
@ Institute of Biology, Sri Lanka 2020 www.iobsl.org 

Sri Lankan Biology Olympiad 2022 

அ���த்தல்கள் 

இப்பத்�ரம் A மற்�ம் B என்ற இரண்� ப��கைள உள்ளடக்�ய� 

ப�� A : ஒ� �ைட�டன் ��ய 40 பல்ேதர�் �னாக்கள்;  

 ெமாதத்ப் �ள்ளிகள் 100 

ப�� B  :   ஒன்�க்� ேமற்பட்ட �ைடக�டன் ��ய 20 பல்ேதர�் �னாக்கள்;   
  ெமாத்தப் �ள்ளிகள் 100 

எல்லா �னாக்க�க்�ம்  �ைட  த�க.    ேநரம் 2 மணி 

ப�� A – பல்ேதர்� �னாக்கள் 

இப்ப���ல் உள்ள �னாக்களில் ஒ� �லங்கல் சரியான�. 
�ைடகளில்  X ஐப் பயன்ப�த்� சரியான �லங்கைல அைடயாளம் 

இ�க. 

1. �ன்வ�ம் ‘�லக்�� மற்�ம் கட்டைமப்� ேசரம்ானங்களில் 
சரியான� எ�?
1) �ைளக்ேகாஜன் - ேநரிய�
2) ெச�ேலா� – �ைளெகாண்ட�
3) RNA – �ைளெகாண்ட�
4) அைர ெச�ேலா� – �ைளெகாண்ட�
5) அைமேலாெபக்�ன் – ேநரிய�

2. உ��ள்ள கலங்களின் �ல இயல்�கள் �ேழ தரப்பட்�ள்ளன.
a. இைழ��ப்�ரி�க்�ரிய கலப்�ரி�
b. 70S இைறேபாேசாம்கள் காணப்படல்
c. உபகலக்��கள் காணப்படல்
d. பல்ேவ�  வைகயான RNA ெபா�மேர�க்கள் காணப்படல்
e. கலச�்வரில் பல்சக்ைரட்�க�ம் �ரதங்க�ம் காணப்படல்
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ேமேல தரப்பட்ட இயல்�களில் �ேராகரிேயாட்டாக் கலங்களில் 
காணப்படக்��ய� எ�? 

1) a �ம்  b �ம் மட்�ம் 
2) b �ம்  c �ம் மட்�ம் 
3) b �ம்  d �ம்   e �ம் மட்�ம் 
4) b �ம்   c �ம்  e �ம் மட்�ம் 
5) b �ம்   c �ம்   d �ம் e �ம் மட்�ம் 
 

3. தாக்கக் கலைவ ெநா�யச ்ெச��ம் நிேரா�ச ்ெச��ம் மா��யாக 
உள்ளன. �ழ்ப்பைடச ் ெச�ைவ அ�கரிக்�ம்ேபா�, ேபாட்�க்�ரிய 
நிேராதம் மற்�ம் ேபாட்�யற்ற நிேராதத்�ல் �ன்வ�வனவற்�ல் 
யா� நைடெப�ம்?  

    ேபாட்�க்�ரிய நிேராதம்  ேபாட்�யற்ற நிேராதம்  

1) அ�கரிக்�ம்      �ைற�ம்     

2) �ைற�ம்       மாறா�  

3) அ�கரிக்�ம்      �ைற�ம் 

4) மாறா�       அ�கரிக்�ம் 

5) மாறா�        மாறா� 

 
4. இைழ��ப்�ரி�ன்ேபா� நைடெப�ம் �ல நிகழ்�கள் �ேழ 

தரப்பட்�ள்ளன. 
a. க�ச�்� �ண்டாதல் 
b. இைழ��ப்�ரி�க்�ரிய க�ரக்ளின் ஆக்கம் ஆரம்�த்தல் 
c. க��க்�ரிய �ண்�ழாய்கள் பல்பாதத்கற்றப்படல் 
d. இயக்கத்தானத்�டன் இைணக்கப்படாத �ண்�ழாய்கள் 

நீட்�யைடத�ம் கலம் நீட்��ற�ம் 
e. ைமய�ரத்்தங்கள் கலத்�ன் எ�ர ்�ைன�கைள அைடதல் 

 
�ன்வ�வனவற்�ல் எ� ேமற்��ய நிகழ்�களின் சரியான ெதாடர?் 

1) a→ b → e → d→ c          
2) b→ a → c → d→ e        
3) b→ a → e → c→ d   
4) a→ e→ b→ d→ c        
5) b→ a → e → d→ c 
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5. ஒளித்ெதா�ப்� ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் �ற்�களில் சரியான� எ�? 

1) ஒளிப் பா�காப்�க்� �ேளார�ல்  a அவ�யமான�.  

2) கட்�ல நிறமாைல�ன் �வப்� அைல நீளங்கைள 
கரற்�ேனா�ட்�கள் அகத்��ஞ்� வ�ல்ைல. 

3) வட்டவ�க்கான இலத்�ரன் பாய்சச்�ல் PSI மற்�ம் PSII என்பன 
பங்�பற்�ம்.  

4) C3 மற்�ம் C4 தாவரங்கள் இரண்��ம் CO2 ப�த்தல் இரண்� 
தடைவகள் நைடெய�ம். 

5) வழைமயான C4 தாவரங்கைள �ட C3 தாவரங்கள் 
உற்பத்�த்�றன் �ைளசச்ல் ��யன. 

 
6. காற்�ன்�ய �வாசம் ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் �ற்�களில் சரியான� 

எ�? 

1) எைதல் அற்கேகால் ெகா�த்த�ன் �தலாவ� ப� �ைளக்ேகா 
ப�ப்� ஆ�ம். 

2)  எைதல் அற்கேநால் ெநா�த்த�ல் �தலாவ� ஐதரசன் வாங்� 
ைப�ேவற்� ஆ�ம். 

3)   இலக்�க் அ�ல ெநா�த்த�ல் ஈற்� �ைளெபா�ட்கள் இலக்�க் 
அ�லம், CO2, NADH, ATP என்பன ஆ�ம்.  

4) ைப�ேவற்� இலக்�க் அ�லமாக மாற்றப்ப�ம்ேபா� ATP 
ெதா�க்கப்ப�ம். 

5) எைதல் அற்கேகால் ெநா�த்த�ல் ஈற்� �ைளெபா�ட்கள் எைதல் 
அற்கேகால், CO2, NADH, ATP என்பன ஆ�ம். 

 
7. உ�ரிய�க்�ரிய பல்வைக�ன் �ரப்்� ெதாடரப்ான சரியான 

�ற்ைறத ்ெதரி� ெசய்க. 
1) இரசாயன�யல், உ�ரியல் மற்�ம் ெபௗ�க�ய�ன் 

அவதானங்கள் உ�ரிரசாயனக் �ரப்்�க்கான சான்�கைள 
வழங்��ள்ளன. 

2) ��ய ேசதன �லக்��கள் உ�ரி�த் ெதா�ப்� இன்�ம்�ட 
நைடெப��ன்ற�. 

3) ஆ� வளிமண்டத்�ல் உ�ர ்ேதான்�ய�.  
4) �ண்கற்கள் ஆ�ச ் ச�த்�ரத�்ல் ேசதனச ் ேசரை்வகளின் 

ேதாற்�வாயாக இ�ந்��க்கலாம். 
5) தற்பகரப்்பைட�ம் ஆற்ற�டன் ��ய DNA �ல�தற் கலங்களின் 

தைல �ைற�ரிைமையச ்சாத்�யமாக்�ய�. 
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8.  �ன்வ�ம் �கம் - நிகழ்� ேசரக்்ைகக�ள் சரியான�. 
1) �ேசாேசா�க் �கம் - ஆரம்பக் கலன் தாவரங்களின் 

பல்வைகைமயாக்கம்  
2) ேப�ேயாேசா�க் �கம் - ெரப்��யன்களின் இைச��ரிைக 
3) ேப�ேயாேசா�க் �கம் - ைடனேசாரக்ளின் �ரப்்� 
4) ேப�ேயாேசா�க் �கம் - �ம்� ெகாண்ட �ம்ேனாஸ் 

ேபரம்்களின் ஆட்� 
5) �ேனாேசா�க் �கம் �க்�ம் தாவரங்களின் பல்வைகைம 

யாக்கம் 
 

9. �ன்வ�வனவற்�ல் எ� டார�்ன் - வலஸ் ெகாள்ைக, இலாமாரக்்�ன் 
ெகாள்ைக என்பவற்�க்�ப் ெபா�வான�?  
1) மாற்றங்கள் �க�ம் பய�ள்ளதாக�ம் அங்�களின் 

�ைழத்த�க்� உத�வதாக�ம் இ�க்�ம். 
2) வாழ்காலலத்�ன் ேபா� அங்� ஒன்�ல் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் 

எசச்ங்களிற்� கடத்தப்ப�ம். 
3) ெபற்ற பண்�க்��கள் அைனத்�ம் அ�த்த சந்த�க்�க் 

கடத்தப்ப�ம். 
4) நீண்ட காலத்�ற்� ேமலாக தைல�ைற�ரிைமயைடயக் ��ய 

மாற்றங்கள் ப�ப்ப�யாகத ்ேதக்கமைட�ம்.  
5) ��த்ெதாைக ஒன்�ன் மாறல்கள் பரம்பைரயல� 

�காரங்களால் �ரதானமாக ஏற்ப�ம். 
 

10. ெமாலஸ்கா, ஆத்�ேராப்ேபாடா ஆ�ய இரண்�ம் ெகாண்��ப்ப�  
1) ேசதனச ்ேசரை்வகளால் ஆக்கப்பட்ட �றவன்��கள் 
2) ஈரில்ல�ள்ள அங்�கள்  
3) �ண்�பட்ட உடல்கள் 
4) அக வன்�� 
5) ��ய �ற்ேறாட்டத ்ெதா�� 

 
11. �லங்�களின் ேபாசைண ெதாடரப்ான சரியான �ற்ைறத் ெதரி� 

ெசய்க.. 
1) கணம் �ளாத்�ெகல்�ந்�ஸ் ெதாைக உண்ணிகளி�ள் 

அடக்கப்ப�ம். 
2) ��ங்�லத்�க்�ம் பாணக்��க்�ம் இைட�லான ெதாடர�் 

ஒன்�க்ெகான்� �ைணயா�ம் தன்ைமக்கான உதாரணம் 
ஒன்றா�ம். 
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3) மனித நாக்கான� �ரதானமாக மழமழப்பான தைசகைளக் 
ெகாண்��ப்பதால் உண�ட்ட�ல் உத�வதற்காக உயரவ்ான 
ெந�ழ்�த் தன்ைம உைடய�. 

4) மனிதனில் உண� இைரப்ைபைய அைடந்த �ன்னேர ச�பா� 
ஆரம்�க்�ம். 

5) வ�ப்� ஆேவஸ் �ரவ உண்ணிகைள உள்ளடக்�ய�. 
 
 
12. மனித ச�பாட்�த ் ெதா�� ெதாடரப்ாக �ன்வ�ம்  �ற்�களில் 

சரியான� எ�? 
1) Helicobacter pylori உதரச ் �ரப்�கைளத் �ண்� HCl   ஐ �ரக்கச ் 

ெசய்வதால் இைரப்ைபயழற்�ைய ஏற்ப�த்��ன்ற�. 
2) உண�க் கால்வா�ல் ஏற்ப�ம் ஒ�ங்�னங்கைளத் த�ரப்்ப�ல் 

�ற்ற�ன் E உத�ம். 
3) கா�த்�ரின்  �ன்���ட�ல் நைடெப�ம் ச�பாட்ைடச ்

�ராக்��ன்ற�. 
4) உதரச ் �ரப்�களில் உள்ள �ரதான கலங்களால் ெபப்�ன் 

�ரக்கப்ப��ன்ற�. 
5) ��ட்�க் �ட�ல் �ற்ற�ன்கள் A மற்�ம் B 

உற்பத்�யாக்கப்ப�ம். 
 
13)  �ல �ள்ளநதண்��கள் (A-F) மற்�ம் �லங்�களின் �ற்ேறாட்டத ்

ெதா���ன் வைககள் (P-Q) என்பன �ேழ தரப்பட்�ள்ளன. 
�ள்ளந்தண்��கள்   �ற்ேறாட்டத் ெதா��களின் வைககள் 

A -   �லந்�    P –  �றந்த �ற்ேறாட்டத ்ெதா�� 
B -   தட்ைடப்��  Q - ��ய �ற்ேறாட்டத ்ெதா�� 
C -  மட்� 
D -  அட்ைட 
E -   ெகா�க்�ப் �� 
F -   ெநா�ங்� நட்சத்�ரம் 

சரியான ேசரம்ானங்க�டன் ��ய �லங்கைலத ்ெதரி� ெசய்க. 
1) A-P, B-Q, C-P, E-Q   
2) A-P, C-P, D-Q, E-Q   
3) A-P, C-P, D-Q, F- Q 
4) A-P, C-Q, D-Q, F-Q   
5) C-P, D-Q, E-P, F-Q 
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14. மனித �வாசத் ெதா�� ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் �ற்�களில் 
சரியான� எ�? 
1) �த ெவளிேயற்றலான� �வாசப்ைப�ல் இ�ந்� வளிைய 

ெவளிேய ெகாண்�ெசல்வ�ல் உத�ம். 
2) உண� ��ங்கப்ப�ம் ேவைள த�ர ஏைனய ேநரங்களில் 

�ச�்க்�ழல்வாய்�� �றந்��க்�ம். 
3) �ற்றைற�ல் ெவண் ���க் கலங்கள் காணப்ப�ம். 
4) �ச�் உள்ளி�க்கப்ப�ம்ேபா� �வாசப்ைப��ள் வளி 

தள்ளப்ப��ன்ற�. 
5) �ரதான �வாசக் கட்�ப்பாட்� ைமயம் பரிவகக்��ல் 

அைமந்�ள்ள�. 
 

15. மனிதனில் 
1) �ழற்��ன்ேபா� �ண்��ரக்ள் அ�க்கப்ப�தல் இைசவாக்க 

நீரப்்�டனத்�க்கான உதாரணம் ஒன்றா�ம். 
2) இைசவாக்க நிரப்்�டனத்�ல் ந�நிைலநா�கள் ேபான்ற �ல 

���க் கலங்கள் ஈ�ப��ன்றன. 
3) �தமான� ஆக்�ர�ப்� ெசய்�ன்ற �ண்��ரக்�க்� 

இரசாயனத் தைடயாக ெசயற்ப��ன்ற�. 
4) நிணநீரக்்��யங்களின் ஒ� வைகயான இயற்ைகயான ெகால்� 

கலங்கள் ெபற்ற நிரப்்�டனத்�ல் ஈ�ப��ன்றன. 
5) இன்டெபேரான்கள் நிரப்்�டனத ் ெதா���ன் கலங்கைள 

�றெபா�ெள�ரிகைள உற்பத்� ெசய்யத் �ண்��ன்றன. 
 

16. மனிதனின் ெபற்ற நிரப்்�டனம் ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் �ற்�களில் 
உண்ைமயான� எ�? 
1) �ச�்களில் உற்பத்�யாக்ககப்ப�ம் �றெபா�ெள�ரிகள் 

ெசயற்ைகயாகப் ெபற்ற மந்தமான நிரப்்�டனத்ைத 
��த்�யாக்�வ�ல் பயன்ப�ம். 

2) �றக்காத �ழந்ைத ஒன்�ல் இயற்ைகயாகப் ெபற்ற மந்தமான 
நிரப்்�டனம் ��த்�யாக்கப்படலாம். 

3) பாம்�க் க�களிற்� ��சை்சயளிக்க அன்� – �னம் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேபா� ெசயற்ைகயாகப் ெபற்ற உ�ரப்்பான 
நிரப்்�டனம் ��த்�யாக்ககப்ப�ம். 

4) ெசயற்ைகயாகப் ெபற்ற மந்தமான நிரப்்�டனமான� ஒ� 
�ைணயான நிரப்்�டனத ்�லங்கலா�ம். 

5) ஞாபகத்�ற்�ரிய T கலங்கள் இயற்ைகயாகப் ெபற்ற மந்தமான 
நிரப்்�டனத்ைத ��த்�யாக்�வ�ல் ஈ�ப�ம். 
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17. மனித ��நீரகத்� ெதரட்ரப்ான �ன்வ�ம் �ற்�களில் சரியான� 
எ�? 

1) சாதாரணமான ஆேராக்�யமான னிதனின் கலன்ேகாள 
வ��ரவம் �த��ப் �ரதங்கைளக் ெகாண்��ப்ப�ல்ைல. 

2) நீரின் �ளகத்��ஞ்சல் என்ேல�ன் தடத்�ன் ஏ� �யத்�ல் 
ெப�ம்பா�ம் நைடெப�ம். 

3) உட�க்�த ் ேதைவயற்ற அ�ேசபப் பதாரத்்தங்களின் �ரதத்ல் 
�ரதானமாக ேசரக்்�ம் கானில் நைடெப�ம். 

4) என்ேல�ன் தடத�்ன் இறங்� �யத்�ல் ேயஉட உ�ரப்்பாக 
�ளகத்��ஞ்சப்ப��ன்ற�. 

5) K+ இன் மந்தமான �ரத்தல் ேசய்ைம ம�ந்த ���ழா�ன் 
வழைமயாக நைடெப�ம். 
 

18) சாதாரணமான ஆேராக்�யமான மனிதனின் உடல் ெவப்பநிைல 
சாதாரண �ச�்க்�க் �ழாகக் �ைற�ம்ேபா� 
1) �யரை்வச ்சரப்�கள் ��தலான �யரை்வையச ்�ரக்�ம். 
2) ேமற்ேதா�ல் உள்ள �ன்னா�கள் ��ங்�ம். 
3) ம�ர ் நி�த்�த ்தைசகள் ��ங்�ம் 
4) ேதா�ன் ம�ரக்்�ழாய்க�டான ���ப் பாய்சச்ல் அ�கரிக்�ம் 
5) ர�னி ���ணிக்ைககள் �ண்டப்ப�ம். 

 
19. பரிவகம் 

1) நரம்�க் கணத்தாக்�களின் அஞ்சல் நிைலயமாகத் 
ெதா�ற்ப��ன்ற�. 

2) தன்னாட்� நரம்�த் ெதா��ையக் கட்�ப்ப�த்��ன்ற�. 
3) ஓ�தைல இையபாக்��ன்ற�. 
4) வாந்�ெய�த்தைல கட்�ப்ப�த்��ன்ற�. 
5) சமநிைலையப் ேப�வ�ல் உத��ன்ற�. 

 
20. மனித அகஞ்�ரக்�ம் ெதா�� ெதாடரப்ான சரியான �ற்ைறத ்

ெதரி� ெசய்க. 
1) கபச�்ரப்��ல் ெதா�க்கப்ப�ம் ADH �ரசாரணச ் �ராக்க�ல் 

ஈ�ப�ம். 
2) P�ர ் பங்�பற்�ம் �ராக்கம் ேநரப்் �ன்�ஸட்டல்  

ெபா��ைறக்கான  உதாரணம் ஒன்றா�ம். 
3) உடல் ெவப்பநிைலச ் �ராக்கம் அகஞ்�ரக்�ம் ெதா�� 

பங்�பற்றாத ஒ��ரத்்�டநிைலச ் �ராக்கத்�ற்கான உதாரணம் 
ஒன்றா�ம். 
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4) நீரி�� வைக II இன்��ைன காலக்�ரமப்ப� ஊ� 
ம�ந்ேதற்�வதன் �லம் கட்�ப்ப�தத்ப்ப�ம். 

5) TRH இன் ேமல�க �ரத்தல் காரணமாக இ�� அ�ேசப �தம் 
அ�கரிக்�ன்ற�. 

 
21. மனித ஆண் இனப்ெப�க்கத ் ெதா���டன் ெதாடரப்ான 

�ைணயான �ரப்�கள் �ன்� தரப்பட்�ள்ளன. 
A. �க்�லப் �டகங்கள்  
B. �ன்னிற்�ம் �ரப்�கள் 
C. ��ழ் - ��நீரவ்�ச ்�ரப்�கள் 

 
ேமேல தரப்பட்ட �ரப்�களில் எவற்�ன் �ரப்�கள் �ந்�களிற்கான 
ேபாசைணைய வழங்��ன்றன? 

1) A மட்�ம்  2) A, B மட்�ம்  3) A, C மட்�ம்  
4) B மட்�ம்  5) B, C  மட்�ம் 
 

22. சாதாரண, ஆேராக்�யமான, கரப்்பம் தரிக்காத, மாத�டாய் 
நி�த்தப்படாத ெபண்ணின் இனப்ெப�க்க வட்டம் 28 நாட்டகளாக 
இ�ப்�ன், ����ல் உயரவ்ான மட்டத்�ல் �ர ் மற்�ம் 
�ேராெஜஸ்தேரான் காணப்ப�வ� �ைறேய 

1) 14ம் நாள் மற்�ம் 21ம் நாள் 
2) 21ம் நாள் மற்�ம் 14ம் நாள் 
3) 14ம் நாள் மற்�ம் 28ம் நாள் 
4) 1ம் நாள் மற்�ம் 14ம் நாள் 
5) 28ம் நாள் மற்�ம் 14ம் நாள் 

 
23. மனித �ைளய ��த்��ன் �ல நிைலகள் �ேழ தரப்பட்�ள்ளன. 
      க�க்கட்டல்             �ள�              ���� க�ப்ைபைய         அைடதல்              

அ�ம்பரச்�்ைறப்ைப                உட்ப�த்தல் 
A, B, C, D என்பவற்றால் ��க்கப்ப�ம் அண்ணளவான காலங்கள் 
�ைறேய 
 

1) 1 நாள், 2-3 நாட்கள், 1-2 நாட்கள், 2 நாட்கள் 
2) 24 மணித்�யாலங்கள், 3-4 நாட்கள், 5 நாட்கள், 7 நாட்கள் 
3) 24 மணித்�யாலங்கள், 3-4 நாட்கள், 6 நாட்கள், 8 நாட்கள் 
4) 24 மணித்�யாலங்கள், 2-3 நாட்கள், 5 நாட்கள், 7 நாட்கள் 
5) 1 நாள், 3-4 நாட்கள், 5 நாட்கள், 8 நாட்கள் 

 

A B C 
D 

(c) 2022 Institute of Biology, Sri Lanka



24. மனித உட�ல் �ட்�கள் காணப்ப�ம் �ல இடங்கள் �ேழ 
தரப்பட�ள்ளன. 
A – �ரற்�ண்டங்க�க்� இைடேய   
B – ஆைரெயன்�க்�ம் மணிக்கட்�டன்�க�க்�ம் இைடேய   
C – தைலேயாட்�ற்�ம் �ள்ளந்தண்� நிர�க்�ம் இைடேய  
D – �வெரன்�க்�ம் கைட�தெலன்�க்�ம் இைடேய 

 
ேமேல ��ப்�ட்ட இடங்களில் �ைணயல் �ட்� காணப்ப�வ� 
1) A  மட்�ம்    2) A, B  மட்�ம்    
3) A, B, C மட்�ம்   4) A, B, D மட்�ம் 
5) A, B, C, D 

 
25. �ேழ தரப்பட்ட படத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� சரியான 

�லங்கைலத் ெதரி�ெசய்க. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 2இல் ஒ�க்கற்�ரி�ம் இைழயப்�ரி�ம் நைடெப�ம். 
2) 2 ஆரம்ப நிைலகளில் �தலான இைழயங்கைள�ம் �ந்�ய 

நிைலகளில் �ைணயான இைழயங்கைள�ம் 
உற்பத்�யாக்�ம். 

3) 2 கலன்கட்�களின் ைமய அகணிைய ேதாற்��க்�ம். 
4) 4 இனால் எப்ேபா�ம் காழ், உரியம், மா�ைழயம் என்பவற்ைற 

ேதாற்��க்�ம். 
5) 3 இனால் பக்கக் �ைளகன் ேதாற்��க்கப்ப�ம். 
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26.  அங்�ேயாஷ்ேபரம்்களின் வாழ்க்ைகவட்டத்�ல் 
1) ஆண் �ணரிகள் ஒ�க்கற்�ரி�னால் ேதாற்��க்ககப்ப�ம். 
2) ெபண் �ணரித ் தாவரமான� ஆண் �ணரித்தாவரதை்த �ட 

நன்� �யத்தமைடந்த�. 
3) கள்ளிப்�றப்� ஒ� ம�யமான �ற்�க்கனியத்ைதத ்

ேதாற்��க்�ம். 
4) ஒ� ��ன் மகரந்தமணி அேத தாவரத்�ன் ேவெறா� ��ன் 

��க்� இடமாற்றப்ப�ம்ேபா� தன் மகரந்தசே்சரக்்ைக 
நைடெப�ம். 

5) �ல்�த்� ெதா�ற்பாட்�ற்�ரிய மா�த்�கள் நான்ைகக் 
ெகாண்��க்�ம். 
 

27.  ஒளிக்கான தாவரங்களின் �லங்கல்கள் ெதாடரப்ான சரியான 
�ற்ைறத ்ெதரி� ெசய்க. 
1) ைபற்ேறா�ேறாம் ெதாைல �வப்�க்� �வப்� ஒளி�ன் 

��தாசாரத்ைதக் கண்ட�யக்��ய�. 
2) காட்� �தானம் ெதாைல �வப்� ஒளிைய அகத்��ஞ்�ம் 
3) ெதாைல �வப்� ஒளி�ன் ��தம் நிைலக்�த்தான 

வளரச்�்ையத ்�ண்�ம். 
4) ைபற்ேறா�ேராம்கள் �த்�ைலக்�ழ்த்தண்�ன் நீட்�ைய 

ேமம்ப�த்�ம். 
5) தாவரங்களால் உணரப்படக்��ய ஒேர ஒ� ஒளிக்கான  

�லங்கலாக ஒ� தாவரம் தாக்க நிறமாைல�ன் ெவவ்ேவ� 
அைலநீளங்கைள கண்ட��ம். 
 

28. உ�ரி�த ் தைகப்�ன் ேபா� தாவரங்களின் சரியான 
இைசவாக்கத்ைத ெதரி� ெசய்க. 
1) �ளிரக்ாலத்�ன் ேபா� உைறபனி ச�க்�ம் தாவரங்களில் 

��ய���ற்�ரிய ெவல்ல மட்டங்கள் �ைறக்கப்ப��ன்றன. 
2) உப்�ச ் �ழ�ல் வள�ம் தாவரங்கள் கலசச்ாற்�ல் ேசதனச ்

ேசரை்வகளின் உயர ்ெச�ைவக் ெகாண்��க்�ம். 
3) உைறபனி ச�க்�ம் தாவரங்களின் இைலகள் �ளிரக்ாலத்�ன் 

ேபா� �ழாய் ேபான்ற வ�வ�ள்ளதாக ���ம். 
4) கலெமன்சவ்�ன் பா�த்தன்ைம �ளிரான ெவப்பநிைலகளில் 

அ�கரிக்�ம். 
5) உைற�ம்ேபா� கலத்�ன் கலப்�ற நீர�த்தம் அ�கரிக்�ம்.  
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29. �ன்வ�ம் தாவர வளரச்�்ப் பதாரத்்தங்களில் வளரச்�்ைய�ம் 
��த்�ைய�ம் �ராக்�வ�ல் ஒன்�க்ெகான்� எ�ரான 
தாக்கங்கைளக் காட்�பைவ எைவ? 
1) தண்� நீட்��ல் ஒட்��ம் �பர��ம் 
2) உச�் ஆட்��ல் ஒட்��ம் ைசற்ேறாைகனி�ம் 
3) கலப்�ரி�ல் ஒட்��ம் ைசற்ேறாைகனி�ம் 
4) வளரச்�் நிேராதத்�ல்  ஒட்��ம்  �பர��ம் 
5) பழங்களின் வளரச்�் மற்�ம் ��த்��ல் ஒட்��ம் 

�பர��ம் 
 
30. நீர ்�லக்�� ஒன்� மண்ணி��ந்� ேவரி�டாக தாவரம் ஒன்�ன் 

இைலைய அைடந்� வளிக்� நக�ம் ேபா� ஒ��ைற மட்�ேம 
உ�ரக்் கலம் ஒன்ைறக் கடக்�ன்ற�. �ன்வ�ம் கட்டைமப்�களில் 
எதன் ஒ� ப��யாக இந்த உ�ரக்்கலம் அைம�ம்? 
1)  கப்பாரிக்�லம்  2)  காவற்கலம்               3)  ேவரம்�ரக்்கலம் 
4)  அகத்ேதால்  5)  ேவரின் ேமற்பட்ைட 

 
31. ெபா�த்தமற்ற ேசரக்்ைக ஒன்ைறத் ெதரி� ெசய்க. 

1) ஆட்�யான – ஒ� எ��� மற்ைறய எ����ன் ெசயற்பாட்ைட 
அடக்�தல் 

2) பல்��ப்ப�ண்ைம – ஒ� எ��� பல ேதாற்றவைமப்�க்�ரிய 
ெவளிப்பா�கைளக் காட்டல் 

3) இைணப்� - நிற�ரத்்தம் ஒன்�ன் இ� எ���க்க�ம் �க 
அண்ைம�ல் காணப்படல் 

4) �காரம் - பாரம்பரியப் பதாரத்்தங்களில் மாற்றங்கள் 
5) ேமலாட்� – ஒ� பரம்பைரயல� இன்ெனா� பரம்பைரயல�ன் 

ெவளிப்பாட்ைட அடக்�தல் 
 
32. �ன்வ�வனவற்�ல் ��த்ெதாைககளின் எ��� ��றைன 

மாற்�வ�ல் ெசல்�ப�யற்ற� எ�? 
1) ��ய ��த்ெதாைக     2)  �காரங்கள்                   3)  ேதர�்  
4)   ��ெபயர�்      5)  எ�ந்தமான இனக்கலப்� 
 

33. �ன்வ�ம் �ற்�களில் சரியான� எ�? 
1) அரி��ன் வான்வைகப் ேபதங்கள் எப்ேபா�ம் மைறயான 

�கரே்வாரத்் ேதைவகைளக் ெகாண்டைவ. 
2) உள்ளக ��த்�க் ��த்ெதாைக பல பல்�ன�கங்கைள 

ேதாற்��க்�ம். 
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3) கலப்�ன ��த்�யாக்கத்��டாக பல்�ன �கங்கைளப் 
ெபற்�க்ெகாள்ள ��யா�. 

4) �காரத்�ற்�ரிய இன��த்� �க உயரவ்ான ��ம்பத்த�ந்த 
இயல்�கைளக் ெகா�க்�ம். 

5) பன்ம�யத் தாவரங்கள் இ�ம�யத் தாவரங்கைள �ட 
உயரவ்ான வளரச்�் �தத்ைதக் ெகாண்டைவ. 

 
34. DNA அைடயாளப்ப�த்�கள் ெதாடரப்ாக சரியான� �ன்வ�வன 

வற்�ள் எ�? 
1) இ� நி�க்�ளிேயாைடட் �ளல்கள் �க�ம் ெபா�வான�. 
2) �ேனா�ல் �க�ம் அரிதான�. 
3) �ைறவான பல்��வத் ேதாற்றத்ைதக் காட்�பைவ. 
4) �ல ��� அைடயாளப்ப�த்�கள் �ைடக்கக்��யன. 
5) இ�ங்க நிற�ரத்்தங்களில் மட்�ேம உண்�. 
 

35.   �ன்வ�ம் ெநா�யங்களில் DNA �ன்�றம�த�ல் பயன்ப�த்தப் 
ப�வ�ல்ைல? 

1) ெக�க்ேக� 
2) ேடாேபாஜேசாமேர� 
3) �ைறேம� 
4) RNA  ெபா�மேர� 
5) DNA  ெபா�மேர� 
 

36. ெபா�மேரஸ் சங்��த் தாக்கம் (PCR) ெதாடரப்ான சரியான �ற்� 
�ன்வ�வனவற்�ள் எ�? 
1) ��ய �ண்டங்கைள �ட 1KB ஐ �டக் ��ய DNA �ண்டங்கள் 

இல��ல் ெப�க்கப்ப�ம். 
2) PCR க்� �ன்னர ் DNA மா�ரிைய இயற்ைகயகற்றத ்

ேதைவ�ல்ைல. 
3) பரம்பைரயல� �ேளானிங்�ல் PCR அத்�யாவ�யமான 

ெதா��ட்பம் ஒன்றல்ல. 
4) �தல்கைள காய்ச�்ப் பதனிட தாக்க ெவப்பநிைல 

அ�கரிக்கப்படேவண்�ம். 
5) �தலாவ� வட்டத்�ன் இ���ல் PCR இனால் ெப�க்கப்பட்ட 

�ண்டங்கள் இலக்� DNA �ண்டங்கைள �டச ்��யைவ. 
 
37. �ேகாள உ�ரப்்பல்வைகைமக் �ைற�ன் �கக் க�ைமயான 

�ைள� எ�? 
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1) �ேகாள ெவப்பமயமாத�ன் அ�கரிப்� 
2) ஓேசான் பைட ந�வைடதல் 
3) மக்கள் தங்���க்�ன்ற �ழற்ெதா��ச ்ேசைவகளில் வாய்ப்� 

இழப்� 
4) மனித ெசயற்பா�கள் காரணமாக பாைலவனமாதல் 
5) கா�களின் ெபா��ேபாக்� ஆற்ற�ல் �ைற� 

 
38. ஐந்� காட்�ச ்சா�யங்களில் நான்� ேவ�பட்ட இனங்கைள (W,X,Y,Z) 

மரங்களின் எண்ணிக்ைககள் �ேழ தரப்பட்�ள்ளன. இக்காட்�ச ்
சா�யங்கள் அந்த இனங்கைள மட்�ம் உள்ளடக்���ப்�ன், 
�ன்வ�ம் காட்�ச ் சா�யங்களில் எ� ��ய பல்வைகைம 
ெகாண்ட�? 
1) 25W, 25X. 25Y, 25Z  2) 40W, 30X, 20Y, 10Z 
3) 50W, 25X, 15Y, 10Z  4) 70W, 10X, 10Y, 10Z 
5) 100W, OX, OY, OZ 

 
39. �ழல் �காைமத்�வத்�ல் �ண்ணங்�களின் பயன்பா� 

ெதாடரப்ான சரியான �ற்ைறத் ெதரி� ெசய்க. 
1) எப்ேபா�ம் மனிதனால் ஆக்கப்பட்ட ெசயன்�ைறயான 

உ�ரப்்பரிகாரம் மா�க்கைள ப��றக்�வதற்� அல்ல� 
நசச்கற்�வதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப��ன்ற�. 

2) உ�ரப்்பரிகாரம் ��நீரச் ்�த்�கரிப்�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
3) �ப்ைபக் ��யல்களில் பற்�ரியா க��கைள காற்�ன்�ய 

நிைல�ல் ப��றக்��ன்றன. 
4) க��கள் �ண்ணங்�களால் எப்ேபா�ம் காற்�ல் 

ப��றக்கப்ப��ன்றன. 
5) கனிப்ெபா�ளாக்கத்�னால் ேசதனப்ெபா�ட்கள் �ற்றாக 

உைடக்கப்ப�வ�ல் �ட்ெட�வாக்கம் ஈ�ப��ன்ற�. 
 

40. வக்�ன்கள் (ேநாய்த்தைடப்பால்) ெதாடரப்ான சரியான �ற்ைறத ்
ெதரி� ெசய்க. 
1) �ல வக்�ன்கள் ெதாட்�ன்கைளக் ெகாண்டைவ. 
2) ெகாப்�ளிப்பான் வக்��க்� �ஸ்டர ் நிரப்்�டனமாக்கல் 

ேதைவயா�ம். 
3) �ன்ன�த்� வக்��க்� �ஸ்டர ் நிரப்்�டனமாக்கல் 

ேதைவயற்ற�. 
4) ெதாக்ேசா�ட் வக்�ன்கள் உ�ரவ்�க்�ைறக்கப்பட்ட 

வக்�ன்கள் ஆ�ம். 
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5) வக்�ன்கள் B கலங்களின் உற்பத்�ையத் �ண்�வதால் 
பா�காப்ைப வழங்��ன்றன. 

 
 
 

ப�� B – ஒன்�க்� ேமற்பட்ட சரியான �ைடக�டன் ��ய 
பல்ேதர்� �னாக்கள் 

இப்ப���ல் உள்ள �னாக்க�க்� ஒன்� அல்ல� பல �லங்கல்கள் 
சரியானைவ. �ைடத்தாளில் X ஐப் பயன்ப�த்� சரியான 
�லங்கல்கைள அைடயாளப்ப�த்�க. ஏதாவ� �லங்கல் தவறா�ம் 
ேபா� அவ் �னா�க்� �ள்ளிகள் வழங்கப்படமாட்டா�. 

1. கலத் ெதாடர�்கள் ெதாடரப்ான சரியான �ற்� / �ற்�கைள ெதரி� 
ெசய்க. 

1) தாங்�ம் சந்�கள் ெபா��ைற ரீ��ல் ��யவன்�ட்�டன் 
இைணக்கப்பட்டைவ. 

2) ெந�க்கமான சந்�கள் கலப்�றம்பான பா�களின் க�ைவத ்
த�க்�ன்றன. 

3) ெடஸ்ேமாேசாம்கள் ேதால் ேமலணி�ல் காணப்ப��ன்றன. 

4) ெடஸ்ேமாேசாம்கள் அயற்கலங்க�க்� ��ய��க் 
கால்வாய்கைள வழங்�ம். 

5) �த�� இைணப்� இதயத் தைசக் கலங்களில் 
காணப்ப��ன்ற�. 

2. ெநா�யங்களின் அேலாஸ்ெர�க் �ராக்கம் ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் 
�ற்� / �ற்�களில் சரியான� எ� /எைவ? 

1) ஏ� உ�ரப்்�ைமயத்�டன் �ைண�ம்ேபா� ெநா�யச ்
�க்க�ன் உ�ரப்்�ைமய வ�வம் உ��யாக்கப்ப�ம். 

2) நிேரா� உ�ரப்்�ைமயத்�டன் �ைண�ம்ேபா� ெநா�யச ்
�க்க�ன் உ�ரப்்�ைமய வ�வம் �ர�்ைலக்கப்ப�ம். 

3) ஏ� அேலாஸ்ெர�க் ைமயத்�டன் �ைண�ம்ேபா� ெநா�யச ்
�க்க�ன் உ�ரப்்�ைமய வ�வம் உ��யாக்கப்ப�ம். 

4) நிேரா� அேலாஸ்ெர�க் ைமயத்�டன் �ைண�ம்ேபா� 
ெநா�யச ்�க்க�ன் உ�ரப்்�ைமய வ�வம் உ��யாக்கப்ப�ம். 
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5) அேலாஸ்ெர�க் ைமயம் மற்�ம் உ�ரப்்� ைமயம் என்பவற்�ன் 
வ�வங்கள், நிேரா� அேலாஸ்ெர�க் ைமயத்�டன் 
�ைண�ம்ேபா� �ர�்ைலக்கப்ப�ம். 

 

3. ஒளித்ெதா�ப்�ன் C4 பாைத ெதாடரப்ான சரியான �ற்� / 
�ற்�கைள ெதரி� ெசய்க. 

1) வளிமண்டல CO2 இ��ந்� C அ� ஒன்ைற ஒட்சேலா 
அசற்ேறற்� ெகாண்��க்�ம். 

2) PEP காெபாட்�ேல� இைலந��ைழயக் கலங்களில் மட்�ேம 
ெதா�ற்ப�ம். 

3) கட்�மடல் கலங்களில் ைப�ேவற்�ல் இ�ந்� CO2 

���க்கப்ப�ம். 

4) கல்�ன் வட்டத்�ன் நிகர உற்பத்� ஒ� �லக்�� 
�ளிசரல்�ைகட்-3 ெபாஸ்ேபற்� (G3P) ஆ�ம். 

5) கல்�ன் வட்டத்��ள் CO2 �ைழய �ன்னேர C4 பாைத�ல் ATP 
�றப்�க்கப்ப�ம். 

 
4.  காற்�வா�, கலப்�ப்ேபாசைண�ள்ள, நன்னீரில் ஒளித்ெதா�ப்� 

ெசய்யக்��ய, நகரந்்� ெசன்� ��ய �ணிக்ைககைள s 
��ங்கக்��ய �ரட்�ஸ்ட்� ஒன்ைற வ�வைமக்�ம் பணி உமக்� 
தரப்பட்�ள்ள�. �ன்வ�ம் கட்டைமப்�களில் எவற்ைற இந்தப் 
�ரட்�ஸ்ட்�க்� வழங்க ேவண்�ம்? 

1) ��ங்கத்தக்க �ன்ெவற்�டம் 

2) உண�ப் �ன்ெவற்�டம் 

3) ேபா�ப்பாதம் 

4) பசை்சய��வம் 

5) பற்��ப்� 

 

5. ப��ேயாைமக்ேகாற்றா அஸ்ேகாைமக்ேகாற்றா�ல் இ�ந்� 
ேவ�ப�ம்.  ஏெனனில் ப��ேயாைமக்ேகாற்றா 

1) �றேபாசைணக்�ரிய ேபாசைண�ைறையக் காட்�ம். 

2) �றத்�ற் �றந்த இ�ங்க �த்�கைளக் ெகாண்டைவ. 
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3) வாழ்க்ைக வட்டத்�ல் ஆட்�யான நிைலயாக இ�க�க் 
�ட்�க்�ரிய �ஞ்சணஇைழையக் ெகாண்டைவ. 

4) �ரிைகயாக்�கள் ஆ�ம். 

5) ைகற்�னாலான கலச�்வைர ெகாண்டைவ. 

6. பைட ெகாண்ட ெச�ல் ேமலணி, க��ைழயம், ேபா�ப்பைட 
ெகாண்ட ேமலணி என்பவற்�ன் அைம�டங்கள் �ைறேய, 

1) ேதால், �ரல்வைள, உ�ழ்நீரச்�்ரப்� 

2) ேயானிமடல், �ள்ளந்தண்ெடன்�ைட வட்டத்தட்�, வாதனாளி 

3) ேபாமனின் உைற, �ரல்வைள, வாய்க்���ன் அகவணி 

4) �தம், வாதனாளி, �க்�வ� 

5) அண்ைம ம�ந்த ���ழாய், �ள்ளந்தண்ெடன்�ைட 
வட்டத்தட்�,  �ரல்வைள 

 

7.   மனிதனில் ��ப்�லக்கற்ற அகத் தற்பா�காப்�ல் ஈ�ப�ம் கலம் / 
கலங்கள் �ன்வ�வனவற்�ள் எ� / எைவ? 

1) ெப�ந்�ன் கலங்கள் 

2) T நிணநீரக்்��யம் 

3) இயற்ைகயான ெகால்�ம் கலங்கள் 

4) ஞாபகத்�ற்�ரிய B கலங்கள் 

5) �த��க்கலங்கள் 

 

8. மனித �ற்ேறாட்டத் ெதா�� ெதாடரப்ான சரியான �ற்� / 
�ற்�கைள ெதரி� ெசய்க. 

1) சாதாரண, ஆேராக்�யமான வய� வந்த மனிதனின் ��� 
அ�க்கம் 80/ 120 mmHg ஆ�ம். 

2) நிணநீரான� �ற்�டெவளிக்�ரிய பா�ைய �டக் 
�ைறந்தள�ல் �ண்ணங்�ெய�ரப்் �ரதங்கைளக் 
ெகாண்��க்�ம். 

3) இ�ப்� ெசங்���க் கலங்கள் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் இடம் 
ஆ�ம். 
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4) Rh+ தனியன்கள் �சல் எ�ர ் �றெபா�ெள�ரிகைளக் 
ெகாண்��க்கா�. 

5) �றெபா�ெள�ரிகள் காணப்படாைம�னால் நீரப்்பாயம் ��� 
�த���ல் இ�ந்� ேவ�ப�ம். 

 

9.  ��� pH ெப�மானம் சாதாரண மட்டத்ைத �டக் �ைற�ம்ேபா� 

1) அண்ைம ம�ந்த ���ழா�ல் H+ அயன்கள் உ�ரப்்பாக 
�ளகத்��ஞ்சப்ப�ம். 

2) ேசய்ைம ம�ந்த ���ழா�ல் HCO3- அயன்கள் உ�ரப்்பாக 
�ளகத்��ஞ்சப்ப�ம். 

3) அண்ைம ம�ந்த ���ழா�ல் H+ அயன்கள் மந்தமாக 
�ரக்கப்ப�ம். 

4) ேசய்ைம ம�ந்த ���ழா�ல் H+ அயன்கள் உ�ரப்்பாக 
�ரக்கப்ப�ம். 

5) அண்ைம ம�ந்த ���ழா�ல் HCO3- அயன்கள் மந்தமாக 
�ளகத்��ஞ்சப்ப�ம். 

 

10. நரம்� இையபாக்கம் (A) மற்�ம் ஓேமான் இையபாக்கம் (B) 
என்பவற்�ன் �ல இயல்�கள் (P-T) �ேழ தரப்பட்�ள்ளன. 

இயல்�            இையபாக்கத்�ன் வைக 

(P)  ஓரிடப்ப�த்�ய �லங்கல்             (A) நரம்� இையபாக்கம் 

(Q) நீண்ட காலத்�ற்�ரிய �லங்கள்           (B) ஓேமான் இையபாக்கம் 

(R) இரசாயன நரம்� ஊ�கடத்�ப் பயன்பா� 

(S) இரசாயன நரம்� ஊ�கடத�்ப் பயன்பா� 

(T) �ைரவான ெசயற்பா� 

 

சரியான ேசரம்ானங்கைளக் ெகாண்ட �லங்கல் / �லங்கல்கைளத ்
ெதரி� ெசய்க. 

1) P-A, Q-B, R-A, S-A, T-A 
2) P-A, Q-A, R-A, S-B, T-B 
3) P-B, Q-B, R-B, S-A, T-B 
4) P-B, Q-A, R-A, S-B, T-A 
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5) P-A, Q-B, R-B, S-A, T-A 

 

11. �ல மனித ஓேமான்கள் �ேழ தரப்பட்�ள்ளன. 

A) ACTH   B) ADH    C) அல்ெடஸ்தேரான்  

D) CRH   E) FSH    F) GnRH  

G) LH   H) �ேரெஜஸ்தேரான் I) �ேராலக்�ன் 

ேமேல தரப்பட்ட �ல ஓேமான்கள், ேவ� �ல ஓேமான்களின் 
�ரத்தைலத் �ண்��ன்றன. அவ்வாறான �ண்டல்கைள சரியான 
ஒ�ங்��ைற�ல் காட்�ம் �லங்கல் / �லங்கல்கைள ெதரி� 
ெசய்க. 

1) D        A         B  2) D        A         C 3) E  H        F 

4) F         G        H  5) F       G       I 

 

12. மனிதத் தைலஓ� சம்பந்தமான �ன்வ�ம் �ற்�களில் சரியான� 
எ� / எைவ? 

1) கைட�தெலன்� �����ல்ைல ஆக்�வ�ல் பங்களிப்� 
ெசய்�ம். 

2) ��கம் �க�� என்�டன் �ட்�க்ெகாள்�ம். 

3) அண்ண என்� மற்�ம் �வெரன்�களில் �டாக்கள் காணப்ப�ம். 

4) �க�� என்�ன் உள்ேள ந�செ்ச� காணப்ப�ம். 

5) கைட�தெலன்� ��கத்ைத �டக் ��ய எண்ணிக்ைக�ல் 
�ைளகைளக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

 

13. பசைளயாக மண்�க்� �நிேயா�க்கப்ப�ம்ேபா�, �ன்வ�ம் 
வ�வங்களில் தாவரங்களால் ேநர�யாக அகத்��ஞ்சப் 
படக்��ய� எ� / எைவ? 

1) PO43-  2) NO3-  3) CO3-  4) MoO42-       5) Fe3+ 

14. Pogonatum இல் 

1) ெபண்கலசச்னனி�ல் இ�ந்� �ட்ைட ெவளிேயற்றப் 
ப�வ�ல்ைல. 
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2) �ணரித்தாவரத்�ல் இ�ந்� இைழ�தல் உணைவ 
அகத்��ஞ்�ம் 

3) �ணரித்தாவரம், �த்�த்தாவரம் இரண்�ேம தற்ேபாசணிகள். 

4) �ணரிகள்; இைழ��ப்�ரி�னால் ேதாற்��க்கப்ப�ம். 

5) ெபண்கலசச்னனி�ன் உள்ேள ஒ�க்கற்�ரி� நைடெப�ம். 

 

15. ப��யாக இ�ண்ட �ழ�ல் வள�ம் தாவரம் ஒன்� ஒளித்��ப்பம் 
என அைழக்கப்ப��ன்ற �ண்டற்ேப�ல் ஒளிைய ேநாக்� வள�ம். 
ஒளித்��ப்பம் ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் �ற்�க�ள் 
உண்ைமயான� எ� / எைவ? 

1) �ன் ச�க்ைஞ ஒன்றால் அ� ஏற்ப�த்தப்ப�ம். 

2) எ��ன் அ�ல் பங்�பற்�ம் இரசாயனம் ஒன்றா�ம். 

3) ஒட்�சன் தண்�ன் ஒ� பக்கத்�ல் வளரச்�் அ�கரிப்ைப 
ஏற்ப�த்�ம். 

4) ேநரான ஒளித்��ப்பம் ஒளித்ெதா�ப்ைப வ��ட்��ன்ற�. 

5) �ரகாசமான பக்கத�்�ள்ள கலங்கள் �ைரவாக நீட்���ம். 

 
16. �ன்வ�ம் �ற்�களில் DNA �ன்�றம�தல் ெதாடரப்ாக சரியான� / 

சரியானைவ 

1) �ேராகரிேயாட்டா�ன் �ேனா�ல் பல ஒ� ெதாடரிகள் 
காணப்ப�ம். 

2) அ� ெந�க்கமாகப் ெபா�ெசய்யப்பட்ட DNA இல் நைடெப�ம் 

3) தவறான நி�க்�ளிேயாைடட்�கைள அகற்�வதற்� �N� 
ெபா�மேர�கள் அவற்�ன் 3I – 5I எக்ேசாநி�க்�ளிேய� 
ெசயற்பாட்ைடப் பயன்ப�த்�ம். 

4) �ன்ெசல்�ம் பட்�ைகக்� நிரப்��ன்றதாக ஒகசா� 
�ண்டங்கள் ேதாற்��க்கப்ப�ம். 

5) DNA ெபா�மேர� I ைறேபாநி�க்�ளிேயாைடட்�கைள 
அகற்�வதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

17. DNA �லகங்கள் ெதாடரப்ான சரியான �ற்�கைளத் ெதரி� ெசய்க. 

1) DNA �லகங்கைள தயாரெ்சய்வ�ல் பல்ேவ� �ைளவைகப் 
ெப�க்கம் ெசய்�ம் கா�கள் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
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2) cDNA �லகம் அங்� ஒன்�ன் ெமாத்த �ேனாைம�ம் 
�ர�நி�த்�வப்ப�த்�ம். 

3) �லகம் ஒன்�ன் ஒவ்ெவா� �ைளவைக�ம் ஒ� DNA 
�ண்டத்ைதப் �ர�நி�த்�வப்ப�த்�ம். 

4) cDNA �லகங்கைள தயார ் ெசய்வதற்� �ேவரஸ்் 
�ரான்ஸ்�ரிப்ேட� ெநா�யம் ேதைவப்ப�ம். 

5) �லகம் ஒன்�ன் �ல �ைளவைககள் ேமற்ெபா�ந்�ம் 
ெதாடரிகைளக் ெகாண்ட �ண்டங்கைளக் ெகாண்��க்�ம். 

 

18. அரிதான ேநாய் ஒன்�ன் ேதாற்ற அைமப்�ன் நிகழ்� �ன்வ�ம் 
வம்சவ�ப்படத்தால் காட்டப்பட்�ள்ள�. (க�ப்� நிறத்�ல் 
காட்டப்பட்�ள்ள�) �ன்னிைடவான தன்�ரத்த்த்�ற்�ரிய 
எ����னால் இப் பாரம்பரிய ஒ�ங்�னம் ஏற்ப��ன்ற�. 
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ேமேல தரப்பட்ட வமசவ�ப்படத்ைத அ�ப்பைடயாகக்ெகாண்� 
சரியான �ற்� / �ற்�கைளத் ெதரி� ெசய்க. 

1) தாத்தா, பாட்� இ�வ�ேம ேநாய்க்� பல்�ன�க�ள்ளவரக்ள். 

2) சாதாரண எ���க்க�க்� II–2, II–4 ஆ�ேயார ் ஓரின 
�க�ள்ளவரக்ள். 

3) III – 1, III – 3 ஆ�ேயார ்ேநாய்க்�ரிய எ���ைவக் கா�ம் ஒத்த 
நிகழ்தக�ள்ளவரக்ள். 

4) II – 4 ேநாய்க்கான எ���ைவக் கா�ம் நிகழ்தக� 0.5 ஆ�ம். 

5) III – 1, III – 3 ஆ�ேயாரின் ஒத்த �றப்�ரிைம அைமப்� 
காணப்ப�வதற்கான நிகழ்தக� 0.5 ஆ�ம். 

 

19. ெபா�த்தமான ேசரக்்ைக / ேசரக்்ைககைள ெதரி� ெசய்க. 

1) ��ைய அைட�ம் uv க�ர�்ச�்ன் ெச��ல் அ�கரிப்� – 
ஓேசான்பைட�ல் ந��. 

2) வளிமண்டல �ேதன், காபனீெராட்ைசட்�, நீர ் என்பவற்றால் 
ெசங்�ழ்க் க�ரப்்�ன் அகத்��ஞ்சல் - பசை்ச�ட்� �ைள� 

3) நீரச் ் �ழற்ெதா��ைய ேமல�க ேபாசைணப்ெபா�ட்கள் 
ெசன்றைடதல் - அ�லமைழ 

4) �ன்கைள உண்�ம் பறைவகளில் நச�் இரசாயனப் 
ெபா�ட்களின் அ� உயர ் மட்டம் - உ�ரிய�க்�ரிய 
ெபரிதாக்கம். 

5) மனிதனால் உ�வாக்கப்பட்ட கட்டைமப்�களால் வா�டங்கள் 
�ண்டாடப்படல் உ�ரப்்பல்வைகைம இழப்�. 

 

20. அங்� ஒன்� இைரைய ��ங்�வதன் �லம் காபன், சக்� 
இரண்ைட�ம் ெபற்�க்ெகாள்�ன்றன. இந்த அங்�ைய 
�பரிப்பதற்�ப் ெபா�த்தமான பதம் / பதங்கைளத் ெதரி� ெசய்க. 

1) தற்ேபாசணி    2) �றேபாசணி 

3) ஒளிேபாசணி    4) இரசாயனேபாசணி 

5) ஒட்�ண்ணி 
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