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12-ஆம் வகுப்பு 
விலங்கியல் 

(3-மதிப்பெண் வினாக்கள்) 
 

1. கீட்ட ோன்கள்  வறையறுத்து மற்றும் அதன் கலறவறய குைிப்பிடுக. 

2. ஒற்றை சர்க்கறை மற்றும் அதன் வறககறை குைிப்பிடுக. 

3. கூட்டு சர்க்கறை என்ைோல் என்ன- உதோைணம் தருக. 

4. அவசியமோன அமிடனோ அமலங்கறை பட்டியலிடுக. 

5. குவோஷியோர்கள் என்ைோல் என்ன? அதன் அைிகுைிகறை குைிப்பிடுக. 

6. மைோசுமஸ் என்ைோல் என்ன? அதன் அைிகுைிகறை குைிப்பிடுக. 

7. (லிப்பிடுகள்) ககோழுப்பின் கசயல்போடுகறை குைிப்பிடுக. 

8. போலி அன்சோச்சுடைட் ட் ககழுப்பு அமிலங்கள் (PUFA) என்ைோல் என்ன? அதன் 

முக்கியத்துவம் யோது? 

9. றவட் மின்கைின் வறககறை கபயரிடுக. 

10. IRM மற்றும் IRW-வின் விரிவோக்கம் மற்றும் அதன் பண்புகள் என்ன? 

11. மனித உ லில் நீரின் பங்கு என்ன? 

12. BMI வறையறு 

13. குறை சர்க்கறைத் தன்றம (றைப்டபோ கிறைசிமோ) மற்றும் மிறக சர்க்கறை 
தன்றமக்கும் (றைப்பர்கிறைசிமோ) உள்ை டவறுபோடு தருக. 

14. பற்சிறதவு சிகிச்றசயின் கபயறை குைிப்பிடுக. 

15. றைப்படிற ஸ் என்ைோல் என்ன? 

16. பித்தப்றப கற்கள் எதன் கலறவயோல் உருவகின்ைன? 

17. கைர்னியோ என்ைோல் என்ன? 

18. ATP ஆனது கசல்லின் ஆற்ைல் கசலோவணி என ஏன் அறைக்கப்படுகிைது? 

19. பிைோஸ்மோகபரிஸிஸ் வறையறு. 

20. கைரிங்-புரூயர் டைப்கலக்ஸ் என்ைோல் என்ன? 

21. நியூடமோனியோறவ ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகைின் கபயர்கள் என்ன? 

22. இதய துடிப்பு என்ைோல் என்ன? 

23. ஈைிதல் வோல்வு அல்லது றமட்ைல் வோல்வு என்ைோல் என்ன? 

24. ஆஞ்சிடயோகிைோம் (இதயக்குைலற ப்பு ப  டதோற்ைம்) கசய்ய கோைணம் என்ன? 

25. இதயத்தறச இைத்தக் குைலற ப்பு நீக்கம் என்ைோல் என்ன? 
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26. CAD வறையறு 

27. இதய சுைற்சி என்ைோல் என்ன? 

28. ICCU வறையறு 

29. RHD வறையறு 

30. இதய-நுறையைீல் கசயல் தூண் லின் முக்கியத்துவம் பற்ைி ஏழுதுக? 

31. எம்டபோலஸ் மற்றும் துடைோம்டவோஸ் டவறுபடுத்தி எழுதுக 

32. கோர்ப்பஸ் ஆல்மிகன்ஸ் என்ைோல் என்ன? 

33. இைத்த அழுத்தம் வறையறு 

34. பக்கவோதம் வறையறு. 

35. RFM உைக்கம் (துரித கண அறசவுகளு ன் கூடிய உைக்கம்) என்ைோல் என்ன? 

36. முகுைம் மற்றும் அதன் கசயல்போட்ற  கூறுக. 

37. நுண்ணுயிரியல் வறையறு 

38. மடலரியோவின் வறகறை வறகப்படுத்துக. 

39. அமீபோ சுைற்சி என்ைோல் 

40. ஆண்டிஜன் (கசல்வைி டநோய் தற கோப்பு) மற்றும் ஆண்டிபோடி இைத்த வைிடநோய் 
தற கோப்பு) டவறுபடுத்துக. 

41. விலங்குவைி பைவும் டநோய்கள் வறையறு. 

42. AIDS கண் ைியும் முறைகறை கூறுக. 

43. அல்சீமிர் டநோய் என்ைோல் என்ன? 

44. மூறைக்கோய்ச்சல் வறையறு 

45. மறுவிறன கசயல்கறை பட்டியலிடுக 

46. மூறை - தண்டுவ  திைவம் என்ைோல் என்ன? 

47. ஆக்ஸி ோக்ஸின் / வோடஸோபிரிஸின் / கபோகைோஜஸ்ட்ைோன் / ரிலோக்ைின் பற்ைி சிறு 
குைிப்பு எழுதுக. 

48. மந்தபுத்தி (கசவிட்டு நிறல) / குறைபடுதன்றம மற்றும் வகீ்க டநோய் பற்ைி சிறு 
குைிப்பு வறைக. 

49. கிைோவி டநோய் குைிப்பு வறைக. 

50. றலடசோடசோம் என்ைோல் என்ன? 

51. கமலனின் வறையறு. 

52. கநட்ைோன் பற்ைி குைிப்பு எழுதுக. 

53. நுண்கணிதம் பற்ைி குைிப்பு ஏழுத்துக 
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54. பதப்படுத்துதல் பற்ைி வறையறு? 

55. டநோய் எதிர்ப்பு  அ க்குமுறை மருந்துகள் என்ைோல் என்ன? 

56. இைத்த வைி டநோய் தற  கோப்பு கசயல்முறைகள் யோறவ? 

57. பதப்படுத்துதல் வறையறு. 

58. கைப்பற ட்டிஸ் B - என்ைோல் என்ன? 

59. ELISA (எலிசோ) வறையறு 

60. MALT / GALT / BALT -  விைக்குக. 

61. குடைோடமோடசோம் என்ைோல் என்ன? 

62. கோர்டயோட்டிப்பிங் வறையறு மற்றும் அதன் கதோகுப்பு வறைப ம் தயோரிப்பு முறை 

63. மைபு வரிறச பகுப்போய்வு என்ைோல் என்ன’. 

64. குடைோனிங் ஏந்துயிரி என்ைோல் என்ன? 

65. வறகயி ல் என்ைோல் என்ன? 

66. ஜனீ் கதைபி என்ைோல் என்ன? மற்றும் அதன் வறககறை கூறுக. 

67. சூைலியல் வறையறு? 

68. உயிரினப்பன்றம என்ைோல் என்ன? 

69. உயிர்க்டகோைத்தின் பண்புகறை எழுதுக. 

70. இந்தியோவிலுள்ை உயிர்க்டகோைங்கைின் கபயர்கறை பட்டியலிடுக. 

71. முகில் விறதப்பு வறையறு? 

72. புடைோட்டிடயோமிக்ஸ் வறையறு? 

73. பசுறம இல்ல வோயுக்கள் வறையறு? 

74. பசுறம இல்ல வோயுக்கள் என்ைோல் என்ன]. 

75. எரித்துச் சோம்பலோக்கல் வறையறு. 

76. உயிரியத் தீர்வு வறையறு. 

77. MAB வறையறு 

78. இைத்த அழுத்த மோனியின் (ஸ்பிக்டமோ மோடனோ மீட் ர்) பயன்கறை கூறுக. 

79. இைத்தமோனி (ைடீமோறசக்ட ோ மீட் ர்) வறையறு. 

80. டபஸ்டமக்கரின் பயன்கறை கூறு. 

81. CT  அல்லது CAT வறையறு 

82. ஆட்ட ோ அனறலசர் என்ைோல் என்ன? 

83. மீன் வைர்ப்பு / டதன ீவைர்ப்பு / பட்டுப்பூச்சி வைர்ப்பு வறையறு. 
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84. ஸ்க த்டதோஸ்டகோப் வறையறு. 

85. கோல்நற களுக்கு போக்டீரியோவோல் ஏற்படும் டநோய்கறை கூறுக. 

86. கசயற்றக கருவூட் ல் என்ைோல் என்ன? 

87. மூல இணப் பிைோசக் டகோட்போட்ற  வறையறு 

88. தக்கணப் பிறைத்தலலின் கபோருள்  என்ன? 

89. இனம் என்ைோல் என்ன? 

90. மைபுத்திரி பிைழ்ச்சி அல்லது குடைோடமோடசோம் பிைழ்ச்சி என்ைோல் என்ன? 

91. ஆர்த்திரிட்ஸ் / ரிக்கட்ஸ் / எலும்பு டநோய் வறையறு. 

 

8 மதிப்பெண் வினாக்கள் 

 

1. புடைோட்டின் என்ைோல் என்ன? மற்றும் அதன் கறைவினோல் ஏற்படும் டநோய்கறை பற்ைி 
விவரி? 

2. உ ல் பருமனுக்கு கோைணமோன கோைணிகறை பற்ைி எழுதுக. 

3. றவட் மின்கைின் வறககறை குைிப்பிடுக. 

4. கல்லீைல் இறைநோர் வைர்சிக்கோன கோைணங்கறை குைிப்பிடுக. 

5. ஒலிமோசுபோட்டிற்கோன கோைணம் மற்றும் தடுப்புமுறைகள் பற்ைி கூறுக. 

6. இதய எதிகைோலி வறைப ம் கசயல்முறை பற்ைி எழுதுக. 

7. இைத்த வறககள் மற்றும் அதன் கசயல்போடுகறை கூறுக. 

8. இைத்தம் உறைதல் என்பறத வறையறு 

9. மோதவி ோய் சுைற்சி என்ைோல் என்ன? 

10. கசயற்றக கருத்தரித்தல் மற்றும் GIFT முறைகள் பற்ைி கூறுக. 

11. பின்வரும் பிைோஸ்மோ உட்கூறுகள் பற்ைி எழுதுக. 

i. அல்புமின் 

ii. குடைோபுமின் 

iii. ஃபிப்ரிடனோகஜன் 

iv. பிளுருபின் 

12. நீரிைிவு டநோய் மற்றும் மிறகநீர் நீைைிவு டவறுபடுத்துக. 

13. மனிதனுக்கு போக்டீரியோவோல் ஏற்படும் டநோய்கறை கூறுக 

14. மனிதனுக்கு பூஞ்றசயோனோல் ஏற்படும் டநோய்கறை கூறுக 
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15. மனிதனுக்கு றவைஸோல் ஏற்படும் டநோய்கறை கூறுக. 

16. மனிதனுக்கு ஏற்படும் போலியல் டநோய்கறை கூறுக. 

17. AIDS யின் அைிகுைிகள் மற்றும் அதற்கு டமற்ககோள்ைப்படும் டசோதறன முறைகள் 
தடுப்புமுறை மற்றும் போதுகோப்பு வைிகறை கூறுக. 

18. கீழ்கோணும் மைபியல் டநோய்கறை பற்ைி எழுதுக. 

i. அல்பினிசம் 

ii. SCID 

iii. அண்டிங்க் ன் ககோரியோ 

iv. கதிர் அைிவோள் டசோறக 

v. தலோசீமியோ 

19. உலக கவப்பமயமோதலோல் ஏற்படும் விறைவுகறை வரிறசப்படுத்துக. 

20. HGP பற்ைி சிறுகுைிப்பு எழுதுக. 

21. குடைோனிங் பற்ைி சிறுகுைிப்பு எழுதுக. 

22. புைத மோதிரி மற்றும் அதன் அறமப்பு பற்ைி சிறுகுைிப்பு எழுதுக. 

23. ஓடசோன் ப ல போதிப்பு பற்ைி எழுதுக. 

24. ஜனீ் சிகிச்றச என்ைோல் என்ன? அதன் வறககறை கூறு 

25. ஜின்கள் முலம் கருத்தற  முறைறய பற்ைி எழுதுக. 

26. இைத்த வறககறை வறகப்படுத்துக. 

27. நன்னரீின் வைம் எவ்வோறு டபணப்ப டவண்டும்? 

28. கீழ்கோண்பறவப் பற்ைி விரிவோக எழுதுக. 

i. டதணி வைர்ப்பு 

ii. பண்றண  

iii. மீன் வைர்ப்பு 

iv. பட்டு புச்சி வைர்ப்பு  

 

 

15 மதிப்பெண் வினாக்கள் 

 

1. மனித ஆண் இனப்கபருக்க உறுப்பு மண் லத்தின் பல்டவறு கசயல்போடுகறை விவரி. 

2. மனித கபண் இனப்கபருக்க உறுப்பு மண் லத்தின் பல்டவறு கசயல்போடுகறை விவரி. 
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3. இைத்தத்திலுள்ை கூறுகறை பற்ைி கட்டுறை எழுதுக. 
4. ஆர்னிதின் சுைற்சி விரிவோக எழுதுக. 

5. நோைமில்லோ சுைப்பி மண் லத்து ன் கதோ ர்புற ய பல்டவறு 
சுைப்பிகறை(டைோர்டமோன்ஸ்) பற்ைி எழுதுக. 

6. இைத்த ஓட்  மண் லம் பற்ைி கட்டுறை எழுதுக. 
7. அறனத்து சுைப்பிகறை வி  முக்கியமோனதோக பிட்யூட் ரி சுைப்பி ஏன் 

கருதப்படுகிைது? 
8. அட்ரீனல் சுைப்பி டகோபம், ஓட் ம் மற்றும் பயமுறுத்தல் ைோர்டமோன் என ஏன் 

அறைக்கப்படுகிைது. 
9. றதய்ைோய்டு சுைப்பி மற்றும் அதன் ஒழுங்கின்றமயோல் ஏற்படுவன பற்ைி விரிவோக 

எழுதுக. 
10. பின்வருன பற்ைி விரிவோக எழுதுக. 

i. நீரிைிவு டநோய் 

ii. மிறக நீரிைவு டநோய் 

11. மனித டநோய்கள் மற்றும் அதற்கோன போதுகோப்பு முறைகள் பற்ைி எழுதுக. 
12. உயிர் தகவலியல் பற்ைி கட்டுறை எழுதுக. 
13. DNA மறுடசர்க்றக கதோைில்நுட்பம் பற்ைி கட்டுறை எழுதுக. 
14. குடைோனிங் முறைகள் மற்றும் அதன் ஒழுக்கம் சோர்ந்த பிைச்சறனகள் பற்ைி எழுதுக. 
15. பசுறம இல்ல வோயுக்கள் மற்றும் சுற்றுசூைலில் அதன் தோக்கம் பற்ைி கட்டுறை 

எழுதுக. 
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