
Creative Question Paper 

த்தளம் யகுப்பு  -  அழயினல் அகுத் ததர்வு 

                                                ளடம் -2 தளய்த்தடடக்களப்பு நண்டம்                                 நதழப்பண் : 50 

I அடத்து யிளக்களுக்கும் யிடடனி                                                                                 15×1=15 

1. பநின் யர்சழடத நளற் குடளட்டளல் ஏற்டும் பம்டப தளய் ______________________. 

2. கழருநழகிளல் தளய் பவும் பகளள்டகடன பயினிட்டயர்கள் ___________________ நற்றும் ______________________. 

3. சளல்தநளல்ள டடஃப்ி என்னும் ளக்டீரினள பம் ஏற்டும் தளய் ________________. 

4., தளய்ப்ளழல் உள் தளய் எதழர்ப்புப் பளருள் ______________________. 

5. AIDS தளய்க்கள HIV டயபடறப் ிரித்பதடுத்தயர்கள் __________________ நற்றும் _________________. 

6. உணவுக்குப் ின்ர் அதழக அயில் குளுக்தகளஸ் இபத்தத்தழல் உனரும்தளது இடய கடபனளத கழடதகளஜளக நளற்ப்ட்டு,   
  எதழர்களத் ததடயக்களக _______________________நற்றும் ________________ ல் தசநழக்கப்டும்டும். 

7. புபதக் குடளட்டளல் எற்டும் தளய்கள் ______________ நற்றும் ____________________. 

8. நதரினள ட்டுண்ணிகள் பண் அளிழஸ் பகளசுயில் இருப்டதக் கண்டழந்தயர் ___________________. 

9. ஆன்டிளடிக்கட உருயளக்கும் CD4  நற்றும் T உதவும் பசல்கட உருயளக்கும் இபத்த அணு ___________________. 

10.நதரினள தளனளல் ளதழக்கப்ட்ட நிதருக்கு கடும் களய்ச்சடபம்,குிடபபம் தபக்கூடின ச்சுப்பளருள் ______________. 

11.A(H1N1) டயபறளல் ஏற்டும் தளய் _______________________. 

12.டயட்டநழன் B5 குடயிளல் ஏற்டும் தளய் _______________. 

13.நதரினள ட்டுண்ணிடன பப்பும் தளய் பப்ினின் பனர் _______________. 

14.அநீிக் சவதததழடன ஏற்டுத்தும் நுண்ணுனிரி __________________. 

15.கடணனத்தழல் ளங்கர்லளன் தழட்டுகில் களணப்டும் _______________ பசல்களல் இன்சுழன் சுபக்கப்டுகழது. 

II. 2 நதழப்பண் யிளக்கள் (அடத்து யிளக்களுக்கும் யிடடனி)                                                     15×2=30   

16. பம்டபனளகக் கடத்தப்டும் நபினல் தளய்கள் சழயற்ட ட்டினழடுக. 

17. பளருத்துக. 

   அ.BCG  –    புட்டளடந,நீசல்ஸ்,ரூபல்ள        

   ஆ.DPT  –    படட்டளஸ் டளக்றளய்டு   
   இ.MMR  –    பதளண்டட அடடப்ளன், கக்குயளன் இருநல், படட்டஸ்     
   ஈ.TT  -    களசதளய் தடுப்பூசழ 
18.தயடத் தழருத்துக. 

   அ.பயஸ்ட்டர்ன் ிளட் தசளதட புற்றுதளடன உறுதழப்டுத்தும் தசளதட ஆகும். 
   ஆ.டயபஸ்கள், யிருந்ததளம்ினின் உடழல் உனிபற்டயனளகவும் பயினில் உனிருள்டயனளகவும் பசனல்டுகழது. 
19. பளருந்தளத ன்டக் கண்டழந்து களபணம் தருக. (நபளசுநஸ், குயளரழதனளர்க்கர், ழக்டதளினள) 

20. தளய் பவுதல் என்ளல் என்? 

21. ிளஸ்தநளடினத்தழன் யடககட ட்டினழடுக. 

22. பம்டப தளய்க்கள களபணம் கூறுக? 

23. அ.பயழளய்க்கடி _____________ ஆல் உண்டளகும் தளய்.   

   ஆ.பர்சீழனஸ் அிநழனள  என் தளய் எந்த டயட்டநழன் குடளட்டளல் ஏற்டுகழது. 

24. தளய்த் தடுப்ளற்ல் என்ளல் என்? அதன் யடககள் னளடய? 

25. உழதழப்டுத்துதல் (A) : பூஞ்டசகள், ச்டசனம் அற் சளறுண்ணி அல்து ட்டுண்ணி யடககளகும். 
   களபணம் (R) : சழயடகப் பூஞ்டசகள் நிதரில் ததளழலுள் கதபளட்டீன்கடச் சழடதத்து, யட்ட யடியநள டடதளடன     
                   உருயளக்கும். 
   அ)A நற்றும் R சரினளது. R, A வுக்கள சரினள யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R சரினளது R, A வுக்கள சரினள யிக்கம் அல்                                                                                        

       இ)A சரி ஆளல் R தயறு                                                                                                    ஈ) A தயறு   ஆளல் R சரி  

26. HIV  டயபஸ் தடுப்பு படகடக் கூறுக. 

 27. டடளய்டு களய்ச்சல் யபளநல் தடுக்கும் படகடப் ட்டினழடுக. 



28. பளருத்துக. 

  அ.சளதளபண சி      -  பம்டப தளய்     

  ஆ.குயளரழதனளர்க்கர்  -  யர்ச்சழடதநளற் குடதளய்   

  இ.டவுன் குடளடு   -  டயபஸ் தளய்   

  ஈ.உடற்ருநன்      -        சத்துப் ற்ளக்குட தளய்  

29. டம் யடபந்து ளகம் குழக்கவும். 

                  
30. கவழ்களணும் கூற்றுகில் உள் தயறுகட தழருத்தழ எழுதுக. 

    அ.உடலுக்குள் நுடமந்த தளய்க் கழருநழ ஆன்டிளடிகள் ஆகும்.       

    ஆ.DPT தடுப்பூசழ களசதளடன குணப்டுத்தும் தடுப்பூசழ. 

III 5 நதழப்பண் யிளக்கள் (ஏததனும் ன்ழற்கு யிடடனி)                                             1×5=5 

31. அ. HIV அழகுழகள் னளடய? 

   ஆ. HIV-ஐ கண்டழபம் ஆய்வுகள் னளடய? 

   இ. HIV- க்கள தடுப்பு படகட எழுதுக. 

32. அ.டடளய்டு களய்ச்சல் யப களபணநள ளக்டீரினள எது? 

   ஆ.டடளய்டு களய்ச்சல் அழகுழகள் னளடய? 

   இ. டடளய்டு எவ்யளறு பவுகழது? 

   ஈ. தடுக்கும் படகள் னளடய? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆக்கம் : நீள.சளநழளதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர். இபள.யீதகழருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு உனர்ழடப் ள்ி, டமனயம். 
           நீள.தநகளதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதளரி ஆசழரினர்,  அபசு தநல்ழடப் ள்ி, புழயம்.  தழருயளரூர் நளயட்டம். அடதசழ-9095484620 


