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ghl«  1  (cæç cyf«) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. Ã‹tUtdt‰WŸ itu°fis¥ g‰¿a rçahd T‰W vJ? (Sep 2020 Bot) 

 m) ts®Áij kh‰w¤ij¡ bfh©LŸsd M) ãiykhW« x£L©âahF« 

 Ï)  DNA  mšyJ  RNA   it¡ bfh©LŸsJ <) behÂfŸ fhz¥gL»‹wd 

2. »uh« ne® gh¡Oçah¡fis¥ g‰¿a jtwhd T‰iw¡ f©l¿f (Sep 2020 Bot) 

 m) bl¡fhæ¡ mäy« fhz¥gLtÂšiy M) bršRtçš mÂfsÎ bg¥onlh »is¡fh‹ cŸsJ 

 Ï) bršRt® XuL¡fhš MdJ  <) è¥nghghèrh¡fiu£fŸ bfh©l bršRt® 

3. M®¡»gh¡Oça« vJ? (May .22, Bio)            

 m) mr£nlhgh¡l®    M) v®éÜah  Ï) oç¥nghåkh  <) bk¤jndh gh¡Oça« 

4. Úy¥gR« ghÁfnshL bjhl®gila rçahd T‰W vJ? 

 m) ef®tj‰fhd cW¥ñfŸ Ïšiy  M) bršRtçš bršYnyh° fhz¥gL»wJ 

 Ï)cly¤ij R‰¿ äóÁny{ fhz¥gLtÂšiy   <) ~ñnshoa‹ jur« fhz¥gL»wJ 

5. rçahf¥ bghUªÂ Ïizia¡ f©l¿f 

 m) M¡OndhikÓ£fŸ - jhkÂ¤j bt¥ñ nehŒ  M) ik¡nfh Ãsh°kh  - fHiy¤ jhil nehŒ 

 Ï) gh¡Oça§fŸ    -  Eå¡ fHiy nehŒ  <) òŠirfŸ   - rªjd¡  T®Eå nehŒ 

6. ---- செல் சைொள்கைக்கு  எரு விதி விக்கு  …(May .22, Bot)    

   அ. பூஞ்கெ   ஆ. ொக்டீரினொ   இ. கநக்கைொபிொஸ்நொ   ஈ. கயபஸ் 

7. ொக்டீரினொகயத் தொக்கி அழிக்கும் கயபஸ்…(May .22, Bot)    

    அ. ெனகொஃொஜ்   ஆ. ொக்டீரிகனொஃொஜ்    இ. சூஃொஜ்    ஈ. கநக்கைொஃொஜ் 

8. நீப்சும் ொசிைகொடு சதொடர்புகடன ெரினொ கூற்று து? (Mar .20, Bot)   

   அ. ஃபுகொரிடினன் தபெம்  ைொணப்டுகிது .  ஆ. ைர்யதற்ைொ உறுப்புைள் இல்க 

   இ. செல்சுயரில் செல்லுகொஸ் ைொணப்டுகிது  ஈ. உடத்கதச் சுற்றி மியூசிகஜ் ைொணப்டுயதில்க  

9. தயொ இகணகன ைண்டுபிடிக்ைவும்  (Jun .19, Bot)   

    அ. C.G. ஹ்பன்ர்க்  -  கிபொம் ெொனகநற்றும் முக 

    ஆ. க ொஸ்யொ சடர்சர்க் - பிொஸ்மிட் 

    இ. பிபட்ரிக் கிரிப்ட்  - ொக்டீரினொ நபணு நொற்ம் 

     ஈ. H. சர்ஜி   -  சர்ஜி கைகனடு 

10. ொக்டீரின செல் சயடித்து ஃொஜ்ைக சயளிகனற்றுயது (Govt.Model Bot)    

    அ. எற்க நடின கைமீட்டை உயிரி யொழ்க்கைச் சுமற்சி   ஆ. வீரினநற் சுமற்சி 

    இ. வீரினமுள் சுமற்சி ஈ. இபட்கட நடின கைமீட் உயிரி யொழ்க்கைச் சுமற்சி 

11. கபொகடொஃகசி –ன்  கெமிப்பு சொருள் ---- (Mar .20, Bot)   

    அ. ொபொகநொன்  ஆ. ொமிொரின்   தபெம்     இ. ெனகொஃகசினன் தபெம்     ஈ. புகொரிடினன் தபெம் 

12. கீழ்க்ைண்டயற்றுள்  ைொற்றில்ொ சுயொெஜீவி து? (Jun .19, Bot)   

     அ. அெட்கடொொக்டர் ஆ. டிைொஸ்டிரிடினம்      இ. சய் ரிங்கினொ    ஈ. சடர்க்ஸினொ 
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ò¤jf édh¡fŸ k‰W« TLjš édh¡fSl‹  
kh®¢ .2019, É‹. 2019, kh®¢. 2020, br¥.2020, nk 2022  bghJ¤nj®ÎfŸ  

k‰W« ÂU¥òjš nj®Îfë‹ édh éilfë‹ bjhF¥ò   

jhtuéaš  
cUth¡f« 

K. ghyR¥Ãukâa‹,v«.V., v«.v°.Á., v«.v£., Ã.vš.I.v°., 

KJfiy jhtuéaš MÁça®, 

muR khÂç nkšãiy¥gŸë, brªJiw. 

mçaÿ® kht£l«. 
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13. உயிரினலின் புதிர்  அகமக்ைப்டுயது   (Mar .19, Bot)    

     அ. கயபஸ்  ஆ. ஆல்ைொ இ.  ொக்டீரினொ ஈ. பூஞ்கெைள் 

14. ெந்த கூர் கொய் உருயொக்ைக்கூடு கொய்க்ைொபணி  (Govt.Model Bot)    

    அ. கெனகொொக்டீரினம்  ஆ. கநக்கைொபிொஸ்நொ இ. ஆக்டிகொகநசீட்ஸ்    ஈ. பூஞ்கெைள் 

15. பின் யருயயற்றுள் து ெனகொொக்டீரினங்ைளின்  ண்ல்? (Govt.Model Bio)    

    அ.  செல்ைொல் ஆகய   ஆ. கூட்டகநப்க உருயொக்குகின்  

    இ. நொெகடந்த நீர்நிகைளில் நீர் ொசிச் செறிகய ற்டுத்துகின்  

     ஈ. யளி நண்ட கட்ப க நிகநிறுத்துகின்  

16. நொர்ஃகொகடக்ஸொபுடன்  சதொடர்புகடனது (Govt.Model Bot)    

     அ. பூஞ்கெைள்  ஆ. ொசிைள் இ. சதொல் தொயபங்ைள் ஈ. ொக்டீரினங்ைள் 
Ïu©L kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. nAhänahäu° k‰W« bA£onuhäu°  iy¡fbf‹fis ntWgL¤Jf (Rev. 2019, Bot) 

 nAhänahäu° - ghÁbršfŸ iy¡bf‹ cly¤Âš Óuhf¥guéÍŸsJ 

 bA£onuhjäu° - ghÁfY«. òŠirfS« mL¡Ffshf fhz¥gL»wJ 

2. ÁW  fh«ñ v‹whš v‹d?1. ÁW fh«ñ v‹whš v‹d?(Jun. 2019 Bot) 

 mfhçf° jhtu fåÍW¥Ãš fhz¥gL« gÁoa§fë‹  Eåæšfhz¥gL« gÁoa é¤j¡fis jh§» ã‰F« mik¥ñ¡FÁW 

fh«ñ v‹W bga®. 

3. k¤js¤ JisÍila jL¥ñ¢Rt® bfh©l òŠir bjhF¥ñ ahJ? 

 gÁonahikÓ£° Ãçit¢rh®ªj òŠirfëš e‹F ts®¢Áailªj k¤js¤ Jis¤jL¥ñ RtUila ikÓèa« 

fhz¥gL»wJ. 

4. òŠir ntçfŸ cUthf cjÎ« Ïu©L òŠirfS¡F vL¤J¡fh£L jUf 

 ñw¥òŠir ntçfS¡F  vL¤J¡fh£L - ignrhè¤j° o§nlhça° 

 mfòŠir ntçfS¡F vL¤J¡fh£L - ífh°nghuh, iunrh¡lhåah 

5. MŒoa é¤J k‰W« »shäl é¤J ntWgL¤Jf  

MŒoa é¤JfŸ  »shäl é¤JfŸ 

1. iAgh¡fŸ ÃsÎ‰W njh‹W« é¤JfŸ jo¤j RtUila XŒÎãiy é¤JfŸ 

2. vL¤J¡fh£L  - vçir~Ã vL¤J¡fh£L - ~ÃÍnrça« 

6. òŠirfshš jhtu§fS¡F V‰gL« nehŒfis¡ F¿¥ÃLf 

1. bešè‹ fUfš nehŒ  2. fU«Ã‹ br›tGfš nehŒ 

3. Õ‹ì‹ Mª¤u¡ndh° nehŒ 4. Õ¢ Ïiy¢RUŸ nehŒ 

TLjš édh¡fŸ 

7. gh¡OçahÎ¡F btëÍiw(»is¡nfhnfè¡ì‹) vj‰F cjÎ»wJ? 

 1. gh¡Oçah¡fiscy®jèš ÏUªJ jL¡fÎ«  2. cæ® vÂ®bghUŸfëš ÏUªJ ghJfh¡fÎ«,   

 3. gh¡Oçahit jhtu nt®fëš c£o¡bfhŸs brŒaÎ« cjÎ»wJ. 

8. mf éªJ¡fŸ(v©nlh°ngh®) v‹whš v‹d? 

 ngÁšy° °bgçf° ngh‹w gh¡Oçah¡fŸrhjfk‰w Nœãiyæš jo¤j RtUila XŒÎãiy éªJfsh»‹wd.  

 Ïj‰F mféªJfŸ v‹W bga®. 

9. M®¡» gh¡Oça§fŸ v‹whš v‹d? gh¡Oçah¡fëdhš c©lhF«nehŒfŸ Ïu©oid vGJf (Mar.20, Bot) 

 gHikahd bjhšY£fU cæçfsh«.  äf fLikahd Nœãiyfsh»a bt¥g C‰WfŸ, mÂf c¥ñ¤j‹ik, Fiwªj Ãf¢ 

ngh‹w Nœãiyfëš thœgit. 

 gh¡Oça nehŒfŸ1. M¥ÃŸ – Ôbt¥ñnehŒ,   2. nfu£ - bk‹ mGfš 

10.  nf¥ndh~Ãè¡ gh¡Oça§fŸ v‹whš v‹d? (Rev. 2020, Bot) (II Rev. 2022.A, Bot)  

 CO2 it  ga‹gL¤Â tsU« gh¡Oça§fŸ  nf¥ndh~Ãè¡ gh¡Oça§fŸ vd¥gL«. vL¤J¡fh£L - nf«ignyhgh¡l®  

11. randhgh¡Oça« v‹whš v‹d? 

 randh~igÁ vd miH¡f¥gL« Úy¥gR«ghÁfŸ randhgh¡Oça§fŸ vd miH¡f¥gL»‹wd.  ÏJ xë¢nr®¡ifæš 

<LgL« bjhšY£fU cæçfshd Ïit gçzhk¥ gÂntLfë‹ go äf gHikahd cæçfshF«. 

12. kugQ kh‰w« v‹whš v‹d? mJ g‰¿a MŒi t brŒjt® ah®? 

 xU gh¡Oça¤ÂèUªJ k‰bwhU gh¡Oça¤Â‰F    Ïlkh‰w« brŒa¥gLtJ  kugQ kh‰w« vd¥gL«. »ç~Ã¤ vD« gh¡Oça 

tšYe® o¥nshfh¡f° ãnkhåna v‹w gh¡Oça¤ij ga‹gL¤Â kugQ kh‰w¤ij és¡»dh®. 

13. k© ts¤ij cUth¡F« Ïu©L gh¡Oça§fŸ  TWf? 

 1. m[£nlhgh¡l®, 2. »sh°£oçoa«,  3. iunrhÃa« 

14. mÔj Nœãiyæš thG« gh¡Oçah¡fŸ v›thW miH¡f¥gL»‹wd? v.fh. jUf? 

 äf fLikahd Nœãiyfsh»a bt¥g C‰WfŸ, mÂf c¥ñ¤j‹ik, Fiwªj pH ngh‹w Nœãiyfëš thœgit M®¡» 

gh¡Oça§fŸ MF« . v.fh. bk¤jndhgh¡Oça«. 

15. ir¡nshÁ° v‹whš v‹d? 

 Ú®thœ jhtu§fshd  thè°ndçah Ïiy mšyJ nfuhé‹ fQéil¥gFÂæš cŸs bršfëDš ir£nlhÃshr¤Â‹ 

Ïa¡f¤ij¡ fhz KoÍ«. Ï¤jifa Ïa¡f« ir£nlhÃshr ef®Î mšyJ ir¡nshÁ° v‹W miH¡f¥gL»wJ. 

16. Ãçah‹ v‹whš v‹d? 

 kåj‹ k‰W« gy éy§Ffëš ika eu«ñk©ly¤ij¥ ghÂ¡F« gšntW nehŒfS¡F fhuzkhd bjh‰W« j‹ikÍila  

ñuj¤JfŸfshF«. 
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17.  ~Ã«çba v‹whš v‹d vL¤J¡fh£L jUf (March 2020 Bot) 

 »uh« vÂ® gh¡Oça§fë‹  bršRtç‹ nk‰ñw¤Âš kæçiH ngh‹w Ú£ÁfŸ fhz¥gL»‹wd. Ïit E© ÁY«ñfŸ mšyJ 

~Ã«çba vd¥gL«.  

18. Nça xë¢rh®ñ gh¡Oça¤ij g‰¿ TWf? 

  gh¡Oça¡fŸ Nça xë M‰wiy Mjhukhf¡ bfh©L czit c‰g¤Â brŒ»‹wd.  

  Ïit 1. fåk xë¢rh®ñ C£l gh¡Oça§fŸ, 2. fçk xë¢rh®ñ C£l gh¡Oçah¡fŸ. 

19.iy¡f‹fŸ v‹whš v‹d?  

 ghÁfŸ k‰W« òŠirfS¡»ilna  V‰gL« xU§Fæç mik¥Ã‰F  iy¡f‹fŸ v‹W bga®.  ÏÂš ghÁ cW¥Ãd® xë cæç  

v‹W«  òŠir cW¥Ãd®  òŠir cæç v‹W« miH¡fggL»‹wd. 

20.  gh¡Oçah ie£u#id ãiy¥gL¤Jjè‹ ga‹fŸ ahit? (March 2019 Bot) 

 1. tëk©ly ie£u#id  fçk ie£udhf kh‰W»‹wd. 

 2. ie£u#‹ ml§»a T£L¥bghU£fis M¡ì#nd‰w« brŒJ ie£u#dhf kh‰W»‹wd. 

21. gh¡Oçahéš fhz¥gL« RthÁ¤jè‹ tiffŸ ahit? Ït‰¿š VnjD« x‹iw és¡Ff (March 2019 Bot) 

 RthÁ¤jè‹ tiffŸ 1. fh‰W RthÁ¤jš, 2. fh‰Wzh RthÁ¤jš 

 fh‰Wzh Rthr¤Âš gh¡Oça§fë‹ ts®¢Á¡F«, ts®Áij kh‰w¤Â‰F« M¡ì#‹ njit¥gLtÂšiy. behÂ¤jš 

éidæ‹ _y«  M‰wiy bgW»‹wd. v.fh. »sh°£çoa«/ 

22. éçah‹ - tiuaW  (Rev. 2019, Bio) (Rev. 2020, Bio) (II Rev. 2022.A, Bot) (May..22, Bio) 

 bjh‰W¤j‹ik thŒªj bršY¡F btëna bgU¡fkila Koahj xU KGikahd itu° JfŸ. 

23. éuhŒLfŸ – tiuaW 

 T.O blŒd® f©LÃo¤jh®.     ñuj ciwa‰w t£ltotkhd XçiH  RNA¡fshF«. 

 Á£u° - v¡n[hfh®£o°, cUis»H§F – fÂ® tot »H§F nehia c©lh¡F»wJ. 

24. randh gh¡Oça§fŸ v‹whš v‹d? 

 Ïit Ãugykhd Úy¥gR« ghÁfŸ mšyJ randh~igÁ jhtu§fshF«. 

 Ïit xë¢nr®¡ifæš <LgL«  bjhšY£fU cæçfshd Ïit äf gHikahd cæçfshF«. 

25. ig òŠirfŸ v‹whš v‹d? 

 òŠirfëš M°nfhikÓ£° tF¥ig rh®ªj òŠirfëš fåÍW¥ñfshd M°f°fŸ ig ngh‹w mik¥Ãš 

fhz¥gLtjhš ÏJ ig òŠirfŸ vd miH¡f¥gL»‹wd. 

26. ெனகொஃகஜ்ைள் யகபனறு (Rev. 2019, Bot) 
randh~igÁ vd miH¡f¥gL«  Úy¥gR«ghÁfis jh¡f¡Toa itu°fŸ randh~gh{fŸ vd miH¡f¥gL»‹wd. 

27. IªJyf tifghL vj‹ mo¥gilæš cUth¡f¥g£lJ? 

 cæçfë‹ brš mik¥ñ, clš mik¥ñ, czð£l Kiw, Ïd¥bgU¡f«, Ïd¥gçzhk¡ FG¤bjhl®ñ           

M»aitfë‹ mo¥gilæ‹ tif¥gL¤j¥g£lJ. 

28. gh¡Oçah bršè‹ gFÂfŸ ahit? 

 1. btëÍiw,    2. bršRt®,  3. ir£nlhÃshr« 

_‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. bkhåuhé‹ Áw¥ñ g©ñfis vGJf 

 1. xUbrš bjhšY£fU(ñnuhnfçah£o¡) cæçd¡fŸ MF« 

 2. bg¥onlh»is¡fh‹mšyJ äÍnfhbg¥il£fshš  Md bršRt® fhz¥gL»wJ. 

 3. j‰rh®ñ C£lKiw k‰W« rh®ò£lKiw czñ£lKiw fhz¥gL»wJ 

 4. firæiHfŸ cila cæçd§fŸ k£L«  Ïl¥bga®¢Á brŒ»‹wd. 

2. gæ® RH‰Á k‰W« fy¥ñ¥gæ® Kiwfëš cHt®fŸ byT« tif jhtu§fis gæçLtJ V‹? 

  byT« tif jhtu§fë‹ nt® Ko¢Rfëš iunrhÃa« k‰W« m[£nlhgh¡l® ngh‹w gh¡Oça§fŸ fhz¥gLtjhš 

tëk©ly¤Âš cŸs ie£u#id ie£iu£, ie£nu£lhf kh‰¿ jhtu§fS¡F jU»wJ.  

 k©âš cŸs ie£u#‹ ml§»a fçk T£L¥bghU£fis M¡ì#nd‰w« brŒJ ie£u#dhf 

kh‰W»‹wd.gh¡Oça§fë‹ Ï¤jifa brašfshš byT« jhtu§fŸ gæçL« k© tskhdjhf khW»wJ.  mjdhšjh‹ 

étrhæfŸ gæ® RH‰Áæš byT« tif jhtu§fis gæçL»wh®fŸ. 

3. mfhçfìš fhz¥gL« ikÓèa§fë‹ tiffis F¿¥ÃLf 

 Kjšãiy ikÓèa« ( xU c£fU ikÓèa«) 

  Ïu©lh« ãiy ikÓèa« (Ïu£il c£fU ikÓça«) 

 _‹whš ãiy ikÓèa« (gÁoa fåÍW¥ñ) 

TLjš édh¡fŸ   

4. òŠir ntçfë‹ K¡»a¤Jt§fŸ ahit? 

 1. k£F©â tifi¢ rh®ªj ò¡F« jhtukhd nkhndh£nuh¥gh jhtu¤Âš C£l¤ÂidvL¤J¡bfhŸs cjÎ»‹wd 

 2 jhtu§fS¡F fåk¥bghU£fŸ k‰W« Ú® mÂf mséš »il¡f¥ òŠir ntçfŸ cjÎ»‹wd. 

 3. jhtu§fS¡F tw£Á vÂ®¥ñ¤ j‹ikia¤ jU»wJ.  

 4. nk«ghlilªj jhtu§fë‹ nt®fis¤ jhtu nehŒ¡fhuâfë‹ jh¡FjèèUªJ ghJfh¡»wJ. 

5. iy¡f‹fë‹ K¡»a¤Jt«? 

 1. iy¡f‹fŸ ghiwfŸ ÛJ goªJ  M¡rhèf mäy¤ij Ru¥gjhš ghiwfŸ mç¡f¥g£L k© cUthf cjÎ»wJ. 

 2. iy¡f‹fëš ÏUªJ bgw¥gL« m°å¡ mäy« cæ® vÂ®¥bghUŸ  j‹ikia bg‰WŸsJ. 

 3. iy¡nf‹fŸ fh‰W khR¡fhuâia vëÂš czu¡Toait v‹gjhš Ïit khR R£o¡fh£ofshffUj¥gL»wJ.  

 4. »shnlhåah (buæ‹O® kh°) JUt Ãunjr¤Âš thG« éy§FfS¡F czthf¥ ga‹gL»wJ. 
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6.  nk¡dnlhnrh«fŸ v‹whš v‹d (March 2020 Bot) 

 m¡Fth°igçšy« nk¡dnlhnl¡of« vD« gh¡Oça¤ÂDŸ 40 Kjš 50 nk¡dil£ JfŸfŸ nr®ªJ r§»èfshf 

fhz¥gL»‹wd.  Ïit nk¡dnlhnrh«f« vd¥gL»‹wd. gh¡Oça§fŸ Ïªj nk¡dnlhnrh«fis¥ ga‹gL¤Â 

C£l¢r¤J äFªj gok§fis vëÂš f©l¿»‹wd. 

7. ik¡nfhÃsh°kh – tiuaW 

 äf¢Á¿a  gštif cUtKila »uh« vÂ® E©QæçfshF«. 

 brš Rt® m‰wJ ts® Clf¤Âš  bghç¤j K£il nghš fh£Áaë¥gJ 

 éy§F k‰W« jhtu§fëš nehŒ c©lh¡f¡ToaJ. 

8. M¡ondhikÓ£° - F¿¥ò tiuf 

 ikÓèa« ngh‹w ts®¢Áia bg‰WŸsjhšÏit fÂ®óŠirfŸ vd miH¡f¥gL»‹wd. 

 Ïit ãiykhW« fh‰Wzh Rthr »uh« ne® E©QæçfshF«. 

 fhšeilfëš thŒ gFÂæš fHiy¤jhil nehia c©lh¡f¡ToajhF«. 

9. kiH¡F Ã‹ k©thrid V‰gl fhuz« v‹d? 

 °£bu¥nlhikÁ° k©âš thG« ikÓça¤ij c©lh¡F« xU M¡ondhgh¡Oça« MF«. 

 ÏJ kiH¡F¥Ã‹nd k©third V‰gl fhuzkh»wJ. Ïj‰F ínah°ä‹ vD« vëÂš Méahf¡Toa T£L¥bghUŸ 

fhuzkhF«. 

10. தகுந்த டங்ைளுடன் கபகெொஸின் ொலிப் சருக்ைத்கத வியரி (Gov.Model, Bot) 
 iunrhg° ikÓça¤Âš nt®fS¡F vÂuhf nkšneh¡» gšY£fUfŸ bfh©l »isfs‰w  é¤jf¤jh§»fŸ njh‹¿ mj‹ 

Eåæš é¤jf« fhz¥gL»wJ. 

 é¤jf¤Â‹ ika¤Âš ky£L fhYbkšyhÎ« mjid NœªJŸs gFÂfëš é¤JfS« njh‹W»‹wd. 

 é¤jf¢Rt®fŸ bto¤J é¤JfŸ fh‰¿š guÎ»‹wd. 

11. கயபஸ்ைள் உயிருள் ண்புைக சைொண்டுள்து ன்தக ற்றுக்சைொள்யொனொ? ஆம் னில் உன்னுகடன திக  

     நிரூபிக்ைவும்  (Jun.19, Bio) 

 கயபஸ்ைள் உயிருள் ண்புைக சற்றுள் ன்தக ற்றுக்சைொள்கிகன் . ன் னில்  அகயைள்  

 திடீர் நொற்ம் அகடயும் தின் சைொண்டது .  

 உயிருள் செல்லுக்குள் நட்டுகந சருக்ைநகடயும் தின் சைொண்டது .  

 உயிரிைளில் கொய்ைக உண்டொக்கும்  தின் சொண்டது .  

 குறிப்பிட்ட ஏம்புயிரிச்ெொர்பு சைொண்டதொை  உள்து. 

12. பூஞ்கெைக தனிப்சரும் பிரியொை கயப்தற்கு ப்ண்புைள் ைொபணநொை அகநகிது? (Gov.Model, Bot) 

 தொயபங்ைள் தற்ெொர்பு ஊட்ட முக சைொண்டகயைொகும் . ஆொல் பூஞ்கெைள் ெொர்பூட்ட முக சைொண்டகயைொை 

ைொணப்டுகின் .  

 இகயைள் எட்டுண்ணிைொைவும் , ெொற்றுண்ணிைொைவும்  ைொணப்டுயதொல்  இகயைள் தனிப்சரும் பிரியொை யகைப்ொட்டினலில் 

கயக்ைப்ட்டிருக்கின்து . 
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. »uh« ne®, »uh« vÂ® gh¡Oça§fS¡F Ïilna cŸs ntWghLfis jUf 

»uh« ne® gh¡Oça§fŸ »uh« vÂ® gh¡Oça§fŸ 

1. brš Rt® XuL¡fhš  MdJ brš Rt® _‹W mL¡Ffshš MdJ 

2.bg¥nlç»is¡fh‹ fhz¥gLtjhš bršRt® äfÎ« 

cWÂahdJ  

è¥nghñuj«, ghèrhg¡fiu£ fyit fhz¥gLtjhš 

bršRt® be»®Î j‹ik bfh©lJ 

3. bgåÁèdhš mÂf« ghÂ¡f¥gL»wJ      Fiwªj msÎ ghÂ¡f¥gL»wJ 

4. äf Á¡fyhd C£lKiw bfh©lJ  äf vëa C£lKiwia bfh©lJ 

5.bfhG¥ò, è¥ngh òuj« Fiwªj msÎ fhz¥gL»wJ. mÂf msÎ fhz¥gL»wJ. 

2. I«bgU« ÃçÎ tif¥gh£oid éthÂ, mj‹ ãiw, Fiwfis g‰¿ F¿¥ñ nr®¡fÎ« (Sep..20, Bio) 

 1969« M©L  mbkç¡f tif¥gh£oaš tšYe® é¡nl¡bf®  I«bgU« ÃçÎ tifghL K‹bkhêªjh®. 

 brš mik¥ñ, clš mik¥ñ, czð£lKiw, Ïd¥bgU¡f« k‰W« Ïd¥gçzhk¡ FG£ bjhl®ñ mo¥gilæš Ï›tifghL 

njh‹¿aJ, Ï›tifghL bkhåuh, ñnuh£o°lh, òŠirfŸ, Ãsh©nl, månkèah ngh‹w IªJ bgU« ÃçÎfshf 

Ãç¡f¥g£LŸsJ. 

ãiwfŸ 

 1. Ï›tifghL bršmik¥ñ, clyik¥ñ mo¥gilæš mikªjJ. 

 2. czð£l Kiwæ‹ mo¥gilæš mikªjJ., 

 3. ò§irfŸ jhtu§fëš ÏUªJ Ãç£J jåahf it¡f¥g£LŸsJ.. 

 4. jhtu§fëilna Ïd¥gçzhk¡ FG£bjhl®ig vL£J¡fh£L»wJ. 

FiwfŸ 

 j‰rh®ñ, rh®ò£l cæçd§fŸ, brš RtUila, brš Rtu‰w cæçd§fŸ  bkhåuh,  ñnuh£o°lh ÃçÎfëš 

it¡f¥g£LŸsJ. Ï›éU bgU«ÃçÎfS« kh‰W¥go¤jh‹ g©ig bgW»‹wd 

 itu°fŸ Ï›tif¥gh£oš nr®¡f¥gléšiy. 

3. iy¡nf‹fë‹ bghJ¥g©ñfis vGJf (Mar.20, Bio)(May..22, Bot)) 

 ghÁfŸ k‰W« òŠirfëilna V‰gL« xU§Fæ® mik¥ñ¡F iy¡bf‹fŸ v‹W  bga®. ÏÂš ghÁ  xë cæç v‹W«, 

òŠir òŠir cæç v‹W« mik¡f¥gL»wJ. 

 ghÁ cæç òŠir¡F C£l£ij jU»wJ. 
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 òŠircæç ghÁ¡F ghJfh¥igÍ«, cly¤ij js¤Âš ãiyãW¤j iuÁnd v‹wmik¥igÍ« V‰gL¤J»wJ. 

 òŠirfŸ J©lhjš,brhÝo¡Ÿ IÁoa§fŸ ngh‹w ghèyh Ïd¥bgU¡f¤ijÍ«,M°nfh få   cly£Â‹ _y« 

ghèd¥bgU¡f£ijÍ«  bfh©LŸsJ 

 ghÁfŸ efuh é£JfŸ k‰W« Ah®nkhnfhåa§fŸ _y« Ïd¥bgU¡f« brŒ»‹wd. 

4. கிபொம் ெொனகநற்றும்  முகயின் டிநிகைக ழுதுை (Mar.19, Bio) 

 ொக்டீரினங்ைளின் யர்ப்பிலிருந்து கநற்கதய்ப்பு தனொரிக்ைவும் 

 டிை ஊதொ ெொனத்கதப் னன்டுத்டித  30 விொடிைள் ெொனகநற்வும் 

 யொக யடிநீரில் 2 விொடிைள் சநதுயொை அெவும் 

 கிபொம் அகனொடின் ைகபெலில் 1 நிமிடம் கயக்ைவும் 

 யொக யடிநீரில் சநதுயொை அெவும் 

 95% த்தொல் அல்து அசிட்கடொன் னன்டுட்த்தி சநதுயொை 10 முதல் 

30 விொடிைள் ைழுயவும் 

 யொக யடிநீரில் சநதுயொை அெவும் 

 ெொஃபனின் ெொனத்தில் 30 முதல் 60 விொடிைள் கயக்ைவும் 

 யொகயடிநீரில் சநதுயொை அசின பின்ர் ஈபப்கெகன அைற்வும் 

 நுண்கணொக்கி யழினொை உற்று கொக்ைவும். 
5.  mfhçf° tœ¡if¢ RH‰Áæ‹ cUtiu jUf 

6.  T4 gh¡Oça~ghí‹ mik¥ig étç? 

 ÏJ jiy¥Ãu£il  tot« bfh©lJ.  ÏÂš  jiy, fG¤J¥g£il,  thš, mo¤j£L, thšeh®fŸ 

ngh‹witfŸ  fhz¥gL»wJ. 

 mWnfhz tot jiy¥gFÂ  <çiH DNA _y¡TW bfh©LŸsJ.  

 Ú©l RUŸ tot¤ij¡ bfh©l thè‹ ika¥gFÂ cŸÇl‰wJ. ÏJ jiyÍl‹ fG¤J¥g£il 

_y« Ïiz¡f¥g£LŸsJ. 

 thè‹ Koéš mo¤j£L cŸsJ. ÏJ MW thš eh®fisÍ«, MW  K£fisÍ« bfh©LŸsJ. 

 ~ghí‹ Ús¤ijél mj‹ DNA _y¡T¿‹ Ús« 1000 kl§F mÂf«. 

7. ñifæiy njkš itu° (TMV)mik¥Ãid étç 

 E©nzh¡»æš ñifæiy njkš itu° (TMV)RUŸ tot« bfh©lJ 

 ituì‹ msÎ 280 x 150 um.   Ïj‹ _y¡TW vil 39  x 106
 lhšl‹fŸ MF« 

 itu° JfŸ nf¥Á£ v‹w ñuj ciwiaÍ«, ika¤Âš c£fU mäy¤ijÍ« bfh©LŸsJ.  

 ñuj ciw Vw¤jhH 2130 mik¥Ãš x¤j nf¥nrhäa®fŸ  v‹w ñuj¤ Jiz myFfshš MdJ. 

 Ïj‹ ika c£fU mäy«  RNA éš  kuÃaš jftšfŸ  KGtJ« cŸsJ. Ïªj ituì‹ 6500 

ãô¡ènahil£fis¡ bfh©lJ. 

8. ொக்டீரினொக்ைளின் சொருொதொப முக்கினத்துயம் கதனும் ந்திக ழுதுை (Sep..20, Bot) 

9. ஆஸ்கைொகநசீட்ைளின் ைனி உறுப்பு யகைைக டத்துடன் வியரி (Gov.Model, Bot) 

 

ghl«  - 2 (jhtu cyf«) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. v¥ÃçÎ jhtu« X§»a nfÛ£lf jhtu rªjÂbfh©lJ? (Sep 2020 Bot) 

 m) nlçnlh~ig£  M) Ãiunah~ig£  

 Ï) í«ndh°bg®«  <) MŠÁnah°bg®« 

2. blçnlh~ig£Lfëš nfÛ£l jhtu rªjÂia¡ F¿¥gJ? 

 m) K‹ cly«  M)  cly«    Ï)  T«ò    <) nt®¤jh§» 

3. xU MŠÁnah°bg®« jhtu¤Â‹ x‰iwkoa Fnuhnkhnrh« v©â¡if 14 våš mj‹ f%ð© ÂRéš cŸs  

    Fnuhnkhnrh« v©â¡if? (March 2019 Bio) 

 m) 7      M)  14     Ï)   42  <)  28 

4. í«ndh°bg®«  fUñ© ÂR cUthJ? (Sep 2020 Bio) 

 m) fUÎWjè‹ nghJ    M) fUÎWjY¡F K‹  

 Ï) fUÎWjY¡F¥Ã‹  <) fU tsU« nghJ  

5.   --- š Âwªj éij fhz¥gL« (Sep 2020 Bot) 

 m. MŠÁnah°bg®«fŸ  M. blçnlh~ig£fŸ  

 Ï. í«ndh°bg®«fŸ  <.  Ãiunah~ig£fŸ 

6. ghÁfë‹ mik¥ñ k‰W« Ïd¥bgU¡f« v‹w üèid btëæ£lt® (Jun. 2019 Bio) 

    m. F.E. ~¥ç£¢  M. F.E. uÎ©£  Ï. R. Ä  <. S. uªjhth 

7. Ñœf©lt‰¿š vJ x‰iwkoa nfÛ£ cæç 

    m. ~ÃÍf°  M. thšth¡°  Ï. í«ndh°bg®« <. Ãiunah~ig£ 

8. Ñœf©lt‰¿šš Át¥ñ ghÁfŸ vit? 

     m. Fnshnuh~igÁ M. nuhnlh~igÁ  Ï. randh~igÁ  <. ~Ãnah~igÁ 

9. கபொகடொஃகசியின்  கெமிப்பு சொருள்  - (May .22, Bot)   

     அ. ெனகொஃகசினன்தபெம்     ஆ. ஃப்கொரிடின தபெம்   இ.  ொபொகநொன் தபெம்   ஈ. தபெம் 
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10. ப்பிரிவு தொயபம் ஏங்கின கைமீட்டை தொயப ெந்த்திகனப் சைொண்டது?  (Mar .20, Bio)   

    அ.  ஆஞ்சிகனொஸ்சர்ம்ைள் ஆ. சடரிகடொஃகட்ைள் இ. பிகபகனொஃகட்ைள் ஈ. ஜிம்கொஸ்சர்ம்ைள்  

11. ொசிைளின் அகநப்பு நற்றும் இப்சருக்ைம் ன் நூலிக சயளியிட்டயர் (Jun .19, Bio)   

     அ. F.E. ஃப்ரிட்ச் ஆ. F.E. பவுண்ட்  இ.R.E. லீ  ஈ.M.S. பந்தொயொ 

12. குதிகப ொட யடிய ஸ்டீல் ைொணப்டும் குதி (Mar .19, Bot)    

    அ. செொஜிசல்ொ கயரின் குறுக்கு சயட்டுத் கதொற்ம்   ஆ. செொஜிசல்ொ தண்டின் குறுக்கு சயட்டுத் கதொற்ம் 

    இ. அடினொண்டம்  இகக்ைொம்பின் குறுக்கு சயட்டுத் கதொற்ம் ஈ. அடினொண்டம்  கயரின் குறுக்கு சயட்டுத் கதொற்ம் 

13. ட்ெத்திப யடிய கெம் சைொண்ட ஸ்டீல் (Govt.Model Bot)    

    அ. ஆக்டிகொ ஸ்டீல் ஆ. பிக்கடொ ஸ்டீல் இ. டிக்டிகனொ ஸ்டீல் ஈ. அடொக்கடொ ஸ்டீல் 
Ïu©L kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. ¥s¡nlh°Oš v‹whš v‹d? x® vL¤J¡fh£L  jUf (March 2019 Bio) (Rev. 2019, Bot) 

 iryK«   ~ñnshaK« j£LfŸ ngh‹W kh¿ kh¿ mikªÂU¥gJ ¥s¡nlh°Oš vd¥gL«.  

 v.fh-  iy¡nfhnghoa« »shnt£l« 

2. Ã¡ndhirè¡ g‰¿ Úé® m¿tJ ahJ? 

 Ïu©lh« ãiy ts®¢Áæ‹ nghJ Ïu©L th°Fyh® f‰iwfS¡F Ïilæš fhz¥gL« bkLšyç fÂšfŸ FW»ajhf 

fhz¥g£L ml®¤Âahd f£il fhz¥gLtJ Ã¡ndhieè¡ vd miH¡f¥gL»wJ.cjhuz«  - igd° f£il 

 j©oš ó°Oš fhz¥gLjš 

3. ghÁfëš gR§fâf¤Â‹ tot« jå¤Jt« thŒªjJ vd¡  fUJ»whah? cdJ éilia ãaha¥gL¤J. 

 bgU«ghyhd ónfçah£o¡  jhtu§fë‹ bršfëš xnu khÂçahd gR§fâf§fŸ fhz¥g£lhY« Mšfh¡fëš k£L« 

gšntW tot§fëš gR§fâf§fŸ fhz¥gLtJ k‰w jhtu§fëš ÏUªJ jå¤Jt« thŒªjjhf cŸsJ.  

 cjhuzkhf  

1.     »shänlhnkhdhìš »©z tot¤ÂY«,    2. nfuhéš t£L tot¤ÂY«,  

3. Cnlhnfhâa¤Âš tiyÃ‹dš tot¤ÂY«   4. °ignuhifuhéš RUŸ tot¤ÂY«,  

5.  ir¡Ükhéš e£r¤Âu tot¤ÂY«  vd gšntW tot§fëš fhz¥gL»‹wJ. 

4. ஆஞ்ஜிகனொஸ்சர்முக்கும் ஜிம்கொஸ்சர்ம்ைளுக்கும் இகடகனனொ சொது ண்புைக கூறுை (Mar.19, Bio) 

 nt®, j©L, Ïiyfis¡ bfh©l e‹F tiuaW¡f¥g£l jhtu clš fhz¥gL»wJ.. 

 j©oš  ó°Oš  fhz¥gLjš 

5. ilandh~igÁ tF¥Ãš cŸs ghÁfë‹ ãwäfŸ k‰W« czÎ nrä¥ig¥ g‰¿ F¿¥ÃLf 

 ilandh~igÁæš g¢ira«a, g¢ira« c, fnuh£odhŒLfŸ k‰W« [hªnjh~Ãš ngh‹w ãwäfŸ fhz¥gL»‹wd.     

 Ït‰¿š jur« k‰W«  v©bzŒ ngh‹wit nrä¥ñ bghUshf cŸsJ.  

6. ãó¡óš v‹whš v‹d? 

 nfuhé‹  bg© ghèd cW¥ñ Cnfhâa« mšyJ ãó¡óš vd miH¡f¥gL»wJ. 

7. nfuhé‹ fQ k‰W« fQéil¢bršfS¡F ÏilnaÍŸs ntWgh£il vGJf 

fQ fQéil¢brš 

1. F£il bršfŸ xU c£fU bfh©lJ Ú©l bršfŸ gy c£fU¡fŸ bfh©lJ 

2. Fiwªj ÚŸ K£il tot gR§fâf§fŸ v©z‰w t£L tot gR§fâf§fŸ 

TLjš édh¡fŸ 

8. Ãiunah~ig£Lfë‹ 3 tF¥ñfis vGJf? 

 Ãiunahig£LfŸ 3 tF¥ñfshf tif¥gL¤j¥gL»wd.  1. bA¥gh£ofh¥Álh - ç¡ìh, kh®fh‹îah 

 2. Mª¤nuhbrlh¥Álh - Mª¤njhbruh°   3. Ãiuah¥Álh - ~Ãôndçah, °ng¡d«. 

9. njÁa fš ò§fh v‹whš v‹d? mJ v§FŸsJ? 

 Vw¡Fiwa 20 äšèa‹ M©LfS¡F K‹ñ thœªJ koªj ku¡f£ilfë‹ v¢r§fŸ  fš ku§fŸ vd¥gL«. 

Ït‰iw¡bfh©L mik¡f¥g£LŸs ò§fh njÁa fš ò§fh vd¥gL«. jäœdh£oš éG¥ñu«  kht£l¤Âš cŸs 

ÂUt¡fiu »uhk¤Âš njÁa¡ fšku¥ ò§fh mikªJŸsJ. 

10. M«g® v‹whš v‹d? mJ vªj jhtu¤Âš ÏUªJ bgw¥gL»wJ? 

 M«g® v‹gJ jhtu§fŸ Ru¡F« Âw‹ä¡f ghJfh¡F« bghUshF«. Ïj‹Áijtilah g©ò mêªJ nghd 

cæçd§fis¥  ghJfh¤J it¡f cjÎ»wJ.  Ïjid igå£o° r¡ìå~bguh v‹w MŠÁnah°bg®« jhtu« c‰g¤Â 

brŒ»wJ.  

11. gtH nt®fŸ vjdhš njh‹W»wJ? mj‹ gâ v‹d? 

 irfì‹ Áy g¡fth£L nt®fŸ  jiu¡F nkyhf  ts®ªJ Û©L« Û©L«  ft£il Kiwæš »il¤J¥  gtH« ngh‹W 

fh£Áaë¥gjhš Ïjid gtH nt®fŸ v‹W miH¡f¥gL»wJ.   

 ie£u#id ãiyãW¤j cjÎ« Úy¥gR« ghÁfŸ mdÅdh Á‰¿d« Ïªj nt®fë‹ ñwâ¥gFÂæš fhz¥gL»‹wd. 

12. ÛbsG« jhtu§fŸ v‹whš v‹d? (II Rev. 2022.B, Bot) 

 Áy bryhíbdšyh  Á‰¿d§fŸ tw£Á fhy¤Âš KG jhtuK« RU©L éL»wJ. Û©L« <u¥gj« »il¤jÎl‹  Ïit 

Û©L« gRik¤j‹ikia bgW»‹wd.  Ï›tif Á‰¿d§fŸ ÛbsG« jhtu§fŸ v‹W m¿a¥gL»‹wd.  

13 Ãiunah~ig£Lfë‹ ntçfë‹ tiffŸ ahit? 

 Ãiunah~ig£Lfëš Ïu©L tifahd ntçfŸ fhz¥gL»‹wd.  

 mitfŸ rk ciw ntçfŸ k‰W« cŸ tsç ntçfŸ vd Ïu©L tifgL«. 
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14. நொஸ்ைள் வ்விதம் கநம்ொட்கடந்த தொயபங்ைளின் யர்ச்சிக்கு உதவுகிது?  (Gov.Model, Bot) 

 பிகபகனொஃகட்டைளின்  நற் தொயபங்ைக எப்பிடும்கொது நொஸ்ைள் அயற்றில் இருந்து கயறுட்டு நிமிர்ந்த கநன அச்சு 

சைொண்ட உடத்கதயும் (தண்டு), இக கொன் அகநப்புைகயும்.  செல்ைொல் ஆ கயரிைகயும் சற்றுள் . 

 கய இது கநம்ொடகடந்த தொயபங்ைளின் யர்ச்சிக்கு உதவுயதொை உள்து. 

15. பின் யருய ம்முகயில் இப்சருக்ைம் செய்கின்?  அ. ஈஸ்ட்,  ஆ. இகம ொசி (Gov.Model, Bio) 

o ஈஸ்ட்  -  கநொட்டுவிடுதல் முகயில் இப்சொருக்ைம் செய்கிது. 

o இகம ொசி – இகம ொசினொ ஸ்ககபொகைபொ  துண்டொதல்  மூம் உட இப்சருக்ைம் செய்கிது. 

16. கடனகொஃகசி யகுப்பில் உள் ொசிைளின் நிமிைள் நற்றும் உணவு கெமிப்பு ற்றி குறிப்பிடவும்?  (II Rev. 2022.A, Bot) 
o ilandh~igÁæš g¢ira« V, g¢ira« Á, fnuh£odhŒLfŸ k‰W« [hªnjh~Ãš 

ngh‹w ãwäfŸ fhz¥gL»‹wd.     

o Ït‰¿š jur« k‰W«  v©bzŒ ngh‹wit nrä¥ñ bghUshf cŸsJ.  

17. கெைஸின் கூட்டிகக் ைொம்பின் குறுக்குசயட்டுத் கதொற்த்தின் டம் யகபந்து ொைங்ைள் 

     குறி (II Rev. 2022.B, Bot)  
18. bjh¥Ã bršfŸ v‹whš v‹d? 

 Cnlhnfhâa« ÏiHfë‹ Eå¥gFÂæš Áy bršfëš tisa« ngh‹w F¿pLfŸ 

fhz¥gL»‹wd.   ÏitfŸ Eå bjh¥ÃfŸ mšyJ bjh¥Ã bršfŸ vd miH¡f¥gL»‹wd.  

 Cnlhnfhâa¤Â‹ Áw¥ñ g©ghf  Ïªj bjh¥ÃbršfŸ és§F»‹wd. 

19. Cnlhnfhâa¤Â‹ Ïa§Fé¤Âš fhz¥gL« firæiH mik¥Ã‹ bgaçid¡ TWf 

 Cnlhnfhâa¤Â‹ x›bthU é¤jf¤Âš ÏUªJ« xU Ïa§Fé¤J cUth»‹wJ. mj‹ nk‰gFÂæš t£l mik¥Ãš 

rk mséyhd firæiHfis bfh©LŸsJ. Ïªj mik¥Ã‰F °blgndhfh‹£ v‹W bga®. 

20. vny£l®fŸ v‹whš v‹d? 

 kh®f‹îahé‹ btoé¤jf¤Âš cŸs x‰iw koa é¤J¡fSl‹ fhz¥gL« xUbršyhyhd  ÏiHngh‹w mik¥Ã‰F 

vny£l®fŸ v‹W bga®.  vny£l®fŸ éij (é¤J) guÎjY¡F cjé brŒ»‹wd. 

21. ònuh£nlhÜkh v‹whš v‹d? 

 ~óndçah jhtu¤Âš g¢ir ãw ÏiHngh‹w mik¥ñ ñnuh£nlhåkh vd¥gL«. ÏJ é¤jf¤jhtu¤Â‹ nt®, j©L, Ïiy  

Ït‰¿š V‰gL« ghÂ¥ñfshš cUth»‹wJ. ÏJ cly Ïd¥bgU¡f¤Â‰f cjÎ»wJ. 

22. bghŒahd Ï‹^Áa§fŸ v§F f fhz¥gL»‹wJ? 

 moah©l« jhtu¤Â‹ ÏwF ã‰¿iyæ‹ éë«ñ Ã‹ñwkhf koªJ r›Îngh‹w mik¥ig V‰gL¤J»wJ. ÏJ nghè 

Ï©^Áa« vd miH¡f¥gL»wJ. ÏJ é¤jf¤bjhF¥Ãid ghJfh¡»wJ. 

_‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1.x‰iw koa nfä£ thœ¡if  RHiy Ïu£il koa nfä£ cæç thœ¡if¢ RHèèUªJ ntWgL¤Jf (Sep 2020 Bot) 

x‰iw koa nfä£ Ïu£il koa nfä£ 

1. nfä£lf¤ jhtuãiy ( n ) X§» fhz¥gL»wJ é¤jf¤jhtu ãiy ( 2n ) x§» fhz¥gL»wJ 

2. é¤jf¤jhtu ãiy xU bršyhš Md      fU K£ilia 

k£L«  F¿¥ÃL»wJ 

nfä£lf¤jhtu ãiy xU bršèèUªJ Áy bršfis¡ 

bfh©l nfä£lf¤jhtu¤ij  F¿¥ÃL»wJ 

3. fUK£il F‹wš gF¥gilªJ x‰iwkoa ãiyia 

j¡fit¤J¡ bfhŸ»wJ 

nfä£LfŸ ÏizªJ fUK£il cUth» é¤jf¤ 

jhtukhf ts®»wJ            

4. v.fh. thšth¡°, °ignuhifuh v.fh. í«ndh°bg®«, MŠÁnah°bg®«fŸ 

2. Ãiunah~ig£fëš fUÎWjY¡F Ú® mtÁa« v‹w fU¤ij V‰»whah? cdJ éilia ãaha¥gL¤Jf 

 M«, Ãiunah~ig£Lfë‹ fUÎWjY¡F Ú® Ï‹¿aikahjjhF«.  

 MªÂçoa§fëš cUthF« nfÛ£fŸ Úçš ÚªÂ bršY« tifæš firæiHfSl‹ mikªJŸsJ.  

 Ú® ÏUªjhš k£Lnk mjdhš ÚªÂ br‹W M®¡» nfhâa¤ij milªJ K£ilÍl‹ ÏizªJ Ïu£il koa 

fUK£ilia cUth¡f KoÍ«. 

3. ghÁfë‹ tF¥ñfis tçir¥gL¤Jf 

 1. Fnshnuh~igÁ, 2. [hªnjh~igÁ   3. »iunrh~igÁ  4. ngÁšnyçnah~igÁ 

 5. »ç¥nlh~igÁ, 6. ilndh~igÁ  7. Fnshnuhnkhndhoå 8. ô¡ënsh~igÁ 

 9. ~Ãnah~igÁ 10. nuhnlh~igÁ  11. randh~igÁ 

4. irf° T£oiy¡ fh«Ã‹ cŸsik¥ig étç? 

 irf° T£oiy¡fh«Ã‹ FW¡Fbt£L¤njh‰w¤Âš ñw¤njhè‹ btë¥ñwkhf jo¤j »ó£o¡»Ÿ fhz¥gL»wJ.  

ñw¤njhè‹ c£ñwkhf °»ëu§ifkhthyd ñw¤njhyo¤njhš fhz¥gL»wJ. ÏJ fh«Ã‹ nk‰ñu¤Âš Ïu©L 

mL¡fhfÎ«, Ñœñw¤Âš gy mL¡Ffhš MdJ. 

 mo¥gil¤ÂR ghu‹ifkhthš MdJ. mÂš th°Fyh® f‰iwfŸ jiyÑœ xnkf tot¤Âš mikªJŸsJ. x›bthU 

th°Fyh® f‰iwÍ« °»ëu‹ifkhthyhd f‰iw ciwia bfh©LŸsJ.  

 x›bthU th°Fyh® f‰iwÍ«  xU§fikªjJ, ÂwªjJ, cŸneh¡»a iry« bfh©lJ. f‰iwfis mf¤njhY« 

bgçir¡»Y« NœªJŸsJ.  th°Fyh® f‰iwfëš Ïu£il iry ãiy fhz¥gL»wJ. (cŸneh¡F  k‰W« ikaéy¡F  

iry§fŸ) 

TLjš édh¡fŸ 

5. blçnlh~ig£LfŸ  ãythœ jhtukhf gçzhkila fhuzkhd  g©ñfŸ ahit? 

 1. jhtu cly« nt®, j©L, Ïiy v‹w ntWghLfŸ milªJ fhz¥gL»wJ 

 2. fl¤J« ÂR¡fyhd iry« , ~ñnsha« ngh‹w th°Fyh® bjhF¥ig bg‰w Kjš jhtu§fshf cŸsJ. 

 3. e‹F ts®¢Áailªj nt® bjhF¥ñ  fhz¥gLtjhš blçnlh~ig£LfŸ Kjš ãythœ jhtu§fshF«. 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


K. ghyR¥Ãukâa‹,M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., jhtuéaš MÁça®, khÂç¥gŸë, brªJiw, mçaÿ® kht£l«.  (9486066155) Page 8 

6. ñnuh£nlh°Oš g‰¿ F¿¥ñ tiuf. nkY« mj‹ tiffis¡ TWf (March 2020 Bot) 

 iry« ~ñnsha¤jhš NH¥g£oU¡F« °OšfŸ ñnuh£nlh°OšfŸ vd¥gL»‹wd. 

 tiffŸ – nA¥nsh°Oš, M¡ondh°Oš, Ãbs¡nlh°Oš, fy¥ñ ñnuh£nlh°Oš ngh‹witfŸ. 

7. பின்யரும் ண்புைளின் அடிப்கடயில் மூன்று யகுப்புைக ெொர்ந்த ொசிைக எப்பிடுை ? அ. நிமிைள், ஆ. கெமிப்பு உணவு,   

    இ. ைகெயிகமைளின் ண்ணிக்கை நற்றும் அகநப்பு (Gov.Model, Bio) 

யகுப்பு குகொகபொஃகசி ஃபிகனொஃகசி கபொகடொஃகசி 

நிமிைள் 
ச்கெனம் a,b,ைகபொட்டிொய்டுைள் , 

ஸொந்கதொஃபில் 

ச்கெனம் a,b, ஸொந்கதொஃபில்  ச்கெனம் a, r-கக்கைொ 

ரித்ரின் 

கெமிப்பு உணவு தபெம் ொமிொரினன்  தபெம், சைொழுப்பு புகொரிடினன் தபெம் 

ைகெயிகம  ெொட்கட எத்த ைகெயிகம இபண்டு ெநநற் ெொட்கட எத்த இல்க 

8. irf° T£oiy¡ fh«Ã‹ cŸsik¥ig étç? 

 irf° T£oiy¡ fh«Ã‹ FW¡F bt£L¤ njh‰w¤Âš ñw¤njhè‹ btë¥ñwkhf jo¤j »ó£o¡»Ÿ fhz¥gL»wJ.  

ñw¤njhè‹ c£ñwkhf °»ëu§ifkhthyd ñw¤njhyo¤njhš fhz¥gL»wJ.  

 fh«Ã‹ nk‰ñu¤Âš Ïu©L mL¡fhfÎ«, Ñœñw¤Âš gy mL¡Ffyhš MdJ. mo¥gil¤ÂR ghu‹ifkhthš MdJ. 

mÂš th°Fyh® f‰iwfŸ jiyÑœ xnkfh tot¤Âš mikªJŸsJ. 

 x›bthU th°Fyh® f‰iwÍ« °»ëu‹ifkhthyhd f‰iw ciwia bfh©LŸsJ. x›bthU th°Fyh® f‰iwÍ«  

xU§fikªjJ, ÂwªjJ, cŸneh¡»a iry« bfh©lJ. f‰iwfis mf¤njhY« bgçir¡»Y« NœªJŸsJ.  th°Fyh® 

f‰iwfëš Ïu£il iry ãiy fhz¥gL»wJ. (cŸneh¡F  k‰W« ikaéy¡F  iry§fŸ) 

9. beL§»is k‰W« FW§»is ntWgL¤Jf 

beL§»is FW§»is 

1. Eåbkh£LfŸ tu«Ã‹¿ ts®»‹wJ Eå bkh£L Ïšiy, tu«ñila ts®¢Á fhz¥gL»wJ. 

2. jhtu j©o‹ Ãujhd moku¤Âš ÏUªJ njh‹W»wJ. brÂš Ïiyfë‹ nfhz¤Âš  njh‹W»wJ 

3. »isfëš  brÂš ÏiyfŸ k£Lnk fhz¥gL«      »isfŸ brÂš ÏiyfS« , jiHÏiyfS« bg‰WŸsd 

10. ஜிம்கொஸ்சர்ம்ைளின் சருொதொப முக்கினத்துயங்ைக ழுதுை (Sep..20, Bot) 
 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. IªJ °Oš tiffis gl¤Jl‹ és¡Ff?  

 M¡ondh°Oš - e£r¤Âu tot iry«  ~ñnsha¤jh› NœªJ fhz¥gL«. 

v.fh - iy¡nfhnghoa« br®nu£l« 

 Ãs¡nlh°Oš  - iryK«  ~ñnshaK« j£LfŸ ngh‹W kh¿ kh¿ mikªÂU¡F«.  

          vL¤J¡fh£L  iy¡nfhnghoa« »shnt£l« 

 irgndh°Oš - iry« ~ñnsha¤jhš NH¥g£oU¡F«. ika¤Âš Ã¤ fhz¥gL«.  

v.fh-M°K©lh 

 ó°Oš- ó°Oš gy xU§fikªj th°Fyh®¡ f‰iwfshf ÃçªJ Ã¤ij¢ NœªJ 

tisakhf mikªÂU¡f«.  

vL¤J¡fh£L - ÏUéijæiy¤ jhtu j©L 

 mlh¡nlh°Oš  - °Oš ÃsÎ‰W bjëthd  xU§fikªj th°Fyh®¡f‰iwfshf 

               mo¥gil¤ÂRéš Áj¿ fhz¥gL«.  vL¤J¡fh£L - xUéijæiy¤ jhtu¤j©L 

2. kh®fh‹îahé‹ é¤jf¤jhtu¤Âid gl« tiuªJ étç¡fÎ« (March 2019 Bot) 

3. blçnlh~ig£fë‹ bghJ¥g©ñfŸ ahit? 

 jhtu clš X§»a é¤jf¤ jhtu rªjÂia rh®ªjJ.c©ikahd nt®, j©L, Ïiy 

ntWghL fhz¥gL»wJ. 

 nt‰¿l nt®fŸ fhz¥gL»‹wd. 

 j©L xUghj mšyJ ft£L »is¤jiy bg‰WŸsJ. 

 E©âiyfisÍ« ngçiyfisÍ« bfh©LŸŸsJ. 

 th°Fyh® f‰iw ñnuh£nlh°Oš tifia rh®ªjJ. kh®f‹îah irgndh°Oš bfh©lJ. 

 Úiu fl¤J« K¡»a¡TWfŸ  ou¡ÑLfŸ MF«. 

4. ஜிம்கொஸ்சர்ம்ைக ஆஞ்சிகனொஸ்சர்ைளிலிருந்து கயறுடுத்துை (Jun.19, Bot) 

í«ndh°bg®«fŸ MŠÁnah°bg®«fŸ 

1. iry¡FHhŒfŸ fhz¥gLtÂšiy iry¡FHhŒfŸ fhz¥gL»‹wJ 

2. ~ñnsha¤Âš JizbršfŸ fhz¥gLtÂšiy JizbršfŸ fhz¥gL»wJ 

3. NšfŸ Âwªjit NšfŸ _oait 

4. kfuªj¢ nr®¡if fh‰¿‹ _y« eilbgW»wJ ò¢Á, fh‰w, Ú®, gwit k‰W« éy§FfŸ 

5. Ïu£il¡fUÎWjš Ïšiy Ïu£il¡fUÎWjš eilbgW»wJ 

6. x‰iw koa fUð© ÂR fhz¥gL»wJ K«koa fUñ© ÂR fhz¥gL»wJ 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


K. ghyR¥Ãukâa‹,M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., jhtuéaš MÁça®, khÂç¥gŸë, brªJiw, mçaÿ® kht£l«.  (9486066155) Page 9 

ghl« - 3 (cly¥ñw mik¥Ãaš) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. Ñœf©lt‰¿š gšfhŒ¥ñ¤ jhtu« vJ? 

 m) khŠÁ~bguh    M) gh«òrh   Ï) äôrh    <) mnf› 

2. nt®fŸ v‹git 

 m) Ñœneh¡»ait, vÂ®ñéeh£lKilait ne® xëeh£lKilait 

 M) Ñœneh¡»ait, ne® ñéeh£lKilait, vÂ® xë eh£lKilait 

 Ï) nkšneh¡»ait, ne® òéeh£lKilait, vÂ® xë eh£lKilait 

 <) nkš neh¡»ait, vÂ® ñéeh£lKilait, ne®  xë eh£lKilait 

3. Ãiunah~Ãšy« , lah°nfhçah vj‰F vL¤J¡fh£L (Mar .20, Bot)   

 m) Ïiybkh£L,  Eå bkh£L      M) Ïiy bkh£L,  j©L bkh£L 

 Ï) j©L bkh£L,  Eå bkh£L   <) j©L bkh£L,   Ïiybkh£L 

4. Ñœf©lt‰¿š rçahd T‰W vJ? 

 m) igr« r£ilt« jhtu¤Âš Á‰¿iyfŸ g‰W¡f«Ãahf kh¿ÍŸsd. 

 M) mlyh‹îah jhtu¤Âš Eå bkh£L K£fshf kh¿ÍŸsJ 

 Ï) be¥gªj° jhtu¤Â‹ eLeu«ñ _oahf kh¿ÍŸsJ 

 <) °ikyh¡° jhtu¤Âš kŠrç m¢Rg‰W£ff«Ãahf kh¿ÍŸsJ. 

5. jtwhd Ïizia¤ nj®ªbjL 

 m) rhí£nlçah      -  bA£onuh~Ãšè  M) yh¥yh¥             -  K¢Á‰¿iy m§if¡T£oiy 

 Ï) bgnfhåah        -  Ïiy bkhir¡  <) mykh©lh         -  _éiy mikÎ 

6. Ïit ml®¤Âahd, rij¥g‰WŸs F¿¥Ã£l totk‰w nt®fshF« 

 m) Ko¢R nt®fŸ M) »H§F nt®fŸ Ï) kâ tot nt®fŸ   <) bjhF¥ñ nt®fŸ 

7. vÂ® òé eh£lKila nt®fS¡F vL¤J¡fh£L  

 m) Inghäah, lhèah  M) m°guhf°      Ï) ito°, ngh®Lyfh   <) méÓåah, iunrh~nghuh 

8. F®kh mkhlh, F®Fkh blhk°ofh, m°gnuf°, kuh©lh - M»ait Ïj‰F  vL¤J¡fh£L 

 m) »H§F nt®      M)  tisa nt®     Ï) kâ tot nt®      <)  Ko¢R nt® 

9. k©âš Ïl¥g£l éijæèUªJ Kjèš tU« gFÂ (Jun. 2019 Bot) 

    m. Mâ nt®  M. ršènt® Ï. Kis nt®  <. nt‰¿lnt® 

10. jtwhd Ïizia¡ f©LÃo¡fÎ« (March 2019 Bot) 

       m. bfhçah©l®  -  g‹ko¡ T£oiy 

       M. lhkç©lš -  m§iftot¡ T£oiy 

        Ï. bkhç§fh  - K«ko¡ T£oiy 

         <. ÓršÃåah - ÏUko¡ T£oiy 

11. xë¢nr®¡if nt®fŸ vÂš fhz¥gL»wJ? (March 2019 Bio) (Mar .19, Bio)    

     m. th©lh        M. ilndh°nghuh  Ï. f°»ô£lh  <. é°f« 

12. சொருந்தொத இகணனத் கதர்ந்சதடு (Govt.Model Bot)    

அ. ெொஜிட்கடரினொ  - செட்டிகபொஃபில்லி  

ஆ. ொப் ொப்  - முச்சிற்க அங்கைக் கூட்டிக 

இ. ககைொனினொ  - எளிெொர் பவிக அகநவு 

ஈ. அநொண்டொ   - மூவிக அடுக்ைகநவு 

13. தண்டின் அடிப்குதியிலிருந்து  சைொத்தொை கதொன்றும் கெமிப்பு கயர்ைள் வ்யொறு அகமக்ைப்டுகின்  (Govt.Model Bio)    

அ. சதொகுப்பு கயர்ைள் ஆ. முடிச்சு கயர்ைள் இ. யகன கயர்ைள் ஈ. நணிநொக கயர்ைள் 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. m) ntç‹ gFÂfis¥ gl« tiuªJ ghf§fŸ F¿ (March 2020 Bot) 

   M) ntç‹ g©ñfŸ Ïu©oid¡ TWf 

 nt® jhtu m¢Á‹ Ñœneh¡» tsU« gFÂahF«. 

 bghJthf g¢ira« Ïšyhjjhš gRika‰wJ. 

 fQ¡fŸ , fQéil¥gFÂfŸ k‰W« bkh£LfŸ m‰wJ. 

 nt® öéfis bfh©oU¡F«. 

 ne® òé eh£lK«, vÂ® xë eh£lK« bfh©lit. 

2. x‰Wik, nt‰Wikfis  vGJf 

 m) mébr‹åah,  £uhgh 

     x‰Wik 1. Ïu©oY« nt® cUkh‰w§fŸ fhz¥gL»wJ 

   2. Ïu©L  cUkh‰w nt®fS« tëk©ly¤Âš fhz¥gL»wJ.     

 nt‰WikfŸ 

mébr‹åah £uhgh 

1. rJ¥ñ ãy§fëš fhz¥gL»wJ Ú®thœ jhtukhF« 

2. ku§fŸ brofŸ 

3. g¡f nt®fëš ÏUªJ Rthr nt®fŸnjh‹W»wJ nt®fëš  ÏUªJ xë¢nr®¡if nt®fŸ njh‹W»‹wJ 

4. Rthr nt®fŸ v©z‰w Rthr Jisfis bfh©LŸsJ xë¢nr®¡if nt®fŸ mÂf msÎ g¢ira¤ij bfh©LŸsJ 
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M) nt® bkh£LfŸ,  Ïiy bkh£LfŸ 

      x‰WikfŸ-  1. cly Ïd¥bgU¡f¤Â‰F cjÎ»wJ. 

   2. Á¿a »H§f ngh‹w njh‰w¤ij bfh©LŸsJ.      

  nt‰WikfŸ  

nt® bkh£L Ïiy bkh£L 

1. jhtu¤Â‹ g¡f nt®fëš ÏUªJ njh‹W»wJ Ïiyfëš njh‹W»wJ 

2. rhjhud nt®fëš ÏUªJ k©Q¡F btëna 

njh‹W»‹wJ  

Ïiyfë‹ eu«ñfëèUªnjh mšyJ éë«ÃèUªnjh  

njh‹W»‹wJ 

3. vL¤J¡fh£L - äšè§nlhåah vL¤J¡fh£L - Ãiunah~Ãšy« 

Ï) Ïiy¤bjhêš j©L,  FW Ïiy¤bjhêš j©L (Sep 2020 Bio) 

     x‰WikfŸ -  1. jhtu§fë‹ Áw¥ñ jftikÎfshF«.. 

   2. ÏiyfŸ K£fshfnth. brÂš Ïiyfshfnth kh¿éL»‹wd. 

   3. j©L gFÂ xë¢nr®¡ifæš <Lg£L czÎ jahç¡»wJ.    

     nt‰WikfŸ 

Ïiy¤bjhêš j©L FW Ïiy¤bjhêš j©L 

1. j©L gy fQ, fQéil¥gFÂfis bfh©lJ. x‹W, Ïu©L fQéil¥gFÂfis bfh©lJ 

2. j£ilahd tot« bfh©lJ cUis tot« bfh©lJ 

3.nt® VW bfhofŸ v›thW  j©L VW bfhofëèUªJ ntWgL»‹wd (March 2020 Bio) 

nt® VWbfho j©L VWnfho 

1. jhtu j©o‹ fQéš njh‹W« nt®fŸ cjÎ»wJ Mjhu¤ij g‰¿ VW Áw¥ñ cW¥ñ »ilahJ 

2.  nt‰¿l nt®fŸ bfh©L ku¤Âš  VW»wJ j©L gFÂna Mjhu¤ij¢ R‰¿ ts®»wJ. 

3. ig¥g® ie¡u« Inghäah, »isnlhçah 

4. tu«g‰w »is¤jiyÍ«, tu«òila  »is¤jiyÍ« x¥ÃLf 

 tu«g‰w »is¤jš - Eå bkh£lhdJ jilæ‹¿ bjhl®ªJ ts®ªJ  bfh©nl br‹W  gy g¡fth£L »isfis  

           cUth¡F»wJ.   Ïj‰F tu«g‰w »is¤jš v‹W bga®.     vL¤J¡fh£L - ghèahšÂah , M‹£oahç° 

 tu«ñila »is¤jš - Eå bkh£L  Áyfhy ts®¢Á¡F ÃwF ã‹WéL»wJ. Ã‹d® ts®¢ÁahdJ g¡f M¡F¤ÂR 

          _ykhfnth  bkh£Lfë‹ _ykhfnth nk‰bfhŸs¥gL»wJ. Ïj‰F tu«ñila »is¤jš v‹W bga®.v.fh. - irf° 

5. X® eL eu«gikÎ¡F«, gy eL eu«gikÎ¡F« ÏilnaÍŸs ntWgh£il¡ TW 

X® eL eu«gikÎ gy eL eu«gikÎ 

1. ika¤Âš xnu xU ika eu«ñ k£Lnk cŸsJ. 

Ï«ika eu«ÃèUªJ gy »is eu«ñfŸ njh‹¿ 

xU tis¥Ã‹diy V‰gL¤J»wJ 

1. Ïu©L mšyJ gy ika eu«ñfŸ xU ñŸëæèUªJ njh‹¿, 

Ïiyæ‹ btë¥ñwkhfnth mšyJ nk‰ñwkhfnth bršY«. m§if 

tot tiy¥Ã‹dš  eu«gikÎ MF«. 

2. vL¤J¡fh£L  - khŠÁ~bguh  Ï©ofh, Úça« vL¤J¡fh£L - F¡f®Ã£lh,  fhç¡fh g¥ghah, íÉ~g°, Á‹dnkhk«. 

TLjš édh¡fŸ 

6. Rthr nt®fŸ v‹whš v‹d? 

 Ú® ãu«Ãa rJ¥ñãy§fëš fh‰nwh£l« äf¡Fiwthf ÏU¥gjhš mébr‹åah, iunrh~nghuh ngh‹w jhtu§fŸ 

RthÁ¥gj‰fhf vÂ® ñéeh£lKila Áw¥ñ nt®fis cUth¡F»‹wd Ït‰¿‰F Rthr nt®fŸ v‹W bga®. ÏitfŸ 

mÂf v©â¡ifæš Jisfis bfh©oU¡F«. 

7. Ïiy¤bjhêš j©L v‹whš v‹d? 

 tw©l ãy jhtu§fëš j©lhdJ j£ilahf gRik ãw¤Jl‹ fhz¥gL«.  Úuhé¥ngh¡if f£L¥gL¤j  ÏitfŸ 

Ïiyfis cÂ®¤J éL»‹wd. Mjdhš j©L¥gFÂna xë¢nr®¡ifæš g§F bgW»‹wJ. Ïj‰F Ïiy¤bjhêš 

j©L v‹W bga®. vL¤J¡fh£L - xg‹Áah 

8. fhbl¡° vd miH¡f¥gL« ku§fŸ vJ? mJ V‹ m›thW miH¡f¥gL»wJ? 

 bj‹id, gid ku§fŸ fhbl¡° vd miH¡f¥gL»‹wd. ÏitfŸ »isfŸ m‰w ika¤j©il¡ bfh©LŸsjhš 

Ï¤jhtu§fŸ m›thW miH¡f¥gL»‹wd. 

9. gšfhŒ¥ñ¤ jhtu« v‹whš v‹d? cjhuz« bfhL? 

 Áy jhtu§fŸ gy tUl§fŸ tsu¡Toait. Ïit j‹ thœehëš gyKiw ò¤J¡ fhŒ¡F«. x›bthU tUlK« ò¡F«, 

fhŒ¡F« jhtu§fŸ gšfhŒ¥ñ¤ jhtu§fŸ vd miH¡f¥gL»‹wd. v.fh. kh, rngh£lh 

10. th©lh jhtu¤Âš fhz¥gL« Áw¥ñ tif nt® vJ? mj‹ gâ v‹d? 

 Áy bjh‰Wthœ M®¡»LfŸÁw¥ñ tif bjh§F« jiunkš nt®fis cUth¡F»‹wd. Ï›tif nt®fŸ btyhbk‹ 

v‹»‹w bk‹ikahd ÂRit¡ bfh©oU¡»‹wd. ÏªÂR fh‰¿èUªJ <u¥gj¤ij c¿ŠRtj‰F cjÎ»‹wJ.  

11. xë¢nr®¡if nt®fŸ v‹whš v‹d ? vL¤J¡fh£L jUf? 

 Áy tif bjh‰W¤ jhtu§fë‹ nt®fŸ gR§fâf§fis bjh‰Wé¤J gRik ãwkhf kh¿ xë¢nr®¡if¡F cjÎ»‹wd. 

vL¤J¡fh£L- ilndh°nghuh 

12. FäH§fŸ (FäH bkh£LfŸ)  vj‰F ga‹gL»‹wJ? mit v§»UªJ bjh‹W»‹wd? 

 cly Ïd¥bgU¡f¤Â‰fhf cUkh‰w« milªj  bkh£LfŸ FäH bkh£LfŸ vd¥gL«. ÏitfŸ njh‹W« Ïl§fis 

bfh©L _‹W tif¥gL»‹wd 

 1. f‰whiHæš ò bkh£LfŸ  FäH bkh£Lfshf kh‰wkil»‹wd. 

 2. èšèa« gšÃ~nguhéš FäH bkh£LfŸ Ïiy f¡f¤Âš bjh‹W»‹wd 

 3. M¡rhè° jhtu¤Âš gU¤j nt®¥gFÂæ‹ nkš FäH bkh£LfŸ bjh‹W»‹wd.  
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13. t‹ bfhofŸ v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£L jUf? 

 bt¥gk©ly fhLfëš fhz¥gL« jo¤j f£il¤j‹ikÍila gšyh©L  thG« bfhofS¡F t‹bfhofŸ v‹W bga®. 

vL¤J¡fh£L v©lhlh g®Ójh 

14. Ã‹dh vd miH¡f¥gLtJ vJ? 

 T£oiy m¢ÁèUªJ Ïu©lh« ãiy m¢RfŸ cUth» mÂèUªJ Á‰¿iyfŸ njh‹W»‹wd. ÏÂš Ïu©lh« ãiy 

m¢RfS¡F Ã‹dh v‹W bga®. vL¤J¡fh£L mnfîah, iknkhrhs 

15. ne® òéeh£lK«, vÂ® xë eh£lK« bfh©l jhtu ghf¤Â‹ g©ñfis vGJf (Jun. 2019 Bot) 

 nt®fŸ ne® ñé eh£lK«, vÂ® xë eh£lK« bfh©litfshF«. Mt‰¿‹ g©ñfŸ 

 1. nt® jhtu m¢Á‹ Ñœneh¡» tsU« gFÂahF«.  2. g¢ira« Ïšyhjjhš gRika‰wJ 

 3. fQ¡fŸ, fQéil¥ gFÂfŸ, bkh£LfŸ m‰wJ. 4. nt®¤öéfis¡ bfh©oU¡F«. 

16. ntç‹ Kjšãiy gâfŸ ahit? 

 ÚiuÍ«, fåk§fisÍ« k©âèUªJ c¿ŠR»wJ. 

 jhtu¤ij k©âš ãiyãW¤J»wJ. 

17. FLit¤jhtu«  - F¿¥ò vGJf 

 be¥gªj° xU FLit¤jhtukhF«. Ïj‹ ÏiyfŸ Flit tot¤Âš khWghL milªJŸsJ. 

 Ïiy¡fh«Ã‹ ika eu«ñ RUŸ f«Ã ngh‹W g‰W¡f«ÃahfÎ«, Ïiy¥gu¥ñ FLitahfÎ«, ÏiyEåahdJ FLitæ‹ 

_oahfÎ« cUkh‰w« milªJŸsJ. 

18. òéiyfŸ v‹gd vit? 

 òéjœfshd mšèt£l«,  ñšèt£l«,  kfuªj¤jhŸ t£l«,  Nyf t£l« M»a mid¤J« Ïiyfë‹ cUkh‰w§fns. 

19. j©o‹ Kjšãiy gâfŸ Ïu©oid vGJf (May..22, Bio) 

 ÏiyfŸ, ky®fŸ, fåfis jh§f cjÎ»wJ. 

 ntçèUªJ tU« ÚiuÍ«, fåk§fisÍ« k‰w ghf§fS¡F fl¤j cjÎ»wJ. 

 ÏiyfŸ jahç¡F« czit jhtu¤Â‹ Ãw ghf§fS¡F fl¤j cjÎ»wJ. 

20. Ïiy¤bjhêš fh«ñ v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£L jUf (II Rev. 2022.A, Bot) 

 j£ilahd, gRikahd Ïiy ngh‹W cUkh‰w milªj Ïiy¡f«ñ mšyJ T£oiy¡ fh«ñ Ïiy¤bjhêš fh«ghF«. 

 ÏJ xë¢nr®¡if k‰W« Ïiyæ‹ gšntW ntiyfis brŒ»wJ. vL¤J¡fh£L – mnfîah MçFoy~g®ä° 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. jiuÑœ j©Lfë‹ tiffis vGJf 

 FäH« - rij¥g‰WŸs brÂš Ïiyfshš NH¥g£l FW¡f g£l T«ñ totKila jiuÑœ j©L. Ïiy Ïu©L 

tif¥gL«. 

 ciwÍila FäH« - äfÎ« FW»Í«, tisa« ngh‹w gy  mL¡Ffshyhd brÂš ÏiyfshY«NH¥g£oU¡F«.  

vL¤J¡fh£L mèa« Ógh 

 ciwa‰w FäH« -  FW»Í«, Xu§fëšk£L« c‹iwbah‹W jGé fhz¥gL« FäH« - Lègh 

 fªj« - neuhf tsU« Eåia¡ bfh©L rij¥g‰WŸs jiuÑœ j©L MF«.  brÂš Ïiyfshš NH¥g£ fQ¡fS«, 

fQéil¥gFÂfisÍ« bfh©oU¡F«. v.fh. »shonahy°.  

 k£lãy¤j©L - »ilk£lkhf tsU« gy g¡fth£L ts® Eåfis bfh©l jiuÑœ j©lhF«. brÂšÏiyfshš 

NH¥g£l äf¤ bjëthd fQ,fQéil¥gFÂfis  bfh©lJ. v.fh. íŠí~g® 

 »H§F - rij¥g‰WŸs nfhs mšyJ cUis tot  jiuÑœ j©L. Ïj‹ nfhz bkh£LfŸ f©fŸ vd¥gL«.  v.fh. 

brhyhd« oôgnuhr«. 

2 . nt®, j©L Ït‰¿‹ bghJ¥g©ñfis x¥ÃLf 

ntç‹ g©ñfŸ j©o‹ g©ñfŸ 

1. nt® jhtu m¢Á‹ Ñœneh¡» tsU« gFÂahF«  jiuæ‹ nkš tsU« gFÂahF« 

2. ne® òéeh£lK«, vÂ® xëeh£lK« bfh©lJ ne® xë eh£lK«, vÂ® òéeh£lK« bfh©lJ 

3. fQ, fQéil¥gFÂfŸ, bkh£LfŸ m‰wJ fQ, fQéil¥gFÂ, bkh£LfŸ cilaJ 

4. g¢ira« Ïšyhjjhš gRika‰wJ. Xë¢nr®¡if 

brŒtÂšiy 

Ïs« j©L gRikãw¤Âš ÏU¥gjhš xë¢nr®¡if 

brŒ»wJ 

5. nt® öéfis bfh©lJ. Ú®, fåk§fis 

c¿ŠR»wJ 

j©L gytifahd gybrš nuhk§fis bfh©lJ. 

8. Ïiy mL¡fikÎ  tiffis étç? 

 kh‰¿iy mL¡fikÎ - xU Ïiy k£L« mL¤jL¤JŸs fQ¡fëš kh¿ kh¿ mikªÂU¡F«. ÏiyfŸ RHš Kiwæš gy  

tçiræš  mikªÂU¥gJ ngh‹W njh‰wkë¥gj‰F M®njh°o»° v‹W bga®. Ïu©L tifgL«. 

      m. RHš kh‰¿iy mL¡fikÎ - ÏiyfŸ kh‰¿iy mikéš  RHš Kiwæš  mikªÂU¥gjhF«. 

            vL¤J¡fh£L - iAÃ°f°, igf° 

     M. ÏUtçir kh‰¿iy mšyJ ig~ngça° - ÏiyfŸ kh‰¿iy mikéš j©o‹ x›bthU g¡f¤ÂY« 

   Ïu©L tçirfëš mikªÂU¡»‹wJ. v.fh. - ghèahšÂah yh‹í~nghèah 

 vÂçik mL¡fikÎ - x›bthU fQéY« Ïu©L ÏiyfŸ x‹W¡bfh‹W vÂ®vÂuhf mikªÂU¥gjhF«.  

 ÏJ Ïu©L tif gL«.  

      m. xU ngh¡F vÂçiy mL¡fikÎ - mL¤jL¤JŸs fQ¡fëš vÂ® vÂ® ÏiyfŸ xnu ngh¡»š mikªJŸsJ.  

   v. fh - Áoa«, i[Éía« Fäå 

     M. FW¡F kW¡F vÂçiy mL¡fikÎ - mL¤jL¤JŸs fQ¡fëš vÂ® vÂ® ÏiyfŸ  x‹W¡bfh‹W  

  br§F¤jhf (FW¡F kW¡fhf) mikªÂU¡F«. vL¤J¡fh£L - fnyh£uhÃ°, MÁk«. 
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 _éiy mL¡fikÎ - x›bthU fQéY« _‹W ÏiyfŸ  mikªJ fhz¥gL«. v.fh. Úçak 

 t£l Ïiy mL¡fikÎ - x›bthU fQé« _‹¿‰F nk‰g£l ÏiyfŸ t£lkhf  mikªJŸsJ.   

      vL¤J¡fh£lhf - mykh©lh, mš°nlhåah °fy®ç° 

 

 

 

 

 
 

3. Ïiyæ‹ cUkh‰w mik¥ñ gl¤ij tiuf? 

4. jiunkš j©o‹ cUkh‰w¤Âid  

    jFªj vL¤J¡fh£Ll‹ 

 étç (Jun. 2019 Bio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghl« - 4 (Ïd¥bgU¡f¥ ñw mik¥Ãaš) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. bt¡ìšyç ÏjHikÎ Ïªj FL«g¤Â‹ g©ghF« (March 2019 Bio) 

 m) ~ngngì M) M°£nuì    Ï) brhyndì    <) Ãuhì¡nfÁ 

2. Ïizªj Nyf ÏiyfŸ bfh©l Nyft£l« Ï›thW miH¡f¥gL«. 

 m) Ïizah¢ NyfÏiy Nyf«    M) gy Nyf Ïiy Nyf« 

 Ï) Ïizªj Nyf Ïiy Nyf«  <) nk‰T¿a vJÎäšiy 

3. ÂuŸfå ÏÂèUªJ cUth»wJ 

 m) gy Ïizah¢ Nyf Ïiy Nyf¥ig M) gy Ïizªj NyfÏiy Nyf¥ig 

 Ï) gy NyfÏiy Nyf¥ig         <)  KG kŠrç 

4. xU kŠrçæš ky®fŸ g¡fth£oš mo Kjš Eå neh¡»a tçiræš mikªÂU¡F«, Ïs« bkh£L 

 m) m©ikæèU¡F«   M) nrŒikæèU¡F« 

 Ï) Ïil¢brUf¥g£oU¡F«     <)  v§FäU¡F« 

5. c©ik¡få  v‹gJ 

 m) kyç‹ Nyf¥ig k£Lnk fåahf cUthtJ 

 M) kyç‹ Nyf¥ig k‰W« ñšèt£l« fåahf cUthfJ 

 Ï) kyç‹ Nyf¥ig, ñšèt£l« k‰W« ò¤js« fåahf  cUthtJ 

 <)  kyç‹ miz¤J t£l§fS« fåahf cUthtJ 

6. iA¥gh‹Âa« X® Ñœk£l Nyf¥igæ‹ nk‰gu¥Ãš ÏizªÂU¡F«? (Jun. 2019 Bot) 

     m. v¥Ãifd°      M. bgçifd°      Ï. iAnghifd°    <. v¥Ãbgçifd° 

7. x‹W¡F nkš miw cŸs Nyf¥igfŸ Ï›thW miH¡f¥gL»wJ (Jun. 2019 Bio) 

      m. òSç yh¡Fy® M. xuiw Nyf¥ig Ï. <uiw Nyf¥ig <. _‹W miw Nyf¥ig 

8. நைபந்தத்தூள் என்ொை இகணந்து எரு சதொகுப்ொை ைொணப்டுயது…  

   அ. கைகொஸ்டீஜினம்   ஆ. சிஞ்சினிஷினஸ்  இ. சிொன்டபஸ்   ஈ.  சொலினினம்  

9. எரு நஞ்ெரியில் நர்ைள் க்ையொட்டில் அடி முதல் நுனி கொக்கின யரிகெயில் அகநந்திருந்தொல் , இம்சநொட்டு (Mar .20, Bot)   

    அ. ங்குமிருக்கும் ஆ. அண்கநயிலிருக்கும்    இ. கெய்கநயிலிருக்கும்     ஈ. இகடச்செருைப்ட்டிருக்கும் 

10. --- பசிம் அச்சில் அகநந்த கெம்ைள்  ன்று அகமக்ைப்டுகிது? (Mar .20, Bot)   

    அ. திர்ெஸ்  ஆ. சீொந்தினம்    இ. கெப்ந்கதொடினம் ஈ. சயர்ட்டிசிொஸ்டர் 

11. சயக்ஸில்ரி இதமகநவு இந்தக் குடும்த்டிதன் ண்ொகும்? (Mar .20, Bot)   

    அ. பிபொஸிக்கைசி ஆ. ஃககஸி  இ.  ஆஸ்ட்கபஸி  ஈ. செொொகசி 

12. பின் யரும் தொயபங்ைளில் திர் ைக்ை சநொட்டு முட்ைொை உருநொற்ம் சறுகிது?  (Mar .20, Bio)   

    அ. மூங்கில் ஆ. சிட்பஸ் இ. கிகபெொந்திநம்  ஈ.  ஆக்ஸொலிஸ் 

13.  இகணந்த சூை இகைள் சைொண்ட சூையட்டம் இவ்யொறு அகமக்ைப்டும் (Mar .20, Bio)   

    அ. சூை இக சூைம்     ஆ. இகணனொ சூை இக சூைம்    

   இ. சூை இக சூைம் ஈ. கநற்கூறின துவுமில்க . 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


K. ghyR¥Ãukâa‹,M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., jhtuéaš MÁça®, khÂç¥gŸë, brªJiw, mçaÿ® kht£l«.  (9486066155) Page 13 

14. என்றுக்கு கநல் அக உள் சூைப்கைள் இவ்யொறு அகமக்ைப்டுகிது  (Jun .19, Bio)   

    அ. புளுரிொக்குொர்  ஆ. ஏபக சூைப்க      இ. ஈபக சூைப்க      ஈ. மூன்று அக சூைப்க 

15. எரு உண்கநக்ைனினொது  (Govt.Model Bot)    

    அ. நரின் சூற்க நட்டுகட யர்ச்சியுள் ைனினொகும்    

    ஆ. நரிள் சூற்க நற்றும் புல்லியட்டம் யர்ச்சியுற்று ைனினொகும் 

    இ. நரின் சூற்க, சூற்க, புல்லியட்டம் யர்ச்சியுற்று ைனினொகும் 

    ஈ. நரின் அகத்து அடுக்குைளும் யர்ச்சியுற்று ைனினொகும் . 

16. பின்யருயயற்றுள்  ெரினொது து? (Govt.Model Bio)    

    அ. அம்ல் ன்து தட்கடனொ பூத்தத்தின் மீது அகநந்துள் ைொம்புகடன நர்ைகக் சைொண்ட பசீகநொஸ் யகை நஞ்ெரி 

    ஆ. தனி பசீம் குட்கடனொ கநன அச்சின் மீது அடி முதல் நுனி கொக்கின  யரிகெயில் நர்ைகக் சைொண்டிருக்கும் 

    இ. நடல் ைதில் நஞ்ெரி குட்கடனொ கநன அச்சில் சதொங்கு ைதிகபக் சைொண்ட பசிகநொஸ் நஞ்ெரி ஆகும். 

     ஈ. ைொம்ற் நர்ைகக் சைொண்ட பசீம் நஞ்ெரி ைதில் நஞ்ெரி 

17. கெப்ொன்தினம்  எர் கீழ்நட்ட சூைப்கயின் கநற்பப்பில் இகணந்திருக்கும் 

    அ. ப்பிகைஸ்  ஆ. சரிகைஸ்  இ. கெப்கொகைஸ்  ஈ.  ப்பிசரிகைஸ் 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ   

1.  òto¢brÂYila, ò¡fh£ñ¢brÂy‰w, ÏUghšky®, KGikahd Iªj§f ky®, jå¤j ñšèt£l«, jå¤j mšèt£l«,  

    nkšk£l¢ Nyf¥ig, bfh©l kyç‹ ky® N¤Âu¤Âid vGJf 

  Br, EBrl, ♀K
5

  C
5 

A
5 

G
(5)

 

2. Ñœf©lt‰¿‰f  fiy¢brh‰fŸ jUf 

 m) xU tsk‰w  kfuªj¤jhŸ    -   ky£L kfuªj¤jhŸfŸ 

 M) kfuªj¤jhŸfŸ xU f£lhf Ïizªj kfuªj¤jhŸfŸ -   xU f‰iw kfuªj¤jhŸfŸ 

  Ï) mšè ÏjœfSl‹ ÏizªÂU¤jš   -   mšè x£oait 

TLjš édh¡fŸ  

3. எருொல் நர் தொயபங்ைள் ன்ொல்  ன்? உதொபணம் சைொடு? (II Rev. 2022.A, Bot) 

 எருொல் நர்ைள் தனித்தனி தொயபங்ைளில் ைொணப்டுகின் . .ைொ. ப்ொளி , க 
4. ~Ãšyhªj° mkhu° v‹w kyç‹ ky® N¤Âu¤ij vGJf (Jun. 2019 Bio) 

5. Á‹Áåîa°  v‹whš v‹d? 

 kfuªj f«ÃfŸ Ïizahkš jå¤J«, kfuªj¥igfŸ ÏizªJ«  fhz¥gL« 

mik¥ñ ig ÏizÎ mšyJ Á‹Áåîa° vd¥gL«. c«. M°£nuÁ 

6. g‹ghš ky®¤ jhtu§fŸ v‹whš v‹d? 

 M© ky®fŸ, bg©ky®fŸ k‰W« ÏUghš ky®fS« xnu jhtu¤Âš fhz¥gLtJ g‹ghš ky®¤ jhtu§fŸ vd¥gL«.  

vL¤J¡fh£L- thiH, khŠÁ~bguh 

7. xU kyç‹ kfuªj¤jhŸfŸ bt›ntW Ús¤Âš ÏU¥Ã‹ mt‰¿‹ bga® v‹d? vL¤J¡fh£L¤ jUf (Jun. 2019 Bot) 

 1.  bA£onuh°blkd°,    2. c.«. nfîah, I¥nghäah 

8.mbk©£ vd miH¡f¥gLtJ vJ? 

 Ú©l bjh§F« ika m¢Áš Á¿a ÏU mšyJ xUghš  ky®fis bg‰w kŠrçfŸ  bjh§F kŠrçfŸ mšyJ mbk©£ vd 

miH¡f¥gL»‹wd. 

9. nf¥ÃLy« tif kŠrç – F¿¥ò tiuf 

 j£ilahd  ika m¢Rila tu«g‰w ts®¢Á cila ò¤js¤Â‹ nkš  fh«g‰w mšyJ äf¢Á¿a fh«ñila ky®fis 

bfh©L fhz¥gL« kŠrç. 

 t£l¥òto¢brÂšfŸ NH¡ fhz¥gL« Ï«kŠrç tif ÁukŠrç mšyJ nf¥ÃLy« tif kŠrç vd miH¡f¥gL»wJ. 

10. m«bgšÿš v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£Ll‹ jUf  (Mar.19, Bot) 

 T£L m«bgš xU »is¤j m«bgš kŠrç MF«. Ïj‹ x›bthU »isÍ« m«bgšÿš 

vd miH¡f¥gL«. 

 vL¤J¡fh£L – lh¡f° fnuh£lh (nfu£), nfhçah©£u« r£ilt« (bfh¤jkšè)  

11. bghèåa« v‹whš v‹d? 

 kfuªj¤JfŸfŸ x‹whf ÏizªJ xnu bjhF¥ghf¡ fhz¥gL«.  vL¤J¡fh£L – fnyhouhÃ° 

12. M© bg©zf Ïil¡fQ v‹gJ ahJ? 

 mšè t£l¤Â‰F«, kfuªj¤jhŸ t£l¤Â‰F« Ïil gFÂÍ«, kfuªj¤jhŸ t£l¤Â‰F« Nyf t£l¤Â‰F« Ïilna cŸs 

gFÂÍ« Ú©L fhz¥gLtjhF«.  v.fh. ifdh‹£uh¥Á° 

13. எரு நரின் நைபந்தத்தொள்ைள் சயவ்கயறு நீத்தில் இருப்பின் அயற்றின் சனர் ன்? ,ைொ தருை (Jun.19, Bot) 

 எரு நரின் நைபந்த்த்தொள்ைள் சயவ்கயறு நீத்தில் இருப்பின் அதற்கு செட்டிகபொஸ்சடநஸ் ன்று சனர்.  

 டுத்துக்ைொட்டு – கைஷினொ 
_‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

14. Ï¡fghdh v‹whš v‹d? (March 2020 Bot) 

 gil¥gh‰wš Âw‹ bfh©lt®fŸ ky® mik¥ñ¡ fiyæš mÂf« r«ghÂ¡fyh«. ÏJ ky® mik¥ñ¡ fiyæ‹ #¥gh‹ tot« 

MF«.  

 Ï¡fghdh v‹gJ ky®fis nfhz§fëš mL¡FtJ g‰¿a fiy. ky® fiy v‹gJ ky®fis mL¡FtJ k£Lkšy 

t©z§fisÍ« mik¥igÍ« xU§»iz¥gJ g‰¿aJ.  
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 Ï¡fghdh tšYe®fŸ ÂUkz éHh¡fS¡F«, k‰w éHh¡fS¡F« e£r¤Âu éLÂfS¡F« njit¥gL»wh®fŸ. 

15. ைனிைளின் ணிைக ழுதுை Sep..20, Bot) (Rev. 2020, Bot) 

 ைனிைள் விங்குைளுக்கு உணயொைவும் ஆற்ல் ஆதொபநொைவும் விங்குகிது . 

 ைனிைளில் ெர்க்ைகப, சக்டின், ைரிந அமிங்ைள் , கயட்டமீன்ைள் , ைனிநங்ைள் கொன்கயைக சைொண்டுள்து . 

 ெொதைநற் சூழ்நிகைளில் விகதைக ொதுைொக்கிது . 

 விகதைள் பவுயதற்கு உதவுகிது . 

 யரும் ொற்றுக்கு சி ைனிைள் ஊட்டம் அளிக்கிது . 

16. ெகதக்ைனிகன டுத்துக்ைொட்டுடன் விக்குை (Mar.19, Bot) 

 ைதிர்அல்து நடல்ைதிர் யகை நஞ்ெரியிலிருந்து உருயொகும்  ைனி கூட்டுச் ெகதக்ைனினொகும் .  

 ெகதப்ற்று மிக்ை  பூவிதழ்ைொல் ைனிைள் கணந்து அயற்க தொங்கும் அச்சும் ெகதப்ற்றும் ெொறும் மிக்ைதொை நொறி முழு 

நஞ்ெரியும் சருக்ைநொை அகநந்த எரு சதொகுப்ொை உருயொகிது  

 டுத்துக்ைொட்டு – அன்ொசி , ொ 

17. எரு ைற்க, இருைற்க  ைற்க நைபந்தத்தொள்ைளுக்கு ஏர் டுத்துக்ைொட்டு தருை (Gov.Model, Bot) 

 எரு ைற்க நைபந்தத்தொள் -   செம்ருத்தி, ருத்தி 

 இரு ைற்க நைபந்தத்தொள் -   ட்டொணி, கிககடொரினொ 

  ைற்க நைபந்த்தத்தொள் -   சிட்பஸ்,  ொம்ொக்ஸ் 

18. இப்சருக்ை உறுப்புைளுக்கும், துகண உறுப்புைளுக்கும் இகடகனனொ மூன்று கயறுடும் ண்புைக ழுதுை 

துகண உறுப்புைள் இப்சருக்ை உறுப்புைள் 

புல்லியட்டம் , அல்லி யட்டம் துகண உறுப்புைள் நைபந்த்த்தொள் யட்டம், சூை யட்டம் இப்சருக்ை உருப்புைள் 

நரின் சயளியில் அகநந்த  இரு யட்டங்ைள் நரின் கநனத்தில் அகநந்த இரு யட்டங்ைள் 

புல்லி யட்டம் ச்கெ நித்தில் சநொட்கட ொதுைொக்ைவும் , 

அல்லிைள்  யண்ணங்ைளில் ையர்ச்சினொை 

நைபந்தச்கெர்க்கைக்கு பூச்சிைக ையர்யதொைவும் 

அகநந்துள் . 

நைபந்த யட்டம் நைபந்த்த்தூகயும் , சூை யட்டம் ைருப்ககனயும் 

உருயொக்கி நைபந்தச்கெர்க்கை கடசற்று ைொய்ைகயும், 

ைனிைகயும் , விகதைகயும் உருயொக்குகின் . 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. irnkh° kŠrç tiffis és¡Ff 

 jå ir«  - xnu xU kjå kyiu k£L« bfh©L tu«ñila kŠrç MF«. v.fh. iAÃ°f° 

 xUif¡»is¡F« kŠrç- ika¤j©L xU kyçš KoÍ«, g¡fth£oš ÏU òto¢brÂšfëèUªJ«  

xU f¡f bkh£L k£L« njh‹W«.  

m. bAè¡fhŒL ir« - kŠrçæ‹ ika¤j©L xU g¡fkhf k£Lnk tsU«. Mu«g ts®¢Áæ‹ nghJ k£L«  

RUŸ toéš mikªÂU¡F«. v.fh. cUis¡»H§F 

M. °fh®ÃahŒL ir«  (R‡dR‡dd‡[) - kŠrçæ‹ f¡fbkh£LfŸ mL¤jL¤j¥ g¡f§fëš ty«,  

Ïlkhf tsU«. gyrka« RUŸ mik¥ÃY« njh‹W«. v.fh. Ëènah£uh¥Ãa« 

 jå il¡nfîa« - ika m¢R EåkyUl‹ KotilÍ«. g¡f bkh£LfŸ Ïu©L« bjhl®ªJ tsU«. bkh¤j« _‹W 

ky®fŸ bfh©lit. v-fh. #h°äd«. 

 T£L il¡nfîa« - gy ky®fŸ bfh©lit. ika m¢R KÂ® kyçš KoÎilÍ«. g¡fth£L »isfŸ x›bth‹W« 

jåil¡nfîa§fŸ bfh©lit.  v.fh. »ënuhbl‹£uh‹ 

 gšif¡»is¡F« kŠrç - ika¤j©L xU kyçš KoÍ«. g¡f th£L »isfŸ nkY« nkY«»is¤J¡ bfh©nl  

ÏU¡F«.  v.fh. Úça«. 

 

 

 

2. Nš x£LKiwfë‹ tiffis vL¤J¡fh£Ll‹ és¡Ff (March 2019 Bot)(March 2019 Bio) 

 éë«ñ Nš x£LKiw - x‰iw¢Nyf¤Â‹ éë«Ãš fhz¥gL« Nš x£L¤ÂRéš NšfŸ 

            x£oæU¡F«.  vL¤J¡fh£L  - ~ngngì.   

 m¢R Nš x lLKiw  - Nš x£L¤ÂRthdJ FW¡F¢RtUila gy NèiyÍila 

            Ïizªj Nyf¥igæ‹ ika m¢ÁèUªJ njh‹W«. vL¤J¡fh£L - iAÃ°f°,  

            vYä¢ir, j¡fhë 

 jL¥ñ¢Rt® Nš x£LKiw - NšfŸ Nyf¥ig Ãç¡F« FW¡F¢ Rt®fë‹ ñw¥gu¥Ãš  

Ï£oæU¡F«.   vL¤J¡fh£L - ã«~gnaÁ 

 Rt® Nš x£LKiw- Xuiw bfh©l gy NèiyÍila Ïizªj Nyf¥ig‹ ft®fë‹  

            ÛJ mšyJ   NèiyfŸ rªÂ¡F« Ïl§fëš Nš x£L¤ÂR fhz¥gL«.  

            v.fh - fLF,  m®ínkh‹, btŸsç 

 jå¤j ika Nš x£LKiw    - gy Nèiy bfh©l FW¡F¢ Rt® m‰w Ïizªj 

            Nyf¥igæ‹ ika m¢Áš Nš x£L¤ÂR fhz¥gL«. v.fh - nfçnah~Ãšnyì, ilahªj° 

 moNš x£LKiw - Xwiw bfh©l Nyf¥igæ‹ mo¥ñw¤Âš Nš x£L¤ÂR fhz¥gL«. 

vL¤J¡fh£L - NçafhªÂ (M°£nuÁ)  
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3. 1. kŠrç v‹whš v‹d? (Sep..20, Bot) 

      kŠrç v‹gJ »is¤j mšyJ »is¡fhjm¢Á‹ nkš bfh¤jhf gy ky®fŸ F¿¥Ã£l Kiwæš  njh‹WtJ MF«. 

     2. uÁnkh° kŠrç¡F« irnkh° kŠrç¡F« cŸs ntWghLfŸ ahit? 

uÁnkh° irnkh° 

ika m¢R tu«g‰w ts®¢Á cilaJ tu«gila ts®¢Á cilaJ 

ky®fš Eå neh¡»a tçiræš mikªÂU¡F« ky®fŸ mon eh¡»a tçiræš mikªÂU¡F« 

ky®jš ika« neh¡»aJ ky®jš ika« éy»aJ 

KÂ® ky®fŸ kŠrç m¢Áš moæš fhz¥gL« KÂ® ky®fŸ kŠrç m¢Á‹ Eåæš fhz¥gL«. 

4. Nš ig mikél¤Â‹ mo¥gilæš tif¥gL¤Jf. 

 Nyf¥ig kyç‹ k‰w  ghf§fSl‹  v§F x£oæU¡»wJ v‹gij  bfh©L 

_‹W tiffshf Ãç¡f¥gL»‹wd. 

 nkšk£l¢ Nyf¥ig– ÏÂš ñšèfŸ, mšèfŸ kfuªj¤jhŸfŸ 

      Nyf¥igæ‹  moæš x£o¡æU¡F«. 

 Ñœk£l Nš¥ig– ÏÂš ñšèfŸ, mšèfŸ, kfuªj¤jhŸfŸ Nyf¥igæ‹ 

Kidæš x£oæU¡F«. 

 miuÑœk£l¢ Nyf¥ig– ÏÂš ñšèfŸ, mšèfŸ, kfuªj¤jhŸfŸ Nš¥igæ‹ ika¤Â‰F mUnf x£oæU¡F«. 

5. ல்கயறு யகைனொ ெகதக்ைனிைக உரின உதொபணங்ைளுடன் விக்ைவும் (Gov.Model, Bot) 
 rij¡få - gy Nyf ÏiyfŸ ÏizªJ cUthF« fåæ‹ btë¤njhš bkšèaJ, eL¤njhš, cŸ¤njhš rhW ãiwªj 

gFÂia cUth¡F»wJ  mÂš éijfŸ ñijªJŸsJ.  

vL¤J¡fh£L  - j¡fhë,  Âuh£ir 

 cŸ x£L¢rij¡få - x‰iw Nyf  Ïiy bfh©l NšigæèUªJ cUth»wJ. fåæ‹ btë¤njhš ÏW¡fkhd njhš 

ngh‹W«, eL¤njhš rij¥g‰WlD«, c£njhš  fš ngh‹W« fhz¥gL»wJ. kh, bj‹id 

 btëx£L¢rij¡få - Ïizªj _‹W Nyf Ïiy Nyf¤ÂèUªJ cUth»wJ. få¤njhèš btë¤njhš fod¤j‹ik 

bg‰W« eL¤njhš rij¥g‰WlD« c£njhš bk‹ikahdjhf fhz¥gL«.  vL¤J¡fh£L - btŸsç, j®òrâ 

 bA°Ãçoa« - Ïizªj gy Nyf ÏiyfisÍ«, gy Nyf miwfisÍ« bfh©l nkšk£l NšigæèUªJ 

njh‹W»wJ.btë¤njhš v©bzŒ Ru¥ÃfSlD«, eL¤njhš eh® j‹ikÍlD«, c£njhš gy bjëthd  miwfŸ 

bfh©lJ. vL¤J¡fh£L- MuŠR,  vYä¢ir 

 bghŒ¡få - Ñœk£l Nšigæ‹ Ïizªj gy Nyf Ïiy Nyf¤ÂèUªJ njh‹W»wJ. ò¤js« NšigÍl‹ ÏizªJ 

fåia cUth¡F»wJ.  få btë¤njhš bkšèa njhš ngh‹wJ,     c£njhš FU¤bjY«ñ ngh‹W hz¥gL»wJ. 

vL¤J¡fh£L - M¥ÃŸ,  ngç 

6. இதமகநவு ன்ொல் ன்? அதன் யகைைக வியரிக்ைவும் (Jun.19, Bot) 

 

ghl« - 5  (tif¥gh£oaš k‰W« FGk¥ gçzhk tif¥gh£oaš) 

 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1.  kuñtê tif¥ghL vjid ÃuÂgè¥gjhš äfÎ« éU«g¤j¡f tif¥ghlhf cŸsJ. 

 m) x¥Õ£L cŸsik¥Ãaš  M) c‰g¤Â brŒa¥g£l ò¡fë‹ v©â¡ifia 

 Ï)  x¥Õ£L bršèaš        <)  gçzhk cwÎKiw 

2. gšntW tif¥g£l jhtu nehbaÂ®¥ñ k©ly¤Â‹ x‰WikfŸ k‰W« nt‰WikfŸml§ fa tif¥ghL 

 m) ntÂa tif¥ghL      M) _y¡TW tif¥gh£Lmik¥òKiw 

 Ï) CÚ®rh® tif¥ghL   <) v©âaš tif¥ghL 

3. Ã‹tU« vªj¤ jhtu¤Â‹ nt® K©Lfëš ie£u#id ãiyãW¤J« ÏiH E©QæçfŸ cŸsd 

 m) Fnuh£lnyçah #‹Áah     M) irf° butÿ£lh 

 Ï) i rr® mç£od«          <) nfÁÍtiudh <FÁo~nghèah 

4. ÏU g¡f¢Ó® bfh©l ky®fŸ 

 m) Ónuh~Ãíah M)  bjéîah    Ï) l£^uh   <) brhyhd« 

5. jhtuéaè‹ jªij? (Jun. 2019 Bot) 

   m. ÂnahÃuh°l° M. lah°nfhçl°    Ï. Á«¥r‹ <. è‹nda° 

6. ghèbl®« nt® k‰W« jiu Ñœ j©Lfëš fhz¥gL« FL«g« vit?(Jun. 2019 Bio) 

  m. nuhnrÁ  M. ~ngngÁ  Ï. brhyhndÁ <. èšènaÁ 

7. Ïd¥gçzhk cwÎfë‹ mo¥gilæš  jhtu§fis tif¥gL¤j xU õ©Ljyhf ÏUªj üš 

    m. b#åuh Ãsh©lhu«      M. °ÕÁ° Ãsh©lhu«   

    Ï.Á‰¿d§fë‹ njh‰w«   <. O ne¢r®è¡f‹ ~Ãsh‹[‹ ~ngäèa‹ 

8. சயங்ைொனத்தின்  இரு செொற்சனர் ……(May .22, Bot)   

    அ. அலினம் சீொ    ஆ. அலினம் ெட்கடயம்   இ. டொக்ைஸ் ைகபொட்டொ   ஈ. பொொஸ்ெட்கடயஸ்  

9. தொயபவினலின் தந்கத (Jun .19, Bot)   

   அ. திகனொபிபொஸ்டஸ்  ஆ. டனொஸ்கைொரிடஸ் இ. சிம்ப்ென்    ஈ. லின்கனஸ் 

10. ொலிசடர்ம்  கயர் நற்றும் தகப கீழ் தண்டுைளில்  ைொணப்டும் குடும்ம் கய? (Jun .19, Bio)   

   அ.  கபொகெசி ஆ.  ஃககசி இ.  செொொகசி  ஈ.  லில்லிகனசி 
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11. ஃககசி குடும் ண்சணய்த் தொயபம் (Govt.Model Bot)    

   அ. குகபொட்டகரினொ  ன்ஷினொ ஆ. அபொக்கிஸ் கெகொஜினொ    இ. சொங்கைமினொ பின்கட்டொ     ஈ. ஆ நற்றும் இ 

 

12.கூற்று 1. யகைப்ொட்டினல் ன்து யகைப்டுத்துதல் நற்றும் சனரிடுதக சைொண்டது (Govt.Model Bio)    

2. குழுநப்ரிணொந யகைப்ொட்டினல் ன்து யகைப்டுத்துதல் , சனரிடுதல் நற்றும் ொதுைொத்தக  உள்டக்கினது 

    அ.  1 நற்றும் 2 இபண்டும்  ெரினொது  ஆ. 1 ெரினொது  2 தயொது 

    இ. 1 தயொது   2  ெரினொது   ஈ. 1 நற்றும் 2 இபண்டும்  தயொது 

13. இகணந்த இரு சூை இகைள், கநல்நட்ட சூைப்க, இரு சூை அகைளுடன் ெொய்யொ குறுக்குச்சுயர் சைொண்ட சூைப்க 

     சைொண்டிருப்து  தன் ண்ொகும்? (Govt.Model Bot)    

      அ. டொட்டூபொ நற்றும் கைதபொன்தஸ்    ஆ. கைதபொன்தஸ் நற்றும் ரிஸிஸ்  

      இ. ரிஸிஸ் நட்டும்    ஈ.டொட்டூபொ  நட்டும் 

14 .சதொழுகொய் நற்றும் சயண்புள்ளி கொய்ைளுக்கு நருதொை னன்டும் தொயபம்  --- (May .22, Bot)    

     அ. செொபொலினொ கைொரிலிஃகொலினொ      ஆ. இன்டிகைொஃசபொ  டிங்க்ட்கடொரினொ     

    இ. பியூடினொ கநொகொஸ்சர்நொ      ஈ. கிகட்கடொரினொ சடர்கஷினொ   
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1.  ÏUéijæiyfisÍ«, nfh¥ig tot¥ ò¤js¤ijÍ« bfh©l jhtu§fis v›thW tif¥gL¤JthŒ? 

 tF¥ò   - ÏUé¤Âiy¤ jhtu§fŸ (ilfh£oèlnd) 

 Jiz tF¥ò - mšè jå¤jit (ghèbg£lny) 

 tçir  - nfh¥ig ó¤js¡FGk« ( fhèÁ~ònshnu) 

 JiwfŸ  - 5 ,     FL«g§fŸ – 27 

2. mšèa« Óghé‹ ky® N¤Âu¤ij vGJf  (Sep. 2020Bot) 

3. ghu«gça tifghL, eÅd tifghL – ntWgL¤Jf  (March 2019 Bot) 

ghu«gça tif¥ghL eÅd tif¥ghL 

ÏJ giHa tif¥ghL mšyJ Mšgh tifghL vd 

 miH¡f¥gL»wJ. 

ÏJ ñÂa tif¥gh£L Kiw mšyJ cæça  Kiwik mšyJ  

xnkfh tif¥ghL vd miH¡f¥gL»wJ. 

 ÏJ lh®éD¡F Kªija fhy«  ÏJ lh®éD¡F Ãªija fhy« 

mo¥gil myfhd Á‰¿d§fŸ ãiyahditahf 

fUj¥gL»‹wd.  

Mo¥gil myfhd Á‰¿d§fs khW« ãiyæš ÏU¥gjhf 

 fUj¥gL»‹wd. 

òw¥g©òfis mo¥gilahf bfhzlJ  ñw k‰W« Ïd¥bgU¡f g©òfis mo¥gilahf bfh©lJ 

F¿¥Ã£lÁy khÂçfë‹ T®neh¡F mo¥gilæš mikªjJ bgUksÎ khÂçfë‹ T®neh¡F mo¥gilæš mikªjJ  

4. ~bgbgÁ FL«g¤Â‹ my§fhu¤ jhtu§fë‹ _‹¿‹ ÏUbrh‰bga®fis vGJf (March 2019 Bot) 

 1 Ãôoah nkhndh°bg®kh,   

 2. »is£nlhçah bk®ndîah,  

 3. Y¤iju° Xnlhnu£l° 

5. jhtu¤ bjhF¥ñfŸ _‹W têfëš tif¥gL¤j¥gL»‹wd. mit ahit?  (Jun. 2019 Bot) 

 bra‰if tif¥gh£LKiw, 

 Ïa‰if tif¥gh£L Kiw, 

 Ïd¥gçzhk tê tif¥gh£L Kiw 

6. ÏUbrh‰ bgaçlš Kiw v‹whš v‹d? (II Rev. 2022.A, Bot) 

 xU Á‰¿d¤Â‹ m¿éaš bga® ÏU brh‰fshš MdJ Kjš brhš ngçd¤ijÍ«, Ïu©lh« brhš Á‰¿¤ijÍ« F¿¡F«.  

v.fh. khŠÁ~bguh Ï©ofhéš khŠÁ~bguh ngçd¥bga®, Ï©ofh Á‰¿d¥bga®. 

7. ஆசிரினர் சனர் சூட்டுதல் குறித்து ழுதுை? .ைொ. தருை (Rev. 2020, Bio) 
 xU jhtu¤ij Kj‹Kjèš Kiwahf Ïd«f©l¿ªJ bgaç£L étç¤j MÁçaç‹ bgaiu¢ RU¡fkhf ÏUbrhš 

bgaçid bjhl®ªJ F¿¥Ãl¥gLtjhF«. 

 v.fh. brhyhd« mnkç¡fhd« è‹.  ÏÂš è‹ v‹gJ è‹ndair F¿¡F«. 

8. செர்கரினம் யகபனறு (Rev. 2020, Bot) 

 செர்கரினம் ன்து அழுத்தி, உர்த்தி யடியகநக்ைப்ட்ட உர்தொயப எட்டுத்தொளில் எட்டப்ட்ட விக்ைக்குறிப்பு 

வியபச்சீட்டுடன்  கூடின தொயப உர்த்சதொகுப்ொகும் . 

9. DNA- யரிக்குறியிடுதலின் முக்கினத்துயம் ன்? (II Rev. 2022.B, Bot) 

 உயிரிங்ைக அகடனொம் ைொண்திலும் , யகைப்டுத்துதலிலும்  DNA யரிக்குறியிடுதல்  மிைவும் னனுள்தொய் இருக்கின்து . 

 ல்லுயிர்த் தன்கநயின் அகய யகபனறுக்ை நற்றும் யகபடநொக்ை உதவுகிது . 

10. செர்கரினத்தின் னன்ைள் கதனும் ொன்கிக ழுதுை (Mar.20, Bot) 
 tif¥gh£oaš bjhl®ghd go¥ñ  k‰W« MuhŒ¢Á¡F Mjhu§fshf¥ ga‹gL»wJ. 

 jhtu cy®tif khÂçfis xG§fhd Kiwæš tçir¥gL¤Â it¤J¥ ga‹gL¤Âl cjÎ»wJ.  

                               bA®ngça§fŸ gšYæ® ts¤ij Mtz¥gL¤j xU thŒ¥Ãid më¡»wJ.   

11. யகைப்ொட்டினல் டிப்பில் தொயபங்ைளின் யகைப்ொட்டினக ளிதொை ைற்தற்கு உதவும் யகைப்ொட்டு ைருவி து?  (Gov.Model, Bot) 
 tif¥gh£oaš go¥Ãš jhtuéaè‹ tif¥gh£oaiy vëjhf f‰gj‰F cjÎ« fUéahf brašgLgitfŸ jhtuéaš 

ò§fh¡fŸ MF«. fhuz« 

 jhtu¤ njh£l¤Âš fhz¥gL« jhtu¢ Á‰¿d§fŸ jhtuéaš MuhŒ¢Á¡F¥ ga‹gL¤j¥gL»‹wd. 
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 jhtu« Ra-tê f‰gj‰F« brašKiw MuhŒ¢Á¡F cjÎtj‰F«  jhtu¤ njh£l§fëš  cŸs jhtu§fŸ 

ga‹gL»‹wd. 

12. அொநொர்ஃப், டீலிகனொநொர்ஃப் ன்ொல் ன்?  

 பூஞ்கெைளின் ொலிொ இப்சருக்ை நிக  அொநொர்ஃப்    ப்டுகின்து . 

 பூஞ்கெைளின் ொலிப் சருக்ை நிக டீலிகனொநொர்ஃப்  ப்டுகிது . 

13. உகின் ப்குதிைளில் ன்ொட்டு தொயபவினல் கதொட்டம் அகநந்துள்து? (Jun.19, Bot) 

 உகிககன மிைப்சரின ன்ொட்டு தொயபவினல் கதொட்டம்  இங்கிொந்து ொட்டில் கியூ ன்னுமிடத்தில்  அகநந்துள் அபெ (அ) 

பொனல் தொயபவினல் கதொட்டநொகும். 

14. கெபிஸ்ைஸ் கபொச்கென்ஸிஸ் நரின் டம் யகபந்து நர் சூத்திபத்கத ழுதுை (Mar.20, Bio) 

15. லில்லிகனசி குடும்த்தின் நைபந்தத்தொள் யட்டத்கத ைகச்செொல்ொல் விக்குை (Gov.Model, Bot) 

 நைபந்த்தொள்ைள் 6, அடுக்கிற்கு 3  வீதம் இரு அடுக்குைளில் உள்து.  

 பூவிதழில் எட்டினகய, நைபந்த்தொள்ைள் தனித்தகய, இதழ்ைளுக்கு திபொை அகநந்துள் . 

 நைபந்தப்கைள் இரு அகைகயுகடனது , அடி எட்டினது,  உள் கொக்கினது, நீள் யொக்கில் சயடிப்கய. 

16. matK நற்றும் rbcL ன்ொல் ன்? அயற்றின் முக்கினத்துயத்கத ழுதுை 

 தொயபங்ைளில் யரி குறியிடுதலுக்குப் னன்டுத்தக்கூடின  னனுள் ஜீன் குதிைொ  matK,  rbcL சுங்ைணிைத்தின் இபண்டு 

நபணுக்ைளில் உள்து.  இகய தொயபங்ைளின் யரிக்குறியீட்டுப் குதிைொை அங்கீைரிக்ைப்ட்டுள்து .                                                            
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. »is£nlhçah bl®ndîahé‹  ky® g©ñfis és¡Ff(March 2020 LV) 

 kŠrç  - f¡f ky® 

 ky®  - òto£brÂŸ, bgça ò¡fh«ñ brÂSilaJ. fh«ñilaJ, KGikahdJ 

        ÏUghš ky®, Iªj§f ky®, ÏUg¡frk¢ÓUila nkšk£l Nyf¥igÍilaJ. 

 ñšèt£l« - 5 ñšèfŸ, ÏizªjJ, gRikahdJ, bjhL ÏjHikÎ bfh©lJ, 

 mšè t£l« - 5 mšèfŸ, jå£jJ, xG§f‰wit t©z£J¥ò¢Á tot« bfh©lJ,  

          Ïw§F jGÎ ÏjHikÎ bfh©lJ 

     kfuªj¤jhŸ -10 kfuªj£jhŸfŸ, x‹gJ kfuªj f«ÃfŸ ÏizªJ f‰iwahfÎ«, 

                                10tJ kfuªj¤jhŸ jå¤J xU f‰iwahfÎ« cŸsJ. <uiwbfh©lJ, 

                                 ÚŸ th¡»š bto¥git. 

 Nyf« - xU Nyiw, éë«ñ Nš x£LKiw, nkšk£l Nyf«, Nšj©L  

        cŸndh¡» tisªjJ, NšKo õéfSilaJ.   

 få   -  ÏUòw btofå 

2.äô[h ghuoìahfhé‹  ky® g©ñfis és¡Ff 

  kŠrç - T£L klšfj® kŠrç 

 ky® - òto¢brÂYilaJ, ò¡fh«ñ brÂy‰wJ, fh«g‰wky®, ÏUg¡f rk¢Ó®,   

          _t§f ky®,  Nyf Ñœ ky®. 

 òéjœ t£l« - 6 ÏjœfŸ, btëna _‹W« cŸns Ïu©L« ÏizªJ  

  bjhL Ïjœ mik¥ñ bfh©lit. nkšñw òéjœ jå¤jJ. 

 kfuªj¤jhŸ t£l« - 6 kfuªj¤jhŸfŸ, _‹W, _‹whf Ïu©L  

  mL¡FfŸ, 5 tskhdJ, x‹W tsk‰wJ. 

 Nyf t£l« - Ñœk£l Nšig, 3 Nyf ÏiyfŸ, 3 Nyf miwfŸ, m¢RNš x£LKiw 

3. lh£^uh bk£lš brhyhndÁæ‹  ky® g©ñfis és¡Ff 

     kŠrç - jå¤j Ïiy¡nfhz ir« 

 ky® - òto¢brÂYilaJ, ò¡fh«ñ brÂy‰wJ, fh«ñilaJ, Murk¢Ó®,  

  Iªj§f ky®, ÏUghšky®, Nyf nkš ky®. 

 ñšè t£l« - 5 ñšèfŸ Ïizªjit bjhL ÏjHikÎ, g¢irãw« cilaJ. 

 mšè t£l« - 5 mšèfŸ Ïizªjit, ÂUF ÏjHikÎ, ¥ënf£. 

 kfuªj¤jhŸ t£l« - 5 kfuªj jhŸfŸ, mšè x£oait 

 Nyf t£l« - nkšk£l Nšig, ÏU Nyf ÏiyfŸ, ÏU Nyf miwfŸ,  

  nghè FW¡F Rtuhš 4 Nyf miwfshf njh‹W«, m¢R Nš x£LKiw  

4. çÁd° f«ôå°  ky® g©òfis és¡Ff 

     kŠrç - Eåæš mikªj T£L buÓ« 

     M©ky® - òto¢brÂYilaJ, ò¡fh«ñ brÂy‰wJ, Murk¢Ó®,  

  kŠrçæ‹ ÑœgFÂæš mikªJŸsJ. 5 òéjœfŸ ÏizªjJv©z‰w  

  kfuªj jhŸfŸ gy f‰iwfshf cŸsJ. ky£L Nyf«. 

 bg© ky® - òto¢brÂYilaJ, ò¡fhñ¢brÂy‰wJ. kŠrçæ‹ EågFÂæš  

             mikªJŸsJ. nkšk£l Nyf¥ig. Mu¢rk¢ÓUilaJ. òéjœfŸ 3 Ïizªj  

         bjhL Ïjœ mik¥ñ.3 Nyf miwfŸ cilaJ m¢R Nš x£LKiwæš mikªjJ. 

5. அல்லினம் சீொ நரின் ண்புைக நர் யகபடத்துடன் வியரி (Mar.19, Bio) 

 நஞ்ெரி – ஸ்கைப்பிஜிபஸ் யகை நஞ்ெரி (தகபயில் இருந்து நஞ்ெரி ைொம்பு உருயொகி நுனியில் சைொத்தொை பூக்ைக உருயொக்குகிது . 

 நர் – சிறினது, முழுகநனொது , இருொல் நர், மூயங்ை நர், ஆபச்ெநச்சீர்,பூயடிச்செதிலுகடன, பூக்ைொம்பு ெதிற் ைொம்புகடன 

நர். சூை கநல் நர்.  
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 பூவிதழ் யட்டம் -  6 இதழ்ைள் , இகணந்தகய, அடுக்குக்கு 3 வீதம் இபண்டு அடுக்குைளில் உள்து. சதொடு இதமகநவு 

 நைபந்த்த்தொள் யட்டம் – 6 நைபந்த்த்தொள்ைள் , 3 வீதம் இபண்டு அடுக்குைளில் உள்து. தனித்தகய, பூவிதழில் 

எட்டினகய இரு அகைள் ைொண்டது ..  

 சூை யட்டம் – கநல்நட்ட சூல்க, 3 சூை இகைள், 3 சூை அகைள் , அச்சுசூல் எட்டுமுக உகடனது. 

 ைனி – அக சயடிைனி 
6.  cæça¥  gštifikia ghJfh¥gÂš njÁa¥ ò§fh¡fë‹ g§»id étç?

  

 jhtu¤ njh£l¤Âš bgUkséš fhz¥gL«  jhtu Á‰¿d§fŸ jhtuésš MuhŒ¢ÁfS¡F 

ga‹gL»wJ. 

 jhtu§fŸ  Ra tê f‰gj‰F«, brašKiw MuhŒ¢Á¡F«  jhtu njh£l¤Â‹ gštif¤ jhtu§fŸ ga‹gL»wJ. 

 jhtu cŸsik¥Ãaš, fUéaš, jhtu ntÂæaš, bršèaš, thœéaš, Nœãiy cæçaš g‰¿a   mid¤J¤ jftšfisÍ« 

xU§»id¤J gæy Mjhukhf mik»wJ. 

 cæç g‹k¤ j‹ik g‰¿ k£Lä‹¿ mçjhd k‰w« mêÍ« ãiyæYŸs jhtu§fis¥ ghJfh¡F« ikakhf jhtu¤ njh£l« 

és§F»wJ. 

 M©L KGtJ« »il¡f¡ Roa jhtu¢ Á‰¿d§fŸ k‰w« Ïytr éij gçkh‰w« bjhl®ghd  m¿¡if më¡f cjÎ»wJ. 

7. ICN  bfhŸiffis vGJf (Sep 2020 Bot) 

 jhtuéš  bga® N£LKiw, éy§FfŸ k‰W«  gh¡Oça§fë‹  bgaçLjš KiwæèUªJ j‹å¢irahdJ. 

 xU tif¥gh£L FGé‹ bga®, bgaÝ£L tiffë‹ _y« Ô®khå¡f¥gL»wJ. 

 tif¥gh£L FGé‹ bga® btëp£oš K‹Dçikæ‹ mo¥gilæš mik»wJ. 

 x›bthU tif¥gh£L FGÎ« X® F¿¥Ã£l és¡f všiy¥gL¤Jjš, ãiy,ju¤Âš mo¥gilæš rçahd bgaiu 

bfh©oU¡F«. 

 tif¥gh£L FG¡fë‹ m¿éaš bga® mj‹ _y¤njh‰w¤ij¥ bghU£gL¤jhkš Ïy¤Ô‹ bkhêæš mikant©L«. 

 bgaçlš éÂKiwfŸ bjëthf¡ F¿¥Ãlhjtiu Ã‹ndh¡» kh‰¿aik¡f¡Toa tu«ñilait. 

8. _Léij jhtu§fë‹ Ïd¥gçzhk¡ FGk tif¥gh£o‹  vëik¥gL¤j¥g£l gÂ¥ñU m£ltizia vGJf (March 2019 Bot) 

9. bgªj« k‰W« Ë¡f® tif¥gh£o‹ tiugl¤ij vGJf (Jun. 2019 Bio) 

 

ghl«   -   6  (brš xU thœéaš myF) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. iunghnrh«fë‹ Ïu©L Jiz myFfS« vªj maå ãiyæš beU¡fkhf¤ bjhl®ªJ nr®ªÂU¡F«? 

 m) bk¡ÜÁa«      M) fhšÁa«      Ï) nrhoa«    <)  ~ng®u° 

2. ignyhb#åia bjçªJ bfhŸs Ñœf©l vªj tçirfŸ ga‹gL¤j¥gL»wJ? 

 m) mRNA      M)   rRNA                  Ï) tRNA     <)  HnRNA 

3. gy bršfë‹ gâfŸ xG§fhfÎ« k‰W« ik£lh£o¡ bršgF¥ñ ÏUªjhY« Tl Ïitfis¥ bg‰¿U¥gÂšiy? 

 m) Ãsh°kh r›Î     M) ir£nlh°bfè£l‹     Ï) ik£nlhfh©oçah     <)  fâf§fŸ 

4. brš r›é‹ mik¥Ãš ghŒk Â£L khÂçia¡ fU¤Âš bfh©L è¥ÃLfS« . ñuj§fS«, è¥ÃL x‰iw mL¡»èUªJ  

    kWñw¤Â ‰F Ïl¥bga®ªJ bršy¡ Ñœ¡fhQ« T‰Wfëš vJ rçahdJ? 

 m) è¥ÃLfŸ k‰W« ñuj§fŸ m§F« Ï§F« Ïl¥bga®tÂšiy 

 M) è¥ÃL k‰W« ñuj§fŸ m§F« Ï§F« Ïl¥bga®»‹wd 
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 Ï) è¥ÃLfŸ mçjhf m§F« Ï§F« Ïl¥bga®»‹wd, ñuj§fŸ mšy 

 <) ñuj§fŸ m§F« Ï§F« Ïl¥bga®»‹wd, è¥ÃLfŸ mšy 

5. g£oaš1-I g£oaš 11- cl‹ bghU¤Â¢ rçahd éilia¤ nj®ªbjL? 

  g£oaš 1   g£oaš 11 

  m)  ijyhŒLfŸ  (i)  j£L tot¥ ig ngh‹w nfhšif cW¥ñfŸ 

  M) »U°nl   (ii)  RU§»a  mik¥ig bfh©l o.v‹.V 

  Ï)  Á°l®nd   (iii) °£nuhkhé‹ j£ilahd ig ngh‹w r›Î 

  <) Fnuhkh£o‹  (iv)  ik£nlhfh©oçahéš  cŸs ko¥ñfŸs 

  (m)    (M)      (Ï)    (<)   

 1) (iii)  (iv)  (ii)  (i) 

 2) (iv)  (iii)  (i)  (ii) 

 3) (iii)  (iv)  (i)  (ii) 

 4) (iii)  (i)  (iv)  (ii) 
6. ònuh£nlhÃshr¤ij f©l¿ªjt® (Jun .19, Bot) (Mar .20, Bio)     

    m. fh®o  M. g®»‹í  Ï. X nA®£é¡  <. A¡°è 

7. Fnuhnkhnrh«fëš mÂntfkhf gobaL¤jyhš cUthF« Fnuhnkhnrh« (Jun .19, Bot)   

     m. és¡F öçif Fnuhnkhnrh« M. ghèO‹ Fnuhnkhnrh« 

      Ï. M£nlhnrh«   <. ghšFnuhnkhnrh 

8. செல் ெவ்வின் அகநப்பில் ொய்ந திட்டு நதிரிகன ைருத்தில் சைொண்டு விப்பிடுைளும் , புபதங்ைளும் , லிப்பிடு எற்க அடுக்கிலிருந்து  

    நறுபுத்திற்கு இடம் சனர்ந்து செல்க் கீழ்ைொணும்  கூற்றுைளில் து ெரினொது? (May .22, Bio)       

    அ.  லிப்பிடுைள் அரிதொை அங்கும் இங்கும் இட்ட்நசனர்கின் . புபதம் அல்    

    ஆ. லிப்பிடுைள் நற்றும் புபதங்ைள் அங்கும் இங்கும் இடம்சனர்யதில்க     

    இ. புபதங்ைள் அங்கும் இங்கும் இடம் சனர்கின் . லிப்பிடுைள் அல்    

    ஈ. லிப்பிடுைள் நற்றும் புபதங்ைள் அங்கும் இங்கும் இடம் சனர்கின்  

9.  செல்ைளின் ணிைள் எழுங்ைொைவும் , கநட்டொடிக்  செல்குப்பு இருந்தொலும் கூட இகயைகப் சற்றிருப்தில்க  (Mar .20, Bot)   

   அ. ைணிைங்ைள்  ஆ. பிொஸ்நொ ெவ்வு இ.  கெட்கடொபிொெம் ஈ. கநட்கடொைொண்டிரினொ  

10. சொருத்துை (Mar .19, Bot)    

அ. கிரிஸ்கட  - (i)  முட்கட யடிய ெவ்வு சூழ்ந்த உட்குழிைள் 

ஆ. குகபொநொட்டின்  - (ii) ொதி தற்ெொர்புகடன நுண்ணுறுப்பு  

இ. சயசிக்கிள்ைள்  - (iii) கநட்கடொைொண்ட்ரினொவில்  உள் நடிப்புைள் 

ஈ. கநட்கடொைொண்ட்ரினொ  - (iv) சுருங்கின அகநப்கக் சைொண்ட DNA   

11. உட்புப்பப்பில்  ைொணப்டும் கைொயடிய அகநப்புைள் (Mar .19, Bot)    

    அ.குயொண்டொ கெொம்ைள்  ஆ. ஸ்ட்கபொநொ இ.  கிபொணம் ஈ. கதக்ைொய்டு 

12. 80s கபகொகெொம்ைளில்  உள் RNA  மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கை  (Govt.Model Bot)    

      அ. 1   ஆ. 2 இ. 3 ஈ. 4 

13. ைொமிகொ ைொல்ஜி  உட்ைருவிற்கு அருைகநந்த யக பின்ல் யடிவிலுள் இகமைக -ஆண்டு ைண்டறிந்தொர் . (Mar .20, Bot)   

     அ. 1899 ஆ. 1896  இ. 1897  ஈ. 1898 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. f£l ntWgL¤J« E©nzh¡»æ‹ K¡»a¤Jt¤ij¡ TWf? 

 xë¡fÂ®fŸ Å¢rséš mÂf ntf¤Âš tªJ bghUë‹ ÛJ gl®tjhš it¡f¥g£l bghUis e‹F ntWgL¤Â gh®¤j¿a 

Ko»wJ. 

 cæUŸs bršfŸ, ÂR¡fis¥ go¤j¿aÎ« ts®¥ñ Clf¤Âš cŸts®¥Ã‹ _y« ÂRts®¥ñ brŒJÏ brš gF¥Ã‹ 

ãiyfis go¤j¿aÎ« ÏªE©nzh¡» bgçJ« cjÎ»wJ. 

2. ònuh£nlhÃshr nfh£gh£il¡ TWf (March 2020 Bot) 

 L#h®o‹ éy§F bršfëš cæUŸs rh‰¿id rh®nfhL vd miH¤jh®. g®»‹í jhtu§fë‹ brš cŸns cŸs rh‰¿‰F 

ñnuh£nlhÃshr« vd bgaç£lh®. kh¡° °fš° ñnuh£nlhÃshr¤Â‰F« rh®nfhL¡F« cŸs x‰Wikia vL¤Jiu¤jh®. 

Ïjid X.bA®£é¡  ñnuh£nlhÃshr nfh£ghL v‹W  miH¤jh®. 

 ÃZô® k‰W« Ah®o ÏUtU« ñnuh£nlhÃshr¤ij xU gšT£L¡ Tœk¤ bjhF¥ñ vd¡T¿dh®fŸ. ÏJnt Ãôç‹ 

Tœk¤ j‹ik nfh£ghL vd miH¡f¥g£lJ.  

 ñnuh£nlhÃshr« v‹gJ cæçaš K¡»a¤Jt« thŒªj Ú®k¥ 

bghU£fis Kj‹ikahfÎ«, gšntW fiubghU£fshd FS¡nfh°, 

bfhG¥ñ mäy§fŸ, mändh mäy§fŸ, fâk§fŸ, it£lÛ‹fŸ, 

Ah®nkh‹fŸ k‰w« bfhÂfisÍ« cŸsl¡»aJ. 

 fiubghU£fë‹ xUgo¤jhd j‹ik (Úçš fiugit)   mšyJ  

gšgo¤jhd j‹ik (Úçš fiuahjit)  mo¥gilæš 

ñnuh£nlhÃshr¤Â‹ Tœk¤ j‹ik mik»wJ. 

TLjš édh¡fŸ 

3. ண்கடொபிொெ யக டம் யகபந்து ொைங்ைள் குறி (Mar.19, Bot)  

 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


K. ghyR¥Ãukâa‹,M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., jhtuéaš MÁça®, khÂç¥gŸë, brªJiw, mçaÿ® kht£l«.  (9486066155) Page 20 

4. செல்லுக்கு குறிப்பிட்ட யடியத்கதயும், யலுகயயும் அளிப்கய கய? அயற்றின் ணிைள் னொகய?  (Jun.19, Bot) 

 செல்லுக்கு குறிப்பிட்ட யடியத்கதயும் , யலுகயயும் அளிப்து செல் சுயபொகும்.  

ணிைள்  

 ெல்லுக்கு யலுகயயும் யடியத்கதயும் அளிக்கிது . 

 கதகயனற் மூக்கூறுைள் ெல்லுக்குள் நுகமயகத தகட செய்கிது. 

 புகபொட்கடொபிொெம் கெதநகடனொநல் ொதுைொக்கிது . 

 ஆஸ்நொட்டிக் அழுத்தம் ைொபணநொை  செல் யடித்துவிடொநல் ொதுைொக்கிது . 

5. குகபொநொட்டின் ன்ொல் ன்? (Jun.19, Bot) 

 செல்லின் உட்ைருவில் ைொணப்டும் குகபொகநொகெொம் நூல்  கொன் இகமைொல் ஆது.  இதற்கு குகபொநொட்டின் ன்று சனர். 

 இந்தக் குகபொநொட்டின்  DNA , புபதம், RNA  ஆகினயற்ொல் ஆது. 

6.  கைொட்ொட்கட கூறுை (Mar.20, Bot) 

 புகபொட்கடொபிொெத்கத ைொர்டி ைண்டறிந்தொர் .  

 டு ொர்டின் விங்கு ெல்லில் எரு உயிருள் ெொற்றிக ைண்டந்து ெொர்கைொடு  அகமத்தொர் . 

 நொக்ஸ் ஸ்ைல்ஸ் புகபொட்கடொபிொெத்திற்கும்   ெொர்கைொடுக்கும் உள் எற்றுகநகன டுத்துகபத்தொர் . 

 இதக எ.செர்ட்விக் புகபொட்கடொபிொெ  கைொட்ொடு ன்று அகமத்தொர் . 

 புகபொட்கடொபிொெம் உயிரினல் முக்கினத்துயம் யொய்ந்த நீர்நப்சொருட்ைகயும் , ைகபெல்ைொ குளுக்கைொஸ் , சைொழுப்பு அமிம் , 

அமிகொ அமிங்ைள் , ைனிநங்ைள், கயட்டமீன்ைள் , ெொர்கநொன்ைள் நற்றும் சொதிைகயும் சைொண்டது . 

7. கநட்கடொைொண்ரினொ செல் ெவ்வின் சிப்புப் ண்புைக ழுதுை (Gov.Model, Bio) 
 ik£nlhfh©çah Ïu©L r›Îfshš MdJ. btë r›Î k‰W« cŸr›Î v‹gd. 

 btë r›Î - ÁW _y¡TWfis j‹DŸ brY¤J« bk‹ikahd r›thf cŸsJ.  ÏÂš nghç‹fŸ v‹w ñuj§fŸ 

fhz¥gL»wJ. 1000 lhšlD¡F« Á¿jhf cŸs _y¡TWfis¤ j«KŸ brY¤J« j‹ikÍilait. 

 cŸ r›Î - c£ñwkhf ko¥ñfis bfh©LŸsJ. Ïªj ko¥ñ Ú£ÁfS¡F »ç°nl v‹W bga®. vy¡£uh‹ fl¤J« 

mik¥Ã‹ gy behÂfŸ ÏÂš fhz¥gL»wJ. 

8. சிப்பு யகை குகபொகநொகெொம்ைள் ன்ொல் ன்? அதன் யகைைள் னொகய? (II Rev. 2022.A, Bot) 

 சி குறிப்பிட்ட திசுக்ைளில் நட்டுகந சிப்பு யகை குகபொகநொகெொம்ைள் ைொணப்டுகின் .  

 சிப்பு யகை குகபொகநொகெொம்ைள் அவில் சரிதொை ைொணப்டுயதொல்  இயற்க அசுபக் குகபொகநொகெொம்ைள்  ன்று 

அகமக்கிற்கொம் . 

 விங்குைளில் ைொணப்டும் ொலிடீன் குகபொகநொகெொம்ைள் நற்றும் விக்கு தூரிகை குகபொகநொகெொம்ைளும்   அசுபக் 

குகபொகநொகெொம்ைள் ஆகும். 

9. கநட்கடொைொண்ரினொ டம் யகபந்து ொைங்ைள் குறி? கநட்கடொைொண்ரினொ செல்லின் ஆற்ல் 

    உகைள்  அகமக்ைப்ட ைொபணம் னொது? (Mar.19, Bio)  

 கநட்கடொைொண்டிரினங்ைள்   செல்லின் ஆற்ல் உகைள்  அகமக்ைப்டுகின் . 

இதற்கு ைொபணம் மிகைனொற்ல் சற் ATP மூக்கூறுைக உருயொக்குகத  ஆகும். 
10. c‹Dila bg‰nwh®fë‹ g©ñfis ã®zæ¥git vit?  (Jun. 2019 Bio) 

 kåj®fëš Ïu£il v©â¡if  bfh©l 46 Fnuhnkhnrh«fëš cly g©ñfis 

f£L¥gL¤J« 44 Fnuhnkhnrh«fŸ M£nlhnrh«fŸ v‹W«, Ïu©L ghš ã®za¤Âš 

g§F bgU« ghš Fnuhnkhnrh«fS« fhz¥gL»‹wd.  

11.  Fnuhnkhnrhä‹ mik¥ig gl« tiuªJ ghf« F¿¡fÎ«  (March 2020 Bot) 
12. Ãsh°nkhbl°nk£lh v‹whš v‹d? 

 jhtu brš Rt® KGikahf Ïšyhkš M§fh§nf FW»a JisfŸ cŸsd. Ïj‰F¥ 

Ãsh°nkhbl°nk£lh v‹W bga®. 

13. br‹nuhäa® mikél mo¥gilæš  Fnuhnkhnrh«fë‹ tiffŸ ahit? 

  1. Onyhbr‹£ç¡,  2. m¡nuhbr‹£ç¡, 3. bk£lh br‹£ç¡, 4. r¥bk£lh br‹£ç¡ 

14. ghèO‹ Fnuhnkhnrh« - F¿¥ò tiuf 

 ghšÃahâ v‹gtuhš onuhnrh~igyh gH¥ò¢Áæ‹ cäœÚçš  f©l¿a¥g£lJ. 

 ÏÂš ml®¤Âahd rha« V‰F« g£ilfŸ k‰W«  rha« V‰fh g£ilfŸ mL¤jL¤J 

fhz¥gL»wJ. 

 ika¤Âš äd¥bgça ñil¥ñfŸ fhz¥gL»wJ.  mj‰F ghšÃahâ tisa« mšyJ 

Fnuhnkhnrh« ñil¥ñ v‹W bga®. 

 ÏJ Jçjkhf RN c‰g¤Â¢brŒÍ« Ïy¡fhF«. 

15. சுங்ைணிைத்திலுள் ரிகொகெொம், கெட்கடொபிொெத்திலுள் ரிகொகெொம் இகடகனயுள் கயறுொட்கட ழுதுை (Gov.Model, Bot) 

சுங்ைணிைத்திலுள்  ரிகொகெொம்ைள் கெட்கடொபிொெத்திலுள் ரிகொகெொம்ைள் 

70S  ரிகொகெொம்ைள் 80S ரிகொகெொம்ைள் 

3 RNA  மூக்கூறுைள் சைொண்டது 4 RNA மூக்கூறுைள் சைொண்டது . 

துகண அகுைள் 30S  நற்றும் 50S  சைொண்டது துகண அகுைள் 40S  நற்றுட்ந 60S சைொண்டது  
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16. உன்க சயளித்கதொற்த்தில் ொர்ப்தற்கு உன்னுகடன தொய் அல்து தந்கத எத்துள்து? அதற்ைொ ைொபணத்கத ழுதுை (Jun.19, Bio) 

 ைருவுறுதலின் கொது ஆண் நற்றும்சண்  இச்செல்ைளில் உள் ொல் குகபொகநொகெொம்ைள் தொய் நற்றும் தந்கதயிடம் இருந்து 

ந்து இகணயதொல் ைருவுற் அண்டத்தில் இருந்து உருயொகும் குமந்கதைளின் கதொற்ம் தொய் நற்றும் தந்கதயின்  கதொற்த்கத 

எத்துள்து. 

17. Fnuhnkhnrh«fë‹ ÛŸnr®¡if  Ïy¡FfS¡F v‹d bga®? mJ  brš gF¥Ã‹ vªãiyæš  njh‹W»wJ? 

 äahìš bršÃçjè‹  gh¡»O‹ ãiyæ‹ nghJ x¤ÂirÎ Fnuhnkhnrhä‹  rnfhjç Fnuhkh£o£fŸ  FWfbfÂ® kh‰w« 

eil¥bg‰w gFÂæš ÛŸnr®¡if¡F cjÎ« Ïy¡FfŸ njh‹W»‹wd. 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. jhtu¢ bršY¡f« éy§F bršY¡F« cŸs ntLghLfis  m£ltiz¥gL¤Jf (Sep 2020 Bot)  

jhtu¢  brš éy§F brš 

1. éy§f bršiyél jhtu brš bgçaJ jhtu bršiyél éy§F brš Á¿aJ 

2. Ãsh°kh r›Îl‹ TLjyhf bršRt® fhz¥gL»wJ brš Rt® »ilahJ 

3. Ãsh°nkhbl°nk£lh fhz¥gL»wJ Ãsh°nkhbl°nk£lh fhz¥gLtÂšiy 

4. gR§fâf« fhz¥gL»wJ gR§fâf« fhz¥gLtÂšiy 

5. ãiyahd bgça th¡FnthšfŸ fhz¥gL»wJ j‰fhèf Á¿a th¡FnthšfŸ fhz¥gL»wJ 

6. br‹£çnahšfŸ fhz¥gLtÂšiy br‹£çnahšfŸ fhz¥gL»wJ 

7. nlhndhÃsh°L r›Î fhz¥gL»wJ nlhndhÃsh°L r›Î fhz¥gLtÂšiy 

8. c£fU bršè‹ xu¤Âš cŸsJ c£fU bršè‹ ika¤Âš cŸsJ 

9. iynrhnrh« mçjhf fhz¥gL»wJ iynrhnrh«fŸ fhz¥gL»wJ 

10. nrä¥ñ bghUŸ  jur« nrä¥ñ bghUŸ   »is¡nfh#‹ 

2. jhtu bršè‹ E©zik¥ig gl« tiuªJ   ghf§fŸ F¿¡fÎ«  

3. ñnuh£nlhÃshr¤Â‹ Ïa‰Ãaš g©ñfis étç¡fÎ« (Jun. 2019 Bot) 

 ònuh£nlhÃshr« bršèš cæUŸs bghUshF«. 

 Ãsh°kh r›thš NH¥g£l ãwk‰w bghUŸ. 

 brš KGtJ« gué ir£nlhÃshr«, c£fU k‰W« gy cŸSW¥ñfis 

bfh©LŸs  

 ñnuh£nlhÃshr¤Âš maåfŸ, mändh mäy§fŸ, r®¡fiu, Ú®, ãó¡ë¡ 

mäy«, ñuj«, è¥ÃL k‰W« gšT£L bghU£fis bfh©LŸsJ. 

 mÂf v©â¡ifæyhd th¡Fnthšfis bfh©LŸsjhš Eiu ngh‹W 

fhz¥gL»wJ. 

4. brš Rtç‹ gâfŸ ahit? 

 bršY¡F xU F¿¥Ã£l tot¤ijÍ«, tYitÍ« më¡»wJ. 

 gy _y¡TWfŸ bršèDŸ  EiHtij jL¥ñRt® ngh‹W jil brŒ»wJ. 

 bršY¡FŸ cŸs ñnuh£nlhÃshr¤ij nrjkilahkš ghJfh¡»wJ. 

 M°kh£o¡ mG¤j¤jhš brš bto¥gij jL¡»wJ. 

 bršiy ghJfh¡F« K¡»a gâia brŒ»wJ. 

5. ñnuhnfçnah£LfS¡F«, ónfçnah£LfS¡F« cŸs ntWghLfis m£ltiz¥gL£Jf.  

ñnuhnfçnah£LfŸ ónfçnah£LfŸ 

1. c‹ikahd c£fU mšyJ. ãó¡ëahŒL cŸsJ r›Îl‹ Toa c©ikahd c£fU cŸsJ 

2.   t£ltot« ï°nlh‹ ñuj« m‰wit ÚŸ tot«, ï°nlh‹ ñuj« bfh©lit 

3. çnghnrh«fŸ 50S+30S bfh©lit çnghnrh«fŸ 60S+40S bfh©lit 

4. E©QW¥ñfŸ Ïšiy E©QW¥ñfŸ gy  fhz¥gL»wJ 

5. bghJthf x‰iw¢brš mik¥ñ x‰iw¢brš, T£likÎ, gybrš bfh©lJ 

6. brš gF¥ñ ÏU ÃsÎ Kiw brš gF¥ñ ik£lhÁ°, äahÁ° Kiwfëš 

7. vL¤J¡fh£L- gh¡Oçah, M®¡»ah vL¤J¡fh£L - òŠirfŸ, jhtu§fŸ éy§FfŸ 

6. ககெொகெொம் ணிைக வியரிக்ைவும் (Mar.19, Bot) 

 செல்லின் கெட்கடொபிொெத்தில் உள் ைொர்கொகெட்கபட் , புபதம் நற்றும்ட லிப்பிடுைக செரிக்ை செய்தல். 

 ெொதைநற் சூழ்நிகயில்  செல் நுண்ணுறுப்புைள்  கநட்கடொைொண்ரினொ , ண்கடொபிொெ   யககன செரிக்ைச் செய்தல். 

 கொயுற் செல்ைக சிகதத்து அழித்தல். 

 செல் உட்சொருட்ைக ஃககைொகெட்கடொசிஸ் உள்விழுங்கி செரித்துஃகக்கைொகெொம்- கெட்கடொபிொெத்தினுள் 

உருயொக்குகிது . 

 ககெொகெொம்ைளின்  சொதிைள் செல்லிலிருந்து சயளிகனற்ப்ட்டு செல்லின் சயளியில் உள் நற் செல்ைக சிகதயகடன 

செய்தல். 
7.Áw¥ñ tif Fnuhnkhnrh«fë‹ gl« 

   tiuªJ ghf§fis F¿ 

1. ghèO‹ Fnuhnkhnrh« 

2. és¡F öçifFnuhnkhnrh« 
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ghl« - 7    brš RH‰Á 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. brš rH‰Áæ‹ rçahd tçir (May .22, Bot) (Mar .20, Bio)      
 m)  S - M - G1 - G2      M)   S - G1 - G2 – M          Ï) G1 - S - G2 – M  <)   M - G - G2 - S 

2. brš RH‰Áæš  G1 ãiyæš bršgF¥ñ tiuaiu¥gL¤j¥g£lhš mªj ãiyæ‹ bga® v‹d? (May .22, Bio)       
    m)   S ãiy       M)   G2 ãiy       Ï) M  ãiy      <)  G0 ãiy 

3. éy§F bršfëš ik£lhÁ° rçoahf eilbgWtj‰F  (APC) md~ng° Ãçãiy¡F  K‹ndWjiy V‰gL¤j T£lik¥ñ  

    cjÎ»wJ.  ÏJ xU ñuj Áijit brašgL¤J« T£lik¥ghf«.  kåj bršèš  APC ÃiHahdhš ÑnH cŸst‰¿š 

     vJ ãfH KoÍ«. 

 m) Fnuhnkhnrh«fŸ J©lh¡f¥gLjš  M) Fnuhnkhnrh«fŸ FW¡f£k mikahJ 

 Ï) Fnuhnkhnrh«fŸ ÃçÎwhJ   <) Fnuhnkhnrh«fŸ ÛŸ nr®¡if ãfG« 

4. brš RH‰Áæ‹  S  ãiyæš   (Mar .19, Bot)    
 m) x›bthU bršèY« cŸs  DNA é‹ msÎ Ïu©L kl§fh»wJ. 

 M) x›bthU bršèY« cŸs DNA é‹ msÎ bjhl®ªJ mnj msÎ ÏU¡F« 

 Ï) Fnuhnkhnrh«fë‹ v©â¡if mÂfkhF« 

 <) x›bthU bršèY« cŸs DNA é‹ msÎ ghÂahf FiwÍ« 

5. br‹nuhäa® Ïj‰F njit (Sep 2020 Bot) 

 m) gobaL¤jš      M) FW¡nf fy¤jš     Ï) ir£nlhÃshr« ÃsÎWjš 

  <) Fnuhnkhnrh«fis JUt¥gFÂ neh¡» ef®¤Jtj‰F 

6. vj‰F Ïilna n#ho nr®jš (Ádh¥Á°) eilbgw»wJ 

 m)  mRNA k‰W« iunghnrh«fŸ   M) fÂ®nfhš  ÏiHfŸ k‰W«  br‹£nuhäa®fŸ 

 Ï) Ïu©L x¤j Fnuhnkhnrh«fŸ  <) xU M© k‰w« xU bg© nfÛ£L 

7. F‹wš gF¥Ãš (äahì°) FW¡nf fy¤jš v§F Mu«Ã¡»wJ 

 m) o¥nsh£O‹     M) gh¡»O‹ Ï) by¥nlh£O‹             <) ir¡nfh£O‹ 

8. ÑnH¡ bfhL¡f¥g£LŸs kiwKf bršgF¥ig (ik£lhÁ°) fhšÁÁ‹ _y« vªj ãiyæš jilbrŒayh«? 

 m) mdh~ng°   M) bk£lh~ng°   Ï)  ònuh~ng°     <) Ïil¡fhy ãiy 

9. F‹wš gF¥Ãš x¤j Fnuhnkhnrh«fŸ n#ho nr®jiy Ï›thW miH¡fyh«?  (March 2019 Bot) 

 m) Ïu£ilfŸ     M) n#honr®jš  Ï) ÃçÎãiy     <)  Ád®í£LfŸ 

10.  vªj¢ brš Ãçjèš É‹fë‹ rh®Ã‹¿ xJ§Fjš eilbgW»wJ? (Sep 2020 Bio) 

  m. _oa ik£lhÁ°    M. Âwªj ik£lhÁ°   Ï. Vik£lhÁ°    <. äahÁ° 

11. ட்ெத்திப இகமனற் குப்பு கநட்டொசிஸ் ----ன் சிப்புப் ண்பு (Mar .20, Bot)   

   அ. அகத்து உயிருள் உயிரிங்ைள்   ஆ. கீழ்நிக விங்குைள்  

   இ. உனர்நிக விங்குைள்      ஈ. உனர்நிகத் தொயபங்ைள் 

12. குன்ல் குப்பின் பின்யரும் நிகைக ெரினொ முகயில் யரிகெப்டுத்துை (Govt.Model Bot)    

     1. குறுக்சைதிர் நொற்ம்     2. சிொப்சிஸ்       3. ைனொஸ்நொக்ைள் முடிவுறுதல்        4. நியூக்ளிகனொஸ் நகதல் 

     அ. 1, 2,  3,  4    ஆ.  2,  3,  4,  1        இ.  2,  1,  4, 3  ஈ.    2,  1,  3, 4 

13. ஆபம்நிகயில் 8c சைொண்ட  DNA  s  நிகக்குப்பிகு த்தக  DNA க்ைகக் சைொண்டிருக்கும்? (Govt.Model Bio)    

     அ. 4c  ஆ. 8c  இ. 64c  ஈ.  16c 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. நகமுை செல்குப்பின் முக்கினத்துயத்தில் கதனும் மூன்றிக ழுதுை (Jun.19, Bio) (Sep..20, Bio) 
 ÂR ÁijtilÍ« nghJ ñÂa cUbth¤j bršfŸ ik£lhÁ° gF¥ñ  _y« njh‹¿ Áijit rç brŒ»wJ. 

 jhŒ bršiy x¤j tê¤njh‹wšfŸ, ghèyh Ïd¥bgU¡f¤Â‹ _y« njh‹w Ï¥gF¥ñ cjÎ»wJ. 

 ò¡F« jhtu§fëš Fäœj©L, »H¡F,k£lãy¤j©L, XL bfhofŸ ik£lh£o¡ gF¥ghš njh‹W»wJ. 

 e£r¤Âu Û‹fë‹ ÏH¥ñ milªj fu§fŸ Û‹  cUthjY¡f cjÎ»wJ. 

2. G0 நிகப்ற்றி குறிப்பு தருை (Rev. 2020, Bio) 

 Áy bršfŸ G
1
 ãiyæèUªJ éLg£L mikÂ ãiy¡F¢ brš»‹wd. Ïªãiy¡F G

0
  v‹W bga®. 

 Ïªãiyæš bršfŸ Ú©l fhy« brš gF¥gilahkš ts®Áij kh‰w¤ij k£Lnk brŒ»wJ. 

 Ï¢bršfŸ RNA k‰W« ñuj¤nr®¡if brašfis¡ Fiwªj msnt brŒ»‹wd. 

 Ïªãiy xU ãiya‰wJ. Mdhš  KÂ®ªj ãóuh‹, vY«ñjir M»a bršfë‹ Ïªãiy ãiy¤JéL»wJ 

 cfªj brš rhuh rä¡iP k‰W« ts®¢Á¡ fhuâfŸ »il¤jhš k£Lnk Ïªãiyia é£L bgU¡fkilÍ« ãiy¡F¥ 

bgU«ghyhd éy§F bršfŸ bršy ÏaY«. 

3. jhtu¢ bršfëY«, éy§F bršfëY« ir£nlhifåÁ°  ntWgL¤Jf 

jhtu¢ bršfŸ éy§F¢ bršfŸ 

1. bršfëš Onyh~ng° ãiyæš brš j£L cUthtjhš ãfœ»wJ éy§F¢ bršfëš Ãsh°kh r›Î RU§Fjš ãfœ»wJ 

2. bg¡o‹,bAäbršYnyh°   Ãuh¡nkhÃsh°o‹ E© 

ÏiHfnshL  ÏizªJ bršY¡F eLnt brš j£Lnjh‹W»wJ. 

Ãsh°kh r›éš V‰gL« RU¡f tisa« M¡o‹ k‰W« 

iknahÁ‹  E© ÏiHfshš MdJ 

3.  brš j£L éçtilªJ ika¤j£L bršYnyhÁdhš Md ñÂa 

brš Rt®fŸ  ÏU jhtu bršfS¡F Ïilna cUth»wJ 

E© ÏiHfŸ cŸneh¡»¢ RU§»  ir£nlhÃshr«  ÏU 

rk mséš r›édhš Ãç¡f¥gL»wJ. 
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4. ñnuhãiy  1š gh¡»O‹ k‰W« o¥nsh£O‹ g‰¿ vGJf 

 äahì° bršgF¥ñ 1 š ñnuh~ng° Ú©lJ. Ïj‹ IªJ Jiz ãiyfëš gh¡»O‹ k‰W« o¥nyh£O‹ g‰¿ gh®¥ngh«. 

 gh¡»O‹  - gh¡»O‹ ãiyæš x¤j Fnuhnkhnrh«fë‹ igthy©£ e‹whf ñy¥gL»wJ.  xU n#ho FnuhnkhnrhK« 

eh‹F Fnuhnkho£fshf cŸsJ.  Fnuhnkhnrh«fë‹ rnfhjç mšyhj Fnuhnkho£LfŸ Ïilna FW¡bfÂ® kh‰w« 

eilbg‰w  ÛŸ nr®¡if¡F  eilbgW»wJ.  Ïj‰F çfh«Ãnd° behÂ cjÎ»wJ. 

 o¥nyh£o‹ - gh¡»Ois bjhlU« ãiy o¥nyh£o‹ MF«. ÏÂš Fnuhnkhnrh«fë‹ FW¡nf‰w¤ij bjhl®ªJ x‹w 

mšyJ mj‰F nk‰g£l ñŸëfëš x¤ÂirÎ Fnuhnkhnrh«fŸ Ãizªj ãiyænyna cŸsd. Ï›éy¡»š   tot 

mik¥Ãš  fhz¥gLtJ  fah°kh¡fŸ vd¥gL»‹wJ.  Rnfhjç Fnuhnkho£LfŸ beU¡fkhf ÏizÎ‰¿UªjhY«, 

x¤ÂirÎ Fnuhnkhnrh«fŸ x‹iw é£L x‹W éy»a ãiyæš fhz¥gL«. 

5. mÂf neu«  k‰W« Fiwªj neu« eilbgW« bršRH‰Áæ‹ ÏU ãiyfis F¿¥ÃLf 

 1. mÂf neu« eilbgW« brš RH‰Á -  G1  ãiy  2. Fiwªj neu« eilbgW« brš RH‰Á  - M  ãiy 

6. Fnuhnkhnrh«fë‹ ÛŸnr®¡if  Ïy¡FfS¡F v‹d bga®? mJ  brš gF¥Ã‹ vªãiyæš  njh‹W»wJ? 

 äahìš bršÃçjè‹  gh¡»O‹ ãiyæ‹ nghJ x¤ÂirÎ Fnuhnkhnrhä‹  

rnfhjç Fnuhkh£o£fŸ  FWfbfÂ® kh‰w« eil¥bg‰w gFÂæš 

ÛŸnr®¡if¡F cjÎ« Ïy¡FfŸ njh‹W»‹wd. 

7. G
1 
 ãiyæš bršfŸ gFglhkš jilgLtj‰F¡ fhuz« TWf (March 2019 Bot) 

 C£l« Ïšyhik.  

 ts®¢Á C¡»¡fhuâfŸ Ïšyhik mšyJ bršfë‹ br¿Î rh®ªj jil.   

 ts®Áij kh‰w« milªJ Go  ãiy¡F brš»wJ. 

8. ñÂa bršiy cUth¡F«  bjhl®¢Áahd ãfœé‰F brš RH‰Á v‹W bga®.   

     brš RH‰Áæ‹ tiugl¤ij jUf   (Mar.19, Bio)   

9. F‹wš gF¥Ã‹ vªãiy¡F x‰iw koa ãiy v‹W bga®? (Jun. 2019 Bot) 

 äahÁ° 11 š  Onyh~ng° 11 ãiyæš   Ah¥yhŒL Fnuhnkhnrh«fis bg‰w 

eh‹F c£fU cUth»‹wd.   

 Ã‹ñ x‰iw koa Fnuhnkhnrh«fis bfh©l eh‹F bršfshf khW»‹wd.   

 Ïj‰F eh‹F brš ãiy v‹W bga®. 

10. Fnuhkh£o‹ v‹whš v‹d?  (Jun. 2019 Bot) 

 brš gF¥gilahj nghJ Fnuhnkhnrh«fŸ üš ngh‹W E© ÏiHfshš MdJ. Ïj‰F Fnuhkh£o‹ v‹W bga®. 

 Fnuhkh£o‹ DNA, òuj«, RNA M»at‰whš MdJ. 

11. ne®Kf gF¥Ã‹ (Vik£lhÁ°) FiwfŸ ahit?  (II Rev. 2022.A, Bot) 

 Fnuhnkhnrh«fë‹ rkk‰w mséš nrŒ bršfis¢ br‹wiljš. 

 ts®Áij kh‰w« k‰W« Ïd¥bgU¡f« M»at‰¿š ÃwœÁfŸ V‰gLjš. 

12. C  அவு ன்ொல் ன்? 

 C  அவு ன்து ெொப்ொய்டு உட்ைருவில் ைொணப்டும் DNA அகயக் குறிக்கிது .  இது பிக்கைொகிபொமில்  சைொடுக்ைப்டுகிது . 

13. ண்கடொகநட்டொசிஸ்  ன்ொல் ன்? 

 உட்ைரு நற்றும் கெட்கடொபிொெம் கொன்கய குப்கடனொல் குகபொகநொகெொம்ைள் நட்டுகந இபட்டிப்ொதல்   எரு செல்லினுள்  

ைல்ைள் கதொன்றும் நிகக்கு ண்கடொ கநட்டொசிஸ் ன்று சனர். 

14. குறுக்சைதிர் நொற்ம் ன்ொல் ன், 

 மினொசிஸ் செல்  பிரிதலின் கொது  புகபொஃகஸ் 1ல்  ொக்கிடீன் துகண நிகயில் எப க ொடி குகபொகநொகெொம்ைளின்  இகடகன 

ெகைொதரி  அல்ொத  குகபொநொட்டிட்ைளுக்கிகடயில்   ஜீன்ைளின் டிபநொற்ம் கடசறுகிது . இதற்கு குறுக்சைதிர் நொற்ம் ன்று 

சனர். 

15. மினொசிஸ்சின் முக்கினத்துயத்கத ழுதுை (Mar.19, Bot) 

 உயிரிைளில் யகபனறுக்ைப்ட்ட நிகனொ ண்ணிக்கையில்  குகபொகநொகெொம்ைகப் சற்றிருக்ை  இப்குப்பு உதவுகிது . 

 இப்குப்பில் குறுக்கை ைத்தல் நிைழ்யதொல் நபபுப் சொருட்ைள் ரிநொற்ம் ற்ட்டு புதின ண்புச் கெர்க்கை கதொன் துயொகிது . 

புதின ண்பு கெர்க்கைனொல் நிைழும் கயறுொடுைள்  ரிணொநம் நிைம மூநொைத் திைழ்கிது . 

 உயிரிங்ைள் ல்கயறு சூழ்நிக நிர்ந்த்த்கத ெநொளிக்ை உதவும் அகநவுைகப் சறுகின் . 

16. செல் சுமற்சியின் அகநதி நிகயில் செல்லுக்குள் ந்தவித செனல்ொடும் நிைழ்யதில்க. உன் விகடகன ங்ஙம்  

நினொப்டுத்துயொய்? (Gov.Model, Bot) 

 செல் குப்பின் கொத  G1 நிகயிலிருந்து  விடுட்டு  அகநதி நிகக்கு செல்கிது. இதற்கு G0  நிக ன்று சனர். 

 இந்நிகயில் உைந்த செல் ெொபொ ெமிக்கை நற்றும் யர்ச்சிக் ைொபணிைள் கிகடத்தொல் நட்டும்  G0 நிககன விட்டு 

சருக்ைநகடயிம் நிகக்கு செல்ைள் சென்றுவிடம் . 

17. சிொப்சிஸ் ன்ொல் ன்?  (Rev. 2019, Bot) 

 மினொசிஸ் 1ல், புகபொஃகஸ் 1ல் கெக்கைொட்டின்  நிகயில் எத்திகெயொ குகபொகநொகெொம்ைள் இகண கெருகின் .  இதற்கு 

சிொப்சிஸ் ன்று சனர். 
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IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. kiwKf bršgF¥ig ne®Kf bršgF¥ÃèUªJ ntWgL¤Jf 

ne®Kf¥  gF¥ò kiwKf¥ gF¥ò 

1..ñnuhnfçnah£o¡ cæçfëš fhz¥gL« bršgF¥ghF«. ó¡nfçnah£o¡  cæçd§fë‹ cly bršfë‹ eilbgw« 

brš gF¥ghF«. 

2. bjëéyh¢ brš gF¥ò rkãiy gF¥ò 

3. brš gF¥Ã‹ nghJ fÂ®nfhš ÏiHfŸ   njh‹WtÂšiy. brš gF¥Ã‹ nghJ fÂ®nfhš ÏiHfŸ njh‹W»‹wd 

4. Fnuhnkh£o‹ bghU£fŸ br¿Î‰W Fnuhnkhnrh«fŸ 

cU¥bgUtÂšiy 

Fnuhnkh£o‹ bghU£fŸ br¿Î‰W Fnuhnkhnrh«fŸ    

cUth»‹wd 

5. ÏÂš fhçnahifdÁ°, ir£nlhifdÁ° vd ÏU 

ãiyfŸ k£Lnk cŸsd 

ÏÂš ñnuh~ng°, bk£lh~bg°, mdh~ng° k‰w«     

Onyh~ng°  vd eh‹F ãiyfŸ cŸsd  

2. கநட்டொசிஸ்சின் சிப்பினல்புைக ழுதுை  (Mar.20, Bot) 
 ãiy¤j kuñ¤j‹ik - nrŒ bršfë‹ kuñ¥bghUshdJ jhŒ br›iy x¤J fhz¥gL»wJ. 

 ts®¢Á - gy brš cæçfŸ cU ts®¢Á milÍ« nghJ ÂR¡fëš brš bgU¡fkila cjÎ»wJ. 

 ÂR ÁijtilÍ« nghJ òÂa cUbth¤j bršfŸ ik£lhÁ° gF¥ñ  _y« njh‹¿ Áijit rç brŒ»wJ. 

 jhŒ bršiy x¤j tê¤njh‹wšfŸ, ghèyh Ïd¥bgU¡f¤Â‹ _y« njh‹w Ï¥gF¥ñ cjÎ»wJ. 

 ò¡F« jhtu§fëš Fäœj©L, »H¡F,k£lãy¤j©L, XL bfhofŸ ik£lh£o¡ gF¥ghš njh‹W»wJ. 

 e£r¤Âu Û‹fë‹ ÏH¥ñ milªj fu§fŸ Û‹  cUthjY¡f cjÎ»wJ. 

3. கநட்டொசிஸ், மினொசிஸ்  - கயறுடுத்துை (Sep..20, Bot) (Mar.20, Bio) (Gov.Model, Bot) 

கநட்டொசிஸ்  (நகமுை குப்பு) மினொசிஸ் (குன்ல் குப்பு) 

எரு முக குப்கடகிது இரு முக குப்கடகிது 

குகபொகநொகெொம்ண்ணிக்கை  தொய் செல்க கொன்க 

கெய்செல்ைளில்  இருக்கிது 

குகபொகநொகெொம் ண்ணிக்கை   தொய் செல்லிலிருந்து ொதி 

அயொை குகக்ைப்ட்டுள்து 

எத்திகெவு குகபொகநொகெொம்ைள் இகண கெர்யதில்க எத்திகெவு குகபொகநொகெொம்ைள் இகண கெர்கின் 

ைனொஸ்நொக்ைள் கதொன்றுயதில்க  கய குறுக்ைதிர் 

நொற்ம் கடசறுயதில்க 

ைனொஸ்நொக்ைள் கதொன்றுயதொல்  குறுக்சைதிர் நொற்ம் 

கடசறுகிது . 

கெய் செல்ைள் தொய் செல் கொன் நபபுப்சொருக 

சற்றிருக்கிது 

கெய் செல்ைள் தொய் செல்லிலிருந்து நொறுட்ட நபபுப்சொருக 

சற்றுள்து 

இபண்டு கெய் செல்ைள் உருயொகின்து  ொன்கு கெய் செல்ைள் உருயொகின்து  

4. எரு செல் ொன்கு செல்ைகத்தரும் செல் பிரிதல்  வ்யகை  ைண்டறிந்து ரிணொநத்தில் அதன் முக்கினத்துயத்கத ழுதுை? 

 எரு செல் ொன்கு  செல்ைகத் தரும் செல் பிரிதல் மினொசிஸ்(குன்ல்)செல் குப்ொகும் . 

 ரிணொந முக்கினத்துயம் 

 உயிரிைளில் யகபனறுக்ைப்ட்ட நிகனொ ண்ணிக்கையில்  குகபொகநொகெொம்ைகப் சற்றிருக்ை  இப்குப்பு உதவுகிது . 

 இப்குப்பில் குறுக்கை ைத்தல் நிைழ்யதொல் நபபுப் சொருட்ைள் ரிநொற்ம் ற்ட்டு புதின ண்புச் கெர்க்கை கதொன் 

துயொகிது . புதின ண்பு கெர்க்கைனொல் நிைழும் கயறுொடுைள்  ரிணொநம் நிைம மூநொைத் திைழ்கிது . 

               உயிரிங்ைள் ல்கயறு சூழ்நிக நிர்ந்த்த்கத ெநொளிக்ை உதவும் அகநவுைகப் சறுகின் . 

 

ghl«   - 8    cæç  _y¡TWfŸ 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. fhu mändh mäy« 

 m) M®íid‹    M)  ï°oo‹      Ï) »isÁ‹     <) FS£lhik‹ 

2. Ã‹}£l xL¡f¤Â‰F cjhuz«  (Sep 2020 Bot) 

 m) ir£nlhFnuhäš iraidL éid 

 M) ~nghè¡ mäy¤ij cUth¡F« gh¡Oçahéš rš~g® kUªÂid éid 

 Ï) FS¡nfh° 6  gh°ng£il Mnyh°Oç¡ xL¡f« _y« bA¡nrhifndir xL¡f« brŒ»wJ 

 <) r¡Áå¡ oiA£nuhínd°ir knyhnd£ xL¡f« brŒ»wJ 

3. ñuj§fŸ gy braèaš ga‹ghLfŸ bfh©LŸsJ.  cjhuzkhf¢ Áy behÂfshf¥ ga‹gL»wJ.  Ñœf©lt‰¿š x‹W    

    ñuj§fë‹ TLjyhd gâia nk‰bfhŸ»‹wd 

 m) cæ® vÂ® bghUŸ     M) ãwäfshf¡ bfh©L njhè‹ ãw¤ij ã®zæ¤jš 

 Ï) ky®fë‹ ãw§fŸ ãwäfis¡ bfh©L Ô®khå¡f¥gL»‹wd  <) Ah®nkh‹fŸ 

4. cæUŸs ÂR¡fëš ÁW _y¡TWfë‹ vilia bfh©l fçk¢ nr®k§fis tiu¥gl« thæyhf¡ ÑnH  

    bfhL¡f¥g£LŸsJ. ÏJ vªj¥ Ãçit¢ rh®ªjit v‹W f©LÃo¤J  mÂYŸs X  v‹w bt‰¿l¤Âš bghU¤Jf 

  ÃçÎ       nr®k« 

 bfhy°ouh°    Fthid‹ 

 mändh mäy«  NH2 

 ãô¡ënahilL  moid‹ 

 ãô¡ënahirL  óuhÁš 

5. th£r‹ k‰W« »ç¡ jkJ f©LÃo¥Ã‰fhf nehgš gçir g»®ªJ bfh©l M©L---(Sep 2020 Bot) 

 m. 1963 M. 1961  Ï.  1960  <. 1962 
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6. ---- Úçš fiuÍ«RNA v‹wiH¡f¥gL»‹wd. (Sep 2020 Bot) 

 m.   fl¤J RNA  M.  iunghnrh«RNA Ï. öJt RNA <. HnRNA 

7. xU ãó¡ënahilL v‹gJ (Jun. 2019 Bot) 

   m. xU ie£u#‹  fhu« + bg©nlh° r®¡fiu + xU gh°ng£ 

   M. xU bg©nlh° r®¡fiu + xU gh°ng£ 

   Ï. xU ie£u#‹ fhu« +  xU bg©nlh° r®¡fiu 

    <. gh°ng£ + r®¡fiu 

8. து அதிை நிகத்தன்கந சற்   (May .22, Bot)    

   அ.  tRNA       ஆ. dsRNA    இ. rRNA     ஈ.  mRNA 

9. அமிகொ அமிம் என்று ைொப நிகயிகொ அல்து அமி நிகயிகொ ைொணட்டொல் அகய-ன்று அகமக்ைப்டுகிது (May .22, Bio)       

    அ. நியூக்ளிகனொகடடு ஆ. ொலிசப்கடடு  இ. ஆம்கொசடரிக் ஈ. கடசப்கடடு 

10. நியூக்ளிகனொகடடு ன்து (Jun .19, Bot)   

    அ. எரு கட்ப ன் ைொபம் + சண்கடொஸ் ெர்க்ைகப +  எரு ொஸ்கட் 

   ஆ. எரு சண்கடொஸ் ெர்க்ைகப + எரு ொஸ்கட் 

   இ. எரு கட்ப ன் ைொபம் + எரு சண்கடொஸ் ெர்க்ைகப 

    ஈ. ொஸ்கட் + ெர்க்ைகப 

11. இது எரு இபண்டொம்நிக  யர்சிகத நொற்ப் சொருள் (Mar .19, Bot)    

    அ. ைரிந அமிம்  ஆ.  ஆல்ைொய்டுைள் இ. சொதிைள் ஈ.  அமிகொ அமிம் 

12. கீழ்ைண்டயற்றுள்  தொங்கிப்புபதம் து? (Mar .19, Bot)    

     அ. சிம்கொர்ட்  ஆ.  உந்திைள்  இ.  கொரின் ஈ. அக்யொகொரின்  

13. கநற்ைொணும் அகநப்பு கத குறிக்கிது (Mar .19, Bio)    

     அ. ொலிநியூக்ளிகனொகடடு  ஆ. அமிகொ அமிம்    இ. நியூக்ளிகனொகெடு   ஈ. நியூக்ளிகனொகடடு 

14. பின்யருயயற்றுள்  கய இபட்கடச் ெொக்ைகபட்  (Govt.Model Bio)    

     அ. சுக்கபொஸ் ஆ. ரிகொஸ் இ. தபெம்  ஈ. ப்பக்கடொஸ் 

15. சொதிைகப் சொருத்து கீழ்ைொணும்  க்கூற்று உண்கந? (Govt.Model Bot)    

     அ. அப்கொன்கெம்   = கெொகொ ன்கெம் + இகண சொதி 

     ஆ. கெொொ ன்கெம் =  அப்கொ ன்கெம்  +  இகண சொதி 

     இ. இகண சொதி =  அப்கொ ன்கெம்  + கெொகொ ன்கெம் 

     ஈ. கெொகொ ன்கெம் = இகண சொதி   + அப்கொ ன்கெம் 

16. DNA வின்  எரு குதியில் 120 அடிகன் நற்றுட்ந 120 கெட்கடொசின் ைொபங்ைள் உள். கநலும் இப்குதியில் ைொணப்டும்  

     சநொத்த நியூக்ளிகனொகடடுைள்  த்தக? (Govt.Model Bot)    

    அ. 120 ஆ. 240  இ. 60  ஈ. 480 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. x‰iw r®¡fiufŸ xL¡F« r®¡fiufŸ vd¥gL»‹wd.  Ïu£il r®¡fiufŸ m›thW miH¡f¥gLtÂšiy. V‹? 

 Ïu£il r®¡fiuia fhu¤ jhäu I rš~ng£ fiurYl‹ (Úy ãw) fyªJ bfhÂ¡f it¡f¥gL« nghJ jhäu maåfŸ 

xL¡f¥g£L br§fš Át¥ñ ãw Åœgothf khwnt©L«. Mdhš. xL¡F« r®¡fiuahf Ïšyhjjhš fiurš xL¡f« 

milahkš  Úy ãw« khwhÂU¡F«.  cjhuz« -   R¡nuh° xL¡f« . 

2. kUªjhf¥ ga‹gL« Ïu©lh« ts®Áij kh‰w¥ bghU£fŸ Ïu©o‹ bga®fis¤ jUf 

 1. é‹Ãsh°o‹,   2. F®Fä‹ 

3. Ñœf©l ts®Áij kh‰w¥ bghU£fS¡F vL¤J¡fh£LfŸ jUf? (March 2020 Bot) 

ts®Áijkh‰w bghU£fŸ vL¤J¡fh£L 

mändh mäy« ñnuhè‹,  èóÁ‹ 

fçk mäy« mÁ£o¡ mäy«, yh¡o¡ mäy« 

e¢RfŸ m¥ç‹,  iuÁ‹ 

by¡o‹fš fh‹nfdthè‹ V 

kUªJ¥bghU£fŸ é‹Ãsh°o‹, F®Fä‹ 

MšfyhŒLfŸ kh®~Ã‹, nfhil‹ 

4. Ã‹ tU« gl§fë bga®fis F¿¥ÃLf    

 1.  tRNA    2. çnghnrh« RNA (March 2019 Bio)  

5. gy tifahd  RNA é‹ mik¥ñ k‰w« gâfis és¡Ff?  

 öJ RNA (mRNA)   -   ÏJ äfÎ« ãiya‰wJ.  bršè‹ bkh¤j  RNA éš 5 

éG¡fhlhf cŸsJ. 

ga‹ - mändhmäy§fëš ÏUªJ ñuj« cUth¡ftj‰fhd 

m¿ÎW¤jšfë‹ efèid¥ bg‰WŸsJ 

 fl¤J RNA (tRNA)   -  ÏJ äfÎ« ko¥ñ‰W éçthd K¥gçkhz mik¥ñ bfh©lJ.  bršèš 15 éG¡fhL cŸsJ 

mÂf fiuÍ« j‹ik bg‰wjhF« 

ga‹ - öJt  DNA éš cŸs kuñ¡ F¿p£il bkhê bga®¤J mändh mäy§fis iunghnrhK¡f¡ fl¤Â ñuj« 

cUthf ÏJ cjÎ»wJ.. 

 çnghnrh« RNA (rRNA)  -  bršèš 80 éG¡fhL cŸsJ.  iunghnrh«fë‹ Jiz myFfS¡F toÎUt¤ij¤ 
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jU«.  120 Kjš 3000 v‹w v©â¡ifæš ãó¡ënahilLfis bg‰w¢ nr®k§fshf cŸsJ. Ït‰¿‰Fça  É‹fŸ 

mÂf ãiy¤ j‹ik bg‰wit. 

ga‹   - iunghnrh« cUthf cjÎ«  RNA MF«. iunghnrhkš RNA fŸ kuñ tê MŒÎfS¡F mÂf« cjÎ»wJ. 

6. சொதி துகணக்ைொபணிைக சொதிைளிலிருந்து நீக்கும் சொழுது அது வ்யொறு சொதிைளின் விகச் செனல்திக  

    ொதிக்கிது?(Gov.Model, Bot) 

 சொதியுடன் இகணந்திபொநல் துகணக்ைொபணிைொை  செனல்டும் ைரிநக் கூட்டுப்சொருட்ைள்  துகண சொதிைள் ப்டும் . 

  துகண சொதிைளின் அத்தினொயென கூறுைள் கயட்டமீன்ைொை இருக்கின் . .ைொ. NAD, NADP 
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. DNA  mik¥ig étç¡fÎ«? (March 2020 Bot)  

 xU ÏiH 5’ - 3’ Âiræš ÏUªjhŸ k‰wJ 3’ - 5’ Âiræš bršY«. 5’ Kidæš gh°~ng£L« 

bjhFÂÍ«, 3’ Kidæš  OHnjhFÂÍ« fhz¥gL«. 

 fhu Ïizfëš ÏUªJ r®¡fiufŸ 120
0

 FW»a nfhz¤ÂY«  240
0

 mfy¡ 

nfhz¤ÂY«Ú£o¡bfh©oU¡F«. 

 x›bthU nfhzK« 0.34 nm  õu¤Âš mikªÂU¥gjhš  RUë‹ x›bthU ÂU¥gK« 3.4 nm  

Ús«bfh©lJ.x›bthUÂU¥g¤ÂY« 10 fhu ÏizfŸ cŸsd. 

 DNA RUë‹ é£l«  20 A0
 MfÎ«, Fiwªjg£r tisÎ 34A0

 MfÎ« cŸsJ. 

 ÂU»‹ Ïu£il¤ ÂUF¢RUŸ ãiwÎ fhu§fS¡F ÏilnaÍŸs iA£u#‹ Ïiz¥ñfS«, 

br§F¤J mL¡»švy¡£uh‹ T£l§fŸ fhu§fS¡»ilna njhl®ñ bfh©L Ïu£il¢ 

ÂUr¢RUë‹ mik¥Ã‰F ãiy¤Âw‹më¡»wJ. 

 gh°~ngh il v°l® Ãiz¥ñfŸ DNA ÂUF¢ RUS¡f¤ JUt¤j‹ik jUtnjhL  

mit tèikahd rf¥Ãiz¥ñfis V‰gL¤Jtjhš ghè ãÍ¡ënahilL r§»è¡F 

tèikÍ«, ãiy¥ñ¤j‹ikÍ« më¡»‹wd 

2. behÂæ‹ g©ñfŸ ahit? 

   1. mid¤J« nfhs tot¥ òuj§fshF«.  2. äf¢ Á¿a mséY« brašgl¡Toa éidó¡»fshf cŸsd. 

  3. éidæ‹ Koéš khwhkš ÏU¡F«.  4. äfÎ« mÂf¡ F¿¥ò¢ rh®ò cilait 

  5. éid eilbgWtj‰F¤ njitahd xU C¡Fé¥ñ js¤ij¥ bg‰¿U¡F« 

  6. Ïit C¡F« éidfS¡F¤ njit¥gL« C¡Fé¥ñ M‰wiy¡ Fiw¡»‹wd. 

3. DNA – é‹ Áw¥ÃašñfisvGJf  (March 2019 Bot) 

 Ïj‹ xU ÏiH  5’ – 3’  Âiræš ÏUªjhš k‰bwhU ÏiHæš       3’ – 5’  Âiræš bršY«. 

 fhu Ïizfëš ÏUªJ r®¡fiufŸ120
0 

FU»a  nfhz¤ÂY«   240
0

 mfy¡ nfhz¤ÂY« Ú£o¡bfh©oU¡F«. 

 X›bthU nfhzK« 0.34 nm  õu¤Âš mikªÂUªjhš RUë‹ x›bthU ÂU¥gK«  3.4 nm Ús« bfh©lJ. mjhtU xU 

ÂU¥g¤Âš 10 fhu ÏizfŸ cŸsd. Ï¥g©ñfŸ  DNA éš mÂfkhf¤ ÂfG«   B-DNAæš fhz¥gL»wJ. 

 DNA RUë‹ é£l« 20 A0

 fÎ«, mj‹ Fiwªjg£r tisÎ   34 A0

  MfÎ« cŸsJ.  

 ÂUF¢ RUë‹ bt¥g Ïa¡F ãiy¤Âw‹ k‰W« fhu Ïizfë‹ F¿¥Ã£l jå¤j‹ik Ït‰iw cŸsl¡»aJ. 

    Ïu£il¤ ÂUF¢RUŸ ãiwÎgL¤J« fhu§fS¡F ÏilnaÍŸs iA£u#‹ Ïiz¥ñfŸ. 

    fhu§fŸ x‹¿‹ nkš x‹W bjhl®ñbfh©L ÂUF¢RUŸ m¢Á‰F« br§F¤jhf¡ fhz¥gL»wJ. 

 gh°~ngh  il v°l® Ãiz¥ñfŸ   ÂUF¢ RUS¡F JUt¤j‹ik jU»wJ. 

 ÃÇ¡nlhÜä¡ RUŸfŸ - és¡f« 

 ghuhÜä¡ RUŸfŸ  - és¡f« 

 DNAé‹ _‹W tot§fŸ -  A - DNA, B - DNAk‰W« Z – DNA 

4. behÂfë‹ tif¥gh£L cUtiuia¢ RU¡fkhf vGJf 

behÂfŸ brašghL vL¤J¡fh£L 

1. M¡ìnlhçl¡nl° M¡ì#nd‰w  xL¡f éidfŸ(çlh¡°) oiA£nuhnd° 

2. ouh‹°~bgnu° mQ¤bjhF¥ñfis xU _y¡T¿š ÏUªJ k‰bwh‹W¡F¡ fl¤J« 

ouh‹°mänd° 

gh°~ngh ouh‹~bgnu° 

3. iA£nuhny°fŸ Úç‹ _y« js¥bghUis Úuh‰ gF¤jš brçkhd behÂfŸ 

4. Inrhnknu° 

xU _y¡T¿èUªJ k‰bwh‹¿‰F mQ¡fë‹ bjhF¥ig kh‰¿ 

Kjš _y¡T¿‹ kh‰¿akhf Ïu©lhtijkh‰Wjš 

Inrhbjnu° 

5. iyna° Úçid¢ nr®¡fhkš ntÂ¥Ãiz¥ig¤J©o¡»‹wd ofh®gh¡ìny° 

6. iynf° 

ATP ia M‰wš _ykhf it¤J¥ ñÂa ntÂ Ãiz¥ñfis 

cUth¡Fjš 

iynf° 

 

5. DNA  நற்றும் RNA விற்கு இகடகனயுள் இபண்ட கயறுொடுைக  ழுதுை(Rev. 2019, Bio) 

DNA RNA 

இதி  5  டி ஆக்ஸி கபகொஸ் ெர்க்ைகப உள்து இதில் 5 கபகொஸ் ெர்க்ைகப உள்து 

இபண்டு நியூக்ளிகனொகடடு இகமைொல் ஆது எரு நியூக்ளிகனொகடடு இகமனொல் ஆது 

மிை நீநொது குட்கடனொது 

இதில் அடிகன் ,குனகன்,கதமின் நற்றும் கெட்கடொசின் உள்து இதில் அடிகன் , குயொகன் , கெட்கடொசின் நற்றும் 

யூபொசில் உள்து. 

நபபு சொருொை செனல்டுகிது  புபத உற்த்திக்கு னன்டுகிது  
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6. நியுக்ளிகனொகடடு , நியுக்ளிகனொகெடு கயறுடுத்துை (Rev. 2020, Bot) 

நியூக்ளிகனொகெடு நியூக்ளிகனொகடடு 

எரு ைொபம் ெர்க்ைகபயுடன்  இகணந்து ைொணப்டுகிது  நியூக்ளிகனொகெடு நற்றும் ொஸ்ொரிக்  அமிம் இகணந்து ைொணப்டுகிது . 

டுத்துக்ைொட்டு டுத்துக்ைொட்டு 

அடிகொகென்=அடிகன் + கபகொஸ் அடிகலிக் அமிம் = அடிகொகென்+ ொஸ்ொரிக்  அமிம் 

குயகொகென்= குயகன் + கபகொஸ் குயகலிக் அமிம் =குயகொகென் + ொஸ்ொரிக்  அமிம் 

கெட்டிகடன் = கெட்கடொசின் + கபகொஸ் கெட்டிகடலிக் அமிம் = கெட்டிகடன்+ ொஸ்ொரிக்  அமிம் 

டீ ஆக்ஸிகதமிகடன்= கதமின்+ டிஆக்ஸிகபகொஸ்  யூரிகடலிக் அமிம் = யூரிகடன் ொஸ்ொரிக்  அமிம் 

 

ghl« - 9 ( ÂR k‰W« ÂR¤ bjhF¥ñ) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. Ñœf©l gl¤Âid c‰Wneh¡» rçahd éilia¤ nj®ªbjL (May .22, Bio) (Mar .20, Bio)        

     (i) .  A -  B - k‰W«  C  j©L Eåæ‹ ï°nlhb#‹ bfhŸif MF«.  

    (ii).   A - bkYšyh, fÂ®fis cUth¡F»wJ. 

    (iii).  B -  òwâia cUth¡F»wJ 

     (iv). C -  òw¤njhiy cUth¡F»wJ 

m)  i k‰W«  ii  k£L«    M)  ii  k‰W«  iii  k£L«  

Ï)  i  k‰W«  iii  k£L«  <)  iii  k‰W«   iv k£L« 

2.  Ñœf©lt‰iw  go¤J rçahd éilia¤ nj®ªbjL (Sep 2020 Bot) 

i.  v¡[h®¡  vd¥gLtJ bk£lhiry¤Â‰F btëna ñnuh£nlhiry«mikªJŸsJ. 

   ii.  v©lh®¡ vd¥gLtJ ñnuh£nlhiry« ika¤ij neh¡» mikªJŸsJ. 

  iii.  br‹£uh®¡  vd¥gLtJ ñnuh£nlhiry¤Â‰F  eLéš bk£lhiry« mikªJŸsJ. 

  iv.  Û[h®¡ vd¥gLtJ bk£lhiry¤Â‰F eLéš ñnuh£nlhiry« mikªJŸsJ. 

 m)  i, ii k‰W«  iii k£L«   M)  ii, iii k‰W«   iv k£L«    Ï)  i, ii k‰W«   iv k£L« <) Ïit miz¤J« 

3. í«ndh°bg®«fëš  ršyil¡ FHhŒfis¡ f£L¥gL¤JtJ vJ? 

 m) mUfhikæš cŸs ršyil FHhŒfŸ  M) ~ñnsha«  ghu§ifkh bršfŸ 

     Ï) Jiz¢bršfë‹  c£fU¡fŸ   <) mšñÛd° bršfë‹  c£fU¡fŸ 

4.  ÏUé¤Âiy¤ j©oš th°Fyh® f‰iwæèUªJ Ïiy ÏGit Ú£o¡f¥gL« bghGJ Ïiy eu«Ã‹ th°Fyh® ÂR¡fŸ  

      v›thW mikªJ ÏU¡F«. 

 m) iry« nkšñw¤ÂY« ~ñnsha« Ñœñw¤ÂY« ÏU¡F« 

 M) ~ñnsha« nkšñw¤ÂY« iry« Ñœñw¤ÂY« ÏU¡F«. 

     Ï) iry« ~ñnsha¤ij NœªÂU¡F«   <) ~ñnsha« iry¤ij NœªÂU¡F« 

5.  ÏUé¤Âiy¤ jhtu§fëš x£L¥nghLjš bt‰¿fukhf cŸsJ.  Mdhš xUé¤Âiy¤ jhtu§fëš m›thW Ïšiy.  

      Vbd‹whš ÏUéijæiy jhtu§fëš 

 m) tisakhf th°Fy¡ f‰iwfŸ mikªÂU¥gJ. 

 M) Ïu©lh« ãiy ts®¢Á¡fhd nf«Ãa« mikªJŸsJ. 

 Ï) iry¡FHhŒ TWfŸ xUKidæš ÏUªJ mL¤j Kid tiu ÏizªJ mikªÂU¥gJ. 

     <) fh®¡ nf«Ãa« mikªÂU¥gJ  

6. இருவித்திகத் தண்டில் யொஸ்குக் ைற்கயிலிருந்து இக இழுகய நீட்டிக்ைப்டும் சொழுது இக பம்பின் யொஸ்குத்  

    திசுக்ைள் வ்யொறு அகநந்து இருக்கும்?  (Mar .20, Bot)   

    அ. ஃபுகொனம் கெத்கத சூழ்ந்திருக்கும்  ஆ. கெம் கநற்புத்திலும் ஃபுகொனம் கீழ்புத்திலும் இருக்கும் 

   இ. ஃபுகொனம் கநற்புத்திலும்  கெம் கீழ்புத்திலும் இருக்கும்   ஈ. கெம், ஃபுகொனத்கத சூழ்ந்திருக்கும் 

7. கீழ்க்ைண்டயற்க டித்து ெரினொ விகடகன கதர்ந்சதடுக்ைவும் (Mar .20, Bio)   

  (i)   க்ஸொர்க் ப்டுயது  சநட்டொகெத்திற்கு சயளிகன புகபொட்கடொகெம் அகநந்துள்து 

  (ii)  ண்டொர்க்  ப்டுயது  புகபொட்கடொகெம்  கநனத்கத கொக்கி அகநந்துள்து 

  (iii)  சென்ட்பொர்க்  ப்டுயது புகபொட்கடொகெத்திற்கு டுவில் சநட்டொகெம் அகநந்துள்து 

  (iv)  மீஸொர்க் ப்டுயது சநட்டொகெத்திற்கு டுவில் புகபொட்கடொகெம் அகநந்துள்து 

    அ) (i) (ii) நற்றும் (iv) நட்டும் ஆ) (i)(ii) நற்றும் (iii) நட்டும்     இ) (ii) (iii) நற்றும் (iv) நட்டும்        ஈ)  இகய அகத்தும் 

8. புகபொட்கடொகெகூறுைக சுற்றி சநட்டொகெ கூறுைள் இயற்றில் ைொணப்டும் (Jun .19, Bot)   

    அ. இகடநிக கெம் ஆ. உள்கொக்கு கெம் இ. சயளிகொக்கு கெம்   ஈ. கநனகந கெம் 

9. ைொப்புச் செல்ன் எளிச்கெர்க்கை கைொட்ொடு  ன்கத ைண்டறிந்தயர் னொர்? (Jun .19, Bio)   

    அ. ஃொன் கநொல்  ஆ. கஸனர் இ. லீவிட்  ஈ.  ஸ்டீயொர்டு 

10. புகொனம் ொர்ைள் இவ்யொறு அகமக்ைப்டுகின்  (Mar .19, Bot)    

     அ. ொர் டிபக்கீடுைள்    ஆ.  ொஸ்ட் ொர்ைள்     இ.  லிப்ரிொர்ம் ொர்ைள்    ஈ.  இழுகய ொர்ைள் 

11. கீழ்ைண்டயற்றில்  ெரினொ கூற்க கதர்ந்சதடுக்ைவும் (May .22, Bot)    

    அ.  கயர்தூவிைள்  செல்ைொல் ஆது    ஆ. டிகபகைொம்ைள், ைனிைள் நற்றும் விகதைள் பவுயதகு உதவி புரிகின்      

    இ. ெப்ொக்ைட்கட யடிய ைொப்பு செல்ைள் இருவிகதயிகத் தொயபங்ைளில் ைொணப்டுகின் .     

     ஈ. இகத்துகைள் இகயின் கீழ் புத்கதொக விட கநற்புத்கதொலில் அடிதை ண்ணிக்கையில்  உள். 
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Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. °»ëu‹ifkh k‰W« ou¡ÑLfŸ V‹ Ïwªj bršfshf¡ fhz¥gL»wJ 

 1. °»ëu‹ifkh k‰W« ou¡ÑLfŸ Ïu©oY«  ãó¡ëa°fŸ fhz¥gLtÂšiy. 

 2. Ïu©oY« jo¤j è¡å‹ jo¥ñfŸ  bfh©LŸsJ. 

2. nfh®¥g® - f¥ng bfhŸifia  TWf 

 Ï¡ bfhŸifia K‹ it¤jt® Êba¥. ntç‹ Eå Ïu©L gFÂfis bfh©lJ nfh®¥g® k‰W« f¥ng. 

 1. nfh®¥g® gFÂ - ÏJ clš gFÂia c©lh¡F»wJ. 

 2. f¥ng gFÂ - ÏJ nt® _o¥ gFÂia c©lh¡F»wJ. 

3. ï°nlhb#‹ bfhŸifia  TWf? 

 nA‹°O‹  cUth¡»aJ. j©o‹ Eå¥gFÂ _‹W mL¡FfŸ bfh©lJ. 

 bl®k£nlhb#‹ - M¡F¤ÂRé‹ ñw mL¡fhF« - ñw¤njhiy njh‰Wé¡»wJ. 

 bgç¥s«  - M¡F¤ÂRé‹ ika mL¡fhF« - ñwå¥gFÂia njh‰Wé¡»wJ. 

 Ãënuh« - M¡F¤ÂRé‹ cŸ mL¡fhF« - °Oš gFÂia njh‰Wé¡»wJ. 

4. cw¡f ika« v‹whš v‹d? 

 nt® M¡F¤ÂR gFÂæyikªj bjëthd braÿ¡fk‰w gFÂ cw¡f ika« vd¥gL«.  

 ÏJ Ah®nkh‹ c‰g¤Â ikakhfÎ«, M¡F¤ÂR bršfis cUth¡F« ikakhfÎ« cŸsJ.  

5. c£Fêªj Ïiy¤Jis (Sunken stomata) v‹whš v‹d? 

 1. tw©l ãy¤jhtu§fëš Ïiyæ‹ Ñœñw¤Âš  cŸs  Fêfëš Ïiy¤JisfŸ fhz¥gL»‹wd.  

 2. ÏJ Úuhé¥ngh¡»dhš V‰gL« ÚçH¥ig Fiw¡f cjÎ»‹wJ.   3. vL¤J¡fh£L - irf°, Úça« 

6. nt®õé bršfŸ  (Trichoblasts) vd miH¡f¥gL« bršfŸ vit? 

 ntç‹ ñw¤njhš mL¡F Ïu©L tifahd ñw¤njhš bršfis¡ bfh©LŸsJ. mit Ú©l bršfŸ k‰w« F£il bršfŸ.  

F£il bršfŸ nt®õé bršfŸ vd miH¡f¥gL»‹wd.  Ïit nt® õéfshf Ú£o¡f¥g£LŸsd.. 

7. Ïiy¤JisfŸ ÂwªJ _Ltj‰F  cjÎ« bršfŸ ahit? 

 fh¥ñ bršfS« , Jiz¢bršfS« tëk gçkh‰w« , Úuhé¥ngh¡F  ngh‹wt‰¿‹ nghJ Ïiy¤JisfŸ ÂwªJ _Ltj‰F 

cjÎ»‹wd. 

8. Ïiy¤Jisæ‹ mik¥ig és¡Ff? 

 jtu Ïiyfëš ÑœgFÂæš fhz¥gL« Á¿a JisfŸ Ïiy¤JisfŸ vd¥gL«. 

 Ïiy¤JisfŸ Áw¥ñ tifahd xU Ïiz fh¥ñ bršfshš NH¥g£LŸsJ.  

 bgU«ghY« ÏUé¤Âiy k‰W« xUé¤Âiy jhtu§fëš fh¥ñ bršfŸ mtiu éij 

tot¤Âš fhz¥gL«. 

 ñ‰fŸ k‰W« nfhiufëš fh¥ñ bršfŸ r¥sh¡ f£il tot¤Âš fhz¥gL«. 

9. என்றிகணந்த, இருக்ை எருங்ைகநந்த திந்த யொஸ்குொர் ைற்கயின் டத்கத 

    யகபை? (Jun.19, Bio) (Sep..20, Bio)   

10. புகபொட்கடொகெ உள்சயளி ன்ொல் ன்?  (Rev. 2020, Bot) 

 எருவித்திகத்தொயப தண்டின் முதிர்ந்த  யொஸ்குக் ைற்கயில் அடியில் உள் 

புகபொட்கடொகெம் சிகதந்து ஏர் இகடசயளி ற்டுகிது . இது புகபொட்கடொ கெ உள்சயளி  ப்டும் . 
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. ÏUé¤Âiy¤j©o‰F« xUé¤Âiy¤j©o‰F« Ïilna cŸs ntWghLfis vGJf 

 ÏUé¤Âiy¤j©L xUé¤Âiy¤j©L 

1. ñw¤njhyo¤njhš nfhy§ifkh bršfshš MdJ °»ëu§ifkh bršfshš MdJ 

2. mo¥gil¤ÂR 

ñwâ,mf¤njhš,bgçir¡»Ÿ,Ã¤ ntWghL 

fhz¥gL»wJ 

ntWghl‰w bjhl®¢Áahd ghu‹ifkh ÂRthš 

MdJ 

3. jur mL¡F fhz¥gL»wJ fhz¥gléšiy 

4. bkLšyh fÂ®fŸ fhz¥gL»wJ fhz¥gléšiy 

5. th°Fyh® f‰iw 

xU§fikªjJ, ÂwªjJ xU tisakhf 

mikªJŸsJ. Ïu©lh« ãiy ts®¢Á 

eilbgW»wJ  

xU§fikªjJ, _oaJ. Áj¿ fhz¥gL»wJ. 

Ïu©lh« ãiy ts®¢Á bghJthf 

eilbgwtÂšiy 

2. ÏUé¤Âiy ntU¡F« xUé¤Âiy ntU¡F« Ïilna cŸs ntWghLfŸ 

 ÏUé¤Âiy nt® xU é¤Âiy nt® 

1. bgçir¡»Ÿ 

gh¡fnt®,bgšnyh#‹ k‰W« th°Fyh® 

nf«Ãa¤Â‹ xU gFÂ njh‹W»wJ 

g¡f nt®fŸ k£L« njh‹W»wJ 

 

2. th°fyh® ÂR 

iry«,~ñnsha« g£ilfŸ Fiwªj msÎ 

fhz¥gL»wJ 

iry«, ~ñnsha« g£ilfŸ mÂf  msÎ 

fhz¥gL»wJ. 

3. Ïiz¥ò¤ÂR ghu‹ifkhthš MdJ °»ëu§ifkhthš MdJ 

4. nf«Ãa« Ïu©lh« ãiy M¡F¤ÂRthf njh‹W»wJ K‰¿Y« Ïšiy 

5. iry« eh‹F Kid bfh©lJ gy Kid bfh©lJ 

3. °ÃåiuLfë‹  tiffis étç 

 Ãnu¡» °»èiuLfŸ mšyJ fš bršfŸ  - Ïit x¤j é£l« bfh©l 

°»ëiuLfŸ fodkhd brš Rt®fis¡ bfh©LŸsd.  Ï¢bršfŸ 

jhtu§fë‹ g£ilfŸ, Ã¤, ñwâ, fod fUð© Âr k‰W« Áy fåfë‹ 

jir¥ gFÂfëš fhz¥gL»wJ.  vL¤J¡fh£L - ngç¡fhæ‹ js¤ÂR 
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 nk¡nuh°»èiuLfŸ - Ïit Áw fêfŸ ngh‹w Ú©l bršfshF«. Ïit byT« jhtu éij btëciwfëš 

fhz¥gL»wJ.  vL¤J¡fh£L- Fnuh£lnyçah, igr«  

 M°onah °»èiuLfŸ  - Ïit éçtilªj Eå¥ghf§fSl‹ Toa Ú©l bršfŸ. Ïit ÏiyfŸ, éij ciwfŸ 

ngh‹wt‰¿š fhz¥gL»‹wd.  vL¤J¡fh£L - igr« k‰W« nA»ah éij ciwfŸ.  

 M°onuh°»èiuLfŸ - Ïit »is¤j ÃçÎfis¡ bfh©l 

e£r¤Âu tot °»èiuLfŸ MF«. Ïit ÏiyfŸ, Ïiy¡fh¥ñ 

M»at‰¿š fhz¥gL»‹wd.  vL¤J¡fh£L- njæiy, ã«igah, 

£iunfhbl‹£uh‹. 

 oiu¡nfh°»èiuLfŸ - Ïiy bršèa Rt®bfh©l kæçiHfŸ 

ngh‹w °»èiuLfŸ MF«.  v©z‰w  nfhz Eå¥ÃsÎ‰w 

gof§fŸ brš Rtçš goªÂU¡F«.  Ïit Ú® jhtu§fë‹ j©L 

k‰w« Ïiyfëš fhz¥gL»wJ. vL¤J¡fh£L - ã«igah ÏiyfŸ, kh‹°Ouh fh‰W nt®fŸ 

4. ršyil FHhŒfŸ v‹whš v‹d? és¡Ff 

 ršyil¡fHhŒfŸ  ~ñnsha« fl¤J« ÂRthf«.  ÏJ MŠínah°bg®«fëš  czit¡fl¤j 

ga‹gL»wJ.   

 ršyil¡FHhŒ TWfŸ x‹w‹ ÛJ x‹whf mL¡f¥g£L bjhl®¢Áahf fhz¥gL»wJ. 

 ršyil¡FHhæ‹ Kid Rt®fëš  ršyil Jis¤j£LfŸ fhz¥gL»‹wd. 

 KÂ®ªj ršyil¡fHhŒfëš c£fU fhz¥gLtÂšiy. Rtiu x£oa  ir£nlhÃshr« 

fhz¥gL»wJ. mÂš °iy« cly§fŸ fhz¥gL»‹wJ. 

 KÂ®ªj ršyil¡FHhŒ j£Lfë‹ JisfŸ nfnyh° vd¥gL« bghUshš  mil¡f¥g£LŸsJ. 

  czÎ¥bghU£fŸ  ir£nlhÃshr ÏiHfŸ _ykhf¡ fl¤j¥gL»wJ. 

5. th°Fyh® ÂR¡fë‹ tiffis étç 

 Mu¥ngh¡»š mikªjit - iryK«, ~ñnshaK« mL¤jL¤J bt›ntW  

Mu§fëš mikªJŸsJ. xUé¤Âiy k‰W« ÏUé¤Âiy nt®fëš  

fhz¥gL»wJ.   

 Âwªj th°Fyh® f‰iw - iry¤Â‰F«, ~ñnsha¤Â‰f« Ïilna nf«Ãa«  

fhz¥gL»wJ. ÏUé¤Âiy j©L    k‰W«   í«ndh°bg®« j©L   

 _oa th°Fyh® f‰iw - iry¤Â‰F« ,~ñnsha¤Â‰F« Ïilna nf«Ãa« 

fhz¥gLtÂšiy.  

        xUé¤Âiy¤jhtu j©L    

 ÏUg¡f xU§fikªjit - iry¤Â‰F btënaÍ«. cŸnsÍ« 

~ònsha« fhz¥gL»wJ. F¡f®Ã£nlÁ FL«g  jhtu§fŸ 

 ñnsha« Nœ th°Fyh® f‰iw - ~ònsha« iry¤ij KGtJkhf 

NœªJ fhz¥gL»wJ.  bguâfŸ (ghènghoa«)  

 iry« Nœ th°Fyh® f‰iw - iry« ~ñnsha¤ij KGtJkhf NœªJ  fhz¥gL»wJ. ouhf‹ jhtu«. 

6. mikél¤Â‹ mo¥gilæšš M¡F¤ÂR¡fë‹ tiffis étç? 

     mikél¤Â‹ mo¥gilæš M¡F¤ÂR¡fis _‹W tiffshf Ãç¡fyh«. mitfŸ 

 Eå M¡F¤ÂR  – nt®, j©L Eåfëš fhz¥gL« M¡F¤ÂRthF«. ÏJ jhtu¤Â‹  ÚŸ 

ngh¡F ts®¢Á¡F cjÎ»wJ.  Ï›tif ts®¢Á Kjš ãiy ts®¢Á vd¥gL«. 

 Ïilah¡F¤ÂR -  KÂ®ªj j©o‹‹ fQ¡fS¡FÏilæš fhz¥gL« M¡F¤ÂR.  ÏJ 

fQéil Ú£Á¡F cjÎ»wJ.  v.fh. ñ‰fŸ. 

 g¡f M¡F¤ÂR - nt®, j©o‹ g¡fth£oš  j©o‹ ÚŸ m¢R¡F Ïizahf  fhz¥gL« 

M¡.F¤ÂR. ÏJ Ïu©lh« ãiy ÂRthF«. J©L , ntç‹ FW¡fsÎ ts®¢Á¡F cjÎ»wF.  

V.fh. th°Fyh® nf«Ãa«, fh®¡ nf«Ãa«. 

7. M¡F¤ÂRéš g©ñfŸ ahit? 

 M¡F¤ÂR¡fŸ x¤j é£l« bfh©l K£il, cU©il mšyJ gynfhz tot¢ bršfŸ MF«. 

 Ïit ml®ªj ir£nlhÃshr¤ijÍ«, bjëthd c£fUéidÍ« bfh©LŸsJ. 

 E©Fäœ¥igfŸ Á¿ajhfnth, Ïšyhknyh ÏU¡F«. 

 bršRt® bršYnyhrhyhdJ. be»G« j‹ikÍilaJ. 

 M¡F¤ÂR¡fŸ Ïilélhkš jhnd gF¥gilÍ« Âw‹ bfh©lJ. 

8. ñw¤njhš ÂR¤bjhF¥Ã‹ gâfŸ ahit? 

 ñw¤njhY¡F btëna »ó£o¡»Ÿ ÏU¥gjhš ÚçH¥ñ jil 

brŒa¥gL»wJ. 

 ñw¤njhš c£ñw¤ ÂR¡fis ghJfh¡»wJ. 

 ñw¤njhš JisfŸ Úuhé¥ngh¡F k‰W« tëk¥gçkh‰w¤Â‰F 

cjÎ»wJ. 

 éijfŸ, fåfŸ guÎtÂš oiunfh«fŸ cjéñç»‹wd. 

 K£fŸ  éy§Ffël« ÏUªJ ghJfh¥gnjhL, mÂfkhd 

ÚçH¥ig jL¡»wJ. 

 Ru¥Ã õéfŸ jhtu c©âfŸ jhtu§fis c©Qtij 

jL¡»wJ. 

9. இருவிகதயிக இகயின் உள்கநப்க வியரிக்ைவும்?  (Mar.20, Bot)  
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ghl« - 10  - Ïu©lh« ãiy ts®¢Á 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1.  Ñœf©l th¡»a§fis¡ fU¤Âš bfhŸf. trªj fhy¤Âš nf«Ãa« 

   (i).  Fiwthd brašghL bfh©lJ 

   (ii).  mÂf¥goahd  iry¡TWfis njh‰¿é¡»‹wd 

   (iii). mfªw cŸbtë bfh©l iry¡FHhŒfis cUth¡F»wJ 

 m)  (i) - rçahdJ Mdhš (ii),  (iii) rçahditašy 

 M) (i) - rçahdjšy  Mdhš (ii), (iii) rçahdit 

 Ï)  (i)   (ii)  - rçahdit Mdhš (iii) - rçahdjšy 

 <)   (i)     (ii)  rçahditašy Mdhš  (iii) - rçahdJ 

2. tH¡fkhf xUéijæiy jhtu¤Â› R‰wsÎ mÂfç¥gÂšiy Vbd‹whš 

 m) brašgL« th°Fy¡ nf«Ãa¤ij bfh©LŸsJ. M) brašgL« th°Fy¡ nf«Ãa¤ij bfh©oU¥gÂšiy 

 Ï) nf«Ãa¤oj‹ brašghL jil brŒa¥gL»wJ                  <) mid¤J« rçahdit 

3. g£il¤Jis gl¤Âš  F¿¥Ã£LŸs ghf§fŸ m, M, Ï, <, ia f©l¿f 

 1. m) ~bgšy«     M) ãu¥Ã¢bršfŸ     Ï)  ~bgšnyhbl®«    <) ~bgšnyhb#‹ 

 2. m) oeu¥Ã¢bršfŸ   M) ~bgšy«     Ï) ~bgšnyhb#‹    <) ~bgšnyhbl®« 

 3. m) ~bgšnyhb#‹    M) ~bgšy«    Ï) ~bgšnyhbl®«     <)  ãu¥Ã¢bršfŸ 

 4. m) ~bgšnyhbl®«    M) ~bgšy«     Ï) ãu¥Ã¢bršfŸ     <) ~bgšnyhb#‹ 

4. KÂ®ªj j©o‹ ika¥ gFÂæš Ïu©lh« ãiy irykhdJ ml®  k‰W«  

 fodkhd mik¥ig¡ bfh©l Ú® fl¤jh¥ gFÂ 

 m) mšg®d«      M)  gh°£      Ï) f£il        <)  oóubk‹ 

5.  tH¡fkhf¡ F¥Ã j¡if vÂèUªJ jahç¡f¥gL»wJ? 

 m) bl®knlh#‹     M) ~bgšnyh#‹     Ï) iry«    <) th°Fy¡ nf«Ãa« 

6.  ÏUé¤Âiy jhtu ntç‹ xnu Óuhd Ïu©lh« ãiy ts®¢Á btëgh£oš Kjš ãiy iry« (Sep 2020 Bot) 

 m) ika¥ gFÂæš ãiy¤J ã‰»wJ   M) eR¡f¥gL« 

 Ï) eR¡f¥glyh« mšyJ eR¡f¥glhkš ÏU¡fyh« <) Kjš ãiy ~ñnsha¤ij R‰¿¡ fhzyh« 

7. ைட்கட ன்து   …  

அ. இபண்டொம்  நிக கெம்   ஆ. இபண்டொம்  நிக புகொனம்  இ.  இபண்டொம்  சநடுல்ரி ைதிர்ைள்  ஈ. இபண்டொம்  நிக புணி 

8. கீழ்க்ைண்ட யொக்கினங்ைளில் ெரினொயற்க கதர்ந்சதடுத்து ழுதுை   யெந்த ைொத்தில் யொஸ்குொர் கைம்பினம் (May .22, Bio)       

i.  குகயொ யொஸ்குர்  செனல்ொடு சைொண்டது     ii.  அதிைப்டினொ  கெக்கூறுைக  கதொற்றுவிக்கின்  

iii.  அைன் உள்சயளி சைொண்ட கெக்குமொய்ைகஉருயொக்குகிது  

அ) (i) நற்றும் (ii) நட்டும்     ஆ. (i)  நட்டும் இ. (iii) நட்டுந ஈ. (ii)  நற்றும் (iii) நட்டும் 

9. யமக்ைநொைக் குப்பி தக்கை திலிருந்து தனொரிக்ைப்டுகிது?  (Mar .20, Bot)   

அ. யொஸ்குக் கைம்பினம் ஆ. ஃசல்ம் இ.  ஃசல்கொச ன் ஈ. கெம் 

10. அசநரிக்ை செக்கைொனொசடண்ட்பொன்  நபத்தின் யனது த்தொம --- (Mar .20, Bot)      

அ.  2500    ஆ. 4500    இ. 5500   ஈ. 3500 

11. சூரின் அற் செல்சுயர்ைக சைொண்ட சல்ம் கொன் செல்ைள் (Jun .19, Bot)    

அ. சல்கொசடர்ம் ஆ. சல்ொய்ட்ஸ்      இ. சல்கொ ன்      ஈ.  சரிசடர்ம் 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. gy t£l nf«Ãa¤ij  vL¤J¡fh£Ll‹ étç? 

 méÁåah, irf°, Ú£l« ngh‹w jhtu§fëš gy nf«Ãa tisa§fŸ mL¤jL¤J¤ njh‹¿ KGikahd Ïu©lh« ãiy 

ÂR¡fis gy t£l§fëš njh‰Wé¡»‹wd. 

2. jhtuéaè‹ go f£il v‹gJ v‹d? 

 f£il vd miH¡f¥gL« Ïuz£h« ãiy iry«, T£L M¡F¤ÂRédhš cUth¡f¥gL»wJ.  th°Fyh® nf«Ãa« 

br§F¤jhd Ú©l fÂ®nfhš tot¤ njh‰WéfisÍ« »ilk£lkhd Ú©lnu njh‰WéfisÍ« bfh©LŸsJ. 

3. fh£oš kh‹ bfh«Ãdhš  ku¤Â‹ g£il nrj¥gL¤j¥gL«bghGJ mt‰iw¤ jhtu§fŸ v›thW ñJ¥Ã¤J¡ bfhŸ»wJ? 

 khå‹ bfh«ñfshš nrj¥gL¤j¥g£l ku¤Â‹ g£ilæ‹ mUfhikæš cŸs ñwå¥gFÂæš  cæUŸs bršfŸ 

M¡F¤ÂRthd (fh®¡ nf«Ãa«) ~bgšnyh#dhf kh‰wkilªJ ñÂa bršfis njh‰¿it¥gjdhš  ku¤Â‹ 

nrj¥gL¤j¥g£l gFÂ Û©L« bršfshš ãu¥g¥g£L g£ilahf khW»‹wJ.  

4.  igd°,   nkhu°  f£ilia ntWgL¤Jf 

igd° nkhu° 

1. ÏU xU í«ndh°bg®« jhtukhF«  ÏJ MŠÁbah°bg®«  jhtukhF« 

2. iry« ou¡ÑLfshš MdJ. btršfŸ m‰wJ iry«  btršfshš   MdJ 

3. Jisfs‰w f£il (m)  bk‹f£il vd¥gL« Jis¡f£il  (m) t‹ f£il vd¥gL« 

5.  vªj¥ gUt¤Âš MŠÁnah°bg®« jhtu§fëš btršfŸ bgçjhf ÏU¡F« V‹?  (Sep. 2020 Bot) 

 trªj fhy« (m) K‹ gUt fhy« v‹gJ jhtu§fŸ e‹F ts®tj‰fhd cfªj j£gbt¥gãiy bfh©l  fhykhF«. 

 Mfnt trªj fhy¤Âš nf«Ãa¤Â‹  mÂf¥goahd brašgh£lhš mf‹w cŸbtë bfh©l mÂf v©â¡ifæyhd 

iry¡TWfshd  btršfŸ mÂf msÎš njh‹Wé¡f¥gL»‹wd.  

 Ïªj iry¡TWfŸ äfÎ« bkšèa bršRt® bfh©l trªjfhy f£il mšyJ K‹ gUt¡ f£il vd¥gL«.  
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6. f£ilæ‹  ika¥gFÂ  ml®ªj ãiyæš fhz¥gL«. V‹? 

 xU ku¡f£ilæ‹ bt£L¤njh‰w¤ij gh®¡F« nghJ Ïu©L gFÂfŸ fhz¥gL»wJ. btë¿a btë¥gFÂ 

rh‰W¡f£il(mšg®d«) v‹W«.  ika¤Âš fhz¥gL« ml®ªj ãwKila f£il itu¡f£il(oóubk‹) vdÎ« 

miH¡f¥gL»wJ.   

 rh‰W¡f£il Úiu fl¤J« j‹ik bfh©lJ.  Mdhš ika¤Â‹ mikªJŸs itu¡f£ilæ‹ c£ñwkhf ilnyh°fS« 

mj‹ c£bghU£fshY«  ml®ªj ãw¤JlD«, fodkhdjhfÎ« khW»wJ.   

7. bjhl®ªJgF¥gilÍ« ÂR M¡F¤ÂRthF«.  g¡f M¡F¤ÂRé‹ brašgh£il ÏjDl‹ bjhl®ñgL¤Jf 

 M¡F¤ÂR¡fŸ (Eå) bjhl®ªJ brš gF¥Ãš g§F bg‰W jhtu¤Â‹ ÚŸ ngh¡F ts®¢Á¡F cjÎ»wJ. Mdhš g¡f 

M¡F¤ÂR v‹gJ M¡F¤ÂRtŸs. 

  ÏUé¤Âiy jhtu§fëš  eilbgW« Ïu©lh« ãiy ts®¢Áæ‹ nghJ  ãiy¤j ÂR¡fëš ÏUªJ cUthF«  th°Fyh® 

nf«Ãa«  k‰w« fh®¡ nf«ÃakhF«.  

 ÏitfŸ M¡F¤ÂR¡fshf brašg£L ñÂa bršfis njh‰¿it¤J jhtu¤Â‹ Ïu©lh« ãiy ts®¢Á¡F cjÎ»‹wd.  

Ïu©L M¡F¤ÂR¡fSnk  jhtu¤Â‹ ts®¢Á¡F cjÎ»‹wd. 

8. xU ku éahghç fh£oèUªJ Ïu©L ku¤J©Lfis¡ bfh©L tªJ mj‰F (m), (M) vd¥bgaç£lh®. ’m’ f£ilæ‹ 

    taJ 50, ’M’ f£ilæ‹ taJ 20 vd¡ bfh©lhš, ÏÂš vªj¡ f£il Úo¤J ciH¡F«? V‹? 

 xU ku¡f£ilæ‹ Úo¤j ciH¥Ã‰F  mj‹ ika¤Âš cŸs itu¡f£ilna fhuzkhF«. 

 f£ilæ‹ taJ mÂfkhf mÂfkhf mj‹ ika¥gFÂæš cŸs itu¡f£ilæ‹ msÎ mÂfkhf«.  

 20 taJila f£ilia él 50 taJila f£ilæ‹ itu¡f£il msÎ mÂfkhf fhz¥gL«.  Úo¤J« ciH¡F«. 

Mfnt  fh£oš ÏUªJ bfh©L tªj f£ilfëš 50 taJila ’m’ f£il Úo¤J ciH¡f¡ToajhF«. 

9. ku¤Â‹ FW¡F bt£L njh‰w¤Âš 60 ml® tisa§fS«, 60 ml®t‰w tisa§fS« cŸsd.  mªj ku¤Â‹ taij¡ 

     fz¡»Lf. (Sep 2020 Bot) 

 xU ku¤Â‹ taij F¿¥gJ M©L tisakhF«. M©L tisa« v‹gJ mÂf ml®Îila Fë®fhy f£iliaÍ«, 

Fiwthd ml®Î bfh©l trªjfhy f£iliaÍ«  F¿¥gjhF«.  

  xU M©L tisa«  ku¤Â‹ xU taij F¿¥gjhš 60 trªjfhy k‰W« 60 Fë®fhs tisa§fŸ Ïid¤J   ku¤Â‹ 60 

taij F¿¡F«. 

10. j©o‹ th°Fyh® nf«Ãa¤Â‰F btëna fhz¥gL« ÂR¡fis étç? 

 ÏUé¤Âiy  jhtu j©oš fhz¥gL« th°Fyh® f‰iwfë‹ Ïilæš fhz¥gL« th°Fyh® nf«Ãa§ffë‹ 

btë¥òwkhf  Kjšãiy ~ñnyha« , ñwâ  k‰W« ñw¤njhš fhz¥gL»wJ.   

 Mdhš jhtu¤Â‹ Ïu©lh« ãiy ts®¢Á Jt§»a Ã‹ nf«Ãa« tisa¤Â‹ btë¥ñwkhf Ïu©lh« ãiy ~ñnshaK«  

k‰W« ñwâ¥gFÂæš  bgçbl®«  ngh‹witfŸ njh‹W»‹wd.    

 bgçbl®« v‹gJ  j©o‹ btë¥ñw ghJfh¥ñ mL¡fhF«.  ÏÂš M¡f¤ÂRthd ~bgšnyhb#‹ (fh®¡ nf«Ãa«) c£òwkhf  

Ïu©lh« ãiy ñwâiaÍ«, btë¥ñwkhf ~bgšy« (fh®¡)  njh‰¿j©o‹ g£ilahf khW»wJ.  

11. f‰iw nf«Ãa«, f‰iwæil nf«Ãa« ntWgL¤Jf 

f‰iw nf«Ãa« f‰iwæil nf«Ãa« 

1. iry«, ~ñnsha¤Â‰F Ïilæš fhz¥gL« ÏU th°Fyh® f‰iwfS¡F Ïilæš fhz¥gL« 

2. ñnuhnf«Ãa¤Âš ÏUªJ njh‹W»wJ bkLšyç fÂ®fëš ÏUªJ njh‹W»wJ 

3. Kjšãiy M¡F¤ÂRé‹ xU gFÂ njh‰w« Kjny ÏJ Ïu©lh« ãiy M¡F¤ÂR 

12.  gutš Jis¡f£il¡F«, tisa¤ Jis¡f£il¡F« ÏilnaÍŸs ntWgh£il vGJf  (March 2019 Bot)  

gutš Jis¡f£il tisa¤ Jis¡f£il 

Ïªj tifahd f£il M©L KGtJ« xnu Óuhd fhyãiy 

cŸs Ïl§fëš njh‹W»wJ. 

Ï›tifahd f£il M©L KGtJ« fhyãiy ntWghLŸs 

Ïl§fëš njh‹W»‹wJ 

M©L tisa¤Âš fhz¥gL« iry¡FHhŒfŸ 

Vw¤jhH¢rk¡FW¡fsÎ bfh©lJ. 

xU M©L tisa¤Âš fhz¥gL« iry¡FHhŒfŸ mf‹wJ, 

FWfyhdJ 

iry¡FHhŒfŸ f£il KGtJ« xnu Óuhf guéÍŸsJ iry¡FHhŒfŸ f£il KGtJ« xnu Óuhf guÎtÂšiy 

13. ku§fë‹ R‰wsÎ v›thW mÂfç¡»wJ? (Jun. 2019 Bio) 

 ku¤Â‹ R‰wsÎ mÂfç¤jY¡F Ïu©lh« ãiy ts®¢Á mšyJ R‰wsÎ ts®¢Á vd¥gL«. 

 R‰wsÎ mÂfç¥ghdJ th°Fyh® nf«Ãa« k‰W« fh®¡ nf«Ãa« M»a g¡fth£L M¡F¤ÂR¡fë‹ Ïu©lh« ãiy 

ts®¢Áahš eilbgW»wJ.. 

14 . jhtu§fŸ ÏiyfŸ cÂ®ªj Ã‹ v›thW RthÁ¡»wJ? 

 jhtu§fŸ KGtJkhf Ïiyfis cÂ®¤jhY« mt‰¿‹ g£il¤JisfŸ  _ykhf tëk©ly thÍ  g¿kh‰wK«,  

g£il¤Jis Úuhé¥ngh¡F«  brŒ»‹wd.   

15. ட்கடத்துக ன்ொல் ன்?  (Rev. 2020, Bot) 

 தண்டு நற்றும் கயர்ைளின் ட்கடயின் புப்பப்பிலிருந்து ெற்று உனர்ந்து ைொணப்டுகின்  யொயில் அல்து துக ட்கடத்துக 

ப்டும் . 

 ட்கடத்துகைள் சநல்லின சுயர்சைொண்டொபண்கைநொ  செல்ைள் உருயொக்ைப்டுகிது . இதற்கு நிபப்பு செல் 

16. கடகொஸ்ைள் ன்ொல் ன்? (Rev. 2020, Bio) 

  இருவித்திக தொயபங்ைளில் கெக்குமொனைளின் உள்சயளிப் குதி அருைொகநயிலுள் ொபங்கைநொ  செல்ைளிலிருந்து  

லூன் கொன் உள் யரிைொல் அகடக்ைப்டுகிது . 

 இந்த லூன் கொன் அகநப்பிற்கு கடகொஸ்ைள் ன்று சனர். இது கயபக்ைட்கடைளில் கதொன்றுகிது . 
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17. சடண்ட்கபொ குகபொொொஜி ன்து  ன்? அதன்ணி னொது?  (Rev. 2019, Bio) 

 எரு நபத்தின்  யனகத ஆண்டு யகனங்ைளின் ண்ணிக்கைைகக்  சைொண்டு உறுதி செய்னப்டுயது நப யனதினல்  

அகமக்ைப்டுகிது . 

 நப யனதினலின் எரு பிரிவு நப ைொநிகயினல் (சடண்ட்கபொ குகபொொொஜி )  ஆகும். 

 குறிப்ொை ஆண்டு யகனங்ைள் ஆய்வில் ைடந்த ைொப் ருயநிக நொற்ப் திவுைகக் ைட்டகநத்தல். தொயப யர்ச்சிப் 

ண்புைள் ஆகினயற்கக் கூர்ந்து ஆய்தல் ஆகும். 

18. யர்ச்சி யகனங்ைகப் ற்றி டிப்தன் முக்கினத்துயங்ைள் னொகய? (Mar.19, Bio) (Jun.19, Bot) 

 நபங்ைளின் யனகத ைணக்கிட முடியும் . 

 நபக்ைட்கடயின் தபத்கத உறுதிடுத்த  முடியும். 

 ைதிரினக்க்க்  ைொர்ன் யனது ைணிப்பு (radio- cardon dating) ெரிொர்க்ை முடியும். 

 தடனவினல் விெொபகணக்கு  ஆதொபங்ைக யமங்குகிது . 

19. யர்ச்சி யகனங்ைள் வ்யொறு உருயொகின்?  (Mar.20, Bio) 

 எரு நபத்தின் முன்ருயக் ைட்கடயும், பின் ருயக்ைட்கடயும் சைொண்ட சதொகுப்பு ஆண்டு யகனம் ப்டும் . 

 சி கபங்ைளில் ஆண்டு யகனங்ைள் யர்ச்சி யகனங்ைள் ன்றும் அகமக்ைப்டுகின் . ஆொல் அகத்து யர்ச்சி 

யகனங்ைளும் ஆண்டு யகனங்ைள் அல் ன்கத நிகவில் சைொள் கயண்டும் . 

 சி நபங்ைளில் ைொநிக நொற்த்திொல்  எரு யருடத்தில் என்றுக்கு கநற்ட்ட யர்ச்சி யகனங்ைள்  உருயொகின் . 

 கநொெநொ இனற்கை சீற்ங்ைொ யட்சி, உகனி , இக நீக்ைம், சயள்ம், ைொனங்ைள் நற்றும்  உயிரிக்ைொபணிைொல்  எரு 

ஆண்டில் என்றுக்கு கநற்ட்ட  யர்ச்சி யகனங்ைள்  உருயொக்ைப்டுகின் . 

20. அடுக்கு கைம்பினம் ன்ொல் ன்? (Jun.19, Bot) 

 தண்டின் பீரிதி இகணப்கொக்கு கதொற்த்தில் ைதிர்க்கைொல் யடிய கதொற்றுவிைள் கிகடநட்ட யரிகெயில் அகநந்து எவ்சயொரு 

கதொற்றுவிைளின் முகப்குதியும்  எகப நட்டத்தில் அகநந்திருக்கும் . இதற்கு அடுக்கு கைம்பினம்  ன்று சனர். 
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. ÏUé¤Âiy¤jhtu j©o‹ Ïu©lh«ãiy ts®¢Á¡F«, ÏUé¤Âiy¤jhtu ntç‹ Ïu©lh«ãiy   

 ts®¢Á¡F« Ïilna cŸs ntWghLfis vGJf (March 2020 Bot) 

ÏUé¤Âiy jhtu j©L ÏUé¤Âiy jhut nt® 

1. th°Fyh® nf«Ãa« tisakhf fhz¥gL« miy tisakhf njh‹¿ Ã‹ tisakh»wJ 

2. f‰iw nf«Ãa« Kjyh« ãiyahfÎ«   f‰iwæil 

nf«Ãa« Ïu©lh« ãiyahfÎ« 

nf«Ãa tisa« KGtJ« Ïu©lh« ãiy njh‰wkhF«. 

3. bgçbl®« ñwâ bršfëš ÏUªJ njh‹W»wJ bgçbl®«  bgçir¡»èš ÏUªJ njh‹W»wJ. 

4. j©L jiu¡Fnkš cŸsjhš g£il mÂf« nt® jiu¡F ÑnH cŸsjhš g£il FiwÎ 

5. bgçbl®ä‹ g£il¤JisfŸ bjëthf cŸsJ bjët‰W fhz¥gL»wJ 

2. rh‰W¡f£il¡F« itu¡f£il¡F« Ïilna cŸs ntWghLfis vGJf 

rh‰W¡f£il(mšg®z«) itu¡f£il(oóubk‹) 

1. f£ilæ‹ cëUŸs gFÂ  f£ilæ‹ cæu‰w gFÂ 

2. f£ilæ‹ btë¥gFÂæš mikªJŸsJ  f£ilæ‹ ika¤Âš mikªJŸsJ 

3. btë¿a ãw« bfh©lJ ml® ãw¤Âš fhz¥gL»wJ 

4. äfÎ« bk‹ikahd j‹ik bfh©lJ fodkhd j‹ik bfh©lJ 

5. Úo¤j ciH¥ñ k‰w« E©Qæ®fŸ vÂ®¥ñ¤Âw‹ m‰wJ Úo¤j ciH¥ñ k‰W« E©Qæ®fŸ  vÂ®¥ñ¤Âw‹ bfh©lJ. 

3. j©o‹ Ïu©lh« ãiy ts®¢Áæid és¡Ff 

 ÏUé¤Âiy jhtu j©o‹ Ïu©lh« ãiy ts®¢ÁahdJ Ïu©L g¡f M¡F¤ÂR¡fshš eilbgW»wJ. 

   1. th°fyh® nf«Ãa« - Ïu©lh« ãiy iry¤ijÍ«, Ïu©lh« ãiy ~ònsha¤ijÍ« cUth¡f¡ToaJ 

 th°Fyh® nf«Ã¤Â‹ Ïilna fhz¥gL« nf«Ãa« f‰iwæil¡nf«Ãa« v‹W«, f‰iwfë‹ Ïilna ñÂjhf njh‹W« 

nf«Ãa« f‰iwæil nf«Ãa« vd¥gL«. Ïu©L« ÏizªJ  nf«Ãa tisa¤ij njh‰Wé¡»‹wJ. 

 th°Fyh® nf«Ãa« fÂ®¡nfhš tot¤ njh‰WéfŸ vd¥gL«. ÏitfŸ Ïu©lh« ãiyiry¤ijÍ«, Ïu©lh« ãiy 

~ñnsha¤ijÍ« njh‰Wé¡»‹wJ.  f‰iwæil¡nf«Ãa« nu njh‰WéfŸ vd¥gL«. »ilk£lkhf nu mšyJ Ïu©lh« 

ãiy bkLšyç fÂ®fis njh‰Wé¡»‹wJ. 

    2. fh®¡ nf«Ãa« - j©o‹ ñwå¥gFÂæš bgçl®« njh‹w fhuzkhf cŸsJ. 

 fh®¡ nf«Ãa« ñwâ¥gFÂæš ÏUªJ njh‹W« Ïu©lh« ãiy g¡fth£L M¡F¤ÂRthF«. ÏJ ~bgšnyh#‹ vd 

miH¡f¥gL»wJ. 

 bgšnyh#‹ btë¥ñwkhf njh‰Wé¡F« cæu‰w Nghç‹goªj ghJfh¥ñ mL¡F fh®¡(~bgšy«)njh‰Wé¡f¥gL»wJ.  

 bgšnyh#‹ c£ñwkhf cæUŸs ñwâ bršfis x¤j Ïu©lh« ãiy ñwâia njh‰Wé¡»wJ. 

4. xU ku¤Â‹ FW¡Fbt£L¤ njh‰w¤Âš fhz¥gL« bghJ ika tisa§fŸ, ts®¢Á tisa§fŸ vd¥gL»wJ.  ts®¢Á 

     tisa§fŸ v›thW cUth»‹wd.  mj‹ K¡»a¤Jt« ahJ? (March 2019 Bio) 

 xU  ku¤Â‹ M©L tisa§fŸ  ts®¢Á tisa§fŸ vd fUj¥g£lhY«. M©L tisa§fshfhJ. V‹ v‹whš fhy 

ãiy kh‰w¤jhš xU M©oš x‹W¡F nk‰g£l ts®¢Á tisa§fŸcUth¡f¥glyh«. 

    K¡»a¤Jt§fŸ (Jun. 2019 Bot) 

 1.  ku¤Â‹ taij fz¡»l KoÍ«.    

 2. ku¡f£ilæ‹ ju¤ij cWÂgL¤j KoÍ« 

 3. fÂça¡f¡ fçk¡ fhy¡ fz¡ÑL rçgh®¡f KoÍ«. 

 4. flªj fhy ãiy, bjhšèaš fz¡ÑL ngh‹wt‰iw¢ brŒa KoÍ«. 
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 5. jlaéaš érhuiz¡F Mjhu§fis tH§F»wJ. 

5. Ú ñÂjhf ÅL f£l, ku¡fil¡F¢ br‹W ku« th§F« nghJ  ne®¤Âahd f£ilia v›thW nj®ªbjL¥ghŒ? (Mar 2019 Bot) 

 ÅL f£l eh« ku¤ij nj®Î brŒÍ«nghJ  ku¡f£ilæ‹ ea¡nfhL, ea« k‰W« mj‹ cUt« 

ngh‹witf£ilæ‹  mik¥igÍ«, ju¤ijÍ« F¿¥gjhš mij kdÂš bfhŸs nt©L«.  

 ku¡f£il KGtJkhf cy®ªJ fhz¥gLwjh(gj¥gL¤j¥g£L cŸsjh) v‹gjid m¿ªJbfhŸs nt©L«.  

 ku¤ij Úšbt£L¤ Âiræš bt£L«nghJ cŸ mz¤JfŸfë‹ gh§»id m¿ªJ  nj®ªbjL¡f nt©L«.  

 eh« nj®ªbjL¡f« f£ilahdJ mÂf msÎ itu¡f£il bfh©ljhfÎ«,   ga‹gh£L¡f£il ešy t©z¤JlD« 

fhz¥gLjš nt©L«. 

 ea¡nfhLfŸ ãiwªj,  eaKila,  KÂ®ªj taJilajhf ÏU¡F« f£ilfisna nj®Î brŒa nt©L«. 

6. bra‰if gj¥gL¤J« Kiwia és¡Ff? 

 bra‰ifahd _l¥g£l Kiwæš <u¥gj¤ij Ú¡F« KiwahF«.   

 bt£l¥g£l ku¤J©Lfis _l¥g£l Úuhé bt¥g_£o miwæš  mL¡» it¡f nt©L«. 

  Úuhé bt¥g_£o _y« mL¥Ãš bt¥g_£l btëtU« bt¥g¡fh‰iw éÁ¿fë‹ _y«   

miw KGtJ« NHy¢brŒa nt©L«.  

 bt¥g¡fh‰W _y« všyh¡f£ilfë‹ <u¥gjK« xnu Óuhf ntfkhf, KGtJkhf Ú¡f¥gL»wJ. 

 Ï«KiwahdJ FW»a fhy¤Âš äf éiuthf ek¡F nt©oa všyh f£ilfisÍ« xnu neu¤Âš  

gj¥gL¤j Ko»wJ. 

7. f£ilfis gj¥gL¤J«  Kiwfis étç 

 f£ilia gj¥gL¤JtJ v‹gJ mÂš cŸs <u¥gj¤ij Ú¡FtjhF«. ÏJ Ïu©L tif¥gL«. 

1. fh‰W gj¥gL¤Jjš - bt£o J©lh¡f¥g£l ku¤J©Lfis Âwªj btëæš mL¡» Nça  

bt¥g¤jhš Ïa‰ifahfÎ«, bkJthfÎ« <u¥gj« Ú¡f¥gL»wJ.tèik,vçÂw‹ k‰W« Fiw¢ÁijÎ¡F têtF¡»wJ. 

2. bra‰ifahd _l¥g£l Kiwæš <u¥gj¤ij Ú¡F« KiwahF«. bt£oa ku¤J©Lfis  

_l¥g£l Úuhé bt¥g_£o miwæš it¤J éÁ¿fë‹ _y« fh‰iw¢ RHy¢ brŒJ cŸns brY¤Jtj‹ _y«  <u¥gj« 

Óuhk ntfkhf, KGtJkhf Ú¡f¥gL»wJ. 

 

ghl« - 11  ( jhtu§fë‹ fl¤J  KiwfŸ ) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. éiw¥gG¤j« cila bršèš (Jun. 2019 Bio) 

 m)  DPD  = 10 të,   OP  = 5 të,   TP  = 10 të  M  DPD  = 0 të,    OP  = 10 të,   TP  = 10 të 

 Ï)   DPD  = 0 të,   OP   = 5 të,    TP   = 10 të  <)    DPD  = 20 të   OP   = 20 të  TP    = 10 të 

2. Ñœ¡f©lt‰WŸ rçahd T‰¿id¡ f©l¿a 

 1) m¥nghÃsh°£ v‹gJ ntfkhdJ, cæu‰w gFÂfëš eilbgWtJ 

 2) r›Î tê¥ghij th¡Fnthiy cŸsl¡»aJ 

 3) Á«Ãsh°£  mUfikªj bršfë‹ Ãsh°khbl°nk£lh¡fis Ïiz¡»wJ. 

 4) Á«Ãsh°£ k‰W« bršèil tê M»ait bršè‹ cæUŸs gFÂfëš eilbgWgit 

 m. 1 k‰W« 2  M. 2 k‰W« 3  Ï.  3 k‰W« 4  <. 1, 2, 3, 4 

3. tw©l ãy¤ jhtukhd xg‹îahéš v›tif Úuhé¥ ngh¡F  rh¤Âa«? (Sep 2020 Bio) 

 m) Ïiy¤Jis Úuhé¥ngh¡F M) by©obrš Úuhé¥ngh¡F 

 Ï) ¡ó£o»Ÿ Úuhé¥ngh¡F <) nk‰T¿a mid¤J« 

4. Ïiy¤Jis¤ Âw¥ò vij¢ rh®ªjJ? (Sep 2020 Bio) 

 m) bgh£lhÁa« maåæ‹ cŸEiHÎ  M) bgh£lhÁa« maåæ‹ btëna‰w« 

 Ï) FnshiuL maåæ‹ cŸEiHÎ  <) iA£uh¡ìš maåæ‹  cŸ EiHÎ 

5. K‹¢Á‹ fU¤jh¡f« vij mo¥gilahf bfh©lJ? 

 m) éiw¥gG¤j¢ rouÎ k‰W« cŸÇ®¤jš éir fhuzkhf czÎ Ïl¥bga®¢Á miljš 

 M) éiw¥gG¤j« fhuzkhf czÎ Ïl«bga®jš 

 Ï) cŸÇ®¤jš éir fhuzkhf czÎ Ïl«bga®jš 

 <) nk‰T¿at‰WŸ VJäšiy. 

6. fh¥ñ¢ bršè‹ xë¢nr®¡if nfh£ghL  v‹gij f©l¿ªjt® ah®? (Jun. 2019 Bio) 

   m. ~gh‹ nkhš    M. n[a® Ï. Äé£  <. °Oth®L 

Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. e‹F Ú%‰¿dhY« k©âš cŸs mÂf¥goahd c¥ñ ml®édhš jhtu« thL»wJ.. és¡F  (Sep 2020 Bot) 

 k©âš cŸs c¥ñ ml®édhš v›tsÎ j©Ù® C‰¿dhY« mJ c¥ñl‹ fyªJ ml®Î mÂfkhf c¥ñ fiuryhf 

khW»wJ.  Mjyhš  Úiu jhtu§fshš ga‹gL¤j ÏaštÂšiy.  

  mjdhš xë¢nr®¡if k‰W« Úuhé¥ngh¡»dhš ÏHªj Úiu Û©L« k©âš ÏUªJ bgw Ïayhkš thL»wJ.   

2. jur -r®¡fiu Ïilkh‰w¡ bfhŸifæš gh°ghçny°  behÂ v›thW  Ïiy¤Jisæid¤ Âw¡»wJ? 

 Ïiy¤Jisfë‹ fh¥ñ bršfëš gh°ghçny°  behÂ ÏU¥gij nA‹°  v‹gt® f©l¿ªjh®.  

 ÏªbehÂ  gfèš jur¤Âid Úuh‰gF¤J r®¡fiuahf kh‰¿ PH msit  ca®¤Jtjhš  c£ r›ðL gutš eilbg‰W 

Ïiy¤Jis Âw¡»wJ. Ïuéš Ïj‰F vÂuhd braš eilbgW»wJ. 

3. jhtu¤Âš R¡nuhìid  bgW« xë¢nr®¡if brŒaéayh gFÂfis¥ g£oaèLf 

 jhtu§fŸ xë¢nr®¡if _y« cUth¡»a jur« (m) £iunah°gh°ng£ neuoahf Ïl¥bga®¢Á¡F c£g£L nj¡»l¤Â‰F 

bršy ÏayhJ. Mfnt jur« ir£nlhÃshr¤Â‰F fl¤j¥g£L m§F mJ R¡nuh[hf kh‰w¥g£L Ïl¥bga®¢Á¡F 

jahuh»wJ.  
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 R¡nuh°  Ïiyæil¤ÂRéš ÏUªJ  ršyil¡FHhŒfS¡F Ïl«bga®ªJ m§»UªJ mit nj¡»lkhd nt®fŸ, 

»H§FfŸ, ò¡fŸ k‰w« gH§fS¡F Ïl«bga®»‹wd. 

4. m¡thnghç‹ v‹whš v‹d? 

 m¡thnghç‹ v‹git Ãsh°kh r›éš bghÂªJ fhz¥gL« Ú® fhšthŒ ñuj§fshF«.  Ïj‹ _y« äf¥bgça mséš Ú® 

_y¡TWfŸ  r›éid¡ fl¡»‹wd. 30 tifahd m¡thnghç‹fŸ fhz¥gL»‹wd. 

5. br¿é‹ mo¥gilæš fiuršfë‹  tiffis és¡Ff 

 fiurèš cŸs fiubghUë‹ br¿é‹ (msé‹) mo¥gilæš  fiuršfis _‹W tiffshfÃç¡fyh«. 

 iA¥g®lhå¡ fiurš - ÏJ  br¿Î äFªj fiurš. Fiwthd fiu¥gh‹ cŸsjhš ÏJ Ãw fiuršfëš   ÏUªJ 

Úiu <®¤J¡bfhŸS«. 

 iA¥nghlhå¡ fiurš - ÏJ br¿Î Fiwªj fiurš.mÂfkhd fiu¥ghid bfh©LŸsJ. ÏJ Ãw   

 fiuršfS¡F Úiu tH§f¡ToaJ. 

 Inrhlhå¡ fiurš - x¤j ml®Îila ÏU fiuršfis F¿¥gjhF«. ÏU fiuršfëY« fiubghUë‹ msÎ rkkhf 

ÏU¥gjhš Ú® _y¡TWfë‹ C£l« ò{íakhF«. 

6. m¥nghÃsh°£, Á«Ãsh°£ -  ntWgL¤Jf 

m¥nghÃsh°£ Á«Ãsh°£ 

1. xU cæUŸs  bršè‹  Ãsh°kh r›é‰F 

btëæš mikªj mid¤ijÍ« cŸsl¡»aJ. 

xU jhtu¤Â‹ midJ cæUŸs bršfëš cŸs bršrhW k‰w«  

Ãsh°khbl°nk£lhit cŸsl¡»aJ.  

2. ÏÂš bršRt®, bršèilbtë, iry¡FHhŒ 

k‰W« £u¡ÑLfŸ ml§F«. 

ÏÂš Ãsh°kh r›Î ir£nlhÃshr« k‰W« Ãsh°khbl°nk£lh  

ml§F«. 

3. ÚuhdJ  KG¡f KG¡f bršRt® mšyJ cæu‰w 

gFÂ têahf  v›éj r›éidÍ« fl¡fhkš 

bršY«. 

ÚuhdJ nt® bršè‹ Ãsh°kh r›Î têahf ir£nlhÃshr¤ij 

milªJ m§»UªJ Ãsh°khbl°nk£lh  têahf mL¤j bršè‹ 

ir£nlhÃshr¤ij br‹wilÍ«. 

7. f®o°, Úuhé¥ngh¡F v‹gJ xU njitahd Ôik  vd Tw¡ fhuz« ahJ? (March 2020 Bot) 

 jhtu§fŸ R£blç¡F« Nça xëæš gRikÍl‹ ÏU¥gj‰F¡ fhuz« Úuhé¥ngh¡nf. Vdnt f®o° T‰W¥go 

Úuhé¥ngh¡F v‹gJ xU njitahd Ôik MF«. 

8. jhtu ts®¢Áia mséL« KiwfŸ ahit? (Sep. 2020 Bot) 

  jhtu§fë‹ ts®¢Á Ñœf©lthW msél¥gL»‹wJ, 

 ÚŸ th¡»š mšyJ FW¡fséš mÂfç¤jiy mséLjš (nt® k‰w« j©L) 

 cy® vil mšyJ <u vil  mÂfç¤jš   

 csÎ k‰W« gUk‹ mojf¤jš ( fåfŸ  k‰w« ÏiyfŸ) 

 bršfŸ v©â¡ifæš mÂfç¤jš 

9. Úç‹ g©ñfŸ ahit? (Sep 2020 Bot) 

 Ú® x£oizÎ k‰W« T£oizÎ¤j‹ik bfh©lJ.  

 Méahjè‹ cŸSiw bt¥g¤ij mÂfkhf¡ bfh©lJ. 

 mÂf cUFãiy k‰W« bfhÂ ãiy bfh©lJ   

 cyfshéa xU fiu¥ghdhf¤ Âfœ»wJ. 

 mÂf j‹bt¥g V‰ñ¤Âw‹ bfh©lJ. 

10. Ãsh°kh Áijé‹ K¡»a¤Jt¤ij vGJf  (March 2019 Bot) 

 Ãsh°kh ÁijÎ cæUŸs bršfS¡F k£Lnkahd g©ghtjhš Ïj‹ _y« brš cæUŸsjh?  v‹gij m¿ayh«. 

11. jhtu bršfëš fhz¥gL« Ãsh°kh Áijé‹ tiffis F¿¥ÃLf  (March 2019 Bio) 

 _‹W éjkhd Ãsh°kh ÁijÎfŸ  jhtu§fëš fhz¥gL»‹wd. mit 1.  Mu«g ãiy Ãsh°kh ÁijÎ, 2. cWÂ ãiy 

Ãsh°kh ÁijÎ,  3. ÏWÂãiy Ãsh°kh ÁijÎ 

12. cyfshéa fiu¥ghdhf¤ Âfœgit vit? mt‰¿‹ g©ñfŸ ahit? (Jun. 2019 Bot) 

 Úçš bgU«gh‹ikahd bghU£fŸ fiutjhšš Ú® xU bghJ fiu¥gh‹ v‹wiH¡f¥gL»wJ. 

 Ú® _y¡TWfë‹ Ãiz¥ñ tèik fhuzkhfnt rhnw‰w« eilbgW»wJ. jhtu§fëš cŸ bt¥gãiyia 

guhkç¥gj‰F«, bršè‹ éiw¥ñ ãiy¡F« Únu fhuzkhF«. 

13. jur-r®¡fiu Ïilkh‰w nfh£gh£o‰fhd vÂ®¥ñfis vGJf  (Jun. 2019 Bot) 

 xU éijæiy¤ jhtu¤Â‹ fh¥ñbršèš jur« Ïšiy. 

 Ïiy¤Jis Âw¡F«nghJ r®¡fiu mÂfç¤J¤ jur« Fiwtj‰fhd Mjhu« Ïšiy. 

 PH ‹ msthdJ 5-èUªJ  7 Mf khWtj‰F¡ fhuz« fh®g‹ il M¡i[oš V‰gL« kh‰w§fshšjh‹ v‹gij 

Ï¡nfh£gh£lhš és¡f Ïayéšiy. 

14. r›ðL gutè‹ tiffis vGÂ mt‰iw és¡Ff (Jun. 2019 Bot) 

 r›ðL gutš  ÏUtifgL»‹wd.  mitfŸ    1.  cŸ r›ðL gutš (m) v©lh°khì°  

   2. btë r›ðL gutš (m) v¡[h°khÁ° 

 õa Ú® mšyJ iA¥nghlhå¡ fiurèš brš it¡f¥gL«nghJ  fiu¥gh‹ _y¡TWfŸ bršY¡FŸ brštJ 

v©lh°khì° mšyJ c£r›ðL gutš vd¥gL«. 

 iA¥g®lhå¡ fiurèš brš it¡f¥gL«nghJ Ú® _y¡TWfŸ bršèš ÏUªJ btënaWtJ btë¢r›ðL gutš 

mšyJ v¡[h°khÁ° vd¥gL« 

15. ä‹ r›ðL gutš bfhŸif? tiuaW  (Jun. 2019 Bio) 

 Ï¡bfhŸifia bg~‹r‹ k‰W« °ghd® K‹bkhêªjd®. 

 ršyil¤ j£oš V‰gL« ä‹ Âwnd fiubghUSl‹ Úiu¡ fl¤j cjé»wJ. Ï¡nfh£ghL fiubghUŸ 

Ïl¥bga®¢Áæid KGikahf és¡fhjÂdhš ãuhfç¡f¥g£lJ. 
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16. நீரினல் தின் ன்ொல் ன்? (Rev. 2019, Bio) 

 நீரினல் தின் து எகப குறிப்பிட்ட சயப்நிக நற்று அழுத்தத்தில் எரு அகநப்பில் உள் நீகப தூன நீரின் நீரினல் 

ஆற்லுடன் எப்பிடுயதொகும் . 

17. நீரினல் திகக் ைட்டுப்டுத்தும் கூறுைள் னொகய?  (Mar.20, Bio) 
 jhtu§fŸ R£blç¡F« Nça xëæš gRikÍl‹ ÏU¥gj‰F¡ fhuz« Úuhé¥ngh¡nf. Vdnt f®o° T‰W¥go 

Úuhé¥ngh¡F v‹gJ xU njitahd Ôik MF«. 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. Úçaš Âwid¡ f£L¥gL¤J« TWfŸ ahit? 

 Úçaš Âw‹  Ït‰whš Ô®khå¡f¥gL»wJ.   

 Úçaš Âw‹  =  fiubghUŸ cŸsh®ªj Âw‹  +  mG¤j« cŸsh®ªj Âw‹ 

 fiubghUŸ  cŸsh®ªj Âw‹ - fiubghUë‹ Âw‹ v‹gJ xU fiubghUŸ Úçaš Âw‹ ÛJ V‰gL¤J«  éisthF«.   

     ÏJ r›ðL gutš ÏašÂw‹ v‹W« miH¡f¥gL«.   

 õa Úçš fiubghUis nr®¡F« Úç‹ jå M‰wš  Fiwtjhš Úçaš Âw‹ ò{ía¤ÂèUªJ FiwªJ vÂ®kiwah»wJ. 

Â£l tëk©ly mG¤j¤Âš  fiurè‹ Úçaš ÂwdhdJ fiubghUë‹ ÂwD¡F rkkhfnt ÏU¡F«. 

 mG¤j« cŸsh®ªj Âw‹ -  fiubghUŸ cŸsh®ªj Âwå‹ brašgh£o‰F vÂuhf brašgL« Ïa§F éirna mG¤j« 

cŸsh®ªj Âw‹ MF«.  

 xU bršèš mG¤j Ïaš Âw‹ mÂfç¤jhš Úçaš ÂwD« mÂfç¡F«. Ú® bršY¡FŸ br‹W brš éiw¥ñ j‹ik 

mil»wJ. bršèDš cUthF« Ï›tif Úçaš mG¤j« éiw¥ñ mG¤j« vd¥gL«. bršèèUªJ Ú® btëna¿dhš  

Úç‹ cŸsh®ªj Âw‹ FiwÍ«. Ïjdhš brš be»œÎ ãiyia mil»wJ. 

2. gl¤Âš fh£oÍŸsthW nj®Î brY¤J r›thyhd  xU bra‰ifahd brš  g¡fçš cŸs Úçš          

_œ»ÍŸsJ.  Ïj‹ msÅLfis¥ gh®¤J¡ ÑœfhQ« édh¡fS¡F éil jUf 

 Ú® bršY« ghijæid m«ñ¡ F¿æ£L¡ fh£Lf 

 bršY¡F btëaikªj fiurè‹  ãiy Inrhlhå¡, iA¥nghlhå¡ mšyJ iA¥g®lhå¡  

fiubghUë‹ br¿Î Fiwªj  iA¥nghlhå¡ fiurš cŸsJ 

 bršè‹ ãiy Inrhlhå¡, iA¥nghlhå¡ mšyJ iA¥g® lhå¡ 

bršY¡F cŸns fiubghUë‹ br¿Î mÂfkhd iA¥g®lhå¡ fiurš cŸsJ 

 nrhjid Koéš bršyhdJ mÂf¤ js®Î ãiy mÂf éiw¥ñ ãiy mšyJ mnj ãiyæš Úo¡Fkh? 

fiu¥ghå‹ br¿Î  bršY¡F btëna mÂfkhf cŸsjhš fiu¥gh‹ bršY¡FŸ brš»‹wJ mjdhšbršyhdJ 

nrhjidæ‹ Koéš éiw¥ñ ãiyia mil»wJ, 

 Ï¢bra‰if bršèš  eilbgWtJ c£r›ðLgutyh? mšyJ btë¢r›ðL gutyh?fhuz« TW 

c£ r›ðL gutš eilbgW»wJ . fhuz« - bršY¡FŸ fiubghUë‹  br¿Î  

mÂfkhfÎ« fiu¥ghå‹ br¿Î FiwthfÎ« cŸsJ. Mdhš bršY¡F btëna  

fiubghUis él fiu¥ghå‹ br¿Î mÂfkhf ÏU¥gjhš fiu¥gh‹  btëæš  

ÏUªJ bršY¡FŸ brš ršé‹ têahf brštjhš ÏJ cŸ r›ðL guÎjyhF« 

3.  cUis¡»H§F M°kh°nfh¥ nrhjidia és¡Ff  (Jun. 2019 Bot) 

 neh¡f« - r›ðL gutiy cUis¡»H§F  M°kh°nfh¥ nrhjidæ‹ _y« ã%Ã¤jš 

 njitahd bghUŸfŸ - njhš Ú¡f¥g£l cUis¡»H§F, br¿Î äfªj r®¡fiu¡ fiurš,Ú®, Õ¡f® 

 brŒKiw - njhš Ú¡f¥g£l cUis¡»H§»id f¤Âæ‹ cjéahš c£ñwkhf xU 

Fêæid V‰gL¤j nt©L«. Ï¡Fêæš br¿Î äFªj r®¡fiu fiuriy ãu¥Ã mj‹ 

Mu«g msit F¿¤J¡bfhŸs nt©L«. Ïªj mik¥Ãid õa Ú® ãu«Ãa Õ¡fçš 

it¡f nt©L«. 10 ãäl§fŸ fê¤J r®¡fiu  fiurè‹ msit c‰W neh¡» mj‹ 

mséid F¿¤J¡bfhŸs nt©L«. 

 fh©gd - cUis¡»H§»š r®¡fiu¡ fiurè‹ k£l« ca®ªÂU¥gij fhz Ko»wJ. 

 m¿td - r›ðL gutš fhuzkhf r®¡fiu¡ fiurè‹ k£l« ca®»wJ v‹gJ 

ãuÃ¡f¥g£lJ. 

4.  Úuhé¥ngh¡»‹ tiffis és¡Ff 

 Ïiy¤Jis Úuhé¥ngh¡F  - Ïiyfë‹ Ñœ¥ñw¤njhèš fhz¥gL« E©âa 

JisfŸ Ïiy¤JisfŸ  vd¥gL«.  Ïj‹ têahf¤jh‹ mÂf msÎÚuhé¥ngh¡F 

eilbgW»wJ.   

 g£il¤Jis Úuhé¥ngh¡F - jhtu§fë‹ Ïu©lh« ãiy ts®¢Áæ‹ nghJ j©oš ñw¤njhY¡F gÂyhf  cUthF«  

bgçbl®« mik¥Ãš fhz¥gL« by‹R tot JisfS¡F by‹o brš mšyJ g£il¤ JisfŸ  v‹W bga®.  Ïj‹    

têahf bkh¤j Úuhé¥ngh¡»š 0.1 rjÅj« Úuhé¥ngh¡F eilbgW»wJ. 

 »ó£o»Ÿ Úuhé¥ngh¡F - jhtu¤Â‹ Ïiy k‰W« Ïs« j©o‹ ñw¤njhY¡F btëna fhz¥gL«. bfhG¥ñ¥  bghUshš 

Md bkGF ngh‹w mL¡F »ó£o¡»Ÿ vd¥gL«. Ïj‹_y« bkh¤j Úuhé¥ngh¡»Ÿ 5 Kjš 10  rjÅj«   ÚçH¥ñ V‰gL«. 

Úuhé¥ngh¡»‹ msit Fiwªf tw©l ãy jhtu§fëš jo¤j »ó£o»Ÿ  fhz¥gL»wJ.  

5.  Ãsh°kh ÁijÎ (Ãsh°nkhiyÁ°) v‹whš v‹d? mj‹ goãiyfis étç? 

 xU jhtu bršiy iA¥g®lhå¡ fiurèš it¡F« nghJ Ú® _y¡TWfŸ bršèš ÏUªJ  btë¢r›ðL gutš  

fhuzkhf btënaWtjhš ñnuh£nlhÃshr« RU§» brš  r›thdJ brš Rtçš ÏUªJ éLg£L bršyhdJ be»œ¢Á 

ãiyia mil»wJ. ÏJnt Ãsh°kh ÁijÎ vd¥gL«. 

Mu«g ãiy Ãsh°kh ÁijÎ cWÂ ãiy Ãsh°kh ÁijÎ ÏWÂ ãiy Ãsh°kh ÁijÎ 

1. jhtu§fë‹ ñw¤njh‰w¤Âš v›éj 

khWghL« bjçtÂšiy 

Ïiyfëš thlš bjh‹W»wJ 

Ôéukhd thlY« mij¤ bjhl®ªJ ÏiyfŸ 

bjh§F ãiy V‰gL«. 
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2. bršèš brš Rtç‹ Kid¥ gFÂfëš 

k£L« Ãsh°kh r›Î éLgL»wJ 

Ãsh°kh r›Î KGikahf 

brš Rtçš ÏUªJ Ãç»wJ 

 

Ãsh°kh r›Î KGikahf brš Rtçš ÏUªJ 

ÃçtnjhL k£Lä‹¿ mÂfg¢r RU¡f¤ij 

mil»wJ. 

3. ÛŸ j‹ik cilaJ ÛŸ j‹ik cilaJ ÛŸ j‹ik m‰wJ 

6. Ãsh°kh ÁijÎ tiuaW k‰W« Ïj‹ K¡»a¤Jt¤ij vGJf? (March 2020 LV)(March 2019 LV) 

 xU jhtu bršèid iA¥g®lhå¡ fiurèš it¡F«nghJ, Ú® _y¡TWfŸ bršèš ÏUªJ btë¢r›ðL gutš 

fhuzkhf btënaW»wJ.  

 Ú® _y¡TWfŸ btënaWtjhš bršè‹ ñnuh£nlhÃshr« RU§» brš r›thdJ brš RtçèUªJ éLg£L bršyhdJ 

be»œ¢Á ãiyæid mil»wJ.  ÏJnt Ãsh°kh  ÁijÎ vd¥gL»wJ. 

 _‹W éjkhd Ãsh°kh ÁijÎfŸ jhtu§fëš fhz¥gL»‹wd. mit.  

o m. Mu«g ãiy Ãsh°kh ÁijÎ,   

o M. cWÂ ãiy Ãsh°kh ÁijÎ   

o Ï. ÏWÂ ãiy Ãsh°kh ÁijÎ v‹gd. 

 K¡»a¤Jt« - Ãsh°kh ÁijÎ cæUŸs bršfS¡F k£Lnkahd g©ghtjhš Ïj‹ _y«, brš cæUŸsjh mšyJ 

cæu‰wjh? V‹gij m¿ayh«. 

7. ஆற்ல் ெொர் உள்சடுப்பு நற்றும் ஆற்ல்ெொபொ உள்சடுப்பு கயறுடுத்துை 
 

ghl«  - 12   - fåk C£l« 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. bghU¤jkhd Ïizia¤ nj®ªbjL 

 1. Á£lu° mo Eå Ïw¥ò  -    (i)  M o  

 2. rh£il thš nehŒ   -   (ii)  Z n 

 3. gG¥ñ ika¡ fU¡fš nehŒ  -  (iii)  C u 

 4. Á‰¿iy nehŒ   -  (iv)  B 

 (m)   1  (iii) 2  (ii) 3  (iv) 4  (i) 

 (M)  1  (iii) 2  (i) 3  (iv) 4  (ii) 

 (Ï)   1    (i) 2  (iii) 3  (ii) 4  (iv) 

 (<)    1  (iii) 2  (iv) 3  (ii) 4  (i) 

2.  xU jhtu¤Â‰F mid¤J¡ fåk§fS« tH§f¥g£L Mn br¿Î k£L« mÂfkhf ÏUªjhš V‰gL« FiwghL ahJ 

 m)  Fe, Mg c£bfhŸ Âwid jL¡F« Mdhš Ca  jéu  M)  Fe, Mg k‰W« Ca c£bfhŸÂwid mÂfç¡F« 

 Ï)   Ca c£bfhŸÂwid  k£L« mÂfç¡F«   <)   Fe, Mg  k‰W«  Ca c£bfhŸ Âwid¤ jL¡F« 

3. Û©L« Ïl«bgauhj jåk« vJ? (Sep 2020 L) 

 m) gh°gu°      M) bgh£lhÁa«  Ï) fhšÁa« <) ie£u#‹ 

4. rçahdt‰iw¥ bghU¤Jf (Sep 2020 SV)(Jun. 2019 LV) 

  jåk§fŸ  gâfŸ 

  A.  khè¥od«  1.  g¢ira« 

  B.  J¤jehf«  2.  bk¤Ânahå‹ 

  C.  bk¡ÜÁa«  3.  M¡Á‹ 

  D.  ršg®   4.  ie£nuhínd° 

 m.)  A - 1 B -  3 C - 4 D - 2 

 .M) A - 2 B -  1 C - 3 D - 4 

 Ï) A - 4 B -  3 C - 1 D - 2 

 <) A - 4 B -  2 C - 1 D - 3 

5. rçahd T‰iw¡ f©l¿f 

 I,. Á°il‹, bk¤Ânahå‹ mändh mäy¤Â‰F¢ rš~g®  mtÁa« 

 II,N,K,S k‰W«  MO   FiwghL bršÃçit  ghÂ¡»wJ. 

 III. byT« mšyhj jhtu¤Âš Ãuh‹¡»ah gh¡Oça« fhz¥gL»wJ 

 IV.   ie£u#‹ btëna‰w« brašgL¤J« gh¡Oça§fŸ ie£nuhnrhnkhdh° k‰w«  ie£nlhgh¡l® 

 m I, II   rç M) I,  II,  III   rç     Ï) I k£L« rç<)  mid¤J« rç 

6. Ñœ¡f©lt‰WŸ fh‰¿šyh RthrÉé vJ? (Jun. 2019 LV) 

    m. mr£nlhgh¡l® M. »sh°oçoa«  Ï. bgŒ#ç§»ah  <. bl®¡ìah 

7.  fh®ghå¡ m‹iA£nu° behÂæ‹ brašgh£o‰F njitahd jåk« (March 2019 LV) 

    m.  Fe                M.   N   Ï.  Ca  <. Zn 

8. bghU¤Jf  (March 2019 SV) 

 1. bgh£lhÁa« - (i)  brš r›Î, ñuj§fŸ, ãÍ¡ë¡ mäy§fŸ  ATP M»at‰¿‹ gFÂ¥ bghUŸ 

 2.  bk¡ÜÁa« - (ii) ñuj§fŸ, ãÍ¡ë¡ mäy§fŸ,mändh mäy§fë‹ äf K¡»a gFÂ¥bghUŸ 

 3. ie£u#‹ - (iii) bršè‹ r›ðL gutš Âw‹ k‰W« éiw¥gG¤j¤ij f£L¥gL¤J« 

 4. gh°gu° - (iv) g¢ir ãwäæ‹  gFÂ¡Twhf ÏJ cŸsJ 

    1) (iii) (iv) (ii) (i) 2) (iv) (iii) (i) (ii) 

    3) (iii) (iv) (i) (ii) 4) (iii) (i) (iv) (ii)  
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9. மீண்டும் இடம்சனபொத தனிநம் து? (May .22, Bot)    

அ. ைொல்சினம்   ஆ. ொஸ்பஸ்    இ. கட்ப ன்    ஈ.  சொட்டொசினம் 

10. நண்ணில் ைொணப்டும் கட்கபட் யளிநண்ட கட்ப ொை நொற்ப்டும் நிைழ்வு --- ப்டும் (May .22, Bio)       

       அ. கட்ப ன் நீக்ைம்    ஆ. அகநொனினொயொதல்  இ . கட்கபட் தன்நனநொதல்       ஈ. கட்கபட்டொதல் 

11. மீண்டும் இடம் சனபொத தனிநம் து? (Mar .20, Bio)    

 அ. கட்ப ன்    ஆ. ொஸ்பஸ்    இ. சொட்டொசினம்    ஈ.  ைொல்சினம் 

12. எரு தொயபத்திற்கு அகத்துக் ைனிநங்ைளும் யமங்ைப்ட்டு  Mn செறிவு நட்டும் அதிைநொை இருந்தொல் ற்டும் குகொடு னொது? 

(May .22, Bio)       

அ. Ca உட்சைொள் திக நட்டும்  அதிைரிக்கும்  ஆ. Fe, Mg   உட்சைொள் தின் தடுக்கும். ஆொல் Ca தவிப 

இ. Fe, Mg  நற்றும் Ca  உட்சைொள் திகத் தடுக்கும்   ஈ. . Fe, Mg  நற்றும் Ca  உட்சைொள் திகத் அதிைரிக்கும் 

13. ெரினொயற்க சொருத்துை (Jun .19, Bot)    

அ.  நொலிப்டிம்  - (i) ச்கெனம் 

ஆ. துத்தொைம்  - (ii) சநத்திகனொனின் 

இ. சநக்னீசினம்  - (iii) ஆக்சின் 

ஈ. ெல்ர்   - (iv) கட்கபொஜிகஸ் 

14. கபகொகெொம்ைளின் இபண்டு துகண அகுைளும் ந்த அனனி நிகயில் சருக்ைநொைத் சதொடர்ந்து கெர்ந்திருக்கும்? (Jun .19, Bio)   

அ.  சநக்னீசினம்  ஆ.  ைொல்சினம்  இ.  கெொடினம்           ஈ.  ஃசர்பஸ் 

15. ைொர்ொனிக்  அன்கெட்கபஸ் சொதியின் செனல்ொட்டிற்கு கதகயனொ  தனிநம் (Mar .19, Bot)    

அ.  Fe     ஆ. N   இ. Ca    ஈ.Zn 

16. சொருத்துை (Mar .19, Bio)    

1. சொட்டொசினம்  - (i) செல் ெவ்வு, புபதங்ைள்,நியூக்ளிக் அமிங்ைள் , ATP ஆகினயற்றின் குதிப் சொருள். 

2. சநக்னீசினம்  - (ii) புபதங்ைள், நியூக்ளிக் அமிங்ைள் , அமிகொ அமிங்ைளின் மிை முக்கின குதிப்சொருள் 

3. கட்ப ன்  - (iii) செல்லின் ெவ்வூடுபயல் தின் நற்றும் விகப்ழுத்த்த்கத ைட்டுப்டுதும் 

4. கட்ப ன்  - (iv) ச்கென  நினமியின் குதிக்கூொை இது உள்து. 

அ.  1 – (iii) 2 – (iv)    3 – (ii)  4 – (i) 

ஆ.  1 – (iii) 2 – (ii)     3 – (i)  4 – (iv) 

இ.  1 – (iv) 2 – (ii)     3 – (iii)  4 – (i) 

ஈ.  1 – (i) 2 – (iv)    3 – (iii)  4 – (ii) 

17. மிண்ணனு நுண்கணொக்கியில்  பின்யருயயற்றுள்  ந்த கயதிப்சொருள் மின் ஊடுருயொத் தன்கநயுகடனது 

அ. ொடினம் ஆ. சயள்ளி இ. ைொட்மினம் ஈ. சிலிக்ைொன் 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. ie£u#‹ tëk©ly¤Âš mÂf« ÏUªjhY« jhtu§fŸ mjid¥ ga‹gL¤j KotÂšiy. V‹? 

 tëk©ly¤Âš 75 rjÅj«  ie£u#‹ thÍ ÏU¡»‹wJ. Ïªj ie£u#id jhtu§fŸ neuoahf ga‹gL¤j ÏayhJ. jhtu§fŸ 

ie£u#id  ie£nu£, ie£iu£ k‰W« mnkhåahfthf vL¤J¡bfhŸ»‹wd. Mfnt gh¡Oçah¡fŸ k‰w« Úy¥gR«ghÁfŸ 

ie£u#id nk‰f©lthW kh‰¿a Ã‹dnu jhtu§fŸ vL¤J¡bfhŸ»‹wd. 

2. V‹ Áy jhtu§fëš g‰wh¡Fiw m¿F¿fŸ  Koéš Ïs« Ïiyfëš njh‹W»wJ. Ãw jhtu§fëš KÂ®ªj ghf§fëš  

    njh‹W»wJ? 

 ie£u‹, gh°gu°,nfhoa« ngh‹w Áy jhtu§fëš éiuthf Ïl«bgaU« jåk§fŸ, Ïs« Ïiyfis neh¡» éiuthf  

Ïl£kbga®tjhš  g‰wh¡Fiw m¿F¿fŸ KÂ®Áailªj Ïiyfëš  njh‹W»‹wd. 

 fhšÁa«, ÏU«ñ, jhäu« ngh‹w jåk§fŸ vëÂš Ïl«bga®tÂšiy. vdnt g‰wh¡Fiw m¿F¿fŸ Kjèš Ïs« 

Ïiyfëš njh‹W»‹wd. 

3. jhtu« A rh£ilthš  nehŒ  jhtu«  B  Á‰¿iy nehŒ m¿F¿fŸ bfh©LŸsJ.  AB æ‹ fåk¡ Fiwgh£oid¡  

     f©l¿f  (March 2019 Bot) 

 1.  jhtu« A  rh£ilthš nehŒ khè¥od« Fiwthš V‰gL»wJ 

 2.  jhtu«   B  Á‰¿iy nehŒ m¿F¿fŸ J¤jehf« Fiwthš V‰gL»wJ. 

4. ie£u#‹ ãiyãW¤j¤Âš ie£nuhínd° behÂæ‹ g§»id étç? (Sep. 2020 Bot)(Jun. 2019 Bio) 

 Áy Úy¥gR« ghÁfŸ  khè¥od«, ÏU«ñ, rš~g® ngh‹witfŸ bfh©l ñujkhd ie£nuhínd° behÂfis 

bfh©LŸsJ. 

 Ïªj behÂ fh‰¿šyh Nœãiyæš k£Lnk brašgL«. ÏJ VoÃ M‰wiy¡bfh©L ÏU ie£u#‹ mQ¡fŸ go¥goahf 

Ãs¡f¥g£L mnkhåahf khW»wJ. 

 nt® Ko¢Rfëš  cUthF£k by¡ËnkhFnyhÃ‹ M¡Á#‹ Ú¡»ahf brašg£L fh‰¿šyh Nœãiyia V‰gL¤Â 

ie£nuhínd° behÂia ghJfh¡»wJ. 

5. nt® Ko¢R njh‹Wjè‹ bt›ntW ãiyfis TWf 

 1.  byT« jhtu§fë‹ nt®fŸ Ãdhè¡ ntÂ¥bghU£fis RuªJ iunrhÃa« gh¡Oçah¡fis nt®neh¡» ft®jš 

 2.  iunrhÃa« nt® õé têahf EiHªJ nt® õéia ghÂ¤J¢ RUs¢ brŒ»wJ. 

 3.  bjh‰W ÏiH cŸneh¡» ts®ªJ k‰w ÂR¡fëš ÏUªJ ghÂ¡f¥g£l ÂRit Ãç¡»wJ. 

 4.  ciwahš NH¥g£l gh¡Oça¤ bjhF¥ñ nt®Ko¢Rš cUthtj‰F gh¡OuhŒLfŸ v‹W bga®. 

 5.  gh¡Oçah cUth¡Flk ir£nlhifå‹, jhtu« cUth¡F« M¡ìD« nt® bršfëš gF¥ig 

         õ©o nt® Ko¢ir njh‰¿it¡»wJ. 
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6. mnkhåah j‹kakhjè‹  goãiyfëš x‹iw TWf 

 mikndh xL¡f« - m«nkhåahthdJ Mšgh-Ñ£nlhFS£lhç¡ mäy¤Jl‹  éid ñçªJ FSlhä¡ mäy«  

cUth¡F« éidahF«. 

7. ie£nu£lhjš ãfœéš ie£nuhnrhnkhdh°, ie£nuhgh¡lç‹ g§F ahJ? (March 2020 Bot) 

 ie£nu£lhjš ãiyæš m«nkhåahthdJ (NH3) Kjèš ie£nuhnrhnkhdh° gh¡Oça¤Â‹ cjéahš ie£iu£lhf 

(No2-) kh‰w« mil»wJ. Ã‹d® ÏJ ie£nu£lhf (No3-)   ie£nuhgh¡l® v‹w gh¡Oça¤Âdhš kh‰w« mil»wJ.  

8. mnkhåahthjš  - tiuaW  (Sep. 2020 Bot) 

  Ïwªj jhtu, éy§F v¢r§fŸ gh¡Oçah¡fshš ( ghÁšy° tšfhç°) Áij¡f¥g£L ñuj« k‰W« mändh mäy§fŸ 

mnkhåahthf kh‰w¥gL« ãfœÎ mnkhåahthjš vd¥gL«.  

9. jhtu§fëš ÏU«ñ¢r¤J Fiwgh£odhš njh‹W« m¿F¿fis vGJf (Sep 2020 Bio) 

  eu«Ãil¥ g¢irŒ¢nrhif, F£ilahd bkèªj j©L njh‹Wjš k‰W« g¢ira« cUthjiy jilbrŒjš. 

10. GS/GOGAT   tê¤jl¤ij és¡Ff (éidô¡f mändhth¡f«)  (March 2019 Bot) 

 FS£lhnk£ mändh mäykhdJ m«nkhåahÎl‹ éidñçªJ  

FS£lhik‹ vD« mikoid cUth¡F»wJ.  

 FS£lhik‹,  -Ñ£nlh Fq£lhç¡ mäy¤Jl‹ éidñçªJ Ïu©L 

_y¡TW FS£lhnk£il cUth¡F»wJ. 

11. Ïl« bgaU« fåk§fŸ, Ïl«bgauhj fåk§fŸ  ntWtL¤Jf 

Ïl« bgaU« fåk§fŸ Ïl«bgauhj fåk§fŸ 

Ïs« Ïiyfis neh¡» jåk§fŸ Ïl« bga®tjhš  KÂ®ªj 

Ïiyfëš g‰whFiw m¿F¿fŸ njh‹W»‹wd. 

jåk§fŸ vëÂš Ïl«bga®tÂšiy. Ïjdhš Ïs« 

Ïiyfëš  Kjèš g‰whFiw m¿F¿fŸ njh‹W»‹wd. 

v.fh. gh°gu°, bgh£lhÁa«, bk¡ÜÁa«, Fnshç‹, nrhoa«, 

J¤jehf«  k‰W« khè¥od« 

fhšÁa«, fªjf«, ÏU«ñ, nghuh‹ k‰W« jhäu« 

12. fhšnkhLè‹ v‹whš v‹d? 

 fhšnkhLè‹ v‹gJ fhšÁa¤Â‹ msit kh‰¿aik¡F« ñuj«. 

 ÏJ Ínfçnah£o¡  bršfëš fhšÁa¤ij Ïiz¡f cjÎ»wJ. 

 ÏJ bt¥g¤ij jh§F« k‰W« E©âa ts®Áijkh‰w xG§fikéš g§FbgW« òuj«. 

13. NPK உபம் ற்றி ழுதுை  (Rev. 2020, Bot) 

 NPK உபங்ைள் கட்ப ன் ொஸ்கட் நற்றும் சொட்டொசினம்  கொன்கய   விகிதங்ைளில் ைந்து தனொரிக்ைப்டுகிது . 

 உபப்கயின் மீது ைொணப்டும் 15 : 15 : 15  ன்து அதன் விகிதத்கதக் குறிப்பிடுகிது . 

14. சக் ஹீகநொகுகொபின் ன்து ன்? அதன் ணி னொது? (Rev. 2019, Bio)  

 கட்கபொஜிகஸ் சொதினொது ைொற்றில்ொ நிகயின் கொது நட்டுகந செனல்டக் கூடினது. ைொற்றில்ொ நிககன ற்டுத்த 

கயர்முடிச்சுைளில் உருயொகும் சக்ஹீ‘கநொகுகொபின் உதவுகிது .   

 சக்ஹீகநொகுகொபின் ஆக்ஸி ன் நீக்கினொை செனல்ட்டு ஆக்ஸி ன் இல்ொச் சூமக ற்டுத்துகிது . கட்ப ன் 

நிகநிறுத்தும் ொக்டீரினங்ைள் கயர்முடிச்சுைளில் இஞ்சியப்பு நித்துடன் ைொணப்டுயதற்கு கக்ஹீகநொகுகொபின் நிமிகன 

ைொபணநொை உள்து. 

15. டகனொனினொ தொயபத்தின் அகநப்க ழுதுை (Jun.19, Bot) 

 கடகனொனினொ தொயபத்தின் இகைள்  யண்ணநனநொ சொறினொை நொற்நகடந்துள்து . இபண்டு நடல்ைளுகடன  இகைளின்  

உள்க உணர் இகமைள் ைொணப்டும் . பூச்சிைள் உணர் இகமைக சதொட்டவுடன் இகைள் மூடி சிகப்டுத்துகின் . 

16. கட்கபட் தன்நனநொதல் நிைழ்விக தகுந்த சொதிைளுடன் குறிப்பிடுை (Rev. 2020, Bio) 

 கட்கபட்டொது எடுக்ைம் அகடந்து அம்கநொனினொயொை  நொறிப் பின்ர்  செல் புபதங்ைளுக்குள் கெர்க்ைப்டும் நிைழ்விற்கு கட்கபட் 

தன்நனநொதல் ன்று சனர். 

17. கட்ப ன் நீக்ைம் யகபனறுக்ைவும்?  ஆ. கட்ப ன் நிகநிறுத்தத்திற்கு கதகயனொ சொதி னொது? (Mar.19, Bio) 

 அ. கட்ப ன் நீக்ைம் 

நண்ணில் ைொணப்டும் கட்கபட் யளிநண்ட கட்ப ொை நொற்ப்டும் நிைழ்வு கட்ப ன் நீக்ைம் ப்டும் . 

 ஆ. கட்ப ன் நிகநிறுத்த கதகயனொ சொதி னொது? 

கட்ப க நிகநிறுத்த கட்கபொஜிகஸ் ன் சொதி கூட்டகநப்பு கதகயப்டுகிது .  

18. தொயபங்ைளில் இரும்புச்ெத்து குகொட்டிொல் கதொன்றும் அறிகுறிைக ழுதுை (Sep..20, Bio) 

 பம்பிகட ச்கெ கெொகை,  குட்கடனொ சநல்லின தண்டு கதொன்றுதல் , ச்கெனம் உருயொதக தகட செய்தல் 
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. ie£u#‹ RH‰Áæ‹ IªJ ãiyfis vGJf(Sep..20, Bio) 

 tëk©ly ie£u#id ãiyãW¤jš -  tëk©ly¤Âš cŸs il ie£u#‹ go¥goahf iA£u#‹ mQ¡fë‹ nr®¡ifahš 

xL¡f« milÍ« ãfœthF«.  _‹W rf¥Ãiz¥ñfshš Ãid¡f¥g£LŸs il ie£u#‹ Ãs¡f¥g£L mnkhåahthf 

khW»wJ.  Ïj‰f ie£nuhínd° behÂ cjÎ»wJ. 

 ie£nu£lhjš - m«nkhåahthdJ Kjèš ie£nuhnrhnkhdh° gh¡Oça¤jhš ie£nu£lhfÎ«Ã‹d® ie£nuhgh¡l® 

gh¡Oçahthš ie£nu£lhfÎ« kh‰w« mil»wJ. ca® jhtu§fŸm«nkhåahit ie£nu£lhfvL¤J¡bfhŸ»‹wd. 

 ie£nu£ j‹kakhjš - ie£nu£ xL¡f« milªJ m«nkhåahthf kh¿ Ã‹ brš ñuj§fS¡FŸ nr®¡f¥gLtJ ie£nu£ 

j‹kakhjš vd¥gL«.                                                                                                                   

 m«nkhåahthjš - Ïwªj jhtu k‰W« éy§fë‹ v¢r¤ÂYŸs fçk ie£u#id  ghÁšy°   unkhr° k‰W« ghÁšy° 

tšfhç° ngh‹w gh¡Oça§fŸ Áij¤J mnkhåahthf kh‰W« ãfœ¢Á  m«nkhåahthjš vd¥gL«. 
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 ie£u#‹ Ú¡f« - k©âš fhz¥gL« ie£nu£tëk©ly ie£u#dhf kh‰w¥gL« ãfœÎ ie£u#‹ Ú¡f« vd¥gL«. ÏÂš 

Nnlhnkhdh°, ijnahghÁšy° ngh‹w gh¡Oça§fŸ g§nf‰»wJ. 

2. T£Læ® thœ¡if mšyhj jå¤J thG« gh¡Oçah k‰W« òŠirfë‹ cjéÍl‹ ie£u#id ãiyãW¤J« ãfœÎfis 

cjhuz§fSl‹ vGJf. 

 fh‰W RthrKiw brŒgitfŸ    -  mrnlhgh¡l®, bgŒ#ç§»ah 

 fh‰¿šyh¢ RthrKiw brŒgitfŸ   -  »sh°oçoa« 

 xë¢nr®¡if brŒgitfŸŸŸ   -  FnshnuhÃa«, nuhnlh°igçšy« 

 ntÂ¢nr®¡if brŒgitfŸ   -  ilrhš~ngh é¥çnah 

 jå¤JthG« òŠirfŸ   -  <°£, ñšYnyçah 

 randh gh¡Oça§fŸ    -  eh°lh¡, ÏdÕdh, MÁšy£nlhçah 

3. gštifahd T£Læ® thœ¡if czð£l Kiwfis étç 

 iy¡f‹fŸ - Mšfh¡fS«, òŠirfS« ÏizªJ T£Læ®  thœ¡if el¤JtjhF«.  Mšfh¡fŸ   

 czit jahç¡»wJ. òŠirfŸ Úiu c¿ŠR»wJ k‰W« cly mik¥ig cUth¡F»wJ. 

 ik¡nfhiurh - òŠirfŸ  igd° ngh‹w ca® jhtu§fë‹ nt®fëš Ïizªj T£Læ® thœ¡if   

 el¤JtjhF«. 

 iunrhÃa« k‰W« byT« T£Læ® thœ¡if - Ïªj T£Læ® thœ¡ifæš iunrhÃa«  ie£u#‹    

 ãiyãW¤Jtj‰F ga‹gL»wJ. 

 randh gh¡Oçah k‰W« gts nt®fŸ - irf° jhtu¤Â‹ nt®fëš randh gh¡Oça§fŸ T£Læ®    thœ¡if 

el¤J»‹wd. Ïªj nt®fŸ gts nt®fŸ vd miH¡f¥gL»‹wd. 

4. MŠÁnah°bg®«fë‹  ò¢ÁÍ©Q« czð£lKiwæid étç? (Mar.20, Bio) 

 ie£u#‹ g‰wh¡Fiw  cŸs Ïl§fëš  tsU«  jhtu§fŸ ie£u#‹ g‰wh¡Fiwia rçbrŒa ò¢Áfë‹ clèš ÏUªJ 

ie£u#‹ r¤J¡fis¥ bg‰W¡bfhŸ»‹wd. Ï¤jifa jhtu§fŸ ò¢ÁÍ©Q« jhtu§fŸ vd miH¡f¥gL»‹wd. 

cjhuzkhf 

 be¥gªj°  -ÏiyahdJ FLitngh‹W kh‰WU milªJ mj‹ thŒgFÂæš nj‹ Ru¥ÃfisÍ«, FLitæ‹ cŸns 

brçkhd behÂfisÍ« bfh©LŸsJ. FLitæ‹ _o¥gFÂ ò¢Áfis ftU« tifæš cŸsJ. 

 £uÈuh - jo¤j cz® Ú£Áfis bfh©l fu©o tot Ïifis bfh©LŸsJ.cz® Ú£Áfë Nça gå¤Jë ngh‹w 

brçkhd Âut¤ij RuªJ ó¢Áfis <®¡»wJ.                                                                                                        

 Í£çFnyçah - Ú® thœ jhtukhF«. Ïj‹ ÏiyfŸ ig ngh‹w kh‰WU milªJŸsJ. mÂš ò¢Áfis nrfç¤J brç¡f 

brŒ»‹wd. 

  lnahåah - ÏiyfŸ t©zkakhf bgh¿fshf kh‰w« milªJŸsJ.  ÏiyfŸ Ïu©L klšfshfcŸns cz® 

ÏiHfis bfh©LŸsJ. ò¢ÁfŸ ÏiHfis bjh£lñl‹ ÏiyfŸ _o¡bfhŸ»‹wd. 

5. நண்ணில்ொ யர்ப்பு முககன டம் யகபந்து விக்குை (Mar.20, Bot) 
 

ghl« -13  - xë¢nr®¡if 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. T‰W  (A)   - ijy¡fhŒLfë‹ cŸ Ïilbtëæš mÂfç¡F« ñnuh£lh‹ br¿thdJ  ATP c‰g¤Â¡F fhuzkhf cŸsJ. 

   fhuz§fŸ  ( R )   -  PS - I  Ïš fhz¥gL« M¡ì#‹ btëna‰w« T£lik¥ñ ijyfhŒL cilæ‹ ÛJ °£nuhkhit neh¡»   

   fhz¥gLtJl‹  H+ maåfis btëna‰W»wJ. 

 m) T‰W k‰W« fhuz§fŸ rç  M)  T‰W rç, fhuz§fŸ  jtW 

 Ï) T‰W  jtW, fhuz§fŸ rç  <) T‰W, fhuz§fŸ Ïu©L« jtW 

2. v›tif g¢ira¤Âš ig£lhš thšgFÂ fhz¥gLtÂšiy? 

 m) g¢ira«   a       M)  g¢ira«  b Ï) g¢ira«  c <)  g¢ira«  d 

3. xë éidæš vy¡£uh‹ X£l¤Â‹ rçahd tçirKiw 

 m)   PS - II  Ãsh°nlhfændh‹, ir£nlhfnuh«,    PS - I bg®Âlh¡ì‹ 

 M) PS - I ñsh°nlhFændh‹, ir£nlhFnuh«,  PS - II  bg®çlh¡ì‹ 

 Ï)  PS - II  bg®çlh¡ì‹,, Ãdh°nlhFændh‹, ir£nlhFnuh« PS - I 

  <) PS - I Ãsh°nlhFændh‹, ir£nlhFnuh«,   PS - II  bg®çlh¡ì‹ 

4.  C 3 RH‰Áæš EiHÍ« x›bthU  CO2 _y¡TWfS¡F« njit¥gL«   ATP k‰W«  NADPH v©â¡if (March 2019 SV) 

 m)     2 ATP   + 2 NADPH       M)  2 ATP   + 3 NADPH     Ï)  3 ATP   + 2 NADPH      <)  3 ATP   + 3 NADPH 

5. xë¢nr®¡if xëéidæ‹ rçahd T‰¿id f©l¿f (Sep 2020 L) 

 m) xëæ‹ Úuh‰gF¤jš  PS - I cl‹ bjhl®ñilaJ 

 M) PS - I  k‰W« PS - II  M»ait  NADPH + H+
 cUthjèš g§F bgW»wJ 

 Ï)  PS - I  ‹ éid ikakhd g¢ira«   a  æ‹ xë <®¥ñ c¢r«  680 nm MF« 

 <)   PS - II  ‹ éidikakhd g¢ira«  a  æ‹ xë <®¥ñ c¢r« 700 nm   MF« 

6. bghJ¤Jf  (Sep 2020 SV) 

 1. ijy¡fhŒLfŸ i.j£L tot¥ ig ngh‹w bfhšif cW¥ñfŸ 

 2. »ç°nl  ii.RU§»a mik¥ig bfh©l  DNA 

 3. Á°l®nd  iii.°£nuhkhé‹ j£ilahd ig ngh‹w r›Î 

 4. Fnuhkh£o‹ iv.ik£nlhfh©oçahéš cŸs ko¥ñfŸ 

 (m)   1  (iii) 2  (iv) 3  (ii) 4  (i) 

 (M)  1  (iv) 2  (iii) 3  (i) 4  (ii) 
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 (Ï)   1    (iii) 2  (iv) 3  (i) 4  (ii) 

 (<)    1  (iii) 2  (i) 3  (iv) 4  (ii) 

7. c£ñw¥gu¥Ãš fhz¥gL« nfhs tot  mik¥ñfŸ (March 2019 LV) 

    m. Fth©lhnrh«fŸ M. °£nuhkh  Ï. »uhd« <. ijy¡fhŒL  

8. ைொர்கொகெட்கபட் அல்ொத ைொர்ன்  தப்சொருொ புபதங்ைள் நற்றும் லிப்பிடுைளிலிருந்து  குளுக்கைொஸ் 

   உருயொக்ைப்டும்  நிைழ்ச்சி (Jun .19, Bot)   

   அ. கிகக்ைொலிஸிஸ்  ஆ. கெட்கபொலிஸிஸ்    இ. கிபப்ஸ் சுமற்சி    ஈ. குளுக்கைொநிகனொ ச னிசிஸ் 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1.xnu mséyhd k‰W« rk Ïiy gu¥ñ bfh©l mtiu jhtu¤ij ÏU ÃçÎfshf( m k‰W« M) ÃçªJ xnu ãiyæš 

ts®¡f¥gL»wJ.  m ÃçÎ jhtu§fS¡F 400 Kjš 450 nm miy ÚsKŸs xëÍ«, M ÃçÎ jhtu§fS¡F 500 Kjš 550 nm 

miy Ús xëÍ« tH§f¥gL»wJ.  ÏU ÃçÎ jhtu§fë‹ xë¢nr®¡if éj¤ij x¥ÃLf 

 jhtu§f‹ xë <®¥ñ k‰w« xë brašÂw‹ ãwkhiy  tiugl¤Â‹ mo¥gilæš gh®¡F« nghJ 

 m ÃçÎ jhtu§fS¡F 400 Kjš 450 nm miy ÚsKŸs xë më¡f¥gL« nghJ  go¥goahf xë¢nr®¡if Åj« mÂfç¤J  

xë¢nr®¡ifæ‹ Åj« c¢r¤ij mil»wJ. 

 M ÃçÎ jhtu§fS¡F 500 Kjš 550 nm miy Ús xë më¡f¥gL« nghJ jhtu¤Â‹ xë¢nr®¡if Åj« c¢r¤Âš 

ÏUªJ  go¥goahf  FiwªJ ÏWÂæš  xë¢nr®¡if Åj« äfäf Fiwthdjhf kh¿éL»wJ. 

2. xU kukhdJ Ïuéš M¡ì#id btëna‰W»wJ. Ïªj T‰¿id Ú c©ik vd e«ñ»whah? c‹ éilia jFªj  

    fhuz§fSl‹ ãaha¥gL¤Jf. 

 xU ku« Ïuéš M¡ì#‹ btëna‰W»wJ v‹w Ïªj T‰W jtwhdJ. 

 v‹ våš jhtu§fŸ xë¢nr®¡if brŒ»‹w nghJ fh®g‹il M¡iril vL¤J¡bfh©L  M¡ìrid btëæL«. 

xë¡nr®¡if gfèš k£Lnk eilbgWtjhš  vdnt M¡ìrid gfèš k£L« jh‹ btëæL«.  

 Rthr« ÏuÎ, gfš v¥nghJ« eilbgWtjhš jtu§fŸ Ïuéš fh®g‹il M¡iril k£Lnk btëæL«. 

3. xë¢ Rthr¤Âdhš V‰gL« ÏH¥Ã‹id  <Lf£l ñ‰fŸ jtik¥ñ E£g¤Âid bg‰WŸsd Ïj‹ bga®  

 k‰W« és¡f¤Âid TWf 

 xë¢Rthr¤Âdhš V‰gL« ÏH¥Ãid jé®¥gj‰fhf kh‰W tê¤jlkhdJ  fh®g‹il M¡i[L br¿Î Fiwªj bt¥g 

k©ly k‰W« Jiz bt¥g k©ly¥ ñ‰fŸ k‰W« Áy ÏUé¤Âiy¤ jhtu§fë‹Co2 ãiyãW¤j¤Âš 

f©l¿a¥g£LŸsJ.   

 Ïj‰F   C4 RH‰Á mšyJ il fh®gh¡Áè¡ mäy RH‰Á vdÎ« miH¡f¥gL»wJ.   

 4.  xU jhtuéaš tF¥Ãš  MÁça® C4 jhtu§fŸ xU FS¡nfh° c‰g¤Â¡F 30 ATP  fis  ga‹gL¤JtjhfÎ«  C3  

       jhtu§fŸ  18 ATP ¡fis k£Lnk ga‹gL¤JtjhfÎ« és¡F»wh®.  Ã‹d® mnj MÁça®  C4  jhtu§fŸ jh‹ C3 ia  

      él Áwªj jftik¥ñ bg‰WŸsjhf TW»wh®.  Ïªj Ku©gh£o‰fhd fhuz§fis c‹dhš Tw KoÍkh? 

 C4  jhtu§fS¡F xU FS¡nfh° c‰g¤Â brŒtj‰F  30 ATP njit¥gL»wJ.  mdhš  C3 jhtu§fS¡F     18 ATP 

k£Lnk njit¥gL»wJ.   

 C4 jhtu§fŸ  C3 jhtu§fis  él¢ Áwªjjhf fUj¥gLtj‰F fhuz«  C3 jhtu§fŸ  mÂf msthf 50 rjÅj«  

M‰wiy xë¢Rthr¤Âdhš  ÏH¡»wJ. Mdhš C4 jhtu§fëš xë¢Rthr« äf Fiwthfnth mšyJ Ïšyhknyh 

ÏU¡F«. 

  Mfnt C4 jhtu§fŸ C3 jhtu§fis él Áwªj jftik¥ig bg‰WŸsd. 

5. mÂfkhd xëÍ«, mÂf M¡ì#‹ br¿Î« fhz¥gL« nghJ v›tif tê¤jl« jhtu§fëš eilbgw«?  

     fhuz§fis MuhŒf. 

 xë¢nr®¡if eilbgW« bršfë‹ fh®g‹ il M¡i[L Ïšyhj nghJ mÂfkhd xëÍ«, mÂf M¡ì#‹ br¿Î« 

fhz¥gL« Ï¢Nœãiyæš jhtu§fë‹ xë¢nr®¡if¡F njit¥gL«  fh®g‹ il M¡i[L  njitia <LbrŒa 

xë¢Rthr¤Âš <LgL»‹wd.   

 xë¢Rthr« v‹gJ xë¢nr®¡if bršfëš k£L« eilbgW« ãfœÎ. ÏÂš gR§fâf«, ik£nlhfh©çah k‰W« 

nguh¡ìnrh« ngh‹witfŸ <LgL»‹wd. ÏÂš Kjèš  2C  bghUŸ cUthtjhš Ïj‰F  C2  RH‰Á v‹W bga®. 

6. »uh‹° cŸsik¥ñ v‹whš v‹d? (March 2020 Bot) 

 »uh‹° cŸsik¥ñ   vD« b#®k‹ brhšè‰F xët£l« mšyJ tisa« v‹W bghUŸ. 

 C4 jhtu§fëš th°Fyh® f‰iwia NœªJ xU mL¡»yhd f‰iw ciw fhz¥gL»wJ. Ïj‹ bršfëš bgça mséyhd 

gR§fâf§fŸ, ijyfhŒLfŸ »uhd« v‹w mik¥Ãš fhz¥gLtÂšiy.°lh®¢ mÂf« bg‰w bršfŸ. 

 f‰iw ciwia¢ NœªJ tisa« ngh‹w Ïiyæil¤ÂR bršfŸ mikªJŸsJ. ÏÂš Á¿a mséyhd gR§fâf§fŸ, 

ijyfhŒLfŸ »uhz« v‹w mik¥Ãš fhz¥gL»wJ k‰W« °lh®¢ m‰w bršfŸ 

 Ït‰¿š ÏUtif toÎila gR§fâf§fŸ fhz¥gLtJ  C4 jhtu§fë‹ Áw¥ñ m«rkhF«. 

7. xërh® Ú® gF¥ñ v‹whš v‹d?  (Sep. 2020 Bot) 

 Nça xë K‹åiyæš ãwä¤bjhF¥ñ Ïu©L (PS – II)M¡ì#nd‰w ãiyæš ÚuhdJ  ñnuh£lhdhfÎ«, vy¡£uhdhfÎ« 

k‰W« M¡Á#dhfÎ« Ãs¡f¥gL« ãfœ¢Á  xërh® Ú® gF¥ñ vd¥gL«. 

8. xë¢Rthr¤Â‹ K¡»a¤Jt¤Âid vGJf  (March 2019 Bot) (Mar.20, Bio) 

 xë¢Rthr¤Âš nghJ c¿Šr¥gL«  »isÁ‹ k‰W« Óiu‹ M»ait Fnshnuh~Ãš , ñuj§fŸ, ãÍ¡ënahilLfŸ ngh‹w 

cæ® _y¡TWfis  cUth¡F« K‹ndho bghUshf¢ brašgL»wJ. 

 xë ntÂéidæ‹nghJ mÂfkhf c‰g¤ÂbrŒa¥g£l M‰wš Twh»aNADH + H ia ga‹gL¤Â¡ bfhŸ»wJ. 

 »is¡nfhny£ bršfis M¡ì#nd‰w ÁiÂéèUªJ ghJfh¡»wJ. 

9. xë éidahdJ Ïu©L ãiyfëš eilbgW»wJ. mt‰¿š Kjš ãiyia és¡Ff (Jun. 2019 Bot) 

 Xë éidæ‹ Ïu©L ãiyfŸ – 1. Xë M¡ì#nd‰w ãiy,   2.  Xë ntÂ ãiy 
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 Xë M¡ì#nd‰w ãiy 

 xëah‰wyhdJ <®¡f¥gLjš 

 Jiz ãwäfël« ÏUªJ M‰wyhdJ  éid ika¤Â‰F fl¤j¥gLjš 

 Fnshnuh~Ãš V ãwä õ©l¥gLjš 

10. Át¥ñ Åœ¢Á mšyJ vk®r‹ Kjš éisÎ v‹whš v‹d? 

 vk®r‹  Fnshbušyhéš xU x‰iw miyÚs xëia ga‹gL¤Â MŒÎ nk‰bfh©lnghJ600 Kjš 680  tiuæyhd xë  

miyÚs¤Âšš xë 

11. xë¢nr®¡ifæ‹ K¡»a¤Jt« Ïu©oid vGJf  (Mar.20, Bio) (Mar.19, Bot) 

 Xë¢nr®¡if cyf cæçd§S¡F neuoahfnth kiwKfkhfth cztë¡»wJ. 

 tëk©ly¤Âš M¡ì#‹ rkãiyia  V‰gL¤J»wJ. 

 Ïa‰ifæ‹ M¡ì#‹,  fh®g‹ RH‰Áia rk‹gL¤J»wJ. 

 Xë¢nr®¡if jhtu§fshš jh‹ ñijgot vçbghU£fshd ãy¡fç, bg£nuhš bgw¥gL»wJ. 

 Ãw cæçd§fŸ M‰wY¡fhf xë¢nr®¡if cæçd§fis rh®ªJŸsd. 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. RH‰Á xë gh°gçfuz¤Â‰F« RHyh xëgh°gçfuz¤Â‰F«  Ïilna cŸs ntWghLfis vGJf (March 2019 Bio) 

RH‰Á xëgh°gçfuz« RHyh xëgh°gçfuz« 

1.   PS I k£L« g§nf‰»wJ PS I k‰w«  PS II  Ïu©L« g§nf‰»‹wd 

2. éid ikakhf P 700  brašgL»wJ éid ikakhf P 680 brašgL»wJ 

3. btëna‰w¥g£l vy¡£uh‹fŸ Û©L« ÂU¥ñ»wJ vy¡£uh‹ Û©L« ÂU«ñtÂšiy 

4. xërh® Ú® gF¥ñ eilbgWtojšiy eilbgW»wJ 

5.  ATP k£L« c‰g¤Â brŒa¥gL»wJ  ATP k‰w«  NADH+H c‰gæ¤Âah»‹wd 

6. gh°gçfuz« Ïu©L Ïl¤Âš eilbgW»wJ xU Ïl¤Âš eilbgW»wJ 

2.  C3 jhtu§fŸ k‰w« C4 jhtu§fS¡»ilna cŸs ntWghLfis vGJf (March 2020 Bot) 

C3 jhtu§fŸ C4 jhtu§fŸ 

1.   CO
2
 ãiyãW¤j« Ïiyæil¤ÂR¡fëš  k£L« 

eilbgW»wJ  

CO
2 ãiyãW¤j« f‰iwciw k‰W« Ïiyæil¤ÂR 

M»at‰¿š eilbgW»wJ 

2.   CO
2
 it ãiyãW¤J« bghUŸ RUBP  k£L«  PEP Ïiyæil¤ÂRéY«,  f‰iw ciwæš RUBP Í« 

ãiyãW¤J« bghUŸfshf cŸsJ 

3. njh‹W« Kjš éisbghUŸ 3C-PGA  njh‹W«Kjš éiybghUŸ 4C - OAA 

4. »uh‹° cŸsik¥ñ fhz¥gLtÂšiy fhz¥gL»wJ 

5. ÂR xnutif toÎila gR§fâf§fŸ ÏU tif toÎila gR§fâf§fŸ 

6. cfªj bt¥gãiy 20

0
 

 Kjš  25

0

 C cfªj bt¥g ãiy  30

0
 

Kjš 45

0
 C 

7. vL¤J¡fh£L - beš, nfhJik, cUis vL¤J¡fh£L fU«ò nrhs«, k¡fhnrhs« 

3.  xë¢Rthr«, ÏUŸ Rthr« ntWgL¤Jf 

xë¢Rthr« ÏUŸ Rthr« 

1. g¢ira« bg‰w xë¢nr®¡if bršfëš  eilbgW»wJ mid¤J cæUŸs bršfëY« eilbgW»wJ 

2. xë ÏU¡F« nghJ k£L« eilbgW»wJ bjhl®¢Áahf v¥nghJ« eilbgW»wJ 

3. gR§fâf«,nguh¡ìnrh« k‰W«    

ik£nlhfh©Oça§fŸ g§fh‰W»wJ 

ik£nlhfh©Oça§fëš k£L«     eilbgW»wJ 

    

4. cæ® thœ¡if¡F ÏJ njitahd ãfœtšy cæ® thœé‰F mtÁakhd x‹W 

5. gh°gçfuz« _y« ATP c‰g¤Â ãfœtÂšiy gh°gçfuz« _y« ATP c‰g¤Âah»wJ 

6. NADH2 M¡ì#nd‰wkilªJ NAD+ Mf khW»wJ NAD+ xL¡fkilªJ NADH2 cUth»wJ 

4. எளிச்கெர்க்கையின் முக்கினத்துயத்திக விக்குை (Jun.19, Bot) (Sep..20, Bot) 

 எளிச்கெர்க்கை செய்யும்உயிரிங்ைள்  இவ்வுை உயிரிங்ைளுக்கு  கபடினொைகயொ அல்து நகமுைநொைகயொ 

உணயளிக்கிது . 

 இந்த இனற்கை நிைழ்விொல்  நட்டுகந ஆக்ஸி ன் சயளிகனற்ப்ட்டு யளிநண்டத்தின் ஆக்ஸி ன் ெநநிக அகடகிது . 

 எளிச்கெர்க்கை இனற்கையின் ஆக்ஸி ன் ைொர்ன் சுமற்சிகனச் ெநன்டுத்துகிது . 

 எளிச்கெர்க்கை தொயபங்ைள் மூகந புகதடிய ரிசொருட்ைொ  நிக்ைரி, சட்கபொல் சப்டுகிது . 

 எளிச்கெர்க்கை உயிரிங்ைக உற்த்தினொர்ைொை  செனல்டுகிது . பி உயிரிங்ைள்  ஆற்லுக்ைொை அயற்க ெொர்ந்துள்து . 

 எளிச்கெர்க்கை நிைழ்வின் மூகந ைொல்கட தீயங்ைள், ொர் இகமைள், நபக்ைட்கடைள், ரிசொருட்ைள் , நருந்துப்சொருட்ைள் 

சப்டுகிது . 

5. அதிைநொ எளியும், அதிை ஆக்ஸி ன் செறிவும் ைொணப்டும் கொது வ்யகை யழித்தடம் தொயபங்ைளில் கடசறும்? 

ைொபணங்ைக ஆபொய்ை (Sep..20, Bio) 
 xë¢nr®¡if eilbgW« bršfë‹ fh®g‹ il M¡i[L Ïšyhj nghJ mÂfkhd xëÍ«, mÂf M¡ì#‹ br¿Î« 

fhz¥gL« Ï¢Nœãiyæš jhtu§fë‹ xë¢nr®¡if¡F njit¥gL«  fh®g‹ il M¡i[L  njitia <LbrŒa 

xë¢Rthr¤Âš <LgL»‹wd.   

 xë¢Rthr« v‹gJ xë¢nr®¡if bršfëš k£L« eilbgW« ãfœÎ. ÏÂš gR§fâf«, ik£nlhfh©çah k‰W« 

nguh¡ìnrh« ngh‹witfŸ <LgL»‹wd. ÏÂš Kjèš  2C  bghUŸ cUthtjhš Ïj‰F  C2  RH‰Á v‹W bga®. 
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6.  fhšé‹ RH‰Áia  tiuf (m) xë¢nr®¡ifæ‹ fh®g‹ xL¡f RH‰Áia és¡Ff (Jun. 2019VBot) (March 2019 Bot) 

 

ghl« - 14 - RthÁ¤jš 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. xU _y¡TW igUé¡ mäy« KGtJkhf M¡ì#nd‰wkilªJ cUthf« ATP _y¡TWfë‹  v©â¡if 

 m)  12            M)  13    Ï)  14          <)    15 

2. Ïu©L _y¡TW ir£nlhnrhè¡ NADH + H+ M¡Á#nd‰wkilÍ« nghJ jhtu§fëš cUthf« ATP  _y¡TWfë‹ 

  v©â¡if  m)   3       M)    4        Ï)    6 <)    8 

3. »is¡fhiyÁ° k‰W« »u¥° RH‰Áæid Ïiz¡F« Ïªj¢ nr®k« (Sep 2020 Bot) 

 m) r¢Áå¡ mäy«   M)  igUé¡ mäy« Ï) mÁ£ilš CoA<) Á£ç¡ mäy« 

4. T‰W - M¡ì#nd‰w gh°gçfuz«  ik£nlhfh©£çahé‹ vy¡£uh‹ fl¤J¢ r§»èæš eilbgW»wJ.  

 fhuz« - r¡Áidš CoA  gh°gçfuzkilªJ  r¡Áå¡ mäykhf js¥bghUŸ gh°gçfuz¤jhš   

 eilbgW»wJ. 

 m) T‰W k‰W« fhuz« rç. T‰W¡fhd rçahd és¡f« fhuz« 

 M) T‰W k‰W« fhuz« rç Mdhš T‰W¡fhd rçahd és¡fkšy fhuz« 

 Ï) T‰W rç  Mdhš fhuz«  jtW      <)  T‰W  k‰W«  fhuz«  jtW 

5.Ñœf©lt‰WŸ »u¥° RH‰Áæš eilbgwhj éid ahJ? 

 m)  3C èUªJ 2C ¡F  ~gh°ng£ khWjš 

 M) ¥u¡nlh° 1, 6  Ã°~gh°ng£  cilªJ Ïu©L _y¡TW 3C nr®k§fshf khW»wJ. 

 Ï) js¥bghUëèUªJ  ~gh°ng£ Ú¡f«   <)  Ïit mid¤J« 

6. vªj vy¡£uh‹fŸ  NADH+H+ / FAH2 èUªJ  CoQ é‰F bršY« vy¡£uh‹fis jil brŒ»wJ (Jun. 2019 Bio) 

   m. raidL M. xènfhikÁ‹ Ï. buhondh‹ <. 2,4 D 

7. »is¡fhbyÁ° k‰W« »u¥° RH‰Áæid Ïiz¡F« nr®k« (March 2019 Bot) 

   m. mÁ£ilš CoA M. Á£ç¡ mäy« Ï. r¡Áå¡ mäy«          <. igUé¡ mäy« 

8. கிகக்ைொசசின் நற்றும் கிபப்ஸ் சுமற்சியிக இகணக்கும் கெர்நம் (Mar .19, Bot)    

   அ. அசிட்கடல்   CoA ஆ. சிட்ரிக் அமிம் இ. ெக்சினிக் அமிம்  ஈ. கருவிக் அமிம் 

9. ந்த க்ட்பொன்ைள்  NADH+H / FADH2 லிருந்து CoQ விற்கு செல்லும் க்ட்பொன்ைக தகடசெய்கிது? (Jun .19, Bio)   

   அ. ெனகடு ஆ.  எலிகைொகநசின் இ.  சபொடிகொன்   ஈ. 2,4 –D NP 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1.   EMP tê¤jl¤Âš gh°gçfuz« k‰W« ~gh°ng£ Ú¡f« M»a éidfëš <LgL« behÂfis vGJf (Mar.20, Bio) 

 gh°gçfuz behÂfŸ  - bA¡nrhifnd°,  ~gh°nghbAfnrh° ifnd°, »ëruhšoiAL 3 gh°ng£  

oiA£uhínd° ngh‹witfŸ 

 gh°ng£ Ú¡f éidfŸ - ~gh°ngh»ërnu£ ifnd°, <ndhny°,  igUnt£ ifnd° 

2. ெகதப்ற்றுள் தொயபங்ைளில் சுயொெ ஈவு நதிப் பூஜ்னம் ன்?  (Sep..20, Bot) (Rev. 2019, Bio(Jun.19, Bio) 

 ெகதப்ற்றுள் என்ஷினொ , பிகபகனொஃபில்ம் கொன் தொயபங்ைளில்  

ைொர்கொகெட்கபட் ஆக்சி கற்ம் நொலிக் அமிநொை நொறுகிது . 

இச்சுயொெத்தி Co2 சயளியிடுயதில்க ,  ஆொல்  O2  னன்டுத்தப்டுகிது .  

இதில் சுயொெ ஈவு நதிப்பு சுழினொை உள்து.  
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3. ik£nlhfh©£çah c£r›éš eilbgw« éidfis étç? 

 ik£nlhfh©£ça c£r›éš vyf£uh‹ fl¤J  r§»è k‰w«  M¡ì#nd‰w gh°gçfuz ãfœ¢Á, »is¡fhiyÁ° 

Ïiz¥ñ ãid k‰W« »u¥° RH‰Á  ngh‹w ãfœ¢ÁfŸ  eilbgW»‹wd. 

4. FS¡nfh° cilÍ« kh‰Wtê¥ ghijæ‹ bga® v‹d? mÂš eilbgW« éidfis étç 

 FS¡nfh°  cilÍ« kh‰W tê¥ ghij bg‹nlh° ~gh°ng£ tê¤jlkhF«.   

 Ïjid th®g®¡-o¡f‹°-è¥nk‹ tê¤jl« v‹w« miH¥gh®fŸ. 

5. fh‰W RthÁ¤jè‹ nghJ xU _y¡TW R¡nuh° KGtJkhf M¡ì#nd‰wkilªJ cUthF«  

 ãfu éisbghUŸfis j‰nghija gh®itæš v›thW fz¡»LthŒ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. js¥bghUŸ gh°gçfuz« v‹whš v‹d? (March 2020 Bot) 

 RthÁ¤jè‹ nghJ js¥bghUŸ _y¡T¿èUªJ fåk ~gh°ng£  ¡F neuoahf kh‰w¥g£L  cUthtJ  js¥bghUŸ 

gh°goufuz« mšyJ  neuo gh°gçfuz« mšyJ  kh‰W gh°goufuz« vd¥gL»wJ. 

7. brš RthÁ¤jè‹ ãiyfŸ, jhtu§fŸ k‰W« éy§FfŸ, Ïu©oY« xnu khÂçahf cŸsitah? c‹ éilia 

     éthÂ¡fÎ« (March 2020 Bot) 

 cæ®nfhs¤Âš jhtu§fS« éy§FfS« ÏUntWg£l mik¥ñfshf ÏU¥ÃD« x‹nwhblh‹W Ïizªnj thœ¡ifia 

mik¤J¡ bfhŸ»‹wd. 

 jhtu§fëš M¡ì#‹ Ïiy¤Jis têahf EiHªJ bršfS¡F¡ fl¤j¥g£L m§nf M¡ì#‹ ga‹gL¤j¥g£L M‰wš 

cUth»‹wJ. kåjåš _¡»‹ têahf m¡ì#‹ _y¡TWfŸ cŸëG¤J EiupuY¡F br‹W m§»UªJ bršY¡F 

Ïu¤j¤Â‹ _y« mD¥g¥gL»wJ. 

 brš RthÁ¤jš bršY¡FŸ eilbgW»wJ. M¡ì#id bršY¡FŸ brY¤J« Áw¥ñ thŒªj mik¥ñ éy§Ffëš 

fhz¥gL»wJ. Mdhš jhtu§fëš Ïšiy. 

 M¡ì#id bršY¡FŸ ñF¤Â ãfœ¤J« brš RthÁ¤jè‹ ãiyfŸ jhtu§fŸ k‰W« éy§FfŸ Ïu©oY« xnu 

khÂçahfÎ« gçzhk ntWgh£il ÏU F¿¥gjhfÎ« cŸsJ. 

8. RthÁ¤jè‹ x£Lbkh¤j ãfœit  és¡F«  éidia vGJf  (Sep. 2020 Bot) 

9. m. behÂ¤jš v‹whš v‹d? (Sep 2020 Bot) 

 Áy cæçd§fŸ M¡ì#‹ m‰w ãiyæš RthÁ¡»wJ. Ïªj ãfœ¢Á 

behÂ¤jš mšyJ fh‰¿yh RthÁ¤jš vd¥gL«. 

 M. MšfAhè¡ behÂ¤jè‹  bjhê‰rhiy ga‹fŸ Ïu©L TWf. 

      1. xæ‹ k‰W« MšfAhè¡ kUghd§fŸ jahç¡f  kUghd¤ bjhê‰rhiyfëš ga‹gL»wJ. 

      2. éåf® k‰W« lhå‹fŸ bjhš bjhê‰rhiyfëY« ga‹gL¤j¥gL»wJ. 

10. வீரின சுயொெம் ன்ொல் ன்? (Rev. 2020, Bot) 

 ழுக்கும் மங்ைளின் அெொதொபணச்  சுயொெ வீத அதிைரிப்பு வீரின சுயொெம் ப்டும் .  டுத்துக்ைொட்டு ஆப்பிள், யொகம, நொ, ப்ொளி 

11. சுயொெ ஈவு அல்து சுயொெ விகிதம் ன்ொல் ன்?  (Rev. 2020, Bio)  

 சுயொசித்தலின் கொது சயளியிடும் ைொர்ன் கட ஆக்கெடு அவுக்கும் னன்டுத்தப்டும்  ஆக்ஸி ன் அவுக்கும் உள் விசிதகந 

சுயொெ ஈவு அல்து சுயொெ விகிதம் ப்டும் .  
 

 

IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. »u¥° RH‰Áæ‹ K¡»a¤Jt§fŸ ahit? 

 TCA RH‰ÁahdJ M‰wiy  ATP tot¤Âš jhtu§fë‹ mid¤J ts®Áij kh‰w§fS¡F« më¡»wJ 

 gšntW ts®nr®¡if brašfis cUth¡F«  fh®g‹ nr®k§fë‹ _y¥ bghUshf¤ Âfœ»‹wd. 

 TCA RH‰Áæ‹ gšntW ÏilbghUŸfŸ Û©L« ts®Áij kh‰w¤Â‰F c£g£L mändh mäy§fŸ, ñuj§fŸ k‰W« 

ãÍ¡ë¡ mäy§fis cUth¡f cjÎ»‹wd. 

 g¢ira§fŸ, ir£nlhFnuh«, ~ig£nlhFnuh« k‰W« Ãw Ã®nuhš bghUŸfS¡F¤ njitahd _y¥bghUshf¢ r¢Áidš  

CoA Âfœ»wJ. 

 -Ñ£nlhfS£lhnu£ k‰W« M¡[hnyh mÁ£nl£ mändh xL¡fkilªJ mändh mäy§fshf cUth»‹wd. 

 ts®Áij kh‰w Ïiléidæ‹ ika ãfœthf ÏJ ÂfœªJ mj‰Fça bghUŸfsl§»a nj¡»lkhf¤ Âfœ»wJ.  
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2. MšfAhè¡  behÂ¤jš k‰W« yh¡o¡ mäy behÂ¤jš x¥ÃLf 

MšfAhè¡ behÂ¤jš yh¡o¡ mäy behÂ¤jš 

1. igUé¡ mäy¤Âš ÏUªJ MšfAhš k‰W« CO2 

cUth»wJ    

yh¡o¡ mäy« k‰W«  CO2 cUth»wJ  

2. Ïu©L goãiyfëš eilbgW»wJ xU goãiyæš eilbgW»wJ 

3. Ïu©L behÂfŸ gŠFbfhŸ»wJ xU  behÂia ga‹gL¤J»wJ 

4. mÁ£lhšoiAL xU Ïilãiy¢nr®k« Ïilãiy¢nr®k« cUthtÂšiy 

5. <°£oš bghJthf eilbgW« 

gh¡Oçah, Áy òŠirfŸ k‰W« KJF ehQŸsit

 jirfëš eilbgW»wJ 

3. FS¡nfh° cilÍ« kh‰W tê¥ghijæ‹ bga® v‹d? mÂš eilbgW« éidfis étç¡fÎ«.(March 2020 Bot) 

 bg‹nlh° ~gh°ng£ tê¤jl« v‹gjhF«. th®g®¡, o¡f‹° è¥nk‹ f©l¿ªjjhš Ïj‰F th®g®¡-o¡f‹°- è¥nk‹ 

tê¤jl« v‹W« miH¡f¥gL»wJ. KÂ®ªj jhtu¢ bršfë‹ ir£nlhÃshr¤Âš eilbgW»wJ.  ÏJ FS¡nfh° 

ÁijtilÍ« kh‰W tê¥ghijahF«. 

 bA¡nrh° khndh ~gh°ng£ ô©£  mšyJ neuo M¡ì#nd‰w tê¤jl« vdÎ« miH¡f¥gL»wJ.  ÏÂš Ïu©L 

ãiyfŸ fhz¥gL»wJ. 1. M¡Á#nd‰w ãiy, 2. M¡Á#nd‰wäšyh ãiy v‹gd. 

 M¡ì#nd‰w  ãfœ¢Áæš MW _y¡TWfshd MW fh®g‹ bfh©l FS¡nfh°-6- ~gh°ng£ MdJ  çònyh°-5-

gh°ng£lhf kh‰wkilÍ« nghJ 6 CO2 _y¡TWfŸ 

k‰W«  12 NADPH + H
+
 cUth¡f¥gL»wJ.   

 Ã‹ñ eilbgW« éidfŸ M¡ì#nd‰wäšyh 

éidahF«.  ÏÂš çñnyh°-5-~gh°ng£(5C) 

_y¡TWfŸ gyju¥g£l Ïil¥bgUŸfshd 

iungh°-5-~gh°ng£(5C), irYnyh° 5 

~gh°ng£(5C), »ëruhšoiAL 3 ~gh°ng£(3C), 

brnlhbA¥Lnyh° 7 gh°ng£(7C) k‰W« 

vç¤nuh°4 ~gh°ng£(4C) cUth»wJ.  ÏWÂahf 

IªJ _y¡TWfshd FS¡nfh° 6 ~gh°ng£ 

Û©L« cUth»wJ. 

4. bg©nlh° ~gh°ng£ tê¤jl¤Â‹ 

K¡»a¤Jt¤Âid és¡Ff (March 2019 Bot)(March 2019 

Bio) 

 HMPõ©£ Ïu©L K¡»akhd 

éisbghUŸfshdNADPH  k‰W« bg©nlh° 

r®¡fiufŸ cUth¡f¤Jl‹ bjhl®ñilaJ. 

 cUth¡f¥g£l ÏizbehÂ NADPH xL¡f cæ® 

c‰g¤Â éidfS¡F¥ ga‹sgL¤j¥gL»wJ 

k‰W« M¡ì#‹ jå _y¡TWfë‹ 

éisÎfëèUªJ ghJfh¡»wJ. 

 iungh°-5-~gh°ng£ k‰W« mj‹ 

têbghUŸfŸDNA, RNA, ATP, NAD, FAD,  k‰W« 

ÏizbehÂA M»ait cUth¡f¤Â‰F¥ 

ga‹gL»wJ. 

 Mªnjhraå‹, è¡å‹ k‰W« Ãw mnuhnk£o¡ 

nr®k§fŸ cUth¡f¤Â‰F vç¤nuh° 

ga‹gL»wJ. 

 ÏJ xë¢nr®¡ifæš nghJ  RUBP _ykhf CO2 

it ãiy ãW¤Â¡ bfhŸtÂš K¡»a g§F 

t»¡»wJ. 

5. »is¡fhiyÁ°  mšyJ  EMP  tê¤jl¤ij étç 

 

ghl«  - 15   ( jhtu ts®¢ÁÍ« gok ts®¢ÁÍ«) 

xU kÂ¥bg©édh¡fŸ 

1. jtwhd th¡»a¤ij¤ nj®ªbjL 

 m) cUth¡f  f£l¤Âš bršgF¥ig j¡fit¤J¡ bfhŸS«. 

 M) Ú£ÁÍw f£l¤Âš ika th¡Fnthš bršèš njh‹W»wJ 

 Ï) KÂ®¢ÁÍW  f£l¤Âš jo¥giljš k‰W« ntWghL miljš eilbgW»wJ 

 <) KÂ®¢ÁÍW f£l¤Âš bršfŸ nkY« ts®»wJ 

2. f¥Ãæ‹ é£l« 6 m§Fy«, F¿KŸë‹ Ús« 10 m§Fy« k‰W« F¿KŸ ef®ªj õu« 5 Ï§Fykhf ÏUªjhš jhtu¤Â‹ 

     c©ikahd ÚŸ ts®¢Áia¡ f©LÃo 

 m). 3 m§Fy«       M) 6 m§Fy«   

 Ï)  12 m§Fy«    <)  1 . 5 m§Fy« 
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3. xU ghš ky®fŸ bfh©l jhtu§fëš Ïªj Ah®nkh‹fshš Ïdkh‰w« ãfœ»wJ.(Sep 2020 Bot) 

 m)  v¤jdhš         M) ir£nlhifå‹     

 Ï)  ABA   <)   M¡Á‹ 

4. rçahf¥ bghUªÂÍŸsij¤ nj®ªbjL 

 1) kåj¢ ÁWÚ®   -  (i) M¡Á‹ Ã 

 2) k¡fh¢nrhs«  - (ii)  G 3 

 3) òŠirfŸ   - (iii) m¥ÁÁ¡ mäy« 

 4) bA®ç§ Û‹ éªJ  - (iv) ifdo‹ 

 5) Ïs« k¡fh¢nrhs«  - (v) M¡Á‹ V 

 6) Ïs« gU¤Â¡fhŒ  -  (vi) Áaho‹ 

 (m)   1  - (iii) 2  - (iv) 3  - (v) 4  - (vi) 5  - (i) 6  - (ii) 

 (M)  1- (v) 2  - (i) 3  - (ii) 4  - (iv) 5  - (vi) 6  - (iii) 

 (Ï)   1   - (iii) 2  - (v) 3  - (vi) 4  - (i) 5  - (ii) 6  - (iv)  

 (<)    1   - (ii) 2  - (iii) 3  - (v) 4  - (vi) 5  - (iv) 6  - (i) 

5.  jhtu§fë‹ éij cw¡f« (Jun. 2019 Bot) 

 m) rhjfk‰w gUt kh‰w§fis¤ jh©o tUjš   

 M) tskhd éijfis cUth¡Fjš 

 Ï) Åça¤ij¡ Fiw¡»wJ     

 <) éij¢ Áijit  jL¡»wJ 

6.  Ã‹tUtdt‰WŸ vªjKiw éij cw¡f¤ij Ú¡f ga‹gL¤j¥gL»‹wd?  

 m) éijÍiw brJ¡ÑL  M) nkhjš ãfœ¤Jjš 

 Ï)  mL¡fik¤jš  <) Ïit mid¤J« 

7. செனற்கை ஆக்ஸின் ன்து   

    அ. IAA ஆ.  IBA  இ.  GA   ஈ NAA. (May .22, Bot)  

8. ைப்பியின்  விட்டம் 6 அங்கும், குறிமுள்ளின் நீம் 10 அங்கும் நற்றும் குறிமுள் ைர்ந்த தூபம் 5 அங்குநொை இருந்தொல் தொயபத்தின் 

    உண்கநனொ நீ யர்ச்சிகனக் ைண்டுபிடிக்ைவும்  (Mar .19, Bot)    

     அ. 12 அங்கும்  ஆ. 30 அங்கும்  இ. 3 அங்கும் ஈ. 6 அங்கும்  

9. கிகக்ைொகசிஸ் நற்றும் கிபப்ஸ் சுமற்சியிக இகணக்கும் கெர்நம்…(May .22, Bot)   

     அ. அசிட்கடல்  CoA    ஆ. ெக்சினிக் அமிம்     இ. சிட்ரிை அமிம்   ஈ.  கருவிக் அமிம் 

10. இகத்துக மூடுயகதத் தூண்டும்   தொயப ெொர்கநொன்து? (May .22, Bot)      

அ. அப்சிசிக் அமிம்    ஆ. ஆக்ஸின்   இ.  கெட்கடொகைனிஸ்   ஈ. ஜிப்பலின் 
Ïu©L k‰W« _‹W kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. Â£lä¥g£l brš Ïw¥ñ ( PCD ) g‰¿ ÁWF¿¥ñ tiuf 

 KG ¤jhtunkh mšyJ mj‹ xU gFÂfnsh  bjhl®¢Áahf _¥giljš _y« Ïw¥gij Â£läl¥g£l brš Ïw¥ñ 

v‹»nwh«. jå brš Ïw¥ñ v‹W« miH¡f¥gL»wJ. 

2. ky®fŸ njh‰Wé¤jš xë¡fhy¤Jt¤Â‹  brašghLfŸ g‰¿ étç? 

 24 kâ neu RH‰Áæš nghJkhd xë¡fhy msÎ xU õ©lš RH‰Á vd fUj¥gL»wJ.  jhtu§fŸ ky®tj‰fhf x‹W 

mšyJ mj‰F nk‰g£l õ©lš RH‰Á njit¥glyh«.  jiH bkh£L ky® bkh£lhf kh‰w¥gl njit¥gL« õ©lš 

RH‰Ána xë¡fhy¤Jt õ©lš vd¥gL«.  

 vL¤J¡fh£lhf FW«gfš jhtukhd rhªÂa« (fh¡èg®) jhtu¤Âš xU õ©lš  RH‰Á njit¥gL»wJ. Mdhš 

Ãsh‹nlhnfh v‹w ÚŸ gfš jhtu¤Âš 25 õ©Ljš RH‰ÁfS« njit¥gL»wJ. 

3. cæ®rh® ÏW¡f¤Â‹ braš E£g§fis  és¡Ff? 

 itu°fŸ, gh¡Oçah¡fŸ, òŠirfŸ, x£L©âfŸ, ò¢ÁfŸ , fisfŸ  ngh£o¤jhtu§fŸ ngh‹witfshš jhtu§fëš 

V‰gL« fLikahd éisÎfns cæçaš rh® ÏW¡f« vd¥gL«. 

 mšènyhgÂ  - X® cæçd« c‰g¤Â brŒÍ« x‹W mšyJ mj‰F nk‰g£l cæç ntÂbghUŸfŸ Ãw cæçd§fë‹ 

Kis¤jš, ts®¢Á k‰w« Ïd¥bgU¡f¤Âš bgU«  jh¡f¤ij V‰gL¤J»‹wd.  ÏJ mšènyhgÂ 

v‹wiH¡f¥gL»‹wd.  ÏÂš e‹ik jUgitfS«, Ô§fë¥gitfS« cŸsd.  

 nehŒ cUth¡f« - E©Qæçfë‹ éisthš jhtu§fëš nehŒ c©lh»‹wd. v.fh - rhªnjhnkhdh° Á£ç 

4.jhtu ts®¢Áia mséL« KiwfŸ ahit? (Sep..20, Bot) 

 jhtu§fë‹ ts®¢Á Ñœf©lthW msél¥gL»‹wJ, 

 1. ÚŸ th¡»š mšyJ FW¡fséš mÂfç¤jiy mséLjš         2. cy® vil mšyJ <u vil  mÂfç¤jš   

 3. csÎ k‰W« gUk‹ mojf¤jš ( fåfŸ  k‰w« ÏiyfŸ)         4. bršfŸ v©â¡ifæš mÂfç¤jš 

5. cUkhU« j‹ik v‹whš v‹d? (Mar.20, Bio) 

 jhtu§fŸ Nœãiy mšyJ ts®¢Á ãiyfS¡F¤ jFªjthW gšntw cUt mik¥ñfŸ njh‹W»wJ.  Ï¤jifa ÂwD¡f 

cUkhW« j‹ik v‹W bga®.  

 vL¤J¡fh£lhf -  bA£onuh~Ãè fhz¥gL« jhtu§fŸ gU¤Â k‰W« bfh¤jkšè jhtu§fëš Ïs«  jhtu ÏiyfŸ cUt 

mik¥ñ«  KÂ®ªj jhtu¤Â‹ ÏiyfŸ cUkh‰wkilªJ ntWg£l tot¤ÂY« fhz¥gL«. 

6. nghšo§ - tiuaW¡fÎ«  (March 2020 Bio)(Jun. 2019 Bot) 

 jhtu§fë‹ ÛJ í¥uè‹fŸ bjë¡F« nghJ mrhjhuz fQéil¥ gFÂ Ú£Áail»wJ. ÂObud j©L Ú£ÁailtJ« 

mjid¤ bjhl®ªJ ky®tJ« nghšo§ vd miH¡f¥gL»wJ. 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


K. ghyR¥Ãukâa‹,M.A., M.Sc., M.Ed., B.L.I.S., jhtuéaš MÁça®, khÂç¥gŸë, brªJiw, mçaÿ® kht£l«.  (9486066155) Page 46 

7. j£g¥gjd« v‹whš v‹d? 

 Xë fhy msÎ jéu ky®jiy c©lh¡f Áy jhtu§fë‹ Mu«gfhy ts®ãiyæd nghJ Fiwªj msÎ bt¥gãiy V‰ñ 

x‹W njit¥gL»wJ.  

 ÏUgUt k‰W« gy gUt jhtu Á‰¿d§fëš Fiwªj bt¥gãiy¡F  (0C Kjš 5C ) c£gL¤Â ky®jš õ©l¥gL»wJ   

Ïªj ãfœ¢Á  jlg¥gjd« vd¥gL«. 

8. xë¡fhy¤Jt¤Â‹ mo¥gilæš jhtu§fë‹ tifghL 

 beL«gfš jhtu§fŸ     - g£lhâ, gh®è, X£° 

 FW«gfš jhtu§fŸ  - ñifæiy, beš, nrhahbkh¢ir 

 gfysÎ rhuhj¤ jhtu§fŸ  -  j¡fhë, cUis,  gU¤Â 

9. ç¢kh©£ yh§¡ éisÎ v‹whš v‹d? (Rev. 2020, Bot) 

 ir£nlhifå‹ fåk C£l Ïl¥bga®¢Á mila¢ brŒJ jhtu§fŸ tajhtij jhkj¥gL¤J»wJ  Ïj‰F ç¢kh©£ 

yh§¡ éisÎ v‹W bga®. 

10. கர் புவி ொட்டமும், திர் எளி ொட்டமும் சைொண்ட தொயப ொைத்தின் ண்புைக ழுதுை(Jun.19, Bot) 

 கர் புவி ொட்டமும், திர் எளி ொட்டமும் சைொண்ட தொயப ொைம் கயர்ைள் ஆகும்.  அதன் ண்புைள் 

 கயர்ைள் தொயப அச்சின் கீழ் கொக்கி யரும் குதினொகும் . 

 கயர்ைளில் ச்கெனம் இல்ொத்தொல்  சுகநனற்தொை உள்து. 

 கயர்ைளில் ைணுக்ைள், ைணுவிகடப்குதிைள்  ைொணப்டுயதில்க . 

 கயர்ைளில் இருந்து கயர் தூவிைள் கதொன்றுகின் . இகயைள் நண்ணிலிந்து  நீகபயும், ைனிந உப்புைகயும் உறிஞ்சுகிது . 
IªJ kÂ¥bg© édh¡fŸ 

1. ir£nlhifå‹ thœéaš éisÎfŸ ahit? (March 2019 Bio)(March 2020 Bot) (Sep..20, Bio) 

 M¡ì‹ ÏU¡F« nghJ brš gF¥ig õ©L»wJ. 

 jhtu§fë‹ cw¡f ãiyia Ú¡» Kis¡F« go brŒ»wJ. 

 M¡ì‹ ÏU¡F« nghJ g£lhâæš g¡fbkh£L ts®¢Áia õ©L»wJ 

 ir£nlhifæ‹ fåk C£l Ïl¥bga®¢Á mila brŒJ jhtu§fŸ tajhtij jhkj¥gL¤J»wJ.  

Ïj‰F ç¢kh©£ yh§¡ éisÎ v‹W bga®. 

 ir£nlhifæ‹ ñuj nr®¡if Åj¤ij mÂfç¡fÎ«, f‰iwæil nf«Ãa¤ij cUth¡fÎ«, ñÂa  ÏiyfŸ k‰W« 

»isfŸ  cUthjiyÍ« õ©l cjÎ»wJ. 

2. tw¢Á ãiyæš jhtu§fŸ vÂ®bfhŸS« braèaš éisÎfŸ ahit? 

  Ú® g‰wh¡Fiwahš v‰gL« tw£Áædhš jhtu§f‹ V‰gL« braèaš éisÎfŸ 

 1. brš ts®¢Á, bršRt® c‰g¤Â Fiwthš bršfŸ mséš Á¿ajh»‹wd. 

 2. ie£u#‹ ãiyãW¤j« k‰W« xL¡f« behÂfë‹ Fiwthd brašghlhš Fiw»‹wd. 

 3. m¥ÁÁ¡ mäy« c‰g¤Â mÂfç¤J Ïiy¤JisfŸ _Ltjhš Úuhé¥ngh¡F Åœ¢ÁÍW»wJ. 

 4. ñnuh£nlhFnshnuh~Ãš c‰g¤Â jilgLtjhš xë¢nr®¡if Åœ¢Áail»wJ 

 5. RthÁ¤jš k‰W« czÎ¥ bghU£fë‹ Ïl¥bga®¢Á Fiw»wJ. 

 6. Ú® ÏH¥ghš behÂfŸ brašghL mÂfç¤J M®.v‹.V k‰w« ñuj« Áij¡f¥gL»wJ. 

 7. fh®nghiA£nu£ Ïl¥bga®Î ghÂ¡f¥gL»wJ. 

3. jhtu ts®¢Á Ah®nkh‹fë‹ g©ñfŸ ahit? 

  1. Ah®nkh‹fŸ jhtu§fë‹ nt®fŸ, j©LfŸ k‰W« Ïiyfëš c‰g¤Âah»‹wJ. 

 2. jhtu¤Â‹ xU gFÂæèUªJ k‰bwhU gFÂ¡F¡ fl¤J¤ ÂR¡fŸ _y« fl¤j¥gL»wJ. 

 3. äf¡ Fiwªj mséš njit¥gL»wJ.  4. mid¤J Ah®nkh‹fS« fçk¢ nr®k§fshF«. 

 5. Ah®nkh‹fŸ c‰g¤Â‰F¢ Áw¥ghd bršfnsh mšyJ cW¥ñfnsh Ïšiy 

 6. jhtu ts®¢Áia¤ õ©Ljš, jilbrŒjš, ts®¢Á cUkh‰w« nghdwt‰¿š K¡»a g§F t»¡»wJ. 

4. í¥uè‹  thœéaš éisÎfŸ ahit? (Mar.20, Bio) 

 1. brš gF¥ñ k‰W« brš Ú£Á fhuzkhf mrhjhuz ts®¢Áia cUth¡Fjš. 

 2. ÂObud j©L Ú£ÁailtJ« mjid bjhl®ªJ ky®tJ«  nghšo§ vd miH¡f¥gL»wJ. 

 3. cUis¡»H§»š bkh£L cw¡f¤ij Ú¡F»wJ. 

 4. bghJthf <uh©L jhtu§fëš Ïu©lh« M©oš ky®tj‰F gÂyhf Kjyhkh©onyna ky®jš cUth»wJ. 

 5. éijæyh fåfis cUth¡F»wJ. 

 6. F¡f®Ã£nlÁæš M© ky®fŸ cUthjiy õ©o  gæ® nk«gh£o‰F cjÎ»wJ. 

 7. Âuh£iræš ky®fë‹ v©â¡ifia mÂfç¡»wJ.  8. éij Kis¤jiy ö©L»wJ. 

5 . Âir rh®girÎ¡F« ãiykhW« mirÎ¡F« Ïilna cŸs ntWghLfis vGJf? (Sep 2020 Bot) 

Âirrh®girÎ ãiykhW« mirÎ 

1. Ï›tirÎ xnu Âiræyhd cªJjyhš ãfœ»wJ xnu gutyhd cªEjyhš ãfœ»wJ 

2. cªJjyhdJ ñnuh£nlhÁshr¤Â‹ ÛJ xU Âiræš 

brašgL»wJ 

cªJjyhdJ ñnuh£nlhÃshr¤Â‹ mid¤J ãiyfëY« 

brašgL«. 

3. cªJjè‹ Âir¡F r«kªj¥g£l Âiræš Jy§fš 

eilbgW«. 

cªJjè‹ Âir¡F« mirÍ« cW¥ñfS¡F« bjhl®ñ 

Ïšiy. 

4. xU g¡f ts®¢Áahš V‰gL« tisÎ mirÎfshF« tisÎ mirÎfshf ÏUªjhY« ÛS»wJ. 

5. xë¢rh®girÎ, Ú®rh®girÎ, bjhL¢rh®girÎ cw¡fKW mirÎ, eL¡fKW mirÎ 

6. jhtu§fŸ kåj®fis¥ ngh‹W Ah®nkh‹fis¡ bfh©LŸsJ. mit ahit? mt‰¿š VjhtJ x‹¿‹ thœéaš 

    éisÎfis¥ g‰¿ vGJf (Jun. 2019 Bio) 
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    1. ts®¢Á Ah®nkh‹fŸ jhtu§fëš fhz¥gL»‹wd. 

 mitfŸ 1. M¡ì‹, 2. í¥uè‹, 3. Ir£nlhifå‹,  v¤Âè‹, 5. M¥ÁÁ¡ mäy«. 

7. M¡ì‹ thœéaš éisÎfis  és¡Ff  (March 2019 Bot) 

 Kis¡FW¤J k‰W«  j©oš brš Ú£Áia õ©L»wJ. 

 Ïj‹ br¿Î mÂfkhF«nghJ ntç‹ ÚŸ ts®¢Áia jilbrŒJ g¡f nt®fë‹ ts®¢Áia õ©L»wJ. 

 Eå bkh£L ÏU¡F« nghJ  g¡fbkh£L ts®¢Áia jil brŒ»wJ. mj‰F Eå MÂ¡f« v‹W bga®. 

 M¡ì‹ cÂ®jiy jilbrŒ»wJ. 

 fisfis Ú¡FtÂš K¡»a g§fh‰W»wJ. v.fh. 2,4,D 

 éijæyh¡fåfis cUth¡FtÂš  bra‰if M¡ì‹ K¡»a g§fh‰W»wJ. 

 éij cw¡f¤ij Ú¡F»wJ. 

8. உதிர்தக தூண்டும் ெொர்கநொன்ைள் கய? அயற்றின் முக்கினத்துயம் னொகய? (Jun.19, Bot) 

 உதிர்தல் னும் நிைழ்ச்சிகன இனற்கைனொை உள் அகத்து ெொர்கநொன்ைளும்  ொதிக்கிது . அப்சிசிக் அமிம் நற்றும் த்திலின் 

கொன்கய  உதிர்தக தூண்டும்  ெொர்கநொன்ைொகும் . 

         உதிர்தலின் முக்கினத்துயம்  

 முதிர்ந்த இகைள், ைனிைள் உதிர்தலிொல்  பிரிகிது. 

 ைனிைள் பவுயதற்கும் , தொயப யொழ்க்கை சுமற்சிக்கும் உதவுகிது . 

 கைொகட ைொங்ைளில் இகயுதிர் தொயபங்ைள் இகைக உதிர்ப்தொல்  நீகப தக்ைகயத்துக்சைொள் உதவுகிது . 

 கீழ்நிகத்தொயபங்ைளில்  ச ம்நொக்ைள் நற்றும் தொயப குதிைள் உதிர்யதொல் உட இப்சருக்ைம் கடறுகிது . 
9. jhtu ts®¢Á xG§FgL¤Âfë‹ tiffis vGJf 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your study materials to our email id - padasalai.net@gmail.com

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/

