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10
th

 Biology 

 

1.__________ேகா�பா� அ	ட�தி� ேதா�ற�ைத வ�ள��கிற�. 

வ�ைட: ெப�ெவ���  

 

2. மி ேதா�றி எ�தைன மி$லிய� ஆ	�க(��� ப�� உய�*ன+க, 

ேதா�றின? 

வ�ைட: 500 

 

3.வ�ல+�கள1� உடலி$ உ,ள உ� வள23சி ��றிய ம�56 இய+காத 

நிைலய�$ உ,ள உ5��க, ________உ5��க, என அைழ�க�ப�கி�றன. 

வ�ைட: எ3ச உ5��க, 

 

4.�ைத�ப�வ+க, ப�றிய அறிவ�ய$ ப�*<______என�ப�கிற�. 

வ�ைட: ெதா$=ய�*ய$ 

 

5.ெதா$=ய�*யலி� த>ைத என அைழ�க�ப�பவ2? 

வ�ைட: லிேயானா2ேடா டாவ��சி 
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6._______எ�ப� பழ+கால� �ைதப�வ� பறைவ. இ� ஜூராசி� கால�தி$ 

வாC>த D�கால� பறைவ ேபா�ற உய�*ன6. 

வ�ைட: ஆ2�கியா�ெட*�E 

 

7.___________எ�ப� கால மா�ற�தி�� ஏ�ப உய�*ன+கள1$ ப��ப�யாக� 

ேதா�றிய மா�ற+க, ஆ�6. 

வ�ைட: ப*ணாம6 

 

8.ெதா$தாவரவ�ய$ எ�ற ெசா$ எ>த ெமாழிய�லி�>� உ�வா�க�ப�ட�? 

வ�ைட:கிேர�க6 

�றி��: Palaeon (ெதா$) எ�R6 ெசா$லி� ெபா�, ெதா�ைமயான 

என<6,Botany (தாவரவ�ய$)  எ�R6 ெசா$ தாவர+கைள� ப�றி� ப���6 

அறிவ�ய$ என<6 ெபா�, த�6. 

 

9.ெதா$ தாவரவ�யலி� த>ைத என அைழ�க�ப�பவ2_______ 

வ�ைட: கEப2 ம*யா வா� Eெட2�ெப2� 

 

10.இ>திய ெதா$ தாவரவ�யலி� த>ைத ________ 

வ�ைட: பY2பா$ சகன1 
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11.வாZ6 ெதா$ உய�2� ப�வ+க(�� எ����கா��_____ 

வ�ைட: ஜி+ேகா ைபேலாபா 

 

12.ப�வ+கள1� வயதிைன அவ�றி$ உ,ள _______தன1ம+களா$ 

க	�ப���கலா6. 

வ�ைட: கதி*ய�க� தன1ம+களா$ 

 

13.கதி*ய�க கா2ப� Dைறைய� க	�ப���தவ2______ 

வ�ைட:W.F. லிப� 

 

14.�வ� அைம��� கால அளைவ எ�ப� எ�ன? 

வ�ைட: பாைற அ���கள1� அைம�ப�ைன� கால வ*ைச�ப� அறி>� 

ெகா,(6 Dைற ஆ�6. 

 

15.க$மர� ப�வ�  +கா தமிCநா��$ எ+� உ,ள�? 

வ�ைட: தி�வ�கைர, வ�Z��ர6 மாவ�ட6 

�றி��: இர	டாய�ர6 மி$லிய� ஆ	�க(�� D�� தாவர� த	�� 

ப�தியான� ஆ�ற+கைரய�$ ம	ண�$ �ைத]	� கால�ேபா�கி$ அதி$ 

உ,ள க*ம� ெபா�,க, சிலிகாவ�னா$ நிர�ப�ப��� ப�வமாகி],ள�. 

 



 

SHAKTHII ACADEMY 
Increasing Confidence ; Reaching Goals 

 

4 

Coaching for : Bank / SSC / Railways / TNPSC / Insurance / CSAT / TNUSRB   9884 222249 
 

16.ஒ� �றி�ப��ட ப�திய�$ உ,ள தாவர+க, அ�ப�திய�$ உ,ள 

ம�க(�� வழி வழியாக எ_வா5 பய�ப�கிற� எ�பைத� ப�றி 

அறிவ�_____ 

வ�ைட: வ�டார இன� தாவரவ�ய$ 

�றி�� : இய�ைக அறிவ�யலி� ஒ� ப�தி வ�டார இன� தாவரவ�ய$.  

 

17.அ	ட ெவள1ய�$ உ,ள உய�*ன+கைள� ப�றி அறி]6 அறிவ�ய=�� 

_________எ�5 ெபய2. 

வ�ைட: வா� உய�*ய$ 

 

18.நாசா 2020இ$ வா� உய�*ய$ எ�R6 தி�ட�ைத உ�வா�கி எ>த 

ேகாள1$ பழைமயான `ழ$ �றி��6, உய�*க, இ�>தனவா எ�ப� 

�றி��6 ஆa< ெசa� வ�கிற�? 

வ�ைட: ெச_வாa 

 

19.b�5 வ�ட�பைதயான� `*யன1லி�>� ச*யான ெதாைலவ�$ 

இ�>தா$ நc2� �ள1க, இ���6.இ>த ெதாைலவான� அதிக ெவ�பD6 

இ$லாம$,அதிக �ள1�6 இ$லாத அளவ�லான ெதாைலவாக இ�>தா$ 

அ+� உய�*ன+க, வாழ உக>த `ழ$ இ���6. இைத ________எ�5 

d5வ2. 

வ�ைட: ேகா$�லா� ம	டல6 
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20.ேகா$�லா� ம	டல�தி$ உ,ள ேகா,_______ 

வ�ைட:  மி 

 

21.எ� ெதா$ெபா�, வ$=ந2கள1� ஆaவ���� பய�ப�கிற�? 

வ�ைட: ெதா$ உய�*ய$ சா�5க, 

 

22.ெதா$ உய�2� ப�வ+கள1� கால�ைத அறிய உத<6 த�ேபாைதய 

Dைற_______ 

வ�ைட: ேர�ேயா கா2ப� Dைற 

 

23.வ�டார இன தாவரவ�ய$ எR6 ெசா$ைல Dத� Dதலி$ 

அறிDக�ப��தியவ2______ 

வ�ைட:J.W. கா2E ெப2க2 

 

24. ப*ணாம�தி� இய�ைக� ேத2< ேகா�பா�ைட D�ெமாழி>தவ2 

___________. 

வ�ைட: சா2லE டா2வ�� 

 

25.ெவௗவா$க, ம�56 மன1தன1� D�ன+கா$க, _______ உ5��க(�� 

எ����கா��க,. 
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வ�ைட: அைம�� ஒ�த  

 

1.ெப	க, ம�56 �ழ>ைதக, ேம6பா�� அைம3சக6 �ழ>ைதக(�� 

எதிரான பாலிய$ ��ற+கள1லி�>� அவ2கைள� பா�கா�பத�காக 

________எ>த ச�ட�ைத அறிDக�ப��திய�? 

வ�ைட: ேபா�ேசா 

 

2.ேபா�ேசா ச�ட6 அறிDக�ப��த�ப�ட ஆ	� ? 

வ�ைட: 2012 

 

3.POCSO – எ�பத� வ�*வா�க6 எ�ன? 

வ�ைட : Protection of Children from Sexual Offences 

 

4.ம�>�கள1� தவறான பய�பா� ம�56 ச�டவ�ேராத கட�த$ மuதான 

ச2வேதச நா, _____ 

வ�ைட: ஜூ� 26 

 

5.ேபாைதv��6 ம�>�க, ம�56 மேனாவ�ய$ ம�>�க, ச�ட6 

அறிDக�ப��த�ப�ட ஆ	�? 

வ�ைட: 1985 
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6.எ>த நி5வன6 1984 ஆ6 ஆ	� ம�>�கள1� ேபாைத (அ�ைமயாத$) 

அ$ல� ம�>�கள1� தவறான பய�பா� எ�ற வா2�ைத��� பதிலாக 

ம�>�கைள சா2>தி��த$ எ�ற வா2�ைதைய� பய�ப��த ஆேலாசைன 

வழ+கி],ள�? 

வ�ைட: உலக bகாதார நி5வன6 

WHO – WORLD HEALTH ORGANISATION  

 

7.�ைகய�ைல எ>த �ைகய�ைல� தாவர+கள1லி�>� ெபற�ப�கிற�? 

 வ�ைட: நி�ேகா��யானா ெடாபா�க6 ம�56 நி�ேகா��யானா ரE�கா 

 

8.�ைகய�ைல�� ஒ�வ2 அ�ைமயாதைல ஏ�ப���வ�_____ 

வ�ைட: நி�ேகா��� எ�R6 அ$கலாa� 

 

9.�ைக�ப���தலி� ேபா� ெவள1�ப�6 �ைகய�$ உ,ள ________ம�56 

________எR6 ��5ேநாa� காரண�க,, �ைரயYர$ ��5ேநாைய 

உ	டா��கி�றன. 

வ�ைட: ெப�ேசாைப*� ம�56 பாலிைச�ள1� ைஹ�ேராகா2ப�க, 
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10.�ைக�ப���தலி�ேபா� உ	டா�6 �ைகய�$ உ,ள ______இர�த 

சிவ�ப�வ�$ உ,ள ப�ைண�ைப ஏ�ப��தி அத� ஆ�சிஜ� எ���3 

ெச$=6 திறைன �ைற�கிற�. 

வ�ைட: கா2ப� – ேமானா�ைச� 

 

11.உலக bகாதார நி5வன6 ேபாைத எ�ற வா2�ைதைய பய�ப��த எ>த 

ஆ	� ஆேலாசைன வழ+கிய�? 

வ�ைட:1984 

12. WHO  ெவள1ய��ட உ�தரவ��ப�  அைன�� சிகெர� வ�ள6பர+கள1=6 

ம�56 அ�ைட ெப��கள1=6 _______எ�ற ச�ட�தியான எ3ச*�ைக 

இட6ெப�றி��க ேவ	�6. 

வ�ைட: �ைக ப���த$ உட$ நல�தி�� தc+கான� 

 

13.உலக �ைகய�ைல எதி2�� நா, ? 

வ�ைட: ேம 31 

�றி�� : �ைகய�ைல எதி2��3 ச�ட6 ேம 1, 2004 இ$ ெகா	� வர�ப�ட�. 

 

14._________ஒ� நா,ப�ட வள2சிைத மா�ற� ேகாளாறா�6. 

வ�ைட: டயாப�E ெம$லிடE (நc*ழி<) 

(கிேர�க�தி$ டயாப�E – ஓ�கி�ற : ெம$லிடE இன1�� எ�5 

ெபா�,ப�6) 
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15.கைணய�தி$ உ,ள பY�டா ெச$க, அழிவத� காரணமாக ஏ�ப�6 

ேநாa ________ 

வ�ைட: இ�bலி� சா2>த நc*ழி< ேநாஊ (IDDM) 

IDDM – Insulin Dependent Diabetes Melitus 

 

16.ைஹப2கிைளசீமியா எ�ப� ? 

வ�ைட: ேபா�மான அள< இ�bலி� bர�காம$ இர�த�தி$ 

�(�ேகாஸி� அள< அதிக*�ப�. 

17.இ�bலி� சாராத நc*ழி< ேநாa _____என<6 அைழ�க�ப�கிற�. 

வ�ைட: வயதாேனா*� நc*ழி< ேநாa 

 

18.இ>தியாவ�$ எ�� ேப*$ ஒ�வ2 ______ேநாயாள1 ஆவா2. 

வ�ைட: நc*ழி< 

 

19.நc*ழி< ேநாa ஏ�ப�வத�கான சராச* வய�_____ 

வ�ைட: 40 

 

20.பாலிv*யா எ�ப�_______ 

வ�ைட: அதிகள< சி5நc2 ெவள1ேய5த$ 
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21.இர�த ச2�கைர அளைவ �ைற�பதி$ கைரயாத நா23ச�� ெகா	ட 

எ�ென�ன உண<�ெபா�,க, உத<கி�றன? 

வ�ைட: ஆள1 வ�ைதக,,ெகாaயா , த�காள1 ம�56 கீைரக, 

 

22.நc*ழி< ேநாைய� க���ப���வதி$ ______D�கிய ப+� வகி�கிற�. 

வ�ைட: உட�பய��சி  

 

23.உடலி$ ெகாZ�� அள< ம�56 நல6 சா2>த ஆப�திைன 

_____________ெகா	� அளவ�டலா6. 

வ�ைட: உட�ப�ம� �றியY�ைட� (BMI) 

BMI = எைட (கிகி) / உயர6 (மu2) 

 

24.அள<�கதிகமாக உ	�கி�ற ஒ_ெவா� 7 கேலா* உணவ�=6 ______ 

ெகாZ�� உடலி$ ேசகரமாகிற�. 

வ�ைட: 1கி 

 

25.இ>திய2கள1� இர�த�தி$ இ��க ேவ	�ய வ��6ப�த�க ெகாZ�ப�� 

அளவான� _______ஆ�6. 

வ�ைட: 200 மிகி/ெடசிலி 
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26.இர�த�தி$ ெகாZ�ப�� அள<  ______லி�>� _______ஆக அதிக*��6 

ேபா� இதய� �ழ$ (கேரான* இதய ேநாa) ேநாa�கான ஆப��6 

அதிக*�கிற�. 

வ�ைட: 200, 300 மிகி/ெடசிலி 

 

27.இதய ேநாa�கான ஆப�ைத �ைற�ப� ______ 

வ�ைட: அதிக அட2�தி ெகா	ட லி�ேபா�ரத6 அ$ல� ந$ல 

ெகாலE�ரா$. 

 

28.��5ேநாைய� ப�றிய ப����� _______எ�5 ெபய2. 

வ�ைட: ஆ�காலஜி (ஆ�ேகா – க��) 

29.��5ேநாa எ�ற ெசா$=�� இல�தc� ெமாழிய�$ ________ எ�5 

ெபா�,. 

வ�ைட: ந	� 

 

30.உலக ��5ேநாa நா, ______ 

வ�ைட: ப��ரவ* 4 

�றி�� : ேதசிய ��5ேநாa வ�ழி��ண2< நா, – நவ6ப2 7. 
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Part 3 

1.��5ேநாைய உ	டா��6 காரண�க,  _______அ$ல� ��5ேநாa� 

காரண�க, எ�றைழ�க�ப�கி�றன. 

வ�ைட: கா2சிேனாெஜ�க, 

 

2.��5ேநாைய உ	டா��6 ைவரEக, _______என�ப�6. 

வ�ைட: ஆ�ேகாெஜன1� ைவரEக, 

 

3.�ைகப���தைல� தவ�2�பதா$ ________ ��5ேநாைய� த��கலா6. 

வ�ைட: �ைரயYர$ 

 

4.இ>தியாவ�� ____________HIV ஆராa3சி ம�56 சிகி3ைசய�� D�ேனா� 

ஆவா2. 

வ�ைட: டா�ட2 bன1தி சா$ேமா� 

�றி�� : இ>தியாவ�� Dத$ எa�E ேநாயாள1 ெச�ைனைய3 ேச2>தவ2. 

 

5.உலக எa�E தின6 ? 

வ�ைட: �ச6ப2 1 
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6.�ைகய�ைல ம�56 அ��னலி� bர�ைப� �	�கிற�. இத�� 

காரணமான காரண� _________ 

வ�ைட: நி�ேகா�� 

7.நிணநc2 D�3bக, ம�56 ம	ண cரைல� தா��6 ��5ேநாa வைக_____ 

வ�ைட: லி6ேபாமா 

 

8.அள<�� மி�சிய ம��பழ�க�தினா$ உ�வா�______ 

வ�ைட: க$�ர$ சிைத< 

 

9.இதய��ழ$ இதய ேநாa ஏ�பட�காரண6 _______ 

வ�ைட: இதய தைசக(�� ேபாதிய இர�த6 ெச$லாைம 

 

10.எப�தcலிய ெச$லி$ ��5ேநாa உ�வாக� காரண6______ 

வ�ைட: வ c*யமி�க க�� (மாலி�ன	�) 

 

11.பாலிேபஜியா எ�ற நிைல ______இ$  காண�ப�கிற�. 

வ�ைட: டயாப�E ெம$லிடE 

 

12.ெவ,ைளய��க, எ	ண��ைகய�$ அதிக*�ப�_____ 
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வ�ைட: =v�ேகமியா 

 

13.ேநாய�� காரண+க, ப�றி அறிய உத<6 அறிவ�ய$ ப�*< 

_______என�ப�கிற�. 

வ�ைட : ேநாa�காரண ஆa< (ஏ��யாலஜி) 

 

14._______மய�க��� வைக ம�>�. 

வ�ைட: நி�ேகா�� 

 

15.பாலி��சியா எ�ப� _____ 

வ�ைட: அதிக�ப�யான தாக6 

 

16.பாலிேபஜியா எ�ப� _________ 

வ�ைட : அதிக�ப�யான பசி 

 

17.___________அதிக6 பய�ப��தினா$ க$�ரலி$ சி2ேராஸிE ேநாa 

ஏ�ப�கிற�. 

வ�ைட: ஆ$கஹா$ 
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18.1973 ஆ6 ஆ	�$ அகி6சா வழிய�$ மர+கைள]6 கா�கைள]6 

பா�கா�பத�காக �வ�க�ப�ட இய�க6 ______ 

வ�ைட: சி�ேகா 

 

19.சி�ேகா எ�R6 வா2�ைதய�� ெபா�,______ 

வ�ைட: தZ<த$ 

20.1936 ஆ6 ஆ	� �வ+க�ப�ட இ>தியாவ�� Dத$ ேதசிய  +கா_______ 

வ�ைட: ஜி6 கா2ெப� ேதசிய  +கா உ�ரகா	� 

 

21.இ>தியாவ�$ த�ேபா� உ,ள உய�2�ேகாள கா�பக+கள1� 

எ	ண��ைக______ 

வ�ைட: 15 

 

22.தமிCநா��$ உ,ள எ>த ப�தி ஒ� பா�கா�க�ப�ட உய�2�ேகாள� 

கா�பக ப�தியா�6. 

வ�ைட: நcல�கி* ப�தி 

 

23.வன உய�* பா�கா��3 ச�ட6 எ>த ஆ	� ஏ�ப��த�ப�ட�? 

வ�ைட: 1972 
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24.இ>தியாவ�� Dத$ ெப	 வன உய�* �ைக�பட� கைலஞ2 எ�5 

ச2வேதச அளவ�$ �கC ெப�ற ராதிகா ராமசாமி தமிCநா��� எ>த 

மாவ�ட�ைத3 ேச2>தவ2? 

வ�ைட: ேதன1 

 

25.இ>திய கா	டாமி�க+க, பா�கா�� தி�ட6 எ>த ஆ	� 

�வ�க�ப�ட�? 

வ�ைட: 2020 

�றி�� : அசாமி$ உ,ள கா	டாமி�க+கைள பா�கா�க ெகா	� 

வர�ப�ட�. 

 

26.�லிக, பா�கா��� தி�ட6 �வ+க�ப�ட�? 

வ�ைட: 1973 

�றி�� : யாைனக, பா�கா��� தி�ட6 1992 ,Dதைலக, பா�கா��� 

தி�ட6 1976 ,கட$ ஆைமக, பா�கா��� தி�ட6 1999 ஆ	�=6 ெகா	� 

வர�ப�ட�. 

 

27.த6ைம� தாேம ���ப���� ெகா,ள D�யாத ஆ�ற=�� 

உதாரண6______ 

வ�ைட: நில�க*, ெப�ேராலிய6,இய�ைக வா] ம�56 அ��க� ஆ�ற$ 
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28.���ப��க�த�க அ$ல� தc2>�ேபாகாத ஆ�ற$ வள+க(�� சில 

உதாரண6 _______ 

வ�ைட: �வ� ெவ�ப ஆ�ற$, நcரா�ற$ ,`*ய ஆ�ற$ , கா�றா�ற$ 

 

29.அெம*�கா ம�56 சீனாவ��� அ��தப�யாக உலக அளவ�$ க3சா 

எ	ெணa பய�ப���6 ��றாவ� ெப*ய நா� ______ 

வ�ைட: இ>தியா 

 

30.அன$மி� நிைலய+கள1$ மி�சார�ைத உ�ப�தி ெசaய�பய�ப�வ�? 

வ�ைட: நில�க* 

�றி�� : நில�க* ம�56 ெப�ேராலிய6 இய�ைக வள+க, ஆ�6. 

 

31.தா�மஹாலி� ெவ	ண�ற பள1+� க�க, ம�ச, நிறமாக மா5வத�� 

காரண6 அத� அ�கி$ உ,ள இ>திய அரb�� ெசா>தமான ம�ரா 

எ	ெணa b�திக*�� ஆைலய�லி�>� உ�ப�தி ஆ�6 _______. 

வ�ைட: ச$ஃப2 ம�56 ைந�ரஜ� ஆ�ைச�க, 

 

32.`*ய ஒள1ைய மி�னா�றலாக மா�56 திற� ெகா	டைவ______ 

வ�ைட: சிலி�கானா$ உ�ப�தி ெசaய�ப�ட `*ய மி�கல�க, 
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33.100 `*ய ெவ�ப `ேட�றிக, �ல6 ஒ� ஆ	��� எ_வள< vன1� 

மி�சார�ைத ேசமி�க D�]6? 

வ�ைட: 1500 vன1� 

 

34.உய�* வா] எ�ப� எத� கலைவயா�6? 

வ�ைட: மu�ேத� (75%), ைஹ�ரஜ� ச$ைப� ,கா2ப� ைட ஆ�ைஸ� 

ம�56 ைஹ�ரஜ� ேச2>த கலைவயா�6. 

 

35.உலகி� மிக உயரமான�6 ,மிக� ெப*ய�மான கா�றாைல எ+� 

உ,ள�? 

வ�ைட: ஹவாa ப�திய�$ 

 

36.ஒ� கா�றாைலய�$ உ�ப�தி ெசaய�ப�6 மி�சார�திைன எ�தைன 

வ c�க(�� பய�ப��த D�]6? 

வ�ைட: 300 

 

37. மிய�� அ���ற�தி$ அைம>�,ள ேச5 ம�56 தா��க, அட+கிய 

ெம�ைமயான பாைற அ���க(�� இைடேய உ,ள வா]? 

வ�ைட: ேஷ$ வா] 

 

38.உலகி� நா�காவ� பழைமயான அைண ? 
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வ�ைட: 2 ஆ6 ��றா	�$ க*கால ேசாழனா$ காேவ* ஆ�றி� �5�ேக 

க�ட�ப�ட க$லைண ஆ�6. 

 

39.கழி<கைள சிற�பான Dைறய�$ ைகயா(வத�� 4R Dைற ஏ�றதா�6. 

இதி$ 4R எ�ப�______ 

வ�ைட:  Reduce , Reuse ,Recovery, Recycle 

 

40.ஓத ஆ�ற$ ஒ� __________ஆ�ற$. 

வ�ைட: ���ப��க�த�க  

41.வாகன+க, ெவள1ேய�56 �ைகய�=,ள வா]�க,_____ 

வ�ைட: கா2ப� ேமானா�ைச�,ச$ப2 ைட ஆ�ைச�,ைந�ரஜ� ஆ�ைச� 

 

42.பbைம இ$ல வ�ைள< என �றி�ப�ட�ப�வ�_____ 

வ�ைட:  மி ெவ�பமாத$ 

 

 

 

Part 4 

1.ஹா2ம� எ�R6 கிேர�க3 ெசா$லிலி�>� ஹா2ேமா� எ�R6 ெசா$ 

உ�வாகிய�. இத� ெபா�,_______ 



 

SHAKTHII ACADEMY 
Increasing Confidence ; Reaching Goals 

 

20 

Coaching for : Bank / SSC / Railways / TNPSC / Insurance / CSAT / TNUSRB   9884 222249 
 

வ�ைட: கிள23சி 

 

2.தாவர+கள1$ �ைறவான ெசறிவ�$ உ�ப�தி ெசaய�ப�6 க*ம 

�ல�d5கேள _________ஆ�6. 

வ�ைட: தாவர ஹா2ேமா�க, 

 

3.தாவர+கள1� வள23சிைய ஊ��வ���6 தாவர ஹா2ேமா�க,______ 

வ�ைட: ஆ�சி�க,,ைச�ேடாைகன1�க, ம�56 ஜி�ர$லி�க, 

 

4.தாவர+கள1� வள23சிைய தைட ெசa]6 தாவர ஹா2ேமா�க,_____ 

வ�ைட:அ�சிசி� அமில6 ம�56 எ�திலி� 

 

5.தாவர ஹா2ேமா�கள1$ Dத� Dதலி$ க	�ப���க�ப�ட�? 

வ�ைட: ஆ�சி�க, 

�றி��: ஆ�சி�க, எ�ற ெசா$ைல கா$ ம�56 ஹாஜ� Eமி� (1931) 

அறிDக6 ெசaதன2.  

 

6.தாவர�தி$ Dைள����� உ�ைளயான� ஒள1ய�� திைசைய ேநா�கி 

வள2வைத]6,வைளவைத]6 க	டறி>தவ2______ 

வ�ைட: சா2லE டா2வ�� 
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7.ஆ�சி� எ�பத� ெபா�,_____ 

வ�ைட: வள23சி 

 

8.தாவர+களா$ உ�வா�க�ப�6 இய�ைக ஆ�சி�க(�� 

எ����கா��_______ 

வ�ைட: இ	ேடா$ 3 அசி��� அமில6 (IAA) 

 

9.ெசய�ைக ஆ�சி�க(�� ஓ2 எ����கா��____ 

வ�ைட: 2,4 D  (2,4  ைட�ேளாேரா பYனா�சி அசி��� அமில6) 

 

10.ைச�ேடாைகன1� அதிகமாக� காண�ப�வ�_____? 

வ�ைட: ேத+காய�� இளநc*$ 

 

11.சியா��� எ�ப�? 

வ�ைட: சியா ெமaE (ம�கா3ேசாள6) தாவர�தி$ இ�>� 

ப�*�ெத��க�ப�ட ைச�ேடாைகன1� ஆ�6. 

 

12.ைச�ேடாைகன1�கைள� பய�ப���6ேபா� தாவர+க, 

D�ைமயைடவ� தாமத�ப��த�ப�கிற�. இத�� ______வ�ைள< எ�5 

ெபய2. 
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வ�ைட: *3மா	� லா+� வ�ைள< 

 

13.அதிக அள< காண�ப�6 தாவர ஹா2ேமா�க,__________ 

வ�ைட: ஜி�ர$லி� 

 

14.தாவர+கள1� மu� ஜி�ர$லிைன� ெதள1��6ேபா� அ� 

க�வ�ைட�ப�திய�� அசாதாரண நc�சிைய� �	�கிற�. இத�� 

எ����கா��______ 

வ�ைட: ம�கா3ேசாள6 ம�56 ப�டாண� 

 

15.தாவர+கள1� பb+கண�க+கள1$ உ,ள ஹா2ேமா�______ 

வ�ைட: அ�சிசி� அமில6 (ABA) 

 

16. இைலக,,மல2க, ம�56 கன1க, ஆகியைவ கிைளய�லி�>� தன1�� 

உதி2>� வ��வைத ஊ��வ���6 ஹா2ேமா�? 

வ�ைட: அ�சிசி� அமில6(ABA) 

 

17.வா] நிைலய�$ உ,ள தாவர ஹா2ேமா�_____ 

வ�ைட: எ�திலி� 
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(�றி�� : கன1க, பZ�பைத ஊ��வ��கிற�. எ.கா. த�காள1, 

ஆ�ப�,,மா,வாைழ) 

 

18.வ�ல+கின+கள1$ உ,ள இ�வைகயான bர�ப�க,______ 

வ�ைட: நாளD,ள ம�56 நாளமி$லா3 bர�ப�க, 

19.நாளமி$லா3 bர�ப� ம	டல6 ம�56 அத� ெசய$பா�கைள� ப�றிய 

உய�*ய$ ப�*<__________ 

வ�ைட: எ	ேடாகிைரனாலாஜி 

 

20.நாளமி$லா3 bர�ப� ம	டல�தி� த>ைத ______ 

வ�ைட: தாமE அ�ச� 

 

21.Dத� Dதலி$ க	டறி>த ஹா2ேமா�_____ 

வ�ைட: ெச�*�� 

 

22. ெப�6பாலான D�ெக=6ப�கள1$ ப��v�ட* bர�ப� ஒ� 

Dத�ைமயான bர�ப� ஆ�6.இ� ப�ற நாளமி$லா3 bர�ப�கைள 

ஒZ+�ப��தி க���ப���வதா$_________எ�56 அைழ�க�ப�கிற�. 

வ�ைட: தைலைம bர�ப� 
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23.தைசக,, ���ெத=6� ம�56 எ=6�கள1� வள23சிைய� �	�6 

ஹா2ேமா�______ 

வ�ைட: வள23சி ஹா2ேமா� (GH) 

 

24.ெமல�ேடான1� எ�R6 ஹா2ேமா� பYன1ய$ bர�ப�ய�$ bர�கிற�.இ>த 

ஹா2ேமா� ________எ�56 அைழ�க�ப�கிற�. 

வ�ைட: கால� ��வ2க, 

25.உட$ DZைம��6 இர< ேநர�திைன உண2��6 ஹா2ேமா�_____ 

வ�ைட: ெமல�ேடான1� 

 

26.எ>த ஹா2ேமான1� உ�ப�தி �ைறவதா$ இய�ைகயான உற�க3 bழ�சி 

பாதி�க�ப�கிற�? 

வ�ைட: ெமல�ேடான1� 

 

27.சி5நc2 �ல6 ெவள1ேய�றப�6 நc2 இழ�ைப� �ைற��6 ஹா2ேமான1� 

ெபய2_______ 

வ�ைட:வாேசாப�ரEஸி� அ$ல� ஆ	�ைடv*��� ஹா2ேமா� 

 

28.ைதராa� ஹா2ேமா� உ�ப�தி�� காரணமாக அைமவ�? 

வ�ைட: ைடேராசி� எ�R6 அமிேனா அமிலD6 , அேயா�R6 
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29.ெப	கள1� �ழ>ைத�ேப�றி� ேபா� க��ைபைய 

b��கி]6,வ�*வைடய3 ெசa�6,�ழ>ைத�ேப�5�� ப�ற� பா$ 

bர�ப�கள1$ பாைல ெவள1ேய�5வத��6 காரணமாக அைமவ�_____ 

வ�ைட: ஆ�ஸிேடாசி� 

 

30. ைதராa� bர�ப� எ+� அைம>�,ள�? 

வ�ைட: �3b� �ழலி� இ��றD6 இர	� க���களாக அைம>�,ள�. 

இ_வ�ர	� க���க(6 இE�மE எ�R6 ெம$லிய திb� க�ைறயா$ 

இைண�க�ப��,ளன. 

 

 

Part 5 

1.ஆ(ைம ஹா2ேமா� எ�5 அைழ�க�ப�வ�? 

வ�ைட: ைதராa� ஹா2ேமா� 

 

2.ஒ_ெவா� நா(6 ைதராa� bர�ப�யான� ைதரா�சிைன bர�க  

_______அேயா�� ேதைவ�ப�கிற�. 

வ�ைட: 120µg 
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3.உணவ�$ ேதைவயான அள< அேயா�� இ$லாததா$ கZ���ப�திய�$ 

�றி�ப�ட�த�க அள< ைதராa� bர�ப� வ c+கி காண�ப�வ� ______ 

வ�ைட: எள1ய காaட2 

 

4.�ழ>ைதகள1$ �ைறவான ைதராa� bர�பா$ ஏ�ப�வ�____ 

வ�ைட: கி*��ன1ச6 

 

5.கி*�ட�க, எ�5 அைழ�க�ப�பவ2க,? 

வ�ைட: கி*��ன1ச�தி� அறி�றிக, உ,ளவ2கைள  

(�றி��: �,ள�த�ைம, �ைறவான மனவள23சி, �ைறபாடான எ=6�க, 

வள23சி உ,ளவ2கைள கி*�ட�க, எ�5 அைழ�ப2. 

 

6.ைதராa� ஹா2ேமா�க, அதிகமாக bர�பதா$ ஏ�ப�வ�_____ 

வ�ைட: கிேரவ�� ேநாa (எ�ஸா�த$மி� காaட2) 

7.கிேரவ�� ேநாய�� அறி�றிக,______ 

வ�ைட: மிைக உட$ ெவ�பநிைல, ���திய க	க,,மிைகயாக வ�ய2�த$, 

உட$ எைட �ைற<, நர6�� தள23சி 

 

8.கைணய6 எ>த நிற�தி$ காண�ப�6? 

வ�ைட: ம�ச, 
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9.உண< ெச*�தலி$ D�கிய ப+கா�5வ�? 

வ�ைட: கைணய நc2 

 

10.நc*ழி< ேநாைய� �ண�ப���வத�காக இ�bலி� Dத� Dதலி$ 

பய�ப��த�ப�ட ஆ	�? 

வ�ைட: ஜனவ* 11, 1922 

 

11.இ�bலி� ஹா2ேமாைன bர��6 ெச$க, ______ 

வ�ைட: பY�டா ெச$க, 

 

12.ெச$=��, �(�ேகாE ெச$வைத ஊ��வ��� ,இர�த�தி$ 

�(�ேகாE அளைவ� �ைற�ப�______ 

வ�ைட: இ�bலி� 

 

13.இ�bலி� bர�ப�$ �ைறபா� ஏ�ப�வதா$ உ	டாவ� _____ 

வ�ைட: டயாப�E ெமலிடE 

 

14.இ�bலி� �ைறபா��� அறி�றிக,______ 
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வ�ைட: அ��க� சி5நc2 கழி�த$, அ��க� தாக6 எ��த$ , அ��க� பசி 

எ��த$, இர�த ச2�கைர அள< அதிக*�த$ ம�56 சி5நc*$ 

அதிக�ப�யான �(�ேகாE ெவள1ேய5த$. 

 

15.சி5நcரக�தி� ேம��ற6 அைம>த bர�ப�? 

வ�ைட: அ�*ன$  

�றி�� : இைவ சி5நcரக ேம�bர�ப� எ�56 அைழ�க�ப�கிற�. 

 

16.சி5நcரக�தி� ெவள1��ற ப�தி  ________உ��ற ப�தி_____ 

வ�ைட: அ�*ன$ கா2ெட�E , அ�*ன$ ெம�$லா 

 

17.உய�2 கா��6 ஹா2ேமா� எ�ப�_____ 

வ�ைட: அ�*ன$ கா2ெட�E bர��6 கா2��ேசா$ ஹா2ேமா� 

 

18.மி�>த பாதி�� ம�56 மன அZ�த�திலி�>� மu	� வர உத<6 

ஹா2ேமா�_______ 

வ�ைட: கா2��ேசா$ ஹா2ேமா� 

 

19.அவசர கால ஹா2ேமா� எ�ப� ______ 
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வ�ைட: அ�*ன$ ெம�$லா bர��6 அ�*னலி� (எப�ெநஃ�*�) ம�56 

நா2 அ�*னலி� (நா2எப�ெநஃ�*�) 

 

20.அவசர கால ஹா2ேமா� எ_வா5 அைழ�க�ப�கி�றன? 

வ�ைட: ச	ைட, பயD5��6 அ$ல� பற��6 ஹா2ேமா�க, எ�56 

அைழ�க�ப�கி�றன. 

(�றி��: இைவ மன அZ�த6 ம�56 உண23சி வய�ப�6 கால+கள1$ 

உ�ப�தியாகி�றன.) 

 

21.ைதேமாசி� எ�ற ஹா2ேமாைன3 bர�ப�? 

வ�ைட: ைதமE 

 

22.க�6ப�$ உ�ப�தியா�6 ச2�கைரய�� அளைவ அதிக*�க அவ�றி� 

மu� ______ெதள1�க�ப�கிற�. 

வ�ைட: எ�திலி� 

 

23.மன1த2கள1=6 , ப�றD�ெக=6ப�கள1=6 காண�ப�6 நாளமி$லா3 

bர�ப�________ 

வ�ைட: ப��v�ட* bர�ப�,ைதராa� bர�ப�,பாரா ைதராa� bர�ப�, கைணய6, 

அ�*ன$ bர�ப�,இன�ெப��க bர�ப�க,, ைதமE bர�ப�. 
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24.நாளD,ள bர�ப�யாக<6, நாளமி$லா3 bர�ப�யாக<6 ெசய$ப�வ�? 

வ�ைட: கைணய6 

 

25.நாளD,ள bர�ப�க, ________ 

வ�ைட: உமிC நc2 bர�ப�க,, பா$bர�ப�க,,வ�ய2ைவ bர�ப�க, 

 

Part 6 

1.மரப��க,, மரப�ய$ மா�ற6 ம�56 உய�*கள1$ பார6ப*யமாத$ 

ப�றி� ப���6 அறிவ�ய$ _______ 

வ�ைட: மரப�ய$ 

 

2.ஒ� தைலDைறய�லி�>� அ��த தைலDைற�� ப	�க, 

கட�த�ப�வ�______ 

வ�ைட:பார6ப*ய6 

 

3.மரப�யலி$ அ��பைட� த��வ+கைள தன� ேசாதைன �ல6 

க	டறி>தவ2_______ 

வ�ைட: ெம	ட$ எ�ற ஆEதி*ய �றவ� 
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4.மரப�யலி� �ேராேமாேசா6கள1� ப+� ப�றிய க	�ப���ப��கான 

ேநாப$ ப*b 1993 ஆ6 ஆ	� யா��� வழ+க�ப�ட�? 

வ�ைட: T.H.ேமாக� 

 

5.மன1த உட$ பல மி$லிய� ெச$களா$ ஆன�. ஒ_ெவா� ெச$லி� 

உ�க�வ�=6 __________என அைழ�க�ப�6 ெம$லிய �$ ேபா�ற 

அைம��க, உ,ளன. 

வ�ைட: �ேராேமாேசா6க, 

 

6.__________இ� ேபா� ஜc�கள1$ உ,ள மர�� ெபா��க, அ��த��த 

தைலDைற�� கட�த�ப�கி�றன. 

வ�ைட: ெச$ ப�*தலி� ேபா� 

 

7.ஒ_ெவா� ெச$லி� D�ைமைய உண2��6 க�கார+களா3 

ெசய$ப�வ�______ 

வ�ைட: �ேலாமிய2க, 

 

8.உட$ ப	�கைள நி2ணய���6 ஜc�கைள� ெப�5,ளைவ ______ 

வ�ைட: ஆ�ேடாேசா6க, அ$ல� உட$ �ேராேமாேசா6க, 

 

9.ஓ2 உய�*ய�� பாலின�ைத நி2ணய���6 �ேராேமாேசா6க, _______ 
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வ�ைட: அ$ேலாேசா6க, 

�றி�� : பா$ �ேராேமாேசா6க, அ$ல� ெஹ��ேராேசா6க, 

 

10.�ேராேமாேசா6க, எ�ற ெசா$ைல Dத� Dதலி$ உ�வா�கி 

பய�ப��தியவ2______ 

வ�ைட: வா$ேடய2 

 

11.மன1த ெச$லி$ ெபா�வாக ________ேஜா� �ேராேமாேசா6க, உ,ளன. 

வ�ைட: 23  

�றி�� : இதி$ 22 ேஜா� ஆ�ேடாேசா6க, ம�56 23-வ� 

அ$ேலாேசா6க, 

 

12.ெப	க, இர	� ______�ேராேமாேசா6கைள� ெப�5,ளன2. 

வ�ைட: X 

�றி�� : ஆ	க, ஒ� X �ேராேமாேசாைம]6 ,ஒ� Y 

�ேராேமாேசாைம]6 ெப�5,ளன2. 

 

13.ஓ2 உய�*ன�தி$ ெச$ உ�க�வ�$ உ,ள �ேராேமாேசா6கள1� 

எ	ண��ைக , அள< ம�56 வ�வ6 ______என�ப�கிற�. 

வ�ைட: ேக*ேயாைட� 
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14.மர�� தகவ$கைள உ,ளட�கிய பார6ப*ய ெபா�, _____ 

வ�ைட: �.எ�.ஏ 

 

15._______எ�ப� மி$லிய� கண�கான நிv�ள1ேயாைட�கைள உ,ளட�கிய 

மிக�ெப*ய �ல�d5 ஆ�6. 

வ�ைட: �.எ�.ஏ 

�றி�� : இ� பாலிநிv�ள1ேயாைட� என<6 அைழ�க�ப�கிற�. 

 

16.�ேராேமாேசா6 அைம�� அ$ல� எ	ண��ைகய�$ ஏ�ப�6 தி�2 

மா�ற6 ______என அைழ�க�ப�கிற�. 

வ�ைட: �ேராேமாேசா6 ச�திமா�ற6 

 

17.ஒ�ைற ஜcன1$ ஏ�ப�6 தி�2 மா�ற�தா$ ________இர�தேசாைக  ேநாa 

ஏ�ப�கிற�. 

வ�ைட: கதி2 அ*வா, 

 

18.ெம	ட$ தன� ஆaவ��� பய�ப��திய3 ெச�_______ 

வ�ைட: ப�டாண� 
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19.த>ைத உ�வா��6 ______�ழ>ைதய�� பாலின�ைத 

நி2ணய��கிற�.�ழ>ைதய�� பாலின�ைத நி2ணய��பதி$ தாa�� எ>த 

வ�த� ப+�6 இ$ைல. 

வ�ைட: வ�>த�ேவ 

 

20.�.எ�.ஏ வ�� D�ெக=6பாக உ,ள�? 

வ�ைட: ச2�கைர பாEேப� 

 

21.வா�ச�,கி*� ம�56 வ�$கி�E ஆகிேயா*� _____ஆa<�காக ேநாப$ 

ப*b வழ+க�ப�ட�. 

வ�ைட: நிv�ள1� அமில+கள1� �ல�d5 அைம�� 

 

22.ெச$ப��பைட]6 ேபா� Eப�	�$ நா2க, �ேராேமாேசாDட� 

இைண]6 ப�தி_____ 

வ�ைட: ெச��ேராமிய2 

23.ெச�ேராமிய2 ைமய�தி$ காண�ப�வ�_______ 

வ�ைட: ெம�டாெச�*� 

 

24.ட<� ேநாa�d�� அறி�றி எ�ப� _____�ேராேமாேசாமி$ ஒ� d�த$ 

நக$ �ேராேமாேசா6 உ,ள மரப�ய$ நிைல ஆ�6 

வ�ைட: 21 
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�றி��: ட<�ேநாa�d�� அறி�றி: மனவள23சி �ைறபா�,தாமதமான 

வள23சி,பா2ைவ ம�56 ேக�ட$ �ைறபா�, பலவ cனமான தைச 

அைம��,நட�ைத சா2>த ப�ர3சைனக,. 

 

25.ஒ� �.எ�.ஏ இர	� ______இைழகளா$ ஆன�. 

வ�ைட: பாலிநி]�ள1ேயாைட� 

 

 

 

Video Class Available Link : 

https://shakthiiacademy.com/online-classes-for-you/  

 

Subscribe Our Youtube Channel :  

“Shakthii Academy” 

 

For Direct Class : Call / Whatsapp : 9884 2222 49  
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