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லியங்கில் லிரைக் குமிப்பு 

1.இ)ாிக்கட்ஸ் 

2.அ)7-8 

3.இ)ககாயஸ்ட்ால் 

4.ஆ)B1 

5.ஆ)தபா.கிமிஸ்டின் கபர்னார்டு 

6.ஆ)120/80mm Hg 

7.அ)தல் தகாலிகுலிகள் 

8.அ)ைாகபடிஸ் இன்சிபிைஸ்  

9.இ)75ி.ீ 

10.இ)32°C 

11.ஆ)ரைரயசர் 

12.ஈ)காயா அசர்  

13.அ)ேண்டு கசல் தட்பலில்  

14.ஈ)ஆய 

15.அ)அடிதனாரசன் டி அிதனஸ் குரமபாடு  

16.அ)200-300 

17.அ)300-க்கும் அேிகான 
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18.இ)ஜீன் ாற்மப்பட்ை பாக்டீாிம் 

19.இ)5×10 கி.கதயாாிகள் 

20.ஈ)கஜர்சி இனம் 

21.ஆ)காக்நாத் 

22.இ)ேிதயப்பிா 

23.அ) அரய 

24.இ)பிஸ் ஆைம்தசானி 

25.இ)பூஞ்ரச  

26.ஈ)சிலல் ரட் 

27.இ)ேிடீர் ாற்மம்  

28.அ)சன்னா யலிஸ் 

29.அ)6.5-9 

30.இ)30சேவீேம் 

பகுேி-2 

31.பிராஸ்ா புதாட்டீன்கள் 

       அல்புின்,குதராபுலின்,ஃரபபிாிதனாஜன். 

32.அடிப்பரை லரர்சிரே ாற்ம வீேம் 

    உைலும் னபம் பூண ஓய்லில் இயக்கும் தபாது 20° கலப்பநிரயில் உைலில் உண்ைாகும் 

கலப்பத்ேின் அரவு. 

33.ககௌட் 
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    பிமப்பிலியந்து காணப்படும் பியூரன் லரர்ச்சிரே ாற்மக் குரமபாட்டினால் உண்ைாகும் 

தநாய். 

34.கொிங் புயர் அனிச்ரசச் கசல் 

    பச்சு சிற்மரமகரின் சுலர்கள் உட்சுலாசத்ேில் நன்கு லிாிலரையும். 

     அேரன உணர்ந்ே உணர்பகுேிகள் பகுரத்ேிலுள்ர கலரிச்சுலாசப் பகுேிக்கு தலகஸ் நம்பின் 

லறித தூண்ைல்கள் அதப்புகின்மன 

    இேனால் உட்சுலாசம் நியத்ேப்படும். 

35.ரெதபா கிரரசிிாலின் அமிகுமிகள் 

    அேிகாிக்கப்பட்ை இேத் துடிப்பு, பேற்மம், ேரயலலி,குறப்பம்,தபச்சு குறமல்..... 

36.சியநீக ாற்ய அமரல சிகிச்ரச  

   பாேிக்கப்பட்ை சியநீகத்ேிற்க்கு பேியாக ற்கமாலர் அல்யது சற்ய பன் இமந்ேலாிைியந்து , 

நயான சியநீகத்ரேப் கபற்ய அயரல சிகிச்ரச பயம் ாற்யேல் 

37.தேசி குடும்ப நய ேிட்ைத்ேின் இரணப்பு ேிட்ைங்கள் 

   1.ோய்-தசய் நயம் தபணுேல் 

   2.ோய், குறந்ரேகள் தநாய் ேடுப்பு கசய்ேல். 

   3.கயவுற்ம கபண்களுக்கும் சிய குறந்ரேகளுக்கும் பரமான உணவூட்ைம். 

38.கய நீர்க்காய்ச்சல் 

   ஃபால்சிதபம் தயாிாலில் கய நீர்க்காய்ச்சல் உண்ைாகிமது. இேில் தநாாரிின் உைலில் 

ஒட்டுகாத்ேச் சிகப்பணுக்கள் சிரேலரைந்து ெீதாகுதராபின்கள் சியநீர் லறித 

கலரிதற்மப்படும். 

39.ேிர்ப்பு கபாயரின் பணிகள் 

   பாக்டீாிாக்கள், ரலஸ்கள் ேிாிபரைச்கசய்கின்மன 
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   ஓப்தசானீகணம் 

    நச்சு கபாயட்கரரச் கசலிறக்கச்கசய்கினின்மன. 

40.சந்ேேி லறித்கோைர் ஆய்வு 

   இற்ரகிதயத நரைகபயம் னிேக்கயப்புகரர ஆய்வு கசய்ேல். 

   ஒய குமிப்பிட்ை தநாின் அல்யது ஜீனின் பண்புகரர ஆய்வு கசய்ேல். 

41.DNA தயகம் 

     ஒய உியக்குமி அரனத்துப் பகுேிகரின் லாிரசர, உள்ரைக்கி தசகாிப்பாகும். 

42.ஓதசான் இறப்பினால் ற்படும் லிரரவுகள் 

    பும ஊோக் கேிர்கள் பூிின் பப்ரப லந்ேரைகின்மன. 

    னிதக்கு தோல் நிமிப் புற்ய தநாய், கண் பார்ரல தகாராய. 

43.தபணிக்காத்ேல் 

    கபாாித்ே இரம் தகாறிக்குஞ்சுகரர நான்கு அல்யது ஆய லாம் லர பாாித்ேல். 

44.நீாின் அரவுயக்கரர ஆாய்ேல், நீர ாற்யேல்,காற்தமற்மம், சீான உணவூட்ைம்,இமப்ரப 

கலனித்ேல். 

45.ால் கஜல்லி 

    6 பேல் 12 நாட்கள் லதுை தலரயக்கா தேனீக்கரின் சுப்பிகரியந்து சுக்கப்படுகிமது. 

    ால் கஜல்லி ிகுந்ே சத்ோன உணலாக இயப்பதுைன் இரம் யார்லாக்களுக்கு உணலாக 

ஊட்ைப்படுகிமது. 

46.பட்டின் பனகள் 

    பட்டுதல் இரற பட்டுத் துணிகள் ோாிக்க பன்படுகிமது. 

   பட்டுதல் ாணுல துணிகள் ோாிக்க பன்படுகிமது. 
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47.கசற்ரக தபஸ்தக்கர் 

    இேம் சீாக, சாிான அரலில் துடிக்க தோலுக்கடிில் தரறத்து ரலக்கப்பட்ை சாேனம் 

ஆகும். 

48.ொர்டி வீன்கபர்க் லிேி 

   ஓர் கபாி ோார இனப்கபயக்க பாிாற்மம் உள்ர உிாினத்கோரகில் பயலரக 

ஜீன்கரின் சார்பு கோைர் தோன்மல் ண் அடுத்ேடுத்ே ேரயபரமகரிலும் ேிடீர்ாற்மம் 

ஆகிரல இல்ரயகனல் ாமால் இயக்கும். 

49.சிப்பி உணலின் பத்துல பன்கள் 

சிப்பி உணலானது தோல்தநாய், இே தநாய், இத்ே அழுத்ேம், கல்லீல் சம்பந்ேபட்ை தநாய்கள், 

பட்டுலலிகள் ற்யம் லாே தநாய் தபான்மலற்மிற்கு சிமந்ேது. 

50.கபன்ஸ் 

   ரநயான் லரய அல்யது பங்கியால் சூறப்பட்ை அரப்பிரன கபன்ஸ் ன்கிதமாம். 

பகுேி-3 

51.இத்ேம் உரமேல் 

     பேல் நிரய - துதாம்தபாரகதனஸ் தோன்மல் 

     இண்ைாம் நிரய - துதாம்பின் தோன்மல்  

    பன்மாம் நிரய - ஃரபபிாின் உயலாேல் 

52.நிரனலாற்மல் 

    பரரின் குமிப்பிட்ை கசரயக் குமிக்கிமது. 

    சிய நிிைங்கரியந்து பய ஆண்டுகாயாக நீடிக்கும் ேிமன். 

லரககள்: உணர்வுகரின் நிரனலாற்மல், பேல் ற்யம் இண்ைாம் நிரணலாற்மல் லிரக்கவும். 
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53.ரலஸ் லரர்ப்பு பரமகள் 

   தகாறிக்கயவுள்,பேன்ர, டிப்ராய்டு, கசல்கள்லரர்ப்பு பற்மி லிரக்கவும். 

54.தநாயூக்கிகரின் ேகலரப்பு 

   பக்கம்-120 

55.இம்யுதனாகுதராபின் அரப்பு 

   பக்கம்- 137 

56.பக்கம்- 172 

57.பக்கம்- 191 

58.பக்கம்- 203 

59.பக்கம்- 226 

60.பக்கம்- 259 

61.பக்கம்- 263 

62.பக்கம்- 277 

பகுேி-4 

63.பக்கம்-22 

64.பக்கம்-69 

65.பக்கம்-89                       

66.பக்கம்-125                        

67.பக்கம்-153 

68.பக்கம்-179 
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69.பக்கம்- 218 

70.பக்கம்- 286 

Prepared by Mr.K. Vinoth Rasu,  

PG Asst, Padasalai Teachers Team Member, Kunnathur. 

     

 

    

    

 

    

    

     

      

 

       


