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மரபும்,பரிணாமமும் 

நிரப்புக: 

1.இற்கைத் தேர்வு தைோட்போட்கை லிரக்ைிலர்------------- 

2.பண்புக் ைைத்ேயில் பங்கு பபறும் பணு-----------------. 

3.போம்பரிக் ைைத்ேகய பேன்பேயில் பலரிிட்ைலர்---------- 

4.உைல் பயச்பெல்ைள் பபோதுலோை எலற்மில் இருந்து பபமப்படுைிமது? 

5.பட்ைோணித் ேோலத்ேின் அமிலில் பபர்------------------- 

6.பண்ையின் ஒரு பண்பு ையப்பின் லிைிேம்  F2 லிைிேம்-------------- 

7.இனச்பெல் ோறுபோடுைள் எேற்கு லறி லகுக்கும்? 

8.ைரி தலேிியின் பரிோணத்கே லிரக்ைிலர்------------ 

9.பண்புக்ைோணிைகர நிர்ணிப்பது--------------- 

10.னிே ெிற்மினத்ேின் அமிலில் பபர்---------- 

11.குதரோனிங் பகமக அமிபைப்படுத்ேிலர்------------ 

12.கதெோதபோஸ் பூஞ்கெியிருந்து ேோரிக்ைப்படும் ருந்து- -------- 

13.ஒரு குமிப்பிட்ை தநோய்க்கு  எேிோை பெல்படுபகல-  ------------------- 

14.ஸ்டீோய்டுைள் எேியிருந்து ேோரிக்ைப்படுைின்மது? 

15.ேடுப்பூெி பைோள்கைக பலரிிட்ைலர்  ------------------- 

16.புற்றுதநோய்க்கு எேிோை பெல்படுலது-  -------------- 

17.கலட்ைின்ைரின்  பன்ைள்   -------------- 

18.DNA  கல பலட்ைப்பன்படும் பநோேி------------. 

19.கலஸ்ைளுக்கு எேிோன புேத்ேின் பபர்-------------- 

20.உகமபனிைோயத்ேில் லோழ்ந்ே பன்தனோடிைள்-------------------- 

21.உைல்பெல் ஜனீ் ெிைிச்கெ பகம என்பது------------ 

22.எது போம்பரித் ேன்க பைோண்ைது? 

23.ஒரு பண்பின் இரு தலறுபட்ை பண்புைகர ஜனீ் அகப்பின் ேன்க-------- 

24.அெிட்டிக் அியத்ேியிருந்து ேோரிக்ைப்படும் பபோருள்----------- 

25.பபற்தமோர் பண்புைள் ேகயபகமக்கு ைைத்ேப்படுத்துலது------------- 
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26.இத்ேத்ேின் குளுக்தைோஸ் அரகல ைணக்ைிை உேவுலது----------------- 

27.எந்ே உறுப்பியிருந்து உைல் பயச் பெல் பபோதுலோை   எடுப்பேில்கய? 

28.ஆேி னிேன் தேோன்மிது?                      29.இன்சுயிகன சுப்பது------------------- 

30.ஆண்டிபஜன்ைரோல் உற்பத்ேி பெய்ப்படும் பபோருள்-------------- 

பபாருத்துக: 

1தஜோைன் பண்ைல்-            ைோயி 

2.ெோர்யஸ் ைோர்லின்            ேடுப்பூெி     

3.எட்லர்டு பஜன்னர்       -    இற்கை தேர்வு 

 4.ைோக்ைர்,அய்ர்ன் லில்ட்      கபெம் ெட்கைலம் 

II. 

1.நுண்ணுிரி லரர்ெிகே ோற்மப்பபோருள்    ---- ெிட்ரிக் அியம் 

2.ருத்துலப்பபோருள்                        -----நச்சுக்ைறிவுைள் 

3.ைரி அியம்                             -----பநோேிைள் 

4.ைறிவுைள் தயோண்க                    -------இன்சுலீன் 

III. 

1.பமகல---       ----1ில்யின் ஆண்டுைளுக்கு பன் 

2.யூக்ரினோ       ----பன்போட்டு லிேி 

3.யோோர்க்        ------போயியோ பபருக்ைம் 

4.நிோண்ைர்ேோல்   ------போயினபபருக்ைம் 

1.ேடுப்பூெி-----  உிர் தலேிியில் பங்தைற்கும் பபோருள் 

2. உிர் எேிர்ப்பு பபோருள்  -----உிரிைரின் பெல்ைள் பயம் இகணக்ைப்பட்ை பபோருள் 

3.பநோேிைள்----- தலேிில் பபோரு|ள் 

4.உிர் உணரி----- எேிர்ப்பு பபோருள் 

1.ஹிதோளிோஅணுகுண்டு லசீ்சு—புேி ெிற்மினம் உருலோேல் 

2.பயக்கூறு பகெ----3,4 ில்யின் ஆண்டுைளுக்கு பன் 

3.தஹோினிட்டுைள்----இனச்பெல் போேிக்ைப்படுேல் 

4.ஸ்ரீயங்ை ேலகர----   DNA யிதைஸ் 
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விரசயும்,இயக்க விதிகளும் 

நிரப்புக: 

1.யிசை ஒய ---------- அவு. அகு-----------. 

2.இய ைநநற் யிசைகள் பொயின் நீது—பைனல் ட்டொல்----------- திசைனில் 
பொயள் கயம். 

3.ைொய்தத்தில் பொயள்கின் இனக்கம் ற்ின ஆய்வு பைய்தயர்-------- 

4.ியூட்டின் பதல் யிதினின் நற்பொய பனர்---------- 

5.ஒய பொயின் ிசநப் ண்பு எதசச் ைொர்ந்தது? 

6.உந்தத்திற்கு----------,-----------உண்டு 

7.உந்தத்தின் அகு----------------            8.ியூட்டின் இனக்கயிதி--------------- 

9.யிசயும்,------------------,இய-------------------------- பொயள்கின் நீது பைனல்டுகிது. 

10.லூன் ,உிஞ்சு குமொய் சைொதச எந்தயிதிக்கு பொயந்தும்? 

11.தியப்புத்தின்=--------------------*------------------------- 

12.யிசைனின் தியப்புத்தின் அகு---------------- 

13.பைனல்ொட்டின் சகொடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொயந்தொநல்,பைனல்டக்கூடின 
இய ைநநொ எதிபபதிர் யிசைகள் எதச உயயொக்கும்? 

14.பகொடுக்கப்ட்ட  யிசைக்கு பொயின் --------------, பொயின் ிசக்கு ----------------
இயக்கும். 

15.அண்டத்திலுள் ஒவ்பயொய பொயலம்,நற்பொன்ச ஈர்க்கிது என்து--------------
16.ஈர்ப்ினின் நொிினின் அகு----------------- 

17.G-ன் எண் நதிப்பு------------------ 

18.புயினின் ஈர்ப்பு கொபணநொக பொயின் இனக்கத்சத ற்ின ஆய்சய 
பதன்பதில் சநற்பகொண்டயர்--------------- 

19.ஒய பொயிலுள் யப்பொயின் அவு---------------எப்டும். 

20.ிசனின் அகு---------                  21.எசடனின்  அகு----------- 
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22.ிவுக்கு அனுப்ட்ட இந்தினொயின் பதல் ஆில்ொ தண்ணொய்யி--------- 

23.ிவு பற்கொத்தில் பற்ிலும் உயகின ிசனில் இயந்தசத  உறுதி 
பைய்தது-----------. 

24.24-க்கும் சநற்ட்ட யிசந குன்ின சூரின  ஒிப்புனல்கச திவு பைய்த 
கயயி-------,-------------------யிண்பயி சநனத்தின் னன்சுசந--------------- 

25.அப்சொசொ 11,15 ிவுக்கன்கள் ியில் தசபனிங்கின இடங்கச திவு 
பைய்த கயயி----------------. 

26.குிரித்பதொமிற்ைொச--------------------என்யபொல் உயயொக்கப்ட்டது. 

27.குிரிப் னன்ொடுகில் பக்கினநொது------------------.,----------------------. 

28.குிரினினில் பயப்ிச------------------------அயடீ்டு பச னன்டுகிது. 

29.உனர் குதின் ிநொசநொி-----------------தகயல்கச பப்னன்ட்டது. 

30.ியில் உள் திநங்கள்-----------,-----------,-----------, 

31. ியில் உள் திநங்கச கண்டிந்த கயயி------------- 

32.புயினின் பழு யடியத்சதயும் திவு பைய்த கயயி------------- 

33.கொந்த ஒத்திசைவு  ிம்நொக்கில்  னன்டுத்தடுயது----------------- 

34.உனிரி பதொமில்தட்பசனில் தனொரிக்கப்டும் தடுப்பூைி நயந்துகலக்கு------------- 

அயைினம். 

35------------,---------------------,---------------------,---------------------யிண்பயி ிசனங்கள் ஆகும். 

36.பொணுயம்  னன்டுத்தின கசடைி யிண்பயி ிசனம்--------------. 

37.உகின் மசநனொ குிரித் பதொமிற்ைொசசன உயயொக்கினயர்-------------. 

38.அதிக குதின் பகொண்ட ிம்ங்கச எந்த பயப்ிசனில் பொம்? 

39.ஒற்ச அடுக்கு யிண்பயி ிசனம்--------------- 

40.இய அடுக்கு யிண்பயி ிசனம்--------------------- 

41.2011-ஆம் ஆண்டின் ைீொ ஏயின யிண்பயி ிசனம்----------------- 
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42.உகின் யிண்பயி ிசனம் ஏயின 3-யது ொடு------------------ 

43.இனற்ினல் தபொைிொல் அக்கப்டுயது--------------------- 

44.G-ன் அகு---------------------- 

45.கடல் நட்டத்தில் 45.அட்ைத்தில் உள் g-ன் நதிப்பு-------------- 

46.ஈர்ப்பு படுக்கம் என்ொல் என்? 

47.R ஆபபள் சகொநொக புயிசனக் கயதிொல் g-ன் நதிப்பு? 

48.இய யிசைகின் பதொகுனன் ஒய பொயின் நீது இசணந்து பைனல்ட்டு 
அதச இனங்கச்  பைய்யுநொொல்  ,அவ்யிசை-------------------- 

49.பொயள் ஓன்ின் நீது பைனல்ட்டு  தியப்புத்திச ஏற்டுத்துயது---------- 

50.நகிழுந்து குறுகின யசயில் அதிசயகநொக தியம்பும் சொது ொம் ஒய 
க்கநொக ைொய்யது ஏன்? 

51.தில் கட்டப்ட்ட கல்ச சுமற்ின ின் யிட்டொல் என் ிகழும்? 

52.பொயள்கின் ஈர்ப்பு ற்ின யிக்கம் தந்தயர்-------- 

53.ஒய கிசொகிபொம் ிசயுள் ஒய பொயின் நீது 1நீயி-2 படுக்கத்சத 
ஏற்டுத்தும் யிசை-------------------------- 

54.தூப்ொக்கி சுடுதல் -------------------- எ.கொ. 

55.ஒய பொயின் நீது பைனல்டும் யிசைகள் அதன் ஒய்வு ிசசனசனொ 
அல்து இனக்கிசசனசனொ நொற்நல் இயந்தொல் அது----------- 

பபாருத்துக: 

1.ிசந யிதி      ----உந்த நொறுொட்டு யதீம் 

2.யமி அவு        ----திபய ஹீினம் 

3.ஸ்ரீஹரிசகொட்டொ    - ியூட்டின் பதல் யிதி 

4.தியொர் குடுசய     - ைந்திபொனன் 

5.இபண்டொம் யிதி    - எசட 
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கரைசல்கள் 

1.கரசல்கபின் தகுிப்பதொருள்கள் ொரை? 

2.இருடிக்கரசலுக்கு எ.கொ.--------------. 

3.கரசனில் குரநந் அபவு ிரநில் உள்ப பதொருள்-------------- 

4.கரப்தொன் என்தது ------------------ 

5.கரபதொருபின் துகள்கள் ன்கு கரந்ிருந்ொல் அது------------. 

6.கூழ்க்கரசனின் தகுிப்பதொருள்கள் ொரை? 

7.கரப்தொணில் கரொல் இருக்கும் சிறுதுகள்கபின் தனதடித்ொண கனரை-----------
-------- எணப்தடும். 

8 உண்ரத்துகள் ஏன் டிண்டொல் ைிரபைிற்கு உட்தடுைில்ரன? 

9.பொடர்ந்து ஒழுங்கில்னொ ிரனில் இங்கும் கூழ்த் துகள்கபின் இக்கம்------- 

10.தகுிபவு ஒபிபுகும் ன்ர பகொண்ட கரசல்--------------- 

11.ீர்த் கரசனின், ீர் ஒரு ---------------------. 

12.தவும் ன்ர அற்ந துகள்கரப பகொண்ட கரசல்----- 

13.திபபணிின் இக்கத்ர ஆய்வு பசய் அநிஞர்------------ 

14.20கி உப்பு 100கி ண்ரீில் கனந் கரசல்-------------- 

15.---------------ீர்த்ில் ிண்ம் கனந் கனரைக்கு எ.கொ. 

16.ஆழ்கடனில் முழ்க தன்தடும் ைொயுக்கனரை------------------ 

17.குநிப்திட்டபைப்திரனில் ,பைிட்டி கரசரன ைிட அிகொண 
கரபதொருரப பகொண்ட கரசல்---------- 

18.ீரில் கொர்தன்-ரட-ஆக்ரசடு கரந்து உருைொகும் கரசல்-----------. 

19.ிண்த்ில் ீர்ம் கனந் கனரைக்கு எ.கொ.---------------- 

20.எத்ரண கிொம் கரபதொருள் ,100கி கரப்தொணில் ஒரு குநிப்திட்ட 
பைப்திரனில் கரந்து  பைிட்டி ிரனர அரடகிநதொ,அதுதை 
அப்பதொருபின்------------------- 
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                                  ச.உமா சங்கர்.ப.ஆ (அறிவியல்).அ.உ.ப.காரர.காஞ்சிபுரம். 
 

21.உதனொககனரைகள் ------------,-------------எ.கொ. 

22.95கி தசொடிம் புதொரடு 100கி ீரில் கரந்து உண்டொகும் கரசல்------------ 

23.கரிநரண தொிக்கும் கொிகள் -----------, -------------, -----------. 

24.பைப்தம் பகொள்ைிரணில் பைப்தைிரபைின் ைிரபவு என்ண? 

25.சுட்டசுண்ொம்தின் கரன்ர பைப்திரன அிகரிப்தொல் ------------------------. 

26.தசொடிம் குதபொரடு------------------------ல்-எபிில் கரயும். 

27.கரிநணில் அழுத்த்ின் ைிரபரை--------------------- ட்டுத உமுடியும். 

28.ஒரு குநிப்திட்ட தருணபவு ீர்த்ில் கரந்துள்ப ைொயுைின் ிரந அன் 
ீது பசலுத்ப்தட்ட அழுத்த்ிற்கு--------------------- பதொருத்முரடது என்தது--------
ைிி 

29.கரசனின் துகள்கரபப் பதொருத்து எத்ரண ைரகொகப் திரிக்கனொம்? 

30.கரப்தொணின் இல்ரதப் பதொருத்து கரசல்கரப எத்ரண ைரகொகப் 
திரிக்கனொம்? 

31.கூழ்த்துகள்கள் ைிைியுள்ப பொடர்ிரனர----------------- 

பதொருத்துக: 

31.  1.தொல்---   பதன்சீன் 

    2.ிீர்--   -ஒருதடித்ொணரை 

    3. உண்ரக்கரசல்---திபபணின் இக்கம் 

    4.ீற்நகரசல்---- கூழ்கரசல் 

    5.கந் தூள்----ன்ொல் 

32.  பென்நிின் ைிி   ---KNO3 

     ீரில் CO2                             ----  பொங்கல் 

        பைப்தம்பகொள்ைிரண       ---  கரிநரண தொிக்கும் 

        சுண்ொம்பு ீரின் கனரை  ---  -பும் 

      திரிரகிரனர          ---   குபிர்தொணம் 
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