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தாவரவியல்  

செல் - உயிரின் அடிப்படை அலகு 

1) புரஶரேரிரஶட்டிக் ற்றும் பெரேரிரஶட்டிக் செல்ேளுக்கு இடைரஶன 
ரலறுபஶடுேடர அட்ைலடைப் படுத்துே. 

2) எபே பதஷர்ந்த உிரிில் உள்ர செல் நஷடயஶன எபே அடப்பஶேக் ேபேதப்படுேஷமது 
ன்?  

3) தஶல செல்லுக்கு, லியங்கு செல்லுக்கு இடைரஶன ரலறுபஶட்டிடன 
அட்ைலடைப்படுத்துே. 

4) செல் சுறற்ெஷ - லடறு 

5) “லடிலம் செயஷன் பிதஷபயஷப்பு” ன்ம உிரில் ரேஶட்பஶட்டிடனப் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு 
லடே.  

6) “தஷட்ைஷைப்பட்ை செல்யஷன் ெஶவு” ன்ம நஷேழ்ச்ெஷின் பக்ேஷத்துலத்டத லகுத்துட. 
7) “செல் லிதஷ” அல்யது “செல் ரேஶட்பஶட்டின்” பக்ேஷ அம்ெங்ேடரக் குமஷப்பிடுே. 
8) “செல் சேஶள்டேின்” லிதஷலியக்குேள் ஶடல? 
9) ளஷவலீைன் ற்றும் ஷ்லஶன் ஆேஷரஶஶல் பன்சஶறஷப்பட்ை செல் சேஶள்டேிடன 

லகுத்துட. 
10) இன்ழஷபிண்ட் நஷபெக்ரிஸ் அல்யது நஷபெக்ரிஶய்டு பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
11) ேஷஶம் பஶழஷட்டில் லடே ற்றும் ேஷஶம் சநேட்டிவ் லடே பஶக்டிரிஶக்ேடர 

ரலறுபடுத்துே. 
12) செல் சுலரின் ரலதஷத்தன்டட பட்டியஷடுே. 
13) பிரஶஸ்ஷட் - லடறு. 
14) பஶயஷடரபஶரெஶம்ேள் அல்யது பஶயஷரெஶம்ேள் ன்மஶல் ன்ன? 
15) ேடெிடற - ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
16) ேடெிடறின் லடிலங்ேள் ற்றும் லடேேடரக் ேஶண்ே. 
17) ெரனஶ பஶக்டீரிஶலஶனது பெபஶக்டீரிஶலில் ரெர்க்ேப்பட்டுள்ரதஶ ன்? 
18) ஸ்லடீ்சபர்க் அயகு - லடடம. 
19) TEM ற்றும் SEM ரலறுபடுத்துே. 
20) செல் சுலரின் கூறுேள் ஶடல? 
21) “இடைச்செபேேல்” - லடறு. 
22) தண் இடறேள் ன்மஶல் ன்ன? 
23) பிரஶஸ்ரஶசைஸ் ரட்ைஶ பற்மஷ சுபேக்ேஶே லிலரி. 
24) செல் சுலர்ேரில் ேஶைப்படும் பய லடேஶன தடிப்புேடர பட்டியஷடுே. 
25) குறஷேள் ன்மஶல் ன்ன? அலற்மஷன் லடேேடர குமஷப்பிடுே. 
26) சைஸ்ரஶட்பெப்பெல் ன்பது ஶது? 
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27) செல்சுலரின் பைிேடர லிலரி. 
28) டசெல்ரய னப்படுலது ஶது? 
29) “அயகு ெவ்வு” லிலரி. 
30) சலரிர உள்ர புதங்ேள் ற்றும் உள்ரர உள்ர புதங்ேள் ரலறுபடுத்துே. 
31) பிரஶஸ்ஶ ெவ்லின் பைிேடர லிலரி. 
32) ெவ்லின் ேைத்து தஷமடனப் பஶதஷக்கும் ேஶைிேடர ழுதுே. 
33) செல் ெவ்லின் லறஷஶே வ்லஶறு சபஶபேட்ேள் ேைத்தப்படுேஷன்மன ன்படத லிலரி. 
34) செல் ெவ்லின் ஆற்மல் ரதடலபள்ர ற்றும் ஆற்மல் ரதடலற்ம ேைத்தல்ேரின் 

ரலறுபஶட்டை ழுதுே. 
35) அனிேள் ரதர்வு ேைத்து ெவ்லின் லறஷஶே ேைத்தப்படுலடத ேட்டுப்படுத்தும் இண்டு 

லிடெேடர குமஷப்பிடுே.  
36) ஃரபரேஶடெட்ைஶழஷஸ் - லடறு. 
37) டபரனஶடெட்ைஶழஷஸ் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
38) க்ரழஶடெட்ைஶழஷஸ் - பற்மஷ ழுதவும். 
39) ண்ரைஶபிரஶெ லடயப்பின்னயஷன் லடேேள் ஶடல? 
40) ழஷஸ்சைர்ரன - லடறு 

41) நஷபெக்ரிழஷன் பைிேடர லிலரி. 
42) டட்ரைஶேஶண்ட்ரிஶ செல்யஷன் ஆற்மல் டம் - லிலரி. 
43) ன் டட்ரைஶேஶண்டிரின்ேள் - பஶதஷ சுஶன தண்ணுறுப்புேரஶே ேபேதப்படுேஷமது. 
44) பிரஶஸ்டிடுேள் ன்மஶல் ன்ன? அதன் லடேேடர குமஷப்பிடுே. 
45) 70S லடே டரபஶரெஶம் ற்றும் 80S லடே டரபஶரெஶம்ேடர ரலறுபடுத்துே. 
46) பன்று லடேஶன செல் பகுப்பிடன பட்டியஷடுே. 
47) செல் பகுப்பு - லடறு. 
48) ரஶழஷஸ் செல் பகுப்பு படமில் நஷடயிலுள்ர துடை நஷடயேள் ஶடல? 
49) ஃபிஶக்ரஶபிரஶஸ்ட்டுேள் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே / வ்லஶறு ஃபிஶக்ரஶபிரஶஸ்ட் 

உபேலஶக்ேப்பட்ைது? 
50) டட்ைஶழஷஸ் பக்ேஷத்துலம் ெஷறு குமஷப்பு ழுதுே. 
51) ெஷனஶப்ெஷஸ் ன்மஶல் ன்ன? 
52) லடறு : குறுக்ரே ேயத்தல் 

53) ஶழஷழஷன் பக்ேஷத்துலம் ெஷறு குமஷப்பு ழுதுே. 
54) குன்மல் பகுப்பு பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 

 

உயிரினங்களின் வடகப்பாடு 

1) லடேபஶட்டில் - லடறு 

2) இதன் சதஶைர்பு சதஶப்பில் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
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3) உிரினங்ேள் லடேபஶட்டின் இன்மஷடஶட பற்மஷ லிலரி. 
4) ெஷற்மஷனம் ற்றும் அதன் லடேப்பஶடு ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
5) இண்டு லடே லடேப்பஶட்டு படமப் பற்மஷ சுபேக்ேஶே 

6) இண்டு உயே லடேபஶட்டு படமின் குடமபஶடுேள் ஶடல? 
7) ஆர்க்ேஷ பஶக்டிரிங்ேள் - லடறு. 
8) டலஸ்ேரின் உிர்ப்பண்புேள் ற்றும் உிற்ம பண்புேடர பட்டியஷடுே. 
9) “சதஶற்றுத் தன்ட லஶய்ந்த உிபேள்ர தஷலம்” ன்மஶல் ன்ன? 
10) டலழஷன் அரலிடன தீர்ஶனிக்ே உதவும் படமேள் ஶடல? 
11) டலழஷன் சலவ்ரலறு லடிலங்ேள் ஶடல? 
12) லரீின் - லடறு. 
13) லீஶய்டு - லடறு 

14) பிரிஶன் - லடறு. 
15) தஶல டலஸ் ரநஶய்ேளுக்கு ெஷய டுத்துக்ேஶட்டுேடர சேஶடுக்ேவும். 
16) பின்லபேலனலற்டம ரலறுபடுத்தவும் - டக்ரேஶஃரபஜ், ெரனஶஃரபஜ் ற்றும் 

பஶக்டீரிரஶஃரபஜ். 
17) லியங்கு டலஸ் ரநஶய்ேளுக்கு ெஷய டுத்துக்ேஶட்டுேடர சேஶடுக்ேவும். 
18) ஃரபஜஷன் லஶழ்க்டேச் சுறற்ெஷட லிலரி. 
19) லரீிபள்ர ஃரபஜஷன் நஷடயேள் பற்மஷ சுபேக்ேஶே லிலரி. 
20) டயரெஶசஜனிக் பஶக்டீரிம் லடறு. 
21) HIV-லின் ேட்ைடப்டப லடவும். 
22) டென் ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
23) ெஶர்ஸ் ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
24) இன்ைர்ஃசபஶன்ேள் ன்மஶல் ன்ன? 
25) பஶக்டீரிஶயஜஷ - லடறு. 
26) பஶக்டீரிங்ேரின் லடிலம் ற்றும் அடப்பின் அடிப்படைியஶன லடேப்பஶட்டிடன 

லிரக்ேவும். 
27) பஶக்டீரிஶலின் ேடெிடற அடலில் இண்டு லடேஶன அடவுேள் ஶடல? 
28) ரநர்டம ரலதஷத் தூண்ைல் நேர்வு ற்று தஷர்டம ரலதஷத் தூண்ைல் நேர்வு 

ரலறுபடுத்துே. 
29) பஶக்டீரிஶலின் ெஷய பன்ேடரக் குமஷப்பிைவும். 
30) பஶக்டீரிஶ - எபே இற்டே ேறஷவு நீக்ேஷ ன்? 
31) நஶர்ேடரப் பிரித்சதடுத்தல் ன்மஶல் ன்ன? 
32) டக்ேஶயஜஷ - லடறு. 
33) பூஞ்டெேரின் தனிப்பண்புேள் ஶடல? 
34) ேட்ைஶ எட்டுண்ைிேள் (அ) உிர் ெஶர்பு ஜலீிேள் [Obligate Parasites] ற்றும் 

ஶறும் எட்டுண்ைிேள் [Facultative Parasites] (அ) தஷசுச்ரெத உிரிேள் 
[Necrotrophs] - லடறு. 
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35) வஶஸ்ரைஶரிஶக்ேள் - லடறு 

36) பூஞ்டெின் கூட்டுிர் லஶழ்க்டே லடேேடர குமஷப்பிடுே. 
37) சபெஷடிரஶடெஸட்டுேள் - லடறு 

38) “தஶயஸ்” ன்மஶல் ன்ன? 
39) ஆஸ்ரேஶேஶர்ப் ற்றும் அதன் லடேேடரப் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
40) டிபெட்ைரஶடெஸட்டுேள் பழுட அற்ம பூஞ்டெேள் (Fungi Imperfect) ன்று 

அடறக்ேப்படுலது ன்? 
41) பூஞ்டெேரின் பன்ேடரப் பட்டியஷடுே. 
42) பூஞ்டெேரஶல் தஶலங்ேளுக்கு உண்ைஶகும் ரநஶய்ேடர குமஷப்பிடுே. 
43) உண்ைக்கூடி பூஞ்டெேளுக்கு ெஷய டுத்துக்ேஶட்டுேடர சேஶடுக்ேவும். 
44) ஃடபக்ேஶயஜஷ - லடறு. 
45) சபந்தஷக் - லடறு. 
46) டயக்ேன்ேள் ன்மஶல் ன்ன? 
47) ஆல்ேஶக்ேரின் எரிச்ரெர்க்டே நஷமஷேரின் லடேேடரப் பற்மஷ குமஷப்பு லடே. 
48) டபரினஶய்டுேள் - லடறு. 
49) ஆல்ேஶக்ேரின் இண்டு லடேஶன ேடெிடற லடேேள் ஶடல? 
50) ேடெிடறேரற்ம ஆல்ேஶக்ேளுக்கு ெஷய டுத்துக்ேஶட்டுேடரக் சேஶடுக்ேவும். 
51) ரெஶேஶன்ட் ற்றும் சவட்டிரஶேஶன்ட் ரலறுபடுத்துே. 
52) ஆல்ேஶக்ேரின் பன்ேடரப் பட்டியஷடுே. 
53) அேஶர் - அேஶர் - லடறு. 
54) டைரட்ைடட்டு ன்மஶல் ன்ன? 
55) எற்டமச் செல்புதம் (SCP) - லடறு. 
56) பெடிஶஃபிரேளன் - லடறு. 
57) ஆல்ேஶக்ேரின் தீட பக்கும் லிடரவுேள் ஶடல? 
58) ெஷற்மஷனம் - லடறு. 
59) சட்ைஶ ரெஶலஶன் ற்றும் அலற்மஷன் பண்புேடர குமஷப்பிடுே. 
60) ந்துயே லடேபஶட்டு படமின் குடமேள் ஶடல?   
61) பரிைஶ அடிப்படைியஶன லடேப்பஶடு ன்மஶல் ன்ன? 
62) தஶல உயேஷன் நீர் நஷய லஶழ்லன ன்று அடறக்ேப்படுபடல து? 
63) பிடரஶஃடபட்டுேரின் பண்புேடர குமஷப்பிடுே. 
64) பிடரஶடபட்டுேரின், ரேஷட்ரைஶஃடபட்டு ெந்ததஷ ஏங்ேஷ தன்டபடைது லிலரி. 
65) லகுப்பு சவப்பஶட்டிக்ரே, லகுப்பு ஆந்ரதஶசெரஶட்ரை ற்றும் லகுப்பு ஸ்டழ 

ஆேஷலற்டம ரலறுபடுத்துே. 
66) பிடரஶஃடபட்டுேரின் பன்ேடர பட்டியஷடுே. 
67) படீ் ன்மஶல் ன்ன? 
68) சைரிரைஶஃடபட்டுேரின் ெஷமப்புப் பண்புேள் ஶடல? 
69) சவட்டிரஶஸ்ரபஶஸ் ற்றும் ரவஶரஶஸ்ரபஶஸ் ரலறுபடுத்துே. 
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70) சைரிரைஶஃடபட்டுேரின் பன்று பன்ேடரக் குமஷப்பிடுே. 
71) ஜஷம்ரனஶஸ்சபர்ர ற்றும் ஆஞ்ெஷரஶஸ்சபர்ர இலற்மஷற்ேஷடைரஶன 

ரலறுபஶட்டிடன பட்டியஷடுே. 
72) ஜஷம்ரனஶஸ்சபர்ம்ேரின் பன்ேள் ஶடல? 
73) ஜஷம்ரனஶஸ்சபர்ம்ேரின் இண்டு பக்ேஷ லகுப்புேள் ஶடல? 
74) பரிரெஶதடன லடேப்பஶட்டியஷன் ரநஶக்ேங்ேள் ஶடல? 
75) சூழ்நஷடயலடே, சூழ்நஷடயச் ெஷற்மஷனம், கூட்டுச் ெஷற்மஷனம் ஆேஷலற்டம லடறு. 
76) சவர்ரபரிம் ற்றும் அதன் பன்பஶடுேள் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
77) அேஷய உயே தஶலலில் சபர் சூட்டுச் ெட்ைத்தஷன் பக்ேஷ அம்ெங்ேடர குமஷப்பிடுே. 
78) “:பய உயர் தஶலஶதஷரி” - ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
79) இபேசெஶற் சபரிடுபடமப்படி எபே உிரினத்தஷன் சபர் இண்டு செஶற்ேடரக் 

சேஶண்ைது. டுத்துக்ேஶட்டுைன் லிலரி. 
80) லிடதத் தஶலங்ேரின் சபந்தம் ற்றும் வகீ்ேர் லடேப்பஶட்டிடனப் பற்மஷ ழுதுே. 
81) சபந்தம் ற்றும் வகீ்ேர் லடேப்பஶட்டின் நஷடம, குடமேள் பற்மஷ ழுதுே. 
82) ேஸழ்க்ேண்ைலற்மஷற்கு லடேப்பஶட்டு நஷடயட ழுதவும். 

i) ஶல்ரலெஷ 
ii) செஶயஶரனெஷ 
iii) பெஃரபஶர்பிரெஷ 
iv) ஷபெரெெஷ 

83) ேஸழ்க்ேண்ைலற்மஷற்கு யரின் லஶய்ப்பஶட்டிடன ழுதவும். 
i) ஶல்ரலெஷ 
ii) செஶயஶரரெஷ 
iii) பெஃரைஶர்பிரெஷ 
iv) ஷபெரெெஷ 

84) ேஸழ்க்ேண்ைலற்மஷற்கு தஶலது இண்டு சபஶபேரஶதஶ பக்ேஷத்துலத்டத ழுதவும். 
i) ஶல்ரலெஷ 
ii) செஶயஶரனெஷ 
iii) பெஃரபஶர்பிரெஷ 
iv) ஷபெரெெஷ 

ஊட்ைச்ெத்து  [NUTRITION] 

1) எரி தற்ெஶர்பு ஊட்ை பஶக்டீரிங்ேள் ன்மஶல் ன்ன? 
2) எரி தற்ெஶர்பு ஊட்ை பஶக்டீரிங்ேள், ரலதஷ தற்ெஶர்பு பஶக்டீரிங்ேள் ற்றும் பிம 

ஊட்ைபடம பஶக்டீரிங்ேள் ஆேஷலற்மஷற்ேஷடைரஶன ரலறுபஶடுேடர ழுதவும். 
3) பூஞ்டெேரின் உை ஊட்ை படமட லிலரி 

4) ேயப்பு ஊட்ைபடம - லடறு 

5) பூச்ெஷபண்ணும் தஶலங்ேடர டுத்துக்ேஶட்டுைன் லடறு. 
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6) ரலதஷபடமத் சதஶகுப்பு [Chemosynthesis] பற்மஷ ெஷறுகுமஷப்பு லடே.  
7) தஶல உயேம் ற்றும் லியங்கு உயேத்தஷன் உை ஊட்ை படமட குமஷப்பிடுே. 
8) இன்மஷஶடஶ ேனிங்ேளுக்கு ரதடலஶன லடடமேடரக் குமஷப்பிடுே. 
9) சபபேபயங்ேள் ற்றும் ெஷறுபயங்ேள் பற்மஶக்குடமினஶல் ற்படும் அமஷகுமஷேள் 

ஶடல? 
10) சதஶைர்பு பரிஶற்மக் ரேஶட்பஶடு பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
11) ைஶன்னன் ெநஷடய ன்மஶல் ன்ன? 
12) டநட்ஜன் சுறற்ெஷின் நஷடயேள் ஶடல? 
13) டநட்ஜன் சலரிரற்மம் - லடறு. 
14) டநட்ரட்ைஶதல் - லடறு 

15) டநட்ரட் தன்ஶக்குதல் ன்மஶல் ன்ன? 
16) அம்ரஶனிஶலஶதல் ன்மஶல் ன்ன? 
17) கூட்டுிர் படமியஶன டநட்ஜன் நஷடயப்பஶடு ற்றும் கூட்டுிரி படம அல்யஶத 

டநட்ஜன் நஷடயப்பஶடு ஆேஷலற்மஷள்ேஷடைரஶன ரலறுபஶட்டிடன ழுதுே. 
18) சுறற்ெஷ ற்றும் சுறற்ெஷியஶ எரி பஶஸ்பரிேைங்ேளுக்ேஷடைர உள்ர 

ரலறுபஶட்டிடன ழுதுே. 
19) Z-லறஷபடம லடறு. 

20) நீரின் எரிஶற்ெஷடதவு பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
 

 

ஒளிச்செர்க்டக 

1) பலல் பற்மஷ ெஷறுகுமஷப்பு லடே. 
2) லடறு : ெவ்வூடு பலல் (Osmasis) 

3) ெவ்வூடு பலயஷன் பக்ேஷ பங்ேஷடன பட்டியஷடுே. 
4) ரிதஶக்ேப்பட்ை ேைத்தல் ன்மஶல் ன்ன? 
5) பிசௌனின் அடெவு ற்மஷ ெஷறுகுமஷப்பு லடே. 
6) டின்ைஶல் லிடரவு ன்மஶல் ன்ன? 
7) பவுதல் அழுத்தகுடம லடறு? 
8) புரஶட்ரைஶப் பிரஶஸ்ஶலின் பண்புேள் ஶடல? 
9) லிடமப்பு அழுத்தம் ன அடறக்ேப்படுலது து? 
10) பவுதல் அழுத்தக் குடமக்கும் நீர் உள்ரஶர்ந்த தஷமனும் இடைர உள்ர ரலறுபஶடுேள்? 
11) நீஶலிப் ரபஶக்டே லதீத்டதப் பஶதஷக்கும் ேஶைிேள் டல? 
12) நீஶலிப் ரபஶக்ேஷன் லடேேள் ஶடல? 
13) ரலர்-தண்டு லிேஷதம் லடறு. 
14) ஸ்ரைஶஶட்ைஶ அடப்பிடன லடறு? 
15) ஸ்ைஶர்ச் வ்லஶறு ெர்க்ேடஶே ஶற்மப்படுேஷமது. 
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16) இடயத்துடர தஷமந்த படுலதன் செல்படம பற்மஷ ெஷறுகுமஷப்பு லடே? 
17) டவட்ரஶரபஶனிக்ஸ் லடறு. 
18) டவட்ரஶரபஶனிக்ழஷன் நன்டேள் ற்றும் தீடேள் ஶடல? 

 

சுவாெித்தல்  

1) ரஶபிக் (ேஶற்றுள்ர) பஶக்டீரிஶ ற்றும் அனஶஃரஶபிக் (ேஶற்மஷல்யஶ சுலஶெ) 
பஶக்டீரிஶலிற்ேஷடைரஶன ரலறுபஶடுேள் ஶடல? 

2) ரேப்ரனஶஃபியஷக் Vs (தஷர்) நஷடயஶறும் ேஶற்மஷல்யஶ சுலஶெஷேள் இடைரஶன 
ரலறுபஶடுேள் ஶடல? 

3) ண்ரைஶஸ் ரபஶர்ேள் லடறு? 
4) எரிசுலஶெம் ற்றும் இபேள் சுலஶெம்ேளுக்ேஷடைரஶன ரலறுபஶடுேள் ஶடல? 
5) ஆக்ழஷஜரனற்ம பஶஸ்பரிேைம் லடறு. 
6) சபன்ரைஶஸ் பஶஸ்ரபட் லறஷத்தைம் பக்ேஷத்துலத்டத ழுதுே. 
7) சுலஶெ ரேஶளஷண்ட் (ஈ.வு) (respiratory quotient) லடறு. 
8) நடு நஷடயப்புள்ரி ன்மஶல் ன்ன? 
9) சநஶதஷத்த ன்மஶல் ன்ன? 
10) லரர்ச்ெஷ நஷடயேள் பற்மஷ ெஷறுகுமஷப்பு லடே. 
11) (i) ஆக்ெஷன், (ii) ஜஷப்பரில்யஷன், (ii) டெட்ரைஶடேரின், (iv) த்தஷயஷன் (v) ஆப்ெஷழஷக் 

அஷயம் லடறு. 

12) லரர்ச்ெஷ தடுப்பஶன்ேள் ஶடல? 
13) செல்தஷமன் ேஶயம் லடறு? 
14) குரிர்ப்பதனம் பற்மஷ நஶம் அமஷலன ஶடல?  
15) குரிர்ப்பதன படமின் நன்டேள் ற்றும் தீடேள் ஶடல? 

 

இனப்சபருக்கம் 

1) வ்லஶறு ஜனீ் றுரெர்க்டே பஶக்டீரிஶலில் நடைசபறுேஷமது? 
2) ஆல்ேஶலின் இனப்சபபேக்ே படமேள் ஶடல? 
3) ரெஶரேஷ: லடறு. 
4) ரவட்ரஶரேஷ, பற்மஷ லிலஶதஷ. ற்றும் அதன் லடேேள் ஶடல? 
5) ரலறுபடுத்துே. அடனரெஶரேஷ ற்றும் ஊரேஷ. 
6) ேஷஶப்டிங் ன்மஶல் ன்ன? 
7) ெஷறுகுஷ ன்மஶல் ன்ன? 
8) உைல் இனப்சபபேக்ேத்தஷன் நன்டேள் ஶடல? 
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9) ஸ்ரைஶயஷன் ற்றும் ஆப்செட் இடைர ரலறுபஶடுேள். 
10) தண்சபபேக்ேம் பற்மஷ ெஷறுகுகுமஷப்பு ழுதுே. 
11) ெர்ல லல்யட (பழுதஷமன் சபற்றுள்ரட) லடறு. 
12) தன் ேந்தச் ரெர்க்டே லடேேள் ஶடல? 
13) தன் ேந்தச் ரெர்க்டே ற்றும் அல் ேந்தச் ரெர்க்டேின் ெஷய நன்டேள் 
  குமஷத்து ழுதுே. 
14) ேந்த ரெர்க்டேக்ேஶன ேஶைிேள் ஶடல ற்றும் டுத்துக்ேஶட்டுேளுைன் லிலரி.  
15) தன் ேந்த ரெர்க்டே ற்றும் அல் ேந்த ரெர்க்டேக்கு இடைரஶன 
  ரலறுபஶடுேள் ஶடல? 
16) இட்டை ேபேதரித்தல் குமஷத்து ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
17) பலிடைதல் ன்மஶல் ன்ன? 
18) பின்லபேம் பஶேங்ேள் ேபேத்தரித்தலுக்கு பிமகு வ்லஶறு ஶற்மடைபம் 

a. சூற்டப சுலர்  
b. ெஷனர்ஜஷட்டுேள் 

c. சூல் ேஶம்பு 
d. சூல் துடர 

e. ஆன்டிரபஶைல் செல்ேள் 

19) லித்தஷடயக்கு ேஸழ்த்தண்டு ற்றும் லித்தஷடயக்கு ரல் தண்டிற்கு இடைரஶன 
  ரலறுபஶடுேள் ஶடல? 
20) லிடத படமத்தலுக்ேஶன அேபுமக் ேஶைிேள் ஶடல? 
21) லிலிபஶரி (அ) ேைிிரயர லிடத படரத்தல் குமஷத்து ெஷறுகுமஷப்பு ழுதுே. 
22) தஶலங்ேரின் பப்படைதல் லடறு. 
23) உதஷர்தயஷன் பக்ேஷத்துலம் ன்ன? 
24) பப்படைதல் லடேேள் ஶடல? 
25) உதஷர்வு பகுதஷ ன்மடறக்ேப்படுலது ன்ன? 

 

தாவர உைற்கூறியல் 

1. ஆக்கு தஷசுக்ேள் பண்புேள் ஶடல? 
2. ஆக்கு தஷசுக்ேள் லடறு. 
3. பிரிிடறம் வ்லஶறு லடேப்படுத்தப்படுேஷமது? 
4. ரி தஷசு லடேேள் ஶடல? 
5. பஶன்டேஶ, ரேஶயன்டேஶ, ஸ்ேஷரின்டேஶ லடேப்படுத்துே. 
6. நஶர்ேள் பற்மஷ ெஷறுகுமஷப்பு லடே. 
7. டெயத்தஷலுள்ர நஶன்கு லடேஶன செல்ேள் டல? 
8. புரரஶத்தஷலுள்ர நஶன்கு லடேஶன செல்ேய் டல? 
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9. துடைசெல்ேள் லடறு. 
10. ரற்ரதஶல் தஷசு அடப்பு பைிேள் ஶடல? 
11. லஶஸ்குயஶர் ேற்டமின் பல்ரலறு லடேேடர பட்டியஷடுே. 
12. அடித்தஷசு அடப்பு வ்லஶறு ரலறுப்படுத்துலஶய்? 
13. பஶன்டேஶ ற்றும் ரேஶயன்டேஶ லடேேள் ஶடல? 
14. எபே லித்தஷடய ற்றும் இபேலித்தஷடய இடைரஶன ரலறுபஶடுேய் ஶடல? 
15. எபே லித்தஷடய ற்றும் இபேலித்தஷடய தண்டுக்ேஷடைரஶன ரலறுபஶடுேள் ஶடல? 
16. சடுல்யஶ லடறு. 
17. அேத்ரதஶயஷயஷபேந்து புமத்ரதஶடய ரலறுப்படுத்துே. 
18. ரல்ேஸழ் இடய ன்மஶல் ன்ன? .ேஶ. தபேே. 
19. இபேபக்ேபம் எத்த அடப்புடை இடய ன்மஶல் ன்ன? 
20. தஶல தஷசு லரர்ப்புக்கு பன்படுத்தும் ஊைேம் ண்சைன்ன? 
21. தஶல தஷசு லரர்ப்பில் தண்ணுிர் நீக்ேம் வ்லஶறு செய்ப்படுேஷமது? 
22. புமத்ரதஶற்மஶக்ேம் ன்மஶல் ன்ன? 
23. தஶலத்தஷசு லரர்ப்பின் பன்ேள் ஶடல? 
24. புரஶட்ரைஶபிரஶெம் வ்லஶறு பிரித்சதடுக்ேப்படுேஷமது? 
25. எபே செல் புதத்தஷற்ேஶே பன்படும் ெஷய உிரினங்ேள் சபரிடன குமஷப்பிடுே? 
26. எபே செல் புதத்தஷன் பன்ேள் ஶடல? 
27. பஶயஷ த்தஷயஷன் ேஷடரக்ேஶல் ன்மஶல் ன்ன? 
28. ைஶபிக் (Edaphic Factors) ேஶைிேள் ன்மஶல் ன்ன? 
29. டக்ரேஶடெஶ லடறு. (ரலரி பூஞ்டெேள்) 
30. லியங்கு சதஶற்மஷேள் ற்றும் சதஶற்று தஶலங்ேளுக்ேஷடைரஶன ரலறுபஶடுேள்.  
31. சபபேங்சேஶடிேள் ங்ரே (ேஶை) ேண்ைமஷ படிபம்? 
32. ரபஶட்டிிைல் ன்மஶல் ன்ன? 
33. லஶர்ஷங்ேஷன் தஶல லடேப்படுத்துதல் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
34. ரலர்ப் பகுதஷேள் ன்படல ஶடல? 
35. ரலர் அடப்பின் லடேேள் லிலரி? 
36. ரலரின் பதன்டஶன ற்றும் இண்ைஶம் நஷடய பைிேள் டல? 
37. ஆைிரலர் அடப்பு ஶற்மடைதல் லிலரி? 
38. நஷஷட்ரைஶரபஶர்ேள் (சுலஶெ ரலர்ேள்) ன்படல ஶடல? 
39. ேஷறங்கு ரலர்ேள் ற்றும் சேஶத்து ரலர்ேள் ரலறுப்படுத்துே. 
40. சதஶற்று ரலர்ேள் லடறு. 
41. ரெஷப்பு ரலர்ேள் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
42. ரெஷப்பு ரலர்ேள் லடேப்படுத்தடய பட்டியஷடுே. 
43. சஶட்டுக்ேள் லடறு அதன் லடேேள் ஶடல? 
44. தண்டின் பல்ரலறு பைிேள் ஶடல?  
45. தண்டு வ்லஶறு ஶற்மடைேஷமது? அதன் லடேேள் குமஷத்து ழுதுே? 
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46. ஃபில்ரயஶேஷரஶடு ற்று ேஷரஶரைஶடு ரலற்றுடே ெஷயலற்டம குமஷப்பிடுே. 
47. தடேஸழ்த் தண்டு பல்ரலறு லடேேள் ஶடல?  
48. இடயேரின் பல்ரலறு பஶேங்ேள் சுபேக்ேஶே ழுதுே. 
49. தனிிடய ற்றும் கூட்டிடய இடைரஶன ரலறுபஶடுேள்? 
50. இடய வ்லஶறு உபேஶறுேஷன்மன? 
51. டரெஶம் நன்டேள் ஶடல? 
52. பூச்ெஷ உண்ணும் தஶலம் லிரக்குே? 
53. லடய நம்படவு ற்றும் இடை நம்படவுக்கு இடைரஶன ரலறுபஶடுேள். 
54. இடய அடவு லடறு. 
55. ஞ்ெரி லடேப்படுத்துதல் குமஷப்பிடுே. 
56. லடறு : இடைஞ்ெரி 

57. பூ தண்டின் ஶறுபடைந்தது ன்படத ஆதரிக்கும் ெஷயலற்டம ெஶன்றுேளுைன் 
  குமஷப்பிடுே. 
58. பூக்ேரின் (இன்மஷடந்த) ற்றும் அலெஷற்ம (இன்மஷடஶத) பஶேங்ேள் ஶடல?  
59. ரேஶடைேஶய ற்றும் அல்யஷலட்ைம் குமஷத்து ெஷறு குமஷப்பு ழுதுே. 
60. ரேஶடைேஶய உமக்ேம் லடறு. 
61. ரேஶடைேஶய உமக்ேத்தஷன் பல்ரலறு லடேேடர லிரக்குே. 
62. சூல்எட்டு படமின் பல்ரலறு லடேேள் ஶடல? 
63. உண்டக் ேனி ற்றும் சபஶய்க்ேனி ன்மஶல் ன்ன? 
64. ேனிின் அடப்டப லிரக்குே. 
65. தனிக்ேனி பற்மஷ சுபேக்ேஶே ழுதுே. 
66. தஷள் ேனி லடறு. 
67. லிடதேள் லடேேள் ஶடல? 
68. சலடிக்ேனி ற்றும் சலடிஶக்ேனிக்ேஷடைரஶனடத ரலறுபடுத்துே? 
69. சயகூம் ன்மஶல் ன்ன? டுத்துேஶட்டு தபேே. 
70. உயர் சலடிக்ேனிேள் ன்மஶல் ன்ன? 
71. ஈடம ேந்தப்டபட ஏடம ேந்தப்டபியஷபேந்து ரலறுபடுத்து. 

 

GENETICS 

1) பில் லடறு. 
2) பில் குமஷத்து ெஷறுகுமஷப்பு ழுதுே. 
3) ரலறுபடைதல் ன்மஶல் ன்ன? 
4) பஶம்பரித்தஷன் அடிப்படை ெஷமப்பம்ெங்ேள் ஶடல? 
5) சட்ையஷன் ரெஶதடனட நஷபைபிக்ே பரிரெஶதடன தஶலஶே பட்ைஶைி தஶலம் 

இபேந்தது நஷஶப்படுத்துே. 
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6) சண்ையஷன் பக்ேஷ பன்று லிதஷேள் குமஷப்பிடுே. 
7) ஜனீ்ேரின் பக்ேஷ அம்ெங்ேள் ஶடல? 
8) SAT குரஶரஶரெஶம் லடறு. 
9) குரஶரஶரெஶம் லடேேள் ஶடல? 
10) B-குரஶரஶரெஶம்ேள் ன்மஶல் ன்ன? 
11) Identify the difference between Lamp brush chromosome and polytene 

chromosome. 

12) குரஶரஶரெஶம் - லடறு. 
13) நஷடைப்பு ெஷறுகுமஷப்பு ழுதுே. 
14) பிடைப்பு ெஷறு குமஷப்பு ழுதுே. 
15) குறுக்ரேற்மம் பக்ேஷத்துலத்டத ழுதுே. 
16) ஜனீ் லடப்பைத்தஷன் (Mapping) பன்ேள் ஶடல? 
17) பதஷலீட்டு தீடீர்ஶற்மம் ற்றும் அதன் லடேேடர லிலரி. 
18) தஷடீர் ஶற்மத்தஷன் பக்ேஷத்துலம் ன்ன? 
19) தஷடீர் ஶற்ம ேஶைிேள் ெஷறு குமஷப்பு லடறு. 
20) இைம் சபர்தல் குரஶரஶரெஶம் பிமட்ெஷ லடறு. 
21) நீக்ேம் ற்றும் பிதஷசடுதல் குரஶரஶரெஶம் பிமட்ெஷட ரலறுப்படுத்துே. 
22) பிரஶய்டி பக்ேஷத்துலம் ழுதுே? 
23) பிரஶய்டி லடறு ற்றும் அதன் லடேேடர குமஷப்பிடுே. 
24) பஶக்டீரிஶ இல்பு ஶற்மம் பற்மஷ ெஷறு குமஷப்பு லடே. 
25) அதஷசுபேக்ே சுபேள் ன்படல ஶடல? 
26) எேஶெஶேஷ துண்டுேள் ன் பஶதஷ சதஶைர்ச்ெஷற்ம இட்டிப்பஶதல் ன்மடறக்ேப்படுேஷமது? 
27) பஶன்ஜனீ்ேள் லடறு. 
28) பஶம்பரிம் பற்மஷ ெஷய ேபேத்துபேக்ேஶன (சேஶள்டேேடர) குமஷப்பிடுே. 
29) சண்ையஷன் சலற்மஷக்ேஶன ேஶைங்ேடர பட்டியஷடுே. 
30) ரெஶதடன ேயப்பு ற்றும் தற்ேயப்பு லடறு.  
31) ஜனீ் செல் தஷர்செல் (சதஶைர்பு) லடேேள் ஶடல? 
32) ஏங்கு தன்ட ற்றும் எடுங்கு தன்டேஷடைரஶன ரலறுபஶடுேள்? 

 

 

 

 


