்பரின் அளடே கட்டுப்படுத்துதல்  

B) ேல்கடனயாக்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ேல்பரின் அளடே மிடகப்படுத்தல் 

C) ேல்கடனயாக்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ேல்பரின் அளடே இரு மைங்காக்கல்  

D) ேல்கடனயாக்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ேல்பரின் அளடே  ான்கு மைங்காக்கல்  

92. கூற்று (i): 1 முதல் 3% ேடர ேல்படரக் பகாண்டுள்ள இரப்பரானது மிருதுோனதாகவும், நீளும் தன்டம 

பகாண்ைதாகவும் உருோகிறது.  

கூற்று (ii): 3 முதல் 10% ேடர ேல்படரப் பயன்படுத்தும்வபாது இரப்பரானது கடினமானதாக ஆனால், ப கிழும் 

தன்டம பகாண்ைதாக மாறுகிறது.  

A) கூற்று i மட்டும் ேரி  

B) கூற்று ii மட்டும் ேரி  

C) கூற்று i, ii இரண்டும் ேரி  

D) கூற்று i, ii இரண்டும் தேறு 

93. கீழ்க்கண்ை கூற்றுக்களில் தேறானடதக் கண்ைறி. 

A) இரப்பர் என்பது இயற்டகயில் காணப்படும் பலபடி ஆகும்.  
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B) இரப்பர் மரத்தின் பட்டைகளில் உண்ைாக்கப்படும் பேட்டுகளிலிருந்து ேழியும் இரப்பர் பாலிலிருந்து இடே 

பபறப்படுகின்றன.  

C) இயற்டக இரப்பரில் சிஸ் ஐவோபிரீன் எனப்படும் ஒற்டறப்படி அலகு காணப்படுகிறது. வமலும் இயற்டக 

இரப்பரில் ஆயிரக்கணக்கான ஐவோபிரீன் அலகுகள் ஒவர ேங்கிலியாக இடணந்துள்ளன.  

D) இற்டக இரப்பரானது ேலிடமயானது மற்றும் நீளும் தன்டம பகாண்ைதாகும்.  

விளக்கம்: இயற்டக இரப்பரானது ோலிடமயானதாகவோ அல்லது நீளும் தன்டம பகாண்ைதாகவோ 

இருப்பதில்டல. இரப்பர் உரனூட்ைல் எனும் பேயல்முடறயின் மூலம் இயற்டக இரப்பரின் பண்புகடள 

மாற்றியடமக்க முடியும்.  

94. ஸ்டைரீன் மற்றும் பியுட்ைாடையீன் ஆகிய ஒற்டறப்படி மூலக்கூறுகடளக் பகாண்ை இரப்பர்____________ 

A) இயற்டக இரப்பர்  

B) பியூனா—S  

C) ட லான்  

D) வரயான் 

விளக்கம்: SBR இரப்பர் (Buna-S) எனும் பலபடியானது ஸ்டைரீன் மற்றும் பியுட்ைாடையீன் ஆகிய ஒற்டறப்படி 

மூலக்கூறுகடளக் பகாண்டுள்ளது. பல்லின பலபடிகள், ஒற்டறப்பலபடிகளிலிரந்து முற்றிலும் மாறுபட்ை 

பண்புகடளக் பகாண்டுள்ளன.  

95. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் ஒற்டறப்படி மூலக்கூறு அல்லாதது எது.  

A) எத்திலீன் கிடளக்கால் மற்றும் பைரிப்தாலிக் அமிலம்  

B) பீனால் மற்றும் ஃபார்மால்டிடஹடு 

C) இயற்டக இரப்பர்  

D) வமலடமன் மற்றும் ஃபார்மால்டிடஹடு 

96. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் பலபடி மூலக்கூறு அல்லாதது எது.  

A) யூரியா மற்றும் ஃபார்மால்டிடஹடு  

B) நிவயாப்ரீன்  

C) பியூனா – S 

D) பியூனா – N 

97. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று மின்கம்பிகளுக்கு காப்புப் பபாருளாகவும் மற்றும் பபாம்டமகள் பேய்யவும் 

பயன்படுகிறது.  

A) குடற அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன்  

B) உயர் அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன்  

C) பைஃப்லான்  

D) ட லான்  

98. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று பாட்டில்கள் மற்றும் குைாய்கள் பேய்யப் பயன்படுகிறது.  

A) பைஃப்லான்  

B) ட லான்  
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C) குடற அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன்  

D) உயர் அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன்  

99. பபாருட்கள் மீது வமல் பூச்சு பூேவும், ஒட்ைா ேடமயல் பாத்திரங்கள் பேய்யவும் பயன்பைக்கூடியது? 

A) பைஃப்லான்  

B) ட லான்  

C) குடற அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன்  

D) உயர் அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன் 

100. வபார்டேகள் மற்றும் ஸ்பேட்ைர்கள் தயாரிப்பில் கம்பளிக்கு மாற்றாக பயன்பைக்கூடியது__________ 

A) பைஃப்லான்  

B) ட லான் 

C) ஆர்லான்  

D) உயர் அைர்த்தி பாலிஎத்திலீன் 

101. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று ஜவுளித் துடறயிலும் அட்டைகள் தயாரிப்பிலும் பயன்படுகிறது.  

A) பைஃப்லான்  

B) ட லான் – 6, 6  

C) ஆர்லான்  

D) ட லான் - 6 

102. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று ையர்கள் மற்றும் இடைகள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது. 

A) பைஃப்லான்  

B) ட லான் – 6, 6 

C) ஆர்லான்  

D) ட லான் - 6  

103. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று பாதுகாப்பு தடலகேேங்களில் கண்ணாடி ேலூவூட்ை பபாருளாக 

பயன்படுகிறது. 

A) பைஃப்லான்  

B) பைரிலீன்  

C) ஆர்லான்  

D) ட லான் - 6  

விளக்கம்: இது பஞ்சு அல்லது கம்பளி இடைகளுைன் கலத்திலும், பாதுகாப்பு தடலகேேங்களில் கண்ணாடி 

ேலுவூட்ை பபாருளாகவும் பயன்படுகிறது.  

104. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று எளிதில் உடையாத தட்டுகள் பேய்ய பயன்படுகிறது. 

A) வ ாவோவலக்  

B) வபக்கடலட்  

C) வமலடமன் ஃபார்மால்டிடஹடு  
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D) பைரிலீன்  

105. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று வேதிப்பபாருள் வேமிப்பு கலன்கள் மற்றும் இைமாற்றுப் பட்டைகள் தயாரிக்க 

பயன்படுகிறது. 

A) வ ாவோவலக்  

B) வபக்கடலட்  

C) பைரிலீன்  

D) நிவயாப்ரீன்  

விளக்கம்: இது இரப்படர விை வமம்பட்ைது, வமலும் இது வேதிப்பபாருள்களால் பாதிக்கப்படுேதில்டல. இது 

வேதிப்பபாருள் வேமிப்பு கலன்கள் மற்றும் இைமாற்றுப் பட்டைகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.  

106. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று ப ளிகுைல்கள் தயாரிக்கவும் மற்றும் தண்ணீர் பதாட்டியின் 

உள்பூச்சியாகவும் பயன்படுகிறது. 

A) பியூனா – N  

B) வபக்கடலட்  

C) பைரிலீன்  

D) நிவயாப்ரீன்  

107. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் எந்த ஒன்று எலும்பியல் ோதனங்களிலும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ை மருந்து விடுவிப்பிலும் 

பயன்படுகிறது.  

A) 3 – டஹட்ராக்ஸி பியுட்ைனாயிக் அமிலம்  

B) 3 – டஹட்ராக்ஸி பபன்ைனாயிக் அமிலம்  

C) ட லான் - 6 

D) A, B இரண்டும் 
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