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gj;jhk; tFg;G – mwptpay;   
  miuahz;Lg;; nghJj;Njh;T  - 2019 

                TENTATIVE ANSWER KEY  
                                                                                                                                                                                    kjpg;ngz;fs;: 75  

tp.v tpilf;Fwpg;G 
kjpg;ngz;fs; 

12x1=12 

1.  d) 8.31J Nkhy;-1K-1 1 

2.  c) kpd; Mw;wy; 1 

3.  a) miyapd; jpirapy; mjpu;TWk; 1 

4.  c) ,Uk;G -59 1 

5.  a) 17tJ 1 

6.  c) 1-ii, 2-iv, 3-i, 4-iii 1 

7.  a) mjpfg; Gwg;gug;gsT 1 

8.  b) ikl;Nlhfhz;l;upahtpd; cl;gFjp 1 

9.  c) bA+uhNkl;lu; 1 

10.  a) fz;tpopj;jpiu 1 

11.  d) ngupa ,wF Nghd;w #y;Kb 1 

12.  b) nkl;lhnrd;l;upf; 1 

 

gFjp - II. 

vitNaDk; 7 tpdhf;fSf;F tpilaspf;fTk; 

 (tp.vz;. 22 fl;lhak; gjpyspf;fTk;) 

7x2=14 

13.  1942 சிகாககா, அமநரிக்கா 2 

14.  

காற்றில்ா சூழ்நிலயில் நீர்த்த HCl நற்றும் H2SO4 அமிங்களுடன் 

விலபுரினாது.ஆால் காற்றின் முன்னிலயில் அமித்தில் கலபகின்து. 

2 Cu + 4 HCl + O2 (காற்று) 2 CuCl2 +   2 H2O 

நீர்த்த H2SO4 

Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 ↑ + 2 H2O 

    2 

15.  
Ca3 (PO4)2  

Ca ன்அணு நில = 40, P-ன்அணு நில = 30,  

O ன்அணு நில = 16.  
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Ca3 (PO4)2 ன் கநாார்நில  

= (40 × 3) + [30 + (16 × 4)] × 2  

= 120 + (94 × 2)  

= 120 + 188  

Ca3(PO4)2 ன்கநாார் நில = 308 கி 

 
 
 

16.   நது உடாது 7.0 முதல் 7.8 யலப உள் pH ல்ல சார்ந்து 

கயல மசய்கிது.  

 உயிரிங்கள் ஒரு குறுகின pH ல்லக்குள் நட்டுகந உயிர் யாம 

இனலும்.  

 ம் உடலில் உள்திபயங்கள் மயவ்கயறு pH நதிப்புகலக் 

மகாண்டலய. 

 டுத்துக்காட்டாக நனிதபத்தத்தின் pH நதிப்பு 7.35 லிருந்து 7.45 ஆகும்.  

 இந்த நதிப்பிலிருந்து குலந்தாகா அல்து அதிகரித்தாகா, அது 

காலன உண்டாக்கும். 

 இபத்தத்தின் கதாபானநா pH நதிப்பு 7.4 

நனித மசரிநா நண்டத்தில் pH  நதிப்பு 

pH நாற்ம் – ற்சிலதவுக்குக் காபணம்  

நண்ணின்pH  

நலம நீரின்pH  

 
 
 
 
 
2 

17.  i) ANS – d; tpupthf;fk; vd;gJ jhdpaq;F euk;G kz;lyk; MFk;. 
,J cs;SWg;G euk;G kz;lyk; vd;Wk; miof;fg;gLfpwJ. 
ii ANS – jhdpaq;F euk;G kz;lyj;jpy; ,U gpupT euk;Gfs; 
fhzg;gLfpwJ. mit 
(m) gupT euk;Gfs;   (M) vjpu;g;gupT euk;Gfs; MFk;. 

1 
 
1 

18.  புலத உயிர்ப் டியங்களின் முக்கினத்துயம் 

i முந்லதன தாயபங்கலப்ற்றின யபாறு நற்றும் ரிணாநத்லதப் 

பிபதிலிக்கிது.  

ii தாயப புலதஉயிர்ப்டியங்கள் மூம் தாயப உகத்லதப்ற்றின ஒரு 

யபாற்று அணுகுமுலலன அறின முடிகிது.  

iii தாயப யலகப்ாட்டினலுக்கு இது உதவுகிது.  

iv. தாயபப்புலதஉயிர்ப்டியங்கள், தாயபங்கலப்ற்றின மதளியா 

விக்கத்லதயும் உள்லநப்லயும் ஒப்பிட உதவுகிது. 

 
 
1 
 
1 

19.  
புப்பப்ல பூசுதல் (லயகனனும்  இபண்டு) 

உகாகத்தின் மீது ாதுகாப்புக்கலய பூசுதல் அரிநாத்லத தடுக்கும். இதன் 

யலககாய  

அ. ாகமுாம்பூசுதல்: இரும்பின் மீது துத்தாக மின் முாம் பூசுயதற்கு 

ாகமுாம் பூசுதல் ன்று மனர்.  

ஆ. மின்முாம் பூசுதல்: ஒரு உகாகத்லத நற்மாரு உகாகத்தின் கநல், 

மிசாபத்தின் மூம் பூசுதல் மின்முாம் பூசுதல் ஆகும்.  

இ. ஆகாட்டாக்கல்: உகாகத்தின் புப்பப்ல, மின் கயதிவிலகளின் 

மூம், அரிநா திர்புள்தாய் நாற்றும் நிகழ்வு ஆகாடாக்கல் ஆகும். 

அலுமினினம் இந்த முலக்கு னன்டுகிது.  
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ஈ. கககதாடு ாதுகாப்பு: ளிதில் அரிநாம் அலடயும் உகாகத்லத 

ஆகாடாகவும், ாதுகாக்க கயண்டின உகாகத்லதக் ககத்கதாடாகவும் 

மகாண்டு, மின் கயதி விலக்கு உட்டுத்தும் நிகழ்வு ககத்கதாடு ாதுகாத்தல் 

ஆகும். இவ்விலயில் ளிதில் அரிடும் உகாகம் தினாக உகாகம் 

ப்டும். 
20.  ஜீன்கள ாம் விரும்பினடி ளகனாள்யதும், புதின உயிர்கள உருயாக்க 

ஜீன்கள எரு உயிரிலிருந்து  நற்றாரு உயிரிக்கு இடம் நாற்றுதலும் 

நபபுப்றாறியினல் ப்டும் . 

2 

21.  
 

1)Script Area: இஙகு நிபல் (Script) கட்டலநக்கப்டுகிது   

2) Block Menu: இஙகிருந்து பிாக்கு யலகலநலன  (blocks category-        

                     Programming   Statements) கதர்வு மசய்ன முடியும் 

3) Block Palette: இஙகு பிாக்குகல  (block) கதர்வு மசய்னாம் 

 
 
2 

22.  கடத்தியின் மின்ழுத்த கயறுாடு = 30V 

கடத்தியின் முலகளுக்கிலடகன மின்காட்டம்  = 2A 

கடத்தியின் மின்தலட  = R =
𝑉

𝐼
 

R =
30

2
 

R = 15𝛺 

 
1 
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 gFjp - III 
vitNaDk; 7 tpdhf;fSf;F tpilaspf;fTk;.  

(tp.vz;. 32 fl;lhak; gjpyspf;fTk;) 
7x4=12 

23.   i) ghapy; tpjp: 
     khwh ntg;gepiyapy;> xU Fwpg;gpl;l epiwAila thAtpd; 
mOj;jk; mt;thAtpd; gukDf;F vjpu;j;jftpy; mikAk;. 

                          P𝛼
1

𝑣
 

ii) ,ay;G thA kw;Wk; ey;ypay;G thA NtWghL 
,ay;G thA ey;ypay;G thA 

1. xU Fwpg;gpl;l ftu;r;rp 
tpirapdhy;> xd;nwhnlhd;W 
,iltpid Gupe;J nfhz;bUf;Fk; 
mZf;fs; my;yJ %yf;$Wfs; 
mlq;fpa thAf;fs;. 

xd;Nwhnlhd;W ,iltpid 
Gupahky; ,Uf;Fk; mZf;fs; 
my;yJ %yf;$Wfis 
cs;slf;fpa thAf;fs;. 

2. kpf mjpfsT ntg;gk; my;yJ 
kpff; Fiwe;j msT mOj;jj;ij 
cila ,ay;G thAf;fs; 
ey;ypay;G thAf;fshf nray;gLk;.  
Vnddpy; ,e;epiyapy; mZf;fs; 
(m) %yf;$WfSf;fpilNa 
vt;tpj ftu;r;rp tpirAk; 
nray;gLtJ ,y;iy. 

ey;ypay;G thAf;fspy; 
mZf;fs; (m) 
%yf;$WfSf;fpilNaahd 
ftu;r;rp tpirapd; typik 
FiwT. 

 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

24.  i) Gtpj;njhLg;Gf; fk;gpapd; gq;F 
 kpd; frptpdhy; cUthFk; Mgj;jhd kpd;Ndhl;lk; Gtpj;njhLg;Gf; fk;gp 

topahf Gtpf;Fr; nry;fpwJ. 
 vdNt> Gtpj;njhFg;Gf; fk;gp ,izg;ghdJ xU ghJfhg;G muzhf 

mike;Jd; kpd; frptpdhy; cz;lhFk; kpd;djpu;r;rpiaj; jtpu;f;fpwJ. 
ii)LED  tpsf;fpd; ed;ikfs; 
 ,J Rw;Wr;#oYf;F ghjpg;ig Vw;gLj;jhJ. 
 gy epwq;fspy; ntspaPl;bid ngw;Wf;nfhs;s rhj;jpakhfpwJ. 
 kypT tpiy kw;Wk; Mw;wy; rpf;fdk; cilaJ. 
 ghjurk; kw;Wk; gpw er;Rg; nghUs;fs; gad;gLj;jg;gLtjpy;iy. 

 
1 
 
1 
 
 
1 
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25.  a) 
t.vz;  IUPAC ngau; fl;likg;G tha;ghL 
1.  CH3CH2OH vj;jdhy; 

 
 

2.CH3 COOH  vj;jdhapf; mkpyk; 

 
 

b)  
 
 

    2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 

26.  i) கிரிஸ்டாவில்  நுண்ணின மடன்னிஸ் பாக்கட்யடிய துகள்கள் 

காணப்டுகின். இலயஆக்ஸிகசாம்கள் (F1 துகள்கள்)  

அலமக்கப்டுகின்.  

 

 

  

 

 

ii) கார்ன் ளட ஆக்ளைடு நற்றும் நீரின் உதவினால் , சூரின எளியின்     

முன்னிளயில்  ச்ளைனத்தில் கார்பா ளைட்பபட் 

தனாரிக்கப்டுகிது . 

                      
2 2 6 12 6 2 26 12 6 6CO H O C H O H O O    #upa xsp

FNshNuh / gpy;            

கார்ன் ளட ஆக்ளைடு + நீர் குளுக்பகாஸ் + நீர் + ஆக்ஸிஜன் 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

27.  i)இடப்மனர்ச்சி 

அட்லட, தத்தில் 1) யலதல் அல்து ஊர்தல் முலயிலும், நீரில்  

  2) நீந்துதல் முலயிலும் இடப்மனர்ச்சி மசய்கிது.  

1) யலதல் அல்து ஊர்தல் இனக்கம்  

இவ்யலக இனக்கநாது தலசகளின் சுருக்கம் நற்றும் நீள்தல் மூம் 

லடமறுகிது. இவ்வினக்கத்தின் காது ஒட்டிக்மகாள்யதற்கு இரு 

ஒட்டுறிஞ்சிகளும் உதவுகின்.  

2) நீந்துதல் இனக்கம்  

அட்லடனாது நீரில் மிகுந்த மசனாக்கத்துடன் நீந்தி, அல இனக்கத்லத 

கநற்மகாள்கிது. 
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ii) அட்லடகள் இபத்த உலலயத் தடுத்து, இபத்த ஓட்டத்லத 

விலபவுடுத்துயதில் மசனல்தின் மிக்கலய. சுற்காட்டக்குலாடுகலயும், 

இபத்த ஓட்டநண்டம் மதாடர்ா காய்கலயும் அட்லடகள் 

குணப்டுத்துகின். கநலும் அட்லடயின் உமிழ்நீரிலிருந்து 

பிரித்மதடுக்கப்டும் கயதிப்மாருள்கள்உனர்இபத்த அழுத்தத்லதக் குலக்கும் 

நருந்துகள் தனாரிக்கப் னன்டுகின். 

 
 
 
2 
 
 
 

28.  அனிச்லச மசனல் நற்றும் அதன் யலககள் 

அனிச்லசச் மசனல் ன்து தன்னிச்லசனாகஒரு தூண்டலுக்கு தில் 

விலயாகடக்கும் திர்விலஆகும். இரு யலகனா அனிச்லசச் 

மசனல்கள்காணப்டுகின்.  

(1) ளின அல்து அடிப்லடனா அனிச்லசச் மசனல்கள்: இவ்யலகனா 

அனிச்லசச் மசனல்கள்உள்ார்ந்த நற்றும் கற்றுணபாததுங்கல்காகும். 

ம்முலடன அன்ாட யாழ்வில் ாம் ளிலநனா அனிச்லசச் 

மசனல்கல னன்டுத்துகிகாம். உதாபணநாக நது கண்ணில் தூசி 

விழும் காது இலநகல மூடுதல், தும்முதல், இருமுதல், மகாட்டாவி 

விடுதல் கான் இச்மசனல்கல ாம் ம்லந அறினாநககன, 

சிந்திக்காநககன உடடினாக மசய்கிகாம்.  

2) மப்ட்ட அல்து கட்டுப்டுத்தப்ட்ட அனிச்லசச் மசனல்கள்:        

        இவ்யலகனா அனிச்லசச் மசனல்கள் கற்ல் நற்றும் யிற்சியின் மூம் 

மசனல்டுத்தப்டுலயனாகும். ஹார்கநானினம் யாசித்தலின் காது இலச 

குறிப்புகளுக்ககற் சரினா கட்லடலனஅழுத்துயதும், விடுவிப்தும் கற்ல் 

மூம் மப்ட்ட அனிச்லசச் மசனாகும். 

     2 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
 

29.  றற்பார் தளமுள(P): அயர்தது ஆய்விற்கு எரு தூன றட்ளடத் 

தாயபத்ளதயும் தூன குட்ளடத் தாயபத்ளதயும் பதர்ந்றதடுத்தார்.  

முதல் ைந்ததி (F1) றற்பார்: தூன றற்பார்கப்பின் மூம் றப்ட்ட 

விளதகளிலிருந்து பதான்றும் தாயபங்கள் முதல் ைந்ததி தாயபங்கள் ஆகும். 

அளத்துத் தாயபங்களும் றட்ளடத் தன்ளநக் றகாண்டஎரு ண்புக் 

கப்புயிரிகள்.  

இபண்டாம் ைந்ததி (தளமுள) F2: F1 ைந்ததியின் எரு ண்புக் 

கப்புயிரிகளத் தன் நகபந்தச்பைர்க்ளகக்கு உட்டுத்தும் பாது றட்ளட 

நற்றும் குட்ளடத் தாயபங்கள் 3 : 1 ன் விகிதத்தில் பதான்றி . 

கப்ற் றட்ளட   கப்ற் குட்ளட 

TT    tt                 (T)    (t)    

 

                                                   Tt     F1 தளமுளஎருண்புகப்புகள   

                                                 தன்நகபந்தச்பைர்க்ளகக்குஉட்டுத்தும்பாது  

F2 ைந்ததியில் மூன்று யளகனா தாயபங்கள் பதான்றி.  

கப்ற் றட்ளட (பைாபநாளைகஸ்) TT – 1  

கப்பிறட்ளட (றைட்டிபபாளைகஸ்) Tt – 2  

கப்ற் குட்ளட                               tt – 1 
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30.  யட்டாப இத்தாயபவினல் ன்து ஒரு குறிப்பிட்ட குதியில் உள்தாயபங்கள் 

அப்குதியில் உள்நக்களுக்கு யழி யழினாக வ்யாறு னன்டுகிது 

ன்லதப்ற்றி அறியதாகும். 
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யட்டாப இத் தாயபவினலின் முக்கினத்துயம்  

 பம்லபபம்லபனாகத்தாயபங்களின் னன்கலஅறின முடிகிது.  

 நக்குத்மதரிந்தநற்றும் மதரினாததாயபங்களின் னன்கலப்ற்றின 

தகயல அளிக்கிது.  

 யட்டாப இத்தாயபவினாது நருந்தாளுர், கயதியினல் யல்லுர், 

மூலிலகநருத்துயப்யிற்சினார்முதாகாருக்குப்னன்டும் 

தகயல்கலஅளிக்கிது.  

 நலயாழ்மங்குடி நக்கள் நருத்துய இ அறிவினல் மூம் யலகனா 

காய்கலக் குணப்டுத்தும் நருந்துத்தாயபங்கலஅறிந்து லயத்துள்ர்.  

.கா.: யயிற்றுப்காக்கு, காய்ச்சல், தலயலி, சர்க்கலப காய், நஞ்சள் 

காநால, ாம்பு கடி நற்றும் மதாழு காய்முதா காய்களுக்கு 

தாயபங்களின் ட்லட, தண்டு, கயர், இல, பூமநாட்டு, பூ, கனி, விலத, 

ண்மணய் நற்றும் பிசின் முதாயற்லப் னன்டுத்திக் குணநாக்கிர்.  

 
 
  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 

31.   சி பபங்களில் நது உடலின் றைல்கள், திசுக்கள் நற்றும் உறுப்புகள் ஜீன் 

    பகாாறுகளிாபா , பாய்காபா அல்து வித்திாபா  நிபந்தபநாக     

     பைதநளடனாம். 

 இந்தச் சூழ்நிளகளில் பநற்கண்ட குளாடுகளச் ைரிறைய்ன 

    குருத்தணு சிகிச்ளை னன்டும் . 

 ார்க்கின்ைன் பாய் நற்றும் அல்சீநர் பாய் பான் பம்புச் சிளதவு 

    குளாடுகளக் குணப்டுத்த பம்புக் குருத்தணுக்கள்     

    னன்டுத்தப்ட்டு  சிளதயளடந்த அல்து இமந்த நியூபான்களுக்குப்      

    திாக திலீடு றைய்னப்டுகின் . 
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32.  a) Nru;kk; A vj;jdhapf;mkpyk;  B vj;jpy; vj;jNdhNal;  
b)  

 
c)  v];luhf;Fjy; 

1 
 
 
 

    2 
 
    1 
 

 gFjp - IV 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;fTk;. 
3x7=21 

33.   a) i) ce;jkhwhf; Nfhl;ghL  

 Gwtpir VJk; jhf;fhj tiuapy; xU nghUs; my;yJ Xh; mikg;gpd; kPJ 
nray;gLk; nkhj;j Neh;nfhl;L ce;jk; khwhky; ,Uf;Fk;.  

 
 
1. A kw;Wk; B vd;w ,U nghUl;fspd; epiwfs; KiwNa m1 kw;Wk; m2 vd;f.  
2. mit Neh;Nfhl;by; gazpg;gjhf; nfhs;Nthk;  
3. u1 kw;Wk; u2 vd;tit mtw;wpd; Muk;gj; jpirNtfq;fshff; nfhs;Nthk;.  
4. nghUs; A MdJ B I tpl mjpf jpirNtfj;jpy; nry;tjhf fUJNthk;  
    (u1 >u2) 
5. ‘t’ vd;w fhy ,ilntspapy; nghUs; A MdJ> B kPJ Nkhjiy    
   Vw;gLj;JfpwJ.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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6. NkhjYf;Fg; gpwF mg;nghUs;fs; mNj Neh;Nfhl;by; v1 kw;Wk; v2      
  jpirNtfj;jpy; gazpg;gjhff; nfhs;Nthk;.  
   epA+l;ldpd; ,uz;lhk; tpjpg;gb.  
B apd; kPJ A nray;gLj;Jk; tpir  

FB = m2 
 𝑉2−𝑢2 

𝑡
 

A apd; kPJ B nray;gLj;Jk; tpir  

FA = m1 
 𝑉1−𝑢1 

𝑡
 

epA+l;ldpd; %d;whk; tpjpg;gb A apd; kPJ nray;gLk; tpirahdJ B apd;kPJ 
nray;gLk; vjph;tpirf;F rkk;.  
tpir = vjph;tpir  
 FA           =          - FB 

 m1 
 𝑉1−𝑢1 

𝑡
   =     - m2 

 𝑉2−𝑢2 

𝑡
 

m1𝑽𝟏+ m2𝑽𝟐= m1 𝒖𝟏+ m2𝒖𝟐 

Nkw;fhz; rkd;ghL ,e;epfo;tpy; ntsptpirapd; jhf;fk; VJk; ,y;yhjNghJ> 
NkhjYf;F gpd; cs;s nkhj;j ce;j kjpg;G> NkhjYf;F Kd; cs;s nkhj;j 
ce;j kjpg;gpw;F rkk; vd;gijf; fhl;LfpwJ.   
,J nghUspd; kPJ nray;gLk; nkhj;j ce;jk; xU khwpyp vd;w Neh;Nfhl;L ce;j 
moptpd;ik tpjpapid ep&gpf;fpwJ.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 ii)nghUspd; Neu;f;Nfhl;L ce;jk; =epiw xjpirNtk;  
        P=mxv 

         V= 
𝑃

𝑀
 

                                        V = 
2.5

5
x

10

10
 

                                        V  =     
25

50
= 

1

2
 

                                        V  = 0.5 மீவி -1 
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 (my;yJ)  

 b) i) கிட்டப்ார்லய நற்றும் தூபப்ார்லய குலாடு  

 கிட்டப்ார்லய தூபப்ார்லய 

1 இது லநகனாபினா ன்று 

அலமக்கப்டுகிது 

இது லஹப்ர் மநட்கபாபினா 

ன்று அலமக்கப்டுகிது 

2 விழிக்ககாம் சிறிது நீண்டு 

விடுயதால் ற்டுகிது. 

இது விழிக்ககாம் சுருங்குயதால் 

ற்டுகிது 

3 மதாலவில் உள் 

மாருட்கல காணமுடினாது 

அருகில் உள் மாருட்கல 

காணமுடினாது 

4 விழி மன்சின் குவின தூபம் 

குலயதால் ற்டுகிது 

விழிமன்சின் குவினத் தூபம் 

அதிகரிப்தால் ற்டுகிது 

5 விழி மன்சிற்கும் விழித் 

திலபக்கும் இலடகன உள் 

மதாலவு அதிகரிப்தால் 

ற்டுகிது 

விழி மன்சிற்கும் 

விழித்திலபக்கும்  இலடகன 

உள் மதாலவு குலயதால் 

ற்டுகிது 

6 கசய்லநப்புள்ளி விழிலன 

காக்கி கர்கிது 

அண்லநப்புள்ளி விழிலன விட்டு 

விகிக் மசல்கிது 

7 மதாலவில் உள் 

மாருள்களின் பிம்ங்கள் 

விழித்திலபக்கு முன்ாக 

உருயாக்கப்டுகின் 

அருகில் உள் மாருள்களின் 

பிம்ங்கள் விழித்திலபக்கு அப்ால் 

(பின்பும்) உருயாக்கப்டுகின் 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                             www.TrbTnpsc.com

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net


Padasalai

 

= fpU\;zh mfhlkp ehkf;fy;. 99655-31727  

 Page 8 
 

8 குழி மன்லச 

னன்டுத்துயதன் மூம் 

இக்குலாட்லட சரிமசய்னாம் 

குவி மன்லச னன்டுத்துயதன் 

மூம் இக்குலாட்லட 

சரிமசய்னாம். 

  

 ii)  குவிமன்சு நற்றும் குழிமன்சு - கயறுடுத்துக.  

எண் குவிலென்சு  குழிலென்சு  

1  லநனத்தில் தடித்தும் ஓபத்தில் 

மநலிந்தும் காணப்டும்  

லநனத்தில் மநலிந்தும் ஓபத்தில் 

தடித்தும் காணப்டும்  

2  இது குவிக்கும் மன்சு  இது விரிக்கும் மன்சு  

3  மரும்ாலும் மநய்ப் 

பிம்ங்கலத் கதாற்றுவிக்கும்  

நானப்பிம்ங்கலத் 

கதாற்றுவிக்கும்  

4  தூபப்ார்லய குலாட்லடச் 

சரி மசய்னப் னன்டுகிது  

கிட்டப்ார்லய குலாட்லடச் 

சரி மசய்னப் னன்டுகிது.  
 

 
 
 
 
 
3 

34.  a) i) 

அலுமினிய தாதுக்கள்  வாய்ப்பாடு  

ாக்லசட்  Al2O3.2H2O  

கிலபகனாலட்  Na3AlF6  

மகாபண்டம்  Al2O3  
 

 
 
2 
 
 
 

 
 ii) ாக்லசட்லட அலுமிாயாக நாற்ம் மசய்தல் கனர் முல  

ாக்லசட்லட அலுமிாயாக நாற்றுதல் இபண்டு டிகலஉள்டக்கினது.  

ாக்லசட் தாதுவில, ன்கு தூாக்கி, சலயகசாடாவுடன் 1500C 

மயப்நிலயில், குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் விலப்டுத்தும் காது, கசாடினம் 

மநட்டா அலுமிகட் உருயாகிது.  

கசாடினம் மநட்டா அலுமிகட்லடநீரிால் நீர்க்கச் மசய்யதால், அலுமினினம் 

லஹட்பாக்லசடு வீழ்டிவு உருயாகிது.  

இவ்வீழ்டிலயயடிகட்டி, ன்கு கழுவி பின் 10000C மயப்நிலயில் 

உர்த்திட, அலுமிாஉருயாகிது.  

 

2. அலுமிாலய, மின்ாற்குத்தல் மூம் ஒடுக்கம் மசய்தல் ஹால் முல  

மின்ாற்குப்பு கனில் உருகின அலுமிாலய, மின்ாற் குப்பு முலயில் 

ஒடுக்கிட, அலுமினினம் கிலடக்கிது.  

அலுமினினம் திர்மின்யாயிலும், ஆக்ஸின் கர்மின்யாயிலும் மயளினாகிது. 

மயளினாகும் ஆக்ஸின், கிபாலட்டுடன் கசர்ந்து CO2 யாக நாறுகிது.  

திர்மின்யாய்: கிபாலட் பூசப்ட்ட இரும்புத் மதாட்டி  

கர்மின்யாய்: உருகின மின்குளியில் மதாங்கவிடப்ட்ட கிபாலட் துண்டுகள்  

மின்குளி: தூன அலுமிா+ உருகின கிலபகனாலட் + ஃப்ளூர்ஸ்ார்(இது 

மின்குளியின் உருக்கு மயப்நிலலனக்குலக்கும்)  

மயப்நில: 9000C - 9500C  

மின் அழுத்தம் :5-6 V 

2 Al2O3 →   4 Al +3 O2↑  

ஒட்டு மநாத்தவில: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                             www.TrbTnpsc.com

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net


Padasalai

 

= fpU\;zh mfhlkp ehkf;fy;. 99655-31727  

 Page 9 
 

 (my;yJ)  
 b) i)  

ஈபம் உறிஞ்சும் பைர்நங்கள்  ஈபம் உறிஞ்சிக் களபயும் பைர்நங்கள்  

ைாதாபண றயப்நிளயில் , 

யளிநண்டக் காற்றுடன் றதாடர்பு 

றகாள்ளும் பாது அதிலுள் ஈபத்ளத 

உறிஞ்சுகிது . ஆால் 

களபயதில்ள.  

ைாதாபண றயப்நிளயில் , 

யளிநண்டக்காற்றுடன்  றதாடர்பு 

றகாள்ளும் பாது அதிலுள் ஈபத்ளத 

உறிஞ்சிக் களபகிது.  

யளிநண்டக் காற்றுடன் றதாடர்பு 

றகாள்ளும் பாது தன்னுளடன 

இனற்பினல் நிளளன 

இமப்தில்ள .  

யளிநண்டக் காற்றுடன் றதாடர்பு 

றகாள்ளும் பாது  தன்னுளடன 

இனற்பினல் நிளளன இமக்கிது .  

இளய டிக திண்நங்காக நட்டுபந 

காணப்டுகின் .  

டிக உருயற் திண்நங்காகபயா , 

திபயங்காகபயா 

காணப்டுகின் .  
 

 
 
 
 
 
3 

 ii)ஈபம் உறிஞ்சிகள்    

    அ) அடர் சல்பியூரிக் அமிம் 

    இ) சிலிக்கா மல் 

ஈபம் உறிஞ்சிக் கலபலயகள் 

   ஆ) காப்ர் சல்கட் மன்டாலஹட்கபட் 

   ஈ) கால்சினம் குகாலபடு 

   உ) ப்சம் உப்பு 

iii) கலபமாருளின்நில= 45 கி  

      கலபப்ானின்நில= 180 கி 

 

 
                                

                                 = 
45

45+180 
x100 

                                = 
45

225 
x100 

                               = 20% 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

35.  a)i) உயிர் காக்கும் ஹார்கநான் ன்து ”கார்ட்டிகசால்” ஹார்கநான் ஆகும். 

 அட்ரில் கார்மடக்ஸ் சுபக்கும் “கார்ட்டிகசால்” ஹார்கநான்கள் 

உடலஉயிர்ப்பு நிலயில் லயத்திருக்கவும், மிகுந்தாதிப்பு நற்றும் ந 

அழுத்தங்களிலிருந்து மீண்டு யபவும் உதவுகிது. கார்ட்டிகசால் ன்து 

உயிர்காக்கும் ணிலனமிகுந்தஅழுத்தநிலகளில் கநற்மகாள்கிது. கய 

இது “ உயிர்காக்கும் ஹார்கநான்” ன்றும் அலமக்கப்டுகிது. 

1 

 ii) ஜிப்பல்லின்களின் யாழ்வினல் விலவுகள்  

 தாயபங்களின் மீது ஜிப்பல்லின்கலத்மதளிக்கும்காது, அது 

கணுவிலடப்குதியின்அசாதாபணநீட்சிலனத் தூண்டுகிது. (.கா) 

நக்காச்கசாம் நற்றும் ட்டாணி.  
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 சுருங்கின இலனடுக்கம் மகாண்ட தாயபங்களின் மீது ஜிப்பல்லின்கலத் 

மதளிக்கும் காது, திடீமப தண்டு நீட்சினலடயதும் அதன் மதாடர்ச்சினாக 

நர்தலும் நிகழ்கின். இதற்கு கால்டிங் (Bolting) ன்று மனர்.  

 ஜிப்பல்லின்கள் இருாலிலணந்த தாயபங்களில் (ஓரில்த்தாயபங்களில்) 

ஆண் நர்கள் கதான்றுயலத ஊக்குவிக்கின் (மயள்ரி).  

 ஜிப்பல்லின்கள் உருலக்கிமங்கின் உக்க நிலலனநீக்குகின்.  

 விலதகற் கனிகலத்(கருவுாக்கனிகள் - கருவுறுதல் 

லடமாநககனகனிகள் உருயாதல்) தூண்டுயதில் ஆக்சின்கலவிட 

ஜிப்பல்லின்கள் தின் மிக்கலய. (.கா) தக்காளி. 
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 iii) இபத்தத்தின் ணிகள் 

i) சுயாை யாயுக்களக் கடத்துகிது (ஆக்சிஜன் நற்றும் CO2)  

ii) றைரிநாம் அளடந்த உணவுப்றாருட்கள அளத்து றைல்களுக்கும் 

கடத்துகிது.  

iii) ைார்பநான்களக் கடத்துகிது.  

iv) ளட்பஜன் கழிவுப்றாருட்கா , அம்பநானினா , யூரினா, யூரிக்அமிம் 

பான்யற்ளக்  கடத்துகிது.  

v) பாய் தாக்குதலிலிருந்து உடளப் ாதுகாக்கிது .  

vi) உடலின் றயப்நிளநற்றும் pH- எழுங்குடுத்தும்  தாங்கு ஊடகநாக    

      றைனல்டுகிது .  

vii) உடலின் நீர்ச் ைநநிளளனப் ாபநரிக்கிது . 
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b)i)  நளமநீளப பைமிப்தற்கா மிக முக்கின பாக்கம், நளமநீர் 

நித்திற்குள் கசிந்து, நித்தடி நீர்நட்டத்ளத உனர்த்துயதாகும். 

நளம நீளப பைமிக்கும் முளகள்:  

(i) பநற் கூளபகளில் விழும் நளமநீளபச் பைமித்தல்: நளமநீளப மிகச் 

சிப்ா முளயில் பநற் கூளபகளிலிருந்து பைமிக்காம். 

வீட்டின்பநற்கூளப, அடுக்கு நாடிக் குடியிருப்புகள், அலுயகங்கள், 

பகாயில்கள் ஆகினயற்றில் றய்யும் நளமநீளப, றதாட்டிகளில் பைகரித்து, 

வீட்டு உபனாகத்திற்குப் னன்டுத்தாம் .  

(ii) கசிவு நீர்க் குழிகள்: இம்முளயில், பநற்கூளபநற்றும் 

திந்தறயளிகளிலிருந்து  றப்டும் நளமநீர்யடிகட்டும் றதாட்டிகளுக்கு 

குமாய் மூம் இளணக்கட்டுள்து. இவ்யாறு பைகரிக்கப்டும் நீர், கசிவு 

நீர்குழிகள் மூம் நண்ணுக்குள் ஊடுருவி , நித்தடி நீபாக 

பைகரிக்கப்டுகிது . 

கிபாநப்புங்களில் நக்கள், ல்பயறு யளககளில் நளமநீளப பைகரிக்கும் 

முளகள் :  

1. ரிகள்அளநத்தல்: இது தமிழ்ாட்டிலுள் மிகப்மளநனா நளமநீர் 

பைகரிப்பு முளனாகும். எரு ரியில் நளமநீர் பைகரித்தப் பின், அதில் 

உள் உரி நீர் அருகிலுள் நற்றாரு கிபாநத்திலுள்  

அளநக்கப்ட்டிருக்கிது 

      2.ஊபணிகள்: எவ்றயாரு கிபாநப் புத்திலும் சிறின அவிா       

       நளமநீளபச் பைமிக்கும் விதநாக “ஊபணிகள்”   

       அளநந்துள். அளய கிபாநங்களில் உள் நக்கள்  

       னன்டுத்தும்  யளகயில், குளிக்க, குடிக்க, துணி துளயக்க  

       உதவுகின் . இளய அருகிலுள் கிபாநங்களுக்கும் னன்டுகின் . 

3½ 
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மதிப்பெண் ெகுப்ொய்வு 
மதிப்பெண்கள் 

பமாத்த 

வினாக்கள் 

புத்தக 

வினாக்கள் 

அகவய 

வினாக்கள் 

பமாத்த 

மதிப்பெண்கள் 

1 நதிப்மண்கள் 12 09 03 12 

2 நதிப்மண்கள் 10 01 09 20 

4நதிப்மண்கள் 10 07 03 40 

7 நதிப்மண்கள் 06 03 03 42 

மநாத்த நதிப்மண்கள்  60 54 114 

சதவீதம்  53% 47% 100% 

 

********* 

   SHRI KRISHNA ACADEMY  

 CREATIVE QUESTIONS : 

  ONE MARKS, TWO MARKS & FIVE MARKS AVAILABLE FOR ALL 

SUBJECTS. 

 MATERIALS(GUIDE) FOR 

  V, VIII, X-STD, XI-STD, & XII- STD  AVAILABLE FOR ALL SUBJECTS. 

  FULL TEST QUESTION PAPERS 

  V, VIII, X-STD,XII-STD, XII-STD  AVAILABLE FOR ALL SUBJECTS. 

 ONE MARK TEST QUESTION PAPER   

  V, VIII, X-STD,XII-STD, XII-STD  AVAILABLE FOR ALL SUBJECTS.  

    For MORE DETAILS  - 99655 31727 , 94432 31727 

 

ii) காக்ககா சட்டம் 

     மண்கள்நற்றும் குமந்லதகள்கநம்ாட்டு அலநச்சகம் குமந்லதகளுக்கு 

திபா ாலினல் குற்ங்களிலிருந்து அயர்கலப்ாதுகாப்தற்காக2012 – 

இல்காக்கசா(POCSO) சட்டத்லதஅறிமுகப்டுத்தினது (Protection of Children 

from Sexual Offences). ாலினல் காக்கத்திற்காக குமந்லதகல கடத்திச் 

மசல்லும் ர்களும் இச்சட்டத்தின்கீழ் தண்டலக்கு உள்ாகின்ர்.  

முக்கினத்துயம் 

     காக்கசாசட்டத்தின்குறிக்ககாள்கள்– 2012 ாலினல்தாக்குதல், ாலினல் 

துன்புறுத்தல் நற்றும் ஆாசம் கான் குற்ங்களிலிருந்து ாதுகாத்தல். 

இத்தலகன குற்ங்கல விலபந்து விசாரிக்க சிப்பு நீதிநன்ங்கல 

அலநத்தல். 
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