
    கயன் லிதைகள் லட்சப் குல 

 

அமலில் 10ம் லகுப்பு  
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அமலில் 10ம் லகுப்பு 
1. கடயல் லலம் பலூட்டிகள்- 

டல்பின்,ைங்கயம் 
 

2. இபேதர லிபேம்பும்  
வலௌலல் 
 

3. பக்கன் தனிில் உணர் நர்கள் உள்ரதல- 
டல்பின்,ைங்கயம் 
 

4. உிரினங்கள் லலம் இடத்ைற்கு வபர்- 
லறடம் 
 

5. வகமக்கும் லியங்குகள் லலம் பகுை- 
தூந்ைப்பகுை 
 

6. ைங்கயங்கள் லிபேம்பும் உணவு லதக- 
கரில் 
 

7. னிைனின் உடல் வலப்பநதய- 
98.4°-98.6°F  
 

   8. இத்ைச் சுறற்சத கண்டமந்ைலர் 
லில்யம் ஹர்லி 
 

8. இைத்தை சுற்ம உள்ர உதம- 
வபரிகர்டிம் 
 

9. ட்ல் லழ்வு ன அதறக்கபடுலது- 
ஈரிைழ் லழ்வு 
 

10. இத்ைம் பின்னனக்க வசல்லதை ைடுத்து ஒலங்கு படுத்துலது- 
ட்ல் லழ்வு 
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11. இைம் சுபேக்கும் நதய ன்ன வபர்- 

சஸ்னடல் 
 

12. இைம் லிரிலதடந்ை நதயக்கு ன்ன வபர்- 
தடஸ்னடல் 
 

13. வலண்ட்ரிக்கள் லிரிபம் வபது ற்படும் ஒய- 
டப் 
 

14. ஸ்டர் வகஸ்ட்" ன்று அதறக்கப்படுலது- 
சறுநீகம் 
 

15. வசந்நய்கதர பற்ம ஆய்வு நடத்ைலர்- 
அபேண் வலங்கட்ன் 
 

16. இந்ை அமலில் கறகம் ங்குள்ரது- 
வபங்கலர் 
 

17. லிஸ்கம் ஒபே ------ 
ஒட்டுண்ணி 
 

18. ட்குண்ணித் ைலங்கலக்கு டுத்துக்கட்டு- 
னனட்னப 
 

19. னனட்னபலில் உணவுப் வபபேட்கள் உமஞ்சுலைற்கு சமப்பன 
னலர்கள்- 
தக்னகதச னலர்கள் 
 

20. னநய் சகச்தச பதமகதரப் பற்ம அமலது- 
னகஸ்ட்டின ன்ட்ரியஜ 
 

21. உணவுக்குறல் வ்லரவு நீரபதடது- 
9 ீட்டர் 
 

22. வநை ன்பது- 
ைிர் கரி ஊக்ககள் 
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23. குலக்னகஸ் பயக்கூறு பலதக ஆக்ஸஜனனற்மம் வபறும்னபது 
த்ைதன பயக்கூறுகள் உண்டகும். 
38ATP 
 

24. கற்மல்ய சுலசம் ------ ன அதறக்கபடும். 
வநைத்ைல் 
 

25. ஒரிச்னசர்தக நதடவபறும் இடம்- 
இதய 
 

26. ைலங்கரில் தசயத்ைன் பணி- 
நீர்க்கடத்துைல் 
 

27. வசற்தக சறுநீகம் ன்பது- 
டயஸ் பதம இத்ைல் உள்ர கறவுகதர வலரினற்றுைல் 
 

28. சறுநீகத்ைன் அயகு 
வநப்ன் 
 

29. ண்புலலில் ------- உள்ரன. 
இட்தட நம்பிதறகள் உள்ரன 
 

30. லரர்ச்சசர் இக்கம் த்ைதன லதகபடும்- 
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31. வைன்தன னலர்கள் ந்ை லரர்ச்சசர் இத்ைற்கு உைணம்- 
நீர்த்ைதசச் சர்பு இக்கம் 
 

32. நரல்ய சுப்பிகள் சுக்கும் னலைப் வபபேள்- 
ஹர்னன்கள் 
 

33. புல்லுபேலி ின் இபேவசற்வபர்- 
லிஸ்கம் 
 

34. ைலங்கரின் இக்கம் த்ைதன லதகப்படும்- 
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35. தனின் ைந்ைங்கள்----- 
வலட்டும் பற்கள் 
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36. தூண்டயன் உடனடி பைல்லிதன உைணம்- 

வைட்டல் சலிங்க 
 

37. இதயகரில் ----- உள்ரது- 
பச்தசம் 
 

38. பல் ைிகும் நகழ்வு- 
வநைத்ைல் 
 

39. ATP ன்பது- 
அடினனசன் டித பஸ்னபட்.. 
 

40. ஹர்னன்கதர சுப்பது- 

நரல்ய சுப்பி 
 

41. பதரக் னகடிக்கணக்கன ---------- வசல்கரல் ஆனது. 

நம்பு வசல்கரல் 

 

42. நம்புச் வசல் ---- பகுைகதர வகண்டது. 
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43. தசட்டன் னவும் அதறக்கப்படுலது. 

வசல் உடயம் 

 

44. ஆக்ஸன்கள் ------ ன்ம வபபேதரப் வபற்றுள்ரன. 

ஆக்னஸபிரசம் 

 

45. ஆக்ஸன் ----- னபர்தலல் னபர்த்ைபட்டுள்ரன. 

நபெரிவயம் 

 

46. நபென்கள் வபபேபதரின் ந்ை பகுைில் கணப்படுகமது. 

சம்பல் நமபகுைில் 

 

47. ஒற்தம பதன நபென்கள் கணப்படும் பகுை- 
கபேலின் நம்புத் ைசு 

 

48. உணர் உறுப்புகரில் அடங்கபள்ரது- 

இபேபதன நபெட்ன்கள் 

 

49. நது உடயன் னவலலச்ச பிரிைலிதன கட்டுபடுத்தும் பதரின் பகுை- 
தஹனபையஸ் 
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50. ச்னசகதன் ற்றும் ண்னடகதன் ஆக வசயற்றும் நரல்ய 

சுப்பி- 
கதணம் 

 

51. பதர உதமகள் ---- னவும் அதறக்கப்படும் 

வனின்ஜன் 

 

52. பின் பதரில் கணப்படுலது- 

பன்ஸ்,சறுபதர,பகுரம் 

 

53. ைண்டுலடத்னைடு இதணபம் பதரின் கதடச பகுை- 
பகுரம் 

 

54. பதரியபேந்து --- இதணக் கபய நம்புகள் உபேலகன்மன. 
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55. இைத்னைடு பிதணந்ைபேக்கும் நம்பு- 

னலகஸ் நம்பு 

 

56. ர்பில் கணப்படும் சுப்பி- 
தைஸ் சுப்பி 
 

57. இக்கத்தை ஓலக்கப்படுத்தும் உறுப்பு- 

சறுபதர 

 

58. த்ைதன னஜடி ைண்டுலட நம்புகள் உள்ரன. 

31 

 

59. கலத்து பகுைில் உள்ர தைய்டு சுப்பி லஙீ்க கணப்படும் நதய- 

கய்டர் 

 

60. கரிட்டினிசம் ந்ை குதமபடல் ற்படும் னநய்- 

தைய்டு 

 

61. ஆல்ப ,பீட்ட வசல்கள் சுக்கும் ஹர்னன்கள்- 

குலக்னககன், இன்சுயன் 

 

62. இத்ை சர்க்கதின் அரவு- 

80-120 .ய/100.ய 
 

63. இன்சுயன் குதமலக சுப்பைல் ------- னைன்றுகமது. 

டபடிஸ் வல்யடஸ் 
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64. பமக்கும் ஹர்னன் ன்று அதறக்கப்படுலது- 

அட்ரினல் 

 

65. வபண் இனப்வபபேக்க ஹர்னன்கள்- 

ஈஸ்ட்னஜன், புனவஜஸ்டின்,ரியக்ஸன் 

 

66. வ்லிை ற்மபம் கணப்படை வசல் பிரிைல்- 

தட்டஸஸ் 

 

67. சஸ் ன்பது- 

குன்மல் பகுப்பு 

 

68. ைண்டுலட நம்புகள் ன்பதல- 

கயப்பு நம்பு 

 

69. லும்புபேக்க னநத னைற்றுலிப்பது- 

தக்னகபக்டீரிம் டிபெபர்குனரசஸ் 

 

70. பதயத் ைிக ற்றும் பக்டீரி- 

னயக்னடனபசல்யஸ் 

 

71. ஒபே வசல் உிரி- 

அப 

 

72. துண்டைல்- 

ஸ்தபனதக 

 

அபேம்புைல்- 

தஹடி 

 

73. நகபேம் ைன்தற்ம ஸ்னபர்கள்- 

ப்ரனனஸ்னபர்கள் 

 

74. ைன்கந்ைனசர்தக- 

ஆட்னடனக 
 

அல்கந்ை னசர்தக- 

அல்னயனக 
 

கற்றுலற கந்ை னசர்தக- 

அனினஃபிய 
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நீரின்லற கந்ை னசர்தக- 

தஹடினபிய 
 

75. பலததடந்ை கபேவுற்ம பட்தட - 

தசனகட் 

 

76. லிதைியை கனிகலக்கு ன்ன வபர்- 

பர்த்ைனனகர்பிக் 

 

77. சதைப்பற்றுள்ர கனி த்ைதன லதகப்படும் 
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78. இபேபும வலடி கனி- 
பட்டணி 
 

வலடி உயர் சறு கனி- 
அந்ைந்ைத 

 

அதம ைடுப்பு சுலர் கனி- 
வலண்தட 

 

79. ஒபே லித்ைதய லிதைின் அதப்பு- 

வநல் 

 

80. பின்லபேம் ைலங்கலக்கு இபே வபரிட்டு வபத கூறுக. 

வைன்தன- 

னகக்கஸ் நபசஃவப 

 

81. வலள்ரரிக்கய்- 

குக்குஸ் சட்தடலஸ் 

 

82. - 

ஞ்சஃவப இண்டிக 

 

83. வநட்டியங்கம்- 

பயல்ை யங்கஃனபய 

 

84. ஆணக்கு- 

ரிசனஸ் கம்பெனிஸ் 

 

85. ஆப்பிள்- 

தபஸ் னயஸ் 
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86. அலத- 

யப்யப் பர்பூரிஸ் 

 

87. பூசணிக்கய்- 

குக்கர்பிட்ட னக்ச 

 

88. சடைரி- 

கஸ்குட்ட ரிஃவரக்ஸ 

 

89. வலட்டுக்கப்பூண்டுச் வசடி- 

டிதடக்ஸ் புனகும்பன்ஸ். 

 

90. ிதை என ------அபவு 
வக்டர் 
 

91. றனைட்டன் னல் ிற- 
றதன ிற 
 

92. ிதைின் அனகு- 
kg m/s றனைட்டன் 
 

93. ிதை F= 
MA 
 

94. எவ்வரன ிதணக்கும் றர்ிதண உண்டு ண கூநறர்- 
றனைட்டன் னன்நரம் ிற 
 

95. ிதைின் றனப்னத்றநன் அனகு- 
றனைட்டன் ீட்டர் 
 

96. G ின் ண் றப்ன- 
6.673×10 -11 Nm2 kg-2 

 
   8. னிில் இனப்தத ிட றனில் து தட 

குதநவு 
 

97. றனின் ஈர்ப்ன ிதைத ிட னிின் ஈர்ப்ன ிதை- 
அறகம் 
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98. வதரனபின் இக்கத்த தற்நற னனறல் ஆய்வு வைய்ர்- 
கனறனறயர 
 

99. g ின் றப்ன- 
9.8ms-2 

 
100. தல்தகக் குபிரிகபில் தன்தடுது 

ற தட்ஜன், ற யறனறம் 
 

101. வதனபில் இரக்வகட்டின் ரிவதரனபரக தன்தடுது- 
ற தயட்ஜன் 

 
102. டுப்னைற னந்துகலக்கு ---- குபினொட்டும் னதந தன்தடுகறநது. 

தட்ஜன் 
 

103. என வதரனபின் னடுக்கத்றற்கு கரம்- 
ைன் வைய்தடர ிதை 

 
104. எய்வு றதனிலுள்ப கணரண வதரனபின் உந்ம்- 

சுற 
 

105. ISS ிரிரக்கம்- 
International space station 

 
106. தடணயரத கண்டநறந்ர்- 

தக்யகல் தரயட 
 

107. றன்னூட்டங்கள் என கடத்றல் ஏடிணரல் அது-- 
றன்யணரட்டம் 

 
108. றன்யணரட்டம் வரடர்ந்து தரனேம் தரத----- ணப்தடும். 

றன்ணசுற்று 
 

109. 1யரல்ட் = 
1ஜூல்/1கூலும் 

 
110. றன்யணரட்டத்த அபக்கும் கனி- 

அம்ீட்டர் 
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    கயன் லிதைகள் லட்சப் குல 
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111. 1 கூலும் ன்தது- 
6×1018 

 
112. றன்தடின் SI அனகு- 

ஏம் 
 

113. றன்யணரட்டத்றன் வப்த ிதபவு தண்தின் அடிப்ததடில்  
வைல்தடும் கனிகள்- 
றன்ைர இஸ்றரிப் வதட்டி,றன்அடுப்ன,றன் சூயடற்நற, வரட்டி சுடும் 
அடுப்ன, 

 
114. றன் உனகறில் தன்தடுது- 

கரரிம் 37%,ஈம் 63% 
 

115. அறக றன்தடனேம் குதநந் உனகுறதனனேம் வகரண்டது- 
றன்உனகற 

 
116. இன கம்திகலக்குறதடய உள்ப றன்ணழுத் யறுதரடு- 

220v 
 

117. யதன வைய்தடும் ீம்- 
றநன் 

 
118. றன்ணரற்நல் டுத்துக் வகரள்பதடும் ீம்- 

றன்றநன் 
 

119. என கறயனரரட் ன்தது- 
1000 ரட் 

 
120. றன்ணரற்நனறன் அனகு- 

  கறயனர ரட் ி 
 

121. னல் றன்கனத்த உனரக்கறர்- 
யரல்டர 

  
   122.  இன றன்ரய்கலக்கு இதடதட்ட றன்ணழுத் யறுதரடு- 

1.08v 
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123.  வனக்னரஞ்ைற றன்கனம் என- 
னன்த றன்கனம் 

 
124.    கறரிக்கத கண்டநறந்ர்- 

வயன்நற வதக்வகரல் 
 
125.   அணுகனப் திபத  கண்டநறந்ர்- 

ஆட்யடரயரன்,ஸ்ட்ரஸ்யன் 
 
126.   இண்டு அல்னது அற்கு யற்தட்ட இயனைரண அணுக்கனக்கள்  

இதந்து கணரண அணுக்கனத உனரக்குது- 
அணுக்கன இதவு 

 
127.  ன்ஸ்டின் ைன்தரடு- 

E=mc2 

 
128.    இற்தகக் கறரிக்கத் ணித்றன் அணு ண்- 

82  ிட அறகம் 
 

129.  றன்கரந் தூண்டதன கண்டநறந்ர்- 
எர்ஸ்வடட் 

 
130.   கரந்த்த சுற்நறலும் அன் ிதை உப்தடும் தகுற- 

கரந்னனம் 
 
131.   துனத்த வனங்க வனங்க கரந் ஊைறின் ------ அறகரிக்கும் 

ினகல் 
 
132.  றன்ணரற்நதன ந்ற ஆற்நனரக ரற்நக்கூடி சுலும் கனி- 

றன்யரட்டர் 
 
133.   கரந்த்றன் இக்கம் றன்ந அய கம் றன்யணரட்டம்- 

சுறரகறநது 
 
134.  கரந்த்தப் வதரனத்தும் கம்திச்சுனள் றதனரக இனக்கும் யதரது  

கரல்ணர ீட்டரில் ினக்கம்- 
சுறரகும் 
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135.    யகரபக ஆடிின் றவரபிக்கும் தப்தின் தப்னள்பி- 
ஆடிதம் 

 
136.  ஆடி ந் யகரபத்றன் தகுறயர அந் யகரபத்றன் தம்  

ஆடிின்-----ணப்தடும். 
தபவு தம் 

 
137.  ஆடிச்ைன்தரடு- 

1/v+1/u=1/f 
 
138.  ீர்தப்தில் வதன்ைறல் தபந்றனப்தரக யரன்ந கரம்- 

எபிினகல் 
 
139.  எபி வற்நறடத்றல் ------ றதையகத்றல் வைல்லும் 

3×108 m/s 
 
140.   யகரபத்றன் தங்கள் வனன்ைறன் ----- ணப்தடும். 

தபவு தங்கள் 
 
141.  வனன்ைறன் தப்னள்பி- 

எபிதம் 
 
142.  வனன்ைறன் எபி தத்றனறனந்து அன் னன்த குிம்  

தரண வரதனவு- 
குித் வரதனவு 

 
143.  வனன்சு ைன்தரடு- 

1/v+1/u=1/f 
 
144.  வனன்ைறன் றநன்- 

p=1/f 
 
145.  வனன்ைறன் றநணின் அனகு- 

தடரப்டர் 
 
146. கறட்டப்தரர்த ன்தது- 

தயரதிர 
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147. தூப்தரர்த ன்தது- 
தயதர்வட்யரதிர 

 
148. யப்னள் வரதனயரக்கற என- 
ரன்வரதனயரக்கற 
 

149. தட்டரிின் அநறில் வதர்- 

ததைம் ைட்தடம் 
 

150. ஆற ணின் யரன்நறது- 

ஆப்திரிக்கர 
  

151. இற்தகத் யர்வு யகரட்தரட்தட வபிிட்டர்- 

ைரர்னஸ் டரர்ின் 
 

152. து தரம்தரி ன்த வகரண்டது- 

கனச் வைல்னறல் தணு ரற்நம் 
 

153. உடல் வைல்னறல் ஜனீ் ைறகறச்தை னதந ன்தது- 

உடல் வைல்னறல் ரற்நத்த ற்தடுத்துது 
 

154. தண்ன கடத்னறல் தங்கு வதறும் தணு- 

DNA 

 

155. தரம்தரி கடத்தன னன்னனறல் வபிிட்டர்- 

கறரிகர் யஜரகன் வண்டல் 
 

156. உிர்வரறற்தட்தனதநில் வதநப்தடும்  தட்டறன் B12  

குப்தடுத்தும் யரய்- 

வதர்ணிறஸ் இத்யைரதக 
 

157. வண்டல் ஆய்வுக்கு யர்வு வைய் தண்ன றதனகபின் யஜரடிகபின்  

ண்ிக்தக- 

7 

 

158. உடல் னெனச் வைல்கள் வதரதுரக ற்நறல் இனந்து வதநப்தடுகறன்நது. 

லும்ன ஜ்தஜினறனந்து 
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159. உடலுறுப்ன தன்தரடு தற்நற ிறத ிபக்கறர்- 

னரரர்க் 
 

160. தட்டரிச் வைடிில் தூ தண்னகதபப் வதற்ந ரங்கள்  

ம்னதநில் உனரக்கப்தட்டண. 

ன்கந்யைர்தக 
 

161. தண்ன கரிகதப றர்ிப்தது. 

ஜனீ்கள் 
 

162. ற்கரன யயரயரவைதின்கள் யரன்நற ஆண்டு- 

75000-10000 ஆண்டுகலக்கு னன் 
 

163. வதற்யநரர் தண்னகள் தனனதநக்கு கடத்ப்தடுது- 

தரம்தரிம் 
 

164. வண்டல் ன் ஆய்வுக்கு யர்வடுத் ரம்- 

தட்டரி 
 

165. வண்டல் என தண்ன கனப்தின் F2 ின் ிகறம்- 

3:1 

 

166. னநத்யரற்நத்றல் வபிப்ததடரக கரப்தடும் தண்ன வ்ரறு  

அதப்தது- 

தீயணரதடப் 
 

167. னநத்யரற்ந தண்னகலக்கு கரம்- 

ஜனீ் அதப்ன 
 

168. என தண்தின் இன யறுதட்ட தண்னகதப வகரண்டுள்ப ஜனீ்  

அதப்தின் ன்த- 

அல்லீல்கள் 
 

169. உிரிகபில் றகச்ைறநற அபினரண ரற்நங்கள் ற்தடுத்தும்  

இணப்வதனக்கனதந 

தரனறனர இணப்வதனக்க னதந 
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170. உடற்வைல் ரற்நங்கள் அடுத் தனனதநக்கு கடத்ப்தடுர? 

கடத்ப்தடுது இல்தன 
 

171. இணச்வைல் ரறுதரடுகள் ற்கு றகுக்கும்- 

தரிரம் 
 

172. கரி யறினறன் தரிரத்த ிபக்கறர்- 

னரரர்க் 
 

173. எட்டகச் ைறிங்கறின் ீபரண கழுத்றற்கு கரம் கூறும் ிற- 
னரரர்க் ிற(யதனேம்,ண்னம்) 

   

174. ணி ைறற்நறணத்றன் அநறில் வதர்- 

யயரயரவைப்தின்ஸ் 
 

175. த்தண ஆண்டுகலக்கு னன் யயரயரக்டஸ் யரன்நறணர்- 

1.5 றல்னறன் 
 

176.  உதநதணிகரனத்றல் ரழ்ந் னன்யணடி ணிர்கள்- 

ஆர்க்கறயயரயரவைதின் 
 

177. ற்கரன ணி தரிரம் த்தண ஆண்டுகலக்கு னன்ணரல்  

யரன்நறது- 

10000 க்கு னன் 
 

178. வகரரில்னர ைறம்தன்ைற ரழ்ந் ஆண்டு- 

1.5 றல்னறன் ஆண்டுகலக்கு னன் 
 

179. ணி னன்யணரடிகள்- 

யயரயரறணிட்டுகள் 
 

180. தஸ்கலக்கு றரண னத்றன் வதர்- 

இன்டர்வதரன் 
 

181. தட்ஜதண றதனறறுத்ப் தன்தடுது- 

றஃப்ஜனீ் 
 



    கயன் லிதைகள் லட்சப் குல 

 

அமலில் 10ம் லகுப்பு  
கனரறன் ிதகள் னகதல் குழு :  : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

182. DNA த துண்டுகபரக வட்டவும் எட்டவும் தன்தடுது- 

வரறகள் 
 

183. DNA த வட்டப்தன்தடும் வரற- 
வஸ்டிரிக்ன் ண்யடரதனைக்பியஸ் 

 

184. DNA துண்டுகதப இதக்கப் தன்தடுது- 

DNA தனக்யகஸ் 
 

185. அைறட்டிக் அறனத்றனறனந்து ரரிக்கப்தடும் வதரனள்- 

ிணிகர் 
 

186. டுப்னைற வகரள்தகத வபிிட்டர்- 

ட்ர்ட் வஜன்ணர் 
 

187. டுப்னைற னன்னனறல் ந் தஸ்க்கு றரக தன்தடுத்தட்டது- 

வயததடட்டிஸ் தஸ் 
 

188. என குநறதிட்ட யரய்க்கு றரக வைல்தடுது- 

ஆண்டிவஜன்கள் 
 

189. ஆண்டிவஜன்கள் உற்தத்ற வைய்னேம் வதரனள்- 

ஆன்டிதரடிகள் 
 

190. ஸ்டீரய்டுகள் றனறனந்து ரரிக்கப்தடும்- 

னறதிடுகள் 
 

191. னற்றுயரய்க்கு றரக வைல்தடுது- 

ரயணரகுயபரணில் 
 

192. குயபரணிங் னதநத அநறனகப்தடுத்றர்- 
ஜரன் ில்னட் 

 

193. குயபரணிங் னதந ன்தது- 

திரிறரக்கனதந 
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194. குயபரணிங் னதந அநறனகப்தடுத்ற ஆண்டு- 

1996 

 

195. குயபரணிங் னதநில் உனரக்கப்தட்ட வைம்நற ஆட்டுக்குட்டி ின்  

வதர்- 

டரனற 
 

196. தூண்டதட்ட குயபரணிங் ன்தது- 

வைற்தக னதநில் வைய்ப்தட்ட உட்கன ரற்நம் 
 

197. தரக்டீரிரரல் தவும் யரய்- 

இிஜன்ணி,கக்குரன்,தடதரய்டு, 

 

198. கரற்நறன் னெனம் தவும் யரய்- 

கரையரய் 
 

199. யனரிரத உண்டரக்கும் கறனற- 
திபரஸ்யரடிம் 

 

200. உவுகுல் தகுறில் யரய் உண்டரகும் தண்ணுிரி- 

ண்டறதர யறஸ்டதனட்டிகர 
 

201. திநந் குந்தகலக்கு னனறல் யதரடப்தடும் டுப்னைற- 
BCG 

 

202. றர்யரன்நற இல்னரது- 

ரய்தரல் 
 

203. தடர்ரதக்கரண யரய்க்கரி- 
திவடர்யரததட்டரன் 

 

204. தம்தத யரய் ற்தடக் கரம்- 

றடீர் ரற்நதடந் எடுங்கு ஜனீ்கள் 
 

205. 1970- உனதகய ஆட்டிப்ததடத் வகரடுதகரண யரய்- 

இன்னலன்மர 
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206. 9-12 ரம் தினரண குந்தகலக்கு ங்கும் டுப்னைற- 
ீைல்ஸ் 

 

207. ண்ீல் கீ்கம் ந் யரின் அநறகுநற- 
தடதரய்டு 

 

208. தட்டறன் B5 குதநிணரல் ற்தடும் யரய்- 

வதல்னரகர 
 

209. அல்திணிைம் என- 

தம்தத யரய் 
 

210. ணிணின் இத் ைர்க்கதின் அபவு- 

80-120 ற.கற 
 

211. 1902 யரதல் தரிசு வதற்நர்- 

ைர் யரணரல்டு 
 

212. HIV உறுறப்தடுத்தும் ஆய்வு- 

வஸ்ட்டர்ன் திபரட்  

 

213. MMR ன்தது- 

னட்டரனம்த,ீைல்ஸ்,னவதல்னர 
 

214. H1N1 ன்தது- 

இன்னலன்மர 
 

215. கறதபக்யகரஜன் உடனறல் ந் உறுப்தில் யைறக்கறன்நண. 

கல்லீல் 
 

216. தற்றுக்கும் யற்தட்ட தஸ்கள் ற்தடுது- 

ைரர ைபி 
 

217. TB ன்தது- 

தக்யகரதரக்டீரிம் டினைதர்குயபரைறஸ் 
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218. குச்ைற டி தரக்டீரிரரல் ற்தடுது- 

TB 

 

219. வரப்னள் வகரடி னெனம் ிற்நறல் பனம் குந்தத ரக்கும்  

யரய்- 

னட்டரனம்த 
 

220. யனரிரத ஆரய்ச்ைற வைய்ர்- 

ைர் யரணரல்டு ரஸ் 
 

221. தீட்டர வைல்கதப சுப்தது- 

இன்சுனறன் 
  

222. யகரயணரரிர ன்தது- 

தரக்டீரிர யரய்... 

 

223. கரர்தணின் யறிதன -----ன்று அதக்கனரம். 
ரழும் யறில் 

 
224. கரர்தன் என- 
அயனரகம் 

 
225. கரர்தணின் வரகுற- 

14 வரகுற 
 
226. கரர்தணின் இதறநன்- 

4 
 
227. கரர்தணின் அணு ண் ற்றும் றதந ண்- 

6,12 
 
228. ரழும் ல்னர உிரிணங்கலம் ----- அணுக்கபரல் ஆணத. 
கரர்தன் 

 
229. வதர்ைறனறஸ் ந் ரட்தட ைரர்ந்ர்- 
சுிடன் 
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230. கரர்தணின் னக்ட்ரன் அதப்ன- 
1s2 2s2 2p2 

 
231. கரர்தணின் அணுின் ணித்ன்தத -----ன்நதக்கறயநரம் 
கரர்தணின் ரற்திதப்ன 

 
232. யகரகறனூர் தரணது வ்பவு யகட்- 

105 யகட்(21.68) 
 
233. தடிக டிம் உள்பத- 
தம்,கறரததட்டு 

 
234. தடிக டிம் அற்நத- 
றனக்கரி,க்கரி 

 
235. கரர்தணின் தடிகனந யற்றுத டிங்கள்- 
தனம்,கறரததட் 

 
236. தக்றணிஸ்டர் ன்நதக்கப் தடுது- 
ஃனல்னரின் 

 
237. C2H5OH ின் வதர்- 
தட வத்றல் ஈர் 

 
238. வதரது ரய்தரடு 
அல்யகன்- 
CnH2n+2 

 
அல்கலன்- 

   CnH2n 

 
    அல்தகன்- 

CnH2n-2 

 

239. nதினைட்யடன் IUPSC வதர்- 
தினைட்யடன் 

 
240. னப்திதப்ன வகரண்டத- 
அல்தகன்கள் 
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241. ிதண வைல் வரகுற கண்டநறக 

OH - 
ஆல்கயரல் 

 
CHO- 
ஆல்டிதயடு 

 
COOH- 
அறனம் 

 
242. த்றல் ஆல்கயரல் இன் IUPAC- 
த்ணரல் 

 
243. வத்யணல்  இன் வதரது வதர்- 
தரர்ரல்டிதயடு 

 
244. த்யணல் இன் வதரதுவதர்- 
அைறட்டரல்டிதயடு 

 
245. ைர்க்கதத த்ணரனரக ரற்றும் வரற- 
இன்ர்யடஸ் ற்றும் தையஸ் 

 
246. ரி சுத வகரண்ட என ீர்ம்- 
த்ணரல் 

 
247. த்ணரனறன் வகரறறதன- 

351k 
 
248. தச்ைரநறன் ம் வகரண்டது- 
ஸ்டர் 

 
249. உிரில் ரறரிகதப தரதுகரக்க தன்தடுது- 
த்ணரல் 

 
250. த்ணரிக் அறனம் ன்தது- 
அைறட்டிக் அறனம் 
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251. அைறட்டிக் அறனத்றன் வகரறறதன- 
391k 

 
252. கரடி ரரிக்க தன்தடுது- 
அைறட்டிக் அறனம் 

 
253. இப்தர் தரதன வகட்டிதடுத் தன்தடுது- 
த்ணரிக் அறனம் 

 
254. 0.001 வை.ீ அபவுகதப துல்னறரக அபக்க தன்தடும் கனி- 
றனகு அபி 

 
255. 1எபி ஆண்டு- 

9.467×1015 m 
 

      256.1 ரணில் அனகு 
  1.496×1011 m 
 
256.  றனகு அபி ------ ிட்டத்த அபக்க தன்தடுகறநது- 

 வல்னற கம்தி 
 

257.  னிின் தத்றனறனந்து சூரிணின் தம் உள்ப ைரைரி   
   வரதனவு- 
ரணில் அனகு 

 
258. . றக ீண்ட வரதனவுகதப கக்கறட தன்தடுது- 

யடியர றவரபிப்ன னதந,யனைர் துடிப்ன னதந, இடரற்றுத் 
யரற்ந னதந. 

 
259.    றனகு அபிில் ---- டி உயனரகச்ைட்டம் உள்பது. 

U 
 
260. ரைதணப் வதரனள்கள் ரரிக்க தன்தடுகறநது- 
த்ணரிக் அறனம் 

 
261. கரங்கதப குப்தடுத் தன்தடுது- 
த்ணரல்...  
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262. இற்தில் ரற்நங்கள் என ---- ிதண. 
ீள்ிதண 

 
263. யற ரற்நங்கள் இற்தில் ரற்நங்கதப ிட ------ 
றதனரணத 

 
264. வள்பினேம் கரற்நறல் உள்ப தயட்ஜன் ைல்ததடும் ிதணனரிந்து 
கறதடப்தது- 
வள்பி ைல்ததடு 

 
265. வப்த உறழ் ிதணகலக்கு உரம்- 
கரல்ைறம் தயட்ரக்தமடு 

 
266. ைனதக் கல்னறன் யற ரய்தரடு- 

CaCO3 

 
267. 2Mg+O2---------> 

2MgO 
 
268. ரம் உிர் ரத் யதரண ணிம்- 
ஆக்மறஜன் 

 
269. ஆக்மறஜயணற்நம் ன்தது- 
ஆக்மறஜன் யைர்த்ல்,தயட்ஜன் ீக்குல்,னக்ட்ரன்கள் ீக்குல் 

 
270. எடுக்கம் ன்தது- 
ஆக்மறஜன் ீக்கம்,னக்ட்ரன் ற்கதடுல் 

 
271. ிதணகள் றகழும் வதரது வப்தத்த வபிிடுது- 
வப்தம் உறழ் ிதணகள் 

 
272. வப்தத்த ற்று றகழும் ிதண- 
வப்தம் வகரள் ிதணகள் 

 
273. ிதணதடுவதரனபின் இல்ன ----- தரறக்கறநது- 
ிதணயகத்த 

 
274. ம் ிற்நறல் சுக்கும் அறனம்- 
தயட்யர குயபரரிக் அறனம் 
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275. ிதணதடுவதரனள்கபின் வைநறவு அறகரிக்கும் யதரது - 
ிதண யகம் அறகரிக்கும் 

 
276. ிதணின் யகத்த ரற்றும் வதரனதப ----- ண அதக்கறயநரம். 
ிதணனைக்கற 

 
277. அறனங்கள்  ீன னறட்ஸ் ரதப ----- ரக ரற்றும். 
ைறப்தரக 

 
278. அைறடஸ் ந் வரற வைரல்-- 
இனத்னீ் 

 
279. உவு வதரனள்கபில் உள்ப அறனங்கள்- 
ஆப்திள்- 
ரனறக் அறனம்  

 
லுறச்தை- 
ைறட்ரிக் அறனம் 

 
றரட்தை- 
டரர்டரரிக் அறனம் 

 
க்கரபி-  
ஆக்மரனறக் அறனம் 

 
ிர்- 
னரக்டிக் அறனம் 

 
கரடி- 
அைறட்டிக் அறனம் 

 
280. அறனங்கபின் த்தண தகதடும்- 

2 
 
281. ரங்கள் ற்றும் ினங்குகபில் கரப்தடும் அறனம்- 
கரி அறனம் 

 
282. தரதநகள் ற்றும் கணிப் வதரனள்கபில் வதநப்தடும் அறனம்- 
கணி அறனம் 
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283. னறத றகு அறனங்கள் உரம்- 
HCl,H2SO4 

 
284. னறத குதநந் அறனங்கள் உரம்- 

CH3COOH 
 
285. யறப் வதரனள்கபின் அைன்- 
கந்க அறனம் 

 
286. கறதநகதப தூய்தப்தடுத்தும் வதரனள்- 
தயட்யர குயபரரிக் அறனம் 

 
287. உவுப் வதரனள்கதப தப்தடுத் தன்தடுது- 
யைரடிம் வதன்யைரயட் 

 
288. கரற்று அதடக்கதட்ட தரணங்கபில் தன்தடும் அறனம்- 
கரர்தரணிக் அறனம் 

 
289. யைரப்ன ரரிக்க தன்தடுது- 
யைரடிம் தயட்ரக்தமடு 

 
290. ிற்று யரய்கலக்கு னந்ரக தன்தடுது- 
வக்ணைீறம் தயட்ரக்தமடு 

 
291. யைரடிம் தயட்ரக்தைடுடன் ிதணனரிர உயனரகம்- 

Cu,Ag,Cr 
 
292. PH அபடீ்தட அநறனகதடுத்றர் 

S.P.L.ைரன்ைன் 
 
293. PH றப்னகதப கண்டநறல் 

ணிணின் உறழ்ீர்- 
6.5-7.5 

 
கரதி- 
4.5-5.5 

 
அம்யரணிர- 
12.0 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



    கயன் லிதைகள் லட்சப் குல 

 

அமலில் 10ம் லகுப்பு  
கனரறன் ிதகள் னகதல் குழு :  : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

இத்த்றன் PH றப்ன- 
7.4 

 
294. உடம்தில் றகவும் கடிணரண தகுற- 
ணரல் 

 
295. தீரின் PH றப்ன- 

7 
 
296. அறனம் ற்றும் கரம் இற்நறன் டுறதனரக்கும் யதரது கறதடதது- 
ைரர உப்ன 

 
297. வதரட்டரஷ் தடிகரம் என- 
இட்தட உப்னகள் 

 
298. கடிண ீத வன்ீரக ரற்றுது- 
ைனதயைரடர 

 
299. லும்னகதப எட்ட தக்க தன்தடுது- 
தரரிஸ் ைரந்து 

 
300. அைறட்டிக் அறனத்றல் --- உள்பது 
ிணிகர் 

 
301. ணி ரிதை அட்டதத ரரித்ர்- 
வண்டலீப் 

 
302. ணிங்கபின் அணு ண்கதபக் கண்டநறந்ர்- 
யரஸ்யன 

 
303. 112 ணித்றன் IUPAC வதர்- 
யகரப்வதன்ைறம் 

 
304. ர உயனரகங்கள்- 
ரறம்,வள்பி,ங்கம், 

 
305. ங்கத்றன் தூய்தத ----அனகரல் குநறக்கறயநரம்- 
யகட் 
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306. இத்த்றன் ைறப்ன றநற- 
யயீரகுயபரதின் 

 
307. அணு ண் 13 வகரண்ட ணிம்- 
அலுறணிம் 

 
308. கரப்தரின் அணு ண்- 

29 
 
309. தல் தரதுகரப்தில் இைக் கனத- 
வர்குரி,ைறல்ர்,டின் 

 
310. இனம்தின் ீது துத்ரகம் றன் னனரம் னசுது 
ரகனனரம் னசுல்... 
 

311. ம் அன்நரட ரழ்ில் றக இன்நறதரது. 
கதைல் 

 
312. கதவதரனள்+கதப்தரன்= 
கதைல் 

 
313. கூழ்த் துகள்கள் ிினேள்ப வரடர் றதனத ------ ணப்தடும். 
திரிதக ஊடகம் 

 
314. திரிதக றதனத+திரிதக ஊடகம்- 
கூழ்க் கதைல் 

 
315. கதைல்கபின் தககள்- 

3 
 
316. ைர்க்கத கதைல் என ---- கனத 
எனதடித்ரண 

 
317. வரங்கல் கதைலுக்கு உரம் 
சுண்ரம்ன ீரின் கனத 

 
318. கூழ்த் துகள்கபின் ீது எபிரணது தட்டு ைறறும் றதனய- 
டிண்டரல் ிதபவு 
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319. எழுங்கறல்னர றதனில் இக்கும் கூழ்த்துகபின் இக்கய- 
திவௌணிின் இக்கம் 

 
320. கூழ்க்கதைல் துகள்கபின் உனபவு- 

10-2000 A° 
 
321. எபினகர ன்த வகரண்டது- 
வரங்கல் 

 
322. ீற்ந கதைலுக்கு உரம்- 
வதன்ைலன், ஈர், 

 
323. விட்டி கதைலுக்கு இற்தக கரட்டும் உரம்- 
தட்ஜன் 

 
324. ஆழ்கடல் னெழ்குனறல் தன்தடுகறநது ரனே- 
யனீறம்-ஆக்மறஜன் 

 
325. கரப்தர் ைல்யதட்டின் கதறநன்- 

20.7 கறரம் 
 
326. NaCl ின் கதறநன்- 

36 கறரம் 
 

NaBrின் கதறநன்- 
95கறரம் 

 
327. வதரட்டரைறம் ைல்யதட்டின் கதறநன்- 

16கறரம் 
 
328. இனடிக் கதைனறல் உள்ப உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்தக- 

2 
 
329. அட்டரஸ் ந் வரற வைரல்- 
கறயக்க 

 
330. அணுக்கதப திரிக்க னடிரது ண கூநறர்- 
ஜரன் டரல்டன் 
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331. என வதரனபின் றதநத ஆற்நனரக ரற்றும் ண கண்டுதிடித்ர்- 
ன்ஸ்டின் 

 
332. றதனல்னரக் யகரட்தரட்தட கூநறர்- 
வயய்ைன்தர்க் 

 
333. எத் அணு ண்தனேம் யறுதட்ட றதந ண்கதபனேம் 
வகரண்டத- 
யைரயடரப்ன 

 
334. ரனேின் தனனுக்கரண ைன்தரட்தட கண்டநறந்ர்- 
அயரவகட்யர 

 
335. அயரவகட்யர ந் ரட்தட ைரர்ந்ர்- 
இத்ரனற 

 
336. அணு ன்தன் ஆங்கறன வைரல்- 
ஆட்டம் 

  
337. எணு னெனக்கூறு வகரண்ட அணுக்கள்- 
யறனறம்,றரன் 

 
338. தன் அணு னெனக்கூறுகதப வகரண்ட அணுக்கள்- 
தரஸ்தஸ்,ைல்தர் 

 
339. ஏயைரணின் அணுறதந- 

16 கறரம் 
 
340. குயபரரிணின் அணுறதந- 

35.5 
 
341. ஈணு னெனக்கூறுகலக்கு உரம்- 
ஆக்மறஜன், தட்ஜன் 

 
342. அணு ன்தது- 
திதப்னநரத் துகள் 

 
343. யைரடித்றன் அணு றதந- 

23 
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கரர்தணின் அணு றதந- 
12 

 
தட்ஜன் அணு றதந- 
14  

 
344. அணுறதநின் அனகு- 

Amu 
 
345. ீரின் னெனக்கூறு றதந- 

18 கறரம் 
 
346. அயரவகட்யரின் ண்- 

6.023×10 23 

 
347. யரல்கபின் ண்ிதக= 
வதரனபின் றதந/அணு றதந 

 
348. STP ில் ரனேின் யரனரர் தனணின் றப்ன- 

22.4 னறட்டர் 
 
349. என ணித்றன் அடிப்ததடரண துகள்- 
அணு 

 
350. னெணு னனக்கூறு வகரண்ட அணு-                         
ஏயைரன்... 

 
351. ணிர்கபின் ரழ்தக னதந------ ைரர்ந்துள்பது. 
இற்தக பங்கதப 

 
352. ரசுப்வதரனள்கலக்கு உரம்- 
கந்க தட ஆக்தமடு, கரர்தன் யரணரக்தைடு, தரைம் 

 
353. னத்து கறவுகதப அகற்றும் னதந- 
ரித்து ைரம்தனரக்கல் 

 
354. ைறவண்ட் கனத- 
கரன்கறரீட் 
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355. கண்ரடி வ்பவு  % றுதடினேம் தன்தடும்- 

20% 
 
356. ைரதனக்கரண றனக்கலல் கனத- 
ஆஸ்தரல்ட் 

 
357. ண் அடுக்குகலக்கு கலய கரப்தடும் ண்ரீ்- 
றனத்டி ீர் 

 
358. வைற்தக த தக்கும் யறவதரனட்கள்- 
உனர்தணி,ைறல்ர் அயரதடடு 

 
359. உப்னீத குடி ீரக ரற்றுது- 
தனகலழ் ைவ்வூடு தல் 

 
360. ணிணரல் பர்க்கதடர உிரிகள் ----- ணப்தடும் 
ணஉிரிகள் 

 
361. ற்கரனக்கக்வகடுப்தின் தடி இணங்கபின் ண்ிக்தக 
ஊர்ண- 
400 

 
இனரழ்ி- 
200 

 
ீணிணங்கள்- 
3000 

 
தநதகள்- 

    3000  
 

தரலூட்டிகள்- 
4100 

 
362. ண உிரி ைரனங்கள் ங்குள்பது 
ிரனறதன- 
றனச்ைற 
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அநறஞர் அண்ர ினங்கறல் னங்கர- 
ண்டலூர் 

 
னக்குனத்ற யைற னங்கர- 
ீனகறரி 

 
னண்டந்துதந ண உிரி ைரனம்- 
றனவல்யனற 

 
363. இந்றரின் னல் யைற னங்கர- 
கரர்வதட்(உத்ரஞ்ைல்) 

 
364. சுந்ர்ண யைற னங்கர ங்குள்பது- 
யற்கு ங்கரபம் 

 
365. 374 தநத இணங்கள் உள்ப ைரனம்- 
தத்னர் 

 
366. ஆைற ைறங்கம் உள்ப யைற னங்கர- 
கறர் யைற னங்கர 

 
367. சூழ்றதன ண்டனத்றன் த்தண கூறுகள் உள்பண- 

4 
 
368. றனக்கரிில் னக்கறரக உள்ப ணிம்- 
கரர்தன் 

 
369. அறன த உனரக கரரக உள்ப றனக்கரிில் உள்ப துகள்- 
கந்கம் 

 
370. தசுத யறில் வகரள்தக அநறனகப்தடுத்ற ஆண்டு- 

1995 
 
371. யரயனரஜன் இல்னர  ீஅதப்தரன்கள்- 
ைறனறக்கரன் 

 
372. கனப்ன ங்கம் ண அதக்கப்தடுது- 
வதட்யரல் 
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373. ன்ணதீனேம் சுத்றகரிக்க தன்தடும் தரக்டீரிர- 
தட்யரயைரயரணரஸ் 

 
374. ீர் வரடர்ன யரய்கள் - 
யனரிர, உனதபப்னழு,ரதணகரல்யரய் 

 
375. யனரிரரல் தரறக்கும் க்கள்- 

3000 றல்னறன் 
 
376. இற்தக பங்கள்  ன்தது- 
னதுப்திக்கக்க பங்கள் 

 
377. தயட்ஜன் ன்தது என- 
ரிவதரனள் 

 
378. வதட்யரனறம் ன்தது என- 
கனதரண ழுழுப்தரண துர்ரற்நனதட றப்வதரனள் 

 
379. இற்தக ரனே ன்தது- 
றத்யன் (90%) ஈத்யன்,னப்யதன்- ைறநறபவு 

 
380. கரற்றுகபின் ரடு- 
வடன்ரர்க் 

 
381. கரற்நதன உற்தத்றில் னன்ணிதனில் உள்ப ரடு- 
வஜர்ணி 

 
382. கரற்நதன உற்தத்றில் இந்றரின் றதன- 

5 
 
383. றனம்த வதந இனர பம்- 
கரி,வதட்யரல், இற்தக பம் 

 
384. தயர ஆல்கயரல் தன்தடுத்தும் ரடுகள்- 
தியைறல்,அவரிக்க க்கற ரடுகள் 

 
385. கன்ணிரகுரிில் உற்தத்ற ஆகும் றன்ைக்ற- 

380 வகரரட்... 
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