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முதல் இடைத்ததர்வு – ஜூடை 2015 

டம்: உனிரினல்- யகுப்பு XII 

உனிர் தயபயினல்         6X1=6 

I. ிரிவு-அ 
1. ஈ) கஸ்ர்டு ஹன் 
2. அ) குடும்ங்கள்  
3. அ) மஃபர்ிபனச 
4. இ) கர்க்பகம்ினம்  
5. ம யித்தல்ல தயப பயர் 

 
ிரிவு – ஆ      
II ஏபதனும் 7 யிக்களுக்கு யிலடனி      7X3=21 
07) ஹஹர்பரினம் என்ல் என்? 
* அளத்த உர்த்தப்ட்டு, தில் ட்டப்ட்ட, ஏற்றுக் ஹகள்ப்ட்ட ஏதயஹதம 
யலகப்ட்டின் டி யரிலசப்டுத்தப்ட்ட உர் தயபத் ஹதகுப்பு “ஹஹர்பரினம்” எப்டும் 
(2M) 
* இச்ஹசல் உர்த்தயபத் ஹதகுப்புகலப் பநரித்து ஆய்வு பநற்ஹகள்ளும் 
லனங்கலமம் குக்கும் (1/2 M) 
* எ.க: இந்தன தயபயினல் ஹஹர்பரினம் – பகனம்புத்தூர் (1/2 M) 
08)பநற்பப்பு ர்கள் என்ல் என்? 
ச தயப யிலதகின் யிதமலனிமந்து பதன்றுகன் ர்கள் “பநற்பப்பு ர்கள்” 
எப்டும் (2 M) எக. மத்த (1M) 
09) அட்பபின் என்ல் என்? 
* ஹசபச குடும்த்லதச் சர்ந்த (1/2 M) “அட்பபின்” என் ஆல்கய்டு 
ிரித்ஹதடுக்கப்டுகன்து (1 ½ M) 
னன்: தலச யலன ீக்க னன்டுகன்து (1 M) 
10) ஆசரினர் ஹனர் குத்தல் யலபனறு 
* ம தயபத்தன் சற்ப் ஹனர் இறுதனில் அதல முதன்முதல் யிக்கநித்த 
ஆசரினர் ஹனர் சுமக்கநக எளதப்டுயது (2M) 
எக: நல்ய சல்ஹயஸ்டிரிஸ்ன் (அல்து) ஏபதனும் ம எடுத்துக்கட்டு (1M) 
11) நல்பயசனின் ர்த்தயபங்கள் னலய? 
1) கஸினம் ர்ஹடஸ் (எகப்து மத்த) 
2) கஸினம் ஹர்சுட்டம் (அஹநரிக்க மத்த) 
3) கஸினம் ஹஹர்பசனம் (மத்த) 
4) லஹிஸ்கஸ் ஹகன்ிஸ் (ஹடக்கன் மத்த) 
(ஏபதனும் மூன்று நட்டும்) 3X1=3M 
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12) யமச்ஹசல்கள் என்ல் என்? 
* தயப பயர்கில் புபபட்படலசக் கூறுகளுக்கு எதரில் உள் அகத்பதல் ஹசல்கில் 
கஸ்ரினன் ட்லடகள் கணப்டுயதல்ல. இச்ஹசல்கள் “யமச்ஹசல்கள்” எப்டும். (2M) 
* ணி: ீலபமம், கிந உப்புகலமம் , புணினிமந்து லசத்துக்கு கடத்துயதகும். (1M) 
13) ஆக்குத்தசுக்கள் –யலபனறு 
* ஹதடர்ந்து குப்லடமம் தன்லந ஹகண்ட த்த அவுலடன ஹசல்கள் ஆ ஹதகுத 
“ஆக்குத்தசு” எப்டும் (3M) 
14. கஸ்ரின் ட்லடகள் என்ல் என்? 
* தயப பயர்கில் அகத்பதல்கள் ஹசல்கின் ஆபச்சுயரிலும், கலடநட்ட சுயரிலும் சுப்ரின் 
என் ஹமல் ஆ தடிப்புகள் கணப்டுகன். இதுபய “கஸ்ரினன் ட்லடகள்” 
எப்டும். (3M) 
15) இலனிலடத்தசு – குப்பு யலபக 
* இலனில் பநற்புத்பதலுக்கும், கழ்ப்புத்பதலுக்கும் இலடனில் கணப்டும் தத் தசு 
ஆகும். அல்து இலனின் இமபுத்பதல் அடுக்குகளுக்கலடபன கணப்டும் தத்தசு. 
பநற்புத்பதன் கழ் பசட் பன்லகந உள்து. 
கழ்ப்புத்பதல் பசட் பன்லகந உள்து. 
16) இமக்க மங்நலநந்த யஸ்குர் கற்ல டம்  யலபந்து கம் குக்கவும்  
டம் 2M+ கம் 1 M 
 
                    குத –இ                           2X5=10 
17) ஹஹர்பரினத்தன் முக்கனத்துயம் 
i)  ட்டின் தயப யங்கல அன உதவுதல் 
ii) அலத்து தயபங்கின் யியபங்கல பசநக்கும் லனம் 
iii) தயபங்கல இணங்கண்டன மூ உர் தயப நதரிகள் துலணபுரிதல்\ 
iv) யலகப்ட்டினல், உள்லநப்ினல் ஆய்வுகளுக்கு ம கச்சப் ஹமள் 
v) 200 ஆண்டுகள் ஆனினும் நகபந்ததூள்கள் தப்லடயதல்ல. எபய , நகபந்தத்தூள் 
ண்புகள்கள், புப அலநப்பு நற்றும் நற்றும் தயப யலகப்ட்டிற்கு ஹரிதும் உதவுதல் 
vi) ஹசல்னல், DNA அவு, எண்ணினல் யலகடு, பயதமுல யலகடு ஆய்வுகளுக்கு 
னன்டுத்துதல் 
viii) ஜனீ் பசநப்பு லனநக ஹஹர்பரினம் னன்டுதல் 
(ஏபதனும் ஐந்து நட்டும்) 5X1=5M 
 
 
 
 
18) நமஸ நற்றும் பயஹல் பயறுடு 

ய.எண் ண்புகள் நமஸ பயஹல் 
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1 யரினல்பு நபகர்ிக் சறுஹசடி கர்ிக் சறுஹசடி 

2 தண்டு உண்லநன தண்டு 
தலபனடிலபபசம் 

தலபபநல் நர்ந்த 
கட்லடன தண்டு 

3 இல சுமல் இலனலநவு இமயரிலச அலநவு 

4 நஞ்சரி கலத்த ஸ்டிக்ஸ் கூட்டுசம் 

5 நகபந்ததள் 
எண்ணிக்லக 

5 யநலய, 1 நட்டுத்தன்லந 6 நகபந்ததளும் யநலய 

6 கி ீண்ட ஹர்ரி ஹயடிகி 

 
(ஏபதனும் ஐந்து நட்டும்) 5X1=5M 
19) இமயித்தல தயப இலனின் குறுக்கு ஹயட்டுத்பதற்த்லத டம் யலபந்து கம் 
குக்கவும்    டம்- 3 M  கம்-2M 
 
 
20) இமயித்தல, மயித்தல்ல தயபத்தண்டுகிலடபனமள் பயறுடுகள் னலய? 
 

ய.எண் குதகள் இமயித்தல்ல தண்டு மயித்தல்ல தண்டு 

01 லஹப்பஹடர்நஸ் பகன்லகந 
ஹசல்கது. 

ஸ்கபீன்லகந ஹசல்கது. 

02 தத்தசு தத்தசு புி, அகத்பதல், 
ஹரிலசக்கள் நற்றும் ித் எ 
பயறுட்டு கணப் டுகன்து. 

தத்தசு ஹதடர்ச்சனக 
பயறுடுத பன்லகந 
ஹசல்கல் ஆது. 

03 ஸ்டர்ச் அடுக்கு கப்டுகது.  கணப்டயில்ல. 

04 ித் கப்டுகது.  கணப்டயில்ல. 

05 ஹரிலசக்கள் உள். இல்ல. 

06 ஹநடுல்ரி கதர்கள் உள்.  இல்ல. 

07 யஸ்குர் கற்லகள் தந்தலய. மூடினலய. 

08 யஸ்குர் கற்ல யலனநக உள். தத்தசுயில் சதக் 
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கணப்டுகது. 

09 யஸ்குர் கற்ல கற்லத்ஹதப்ி கணப் 
டுகன்து. 

கற்ல உல கணப்டுகன்து. 

10 புபபட்படலச இலடஹயி கணப்டயில்ல. கணப்டுகன்து. 

11 புபனம் பன்லகந கணப்டுகன்து. கணப்டயில்ல. 

                (ஏபதனும் ஐந்து நட்டும் பதும்)  (5X1=5M) 
 

உயிர் – விைங்கியல் 
குத II          6X1=6 
I. 
01) ஆ) லதபபடக்ஸபகசஸ் 
02) இ) கண்ர்லய உணர்வு 
03) ஈ) கலக்பகஜன் 
04) ஈ) ஹகஸ்ட்பல் 
05) இ) புபபஹஜஸ்ட்பன் 
ிரிவு- ஆ 
II ஏபதனும் 4 யிக்களுக்கு யிலடனி      4X3=12 
07) ர்லய கணக்கடு என்ல் என்? 
* கண்ணின் ர்லய தன்லநலன அந்து அதற்கு ஏற் கண்ணடிகள் அல்து கண்ஹடக்ட் 
ஹன்சுகல உபனகத்து ர்லய குலலன யர்த்த ஹசய்மம் முல “ர்லய கணக்கடு” 
எப்டும். (3M) 
08) ஹஹரிங்-புமெனர் அிச்லச ஹசனல் என்ல் என்? 
i) உட்சுயர் சுயசத்தன் பது மூச்சு சற்லகின் சுயர்கள் ன்கு யிரியலடமம் 
ii) அதல உணர்ந்த உணர்குதகள் முகுத்தலுள் ஹயிச்சுயசப் குதக்கு பயகஸ் 
பம்ின் யமபன தூண்டல்கல அனுப்புகன்.  
iii) இதல் உட்சுயசம் றுத்தப்டும் (3X1=3) 
09) உடல் மநன் என்ல் என்? 
* அயிற்கு அதகநக ஹகளப்பு உடல் பசகரிக்கப்டுயதல் உடல் மநன் ஏற்டும். 
(அல்து) 

 குப்ிட்ட யனதற்குரின எலடனில யிட 10% அதகரிப்பு உடல் மநன் எப்டும். 
10) யசக்ஹடந என்ல் என்? 
* ஆண்களுக்க ம லன கமத்தலட முலனகும் 
* இம்முலனில் யிந்து த்தன் ம குத துண்டிக்கப்டும் 
* இது ம எின முல , உடடி ன் கலடக்கது. (3X1=3M) 
11) ிஸபனஹதபி என்ல் என்? 
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* உடற்னிற்சனின் மூநக ஹசனமந்த லக, கல்கல நீண்டும் ன்முலனில் ஹசனல்டச் 
ஹசய்கது. (3M) 
ிரிவு-இ 
III. ஏபதனும் இபண்டு யிக்களுக்கு யிலடனி   2X5=10 
12) பதன் ணிகள் னலய? 

1) பய் ஹதற்று தலட 
2) ீர் ஆயினதலுக்குத் தலட 
3) பயத, ஹயப்,ி தக்கத்தல் இமந்து துகப்பு 
4) ஹயப் இமப்பு தடுத்தல் 
5) கமவு ீக்கம் 
6) லயட்டநன் – D உற்த்த 
7) உணர் உறுப்பு 
8) ஹகபட்டின் இமப்தல் அலசவு எிதகுகது  ஏபதனும் 5 நட்டும் (5X1=5M) 

13) ல்பயறு யலக எலும்பு முவு ற் எளதுக. 
எலும்பு முவு யலககள்: 

1) ச்லசக் ஹகம்பு முவு: 
 இவ்யலக எலும்பு முவு குமந்லதகளுக்கு ஏற்டுகன்து. இதல் முவு 

முளலநனற்தகவும், கர்ஹடக்சன் ம குத ட்டின லனிலும் கணப்டும். 
2) மூடின முவு: 

இவ்யலக முயில் ஏற்டும் இபத்தக்கட்டு ஹயினில் கணப்யதல்ல. 
3) தந்த முவு:  

இவ்யலக முயில் ஏற்டும் இபத்தக்கட்டு, தந்த கனத்தன் யமனக ஹயினில் 
ன்கு ஹதியகக் கணப்டும். இது ம நக பநசந கனம். இதன்யமனக 
பகடுயிலயிக்கும் கமநகள் உடலுக்குள் தலமமம் அனம் உண்டு 

4) பய்ல முவு: 
 ஹநந்த எலும்கில் ஏற்டும் ம சன பநதல், இம்முயிற்கு கபணநகன்து. 

இது லஹர் பலதபய்டிசத்தன் யிலயல் ஏற்டுகன்து. 
5) அளத்த முவு: 

ஹதடர்ச்சனக ீண்ட கத்தற்கு, எலும்ின் ஒரிடத்தல் ஏற்டும் அளத்தம், 
இவ்யலக முவுக்கு கபணநகும். 

6) ிப்பு முவு: குமந்லத ிக்கும் தமயனில், குமந்லதனின் உடல் ஏற்டும் முவு, 
ிப்பு முவு எப்டும் (ஏபதனும் 5 நட்டும்) 5X1=5 

14) தது உப்புக்கில் முக்கனத்துயத்லத ற் எளதுக? 
ய.எண் திநங்கின் ணி எ.க 

01 நக அதக அயில் பதலயப்டும் திநம் பசடினம், கல்சனம், ஹட்டசனம், 
நக்சீனம், ஸ்பஸ், சல்ர் நற்றும் 
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குபரின். 

02 சற்று குலந்த அயில் னன்டும் திநம் இமம்பு,ஹசம்பு, துத்தகம், பகல்ட், 
நங்கஸீ், அபனடின் நற்றும் ஃபுளூரின் 
ஆகும். 

03 எலும்பு, ற்கள் பதற்றுயிக்க கல்சனம், ஸ்பஸ், நக்சீனம். 

04 ஆக்ஸஜன் கடத்துதல் இமப்பு. 

05 ஹர்பநன் தனரிப்பு அபனடின். 

06 யர்சலத நற்ங்கள் நங்கஸீ், துத்தகம், ஹசம்பு. 

07 உடல் தபயத்தன் குதனக உள்லய குபரின், பசடினம் நற்றும் ஹட்டசனம். 

08 பம்புத் தலச தூண்டுதலுக்கு நக்சீனம், பசடினம், ஹட்டசனம் 

09 இபத்தம் உலதல் கல்சனம். 

10  இதன இனக்கம் ஹட்டசனம், கல்சனம். 

              
          (10X ½ =5M) 
15) உக்கம் என்ல் என்? அதன் யலககள் னலய? 
உக்கம்: 

 வ்ஹயம ள் இபவும் ம நிதன் லயிமந்த லலன அலடகன்ன். 
அதமந்து நீத் தகுந்த புத்தூண்டல்கள் பதலயப்டுகன். இச்ஹசனல உக்கம் 
என்கன்பம். (1M) 

உக்கத்தன் யலககள்: 
1. ஹநதுய உக்கம் 
2. துரிதக் கண் அலசவுகளுடன் கூடின உக்கம் (REM உக்கம்) 
1. ஹநதுய உக்கம்: 
 இவ்யலக உக்கத்தன் பது மூலனில் அலகள் நக ஹநதுயகக் 

கணப்டுகன். இந்த உக்கத்லத ஹதுயக ம் கயற் உக்கம் என்று 
கூலும் கவுகள் அடிக்கடி பதன்றுகன். ஆல் ம்நல் அக்கவு 
கழ்ச்சகல லவு கூ இனது. இந்த உக்கத்தன் பது ம் உடன் இபத்த 
அளத்தம், சுயசத்தன் யதீம் நற்றும் அடிப்லட யர்ச்சலத நற்ங்கள் குலந்து 
ம் உடலுக்கு ன்லந னக்கது. (1 1/2 M) 

2. துரிதக் கண் அலசவுகளுடன் கூடின உக்கம் (REM உக்கம்) 
 இது சதபண இபவுத் தூக்கத்தன் ஹளது, வ்ஹயம 90 நட இலடஹயினில் 

இவ்வுக்கம் கழ்கன்து. இவ்வுக்கம் 5 முதல் 30 நடங்கள் யலப ீடிக்கும். 
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இவ்வுக்கத்தன் பது கவுகள் அதகநகத் பதன்றுகன். தலச ர்கின் 
தூண்டப்ட்ட ல தழ்யலடகன்து. இது மூலனிமந்து ஹசய்தகலத் 
தண்டுயடத்தற்கு அனுப்பும் அலநப்பு ஏற்டுத்தும் ம தலடனில் லடஹறுகது. 

 இக்கவுக்கத்தன் பது இதனத்துடிப்ின் யதீம், நற்றும் சுயச இனக்கங்கள் சபற்று 
இனங்குகன். மூலத்துடிப்புடன் இனங்குகன்து. ஆல் மூலனிமந்து 
ல்பயறு தலச பக்கச் ஹசல் பயண்டின நன் தூண்டல்கள் சரியபச் ஹசல்ததல், 
நக்கு சுற்றுப்பு யிமப்புணர்வு இன், யிமத்ஹதளம் லமநன் உங்குகன்பம். 
(2 ½ M) 

16) ம எலும்புத் தலசனின் அலநப்ல யியரி? 
ம எலும்புத்தலசனின் அலநப்பு: 

 ம யரித்தலசனில் தலச ர்கள் கற்லகக அலநந்துள். 
 தலச ர்கின் குறுக்குயிட்ட அவு 10 முதல் 100 லநக்பன் யலப பயறுடுகது. 

(1/2 M) 
 தலசர்கின் ீம் 1நநீ முதல் 20 நநீ யலப கணப்டுகது. 
 வ்ஹயம தலச லபச் சுற்மம் சவ்வுப்டம் கணப்டுகன்து. இதற்கு 

சர்க்பகஹம்ந என்று ஹனர் (1/2 M) 
லநபனஃலரில்கள்: 
 வ்ஹயம தலச ரிலும் 4 முதல் 20 யலப ஹநல்ன இலமகள் கணப்டுகன்ன். 

இயற்ற்கு “லநபனஃலரில்கள்” என்று ஹனர். இவ்யிலமகள் ன்றுக்ஹகன்று  
இலணனக அலநந்துள்.. இந்த லநபனஃலரில்கின் யிட்ட அவு 1 முதல் 3 
லநக்பன் யலப பயறுடுகன்து. (1/2 M) 

சர்பகிசம்: 
 சர்பகநனர் இலமகளுக்கலடபன “சர்பகிசம்” உள்து. 
சர்பகநனர்: 
 லநபனஃலிரிதன் ம தி துண்டிற்கு “சர்பகினர்” என்று ஹனர்(1/2 M)  
சர்பகநனரின் அலநப்பு:  
 சர்பகநனலப தண்பணக்க யமனக உற்று பக்கல் அடர்த்தன கற்ல (A-

கற்ல) நற்றும் அடர்த்தன கற்ல (I-கற்ல) ந ந அலநந்தமப்லதக் 
கணம். (1/2 M) 

A-கற்ல: 
 A- கற்லனின் நத்தனில் ம குலய அடர்த்தலன உலடன குத 

கணப்டுகன்து. அதற்கு “H-குத” என்று ஹனர் (1/2 M) 
I-கற்ல 
 I-கற்ல ம “Z” யடியக் பகட்டில் இபண்டகப் ிரிக்கப்ட்டுள்து. ஆகபய 

வ்ஹயம சர்க்பகநனரிலும், இபண்டு அடுத்தடுத்த “Z” பகடுகளுக்கலடபன 
யரிலசனக Z- பகடு  I- கற்ல, A-கற்ல, I-கற்ல நற்றும் அடுத்தடுத்த Z-பகடு 
பன் அலநப்புகள் உள். (1/2 M) 

புபத இலமகள்: 
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 எக்ட்பன் தண்பணக்கனின் உதயி பகண்டு யரித்தலசகல ஆய்வு ஹசய்த பது. 
ஹதடர்ச்சனக அலநந்த புபத இலமகள், இத்தலசனில் ஹதரின யந்துள்து. அலய 
ஆக்டின், லநபனசன் ஆகும். 

லநபனசன்: 
 A- கற்லனில் சுமங்கும் தன்லநமலடன லநபனசன் எனும் புபதத்த தடித்த 

இலமகின் ஹதகுதகள் கணப்டுகன். 
 இதன் குறுக்கு யிட்ட அவு 100 A0  நற்றும் ீம் 1.5 லநக்பன் ஆகும் 

ஆக்டின்: (1/2 M) 
 இபண்டயது ஹதகுத தண் இலமனகும் 
 இதன் குறுக்கு யிட்ட அவு 50 A0  ஆகும். 
 A- கற்லனின் ீள்  இலமகலத் தளயி அலநந்துள். இபண்டயது ஹதகுத 

இலமகள் A – கற்லனின் நீதும், ஒபயிற்கு I- கற்லனின் நீதும் ீண்டிமக்கன். 
 இக்கற்லகள் ஆக்டின் என்னும் ஹமில் ஆலய. (1 M) 

தலச ர்கள் சுமங்கும் ஹசனல்: 
 தலச ர்கின் சுமங்கும் ஹசனல் லநபனசன், ஆக்டின் , டிபபபலநபனசன், 

டிபபபலநின் ஆகன ன்கு முக்கன புபதங்கள் ஹசனல்டுகன். (1 M) 
 தலச ர்கின் ஹசனல்களுக்கு பதலயன ஆற்ல் ATP  - மூக்கூறுகிமந்து 

ஹப்டுகது. (1/2 M) 
டம் – 2M + கம் - 1M (ஏபதனும் இபண்டு கங்கள்) 

17) நதயிடய் சுமற்சலன யியரி? 
நதயிடய் சுமற்ச: 

 யர்ச்சமற் ஹண்ணின் யழ்யில் நதயிடய் சுமற்ச என்து இபத்தப்பக்கு 
துயங்கும் லனிமந்து நீண்டும் இபத்தப்பக்கு ஏற்டும் கம் யலப 
ீண்டிமக்கும். இப்ஹமக்கப் லதனின் யமனக இபத்தம் ஹயிப்டுதல் 
இச்சுமற்சனில் முக்கன கழ்யகும். 

 நதயிடய் சுமற்ச 28 ட்கலக் ஹகண்ட கச் சுமற்சனக அலநமம். இச்சுமற்ச 
அடுத்தடுத்து ஒர் ஹண் யனது முதர்யலடந்த கம் முதல் யனது முதர்ந்து 
நதயிடய் ன்று, நதயிலடய்வு அலடந்த கம் யலப ஹதடர்ந்து லடஹறும். 

 இச்சுமற்சனது எண்படஹநட்ரினம் எனும் கமப்லச் சுயரில் ஏற்டும் 
நற்ங்கலப் ஹறுத்து ின்யமம் சுமற்ச லகள் பதன்றும். (2M) 

1) ஃக்குர் ல (அ) ஹமக்க ல: 
 இந்ல 5 முதல் 14 ட்கள் ஆகும் 
 FSH எப்டும் ஃக்கள் தூண்டுதல் ஹர்பநன்கல் இந்ல துயங்கும். 
 இந்லனில் அண்டச் சுபப்ினின் ஃக்கள்கள் அயில் ஹரிதக யமம் 

பயலனிபபன ஈஸ்டிபபஜன் ஹர்பநலமம், சன அவு புபபஹஜஸ்டிபன் 
ஹர்பநலமம் சுபக்கது. 

 ஈஸ்டிபபஜன் தூண்டுதல் என்படஹநட்ரினம் எனும் கமப்ல உட்சுயர் புத்தக்கம் 
ஹறும். 
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 இந்லனின் முடியில் FSH  ன்று யிடும் (2M) 
2) மட்டினல் ல (அ) முன் நதயிடய் ல: 
 15 முதல் 28 ட்கள் 
 இந்ல நதயிடய் சுமற்சனின் 14-யது ில் துயங்கும் 
 LH ஹர்பநின் யிலயல் கபடீினன் க்கள் உலடந்து அண்ட அனு 

ஹயிபனறும். 
 அண்ட அனு ஹயிபனன ின் கன க்கள் கர்ஸ் மட்டினம் எனும் 

லனற் நல்ச் சுபப்ினக நறுதல் ஹறும். 
 அண்ட அனுலய  ஹற்று பநரிக்கும் யலகனில் எண்படலநட்ரினம் நறுதல் 

அலடமம் 
 கமவுற் ஹண்ணின் கர்ப் லலன துகப்தல், கமப்லனின் சுமங்க யிரிதல் 

தன்லநலன றுத்த லயப்தலும் புபபஹஜஸ்டிபன் முக்கன ங்கற்றுகது. 
 கமவுறுதல் இல்லஹனில் கர்ஸ்மட்டினம் இறுதனில் முற்லுநக அமந்து 

யிடும் (2M) 
3. நதயிடய் ல (அ) ஹநன்ஸ்டுமயல் ல: 
 1 முதல் 5 ட்கள் ஆகும் 
 புபபஹஜஸ்டிபபன், ஈஸ்டிபபஜன் ஹர்பநன்கள் சுபப்பு குலந்து யிடும். 
 இந்லனில் என்படஹநட்ரினம் கமப்லனின் உட்சுயரிமந்து உரிந்து 

ஹயிபனற்ம் ஹறும் பது அதக அவு இபத்தப் பக்கு ஏற்டும் 
 இதன்முடியில் கர்ஸ் மட்டினநது கர்ஸ் அல்ிகன்ஸ் என் யடுயக 

அலநமம். (2M) 
டம் + கம் = 2M 
 
பதர்யில் அதக நதப்ஹண்கள் ஹ யழ்த்துக்களுடன் யிலடக்குப்பு தனரிப்பு 
ஆசரினர் 
Mr.MURUGAIYAN MSC.B..ED.,M.Phill 
P.G ASST IN BIOLOGY 
St.Joseph’s Hr.Sec.School 
Vichoor - 614617, Manamelkudi (tk) 
Pudukkottai (Dt)  
 
Cell: 9092538675;9092450260 
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