
உயிரியல் ஒலிம்பியட்  2021   

பகுதி – I பல்ததர்வு வினாக்கள். வினாக்கள் 1 - 40 இல் சரியான அல்லது 
மிகப்பபாருத்தமான ஒரு விடைடய மட்டும் பதரிவுபசய்க. 

1. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எந்த ஒன்று உபகலக்கூறுகள் பதாைர்பாகச் 
சரியானது? 
(1) அனைத்தும் மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட கட்டனெப்புகள் 
(2) அனவ எப்பபாதும் னசற்ப ாமசால்லில் காணப்படுபனவ 
(3) அனைத்து உபகலக்கூறுகளும் புன்ைங்கங்கள் ஆகும் 
(4) உபகலக்கூறுகள் சிலவற் ின் பருென் 0.2 µm இலும் அதிகம் 
(5) அனவ யூக்கரிப ாட்டாக் கலங்களில் ெட்டும் காணப்படும் 

 

 

2. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எந்த ஒன்று அதலாஸ்ைரிக் ஒழுங்காக்கம் 
பதாைர்பாகச் சரியானது? 
(1) அபலாஸ்டரிக் ஒழுங்காக்கத்னத காட்டும் அனைத்து ம ாதி ங்களும் 

இரண்டு அல்லது அதற்கு பெற்பட்ட உப அலகுகளால் 
ஆக்கப்பட்டனவ. 

(2) அபலாஸ்டரிக் ஏவிகள் ம ாதி ங்களின் உ ிர்ப்புத் தாைங்களுடன் 
பினண க்கூடி னவ. 

(3) ஒத்துனழப்புத் தன்னெ ம ாதி ங்களின் ஊக்கிச் மச ற்பாட்டினை 
அதிகரிக்கின் ை. 

(4) அனைத்து அனுபசபப் பானதகளிலும் மதாடராை ம ாதி ங்களுடன் 
ஈடுபட்டுள்ளை. 

(5) புபராகரிப ாட்டுக்களில் அபலாஸ்டரிக் ஒழுங்காக்கம் 
காணப்படுவதில்னல. 

 

 

 

3. C3 தாவரங்களின் கல்வின் வட்ைத்தில் காணப்பைக்கூடிய 
மூலக்கூறுகள் கீதே தரப்பட்டுள்ளன. 

a) 3 மபாஸ்பபாகிளிசபரட்  

b) RuBP 

c) 1,3 இரு மபாஸ்பபாகிளிசபரட்        
d) கிளிசரல்டினகட்டு மூ மபாஸ்பபற்று 

     பெபல தரப்பட்ட மூலக்கூறுகளுள் கல்வின் வட்டத்தின் காணப்படக் 
கூடி  சரி ாை மதாடமராழுங்கு  

     (1) a, b, d, c  (2) b, a, c, d  (3) d, b, a, c  (4) b, c, a, d 

     (5) a, c, d, b 

 

  

 

 

 

 

 



4.  உயிர்ப்பல்வடகடமயின் கூர்ப்புத் பதாைர்பாக சரியான கூற்டைத் 
பதரிவுபசய்க. 

(1) ஆதிகால புவி ின் வளிெண்டல  ினலனெகள் சி ி  பசதை 
மூலக்கூறுகளின் உ ிரி ல் மதாகுப்பிற்கு ஏதுவாக அனெந்தை. 

(2) ஆரம்ப மூலக்கலங்களில் காணப்பட்ட புரதங்கள் உ ிரிரசா ைத் 
தாக்கங்களிற்கு ஊக்கி ாக அனெந்தை. 

(3) தாைாகப் பின்பு ெடிவனட க்கூடி  RNA இனை மூலக்கலங்கள் 
மகாண்டிருந்தை. 

(4) முதலாவது வளிெண்டலம் ஒட்னசட்டுக்கனள மகாண்டிருக்க 
வில்னல. 

(5) உ ிரி ல் ெற்றும் இரசா ை அவதாைங்கள் ெற்றும் 
பரிபசாதனைகள் முதல் உ ிருள்ள கலங்களின் பதாற் த்திற்காக 
ஆதாரத்னத வழங்கியுள்ளது.  

 
 

 

5. உயிரியல் வடரவிலக்கணத்திற்கு தமலதிகமாக உருவவியல், 
சூேலியல் மற்றும் கணவரலாற்ைியல் ரீதியான இனங்களுக்கான 
வடரவிலக்கணங்களும் காணப்படுகின்ைன. இதனடிப்படையில் 
இனங்களின் வடரவிலக்கணத்டத மிகத்திருத்தமாகத் தருவது. 
(1) தைித்துவொை உருவவி ல் இ ல்புகனள உனட தும் ஏனை  

கூட்டங்களில் இருந்து பவறுபடுத்தக்கூடி னவயுொை 
அங்கிகனளக் மகாண்ட ஒரு கூட்டம். 

(2) தெக்கினடப  இைங்கலக்கமுடி ாதனவயும் வளொை 
எச்சங்கனளத் பதாற்றுவிக்க முடி ாதனவயுொை அங்கிகனளக் 
மகாண்ட ஒரு கூட்டம். 

(3) கு ித்த ஒரு சூழற்மதாகுதி ில் வாழுகின்  அங்கிகனளக் மகாண்ட 
ஒரு கூட்டம். 

(4) கணவரலாற்று விருட்சமொன் ில் மபாது மூதானத ர் ஒன்ன  
பகிர்ந்துமகாள்ளும் அங்கிகனளக் மகாண்ட ஒரு கூட்டம். 

(5) ஒபர பரம்பனர லகின் கலனவன க்மகாண்ட அங்கிகனளக் 
மகாண்ட ஒரு கூட்டம். 
 

 

6. தண்டின் உச்சியில் காணப்படும் பிரியிடேய வடலயத்துைன் 
ஒப்பிடும்தபாது தவரின் உச்சியில் காணப்படும் பிரியிடேய 
வடலயம்  

(1) கலப்பிரிவின் பென்முக அவத்னத II இல் கலங்கனளக் 
மகாண்டுள்ளது. 

(2) இருெடி  இனழ ங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட கலங்கனளக் 
மகாண்டுள்ளது. 

(3) கக்கவரும்புகனளத் பதாற்றுவிப்பதில்னல. 
(4) பச்னச வுருவங்கனளக் மகாண்டிராத கலங்கனளக் மகாண்டுள்ளது. 
(5) முதலாை வளர்ச்சின  ெட்டும் காண்பிக்கின் து.    
 

 
 
 

 
 



7. பின்வருவைவற்றுள் எது இனலவாய் மூடுதனல ப ாக்கி 
இட்டுச்மசல்வது 
(1) பலத்த காற்று 
(2) உப இனலவாய்க் குழி ினுள்  CO2  மச ிவு குன வனடதல் 

(3) காவற் கலங்களினுள் K+ பதக்கெனடதல் 

(4) காழ் இனழ த்தினுள் ABA உற்பத்தி 
(5) காவற் கலங்களினுள் காணப்படும் பச்னச வுருவங்களுள் உ ர் 

ஒளித்மதாகுப்புத் மதாழிற்பாடு 

 

 
8. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது பூக்கும் தாவரங்களின் புணரித்தாவரங்கள் 

மதாடர்பாகச் சரி ாைது? 
(1) அனவ தைிக்கலத்தாலாைனவ. 
(2) அனவ சூலகத்தினுள் விருத்தி னடபனவ. 
(3) அவற் ின் கருக்கள் தடித்த சுவரிைால் மூடப்பட்டுள்ளனவ. 
(4) அனவ ஒடுக்கற் பிரிவிைால் பதாற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
(5) மபண் புணரித் தாவரம் ஆண் புணரித் தாவரத்துடன் ஒப்பிடும்பபாது 

மபருெளவு கருக்கனளக் மகாண்டனவ. 
 
 

9. அல்பைாஸ்திதரான் சுரப்டப நிதராதிப்பதற்கான மருந்டத 
உட்பகாள்ளும் தபாது  
(1) சிறு ீரில் K+ மச ிவு அதிகரிக்கும் 
(2) மவளிப றும் சிறு ீரின் அளவு குன வனடயும் 
(3) சிறு ீரில் யூரி ாவின் மச ிவு அதிகரிக்கும் 
(4) சிறு ீரில் Na+ மச ிவு அதிகரிக்கும் 
(5) சிறு ீரில் குளுக்பகாசின் மச ிவு அதிகரிக்கும் 

 

 

 
10. உைனரீுக்குரிய நிர்ப்பீைனத் துலங்கல் ஒரு வடகயான  

(1) ஞாபகத்திற்குரி  T கலங்கள் பதாற்றுவிக்கப்படும் உள்ளார்ந்த 
 ிர்ப்படீைம் ஆகும். 

(2) இ ற்னக ாை மகால்லும் கலங்கள் பதாற்றுவிக்கப்படும் இனசவாக்க 
 ிர்ப்படீைம் ஆகும். 

(3) கல  ச்சுக்குரி  T கலங்கள் பதாற்றுவிக்கப்படும் உள்ளார்ந்த 
 ிர்ப்படீைம் ஆகும். 

(4) நுண்ணு ிர் மகால்லிப் புரதங்கள் பதாற்றுவிக்கப்படும் மபற்  
 ிர்ப்படீைம் ஆகும். 

(5) பி மபாருமளதிரிகள் பதாற்றுவிக்கப்படும் இனசவாக்க  ிர்ப்படீைம் 
ஆகும். 

 
11. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ‘கலங்கள் மற்றும் சுரப்புகள்’ தசர்மானம் 

சரியானது. 
(1) உெிழ் ீர்ச் சுரப்பிகளின் கலங்கள் – கினளக்பகா புரதங்கள் 
(2) இனரப்னப ின் தனலனெக் கலங்கள் - மபப்சின் 
(3) இனரப்னப ின் சுவர்க் கலங்கள் – ஐதபராகுபளாரிக்கெிலம் 
(4) சிறுகுடலின் பெலணிக் கலங்கள் – இலிப்பபசு 
(5) ஈரல் குழி ங்கள் –  ியூக்கிளிப ாரிபடசு 



 
 

12. ஒரு வயது வந்த நபரின் சில நுடரயீரல் கனவளவுகள் மற்றும் 
பகாள்ளவுகள் கீதே தரப்பட்டுள்ளது. 
உ ிர்க் மகாள்ளளவு = 4800 mL;   

வற்றுப் மபருக்குக் கைவளவு= 500 mL;    

மவளிச்சுவாச ஒதுக்கக் கைவளவு = 1500 mL  

     இந் பரின் உட்சுவாசக் மகாள்ளளவு  

(1) 2000 mL. (2) 2800 mL. (3) 3300 mL. (4) 3800 mL. (5) 4300 mL. 

 

 
13.  பின்வரும் வாங்கிகளுள் எது ெிகவும் ஆழொக அனெந்துள்ளது? 

(1) ெணநுகர்ச்சி வாங்கிக் கலங்கள் 
(2) மெய்சிைரின் சிறுதுணிக்னககள் 
(3) சுனவக் கலங்கள் 
(4) பெர்க்கலின் தட்டுக்கள் 
(5) பசிைி ன் சிறுதுணிக்னககள் 

 
 

14. கீபழ தரப்பட்ட துலங்கல்களில் ஒன் ில் தரப்பட்ட அனைத்து 
கலங்களும் சாதாரண  ிரந்தர ொதவிடாய்  ிறுத்தத்திற்குட்பட்ட 
பாலி ல் ரீதி ாக எந்தவித மதாடர்புகளும் மகாண்டிராத 
மபண்மணாருவரில் காணப்படுபனவ அத்தனக  துலங்கனல 
மதரிவுமசய்க. 
(1) 1ஆம் முனைவுடல், முட்னட, துனணமுட்னடக் குழி ம் 
(2) 1ஆம் முனைவுடல், 2ஆம் முனைவுடல், முட்னடச் சைைி 
(3) மூலவு ிர்க் கலம், முட்னடச் சைைி, முட்னட 
(4) மூலவு ிர்க் கலம், 1ஆம் முனைவுடல், துனணமுட்னடக் குழி ம் 
(5) முட்னடச் சைைி, முதலாை முட்னடக் குழி ம், 2ஆம் முனைவுடல் 

 
15. கண்ணாடியுடைரீின் ஒரு மதாழில் 

(1) வில்னல ிலிருந்து கழிவகற் ல் 
(2) ஒளிக்கதிர்கள் மு ிவனடதல் 
(3) வில்னல ின் வில்னல த்திற்கு ஊட்டச்சத்துக்கனள வழங்கல் 
(4) வில்னல ினை ஓரிடத்தில் பற் ினவத்திருத்தல் 
(5) வில்னல ின் தடிப்பினை ொற்றுவதற்கு பங்களிப்புச் மசய்தல் 

 
16. தவ ாை கூற்ன  மதரிவுமசய்க. 

(1) பரம்பனர லகு ஒன் ில் ஒரு எதிருரு ெட்டும் காணப்படும்பபாது 
அப்பரம்பனர லகு மவளிக்காட்டப்பட முடி ாது. 

(2) ABO குருதிக்கூட்டத் மதாகுதி ில் கு ித்த தாைத்தில் மூன்று 
எதிருருக்கள் காணப்படுகின் ை. 

(3) பரம்பனர லகு ஒன் ின் ொற்று அனெப்பு எதிருரு ஆகும். 
(4) Aa பி ப்புரினெ னெப்பு அனெப்மபாத்த  ி மூர்த்தங்களில் உள்ள ஒத்த 

 ியூக்கிளிப ானடட்டு மதாடர்கனள பிரதிபலிக்கி து. 
(5) எதிருருக்களுக்கினட ிலாை இனடத்மதாடர்புகள் காரணொக 

சிலபவனளகளில் ஒரு இ ல்பு உருவாகும். 



 
 
17. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரி ாை கூற்ன த் மதரிவுமசய்க. 

(1) விகாரங்கள் ஏற்படல் பரம்பனர லகுத் தடாகத்தில் ொற் ங்களுக்கு 
இட்டுச்மசல்லுதல். 

(2) ஹார்டி – மவ ின் பபர்க் செைினல ினைப் பபணுவதற்கு எதிருரு 
(பரம்பனல லகு) ெீடி ன்கள் ொற் ப்படல் அவசி ம். 

(3) ஒரு குடித்மதானக ின் பி ப்புரினெ ொ ல்கள் குடிமப ர்விைால் 
ஏற்படுவதில்னல. 

(4) உள்ளகவிருத்தி ஒரு குடித்மதானக ின் பல்லிை நுக 
எண்ணிக்னகன  அதிகரிப்பதில் உதவும். 

(5) பல்ெடி ம் ஜபீைாம் இரட்டிப்பனடதலுக்கு உதவுவதில்னல. 
 

 
18. கீபழ தரப்பட்ட படம் இரண்டு வனக ாை பரம்பனர லகு 

விகாரங்களின் வினளவினை காட்டுகி து 

 

  பரம்பனர லகின்     -     AGCGCATACCTAGAC  

      உண்னெ ாை மதாடர் 

 

        AGCGCAACCTAGAC                     AGCGCATACGTAGAC 

        விகாரமுற்  மதாடரி I              விகாரமுற்  மதாடரி II 

  

எவ்வனக ாை பரம்பனர லகு விகாரங்கள் விகாரமுற்  மதாடரி I 

ெற்றும் II இனைத் பதாற்றுவிக்கும்? 
    விகாரமுற்  மதாடரி I         விகாரமுற்  மதாடரி II 

 (1) புகுத்தல்      ீக்கல் 
 (2)  ீக்கல்       ீக்கல் 
 (3)  ீக்கல்     பிரதி ிடல் 

 (4) புகுத்தல்     பிரதி ிடல் 

 (5)  ீக்கல்     ப ர்ொ னடதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. இைப்பல்வனகனெ ெற்றும் பாதுகாப்பு மதாடர்பாகப் பின்வரும் 
கூற்றுக்களுள் எது சரி ாைது? 

(1) குடிப்மப ர்வாைது விலங்குகளின் விருத்திக்காை இ லுனென  
அதிகரிக்கும்.  

(2) அடுத்துவரும் 30 வருடங்களில் ஏ த்தாழ 30% ஆை இைங்கள் 
அழினவ எதிர்ப ாக்கலாம் எை எதிர்வு கூ ப்பட்டுள்ளது. 

(3) சீமசல்லின் இராட்சத ஆனெ அழிவனடந்த இைங்களிற்காை 
உதாரணொகும். 

(4) உள் ாட்டிற்குரி  இைங்கள் உலகின் பவறு எந்தப்பிரபதசத்திலும் 
காணப்படாது கு ித்த ஒரு பிரபதசத்தில் அல்லது  ாட்டில் ெட்டும் 
காணப்படுபனவ ஆகும். 

(5) கலாசார இைங்கள் ஒரு சூழற்ம ாகுதி ின்  ினலமபறுனக ெற்றும் 
மதாழிற்பாடு ஆகி வற் ில் ெிக முக்கி ொை வகிபாகத்னதக் 
மகாண்டுள்ளை. 

 

20. இக்காலப்பகுதி ில் முதலாவது COVID19 தனடப்பால் ஏற் ப்பட்ட 
குடித்மதானகக்கு பூஸ்டர் தனடப்பால் மசலுத்தப்படுகி து. பின்வரும் 
எந்த வக்சீன் பூஸ்டர் தனடப்பால் பதனவ ற் து 
(1) இன்புளுமவன்சா 
(2) மகாலரா 
(3) சின்ைமுத்து 
(4) மெப்பனரற் ிஸ் -B 
(5) விசர் ாய்க்கடி (பரபஸீ்) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பகுதி II : இப்பகுதி ிலுள்ள விைாக்கள், ஒன் ிலும் பார்க்க அதிகளவிலாை 
சரி ாை வினடகனளக் மகாண்டனவ. ஒவ்மவாரு விைாவுக்குொை 
திருத்தொை வினடகனளத் மதரிவுமசய்க. சரி ாை வினட ிலும் பார்க்க 
அதிக எண்ணிக்னக ிலாை வினடகள் மதரிவு மசய் ப்படின் அந்த 
விைாவின் மபாருட்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படொட்டாது. 

 

01. கரு பற் ி  சரி ாை கூற்றுக்கனளத் மதரிவு மசய்க. 

(1) சகல கலங்களும் கருமென்சவ்வால் சூழப்பட்ட கருமவான்ன க் 
மகாண்டனவ. 

(2) கருவிைது தன்ைகத்தகடு (lamina) கருமென்சவ்வுக்கு அணித்தாகக் 
காணப்படும்.  

(3) கருவிலுள்ள  ி மூர்த்தங்கள் மதன்படுவது பிரிவனடயும் கலங்களில் 
ொத்திரபெ ாகும்.  

(4) கருமுதலுரு RNA  ினைக் மகாண்டிருப்பதில்னல. 

(5) கருநுண்டுனள எளினெ ாை கட்டனெப்னபக் மகாண்டது. 

 

02. ஒளித்மதாகுப்புப் பானதகளில் உருவாகும் மூலக்கூறுகனளத் மதரிவு 
மசய்க. 

(1) Acetyl co A           (2) NADP +        (3) FAD       

(4) ஒக்சபலா அசற்ப ற்    (5) RUBP 

 
 

03. காலப்பகுதி -  ிகழ்வு பசர்ொைங்களுள் சரி ாைவற்ன த் மதரிவு மசய்க.  

(1) பலிப ாபசா ிக் யுகம் - அம்பிபி ாக்களின் பதாற் மும் ஆட்சியும்  

(2) புபராமரபராபசா ிக் கல்பம் - வளிெண்டலத்தில் ஒட்சிசன் 
மச ிவனடதல் ஆரம்பித்தனெ 

(3) ஆக்கி ன் கல்பம் - கலங்களின் ஆதி ாை உ ிர்ச்சுவடுகளது 
பதாற் ம் 

(4) ெீபசாபசா ிக் யுகம் - கூம்புகனள உருவாக்கும் ஜிம்மைாஸ் 
பபர்ம்களின் ஆட்சி 

(5) சீபைாபசா ிக் யுகம் - பூக்கும் தாவரங்களின் பதாற் ம்  

 

 

 

 

 



04. ெைித ெின்ைித  வனரமபான் ில்,  

(1) SA
0
 இைின்றும் பசானண ன களினூடாக கணத்தாக்கம் கடத்தப் 

படுவனத அனல P பிரதிபலிக்கும். 

(2) SA
0 இைின்றும் இத வன களினூடாக கணத்தாக்கம் கடத்தப்படுவனத 

அனல QRS பிரதிபலிக்கும். 

(3) பசானண ன களிைது ெீள்முனைவாக்கத்னத அனல T பிரதிபலிக்கும். 

(4) இத வன களின் ெீள்முனைவாக்கம் அவதாைிக்கப்படொட்டாது. 

(5) இத வன களின் முனைவழினவ அனல QRS பிரதிபலிக்கும். 

 

05. னெ   ரம்புத் மதாகுதி ிைின்றும் வினளவுகாட்டி அங்கங்கனள ப ாக்கி 
கணத்தாக்கங்கள் கடத்தப்படும் பானதகளாவை, 

(1) மவளிக்காவு  ரம்புக்கலம்    இ க்கத் மதாகுதி    வன்கூட்டுத் தனசகள்  

(2) மவளிக்காவு  ரம்புக்கலம்   தன்ைாட்சி  ரம்புத்மதாகுதி    சுரப்பிகள் 

(3) உட்காவு  ரம்புக்கலம்    இ க்கத் மதாகுதி     வன்கூட்டுத் தனசகள் 

(4) உட்காவு  ரம்புக்கலம்     தன்ைாட்சி  ரம்புத் மதாகுதி    ெழெழப்புத்  
  தனசகள் 

(5) மவளிக்காவு  ரம்புக்கலம்    இ க்கத் மதாகுதி    இத த் தனசகள் 
 

06. கருத்தரித்த தாம ாருவரில் ஒவ்மவாரு மூன்று ொதங்களிலும் 
 னடமபறும் ொற் ங்களின் சரி ாை துலங்கல்கனளத் மதரிவு மசய்க. 

(1) குருதி ில் உ ர் ெட்ட புபராமஜஸ்ரபரான் - முதல் மூன்று ொதம் 

(2) கருப்னப ில் புமராலக்ரின் வாங்கிகளுக்காை உணர்தி ன் குன  
வனடதல்  - முதல் மூன்று ொதம் 

(3) ெஞ்சட் சடலத்திைது சினதவு - இரண்டாவது மூன்று ொதம் 

(4) அடிக்கடி சிறு ீர் கழிதல் - இரண்டாவது மூன்று ொதம் 

(5) குருதி ில் உ ர்ெட்ட புபராலக்ரின் - மூன் ாவது மூன்றுொதெ 

 

07. ஜிபரலின்கள்,  

(1) இலிங்க  ிர்ண த்னதச் சீராக்குபனவ 

(2) தண்டு  ீட்சின த் தூண்டுபனவ 

(3) பழத்திைது வளர்ச்சின த் தூண்டுபனவ 

(4) கலப்பிரினவச் சீராக்குபனவ 

(5) வித்துமுனளத்தலின் ஆரம்பத்னத  ிபராதிப்பனவ 

 



08. Rhoeo(Tradescantia) பெற்ப ாலுரிகள் மவவ்பவறு மச ிவு மகாண்ட 
சுக்குபராசுக் கனரசல்களுள் அெிழ்த்தப்பட்டை. இப்பரிபசாதனை 
மதாடர்பாை சரி ாை கூற்றுக்கனளத் மதரிவு மசய்க. 

(1) கீழ்ப்பு  பெற்ப ாலுரி ிைது கலங்கள் நுணுக்குக்காட்டி ில் 
அவதாைிக்கப்படும். 

(2) சுக்குபராசுச் மச ிவு அதிகரிக்கும்பபாது கூடி ளவு கலங்கள் வஙீ்கும். 

(3) முதலுருச்சுருக்க சதவதீங்களுக்கும் கனரசல்களது மச ிவுகளுக்கும் 
ப ர்விகிதசெத் மதாடர்பு காணப்படும்.  

(4) வஙீ்கி , முதலுருச்சுருக்கெனடந்த ெற்றும் முதலுருச்சுருக்கத் 
மதாடக்க  ினல ிலாை கலங்கள் நுணுக்குக்காட்டி ின் கீழாக 
அவதாைிக்கத்தக்கனவ. 

(5) 50% முதலுருச் சுருக்கத்தின் அடிப்பனட ில் இனழ த்திைது கனர  
அழுத்தம் கணிக்கப்படும்.  

 

09. DNA  ிைது இரட்டித்தல் மதாடர்பாகச் சரி ாை கூற்றுக்கனளத் மதரிவு 
மசய்க. 

(1) 5’ இலிருந்து 3’ தினச ில் முன்மசல்லும் தடமும், தாெதத் தடமும் 
 கர்பனவ. 

(2) DNA மூலக்கூ ிைது சுருள்கழன்  பகுதியுடன் மராபபாஐசெபரசு 
இனணயும். 

(3)  DNA மபாலிெபரசு I, RNA எழுொற்று முதனல டிஒட்சினரபபா  ியுகிளி 
ப ானரட்டுக்களிைால் பிரதி ிடும். 

(4) DNA மபாலிெபரசு III  எழுொற்று முதலிைது 5’ இற்கு  ியுகிளி 
ப ானரட்டுக்கனளச் பசர்க்கும். 

(5) முன்மசல்லும் தடம் okazaki துண்டங்கனளக் மகாண்டிருக்கும். 

 
10. 26 வது சூழல்ொற் ம் மதாடர்பாை ஐக்கி   ாடுகள் ொ ாடு (COP 26)  

2021 இல் ஸ்மகாட்லண்ட் இைது கிளாஸ்மகௌவில்  னடமபற் பபாது 
உலக  ாடுகளது தனலவர்கள் பச்னசவடீ்டு வாயுக்களது சராசரி 
மவளி ீட்டினைக் குன ப்பது பற் ிக் கலந்துனர ாடிைர். பச்னசவடீ்டு 
வாயுக்களது மவளி ீடு கட்டுப்படுத்தப்படாவிடின் எெது  ாட்டில் 
பின்வரும் பாதிப்புக்களுள் எனவ அவதாைிக்கப்படலாம்? 

(1) மடங்குப் பரவல் அதிகரித்தல். 

(2) பதாற் புற்றுப ாய்ப் பாதிப்புகள் அதிகரித்தல். 

(3) சில இைங்கள் அழிதல். 

(4) குடி ீரில் ஈ ம், இரசம் பபான்  பார உபலாகங்களின் மச ிவுகள் 
அதிகரித்தல். 

(5) ெண் சரிவுகளிைளவுகள் அதிகரித்தல். 


