விங்கினல்

திருப்புத்ததர்வு-3

நதிப்பண்கள்-35
தபம்: 1.15HRS

ிரிவு-I
குிப்பு: (i) எல்ா தகள்விகளுக்கும் திிக்கவும்.
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(ii) பகாடுக்கப்ட்ட ான்கு விடடகில் நிகவும் பாருத்தநா விடடனிட
ததர்வு பெய்து, குினீட்டுடன் விடடனிடயும் தெர்த்து எழுதவும்.
1.பாருத்துக
i. கண்புரப

-A)கண் லன்சன் ஒிபுகும் தன்ரந குரட்டில் ஏற்டுயது

ii. கக்ககந

-B) கண்ணிற்குள்தபயஅழுத்தம்அதகரிப்தல்ஏற்டுயது

iii. ஸ்ரை

-C)கண் இரநகின் ஓபங்கில் அரநந்துள் சுபப்ிகில்
ஏற்டும் தீயிபலதற்று

iv. கன்ஜக்டியிடிஸ் -D)கண் சயப்குதல் கண் அர்ஜ தக்கப்ட்ை கண்கிருந்து
லருள் லயிகனறுதல்
v. லபட்டிகத

Options;
i
ii
a) A
B
b)B
C
c)C
D
d)D
E

iii
C
A
E
A

-E) பத்தக் கசவு யிட்பஸ் ஹீநரில் ஏற்டுதல்

iv
D
E
A
B

v
E
D
B
C

2.ின்யரும் கூற்று நற்றும் கபணத்ரத டித்து.சரின தரத் எழுதவும்.
கூற்று(A):பரனின் பகுத்தல் சுயசக் கட்டுப்ட்டு ரநனம் நற்றும் பச்சு
ஒழுங்கு குத உள்து
காபணம் (R): உட்சுயசத்தன் கது சுயச ரநனத்தன் உட்சுயசக் கட்டுப்ட்டு
குதனது சுயசக் கட்டுப்ட்டு ரநனத்தற்கு உணர்வுகர அனுப்பும்
a) கபணம் தயறு, கநலும் கூற்று சரினது
b) கபணம் தயறு, நற்றும் கூற்று தயது
c) கபணம் சரினது நற்றும் கூற்று தயது
d) கபணம் கூற்ர சரினக யிக்குகது
3.கது ககரந லதைர் ஒருதய அக்ரக ின்யருயதல் ஒன்கும்
a)கைத்தல் கக தன்ரந லயி அல்து டுச் லசயினில் ககறு ஏற்டுயதல்
உண்ைகது
b)கக்னயில் அரநந்துள் சன நனிரிரம லசல்கள் ழுதரையதல் உணர்தல்
யரக கது ககத் தன்ரந ஏற்டுகது.
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c ) கக்ினயிற்கும் பரக்கும் உள் லதைர்ில் ஏற்டும் ிபச்சரகல்
பம்ினல் கது ககத் தன்ரந ஏற்டுகன்து.
d ) பம்ினல் கது ககத் தன்ரந அககநக பந்தபநது. கசும் தன்ரநபம்
இதல் தக்கடும்.
4. பாருந்தாத த

ாடி கண்டுிடிக்க

a)எதர்ப் பூஞ்ரச எதர் நுண்ணுனிரி - இநைகசல்
b)க்டீரிகன ஸ்கைட்டிக் – க்டீரின யர்ச்சரன தடுத்து ர றுத்தும் யரக
c)நகரின

- இதன் டுகபககசரயட்டுகள் கபண்ைக்கும் ரனகும்

d)யிப்ரிகன ககப - என்டிகபைக்ஸன்
5.ின்வருவதிிருந்து உண்டநனா நற்றும் தவா அிக்டகடன
கண்டினவும்.
(i)கர் இங்கள் இந்தனயில் குரந்த லசயில் ரந்த ர லகடுக்கும் சு
இநகும்
(ii)ஓங்ககல் இநடுகள் லரும்லும் லயள்ர த்தல் சம்ல் 
தட்டுக்கர லகண்ைதக இருக்கும்
(iii) கங்ககனம் இநடுகள் தரப்குத சற்று ீநகவும் டுயில் குமஉைன்
கூடின புரைத்த லற்பம் லகண்டிருக்கும்
(iv)ககபட்டின் சத்து ரந்துள்தன் கபணநக லஜர்ச இநடுகில் ல் சற்று
நஞ்சள் நக கணப்டுகது
a) (i) சரி

(ii) தயறு

(iii) சரி

(iv) தயறு

b) (i) தயறு

(ii) சரி

(iii) தயறு

(iv) சரி

c) (i) தயறு

(ii) தயறு

(iii) சரி

(iv) சரி

d) (i) சரி

(ii) சரி

(iii) சரி

(iv) தயறு

6.ெரினா வாக்கினத்டத கண்டுிடி.
i. உைல் குகபகநகசநன் ஜீன் தடீர் நற் யிரயல் கதர் அரியள் கசரக
கய் ஏற்டுகது.
II.குமந்ரதகளுக்கு இபண்டு இரணலனத்த கஹகநரசக்கஸ் ஒடுங்க ஜீன்கின்
லசனல் லயிப்ட்ைல் கதன்றும் பத்த சயப்ணு சரதவு கசரக தசநன
ஆகும்.
III. எகநகுகபுன்நன என் ஒரு ஓங்கு ஜன் கனில் கய் எதர்ப்பு
புபதந கநகுகபுன் உற்த்த ரைலநல் ககன்
IV. ஹன்டிக்ைன் லகரின உைல் குகபகநகசநன் ஒரு ஓங்கு ஜீில் கதன்றும்
கய் ஆகும்.
a) (i), (ii) நற்றும் (iii) நட்டும்
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c) (i), (ii) நற்றும் (iv) நட்டுகந

d) (i), (iii), (iv) நட்டும்

7. க ழ்யரும் ைத்தல் (A), (B), (C) நற்றும் (D) குப்ிடுய னரய?

a)(A) லசயிலசல் (B) கரச் லசல் (C) ிரிப்பு சுயர்
b) (A) ிரிப்பு சுயர் (B) லசயிலசல்

(D) ஹசல் தசுலதகுப்பு

(C) ஹசல் தசுலதகுப்பு(D) கரச் லசல்

c) (A) கரச் லசல் (B) ஹசல் தசுலதகுப்பு (C) லசயிலசல் (D) ிரிப்பு சுயர்
d) (A) லசயிலசல் (B) ிரிப்பு சுயர்

(C) கரச் லசல் (D) ஹசல் தசுலதகுப்பு

8.லநக் டுகல் புதன நர்க்கனத்ரத ஆதரித்து லயினிட்ை கருத்து
a)உனிரித்தன் கநல் சூழ்ரனின் கபடி தக்கம்
b)லற்ப் ண்புகள் நபபு ண்தல்
c)கற்ன் தன்ரந தர பரக்கு தரபர அதகரிக்கன்து
d)எல்க் கபணங்களும்
ிரிவு- II
ின்வருவவற்ில் எடவதனனும் ான்கிற்கு விடடனிக்கவும்
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9.லஹரிங் புரூனர் லசனல் யரபனறு.
10.ஒரு நிதனுக்கு கய் தரைகப்பு நண்ைம் யரைந்துயிட்ைது. எச
கசதரனில் அயருக்கு கய்க் கருந உள்து எ லதரினயந்துள்து.
a.கனி ௭ந்கனல் தக்கப்ட்டுள்ர்?
b.இந்த கய்க் கருநனின் லனர் என்?
c.இந்த கய்க்கருந உைல் எந்த லசல்கர தக்க அமக்கும்?
11.ஒரு நிதின் உைல் ரதநஸ் சுபப்ிரன ீக்க யிட்ைல் அயபது உைல்
என் கழும்.
12.DNA சங்கனில் உள் ஜீன் நற்றும் ஜீன் அல்த குதகர எவ்யறு
கண்ையய்?
13. பப ஒரு யியசனி.அயர் அயபது கல்ரைகில் ஓங்கன ண்புரைன அதக
யர்ச்சபம் யரினபம்
ீ
உரைன இத்ரத கதற்றுயிக்க ரக்கர். கல்ரை
இப்லருக்க லதமல்நுட்த்தல் எது இயருக்கு உதவும். அரதப் ற் எழுதுக?
14.இப் லருக்க கசர்க்ரகனின் ின் திரநப்டுதல் ற் எழுதுக?
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ிரிவு- III

ஏததனும் மூன்று விாக்களுக்கு விடடனிக்கவும். 19-வது தகள்விக்கு
கட்டானநாக விடடனிக்கவும்
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15. எந்த இக் ககமகளுக்குப் ட்ைணிக் லகண்ரை நக பக்கனப் ண்கும்.
இதன் இபண்டு யரககளுக்கும் இரைகன கணப்டும் கயறுடுகள் னரய?
16.இபட்ரைனர்களுக்கு இரைகன ரைலறும் உறுப்பு நற்ம் கநன்ரநனது ஏன்?
நற்றும் கபஃப்டின் யரககர எழுதுக.
17. அனல் ஜீன் லதற்று என்ல் என்? நற்றும் அதன் னன்கள் னரய?
18. எரிலருள் நுகர்வு குரப்தன் பம் ஆற்ல் லருக்கடிரன எவ்யறு தயிர்க்க
படிபம்?
19. ீ கண் நருத்துயர் ஆக இருந்தல் கனிகளுக்கு கண்துகப்புப் ற்

எவ்யறு அவுரபக் கூறுயய்?
ிரிவு- IV
எல்ா தகள்விகளுக்கும் விடடனிக்கவும்
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20.ஆக்சஜின் குத அழுத்தம் யிநண்ைத்தல் அதகம் சரப பத்தத்தல் குரவு
அகத கல் கர்ன்-ரை-ஆக்ரசடின் குத அழுத்தம் சரப பத்தத்தல் அதகம்
யிநண்ைத்தல் குரவு. இத்தரகன கயறுடுகள் ஒரு பக்கன உைல்
லசனனல் கழ்ச்ச ரைலக் கபணநக உள்து.
a)இந் கழ்ச்சனின் லனரப எழுதுக.
b)கநலும் இந் கழ்ச்சரன ைம் யரபந்து யிக்குக.
(OR)
எந்த நுண்ணுனிரி நிதில் நக அதக அயில் கய்தடுப்ற்ல் குரயிர
ஏற்டுத்துகது.அந்த நுண்ணுனிரினின் அரநப்ர ைத்துைன் யிக்குக.
21. நறுச் கசர்க்ரக ிஸ்நட் லதமல் நுட்த்தன் னன்கள் னரய?
(OR)
உனிரினல் ஆசரினர் உனிரினப் ல்யரகரநனின் பக்கனத்துயத்ரத யிக்குகர்.
உனிரிப் ல்யரகரந யியசனம், ீர் உனிரி யர்ப்பு, யிங்கு பநரிப்பு,
கட்டுயம், கன்யற்ற்கு பதுலகலும்பு கன்தகும். எகய இதர அடுத்த
தரபரக்கக துகக்க கயண்டும்.
உனிரிப் ல்யரகரந துகப்புத் தட்ைங்கள் ற் எழுதுக.
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