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அகுைள்  

விாக்ைளின் ண்ணிக்கை 
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1.நபபும் ரிணாநமும் 

த
ாய

பவி
ன
ல்
 –

 வி

ங்
கி
ன
ல்
 

1 (1) 3 (2) - 

27 

7 

2.யாய் தகைக்ைாப்பு நண்ைம் 1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

3.நனித உைல் உறுப்பு நண்ைங்ைளின் 
  அகநப்பும் செனல்ாடுைளும் 

1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

4.தாயபங்ைளில் இப்சருக்ைம் 1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

5.ாலூட்டிைள் 1 (1) 3 (2) - 7 

6.யாழ்க்கை இனக்ைச் செனல்ைள் 1 (1) 3 (2) - 7 

7.சுற்றுச் சூமல் ாதுைாப்பு - 1 (2) 1 (5) 7 

8.ைழிவு நீர் யநாண்கந 1 (1) 3 (2) - 7 

9.ைகபெல்ைள் 

ய
ய
தி
யி
ன
ல்
 

1 (1) 2 (2) - 

14 

5 

10.அணுக்ைளும் மூக்கூறுைளும் - 1 (2) 1 (5) 7 

11.யயதி விகைள் 1 (1) 2 (2) - 5 

12.தனிநங்ைளின் ஆயர்த்த யகைாடு 1 (1) 2 (2) - 5 

13.ைார்னும் அதன் யெர்நங்ைளும் 1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

14.அவிடும் ைருவிைள் 

இ
ன
ற்பி

ன
ல்
 

1 (1) - - 

14 

1 

15.இனக்ை விதிைளும் ஈர்ப்பினலும் 1 (1) 2 (2) 1 (5) 10 

16.மின்யாட்ைவினல் நற்றும் ஆற்ல் 1 (1) 3 (2) - 7 

17.மின்யாட்ைத்தின் ைாந்த விகவு 1 (1) 3 (2) 1 (5) 12 

சநாத்த விாக்ைளின் ண்ணிக்கை 15 (15) 32 (64) 8 (40) 55 119 

விகைனளிக்ை யயண்டின விாக்ைளின்  
            ண்ணிக்கை 
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எரு நதிப்சண் விா - விகைைள் 

உயிரினல்  1. நபபும் ரிணாநமும்   
1.சநண்ைல் யதாட்ைப்ட்ைாணி (கெம்ெட்கையம்) செடியில் 7 யகைனா நாற்று உருய யயறுாடுைக 
  ைண்ைறிந்தார். கீழுள்யற்றில் எரு யகை யயறுாடு நாறியுள்து.  
 சநன்கநனா தண்டு நற்றும் கைடிநா தண்டு 
2. ஆதி நனிதன் யதான்றினது ------------------- 
 ஆப்ரிக்ைா 
3. கீழுள்யற்றுள் ாபம்ரினத் தன்கந சைாண்ைது ---------------(ப்பல்-15,16)                             
 நபணு நாற்ம் செய்னப்ட்ை விந்தணு 
4. இனற்கைத் யதர்வுக் யைாட்ாட்கை சயளியிட்ையர் --------------- 
 ொர்ஸ் ைார்வின்  
5. உைற்செல் ஜீன் சிகிச்கெ முக ன்து -------------- 
 உைற்செல்லில் நாற்த்கத ற்டுத்துகிது. 
6. ட்ைணிச்செடியின் நஞ்ெள் விகதயின் ண்ாது, ச்கெ நி விகதயின் யநல் ஏங்கு தன்கந    
   சைாண்ைது. கீழுள்யற்றுள் ச்கெ நி விகதக்ைா ஜீாக்ைம் ---------------- 
 y  y  
7. சி நனிதர்ைளில் ாவிக உருச்செய்யும் ஏங்கு ண்ாது உை குயபாம்யொம்ைால் ைட்டுப் 
   டுத்தப்டுகிது. (ாவிக உருச் செய்யர் = R R / R r ாவிக உருச் செய்ன இனாதயர்  
   = rr) ாவிக உருச் செய்யும் குமந்கதக்கு, ாவிக உருச்செய்னாத எரு ெயைாதபனும்,  
   ாவிக உருச்செய்யும் இரு ெயைாதரிைளும் உள்ர். சற்யார்ைள் இருயருயந ாவிக  
   உருச்செய்யர்ைள், கீழ்ைண்ையற்றில் சற்யார்ைளின் நபணுயாக்ைம்.--------- 
 R r  x  R r 
8. சதாகுதி நியைரினாகயச் யெர்ந்த செல் உயிரினா கைட்பாவில் யகைனா இப்சருக்ைமுக  
   உள்து. கீழுள்யற்றில் புதினெந்ததி குறிப்பிடும் டினா யயறுாடுைளுைன் உருயாக்ைப்டும் முக  
 ால் இப்சருக்ைம் 
9. முதல் குயானிங் விங்ைா செம்நறி ஆடு ைாலி உருயாக்ைத்தின் நிைழ்வுைள். யநற்ைண்ை    
   நிைழ்வுைளின் ெரினா யரிகெ அகநப்பு --------------- 
 இ அ ஈ ஆ உ. 
10. கீழ்ைாண்கய ஸ்சைம்செல்ைள் (மூசெல்ைள்) ற்றின கூற்றுைள்: ெரினா கூற்று 
 அ, ஆ, இ 
11. இன்சுலின் ொர்ந்த நீரிழிவு யாயிால் ாதிக்ைப்ட்டுள் நனிதனின் ைகணனத்தில் -------- செல்ைள் 
    சிகதயகைந்திருக்கும். 
 பீட்ைா 
12. எயப நாதிரினா இபட்கைனர்ைள் பிப்தற்கு ைாபணநா ைருவுருதல் ------------- இகையன  
   கைசறுகிது. 
 எரு அண்ைசெல் நற்றும் எரு விந்துசெல். 
13. எயப நாதிரினா இபட்கைனர்ைள் ற்றின தயா கூற்று---------------- 
 இபத்தயகை யயறுடுதல் 
14. தகமுக தகமுகனாைப் ண்புைள் ைைத்துதகப் ாபம்ரினம் ப்டும். சநண்ைல் தன் 
   ஆய்விற்குப் னன்டுத்தின ட்ைாணிச் செடியில், நபபுப் ண்பிற்ைா ைாபணிைள் ---------- ல்   
   ைாணப்டுகிது? 
 டி. ன். . 
15. நினாண்ைர்தல் நனிதன் ற்றின ெரினா கூற்று.--------------- 
 இந்தயர்ைகப் புகதத்தல் 

2. யாய்த் தகைக்ைாப்பு நண்ைம்   
16. பின்யருயயற்றுள் விரும்த்தக்ை உைல் க்கூறு ------------- 
 திரு. K  ாள்யதாறும் தன்ைைகநயிகச் செய்கிார், நகிழ்ச்சினாை உள்ார்.    
17. ெமூைத்தில் சுமூைநற் செனல் -------------- 
 ளின செனல்ைளிலும் ைடுகநனாை ைந்து சைாள்கிார். 
18. பின்யருயயற்றுள் ாக்டீரினாயால் உண்ைாகும் யாய் --------------- (ப்பல்-15,16) 
 இபணஜன்னி 
19. பின்யருயயற்றுள் ைாற்றின் மூம் பவும் யாய் --------------- 
 ைாெயாய் 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

யைா.சுாஷ் ெந்திப யாஸ், ட்ைதாரி ஆசிரினர் [அறிவினல்] அ.யந.நி.ள்ளி, யநல் எக்கூர். சதாைர்ந்து 7 ஆண்டுைள் 100% யதர்ச்சி.  99434 14004     2 
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20. மிைக்ைடுகநனா நயரினா ைாய்ச்ெக உருயாக்கும் பிாஸ்யநாடினம் கிருமி ------------- 
 ால்சிாபம் 
21. நது உணவுக்குைல் குதியில் யாய் உண்ைாக்கும் நுண்ணுயிரி ---------------- 
 ண்ைமிா ஹிஸ்ைலிக்ைா 
22. நகமுை யாய் பவும் முக -------------- 
 யானாளி னன்டுத்தும் உகைகநைள் 
23. பி உயிரிைளிைமிருந்து பிரித்சதடுக்ைப்ட்ை திர்ப்சாருள்ைள், நனிதருக்கு யாய்த் தடுப்பூசினாைப் 
   யாைப்டுகின். பின்யருயயற்றுள் -------------- வ்யகைத் தடுப்பூசி முக? 
 செனற்கைனா நந்தநா யாய்தடுப்பு முக 
24. பிந்த குமந்கதக்கு முதன் முதலில் சைாடுக்ைப்டும் யாய்த் தடுப்பூசி -------------- 
 B C G 
25. எரு சிந்த  யாழ்க்கைகன யாம, எவ்சயாரு நனிதனும் ல் உைல், நம், ெமூை த்துைன்  
   இருத்தல் யயண்டும். இதில் யதனும் என்று குகவுட்ைாலும் அயர் ------------- ப்டுயார். 
 ஆயபாக்கினநற்யர். 
26. எரு நாணவி புபத உணகயத் தவிர்த்து அதிைப்டினா ைார்யாகைட்யபட் உணகய  உண்கிாள்  
   ந்தச் ெத்துக் குகாட்டுயாய் அயளுக்கு ற்டும்? 
 குயாஷியனார்ைர் 
27. உறுதி டுத்துதல் (A) : ைனாடிஸ் சநலிைஸ் யானாளிைளின் இபத்தத்தில் ைாணப்டும் கூடுதல்  
                       ெர்க்ைகப னன்டுத்தப்ைாநல் சிறுநீர் யழினாை சயளியனற்ப்டும் 
   ைாபணம்  (R)       : ைகணனம் யாதுநா இன்சுலிகச் சுபப்தில்க. 
 A நற்றும் R ெரினாது. R ,A வுக்ைா ெரினா விக்ைம். 

 
3. நனித உைல் உறுப்பு நண்ைங்ைளின் அகநப்பும் செனல்ாடுைளும்  

28. எற்க முக நியூபான்ைள் ைாணப்டும் இைம் ------------ 
 யர்ைரு பம்புத்திசு 
29. உணர் உறுப்புைளில் அைங்கியுள்கய -------------- 
 இரு முக நியூபான்ைள் 
30. நது உைலின் நசயழுச்சி சயளிப்ாட்கைக் ைட்டுப்டுத்தும் மூகயின் குதி ------- (ப் -15-16) 
 கையாதாநஸ் 
31. மூகத்தண்டின் எரு குதினாை அகநந்துள்து ------------- 
 டு நற்றும் பின் மூக 
32. தண்டுயை பம்புைள் ன்கய ----------------  
 ைப்பு பம்புைள் 
33. ைழுத்துப் குதியில் ைாணப்டும் எரு ாமில்ாச் சுபப்பி --------------- 
 கதபாய்டு சுபப்பி 
34. க்யொகிகபன், ண்யைாகிகபாை செனாற்றும் ாமில்ாச் சுபப்பி --------------- 
 ைகணனம் 
35. எரு சைசி.லி. இபத்தத்தில் ைாணப்டும் இனல்ா இபத்தச் ெர்க்ைகபயின் அவு ------------- 
 80 - 120 மி.கி./ சைசி.லி 
36. யாய்த் சதாற்றுதக திர்க்கும் T லிம்யாகெட்டுைள் ---------- உறுப்பில் நாறுாடு அகைகின். 
 கதநஸ் சுபப்பி 
37. மினாசிஸ் - I ல் எத்திகெயா குயபாயநாயொம்ைள் யஜாடியுறுதல் நிக ------------- 
 கெயைாடீன் 
38. நது உைல் உறுப்புைளின் அகத்து செனல்ைகயும் ைட்டுப்டுத்தும் நற்றும் எருங்கிகணக்கும்  
   ணியிகச் செய்யும் இரு நண்ைங்ைள் -------------- 
 பம்பு நண்ைம் நற்றும் ாமில்ா சுபப்பி நண்ைம். 
39. பம்புசெல் இகணப்பு குதியில் பம்பு ைைத்துப் சாருக சயளியிடுயது ------------- 
 இகணப்பு குமிழ்ைள். 
40. யாய் தகைக்ைாப்பு நண்ைத்துைன் சதாைர்புகைன ாமில்ாச் சுபப்பி -------------- 
 கதநஸ் 
41. இனற்கை நைப்யறு ைர்ப்பிணி சண்ணிற்கு குமந்கத பிப்பிற்ைாை நருத்துயர் னன்டுத்தும்  
   ைார்யநான்------- 
 ரிாக்ஸின்  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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42. மினாசிஸ் செல் பிரிதலின் முக்கின நிைழ்யா குறுக்யை ைத்தல்---------- நிகயில் கைசறும். 
 ாக்கிடீன் 
43. குன்ல் குப்பு ன்து இச்செல்ைக உருயாக்கும் எரு நிைழ்வு. குன்ல் குப்பு கைசறும்  
   செல்ைள் 
 இப்சருக்ை பிதீலினல் செல்ைள் 
44. அமீாவில் கைசறும் செல்குப்பு முக -------------- 
 குயபாயநட்டின் யகப்பின்லில் நாற்ங்ைக ற்டுத்துயதில்க. 
45. யாலியனா எரு கயபஸ்யாய், இதால் ாதிக்ைப்ட்ை குமந்கதக்கு கை, ைால் செனலிமந்து 
   விடுகிது. குமந்கதயின் --- உறுப்புநண்ைம் அதிைநாை ாதிக்ைப்டுகிது. 
 பம்பு நண்ைம். 
46. அதிை எளி விழும்யாது ைண்ைக விகபயாை மூடிக்சைாள்யதும், சயப்ம் ட்ைவுைன் கைகன    
   உைய இழுத்துக் சைாள்யதும் அனிச்கெ செனலுக்கு சி டுத்துக்ைாட்டுைள் ஆகும். இச்செனலுக்கு    
   கநனபம்பு நண்ைத்தின் ---------ைாபணநாகிது. 
 தண்டுயைம். 
47. பின்யருய நியூபானின் ாைங்ைள் னில்,  பம்புத் தூண்ைலின் ெரினா ாகத ------------- 
 ஈ இ அ ஆ 
48. ளின அறுகய சிகிச்கெயின் யாது நருத்துயர் குறிப்பிட்ை குதிைளில் உணர்யறு சாருள்ைக     
   னன்டுத்தி யானாளிைளின் யலிகன உணப இனாநல் செய்யர். இதால் பம்புசெல்லின் -----யில்    
   பம்பு தூண்ைல் நிறுத்தி கயக்ைப்டுகிது. 
 பம்பு செல் இகணப்பு குதி 
49. உறுதிடுத்துதல் (A)  : அகத்து தண்டுயை பம்புைளும் ைப்பு பம்புைள். 
   ைாபணம்   (R )     : எவ்சயாரு தண்டுயை பம்பும் உணர்ச்சி யயர் நற்றும் பம்புயயர்     
                       சைாண்டுள். 
 A நற்றும் R ெரி.  A க்கு ெரினா விக்ைம் R. 

 
4. தாயபங்ைளில் இப்சருக்ைம்  

50. எருசெல் உயிரிைா அமீாவிலும் ாக்டீரினாவிலும் கைசறும் இப்சருக்ை யகை -------- 
 இபண்ைாைப் பித்தல் 
51. பூக்கும் தாயபங்ைளின் ாலிப்சருக்ை முகயில் கைசறும் முதல் நிைழ்வு -----------  
 நைபந்தச் யெர்க்கை 
52. கீழுள்யற்றில் சாருத்தநா கூற்று --------------- 
 பூஞ்கெைளில் உண்ைாகும் ஏர் உட்ைரு ைரும் திற் ாலிா ஸ்யார்ைள், சைானிடினா 
53. ைருவுற் சூற்க, ைனி ஆகும். எரு நரின்  இகணனாத சூை இகைள் சைாண்ை யநல் நட்ைச் 
   சூற்கயிலிருந்து உருயாகும் ைனி -------------- 
 திபள்ைனி 
54. நீரில் ஊ கயத்த விகதகன அழுத்தும் சாழுது --------------- யழினாை நீர் ைசிகிது. 
 கநக்யபாகல் 
55. நாங்ைனி, ைல் யான் ைனி ன்கமக்ைப் டுகிது.  சனில் இதன் -------------  
 உள்யதால் ைடிநாது. 
56. கீழுள் கூற்றுைளில், தயாது ------------- 
 ைருவில் தண்டு உருயாகும் குதிக்கு முகயயர் (முகக் குருத்து). 
57. கீழுள்கூற்றுைளில், ைாற்றின்மூம் ைனி, விகத பவுதலுக்ைா சாருத்தநா கூற்று ------------ 
 டிகபைாக்ஸ் தாயபத்தில், புல்லியட்ைம், ாப்ஸ் தூவிைாை நாறிக் ைனிபவுதலுக்கு உதவுகிது. 
58. மூவிகணவிால் உண்ைாகும் திசு, ைருவின் யர்சிக்கு ஊட்ைம் அளிக்ை யல்து --------------- 
 ைருவூண்  
59. தன் நைபந்தச் யெர்க்கை முகயின் தீகந ---------------- 
 விகதைள் குகந்த ண்ணிக்கையில் உண்ைாகின் 
60. நர் தாயபத்தின் முக்கின குதி இது ----------- க்கு உதவுகிது. 
 ால் இப்சருக்ைம் 
61. நரின் இன்றினகநனாத ாைங்ைள் -------------- 
 நைபந்ததாள் யட்ைம், சூை யட்ைம். 
62. ---------------- உற்த்தி செய்ன அனல் நைபந்தச் யெர்க்கை உதவுகிது. 
 யநற்கூறின அகத்தும். 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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63. ைாற்றுமூம் நைபந்தச் யெர்க்கை ------------ ல் கைசறுகிது. 
 புல் 
64. -------------- அகநப்பு பூச்சிைள் மூம் அனல் நைபந்தச் யெர்க்கை கைச துயாகிது. 
 நிமுள் அல்லியட்ைம், யதன் சுபத்தல் 
65. ைருவுற்பின் சூல் -------------- ஆை நாறுகிது.  (ப் -15-16) 
 விகத 
66. பின்யருயயற்றில் ெரினாை சாருந்தினது --------------- 
 திபள்ைனி - சட்டிலிங்ைம். 
67. சாருந்தாத இகண ------------- 
 சபக்நா - இருபு சயடிைனிகன யா 

5. ாலூட்டிைள் 
68. ாலூட்டிைளின் மிை முக்கினநா ண்பு ------------- 
 ால் சுபப்பிைள் 
69. நாமிெ உண்ணிைள் -------------- ற்ைகப் னன்டுத்தி நாமிெத்கதக் கிழிக்கிது. 
 யைாகபப் ற்ைள் 
70. சிறுநீபைத்தில் சப்பானின் சைன்லி யகவு குதியில்தான் சருநவு நீர் மீண்டும்  
   உறிஞ்ெப்டுகிது.  பின்யருயயற்றுள் -------------- மிை நீநா சைன்லி யகவு சைாண்ை  
   சப்பாகப் சற்று அதிை நீகப மீண்டும் உறிஞ்சி யெமிக்கிது.  
 எட்ைைம். 
71. ாலூட்டிைளில் ------------ இபத்த அணுக்ைள் யாய் திர்ப்புச் ெக்திகன அளிக்கிது. 
 இபத்த சயள்கனணுக்ைள் 
72. சனரிைாத இருயாழ்வி, ாலூட்டியின் இபத்தப் பூச்சுக்ைள் அைங்கின ைண்ணாடி ழுயங்ைள்  
   தபப்ட்டுள்து. இபத்தப்பூச்சுக்ைக வ்யாறு யயறுடுத்தி அறிவீர்ைள்? 
 சியப்ணுக்ைக உற்றுயாக்கி 
73. உணர்மீகெ யபாநங்ைள் ைாணப்டும் விங்கு. 
 பூக. 
74. செல்லுயாஸ் செரித்தலுக்கு செல்லுயாஸ் ன்னும் சாதி யதகயப்டுகிது. செல்லுயாஸ்   
   உற்த்திசெய்யும் ாக்டீரினாக்ைக சி ாலூட்டிைள் தது உணவுப்ாகதயில் இருக்ைச்செய்து  
   உணகயயும் ாதுைாப்கயும் தருகிது. பின்யருயயற்றுள் இச்செனல் மிகுதினாைக் ைாணப்டுயது -- 
 தாயப உண்ணிைள் 
75. ாலூட்டிைளின் முன்ங்ைால்ைள் சாதுயா எரு அகநப்பிக சற்றிருந்தாலும் அகய சயவ்யயறு 
   விங்குைளில் ல்யயறு விதநாை னன்டுத்தப்டுகின். இதக இவ்யாறு அகமக்ைாம். 
 யைாயநாயாைஸ் உறுப்புைள் 
76. னாகயின் தந்தங்ைள் ---------------- ல்லின் நாறுாடு ஆகும். 
 சயட்டும் 
77. ான்கு அகைளுைன் கூடின யயிறு உகைன விங்கு. 
 நான் 
78. நனிதனின் ெபாெரி உைல் சயப்நிக -----------------  (ப்-15-16) 
 98.40   _     98.60 F. 
79. மிட்பல் யால்வு ----------------- இகையில் ைாணப்டுகிது. 
 இைது ஆரிக்கிள், இைது சயண்ட்ரிக்கிள் 
80. உண்கந ைருத்து (A )  : ாலூட்டியின் இதனம் எரு கநயனாசஜனிக் இதனம். 
   ைாபணம் (R)  : ாலூட்டிைளில் இதனத்துடிப்பு சிப்ா தகெ ைற்கைால் ைட்டுப்டுத்தப்டுகிது 
 A நற்றும் R இபண்டும்ெரி ; R ஆது A  கன விக்குகிது. 
81. ாலூட்டி அல்ாத சதாகுதிகன ைண்ைறிந்து ழுதுை. 
 ாய், பூக, முதக, சிங்ைம், புலி 
82. ாலூட்டிைளின் புத்யதாலில் ைாணப்டுயது. 
 உயபாநம், உணர் உயபாநம், உயபாந முட்ைள் 
83. எற்றுகநயின் அடிப்கையில் ைண்ைறிை. 
 இக்கைைள்                   
84. யைாடிட்ையற்க நிபப்புை. 
   இபத்தச் சியப்ணு : ஆக்சிஜக டுத்துச்செல்கிது.  இபத்த சயள்கனணு : ---------------- 
 யாய்க்கிருமிைக விழுங்குகிது  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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85. நாறுாடு அகைந்ததன் அடிப்கையில்,  எருங்கிகணந்து ழுதுை. 
   சயட்டும்ற்ைள், னாகயின்தந்தம் -------------முள்ம்ன்றியின் முட்ைள் 
 பு அடுக்கு உயபாநங்ைள் 

6. யாழ்க்கை இனக்ைச் செனல்ைள்  
86. நாயாட்யபாாவில் உணவுப்சாருள்ைக உறிஞ்சுயதற்ைா சிப்ா யயர்ைள் 
 கநக்யைாகபொ யயர்ைள் 
87. ஈஸ்ட்டின் ைாற்றில்ாச் சுயாெத்திால் உண்ைாயது 
 த்தால் 
88. நீர்த் யதகயக்ைாைத் சதன்கயின் யயர்ைள், தாய்த்தாயபத்கத விட்டு சயகுசதாகவில் உள்.  
   அத்தகைன யயர்ைளின் இனக்ைம். 
 நீர்ொர்பு இனக்ைம். 
89. தாயபங்ைளில்  கெத்தின்  ணி 
 நீகபக் ைைத்துதல் 
90. தற்ொர் புஊட்ைமுகக்குத் யதகயப்டுயது. 
 இகய அகத்தும் 
91. இகத் துகைள் இதற்கு உதவுகின்? 
 இகய அகத்தும் 
92. சுந்தாயபங்ைளில் ைாணப்டும் ந்தச் செல் நுண்ணுறுப்க உணவு உற்த்தி சதாழிற்ொகைள்  
   அகமக்ைாம்? (ப் -15-16) 
 சுங்ைணிைம் 
93. ைஸ்குட்ைா, விஸ்ைம் யான் எட்டுண்ணித் தாயபங்ைளில் ைாணப்டும் சிப்ா யயர்ைள் யான்  
   அகநப்பு 
 ைாஸ்யைாரினா 
94. நனித உணவுக்குமல் ாகதயில் அகநனாத உறுப்பிக ழுதுை. 
 ைகணனம் 

7. சுற்றுச்சூமல் ாதுைாப்பு  
95. சாருள்ைளின் சதாகுப்புைள் கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள். இயற்றில் சிகதயகையும் சாருள்ைகக்  
   சைாண்ை சதாகுப்பிகத் யதர்ந்சதடுக்ை. 
 புல், நர்ைள், இகைள் 
96. கீழுள்யற்றில் து உணவுச்ெங்கிலி? 
 புல், ஆடு, நனிதன் 
97. இயற்றில் கய சூழ்நிககனப் ாதுைாக்கும் கைமுகைள்? 
 யநற்ைண்ை அகத்தும் 
98. ைறுப்புத்தங்ைம் ன்கமக்ைப்டுயது து? 
 சட்யபாலினம் 
99. சாருத்தநற்கத உணவுச்ெங்கிலியின் அடிப்கையில் நீக்குை. 
 புலி 
100. சுகந யயதியினலிால் உண்ைாகும் சாருளுக்கு டுத்துக்ைாட்டு. 
 உயிரி பிாஸ்டிக் 
101. ----------- சுகநனை யாயு சயப்நிக நாற்ம், புவிசயப்நாதக ற்டுத்துகிது. 
 ைார்ன் - கை - ஆக்கெடு 
102. ------------- குச் சூழ்நிகத் சதாகுப்பில் சிகதப்கய ஆகும். 
 ாக்டீரினங்ைள் 
103. யநைங்ைகத் தூண்டிச் செனற்கைனாை நகமசய்ன உதவும் யயதிப்சாருள். (ப் - 15-16) 
 சாட்ைாசினம் அயனாகைடு 
104. டிந ரிசாருளுக்கு டுத்துக்ைாட்டு. 
 நிக்ைரி 

105. ைாற்று நாசுடுதல் யாைங்ைளிலிருந்து சயளியரும் புகைனாலும் சதாழிற்ொக ைழிவுைா CO2 ,   

          SO2 , NO2  ஆகின யாயுக்ைாலும் ற்டுயகதப் யா நீர்நாசுடுதல்--------- ஆல் ற்டுகிது. 
 ைழிவுநீர்  
106. யவிங்குைள் சைால்ப்டுயதால் ாம் திர்சைாள்ளும் இன்ல் னாது? 
 இனற்கை ெநநிக ாதித்தல் 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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107. இந்தினாவில் நக்ைள்சதாகை சருகிக்சைாண்டிருக்கும் சூமலில் நீர் முக்கினநா ஆதாபநாகும்.  
    நீர் யத்கத யநம்டுத்த ாம் ன் செய்னாம்? 
 நபங்ைக டுதல் 
108. புலியும் சிங்ைமும் விங்குண்ணிைாை இருப்கதப் யா னாகயும் ைாட்சைருகநயும்-------- 
 தாயப உண்ணிைள் 
109. கூற்று     A : நிக்ைரியும், சட்யபாலினமும் டிந ரிசாருாகும். 
    ைாபணம்  R  :  மில்லினன் ஆண்டுைளுக்கு முன் யாழ்ந்த இந்த உயிரிங்ைள் புகதந்து டிநப் 
                 சாருாை நாறியுள்து. 
 A வும், R வும் ெரி நற்றும் R ,A விற்ைா ெரினா விக்ைம்                            
110. அழுத்தப்ட்ை இனற்கை ரியாயு (CNG) நிக்ைரி, சட்யபாலினத்கத விை சிந்த ரிசாருள்.  
    சனில் ----- 
 புகை, நாசுத்துைள்ைள் சயளியிைப்டுயதில்க. 
111. தண்ணீர்புட்டி, உணவு ைப்ாக்ைள் வியொன சாருள்ைளிலிருந்து உருயாக்ைப்டுகிது. இவ்யாறு 
    அகமக்ைப்டுகிது. 
 சுகந யயதியினலின் விகயாை உருயாக்ைப்ட்ை உயிரி பிாஸ்டிக்குைள் 

8. ைழிவுநீர் யநாண்கந  
112. நீரிால் பவும் யாய்க்கு டுத்துக்ைாட்டு தருை. 
 கைாய்டு 
113. டிந்த நற்றும் மிதக்கும் சாருள்ைக இந்தச் சுத்திைரிப்பு முகனால் நீக்ைாம். 
 முதல்நிகச் சுத்திைரிப்பு 
114. து திரும்ப்ச இனாதயம்? 
 அகத்தும்  
115. இனற்கையாயுவில் ைாணப்டும் முதன்கநனா சாருள். (ப் -15-16) 
 மீத்யதன் 

யயதியினல்  9. ைகபெல்ைள்  
116. ஏர் உண்கநக்ைகபெல் ன்து, ைகபசாருள் ைகபப்ாால் ஆ எருடித்தா ைகபெல் ொக்பீஸ் 
    துைள்ைள் தண்ணீரில் ைந்த ைகபெல் டித்தா ைகயனாகும்.  இஃது உண்கநக் ைகபொ? 
 உண்கநைகபெல் அல், சதாங்ைல். 
117. நீகபக் ைகபப்ாைக் சைாண்ை ைகபெல் நீர்க்ைகபெல் ஆகும். ைார்ன் கை ெல்ககைக்  
    ைகபப்ாாைக் சைாண்ை ைகபெல்------------- ஆகும். 
 நீபற் ைகபெல் 
118. உப்பின் ைகபதின் 100 கிபாம் தண்ணீரில் 36. கிபாம் ஆகும். 20.கிபாம் உப்க நீரில் ைகபத்த பின்     
    அக்ைகபெல் சதவிட்டினநிககன அகைன இன்னும் த்தக கிபாம் உப்பு யதகயப்டும்? 
 சதவிட்டின நிகனகைன யதகயனாது  = 36 கிபாம். 
 ைகபக்ைப்ட்ை உப்பு     = 20 கிபாம். 
 சதவிட்டின நிககன அகைன யதகயனாது = 16 கிபாம். 
119. இபண்டு திபயங்ைள் என்றிசான்று ைகபயுநாால் அத் திபயங்ைள் ------------- ப்டும். 
 இபண்ைக் ைப்கய 
120. சூரினஎளி நும் யகுப்பின் ென்ல் யழியன யரும்யாது, அதன் ாகத சதரியதன் ைாபணம்  
    எளியின் -------- 
 சிதால் 
121. எரு ைகபெலின் துைள்ைள் மீநுண்யணாக்கி யழியன சதரியதால் அக்ைகபெல் ---------- ப்டும். 
 கூழ்நக் ைகபெல் 
122. இருநடிக் ைகபெலில் உள் உறுப்புைளின் ண்ணிக்கை -------------  
 இபண்டு 
123. ஆழ்ைைல் முத்துக் குளிப்யர்ைள் சுயாசிக்ைப் னன்டுத்தும் யாயுக் ைகய ------------- 
 ஹீலினம் - ஆக்சிஜன் 
124. புவியின் நணற்பப்பு எரு குறிப்பிட்ை அவிற்குயநல் கட்பஜக தன்னுள் சைாள்முடினாத நிக 
 சதவிட்டின நிக 
125. எரு சயப்ம் சைாள்விகயில், சயப்நிககன----------- ைகபதின் அதிைரிக்கும்.  (ப் -15-16) 
 அதிைரித்தால் 
126. நீர்யாழ் உயிரிங்ைளுக்குக் குளிர்ந்த நீயப உைந்தது சனில் ----------------- 
 சயப்நிக குகயும்யாது நீரிலுள் ஆக்சிஜனின் ைகபதின் அதிைரிக்கிது. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. அணுக்ைளும் மூக்கூறுைளும் 

127. ------------ எத்த நியூட்பான் ண்ணிகைகனப் சற்றுள். 
 யொயைான்ைள் 

11. யயதிவிகைள் 

128. Zn  +  2 HCL         ZnCl2   +  H2  
    யநற்கூறின விக ந்தயகை விககனச் ொர்ந்தது? 
 இைப்சனர்ச்சி விக 
129. செம்ழுப்பு நிமுள் ‘X’  ன் தனிநத்கதக் ைாற்றுைன் சயப்டுத்தும் யாது  ‘Y’  ன்  
    ைறுப்பு நிச் யெர்நத்கதத் தருகிது. ‘X’   நற்றும் ‘Y’  ன்கய ------------ 
 Cu,  CuO 

130. எருநாணயன் PH  தாகக் சைாண்டு தூனநீரின் PH  யொதித்தான் PH   தாள் ச்கெ நித்கதக்  
    ைாட்டினது. லும்பிச்ெம் மச்ொற்க நீரினுள் அமிழ்த்தினதும்-----------------  நிநாை நாறினது. 
 சியப்பு 
131. யயதி ரிநக ன்து ------------------  (ப் -15-16) 
 சிகதவுறுதல் விக 
132. ைாரின கட்யபட் டிைங்ைக அதிை அவு சயப்டுத்தும் சாழுது அது ---------யாயுகயக்  
    சைாடுக்கிது. அந்த யாயுவின் நிம் ------------- 

 NO2  செம்ழுப்பு. 
133. சில்யர் கட்யபட் நற்றும் யொடினம் குயாகபடு நீர்க் ைகபெல்ைகக் ைக்கும் யாது--------  
    வீழ்டிவு உைடினாைக் கிகைக்கிது. 
 சயள்க 
134. அலுமினினம், துத்தாை ெல்யட் ைகபெலிலிருந்து துத்தாைத்கத இைப்சனர்ச்சி செய்கிது. 
 அலுமினினம் துத்தாைத்கத விை விகதின் மிக்ைது. 
135. ற்சிகதகயத் தடுக்ை ாம் ாளும் ல் துக்ையயண்டும். ாம் னன்டுத்தும் ற்கெ -----------  
    தன்கந சைாண்ைது. 
 ைாபத்தன்கந சைாண்ைது. 
136. அசிட்டிக் அமித்தில் வினிைர் உள்து.  தயிரில் உள் அமிம் --------------- 
 ாக்டிக் அமிம். 

137. PH
 = - Log10  [H+] எரு ைகபெலின் கைட்பஜன் அனனியின் செறிவு 0.001 M னில், அதன் PH நதிப்பு. 

 3. 
12. தனிநங்ைளின் ஆயர்த்த யகைப்ாடு  

138. புதின தனிநயரிகெ அட்ையகணயில் சதாைர்ைளும், சதாகுதிைளும் உள். யரிகெைளூம்,  
    சதாகுதிைளும்- 
 கிகைநட்ைத் சதாைர்ைள், செங்குத்து யரிகெைள்  (சதாகுதிைள்) 
139. மூன்ாயது யரிகெயில் தனிநங்ைள் உள்.  அயற்றில் த்தக அயாைங்ைள் உள்? 
 5. 
140. அகத்துக் ைரிநச் யெர்நங்ைளுக்கும் அடிப்கைனா தனிநம்------------  சதாகுதியில் உள்து. 
 14 - யது சதாகுதியில் 
141. தாதுவிலிருந்து உயாைநாது இாைபநாதாைப் பிரித்சதடுக்ைப்டுகிது. அலுமினினநாது 
    ாக்கைட்டிலிருந்து பிரித்சதடுக்ைப்டுகிது. இது ----------  அகமக்ைப்டுகிது. 
 தாது 
142. தங்ைம் ன் தனிநநாது யெர்நநாை கிகைப்தில்க. ைாற்று (அ) நீருைன் விகபுரியது இல்க.  
    இது ---------- நிகயில் உள்து. 
 தனித்த 
143. யாை உதிரிப்ாைங்ைள் தனாரிக்ைப் னன்டுயது -------------  (ப் -15-16) 
 துருப்பிடிக்ைாத  ஃ கு. 

13. ைார்னும் அதன் யெர்நங்ைளும்  
144. க்மினிஸ்ைர் புல்ரின் ----------- ன் புயயற்றுகந யடியம். (ப் -15-16) 
 ைார்ன் 
145. கிபாகட் அயாைநாை இருந்தாலும் மின்ொபத்கதக் ைைத்துகிது. இது------ைாபணநாை ைைத்துகிது. 
 பிகணப்புா க்ட்பான்ைள். 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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146. மீத்யதனின் மூக்கூறு யாய்ப்ாடு CH4 அதகத் சதாைரும் அடுத்த  C2  H6 ஈத்யதன். இகய  
    இபண்டிற்கும் உள் சாதுயா யயறுாடு -------------  

 CH2 
147. அல்கைன் குடும்த்திலுள் முதல் யெர்நத்தின் I U P A C   சனர் -------------- 
 ஈத்கதன் 
148. கீட்யைான் சதாகுதியிலும், ஆல்டிகைடு சதாகுதியிலும் ந்த விகசெனல் சதாகுதி இறுதியில்  
    உள்து ? 
 CHO  
149. யொதக குமாயில் கயக்ைப்ட்டுள் யொடினம் ைார்யட்கை அசிட்டிக் அமித்துைன் யெர்த்து    
    சூடுடுத்தும்யாது X ன் நிநற், நணநற் யாயு சயளியருகிது. இந்த யாயு சுண்ணாம்பு நீகப  
    ால்யால் நாற்றுகிது. X க் ைண்டுபிடிக்ை. 
 X  = ைார்ன் கை ஆக்கெடு (CO2)  
150. உறுதி டுத்துதல்  : த்தால் தன் இனல்க இமத்தால் அது குடிப்தற்கு ற்து அல். 
    ைாபணம்          : பிரிடின் யெர்ப்தால் த்தால் தன் இனல்க இமக்கிது. 
 சைாடுக்ைப்ட்டுள் ைாபணம் உறுதிடுத்துயதற்கு ெரினா விக்ைநாகும். பிரிடின் யெர்ப்தால்     
      த்தால் இனல்பு தன்கநகன இமக்கிது. 

14. அவிடும் ைருவிைள்  
151. திருகு அவி ன்து--------அவுக்குப் ரிநாணம் உள் மிைச் சிறின சாருள்ைக அவிடும்  
    ைருவினாகும். 

0.01 mm 
152. திருகு அவியில் தகக்யைால், சுழிப்பிரிவு, புரிக்யைாலின் யகப யைாட்டிற்குக் கீழ் அகநகிது.  
    னில், சுழிப்பிகம -- 
 யர்குறி 
153. திருகு அவி --------- ன் விட்ைத்கத அக்ைப் னன்டுகிது. 
 சநல்லின ைம்பி 
154. ஏர் எளி ஆண்டு ன்து --------- ஆகும். 

 365.25 X 24 X 60 X 60 X 3 X 10
8 மீ. 

155. யானினல் அகு ,புவியின் கநனத்திற்கும்-------ன் கநனத்திற்கும் இகைப்ட்ை ெபாெரி சதாகவு. 
 சூரினன். 

15. இனக்ை விதிைளும் ஈர்ப்பினலும்  
156. எரு சாருளின் முடுக்ைத்திற்குக் ைாபணம் --------------- 
 ெநன் செய்னப்ைாத விகெ. 
157. உந்த நாறுாட்டு வீதத்திற்குச் ெநநா இனற்பினல் அவு --------------- 
 விகெ 
158. ஏய்வு நிகயிலுள் ைநா சாருளின் உந்தம் ----------  (ப் -15-16) 
 சுழி 
159. புவிப்பப்பில் 50.கி.கி. நிகயுள் நனிதனின் கை ------------ 
 490 N. 
160. உயிரித் சதாழில்நுட் ஊசி நருந்துைகக் குளிபச்செய்ன------------- குளிரித் சதாழில்நுட் அகநப்பு. 
 கட்பஜன். 
161. ெநநிக சற் இரு சாருள்ைள் A, B முகயன 20 கி.மீ/ நணி நற்றும் 50 கி.மீ. / நணி  
    யயைத்தில் எருயர்மீது யநாதி உைகனாை ஏய்வு நிகக்குத் திரும்புகிது. அயர்மீது அதிை விகெ  
    செலுத்தும் சாருள் து?  
 அதிைம். அதிை விகெசெலுத்தும் சாருள் 50 கி.மீ./ நணியயைத்தில் செல்லும் சாருள் B 
162. சாருசான்று 20 மீ/ வி ன் திகெயயைத்தில் இனங்குகிது. அதன் மீது 10  N விகெனாது  
    திகெயயைத்திற்குச் செங்குத்து திகெயில் செனல்டுகிது.  10  விாடிைளுக்குப் பின்பு சாருளின்  
    யயைம் ன்? 
 20  மீ/ வி, விகெ , F = 10 N. 
163. கூற்று (A)    :  சருைபங்ைளில், புவியின் அடியில் அகநக்ைப்ட்ை ைம்பியைங்ைளில்     
                   திபயநாக்ைப்ட்ை குளிரியாயுக்ைள் சதளிக்ைப்டுகின். 
    ைாபணம் ( R) :  திபயநாக்ைப்ட்ை குளிரியாயுக்ைள் தின் வீணாயகதத் தடுக்கின். 
 A ெரினாது R , A -  யலியுறுத்துகிது. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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164. புவிப்பப்பில் ஈர்ப்பு முடுக்ைம் -------- குதியில் சருநநாைவும் ---------- சிறுநநாைவும் இருக்கும் 
 துருயப், நிடுக்யைாடு (பூநத்தினயபகை) 
165. கீழ்க்ைாணும் கூற்றுைளில் எரு சாருளின் நிகயனாடு சதாைர்பில்ாத கூற்க ழுதுை. 
 இது வில்தபாசு சைாண்டு அக்ைப்டுகிது. 
166. ெந்திபானன் l திட்ைத்யதாடு சதாைர்புகைன சி நிறுயங்ைளின் சனர்ைள் கீயம  
    சைாடுக்ைப்ட்டுள். சி சனர்ைள் அகயயனாடு சதாைர்பில்ாதகய.  சதாைர்பில்ாத  
    நிறுயங்ைளின் சனர்ைகப் ட்டினலிடுை. 
 சதாைர்பில்ாத நிறுயங்ைள் ; BARC,  WHO,  ONGC 

 

16. மின்யாட்ைவினலும் ஆற்லும்  
167. 20. ஏம் மின்தகையுள் ைம்பியில் 0.2 A மின்யாட்ைம்  உருயாக்ைத் யதகயப்டும் மின்ழுத்த  
    யயறுாடு --- 
 4 V. 
168. இரு மின்விக்குைளின் மின்தகைைள் விகிதம் 1 : 2 அகய சதாைபாை எரு சுற்றில்    
    இகணக்ைப்டுகின். னில், அகய டுத்துக்சைாள்ளும் ஆற்ல்ைளின் விகிதம் ----------- 
 1 : 2 
169. கியா யாட்நணி ன்து --------- ன் அகு ஆகும். 
 மின்ாற்ல் 
170. எத்த நிந்தகைளில் உள்யாது------- பப்பு நற் பப்புைக விை அதிை சயப்த்கத     
    உட்ையர்கிது (ப் -15-16) 
 ைருகந         
171. இனற்கைக் ைதிரினக்ைத் தனிநத்தின் அணு ண் ---------------- 
 82  விை அதிைம். 
172. பின்யரும் கூற்றுைளில் ஏம் விதியனாடு சதாைர்பில்ாதகத ழுதுை. 
 மின்யாட்ைம் =  மின்தகை x  மின்ழுத்த யயறுாடு 
173. அல் மின்நிகனத்தில் னன்டும் ரிசாருள் ன்? 
 நிக்ைரி 
174. மிைச்சிந்த ஆற்ல்மூம் து? 
 சூரினன் 
175. ைாற்ாற்ல் மூம் மின்ொபத்கதப்ச விகெனாழிக்குத் யதகயனா ைாற்றின் சிறுநயயைம் ன்? 
 நிகநிறுத்த ைாற்றின் யயைம் நணிக்கு15. கி.மீ. அகய விை அதிைநாை இருக்ை யயண்டும். 
176. உயிரியாயு விக உற்த்திச் செய்ன யதகயனா முக்கின மூப்சாருள் ன்? 
 நாட்டுச் ொம். 

 
17. மின்யாட்ைத்தின் ைாந்த விகவும் எளியினலும்  

177. ஆடியில் உருயாகும் உருப்சருக்ைம் 1 / 3 னில்,  அந்த ஆடியின் யகை ------------ 
 குவி ஆடி 
178. எரு ைம்பிச்சுருயாடு சதாைர்புகைன ைாந்தப்ானம் நாறும் யாசதல்ாம், அச்சுற்றில் மின்னினக்கு 
    விகெ உருயாகும் நிைழ்வு ------------  (ப் - 15-16) 
 மின்ைாந்தத் தூண்ைல் 
179. உயாைக் ைைத்தியில் ாயும் மின்யாட்ைம் அதகச் சுற்றி -----------  உருயாக்கும். 
 ைாந்தப்பும். 
180. ார்கயப்பும் சருந அயாை அகநயது ------------------- 
 குவி ஆடியில் 
181. 10. செ.மீ. குவினத் சதாகவுள் குவிசன்சிலிருந்து 25. செ.மீ. சதாகவில் சாருள்  
    கயக்ைப்டுகிது பிம்த்தின் சதாகவு ----------------- 
 16. 66  செ.மீ. 
182. பின்யரும் சுற்றில் மின்யாட்ைத் திகெநாற்றிக்கு சாருந்துயது. 
 மின்யநாட்ைார் மின்யாட்ைத் திகெகனநாற் திகெநாற்றிகனப் னன்டுத்திக் சைாள்ளும். 
183. எரு மின்னிகணப்புக் ைம்பியில் மின்யாட்ைம் கிமக்கில் இருந்து யநற்ைாைச் செல்கிது. ைம்பியின்  
    கீயம 5. செ.மீ. சதாகவில் உள் ைாந்தப்புத்தின் திகெகனக் ைாண்ை. 
 ைாந்தப்புத்தின் திகெ சதற்கு யாக்கி இருக்கும். 
184. நனிதக் ைண்ணில் உள் ைண்சன்சின் குவினதூபத்கத ெரி செய்ன னன்டும் குதி னாது? 
 சிலிரினத் தகெைள் 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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185. நீர் நிபம்பின ைண்ணாடி குயகயில் ாதி மூழ்கி இருக்கும் சன்சிாது, ைாற்றும் நீரும்  
    யெருமிைத்தில் யகந்தது யால் யதான்றுகிது. இதற்கு ைாபணநா எளியின் நிைழ்கயக் கூறுை. 
 எளிவிைல் 
186. எரு ாள் இபவு சித்பா தன் யபயயற்கயில் அநர்ந்திருந்த யாது, பூக குட்டியின் திசபாளிப்பு  
    பிம்த்கத யசிப்க ைண்ணாடிச் ென்லில் ார்க்கிாள். குட்டியின் பிம்ம்  யைாட்டுைன் 40º     

          யைாணத்த ற்டுத்திால், ந்தக் யைாணத்தில் பிம்த்தின் திசபாளிப்கக்  ைாண்ாள்?  
 40º 

187. ைாந்த விகெக்யைாடுைள் எருயாதும் என்கசனான்று சயட்டிக்சைாள்யதில்க. ன்? 
 மூடின யகயைாடுைள், ஆதால் சயட்டிக் சைாள்யதில்க. 
188. A C மின்னினற்றிகன D C மின்னினற்றினாை வ்யாறு நாற்ாம்? 
 ழுவு யகனங்ைளுக்குப் திாை பிவுட்ை யகனத் திகெநாற்றி னன்டுத்த யயண்டும். 
189. குவினத்தூபம் f சைாண்ை குழினாடியின் முன் சாருாது கயக்ைப்டுகிது. அதன் பிம்த்தின்     
    அவும், சாருளின் அவும் ெநம் னில், சாருளின் நிககனக் ைாண்ை. 

சாருாது குழினாடிக்கு முன் அதன் யகவு கநனத்தில் கயக்ைப்டும் யாது அயத அவில் 
பிம்ம் கிகைக்கும். 

190. தூபப்ார்கய குகாட்கை ெரி செய்ன---------- னன்டுகிது. 
 குவி சன்ஸ்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

யைா.சுாஷ் ெந்திப யாஸ், ட்ைதாரி ஆசிரினர் [அறிவினல்] அ.யந.நி.ள்ளி, யநல் எக்கூர். சதாைர்ந்து 7 ஆண்டுைள் 100% யதர்ச்சி.  99434 14004    11 

www.nammakalvi.weebly.com



  

 இபண்டு நதிப்சண் விா - விகைைள்: 
உயிரினல்     -       1. நபபும் ரிணாநமும்  

1. ைைத்தக்கூடின ண்புைள் தம் சிற்றித்திற்குள்ளும் யரித்திற்குள்ளும் நாறுடும். கீழ்க்ைாணும்    
  ண்புைள் த்தகைன நாறுாடுைள் சைாண்டுள். க்குறிப்பிடுை. 
  i) நனிதக் ைண்ணின் நிம் நீம், ைருப்பு, ழுப்பு, ச்கெ  நாறுடுகிது. இவ்யகை நாறுாடு 
 சிற்றி நாறுாடு 
  ii) முனல், னாக இயற்றில் ைாணப்டும் ல் அகநப்பு நாறுட்டுள்து. இவ்யகை நாறுாடு 
 யரி நாறுாடு. 
 

2. இருால் உயிரிைளிகையன யதான்றும் அதன் தகமுக, குறிப்பிட்ை தன்கநயுகைன ன்கு  
  சதரினக்கூடின யயறுாடுைளுைன் இருக்கும். ாலிா இப்சருக்ை முகயில் உருயாகும்    
  தகமுகைள் குகந்த அயய நாறுாட்டுைன் ைாணப்டுகின். 
  i)  யநற்கூறின கூற்க ற்றுக்சைாள்கிறீர்ைா? 
 ஆம். ற்றுக்சைாள்கியன். 
  ii) கீழ்க்ைாணும் உயிரிைளில் ாலிா இப்சருக்ை முகயில் இப்சருக்ைம் செய்யும் உயிரி து? 
 ாலிா இப்சருக்ை முகயில் இப்சருக்ைம் செய்யும் உயிரி - யூக்ளிா. 
 

3. கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள் ாபம்ரினம் ொர்ந்த சி முக்கினச் சொற்குறிப்புைள் அயற்றுள்   
  உரினயற்கத் யதர்ந்சதடுத்து ழுதுை.  (ப் -15-16) 
  i)  -------------- ைாபணிைள் இனற்பினல் ொர்ந்த ாபம்ரினக் ைாபணிைள். 
 ஜீன் 
  ii) -------------- எயப ஜீனின் நாற்றுத் தன்கநனாகும். 
 அல்லீல் 
  iii) ------------- அல்லீல்ைளுகைன திர்ப் ண்கநப்பு. 
 அல்லீயா நார்புைள். 
 

4. ஆதிநனிதன் முதல் தற்ைா நனிதன்யகப சைாடுக்ைப்ட்ை நனித இங்ைக யரிகெ டுத்தவும். 
  யைாயநா சைபிலிஸ்  யைாயநா பக்ட்ஸ்     நினாண்ைர்தல் நனிதன்    யைாயநா செபினன்  
 

5. உயிரி சதாழில்நுட்வினல், உயிரினலின் வீ அறிவினாகும். இதன் அடிப்கை சதாழில்நுட்  
  உதவினால் ல்யயறுட்ை சாருள்ைள் உற்த்தி செய்னப்டுகின். கீயம சைாடுக்ைப்ட்ையற்றில்  
  க்குழு உயிர்த் சதாழில்நுட்முகயில் உருயாக்ைப் டுயதில்க க் ைண்ைறிந்து ைாபணம் கூறுை.   
 தடுப்பூசிைள், சாதிைள், திர்உயிர்சாருள்ைள், ைனிந அமிங்ைள்.  
 ைாபணம் : ைனிந அமிங்ைள் உயிரிசதாழில்நுட் முகயில்  உருயாக்ைப் டுயதில்க. 
 

6. ஏர் உயிரியின் புத்யதாற்ப்ண்பு (பீயாகைப்) நற்றும் ஜீாக்ைப்ண்பு (ஜீயாகைப்) ற்றி நீவீர்  
  ைருதுயது ன்? 
 1. புத்யதாற்த்தில் சயளிப்கைனாைக் ைாணப்டும் ண்புைா சட்கை / குட்கை, ஊதா,    
         சயள்க நிம் 
 2. புத்யதாற்ப் ண்புைள் (பீயாகைப்). .ைா : தாயபங்ைளின் உனபம் = சட்கை/குட்கை  
        புத்யதாற்ப் ண்புைளுக்கு ைாபணநா குயபாயநாயொம் அல்து ஜீன் அகநப்பு(ஜீயாகைப்) 
 

7. யயறுாடுைள் ன்ால் ன்? அதன் யகைைள் னாகய? (ப்-15-16) 
 “ எயப சிற்றித்கதச் ொர்ந்த உயிரிைளுக்கிகையன ஆ ண்புைளின் நாறுாடுைள்”. 
 இபண்டு யகைப்டும் : 
 1)  உைற்செல் யயறுாடுைள் 
 2)  இச்செல் யயறுாடுைள் 
8. இனற்கைத் யதர்வு சைாள்கைகன சயளியிட்ையர் னார்? அதன் இபண்டு யைாட்ாடுைகக் குறிப்பிடுை. 
   ொர்ஸ் ைார்வின். 
 1. உயிரிங்ைளில் தங்ைள் யாழ்வினலுக்ைா யாபாட்ைத்தில் சயற்றி சறுகயயன நிக     
        நிறுத்தப்டும். 
 2. நபபினல் நாற்ங்ைளில் யதான்றும் யயறுாடுைய ரிணாநத்கத ற்டுத்துகின். 
 

9. நாயாகுயால் திர்ப்புப் சாருள்ைள் ன்ால் ன்? அதன் னன் னாது? 
 குயான் செல்ைால் உற்த்தி செய்னப்டுகி ஏரிச் செல் திர்ப்புப் சாருாகும். 
 1)  கைபிரியைாநா ன் சதாழில் நுட்ம் மூம் உற்த்தி செய்கய. 
 2)  புற்று யாய்க்கு திபாைப் னன்டுத்தப்டுகின். 
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10. குயான் ன்ால் ன்? ைால்கை அறிவினலில் குயானிங் நுட்ம் வ்யாறு னனுள்தாை  
   இருக்கிது?  

1) குயானிங் செனல் நுட்த்தின் மூநாை அகநப்பிலும், நபபுண்புைளிலும் உருயாக்ைப்டும்  
         எத்த உயிரி. 

1) ைால்கை அறிவினலில் னன்டுத்திப் னனுள் விங்குைளின் ைல்ைக விரும்த்தக்ை    
முகயில் உருயாக்ை முடியும். 

 

11. சாருந்தாத இகணைக ைண்ைறிை. 
நிஃப்ஜீன் கட்பஜன் நிக நிறுத்துதல் 

t t அல்லீல்ைள் 
உயிரிச் சிப்புைள் உயிரி ைணிப்சாறிைக உருயாக்ை 
இண்ைர்சபான்ைள் ாக்டீரினா திர்ப்புப் புபதம் 
ஸ்சைம்செல் (மூச்செல்) நாறுாடு அகைனாத செல் குழுநம் 

 
t t    -  அல்லீல்ைள் 
இண்ைர்சபான்ைள்  -  ாக்டீரினா திர்ப்புப் புபதம். 
 

12. கீழ்ைண்ையற்றுள் தகுந்த இகணைகப் சாருத்துை.  (ப்-15-16) 
   (நருந்துைள், ரிசாருள், நுண்ணுயிரி, யர்சிகத நாற்ம், ைரிந அமிங்ைள்) 
 அ) தடுப்பு நருந்து    - நுண்ணுயிரி 
 ஆ) இனற்கை யாயு    - ரிசாருள் 
 இ) சிட்ரிக் அமிம்    - ைரிந அமிங்ைள் 
 ஈ) நாயாகுயால் திர்புப் சாருள்  - நருந்துைள் 
 உ) கயட்ைமின்ைள்        - யர்சிகத நாற்ம் 
 

13. யதாட்ைப்ட்ைாணிச் செடியில் சநண்ைலிால் ைண்ைறினப்ட்ை விகத, நரின் ஏங்கு ண்புைகயும்,    
   எடுங்கு ண்புைகயும் குறிப்பிடுை.  

விகத / நர் ஏங்கு ண்பு எடுங்கு ண்பு 
விகத யடியம் உருண்கை சுருக்ைம் 
விகத நிம் நஞ்ெள் ச்கெ 
நரின் நிம் ஊதா சயள்க 
நர் அகநவிைம் யைாணப் குதி நுனிப் குதி 

2. யாய் தகைக்ைாப்பு நண்ைம் 
14. நபாஸ்நஸ் நற்றும் குயாஷியனார்ைர் யாய்ைள் புபதக் குகாட்ைால் ற்டுகின். நபாஸ்நஸ்  
   யாய்,குயாஷியனார்ைர் யாயிலிருந்து உப்பின யயிறு நற்றும் முைத்தில் வீக்ைம் ஆகின அறிகுறிைள்  
   மூம் யயறுடுகின். இக் கூற்றுெரினா? தயாை இருப்பின் திருத்தி ழுதுை. 
 அ) நபாஸ்நஸ் யாய் உகைன குமந்கதைள் கைகுகந்தும், ைடுகநனா யயிற்றுப்  
          யாக்குைனும்,லும்புமீது யதால் யார்த்தப்ட்ைது யான் உைகநப்புைனும் ைாணப்டுயர். 
 ஆ) குயாஷியனார்ைர் யாய் உகைன குமந்கதைளிைம் உப்பின யயிறு, முைம், ைால்ைலில் வீக்ைம். 
 

15. சைாடுக்ைப்ட்டுள் உைற் குகாடுைளில் தனினா என்கத் தகுந்த ைாபணங்ைளுைன் ைண்ைறிந்து  
   ழுதுை.  (தாசிமினா, ஹீயநாபிலினா, நாகக்ைண், அல்பினிெம், ைதிர்அரியாள், 

தனினா என்று : நாகக்ைண் 
ைாபணம் : கயட்ைமின் ‘A’ குகாட்ைால் யருகிது. நற் யாய்ைள் பம்கப யாய்ைள். 

 

16. ொதபணச் ெளினால் ாதிக்ைப்ட்ை ரிைம் ைாணப்டும் சாதுயா அறிகுறிைள் னாகய? (ப் 15-16) 
 i)  ெளி எழுகுதல். 
 ii) சுயாெப்ாகத, அதன் யநற் புங்ைளிலுள் ாசி பிதீலின திசுக்ைளின் வீக்ைம்.   
 

17. நிக்குருடு யாயிலிருந்து நாகக்ைண் யாகன யயறுடுத்துை.  
ய.ண் நிக்குருடு யாய் நாகக்ைண் யாய் 

1 நபபினல் யாய் கயட்ைமின் ‘A’ குகாட்ைால் யதான்றும் யாய் 
2 பம்கபனாை ைைத்தப்டும் யாய் பம்கபனாை ைைத்தப்ைாத யாய் 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. ள்ளி விடுதியில் தங்கியுள் எரு நாணயனின் யதாலில் அரிப்புைன் கூடின அைர்ந்த தடிப்பு  
   ைாணப்ட்ைது. அந்த நாணயருக்கு ற்ட்டுள் யாயின் சனர், அந்த யாய்க்ைா ைாபாணிகனக்  
   ைண்ைறிை. 
    யாயின் சனர் : ைர்தாநகப. 
    யாய்க்ைாபணி : பூஞ்கெைா பிசைர்யநா கட்ைான், கநக்யபாஸ்யாபம், ட்கபக்யைா கட்ைான் 
 

19. நயரினா எட்டுண்ணிகனப் பப்பும் பூச்சிகன(யாய்பப்பி) கூறுை.மிைக் ைடுகநனா நயரினா 
   ைாய்ச்ெக உருயாக்கி இப்க ற்டுத்தும் நயரினா எட்டுண்ணி து? 
 யாய்பப்பி           : சண் அாபிலிஸ் சைாசு. 
 இப்க ற்டுத்துயது : பிாஸ்யநாடினம் ால்சிாபம். 
 

20. H I V - க் ைண்ைறியும் ஆய்வு நற்றும் உறுதிடுத்தும் ஆய்வுைள் னாகய? 
 1) கொ   - ைண்ைறியும் ஆய்வு. 
 2) சயஸ்ைர்ன் பிாட்  - உறுதிடுத்தும் ஆய்வு 
 

21. முத்தடுப்பூசி ன்ால் ன்? இத் தடுப்பூசி நருந்திால் தடுக்ைப்டும் மூன்று யாய்ைள் னாகய? 
 “ யாய்க்கு திபா நருந்துைக ஊசி மூம் குமந்கதக்கு அளித்து யாய்ைளிைமிருந்து    
        ாதுைாப்து”. 
   மூன்று யாய்ைள் :  1)  சதாண்கை அகைப்ான்,  2)  ைக்குயான் இருநல்,  3)  சைட்ைாஸ் 
 

22. தாய்ப்ால் மூம் குமந்கதக்கு திர்சாருள் செல்யதால் த்தகைன யாய்த் தடுப்ாற்ல்  
   உண்ைாகிது? 
 இனற்கைனா நந்தநாைப் சப்ட்ை யாய்த் தடுப்ாற்ல் 
 

23. இபம்னாவுக்கு ஈறுைளில் இபத்தம் ைசிதல், ல் ஆடுதல் ஆகின உாகதைள் உள். ஆய்ந்தரிந்ததில்  
   இகய கயட்ைமின் குகாடு க் ைண்ைறினப்ட்ைது. 
   இபம்னாவிற்கு உணவு மக்ைத்தில் ற்ாக்குகயுள் கயட்ைமின் ----------------. இக் குகாட்டு  
   யாய்க்ைா சனர் -----------  
 இபம்னாவிற்கு உணவு மக்ைத்தில் ற்ாக்குகயுள் கயட்ைமின் ‘C’ 
 இக்குகாட்டு யாய்க்ைா சனர் “ஸ்ைர்வி” 
 

24. அ) கயட்ைமின்ைள் ஆ) குகாடுைள் இ) யாய் அறிகுறிைகப் சாருத்துை. 
  

கயட்ைமின்ைள் குகாட்டு யாய்ைள் யாய் அறிகுறிைள் 
கயட்ைமின்-  A நிக்யைாயாபினா நாகக்ைண் 
கயட்ைமின் - B சரிசரி பம்புக் குகாடு 
கயட்ைமின் - C ஸ்ைர்வி ற்ைளில் இபத்தக்ைசிவு 
கயட்ைமின் - D ரிக்ைட்ஸ் லும்புைளில் ைால்சினம் குகவு 
கயட்ைமின் - K இபத்தக் ைசிவு இபத்தம் உகதல் 

 

25. சாருத்துை. 
 

யாய்ைள் அறிகுறிைள் 
அமீபிக் சீதயதி அடியயிற்றில் யலியுைன் யைாகம நற்றும் இபத்தத்துைன் கூடின நம். 
ைாெயாய் சதாைர்ச்சினா இருநல் நற்றும் உைல் கை குகதல் 
ைர்தாநகப யதால், ைங்ைளில் அரிப்புைன் கூடின கை 
நயரினா ைடும்ைாய்ச்ெலும் உைல் குளிர்ந்து டுக்ைமும் விட்டுவிட்டுத் சதாைரும். 

 

26. பவுதலின் அடிப்கையில் யாய்ைக யகைப்டுத்துை. (நீர், ைாற்று, ாலிசதாைர்பு மூம்) 
    1.ைாபா, 2.கைாய்டு, 3.ைாெயாய், 4.சதாழுயாய், 5.சிபிலிஸ், 6.சைாயரினா, 7.நியநானினா,    
    8.ொதாபணச்ெளி, 9.அமீபிக் சீதயதி, 10.ய்ட்ஸ்.  
 1. நீரின்மூம் பவும் யாய்ைள்  - ைாபா, கைாய்டு, அமீபிக்சீதயதி  
 2. ைாற்றின்மூம் பவும் யாய்ைள்  - ைாெயாய், சதாழுயாய், நியநானினா, ொதாபணெளி 
 3. ாலி சதாைர்புமூம் பவும் யாய்ைள்- சிபிலிஸ், சைாயரினா, ய்ட்ஸ். 
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27. அ) நனிதகப சருநவில் ாதிக்கும் யாய்க்ைாபணிைள் மூன்றிகக் கூறுை. 
  

ய.ண் யாய்க் ைாபணிைள் யாய்ைள் 
1 கநக்யைாாக்டீரினம் டியூர்குயாசிஸ் ைாெயாய் 
2 பிாஸ்யநாடினம் கயயாக்ஸ் நயரினா 
3 H.I.V (சபட்யபா கயபஸ்) ய்ட்ஸ் 

 

28. பிாஸ்யநாடினம் யாழ்க்கை சுமற்சியின் நிகைகக் ைண்ைறிை. 
அ) சைாசு நனிதனுள் நயரினா கிருமிகன உட்செலுத்துதல். 
    ஸ்யாயபாசுயாய்டுைள் ( நனிதனின் ைல்லீபலில் சுமற்சி) 
ஆ) யாயுற் நனிதகப அாபிஸ் சண் சைாசு ைடிக்கும் சாழுது பிாஸ்யநாடினம்  
    சைாசுவின் உைலுக்குள் செல்லுதல். 

     யைமிட்யைாகெட்டுைள் (சைாசுவினுள் ஸ்யாயபாயொயா உருயாக்ை சுமற்சி 
 

29. ஈக்ைால் பயக்கூடின யாய்ைள் இபண்டிகக் கூறுை. அந்யாய்ைக ற்டுத்தும்  
   யாய்க் ைாபணிைகயும் குறிப்பிடுை. 
 கைாய்டு  - ொல்யநாசல்ா கைப்பி (ாக்டீரினா) 
 அமீபிக் சீதயதி - ண்ைமீா ஹிஸ்ைாலிக்ைா (புயபாட்யைாயொயா) 
 

30. கீழ்க்ைாணும் நிபல் ைத்கத உற்றுயாக்குை.      ’X’ 
  
              
              
  
 கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள் அட்ையகணயிலிருந்து‘X’ன் யாய்க் ைாபணி நற்றும் யர்ச்சி நாற்க் 
      குகாட்டு யாகனக் கூறுை. 
  

குகாட்டு யாய் ைாபணி 
1. ைனாடிஸ் இன்சிபிடிஸ் A D H ைார்யநான் குகாடு 
2. ைனாடிஸ் சநல்லிைஸ் இன்சுலின் ைார்யநான் குகாடு 
3. ையபாரி இதனயாய் இதன தகெைளுக்கு இபத்தம் அளிக்கும் தநனியில் அகைப்பு 
4. சிறுநீபை செனலிமப்பு இபத்தத்கத யடிைட்டும் சப்பானின் செனலிமப்பு 
ஆ)  ைனாடிஸ் சநல்லிைஸ்    -   இன்சுலின் ைார்யநான் குகாடு 

 

31. பின்யருயயற்றுள் உரின எழுங்கு அகநவு முக ------------  (ப்- 15-16) 
 சப்யைாடீன்     கெயைாட்டீன்      ாக்கிடீன்      டிப்யாட்டீன்      ைனகைசசிஸ் 

3. நனித உைல் உறுப்பு நண்ைங்ைளின் அகநப்பும் செனல்ாடுைளும்   
32. உைற்செனலினல் செனல்ாடுைக ைட்டுப்டுத்தும் நற்றும் எருங்கிகக்கும் ணிகனச் செய்யும்  
   இபண்டு உறுப்பு நண்ைங்ைள் னாகய? உள் யயறுாடு என்றிகக் கூறுை. 

பம்புநண்ைம், ாமில்ாசுபப்பி நண்ைம். 
பம்புநண்ைம் ாமில்ாசுபப்பி நண்ைம். 

செய்திைக அசுதல், ைட்டுப்ாடு யான் 
செனல்ைக செய்கிது. 

யர்ச்சி, இப்சருக்ைம் யான் செனல்ைக 
ைட்டுப்டுத்தவும் எருங்கிகணக்ைவும் செய்கிது. 

 

33. சநடுயட்ைட் நியூபான்ைக சநடுயட்ைட் அற் நியூபான்ைளிைமிருந்து யயறுடுத்துை. அகய  
   பம்புநண்ைத்தில் ங்கு ைாணப்டுகின்? 
  

சநடுயட்ைட் நியூபான்ைள் சநடுயட்ைட் அற் நியூபான்ைள் 
1. சயண்கந நியூபான்ைள் 1. ொம்ல் நி நியூபான்ைள் 
2. கநனலின் உகயிால் மூைப்ட்ைது 2. கநனலின் உகயிால் மூைப்ைாதது 
3. மூகயில் சயண்கநப் குதியில்      
  ைாணப்டுகிது 

3. சருமூகயில் ொம்ல் குதியில் 
  ைாணப்டுகிது 
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34. இதனத் துடிப்பு, மூச்சுவிடுதல் செனல்ைக எழுங்குடுத்தும் மூகயின் குதி னாது? அது  
   மூகயின் ந்தப் குதியில் அகநந்துள்து? 
 1. முகும். 
 2. மூக தண்டுயைத்துைன் இகணயும் குதியில் உள்து. 
 
35. ைார்யாபா குயாட்ரிசஜமிா ன்ால் ன்? த்தகைன ணிைளுைன் சதாைர்புகைனது? 
 1)  டுமூகயின் முதுகுப் க்ைத்தில் ான்கு அகப யட்ைக் யைாங்ைள். 
 2)  ல்யயறு ார்த்தலின் அனிச்கெ செனல்ைகயும், ார்கயயின் ொர்பு இனக்ைத்கதக்     
         ைட்டுப்டுத்துதல், எழுங்கு டுத்துதல். 
 

36. ாமில்ாச் சுபப்பிைள் ன்ால் ன்? சுபப்பிைள் சுபக்கும் சாருள்ைள் னாகய? உற்த்தினாகும்  
   இைங்ைளிலிருந்து செனாற்றும் இைங்ைளுக்கு வ்யாறு டுத்துச் செல்ப்டுகின்? 

 
உைற்செனலினல் நிைழ்வுைக யயதியினல் எருங்கிகணப்பு மூம் தன்னிகப் பாநரிப்து. 

 1)  சுபக்கும் சாருள்ைள் ைார்யநான்ைள். 
 2)  ைார்யநான்ைள். உற்த்தினாகும் இைங்ைளிலிருந்து செனாற்றும் இைங்ைளுக்கு இபத்தத்தின் 
         மூம் டுத்துச் செல்ப்டுகின். 
 

37. பின்யரும் ாமில்ாச் சுபப்பிைளின் சனர்ைகக் கூறுை. 
 அ) ாமில்ாச் சுபப்பிைளின் ைத்துர்  - பிட்யூட்ைரி சுபப்பி 
 ஆ) இபட்கைச் சுபப்பி    - ைகணனம் 
 

38. ந்த ைார்யநான்ைள் பின்யருநாறு அகமக்ைப்டுகிது? 
 அ)  ஆளுகந ைார்யநான்       -   கதபாக்சின் 
 ஆ)  ெண்கை, க்கும் நற்றும் னமுறுத்தும் ைார்யநான்  -   அட்ரீலின், ார் அட்ரீலின் 
 

39. ஆண், சண் இப்சருக்ை ைார்யநான்ைகக் கூறுை. அதன் ணிைகக் குறிப்பிடுை. 
 1) ஆண், இப்சருக்ை ைார்யநான் -  சைஸ்யைாஸ்டீயபான் (ஆண்ட்யபாஜன்) 
   ணி - ஆண், இப்சருக்ை உறுப்புைளின் யர்ச்சி, விந்து செல் உற்த்திகனத் தூண்டுகிது. 
 2) சண் இப்சருக்ை ைார்யநான்ைள் -  ஈஸ்ட்யபாஜன், புயபாசஜஸ்டிபான், ரிாக்ஸின் 

  ணி - சண் இப்சருக்ை உறுப்புைளில் யர்ச்சி (ஈஸ்ட்யபாஜன்) 
- நாதவிைாய்ச் சுமற்சி, ைர்ப்நிககன பாநரித்தல் (புயபாசஜஸ்டிபான்) நைப்யற்றின் யாது  
  இடுப்புப்குதி தகெைக தர்யகைனச் செய்து குமந்கத பிப்க ளிதாக்குகிது.  
  (ரிாக்ஸின்) 

 

40. மினாஸிை - I ன் ந்சதந்த துகணநிகைளில் பின்யரும் நிைழ்வுைள் கைசறுகின்? 
 1. எத்திகெயா குயபாயநாயொம்ைள் இகணவுறுதல் - கெயைாட்டீன்  

2. நுனி அகைதல்      - டிப்யாடீன் 
3. குறுக்யை ைத்தல்           - ாக்கிடீன் 
4. ஸ்பிண்டில்ைதிர் அகநப்பு உருயாதல்   - கைனாகைஸிஸ் 

 
41. கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள் நனித மூகயில் பின்யரு செனல்ைகக் ைட்டுப்டுத்தும் குதிைக    
   முகயன அ, ஆ க்குறிக்ை. 
            
 
 
 
 
 
42. செனல்ைளின் அடிப்கையில் கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள்யற்றில் உரின கூற்றுைகத் யதர்ந்சதடுக்ை. 
 1) லீடிக் செல்ைள் சைஸ்யைாஸ்டீயபான் ைார்யநாக உற்த்தி செய்கின். 
 2) ைகணனம் சாதிைகயும், ைார்யநாகயும் சுபக்கின்து. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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43. கீழுள் கூற்றுைள் தயாை இருப்பின் ெரினா கூற்றிக ழுதுை. 
 தயா கூற்று.   
 அ) ஆல்ா செல்ைள் குளுக்யைாைாக உற்த்தி செய்கின். பீட்ைா செல்ைள் இன்சுலின்  
          உற்த்தி செய்கின். 

ஆ) அண்ைைம் முட்கைைகயும், ஈஸ்ட்யபாஜன், புயபாசஜஸ்டிபான், ரிாக்ஸின்  
    ைார்யநான்ைகயும் சுபக்கிது.  

 

44. கீழ்யரும் அட்ையகணகன நிபப்புை.  
 

அடியா கையாகசிஸ் 
ைார்யநான் 

செனல்ைள் நற்றும் யைாாறுைள் 

சொநட்யைாட்யபாபிக் ைார்யநான் / 
யர்ச்சி ைார்யநான்  (STH,GH) 

சிரினயர்ைளில் குகயா சுபப்பு குள்த்தன்கந மிகைசுபப்பு 
அசுபத்தன்கந / சரினயர்ைளில் மிகைசுபப்பு -அக்யபாசநைலி 

கதயபாட்யபாபிக்/கதபாய்டு 
தூண்டும் ைார்யநான் (TSH) 

கதபாய்டு சுபப்பியின் யர்ச்சிகனத் தூண்டி கதபாக்ஸின் 
உற்த்திகனத் தூண்டும். 

 

45. அட்ையகணயில் உள்யற்க சாருத்துை.  
 

1. சப்யைாடீன் குயபாயநாயொம்ைள் சுருக்ைநகைந்து நூல்யால் 
யதான்றுகின். 

2. கெயைாடீன் இகணவுறுதல், சிாப்சிஸ், இபட்கைைள் 
3. டிப்யாடீன் நுனி அகைதல் 
4. கைனாகைசிஸ் உட்ைருச்ெவ்வு, உட்ைருநணி நகதல் 

 

46. சாருத்துை.  
 

ட்டினல் I ட்டினல் I I 
1. யாயொபிபஸ்சின் கைனாசடிஸ் இன்சிபிடிஸ் 
2. இன்சுலின் கைனாசடிஸ் சநலிைஸ் 
3. ஆக்ஸியைாசின் ைருப்க சுருங்ை, விரினச் செய்தல் 
4. கதயநாசின் யாய்தடுப்பு 

 

47. இருவிதநா ணிைக செய்யும் சுபப்பி து? ன்? 
 ைகணனம் 
 அ) ாமுள் சுபப்பி (க்யைாகிகபன்) னாை ஜீபணத்திற்ைா சாதிைக உண்ைாக்குகிது. 
 ஆ) ாமில்ா சுபப்பி (ண்யைாகிகபன்) ஆை, குளுக்யைாைான், இன்சுலின் ைார்யநான்ைக  
          சுபக்கிது. 
 இ)  ாமுள், ாமில்ா சுபப்பினாை ைகணனம் இரு யழிைளில் ணி செய்கிது. 
 

48. எரு 16 யனது சிறுயன் ஆண்ால் ண்புைள் இல்ாகநக்ைாை, நருத்துயரிைம் அகமத்துயபப்ட்ைான்     
   (மீகெ/தாடி /ைபைபப்ாகுபல் / பந்தயதாள்ைள்) ரியொதகக்கு பிகு நருத்துயர் இது எரு  
   ைார்யநான் குகாடு குறிப்பிட்ை ாமில்ாச் சுபப்பி இைம் நாறி அகநந்துள்கதயும்    
   ைண்ைறிந்தார். சிறுயனின் குகாட்டுக் ைாபணநா ாமில்ா சுபப்பிகனயும், அதன்   
   ைார்யநாகயும் குறிப்பிடுை. 
 1) சிறுயனின் குகாட்டுக் ைாபணநா ாமில்ா சுபப்பி : விந்தைம். 
 2) ைார்யநான் : சைஸ்யைாஸ்டீயபான் (ஆண்ட்யபாஜன்) 

4 .  தாயபங்ைளின்  இப்சருக்ைம்  
49. ாலிா நற்றும் ால்இப்சருக்ை முகைளுக்கிகையன உள் யயறுாடுைள் இபண்டிக ழுது  

ாலிா இப்சருக்ைம் ாலிப் சருக்ைம் 
ஆண், சண் ன் இகண  
யதகயயில்க 

ஆண், சண் ன் இகண யதகய 

ஸ்யார்ைளின் மூம் கைசறுகிது. 
நைபந்த யெர்க்கை, ைருவுறுதல் மூம்   
கைசறுகிது. 
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50. உை இப்சருக்ைம் ன்து ன்? 
 

   அ) பிகபயனாபில்ம் ஆ) ஸ்கயபாகைபாவில் ைாணப்டும் உை இப்சருக்ை முகைள் னாகய? 
 “ாலிப்சருக்ைம் இல்ாநல் தாயபங்ைள் ற்ையய உள் உைல் உறுப்புைளிலிருந்து புதின  
       தாயபங்ைகத் யதாற்றுவிக்கும் இப்சருக்ை முக”. 
 அ) பிகபயனாபில்ம்  - இகயில் சநாட்டுைள் யதான்றுதல் 
 ஆ) ஸ்கயபாகைபா  - துண்ைாதல் 
 

51. தாயபங்ைளில் கைசறும் ாலிப்சருக்ை நிைழ்வுைகச் ெரினா முகயில் யரிகெப்டுத்துை. 
 நைபந்தச் யெர்க்கை    ைருவுறுதல்       விகத உருயாக்ைம்       விகதபவுதல் 
 

52. யகபனறு - நைபந்தச் யெர்க்கை 
 “ நைபந்தப் கயிலிருந்து நைபந்தத் தூள்ைள் சூை முடிகன சென்கையும் செனல்”. 
 

53. யகபனறு - ைருவுறுதல் 
 ஆண்யைமீட்டும், அண்ைமும் இகணயும் நிைழ்வு. 
 

54. தகுந்த டுத்துக்ைாட்டுைளுைன் உர் சயடிைனிைக உர் சயடினாக் ைனிைளிலிருந்து யயறுடுத்து
  

உர் சயடிைனி உர் சயடினாக்ைனி 
ைனி முதிர்ந்த பின் சயடித்து விகதைள்  
சயளியனறும்.   
(ட்ைாணி, அயகப, ருக்கு) 

ைனி முதிர்ந்தாலும் சயடிப்தில்க.  
ைனித்யதால் அழுகின பின் விகதைள்  
சயளியனறும்.       (சல், முந்திரி) 

எருபு சயடிைனி, இருபு  சயடிைனி,  
ைாப்சூல்   

சயடினா உர் சிருைனி, தானினம்   
(சிப்செல்ா) 

 
 

55. எருவித்திக, இருவித்திகத் தாயபங்ைள் ன்ால் ன்? டுத்துக்ைாட்டுைள் தருை. 
 விகதயில் (ைருவில்) விகதயிகைளின் ண்ணிக்கை அடிப்கையில் பூக்கும் தாயபங்ைள்.  
 1) எருவித்திக தாயபங்ைள் : விகதைள் எருவித்திகைகக் சைாண்ைது.(.ைா) சல்,யைாதுகந 
 2) இருவித்திகத் தாயபங்ைள்: விகதைள் இருவித்திகைகக் சைாண்ைது.        
                                 (.ைா) ட்ைாணி, அயகப, 
 

56. இபட்கைக் ைருவுறுதல் ன்ால் ன்? 
இபண்டு ஆண்யைமீட்டுைளில் என்று அண்ைத்துைனும்,நற்சான்று இபண்ைாம்நிக உட்ைருவுைனும் 
இகணயது.  

 

 
57. மூவிகணவு ன்ால் ன்? 

1) ைருவுறுதல் நிைழ்ச்சியில் இபண்ைாயது ஆண்யைமீட் இபண்ைாம்நிக உட்ைருவுைன் இகணகிது. 
2) இபண்ைாம்நிக உட்ைரு இபட்கைநனத் தன்கந உகைனது. இந்த இருநன உட்ைருவுைன்  
   நற்சாரு ஆண்யைமீட் இகணயது.                                                       
                                              A                              B 

 
58. அ. ைம் A, B கன அகைனாம் ைாண்ை.                      

 A - சூை யட்ைம்,  B - ைனி     
   ஆ. A யின் ந்த ாைம் B - ஆை நாறுகிது? 
  A  சூைப்க, B ஆப்பிள், யாம் 
 
59. உயிரிங்ைளும் அயற்றின் இப்சருக்ை முகைளும் சைாடுக்ைப்ட்டுள். இப்சருக்ை   
   முகைக அதற்குரின உயிரிங்ையாடு சாருத்துை.  

பித்தல் புயபாட்யைாயொயன்ைள் ாக்டீரினங்ைள் 
அரும்புதல்  பிகபயனாஃபில்ம் ஈஸ்ட் 
துண்ைாதல்  ஸ்கயபாகைபா தட்கைப்புழுக்ைள் 
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60. கூட்டுக்ைனி--------ன் அகத்து நர்ைளிலிருந்தும் உருயாகிது---------- ைனினாது எருநரின்  
   இகணனாத  சூை இகைகக் சைாண்ை யநல்நட்ைச் சூற்கயிலிருந்து உருயாகிது. 
 நஞ்ெரியின், திபள் 
61. சைாடுைப்ட்டுள் ைத்கத யகபந்து கீழுள் ாைங்ைகக் குறிக்ைவும். 
   அ) க்கென் ஆகுமாய் நியூக்ளினஸ்                 க்கென் 

      குமாய் நியூக்ளினஸ் 
62. உண்கநக்ைருத்து : (A) ாலூட்டியின் இதனம் எரு கநயனா சஜனிக் இதனம் ஆகும்.  (ப்-15-16) 
   ைாபணம்        : (R) ாலூட்டிைளில் இதனத்துடிப்பு சிப்ா தகெக் ைற்கைால்  
                       ைட்டுப்டுத்தப்டுகிது.  

(A)  நற்றும் (R) இபண்டும் ெரி ; (R) ஆது (A) கன விக்குகிது. 
5 . ாலூட்டிைள் 

63. ாலூட்டிைளுக்குரின தனிப்ண்புைள் இபண்டிகக் குறிப்பிடுை. 
 அ)  பு அடுக்கு யபாநங்ைள் 
 ஆ)  ால் சுபப்பிைள் 
64. பின்யருயயற்றில் எவ்சயான்றிற்கும் இபண்டு டுத்துக்ைாட்டுைள் தருை. 
 அ) அகெயாடும் விங்குைள் - சு, ருகந  
 ஆ) ைைல்யாழ் ாலூட்டிைள்       - திமிங்ைம், ைால்பின்  
 

65. ாலூட்டிைளில் ைாணப்டும் ல்கநப்பு னாது? னாகயின் தந்தம் தன் நாறுாடு? 
 அ) ாலூட்டிைளில் யயறுட்ை ல் அகநப்பு நற்றும் ல்யயறுட்ை ற்ைளின் அகநப்பு  
          உண்ணும் முகக்கு ற்த் தையகநந்ததாை உள்து. 
 ஆ) னாகயின் சயட்டும் ற்ைள் தந்தநாை நாறியுள்து. 
 

66. ாலூட்டிைளின் தநனி, சிகபைள் இயற்றிற்கிகையன உள் யயறுாடுைக குறிப்பிடுை.  
தநனி சிகப 

இதனத்திலிருந்து சுத்தநா இபத்தத்கத 
டுத்துச் செல்கய 

திசுக்ைளிலிருந்து சுத்திைரிக்ைப்ைாத இபத்தத்திக 
இதனத்திற்கு டுத்துச் செல்கிது. (நுகபயீபல்,சிகப) 

சுத்திைரிக்ைப்ட்ை இபத்தம் டுத்துச் 
செல்ப்டுகிது.  

சுத்திைரிக்ைப்ைாத இபத்தம் டுத்துச் 
செல்ப்டுகிது. 

சருந்தநனி சிறுதநனிைா ைப்பிரிகிது. சயன்யூல்ைள் இகணந்து சிகபனாை நாறுகிது. 
 

67. இபத்தத்தின் பிாஸ்நா குதியில் ைாணப்டும் பிாஸ்நா புயபாட்டீன்ைள் மூன்றிகக் குறிப்பிடுை.  
    (ப் -15-16) 
 1)  குயாபுலின்   - யாய் திர்ப்ாற்ல் சைாடுக்கிது. 
 2)  ஃகபிரியாஜன்        - இபத்தம் உகதல் 
 3)  ஆல்புமின்   - நீர்ச் ெநநிக 
 

68. உட்ைரு இல்ாத இபத்தச் செல்ைள் னாகய? உட்ைருவின்றி இருப்தால் ன் னன்? 
1) இபத்த சியப்ணுக்ைள் (உட்ைரு இல்ாததால், அதில் ஹீயநாகுயாபின் ன் சுயாெ நிமி  

         உள்து)  
2) சுயாெ யாயுக்ைக டுத்துச் செல்யதில் ங்கு சைாள்கிது. 

 

69. இபத்த உகதலில் ங்குசறும் பிாஸ்நா புயபாட்டீன்ைள், இபத்த அணுக்ைள் னாகய? 
 ஃகப்பிரியாஜன்,  இபத்தத்தட்டுச் செல்ைள்  
70. 1) தயகயின் யநல் தாகையில் எயப நாதிரினா ற்ைள் ைாணப்டுகிது. ஆால் நனிதனில்  
     நாறுட்டுள்து. இத்தகைன ல் அகநப்பிற்கு --------- ன்று சனர். 
     சைட்டியபாைான்ட் யகை 
   2) ல் சூத்திபம் ICPM = 2023 / 1023  ழுதப்ட்ைால் இைம் சாத ற்ைளின் யகை. 
     யைாகபப் ற்ைள் 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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71. உைலின் நாஸ்ைர்சைமிஸ்ட்ன்று சிறுநீபைம் அகமக்ைப்டுகிது ைாபணம் ைண்ைறிந்து ழுதுை(ப்15-16 
 சிறுநீபைம் இபத்தத்தின் யயதியிகனபு ெநநிககனப் யணுகிது. 

6.  யாழ்க்கை இனக்ைச் செனல்ைள்  
72. A, B குறிப்பிட்ை தாயபத் தண்டின் யாஸ்குார் திசுக்ைளின் சனர்ைகக் குறிப்பிடுை. 
   அ)  A  B  யின் சனர்ைள். 
   A கெம்,  B புயானம் 
   ஆ)  A யின் யழினாை ைைத்தப்டும் சாருள்ைள் னாகய? 
   கெம் யழினாை  நீர் நற்றும் ைனிநப் சாருள்ைள்.       A              B 
73. உணவூைம் ன்ால் ன்? ந்த யகைனா உணவூைம் சுந்தாயபங்ைளிலும் சரும்ாா  
   விங்கிங்ைளிலும் ைாணப்டுகிது. 
   1) உணவு உட்சைாள்யதன் மூம் ஆற்க சறும் நிைழ்ச்சி. 
   2) சுந்தாயபங்ைளில்:தற்ொர்பு ஊட்ைமுக, சரும்ாா விங்கிங்ைளில் : பிொர்பு ஊட்ைமுக. 
74.கீயமசைாடுக்ைப்ட்டுள் ஊட்ைமுகையாடு அயற்றின் சிப்பு உறுப்புைக சாருத்துை.(ப்15-16  

தற்ொர்பு ஊட்ைமுக ச்கெனம் கைபிஸ்ைஸ் 
எட்டுண்ணிைள் ைாஸ்யைாரினங்ைள் ைஸ்குட்ைா 
நட்குண்ணிைள் கநக்யைாகபொ யயர்ைள் நாயாட்யபாா 

75. சைாடுக்ைப்ட்டிருக்கும் ைத்கதக் ையனிக்ை. (ப்-15-16)              
   அ) ைம் A, B யில் ைாணப்டும் இனக்ைங்ைகக் குறிப்பிடுை. 
  ைம் A யில்  - ஈர்ப்புத் திகெ ொர்பு இனக்ைம். 

 ைம் B யில்  - எளித்திகெ ொர்பு இனக்ைம். 
   ஆ) வ்யாறு இவ்வினக்ைங்ைள் சதாட்ைால் சிணுங்கி இகைளின் இனக்ைங்ைளிலிருந்து  
       யயறுடுகின்? 
 சதாட்ைால் சிணுங்கியில் ைாணப்டும் இனக்ைம் யர்ச்சி ொபா இனக்ைம். 
76. ைாற்றில்ா சுயாசித்தலில் ------ ன்து 6 ைார்ன் சைாண்ை யெர்நம், ாக்டிக் அமிம் ன்து ------         
    ைரிநச் யெர்நம் 
 குளுக்யைாஸ், 3 ைார்ன் 
77. ெர்க்ைகபக் ைகபெல் ஆல்ைைாாை நாற்நகைகிது. 

அ) யநற்ைண்ை செனலில் த்தகைன நிைழ்ச்சி கைசறுகிது? 
     ெர்க்ைகபக் ைகபெல் ஆல்ைைாாை நாற்நகையும் செனல் சாதித்தல் 
 ஆ) ந்த நுண்ணுயிரி ஈடுடுகிது? 
     ஈஸ்ட். 
78. நனிதனின் சுயாெக் ைாற்ாது -------யழினாை-------க்குள் செல்கிது.மீன்ைளில் நீபாது-------யழினாை 
   உைலுக்குள் சென்று, நீரில் ைகபந்துள் ஆக்சிஜன் ------------ க்குள் பவுகிது. 
 ாசித்துக, நுகபயீபல், யாய், இபத்தத்திற் 
79. சுயாசித்தல் ன்ால் ன்? ைாற்றுள் சுயாசித்தலுக்ைா யயதிச் ெநன்ாட்டிக ழுதுை.(ப்15-16)
 உணவுப் சாருட்ைள் ஆக்ஸிைபணம் அகையும் நிைழ்ச்சி. 

 C6 H12 O6    + 6 O 2                            6 C O 2   +  6 H 2 O  + 2900 KJ ஆற்ல் 
80. அம்யநானினாசைலிக், யூரினாசைலிக் விங்குைள் ன்ால் ன்? .ைா. தருை.    
    அம்யநானினாகய ைழிவுப்சாருாை சயளியனற்றும் உயிரிைள். .ைா. : மீன்ைள். 
    யூரினாசைலிக்:யூரினாகய முக்கின ைழிவுப்சாருாை சயளியனற்றும் உயிரிைள். .ைா. : ாலூட்டிைள். 
81. சதாட்ைால் சிணுங்கித் தாயபத்தில் சதாடும்யாது ற்டும் நாற்த்திக விக்குை. 
    1. தாயபத்தில் செடியின் ஏர் இைத்தில் ற்டும் தூண்ைல்  இகைளுக்கும் ைைத்தப்டுகிது. 
   2. செடியின் ருத்த இகனடி குதியில் உள் ாபங்கைநா செல்ைளில் நீர் உட்புகுதல்,சயளியனறுதல்      
      ைாபணநாை சிற்றிகைளில் விகபப்பு அழுத்தம் ற்ட்டு சிற்றிகைள் சுருங்கி விரிகின். 

7.  சுற்றுச் சூமல் ாதுைாப்பு  
82. பின்யருயயற்க உற்த்தினார்ைள்,யகைனா நுைர்யயார்ைள்,சிகதப்கயைள் யகைப்டுத்துை 
   அ)  யண்ணத்துப்பூச்சி - முதல்நிக நுைர்யயார்     ஆ)  சயட்டுக்கிளி - முதல்நிக நுைர்யயார் 
   இ)  ஏணான்     - இபண்ைாம்நிக நுைர்யயார்  ஈ)  ாம்புைள்  - மூன்ாம்நிக நுைர்யயார் 
   உ)  செம்ருத்தி     - உற்த்தினார்ைள்         ஊ)  கட்யபாாக்டீரினா - சிகதப்கயைள்   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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83. யாழிைத்கதப் சாறுத்து உயிரிங்ைள் ல்யயறு தையகநப்புைகப் சற்றுள். சாருத்துை.   

அ) மீன்ைள் துடுப்பு 
ஆ) எட்ைைம் தடித்த யதால் 
இ)  தயக விபலிகை ெவ்வுகைன பின்ங்ைால்ைள் 
ஈ)  கயைள் இகுைள் 

84. யைாடிட்ை இைத்கத நிபப்புை:  
   அ) விங்கிங்ைள் சுயசித்தலின்யாது------------- சயளியிைப்டுகிது. 
     ைார்ன் - கை - ஆக்கெடு 

ஆ) சூரினஎளியின் முன்னிகயில் தாயபங்ைால் தனாரிக்ைப்டும் சாருள் 
     ைார்யாகைட்யபட் (ஸ்ைார்ச்) 
85. பின்யரும் த்திகனப் டித்து, தகுந்த விகைகன ைண்ைறிந்து யைாடிட்ை இைங்ைக நிபப்புை.(தீங்கு  
   விகவிப்து,ைாண உயாைங்ைள்,ைார்ன் கை ஆக்கெடு,ைந்தை துைள்ைள்) ாதபெம்,யுயபனினம், 
   யதாரினம்,ஆர்ெனிக்-------ைந்த ைகயயிலிருந்து சயளியனற்ப்டும் ைழிவுப்சாருள்ைள் நனிதனுக்கு     
   ------நட்டுமின்றி சூழ்நிககனயும் ாதிக்கின்து.நிக்ைரியில் உள்------அமி நகம உருயாை     
   ைாபணநாயயதாடு நட்டுநல்ாநல்,சுகநனை யாயு,-----சயளியனற்ப்ட்டு ைாநிக நாறுாட்டிற்கும்  
   புவிசயப் நாறுதலுக்குக் ைாபணநாகிது.  
 ை உயாைங்ைள் , தீங்கு விகவிப்து , ைந்தை துைள்ைள் , ைார்ன் கை ஆக்கெடு 
86. பின்யருயயற்கப் னன்டுத்தி உணவுச் ெங்கிலிகன உருயாக்குை. (ப் -15-16) 
    புல்   →  சயட்டுக்கிளி  →  தயக →  ாம்பு→  ைழுகு  
87. கீழுள் உணவுச் ெங்கிலிகனப் டித்து முகப்டுத்தி, அதக ஆற்ல் பிபமீைாை நாற்றுை. 
     நல்சரி     ைம்ளிப்பூச்சி     குருவி      ருந்து                          

                                                                        ருந்து       
                                          குருவி 
                 ைம்ளிப்பூச்சி          

8.  ைழிவுநீர் யநாண்கந                                               நல்சரி 
88. அ. I நற்றும் 3 ல் ைாணப்டும் நிைழ்சிைக ழுதுை. 

1. எளிச்யெர்க்கை 3. சுயாெம்                                யளிநண்ைம் 
   ஆ.நிைழ்வு I  யகபனறுக்ை.                           
 1. எளிச்யெர்க்கை : தாயபங்ைள், தங்ைது ச்கெனம்  

 நிமி, யயரிலிருந்து சறும் நீர் யளிநண்ை CO2  கய            விங்குைள் 

      னன்டுத்தி சூரினஎளி முன்னிகயில்              சிகதத்தல்              தாயபங்ைள்  
      ஸ்ைார்ச் உணகய தனாரித்து யெமிக்கிது.                             
                      ச்கெனம்                                      

 6 CO 2 + 12 H 2 O          C6  H12  O6 + 6 O2  +  6 H2  O       புகதடிந தாயபங்ைள் 

                சூரினஎளி               எளி ஆற்ல் → யயதி ஆற்ாகிது.                       
89. ஏர் ஊரில் 2008-  2009 ஆம் ஆண்டில் ற்ட்ை சதாற்று யாய்ைளின் வியபம் யட்ை யகபைநாைக்         
   சைாடுக்ைப்ட்டுள்து. இதகக் கூர்ந்து யாக்கி கீழுள்யற்றிற்கு விகைனளிக்ைவும்.      
 அ) சரும்ா நக்ைகத் தாக்கின யாய்ைள் னாகய?      
 1)   சைங்கு ைாய்ச்ெல்  

2)   சிக்குன்குனினா            
      ஆ) வ்யாறு இந்த யாய்ைள் பவுகின்? 
     யதங்கின நீரில் அதிைநாை உற்த்தினாகும் சைாசுக்ைால்     

    சைங்குைாய்ெல், சிக்குன்குனினா பவுகிது. 
      இ) நற் இருயாய்ைகக் ைட்டுப்டுத்தும் யதனும் மூன்று முகைக ழுதுை. 

   1.சீரின முகயில் ைழிவு நீர் யநாண்கந செய்தல். 
   2.சுைாதாபநா குடிநீகபப் ருகுதல். 
   3.சிப்ா, யாதுநா அவு ைழிப்க யெதிைக ற்டுத்துதல். 
   4.சைாசுக்ைள் யான் யாய்பப்பும் உயிரிங்ைக எழித்தல். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

யைா.சுாஷ் ெந்திப யாஸ், ட்ைதாரி ஆசிரினர் [அறிவினல்] அ.யந.நி.ள்ளி, யநல் எக்கூர். சதாைர்ந்து 7 ஆண்டுைள் 100% யதர்ச்சி.  99434 14004    21  
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90. நாறியுள், திரும்ப்ச இனலும், திரும்ப்ச இனாத, யங்ைக முகனாைப் சாருத்து  
 

யங்ைள் A B C 

திரும்ப் சறும் யங்ைள் கைட்பஜன் ைாற்று சூரின எளி ஆற்ல் 
திரும்ப் ச இனாத யங்ைள் ைரி இனற்கை யாயு சட்யபாலினம் 

 

91. சாருந்தாதகத நீக்குை.  (ப் 15-16) 
 அ)  உயிரி ஆல்ைைால், ச்கெ டீெல், உயிரி ஈதர், சட்யபாலினம் 
      சட்யபாலினம்  

ஆ)  ைாபா, கைஃாய்டு, சொறிசிபங்கு, சீதயதி 
      சொறிசிபங்கு 
 

92. திரும்ப்ச இனாதயம் ஏர் இனற்கையம். நனித நுைர்வின் யயைத்கத விை மிை யயைநாை  
   இனற்கை நிைழ்விால் மீண்டும் உருயாக்ைாம். கூற்கப் டித்து, தயாதா அல்து ெரினாதா? 
 இக் கூற்று தயாது. 
 திரும்ப்ச இனாதயம் ஏர் இனற்கையம். இதக நனித நுைர்வின் யயைத்கதவிை  
      மிையயைநாை இனற்கை நிைழ்விால் உருயாக்ை முடினாது.  
 

93. சிறின எளிரும் விக்குைக (C F L) சயப்த்தால் எளிரும் விக்குைளுக்குப் திாை னன்  
   டுத்துயதால் ஆண்டுக்கு 6,000 சநைாயாட் மின்ாற்ல் யெமிக்ைாம்.  விா ழுப்புை. (ப்-15 -16)
 அ)  மின்ாற்க யெமிக்ை உதவும் விக்கு து?      
 ஆ)  C F L விக்கை னன்டுத்தி ஆண்டுக்கு வ்யவு மின்ாற்க யெமிக்ை இனலும்? 
 

94. ஆற்கச் யெமிக்ை உதவும் ொதங்ைக பின்யருயயற்றிலிருந்து யதர்ந்சதடுக்ைவும். 
 எளிரும் ல்புைள், சூரின நீர் சூயைற்றி, மின்ணு மின் அகை. 
95. யாக்குயபத்து யாைங்ைளில் னன்டுத்தும் ான்கு உயிரி ரிசாருட்ைள் னாகய? (ப் 15 -16) 
 1. யனா ஆல்ைைால் (உயிரி ரி ொபானம்) 
 2. சுகந டீெல் 
 3. யனா டீெல் (உயிரி டீெல்) 
 4. யனா ஈத்தர் (உயிரி ஈத்தர்) 

யயதியினல்      9.  ைகபெல்ைள்  
96. சதவிட்டின  ைகபெலுக்கும், சதவிட்ைாத  ைகபெலுக்கும்  உள்  யயறுாடுைகக்  கீழ்க் சைாடுக்ைப்  
   ட்டுள் குறிப்புைள் மூம் ழுதுை. 

சதவிட்டின ைகபெல் சதவிட்ைாத ைகபெல் 
1. ைகபதிபனுக்குச் ெநநா  
  ைகபசாருக சைாண்ை நிகனா ைகபெல். 

குகந்த அவு ைகபசாருகக் சைாண்ை 
ைகபெல். 

2. யநலும் ைகபசாருக ைகபக்ை இனாது. சதவிட்டும் நிக அகையும்யகப  
ைகபசாருகக் ைகபக்ைாம். 

 

97. உண்கநக் ைகபெக கூழ்நக் ைகபெலிலிருந்து யயறுடுத்துை.  
 

உண்கநக் ைகபெல் கூழ்நக் ைகபெல் 
1. துைள்ைளின் அவு 1 Aº முதல் 10 Aº யகப துைள்ைளின் அவு 10 Aº முதல் 2000 Aº யகப 
2. துைள்ைக நுண்யணாக்கியின் யழியன 
  ார்க்ை இனலுயதில்க. 

துைள்ைக நுண்யணாக்கினால் நட்டுயந 
ார்க்ைாம். 

3. எளிபுகும் தன்கநயுகைனது குதினவு. எளிபுகும் தன்கந சைாண்ைது. 
 

98. ெர்க்ைகபகன நீரில் ைகபத்து, அக சயப்நிகயில் சதவிட்டின ைகபெக உருயாக்கின பின்  
   யநற்சைாண்டு ெர்க்ைகபகன ைகபக்ை முடியுநா? நும் ண்ணத்கதத் தருை. 
 முடினாது. 

அக்ைகபெல் ற்ையய சதவிட்டின நிககன அகைந்துவிட்ைது. யநலும் அதிை  
சயப்நிககனக் சைாடுத்தால் மீண்டும் சிறிதவு உப்பு ைகபந்து அதிசதவிட்டின ைகபெக  
உருயாக்கும். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

யைா.சுாஷ் ெந்திப யாஸ், ட்ைதாரி ஆசிரினர் [அறிவினல்] அ.யந.நி.ள்ளி, யநல் எக்கூர். சதாைர்ந்து 7 ஆண்டுைள் 100% யதர்ச்சி.  99434 14004    22 
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99. 20.கி. ெகநனல் உப்க, 50.கி. நீரில் ைகபத்திருந்தால், அக்ைகபெல் செறிவின் ெதவீத நிககனக்  
   ைணக்கிடுை.               ைகபசாருளின் நிக 

ைகபெல் செறிவின் ெதவீதம்     = --------------------------------------------------------------- X 100 
            ைகபசாருளின் நிக +  ைகபப்ானின் நிக 
              20           20 
        = --------------- X  100   ;  ------------ X 100 = 28.57% 
            20+50            70     
 ைகபெல் செறிவின் ெதவீத நிக =  28.6%  
100.அ) குளிர் ாங்ைளில் ைகபக்ைப்டும் யாயு து?  (ப்-15 -16) 
  ைார்ன் கை ஆக்கெடு 
   ஆ) அவ்யாயுவின் ைகபதிக அதிைரிக்ை நீங்ைள் ன் செய்வீர்ைள்? 
  அழுத்தத்கத அதிைரிக்ை யயண்டும். 
101.பின்யருயயற்றில் பிரிகை நிககந, பிரிகை ஊைைத்கத ைண்ைறிை.  
   அ.ாாகைக்ைட்டி ஆ) யொைாநீர்  இ) புகை   

 பிரிகை நிககந பிரிகை ஊைைம் 
அ.  ாாகைக்ைட்டி நீர்நம் (நீர்) திண்நம் (ஊட்ைசாருட்ைள்) 
ஆ. யொைாநீர் யாயு  நீர்நம் (நீர்) 
இ.  புகை திண்நம் (ைரித்தூள்) யாயு (ைாற்று) 

102.டின்ைால் விகவு ன்ால் ன்?  (ப்-15 -16) 
 எளினாது கூழ்நத்தின் யழியன செலுத்தப்டும் யாது, அவில் சரிதாை உள் கூழ்நத்     
 துைள்ைால் சிதடிக்ைப்ட்டு, ைண்ணுக்குத் சதரிகிது   

103. 11. கி. CO2 வில் உள் மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கைகனக் ைணக்கிடுை. (ப்-15 -16) 

 CO2  - ன் கிபாம் மூக்கூறு நிக = 44 கி. 

              6.023 X10
23 

X 11 

 மூக்கூறு ண்ணிக்கை =   ------------------------------ X  1.505 X 10
23
   =  1.51 X 10

23
 

              44 

 CO2  - ன் கிபாம் மூக்கூறு ண்ணிக்கை = 1.51 X 10
23
 

10.  அணுக்ைளும் மூக்கூறுைளும் 
104. கீழுள் டுத்துக்ைாட்டுைளிலிருந்து யொயைாப், யொார்ைக அகைனாம் ைாண்ை. 

 யொயைாப்ைள் : 17  CL
35

 ,   17 CL
37
 

 யொார்ைள்   : 18  Ar 
40

 ,  20  Ca 
40 

105. கட்பஜனின் மூக்கூறு நிக 28. அதன் அணுநிக 14. கட்பஜனின் அணுக்ைட்டு ண்கண ைாண்

 கட்பஜன் - N2,   எத்த அணு         மூக்கூறுநிக                 28 

        அணுக்ைட்டுண் = ----------------------- அணுக்ைட்டுண் = ----------  = 2 
                       அணுநிக             14 
106. CL ன்து குயாரின் அணுகயயும், CL2 குயாரின் மூக்கூகயும் குறிப்கய. னில்,  
    அணுக்ைளுக்கும், மூக்கூறுக்கும் உள் யயறுாடுைக அட்ையகணப் டுத்துை.  

அணு மூக்கூறு 
1. யயதிவிகயில் ஈடுடும் எரு 
  தனிநத்தின் மிைச் சிறின துைள். 

எரு தனிநம் அல்து எரு யெர்நத்தின் மிைச் சிறின 
துைள். 

2. பிகணப்புாத் துைள்  (CL) பிகணப்புற்த் துைள்  (CL2) 
3. தனித்யதா, யெர்ந்யதா ைாணப்டும். தனித்துக் ைாணப்டும். 

107. கைட்பஜனின் கிபாம் அணுநிக 1கி. ஆக்சிஜனின் கிபாம் அணுநிக 16.கி. னில், நீரின் கிபாம்  
    மூக்கூறு நிககனக்ைாண்ை. 

 நீர் - H2 O  ,   (H) - ன் கிபாம் அணுநிக = 1கி. (O) - ன் கிபாம் அணுநிக = 16.கி 

www.nammakalvi.weebly.com



 H2 O   =  2 [H ] + 1 [O] = (2X1) + (1X16)  =  2 + 16 ; நீரின்கிபாம்மூக்கூறுநிக = 18.கி.  23 
 

108. பின்யரும் அட்ையககன நிபப்புை.  
தனிநம் அணுநிக மூக்கூறு நிக அணுக்ைட்டு ண் 

குயாரின்  35.5 71 2 ( 71 / 35.5 = 2 ) 
ஏயொன்  16 ( 48 / 3 = 16 ) 48 3 
ெல்ர்  32 256 (32X8 = 256) 8 

109. ---------------- எத்த நியூட்பான் ண்ணிக்கைனப் சற்றுள். 
 யொயைான்ைள் 

11.  யயதி விகைள்  
110. (i) சுண்ணாம்புக் ைல்கச் சூடுடுத்தும் யாது 

 சிகதவுறுதல் விக.    

  சுண்ணாம்புக் ைல் CaCO3 , CaCO3   CaO  + CO2   
   (ii) சநக்னீசின ாைாகயக் ைாற்றில் ரிக்கும்யாது ந்தயகைனா யயதிவிகைள் நிைழும்? 

கூடுகை விக 

சநக்னீசினம் [Mg] , 2Mg + O2             2MgO 
சநக்னீசினம் + ஆக்சிஜன்  சநக்னீசினம் ஆக்கெடு. 
 

111. தயா கூற்கச் ெரி செய்ை.  (ப்-15 -16) 
அ) சன்ொயிக் அமித்தின் உப்பு (யொடினம் சன்யொயனட்) உணவுப் சாருள்ைக  
   தப்டுத்த னன்டுகிது. 
ஆ) வியொனத்தில் கட்ரிக் அமிம் உபநாை னன்டுயதில்க. அம்யநானினம் கட்யபட்    
    யெர்நத்கதத் தனாரிக்ைப் னன்டுகிது. 

 இ) ைந்தை அமிம் (யயதிப்சாருள்ைளின் அபென்) ைார் மின்ைங்ைள் தனாரிக்ை. 

 ஈ) அமித்தின் P
H

 நதிப்பு 7 விை குகயாை இருக்கும். 

112. ன்கு சதரிந்த சி சாருள்ைளின் P
H 
நதிப்பு கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள்து.  

சாருள் P
H

  நதிப்பு 

இபத்தம் 7.4 

ெகநனல்யொைா 8.2 

வினிைர் 2.5 

வீட்டுப் னன்ாட்டு அம்யநானினா 12 

 அ)  ந்சதந்தப் சாருள்ைள் அமித்தன்கந உகைனகய? 
     அமித்தன்கந உகைனகய -  வினிைர் 

ஆ) ந்சதந்தப் சாருள்ைள் ைாபத்தன்கந உகைனகய? 
     ைாபத்தன்கந உகைனகய -  இபத்தம், ெகநனல்யொைா, வீட்டுப் னன்ாட்டு அம்யநானினா 
113. இரும்பு ஆணிகனத் தாமிப ெல்யட் ைகபெலினுள் கயக்கும் யாது தாமிப ெல்யட் ன் நிம்     
    நாறுகிது? உங்ைள் திலுக்ைா விக்ைத்கதத் தபவும். 
 இரும்பு தாமிபத்கத விை விகதின் மிக்ைது. இரும்பு தாமிபெல்யட் ைகபெலிலிருந்து  
      தாமிபத்கத இைப்சனர்ச்சி செய்யதால் ைகபெல் நிம் நாறுகிது. 

 Fe +  CuSO4  FeSO4 + Cu 

114. எரு ைகபெலின் கைட்பாக்கெடு அனனியின் செறிவு 1.0 X 10
- 8

 M னில்,அதன் P
H

  நதிப்பு ன்? 
 POH  =  - log 10   [OH]-    PH = 14 - POH 

      =  - log 10   [1.0 X 10- 8  ]         8  = 14 - POH  

 POH =  8                      8 - 14 = - POH 

 PH + POH =  14         - 6 = - POH 

 PH     =  14 - POH                   POH = 6      

 PH  =  - 14 - 8         
 PH  =  6      
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115. எரு ைகபெலின் கைட்பஜன் அனனியின் செறிவு 0.001M னில், அக்ைகபெலின்  PH  நதிப்க  
    ைண்டுபிடிக்ைவும் (ப்-15 -16) 

  P
H  = - log 10   [H+] 

  P
H  = - log 10   (0.001) 

  P
H  = - log 10   ( 10

- 3
) 

     = - (-3) log 10   10 

       PH  =  3 
116. தயா யாக்கினத்கத திருத்தி ழுதுை.  (ப்-15 -16) 
 “எரு சதாைரில் தனிநத்தின் உயாைத்தன்கந குகந்தும், அயாைத்தன்கந அதிைரித்தும்   
       ைாணப்டுகிது”.   

12.  தனிநங்ைளின் ஆயர்த்த யகைப்ாடு  
117. உறுதிடுத்துதல் : தாமிபப் ாத்திபங்ைக தூய்கநடுத்தப்ைவில்க னில், ச்கெ நிப்டிநம்  
                    யதான்றுகிது. 
     ைாபணம்     : இந்தப் டிநத்திற்ைா ைாபணம் ைாபத் தாமிபக் ைார்யட். 
 உறுதிடுத்துதல் ெரி, ைாபணம் ெரி. ைாபணம் ெரினாைப் சாருந்துகிது. 
118. ெல்கடு தாதுகய அைர்பிக்ைப் னன்டும் முக ------------- 
 நுகபமிதப்பு முக 
119. ந்த உயாைம் ாதபெத்துைன் யெர்ந்தாலும் அதற்கு இபெக்ைகய ன்று சனர். ற்குழிைக  
    அகைப்தற்குப் னன்டும் இபெக்ைகய ------------ 
 A g - S n  இபெக்ைகய 
120. இரும்பு ஆணி துருபிடிப்து யாக யடிநீரில் ைக்குநா? திலுக்ைா ைாபணத்கதக் கூறுை. 
 யாகயடி நீரில் ைக்கும். 
 ைாபணம் : நீர்,ஆக்சிஜன் நட்டுயந யாதுநாது .இகய யாக யடிநீரில் உள்து. 
121. கூற்றிற்ைா ைாபணத்கத உறுதிப்டுத்துை.  (ப்-15 -16) 
 கூற்று (A)   : மின்முாம் பூசுதல் ன்து உயாைங்ைக அரிநாத்திலிருந்து ாதுைாப்து  
                   நட்டுநல்ாநல், ப்கயும் அளிக்கிது.   
 ைாபணம் (R) : ஏர் உயாைத்கத நற்யார் உயாைத்தின் மீது மின்ொபத்தின் மூம் பூசுயது. 
 A  ெரி,  R  சாருந்துகிது. 

122. இரும்பு HCL உைனும், அைர் H2 SO4  உைனும் விகபுரிகிது. ஆால், அைர் HNO3   உைன்  
    விகபுரியது இல்க. உரின ைாபணத்துைன் உன்விகைகன ழுதுை. 

 1) அைர் HNO3 உைன் விகபுரியும் யாது இரும்பு ஆக்கெடு [Fe3O4 ] ைம் அதன் பப்பின்மீது     
        உருயாகிது. யய, அது அைர் கட்ரிக் அமித்துைன் விகபுரியதில்க. 
 2) இரும்பு தன் விகதிக இமக்கிது. 
 
123. அலுமினின உயாைக்ைகய, யானூர்தியின் ாைங்ைள் தனாரிக்ைப் னன்டுகிது. அதற்ைா      
    ைாபணங்ைகக் கூவும். 
 அ) அலுமினின உயாைக் ைகயைள் மிைவும் இயொகய. 
 ஆ) யலிகநனாகய 
 இ)  உயாை அரிநாத்கத தடுப்கய. (அரிநாம் அகையதில்க) 
124. பின்யரும் அட்ையககன நிபப்புை.  

நண்ைம் சயப்நிக யயதிவிக 

ரிநிக நண்ைம் 15000 C C  +  O2  →  CO2 + 

உருக்கு நண்ைம் 10000 C 
CaC O2  →  CaO  +  CO2 

CaO  +  SiO2  →   CaSiO3 

எடுக்கும் நண்ைம் 4000 C 
FeO3  +           3CO  →  

2F e   +  3CO2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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125. ான் னார் க் ைண்ைறிை.    
    அ) ான் விக நலியா ஆால் விகதின் மிக்ை உயாைம்.யய, இரும்புப்    
        சாருள்ைகப் ாதுைாக்ை ன்காய அழித்துக் சைாள்யயன். 
   சநக்னீசினம் 
    ஆ) ான் எரு திண்நக் ைகபெல். ல் நருத்துயர்ைள் ற்குழிைக அகைக்ைனன்டுத்துயார்ைள்.  
   A g - S n   இபெக்ைகய 

13. ைார்னும் அதன் யெர்நங்ைளும்  
126. கயபம் ைார்னுகைன புயயற்றுகந யடியங்ைளுள் என்ாகும். அதன் ைடித் தன்கநக்ைா  
    ைாபணத்கதக் கூறுை. (ப்-15 -16) 
 கயபத்திலுள் எவ்சயாரு ைார்ன் அணுவும் நற் ான்கு ைார்ன் அணுக்ைளுைன்     
      பிகணப்புற்று, ைடி முப்ரிநா அகநப்க உருயாக்குகின்து. இதன் டிக்ைச் கூட்ைகநப்பில்  
      யலுயா குறுக்குப் பிகணப்பும் ைாணப்டுகிது.இதால்,கயபம் ைடிநாதாைக் ைாணப்டுகிது 

127. ஊறுைாய் தப்டுத்தலுக்கு னன்டும் A ன் ைரிநச் யெர்நத்தின் மூக்கூறு யாய்ாடு C2H4 O2     
    இச்யெர்நம் த்தாலுைன் விகபுரிந்து இனின நணமுகைன யெர்நம் B கனத் தருகிது. 
 1. இச் யெர்நம் A நற்றும் B கனக் ைண்டுபிடிக்ை. 
    A த்தாயிக் அமிம். (அசிட்டிக் அமிம்) 
    B த்தில் த்தயாயனட். 
       1. இம்முகயின் சனசபழுதி, அதன் யயதிெநன்ாட்கை ழுதுை. 
   ஸ்ைபாக்ைல் விக  

C2 H5 OH   +  CH3 COOH          CH3 COOC2 H5  +  H2 O     
128. கீயம குறிப்பிட்டுள் குறிப்புைகக் சைாண்டு யெர்நங்ைகக் ைண்ைறிை. 
 அ. 30% சுக்யபாகெக் சைாண்ை அைர்ந்த நித்கத உகைன ைகபெல். 
     ைழிவுப்ாகு - செறிவு மிகுந்த ைரும்பு ெர்க்ைகப ைகபெல். 
 ஆ. த்தால் தனாரிப்பில் ஈஸ்டிற்கு உணயாை யெர்க்ைப்டும் யெர்நம். 
     அம்யநானினம் ெல்யட் (அ) அம்யநானினம் ாஸ்யட். 
 இ.  இந்த சாதி சுக்யபாகெ, குளுக்யைாொைவும், பிபக்யைாொைவும் நாற்றுகிது. 
     இன்யர்யைஸ் சாதி 
 ஈ.  இச்யெர்நம் 95.5% த்தாகயும் 4.5% நீகபயும் சைாண்டுள்து. 
     ரி ொபானம் 
 உ)  இச்யெர்நம் 100% தூன ஆல்ைைாகப் சற்றுள்து. 
     தனி ஆல்ைால். 

இனற்பினல்     15.  இனக்ை விதிைளும் ஈர்ப்பினலும்  
129. யைாடிட்ை இைங்ைக நிபப்புை. 
 அ. விகெ = நிக X  முடுக்ைம் னில், உந்தம் = --------------- 
     நிக X  திகெயயைம் 
 ஆ. இபாக்சைட்டில் திபய கைட்பஜன் னில், MRI  ைம் பிடித்தலில் ---------னன்டுகிது.          
          திபய - ஹீலினம் 
130. ைாபணத்கத உறுதிடுத்துை. (ப்-15 -16) 
 கூற்று (A)   : சரு ைபங்ைளில், புவியின் அடியில் அகநக்ைப்ட்ை ைம்பி யைங்ைளில்     
                   திபயநாக்ைட்ை குளிரி யாயுக்ைள் சதளிக்ைப்டுகின்.     
      ைாபணம் (R) :  திபயநாக்ைட்ை குளிரி யாயுக்ைள் தின் வீணாயகதத் தடுக்கின். 
 A : ெரினாது,  R - A  யலியுறுத்துகிது. 
131. கீழ்ைாணும் கூற்றுைளில் தயறுைள் இருப்பின் திருத்துை. 

 அ. எரு நியூட்ைன் விகெ ன்து எரு கியாகிபாம் நிகயுள் சாருளில் 1 ms
- 2 முடுக்ைத்கத     

          ற்டுத்தும் விகெயின் அகயக் குறிக்கும். 
 ஆ. விகயும், திர்விகயும் ப்யாதும் இருயயறுட்ை சாருளின் மீது செனல்டும். 
132. குளிரித் சதாழில்நுட்த்தின் முக்கினநா னன் குளிரி ரிசாருள் ஆகும். குளிரி ரிசாருள்  
    ன்தன் சாருக உணர்த்துை. 
 1. குளிரித் சதாழில்நுட்த்தின் உதவினால் மிை, மிைக் குகந்த சயப்நிகயில் திபய கைட்பஜன்     
        திபய கட்பஜன், திபய ஹீலினம் இயற்கப் ச முடியும். 
 2) இத் சதாழில்நுட்த்தின் முக்கின னன்ாடு குளிரி ரிசாருள்.(திபய கைட்பஜன்) 
 3) திபய கைட்பஜன் இபாக்சைட்டில் சருநவில் ரிசாருாை னன்டுகிது. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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133. இைஞ் சுழித் திருப்புத்திக--------குறியிலும், யஞ் சுழித்திருப்புத் திக-------குறியிலும்  
    குறிப்பிடுயது நபபு (ப்-15 -16) 
 யர், திர். 
134. 1. கி.கி நிகயுள் எரு சாருள் 20 மீ. உனபத்தில் இருந்து விமச்செய்னப்டுகிது. தகபகன    
    யந்தகைந்ததும், அயத யயைத்தில் யநசழுகிது.உந்த நாறுாட்கைக் ைாண்ை. (g = 10 மீ/வி2ன்ை 
 சாருளின் நிக     = 1.கிகி. , உனபம்                = 20மீ. 

 புவியீர்ப்பு முடுக்ைம் g   = 10.0 மீ/வி-2 யநாதலுக்கு முன் உந்தம் = mv1 
 யநாதலுக்கு பின் உந்தம் =  mv2  உந்த நாறுாடு = mv2 - mv1 

       = [1X(-20)] - [1X20] ,       = -20 - 20 = (-) 40  
16.  மின்யாட்ைவினலும் ஆற்லும்  

135. யைாடிட்ை இைங்ைக நிபப்புை. 
 அ.  மின்ழுத்த யயறுாடு : யயால்ட் மீட்ைர் னில், மின்யாட்ைம் ------------ 
      அம்மீட்ைர். 
 ஆ.  நீர்மின்நிகனம் : நபபுொர் ஆற்ல் னில், சூரின ஆற்ல் -------------- 
      நபபுொபா ஆற்ல் 
136. சைாடுக்ைப்ட்டுள் ஆற்ல் மூங்ைளில் சாருந்தாதகத என்க ைண்டுபிடிக்ை. (சூரின ஆற்ல்,  
    நீர்மின் ஆற்ல், அல் மின் ஆற்ல், உயிரி ஆற்ல்)  ( ப்-15 -16) 
 சூரின ஆற்ல்   (நபபு ொபா ஆற்ல் மூம்) 
 
137. பின்யரும் கூற்றுைளில் உள் தயறுைகத் திருத்துை. 
 அ. சிந்த ஆற்ல்மூம் ஏர் அகு நிகக்கு அதிை அவு யயக செய்னக் கூடினது. 
 ஆ. னன் டுத்தக்கூடின யடிவில் உள் ஆற்க மீண்டும், மீண்டும் ாம் னன் டுத்த  
          முடினாது. 
138. சருங்ைைல் சயப் ஆற்ல் குறித்து ழுதுை. 
 ைைல் (அ) சருங்ைைலின் ஆழ் குதியில் நீர் குளிர்ச்சினாய் இருக்கின் சாழுது, யநற்பப்பு நீர்  
 சூரினால் சயப்நாகிது. சயப்நிகயில் உள் இவ்யயறுாடு. 

1. யநற்பப்பின் சயப்நா நீர் அம்யநானினா யான் ஆவினாகும் திபயங்ைக சைாதிக்ை  
கயக்ை னன்டுத்தப்டுகிது. 

 2. திபயத்தின் ஆவி மின்னினற்றியின் விகெனாழிகன இனக்ைப் னன்டுகிது.  
139. சாருத்துை.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140. யயால்ைா மின்ைம் கீயம தபப்ட்டுள்து. a, b, c, dக் குறியிைப்ட்ை ாைங்ைகக் குறிக்ைவும்
          
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

உறுப்புைள் குறியீடுைள் 
அ) மின்ைம் 

 
ஆ) யட்ைரி (அ) மின்ைத் சதாகுப்பு  
இ)  ொவி (அ) சுவிட்ச் (திந்தது)  
ஈ)  ொவி (அ) சுவிட்ச் (மூடினது)  
உ)  ைம்பி இகணப்பு 

 
ஊ) மின்விக்கு 

 
)  மின்தகை 

 
)  அம்மீட்ைர் 

 
)  யயால்ட் மீட்ைர் 

 

துத்தநா ம்(Zn)      தோநிபம்(Cu) 

ீர்த்தH2SO4     

   ண்ணோடிப்ோத்திபம் 
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141. சாருத்துை.  (ப்-15 -16) 

1 மின்ழுத்த யயறுாடு   யயால்ட் 
2 மின்யாட்ைம்  ஆம்பினர் 
3 மின்னூட்ைம்   கூலும் 
4 மின்தகைனாக்கி   ஏம் 

 

142. ைாநாக் ைதிர்ைள் இனற்கைக் ைதிரினக்ைத் தனிநங்ைால் சயளியிைப்டும் ஆத்தா ைதிர்வீச்ொகும். 
 அ. இனற்கைக் ைதிரினக்ைத் தனிநங்ைள் சயளியிடும் யயறு ைதிர்வீச்சுைள் னாகய? 
     γ ைதிர்ைள் தவிப,இனற்கைக் ைதிரினக்ைத் தனிநங்ைள் α  ,  β  ைதிர்வீச்சுைக சயளிவிடுகின். 
 ஆ. பின்யரும் கூற்றுைக யநய சொல்லும் ைதிர்வீச்சுையாடு சதாைர்புடுத்தி  
          அட்ையகயிடுை. 

α - ைதிர் β - ைதிர் γ- ைதிர் 
நியூட்பான்ைகப் சற்றிருக்கின்      
[இரு புயபாட்ைான்ைளும் இரு 
நியூட்பான்ைளும் உட்ைரு α துைள்] 

க்ட்பான்ைள் மின்ைாந்த ைதிர்வீச்சு 
அதிை ஊடுருவு தின் சைாண்ைகய. 

143. 1.5 V  மின்னினக்கு விகெ சைாண்ை இரு மின்ைன்ைள் 5ஏம், 10ஏம், 15ஏம், மின்தகைைள் நற்றும்   
    ொவி இயற்க சதாைபாைக் சைாண்ை எரு மின்சுற்றுப் ைத்திக யகபை    
   
   
 
 
 
 
 

144. மின் உருகு இகம ----------- உயாைக் ைகயனால் ஆ ைம்பி ஆகும். இஃது அதிை மின்  
    தகைகனயும் ---------- உருகு நிககனயும் சைாண்ைது. (ப்-15 -16) 
 37%  ைாரீனம் 63%  சயள்ளீனம் , குகந்த 
 

145. அகைப்புக் குறிக்குள் சைாடுக்ைப்ட்டுள் சொற்ைளில் உரினயற்கத் யதர்ந்சதடுத்து பின்யரும்  
    அட்ையகணகன நிபப்புை.  

யர்மின்யாய் ைாரீன அமிச் யெநைன் ைாரீன கை ஆக்கெடு 
திர்மின்யாய் சக்ாஞ்சி மின்ைன் துத்தாைம் 

146. பின்யரும் ைநாது எரு மூடின சுற்றின் எரு குதி னில், i1 , i 2 , i 3  ஆகின மின்யாட்ைங்ைக  

    ைாண்ை.         
    கிர்ச்ொப்ஸ் விதியின்டி  : i1 + 2A  =  3A 
      i1=  3A -  2A 

i1 = 1A 
      3A = 1A + i 2 

       i 2= 3A -  1A       
i 2  =  2A 

      2A  = i 3 +1.5 A  
       i 3   =  2A– 1.5 A   

 i 3 = 0.5 A 
17.  மின்யாட்ைத்தின் ைாந்த விகவும் எளியினலும்  

147. யைாடிட்ை இைங்ைக நிபப்புை.  
 அ. யநாட்ைார் : நிகக்ைாந்தம், யாணிை முகயிா யநாட்ைார்--------- 
     மின்ைாந்தங்ைள் 
 ஆ. குவினத்சதாகவு : மீட்ைர்,தின் ------------ 
     கைனாப்ைர் 
 

148. பின்யரும் சொற்சாைரில் பிகமைளிருப்பின் திருத்தவும். 
 அ. ைாந்தப்பும் ண்நதிப்பு நட்டும் சைாண் அவு. 
     ைாந்தப்பும் ண்நதிப்பும், திகெயும் சைாண்ை அவு. 
 ஆ. ைாந்த விகெக்யைாடுைள் ைாந்தத் சதன்முகயில் சதாைங்கி யைமுகயில் முடியும். 
     சதன்முகயில் முடியும் 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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149. பின்யரும் ைதிர் யகபைம் குழினாடியில் பிம்ம் யதான்றுயகதக் குறிக்கும். 
 அ. அதிலுள் பிகமகனக் ைண்ைறிந்து, பிகமனற் ைதிர்யகபைம்  
          யகபனவும்.     
      ஆ. உங்ைள் திருத்தத்திற்ைா விக்ைம் தபவும். 
       “குழினாடியின் குவினத்தின் யழியன செல்லும் டுைதிர், 
          திசபாளிப்புக்குப் பின் முதன்கந அச்சுக்கு இகணனாைச் செல்லும்”. 
 
150. யாக்குயபத்துக் ைட்டுப்ாட்டு விக்குைளில்--------நி விக்குப் னன்டுத்தப்டுயதன் ைாபணம்  
    அதன் --------அகநீம். 
 சியப்பு,  அதிைநா 
 
151. ஃபிமிங்கின் இைக்கை விதிகனக் கூறுை.  (ப் - 15 -16) 
 1)  இைக்கையின் ைட்கை விபல், சுட்டுவிபல், டுவிபல் ஆகின மூன்கயும் என்றுக் சைான்று  
         செங்குத்தாை கயத்தால்,  
 2)  சுட்டுவிபல் ைாந்தப்புத்தின் திகெகனயும்,  
 3)  டுவிபல் மின்யாட்ைத்தின் திகெகனயும் குறித்தால், 
 4)  ைட்கைவிபல் ைைத்தி இனங்கும் திகெகனக் குறிக்கும். 
 
152. அகைப்புக்குள் உள் ற் சொற்ைகக் சைாண்டு அட்ையகணகன நிபப்புை.  

குழிஆடி ல்லின் சரின பிம்ம் 
குவிஆடி பின்பும் உள் யண்டியின் யபா பிம்ம் 

 
153. கீழுள்யற்கக் குறிக்கும் ைண்ணின் ாைங்ைக ழுதுை. 
 அ. ைண் ார்கயகனக் ைட்டுப்டுத்தும் இருண்ை தகெப்ைம்----------------- 
     ரிஸ் 
 ஆ. ைண்ணில் சாருளின் பிம்ம் உண்ைாகும் பப்பு------------ 
     விழித்திகப 
 
154. கீழுள் ைத்தில் ந்தக் ைாந்த ஊசி ைாந்தப் புத்தின் திகெகனச் ெரினாைக் ைாட்டுகிது. 
              
              

               
 
155. ைத்கத உற்றுயாக்கி கீழ்ைண்ையற்க நிபப்புை.  (ப்-15 -16) 
 அ. ----------- குகாடுள் ைண்  
     கிட்ைப் ார்கய (கநயனாபினா) 
 ஆ. ----------- சன்ஸ் னன்டுத்துயதன் மூம் இந்த குககனச் ெரி செய்னாம். 
     குழி 
156. சாருத்துை. 
 அ.  கிட்ைப்ார்கய    - குழிசன்ஸ்   
 ஆ.  தூபப்ார்கய    - குவிசன்ஸ் 
 இ.   விழி ற்கைவுத் தின் குகாடு - இரு குவினக் ைண்ணாடி 
 ஈ.   ைப்புள் யான் சதாகயாக்கி  - நீள் யகன ஆடிைள்   
 
157. எரு குழிசன்சின் குவினத்தூபம் 2 மீ. னில், சன்சின் தின் ைாண்ை.  (ப் -15 -16) 
 சன்சின் குவினத்தூபம்  f = - 2 மீ 
 சன்சின் தின்    P = 1 / f  = 1 / (-2)     
       = - 0.5 D. 
 

158. ஏர் முகக் ைாந்தம் உள்தா? உங்ைள் விகைக்ைா ைாபணம் கூறுை. 
 ஏர் முகக் ைாந்தம் இல்க. 
 இரு முகக் ைாந்தம் சிறு சிறு பிவு டும்யாது இரு முகைகப் சற்றுள்து. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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159. கிட்ைப் ார்கய உள் எருயரின் அண்கநப்புள்ளி 75 செ.மீ. னில், குகாட்டிகச் ெரிசெய்ன  
    னன் டுத்தப்டும் சன்சின் குவினத்தூபம் ன்? 
       U = ∞ 
       V = - 75 செ.மீ 
       f = ? 
     
        1              1             1 
       ----    =  ------------- -  ------------ 
        f        v           u 
        
                                                          1                1 
        = -------------  -  ---------------     
           - 75                         ∞  
 சன்சின்  குவினத்தூபம் f   =   - 75 செ.மீ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ந்து நதிப்சண் விா - விகைைள் 
1. ைா குமந்கத சற்றுள்ார் (ப்-15 - 16) 
   அ) பிந்த குமந்கதக்கு முதல் ஆறு நாதங்ைளுக்குள் யமங்ையயண்டின யாய்த் தடுப்பூசி அட்ையகண 

ய. யனது தடுப்பூசி அவு 

1 
பிந்த 
குமந்கதக்கு 

B C G முதல் தயகண 

2 15 ாள் யாலியனா சொட்டு நருந்து முதல் தயகண 

3 6 - யது யாபம் 
சதாண்கை அகைப்ான், ைக்குயான், இருநல், 
சைட்ைாஸ், (முத்தடுப்பூசி,  யாலியனா) 

முதல் தயகண 

4 10-யது யாபம் முத்தடுப்பூசி நற்றும் யாலியனா 2 - யது தயகண 
5 14-யது யாபம் முத்தடுப்பூசி நற்றும் யாலியனா 3 - யது தயகண 

  

     ஆ) இத்தடுப்பூசிைள் மூம் ந்சதந்த யாய்ைகத் தடுத்திை இனலும்? 
1. ைாெயாய்    2. யாலியனா (இம்பிள்க யாதம்)  3. சதாண்கை அகைப்ான்     
4. சைட்ைாஸ்   5..ைக்குயான், இருநல் 

 

2. உங்ைள் குதியில் நயரினா பவி உள்து. 
  அ. இதகக் ைட்டுப்டுத்த உங்ைள் குதியின் உரின அலுயர்ைளுக்கு தகுந்த ஆயாெக யமங்குை 

1. சைாசுக்ைள் நீர் யதங்கியுள் இைங்ைளில் ளிதில் பவும். யய, அதன் யர்ச்சிகனத் தடுக்ை  
  நீர் யதங்கியிருக்கும் இைத்திலிருந்து (இனந்திபங்ைகப் னன்டுத்தி)நீகப சயளியனற்  

        யயண்டும். 
2. ொக்ைகைைளில் நீர் அதிைம் யெபாநலும், மூடின ொக்ைகைைக உயனாகித்தக யயண்டும். 
3. நீர் யதங்ைாநலும் அசுத்தநகைனாநலும் ார்த்துக்சைாள் உைடினாைக் குமாயில் ற்ட்டுள்  
  உகைப்புைக ெரி செய்ன யயண்டும். 
4. நட்கும், நட்ைாத அழுகும் நிகயிலுள் குப்கைக குடியிருப்புைளின் அருகிலிருந்து  
  சயளியனற்றிை ஆய செய்ன யயண்டும். 
5. சைாசுக்ைடிகனத் தடுக்ை, சுைாதாப முகைா கிருமிாசினி சதளித்தல், புகையாடுதல். 
6. வீடுைளில் சைாசுயக, சைாசுவிபட்டி மூம் சைாசுக்ைடியிலிருந்து நக்ைகப் ாதுக்ை  
  யலியுருத்த யயண்டும். 

 
   ஆ) நயரினாவின் ெரினா யாய் அறிகுறியிகத் யதர்ந்சதடுத்து ழுதுை. 

 குளிர், டுக்ைம் நற்றும் ைடுங்ைாய்ச்ெல். 
 

3. அக்யைார் 15, கைைழுவிடும் ாாைக் சைாண்ைாைப்டுகிது. 
    அ) உங்ைள் ண்னுக்குக் கைைழுவுதலின் ன்கநைகக் கூறுை. 

1. தன் சுைாதாபத்தின் முக்கின யாக்ைம் யாய்பயாத ஆயபாக்கினநா யாழ்க்கை. 
2. கைைக ைழுவுயதால், கைைளில் உள் ாக்டீரினா, கயபஸ்ைள், எட்டுண்ணிைள் ஆகினகய  
  யபடினாை உணவுப் ாகதகனயும், சுயாெப் ாகதகனயும் சென்கைனாநல் தடுக்ைாம். 
3. யயிற்றில் ற்டும் யயிற்றுயலி, அமீபிக் சீதயதிகன ளிதில் தடுத்துவிைாம். 
4. ச்சுத் தன்கநயுள் சாருட்ைளும், அழுக்குைளும் யாய்யழினாை உள்ய செல்யகதத் தடுத்து  
  ஆயபாக்கின யாழ்வு யாமாம்.  
5. ைக்ைண்ைளில் யெரும் அழுக்குைள், அதால் ற்டும் யாய்த்சதாற்று, விபல்விக்ைம்  
  இயற்கத் தடுத்திைாம். 

    ஆ) எரு ாளில் ந்சதந்த யபங்ைளில் கை ைழுவுவீர்ைள்? 
1. சயளியில் சென்றுவிட்டு யந்தவுைன் கைைக தூய்கநனா நீகபக்சைாண்டு யொப்பு  
  உயனாகித்து நணிக்ைட்டு, விபல், உள்ங்கை, ைக்ைண்ைள் இயற்றில் 15 விாடிைள் யொப்பு  
  இருக்குநாறு செய்து ைழுவிைல் யயண்டும். 
2. ொப்பிடுயதற்கு முன் கைைக தூன நீபால் ைழுவிைல் யயண்டும். 
3. ொப்பிட்ை பிகு கைைக ைழுவுதல் யயண்டும். 
4. நம், சிறுநீர் ைழித்த பிகு தூய்கநனா நீர் நற்றும் யொப்பிகக் சைாண்டு ைங்ைள்,  

        விபலிடுக்குைள் இப்குதிைகயும் யதய்துக் ைழுவிை யயண்டும். 
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4. ெத்துப் ற்ாக்குகயிால் ற்டும் ல்யயறு யாய்ைகக் குறிப்பிடுை. அந்யாய்ைளுக்ைா   
   அறிகுறிைக ழுதுை. 

ெத்துப் சாருள் குகாட்டு யாய் அறிகுறிைள் 
புபதம் நபாஸ்நஸ் யாய் கைகுகவு, ைடுகநனா யயிற்றுப் யாக்கு, 
புபதம் குயாஷியனார்ைர் உப்பினயயிறு, முைம் நற்றும் ைால்ைளில் வீக்ைம். 
கயட்ைமின் A நிக்யைாயாபினா நாகக்ைண் 
கயட்ைமின் D ரிக்ைட்ஸ் லும்புைளில் ைால்சினம் குகாடு 
கயட்ைமின் E நட்டுத் தன்கந இப்சருக்ைச் செனல் குகாடு 
கயட்ைமின் K இபத்தம் உகனாகந அதிை இபத்த இமப்பு 

கயட்ைமின் B1 சரி - சரி பம்பு செனல்ாட்டு குகவு 

கயட்ைமின் C ஸ்ைர்வி ஈறுைளில் இபத்தம் ைசிதல் ல்விழுதல். 
 

5. பம்பு செல்லின் அகநப்கத் சதளியா ைத்துைன் ாைங்ைகக் குறித்து விக்குை. (ப்-15 -16) 
 1. பம்புச்செல்ைள் (அ) நியூபான்ைய, பம்பு நண்ைத்தின் அகநப்பு, செனல் அகுைள். 

2. மூக 860 யைாடி பம்புச் செல்ைால் ஆது. அதிைநா நியூயபாகிளினல் செல்ைால் ஆது. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 3. நுண் அகநப்ா பம்புசெல், செல்உைம், சைண்டிகபட்டுைள், ஆக்ைான்ைள் ஆகும். 
 4. செல்உைம் : பம்புைளின் செல்உைம், எழுங்ைற் யடியம் ன்முை சீபகநயற் அகநப்பு. 
 5. பம்புசெல் (அ) பம்பு செல்லின் உைம் கெட்ைான். செல் உைத்தில் கெட்யைாபிாெம், நிசில்  
        துைள்ைள், செல் நுண்ணுறுப்புைள் ைாணப்டுகின். நிசில் துைள் புபதச் யெர்க்கைக்ைா  
        ரியாயொம்ைகக் சைாண்ைகய.  
 6. சைண்டிகபட்டுைள்: செல் உைத்திலிருந்து சயளிபுநாை நீட்டிக்சைாண்டிருக்கும், அடுத்தடுத்து 
        கிகத்தலுக்குள்ா குட்கை இகமைய சைண்டிகபட்டுைள். சைண்டிகபட்டுைள் செல் உைக     
        யாக்கி மின்தூண்ைல்ைகக் ைைத்துகின். 
 7. ஆக்ைானின் மீது கநனலின் உகனால் உண்ைாக்ைப்டும் இகைசயளிைள், ‘யபன்வினரினன்  
        ைணுக்ைள்’. மின்தூண்ைல் விகபயாைக் ைைத்துயகத கநனலின் உக உறுதி செய்கிது. 
 

6. நனித மூகயின் ல்யயறு ாைங்ைகக் குறிப்பிட்டு அதன் ணிைகயும் குறிப்பிடுை 
.  

மூகயின் மூன்று 
ாைங்ைள் 

குதிைள் ணிைள் 

 
1. முன் மூக  

1.  சருமூக 
யைட்ைல், ார்த்தல், சுகயனறிதல், நுைர்தல், 
யசுதல் 

2.  தாநஸ் உணர்வு நற்றும் இனக்கு உணர்யகைக 
ைைத்துதல் 

3.  கையாதாநஸ் 
உண்ணுதல், நீர் ருகுதல், ாலுவு 
ைத்கதயிக எழுங்கு டுத்துதல். 

 
2. டு மூக 

   ைார்யாபா  
   குயாட்ரி சஜமிா 

ார்த்தலின் அனிச்கெ செனல்ைள், ார்கயயின் 
ொர்பு இனக்ைத்கதக் ைட்டுப்டுத்துதல்,   
எழுங்கு டுத்துதல்  

 
3. பின் மூக 

1.  சிறுமூக ைத்தல், ஏடுதல், இனக்கு தகெைளின் இனக்ைம் 
2.  ான்ஸ் உக்ைம், சுயாெம் 

3.  முகும் 
இதனத்துடிப்பு, மூச்சுவிடுதல் செனல்ைக 
எழுங்கு டுத்துதல். 
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7. கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள் சொற்ைக கயத்து, த்திகன நிபப்புை. 
  (நண்கையனாடு, முள்சம்புத் சதாைர், கனாயநட்ைார், அபக்ாய்டு உக, மூக, தண்டுயைம்,  
   மூக உகைள், டியூபாயநட்ைர்)  
   கநன பம்பு நண்ைத்கத சுற்றியுள் மூன்று ாதுைாப்பு உகைள், எட்டு சநாத்தநாை---------ன்று  
   அகமக்ைப்டுகின்.---------நற்றும்----------க்கு அடியில் அகநந்துள் சயளிப்பு இபட்கைக் ைடி  
   உக------- அகமக்ைப்டுகிது. சநல்லினதும்,இபத்த ாங்ைகப் சற்துநா டு உகக்கு 
   -------ன்று சனர். மூககனயும் தண்டுயைத்கதயும் சுற்றி சருக்ைநாை அகநந்துள் உட்பு     
   சநல்லின உகக்கு--------ன்று சனர்.  
 மூக உகைள்,    நண்கையனாடு,   முள்சம்புத் சதாைர்,   டியூபாயநட்ைர்,     
 அபக்ாய்டு உக,   கனாயநட்ைார். 
 
8. அ) ைனி உருயாகும் நிைழ்ச்சிகனக் கூறுை. 
 ைனி உருயாதல் : ைனிைள் ைருவுறுதலின் விகயாை உருயாகிது. 

ஆ)  அந் நிைழ்விகக் குறிக்கும் ைத்திக யகபந்து ாைங்ைகக் குறிக்ை. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 1. நைபந்தத்தூள் சூல் முடியிலிருந்து முகக்ை ஆபம்பிக்கிது. நைபந்ததூளில் இபண்டு செல்ைள்  
     உள். சரினசெல் உைச்செல், சிறினசெல் உற்த்திசெல்  (சஜயபட்டிவ்) 
 2. உைச்செல் முகத்து சூைத்தண்டு யழினாை எரு நீண்ை குமாய் யால் ைருப்ககன யாக்கி  
        யர்கிது. இது நைபந்தகுமல். 
 3. உற்த்திசெல் நைபந்தகுமாயில் பிரிந்து இபண்டு ஆண் யைமீட்டுைாை நாறுகிது. 
 ைருவுறுதல் : 

1. நைபந்தக்குமாய் ைருப்கயில் நுகமந்தவுைன் சயடிக்கிது. இதிலிருந்து எரு ஆண்யைமீட் எரு    
    அண்ைத்துைனும் நற்சாரு ஆண்யைமீட் இபண்ைாம்நிக உட்ைருவுைனும் இகணகிது. 
 2.  முழுகந அகைந்த ைருவுற் முட்கை கெயைாட். இது ைருயாை யர்கிது.  
 இபட்கைக்ைருவுறுதல் : 
 1. ைருப்கயில் உள் இபண்ைாம்நிக உட்ைரு இபட்கைநனத் தன்கநயுகைனது. 
 2. இருகநன (2n) உட்ைருவுைன் எருகநன(n) ஆண்யைமீட் இகணகிது. இதற்கு மூவிகணவு (3n)  
 3. இபண்டு ஆண்யைமீட்டுைளில் எரு அண்ைத்துைனும் நற்சான்று இபண்ைாம்நிக     
        உட்ைருவுைனும் இகணயது இபட்கைக் ைருவுறுதல்.  
 

9.பூக்கும் தாயபங்ைளில் கைசறும் ாலிப்சருக்ை முகயில் ஈடுடும் இபண்டு நிைழ்வுைக ழுதுை 
 1) நைபந்தச்யெர்க்கை 
 2) ைருவுறுதல் 
 அ.முதல் நிைழ்வு நற்றும் அயற்றின் யகைைக வியரிக்ை. 
 1)  தன்நைபந்தச்யெர்க்கை 
 2)  அனல் நைபந்தச் யெர்க்கை 
 1)  தன்நைபந்தச் யெர்க்கை (ஆட்யைாயைமி) : எரு நரின் நைபந்தத்தூள் அயத நரின் சூை  
         முடிகன சென்கையதற்யைா, அல்து அயத தாயபத்கதச் யெர்ந்த நற்சாரு நரின் சூை    
         முடிகன சென்கையும்நிைழ்ச்சி. 

2. அனல் நைபந்தச் யெர்க்கை (அல்யாயைமி) : எரு நரின் நைபந்தத்தூள் நற்சாரு தாயபத்தின் 
நரில் உள் சூை முடிகன சென்கையயதா அல்து அயத இத்கதச் யெர்ந்த நற்சாரு 
தாயபத்கத சென்கையது. 

 தன் நைபந்தச் யெர்க்கை ன்கநைள் : 
 1)  இருால் நர்ைளில் தன் நைபந்தச் யெர்க்கை ைட்ைானநாை கைசறும். 
 2)  தன் நைபந்தச் யெர்க்கையில் புக்ைாபணிைக ொர்ந்திருக்ை அயசினமில்க. 
 3)  நைபந்தத் தூள்ைள் வீணாயதில்க. 
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 தீகநைள் :  
 1) குகந்த ண்ணிக்கையில் விகதைள் உருயாகும். 
 2) ைருவூண் மிை நுண்ணினதாை இருக்கும். யய, விகதைள் மிை லியகைந்த தாயபங்ைகயன  
        உருயாக்கும். 
 3) புதின யகை தாயபங்ைள் உருயாைாது. தாயபங்ைள் டிப்டினாை நகன யரிடும். 
 அனல் நைபந்தச் யெர்க்கை ன்கநைள் :  
 1. அனல் நைபந்தச் யெர்க்கையின் விகயாை உருயாகும் விகதைள் முகத்து திைநா  
        தாயபங்ைாை யரும் தன்கநகன சற்றிருக்கும். 
 2. அனல் நைபந்தச் யெர்க்கையின் விகயாை புதினபைங்ைள் உருயாகும். 
 3. ன்கு முகக்கும் தினுகைன விகதைள் உருயாகும். 
 தீகநைள் :  
       1)  அனல் நைபந்தச் யெர்க்கை கைசறுயதற்கு பூக்ைள் புக்ைாபணிைகச் ொர்ந்திருக்ை  
         யயண்டியுள்து. 
 2)  நைபந்தத்தூள்ைள்வீணாகின். 
 
10. அ) ைருவுறுதலின் விகயாை உருயாயது ைனி. ைருவுறுதல் கைசாநல் யதனும் ைனி  
      உருயாகிதா?(ப்-15 -16) 
 ைருவுறுதல் கைசாநயயன சி தாயபங்ைளில் ைனிைள் உருயாகின். அத்தகைன ைனிைள் 
      ைருவுாக்ைனிைள் (அ) ார்த்தியாைார்பிக் ைனிைள்.  
 .ைா : விகதயிா திபாட்கெ, சைாய்னா. 
 
  ஆ) ைனி யகைாட்டுக்ைா அட்ையகண :      
                                             

ைனி 
 

தனிக்ைனி திபள்ைனி கூட்டுக்ைனி 
 

ெகதப்ற்றுள்ைனி உர்ைனி யொயபாசிஸ் கெயைாஸ் 
 

முழுெகதக்ைனி 
1. சர்ரி 
2. சைஸ்சர்டினம் 
3. யாம் 
4. சப்யா 

    உள்எட்டுச் 
    ெகதக்ைனி 
     (ட்ரூப்) 

உர்சயடிைனி 
1. இருபுசயடிைனி 
  (சகூம்) 
2. எருபுசயடி ைனி 
3. ைாப்சூல் 
 i) அக சயடிைனி 
 ii) தடுப்பு சுயர் 
   அக சயடிைனி 

உர்சயடினாக் ைனி 
1. அகீன் 
2. யைரினாப்சிஸ் 
3. சிப்செல்ா 
4. சைாட்கை 

பிவுக் ைனி 
1.சாசநண்ைம் 
2.கிரியநாைார்ப் 
3.சபக்நா. 

 
11. திபள்ைனி, கூட்டுக்ைனி தகுந்த டுத்துக்ைாட்டுைளுைன் எப்பிடுை.  
  

திபள்ைனி கூட்டுக்ைனி 
1. யநல்நட்ை சூற்க சைாண்ை இகணனாத  
   சூல் இகைள் உள் தனி நரிலிருந்து    
  உருயாகும் ைனி. 

 நர்ைள் சைாண்ை எரு நஞ்ெரியில் இருந்து 
உருயாகும் எற்கக் ைனி. 

2. தனித்த எவ்சயாரு சூலிலிருந்து சிறு     
  ைனினாை யர்ச்சினகைகிது. 

நஞ்ெரியிலுள் ல்ா நர்ைளும் 
ெகதப்ற்றுள்தாை நாறி, மிைவும் சருக்ைநாை 
அகநந்துள்து. 

3. எரு ைாம்பில்  ைனிைள் யெர்ந்து    
   சைாத்தாைக் ைாணப்டும். 

நஞ்ெரியின் கநனத்தண்டு, நைல், ைதிர், 
நஞ்ெரியின் நர்ைள் அகத்தும் இகணந்து 
கூட்டுக்ைனிகனத் யதாற்றுவிக்கின். 

4. எயப எருயகைதான் உண்டு. 
   .ைா. சட்டிலிங்ைம், சீத்தாப்மம். 

இபண்டு யகை : 1.யொயபாசிஸ், .ைா. :ா. 
             2. கெயைாஸ்.ைா. :ஆல்,அத்தி. 
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12. இருவித்திகத் தாயபவிகதயின் அகநப்க வியரிக்ை. 

1. விகதனாது தடித்த, சிறுநீபை யடியம் சைாண்டு                        முகக்குருத்து 
  சநலிதாை எரு பும் யகந்து ைாணப்டும்.                          கைப்யா 

 2. நீள் யைத்தில் அகநந்த சயண்கநனா ெற்று                          ைாட்கைல் 
  தடித்த பய ன்அகநப்பு உள்து.                                  முகயயர் 

 3. பயயின் எரு நுனியில் உள் சிறின துகக்கு                                                                                           
        யர்துக அல்து கநக்யபாகல் ஆகும்.                            வித்திக 
       4. ைரு, விகதயுகனால் சூமப்ட்டுள்து. ைருவில்                                      
        எருகநன அச்சு உள்து. இதனுைன் ெகதப்ற்றுள் இரு விகதயிகைள் இகணந்துள்.  
 5. கநன அச்சின் எருமுகயில் முகயயறும், நற்சாரு முகயில் முகக் குருத்தும் உள் 
 6. முகயயரின் நுனி, யர்துகயின் அருகில் அகநந்துள்து. 
 7. முகக்குருத்து, இபண்டு வித்திகைளுக்கு இகையில் உள்து. 
 8. முகக் குருத்தில் சிறின குட்கைனா கநனத்தண்டும், மிைச்சிறின சநாட்டும், குவிந்த இபண்டு   
         சிறின இகைளும் உள். 
13. உர் ைனிைளின் சனர்ப் ட்டினல் கீயம சைாடுக்ைப்ட்டுள். அக்ைனிைக, உர்ைனியின்  
   யகைைளுக்யைற் யகைடுத்துை. 
 அ) அக்கீன்  - அந்திநந்தாகப  ஆ) யைரினாப்சிஸ்      -  சல் 
 இ) சிப்செல்ா - டிகபைாக்ஸ்     ஈ)  சைாட்கை           -  முந்திரி 
 உ) க்ரியநாைார்ப் - சைாத்தநல்லி   ஊ) சாசநண்ைம்      -  ைருயயம் 
 ) சபக்நா  - ஆநணக்கு   ) ைாப்சூல்அக சயடிைனி  -  ருத்தி 
 ) ைாப்சூல் தடுப்புச்சுயர் சயடிைனி - சயண்கை 
 எ) எருபுசயடிைனி        - ருக்கு 
 ஏ) இருபுசயடிைனி   - ட்ைாணி, அயகப 
14. உங்ைளுகைன குதியில் நீர்த் தட்டுப்ாட்டிால் நக்ைள் அல்ல் டுகிார்ைள். யய, நீர்த்  
   தட்டுப்ாட்டிகத் தவிர்க்ை ன்சன் முகைகக் கைனாளுவீர்ைள்? 
 1. யநைத்தில் (யயதிசாருள்ைள்) தூவுதல் : உர்னி (அ) சாட்ைாசினம் அயனாகைடு  
        துைள்ைக நகம யநைங்ைள் மீது தூவிால் சி ெநனம் நகமப்சாழிவு ற்டும். 
 2. உப்பு நீகப குடிநீபாக்ைல் (திர் ெவ்வூடு பயல்) : ைைல் நீரிக குடிநீபாக்குதல் திர்  
        ெவ்வூடுபயல் சதாழில் நுட்நாகும். உப்பு நீகப ஆவினாக்கி மீண்டும் குளிர்வித்தால் ன்னீர்  
        கிகைக்கும். 
 3. அகணைள், நீர்த்யதக்ைங்ைள் நற்றும் ைால்யாய்ைள் : நீர் தட்டுப்ாடுள் இைங்ைளுக்கு    
        யெமிக்ைப்ட்ை நீரிக ைால்யாய்ைள், சுபங்ைங்ைள், தகபனடிக்குமாய்ைள் மூம் தண்ணீகப  
        அளிக்கும்யாது நீர்த்தட்டுப்ாட்கை தவிர்க்ைாம். 
 1. நீர்ப்பிரி முைடு யநாண்கந : யரிகெனாை அகநந்துள் சிறு, சிறு அகணைள், பாநா      
        திநீர்க் கிகைள் மூம் தண்ணீகப யதக்கிகயத்தல்.  
 நகமநீர்ச்யெைரிப்பு : நகமநீகப நித்தடியில் யெமிக்ைாம். நகமயின் யாது கூகபயின் மீது   
      நற்றும் கநதாங்ைளில் விழும் நகமநீகபக் குமாய்ைளின் மூம் நித்தடியில் உள் தண்ணீர்  
      சதாட்டிைளில் யெைரித்து பிற்ைாத்தில் நீர் இகக்கும் இனந்திபம் மூம் யநயற்றிக் சைாள்ாம். 
 1. ஈப நிங்ைளில் யெமித்தல் : நித்தில் யெமித்துகயக்கும் நீபாது யதகயனா யபத்தில் நற்                 
        இைங்ைளுக்கு டுத்துச் செல்ப் னன்டும். 
 7) வீடுைளில் யெமித்தல் : வீடுைளில் உயனாகிக்கும் நீகப சிக்ைநாைப் னன்டுத்துதல்,   
        குளினலுக்கு உயனாைப் டுத்தின நீகப புல்சயளி, வீட்டுத் யதாட்ைங்ைளுக்குப் ாய்ச்சுதல். 
 8) சதாழிற்ொகைளில் யெமித்தல் : இனந்திபங்ைகக் குளிர்விக்ைப் னன்டுத்தும் நீகபச்  
        சுத்திைரித்து நறுசுமற்சியில் ஈடுடுத்தி மீண்டும் னன்டுத்தாம் 
15. புகை, புகை ங்கு யாக்கினும் புகைநண்ைம். இச்சூமல் உைல்த்திற்கு ற்தா ன்கத ற்றுக்  
   சைாள்கிறீர்ைா? 
 ற்றுக் சைாள்நாட்யைன்.   
 உைல்த்திற்கு ற்தல். புகையிால் நனிதர்ைள், விங்குைள், ைைல்யாழ் உயிரிங்ைள்,     
      தாயபங்ைள் அகத்தும் ாதிப்கையும். புவிசயப்நகைதல் ற்டும். 
 1. புகையிால் ைண், நுகபயீபல், யதால் யான் உறுப்புைள் ாதிப்கைகின். 
 2. சட்யபாலினம், இனற்கை யாயுக்ைக ரிப்தன் மூம் சயளியனறும் ைார்ன் கை ஆக்கெடு    
        அகய விை நிக்ைரியிலிருந்து இபண்டு நைங்கு ைார்ன் கை ஆக்கெடு சயளியனகிது.  
        உைல் த்திற்கு தீங்ைாது. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. ைரிகன ரிப்திால் ற்டும் தீகநனக்கும் செனல்ைகப் ட்டினலிடுை. (ப்-15 -16) 
 1) நிக்ைரினாது ைார்ன், ைந்தைம், கைட்பஜன், ஆக்சிஜன் நற்றும் கட்பஜன் யான்  
         தனிநங்ைால் ல்யயறு விகிதாச்ொபத்தில் என்று கூடின எரு ைகய. இதக ரிப்தால்  
        ைழிவுப்சாருட்ைள் நனிதனுக்கு தீங்கு விகவிப்யதாடு சூழ்நிககனயும் ாதிக்கிது. 
 2) நிக்ைரியில் உள் ைந்தைத்துைள்ைள் அமிநகம உருயாை ைாபணநாகின். 
 3) நித்தடிநீர் நற்றும் நீர்ய ஆதாபங்ைகப் ாதிக்கின்து. 
 4) நீர் நற்றும் நிம் நாசுாடு அகைனக் ைாபணநாகின்து. நாசுத்துைள்ைள் உருயாகின்து. 
 5) சுகநனையாயு, ைார்ன் கை ஆக்கெடு சயளியனற்ப்ட்டு ைாநிக நாறுாட்டிற்கும், புவி 
        சயப்நாதலுக்கும் ைாபணநாகின்து. 
 6) நிக்ைரியிலிருந்து அதிை ைார்ன் கை ஆக்கெடு சயளியனற்ப்ட்டு யாயுநண்ைத்கத  
        அகைகிது. 
17. ஏர் அணுகயப் ற்றின சதளியா விக்ைத்கத அளிக்ைக்கூடின வீ அணுக் சைாள்கைனாது  
   அகக் சைாள்கை, நிகயில்ா யைாட்ாடு தற்யாகதன ைண்டுபிடிப்புைள் ஆகினயற்கக் சைாண்டு  
   உருயாதாகும். இயற்றின் மூம் வீ அணுக் சைாள்கையின் யைாட்ாடுைக வியரிக்ை. 
 1. அணு யயதிவிகயில் ஈடுடும் மிைச்சிறின துைாகும். 
 2. அணுக்ைள் பிக்ைக் கூடினகய. 
 3. எரு தனிநத்தின் அகத்து அணுக்ைளும், அகத்து ண்புைளிலும் எத்திருக்ையயண்டின  

        அயசினமில்க.  (.ைா.) யொயைாப்புைள் ( 17 Cl 
35 ,   17  Cl 

37 ) 
 4. சயவ்யயறு தனிநங்ைகச் யெர்ந்த அணுக்ைள் சி ண்புைளில் எத்திருக்கும்.                  

        .ைா : யொார்ைள் ( 18  Ar
40 ,  20  Ca

40
 ) 

 5. எரு மூக்கூறில் உள் அணுக்ைளின் விகிதம் முழுகநனாதும், நிணயிக்ைப்ட்ைதும்,  
        ஆால் அது ளின விகிதநாை இருக்ையயண்டின அயசினமில்க. .ைா : சுக்யபாஸ். 
 6. எரு தனிநத்தின் நிககன, அதன் ஆற்ாை நாற் முடியும். E = mc2 , E =  ஆற்ல்,     
        m = நிக, c =  எளியின் யயைம். 
18. கீழ்ைண்ையற்றிற்கு யநால்ைளின் ண்ணிக்கைகனக் ைணக்கிைவும். 

 அ) 12.046 X 1023   அணுக்ைகக் சைாண்ை தாமிபம். 

           அணுக்ைளின் ண்ணிக்கை      12.046 X 1023 
 யநால்ைளின் ண்ணிக்கை = ------------------------------------- = -------------------- = 2  யநால்ைள். 

         அயயாயைட்யபா ண்      6.023 X 1023   
 ஆ) 27.95 கி. இரும்பு (Fe) 
       சாருளின்நிக 
 யநால்ைளின் ண்ணிக்கை =  ------------------------ ; சைாடுக்ைப்ட்ை (Fe)  நிக =  27.95 கி. 
         அணுநிக 
 (Fe) ன் அணுநிக =  55.9      
     27.95 கி. 
 யநால்ைளின்ண்ணிக்கை = -------------  =  0.5 யநால். 
       55.9 

 இ) 1.51 X 1023   மூக்கூறுைகக்சைாண்ை CO2 

                        மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கை     1.51 X 1023    
 யநால்ைளின் ண்ணிக்கை --------------------------------------- = --------------- = 0.25070 = 0.25யநால் 

       அயயாயைட்யபா ண்     6.023 X 1023    

19. (அ) யொயைாப்பு ன்ால் ன்? (ப்-15 -16) 
  “எத்த அணு ண்ைகயும் யயறுட்ை நிக ண்ைகயும் சைாண்ை எரு தனிநத்தின்  

        சயவ்யயறு அணுக்ைள்.”.ைா : 17 Cl 
35 ,   17  Cl 

37 
   (ஆ) அயயைட்யபா விதியின் னன்ைளில் யதனும் மூன்று கூறுை. 
 1. யாயுக்ைளின் அணுக்ைட்டு ண்கணக் ைணக்கிை உதவுகிது. 
 2. யாயுச் யெர்நங்ைளின் மூக்கூறு யாய்ாட்கைக் ைணக்கிை உதவுகிது. 
 3. மூக்கூறு நிககும், ஆவி அைர்த்திக்குமுள் சதாைர்க உருயாக்குகிது. 
 4. STP யில் யாயுவின் யநாார் ருநகக் ைணக்கிை உதவுகிது. 
 5. யைலூொக்கின் விதிகனத் சதளியாை விக்குகிது. 
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20.சைாடுக்ைப்ட்டுள் அட்ையகணயில் யைாடிட்ை இைங்ைக தகுந்த மூக்கூறு யாய்ாட்ைால் நிபப்வும் 
ய.ண் அல்யைன் அல்கீன் அல்கைன் 

1 C2 H6 ஈத்யதன் C2 H4 ஈத்தீன் C2 H2 ஈத்கதன் 

2 C3 H 8 புயபாப்யன் C3 H6 புயபாப்பீன் C3  H4 புயபாப்கன்  

3 C4 H 10 பியூட்யைன் C4  H8 பியூட்டீன் C4 H6 பியூட்கைன் 

21. டியரிகெனாது எயப யரிகெச் யெர்நங்ைளின் ண்புைக விக்கும் தன்கநயுகைனது. இக் கூற்க    
   டியரிகெயின் சிப்பினல்புைள் மூம் விக்குை. 

1. டியரிகெயிலுள் அடுத்தடுத்த உறுப்புைள் CH2  ன் சாது வித்தினாெத்தாலும், மூக்கூறு  
நிக 14 amu ன் அைாலும் யயறுடும். டியரிகெயிலுள் அகத்துயெர்நங்ைளும், 
எயபயகை தனிநங்ைகயும் விகத்சதாகுதிைகயும் சற்றிருக்கும். 

2. டியரிகெயிலுள் அகத்து உறுப்புைகயும், எயப சாது யாய்ாட்டிால் குறிப்பிை  

இனலும். .ைா : அல்யைன் = C n 2n + 2 , அல்கீன் = Cn   H 2 n  , அல்கைன் = C n H 2 n 

3. மூக்கூறு நிகயின் அதிைரிப்கப் சாறுத்து உறுப்புைளின் இனற்ண்புைள் ஏர் எழுங்ைா  
முகயில் நாறுகின். 

4. ல்ாச் யெர்நங்ைளும் எத்த யயதிவிகைளில் ஈடுடுகின். 
5. ல்ாச் யெர்நங்ைகயும் எரு சாதுயா முகயில் தனாரித்திை முடியும் 

22. ஆல்ைைால் ருகுயதால் ற்டும் தீன விகவுைள் னாகய? (ப்-15 -16) 
1. த்தாகப் ருகுயதால் யர்சிகத நாற்ம் நிைழும் யயைத்கதக் குகக்கிது. நத்தின   

பம்பு நண்ைத்கதயும் ாதிக்கிது. 
 2.  ந அழுத்தம் உருயாை ைாபணநாகிது. 
 3.  உைகப் ாதித்து அதிை உனர் அழுத்தம், யயிற்று யலி, புற்று யாய், மூக, ைல்லீபல்  
         ாதிப்பு. 
 4.  சுநார் 40% வித்துக்ைள் குடித்துவிட்டு யாைங்ைள் ஏட்டுயதாயயன நிைழ்கிது. 
 5.  த்தாகப் யால்ாநல், சநத்தாகச் சிறிது அவில் ருகுயதால் நபணம் நிைமவும்  
         யாய்ப்புள்து. 
23. பின்யருயயற்றின் சாதுப் சனர் நற்றும் IUPAC சனர்ைக ழுதுை. 

 அ) CH3 CH2 CHO ஆ) CH3 COCH3 இ) CH3  CH CH3 ஈ) CH 3  COOH உ) HCHO 
                             I 
                             OH  

ைரிநச்யெர்நம் சாதுப்சனர் IUPAC சனர் 

CH3 CH2 CHO புயபாப்பியிால்டிகைடு புயபாப்யல் 

CH3 COCH3 
கைசநத்தில் கீட்யைான் 
(அசிட்யைான்) 

புயபாப்யான் 

CH3  CH CH3   

     I 
    OH  

யொபுயபாப்கல் ஆல்ைைால் 2 - புயபாப்ால் 

CH 3  COOH அசிட்டிக் அமிம் த்தாயிக் அமிம் 

HCHO ார்நால்டிகைடு சநத்தயல் 
24. அட்ையகணகன நிபப்புை.  

மூக்கூறு யாய்ாடு சாதுப் சனர் IUPAC சனர் 

CH3 CH2 CH2 CH2 OH n-பியூட்கைல் ஆல்ைைால் 1 - பியூட்ைால் 

CH3 COCH3 
கைமீத்கதல் கீட்யைான் புயபாப்யான் 

CH3 CH2 CHO புயபாப்பினால்டிகைடு புயபாப்யல் 

HCOOH ார்மிக் அமிம் சநத்தாயிக் அமிம் 

CH3 CH2 COCH3 
த்தில் சநத்தில் கீட்யைான் பியூட்ையான் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25. அ. விண்சயளி வீபர்ைள் விண்சயளி நிகனங்ைளில், நீண்ைாள் தங்குயதால் நனித உைலில்  
       ற்டும் விகவுைக ஆபாய்யதற்ைாையய, விண்சயளி நிகனங்ைள் னன்டுத்தப்டுகின். 

 - அல்யநஜ், ெல்யூட்யரிகெ, ஸ்கையப், மிர் யான் விண்சயளி நிகனங்ைள் நீண்ை ாள்   
விண்சயளியில் தங்கி ஆய்வுைள் யநற்சைாள் அடித்தநாய் அகநகின்.  
1. மிைக் குகந்த நறுசுமற்சிவீதம், அதிைக் ைதிர்வீச்சு, குகந்த ஈர்ப்பு விகெ, இகய தங்கும்  

ைாத்கதக் குகப்கய. 
  நீண்ைாள் விண்சயளி யாழ்வில் ற்டும் விகவு : 
 1. ஈர்ப்பு விகெ உணப முடினாததால் குமப்ம், தூக்ைமின்கந ற்டுகிது. 
 2. இபத்தக் ைட்டுைள், தக, ைழுத்துப் குதியில் யெைபநாகி முைம் வீக்ைநகைகிது. 15% இபத்த 
        செல்ைள் வீணகைகின். 
 3. ைால்ைள் 20% ெக்திகன இமந்து நிற்ைப் னனின்றி யாகின்.லும்பு யதய்நாம் அகைகிது. 
 4. நரீதினா குமப்ம், முடிசயடுப்தில் தனக்ைம் ற்டுகின். 
    - விண்சயளி ைபங்ைள் அகநப்தில்  ாடுைள் முன்யறி யருயதால் நனிதர்ைள் தங்ைள் 
      உகவிைங்ைக அங்யை அகநக்ைாம். 
 - விண்சயளி நிகனங்ைள் நீண்ைாள் தங்குயதால் ற்டும் விகவுைக ஆபானப் னன்டுத்தப் 
      டுகின் ன்து உறுதி. 

   ஆ) F = G m1  m 2 /  d
2
 நியூட்ைனின் ஈர்ப்பினல் விதியின் ைணித யடியம். G ஈர்ப்பினல்நாறிலி,  

       m1  m 2  நிகைள் சாருள்ைளுக்கு இகைப்ட்ை சதாகவு னில், நியூட்ைனின் ஈர்ப்பினல்  
       விதியிக ழுதுை. 
 “அண்ைத்திலுள் எவ்சயாரு சாருளும் நற் சாருள்ைக அயற்றின் நிகைளின்  
       சருக்ைற்னுக்கு யர்தைவிலும், அயற்றிற்கு இகையன உள் சதாகவின் இருநடிக்கு  
       திர்த்தைவிலும் அகநந்த விகெயுைன்ஈர்க்கும். யநலும், விகெனாது இரு சாருள்ைளின்  
       கநனங்ைக இகணக்கும் யைாட்டின் யழியன செனல்டும்”. 
 

26. நியூட்ைனின் முதல் இனக்ை விதி விகெயின் ண்க விக்குகிது. இக் கூற்க நினானப்டுத்துை. 
 “ ெநநற் புவிகெசனான்று செனல்ட்டு நாற்றும் யகப, ந்த எரு சாருளும் தது ஏய்வு  
     நிககனயனா, அல்து எயப யர்க்யைாட்டில் அகநந்த சீபா இனக்ை நிககனயனா நாற்றிக்  
        சைாள்ாநல் சதாைர்ந்து அயத நிகயில் இருக்கும்” 
 

 .ைா : யநகெ மீது எரு புத்தைம் னாபாலும் ைர்த்தப்ைாத யகப ஏய்வு நிகயில் இருக்கும்.  
     யய, புவிகெசனான்று செனல்ட்டு அதன் நிககன நாற்றும் யகப தது ஏய்வுநிகயில்     
      இருக்கும். யய, எரு சாருளின் ஏய்வுநிககன நாற் முனற்ச்சிக்கின் செனல் விகெ. 
 

27. அ. நிக, கை இயற்றிற்கு இகையனயுள் யயறுாடு தருை.  
நிக கை 

அடிப்கை அவு யழி அவு 

சாருளில் உள் ருப்சாருள் அவு 
சாருளின் மீது செனல்டும் ஈர்ப்பினல் 
விகெ அவு 

அகு கியா கிபாம் அகு நியூட்ைன் 
இைத்திற்கு இைம் நாாது இைத்திற்கு இைம் நாறும் 
இனற்பினல் தபாசிால் அக்ைப்டுகிது. வில் தபாசிால் அக்ைப்டுகிது. 

  ஆ. குளிரினல் சதாழில்நுட்த்தின் னன்ைள் : 
 1.  இபாக்சைட் : குளிரி சதாழில்நுட்த்தின் முக்கின னன்ாடு குளிரி ரிசாருாகும். திபய  
         கைட்பஜன் இபாக்சைட்டில் ரிசாருாை னன்டுத்தப்டுகிது. 

2. ைாந்த எத்திகெவு பிம்நாக்ைல் (MRI) : யலிகந மிக்ை ைாந்தபுத்கத நனித உைல்  
         உள்ளுறுப்புைளில் ஊடுருயச் செய்து யரிக்ைண்யணாட்ைம் (ஸ்யைனிங்) செய்னப்டுகிது.  

3. சரு ைபங்ைளின் மின்தின் அனுப்பீடு :புவியின் அடியில் அகநக்ைப்ட்ை ைம்பியைங்ைளில் 
மின்தின் அனுப்புதலின் யாது சயப்நிக உனர்யால் தின் வீணடிக்ைப்டும்/  

4. உணவு தப்டுத்துதல் : யார், நிடுக்ைம் ாதித்த குதிைளில் அதிை அவு 
தப்டுத்தப்ட்ை உணவுப் சாருள்ைக அனுப்புயதற்கு னன்டுயது  குளிரி யாயுக்ைள். 

5. தடுப்பூசி நருந்துைள் : உயிரி சதாழில்நுட்த்தில் தனாரிக்ைப்டும், தடுப்பூசி நருந்துக்கு 
கட்பஜன் குளிரூட்டும் முக. 
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28. ெந்திபானன் - l ன் ொதகைளுள் யதனும் ந்து ழுதுை,  (ப்-15 -16 ) 
 1. நிவின் நண்ணில் நீர் மூக்கூறுைள் அதிைப் பப்பில் பவியிருப்கதக் ைண்ைறிந்தது. 
 2. ெந்திபானனின் ைனிநயகப ைருவி, நிவு முற்ைாத்தில் முற்றிலும் உருகின நிகயிலிருந்தகத  
        உறுதி செய்கிது. 
 3. நிவின் ைனிந யம் ற்றின தையல்ைள் உனர் குதின் நிநாக நானிமூம் சப்ட்ைது. 
 4. நிவின் யநடுள்ங்ைக நியகபை எளிப்ைக்ைருவி திவு செய்தது. நிப்பப்பு அதிைப்  
        ள்த்தாக்குைகக் சைாண்ைது. 
 5. புவியின் முழுயடியத்கதயும் முதன் முகனாைப் திவுசெய்து அனுப்பினது. 
 
 

29. அ) சைாடுக்ைப்ட்ை ைத்திக யகபந்து, கீழுள் ாைங்ைகப் ைத்தில் குறிக்ைவும். 
P E - டுைதிர்   E F -  விகு ைதிர் 

 F S  - மீள்ைதிர்   r    -  விகு யைாணம் 
d  - திகெநாற்க் யைாணம்   e  -  விடுயைாணம் (மீள்யைாணம்) 

 i   - திகெநாற்க் யைாணம்  A -  முப்ட்ைைத்தின் யைாணம்  
 
  ஆ) கயபத்தின் எளிவிைல் ண் 2.42. எளியின் திகெயயைத்கதப் சாறுத்து சாருள் னாது? 

 1)  ைாற்றில் / சயற்றிைத்தில் எளியின் திகெயயைம்  C  =  3 X 10 
8
 மீ/வி.  

 2)  சயவ்யயறு ஊைைங்ைளில் எளியின் திகெயயைம் சயவ்யயறு நதிப்புைகப் சறுயதால்  
         எளிவிைல் ற்டுகிது. 
 3)  அைர்வு குகந்த ஊைைத்கத விை, அைர்வு மிக்ை ஊைைங்ைளில் எளியின் திகெயயைம்  
         குகயாை இருக்கும். 
  - ைண்ணாடிகன விை, கயபம் அைர்வு மிகுந்த ஊைைம். 

         ைாற்றில் எளியின் திகெயயைம்      3 X 10
8 

   

    ஊைைத்தின் எளிவிைல் ண் µ =------------------------------------------ V = ------------- = 1. 24 X 10
8
 மீ/வி   

                            ஊைைத்தில் எளியின் திகெயயைம்      2.42  

 கயபத்தில் எளியின் திகெயயைம்  v = 1.24 x 108 மீ/வி   
 
      ைாற்றில் எளியின் திகெயயைத்கதவிை கயபத்தில் எளியின் திகெயயைத்கத விை, 2.42 நைங்கு  
      குகவு.  
 
30. அ) யநய உள் ைத்கத மீண்டும் யகபை. (ப்-15 -16 ) 
 
    ஆ) இப்ைம்குறிப்பிடுயது  
       A C -  மின்னினற்றி 
 இ) ைத்தில் முக்கினநா ாைங்ைகக் குறிக்ைவும். 

    S1     -  நற்றும்      S2  - ழுவு யகனங்ைள். 

    B1  -  நற்றும்      B2 - தூரிகைைள் 
    NS - ைாந்தம்,     R -  மின்தகை  
 ஈ) இக்ைருவி த்தத்துயத்தின் அடிப்கையில் செனல்டுகிது? 
    மின்ைாந்தத் தூண்ைல். 
 
31. ைண் சிகிச்கெக்ைா நருந்துச்சீட்டில், குகாட்கை ெரிசெய்யதற்ைாை ரிந்துகபக்ைப்ட்ை தின்ைள்  
   முகயன, 
 யப்க்ைைண் : - 3.50 D    இைப்க்ைைண் : - 4.00 D  னில், 
 அ) அயர் வ்யகைப் ார்கயக் குகாட்ைால் ாதிக்ைப்ட்டுள்ார்? 
     கிட்ைப்ார்கய 
 ஆ) யநற்ைண்ை சன்சுைள் கநனத்தில் சநலிந்திருக்குநா ? அல்து விளிம்புைளில்  
          சநலிந்திருக்குநா? 
     கநனத்தில் சநலிந்திருக்கும். 
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 இ) இரு சன்சுைளில் ந்த சன்சின் குவினதூபம் அதிைம்? 
    யப்க்ை ைண்   இைப்க்ை ைண் 
  1      1 
 F = --------    f =  ------     
  p     p   
       1         1 
   =    ----------     =   ------------ 
    - 3.5       - 4 
     1                                    1 
   = ---------         >               --------- 
    3.5                                   4  
        =   - 0.285     - 0.25 
 யப்க்ை ைண்ணிற்ைா சன்சின் குவினதூபம் அதிைம். 

 
*****  
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யயதியினல், இனற்பினல் ைணக்குைள் & தீர்வுைள் 
1..கட்பஜனின் மூக்கூறு நிக 28.அதன் அணு நிக 14. கட்பஜனின் அணுக்ைட்டு ண்கணக்ைாண்ை. 
               மூக்கூறு நிக    28 
 அணுக்ைட்டு ண் = ------------------------ = -----------   =  2 
            அணு நிக        14 
 கட்பஜனின்அணுக்ைட்டு ண் = 2 
 
2. ஆக்சிஜனின் கிபாம் யநாார் நிக 32 கி. அதன் அைர்த்தி 1.429 கி/ை.செ.மீ. ஆக்சிஜனின் கிபாம்  
  யநாார் ருநகக் ைண்ைறிை. 
         ஆக்சிஜனின் கிபாம் யநாார் நிக     32 
 கிபாம் யநாார் ருநன் = -----------------------------------------------  -------- = 22.4 லி. 
                                 ஆக்சிஜனின் அைர்த்தி           1.429 
    
3. கிபாம் அணுநிக 1.கி. ஆக்சிஜனின் கிபாம் அணுநிக16.கி.னில், நீரின் கிபாம் மூக்கூறு நிககனக்  
  ைணக்கிடுை. 

 நீரின் கிபாம் மூக்கூறு நிக (H2 O) = கைட்பஜனின் நிக X 2 + ஆக்சிஜனின் நிக 

            H2O =  (2X1) + (1X16) = 18கி. 

4. எரு யநால் அவுள் ந்த யயதிப்சாருளும் 6.023 X 1023  துைள்ைகப் சற்றிருக்கும் 3.0115 X 1023 

  துைள்ைள் சைாண்ை CO2  யநால்ைள் ண்ணிக்கைகன ைணக்கிடுை. 

      மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கை     3.0115 X1023   

     யநால்ைளின் ண்ணிக்கை = --------------------------------------- = ------------------ = 0.5 யநால். 

          அயயாயைட்யபா ண்         6.023 X 1023  

 
5. கீழ்ைாண்யற்றிற்கு யநால்ைளின் ண்ணிக்கைகன ைணக்கிைவும். 

 அ) 12.046 X 1023 அணுக்ைகக் சைாண்ை தாமிபம்,  ஆ) 27.95 கி. இரும்பு (அணுநிக-55.9) 

 இ) 1.51 X 1023மூக்கூறுைகக் சைாண்ை CO2  

               அணுக்ைளின் ண்ணிக்கை     12.046 X 1023 
 அ) யநால்ைளின் ண்ணிக்கை = ------------------------------------ = -------------------  =  2 யநால்.   

                                      அயயாயைட்யபா ண்       6.023 X 1023 
               சாருளின் நிக  27.95 
 ஆ) யநால்ைளின் ண்ணிக்கை = ------------------------ = -------------- = 0.5 யநால். 
        அணுநிக         55.9    

                                  மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கை     1.51 X 1023 
 இ) யநால்ைளின் ண்ணிக்கை = --------------------------------------- = ---------------- = 0.25 யநால். 

                                      அயயாயைட்யபா ண்        6.023 X 1023  
6. சைாடுக்ைப்ட்ை தபவுைளிலிருந்து பின்யருயயற்றில் கிபாம் மூக்கூறு நிககனக் ைணக்கிடுை. 

 அ) H2O  ஆ) CO2  இ) NaOH  ஈ) NO2 உ) H2SO4 

தனிநம் குறியீடு அணுண் நிக ண் 
கைட்பஜன் H 1 1 

ைார்ன் C 6 12 

ஆக்சிஜன் O 8 16 

கட்பஜன் N 7 14 

யொடினம்  Na 11 23 

ைந்தைம் S 16 32 
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 அ) H2O - ன் மூக்கூறு நிக  =   (2 X1) + (16 X1) = 18கி. 

  ஆ) CO2 - ன் மூக்கூறு நிக    =   (1 X12) + (2 X16) = 12 + 32 = 44கி. 
 இ)    NaOH - ன் மூக்கூறு நிக  =   (1 X 23) + (1X16) + (1 X 1) = 23 + 16 + 1 = 40கி. 

      ஈ) NO2 - ன் மூக்கூறு நிக  =   (1 X 14) + (2X16) = 14 + 32 = 46கி. 

      உ) H2SO4- ன் மூக்கூறு நிக  =   (2 X 1) + (1X32) + (4X16) = 2 + 32 + 64 = 98கி. 
7. பின்யரும் அட்ையகணகன நிபப்புை.    

தனிநம் அணுநிக மூக்கூறு நிக அணுக்ைட்டு ண் 
குயாரின் 35.5 71 2 

ஏயொன் 16 48 3 

ெல்ர் 32 256 8 

8. 0.18 கிபாம் நிகயுள் எரு துளி நீரில் உள் நீர் மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கைகனக் ைணக்கிடுை. 
             அயயாயைட்யபா ண் X சாருளின் நிக 
 மூக்கூறுைளின் ண்ணிக்கை =  ---------------------------------------------------------- 
       கிபாம் மூக்கூறு நிக  

    6.023 X1023   X 0.18      6.023 X1023 x 18 

 = --------------------------: ------------------------  = 6.023 X1023  மூக்கூறுைள் 
                  18                    18 
9. பின்யருயயற்கக் கிபாமில் கூறுை. 
 அ) 5 யநால்ைள் நீர்  ஆ) 2 யநால்ைள் அம்யநானினா இ) 2 யநால்ைள் குளுக்யைாஸ் 
 அ) 5 யநால்ைள் நீர் : நிக = யநால்ைள் ண்ணிக்கை X கிபாம் மூக்கூறு நிக 
                               =  5  X 18 = 90 கி. 
 ஆ) 2 யநால்ைள் அம்யநானினா : 
     நிக = யநால்ைள் ண்ணிக்கை X கிபாம் மூக்கூறு நிக 
      = 2 X 17 = 34 கி. 
 இ) 2 யநால்ைள் குளுக்யைாஸ் : 
           நிக = யநால்ைள் ண்ணிக்கை Xகிபாம் மூக்கூறு நிக 
        = 2 X 180 = 360 கி. 

10. எரு ைகபெலின் கைட்பாக்கெடு அனனியின் செறிவு 1.0 X 10
-8

 M னில், அதன் P
H
நதிப்பு னாது? 

   P
OH 

 =  - log10 [OH
-
] 

   P
OH

 =  - log10 [1.0X10
-8
] 

   P
OH
 =   8   P

H
  +  P

OH
 =  14 

   P
H
  =  14 - 8  

       =  6 
11. சைாடுக்ைப்ட்டுள் யயதிவிகைக உற்றுயாக்கி கீழ்க்ைாணும் விாக்ைளுக்கு விகைனளிக்ை. 

     CO2 

     
           B 
 
  ைால்சினம் ஆக்கெடு 
          HCL 
 
          E    
   அ) A, B  க் ைண்ைறிை, 

 A = CaCO3  (ைால்சினம் ைார்யட்) 

 B = CO2  (ைார்ன் கை ஆக்கெடு)    
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      ஆ) ைால்சினம் கைட்பாக்கெடின் யணிைப் சனர் னாது?  
         நீர்த்த சுண்ணாம்பு 
      இ) கைட்யபாகுயாரிக் அமித்துைன் ைால்சினம் ஆக்கெடு விகபுரிந்து தரும் விகசாருள்  
          ‘C’ நற்றும்   ‘D’ க் ைண்ைறிை. 

      C = CaCl2  (ைால்சினம் குயாகபடு) 

      D = H2O = நீர். 

13. 20.கி.நிகயுள் துப்ாக்கி குண்ைாது எரு நபப்கைகன 75 மீவி-1 ன் யயைத்தில் தாக்குகிது. 
   அக்குண்டு நபப்கையில் 5 செ.மீ. ஊடுருவின பிகு அகநதி நிகக்கு யருகிது.னில்,குண்டின்  
   மீது நபப்கை ற்டுத்தும் ெபாெரி தடுப்பு விகெயிகக் ைணக்கிடுை. 

m   =  20g  =  20 X 10
-3
கிகி.          F    

 u    =  75 மீவி-1   0 = (75)2  +  2 x -----------  x s 
 v    =  0          m 

 s    =  5 செ.மீ = 5 X 10-2 மீ.                F                                                                                                                           

      V2    =   u2  +  2as   0 = (75)2  +  2 x  ------------ X 5 X 10-2 ;  F = - 1125 N 

              20 X 10-3 
14. விற்க தள்ளுயண்டியின் நிக 65 கி.கி.யண்டிகன 0.3 மீவி-2ன் அவில் முடுக்குவிக்ை நீங்ைள்  
   செனல்டுத்த யயண்டின விகெயின் அகயக் ைணக்கிடுை. 
 F =  mx a 
   =  65 X 0.3 
   =  19.5 N. 
15. ஏபகு நிக சைாண்ை சாருளிால் உணபப்டும் விகெனாது ஈர்ப்புயலிகந னில், புவியின் 
   யநற்பப்பில் ஈர்ப்புயலிகநகனக் ைாண்ை. 
 சாருளின் நிக m  = 1 னில், 
       F  =  m x g  
           =  1 x g 
        F  =  g 
               GMm 
 சாருளின் மீதா ஈர்ப்பினல் விகெ F  = -------------- 

          R
2 

 நியூட்ைனின் 2 ஆம் விதி    F  =  mg 
          GMm 
           யய, mg   =  -------------- 

           R
2 

         GM 
              g    = -------------- 

          R
2     

 g - ன் நதிப்பு சாருளின் நிககனப் சாருத்ததன்று. புவியின் கநனத்திலிருந்து உள்  
      சதாககயச் ொர்ந்து நாறுடும். 

16. யபணு புவியின் கநனத்திலிருந்து 6.38 X 103 கி.மீ. சதாகவில் உணயருந்தும் யரிகெயில் நின்று  

   சைாண்டிருக்கிாள்.புவியின் நிக 6 X 1024 கிகி. 
 அ) புவிஈர்ப்பு முடுக்ைத்கதக் ைாண்ை. 

        GM               6.67 X 10-11 X 6 X 10
24 

 புவிஈர்ப்பு முடுக்ைம் (g)  =  --------------   =  --------------------------------- 

         R2    (6.38  X  10
3 )

2   

                           6.67 X 107X 6 

        g   =  --------------------------- = ;  g = 107   m/s2 
      40.7 
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      ஆ) நதின உணவுக்குப் பின் அதன் நதிப்பில் நாற்ம் ற்டுநா? 
     நதின உணவுக்குப் பின் புவி ஈர்ப்பு முடுக்ைத்தில் நாற்ம் இருக்ைாது.சனில் g-ன் நதிப்பு  
          நிககனச் ொர்ந்து நாறுைாது. 
17. எரு மின் விக்கின் யழியன 1.6 A மின்யாட்ைம் ாய்கிது னில்,விக்கின் யழியன 1 விாடியில்  
   செல்லும் க்ட்பான்ைளின் ண்ணிக்கை னாது? 
 மின்யாட்ைம் (I) = 1.6 A   = 1.6 கூலும் 
        யபம் (t) = 1 வி     Q = ne 

              I = Q/T       n = Q/e = 1.6 / 1.6 10
- 19 

                Q = I X t      n = 10
19
  

                  = 1.6 A X 1 

 க்ட்பான்ைளின் ண்ணிக்கை = 1019 க்ட்பான்ைள். 
 

பிரிவு - இ 
1. யொடினம் க ைார்யட்கை சயப்ப்டுத்தும் யாது பின்யருநாறு சிகதயகைகிது. 

     2NaHCO3           Na2 CO3  +  H2 O + CO2 
 அ) இச் ெநன்ாட்டில் த்தக யநால்ைள் யொடினம் க ைார்யட் உள்து? 
     இபண்டு யநால்ைள். 
 ஆ) யொடினம் க ைார்யட்டின் நிக னாது? 

     யொடினம் க ைார்யட்டின் நிக (NaHCO3) = (23 X 1) + (1 X 1) + 12 X 1) + (16 X3) 
         = 23 + 1 + 12 + 48 = 84 
          = 84 X 2 = 168 கி. 
 இ) இச் ெநன்ாட்டில் த்தக யநால்ைள் ைார்ன் கை ஆக்கெடு உள்து? 
         எரு யநால். 
2. 100.கி. ைால்சினம் 174கி.ைால்சினம் ஆக்கெடிலிருந்து பிரித்சதடுக்ைப்டுகிது?(அணுநிக Ca-40,O = 16) 
  அ) 174 கி. ைால்சினம் ஆக்கெடில் உள் ஆக்சிஜனின் நிக னாது? 
 ஆக்சிஜனின் நிக = 174 – 100 = 74 கி. 
  ஆ) இதிலுள் ஆக்சிஜனின் அணுக்ைளின் யநால் ண்ணிக்கைகனக் ைணக்கிடுை. 
                                 நிக          74 
     ஆக்சிஜன் அணுவின் யநால்ைள் = ----------------- =  ------  =  4.625  யநால்ைள். 
           அணுநிக       16 
  இ) 100.கி. ைால்சினத்திலுள் ைால்சினம் அணுக்ைளின் யநால் ண்ணிக்கை னாது? 
       நிக          100 
 ைால்சினம் அணுவின் யநால்ைள் = ----------------- = ---------- = 2.5 யநால்ைள். 
                                    அணுநிக    40 
  ஈ) 1000 கி. ைால்சினம் ஆக்கெடிலிருந்து கிகைக்கும் ைால்சினத்தின் நிககனக் ைணக்கிடுை. 
 174 கி. CaO - ல் உள் Ca - ன் நிக = 100 
        100 
 1000 கி. CaO - ல் உள் Ca - ன் நிக = -------- X 1000 ,  =  574.71 கி. 
        174 
 
3. பின்யருயயற்கக் கிபாம் அகில் கூறுை. 

 அ) 1 யநால் குயாரின் மூக்கூறு Cl2, 

  1 யநால் Cl2 நிக  = 1 X 35.5 X 2  =  71 கி. 

 ஆ) 4 யநால்ைள் ஏயொன் மூக்கூறுைள் O3. 

  4 யநால்ைள் O3 ன் நிக = 16 X3 X4 = 192 கி. 

 இ) 2 யநால்ைள் ெல்ர் மூக்கூறுைள் S8. 

  2 யநால்ைள் S8  –ன் நிக = 32 X 8 X 2  = 512 கி. 
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 ஈ) 2 யநால்ைள் கட்பஜன் மூக்கூறுைள் N2. 

  2 யநால்ைள் N2 –ன் நிக = 14 X 2 X 2 = 56 கி. 
4. பின்யரும் அணுக்ைளின் யநால் ண்ணிக்கைகனக் ைணக்கிடுை. 
 அ) 2 கி. கட்பஜன் 
          நிக      2   
  2 கி. கட்பஜனின் யநால்  = ---------------- = ------  =  0.143 யநால்.  
        அணுநிக      14 
 ஆ) 23 கி. யொடினம் 
          நிக      23 
  23 கி. யொடினத்தின் யநால் = ----------------  = ------ = 1 யநால்.   
                  அணுநிக      23 
 இ) 40.கி. ைால்சினம்.  
          நிக      40 
  40.கி. ைால்சினத்தின் யநால் = ------------------ = ------ = 1 யநால்.   
        அணுநிக      40 
 ஈ) 1.4 கி.லித்தினம். 
               நிக       1.4 
  1.4 கி.லித்தினத்தின் யநால் =  ----------------- =  ------ = 0.2 யநால்.   
        அணுநிக       7 
 உ) 32.கி. ெல்ர். 
                              நிக       32 
  32.கி. ெல்ரின் யநால்    =  -----------------  = ---------- = 1  யநால்.   
        அணுநிக       32 
5. செம்ழுப்பு நிமுள் உயாைம் A ஈபப்தக் ைாற்றுைன் விகபுரிந்து ச்கெ நிப்ைம் B கனத்    
  தருகிது.A கய ஆக்சிஜனுைன் யெர்த்து சயவ்யயறு சயப்நிகைளில் சயப்டுத்தும்யாது  இபண்டு  
  யகைனா ஆக்கெடுைள் C (ைருப்புநிம்) நற்றும் D (சியப்புநிம்) உண்ைாகின்.A, B, C, D     
  ஆகினயற்கக் ைண்ைறிந்து ெநன் செய்னப்ை ெநன்ாடுைக ழுதுை.   

 1)    2Cu + O2  + CO2  +  H2  O          CuCO3  - Cu (OH)2 
      (A) ைாப்ர்      (B) ைாப ைாப்ர் ைார்யட் 
           1370 K கீழ்  

 2)    2Cu + O2           2CuO 
      (C) ைருப்புநிம்  
       1370 K யநல்  

 3)    4Cu + O2              2Cu2O 
             (D) சியப்புநிம்    

யெர்நம் யயதியாய்ாடு சனர் 
A Cu தாமிபம் (ைாப்ர்) 

B CuCO3 Cu (OH)2 ைாப ைாப்ர் ைார்யட் 

C CuO ைாப்ர் (II) ஆக்கெடு 

D Cu2O ைாப்ர் (I) ஆக்கெடு 

6. எரு 5N விகெனாது ஏய்வு நிகயில் உள் 2.5 கி.கி. நிகயின் மீது செனல்ட்டு அதக      
  யர்க்யைாட்டில் முடுக்குவிக்கிது னில், 
 அ) நிகயின் முடுக்ைம் ன்? 
 F  =  m x a         F            5 

   a  = -------  =  -----------  =  2 மீ/வி2 
          m         2.5 
 ஆ) அந்த நிககன 20 மீ.ைர்த்த யதகயப்டும் யபம் ன்? 

     விகெயயைம் a  = 2 ms-2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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            சதாைக்ை யயைம் u  = 0 ms-1 

    s  = ut +  ½  at2 

    20 = 0 X t + ½  x 2t2  

    20 = t2 

    t  =  √20  = 4.47 
    ைா அவு        = 4.47 விாடிைள். 
 இ) 3 விாடிைளுக்குப் பின் அதன் திகெயயைத்கதக் ைாண்ை. 
    விகெயயைம்  u  = 0 
    முடுக்ைம்        a  = 2 ms-2 

    திகெயயைம்  v  = u + at 

                 = 0 + 2 x 3 = 6 ms-1 

    திகெயயைம்     = 6 ms-1 
    மின்யாட்ைத்திற்கு ைாபணநா மின்னூட்ைம் Q  = 1 X t 

   I C =  6.25 X 10
18  க்ட்பான்ைளின் மின்னூட்ைம் 

   Q  =  1.6 X 1 = 1.6 C  

      =  1.6 X 6.25 X 1018 

      =  10 X 1018   க்ட்பான்ைள். 
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