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 Padasalai's NEWS - Group  

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA 

 

 Padasalai's Channel - Group 

https://t.me/padasalaichannel 

 

 Lesson Plan - Group 

https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw 

 

 

 12th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_12th 

 

 11th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_11th 

 

 10th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_10th 

 

 9th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_9th 

 

 6th to 8th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_6to8 

 

 1st to 5th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_1to5 

 

 TET - Group 

https://t.me/Padasalai_TET 

 

 PGTRB - Group 

https://t.me/Padasalai_PGTRB 

 

 TNPSC - Group 

https://t.me/Padasalai_TNPSC 
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பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் 
 

புத்தக ஒரு மதிப்பபண் வினாத் பதாகுப்பு 
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பட்டதாரி ஆசிரியய (அறிவியல்) 
அரசினர் ஜமனியைப் பள்ளி 
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சரியான விடைடயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக 

இயக்க விேிகள் 
1. கீழ்க்கண்டவற்று நிலைமம் எதலைச் சார்ந்தது 

அ) ப ாருளின் எலட   ஆ) ககாளின் ஈர்ப்பு முடுக்கம்   இ) ப ாருளின் நிலை   ஈ) அ மற்றும் ஆ 

2. கணத்தாக்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எதற்குச் சமமாைது. 

அ) உந்த மாற்று வதீம்  ஆ) விலச மற்றும் காை மாற்ை வதீம்  இ) உந்த மாற்ைம்   

  ஈ) நிலை வதீ மாற்ைம் 

3 . கீழ்கண்டவற்ைிள் நியூட்டைின் மூன்ைாம் விதி எங்கு  யன் டுகிைது. 

அ) ஓய்வுநிலையிலுள்ள ப ாருளில்  ஆ) இயக்க நிலையிலுள்ள ப ாருளில்  இ) அ மற்றும் ஆ  

ஈ) சமநிலையுள்ள ப ாருட்களில் மட்டும் 

4. உந்த மதிப்ல  y அச்சிலும் காைத்திலை x அச்சிலும்  பகாண்டு ஒரு வலை டம் 
வலையப் டுகிைது. இவ்வலை ட சாய்வின் மதிப்பு 

அ) கணத்தாக்குவிலச ஆ) முடுக்கம்  இ) விலச ஈ) விலச மாற்ைவதீம் 

5. விலசயின் சுழற்ச்சி விலளவு கீழ்காணும் எந்த விலளயாட்டில்  யன் டுகிைது 

அ) நீச்சல் க ாட்டி ஆ) படன்ைிஸ்  இ) லசக்கிள்  ந்தயம் ஈ) ஹாக்கி 

6. புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் gன் அைகு ms-2 ஆகும். இது கீழ்காண் அைகுகளில் எதற்கு சமமாகும். 

அ) cms-1 ஆ) NKg-1  இ) N m2 kg-1 ஈ) cm2 s-2 

7. ஒரு கிகைாகிைாம் எலட என் து _________ ற்கு  சமமாகும். 

அ) 9.8 லடன் ஆ) 9.8 x 104 N    இ) 98 x 104 ஈ) 980 லடன் 

8. புவியில் M நிலை பகாண்ட ப ாருள் ஒன்று புவியின்  ஆைத்தில்  ாதி அளவு ஆைம் பகாண்ட 
ககாள் ஒன்ைிற்கு எடுத்துச் பசல்ைப் டுகிைது. அங்கு அதன்  நிலை மதிப்பு. 

அ) 4M  ஆ) 2M   இ) M/4 ஈ) M 

9. நிலை மதிப்பு மாைாமல் புவியாைது தைது ஆைத்தில்  50% சுருங்கிைால் புவியில் 
ப ாருட்களின் எலடயாைது? 

அ) 50% குலையும் ஆ) 50% அதிகரிக்கும்  இ) 25% குலையும்   ஈ) 300% அதிகரிக்கும். 

10. ைாக்பகட் ஏவுதைில் _______________ விதி/கள்   யன் டுத்தப் டுகிைது. 

அ) நியூட்டைின் மூன்ைாம் விதி ஆ) நியூட்டைின் ப ாது ஈர்ப் ியல் விதி இ) கநர் ககாட்டு உந்த 
மாைாக் ககாட் ாடு  ஈ) அ மற்றும் இ 

ஒளியியல் 
 1. A,B,C,D என்ை நான்கு ப ாருள்களின் ஒளி விைகல்    எண்கள் முலைகய 1.31, 1.43, 1.33,2.4 
எைில், 

இவற்ைில் ஒளியின் திலசகவகம் ப ருமமாக   உள்ள ப ாருள் எது? 

அ) A     ஆ) B    இ) C    ஈ) D 
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2. ப ாருளின் அளவிற்கு சமமாை, தலைகீழாை  பமய்ப் ிம் ம் கிலடக்க ப ாருள் லவக்கப் ட 

கவண்டிய பதாலைவு 

அ) f       ஆ) ஈைிைாத் பதாலைவு   இ) 2f     ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இலடயில் 

3.. மின் விளக்கு ஒன்று குவிபைன்சு ஒன்ைின்  முதன்லமக் குவியத்தில் லவக்கப் ட்டுள்ளது. 
மின் விளக்கு ஒளியூட்டப் டும் க ாது, குவி பைன்சாைது 

அ) விரிக்கும் கற்லைகலள உருவாக்கும்  ஆ) குவிக்கும் கற்லைகலள உருவாக்கும்  

 இ) இலணக் கற்லைகலள உருவாக்கும்  ஈ) நிைக் கற்லைகலள உருவாக்கும். 

4. குவி பைன்சின் உருப்ப ருக்கமாைது எப்க ாதும்  ___________ மதிப்புலடயது. 

அ) கநர்க்குைி  ஆ) எதிர்க்குைி   இ) கநர்க்குைி (அ) எதிர்க்குைி  இ) சுழி 

5. ஒரு குவி பைன்சாைது, மிகச்சிைிய பமய் ிம் த்லத  முதன்லமக் குவியத்தில் 
உருவாக்கிைால்,  ப ாருள் லவக்கப் ட்டு இடம் _________ 

அ) முதன்லமக் குவியம்   ஆ) ஈைிைாத் பதாலைவு   இ) 2f    ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இலடயில் 

6. ஒரு பைன்சின் திைன் 4D எைில் அதன் குவியத்  பதாலைவு 

அ) 4 மீ  ஆ) -40மீ  இ) -0.25 மீ  ஈ) – 2.5 மீ 

7. கிட்டப் ார்லவ குலை ாடு உலடய கண்ணில்,  ப ாருளின்  ிம் மாைது _______  

கதான்றுவிக்கப் டுகிைது. 

அ) விழித் திலைக்குப்  ின்புைம்   ஆ) விழித்திலையின் மீது 

இ) விழித் திலைக்கு முன் ாக     ஈ) குருட்டுத் தாைத்தில் 

8. விழி ஏற் லமவுத் திைன் குலை ாட்லடச் சரி  பசய்ய உதவுவது 

அ) குவி பைன்சு  ஆ) குழி பைன்சு   இ) குவி ஆடி ஈ) இரு குவிய பைன்சு 

9. பசால் அகைாதியில் உள்ள சிைிய எழுத்துகலளப்   டிப் தற்கு உகந்த பைன்சு எது? 

அ) 5 பச.மீ குவிய தூைம் பகாண்ட குவிபைன்சு        ஆ) 5 பசமீ குவிய தூைம் பகாண்ட குழி 
பைன்சு  இ) 10 பச.மீ குவிய தூைம் பகாண்ட குவி பைன்சு    ஈ) 10 பச.மீ குவிய தூைம் பகாண்ட 
குழி பைன்சு 

10. ஒரு முப் ட்டகத்தின் வழிகய பசல்லும், நீைம்,   ச்லச மற்றும் சிவப்பு நிைங்களின் அலை  

நீளங்கள் VB, VG, VR எைில்  ின்வருவைவற்றுள்  எச்சமன் ாடு சரியாைது? 

அ) VB = VG = VR    ஆ) VB > VG >VR    இ) VB < VG < VR    ஈ) VB < VG > VR 

 

தவப்ப இயற்பியல் 
1. ப ாது வாயு மாைிைியின் மதிப்பு 

அ) 3.81 J கமால்–1  K–1 ஆ) 8.03 J கமால்–1K–1   இ) 1.38 J கமால்–1 K–1   ஈ) 8.31 J கமால்–1 K–1 

2. ஒரு ப ாருலள பவப் ப் டுத்திைாகைா அல்ைது குளிர்வித்தாகைா அப்ப ாருளின் நிலையில் 

ஏற் டும் மாற்ைம் 

அ) கநர்க்குைி ஆ) எதிர்க்குைி இ) சுழி ஈ) இவற்ைில் எதுவுமில்லை 
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3. ஒரு ப ாருலள பவப் ப் டுத்துக ாது அல்ைது குளிர்விக்கும்க ாது ஏற் டும் நீள்பவப்  விரிவு 

எந்த அச்சு வழியாக நலடப றும்? 

அ) X அல்ைது –X     ஆ) Y அல்ைது –Y       இ) (அ) மற்றும் (ஆ)    ஈ) (அ) அல்ைது (ஆ) 

4. மூைக்கூறுகளின் சைாசரி _________  பவப் நிலை ஆகும். 

அ) இயக்க ஆற்ைல் மற்றும் நிலை ஆற்ைலுக்கிலடகய உள்ள கவறு ாடு   

ஆ) இயக்க ஆற்ைல் மற்றும் நிலை ஆற்ைைின்  கூடுதல்    இ) பமாத்த ஆற்ைல் மற்றும் நிலை 

ஆற்ைலுக்கிலடகயயாை கவறு ாடு 

ஈ) இயக்க ஆற்ைல் மற்றும் பமாத்த   ஆற்ைலுக்கிலடகயயாை கவறு ாடு 

5. பகாடுக்கப் ட்டுள்ள  டத்தில் பவப்  ஆற்ைல்  ைவும் திலசகள் 

 

 

மின்தனாட்ைவியல் 
1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியாைது? 

(a) மின்னூட்டம்  ாயும் வதீம் மின் திைன்.              (b) மின்னூட்டம்  ாயும் வதீம் மின்கைாட்டம் 

(c) மின்ைாற்ைல் மாறும் வதீம் மின்கைாட்டம்      (d) மின்கைாட்டம் மாறும் வதீம் மின்னூட்டம் 

2. மின்தலடயின் SI அைகு 

a) கமா    b) ஜூல்        c) ஓம்     d) ஓம் மீட்டர் 

3. ஒரு எளிய மின்சுற்ைில் சாவிலய மூடியவுடன்    மின்விளக்கு ஒளிர்வது ஏன்? 

  (a) சாவி மின்சாைத்லத தயாரிக்கிைது 

  (b) சாவி மூடியிருக்கும் க ாது மின்சுற்ைின்   சுற்றுப் ாலதலய மூடி விடுகிைது. 

  (c) சாவி மூடியிருக்கும் க ாது மின்சுற்ைின்  சுற்றுப் ாலத திைக்கிைது 

  (d) மின்விளக்கு மின்கைற்ைமலடயும். 

4. கிகைா வாட் மணி என் து எதனுலடய அைகு ? 

a) மின்தலட எண்      b) மின் கடத்து திைன்        c) மின் ஆற்ைல்         d) மின் திைன் 

 
ஒலியியல் 

 1. ஒைி அலைகள் காற்ைில்  ைவும் க ாது அதன் துகள்கள் 

அ. அலையின் திலசயில் அதிர்வுறும்.    ஆ.அதிர்வுறும், ஆைால் குைிப் ிட்டத் திலச இல்லை 
இ. அலையின் திலசக்கு பசங்குத்தாக அதிர்வுறும்  ஈ. அதிர்வுறுவதில்லை. 
2. வாயு ஊடகத்தில் ஒைியின் திலசகவகம் 330 மீவி-1. பவப் நிலை மாைிைியாக இருக்கும் 
க ாது, அதன் அழுத்தம்4 மடங்கு உயர்த்தப் ட்டால்,ஒைியின்திலசகவகம் 

அ. 330 மீவி-1   ஆ. 660 மீவி-1   இ. 156 மீவி-1   ஈ. 990 மீவி-1 

3. மைிதைால் உணைக்கூடிய பசவியுணர் ஒைியின்  அதிர்பவண் 

அ. 50 kHz      ஆ. 20 kHz     இ. 15000 kHz      ஈ. 10000 kHz 
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4. காற்ைில் ஒைியின் திலசகவகம் 330 மீவி-1. அதன் பவப் நிலை இைட்டிப் ாக்கப் ட்டு, அழுத்தம் 

 ாதியாகக் குலைக்கப் ட்டால் ஒைியின்திலசகவகம் காண்க. 
அ. 330 மீவி-1        ஆ. 165 மீவி-1     இ. 330 × √2 மீவி-1 ஈ. 320 × √2 மீவி-1 

5. 1.25 × 104 Hz அதிர்பவண் உலடய ஒைியாைது 344 மீவி-1 கவகத்தில்  ைவுகிைது எைில், அதன் 

அலை நீளம்? 

அ. 27.52 மீ    ஆ. 275.2 மீ     இ. 0.02752 மீ    ஈ. 2.752 மீ 

6. ஒரு ஒைி அலையாைது எதிபைாைிக்கப் ட்டு  மீண்டும் அகத ஊடகத்தில்  ைவும்க ாது, 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாற்ைமலடயும் 

அ. கவகம்      ஆ. அதிர்பவண்    இ. அலைநீளம்   ஈ. எதுவுமில்லை 

7. ஒரு ககாளின் வளிமண்டைத்தில் ஒைியின்   திலசகவகம் 500 மீவி-1 எைில் எதிபைாைி ககட்க 

ஒைி மூைத்திைகும், எதிபைாைிக்கும்  ைப் ிற்கும்  இலடகய கதலவயாை குலைந்த ட்சத் 

பதாலைவு என்ை? 

அ. 17 மீ    ஆ. 20 மீ    இ. 20 மீ     ஈ. 50 மீ 

 

அணுக்கரு இயற்பியல் 
 

1. மைிதைால் உருவாக்கப் ட்ட கதிரியக்கம் _____________ எைக் கருதப் டுகிைது. 
அ) தூண்டப் ட்ட கதிரியக்கம்   ஆ) தன்ைிச்லசயாை கதிரியக்கம் 

இ) பசயற்லகக் கதிரியக்கம்      ஈ) அ மற்றும் இ 

2. கதிரியக்கத்தின் அைகு _____________ 

அ) ைாண்ட்ஜன்   ஆ) கியூரி  இ) ப க்பகாைல் ஈ) இலவ அலைத்தும் 

3. பசயற்லகக் கதிரியக்கத்திலைக் கண்டைிந்தவர் 

அ) ப க்பகாைல் ஆ) ஐரின் கியூரி   இ) ைாண்ட்ஜன்   ஈ) நீல்ஸ் க ார் 

4. கீழ்க்கண்ட எந்த விலையில் கசய் உட்கருவின்  நிலை எண் மாைாமல் இருக்கும் 

(i) α-சிலதவு   (ii) β-சிலதவு   (iii) γ -சிலதவு (iv) நியூட்ைான் சிலதவு 

 

அ) (i) மட்டும் சரி   ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி   இ) (i) மற்றும் (iv) சரி   ஈ) (ii) மற்றும் (iv) சரி 

 

5. புற்றுகநாய் சிகிச்லசயில்  யன் டும் கதிரியக்க  ஐகசாகடாப்பு _____________ 

அ) கைடிகயா அகயாடின் ஆ) கைடிகயா கார் ன்  இ) கைடிகயா ககா ால்ட் ஈ) கைடிகயா நிக்கல் 

6. காமாக் கதிர்கள் அ ாயகைமாைது காைணம் அலவ 

அ) கண்கள் மற்றும் எலும்புகலளப்  ாதிக்கும்  ஆ) திசுக்கலளப்  ாதிக்கும் 

இ) மை ியல் குலை ாடுகலள உண்டாக்கும்      ஈ) அதிகமாை பவப் த்லத உருவாக்கும் 

7. காமாக் கதிரியக்கத்திைிருந்து நம்லமப்  ாதுகாக்க  _____________ உலைகள்  யன் டுகின்ைை. 
அ) காரீய ஆக்லசடு   ஆ) இரும்பு    இ) காரீயம்   ஈ) அலுமிைியம் 

8. கீழ்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியாைலவ? 

i) α துகள்கள் என் லவ ஃக ாட்டான்கள்  (ii) காமாக் கதிரியக்கத்தின் ஊடுருவுத் திைன் குலைவு 

(iii) α துகள்களின் அயைியாக்கும் திைன் அதிகம் (iv) காமாக் கதிர்களின் ஊடுருவுத்திைன் அதிகம் 

 

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

இ) (iv) மட்டும் சரி         ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 
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9. புகைாட்டான் - புகைாட்டான் பதாடர்விலைக்கு  எடுத்துக்காட்டு 

அ) அணுக்கரு  ிளவு  ஆ) ஆல் ாச் சிலதவு   இ) அணுக்கரு இலணவு ஈ)  டீ்டாச் சிலதவு 

 

10. அணுக்கரு சிலதவு விலையில் 6 X12 α சிலதவு ZYA  எைில் A மற்றும் Z ன் மதிப்பு 

அ) 8, 6   ஆ) 8, 4  இ) 4, 8  ஈ) பகாடுக்கப் ட்ட தைவுகளிைிருந்து காண இயைாது 

11. காமிைி அணுக்கரு உலை அலமந்துள்ள இடம் 

அ) கல் ாக்கம் ஆ) கூடங்குளம்   இ) மும்ல  ஈ) இைாஜஸ்தான் 

12. கீழ்கண்ட எந்தக் கூற்று / கூற்றுகள் சரியாைலவ? 

(i) அணுக்கரு உலை மற்றும் அணுகுண்டு ஆகியவற்ைில் பதாடர் விலை நிகழும் 

(ii) அணுக்கரு உலையில் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட த பதாடர்விலை நிகழும் 

(iii) அணுக்கரு உலையில் கட்டுப் டுத்தப் டாத பதாடர்விலை நிகழும் 

(iv) அணுகுண்டு பவடித்தைில் பதாடர்விலை நிகழாது 

அ) (i) மட்டும் சரி   ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி    இ) (iv) மட்டும் சரி    ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 

 

அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் 
1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது குலைந்த நிலைலயக் பகாண்டது? 

அ. 6.023 × 1023 ஹைீியம அணுக்கள   ஆ. 1 ஹைீியம அணு   இ. 2 கி ஹைீியம   ஈ. 1 கமால் 
ஹைீியம அணு. . 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள எது மூவணு மூைககூறு? 

அ. குளுக்ககாஸ்   ஆ. ஹைீியம    இ. கார் ை லட ஆக்லசடு   ஈ. லஹட்ைஜை 

3. திட்ட பவப்  அழுத்த நிலையில் 4.4 கி CO2 இன்  ருமன் 

அ. 22.4 ைிட்டை      ஆ. 2.24 ைிடடை    இ. 0.24 ைிட்டை   ஈ. 0.1 ைிடடை 

4.   1 கமால் லநட்ைஜன் அணுவின் நிலை 

அ. 28 amu                  ஆ. 14 amu       இ. 28 கி        ஈ. 14 கி 

5. 1 amu எை து 

அ. C -12 ன் அணுநிலை ஆ. லஹட்ைஜைின் அணுநிலை   

 இ ஒரு C-12 ன் அணுநிலையில் 1/12  ங்கின் நிலை  ஈ. O - 16 ை அணு நிலை 

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவைாை கூற்று எது? 

அ. ஒரு கிைாம் C -12 வாைது அவகாட்கைா எண்ணிக்லகயிைாை அணுக்கலளக் பகாண்ட்து 

ஆ. ஒரு கமால் ஆக்சிஜன் வாயுவாைது அவகாட்கைா எண்ணிக்லகயிைாை மூைக்கூறுகலளக் 
பகாண்டது 

இ. ஒரு கமால் லஹட்ைஜன் வாயுவாைது அவகாட்கைா எண்ணிக்லகயிைாை அணுக்கலளக்  
பகாண்டது. 

ஈ. ஒரு கமால் எைக்ட்ைான் எை து 6.023 × 1023  எைக்ட்ைாலைக் குைிக்கிைது.. 

7. திட்ட பவப்  அழுத்த நிலையில் 1 கமால் ஈைணு மூைக்கூறு வாயுவின்  ருமன் 

அ. 11.2 ைிட்டர்        ஆ. 5.6 ைிட்டர்  இ. 22.4 ைிட்டர்          ஈ. 44.8 ைிட்டர் 
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8.   20 Ca40 தைிமத்தின் உட்கருவில் 

அ. 20 புகைாட்டான் 40 நியூட்ைான்          ஆ. 20 புகைாட்டான் 20 நியூட்ைான் 

இ. 20 புகைாட்டான் 40 எைக்ட்ைான்         ஈ. 20 புகைாட்டான் 20 எைக்ட்ைான் 

9. ஆக்சிஜைின் கிைாம் மூைக்கூறு நிலை 

அ. 16 கி.    ஆ. 18 கி.       இ. 34 கி.     ஈ. 17 கி. 

10. 1 கமால் எந்த ஒரு ப ாருளும் ___________  மூைக்கூறுகலளக் பகாண்டிருக்கும். 

அ. 6.023 × 1023    ஆ. 6.023 x 10-23      இ. 3.0115 x 1023    ஈ. 12.046 x 1023 

 
ேனிமங்களின்  ஆவர்த்ேன வடகப்பாடு 

1. ஆவர்த்தை அட்டவலணயில் உள்ள பதாடர்கள் மற்றும் பதாகுதிகள் எண்ணிக்லக 
___________ 
அ. 6,16    ஆ. 7,17   இ. 8,18    ஈ. 7,18 
2. நவைீ ஆவர்த்தை விதியின் அடிப் லட _________ 
அ. அணு எண்   ஆ. அணு நிலை  இ. ஐகசாகடாப் ின் நிலை ஈ. நியுட்ைாைின் எண்ணிக்லக 
3. கஹைஜன் குடும் ம் எந்த பதாகுதிலயச் கசர்ந்தது 
அ. 17வது   ஆ. 15வது  இ. 18வது   ஈ. 16வது 
4.________ என் து ஆவர்த்தை  ண்பு 
அ. அணு ஆைம்  அ. அயைி ஆைம்  இ. எைக்ட்ைான் நாட்டம்  ஈ. எைக்ட்ைான் கவர்தன்லம 
5. துருவின் வாய்ப் ாடு _________ 
அ. FeO.xH2O  ஆ. FeO4.×H2O  இ. Fe2O3.xH2O    ஈ. FeO 
6. அலுமிகைா பவப்  விலையில், அலுமிைியத்தின்   ங்கு 
அ. ஆக்ஸிஜகைற்ைி ஆ. ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கி  இ. லஹட்ைஜகைற்ைி  ஈ. சல் ர் ஏற்ைி 
7. பமல்ைிய  டைமாக துத்தநாக  டிலவ,  ிை உகைாகத்தின் மீது ஏற் டுத்தும் நிகழ்வு 
_________ எைப் டும். 
அ. வர்ணம் பூசுதல் ஆ. நாகமுைாமிடல் இ. மின்முைாம் பூசுதல் ஈ. பமல்ைியதாக்கல் 
8. கீழ்க்கண்ட மந்த வாயுக்களில், எது பவளிப்புை ஆற்ைல் மட்டத்தில் இைண்டு 
எைக்ட்ைான்கலளக் பகாண்டது. 
அ. He ஆ. Ne  இ. Ar   ஈ. Kr 
9. நியான் வாயுவின் எைக்ட்ைான் நாட்டம் பூஜ்ஜியம்  ஆக காைணம் _________ 
அ. நியுட்ைாைின் உறுதியாை வரிலச அலமப்பு  ஆ. எைக்ட்ைாைின் உறுதியாை கட்டலமப்பு 
இ. குலைந்த உருவளவு                        ஈ. அதிக அடர்த்தி 
10 இைசக்கைலவ உருவாக்கைில் கதலவப் டும் முக்கியமாை உகைாகம் _________ 
அ. Ag   ஆ. Hg   இ. Mg  ஈ. Al 
 

கடைசல்கள் 
1. நீரில் கலைக்கப் ட்ட உப்புக் கலைசல் என் து  ____________ கைலவ. 
அ. ஒரு டித்தாை   ஆ.  ை டித்தாை  இ. ஒரு டித்தாை மற்றும்  ல் டித்தாைலவ 

ஈ. ஒரு டித்தாைலவ அல்ைாதலவ 
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2. இருமடிக்கலைசைில் உள்ள கூறுகளின்   எண்ணிக்லக ____________ 

அ. 2   ஆ. 3    இ. 4   ஈ. 5 

3. கீழ்கண்டவற்றுள் எது சர்வக்கலைப் ான்  எைப் டுவது ____________ 

அ. அசிட்கடான் ஆ. ப ன்சீன்   இ. நீர்     ஈ. ஆல்கஹால் 

4. குைிப் ிட்ட பவப் நிலையில், குைிப் ிட்ட அளவு  கலைப் ாைில் கமலும் கலைப ாருலள 
கலைக்க முடியாகதா அக்கலைசல் ____________ எைப் டும். 
அ. பதவிட்டிய கலைசல்               ஆ. பதவிட்டாத கலைசல் 

இ. அதி பதவிட்டிய கலைசல்      ஈ. நீர்த்த கலைசல் 

5. நீைற்ை கலைசலை அலடயாளம் காண்க 

அ. நீரில் கலைக்கப் ட்ட உப்பு                            ஆ. நீரில் கலைக்கப் ட்ட குளுக்ககாஸ் 

இ. நீரில் கலைக்கப் ட்ட காப் ர் சல்க ட்    ஈ. கார் ன் - லட- சல்ல டில் கலைக்கப் ட்ட சல் ர் 

6. குைிப் ிட்ட பவப் நிலையில், அழுத்தத்லத  அதிகரிக்கும் க ாது நீர்மத்தில் வாயுவின் 

கலைதிைன் ____________. 

அ. மாற்ைமில்லை ஆ. அதிகரிக்கிைது    இ. குலைகிைது ஈ. விலை இல்லை 

7. 100 கி நீரில் கசாடியம் குகளாலைடின் கலைதிைன்  36 கி. 25 கி கசாடியம் குகளாலைடு 100 மி.ைி 
நீரில் கலைத்த  ிைகு கமலும் எவ்வளவு உப்ல   கசர்த்தால் பதவிட்டிய கலைசல் உருவாகும்? 

அ. 12 கி   ஆ. 11 கி   இ. 16 கி            ஈ. 20 கி 
8. 25% ஆல்கஹால் கலைசல் என் து ___________ 

அ. 100 மி.ைி நீரில் 25 மி.ைி ஆல்கஹால்   ஆ. 25 மி.ைி நீரில் 25 மி.ைி ஆல்கஹால் 

இ. 75 மி.ைி நீரில் 25 மி.ைி ஆல்கஹால்      ஈ. 25 மி.ைி நீரில் 75 மி.ைி ஆல்கஹால் 

9. ஈைம் உைிஞ்சிக் கலையும் கசர்மங்கள் உருவாகக்   காைணம் ____________ 

அ. ஈைம் மீது அதிக நாட்டம்           ஆ. ஈைம் மீது குலைந்த நாட்டம் 

இ. ஈைம் மீது நாட்டம் இன்லம      ஈ. ஈைம் மீது மந்தத்தன்லம 

10. கீழ்கண்டவற்றுள் எது நீர் உைிஞ்சும்   தன்லமயுலடயது ____________ 

அ. ஃப ரிக் குகளாலைடு   ஆ காப் ர் சல்க ட் ப ன்டாலஹட்கைட் 

 இ. சிைிக்கா பஜல்              ஈ. இவற்றுள் எதுமில்லை 

 

தவேிவிடனகளின் வடககள் 
1. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) என் து 

அ) சிலதவுறுதல் விலை                        ஆ) கசர்க்லக விலை 

 இ) ஒற்லை இடப்ப யர்ச்சி விலை   ஈ) இைட்லட இடப்ப யர்ச்சி விலை 

2. ஒளிச்சிலதவு என் து இதைால் நலடப றும் சிலதவு விலையாகும். 
அ) பவப் ம் ஆ) மின்ைாற்ைல்  இ) ஒளி   ஈ) எந்திை ஆற்ைல் 

3 கார் ன் மற்றும் ஆக்சிஜன் இலடகயயாை ஒரு விலை  ின்வருமாறு குைிக்கப் டுகிைது. 
C(s) + O2(g) → CO2(g) 

இது எவ்வலக விலையாக வலகப் டுத்தப்  டுகிைது. 
(i) கசர்க்லக விலை (ii) எரிதல் விலை  (iii) சிலதவுறுதல் விலை (iv) மீளா விலை 

 

அ) (i) மற்றும் (ii)   ஆ) (i) மற்றும் (iv)  இ) (i), (ii) மற்றும் (iii)   ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iv) 
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4. Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) → BaSO4 (s)↓ + 2 NaCl(aq)  என்ை கவதிச்சமன் ாடு  ின்வருைவற்றுள் 

எவ்வலக விலைலயக் குைிக்கிைது. 
அ) நடுநிலையாக்கல் விலை    ஆ) எரிதல் விலை  

இ) வழீ் டிவாதல் விலை             ஈ) ஒற்லை இடப்ப யர்ச்சி விலை 

5. கவதிச் சமநிலை  ற்ைிய  ின்வரும் கூற்றுகளில்  எலவ சரியாைலவ? 

(i) இயக்கத்தன்லம உலடயது.   
(ii) சமநிலையில் முன்கைாக்கு மற்றும்  ின்கைாக்கு விலைகளில் விலைகவகம் சமம் 

 (iii) மீளா விலைகள் கவதிச் சமநிலைலய அலடவதில்லை. 
(iv) விலை டு ப ாருள் மற்றும் விலைவிலளப் ப ாருள்களில் பசைிவு கவறு டைாம். 
 

அ) (i), (ii) மற்றும் (iii) ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iv) இ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)   ஈ) (i), (iii) மற்றும் (iv) 

6. X(s) + 2HCl(aq) → XCl2(aq) + H2(g) என்ை ஒற்லை இடப்ப யர்ச்சி விலையில் X என் து 

 ின்வருவைவற்றுள் எலதக் குைிக்கிைது. 
(i) Zn     (ii) Ag    (iii) Cu      (iv) Mg 

சரியாை இலணலயத் கதர்ந்பதடு. 
அ) (i) மற்றும் (ii)     ஆ) (ii) மற்றும் (iii)     இ) (iii) மற்றும் (iv)           ஈ) (i) மற்றும் (iv) 

7.  ின்வருவைவற்றுள் எது “தைிமம் + தைிமம் → கசைமம்" வலக அல்ை. 
அ) C(s) +O2(g) → CO2(g)                         ஆ) 2K(s) + Br2(l) → 2KBr(s) 

இ) 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)                  ஈ) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s) 

8.  ின்வருவைவற்றுள் எது வழீ் டிவாதல் விலைலய குைிக்கிைது. 
அ) A(s) + B(s) → C(s) + D(s)             ஆ) A(s) + B(aq) → C(aq) + D(l) 

இ) A(aq) + B(aq) → C(s) + D(aq)       ஈ) A(aq) + B(s) → C(aq) + D(l) 

9. ஒரு கலைசைின் pH மதிப்பு 3 எைில், அதன் (OH-) லஹடிைாக்லசடு அயைி பசைிவு என்ை? 

அ) 1 x 10-3 M   ஆ) 3 M   இ) 1 x 10-11 M    ஈ) 11 M 

10. தூளாக்கப் ட்ட CaCO3; கட்டியாை CaCO3 விட தீவிைமாக விலைபுரிகிைது. காைணம் 

அ) அதிக புைப் ைப் ளவு ஆ) அதிக அழுத்தம் இ) அதிக பசைிவிைால் ஈ) அதிக பவப் நிலை 

 

 
 

கார்பனும் அேன் தசர்மங்களும் 
1. ஒரு திைந்த சங்கிைித் பதாடர் கரிம கசர்மத்தின்  மூைக்கூறு வாய்ப் ாடு HC 63 அந்தத் 
கசர்மத்தின்  வலக 

அ. அல்ககன்  ஆ. அல்கீன்   இ. அல்லகன் ஈ. ஆல்கஹால் 

2. ஒரு கரிம கசர்மத்தின் IUPAC ப யர் 3-  பமத்தில் ியூட்டன் - 1 – ஆல் இது எந்த வலகச் 

கசர்மம் 

அ. ஆல்டிலஹடு   ஆ. கார் ாசிைிக் அமிைம்   இ. கீட்கடான்   ஈ. ஆல்கஹால் 

3. IUPAC ப யரிடுதைின் டி ஆல்டிலஹடுக்காக  கசர்க்கப் டும் இைண்டாம் நிலை மின்பைாட்டு 

அ. ஆல்   ஆ. ஆயிக் அமிைம்    இ. ஏல்   ஈ. அல் 

4.  ின்வரும்  டி வரிலச கசர்மங்களில்,  பதாடர்ச்சியாக வரும் இலண எது? 

அ. C3H8 and C4H10    ஆ. C2H2 and C2H4    இ. CH4 and C3H6    ஈ. C2H5OH and C4H8OH 
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5. C2H5OH + 3 O2→2 CO2 + 3 H2O என் து 

அ. எத்தைால் ஒடுக்கம்                                                  ஆ. எத்தைால் எரிதல்   

இ. எத்தைாயிக் அமிைம் ஆக்சிஜகைற்ைம்           ஈ. எத்தகைல் ஆக்சிஜகைற்ைம் 

6. எரி சாைாயம் என் து ஒரு நீர்ம கலைசல். இதிலுள்ள  எத்தைாைின் சதவதீம்------- 
அ. 95.5 %    ஆ. 75.5 %   இ. 55.5 %    ஈ. 45.5 % 

7. கீழ்கண்டவற்றுள் எது மயக்கமூட்டியாக    யன் டுகிைது. 
அ. கார் ாக்சிைிக் அமிைம்    ஆ. ஈதர்    இ. எஸ்டர் ஈ. ஆல்டிலஹடு 

8. TFM என் து கசாப் ின் எந்த  குதிப் ப ாருலளக்  குைிக்கிைது. 
அ. தாது உப்பு   ஆ. லவட்டமின் ‘   இ. பகாழுப்பு அமிைம் ஈ. கார்க ாலஹட்கைட் 

9. கீழ்கண்டவற்றுள் டிடர்பஜண்ட்லட  ற்ைி தவைாை   கூற்று எது? 

அ. நீண்ட சங்கிைி அலமப்ல  ப ற்ை பகாழுப்பு  அமிைத்தின் கசாடிய உப்பு 

ஆ. சல்க ாைிக் அமிைத்தின் கசாடியம் உப்பு 

இ. டிடர்பஜண்ட்டின் அயைி  குதி SO3- Na+ 

ஈ. கடிை நீரிலும் சிைப் ாக பசயல் டும். 
 

ோவை உள்ளடமப்பியல் மற்றும் தசயலியல் 
1. காஸ்க ரியன்  ட்லடகள் கவரின் _________   குதியில் காணப் டுகிைது. 
     அ. புைணி ஆ.  ித்   இ. ப ரிலசக்கிள் ஈ. அகத்கதால் 
2. உள்கநாக்கிய லசைம் என் து எதன் சிைப்புப்  ண் ாகும்? 
     அ. கவர் ஆ. தண்டு இ. இலைகள் ஈ. மைர்கள் 
3. லசைமும் புகளாயமும் ஒகை ஆைத்தில் அருகருகக அலமந்து காணப் டுவது _________      
எைப் டும். 
     அ. ஆைப்க ாக்கு அலமப்பு   ஆ. லசைம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்லை 
     இ. ஒன்ைிலணந்தலவ      ஈ. இவற்ைில் எதுவுமில்லை 
4. காற்ைில்ைா சுவாசத்தின் மூைம் உருவாவது 
  அ. கார்க ாலஹட்கைட் ஆ. எத்தில் ஆல்கஹால்  இ. அசிட்லடல் ககா.ஏ ஈ. ல ருகவட் 
5. கிைப் சுழற்சி இங்கு நலடப றுகிைது 
  அ.  சுங்கணிகம்      ஆ. லமட்கடாகாண்ட்ரியாவின் உட் குதி (ஸ்ட்கைாமா) 
  இ. புைத்கதால் துலள  ஈ. லமட்கடா காண்ட்ரியாவின் உட்புைச்சவ்வு 
6. ஒளிச்கசர்க்லகயின் க ாது எந்த நிலையில் ஆக்ஸிஜன் உற் த்தியாகிைது? 
அ. ATP யாைது ADP யாக மாறும் க ாது   ஆ. CO2 நிலை நிறுத்தப் டும் க ாது 
இ. நீர்மூைக்கூறுகள்  ிளக்கப் டும் க ாது  ஈ. இலவ அலைத்திலும். 

 

உயிரினங்களின் அடமப்பு நிடலகள் 
1 அட்லடயின் இடப்ப யர்ச்சி உறுப்புகள் 
    அ) முன் ஒட்டுறுப்பு  ஆ)  ின் ஒட்டுறுப்பு  இ) சீட்டாக்கள் ஈ) எதுவுமில்லை 
2 அட்லடயின் உடற்கண்டங்கள் இவ்வாறு  அலழக்கப் டுகின்ைை 
    அ) பமட்டாமியர்கள் (கசாலமட்டுகள்)  ஆ) புகைாகிளாட்டிடுகள் 
    இ) ஸ்ட்கைா ிைா       ஈ) இலவ அலைத்தும் 
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3 அட்லடயின் பதாண்லடப்புை நைம்புத்திைள் எந்த உறுப்பு மண்டைத்தின் ஒரு  குதி 
    அ) கழிவுநீக்க மண்டைம்     ஆ) நைம்பு மண்டைம் 
    இ) இைப்ப ருக்க மண்டைம்   ஈ) சுவாச மண்டைம் 
4 அட்லடயின் மூலள இதற்கு கமகை உள்ளது 
    அ) வாய் ஆ) வாய்க்குழி இ) பதாண்லட ஈ) தீைிப்ல  
5 அட்லடயின் உடைில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்லக 
    அ) 23 ஆ) 33 இ) 38 ஈ) 30 
6  ாலூட்டிகள் ----------------- விைங்குகள் 
    அ) குளிர் இைத்த  ஆ) பவப்  இைத்த  இ)  ாய்கிகைாபதர்மிக் ஈ) இலவ அலைத்தும் 
7 இளம் உயிரிகலளப்  ிைசவிக்கும் விைங்குகள் 
    அ) ஓவிக ைஸ் ஆ) விவிக ைஸ் இ) ஓகவாவிவிக ைஸ் ஈ) அலைத்தும் 
 

ோவைங்களின் கைத்துேல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்த ாட்ைம் 
1. ஆற்ைல் சார்ந்த கடத்துதைில் (பசயல்மிகு கடத்துதல்) ___________ 

அ. மூைக்கூறுகள் பசைிவு குலைவாை   குதியிைிருந்து பசைிவு அதிகமாை  குதிக்கு 

         இடம் ப யர்கிைது. 
ஆ. ஆற்ைல் பசைவிடப் டுகிைது.   இ. அலவ கமல் கநாக்கி கடத்துத்துல்  முலையாகும். 
ஈ. இலவ அலைத்தும் 

2. கவரின் மூைம் உைிஞ்சப் ட்ட நீைாைது தாவைத்தின் கமற் குதிக்கு இதன் மூைம் 
கடத்தப் டுகிைது 

அ. புைணி ஆ. புைத்கதால்  இ. புகளாயம் ஈ. லசைம் 

3. நீைாவிப்க ாக்கின் ப ாழுது பவளிகயற்ைப் டுவது 

அ. கார் ன்லட ஆக்லஸடு   ஆ. ஆக்ஸிஜன்   இ. நீர்  ஈ. இலவ ஏதுவுமில்லை 

 4. கவர்த் தூவிகளாைது ஒரு   

   அ.புைணி பசல்ைாகும்                           ஆ.புைத்கதாைின் நீட்சியாகும்  

    இ. ஒரு பசல் அலமப் ாகும்            ஈ. ஆ மற்றும் இ. 
5. கீழ்க்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்ைல் கதலவ  

   அ. பசயல் மிகு கடத்துதல் (ஆற்ைல் சார் கடத்துதல்)  ஆ.  ைவல் இ. சவ்வூடு  ைவல் 

    ஈ. இலவ அலைத்தும் 

அ) பவண்ட்ரிக்கிள் – ஏட்ரியம் – சிலை- தமைி  ஆ) ஏட்ரியம் – பவண்ட்ரிக்கிள்- சிலை- தமைி 
இ) ஏட்ரியம் – பவண்ட்ரிக்கிள்- தமைி- சிலை    ஈ) பவண்ட்ரிக்கிள் – சிலை- ஏட்ரியம் –தமைி 
8. வி த்து காைணமாக ‘O’ இைத்த வலகலயச் சார்ந்த ஒருவருக்கு அதிக இைத்த இழப்பு 
ஏற் டுகிைது.  இந்நிலையில் அவருக்கு எந்த இைத்த வலகலய  மருத்துவர் பசலுத்துவார்? 

 அ) ‘O’ வலக ஆ) ‘AB’ வலக  இ) A அல்ைது B வலக ஈ) அலைத்து வலக. 
9. இதயத்தின் இதயம் எை அலழக்கப் டுவது ____ 

அ) SA கணு ஆ) AV கணு  இ)  ர்கின்ஜி இலழகள் ஈ) ஹிஸ் கற்லைகள் 

10.  ின்வருவைவற்றுள் ைத்தத்தின் இலயபு  பதாடர் ாக சரியாைது எது? 

அ)  ிளாஸ்மா = இைத்தம் + ைிம்ஃக ாலசட்   ஆ) சீைம் = இைத்தம் + ஃல ப்ரிகைாஜன் 

இ) நிணநீர் =  ிளாஸ்மா + RBC + WBC      ஈ) இைத்தம் =  ிளாஸ்மா + RBC +WBC + இைத்த தட்டுகள் 
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நைம்பு மண்ைலம் 
1. இருமுலை நியூைான்கள் காணப் டும் இடம் 

அ) கண் விழித்திலை ஆ) ப ருமூலளப் புைணி  இ) வளர் கரு ஈ) சுவாச எ ிதீைியம் 

2.  ார்த்தல், ககட்டல், நிலைவுத்திைன், க சுதல், அைிவுக்கூர்லம மற்றும் சிந்தித்தல் ஆகிய 

பசயல்களுக்காை இடத்லதக் பகாண்டது 

அ) சிறுநீைகம் ஆ) காது  இ) மூலள ஈ) நுலையைீல் 

3. அைிச்லசச் பசயைின் க ாது அைிச்லச வில்லை உருவாக்கு லவ 

அ) மூலள, தண்டு வடம், தலசகள்  ஆ) உணர்கவற் ி, தலசகள், தண்டுவடம் 

இ) தலசகள், உணர்கவற் ி, மூலள  ஈ) உணர்கவற் ி, தண்டுவடம், தலசகள் 

4. படன்ட்ைான்கள் பசல் உடைத்லத _____________ தூண்டலையும், ஆக்சான்கள் பசல் 

உடைத்திைிருந்து _____________ தூண்டலையும்  கடத்துகின்ைை. 
அ) பவளிகய / பவளிகய ஆ) கநாக்கி/ பவளிகய       இ) கநாக்கி / கநாக்கி ஈ) பவளிகய / கநாக்கி 
5. மூலள உலைகளுள் பவளிப்புைமாக காணப் டும் உலையின் ப யர் 

அ) அைக்ைாய்டு சவ்வு ஆ) ல யா கமட்டர்  இ) டியூைா கமட்டர் ஈ) லமயைின் உலை 

6. _____________ இலண மூலள நைம்புகளும் ___________ இலண தண்டுவட நைம்புகளும்   

காணப் டுகின்ைை. 
அ) 12, 31  ஆ) 31, 12 இ) 12, 13 (ஈ) 12, 21 

7. லமய நைம்பு மண்டைத்திைிருந்து, தலச நார்களுக்குத் தூண்டல்கலள கடத்தும் நியூைான்கள் 

அ) உட் பசல் நியூைான்கள்               ஆ) கடத்து நைம்பு பசல்கள் 

இ) பவளிச்பசல் நைம்பு பசல்கள்  ஈ) ஒரு முலை நியூைான்கள் 

8. மூலளயின் இரு புை  க்கவாட்டு கதுப்புகலளயும்  இலணக்கும் நைம்புப் குதி எது? 

அ) தைாமஸ் ஆ) லஹக ாதைாமஸ்   இ)  ான்ஸ் ஈ) கார் ஸ் ககைாசம் 

9. கைன்வரீ் கணுக்கள் காணப் டும் இடம் 

அ) தலசகள்  ஆ) ஆக்சான்கள்  இ) படண்ட்லைட்டுகள் ஈ) லசட்டான் 

10. வாந்திபயடுத்தலைக் கட்டுப் டுத்தும் லமயம்   

  அ) முகுளம் ஆ) வயிறு  இ) மூலள ஈ) லஹப்க ாதைாமஸ 

 11. கீழுள்ளவற்றுள் நைம்புச் பசல்களில் காணப் டாதது 

அ) நியூரிபைம்மா ஆ) சார்ககாபைம்மா   இ) ஆக்ஸான் (ஈ) படண்டிைான்கள் 

12. ஒருவர் வி த்தின் காைணமாக உடல் பவப்   நிலை, நீர்ச்சமநிலை மற்றும்  சி எடுத்தல் 
ஆகிய வற்றுக்காை கட்டுப் ாட்டிலை இழந்திருக்கிைார் அவருக்கு கீழுள்ளவற்றுள் மூலளயின் 
எப் குதி  ாதிப் லடந்ததால் இந்நிலை ஏற் ட்டுள்ளது? 

அ) முகுளம் ஆ) ப ருமூலள  இ)  ான்ஸ் ஈ) லஹக ாதைாமஸ் 

 
 

ோவை மற்றும் விலங்கு ஹார்தமான்கள் 
1. ஜிப்ைல்ைின்களின் முக்கிய விலளவு   ___________ 

அ. மை ியல் ரீதியாை பநட்லடத் தாவைங்கலளக்  குட்லடயாக்குவது. 
ஆ. குட்லடத் தாவைங்கலள நீட்சி அலடயச் பசய்வது 

இ. கவர் உருவாதலை ஊக்குவிப் து  ஈ. இளம் இலைகள் மஞ்சளாவது 
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2. நுைி ஆதிக்கத்தின் மீது கநர் விலளலவ உருவாக்கும் ஹார்கமான் 

அ. லசட்கடாலகைின் ஆ. ஆக்சின்  இ. ஜிப்ைல்ைின் ஈ. எத்திைின் 

3.  ின்வருவைவற்றுள் எந்த ஹார்கமான்  இயற்லகயாக தாவைங்களில் காணப் டவில்லை? 

அ. 2,4 D   ஆ. GA 3  இ. ஜிப்ைல்ைின் ஈ. IAA 

4. அவிைா முலளக்குருத்து உலை ஆய்வு    ___________ என் வைால் கமற்பகாள்ளப் ட்டது. 
அ. டார்வின் ஆ. N ஸ்மித்   இ.  ால் ஈ. F.W பவண்ட் 

5. கரும் ில் உற் த்தியாகும் சர்க்கலையின்  அளலவ அதிகரிக்க அவற்ைின் மீது ___________ 

பதளிக்கப் டுகிைது. 
அ. ஆக்சின் ஆ. லசட்கடாலகைின்  இ. ஜிப்ைல்ைின்கள் ஈ. எத்திைின் 

6. LH ஐ சுைப் து _________. 

அ)அட்ரிைல் சுைப் ி                                   ஆ) லதைாய்டு சுைப் ி 
 இ)  ிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு       ஈ) லஹக ா தைாமஸ் 

7. கீழுள்ளவற்றுள் நாளமுள்ளச் சுைப் ிலய அலடயாளம் காணவும். 
அ)  ிட்யூட்டரி சுைப் ி ஆ) அட்ரிைல் சுைப் ி  இ) உமிழ் நீர் சுைப் ி ஈ) லதைாய்டு சுைப் ி 
8. கீழுள்ளவற்றுள் எது நாளமுள்ளச் சுைப் ியாகவும், நாளமில்ைாச் சுைப் ியாகவும் 
பசயல் டுகிைது? 

அ) கலணயம் ஆ) சிறுநீைகம்   இ) கல்ைிைல் ஈ) நுலையைீல் 

9. தலைலமச் சுைப் ி எைப் டுவது எது? 

அ)  ிைியல் சுைப் ி ஆ)  ிட்யூட்டரி சுைப் ி   இ) லதைாய்டு சுைப் ி ஈ) அட்ரிைல் சுைப் ி 
 

 
ோவைங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்தபருக்கம் 

1. இலைகள் மூைம் இைப்ப ருக்கம் பசய்யும் தாவைம்  --------------------- 

அ) பவங்காயம் ஆ) கவம்பு இ) இஞ்சி   ஈ)  ிலைகயாஃ ில்ைம் 

2.  ாைிைா இைப்ப ருக்க முலையாை பமாட்டு விடுதல் மூைம் இைப்ப ருக்கம் பசய்யும் 
உயிரிைம்   ------------------ 

அ) அமீ ா ஆ) ஈஸ்ட் இ)  ிளாஸ்கமாடியம்   ஈ)  ாக்டீரியா 

3. சின்ககமியின் விலளவால் உருவாவது ---------------------------- 
அ) சூஸ்க ார்கள் ஆ) பகாைிடியா  இ) லசககாட்(கருமுட்லட) ஈ) கிளாமிகடாஸ்க ார்கள் 

4. மைரின் இன்ைியலமயாத  ாகங்கள் 

அ) புல்ைிவட்டம், அல்ைிவட்டம்     ஆ) புல்ைிவட்டம், மகைந்தத்தாள் வட்டம் 

இ) அல்ைிவட்டம், சூைக வட்டம்    ஈ) மகைந்தத்தாள் வட்டம், சூைக வட்டம் 

5. காற்ைின் மூைம் மகைந்தச்கசர்க்லக நலடப றும்  மைர்களில் காணப் டும்  ண்புகள் 

அ) காம் ற்ை சூல்முடி            ஆ) சிைிய பமன்லமயாை சூல்முடி  

இ) வண்ண மைர்கள்                ஈ) ப ரிய இைகு க ான்ை சூல்முடி 

6. மூடிய விலதயுலடய தாவைங்களில்  (ஆஞ்சிகயாஸ்ப ர்ம்கள்) ஆண் ககமீட் எவ்வலக 

பசல்ைிைிருந்து உருவாகிைது ? 

அ) உற் த்தி பசல் ஆ) உடை பசல்  இ) மகைந்தத்தூள் தாய் பசல்  ஈ) லமக்கைாஸ்க ார் 

7. இைச்பசல் (ககமீட்டுகள்)  ற்ைிய சரியாை கூற்று  எது ? 
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Padasalai

அ) இருமயம் பகாண்டலவ  ஆ)  ாலுறுப்புகலள உருவாக்கு லவ இ) ஹார்கமான்கலள 
உற் த்தி பசய்கின்ைை   ஈ) இலவ  ால் உறுப்புகளிைிருந்து உருவாகின்ைை 

8. விந்துலவ உற் த்தி பசய்யக்கூடிய அடர்த்தியாை,  முதிர்ந்த மிகவும் சுருண்ட தைித்த நாளம் 

இவ்வாறு அலழக்கப் டுகிைது ? 

அ) எ ிடிலடமிஸ்   ஆ) விந்து நுண்நாளங்கள்  இ) விந்து குழல்கள்  ஈ) விந்துப்ல  நாளங்கள் 

9. விந்து உருவாக்கத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும் ப ரிய  நீட்சியலடந்த பசல்கள் 

அ) முதல்நிலை விந்து வளர் உயிைணு    ஆ) பசர்கடாைி பசல்கள் 

இ) லீடிக் பசல்கள்                                                      ஈ) ஸ்ப ர்மட்கடாககாைியா 

10. ஈஸ்ட்கைாஜலை உற் த்தி பசய்வது 

அ)  ிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு  ஆ) முதன்லம  ாைிக்கிள்கள்  

இ) கிைாஃ ியன்  ாைிக்கிள்கள்      ஈ) கார் ஸ் லூட்டியம் 

11. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது IUCD ? 

அ) காப் ர் – டி                                     ஆ) மாத்திலைகள் (Oral Pills)  

 இ) கருத்தலட திலைச்சவ்வு        ஈ) அண்டநாளத் துண்டிப்பு 

 

 
மைபியல் 

1. பமண்டைின் கருத்துப் டி அல்லீல்கள் கீழ்க்கண்ட   ண்புகலளப் ப ற்றுள்ளை 

அ. ஒரு கஜாடி ஜனீ்கள்                                            ஆ.  ண்புகலள நிர்ணயிப் து  

இ. மை ணுக்கலள (ஜனீ்) உருவாக்குவது      ஈ. ஒடுங்கு காைணிகள் 

2. எந்நிகழ்ச்சியின் காைணமாக 9:3:3:1 உருவாகிைது?  

    அ.  ிரிதல்  ஆ. குறுக்கக கைத்தல்  இ. சார் ின்ைி ஒதுங்குதல்  ஈ. ஒடுங்கு தன்லம 

3. பசல்  குப் லடயும் க ாது, ஸ் ின்டில் நார்கள் குகைாகமாகசாமுடன் இலணயும்  குதி 
அ. குைகமாமியர் ஆ. பசன்ட்கைாகசாம் இ. பசன்ட்கைாமியர்  ஈ. குகைாகமாைமீா 

4. பசன்ட்கைாமியர் லமயத்தில் காணப் டுவது ____________ வலக குகைாகமாகசாம் 

அ .டீகைாபசன்ட்ரிக்  ஆ.பமட்டாபசன்ட்ரிக்  இ.சப்–பமட்டாபசன்ட்ரிக்    ஈ அக்கைா பசன்ட்ரிக் 
5. டி.என்.ஏ வின் முதுபகலும் ாக ____________ உள்ளது. 
அ. டீ ஆக்ஸி லைக ாஸ் சர்க்கலை     ஆ.  ாஸ்க ட் 

 இ. லநட்ைஜன் காைங்கள்                             ஈ. சர்க்கலை  ாஸ்க ட் 

6. ஒகசாகி துண்டுகலள ஒன்ைாக இலணப் து  ____________ 

அ. பஹைிககஸ்   ஆ. டி.என்.ஏ  ாைிபமகைஸ்  இ. ஆர்.என்.ஏ  ிலைமர்  ஈ. டி.என்.ஏ ைிககஸ் 

7. மைிதைில் காணப் டும் குகைாகமாகசாம்களின்  எண்ணிக்லக ____________ 

 அ. 22 கஜாடி ஆட்கடாகசாம்கள் மற்றும் 1 கஜாடி அல்கைாகசாம்கள் 

ஆ. 22 ஆட்கடாகசாம்கள் மற்றும் 1 அல்கைாகசாம் 

 இ. 46 ஆட்கடாகசாம்கள்     ஈ. 46 கஜாடி ஆட்கடாகசாம்கள் மற்றும் 1 கஜாடி அல்கைாகசாம்கள் 

8.  ன்மய நிலையில் ஒன்று அல்ைது அதற்கு  கமற் ட்ட குகைாகமாகசாம்கலள இழத்தல் 

     ____________ எை அலழக்கப் டுகிைது. 
அ. நான்மய நிலை    ஆ. அன்யூ ிளாய்டி    இ.  யூ ிளாய்டி    ஈ.  ை   ன்மய நிலை 
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உயிரின தோற் மும் பரிணாமமும் 
1. உயிர்வழித் கதாற்ை விதியின் கூற்றுப் டி 

அ) தைி உயிரி வைைாறும் பதாகுதி வைைாறும்   ஒன்ைாகத் திகழும். 
ஆ) தைி உயிரி வைைாறு பதாகுதி வைைாற்லை  மீண்டும் பகாண்டுள்ளது. 
இ) பதாகுதி வைைாறு தைி உயிரி வைைாற்லை   மீண்டும் பகாண்டுள்ளது. 
ஈ) பதாகுதி வைைாறு மற்றும் தைி உயிரி வைைாறு  ஆகியவற்றுக்கு இலடகய பதாடர் ில்லை 

2. " யன் ாடு மற்றும்  யன் டுத்தாலம"  ககாட் ாட்லட முன்பமாழிந்தவர் 

அ) சார்ைஸ் டார்வின்                       ஆ) எர்ைஸ்ட்பஹக்கல்  

 இ) ஜனீ்  ாப்டிஸ்ட் ைாமார்க்        ஈ) கிரிகர் பமண்டல் 

3.  ின்வரும் ஆதாைங்களுள் எது பதால்ப ாருள்  வல்லுநர்களின் ஆய்விற்குப்  யன் டுகிைது? 

அ) கருவியல் சான்றுகள்            ஆ) பதால் உயிரியல் சான்றுகள் 

இ) எச்ச உறுப்பு சான்றுகள்        ஈ) கமற்குைிப் ிட்ட அலைத்தும் 

4. பதால் உயிர்ப்  டிவங்களின் காைத்லத அைிய  உதவும் தற்க ாலதய முலை 

அ) கைடிகயா கார் ன் முலை                 ஆ) யுகைைியம் காரீய முலை 

இ) ப ாட்டாசியம் ஆர்கான் முலை     ஈ) அ மற்றும் இ 

5. வட்டாை இை தாவைவியல் என்னும் பசால்லை  முதன் முதைில் அைிமுகப் டுத்தியவர் 

அ) பகாைாைா ஆ) J.W. கார்ஸ் ப ர்கர்    இ) பைாைால்டு ைாஸ் ஈ) ஹியுககா டி விரிஸ் 

 

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தோழில்நுட்பவியல் 
1. ஓர் அனு வமற்ை விவசாயி  யிர் கமம் ாட்டிற்காக  எந்த முலைலயப்  ின் ற்றுவார்? 

அ. க ாத்துத் கதர்வு முலை                ஆ. கூட்டுத் கதர்வு முலை  

 இ. தூய வரிலசத் கதர்வு முலை     ஈ. கைப் ிைமாக்கம் 

2. பூசா ககாமல் என் து __________ இன் கநாய் எதிர்ப்புத் திைன் ப ற்ை ைகம் ஆகும் 

   அ. கரும்பு ஆ. பநல்   இ. தட்லடப் யிறு   ஈ. மக்காச் கசாளம் 

3. கைப் ிைமாக்கம் மற்றும் கதர்வு பசய்தல் மூைமாக  உருவாக்கப் ட்ட, துரு கநாய்க்கு எதிர்ப்புத் 

தன்லமப் ப ற்ை ஹிம்கிரி என் து __________   இன் ைகமாகும். 
அ. மிளகாய்    ஆ. மக்காச்கசாளம்   இ. கரும்பு   ஈ. ககாதுலம 

4. தன்னுலடய 50 வது  ிைந்த நாலளக்  பகாண்டாடிய, மில்ைியன் மக்களின் உயிலைக் 

காப் ாற்ைிய அதிசய அரிசி _____________ ஆகும். 
அ. IR 8      ஆ. IR 24     இ. அட்டாமிட்டா    2 ஈ. ப ான்ைி 
5. உயிர்த்பதாழில்நுட் த்தால் உருவாக்கப் ட்ட   ின்வரும் எப்ப ாருள் மைிதனுக்கு  யன் டும் 

ப ாருள்கலள உற் த்தி பசய்யப்  யன் டுகிைது? 

அ. உயிரிைங்களிடமிருந்து ப ைப் ட்ட பநாதி     ஆ. வாழும் உயிரிைங்கள் 

இ. லவட்டமின்கள்    ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) 
6. DNA லவ பவட்டப்  யன் டும் பநாதி __________ 

அ. கத்திரிக்ககால்    ஆ. பைஸ்ட்ரிக்ஸன் எண்கடாநியூக்ளிகயஸ்  இ. கத்தி    ஈ. RNA பநாதிகள் 

7. rDNA என் து ______________ 

அ. ஊர்தி DNA                                                                                                   ஆ. வட்ட வடிவ DNA  

இ. ஊர்தி DNA மற்றும் விரும் த் தக்க DNA வின் கசர்க்லக.    ஈ. சாட்டிலைட் DNA 
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8. DNA விைல்கைலக பதாழில்நுட் ம்  ______________ DNA வரிலசலய அலடயாளம்  காணும் 
பகாள்லகயிலை அடிப் லடயாகக்  பகாண்டது. 
அ. ஓரிலழ ஆ. திடீர்மாற்ைமுற்ை  இ.  ல்லுருத்கதாற்ை ஈ. மீண்டும் மீண்டும் வரும் பதாடர் 

9. மாற்ைம் பசய்யப் ட்ட உள்ளார்ந்த அல்ைது அயல்   ஜலீைப் ப ற்ை உயிரிைங்கள் 
______________   எை அலழக்கப் டுகின்ைை. 
அ. அயல் ஜலீைப் ப ற்ை உயிரிைங்கள்        ஆ. மைபுப்  ண்பு மாற்ைம் பசய்யப் ட்டலவ 

இ. திடீர் மாற்ைம் அலடந்தலவ                           ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) 
10. பஹக்சா ிளாய்டி ககாதுலமயில் (2n = 6x = 42)  ஒற்லை மயம் (n) மற்றும் அடிப் லடத் பதாகுதி 
(x)   குகைாகமாகசாம் எண்ணிக்லக முலைகய  ______________ ஆகும் 

அ. n = 7 மற்றும் x = 21                          ஆ n= 21 மற்றும் x = 21 

இ. n = 7 மற்றும் x = 7                               ஈ. n = 21 மற்றும் x = 7 

 

 
உைல்நலம் மற்றும் தநாய்கள் 

1. புலகயிலைப்  ழக்கம், அட்ரிைைின் சுைப்ல த் தூண்டுகிைது. இதற்குக் காைணமாை காைணி 
அ) நிக்ககாட்டின்   ஆ) டாைிக் அமிைம்    இ) குர்குமின்    ஈ) பைப்டின் 

2. உைக புலகயிலை எதிர்ப்பு திைம் 

அ) கம 31     ஆ) ஜுன் 6    இ) ஏப்ைல் 22    ஈ) அக்கடா ர் 2 

3. சாதாைண பசல்கலள விட புற்றுகநாய் பசல்கள்  கதிர்வசீ்சிைால் சுை மாக 
அழிக்கப் டுகின்ைை.  ஏபைைில் அலவ 

அ) கவறு ட்ட உருவ அலமப்பு பகாண்டலவ  ஆ)  ிளவுக்கு உட் டுவதில்லை 

இ) திடீர்மாற்ைமலடந்த பசல்கள்                             ஈ) துரித பசல் ிரிதல் தன்லம பகாண்டலவ 

4. நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணைீலைத்  தாக்கும் புற்றுகநாய் வலக 

அ) கார்சிகைாமா   ஆ) சார்க்ககாமா     இ) லுயூக்ககமியா   ஈ) ைிம்க ாமா 

5. அளவுக்கு மிஞ்சிய மதுப் ழக்கத்திைால்  உருவாவது 

அ) ஞா க மைதி ஆ) கல்லீைல் சிலதவு  இ) மாயத் கதாற்ைம் ஈ) மூலளச் பசயல் ாடு குலைதல் 

6. இதயக்குழல் இதயகநாய் ஏற் டக் காைணம் 

அ) ஸ்ட்பைப்கடாகாக்லக  ாக்டீரியா பதாற்று     ஆ) ப ரிகார்டியத்தின் வகீ்கம் 

இ) இதய வால்வுகள் வலுவிழப்பு  ஈ) இதயத் தலசகளுக்கு க ாதிய இைத்தம் பசல்ைாலம 

7. எ ிதீைியல் பசல்ைில் புற்றுகநாய் உருவாவதற்கு----------------------- என்று ப யர். 
அ) லுயூக்ககமியா ஆ) சார்க்ககாமா    இ) கார்சிகைாமா ஈ) ைிம்க ாமா 

 8. பமட்டாஸ்டாசிஸ் இதனுடன் பதாடர்புலடயது 

அ) வரீியமிக்க கட்டி (மாைிக்ைன்ட்)  ஆ) தீங்கற்ை கட்டி   

 இ) அ மற்றும் ஆ                                        ஈ) மகுடக் கழலை கநாய் 

9.  ாைிக ஜியா என்ை நிலை -------------------ல்   காணப் டுகிைது. 
அ) உடற் ருமன்        ஆ) டயா டீஸ் பமல்ைிடஸ்  இ) டயா டீஸ் இன்சி ிடஸ் ஈ) எய்ட்ஸ் 

10. மது அருந்தியவுடன், உடைில் முதைில்   ாதிக்கப் டும்  குதி 
அ) கண்கள்   ஆ) பசவி உணர்வுப்  குதி   இ) கல்லீைல்   ஈ) லமய நைம்பு மண்டைம் 
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சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம 
1. கீழுள்ளவற்றுள் எது/எலவ புலத டிவ எரிப ாருட்கள் 

i. தார் ii. கரி iii. ப ட்கைாைியம் 

அ) i மட்டும் ஆ) i மற்றும் ii    இ) ii மற்றும் iii    ஈ) i, ii மற்றும் iii 

2. கழிவுகலள கமைாண்லம பசய்வதற்காக  கீழுள்ளவற்றுள் எவற்ைிலை நீவிர்  யன் டுத்துவரீ்? 

அ) கழிவுகள் உருவாகும் அளலவக் குலைத்தல்.  ஆ) கழிவுகலள மறு  யன் ாட்டு முலையில் 

 யன் டுத்துதல்.  இ) கழிவுகலள மறுசுழற்சி பசய்தல்.  ஈ) கமகை உள்ளலவ அலைத்தும். 
3. வாகைங்கள் பவளிகயற்றும் புலகயில் உள்ள  வாயுக்கள் 

i. கார் ன் கமாைாக்லசடு  ii. சல் ர் லட ஆக்லசடு  iii. லநட்ைஜன் ஆக்லஸடுகள் 

அ) i மற்றும் ii     ஆ) i மற்றும் iii   இ) ii மற்றும் iii    ஈ) i, ii மற்றும் iii 

4. மண்ணரிப்ல த் தடுக்கப்  யன் டுவது 

அ) காடுகள் அழிப்பு                        ஆ) காடுகள் /மைம் வளர்ப்பு 

  இ)அதிகமாக வளர்த்தல்             ஈ) தாவைப்  ைப்பு நீக்கம் 

5. புதுப் ிக்கத்தக்க ஆற்ைல் மூைம் 

அ) ப ட்கைாைியம் ஆ) கரி  இ) அணுக்கரு ஆற்ைல்   ஈ) மைங்கள் 

6. கீழுள்ளவற்றுள் மண்ணரிப்பு அதிகமாக   காணப் டும் இடம் 

அ) மலழப்ப ாழிவு இல்ைாத இடம்                        ஆ) குலைவாை மலழ ப ாழிவு உள்ள இடம் 

இ) அதிகமாை மலழப்ப ாழிவு உள்ள இடம்.     ஈ) இவற்ைில் எதுவுமில்லை. 
7. கீழுள்ளவற்றுள் தீர்ந்து க ாகாத வளம் / வளங்கள் 

அ) காற்ைாற்ைல் ஆ) மண்வளம்  இ) வை உயிரி ஈ) கமகை உள்ள அலைத்தும் 

8. கிைாமங்களில் கிலடக்கும் ப ாதுவாை ஆற்ைல் மூைம் / மூைங்கள் 

அ) மின்சாைம் ஆ) கரி   இ) உயிரி வாயு ஈ) மைக்கட்லடகள் மற்றும் விைங்குகளின் கழிவு 

9.  சுலம இல்ை விலளவு எை குைிப் ிடப் டுவது 

அ) பூமி குளிர்தல்.                               ஆ) புை ஊதாக் கதிர்கள் பவளி பசல்ைாமல் இருத்தல். 
இ) தாவைங்கள்  யிர் பசய்தல்.     ஈ) பூமி பவப் மாதல். 
10. மிக மைிவாை வழக்கமாை வர்த்தக ரீதியிைாை  தீர்ந்து க ாகாத ஆற்ைல் மூைம் 

அ) நீர் ஆற்ைல் ஆ) சூரிய ஆற்ைல்  இ) காற்ைாற்ைல். ஈ) பவப்  ஆற்ைல் 

11. புவி பவப் மாதைின் காைணமாக ஏற் டக்கூடிய  விலளவு 

அ) கடல் மட்டம் உயர்தல்.              ஆ)  ைிப் ாலைகள் உருகுதல். 
இ) தீவுக்கூட்டங்கள் மூழ்குதல்.     ஈ) கமகை கூைிய அலைத்தும். 
12. கீகழபகாடுக்கப் ட்டுள்ள கூற்றுகளில் காற்ைாற்ைல் குைித்த தவைாை கூற்று எது? 

அ) காற்ைாற்ைல் ஒரு புதுப் ிக்கத்தக்க ஆற்ைல்.  
ஆ) காற்ைாலையின் இைக்லககள் மின்கமாட்டார் மூைம் இயக்கப் டுகின்ைை. 
(இ) காற்ைாற்ைல் மாசு ஏற் டுத்தாமல் உற் த்தி பசய்யப் டுகிைது. 
(ஈ) காற்ைாற்ைலைப்  யன் டுத்துவதன் மூைம் புலத டிவ எரிப ாருட்கள்  யன் ாட்டிலைக் 

         குலைக்கைாம் 
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Padasalai

 
காட்சித் தோைர்பு 

1. அலசவூட்டும் காபணாளிகலள உருவாக்க  யன் டும் பமன்ப ாருள் எது ? 

a) Paint b) PDF  c) MS Word  d) Scratch 

2.  ை ககாப்புகள் கசமிக்கப் டும் இடம்  

அ) ககாப்புத் பதாகுப்பு ஆ) ப ட்டி இ) Paint  ஈ) ஸ்ககைர் 

3. நிைல் (script) உருவாக்கப்  யன் டுவது எது ? 

அ) Script area ஆ) Block palette  இ) Stage  ஈ) Sprite 

4. நிைைாக்கத்லதத் பதாகுக்கப்  யன் டுவது எது? 

அ) Inkscape  ஆ) Script editor இ) Stage ஈ) Sprit 

5.  ிளாக்குகலள (Block) உருவாக்க  யன் டுவது எது? 

அ) Block palette  ஆ) Block menu இ) Script area ஈ) Sprite 

 

 

சரியா, ேவ ா? (ேவறு எனில் காைணம்  ேருக.) 
இயக்க விதிகள் 

1. துகள் அலமப் ில் ஏற் டும் கநர்க்ககாட்டு உந்தம் எப்க ாதும் மாைிைியாகும். 

2. ப ாருபளான்ைின் கதாற்ை எலட எப்க ாதும் அதன் உண்லமயாை எலடக்கு சமமாக 
இருக்கும். 

3. ப ாருட்களின் எலட நிைநடுக்ககாட்டுப் குதியில் ப ருமமாகவும், துருவப் குதியில் 
குலைவாகவும் இருக்கும். 

4. திருகு மலை (Screw) ஒன்ைிலை குலைந்த லகப் ிடி உள்ள திருகுக்குைடு (spanner) லவத்து 
திருகுதல், நீளமாை லகப் ிடி பகாண்ட திருகுக்குைடிலை லவத்து திருகுதலை விட 
எளிதாைதாகும். 

5. புவியிலை சுற்ைிவரும் விண்பவளி லமயத்தில் உள்ள விண்பவளி வைீர், புவிஈர்ப்பு விலச 

இல்ைாததால் எலடயிழப்ல  உணர்கிைார் 

ஒளியியல் 
1. அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் ஒளியின் திலச கவகமாைது, அடர்வு குலை ஊடகத்தில்  

இருப் லதவிட அதிகமாக இருக்கும். 

2. பைன்சின் திைைாைது பைன்சின் குவியத் பதாலைலவச் சார்ந்தது. 

3. விழி பைன்சின் குவிக்கும் திைன் அதிகரிப் தால் தூைப்  ார்லவ ஏற் டுகிைது. 

4. குவிபைன்சாைது, எப்க ாதும் சிைிய மாயப்  ிம் த்லதகய உருவாக்கும். 
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தவப்ப இயற்பியல் 
1. திைவத்திற்கு ஒரு குைிப் ிட்ட பவப்  ஆற்ைல் அளிக்கும்க ாது ஏற் டும் கதாற்ை விரிவு 
என் து  இயல்பு விரிலவ விட அதிகம். 

2. ஒரு ப ாருளில் பவப்  ஆற்ைைாைது எப்ப ாழுதும் உயர் பவப் நிலை  குதியிைிருந்து 
குலைந்த  பவப் நிலை  குதிக்குப்  ைவும். 

3. சார்ைஸ் விதியின் டி, மாைா அழுத்தத்தில் உள்ள வாயுவில் பவப் நிலை  ருமனுக்கு எதிர் 
தகவில் அலமயும் 

மின்தனாட்ைவியல் 
1. திைன் மற்றும் மின்ைழுத்தம் ஆகியவற்ைிற்கு இலடகயயாை பதாடர்ல  ஓம் விதி 
விளக்குகிைது. 

2. வடீ்டு உ கயாக மின் சாதைங்களில் குறுக்குதடச்சுற்று ஏற் டும் க ாது அதிகப் டியாக 
வரும்  மின்கைாட்டத்திைிருந்து  ாதுகாக்க  யன் டுத்துவது மின் சுற்று உலடப் ி. 

3. மின்கைாட்டத்தின் SI அைகு கூலூம் ஆகும். 

4. ஒரு யூைிட் மின்ைாற்ைல் என் து 1000 கிகைாவாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும். 

5. மூன்று மின்தலடகள் பதாடரிலணப் ில் இலணக்கப் டும்க ாது அலவகளின் பதாகு யன் 

மின்தலடயாைது தைித்தைியாக உள்ள மின்தலடகளின் குலைந்த மதிப்ல விடகுலைவாக 
இருக்கும்.  

ஒலியியல் 
1. ஒைியாைது திட,திைவ, வாயு மற்றும் பவற்ைிடத்தில்   ைவும். 
2. நிை அதிர்வின் க ாது உருவாகும் அலைகள்  குற்பைாைி அலைகள் ஆகும். 
3. ஒைியின் திலசகவகம் பவப் நிலைலயச் சார்ந்தது அல்ை 

4. ஒைியின் திலசகவகம் திைவங்கலளவிட வாயுக்களில் அதிகம். 

அணுக்கரு இயற்பியல் 
1. புளுட்கடாைியம் 239  ிளவுக்கு உட் டும் ப ாருளாகும். 
2. அணுஎண் 83 க்கு கமல் ப ற்றுள்ள தைிமங்கள் அணுக்கரு இலணவிற்கு உட் டும். 
3. அணுக்கரு இலணவு என் து அணுக்கரு  ிளவிலை விட அ ாயகைமாைது ஆகும். 
4. அணுக்கரு உலையில் எரிப ாருளாக இயற்லகயில் கிலடக்கும் யுகைைியம்-238 

     எரிப ாருளாகப்  யன் டுகிைது. 
5. அணுக்கரு உலையில் தணிப் ான்கள் இல்லை எைில் அது அணுகுண்டாகச் பசயல் டும். 
6. அணுக்கரு  ிளவின்க ாது, ஒரு  ிளவில் சைாசரியாக இைண்டு அல்ைது மூன்று 

     நியூட்ைான்கள் உற் த்தியாகும். 
7. ஐன்ஸ்டீன் நிலை ஆற்ைல் சமன் ாடு அணுக்கரு  ிளவு மற்றும் அணுக்கரு இலணவு 

    ஆகியவற்ைில் யன் டுகிைது. 
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அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் 
1. இரு தைிமங்கள் இலணந்து ஒன்றுக்கு கமற் ட்ட கசர்மங்கலள உருவாக்கும். 

2. மந்த வாயுக்கள் அலைத்தும் ஈைணு மூைக்கூறுகள் ஆகும். 

3. தைிமங்களின் கிைாம் அணுநிலைக்கு அைகு இல்லை. 

4 1 கமால் தங்கம் மற்றும் 1 கமால் பவள்ளி ஆகியலவ ஒகை எண்ணிக்லகயிைாை   

அணுக்கலளக் பகாண்டிருக்கும். 

5  CO2-ன் கமாைார் நிலை 42 கி. 

 

ேனிமங்களின் ஆவர்த்ேன வடகப்பாடு 
1. கமாஸ்கைவின் தைிம வரிலச அட்டவலண அணுநிலைலயச் சார்ந்தது. 

2. இடப்புைத்திைிருந்து வைப்புைம் பசல்லகயில்,அயைி ஆைமாைது, பதாடரில் அதிகரிக்கும். 

3 எல்ைா தாதுக்களும் கைிமங்ககள, ஆைால் எல்ைா கைிமங்களும் தாதுக்கள் ஆகா. 

4. அலுமிைியக்கம் ிகள், மின்கம் ிகள் உருவாக்க  யன் டுவதன் காைணம் அதன், பவள்ளிலயப்     

க ான்ை நிைகம. 

5. உகைாகக் கைலவ என் து உகைாகங்களின்  ை  டித்தாை கைலவ ஆகும். 

 

கடைசல்கள் 
1 . இருமடிக்கலைசல் என் து மூன்று கூறுகலளக்பகாண்டது. 

2. ஒரு கலைசைில் குலைந்த அளவு (எலட) பகாண்ட கூறுக்கு கலைப் ான் என்று ப யர். 

3. கசாடியம் குகளாலைடு நீரில் கலைந்து உருவாகும் கலைசல் நீைற்ை கலைசைாகும். 

4   ச்லச விட்ரியாைின் மூைக்கூறு வாய்ப் ாடு MgSO4.7H2O 

5 சிைிகா பஜல் காற்ைிைிருந்து ஈைப் தத்லத உைிஞ்சிக் பகாள்கிைது. ஏபைைில் அது ஒரு ஈைம்      

உைிஞ்சும் தன்லம பகாண்ட கசர்மம் ஆகும். 

தவேி விடனகளின் வடககள் 
1. சில்வர் உகைாகம் லநட்ரிக் அமிைத்தில் லஹடிைஜன் வாயுலவ இடப்ப யர்ச்சி      

பசய்யவல்ைது. 

2. SO3, CO2, NO2 க ான்ை வாயுக்கள் கலைந்துள்ள மலழநீரின் pH மதிப்பு 7-லய விட குலைவாக 

இருக்கும். 

3. ஒரு மீள் விலையின் சமநிலையில் விலைவிலள மற்றும் விலை டு ப ாருள்களின் பசைிவு 
சமமாக இருக்கும். 

4. ஒரு மீள்விலையின் ஏகதனும் ஒரு விலைவிலள ப ாருலள அவ்வப்ப ாழுது நீக்கும் 
ப ாழுது அவ்விலையின் விலளச்சல் அதிகரிக்கிைது. 

5. pH தாலள ஒரு கலைசைில் நலைக்கும் ப ாழுது மஞ்சளாக மாறுகிைது. எைகவ அக்கலைசல் 

காைத்தன்லம பகாண்டது. 
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ோவை உள்ளடமப்பியல் மற்றும் தசயலியல் 
1. தாவைங்களில் நீலை கடத்துவதில் ஈடு டும் திசு புகளாயம். 

2. தாவைத்தின் பவளிப்புைத்தில் காணப் டும் பமழுகுப் டைம் கியூடிக்கிள் 

3. ஒருவித்திலைத் தாவைத் தண்டில் லசைத்திற்கும் புகளாயத்திற்கும் இலடயில் ககம் ியம் 

காணப் டுகிைது. 

4. இருவித்திலைத் தாவை கவரில் கமற்புைத்கதாலுக்கு கீகழ  ாைிகசட்  ாைன்லகமா உள்ளது. 

5. இலையிலடத் திசு  சுங்கணிகங்கலளப் ப ற்றுள்ளது. 

6. காற்று சுவாசத்லத விட காற்ைில்ைா சுவாசம் அதிக ATP மூைக்கூறுகலள உற் த்தி 
பசய்கிைது. 

உயிரினங்களின் அடமப்பு நிடலகள் 
1.இைத்தம்உலைவலதத் தடுக்கும் ஹி ாரின் என்ை ப ாருள் அட்லடயின் உமிழ்நீரில் 

காணப் டுகிைது. 

2 விந்து நாளம் அண்டம் பவளிச் பசலுத்தப் டுவதில்  ங்ககற்கிைது 

3 முயைின் கண்ணில் டிம் ாைிக் சவ்வு என்ை மூன்ைாம் கண் இலம உள்ளது. இது அலசயக் 

கூடியது 

4முயைின் முன்கலடவாய்ப்  ற்களுக்கும்  ின் கலடவாய்  ற்களுக்கும் இலடகயயாை 

இலடபவளிப் குதி டயாஸ்டீமா எைப் டும். 

5 முயைின் ப ருமூலள அலைக்ககாளங்கள் கார்க ாைா குவாட்ரி பஜமிைா என்ை குறுக்கு நைம்பு 
 ட்லடயால் இலணக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

ோவைங்களில் கைத்துேல் மற்றும் விலங்குகளில் சுற்த ாட்ைம் 
1. உணலவக் கடத்துதலுக்கு காைணமாை திசு புகளாயமாகும். 

2. தாவைங்கள் நீைாவிப்க ாக்கின் காைணமாக நீலை இழக்கின்ைை. 

3. புகளாயத்தின் வழியாக கடத்தப் டும் சர்க்கலை – குளுக்ககாஸ். 

4. அக ா ிளாஸ்ட் வழி கடத்துதைில் நீைாைது பசல் சவ்வின் வழியாக பசல்ைினுள் நுலழகிைது. 

5. காப்பு பசல்கள் நீலை இழக்கும்க ாது இலைத்துலள திைந்து பகாள்ளும். 

6. இதயத்துடிப் ின் துவக்கம் மற்றும் தூண்டைாைது நைம்புகளின் மூைமாக நலடப றும். 

7. அலைத்து சிலைகளும் ஆக்ஸிஜன் குலைந்த இைத்தத்லத கடத்து லவயாகும். 

8. WBC  ாக்டீரியா மற்றும் லவைஸ் பதாற்ைிைிருந்து உடலைப்  ாதுகாக்கிைது. 

9. பவண்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்கும் க ாது மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் மூடிக் பகாள்வதால் 
ைப் எனும் ஒைி கதான்றுகிைது. 
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நைம்பு மண்ைலம் 
1. படண்ட்ைான்கள் என் லவ பசல் உடைத்திைிருந்து தூண்டல்கலள பவளிப்புைமாக கடத்தும் 
நீளமாை நைம்பு நாரிலழகள். 

2.  ரிவு நைம்பு மண்டைம் லமய நைம்பு மண்டைத்தின் ஒரு  குதியாக பசயல் டுகின்ைது. 

3. மைித உடைில் உடல் பவப்  நிலைலய கட்டுப் டுத்தும் லமயமாக லஹக ாதைாமஸ் 
உள்ளது. 

4. ப ருமூலள உடைின் தன்ைிச்லசயாை  பசயல் டும் பசயல்கலள கட்டுப் டுத்துகிைது. 

5. லமய நைம்பு மண்டைத்தின் பவண்லம நிை  குதிகள் லமயைின் உலையுடன் கூடிய நைம்பு 

நாரிலழகளால் உருவாகின்ைது. 

6. உடைின் அலைத்து நைம்புகளும் பமைிஞ்சஸ் என்னும் உலையால் க ார்த்தப் ட்டு 

 ாதுகாக்கப் டுகிைது. 

7. மூலளக்குத் கதலவயாை ஊட்டச்சத்துக்கலள மூலளத் தண்டுவடத் திைவம் அளிக்கிைது. 

8. உடைில் ஒரு தூண்டப் டக்கூடிய மிக துரிதமாை  தில் விலளலவ உண்டாக்குவது 
அைிச்லச வில் ஆகும். 

9. சுவாசத்லத ஒழுங்கு டுத்துவதில் முகுளம் முக்கிய  ங்காற்றுகிைது. 

ோவை மற்றும் விலங்கு ஹார்தமான்கள் 
1. பசல் குப்ல த் தூண்டி கைிம ஊட்ட இடப்ப யர்ச்சிலய ஊக்குவிக்கும் தாவை ஹார்கமான் 
லசட்கடாலகைின் ஆகும். 

2. ஜிப்ைல்ைின்கள் தக்காளியில் கருவுைாக்கைிகலள உருவாக்குகின்ைை. 

3. எத்திைின் இலைகள், மைர்கள் மற்றும் கைிகள் மூப் லடவலதத் தலட பசய்கின்ைது. 

4. எக்சாப்தல்மிக் காய்டர், லதைாக்சின் மிலகச் சுைப் ின் காைணமாக ஏற் டுகிைது. 

5.  ிட்யூட்டரி சுைப் ி நான்கு கதுப்புகளாக  ிரிந்துள்ளது. 

6. கார் ஸ் லூட்டியம் ஈஸ்ட்கைாஜன் ஹார்கமாலைச் சுைக்கிைது. 

ோவைங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்தபருக்கம் 
1. சூைின் காம்புப்  குதி பூக்காம்பு எைப் டும். 

2. விலதகள்  ாைிை இைப்ப ருக்கத்தின் மூைம் உருவாகின்ைது. 

3. ஈஸ்ட்  ாைிைா இைப்ப ருக்க முலையாை பசல் ிரிதல் மூைம் இைப்ப ருக்கம் பசய்கிைது. 

4. மகைந்தத்தூள்கலள ஏற்கக்கூடிய சூைகத்தின்  குதி சூல்தண்டாகும். 

5. பூச்சிகள் மூைம் மகைந்தச்கசர்க்லக நலடப றும் மைரிலுள்ள மகைந்தத்தூள்கள் உைர்ந்து, 

பமன்லமயாக, எலடயற்ைதாகக் காணப் டும். 

6. இைப்ப ருக்க உறுப்புகள் உற் த்தி பசய்யக்கூடிய இைச்பசல்கள் இைட்லடமயத் 

தன்லமயுலடயலவ 

7.  ிட்யூட்டரியின்  ின்கதுப்பு LH – ஐச் சுைக்கிைது. 

8. கருவுற்ைிருக்கும் க ாது மாதவிடாய் சுழற்சிநலடப றுவதில்லை. 
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9. இைச்பசல் உருவாதலை அறுலவ சிகிச்லச முலையிைாை கருத்தலட முலை தலட 
பசய்கிைது. 

10. ஈஸ்ட்கைாஜன் மற்றும் புகைாபஜஸ்டிைாைின் மிலக சுைப்பு மாதவிடாய்க்கு காைணமாகிைது. 

மைபியல் 
1. பமண்டைின் இரு  ண்பு கைப்பு விகிதம் F2 தலைமுலையில் 3 : 1 ஆகும். 

2. ஒடுங்கு  ண் ாைது ஓங்கு  ண் ிைால் மாற்ைப் டுகிைது. 

3. ஒவ்பவாரு ககமீட்டும் ஜைீின் ஒகை ஒரு அல்லீலைக் பகாண்டுள்ளது. 

4. ஜனீ் அலமப் ில் கவறு ட்ட இைண்டு தாவைங்கலளக் கைப் ிைம் பசய்து ப ைப் ட்ட சந்ததி 
கைப்புயிரி ஆகும். 

5. சிை குகைாகமாகசாம்களில் டீகைாமியர் எைப் டும் நீண்ட குமிழ் க ான்ை இலணயுறுப்பு 

காணப் டுகிைது. 

6. டி.என்.ஏ  ாைிபமகைஸ் பநாதியின் உதவியுடன் புதிய நியூக்ளிகயாலடடுகள் கசர்க்கப் ட்டு 
புதிய  நிைப்பு டி.என்.ஏ இலழ உருவாகிைது. 

7. டவுன் கநாய் கூட்டு அைிகுைி என் து 45 குகைாகமாகசாம்கள் உள்ள மை ியல் நிலையாகும். 

உயிரின் தோற் மும் பரிணாமமும் 
1.உறுப்புகளின்  யன் ாடு மற்றும்  யன் டுத்தாலம ககாட் ாட்லடக் கூைியவர் சார்ைஸ் 

  டார்வின். 
2. பசயல் ஒத்த உறுப்புகள்  ார்க்க ஒகை மாதிரியாகவும், ஒகை மாதிரியாை  ணிகலளயும் 

    பசய்கின்ைை. ஆைால் அலவ பவவ்கவறு விதமாை கதாற்ைம் மற்றும் கருவளர்ச்சி 
    முலைகலளக் பகாண்டதாக உள்ளை. 
3.  ைலவகள் ஊர்வைவற்ைிைிருந்து கதான்ைியலவ. 
 

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரி தோழில்நுட்பவியல் 
1. கால்ச்சிசின் சிகிச்லசயால் உருவாக்கப் ட்ட ைப் கைா  ிைாசிக்கா என் து மைிதன் 

    உருவாக்கிய ஒரு அல்கைாபடட்ைா ிளாய்டு ஆகும். 
2. இைண்டுக்கும் கமற் ட்ட பதாகுதி குகைாகமாகசாம்கலளக் பகாண்ட உயிரிைங்கலள     

   உருவாக்கும் முலை சடுதிமாற்ைம் எைப் டும். 
3. உடை இைப்ப ருக்கம் அல்ைது  ாைிைா இைப்ப ருக்கத்தின் மூைம் ஒரு தைித்தாவைத்தில் 

  இருந்து உருவாக்கப் ட்ட தாவைங்களின் கூட்டகம தூய வரிலச எைப் டும். 
4. இரும்பு சத்து பசைிவூட்டப் ட்ட அரிசி ைகம்,  யிர் பசய்யப் ட்ட தாவைத்தின் புைதத் தைத்லத 

    தீர்மாைிக்கிைது. 
5. ‘ககால்டன் லைஸ்’ ஒரு கைப்புயிரி 

6.  ாக்டீரியாவின் Bt ஜனீ், பூச்சிகலளக் பகால்ைக் கூடியது. 
7. பசயற்லகக் கருவுறுதல் என் து உடலுக்குள் நலடப றும் கருவுறுதைாகும். 
8. DNA விைல் கைலக பதாழில் நுட் ம் அபைக்பஜஃப்கை என் ைால் உருவாக்கப்  ட்டது. 
9. மூைக்கூறு கத்திரிக்ககால் என் து DNA லைககலஸக் குைிக்கும். 
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உைல் நலம் மற்றும் தநாய்கள் 
1. எய்ட்ஸ் என் து ஒரு பகாள்லள கநாய் (எ ிடமிக்) 
2. புற்றுகநாய் உருவாக்கும் ஜனீ்களுக்கு ஆன்ககாஜனீ்கள் என்று ப யர். 
3. உடல்  ருமைின்  ண்பு கட்டிகள் உருவாக்கம் ஆகும். 
4. பவள்லளயணுக்கள் மற்றும் இைத்த சிவப் ணுக்கள் எண்ணிக்லகயில் அதிகரிப் து 

   லுயூக்ககமியா எைப் டுகிைது. 
5. கநாயின் காைணங்கள்  ற்ைி அைிய உதவும் அைிவியல்  ிரிவு கநாய்க்காைண ஆய்வு 

   (ஏட்டியாைஜி) எைப் டுகிைது. 
6. கநாயாளிகளின் ஆலடகலள   யன் டுத்துவதைால் எய்ட்ஸ் கநாய்  ைவாது. 
7. இன்சுைின்  ற்ைாக்குலையிைால் டயா டீஸ் பமல்ைிடஸ் வலக-2 உருவாகிைது. 
8. கார்சிகைாஜன் என் லவ புற்றுகநாலய உருவாக்கும் காைணிகளாகும். 
9. நிக்ககாட்டின் என் து மயக்கமூட்டி வலக மருந்து. 
10. சிர்கைாசிஸ் (கல்லீைல் வகீ்கம்) என் து மூலளக் ககாளாறு கநாயுடன் பதாடர்புலடயது. 

 
சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம 

1.உயிரி வாயு ஒரு புலத டிவ எரிப ாருளாகும்.  
2. மைம் நடுவதால் நிைத்தடி நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும். 
3. வாழிடங்கலள அழிப் து வை உயிரிகளின்  இழப்புக்குக் காைணமாகும். 
4. அணு ஆற்ைல் ஒரு புதுப் ிக்கத்தக்க ஆற்ைைாகும். 
5. அதிகப் டியாை கால்நலட கமய்ச்சல்,மண்ணரிப்ல த் தடுக்கும். 
6. வை உயிர்கலள கவட்லடயாடுதல் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப் ட்ட ஒன்ைாகும். 
7. கதசியப் பூங்கா ஒரு  ாதுகாக்கப் ட்டப்  குதியாகும். 
8. வை உயிரி  ாதுகாப்புச் சட்டம் 1972 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப் ட்டது. 

 
தகாடிட்ை இைத்டே நிைப்புக: 

இயக்க விேிகள் 
1 . இடப்ப யர்ச்சி நிகழ்வதற்கு ____________ கதலவ. 

2. நகர்ந்து பகாண்டு உள்ள ஊர்தியில் தீடீர் தலட ஏற் ட்டால்,  யணியர் முன்கநாக்கி 
சாய்கின்ைைர். இந்நிகழ்வு ____________ மூைம்    விளக்கப் டுகிைது. 

3. மைபுரீதியாக வைஞ்சுழி திருப்புத்திைன் __________ குைியிலும் இடஞ்சுழித் திருப்புத்திைன் 
__________குைியிலும் குைிக்கப் டுகிைது. 

4. மகிழுந்தின் கவகத்திலை மாற்ை ____________ யன் டுகிைது. 

5. 100 கிகி நிலையுலடய மைிதைின் எலட புவிப் ைப் ில் ____________ அளவாக இருக்கும் 

ஒளியியல் 
6. ஒளிக்கதிரின்  ாலத ____________ என்று  அலழக்கப் டுகிைது. 

7. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒளி விைகல் எண்  எப்க ாதும் ஒன்லை விட ____________ 
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8.  டுகின்ை ஒளிக்கற்லையின் ஆற்ைலும் சிதைைலடந்த கற்லையின் ஆற்ைலும் சமமாக 

இருந்தால் அது ____________ சிதைல்        எைப் டும். 

9. ைாகை சிதைல் விதிப் டி, சிதைல் அளவாைது,  டுகின்ை ஒளிக்கதிரின் _______________ ன் 

நான்மடிக்கு எதிர்தகவில் இருக்கும். 

10. ____________ கண்ணிற்குள் நுலழயும் ஒளியின் அளலவக் கட்டுப் டுத்துகிைது. 

தவப்ப இயற்பியல் 
11. அவககட்கைா எண்ணின் மதிப்பு _________ 

12. பவப் ம் மற்றும் பவப் நிலை என் து _________ அளவுகள் 

13. _________ நிலையுள்ள நீரின் பவப் நிலைலய _________ உயர்த்த கதலவயாை பவப்  

ஆற்ைைின் அளவு ஒரு ககைாரி எை  வலையறுக்கப் டுகிைது. 

14.  ாயில் விதியின்  டி, மாைா பவப் நிலையில் ஒரு குைிப் ிட்ட நிலையுலடய வாயுவின் 
அழுத்தம் அவ்வாயுவின் ____________      எதிர்த்தகவில்  அலமயும். 

 

மின்தனாட்ைவியல் 
15. ஒரு மின்சுற்று திைந்திருக்கும் க ாது அச்சுற்ைின் வழியாக _______  ாய்ந்து பசல்ைாது. 

16. மின்ைழுத்த கவறு ாட்டிற்கும் மின்கைாட்டத்திற்கும் இலடகய உள்ள விகிதம் _________. 

17. வடீுகளில் ______ மின்சுற்று  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

18   _________ மற்றும் ________ ஆகியலவகளின் ப ருக்கல்  ைன் மின்திைன் ஆகும். 

19 . LED என் தன் விரிவாக்கம்______________. 

 

 

ஒலியியல் 
20. ஒரு துகளாைது ஒரு லமயப்புள்ளியிைிருந்து முன்னும்,  ின்னும் பதாடர்ச்சியாக 
இயங்குவது ___________ ஆகும். 

21. ஒரு பநட்டலையின் ஆற்ைைாைது பதற்கிைிருந்து வடக்காகப்  ைவுகிைது எைில், ஊடகத்தின் 

துகள்கள் ___________ ைிருந்து ___________  கநாக்கி அதிர்வலடகிைது. 

22.450Hz அதிர்பவண் உலடய ஊதல் ஒைியாைது 33 மீவி-1 கவகத்தில் ஓய்வு 

நிலையிலுள்ளககட்குநலை அலடகிைது. ககட்குநைால் ககட்கப் டும் ஒைியின் அதிர்பவண்  

_________ (ஒைியின் திலசகவகம் = 330 மீவி-1). 

23 . ஒரு ஒைி மூைமாைது 40 கிமீ / மணி கவகத்தில், 2000 Hz அதிர்பவண்ணுடன் ககட்குநலை 

கநாக்கி நகர்கிைது. ஒைியின்   திலசகவகம் 1220 கிமீ / மணி எைில் ககட்குநைால் ககட்கப் டும்  

கதாற்ை அதிர்பவண் ___________ 
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அணுக்கரு இயற்பியல் 
24. ஒரு ைாண்ட்ஜன் என் து ஒரு விைாடியில் நிகழும்_____________ சிலதவுக்குச் சமமாகும். 

25.  ாசிட்ைான் என் து ஓர் _____________ 

26. இைத்தகசாலகலயக் குணப் டுத்தும் ஐகசாகடாப்பு _____________ 

27. ICRP என் தன் விரிவாக்கம் _____________ 

28. மைித உடைின் கமல்  டுகின்ை கதிரியக்கத்தின் அளவிலைக் கண்டைிய உதவுவது 
____________ 

29. ___________ அதிக ஊடுறுவு திைன் பகாண்டலவ. 

30.. ZYA  → Z+1YA + X ; எைில், X என் து _________ 

31. ZXA → ZYA இந்த விலை ________________ சிலதவிற்கு வாய்ப் ாக அலமந்துள்ளது. 

32. ஒவ்பவாரு அணுக்கரு இலணவு விலையிலும் பவளியாகும் சைாசரி ஆற்ைல் _______ ஜுல் 

33.அணுக்கரு இலணவு விலை நலடப றும் உயர் பவப் நிலையாைது ________ K என்ை அளவில்   

     இருக்கும். 

34. கவளாண்ப ாருட்களின் உற் த்தித் திைலை அதிகரிக்க உதவும் கதிரியக்க ஐகசாகடாப்பு          

____________ 

35. கதிரியக்கப்  ாதிப் ின் அளவாைது 100 R என்ை அளவில் உள்ள க ாது, அது _________________ ஐ 

உண்டாக்கும் . 

அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் 
36. இரு கவறு தைிமங்களின் அணுக்கள் __________  நிலை எண்லணயும் _______________ அணு 

எண்லணயும் பகாண்டிருந்தால் அலவ        ஐகசா ார்கள் எைப் டும். 

37. ஒகை __________ எண்ணிக்லகலய ப ற்றுள்ள பவவ்கவறு தைிமங்களின் அணுக்கள் 

ஐகசாகடான்கள் எைப் டும். 

38. ஒரு தைிமத்தின் அணுக்கலள மற்பைாரு தைிமத்தின் அணுக்களாக __________ முலையில் 

மாற்ைைாம். 

39. புகைாட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ைான்களின் கூடுதல் அந்த அணுவின் _____________ எைப் டும். 

40  ஒப்பு அணுநிலை என் து ____________ எைவும் அலழக்கப் டுகிைது. 

41. லஹட்ைஜைின் சைாசரி அணுநிலை = _________ . 

42. ஒரு மூைக்கூைாைது ஒகை தைிமத்தின் அணுக்களால் உருவாக்கப் ட்டால் அலவ __________ 

எைப் டும் 

43. ஒரு மூைக்கூைில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்லககய அம்மூைக்கூைின் __________ ஆகும். 

44. திட்ட பவப்  அழுத்த நிலையில் __________ மி.ைி இடத்லத அலடத்துக்பகாள்ளக் கூடிய வாயு 
1 கமால் எைப் டும். 

45  ாஸ் ைஸின் அணுக்கட்டு எண் = ___________  

46. ஒரு மூைக்கூைில் இரு  ிலணப்புற்ை அணுக்கட்டு இலடயில் உள்ள எைக்ட்ைான் 
கவர்ஆற்ைல் வித்தியாசம் 1.7 க்கு கமல் எைில்,    ிலணப் ின் இயல்பு __________ ஆகும். 
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ேனிமங்களின் ஆவர்த்ேன வடகப்பாடு 
47. நவைீ ஆவர்த்தை அட்டவலணயின் அடிப் லட __________ ஆகும். 

48. தைிம வரிலச அட்டவலணயில் மிக நீள் பதாடர் __________ ஆகும். 

44. Cl2 மூைக்கூைில் உள்ள ‘Cl’ அணுக்களுக்கு இலடயில் உள்ள தூைம் 1.98 A0 எைில் ‘Cl’ 

அணுவின் ஆைம் __________ 

45. A- , A+ மற்றும் A இவற்ைில் மிகச்சிைய உருவ அளவு உள்ளது __________ 

46. நவைீ ஆவர்த்தை அட்டவலணலய உருவாக்கிய விஞ்ஞாைியின் ப யர் __________ 

47. அயைி ஆைம், பதாடரில் __________ (குலைகின்ைது /அதிகரிக்கின்ைது) 

48  .__________ மற்றும் __________ ஆைது உள் இலடத் தைிமங்கள் எைப் டும். 

49. அலுமிைியத்தின் முக்கிய தாது __________ஆகும். 

50 துருவின் கவதிப்ப யர் __________ ஆகும். 

கடைசல்கள் 
51. ஒரு கலைசைில் உள்ள மிகக் குலைந்த அளவு பகாண்ட கூைிலை ____________ எை 

அலழக்கிகைாம். 

52. திண்மத்தில் நீர்மம் வலக கலைசலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ____________ 

53. கலைதிைன் என் து _________ கி கலைப் ாைில் கலைக்கப் டும் கலைப ாருளின் அளவு ஆகும். 

54. முலைவுறும் கசர்மங்கள் ____________ கலைப் ாைில் கலைகிைது. 

55. பவப் நிலை அதிகரிக்கும் க ாது கைஅளவு சதவதீம் குலைகிைது. ஏபைைில் ____________ 

 

தவேிவிடனகளின் வடககள் 
56. அமிைம் மற்றும் காைத்திற்கு இலடகயயாை விலை ___________ என்று அலழக்கப் டுகிைது. 

57. லஹட்கைாகுகளாரிக் அமிைத்துடன் ைித்தியம் உகைாகம் விலை புரியும்க ாது __________ 

வாயு பவளிகயறுகிைது. 

58.  ைிக்கட்டி உருகுதல் பசயைில் நிகழும் சமநிலை______________ என்று அலழக்கப் டுகிைது. 

59. ஒரு  ழச்சாரின் pH மதிப்பு 5.6. இதனுடன் நீர்த்த சுண்ணாம்பு கசர்க்கும் க ாது இதன் pH 

மதிப்பு ____________ (அதிகமாகிைது / குலைகிைது) 

60. 25°C பவப் நிலையில் நீரின் அயைிப் ப ருக்கத்தின் மதிப்பு ___________. 

61. மைித ைத்தத்தின் ப ாதுவாை pH மதிப்பு ________. 

62. மின்ைாற் குப்பு என் து _______________ வலக விலையாகும். 

63. பதாகுப்பு விலைகளில் உருவாகும் விலை விலள ப ாருள்களின் எண்ணிக்லக __________. 

 64. கவதி எரிமலை என் து ____________ வலக  விலைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

65. லஹடிைஜன் (H+  அயைி நீரில் கலைவதால்  உருவாகும் அயைி _________________ என்று 

அலழக்கப் டுகிைது. 
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கார்பனும் அேன் தசர்மங்களும் 
66. ஒரு கசர்மத்தின் சிைப்பு  ண்புகளுக்கு காைணமாை அணு அல்ைது அணுக்கள் அடங்கிய 

பதாகுதி அச்கசர்மத்தின் ________________ 

67. அல்லகைின் ப ாதுவாை மூைக்கூறு வாய்ப் ாடு ________________ 

68. IUPAC ப யரிடுதைில் கரிமச் கசர்மத்தின் கட்டலமப்ல  குைிப் ிடுவது ______________ 

(அடிப் லடச் பசால் /  ின்பைாட்டு / மின்பைாட்டு) 

69. (நிலைவுற்ை / நிலைவுைா) ______________  கசர்மங்கள் புகைாமின் நீலை நிைமாற்ைம் அலடயச் 

பசய்யும். 

70. அடர் சல் ியூரிக் அமிைத்லதக் பகாண்டு எத்தைாலை நீர் நீக்கம் பசய்யும் ப ாழுது 

________________ (ஈத்தீன் / ஈத்கதன்) கிலடக்கிைது. 

71. 100% தூய ஆல்கஹால் ________________ என்று அலழக்கப் டுகிைது. 

72. எத்தைாயிக் அமிைம் _______________ ைிட்மஸ் தாலள ________________ ஆக மாற்றுகிைது. 

73. பகாழுப்பு அமிைங்கலள காைத்லதக் பகாண்டு நீைாற் குத்தல் ________________ எைப் டும். 

74. உயிரிய சிலதவு டிடர்பஜண்ட்கள் ________________ (கிலள / கநைாை) சங்கிைி பதாடரிலை 
உலடயலவ. 

ோவை உள்ளடமப்பியல் மற்றும் ோவை தசயலியல் 
75. புைணி இதைிலடகய உள்ளது ____________  

76. லசைமும் புகளாயமும் ஒகை ஆைத்தில் காணப் டும் வாஸ்குைார் கற்லை ____________ 

77. கிலளக்காைிஸிஸ் நலடப றும் இடம்  ____________ 

78. ஒளிச்கசர்க்லகயின்க ாது பவளிப் டும் ஆக்ஸிஜன் ____________ைிருந்து கிலடக்கிைது. 

79. பசல்ைின் ATP உற் த்தி பதாழிற்சாலை --------------- 

உயிரினங்களின் அடமப்பு நிடலகள் 
80. ----------------- மண்டைத்தின் மாறு ாட்டால் அட்லடயின்  ின் ஒட்டுறுப்பு உருவாகியுள்ளது. 

81 ஒரு விைங்கின் வாழ்நாளில் இரு பதாகுதி  ற்கள் உருவாைால் அது --------------------- 
 ல்ைலமப்பு ஆகும். 

82 அட்லடயின் முன் முலையிலுள்ள கதுப்பு க ான்ை அலமப்பு ------------------- எைப் டும் 

83 இைத்தத்லத உைிஞ்சும் அட்லடயின்  ண்பு ------------------------ எை அலழக்கப் டுகிைது 

84 ------------------------ லநட்ைஜன் சார்ந்த கழிவுப் ப ாருள்கலள இைத்தத்திைிருந்து  ிரித்பதடுக்கிைது 

85 முயைின் தண்டுவட நைம்புகளின் எண்ணிக்லக-------- 

 

ோவைங்களில் கைத்துேல் மற்றும் விலங்குகளில் சுற்த ாட்ைம் 
86. தாவைத்தின் புைப் குதியிைிருந்து நீர் ஆவியாகும் நிகழ்ச்சி ___________ எைப் டும். 

87. நீைாைது கவர் பசல்ைின் _________  ிளாஸ்மா சவ்வின் வழியாக பசல்கிைது. 

88. கவரின் ___________ அலமப் ாைது நீலை உைிஞ்ச உதவுகிைது. 
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89. இயல் ாை இைத்த அழுத்தம் ___________ 

90. சாதாைண மைிதைின் இதயத் துடிப் ின் அளவு நிமிடத்திற்கு ___________ முலைகள் ஆகும். 

நைம்பு மண்ைலம் 
91. நமது உடைில் உள்ளவற்றுள் ______________ என் து மிக நீளமாை பசல்ைாகும். 

92. ______________ நியூைான்களில் தூண்டல்கள் மிக துரிதமாக கடத்தப் டும். 

93. புைச் சூழ்நிலையில் ஏற் டும் மாற்ைத்தால் ஒரு விைங்கிைம் பவளிப் டுத்தும் விலளவு 

______________ எைப் டும். 

94. பசல் உடைத்லத கநாக்கி தூண்டல்கலளக் பகாண்டு பசல் லவ ______________. 

95. தாைியங்கு நைம்பு மண்டைத்தில் உள்ள ________________ மற்றும் ________________ 

ஒன்றுக்பகான்று எதிைாக பசயல் டுகின்ைை. 

96. நியூைாைில் ______________________ என்னும் நுண்ணுறுப்பு மட்டும் காணப் டுவதில்லை. 

97. மூலளப் ப ட்டகத்தினுள் நிலையாை அழுத்தத்லத ______________ க ணுகிைது. 

98. ப ருமூலளயின் புைப் ைப்பு ___________ மற்றும் ______________ ஆகியவற்ைால் அதிகரிக்கிைது. 

99. மைித மூலளயில் கடத்து லமயமாக பசயல் டும்  குதி ______________. 

 

ோவை மற்றும் விலங்கு ஹார்தமான்கள் 
100. பசல் நீட்சியலடதல், நுைி ஆதிக்கம் ஆகியவற்லை உருவாக்குவதும், உதிர்தலை தலட 
பசய்வதும் _________ ஹார்கமான்  ஆகும். 

101. தாவை உறுப்புகளின் உதிர்தல் மற்றும் கைி  ழுப் லத துரிதப் டுத்தும் வாயு நிலை 

ஹார்கமான் _________ ஆகும். 

102. இலைத்துலளலய மூடச் பசய்யும் ஹார்கமான் _________ 

103. ஜிப்ைல்ைின்கள் _________ தாவைங்களில் தண்டு நீட்சியலடவலதத் தூண்டுகின்ைை. 

106. நுைி ஆதிக்கத்தின் மீது எதிர்மலை விலளவு பகாண்ட ஹார்கமான் _________ ஆகும். 

107. உடைில் கால்சியத்தின் வளர்சிலத மாற்ைத்லதக் கட்டுப் டுத்துவது _________. 

108. ைாங்கர்ஹான் திட்டுகளில் உள்ள  டீ்டா பசல்கள்_________ ஐச் சுைக்கிைது. 

109. லதைாய்டு சுைப் ியின் வளர்ச்சி மற்றும்  ணிகலள  _________கட்டுப் டுத்துகிைது. 

110. குழந்லதகளில் லதைாய்டு ஹார்கமான்களின்  குலைவாை சுைப் ின் காைணமாக _________  

உண்டாகிைது. 

ோவைங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இனப்தபருக்கம் 
111. இருவித்திலை தாவைத்தில் கருவுறுதல் நலடப றும்க ாது சூல்ல யில் உள்ள பசல்களின் 

எண்ணிக்லக ------------- 

112. கருவுறுதலுக்குப்  ின் சூற்ல  ------------  ஆக மாறுகிைது. 

113.  ிளகைரியாவில் நலடப றும்  ாைிைா இைப்ப ருக்கம் ------------- ஆகும். 

114. மைிதரில் கருவுறுதல் ------------- ஆகும். 

115. கருவுறுதலுக்குப்  ின் ---------- நாட்களில்  கரு  தித்தல் நலடப றுகிைது. 
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116. குழந்லத  ிைப் ிற்குப்  ின்  ால் சுைப் ிகளால் சுைக்கப் டும் முதல் சுைப்பு -------- எைப் டும் 

117. புகைாைாக்டின் ------------- ஆல் உற் த்தி பசய்யப் டுகிைது. 

மைபியல் 
118. பமண்டைின் ஒரு கஜாடி கவறு ட்ட  ண்புகள் ____________ எை அலழக்கப் டுகின்ைது. 

119. ஒரு குைிப் ிட்ட ண் ின் (ஜைீின்)பவளித்கதாற்ைம் ____________ எைப் டும். 

120. ஒவ்பவாரு பசல்ைின் உட்கருவில் காணப் டும் பமல்ைிய நூல் க ான்ை அலமப்புகள் 

____________ எை அலழக்கப் டுகின்ைை. 

121. ஒரு டி.என்.ஏ இைண்டு ____________  இலழகளால் ஆைது. 

122.. ஒரு ஜனீ் அல்ைது குகைாகமாகசாம் ஆகியவற்ைின் அலமப்பு அல்ைது அளவுகளில் 
ஏற் டக்கூடிய    ைம் லையாகத் பதாடைக்கூடிய மாற்ைங்கள்  ____________ எை 
அலழக்கப் டுகின்ைை. 

உயிரின தோற் மும் பரிணாமமும் 
123. சூழ்நிலையின் மாற்ைங்களுக்குப் எதிர்  விலைப்புரியும் விதமாக, தங்கள் வாழ்நாளில் 

விைங்குகள் ப றுகின்ை  ண்புகள் __________ எை அலழக்கப் டுகின்ைை. 

124. ஒரு உயிரிைத்தில் காணப் டும் சிலதவலடந்த மற்றும் இயங்காத நிலையிலுள்ள 
உறுப்புகள் __________ என்று அலழக்கப் டுகின்ைை. 

125. பவௌவால்கள் மற்றும் மைிதைின் முன்ைங்கால்கள் __________ உறுப்புகளுக்கு 

எடுத்துக்காட்டு. 

126.  ரிணாமத்தின் இயற்லகத் கதர்வு ககாட் ாட்லட முன்பமாழிந்தவர் __________ 

 

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரிதோழில்நுட்பவியல் 
127 . ______________ என் து ப ாருளாதாை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உயர்ந்த தைமுலடய 

தாவைங்கலள உற் த்திச் பசய்யும் கலை ஆகும். 

128. புைதம் பசைிந்த ககாதுலம ைகம் __________ஆகும். 

129. ______________ என் து குகைாகமாகசாம் எண்ணிக்லகலய இைட்டிக்க  யன் டுத்தப் டும் 

கவதிப்ப ாருள் ஆகும். 

130. விரும் த்தக்க ஊட்டச்சத்து நிலைந்த  யிர்த் தாவைங்கலள உற் த்திச் பசய்யும் அைிவியல் 

முலை ______________ எைப் டும். 

131. பநல் ப ாதுவாக வண்டல் மண்ணில் பசழித்து வளர்கிைது. ஆைால் சடுதிமாற்ைத்தின் 
மூைம் 

உற் த்திச் பசய்யப் ட்ட ______________என்ை பநல் ைகம் உவர் தன்லம வாய்ந்த மண்ணில் 

பசழித்து வளரும். 

132. ______________ பதாழில்நுட் ம் மை ியல் ரீதியாக உயிரிைங்கலள உற் த்திச் பசய்ய 

வழிவலக பசய்துள்ளது. 
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133. பைஸ்ட்ரிக்ஸன் எண்கடாநியூக்ளிகயஸ் பநாதியாைது DNA மூைக்கூலை ______________ என்று 
அலழக்கப் டும்    குைிப் ிட்ட இடங்களில் துண்டாக்குகிைது. 

134. ஒத்த DNA விைல் கைலக அலமப்பு __________ இலடகய காணப் டும். 

135. கவறு ாடு அலடயாத பசல்களின் பதாகுப்பு ______________ ஆகும். 

136. ஜனீ் குகளாைிங் முலையில் விரும் ிய DNA, ___________ உடன் ஒருங்கிலணக்கப்  டுகிைது. 

உைல் நலம் மற்றும் தநாய்கள் 
137. -------------------- அதிகப் டியாக  யன்  டுத்துவதிைால் கல்லீைைில் சிர்கைாஸிஸ் கநாய் 

ஏற் டுகிைது. 

138. புலகயிலையிைிருந்து  ிரித்பதடுக்கப் டும் அதிக நச்சு உள்ள கவதிப்ப ாருள் -------------------- 

139. இைத்தப் புற்றுகநாய்க்கு ------------------------- என்று ப யர். 

140. சிைவலகயாை மருந்துகலள பதாடர்ந்து  யன் டுத்துவதிைால் உண்டாகும் அதன் 

குலைவாை  தில் விலளவு --------------------  எைப் டும். 

142. இன்சுைின் ஏற்றுக் பகாள்ளாலம என் து -------------- நீரிழிவு கநாயின் நிலை. 

சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம 
143. காடுகள் அழிப் ிைால் மலழ ப ாழிவு  _______________ . 

144. மண்ணின் கமல் அடுக்கு மண் துகள்கள் அகற்ைப் டுவது _______________ . 

145. சிப்ககா இயக்கம் _______________ எதிைாக ஆைம் ிக்கப் ட்டது. 

146. _______________ என் து தமிழ்நாட்டிலுள்ள உயிர்க்ககாள  ாதுகாப்பு லமயமாகும். 

147. ஓத ஆற்ைல் _______________ வலக ஆற்ைைாகும். 

148. கரி, ப ட்கைாைியம் மற்றும் இயற்லக எரிவாயு ஆகியலவ _____________ எரிப ாருட்கள் 
ஆகும் 

149. மின்சாை உற் த்திக்கு மிகவும் அதிக அளவில்  யன் டுத்தப் டும் எரிப ாருள் _______________  

ஆகும். 
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காைணம் கூற்று வடக வினாக்கள் 

V.  ின்வரும் விைாக்களில் கூற்றும் அதலையடுத்து காைணமும் பகாடுக்கப் ட்டுள்ளை. 
 ின்வருவைவற்றுள் எது சரியாை பதரிகவா அதலைத் பதரிவு பசய்க. 
அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிைது.கமலும் காைணம் கூற்லை சரியாக    

        விளக்குகிைது. 
ஆ) கூற்றும் காைணமும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்ைிலை சரியாக விளக்கவில்லை. 
இ) கூற்று சரியாைது ஆைால் காைணம் தவறு 

ஈ) கூற்று தவைாைது. எைினும் காைணம் சரி. 

இயக்க விேிகள் 
1. கூற்று: வைஞ்சுழி திருப்புத்திைன்களின் பமாத்த மதிப்பு, இடஞ்சுழி திருப்புத்திைன்களின் பமாத்த 

                    மதிப் ிற்கு சமமாைதாக இருக்கம். 
  காைணம்: உந்த அழிவின்லம விதி என் து புைவிலச மதிப்பு சுழியாக உள்ளக ாது மட்டுகம    

                    சரியாைதாக இருக்கும். 
2. கூற்று: ‘g’ ன் மதிப்பு புவிப் ைப் ில் இருந்து உயை பசல்ைவும் புவிப் ைப் ிற்கு கீகழ பசல்ைவும்   

                     குலையும். 
  காைணம்: ‘g’ மதிப் ாைது புவிப் ைப் ில் ப ாருளின் நிலையிலைச் சார்ந்து அலமகிைது. 
 

ஒளியியல் 
1. கூற்று: ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண் அதிகமாக இருந்தால் (அடர்வு மிகு ஊடகம்), அந்த   

                     ஊடகத்தில் ஒளியின் திலசகவகம் குலைவாக இருக்கும். 
காைணம்: ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண், ஒளியின் திலசகவகத்திற்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும். 
2. கூற்று: விழி பைன்சின் குவிக்கும் திைன் அதிகரிப் தால், கிட்டப் ார்லவ என்னும் 

                      ார்லவக் குலை ாடு கதான்றுகிைது. 
காைணம்: குழிபைன்லசப்  யன் டுத்தி  கிட்டப் ார்லவக் குலைப் ாட்லடச் சரிபசய்யைாம் 

 
தவப்ப இயற்பியல் 

1. கூற்று: ஒரு உகைாகத்தின் ஒரு முலையில் பவப் ப் டுத்தும் க ாது மற்பைாரு முலையும் 

                      பவப் ம் அலடயும். 
காைணம்: பவப்  ஆற்ைைாைது பவப் நிலை  குலைவாக உள்ள  குதியிைிருந்து பவப் நிலை 

                     அதிகமாக உள்ள  குதிக்கு  ைவும். 
2. கூற்று : திட மற்றும் திைவ ப ாருள்கலள விட வாயு ப ாருட்கள் அதிக அமுக்கத்திற்கு             

                      உட் டும். 
காைணம்: அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகளுக்கு  இலடகய உள்ள பதாலைவு ஒப் ிடத் தகுந்த 

                      வலகயில் அதிகம்.. 
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Padasalai

மின்தனாட்ைவியல். 
 1.கூற்று:உகைாகப் ைப்புலடய   மின்கருவிகளில்  மூன்று  காப்புலை ப ற்ை கம் ிகள்   

                   யன் டுத்தப் ட்டிருக்கும். 
காைணம்: இந்த இலணப் ிைால் அதகைாடு இலணக்கப் டும் கம் ிகள் சூடாவது 

                 தடுக்கப் டும். 
2. கூற்று: மின்கைத்கதாடு இருக்கும் ஒரு சிைிய மின்சுற்ைில் மின்கைத்தின் கநர்மின்வாய் 

                   ப ரும மின்ைழுத்தத்தில் இருக்கும். 
காைணம்: உயர் மின்ைழுத்தப் புள்ளிலய கநாக்கி  மின்கைாட்டம்  ாய்ந்து பசல்லும். 
3. கூற்று: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்ைிலழ  விளக்குகலள விட சிைந்தது. 
காைணம்: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்ைிலழ விளக்குகலள விட குலைவாை மின் 

                    திைலை நுகரும். 

அணுக்கரு இயற்பியல் 
1. கூற்று: ஒரு நியூட்ைான் U235 மீது கமாதி க ரியம் மற்றும் கிரிப்டான் எை இைண்டுத்   

                     துகள்கலள உருவாக்குகிைது. 
காைணம்: U 235  ிளவுக்குட் டும் ப ாருளாகும். 
2. கூற்று: β -சிலதவின் க ாது நியூட்ைான்   எண்ணிக்லகயில் ஒன்று குலைகிைது. 
காைணம்: β- சிலதவின் க ாது, அணு எண் ஒன்று அதிகரிக்கிைது. 
3. கூற்று: அணுக்கரு இலணவிற்கு உயர் பவப் நிலை கதலவ. 
காைணம்: அணுக்கரு இலணவில் அணுக்கருக்கள்  இலணயும் க ாது ஆற்ைலை உமிழ்கிைது. 
4. கூற்று: கட்டுப் டுத்தும் கழிகள் என் லவ  நியூட்ைான்கலள உட்கவரும் கழிகள் ஆகும். 
காைணம்: அணுக்கரு  ிளவு விலையிலை  நிலைநிறுத்துவதற்காகக் கட்டுப் டுத்தும் கழிகள் 

                       யன் டுகின்ைை. 
 

அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் 
1. கூற்று A. அலுமிைியத்தின் அணுநிலை 27. 

காைணம் R. ஒரு அலுமிைியம் அணுவின் நிலையாைது 1/12  ங்கு கார் ன்–12-ன் 

                         நிலைலயவிட 27 மடங்கு அதிகம். 
2. கூற்று A. குகளாரிைின் ஒப்பு மூைக்கூறுநிலை 35.5 amu 

காைணம் R. குகளாரிைின் ஐகசாகடாப்புகள் இயற்லகயில் சம அளவில் கிலடப் தில்லை. 

ேனிமங்களின் ஆவர்த்ேன வடகப்பாடு 
1. கூற்று: HF மூைக்கூைில் உள்ள  ிலணப்பு  அயைிப் ிலணப்பு 

காைணம்: ‘H’ க்கும் ‘F’ க்கும் இலடகய உள்ள எைக்ட்ைான் கவர் ஆற்ைல் வித்தியாசம் 1.9 

2. கூற்று: பமக்ைசீியத்லத இரும் ின் மீது பூசுவதால், துருப் ிடித்தைிருந்து  ாதுகாக்கப் டுகிைது. 
காைணம்: பமக்ைசீியம், இரும்ல விட விலைபுரியும் தன்லமமிக்கது. 
3. கூற்று: சுத்தப் டுத்தப் டாத, தாமிை ாத்திைத்தில்  ச்லச  டைம் உருவாகிைது. 
காைணம்: தாமிைம், காைங்களால்  ாதிக்கப் டுவதில்லை. 
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கார்பனும் அேன் தசர்மங்களும் 
1. கூற்று A: கடிை நீரில் கசாப்ல  விட டிடர்பஜண்ட்கள் சிைப் ாக பசயல் புரிகின்ைை. 
காைணம் R: டிடர்பஜண்ட்கள் கால்சியம் மற்றும்  பமக்ைசீியம் உப்புக்கலள வழீ் டிய 

                         பசய்வதில்லை. 
2. கூற்று: அல்ககன்கள் நிலைவுற்ை லஹட்கைாகார் ன்கள் 

காைணம்: லஹட்கைா கார் ன்கள்  சக ிலணப்ல ப் ப ற்றுள்ளை. 

ோவைங்களின் கைத்துேல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்த ாட்ைம் 
1. கூற்று (A) : சுவாச வாயுக்கலள கடத்துவதில் RBC  முக்கியப்  ங்கு வகிக்கின்ைது. 
   காைணம் ( R ) : RBC-ல் பசல் நுண்ணுறுப்புகளும் உட்கருவும் காணப் டுவதில்லை. 
2. கூற்று (A) : ‘AB’ இைத்த வலக உலடகயார் “அலைவரிடமிருந்தும் இைத்தத்லத ப றுகவாைாக” 

                           கருதப் டுகிைார்கள். ஏபைைில், அவர்கள் அலைத்து வலக இைத்தப்           

                              ிரிவிைரிடமிருந்தும் இைத்தத்திலைப்  ப ைைாம். 
காைணம் ( R ) : AB இைத்த வலகயில் ஆன்டி ாடிகள் காணப் டுவதில்லை. 

நைம்பு மண்ைலம் 
1. கூற்று (A): லமய நைம்பு மண்டைம் முழுலமயும், மூலளத் தண்டு வடத் திைவத்தால்   

                           நிைம் ியுள்ளது. 
காைணம் (R) : மூலளத் தண்டு வடத் திைவத்திற்கு இத்தலகய  ணிகள் கிலடயாது. 
2. கூற்று (A): டியூைா கமட்டர் மற்றும் ல யாகமட்டர்களுக்கிலடப் ட்ட இலடபவளியில் 

                          கார் ஸ் ககைாசம் அலமந்துள்ளது. 
காைணம் (R): இது மூலளப் ப ட்டகத்தினுள் நிலையாை உள் அழுத்தத்லத  ைாமரிக்க 

                          உதவுகிைது. 
 

ோவை மற்றும் விலங்கு ஹார்தமான் 
1. கூற்று: சந்லதப் டுத்தப் டும் காய்கைிகளில் லசட்கடாலகைிலைத் பதளிப் து அலவ 

                     ை நாட்கள் பகடாமல் இருக்கச் பசய்யும். 
காைணம்: லசட்கடாலகைின்கள் கைிம ஊட்ட இடப்ப யர்ச்சியிைால் இலைகள் மற்றும் 

                    ஏலைய உறுப்புகள் முதுலமயலடவலதத் தாமதப் டுத்துகின்ைை. 
2. கூற்று:  ிட்யூட்டரி சுைப் ி “தலைலம சுைப் ி” என்று அலழக்கப் டுகிைது. 
காைணம்: இது  ிை நாளமில்ைா சுைப் ிகலளக் கட்டு டுத்துகிைது. 
3. கூற்று: டயா டிஸ் பமல்ைிடஸ் இைத்த சர்க்கலை அளலவ அதிகரிக்கிைது. 
காைணம்: இன்சுைின் இைத்த சர்க்கலை அளலவக் குலைக்கிைது. 

 

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தோழில்நுட்பவியல் 

1. கூற்று: கைப்புயிரி இரு ப ற்கைாலையும் விட கமம் ட்டதாக இருக்கும். 
காைணம்: கைப் ிை வரீியம் தற்கைப் ில் இழக்கப் டுகிைது. 
2. கூற்று: கால்ச்சிசின் குகைாகமாகசாம் எண்ணிக்லகலயக் குலைக்கிைது. 
காைணம்: சககாதரி குகைாகமாட்டிடுகள் எதிபைதிர்த் துருவங்கலள கநாக்கி நகர்வலத அது 

                    ஊக்குவிக்கிைது. 
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3. கூற்று: rDNA பதாழில் நுட் ம் கைப் ிைமாக்கலை  விட கமைாைது. 
காைணம்: இைக்கு உயிரிைத்தில் விரும் த் தகாத ஜனீ்கலள நுலழக்காமல் விரும் த் தக்க   

                     ஜனீ்கள்  மட்டும் நுலழக்கப்  டுகின்ைை. 

உைல் நலம் மற்றும் தநாய்கள் 
1. கூற்று: அலைத்து மருந்துகளும் மூலளயின் மீது பசயல் டுகின்ைை. 
காைணம்: மருந்துகள் உடல் மற்றும் மைதின் பசயல் ாடுகலளக் குலைக்கின்ைை. 
2. கூற்று: டயா டீஸ் பமல்ைிடஸ் கநாயாளிகளின் சிறுநீரில் அதிகளவு குளுக்ககாஸ் 

                    பவளிகயறுவலதக் காணைாம். 
காைணம்: கலணயம் க ாதுமாை அளவு இன்சுைிலை சுைப் தில்லை. 
 

சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம 
1. கூற்று: மலழ நீர் கசமிப்பு என் து மலழ நீலை  கசமித்து  ாதுகாப் தாகும். 
காைணம்: மலழ நீலை நிைத்தடியில் கசியவிட்டு  நிைத்தடி நீர்மட்டத்லத உயர்த்தைாம். 
2. கூற்று: CFL  ல்புகள் மட்டுகம  யன்  டுத்துவதன் மூைம் மின்ைாற்ைலை கசமிக்க முடியும். 
காைணம்: CFL  ல்புகள் சாதாைண  ல்புகலள விட விலை அதிகமாைலவ. எைகவ 

                     சாதாைண  ல்புகலள  யன் டுத்துவதன் மூைம் நமது  ணத்லதயும் கசமிக்கைாம். 
 

 

தபாருத்துக:- 
1. 

 குதி I                                                                              குதி II 

அ) நியூட்டைின் முதல்விதி                                -          ைாக்பகட் ஏவுதைில்  யன் டுகிைது. 
ஆ) நியூட்டைின் இைண்டாம் விதி                      -         ப ாருட்களின்   சமநிலை 

இ) நியூட்டைின் மூன்ைாம் விதி                           -       விலசயின் விதி  
ஈ) கநர்க்ககாட்டு உந்த அழிவின்லம விதி      -        ைலவ  ைத்தைில்  யன் டுகிைது 

 

2 

1. பைட்டிைா                              அ. கண்ணில் ஒளிக்கதிர் பசல்லும்  ாலத 

2. கண்  ாலவ                        ஆ. கசய்லமப் புள்ளி  விழிலய கநாக்கி நகர்தல் 

3. சிைியரித் தலசகள்              இ. அண்லமப்புள்ளி விழிலய விட்டு விைகிச் பசல்லுதல் 

4. கிட்டப் ார்லவ                     ஈ. விழித்திலை 

5. தூைப்  ார்லவ                       உ. விழி ஏற் லமவுத்திைன் 

 

3 

1 நீள் பவப் விரிவு                   அ  ருமைில் மாற்ைம் 

2  ைப்பு பவப்  விரிவு                ஆ சூடாை ப ாருளிைிருந்து குளிர்ச்சியாை ப ாருள் 

3  ரும பவப்  விரிவு                  இ 1.381 X 10-23 JK-1 

4 பவப்  ஆற்ைல்  ைவல்            ஈ நீளத்தில் மாற்ைம் 

5 க ால்ட்ஸ்கமன் மாைிைி         உ  ைப் ில் மாற்ைம் 
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4. 

   கைம் 1                                                                                                   கைம் 2 

(i) மின்கைாட்டம்                                                                            (a) கவால்ட் 

(ii) மின்ைழுத்த கவறு ாடு                                                        (b) ஓம் மீட்டர் 

(iii) மின்தலட எண்                                                                        (c) வாட் 

(iv) மின்திைன்                                                                                    (d) ஜூல் 

(v) மின்ைாற்ைல்                                                                               (e) ஆம் ியர் 

 

5 

1. குற்பைாைி                                -         (a) இறுக்கங்கள் 

2. எதிபைாைி                                  -         (b) 22 kHz 

3. மீபயாைி                                     -          (c) 10 Hz 

4. அழுத்தம் மிகுந்த  குதி    -          (d) அல்ட்ைாகசாகைா கிைா ி 
 

6 

அ. BARC                                                                                            கல் ாக்கம் 

ஆ. இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம்      அப்சைா 

இ. IGCAR                                                                                           மும்ல  

ஈ. இந்தியாவின் முதல் அணுக்கரு உலை                    தாைாப்பூர் 

 

7 

அ. எரிப ாருள்                                                                              காரீயம் 

ஆ. தணிப் ான்                                                                              கைநீர் 

இ. குளிர்விப் ான்                                                                         காட்மியம் கழிகள் 

ஈ. தடுப்புலை                                                                                   யுகைைியம் 

8 

அ. சாடி ஃ ஜன்                                                                              இயற்லகக் கதிரியக்கம் 

ஆ. ஐரின் கியூரி                                                                             இடப்ப யர்ச்சி விதி 
இ. பஹன்ைி ப க்பகாைல்                                                          நிலை ஆற்ைல் சமன் ாடு 

ஈ. ஆல் ர்ட் ஐன்ஸ்டீன்                                                              பசயற்லகக் கதிரியக்கம் 

9 

அ. கட்டுப் ாடற்ை  பதாடர் விலை                                        லஹட்ைஜன் குண்டு 

ஆ. வளலமப் ப ாருள்கள்                                                         அணுக்கரு உலை 

இ. கட்டுப் ாடாை உற் த்தி உலை                                         பதாடர்விலை 

ஈ. இலணவு விலை                                                                       அணுகுண்டு 

 

10 

அ. Co - 60                                                 டிமங்களின் வயது 

ஆ. I – 131                                                 இதயத்தின் பசயல் ாடு 

இ. Na - 24                                                ைத்த கசாலக 

ஈ. C – 14                                                   லதைாய்டு கநாய் 
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1. 8 கி O2                                                - 4 கமால்கள் 

2. 4 கி H2                                               - 0.25 கமால்கள் 

3. 52 கி He                                              - 2 கமால்கள் 

4. 112 கி N2                                            - 0.5 கமால்கள் 

5. 35.5 கி Cl2                                            - 13 கமால்கள் 

 

12 

முைாம் பூசுதல்                                          - மந்த வாயுக்கள் 

காற்ைில்ைா வறுத்தல்                             - துத்தநாகம் பூச்சு 

ஆக்ஸிஜகைற்ை ஒடுக்க விலை           - சில்வர் – டின் ைசக்கைலவ 

 ற்குழி அலடத்தல்                                    - அலுமிகைா பவப்  ஒடுக்க விலை 

18 ஆம் பதாகுதி தைிமங்கள்                    - காற்ைிைா சூழ்நிலையில் சூகடற்றும் நிகழ்வு 

 

13 

1. நீை விட்ரியால்                                            – CaSO4 2H2O 

2. ஜிப்சம்                                                                 - CaO 

3. ஈைம் உைிஞ்சிக் கலை லவ                      – CuSO4 5H2O 

4. ஈைம் உைிஞ்சி                                                   – NaOH 

 

14 

1. விலையின் வலககலள அலடயாளம் காண் 

                                  விலை                                                                                         வலக 

 

NH4OH(aq) + CH3COOH(aq) →  CH3COONH4(aq) + H2 O(l)           ஒற்லை இடப்ப யர்ச்சி விலை 

Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)                                                  எரிதல் விலை 

ZnCO3(s) பவப் ம்→ ZnO(s) + CO2(g)                                                     நடுநிலையாக்கல் விலை 

C2H4(g) + 4O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + பவப் ம்                            பவப் ச்சிலதவு விலை 

 

15 

விலைச் பசயல் பதாகுதி – OH                                                      ப ன்சீன் 

 ல்ைிை வலளய கசர்மங்கள்                                                        ப ாட்டாசியம் ஸ்டிகைட் 

நிலைவுைா கசர்மங்கள்                                                                      ஆல்கஹால் 

கசாப்பு                                                                                                           ியூைான் 

கார்க ா வலளயச் கசர்மங்கள்                                                       ஈத்தீன் 
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1. புகளாயம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்லை                      - டிைசீைா 

2. ககம் ியம்                                                                         - உணவு கடத்துதல் 

3. லசைம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்லை                          - ப ைணிகள் 

4. லசைம்                                                                               - இைண்டாம் நிலை வளர்ச்சி 
5. புகளாயம்                                                                           - நீலைக் கடத்துதல் 
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17. 
1) கைம் I ஐ கைம் II மற்றும் III உடன் சரியாகப் ப ாருத்தி விலடலயத் தைிகய எழுதுக. 
          உறுப்புகள்                                       சூழ்ந்துள்ள சவ்வு                             அலமவிடம் 

மூலள                                                              புளூைா                                            வயிற்ைலை 

சிறுநீைகம்                                                    ககப்ஸ்யூல்                                     மீடியாஸ்டிைம் 

இதயம்                                                          மூலள உலைகள்                        மார் லையில் 

நுலையைீல்                                                   ப ரிகார்டியம்                                மண்லடகயாட்டுக் குழி 
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 ிரிவு I 

1. சிம் ிளாஸ்ட் வழி          -                          அ. இலை 

2. நீைாவிப்க ாக்கு                 -                          ஆ.  ிளாஸ்கமாபடஸ்கமட்டா 

3. ஆஸ்மாஸிஸ்                  -                           இ. லசைத்திலுள்ள அழுத்தம் 

4. கவர் அழுத்தம்                 –                            ஈ. சரிவு அழுத்த வாட்டம் 
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 ிரிவு II 

1. ைியூக்ககமியா                   -                       அ. திைாம்க ாலசட் 

2. இைத்த தட்டுகள்               -                       ஆ. ஃக ககாலசட் 

3. கமாகைாலசட்டுகள்       -                        இ. ைியூக்ககாலசட் குலைதல் 

4. லுயூக்ககா ிைியா            -                          ஈ. இைத்தப்புற்று கநாய் 

5. AB இைத்த வலக               -                          உ. ஒவ்வாலம நிலை 

6. O இைத்த வலக                 -                          ஊ. வகீ்கம் 

7. ஈசிகைா ஃ ில்கள்           -                           எ. ஆன்டிஜைற்ை இைத்த வலக 

8. நியூட்கைாஃ ில்கள்          -                            ஏ. ஆன்டி ாடி அற்ை இைத்த வலக 
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 ப ாருத்துக: 
அ) நிசில் துகள்கள்                 -----------------           முன் மூலள 

ஆ) லஹப்க ாதைாமஸ்      -------------------         புை அலமவு நைம்பு மண்டைம் 

இ) சிறு மூலள                         ------------------           லசட்டான் 

ஈ) ஸ்வான் பசல்கள்              -------------------           ின்மூலள 
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ப ாருத்துக. 
 

பகுேி I                                             பகுேி II                                                  பகுேி III 

ஆக்சின்                                       ஜிப்ரில்ைா                                             ியூஜிகுைாய் 

உதிர்தல்                                       எத்திைின்                                             கதங்காயின் 

இளநீர்                                           கணுவிலடப் குதி நீட்சி                அப்சிசிக் அமிைம் 

முலளக் குருத்து                      உலை                                                      நுைி ஆதிக்கம் 

லசட்கடாலகைின்                   சுங்கணிகம்                                      ழுத்தல் 

ஜிப்ைல்ைின்கள்                         கைிகள்                                                 பசல்  குப்பு 

 

22 . ஹார்கமான்கள் குலை ாடுகள் 

அ) லதைாக்சின்                           - அக்கைாகமகைி 
ஆ) இன்சுைின்                             - படட்டைி 
இ)  ாைாதார்கமான்                    - எளிய காய்டர் 

ஈ) வளர்ச்சி ஹார்கமான்        - டயா டிஸ் இன்சி ிடஸ் 

உ) ADH                                              - டயா டிஸ் பமல்ைிடஸ் 

 

 

23   கீழ்க்கண்ட வார்த்லதகலள அதற்குரிய ப ாருகளாடு ப ாருத்துக 

கலம் I                                                                                           கலம் II 

 ிளத்தல்                                                                          ஸ்ல கைாலகைா 

பமாட்டு விடுதல்                                                        அமீ ா 

துண்டாதல்                                                                      ஈஸ்ட் 

 

 

24 கீழ்க்கண்ட வார்த்லதகலள அதற்குரிய  ப ாருகளாடு ப ாருத்துக 

அ) குழந்லத  ிைப்பு               - 1) கருவுறுதலுக்கும் குழந்லத  ிைப் ிற்கும் இலடப் ட்ட காை அளவு           

ஆ) கர்ப்  காைம்                      - 2) கருவுற்ைமுட்லட எண்கடாபமட்ரியத்தில்  திவது 

இ) அண்ட அணு                       - 3) கருப்ல யிைிருந்து குழந்லத பவளிகயற்ைம் 

ஈ) கரு  தித்தல்                        - 4) கிைாஃ ியன்  ாைிக்கிள்களிைிருந்து முட்லட பவளிகயறுதல் 

 

 

25. ப ாருத்துக. 
ஆட்கடாகசாம்கள்                              டிலைகசாமி 21 

இருமய நிலை                                      9:3:3:1 

அல்கைாகசாம்கள்                               22 கஜாடி குகைாகமாகசாம்கள் 

டவுன் கநாய்க் கூட்டுஅைிகுைி      2n 

இரு ண்புக் கைப்பு                               23வது கஜாடி குகைாகமாகசாம்கள் 
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26 . ப ாருத்துக. 
அ முன்கைார்   ண்பு மீட்சி                 முள்பளலும்பு மற்றும்  குடல்வால் 

ஆ எச்ச உறுப்புகள்                                பூலை மற்றும் பவௌவாைின் முன்ைங்கால் 

இ பசயல் ஒத்த உறுப்புகள்                 வளர்ச்சியலடயாத வால் மற்றும் உடல் முழுவதும் 

                                                                           அடர்ந்த முடி                                               

ஈ அலமப்பு ஒத்த உறுப்புகள்              பவௌவாைின் இைக்லக மற்றும் பூச்சியின் இைக்லக 

உ மைப்பூங்கா                                             கதிரியக்கக் கார் ன் (C14) 

ஊ W.F. ைி ி                                                 திருவக்கலை 

 

27 . ப ாருத்துக. 
1. கசாைாைிகா                                      க சிகயாைஸ் முங்ககா 

2. IR 8                                                         கரும்பு 

3. சக்காைம்                                              அலைக்குள்ள ககாதுலம 

4. முங் நம் ர் 1                                    கவர்க்கடலை 

5. TMV - 2                                                  அலைக்குள்ள அரிசி 
6. இன்சுைின்                                           க சில்ைஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் 

7. Bt நச்சு                                                    டீ்டா ககைாட்டின் 

8. ககால்டன்  லைஸ்                            rDNA பதாழில் நுட் த்தில் உருவாை முதல் ஹார்கமான். 
 

28. ப ாருத்துக 

1. சார்க்ககாமா                                           - வயிற்று புற்றுகநாய் 

2. கார்சிகைாமா                                         - அதிகப் டியாை தாகம் 

3.  ாைிடிப்சியா                                          - அதிகப் டியாை  சி 
4.  ாைிக ஜியா                                          - இதயத்தலசகளுக்கு இைத்த ஓட்டமின்லம 

5. இதயத்தலச நசிவுைல் கநாய்         – இலணப்புத்திசு 

 

29. ப ாருத்துக. 
1. மண்ணரிப்பு                    - ஆற்ைல் கசமிப்பு 

2. உயிரி வாயு                   - அமிை மலழ 

3. இயற்லக வாயு            - தாவைப்  ைப்பு நீக்கம் 

4.  சுலம இல்ை வாயு  - புதுப் ிக்கத்தக்க ஆற்ைல் 

5. CFL  ல்புகள்                    - CO2 

6. காற்று                               - புதுப் ிக்க இயைாத ஆற்ைல் 

7. திடக்கழிவு                      - காரீயம் மற்றும் கை உகைாகங்கள் 
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30. ப ாருத்துக. 
1. நிைைாக்கப்  குதி Script Area       ----------   குைிப்புகலளத் தட்டச்சு பசய்தல் Type notes 

2. ககாப்புத் பதாகுப்பு Folder            ------------   அலசவூட்ட பமன்ப ாருள் Animation software 

3. ஸ்கிைாச்சு  Scratch                            ------------   நிைல் திருத்தி Edit programs 

4. ஆலட திருத்தி Costume editor   -------------   ககாப்பு கசமிப்பு Store files 

5. கநாட்க டு Notepad                         -------------   நிைல் உருவாக்கம் Build Scripts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆக்கம்  
 
நா.த ா.தகாமேி, பட்ைோரி அசிரிடய, 
அைசினர் தமனிடலப் பள்ளி  
அம்மூர்  
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