
BLUE PRINT 
உிரி - தாலலில் 

ல 
எண் 

பாடம் 
திப்பபண்கள் 

1 3 5 10 பாத்தம் 

1 
ஆஞ்சியோஸ்பபர்ம்களின் 
வககப்போடு 

3 6 5 10 24 

2 தோவ உள்ளகப்பில் 2 6 5 10 23 

3 
பசல் உிரில் ற்றும் 
பில் 

2 3 5 - 10 

4 உிர்பதோழிற் நுட்பவில் 2 3 5 10 20 

5 தோவ பசலில் 3 9 10 10 32 

6 
னித நல யம்போட்டில் 
உிரில் 

2 3 5 - 10 
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ஆஞ்சியோஸ்பபர்ம்களின் வககப்போடு 

முக்கி 3 திப்பபண் வினோக்கள்                   3+6+5+10 = 24 
1. லககப்பாட்டின் ந ாக்கங்கள் ாகல ? 

2. பெற்கக பகம லககப்பாடு என்மால் என்ன ? 

3. பரிநொதகன லககப்பாட்டின் ந ாக்கங்கள் ாகல? 

4. இய பொற் பபரிடுபகம என்மால் என்ன? 

5. பெர்நபரிம் என்மால் என்ன? 

6. புமப்புல்யி லட்டம் என்மால் என்ன? 
சில முக்கி 5 திப்பபண் வினோக்கள்  fl;lha 5 kjpg;ngz; tpdh 
1. அகிய உயக தாலலில் பபர் Nட்டுச்ெட்டத்தின் அம்ெங்கள் 

ாகல? 
2.  பெர்நபரித்தின் பக்கித்துலம் ாது? 
3. ால்நலெி, பொயாநனெி, யூ ~நபார்பிநெி ற்றும் ியூநெெி 

குடும்பங்கரின் பபாயராதாபக்கித்துலத்கதப் பற்மி எழுதுக 

4. பபந்தம் ற்றும் ெூக்கர் லககப்பாட்டின்  ிகம, குகமககர 
எழுதுக 

முக்கி 10 திப்பபண் வினோக்கள்   1 / 5  
1. பபந்தம் ற்றும் ெூக்கர் லககப்பாட்டின் அட்டலகை 

2. கெபிஸ்கஸ் நாஸாகெபனன்ெிஸ் தாலத்கத 
ககயச்பொற்கரால் லிலரி 

3. டாட்^uh பட்டல் தாலத்கத ககயச்பொற்கரால் லிலரி 

4. ரிஸிபனஸ் கம்யூனிஸ் தாலத்கத ககயச்பொற்கரால் லிலரி 

5. ியூொ பாடீெிாகா தாலத்கத ககயச்பொற்கரால் லிலரி  
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 tpUg;gKld;; Njh;T  vOjp vspa Kiwapy; 

kjpg;ngz; ngw topfs;          

 

Gj;jfj;jpd;  gpd; gFjpap;y; cs;s 1 kjpg;ngz; tpdhf;fis gbf;f 

itj;jhy; 8 my;yJ 9/14  kjpg;ngz; ngwyhk;. 

 

1 Mk; ghlj;jpy; 10 kjpg;ngz; tpdhtpw;F Fiwe;;jJ 7 kjpg;ngz; ngw 

vspa top 

 

1. kyhpd; tiuglk;   -  2 kjpg;ngz;  

2. kyhpd; #j;jpuk;    -  1 kjpg;ngz; 

3. kyhpd; gz;Gfs;   -  5 kjpg;ngz; 

 

 nge;jk; kw;Wk; `Pf;fh; tifg;ghl;bd; tiuglk;  tiuar; nra;jy; 

 

 Xt;nthU thu ,WjpapYk; kyhpd; tiuglk; tPl;L ghlkhf nfhLj;J 

tiua itj;jy; 
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தோவ உள்ளகப்பில் 

முக்கி 3 திப்பபண் வினோக்கள்                       2+6+5+10 = 23 
1. நலறுபாடு அகடதல் என்மால் என்ன? 

2. ஏன்ககா லகறு 

3. ஸ்கிரகீடுகள்  ார்கள் நலறுபடுத்துக 

4. காஸ்பாரின் தடிப்பு என்மால் என்ன? 

5. லறிச்பெல்கள் என்மால் என்ன? 

6. யூஸ்டீல் லகறு 

7. கற்கம உகம, கற்கமத்பதாப்பி நலறுபடுத்துக 

8. இகயிகடத்திசு என்மால் என்ன? அதன் லககககரக் 
குமிப்பிடுக 

9. சுலாெ அகம என்மால் என்ன? 

10. ஸ்பாஞ்ெிபான்ககா, பாயிநெட்பான்ககா நலறுபடுத்துக 

முக்கி 5 திப்பபண் வினோக்கள் 

1. ஆக்குத்திசுலின் லகககள் ாகல? 

2. புமத்நதால் திசு பதாகுப்பின் பைிகள் ாகல? 

3. ஒயலித்திகயத் தாலநலர், இயலித்திகயதால நலரின் 
உள்ரகப்பில் நலறுபாடுககர எழுதுக 

4. ஒயலித்திகயத் தாலநலர், இயலித்திகயதால நலக 
படம்லகந்து பாகங்ககரக்குமி 

5. இயலித்திகயதால இகயின் படம் லகந்து 
பாகங்ககரக்குமி 
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முக்கி 10 திப்பபண் வினோக்கள் 

1. லாஸ்குயார் திசு பதாகுப்பு பற்மி கட்டுக 
லகக 

2. கெயம் ற்றும் புநராம் 
கூட்டுத்திசுக்ககரப்பற்மி கட்டுக லகக 

3. ஒயலித்திகயத் தாலநலரின் உள்ரகப்கப 
லிலரி 

4. இயலித்திகய தால நலரின் உள்ரகப்கப 
லிலரி 

5. ஒயலித்திகயத் தாலத்தண்டின் உள்ரகப்கப 
லிலரி 

6. இயலித்திகய தாலத்தண்டின் உள்ரகப்கப 
லிலரி 

7. ஒயலித்திகயத் தால, இயலித்திகயதாலத் 
தண்டின் உள்ரகப்பில் நலறுபாடுககர 
அட்டலகைப்படுத்துக 

8. இயலித்திகயத் தால இகயின் 
உள்ரகப்கப படத்துடன் லிலரி 

www.kalvikural.com



 
2 kw;Wk; 3k; ghlj;jpy; rpy Fwpg;gpl;l glq;fis tiua 

nra;J ghfq;fis Fwpf;f nra;jy; 

 

glk; tiue;J ghfq;fis Fwp tifahd tpdhtpy; 

Fiwe;jJ 8 Kjy; 13 kjpg;ngz;fs; tUfpwJ.  MfNt 

xt;nthU ehSk; VNjDk; xU glj;ij tiua gapw;rp 

nra;jy; 

 

fUe;Jf;fis gbg;gijf;fhl;bYk; gltiujy; 

khzth;fspilNa Mh;tj;ij J}z;Lk;. 
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தோவ பசலில் 

முக்கி 3 திப்பபண் வினோக்கள்   3+9+10+10 = 32 
1.  ீர் ஒரிப்பிரத்தல் என்மால் என்ன? 

2. சுறல் ஒரி பாஸ்பரிகைம் எச்சூறயில் 
 கடபபறுகிமது 

3. ‘Z’   லறிபகம என்மால் என்ன? 

4. ஒரிச்நெர்க்கக  ிமிகள் என்மால் என்ன? அதன் 
லகககள் ாகல? 

5. இயலடில பசுங்கைிகம் என்மால் என்ன? 

6. ஒரிச்சுலாெம் என்மால் என்ன? 

7. ஒரிச்சுலாெம் ற்றும் இயட்சுலாெம் நலறுபடுத்துக 
8. ஒரிச்நெர்க்ககக பாதிக்கும் தால  காைிககரக் 

குமிப்பிடுக 

9. நலதிச்நெர்க்கக லகறு 

10. ATP ின் அகப்கப எழுதுக 

11. கிகரக்காயிெிஸ் லிகனின் ஒட்டுபாத்த 
ென்பாட்கட எழுதுக 

12. தரப்பபாயள் அல்யது ந டி பாஸ்பரிகைம் என்மால் 
என்ன? 

www.kalvikural.com



13. ஆக்ஸிஆம்பிநபாயிக் அல்யது இயலகக 
 ிகழ்ச்ெி லகறு 

14. ஜநனற்ம பாஸ்பரிகைம் என்மால் என்ன? 

15. காற்மில்யா சுலாெம்  லகறு 

16. சுலாெ ஈவு லகறு 

17. ப ாதித்தல் என்மால் என்ன? 

18.  co2   ெ ிகயப்புள்ரி என்மால் என்ன? 

19. லரர்ச்ெி லகரவு என்மால் என்ன? 

20. பகன ஆதிக்கம் என்மால் என்ன ? 

21. நபால்ட்டிங் என்மால் என்ன? 

22. ரிச்ான்ட் யாங்க் லிகரவு என்மால் என்ன? 

23. லரர்ச்ெி அடக்கிகள் என்மால் என்ன? 

24. ஒரிக்காயத்துலம்  என்மால் என்ன? 
25.குரிர்பதனம் என்மால் என்ன?  அதன் 

பன்ககர எழுதுக  
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முக்கி 5 திப்பபண் வினோக்கள் 

1. ஒரிச்நெர்க்ககின் பக்கித்துலத்கத எழுதுக 

2. பசுங்கைிகத்தின் அகப்கப படத்துடன் லிலரி 

3. சுறற்ெி ற்றும் சுறற்ெிியா பாஸ்பரிகைங்ககர 
நலறுபடுத்துக 

4. C3  ற்றும்   C4  தாலங்ககர நலறுபடுத்துக 

5. ஆய்வுக்குறல் ற்றும் புனல் ஆய்கல லிலரி 

6. நகனாங்கின் ஒரித்திக ஆய்கல லிலரி 

7. பூச்ெியுண்ணும் தாலம் பற்மி ெிறு குமிப்பு லகக 

8. சுலாெ ஈவு பற்மி ெிறு குமிப்பு லகக 

9. நகனாங்கின் சுலாொனி ஆய்கல லிலரி 

10. பபன்நடாஸ் பாஸ்நபட் லறிதடத்தின் 
பக்கித்துலத்கத எழுதுக 

11. ொர்நான்கரின் லாழ்லில் லிகரவுககர எழுதுக 

12. ஆக்ஸின்,  ஜிப்யின், கெட்நடாககனின், எத்தியின் 
ற்றும் அப்ெிெிக் அியம். 

13.  கபட்நடாகுநாம் பற்மி ெிறு குமிப்பு லகக 

14. கூன்குடுகல ப ாதித்தல் ஆய்லிகன லிலரி 

15. தாலங்கரின்  ீள் நபாக்கு லரர்ச்ெிக அரலிடும் 
பகமக லிலரி. 
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முக்கி  10   திப்பபண் வினோக்கள்    1/6 
1. C3  சுறற்ெிக லிலரி 

2. C4 லறித்தடத்கத லிலரி  
3. C2சுறற்ெிக லிலரி 

4. கிகரக்காயிெிஸ் என்மால் என்ன? அதன் 
படிககர லிலரி 

5. கிப்ஸ் சுறற்ெிகப்பற்மி  லிலரி 

6. பபன்நடாஸ் பாஸ்நபட் லறிதடத்கத லிலரி 
 

     Nkw;fz;l 6 tpdhf;fSk; fl;Liu tif my;yhj  (Flow 

Chart)  tiuglk; jd;ikiaf; nfhz;lJ. tiuglk; 

tiue;;jhNy %O kjpg;ngz;fis vspjhf ngwKbAk;. 

MfNt  thuj;jpw;F 1 tiuglk; tiua gapw;rp mspj;jy;. 
 

. 
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$Ljyhf kjpg;ngz; ngw  

யலும் சில முக்கி வினோக்கள் 

பசல் உிரில் 

1. குநாநாநொின் அகப்கப லிலரி 

2. ெிமப்பு லகக குநாநாநொம்ககரப் பற்மி 
ெிறுகுமிப்பு  லகக 

3. ஜனீ் அல்யது புள்ரி திடீர் ாற்மம்  ெிறுகுமிப்பு 
லகக 

4. திடீர் ாற்ம காைிகள் பற்மி ெிறுகுமிப்பு லகக 

5. திடீர் ாற்மத்தின் பக்கித்துலத்கத எழுதுக 

6. பாயிபிராய்டிின் பக்கித்துலத்கத எழுதுக 

7. குறுக்நகற்மம் என்மால் என்ன? அதன் 
பக்கித்துலத்கத எழுதுக 

8. பு லகபடம் என்மால் என்ன? அதகனப் 
படத்துடன் லிலரி 

9. tRNA லின் அகப்கப படத்துடன் லிலரி 

10. DNA,   RNA நலறுபடுத்துக 

www.kalvikural.com



உிர் பதோழிநுட்பவில் 
1. றுநெர்க்கக DNA க்கரின் _யம் உயலாக்கப்பட்ட   

2. யந்துப் பபாயட்கள் ாகல? 

3. தாலங்கரின் ஜனீ் இடப்பபர்லில் அக்நா 
பாக்டீரித்தின் பங்கு என்ன? 

4. DNA எவ்லாறு துண்டிக்கப்படுகமது? 

5. தாலங்கரில் அல்  ஜனீ் எவ்லாறு 
புகுத்தப்படுகிமது? 

6. ப ாதிகள் பகம புநாட்நடாபிராெ 
தனித்பதடுத்தகய லிலரி 

7. தனிபெல் புதம் என்மால் என்ன? அதன் பன்கள் 
ாகல? 
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னித நல யம்போட்டில் உிரில் 

 
1. தால பிர் பபயக்கத்தின் குமிக்நகாள்கள் ாகல? 

2. உிரி உங்கரின் பன்கள் ாகல? 

3. யத்துலத்தில் நுண்ணுிரிகள் ெிறுகுமிப்பு லகக 

4.  ியக்கடகய, ப ல், பயத்தி ற்றும் நதக்கின் 
பபாயராதா பக்கித்துலத்கத எழுதுக 

 

 

      md;whl tho;tpy; gad;gLj;Jk;  nghUl;fshf 

,Ug;gjhy; vspaKiwapy; gbf;f itf;fyhk;  
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BLUE PRINT 

BIO - ZOOLOGY 
 

t.vz; 

 

ghlk;  

kjpg;ngz;fs; 

1 3 5 10 nkh.k 

1 kdpjdpd; clw;nraypay;  4 6 5 20 35 

2 Ez;Zapupay;  3 3 5 - 11 

3 Neha;jilfhg;gpay;  1 6 5 - 12 

4 jw;fhy kugpay;  2 9 5 - 16 

5 Rw;Wr;#oy; mwptpay;  2 3 - 10 15 

6 gad;ghl;L capupay; 3 6 - 10 19 

7 gupzhkf; Nfhl;ghLfs;  1 3 5 - 9 
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fw;wy; jpwd; Fiwthd khzth;fSf;F fPo;f;fz;l ghlj; 
jiyg;Gfs; Njh;r;rp ngw NghJkhdJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 / 235 gf;fq;fs;            36 / 75 kjpg;ngz;fs; 

   ghlgpd; gFjpapy; cs;s xU kjpg;ngz; tpdhf;fs; 101id 
gbf;f itj;jhy; 8 Kjy; 10 kjpg;ngz; ngwyhk;.   
 

 

ghl 
vz; 

 

ghlk;  

kjpg;ngz;fs; 

1 3 5 10 nkh.k 

3 Neha;jilfhg;gpay;  1 6 5 - 12 

5 Rw;Wr;#oy; mwptpay;  2 3 - 10 15 

7 gupzhkf; Nfhl;ghLfs;  1 3 5 - 9 
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3. Neha;jilfhg;gpay; 
%d;W kjpg;ngz; tpdhf;fs;                    1+6+5 = 12 

1.nrayhf;f jilfhg;ig ke;jkhd jilfhg;gpypUe;J NtWgLj;Jf 

2.ghuhNlhg;> vgpNlhg; NtWgLj;Jf 

3.,k;ANdhFNshGypd; (m) Mz;bghbapd; tiffs; ahit? 
4.`hg;Nld; vd;why; vd;d? 
5.nry; tpOq;Fjy; vd;why; vd;d? 
6.mdh/igyhf;rp]; vd;why; vd;d? 
7.,d;lHnguhd;fs; vt;thW clw;nraypay; rhHe;j jil fhuzpfshf 
nray;gLfpd;wd? 
8.kz;zPuypd; gzpfs; ahit? 
9.Xg;NrhdPfuzk; vd;why; vd;d? 
10.Mz;bn[d; tiuaW 

11.jdpj;J fhzg;gLk; Mz;bghbfspd; gzpfs; (m) vjpH nghUs;fs; (m) 
,k;ANdhFNshGypd; Ig gzpfs; ahit? 
12.,k;ANdh xLf;fp vd;why; vd;d? 
13.ky;bgps; ];fpspNuhrp]; vd;why; vd;d? mJ vt;thW cz;lhfpwJ? 
14.NghNfhirl;Nlhrp]; vd;why; vd;d? Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
NghNfhirl;Lfis vOJ. 
15.Y}ap gh];baH fz;Lgpj;j jLg;G+rpfs; ahit? 
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Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fs;   (fl;lhak; tpdh gFjp) 
1. Mz;bghb top (m) jput top (m) ,uj;jtop (m) 

,k;ANdhFNshGypd; top jilfhg;ig tpthp. 
2. kz;zPuypd; mikg;G kw;Wk; gzpia tpthp 
3. ,k;ANdhFNshGypd; (m) Mz;bghbfs; (m) vjpHg;G 

nghUl;fs; gw;wp glj;Jld; tpthp.            

4. cWg;G khw;wk; vd;why; vd;d? khw;WWg;G tiffs; (m) 
fpuh/g;bd; tiffs; gw;wp vOJf.  

5. cWg;G khw;wj;jpd; my;yJ fpuhg;/bd; kugpa mbg;gilia 
tpthp 

6. khw;WWg;G epuhfhpg;gpd; ( my;Nyhfpuhg;l; kw;Wk; nrNdhfpuhg;l; 
epuhfhpg;G ) Vw;gLk; tpisTfs; my;yJ mwpFwpfis vOJf.  

7. tPf;fk; cz;lhtJ vt;thW ,ay;G Neha;j;jilf; fhuzpahf 
nray;gLfpwJ 

8. nghUe;jj;jF Neha;j; jilfhg;G vt;thW KLf;fp 
tplg;gLfpwJ 

9. Neha; jLg;ghw;wy; FiwT Neha;fs; (m) jilfhg;G FiwT 
Neha;fs; gw;wp vOJf. 

10. xt;thik (m) i`g;gh; nrd;rpl;btpl;b gw;wp tpthp? 

www.kalvikural.com



5. Rw;Wr;#oy; mwptpay; 
%d;W kjpg;ngz; tpdhf;fs;             2+3+10 = 15        

1.jkpo; ehl;bYs;s ,U Kf;fpa caphpa kpF tsq;fs; 
ahit?  

2.gRikaf tpisT (m) fz;zhb tPL tpisT vd;why; 
vd;d?  

3.Nkfq;fspy; J}Tjy; vd;why; vd;d?  

4.cyfshtpa ntg;g caHT vd;why; vd;d?  

5.caphpaj;jPHT vd;why; vd;d?  

6.#hpa Mw;wypd; epiwfs; ahit?  

7.fhHgd; jdpikg;gLj;Jjy; vd;why; vd;d? 
8.caphpa gy;tifik vd;why; vd;d? 
9.kioePH Nrfhpg;G vd;why; vd;d? mjdhy; Vw;gLk; 
gad;fis vOJf 

10.XNrhd; Fiwg;G nghUl;fs; (OSD) ahit? 
. 
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gj;J kjpg;ngz; tpdhf;fs; 
1. fz;zhb tPL tpisT vd;why; vd;d? fz;zhb tPL 

thAf;fs; gw;wp vOJf.  

2. cyfshtpa ntg;g caHT vd;why; vd;d? mjdhy; 
Vw;gLk; tpisTfis vOJf  

3. XNrhd; XH ,aw;ifahd #hpaj;jil vd;gij tpthp  

4. ,lHghL jUk; fopTfspd; Nkyhz;ik gw;wp vOJf. 
5. ,lHghlw;w fopTfis vt;thW Nkyhz;ik 

nra;ayhk; 
6. Mw;wy; neUf;fb vd;why; vd;d? Mw;wy; 

neUf;fbis jPHf;f vLf;fg;gl Ntz;ba 
eltbf;iffs; ahit?(m) Gjpa Mw;wy; tsq;fis 
cUthf;Fjiy tpthp 

7. ed;dPH Nrkpg;G gw;wp vOJf.(my;yJ) ed;dPH 
Nkyhz;ik gw;wp vOJf. 

www.kalvikural.com



7. gupzhkf; Nfhl;ghLfs; 
%d;W kjpg;ngz; tpdhf;fs;             1+3+5 = 9 

1. [Pd; FOkk; vd;why; vd;d? 
2. jFe;jd jg;gp gpioj;jy; vd;why; vd;d? 
3. `hh;B tPd; ngh;f; tpjp (m) caphpdj; njhif kugpay; 

vd;why; vd;d? 
4. n[h;k;gpshr Nfhl;ghL vd;why; vd;d? 
5. tiuaW rPrh fOj;J tpisT. 
6. rpwg;gpdk; vd;why; vd;d? mjd; tiffs; ahit? 
Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fs; 
1. gy;YUtikg;G (m) ghypkhHgprk; vd;why; vd;d? tptup. 
2. `hh;B tPd; ngh;f; tpjp  tptup. 
3. rpty; iul; tpisT my;yJ kugpa efHT gw;wp 

vOJf. 
4. rpwg;gpdkhjy; gw;wp xU fl;Liu tiuf. 
5. jdpikg;gLj;Jjy; Kiwfis tpthp 
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NkYk; mjpf kjpg;ngz; ngw fPo;f;fz;l 

tpdhf;fis gbj;jhy; kl;Lk; NghJkhdJ 
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k 11. kdpjdpd; clw;nraypay ; 
 Kf;fpa 3 kjpg;ngz;fs; tpdhf;fs;   4+6+5+20 = 35 
 
   ;1.  ngy;yf;uhtpd; mwpFwpfs; ahit?  
  2.  nghpnghp Nehapd; mwpFwpfs; ahit? 
 3.  Fthh;\pahh;fh; vd;why; vd;d? 
 4.  kuh];k]; vd;why; vd;d? 
 5.  hpf;nfl;]; Nehapd; mwpFwpfs; ahit? 
 6.  M];bNahkNyrpahtpd; mwpFwpfs; ahit? 
 7.  gpsh];Nkh/gPhprp]; vd;why; vd;d? 
 8.  ghHit fzf;fPL vd;why; vd;d? 
 9.  fz;Giu vd;why; vd;d? mjd; tiffs; ahit? 
 10. nul;bNdhgjp vd;why; vd;d? mjd; tiffs; ahit? (m) 

  tpopj;jpiuapy; Vw;gLk;  ghjpg;ig vt;thW miof;fyhk;.  

 11. n`hpq; G&ah; mdpr;ir nray; vd;why; vd;d? 

 12. ,ja Eiuapuy; nray;J}z;ly; vd;why; vd;d? mjd;   
  Kf;fpaj;Jtk; vd;d?   

 13.  PUFA vd;why; vd;d? 

 14. mj;jpahtrpakhd mkpNdh mkpyq;fs; vd;why; vd;d? 

  15. ,ja khw;W rpfpr;irapd; fl;LghLfs; ahit? 
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 16. cly; gUkd; vd;why; vd;d? 
17. BMI (m) cly; vil FwpaPL vd;why; vd;d? 
18. Fz;lhjy; Vw;glf; fhuzq;fs; ahit? 
19. fhh;g]; Y}l;bak; vd;why; vd;d? 
20. fhh;g]; my;gpfd;]; vd;why; vd;d? 
21. thnrf;lkp vd;why; vd;d? 
22. bA+ngf;lkp vd;why; vd;d? 
23. %is jz;Ltlj; jptuj;jpd; gzpfs; ahit 
24. fy;yPuy;; ,Wf;fp Nehapd; mwpFwpfs; ahit? 
25. mk;dPrpah vd;why; vd;d? 
26. jirfspd; Fiwe;j msT RUf;fk; vd;why; vd;d? 
27. kuz tpiwg;G (m) upfhHkhHb]; vd;why; vd;d? 
28. gprpNahnjugp tiuaW? 
29. khjtplha; Row;rp vd;why; vd;d? 
30. fhJ Nfshj; jd;ikapd; tiffs; ahit? 
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Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fs; 
 1. fhu;Nghi`l;Nul;Lfspd;  tiffs;       

   ahit? tptup. 
 2. gw;fhy;tha; rpfpr;irapd; gb epiyfs;            
   ahit? 
 3. cl;fpufpj;jYk; jd;kakhjYk; gw;wp tptup. 
 4. vYk;G KwpT vd;why; vd;d? tiffs; ahit? 
 5. rhu;f;Nfhkpaupd; mikg;gpid tptup? 
 6. ,uj;jk; ciwjy; vd;why; vd;d? gb epiyfs;      
   ahit? 
 7. epidthw;wy; vd;why; vd;d? tiffs; ahit? 
 8. cwf;fk; vd;why; vd;d? tiffs; ahit? 
 9. Njhypd; Ntiyfs; ahit? 
 10. ePupopT Nehapd; mwpFwpfs; ahit? 
 
 

 

www.kalvikural.com



gj;J kjpg;ngz; tpdhf;fs;; 
 
 1. rpWFlypy; eilngWk; nrupj;jiy tptup. 
 2. ,ja ,af;f Njhd;wYk; guTjYk; gw;wp tptup. 
 3. Rthrk; eilngWk; tpjj;jpid glj;Jld; tptup. 
 4. fz;zpd; FiwghLfs; gw;wp tptup 
 5. khjtplha; Row;rp gw;wp tptup. 
 6. ,uj;jj;jpd; ,iagpid tptup. 
 7. rpWePu; cUthFk; tpjj;jpid glj;Jld; tptup. 
 8. fhJ Nfshj;jd;ikapd; tiffis tptup. 
   9. Njrpa FLk;g eyj; jpl;lj;jpy; cs;s gy;NtW       
   nray;jpl;lq;fis tptup. 
 10.fhu;il cWg;gpd; nray; mikg;gpid tptup. 
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2. Ez;Zapupay;; 
%d;W kjpg;ngz; tpdhf;fs;    3+3+5 = 11 

1. va;l;]; Neha; (m) vr;.I.tp-ia fz;lwpAk; Nrhjidfs; 
ahit?  

2. fhyuh Nehapd; mwpFwpfs; ahit? 
3. mkPgpahrp]; vd;why; vd;d? 
4. Nfhop fUTs; tsh;g;G vd;why; vd;d? 
5. #Ndhrp]; vd;why; vd;d? 
6. Md;Nfhn[dpf; itu];fs; ahit? 
7. Ez;Zaphpaypy; ;,;uhgHl; Nfhr;rpd; gq;fspg;G vd;d? 
8. gpsh];Nkhbak; ghy;rpNguk; vt;tpjk; Mgj;jhdJ vd;gij 

tpthp? 
9. Y}ap gh];bAahpd; rhjidfis vOJf. 
10. buhd;];lf;rd; vd;why; vd;d? 
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Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fs; 
 
1. tpyq;F itu];fspd; tsHg;G Kiwia gw;wp vOJf. 
2. ghf;Bhpahtpdhy; cz;lhFk; ghy;tpid Neha;fs;? 
3. Ez;Zaphpfspd; njhw;W Neha; cw;gj;jp jd;ikf;F 

fhuzkhd jftikg;Gfs; ahit? 
4. vr;.I.tpapd; mikg;ig gw;wp vOJf 

5. HIV iturpd; mwpFwpfs; kw;Wk; va;l;]; fz;lwpAk; 
Nrhjid . fl;Lg;ghLk; Nkyhz;ikAk; vOJf.. 
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4. jw;fhy kugpay; 
%d;W kjpg;ngz; tpdhf;fs;                   2+9+5 = 16 
1.#g;gh; gf; vd;why; vd;d?  

2.kdpj FNuhNkhNrhk; njhFg;G tiuglk; (m) NfhpNahilg;gpq; 
gad;fs; %d;W vOJf 

3.re;jjp topj;njhlh; Ma;T vd;why; vd;d? 
4.DNA E}yfk; vd;why; vd;d? 
5.jyhrPkp;ah Nehapd; mwpFwpfs; ahit? 
6.[Pd; rpfpr;ir vd;why; vd;d? mjd; tiffs; ahit? 
7.GNuhl;bNahkpf;]; (m); Guj nra;jpapay; vd;why; vd;d?  

8.rpNfhNdl;lh; vd;why; vd;d? 
9.kdpj [PNdhk; jpl;lk; (HGP) vd;why; vd;d? 
10.FNshdpq; vd;why; vd;d? 
11.caphp jftypay; vd;why; vd;d? 
12.iyNrhirk; vd;why; vd;d? 
13.buhd];n[dpf; caphpfs; (m) kugpay;G khw;wg;gl;l caphpfspd; 
gad;fs; ahit? 
14.mz;bq;ld;nfhhpahtpd; jdpj;jd;ikfs; ahit? 
15.khWghliljy; vd;why; vd;d? 
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Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fs; 
1. buhd];n[dpf; caphpfs; (m) kugpay;G khw;wg;gl;l 

caphpfspd; gad;fs; ahit?  

2. FNshdpq; Kiwapd; ed;ikfs; ahit? 
3. FNshdpq; Kiwapd; jPikfs; ahit? 
4. kWNrHf;if b.vd;.V gad;fs; ahit? 
5. kdpjup;y; fhzg;gLk; VO njhFjp FNuhNkhNrhk;fs; 

ahit? tptup.  
 
 
 
 
 

. 
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6. gad;ghl;L capupay; 
%d;W kjpg;ngz; tpdhf;fs;                   3+6+10 = 19 

1.ghy;fha;r;ry; Nehapd; mwpFwpfs; ahit?  

2.nraw;if tpe;J}l;lk; (m) nraw;if fUTWjy; vd;why; vd;d? 
3.nraw;if tpe;J}l;lk; (m) nraw;if fUTUjypd; ed;ikfs; ahit? 
4.Ml;Nlh mdiyrhpd; Nkd;ikfs; ahit? 
5.];nlj];Nfhg;gpd; gad;fs; ahit? 
6.XU Nehaw;w eykhd fhy;eilia vt;thW fz;lwpayhk;? 
7.FQ;R nghwpf;fj; Njitahd Kl;ilfis vt;thW Njh;e;njLf;f 
Ntz;Lk;? 
8.nraw;if Ng];Nkf;fH vd;why; vd;d? 
9.vz;Nlh];Nfhg;gp vd;why; vd;d? 
10.rp.b. NjHe;jhuha;jy; nra;ayhk; - vd xU kUj;JtH $Wk; 
#o;epiyfs; ,uz;bid vOJ  

11.Ngzpfhj;jy; vd;why; vd;d? 
12.ntspapd fyg;G ,dg;;ngUf;fk; vd;why; vd;d? 
13.rhjhuz ,uj;j mOj;jk; ahJ? ];gpf;NkhkhNdhkPl;lhpd; gad;fs; 
ahit? 
14.EEG vd;why; vd;d? mjd; Kf;fpaj;Jtk; ahJ? 
15.mrPy; Nfhopapdj;jpd; gz;Gfs; ahit? 
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gj;J kjpg;ngz; tpdhf;fs; 
1. fhy;eilfSf;F Vw;gLk; guTk; Neha;fs; (m) 

njhw;wf;$ba njhw;W Neha;fs; gw;wp vOJf 

2. fhy;eil ,dg;ngUf;fj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
njhopy;El;gq;fis vOJf. 

3. fhy;eilfSf;F Vw;gLk; gutyw;w Neha;fis vOJf. 
4. gwit gz;iz mikf;Fk; Kiwia tpthp(m)Nfhop 

tsHg;gpd; Kf;fpa epiyfis vOJf 

5. kPd; Fsj;ij vt;thW Nkyhz;ik nra;tha; my;yJ kPd; 
Fsj;ij vt;thW Maj;jk; nra;tha;? 

6. ];nlnj];Nfhg;G kw;Wk; ];gpf;Nkh khNdhkPl;lH 
fUtpfis gw;wp vOJf. 

7. ,.rp.[p gw;wp vOJf. (m) PQRS miyfis gw;wp 
vOJf. 

8. fk;g;A+l;ll; NlhNkhfpuhgp(fzpdp CLfjpH cs;jsg;gl 
Kiw) (m) fzpdp Clr;Rr; rhHe;j CLfjpH cs;jsg;gl 
Kiw (m)CT ];Nfd; (m) CAT gw;wp vOJf 
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