10ம் லகுப்பு அமஷலில்

1. பட்டஶணிின் அமஷலில் பபர்தபசம் சட்தடலம்

2. ஆேஷ னிேன் தேஶன்மஷதுஆப்பிரிக்கஶ

3. இற்தகத் தேர்வு தகஶட்பஶட்தட பலரிிட்டலர்சஶர்யஸ் டஶர்லின்

4. து பஶம்பரி ேன்த பகஶண்டதுகபேச் பசல்யஷல் பணு ஶற்மம்
5. உடல் பசல்யஷல் ஜீன் சஷகஷச்தச பதம ன்பதுஉடல் பசல்யஷல் ஶற்மத்தே ற்படுத்துலது

6. பண்பு கடத்ேயஷல் பங்கு பபறும் பணுDNA

7. பஶம்பரி கடத்ேதய பேன்பேயஷல் பலரிிட்டலர்கஷரிகர் தஜஶகன் பண்டல்

8. உிர்பேஶறஷற்தட்பபதமில் பபமப்படும் தலட்டஷன் B12 குணப்படுத்தும்
தநஶய்பபர்னிளஷஸ் இத்ேதசஶதக
9. பண்டல்

ஆய்வுக்கு

ண்ணிக்தக7

தேர்வு

பசய்ே

பண்பு

நஷதயகரின்

தஜஶடிகரின்

10. உடல் பயச் பசல்கள் பபஶதுலஶக லற்மஷல் இபேந்து பபமப்படுகஷன்மது.
லும்பு ஜ்தஜியஷபேந்து
11. உடலுறுப்பு பன்பஶடு பற்மஷ லிேஷத லிரக்கஷலர்யஶஶர்க்
12. பட்டஶணிச் பசடிில் தூ பண்புகதரப் பபற்ம ேஶலங்கள் ம்பதமில்
உபேலஶக்கப்பட்டன.

ேன்கந்ேதசர்தக
13. பண்பு கஶணிகதர நஷர்ணிப்பது.
ஜீன்கள்
14. ேற்கஶய தவஶதஶபசபின்கள் தேஶன்மஷ ஆண்டு75000-10000 ஆண்டுகளுக்கு பன்
15. பபற்தமஶர் பண்புகள் ேதயபதமக்கு கடத்ேப்படுலதுபஶம்பரிம்

16. பண்டல் ேன் ஆய்வுக்கு தேர்பேடுத்ே ேஶலம்பட்டஶணி

17. பண்டல் ஒபே பண்பு கயப்பின் F2 லின் லிகஷேம்3:1
18. புமத்தேஶற்மத்ேஷல்

பலரிப்பதடஶக

கஶணப்படும்

பண்பு

வ்லஶறு

அதறப்பதுபீ தனஶதடப்
19. புமத்தேஶற்ம பண்புகளுக்கு கஶணம்ஜீன் அதப்பு
20. ஒபே பண்பின் இபே தலறுபட்ட பண்புகதர பகஶண்டுள்ர ஜீன் அதப்பின்
ேன்த-

அல்லீல்கள்

21. உிரிகரில்

ஷகச்சஷமஷ

இனப்பபபேக்கபதம

அரலியஶன

ஶற்மங்கள்

ற்படுத்தும்

பஶயஷயஶ இனப்பபபேக்க பதம
22. உடற்பசல் ஶற்மங்கள் அடுத்ே ேதயபதமக்கு கடத்ேப்படுஶ?
கடத்ேப்படுலது இல்தய
23. இனச்பசல் ஶறுபஶடுகள் ேற்கு லறஷலகுக்கும்பரிணஶம்

24. கரி தலேஷியஷன் பரிணஶத்தே லிரக்கஷலர்யஶஶர்க்

25. ஒட்டகச் சஷலிங்கஷின் நீ ரஶன கழுத்ேஷற்கு கஶணம் கூறும் லிேஷயஶஶர்க் லிேஷ(தேதலபம்,ண்ணபம்)
26. னிே சஷற்மஷனத்ேஷன் அமஷலில் பபர்தவஶதஶபசப்பின்ஸ்

27. த்ேதன ஆண்டுகளுக்கு பன் தவஶதஶக்டஸ் தேஶன்மஷனர்1.5 ஷல்யஷன்
28. உதமபனிகஶயத்ேஷல் லஶழ்ந்ே பன்தனடி னிேர்கள்ஆர்க்கஷதவஶதஶபசபின்
29. ேற்கஶய

னிே

பரிணஶம்

த்ேதன

தேஶன்மஷது10000 க்கு பன்
30. பகஶரில்யஶ சஷம்பன்சஷ லஶழ்ந்ே ஆண்டு1.5 ஷல்யஷன் ஆண்டுகளுக்கு பன்
31. னிே பன்தனஶடிகள்-

தவஶதஶஷனிட்டுகள்

32. தலஸ்களுக்கு ேஷஶன புேத்ேஷன் பபர்இன்டர்பபஶன்

ஆண்டுகளுக்கு

பன்னஶல்

33. தநட்ஜதன நஷதயநஷறுத்ேப் பன்படுலதுநஷஃப்ஜீன்
34. DNA தல துண்டுகரஶக பலட்டவும் ஒட்டவும் பன்படுலதுபநஶேஷகள்
35. DNA தல பலட்டப்பன்படும் பநஶேஷ-

பஸ்டிரிக்ளன் ண்தடஶதபெக்ரிதஸ்

36. DNA துண்டுகதர இதணக்கப் பன்படுலதுDNA தயக்தகஸ்
37. அசஷட்டிக் அஷயத்ேஷயஷபேந்து ேஶரிக்கப்படும் பபஶபேள்லினிகர்
38. ேடுப்பூசஷ பகஶள்தகத பலரிிட்டலர்ட்லர்ட் பஜன்னர்

39. ேடுப்பூசஷ பேன்பேயஷல் ந்ே தலஸ்க்கு ேஷஶக பன்படுத்ேபட்டதுபவபதடட்டிஸ் தலஸ்

40. ஒபே குமஷபிட்ட தநஶய்க்கு ேஷஶக பசல்படுலதுஆண்டிபஜன்கள்

41. ஆண்டிபஜன்கள் உற்பத்ேஷ பசய்பம் பபஶபேள்ஆன்டிபஶடிகள்
42. ஸ்டீஶய்டுகள் ேஷயஷபேந்து ேஶரிக்கப்படும்யஷபிடுகள்

43. புற்றுதநஶய்க்கு ேஷஶக பசல்படுலதுஶதனஶகுதரஶனில்

44. குதரஶனிங் பதமத அமஷபகப்படுத்ேஷலர்ஜஶன் லில்பட்

45. குதரஶனிங் பதம ன்பதுபிரிேஷஶக்கபதம
46. குதரஶனிங் பதம அமஷபகப்படுத்ேஷ ஆண்டு1996
47. குதரஶனிங் பதமில் உபேலஶக்கப்பட்ட பசம்மஷ ஆட்டுக்குட்டி ின் பபர்டஶயஷ
48. தூண்டபட்ட குதரஶனிங் ன்பதுபசற்தக பதமில் பசய்ப்பட்ட உட்கபே ஶற்மம்
49. பஶக்டீரிஶலஶல் பவும் தநஶய்இணிஜன்னி,கக்குலஶன்,தடபஶய்டு,
50. கஶற்மஷன் பயம் பவும் தநஶய்கஶசதநஶய்

51. தயரிஶதல உண்டஶக்கும் கஷபேஷபிரஶஸ்தஶடிம்

52. உணவுகுறல் பகுேஷில் தநஶய் உண்டஶகும் தண்ணுிரிண்டஷபஶ வஷஸ்டதயட்டிகஶ

53. பிமந்ே குறந்தேகளுக்கு பேயஷல் தபஶடப்படும் ேடுப்பூசஷBCG
54. ேஷர்தேஶன்மஷ இல்யஶேதுேஶய்பஶல்

55. படர்ேஶதக்கஶன தநஶய்க்கஶணிபிபடர்தஶதபட்டஶன்
56. பம்பத தநஶய் ற்படக் கஶணம்-

ேஷடீர் ஶற்மதடந்ே ஒடுங்கு ஜீன்கள்

57. 1970- உயதகத ஆட்டிப்பதடத்ே பகஶடுதகஶன தநஶய்இன்புளுன்ழஶ
58. 9-12 ஶேம் லதியஶன குறந்தேகளுக்கு லறங்கும் ேடுப்பூசஷீ சல்ஸ்
59. ண்ண ீல் லக்கம்
ீ
ந்ே தநஶின் அமஷகுமஷதடபஶய்டு

60. தலட்டஷன் B5 குதமலினஶல் ற்படும் தநஶய்பபல்யஶகஶ

61. அல்பினிசம் ஒபேபம்பத தநஶய்
62. னிேனின் இத்ே சர்க்கதின் அரவு80-120 ஷ.கஷ
63. 1902 தநஶபல் பரிசு பபற்மலர்சர் தஶனஶல்டு

64. HIV உறுேஷப்படுத்தும் ஆய்வுபலஸ்ட்டர்ன் பிரஶட்

65. MMR ன்பதுபுட்டஶயம்த,ீ சல்ஸ்,பேபபல்யஶ
66. H1N1 ன்பது-

இன்புளுன்ழஶ

67. கஷதரக்தகஶஜன் உடயஷல் ந்ே உறுப்பில் தசஷக்கஷன்மன.
கல்லீல்

68. தற்றுக்கும் தற்பட்ட தலஸ்கள் ற்படுலதுசஶேஶண சரி

69. TB ன்பதுதக்தகஶபஶக்டீரிம் டிபெபர்குதரஶசஷஸ்
70. குச்சஷ லடில பஶக்டீரிஶலஶல் ற்படுலதுTB
71. பேஶப்புள் பகஶடி பயம் லிற்மஷல் லரபேம் குறந்தேத ேஶக்கும் தநஶய்புட்டஶயம்த
72. தயரிஶதல ஆஶய்ச்சஷ பசய்ேலர்சர் தஶனஶல்டு ஶஸ்
73. பீ ட்டஶ பசல்கதர சுப்பதுஇன்சுயஷன்

74. தகஶதனஶரிஶ ன்பதுபஶக்டீரிஶ தநஶய்...
75. கடல் யலம் லூட்டிகள்டல்ின்,தநங்கம்
76. இபேள யிபேம்பும்
வயௌயல்

77. பக்கன் தினில் உணர் ர்கள் உள்ளயடல்ின்,தநங்கம்
78. உனிரிங்கள் யலம் இடத்தற்கு வனர்யமடம்

79. வகக்கும் யிங்குகள் யலம் குததூந்தபப்குத

80. தநங்கங்கள் யிபேம்பும் உணவு யளககரில்

81. நிதின் உடல் வயப்ள-

98.4°-98.6°F

82. இபத்தச் சுமற்சளன கண்டந்தயர்
யில்னம் ஹர்யி
83. இதனத்ளத சுற் உள் உளவரிகர்டினம்

84. நட்பல் யழ்வு  அளமக்கடுயதுஈரிதழ் யழ்வு

85. இபத்தம் ின்னக்க வசல்யளத தடுத்து ஒலங்கு டுத்துயதுநட்பல் யழ்வு

86. இதனம் சுபேக்கும் ள ன் வனர்சஸ்னடல்

87. இதனம் யிரியளடந்த ளக்கு ன் வனர்ளடனஸ்னடல்

88. வயண்ட்ரிக்கள் யிரிபம் வது ற்டும் ஒடப்

89. நஸ்டர் வகநஸ்ட்" ன்று அளமக்கப்டுயதுசறுீ பகம்

90. வசந்ய்கள ற் ஆய்வு டத்தனயர்அபேண் வயங்கட்பநன்

91. இந்தன அயினல் கமகம் ங்குள்துவங்கலர்
92. யிஸ்கம் ஒபே -----ஒட்டுண்ணி

93. நட்குண்ணித் தயபங்கலக்கு டுத்துக்கட்டுநனட்னப

94. நனட்னபயில் உணவுப் வபேட்கள் உஞ்சுயதற்கு சப்
னயர்கள்-

ளநக்னகளபச னயர்கள்
95. னய் சகச்ளச பளகளப் ற் அயதுனகஸ்ட்டினப ன்ட்ரினஜ

96. உணவுக்குமல் வ்யவு ீ பளடனது9 நீ ட்டர்

97. வத ன்து-

தனிர் கரின ஊக்ககள்

98. குலக்னகஸ் பக்கூறு பலளநனக ஆக்ஸஜனற்ம் வறும்னது
த்தள பக்கூறுகள் உண்டகும்.
38ATP

99. கற்ல் சுயசம் ------  அளமக்கடும்.
வதத்தல்
100.

ஒிச்னசர்ளக ளடவறும் இடம்-

101.

தயபங்கில் ளசத்தன் ணி-

இள

ீ ர்க்கடத்துதல்
102.

வசனற்ளக சறுீ பகம் ன்து-

103.

சறுீ பகத்தன் அகு

104.

நண்புலயில் ------- உள்.

105.

யர்ச்சசர் இனக்கம் த்தள யளகடும்-

டனஸ் பள இபத்தல் உள் கமவுகள வயினனற்றுதல்

வப்பன்

இபட்ளட பம்ிளமகள் உள்

4

106.

வதன்ளநப னயர்கள் ந்த யர்ச்சசர் இனத்தற்கு உதபணம்-

107.

நல் சுபப்ிகள் சுபக்கும் னயதப் வபேள்-

108.

புல்லுபேயி னின் இபேவசற்வனர்-

ீ ர்த்தளசச் சர்பு இனக்கம்

ஹர்னநன்கள்

யிஸ்கம்
109.

தயபங்கின் இனக்கம் த்தள யளகப்டும்-

110.

னளனின் தந்தங்கள்-----

2

வயட்டும் ற்கள்
111.

தூண்டன் உடடி தல்யிள உதபணம்-

112.

இளகில் ----- உள்து-

113.

ல் தனிபகும் கழ்வு-

114.

ATP ன்து-

115.

ஹர்னநன்கள சுபப்து-

116.

பளக் னகடிக்கணக்க ---------- வசல்கல் ஆது.

117.

பம்புச் வசல் ---- குதகள வகண்டது.
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118.

ளசட்டன் வும் அளமக்கப்டுயது.

வதட்டல் சயிங்க

ச்ளசனம்

வதத்தல்

அடினசன் டிளப ஸ்னட்..

நல் சுபப்ி

பம்பு வசல்கல்

வசல் உடம்

119.

ஆக்ஸன்கள் ------ ன் வபேளப் வற்றுள்.

120.

ஆக்ஸன் ----- னர்ளயனல் னர்த்தட்டுள்.

121.

பெபன்கள் வபேபளனின் ந்த குதனில் கணப்டுகது.

122.

ஒற்ள பள பெபன்கள் கணப்டும் குத-

123.

உணர் உறுப்புகில் அடங்கபள்து-

ஆக்னஸிசம்

பெரிவம்ந

சம்ல் குதனில்

கபேயின் பம்புத் தசு

இபேபள பெட்பன்கள்
124.

நது உடன் நவயலச்ச ிரிதயிள கட்டுடுத்தும் பளனின்
குத-

ளஹனதநஸ்
125.

ச்னசகளபன் நற்றும் ண்னடகளபன் ஆக வசனற்றும்
நல் சுபப்ிகளணனம்

126.

பள உளகள் ---- வும் அளமக்கப்டும்

127.

ின் பளனில் கணப்டுயது-

128.

தண்டுயடத்னதடு இளணபம் பளனின் களடச குத-

129.

பளனிபேந்து --- இளணக் க பம்புகள் உபேயகன்.
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130.

இதனத்னதடு ிளணந்தபேக்கும் பம்பு-

131.

நர்ில் கணப்டும் சுபப்ி-

132.

இனக்கத்ளத ஓலக்கப்டுத்தும் உறுப்பு-

வநின்ஜன்

ன்ஸ்,சறுபள,பகும்

பகும்

னயகஸ் பம்பு

ளதநஸ் சுபப்ி

சறுபள

133.

த்தள னஜடி தண்டுயட பம்புகள் உள்.
31

134.

கலத்து குதனில் உள் ளதபய்டு சுபப்ி யங்க
ீ
கணப்டும் ள-

135.

கரிட்டிிசம் ந்த குளடல் ற்டும் னய்-

கய்டர்

ளதபய்டு
136.

ஆல் ,ீ ட்ட வசல்கள் சுபக்கும் ஹர்னநன்கள்-

137.

இபத்த சர்க்களபனின் அவு-

138.

இன்சுன் குளயக சுபப்தல் ------- னதன்றுகது.

139.

க்கும் ஹர்னநன் ன்று அளமக்கப்டுயது-

140.

வண் இப்வபேக்க ஹர்னநன்கள்-

141.

வ்யித நற்பம் கணப்டத வசல் ிரிதல்-

142.

நனசஸ் ன்து-

143.

தண்டுயட பம்புகள் ன்ளய-

144.

லும்புபேக்க னளன னதற்றுயிப்து-

குலக்னககன், இன்சுன்

80-120 ந./100ந.

டனடிஸ் வநல்டஸ்

அட்ரில்

ஈஸ்ட்னபஜன், புனபவஜஸ்டிபன்,ரிக்ஸன்

ளநட்டஸஸ்

குன்ல் குப்பு

கப்பு பம்பு

ளநக்னகக்டீரினம் டிபெர்குனசஸ்
145.

ளத் தனிபக நற்றும் க்டீரின-

146.

ஒபே வசல் உனிரி-

னக்னடனசல்ஸ்

அந

147.

துண்டதல்-

ஸ்ளனபளகப
அபேம்புதல்ளஹடிப

148.

கபேம் தன்ளநனற் ஸ்னர்கள்-

149.

தன்நகபந்தனசர்ளக-

ப்னஸ்னர்கள்

ஆட்னடனகந

அனல்நகபந்த னசர்ளகஅல்னனகந
கற்றுயம நகபந்த னசர்ளகஅினநஃி

ீ ரின்யம நகபந்த னசர்ளகளஹடினபி
150.

பலளநனளடந்த கபேவுற் பட்ளட -

151.

யிளதனித கிகலக்கு ன் வனர்-

ளசனகட்

ர்த்தனகர்ிக்
152.

சளதப்ற்றுள் கி த்தள யளகப்டும்
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153.

இபேபு வயடி கிட்டணி

வயடின உர் சறு கிஅந்தநந்தளப

அள தடுப்பு சுயர் கிவயண்ளட
154.

ஒபே யித்தள யிளதனின் அளநப்புவல்

155.

ின்யபேம் தயபங்கலக்கு இபே வனரிட்டு வனளப கூறுக.
வதன்ள-

னகக்கஸ் பசஃவப
156.

வயள்ரிக்கய்-

157.

ந-

158.

வட்டிங்கம்-

159.

ஆநணக்கு-

160.

ஆப்ிள்-

161.

அயளப-

162.

பூசணிக்கய்-

163.

சடதரி-

164.

வயட்டுக்கனப்பூண்டுச் வசடி-

குக்குநஸ் சட்ளடயஸ்

நஞ்சஃவப இண்டிக

னல்தன ங்கஃனன

ரிசஸ் கம்பெிஸ்

ளபஸ் னநஸ்

ப்ப் ர்பூரினஸ்

குக்கர்ிட்ட னநக்சந

கஸ்குட்ட ரிஃவக்ஸ

டிளபடக்ஸ் புனபகும்ன்ஸ்.
165.

நம் அன்மஶட லஶழ்லில் ஷக இன்மஷதஶேது.

166.

கதபபஶபேள்+கதப்பஶன்=

167.

கூழ்த் துகள்கள் லிலிபள்ர பேஶடர் நஷதயத ------ னப்படும்.

168.

பிரிதக நஷதயத+பிரிதக ஊடகம்-

கதசல்

கதசல்

பிரிதக ஊடகம்

169.

கூழ்க் கதசல்

கதசல்கரின் லதககள்3

170.

சர்க்கத கதசல் ஒபே ---- கயதல

171.

பேஶங்கல் கதசலுக்கு உேஶணம்

172.

கூழ்த் துகள்கரின் ீ து ஒரிஶனது பட்டு சஷேறும் நஷதயத-

173.

ஒழுங்கஷல்யஶ நஷதயில் இக்கும் கூழ்த்துகரின் இக்கத-

174.

கூழ்க்கதசல் துகள்கரின் உபேலரவு-

175.

ஒரிபுகஶ ேன்த பகஶண்டது-

176.

நீ ற்ம கதசலுக்கு உேஶணம்-

177.

பேலிட்டி கதசலுக்கு இற்தக கஶட்டும் உேஶணம்-

178.

ஆழ்கடல் பழ்குேயஷல் பன்படுகஷமது லஶப-

ஒபேபடித்ேஶன

சுண்ணஶம்பு நீ ரின் கயதல

டிண்டஶல் லிதரவு

பிபௌனிின் இக்கம்

10-2000 A°

பேஶங்கல்

பபன்சஸன், ஈேர்,

தநட்ஜன்

வீயஷம்-ஆக்ழஷஜன்
179.

கஶப்பர் சல்தபட்டின் கதேஷமன்-

180.

NaCl ின் கதேஷமன்-

20.7 கஷஶம்

36 கஷஶம்
NaBrின் கதேஷமன்-

181.

95கஷஶம்

பபஶட்டஶசஷம் சல்தபட்டின் கதேஷமன்16கஷஶம்

182.

இபேடிக் கதசயஷல் உள்ர உறுப்பினர்கரின் ண்ணிக்தக2

