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ghl«-1  kuò« gçzhkK« 

BLUE PRINT 
(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. bk©lš njh£l¥ g£lhâ  (igr« r£ilt«)  broæš 7 tifahd kh‰W cUt ntWghLfis¡  

f©l¿ªjh®.    ÑGŸst‰¿š XU tif ntWghL kh¿ÍŸsJ __________________                                                                                                                 

i) be£il k‰W« F£ il                                                ii) éijæ‹ ãw«- kŠrŸ k‰W« g¢ir                                   

iii) Eå ky® k‰W« nfhz ky®                                   iv)bk‹ikahd j©L k‰W« fodkhd j©L  

2.MÂ kåj‹ njh‹¿aJ ________     

i) M¥Ãç¡fh             ii)mbkç¡fh                iii) M°Ânuèah              iv) ÏªÂah                           

3. ÑGŸst‰WŸ vJ ghu«gça¤ j‹ik bfh©lJ __________________.                                                                                                  

i) kugQ kh‰w« brŒa¥g£l éªjQ                          ii) fšÄuèš kugQ kh‰w« brŒa¥g£l É‹fŸ                                                                                                                               

iii) njhš bršèš kugQ kh‰w« brŒa¥g£lit     iv)ghško¢ bršèš kugQkh‰w« brŒa¥g£lit                            

4. Ïa‰if¤ nj®Î¡nfh£gh£ilbtëæ£lt®_________________________.                                                                                     

i) rh®y° lh®é‹       ii) ïônfh-O-éç°       iii) »çf®n#hf‹ bk©lš    iv) É‹ gh¥il° ykh®¡                         

5. cl‰brš É‹ Á»¢irKiw v‹gJ __________________.                                                                                                                    

i) éªJ bršèš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ                 ii) jiyKiwæš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ                  

iii)cl‰bršèš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ                  iv) m©l¢ bršèš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ    

6.g£lhâ¢ broæ‹ kŠrŸ éijæ‹ g©ghdJ, g¢ir ãw éijæ‹ nkš X§Fj‹ik bfh©lJ. 

ÑGŸst‰WŸ g¢ir ãw éij¡fhd Édh¡f« __________________.                                                                                                         

i)GG                                  ii)Gg                                  iii)Yy                                iv) yy                                               

7.Áy kåj®fëš ehéid cUs¢brŒÍ« X§Fg©ghdJ clyFnuhnkhnrh«fshš 

f£L¥gL¤j¥gL»wJ.     (ehéid cUs¢ brŒgt® = RR / Rr : ehéid cUs¢ brŒa Ïayhjt® =rr )                                                                                  

ehéid cUs¢ brŒÍ« FHªij¡F, ehéid cUs¢brŒahj xU rnfhjuD«, ehéid cUs¢ 

brŒÍ« ÏU rnfhjçfS« cŸsd®. Ït®fë‹ bg‰nwh®fŸ ÏUtUnk ehéid cUs¢brŒgt®fŸ 

våš, Ñœ¡f©lt‰¿š bg‰nwh®fë‹ kugQth¡f« _________.                                                                                                                                    

i)RR×RR                           ii)Rr×Rr                            iii)RR×rr                         iv)rr×rr 

8.bjhFÂ ãnlçahit¢ nr®ªj gy brš cæçahd iA£uhé‹ gy tifahd Ïd¥bgU¡f Kiw 

cŸsJ ÑGŸst‰¿š òÂa rªjÂ F¿¥ÃL« goahd ntWghLfSl‹ cUth¡f¥gL« Kiw.                                        

i)bkh£L éLjš           ii)ÏH¥ò Û£lš            iii)ghš Ïd¥bgU¡f«           iv)ghèyh Ïd¥bgU¡f«                                                  

9.Kjš Fnshå§ éy§fhd br«k¿ ML lhè cUth¡f¤Â‹ ãfœÎfŸ                                                                                                 

m) m©l bršèUªJ  X‰iw ka c£fU Ú¡f«.                                                                                                                                          

M) Ïu£il ka c£fU bfh©l m©l bršiy ts®¥ò¤jhæ‹ fU¥igæš gÂ¤jš.                                                                        

Ï) br«k¿ M£o‹ ghško bršfis¢ nrfç¤jš.                                                                                                                                 

<) c£fU Ú¡f¥g£l m©l bršèDŸ ghško bršè‹ Ïu£il ka c£fUit brY¤Jjš.                                                                                                                                                                       

c) Ïs« Fnsh‹ cUthjš.                                                                                                                                                                    

nk‰f©l ãfœÎfë‹ rçahd tçir mik¥ò ____________                                                                                                                                           

i) mM Ï < c                    ii) Ï mMc<                   iii) Ï m < M c                     iv) c < Ï M m  
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10.Ñœ¡fh©git  °bl«bršfŸ (_y¢bršfŸ) g‰¿a T‰WfŸ.                

m)ÏitfŸ Áw¥gilahj / khWghlilahj bršfŸ.                                                                                                                                    

M) ÏitfŸ clè‹ vªjtifahd bršfshfÎ« khW« Âw‹ bfh©lit.                                                                                  

Ï) Ïit ntfkhf¥ bgU¡fkilªJ xnu khÂçahd mÂf v©â¡ifæš bršfis 

cUth¡F»‹wd.                                                                                                                                                                           

<) ÏitfŸ Ïja bršfshfnth mšyJ eu«ò bršfshfnth kh‰wkilahJ.                                                                              

c) ÏitfŸ Ïd¥bgU¡f¤Â‹ thæyhf¤ njh‹W« jiyKiwfëèUªJ bgw¥gL»wJ.                               

rçahd T‰W  _________.                                                                                                                                                                      

i) m M Ï                 ii) Ï < C                  iii) m Ï c            iv) M Ï <            

11.Ï‹Rè‹ rh®ªj  ÚuêÎ nehædhš ghÂ¡f¥g£LŸs kåjå‹ fiza¤Âš ____________ 

bršfŸ  ÁijtilªÂU¡F«.            

  i) Mšgh                            ii) Õ£lh                      iii) fhkh                        iv)blšlh                     

12. xnu khÂçahd Ïu£ila®fŸ Ãw¥gj‰F¡ fhuzkhd fUÎWjš ______ Ïilna eilbgW»wJ .        

i)Ïu©L m©l bršfŸ k‰W« Ïu©L éªJ bršfŸ                                                                                                                 

ii) Ïu©L m©l bršfŸ k‰W« XU éªJ brš                                                                                                                                  

iii) XU m©l brš k‰W« XU éªJ brš                                                                                                                                                  

iv) xU m©l brš k‰W«  Ïu©L éªJ bršfŸ 

13. xnu khÂçahd Ïu£ila®fŸ g‰¿a jtwhd T‰W _________.                                                                                                                 

i) XU fU K£ilæèUªJ cUth¡f«                            ii) xnu ghèdkhf ÏU¤jš                                               

iii) bgU«ghyhd g©òfëš x¤ÂU¤jš                     iv) Ïu¤jtif ntWgLjš 

14. ãah©l®jš kåj‹ g‰¿a rçahd T‰W _________.                                                                                                          

i) kåjid x¤j Kjš nAhäå£LfŸ                        ii) ntsh©ik bjhl¡f«                                  

iii) Ïiw¢Áfis c©QjY«, ãä®ªj eilÍ«          iv) Ïwªjt®fis¥ òij¤jš                                    

15.jiyKiw, jiyKiwahf¥ g©òfŸ fl¤Jjiy¥ ghu«gça« vd¥gL«. bk©lš j‹ MŒé‰F¥                                                                    

ga‹gL¤Âa g£lhâ¢ broæš, kuò¥g©Ã‰fhd fhuâfŸ _________š fhz¥gL»wJ?                                       

i) o . v‹ . V                          ii)M®.v‹.V                             iii) òuj«                      iv)ir£nlhÃshr«  
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gFÂ - M 
1. bk©lš j‹ MŒéš njh£l¥ g£lhâ¢ broæ‹ cau« v‹w g©Ãid  X§F¥  g©ghf 

ÏU¥gij¡  f©l¿ªjh®.  mnjnghy, ehéid cUisahf cUs¢ brŒjš kåjç‹ X§F¥ 

g©ghF«.   60 khzt®fŸ cŸs xU FGéš 45 khzt®fŸ ehéid cUs¢ brŒa KoÍ«,  15 

khzt®fŸ  Ï›thW  brŒa Ïayhjt®fŸ.                                                                                                                       

i) nk‰T¿a Nœãiyæš, g©Ã‹ X§F k‰W« xL§F é»j§fis¡ fh©f. 

2. fl¤j¡ Toa g©òfŸ j« Á‰¿d¤Â‰FŸS«, ngçd¤Â‰FŸS« khWgL«. Ñœ¡fhQ« g©òfŸ 

v¤jifa khWghLfŸ bfh©LŸsd vd¡ F¿¥ÃLf. 

i)  kåj¡ f©â‹ ãw« Úy«, fW¥ò, gG¥ò, g¢ir vd khWgL»wJ.  Ï›tif khWghL 

_______________ vd¥gL«. 

ii) Kaš, ahid ngh‹wt‰¿š fhz¥gL« gš mik¥ò  khWg£LŸsJ. Ï›tif khWghLfŸ 

_______________vd¥gL«.                                                                                              

3. ÏUghš cæçfëilna njh‹W« mj‹ jiyKiw, F¿¥Ã£l j‹ikÍila e‹F bjça¡Toa 

ntWghLfSl‹ ÏU¡F«. ghèyh Ïd¥bgU¡f Kiwæš cUthF« jiyKiwfŸ Fiwªj msnt 

khWgh£Ll‹ fhz¥gL»‹wd. 

i) nk‰T¿a T‰iw V‰W¡bfhŸ»Ö®fsh? 

ii)  Ñœ¡fhQ« cæçfëš ghèyh Ïd¥bgU¡fKiwæš Ïd¥bgU¡f« brŒÍ« cæç  vJ?                                                       

(fu¥gh‹ó¢Á, ô¡ëdh, k©òG, gwit) 

4.ghu«gça« rh®ªj  Áy K¡»a¢ brh‰F¿¥òfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. mt‰WŸ cçadt‰iw¤ 

nj®ªbjL¤J vGJf. (mšÄš, khWghLfŸ, Á‰¿dkhjš, É‹, mšÄnyh kh®~òfŸ) 

i) ________________  fhuâfŸ Ïa‰Ãaš rh®ªj ghu«gça¡fhuâfŸ MF«. 

ii) ________________  v‹gJ xnu Éå‹ kh‰W¤ j‹ikahF«. 

iii) ________________ v‹gJ mšÄšfSila vÂ®¥g©gik¥ò MF«. 

5. cl‰bršfëš V‰gL« kh‰w« mL¤j¤ jiyKiwfS¡F¡ fl¤j¥gLtÂšiy. Ïd¢bršèš 

V‰gL« khWghL mL¤j¤ jiyKiw¡F¡ fl¤j¥gLtjhF«. Ënuhîkh mQF©L Å¢Á‹ 

fÂça¡f« jiyKiw jiyKiwahf¡ fl¤j¥gL»wJ. nk‰T¿a T‰iw¥ gF¤jhŒªJ, Ú§fŸ 

bjçªJbfh©lij vGJf.  

6.MÂkåj‹ Kjš j‰fhykåj‹ tiu bfhL¡f¥g£l kåj Ïd§fis tçir¥gL¤jÎ«.                                              

          (ãah©l®jš kåj‹, nAhnkh bAÃè°, nAhnkh vu¡l°, nAhnkh brÃa‹.)                                                                                                                       

7. cæç¤   bjhêšE£géaš,   cæçaè‹   eÅd  m¿éayhF«.  Ïj‹  mo¥gil bjhêšE£g  

cjéahš gšntWg£l   bghUŸfŸ  c‰g¤Â brŒa¥gL»‹wd.  ÑnHbfhL¡f¥g£lt‰¿š v¡FG  

cæç¤  bjhêšE£g Kiwæš cUth¡f¥gLtÂšiy vd¡ f©l¿ªJ fhuz« TWf.                                                                                                                                                                    

i)behÂfŸ, fçk mäy§fŸ, °ouhŒLfŸ, jL¥óÁfŸ. 

ii) jL¥óÁfŸ, behÂfŸ, vÂ®cæ®bghUŸfŸ, fåk mäy§fŸ. 

iii) vÂ® cæç¥bghUŸfŸ, Ah®nkh‹fŸ, °ouhŒLfŸ, jL¥óÁfŸ. 

iv) °ouhŒLfŸ, behÂfŸ, vÂ®¥bghUŸfŸ, jL¥óÁfŸ. 
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8. X® cæçæ‹  òw¤njh‰w¥  g©ò (Õndhil¥)  k‰W«  Édh¡f¥ g©ò (Éndhil¥) g‰¿ Úé® 

fUJtJ v‹d?  

9. ntWghLfŸ v‹whš v‹d? mj‹ tiffŸ ahit?                                                                                                                                                                                                                  

10. Ïa‰if¤ nj®Î  bfhŸifia  btëæ£lt® ah®?  mj‹ Ïu©L nfh£ghLfis¡ F¿¥ÃLf                                                                                                                                              

11. khndhFnshdš vÂ®¥ò¥bghUŸfŸ v‹whš v‹d? mj‹ ga‹ ahJ?                                                                                                                                      

12.Fnsh‹ v‹whš v‹d? fhšeil m¿éaèš Fnshå§ E£g« v›thW gaDŸsjhfÏU¡»wJ? 

13.  ehŒfë‹   Fiu¡F«  g©ò,  mikÂahd  g©Ã‰F  X§F  j‹ikÍilaJ. ò‹d£  f£l¤ij¥  

ga‹gL¤Â (Rr)  Éndhil¥    bfh©l  ÏU   Fiu¡F«  ehŒfŸ  _y« Ãw¡f thŒ¥òŸs  

ehŒ¡F£ofë‹  g©òfis¡  TWf?                                                                                       

14. lh¡l®. Iah‹ éšk£ mt®fë‹ Fnshå§ MŒé‹ _y« cUthd lhè M£L¡F£o ghško 

brš bgw¥g£l lh®br£ btŸisah£il x¤ÂU¡Fkh? mšyJ  ts®¥ò¤ jhahd br«k¿ah£oid 

x¤ÂU¡Fkh? fhuz« TWf.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15. ó¢Á¡bfhšè kUªJfë‹ mÂf¥ ga‹gh£o‹ fhuzkhf¥ ó¢ÁfŸ mêtij él, mªj 

kUªÂ‰F vÂ®¥òj‹ik bfh©l òÂa Ïdkhf mit cUth»wJ. Ïjid lh®éå‹ Ïa‰if 

nj®Î¡ nfh£ghL k‰W« gçzhk¤njhL v›thW bjhl®ògL¤JÅ®fŸ?                                                                                                                                                                           

16. Kjš kU¤Jt ßÂahd É‹ Á»¢ir 1990 « M©L mondhir‹o miknd° Fiwgh£L 

nehÍila eh‹F taJ ÁWä¡F tH§f¥g£lJ. Ïnj ngh‹W É‹ Á»¢ir Kiwæ‹ _y« 

ãuªjukhd Ô®Î fhz¥gL«  Á»¢ir Kiw g‰¿Í«  tiffŸ g‰¿Í« c§fshš Tw KoÍkh?                                                                                                                                  

17.bghUªjhj Ïizfis f©l¿f:     

ã~¥ É‹  ie£u#‹ ãiyãW¤Jjš 

tt   mšÄšfŸ  

cæç¢Á¥òfŸ  cæçfâ¥bgh¿fis cUth¡f 

Ï©l®bguh‹Fÿ gh¡Oçah vÂ®¥ò¥ òuj« 

°bl«brš (_y¢brš ) khWghL milahj brš FGk« 

18. lh¡l® Iah‹ éšk£ jdJ MŒé‰fhf MW taJila Ã~‹lh®br£ btŸis br«k¿ah£o‹ 

ghško bršè‹ c£fUit¥ (2n) gj¥gL¤Â ga‹gL¤Âdh®. mt® k‰bwhU M£oš ÏUªJ xU 

m©l bršèid nrfç¤jh®. ÏÂèUªJ x‰iwika (n) c£fUit Ú¡»dh®. c£fU Ú¡f¥g£l 

m©l bršèDŸ, kobršèš ÏUªJ vL¡f¥g£l Ïu£ilika c£fUit brY¤Âdh®. Ã‹ò 

Ïu£ilika m©l brš ts®¥ò¤ jhahd br«k¿ M£o‹ fU¥igæš gÂ¡f¥g£lJ. Ïu£il ika 

m©l bršèš ÏUªJ ts®ªj Ïs« cæç lhè vd miH¡f¥g£lJ . 

m) lh¡l® Iah‹ éšk£ V‹ kobršèid¤ nj®ªbjL¤jh®? 

M) tiuaW : nA¥shŒL, o¥shŒL     

19.Ñœ¡f©lt‰WŸ jFªj Ïizfis¥ bghU¤Jf:                                                                                              

(kUªJfŸ, vçbghUŸ, E©Qæç, ts®Áij kh‰w«, fçk mäy§fŸ) 

m) jL¥ò kUªJ      M) Ïa‰if thÍ       Ï )Á£ç¡ mäy«       <) khndhFnshdš vÂ®¥ò¥bghUŸ 

c)it£lä‹fŸ                                                                                                                                                                                                                      

20. njh£l¥ g£lhâ¢ broæš bk©lèdhš f©l¿a¥g£l éij, kyç‹ X§F g©òfisÍ«, 

xL§F g©òfisÍ« F¿¥ÃLf. 
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ÃçÎ -Ï 

1. m) kåj¥ gçzhk« flªj 15 äšèa‹ M©Lfëš F¿¥Ãl¤j¡f kh‰w§fis¡ bfh©ljhf 

cŸsJ. ts®¢Á gçzhk¤ij M©L mo¥gilæš Kiw¥gL¤Jf. 

M) bjhl¡f¡fhy FiffŸ v¥nghJ njh‹¿d?  

 Ï) bjhl¡f¡fhy nAhäå£fŸ thழ்Î F¿¤J vGJf. 

2. bk©lè‹ xU g©ò¡ fy¥Ãid¢ RU¡fkhf vGJf? 

3 eh‹ ah® vd f©l¿f. 

m. ct®¥ò RitÍŸs mäykh»a eh‹ czÎ gj¥gL¤Jjèš ga‹gL»nw‹. 

M. eh‹ Á£u° tif¥ gH§fëš fhz¥gL»‹w nehŒ¤jL¥gh‰wš V‰gL¤J« fçk mäy«. 

Ï. eh‹ xU bfhy°£uhš bfh©l °ouhŒL. buh£ofhsh‹fëš fhz¥gLnt‹. 

<. eh‹ o.v‹.V it¤ J©lh¡F« Âw‹ bg‰w behÂ. 

c. eh‹ o.v‹.V it¤ J©Lfis Ïiz¡F« behÂ. 

4. rçah mšyJ jtwh vd¡ TWf. éil jtbwåš brh‰bwhliu¢ rç brய்f. 

i) ntWghLfŸ cæçd§fëš j§fS¡bf‹W jå milahs¤ij V‰gL¤J»‹wd. 

ii) clYW¥ò¥ ga‹ghL g‰¿a éÂia rh®y° lh®é‹ T¿dh®. 

iii) cæçd§fë‹ gçzhk¤Âid vëÂš òçªJ bfhŸs, »is¤j tiugl« mšyJ ku 

tiugl« _y« gšntW Ïd§fS¡»ilna cŸs bjhl®Ãid m¿ªJ bfhŸs KoÍ«. 

iv)kuò¥ bgh¿æaš v‹gJ cæçæ‹ o.v‹.V.-éš cŸs kuò¤jftšfis¢ nr®¤njh 

mšyJ Fiw¤njh kh‰w« brŒtjhF«. Ïj‹ _y« cæçæ‹ òw mik¥Ãš kh‰w¤ij¤ 

njh‰Wé¡f ÏaY«. 

5. »isnlhçah (r§F ó) jhtu¤Â‹ xU g©ò fy¥Ã‰fhd ãuš gl¤Âid c‰Wneh¡» 

A,B,C,D ¡fhd éilfis vGJf. 
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ghl«-2   nehŒ¤jil¡ fh¥ò k©ly« 

BLUE PRINT 
(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1. Ã‹tUtdt‰WŸ éU«g¤j¡f clš ey¡TW ________________.                                                                                              

m)ÂU X bjh‰WnehæèUªJ Fzkil»wh®.                                                                                                                                            

M)ÂU Y ehŸnjhW« Ï‹Rè‹ CÁ ngh£L¡bfhŸ»wh®.                                                                                             

Ï)ÂU Z äfÎ« kd mG¤j¤Âš cŸsh®.                                                                                                                                                            

<)ÂU K ehŸnjhW« j‹ flikæid¢  brŒ»wh®, k»œ¢Áahf  cŸsh®.  

2.r_f¤Âš R_fk‰w braš ________________.                                                                                                                                    

m)xUt®, ÃwªjehŸ éHhéš k»œ¢ÁÍl‹ g§nf‰»wh®.                                                                                                          

M)vëa brašfëY« fLikahf elªJ bfhŸ»wh®.                                                                                                       

Ï)NœãiyfS¡F x¥g¢brašgL»wh®.                                                                                                                                             

<)j‹ clšeyk‰w jhia kU¤Jtkidæš br‹W ftå¤J¡ bfhŸ»wh®.  

3.Ã‹tUtdt‰WŸ gh¡Oçahthš c©lhF« nehŒ ________________.                                                                                                                   

i) _is¡fhŒ¢rš ii) bt¿ehŒ¡fo iii) Ïuz#‹å iv) bgça«ik                                                                                   

4. Ã‹tUtdt‰WŸ fh‰¿‹_y« guÎ« nehŒ ________________.                                                                                

i)fhrnehŒ               ii) _is¡fhŒ¢rš iii) ilghŒL              iv) fhyuh                                                                                                   

5. äf¡ fLikahd knyçah¡ fhŒ¢riy cUth¡F« Ãsh°nkhoa« »Uä ________________.                                                          

i) Xntny           ii) knyçna                   iii) ghšÁghu«              vi) itth¡° 

6. ekJ czÎ¡Flš gFÂæš nehŒ c©lh¡F« E©Qæç ________________.                                                                  

i)Ãsh°nkhoa« itth¡°                                                     ii)v©lägh ï°liy£ofh                                                                                

iii)oç¥nghndhnrhkh nf«Ãna‹Á                                         iv)Oåah nrhèa« 

7. kiwKfkhf nehŒ guÎ« Kiw ________________.                                                                                                                                    

i)rë ÁªJjš                                                                             ii)thŒ têahf¤ bjç¤jš                                                                                                                                                           

iii)jhŒ nrŒ Ïiz¥ò¤ ÂR                                                     iv)nehahë ga‹gL¤J« cilikfŸ 

8.Ãw cæçfëläUªJ Ãç¤bjL¡f¥g£l vÂ®¥bghUŸfŸ, kåjU¡F nehŒ¤ jL¥óÁahf¥ 

nghl¥gL»‹wd. Ã‹tUtdt‰WŸ _________  v›tif¤ jL¥óÁ Kiw?                                                                                                                            

i) bra‰ifahd brašäF nehŒ¤ jL¥ò Kiw             ii) bra‰ifahd kªjkhd nehŒ¤ jL¥ò Kiw 

iii)Ïa‰ifahd brašäF nehŒ¤ jL¥ò Kiw             iv) Ïa‰ifahd kªjkhd nehŒ¤ jL¥ò Kiw  

9.Ãwªj FHªij¡F Kj‹ Kjèš bfhL¡f¥gL« nehŒ¤jL¥óÁ ________________.                                                                                                

i) thŒtê nghènah                ii) DPT                        iii) DPT k‰W« nghènah           iv) BCG 

10.xU Áwªj ey thœ¡ifia thH, x›bthU kåjD« ešy clš, kd«, r_f ey¤Jl‹ ÏU¤jš 

nt©L«. ÏÂš VnjD« x‹W FiwÎg£lhY« mt® ________________  vd¥gLth®.     
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11.xU khzé òuj czit¤ jé®¤J mÂf¥goahd fh®nghiA£nu£ czit c©»whŸ. vªj¢ 

r¤J¡ Fiwgh£L nehŒ mtS¡F V‰gL«?                                                                                                                                                               

i) Fthînah®¡f®                 ii) khiy¡f©           iii) lahg£o°                iv) lÎ‹ FiwghL 

12.cWÂ¥gL¤Jjš (A) : lahg£o° bkèl° nehahëfë‹ Ïu¤j¤Âš  fhz¥gL«  TLjš  

r®¡fiu  ga‹gL¤j¥glhkš   ÁWÚ® têahf btëna‰w¥gL«.                                                                                             

fhuz« (R) : fiza« nghJkhd Ï‹Rèid¢ Ru¥gÂšiy.                                                                                         

m)A k‰W« R rçahdJ. R, A Î¡fhd rçahd és¡f«.                                                                                       

M)Ak‰W« R rçahdJ R, A Î¡fhd rçahd és¡f« mšy                                                                                     

Ï)A rç Mdhš R jtW            <) AjtW   Mdhš R rç  

gFÂ - M 

1.kuh°k° k‰W« Fthînah®f® nehŒfŸ òuj¡ Fiwgh£lhš V‰gL»‹wd. kuh°k° nehŒ, 

Fthînah®f®  nehæèUªJ c¥Ãa tæW k‰W« Kf¤Âš Å¡f« M»a m¿F¿fŸ _y« 

ntWgL»‹wd. Ï¡T‰W rçah? jtwhf ÏU¥Ã‹ ÂU¤Â vGJf. 

2. bfhL¡f¥g£LŸs cl‰FiwghLfëš jåahd x‹iw¤ jFªj fhuz§fSl‹ f©l¿ªJ 

vGJf.   (jhyÁäah, ËnkhÃÄah, khiy¡f©, mšÃår«, fÂ® mçthŸ Ïu¤jnrhif ) 

3. rhjhuz rëahš ghÂ¡f¥g£l egçl« fhz¥gL« bghJthd m¿F¿fŸ ahit?                               

i) __________.            ii) _________. 

4. ãw¡FUL nehæèUªJ khiy¡f© nehia ntWgL¤Jf.                                                                                                                                             

5. gŸë éLÂæš j§»ÍŸs xU khztå‹ njhèš mç¥òl‹ Toa ml®ªj jo¥ò fhz¥g£lJ. 

Ïij m¿ªj éLÂ¡ fh¥ghs® k‰w khzt®fis¥ ghÂ¡f¥g£l khztç‹ Jthiy, Mil, Ó¥ò 

M»at‰iw¥ g»®ªJ bfhŸs¡TlhJ vd m¿ÎW¤J»wh®.mªj khztU¡F V‰g£LŸs nehæ‹ 

bga®,mªj nehŒ¡fhd fhuâia¡ f©l¿f.  

6. knyçah x£L©âia¥ gu¥ò« ó¢Áia (nehŒgu¥Ã ) TWf. äf¡ fLikahd knyçah¡ 

fhŒ¢riy cUth¡» Ïw¥ig V‰gL¤J« knyçah x£L©â vJ? 

7. HIV - I¡ f©l¿Í« MŒÎ k‰W« cWÂ¥gL¤J« MŒÎfŸ ahit? 

8. K¤jL¥óÁ v‹whš v‹d? Ï¤jL¥óÁ kUªÂdhš jL¡f¥gL« _‹W nehŒfŸ  ahit? 

9. jhŒ¥ghš _y« FHªij¡F vÂ®bghUŸ brštjhš v¤jifa nehŒ¤jL¥gh‰wš c©lh»wJ? 

10. Ñœ¡fh© th¡»a§fis¥ go¤J rçah? jtwh? v‹W TWf 

i) ãw¡FUL xU kuÃaš nehŒ våš khiy¡f© nehŒ r¤J¡ Fiwgh£L nehahF«. 

Ii ) bg®ÜÁa° mÜäah xU r¤J¡ Fiwgh£L nehŒ våš Á¡»Ÿbrš mÜäah xU kuÃaš / 

Fiwgh£L nehŒ 

iii) TT jL¥óÁ ghÂ¡f¥g£l FHªij¡F kªjkhf¥ bgw¥g£l jL¥gh‰wš våš BCG jL¥óÁ 

brašäF bgw¥g£l nehŒ  jL¥gh‰wiy më¡»wJ. 

iv) knyçah xU gh¡Oça nehŒ våš gl®jhkiu xU itu° nehŒ. 

11. Ïu«ahÎ¡F  <Wfëš  Ïu¤j« fÁjš, gš  MLjš  Kjèa  nehŒfŸ cŸsd.  MŒªj¿ªjÂš 

Ïit it£lä‹  FiwghL  v‹W  f©l¿a¥g£lJ. 

Ïu«ahé‹ czÎ gH¡f¤Âš g‰wh¡FiwÍŸs  it£lä‹ _______. Ï¡Fiwgh£L nehŒ¡fhd 

bga®_______.       
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12. (m) , (M) it (Ï) Íl‹  bghU¤Jf. 

it£lä‹fŸ Fiwgh£L nehŒfŸ nehŒ m¿F¿fŸ 

it£lä‹fŸ – A ã¡nlhnyhÃah khiy¡f© 

it£lä‹fŸ - B1  °f®é  eu«ò¡ FiwghL 

it£lä‹fŸ – C ç¡f£° g‰fëš Ïu¤j¡fÁÎ 

it£lä‹fŸ – D Ïu¤j¡fÁÎ vY«òfëš fhšÁa« FiwÎ 

it£lä‹fŸ – K bgç bgç Ïu¤j« Fiwjš 

13. xU Rfhjhu  mYty®  m¥gFÂæš  thG«  k¡fël« xnu  CÁia¥ ga‹gL¤Â gyU¡F¥ g¢ir 

F¤JjiyÍ«, KoÂU¤j§fëš xnu  ÃnsL/f¤Â gyU¡F¥ ga‹gL¤Â rtu«  brŒjš, 

KoÂU¤Jjš nt©lh« vdÎ« m¿ÎW¤J»wh®. Ït‰¿‹ _y« vªj¡ bfhoanehŒ guthkš 

jL¡fyh«? nkY« ÚÅ® m¿ªj jL¥ò Kiwfis¡ TWf.                                                                                                                                                          

14. bghU¤Jf:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nehŒfŸ m¿F¿fŸ 

m) mÛÃ¡ ÓjngÂ      i) fL« fhŒ¢rY« Ã‹ò clš Fë®ªJ eL¡fK« é£Lé£L¤ bjhlU« 

M) fhrnehŒ           ii) njhš, ef§fëš mç¥òl‹ Toa gil 

Ï) gl®jhkiu         iii) motæ‰¿š tèÍl‹ nfhiH k‰W« Ïu¤j¤Jl‹ Toa ky« 

<) knyçah           iv) bjhl®¢Áahd ÏUkš k‰W« clš vil Fiwjš  

 

15.guÎjè‹ mo¥gilæš nehŒfis tif¥gL¤Jf. (Úç‹ _y«, fh‰¿‹ _y«, ghèdbjhl®ò 

_y« ) 1.fhyuh  2.ilghŒL  3.fhrnehŒ 4.bjhGnehŒ  5. ÁÃè°   6. bfhndçah  7. ãnkhåah                        

8. rhjhuz¢ rë  9. mÛÃ¡ ÓjngÂ  10. vŒ£°                                                                                                                                          

16.  

m) kåjiu bgUkséš ghÂ¡F« nehŒ¡fhuâfŸ _‹¿id¡ TWf.                                                                

M) AIDS ngh‹w itu° bjh‰WnehŒfS¡F kUªJ f©LÃo¥gJ k‰w nehŒfis él äfÎ« 

fodkhdJ. Ï¡ T‰W rçah? jtwh? éthÂ¡f                                                                                                                                            

17. xU khzt‹ Ûrš° nehædhš ghÂ¡f¥g£L Fzkilªjh®. mt‹ m¿éaš MÁça® mtdJ 

thœ¡ifæš Û©L« ÏªnehŒ mtid¤ jh¡fhJ v‹W T¿dh®. Ï¡ T‰W rçah?jtwh? fhuz« 

TWf.                                                                                                                                    

18. kåjçš gl®jhkiu nehŒ c©lhtj‰fhd nehŒ¡fhuâ ahJ? mj‹ m¿F¿fis¡ F¿¥ÃLf.                                                                                                                                  

19. bghUªjht‰iw¤ nj®ªbjL¤J vGJf: 

  m) AIDS :  ç£nuh itu°, è«nghir£LfŸ, BCG, ELISA 

  M) gh¡Oça nehŒfŸ : bt¿ehŒ¡fo, fhyuh, rhjhuz¢rë, Ï‹òSa‹rh. 

  Ï) DPT jL¥óÁ :bjh©ilmil¥gh‹, fhrnehŒ, f¡Fth‹ ÏUkš, bl£lhd°. 

  <) kåjåš Ãsh°nkhoa¤Â‹ nehŒ bjh‰Wãiy : °nghnuhRthæ£, Ûnuhnrhæ£,    

       £nuhnghnrhæ£,  nfä£nlhir£. 

  c) kd¥gçkhz« : gsgs¥ghd njhš. ešy ts®Áij kh‰w¢ brašghLfŸ, f©fëš  fUtisa«        

       m‰w¤j‹ik, j‹ gy« k‰W« gyÅd¤ij m¿ªj ãiy. 

20. gh«ò¡ fo¡F vÂ® eŠR kUªJ jahç¥Ã‰F, M‹oghofis¡ FÂiufë‹ clèèUªJ c‰g¤Â 

brŒJ, ga‹gL¤j¥g£L tU»wJ. ÏJ vªj tifahd nehŒ¤ jL¥gh‰wš?                                                                                                                                                 

21. Ñœ¡fhQ« nehŒfis ts®Áij kh‰w¡ Fiwgh£L nehŒ kuÃaš nehŒ mšyJ r¤J¡ 

Fiw¥g£L nehŒ v‹W tif¥gL¤Jf.     m) jhyÓäah       M) bgç-bgç       Ï) lahgo° bkšèl°     

<) Fäê¢ ÁWt‹ nehŒ   c) °f®é   C) kuh°k°      v) clš gUk‹     V) mšÁk® nehŒ                              

I) ã¡nlhnyhÃah   x) ËnkhÃèah.  
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22. rçahd T‰iw¡ f©LÃo¡f (rç / jtW) 

m) fhrnehŒ, ik¡nfhgh¡Oça« oôg®FnshÁ° vD« gh¡Oçahthš cUth»wJ. 

M) ilghŒL, £iunfhig£lh‹ v‹D« óŠirahš cUth»wJ. 

Ï) knyçah, Ãsh°nkhoa« itth¡Ádhš cUth»wJ. 

<) Ï‹òqa‹rh, v©lÛgh ï°lhiyofh v‹D« ònuh£nlhnrhthédhš cUth»wJ. 

23. bg© mdhÃy° bfhR _y« °nghnuhRthŒLfŸ xU kåjå‹ clèš EiHªjÎlnd 

knyçah fhŒ¢rš mtU¡F V‰gLtÂšiy. V‹? és¡Ff.                                                                                                                             

24. Ãsh°nkhoa« thœ¡if RH‰Áæ‹ ãiyfis¡ f©l¿f: 

m)bfhR kåjDŸ knyçah »Uäia c£brY¤Jjš.  

M)nehÍ‰w kåjiu mdhÃy° bg©bfhR fo¡F« bghGJ Ãsh°nkhoa« bfhRé‹ clY¡FŸ 

bršYjš.  

25. <¡fshš gut¡Toa nehŒfŸ Ïu©oid¡ TWf. mªnehŒfis V‰gL¤J« nehŒ¡ 

fhuâfisÍ« F¿¥ÃLf. 

26.                                                                           X 

 

 

ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs m£ltizæèUªJ ‘X’- ‹ nehŒ¡fhuâ k‰W« ts®Áij kh‰w¡ 

Fiwgh£L nehia¡ TWf: 

           Fiwgh£L nehŒ                                 fhuâ 

    m) lahgo° Ï‹ÁÃl°       -          ADH Ah®nkh‹ FiwghL                                                                                           

    M) lahgo° bkšèl°        -          Ï‹Rè‹ Ah®nkh‹ FiwghL 

    Ï) fnuhdç Ïja nehŒ         -          Ïja jirfS¡F Ïu¤j« më¡F« jkåæš mil¥ò 

    <) ÁWÚuf braèH¥ò             -          Ïu¤j¤ij tof£L« be¥uhå‹ braèH¥ò 

gFÂ - Ï 

1. fyh  v‹gt®  FHªij  bg‰WŸsh®. 

m) Ãwªj   FHªij¡F  Kjš MW khj§fS¡FŸ tH§f nt©oa  nehŒ¤jL¥óÁfŸ  F¿¤j  

m£ltizia¤ jahç¡f. 

M) Ï¤jL¥óÁfŸ _y« vªbjªj nehŒfis¤ jL¤Âl ÏaY«? 

2. c§fŸ gFÂæš knyçah gué cŸsJ. 

m) Ïjid¡ f£L¥gL¤j c§fŸ gFÂæ‹ cça mYty®fS¡F¤ jFªj Mnyhrid tH§Ff. 

M) knyçahé‹ rçahd nehŒ m¿F¿æid¤ nj®ªbjL¤J vGJf. 

       (Fë®, eL¡f« k‰W« fL§fhŒ¢rš, ngÂ) 

3. m¡nlhg® 15, cyf if fGÎ« ehshf¡ bfh©lhl¥gL»wJ. 

 m) c§fŸ e©gD¡F¡ if fGÎjè‹ e‹ikfis¡ TWf. 

 M) xU ehëš vªbjªj neu§fëš if fGÎÅ®fŸ? 

4. nehŒ¤jL¥gh‰wš v‹whš v‹d? nehŒ¤jL¥gh‰wè‹ tiffis¥ g‰¿¡ F¿¥ò vGJf. 

5. kåjåš eilbgW« Ãsh°nkhoa¤Â‹ thœ¡if¢ RH‰Áia étç¡f. 

6. r¤J¥g‰wh¡Fiwædhš V‰gL« gšntW nehŒfis¡ F¿¥ÃLf. mªnehŒfS¡fhd m¿F¿fis 

vGJf. 

         Ïu¤j¤Âš cŸs FS¡nfh°           fšÄuèš cŸs »is¡nfh#‹ 
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ghl«-3  kåj clš cW¥ò k©ly§fë‹ mik¥ò« brašghLfS« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1. x‰iw Kid ãôuh‹fŸ fhz¥gL« Ïl« _______________________                                                                                   

i) _is                    ii) j©Ltl«                     iii) ts®fU eu«ò¤ ÂR             iv) KÂ®ªj eu«ò¤ ÂR 

2. cz® cW¥òfëš ml§»ÍŸsit _____________________                                                                                            

i) x‰iw Kid ãôuh‹fŸ                                 ii) ÏUKid ãôuh‹fŸ   

 iii) gy Kid ãôuh‹fŸ                                 iv) bkLšny£l£ ãôuh‹fŸ (kaèDiw ãôuh‹fŸ) 

3. ekJ clè‹ kdbtG¢Á btë¥gh£il¡ f£L¥gL¤J« _isæ‹ gFÂ __________.                                                             

i) ÁW_is              ii) bgU_is                    iii) jyhk°                    iv) iAnghjyhk° 

4. _is¤j©o‹ xU gFÂahf mikªJŸsJ  _______________ .                                                                                                                

i)K‹_is k‰W« eL_is                                     ii) eL k‰W« Ã‹_is  

iii)K‹ k‰W« Ã‹_is                                                     iv) K‹_is k‰W« j©Ltl« 

5. j©Ltl eu«òfŸ v‹git  ____________                                                                                                                                                           

i) cz®¢Á eu«òfŸ    ii) Ïa¡F eu«òfŸ    iii) fy¥ò eu«òfŸ       iv) _isnahL Ã‹å¥ 

ÃizªJŸsit 

6. fG¤J¥ gFÂæš fhz¥gL« xU ehsäšyh¢ Ru¥Ã ____________________.                                                                                                   

i) m£ßdš Ru¥Ã ii) Ã£ô£lç¢ Ru¥Ã      iii) ijuhŒL Ru¥Ã      iv) fiza« 

7. v¡nrh»iu‹, v©nlh»iudhf brayh‰W« ehsäšyh¢ Ru¥Ã _______________ .                                                                                  

i) fiza«              ii) Ã£ô£lç        iii) ijuhŒL                  iv) m£ßdš 

8. xU blÁ.è. Ïu¤j¤Âš fhz¥gL« Ïašghd Ïu¤j¢ r®¡fiuæ‹ msÎ _______                                                                                             

i) 80- 100 ä.»./ blÁ.è.    ii) 80-120ä.»./blÁ.è.     iii)80-150 ä.»./blÁ.è.    iv)70 - 120 ä.»./blÁ.è. 

9. nehŒ¤bjh‰Wjiy vÂ®¡F« T è«nghir£LfŸ _________ cW¥Ãš khWghL mil»‹wd,                                                             

i) ghuhijuhŒL Ru¥Ã        ii) ãzÚ®¢ Ru¥Ã      iii) ijk°Ru¥Ã          iv) m£ßdš Ru¥Ã  

10. äahì°-I Ïš x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fŸ n#hoÍWjš ãiy __________ .                                                         

i) by¥nlhO‹                       ii) irnfhO‹                 iii) gh¡»O‹          iv) o¥nshO‹  

 11. ekJ clš cW¥òfë‹ mid¤J brašfisÍ« f£L¥gL¤J« k‰W« xU§»iz¡F« 

gâæid¢ brŒÍ« ÏU k©ly§fŸ _______________ .                                                                                                                                                         

i) brçkhd k‰W« Ïu¤j RH‰Á k©ly«                 ii) Rthr« k‰W« Ïu¤j RH‰Á k©ly«                               

iii)fêÎ Ú¡f« k‰W« vY«ò k©ly«                      iv) eu«ò k©ly« k‰W« ehsäšyh Ru¥Ã k©ly«  

12.eu«ò brš Ïiz¥ò gFÂæš eu«ò fl¤J¥bghUis btëæLtJ _______________ .                                             

i) bl©iu£Lfë‹ KidfŸ                                           ii) Ïiz¥ò FäœfŸ                                                               

iii) brš cly E©QW¥òfŸ                                         iv) M¡rhå‹ ikaè‹ ciw 

13. nehŒjil¡ fh¥ò k©ly¤Jl‹ bjhl®òila ehsäšyh Ru¥Ã _______________ .                                                                     

i) ijuhŒL                             ii) ijk°                    iii) m£ßdš               iv) Õåaš 
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14.Ïa‰if kf¥ngW¡fhf f®¥Ãâ bg©â‰F FHªij Ãw¥Ã‰fhf kU¤Jt® ga‹gL¤J« 

Ah®nkh‹__________.      

 i) <°£nuhb#‹          ii) ònuhb#°£uh‹       iii) Ï‹RÄ‹               iv) çyh¡ì‹ 

15. äahì° bršÃçjè‹ K¡»a ãfœthd FW¡nf fy¤jš, __________ ãiyæš eilbgW«                                                                

i) by¥nlhO‹              ii) gh¡»O‹                         iii) o¥nsh£O‹    iv) irnfhO‹            

16.F‹wš gF¥ò v‹gJ Ïd¢bršfis cUth¡F« xU ãfœÎ. F‹wš gF¥ò eilbgW«  bršfŸ                         

i) Ïd¥bgU¡f vÃÔèaš bršfŸ          ii) bjhL cz®Î vÃÔèaš bršfŸ                       

iii) ¡ôghŒlš vÃÔèaš bršfŸ                               iv) ö© vÃÔèaš bršfŸ 

17.mÛghéš eilbgW« bršgF¥òKiw _______________ .                                                                                         

m.Fnuhnk£o‹ tiy¥Ã‹dèš kh‰w§fis V‰gL¤J»wJ.                                                                                  

M.Fnuhnk£o‹ tiy¥Ã‹dèš kh‰w§fis V‰gL¤JtJ Ïšiy.                                                                          

Ï.Fnuhnkhnrh«fë‹ v©â¡if Fiw»wJ                                                                                                             

<)c£fUéš Ãsit V‰gL¤JtÂšiy.  

18.Ã‹tUtdT‰WŸ   cça xG§F mikÎ Kiw_______________ .                                                                                        

i)irnfhO‹→ by¥nlhO‹ → gh¡»O‹→ o¥nsh£O‹→ laifbdÁ°                                                              

ii)laifbdÁ°→ irnfhO‹→ by¥nlhO‹ → gh¡»O‹→ o¥nsh£O‹                                                                     

iii)by¥nlhO‹ → irnfhO‹→ gh¡»O‹→ o¥nsh£O‹→ laifbdÁ°  

19.nghènah xU itu° nehŒ. Ïjdhš ghÂ¡f¥g£l FHªij¡F if, fhš braèHªJ éL»wJ. 

FHªijæ‹ _______________ cW¥ò k©ly« mÂfkhf ghÂ¡f¥gL»wJ.                                                                                                         

i) eu«ò k©ly«       ii) brçkhd k©ly«          iii) Rthr k©ly«    iv) fêÎÚ¡f k©ly« 

20.mÂf xë éG« nghJ f©fis éiuthf _o¡ bfhŸtJ«, bt¥g« g£lÎl‹ ifia clnd 

ÏG¤J¡ bfhŸtJ« må¢ir braY¡F Áy vL¤J¡fh£LfŸ MF«. Ï¢braY¡F ika eu«ò 

k©ly¤Â‹ _______________ fhuzkh»wJ .                                                                                                                                                                    

i) K‹ _is                     ii) j©Ltl«                        iii) Ã‹ _is              iv) eu«ò Ïiz¥ò¥ gFÂ 

21. Ã‹tUtd ãôuhå‹ ghf§fŸ                                                                                                                                   

m) M¡rh‹                       M) »is¤j KoÎ¥ gFÂ       Ï) brš cly«             <) bl‹£iu£LfŸ 

våš, eu«ò¤ ö©lè‹ rçahd ghij _______________ .                                                                                                                     

i) Mm < Ï        ii) < Ïm M             iii) M <m Ï           iv) m <M Ï  

22.vëa  mWit  Á»¢iræ‹  nghJ  kU¤Jt®  F¿¥Ã£l  gFÂfëš  cz®tW  bghUŸfis¥ 

ga‹gL¤Â nehahëfë‹ tèia czu Ïayhkš brŒth®. Ïjdhš eu«ò bršè‹ _____________  

æš eu«ò ö©lš ãW¤Â it¡f¥gL»wJ                                                                                                                                                                                      

i) brš cly«             ii) M¡[h‹           iii) eu«ò brš Ïiz¥ò gFÂ       iv) M¡rhå‹ ika¥gFÂ 

23. cWÂgL¤Jjš ( A ) : mid¤J j©Ltl eu«òfS« fy¥ò eu«òfŸ.                                                                                  

fhuz« (R): x›bthU j©Ltl eu«ò« cz®¢Á nt® k‰W«  Ïa¡f nt® bfh©LŸsd.                                                          

m. (A) k‰W« (R) rç  R. A ¡F rçahd és¡f«                                    M.(A) jtW    (R) rç                                                                                                                                                  

Ï. (A) k‰W« (R) rç. A ¡F R rçahd és¡f« m‹W                            <.(A) rç  (R) jtW        
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gFÂ - M  

1. cl‰braèaš brašghLfis f£L¥gL¤J« k‰W« xU§»iz¡F« gâia¢ brŒÍ« Ïu©L 

cW¥ò k©ly§fŸ  ahit ? mt‰¿ilna cŸs ntWghL x‹¿id¡TWf.  

2. bkLšny£l£  ãôuh‹fis  bkLšny£l£  m‰w  ãôuh‹fëläUªJ  ntWgL¤Jf.  mit  eu«ò 

k©ly¤Âš v§F fhz¥gL»‹wd.  

3. Ïja¤ Jo¥ò, _¢RéLjš ngh‹w brašfis xG§FgL¤J« _isæ‹ gFÂ ahJ?  mJ 

_isæ‹ vªj¥gFÂæš mikªJŸsJ? 

4.fh®nghuh Fth£çb#ändh v‹whš v‹d? mJ v¤jifa gâfSl‹ bjhl®òilaJ? 

5. ehsäšyh¢ Ru¥ÃfŸ v‹whš v‹d? Ïªj¢ Ru¥ÃfŸ Ru¡F« Ru¥ò¥ bghUŸfŸ ahit?mit 

c‰g¤ÂahF«   Ïl§fëèUªJ brayh‰W« Ïl§fS¡F v›thW  vL¤J¢ bršy¥gL»‹wd? 

6. Ã‹tU« ehsäšyh¢ Ru¥Ãfë‹ bga®fis¡ TWf.  

    m) ehsäšyh Ru¥Ãfë‹ el¤Jd®    M) Ïu£il¢ Ru¥Ã 

7. vªj Ah®nkh‹fŸ Ã‹tUkhW miH¡f¥gL»wJ? 

   m) MSik Ah®nkh‹     M) r©il, gw¡F« k‰W« gaKW¤J« Ah®nkh‹. 

8. M© , bg© Ïd¥bgU¡f Ah®nkh‹fis¡ TWf. mj‹ gâfis¡ F¿¥ÃLf. 

9. äahì° - I ‹ vªbjªj Jizãiyfëš Ã‹tU« ãfœÎfŸ eilbgW»‹wd  

m) x¤Âirthd  Fnuhnkhnrh«fŸ ÏizÎWjš  

M) Eå miljš  

Ï) FW¡nf fy¤jš  

<) °Ã©oš fÂ®mik¥ò cUthjš. 

10. ÑGŸs gl¤ij tiuªJ, bfhL¡f¥g£LŸst‰¿š Ïu©L ghf§fis¡ F¿¡fÎ«. 

                     (brš cly«, M¡[h‹, bl©ouh‹, »is¤j KoÎ¥ gFÂfŸ) 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                      

11. ÑnH  bfhL¡f¥g£LŸs  kåj  _isæš  Ã‹tU«  brašfis¡  f£L¥gL¤J«  gFÂfis  

Kiwna   m, M vd¡ F¿¡f.         m) Ef®jš czU« gFÂ          M) gh®it czU« gFÂ. 

 

   

 

12. brašfë‹ mo¥gilæš ÑnH bfhL¡f¥g£LŸst‰¿š cça T‰Wfis¤ nj®ªbjL¡f. 

m) Ã£ô£ç  Ru¥Ã Ah®nkh‹fisÍ«, behÂfisÍ« Ru¡»wJ 

M) ijuhŒL Ru¥Ã ijuh¡ì‹ k‰W« Ï‹Rèid¢ Ru¡»wJ 

 Ï) Äo¡ bršfŸ bl°nlh°ouh‹ Ah®nkhid c‰g¤Â brŒ»‹wd 

 <) fiza« behÂfisÍ«, Ah®nkhidÍ« Ru¡»‹wJ. 
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13. ÑGŸs T‰WfŸ jtwhf ÏU¥Ã‹ rçahd T‰¿id vGJf. 

m) Mšgh bršfŸ Ï‹Rèid c‰g¤Â brŒ»‹wd, Õ£lh bršfŸ FSnfhfhid c‰g¤Â¢ 

brŒ»‹wd. 

M) fh®£onrh‹ nehŒ vÂ®¥ò¤ j‹ikia¡ Fiw¡»‹wJ. 

Ï) ijk° Ru¥Ã xU ãzÚ®¤ bjhFÂ. 

<) m©lf« K£ilfisÍ«, M©£nuh#idÍ« c‰g¤Â brŒ»wJ. 

14. kåjçš ehsäšyh¢ Ru¥Ã k©ly« g‰¿a Áy T‰WfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. mit 

x›bth‹W«   rçah / jtwh vd¡ TWf. 

m) ehsäšyh¢ Ru¥Ã k©ly« ts®¢Á, Ïd¥bgU¡f«, thœit¤ bjhl®ªJngQjš Kjèa 

Ïa‰brašfis¡  f£L¥gL¤jÎ«, xU§»iz¡fÎ« brŒ»wJ. 

M) v©nlh»iu‹ Ru¥ÃfŸ ahÎ« ehsKŸs Ru¥ÃfŸ; mit Ru¡f¡Toa ntÂ¥bghUŸfS¡F  

Ah®nkh‹fŸ v‹W bga®. 

Ï) fiza« v‹gJ Ïu£il¢ Ru¥Ã. 

<) ijk° Ru¥Ãæ‹ nfhsh¿dhš K‹fG¤J¡ fHiy V‰gL»wJ. 

15.ÑœtU«  m£ltizia  ãu¥òf. 

mondhiAnghigÁ° Ah®nkh‹ brašfŸ  k‰W«  nfhshWfŸ 
brhk£nlh£nuhÃ¡ Ah®nkh‹ / 

ts®¢Á Ah®nkh‹ ( STH / GH ) 
 

 ijuhŒL Ru¥Ãæ‹ ts®¢Áia¤ ö©o ijuh¡ì‹ 

c‰g¤Âia¤ ö©L«. 

16 ÑnH cŸs gl¤ij tiuªJ bfhL¡f¥g£LŸs F¿¥òfë‹ cjéahš ghf§fis¡ F¿¡f. 

m) ÏJ ÁWÚuf¤Â‹ ÛJ mikªJŸs Ru¥Ã. 

M) ÏJ Ru¡F« Ah®nkh‹fŸ Mšnlh°Onuh‹ k‰W« fh®on[h‹ MF«.                                  

                                                        

 

 

 

17. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs ãôuh‹fë‹ tiffis tiuªJ Ïd« fh©f.        

                                                            

                                         

 

 

18. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs äahÁ° brš Ãçjš g‰¿a th¡»a§fëš rç k‰W« jtW vd F¿¥ÃLf. 

m) ÏJ cl‰bršfëš ãfœ»wJ.           M) äahÁ° F‹wš gF¥ò vdÎ« miH¡f¥gL»wJ. 

Ï) x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fŸ ÏiztJ FW¡nf fy¤jš vd¥gL»wJ. 

<) äahÁ° ntWghLfis¤ njh‰Wé¡»wJ. mJnt gçzhk¤Â‰F _y¥bghUŸfshf 

mik»‹wd. 
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19. m£ltizæš cŸst‰iw bghU¤Jf. 

m) by¥nlho‹  -  i) c£fU¢r›Î, c£fUkâ kiwjš 

M) irnfho‹  -   ii) Eå miljš 

Ï) o¥nsho‹  -  iii) ÏizÎWjš, Ádh¥Á°, Ïu£ilfŸ 

<) ilahifdÁ°  -  iv)Fnuhnkhnrh«fŸ RU¡fkilªJ üšnghš njh‹W»‹wd. 

20. xUt® ÏU r¡fu thfd¤Âš jiyftr« mâahkš gaâ¡»wh®. mt® rhiy ég¤Âš jiyæš 

gy¤j fha« mil»wh®. kU¤Jtkid¡F brštj‰F K‹ghfnt Ïja braèH¥ò k‰W« _¢R 

Âzwyhš ÏwªJéL»wh®. mtuJ _isæ‹ v¥gFÂæ‹ ghÂ¥ghš cæçH¥ò V‰g£lJ. c§fŸ 

gÂY¡F rçahd és¡f« jUf. 

21.   bghU¤Jf.                                                                                                                            

m.thnrhÃu°Á‹ -  nehŒ jL¥ò  

M.Ï‹Rè‹   - ilahbgO° Ï‹ÁÃl°  

Ï.M¡ìnlhÁ‹ -  ilahbgO° bkèl°  

<.ijnkhÁ‹  - fU¥ig RU§f, éça¢ brŒjš  

22. Ñœfh© tiugl« clš cW¥òfëèUªJ ika eu«ò k©ly¤Â‰F eu«ò¤ ö©lšfl¤j¥gL« 

ghijfis F¿¥ÃL»wJ. Ïjid c‰Wneh¡» Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë.  

 

 

 

 

 

 

Ïu©L ghijfëš cŸs mid¤J eu«òfS« tot¤ÂY«, jokåY« xnu khÂçahfcŸsJ våš 

vªj ghij eu«ò ö©liy éiuthf¡ fl¤J«.V‹? 

23. ÏUéjkhd  gâfis  brŒÍ« Ru¥Ã vJ? V‹?     

24. xU 16 taJ ÁWt‹ M©ghš g©òfŸ Ïšyhik¡fhf, kU¤Jtçl« miH¤J tu¥g£lh‹.  

(Ûir / jho / fufu¥ghd Fuš / guªj njhŸfŸ ) gçnrhjid¡F¥ ÃwF kU¤Jt® ÏJ xU Ah®nkh‹ 

FiwghL k‰W« F¿¥Ã£l ehsäšyh¢Ru¥Ã Ïl« kh¿ mikªJŸsijÍ« f©l¿ªjh®. ÁWtå‹  

Fiwgh£L¡F¡ fhuzkhd ehsäšyh Ru¥ÃiaÍ«, mj‹ Ah®nkhidÍ« F¿¥ÃLf. 

gFÂ - Ï 

1. eu«ò bršè‹ mik¥ig¤ bjëthd gl¤Jl‹ ghf§fis¡ F¿¤J és¡Ff. 

2. kåj _isæ‹ gšntW ghf§fis¡ F¿¥Ã£L, mj‹ gâfisÍ« F¿¥ÃLf. 

3. kåj clèš fhz¥gL«  ehsäšyh¢ Ru¥ÃfisÍ« mt‰¿‹  mikél§fisÍ«  bgaçLf. 

 mt‰¿š VnjD« Ïu©oid¥ g‰¿ éçthf vGJf.  

4. äahì° gF¥ò V‹ F‹wš gF¥ò  vd miH¡f¥gL»wJ? mj‹ gšntW ãiyfis¤ njitahd  

     gl§fSl‹ és¡Ff. mj‹ K¡»a¤Jt« g‰¿¡ F¿¥ò tiuf.  
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5. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs brh‰fis it¤J g¤Âia ó®¤Â brŒf.                                                                                                                                                                     

( k©ilnahL, KŸbsY«ò¤ bjhl®, igahnk£l®, mu¡dhŒL ciw, _is, j©Ltl«,   _is 

ciwfŸ, oôuhnk£l® )  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  ika eu«ò k©ly¤ij¢ R‰¿ÍŸs _‹W ghJfh¥ò ciwfŸ, x£L bkh¤jkhf ______ v‹W 

miH¡f¥gL»‹wd. __________ k‰W« ________ ¡F moæš mikªJŸs btë¥òw Ïu£il¡ 

fod ciw __________ vd miH¡f¥gL»wJ. bkšèaJ«, Ïu¤j ehs§fis¥ bg‰wJkhd eL 

ciw¡F ______ v‹W bga®. _isiaÍ«, j©Ltl¤ijÍ« R‰¿ beU¡fkhf mikªJŸs 

c£òw bkšèa ciw¡F ______ v‹W bga®.   

6. bfhL¡f¥g£LŸs ghf§fis mj‹ gâÍl‹ bghU¤Jf.                                                                                                                                                                                                

(KFs«,  ÁW_is,  K‹_is,  jyhk°, bgU_is¥òwâ,  Ã‹_is,  gh‹°,  iAnghjyhk°).                                                                                                                                                                                                

m) cw¡f ika« k‰W« Rthr ika«                                                                                                                                                                                                                                                                                

M)   Ïja¤Jo¥ò,   Ïu¤j¡FHšfë‹  RU¡f«,    _¢RéLjš    ngh‹w   brašfis    

xG§FgL¤J«    gšntW     må¢ir¢ brašfë‹   ika«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ï) bgU_is, jyhk° k‰W« iA¥nghjyhk° bfh©lJ.                                                                                                                                                                                                       

<) Ïa¡f k‰W« cz®gFÂfŸ.                                                                                                                                                                                                                                                            

c) cz®Î k‰W« Ïa¡F cz®tiyfis¡ fl¤J« K¡»a¥ gâia¢ brŒ»wJ.                                                                                                                                                                          

C) ghYwÎ el¤ijia xG§FgL¤Jjš.                                                                                                                                                                                                                                                      

v) gh‹°, ÁW_is k‰W« KFs« M»at‰iw cŸsl¡»aJ.                                                                                                                                                                                         

V) el¤jš, XLjš ngh‹w Ïa¡Fjirfë‹ Ïa¡f§fis xG§FgL¤J»wJ. 

7. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs kåj _isæš Ã‹tU« brašfis¡ f£L¥gL¤J« gFÂfis Kiwna      

m, M, Ï, < vd¡ F¿¡f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

m)_isæ‹ v¥gFÂ  cz®Î,  m¿Î¡T®ik,  ãidth‰whš,  f‰gid¤Âw‹  fhuzfhça«   

MŒªj¿jš Kjèat‰¿‹  ÏU¥Ãlkhf¤  Âfœ»wJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M) _isæ‹ v¥gFÂ Ïa¡Fjirfë‹ Ïa¡f§fis xG§FgL¤J»wJ.                                                                                                                                                               

Ï) _isæ‹ v¥gFÂ cw¡f« k‰W« Rthr¤Â‰fhdit.                                                                                                                                                                                                   

<) _isæ‹     v¥gFÂ   Ïja¤Jo¥ò,      Ïu¤j¡   FHšfë‹   RU¡f«,   _¢RéLjš    ngh‹w   

brašfis xG§FgL¤J«  gšntW  må¢ir brašfë‹ ikakhF«. 
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ghl«-4   jhtu§fë‹ Ïd¥bgU¡f«. 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1.xU brš cæçfshd mÛghéY« gh¡OçahéY« eilbgW« Ïd¥bgU¡f tif ________.                                                              

i) J©lhjš                 ii) Ïu©lhf¥ Ãs¤jš              iii) mU«òjš                iv) °ngh® c©lhjš 

2. ó¡F« jhtu§fë‹ ghèd¥ bgU¡f Kiwæš eilbgW« Kjš ãfœÎ _____________.                                       

i) fUÎWJš               ii) Kis¤jš               iii) Û©L« cUthjš        iv) kfuªj¢ nr®¡if. 

3.ÑGŸst‰¿š bghU¤jkhd T‰W _____________.                                                                                            

m.efU« Âwd‰w, bkšèa RtiuÍilait °ngh®fŸ N°ngh®fŸ MF«.                                                                                                 

M.ÁyMšfh¡fŸ, gh¡Oça§fŸ, óŠirfëš c©lhF« efU« j‹ikÍila  ghèyh °ngh®fŸ 

VifÜ£LfŸ                                               

Ï. óŠirfëš  c©lhF«  X® c£fU  bfh©l  efU«  Âwd‰w  ghèyh  °ngh®fŸ,  bfhåoah 

 <.rhjfk‰w Nœãiyfëš Mšfh¡fëš c©lhF« jo¤j RtiuÍila cly¢ bršfŸ 

VÃshndh°ngh®fŸ  

4.fUÎ‰w N‰ig, få MF«. xU kyç‹ gy Ïizahj Nyf ÏiyfŸ bfh©l nkšk£l¢ 

N‰igæèUªJ cUthF« få _____________.                                                                                                                                                                         

i) ÂuŸfå                           ii) T£L¡få                                 iii) jå¡få                         iv) gyfå   

5. Úçš Cwit¤j éijia mG¤J«bghGJ _____________ têahf Ú® fÁ»wJ.                                                              

i) Ïiy¤Jis              ii) by©obrš                              iii) ik¡nuhigš               iv) Kisnt® 

6. kh§få, fšngh‹w få v‹wiH¡f¥gL»wJ. Vbdåš Ïj‹ _____________.                                                                                             

i) btë¤njhš, njhš ngh‹wJ                                                           ii) eL¤njhš fš ngh‹wJ                                                          

iii) cŸnjhš rij¥g‰WŸsJ                                                             iv) cŸnjhš fodkhdJ.   

7. ÑGŸs T‰Wfëš, jtwhdJ _____________.                                                                                           

i) ÏUé¤Âiy¤ jhtu éijæš fhz¥gL« F£ilahd, br§F¤jhd, bt©ikahd gFÂ¡F 

u~ng v‹W bga®                                                                                                                                                                       

ii) ÏUé¤Âiy¤ jhtu éijæš fhz¥gL« äf E©âa Jis¡F ik¡nuhigš v‹W                                                     

iii) fUéš j©L cUthF« gFÂ¡F Kisnt® v‹W bga®                                                                                            

iv) fUéš nt® cUthF« gFÂ¡F Kisnt® v‹W bga®    

8. ÑGŸs T‰Wfëš, fh‰¿‹ _y« få, éij guÎjY¡fhd bghU¤jkhd T‰W _______ 

i) fåfŸ, éijfŸ ÂObu‹W bto¤J¥ guÎ»‹wd;                                                                                                    

ii) oiulh¡° jhtu¤Âš, òšè t£l«, gh¥g° öéfshf kh¿¡ få guÎjY¡F cjÎ»wJ                                     

iii) rhªÂa« jhtu§fëš fåfŸ Tça K£fŸ _y« guÎ»‹wd;                                                                                                  

iv) bj‹idæ‹ få eL¤njhš eh® ngh‹W cŸsJ 
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9._éizédhš c©lhF« ÂR, fUé‹ ts®¢Á¡F C£l« më¡ftšyJ _____________.                                                                    

i)ir¡nfh£                         ii) Nš x£L¤ ÂR                     iii) °T£blšy«                iv) fUñ©     

10.j‹ kfuªj¢ nr®¡if Kiwæ‹ Ôik _____________.                                                                                                                                               

i)kfuªj¤öŸfŸ ÅzhtÂšiy                                                                                                                                                                                                    

ii).éijfŸ Fiwªj v©â¡ifæš c©lh»‹wd                                                                                                

iii).ÏUghš ky®fëš f£lhakhf eilbgW»wJ                                                                                                                                       

iii).ky®fë‹ kfuªj¢ nr®¡if¡F btë¡fhuâfis¢ rh®ªÂU¡f¤ njit Ïšiy  

11.ky® jhtu¤Â‹ K¡»a gFÂ ÏJ __________________ ¡F cjÎ»wJ.                                                                                        

i) ft®jš                   ii) nj‹ Ru¤jš          iii) kfuªj¢ nr®¡if               iv) ghš Ïd¥bgU¡f « 

12. kyç‹ Ï‹¿aikahj ghf§fŸ __________________.                                                                                          

i) òšè t£l« mšè t£l«              ii) kfuªjjhŸ t£l«, Nyf t£l«                                                                             

iii) mšè t£l«, kfuªjjhŸ t£l«          iv) mšèt£l«, Nyf t£l«  

13. __________________ c‰g¤Â brŒa maš kfuªj¢ nr®¡ifcjÎ»wJ.                                                                                        

i)òÂa tif¤ jhtu§fŸ                ii)e‹F tsU« jhtu§fŸ      

iii)nehŒ vÂ®gh‰wš bfh©l jhtu§fŸ             iv) nk‰T¿amid¤J«  

14. fh‰W _y« kfuªj¢ nr®¡if __________________ Ïš eilW»WJ.                                                                                          

i) thè°neçah    ii) òš                      iii) bj‹id                 iv) Ck¤ij  

15._____________ mik¥ò ó¢ÁfŸ _y« maš kfuªj¢nr®¡if eilbgw VJth»wJ.                                                                

i)ÏwFfisÍila kfuªj¤ öŸ, »is¤j NšKo                   ii) ãwKŸs mšèt£l«, nj‹Ru¤jš   

iii) Fiwthd kfuªjKila bfh¤jhd ky®fŸ                iv) nfhiH Nœªj kfuªj¤ öŸ 

16. fUÎ‰wÃ‹ Nš __________________ MF  khW»WJ.                                                                                         

i) éij               ii) få                iii) fUC©( v©nlh°g®«)          iv) få¤njhš (bgçfh®¥) 

17. Ã‹tUtdt‰¿š rçahf bghUªÂaJ _____________.                                                                                        

i) bghŒ¡få- kh       ii) T£L¡få- M¥ÃŸ    iii) ÂuŸfå - be£oè§f«    iv) nfçah¥Á° - thiH 

18. bghUªjhj Ïiz _____________.                                                                                                                              

i) ÏUòw btofå - cy®btofå            ii) Á¥bryh - cy® btoah¡få     

iii) ngh« - rij¡få                                   iv) bu¡kh- ÏUòw btofåia nghy  

                                      

gFÂ - M 

1. ghèyh k‰W« ghš Ïd¥bgU¡f KiwfS¡»ilna cŸs ntWghLfŸ Ïu©oid vGJf. 

2. cly Ïd¥bgU¡f« v‹gJ v‹d?                                                                                                                                                                                                                                               

m) ÃiunahÃšy«    M) °ignuhifuhéš fhz¥gL« cly Ïd¥bgU¡f KiwfŸ  ahit?        

3. jhtu§fëš eilbgW« ghèd¥bgU¡f ãfœÎfis¢ rçahd Kiwæš tçir¥gL¤Jf. 

          éij cUth¡f«, kfuªj¢nr®¡if , éij guÎjš, fUÎWjš. 

4 tiuaW - kfuªjnr®¡if.  

5.  tiuaW - fUÎWjš. 
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6. Ã‹tUtdt‰¿š fhz¥gL« kfuªjnr®¡if¡fhd fhuâfis¥ bgaçLf. 

m) ešy kzK« nj‹Ru¥ÃÍ« bfh©l gy t©z§fis bfh©l ky®fŸ. 

M) ãwk‰wJ /kzk‰wJ / nj‹Ru¥ò m‰wJ. Mdhš kfuªj¤JfŸfŸ cy®ªj, Ïnyrhd, öŸfshf 

ÏU¡F«. NšKo ÏwF ngh‹W  fhz¥gL«. nk‰f©l Ïu©L  tif kfuªj¢nr®¡if  eilbgW« 

jhtu§fis¡  F¿¥ÃLf.                                                                                                                                                                  

7. Ñœ¡fhQ« m) k‰W« M) ãfœÎfS¡F¥ bgaç£L ÏªãfœÎfë‹ Koéš cUthF«  c£fUé‹ 

j‹ikia¡  F¿¥ÃL. 

m)M© nfÛ£ ( n ) + m©l« (n ) = irnfh£ ( 2 n) . 

M)M© nfÛ£ (n ) + Ïu©lh« ãiy c£fU ( 2 n) = fUñ© c£fU (3 n) 

8. jFªj vL¤J¡fh£LfSl‹ cy® btofåfis cy® btoah¡ fåfëèUªJ ntW¥gL¤Jf.  

9. xU é¤Âiy, ÏU é¤Âiy¤ jhtu§fŸ v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

10. Ñœ¡fhQ« få / éij guÎ« KiwfS¡F¤ jFªj  brh‰bwhl® jUf. x›bth‹¿‰F« X® 

vL¤J¡fh£L jUf. 

m) fh‰¿š guÎjš      M) Úçš guÎjš       Ï) éy§Ffshš guÎjš  

11. Ñœ¡fhQ« få /éij guÎ« KiwfS¡F Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

m) gwitfë‹ fêÎfŸ _y« -                        M) kåj‹ _y« - 

12. Ïu£il¡ fUÎWjš v‹whš v‹d? 

13. _éizÎ v‹whš v‹d? 

14. m) gl« A , B  ia milahs« fh©f. 

     M) A æ‹ vªj¥ ghf« B Mf khW»wJ. 

 

 

 

15. cæçd§fS« mt‰¿‹ Ïd¥bgU¡f KiwfS« bfhL¡f¥g£LŸsd. Ïd¥bgU¡f Kiwfis 

mj‰Fça cæçd§fnshL bghU¤Jf. 

Ãs¤jš °ignuhifuh  <°£ 

mU«òjš  ònuh£nlhnrhth‹fŸ  j£il¥òG¡fŸ 

J©lhjš Ãiunah~Ãšy« gh¡Oça§fŸ 

16. T£L¡få ______________ ‹ mid¤J ky®fëèUªJ« cUth»wJ._____________ fåahdJ 

xU kyç‹ Ïizahj gyNyf Ïiyfis¡ bfh©l nkšk£l¢ N‰igæèUªJ cUth»wJ. 

17. bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij tiuªJ ÑGŸs ghf§fis¡ F¿¡fÎ«. 

m) v¡ir‹  M) FHhŒ  ãô¡ëa° 

18. fåfS« / éijfS« guÎjš - bghU¤Jf. 

  m.M£nlhnfhç - i) jhkiu   

  M.månkhnfhç - ii) oiulh¡°  

  Ï.iAonuhnfhç - iii) [hªÂa«   

  <.Nnfhç  - iv) ghšr«                                               
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19.ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs jFªj brh‰F¿¥òfis¡ bfh©L g¤Âia ãu¥òf. 

  (éij, få, kfuªj¢ nr®¡if, guÎjš, Kis¤jš, fUÎWjš, ky®fŸ, Ïd¥bgU¡f«) 

uhK j‹ jªijÍl‹ taY¡F¢ br‹wh‹. mt‹ Á¿jsÎ fLF éijfis¤ öédh‹. 

Áyeh£fS¡F¥ ÃwF, éijfŸ___________iy¡ ftå¤jh‹.mªj éijfŸ jhtu§fshf ts®¢Á 

milªJ ________ fis¤ njh‰Wé¤jd. Ïªj ky®fŸ cUth¡»a kfuªj¤öŸ_____________ 

_y« NšKoia milªjd. ____________ ãfœé‹ nghJ M© nfÛ£ m©l¤Jl‹ Ïiz»wJ. 

20. bj‹idæš,få Úç‹ _y« (iAonuhnfhç)guÎ»‹wJ.nj§fhŒ fh‰¿‹ _y« (månkhnfhç) 

guÎtjhf vL¤J¡ bfh©lhš, bg‰¿U¡f nt©oa jftik¥òfŸ Ïu©oid¡ F¿¥ÃLf. 

gFÂ - Ï 

1.m) få cUthF« ãfœ¢Áia¡ TWf.                                                                                                                                                                                                                                                                        

M) Ïªãfœ¢Áæid¢ RU¡fkhf étç¡f.                                                                                                                                                               

Ï) mªã¡œéid¡ F¿¡F« gl¤Âid tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f  

2.ó¡F« jhtu§fëš eilbgW« ghèd¥ bgU¡f Kiwæš <LgL« Ïu©L ãfœÎfis vGJf. 

m.Kjš ãfœÎ k‰W« mt‰¿‹ tiffis étç¡f. 

M.mjå‹ e‹ik Ôikfis vGJf. 

3. m) fUÎWjè‹ éisthf cUthtJ få, fUÎWjš eilbgwhkš VnjD« få cUth»wjh? 

    M) fåfŸ tif¥gh£o‹ m£ltizia¤ jUf. 

4. ÂuŸfå, T£L¡få jFªj vL¤J¡fh£LfSl‹ x¥ÃLf. 

5. ÏUé¤Âiy¤ jhtu éijæ‹ mik¥ig étç¡f. 

6. xUé¤Âiy¤ jhtu éijæ‹ mik¥ig étç¡f. 

7. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij c‰Wneh¡Ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m) gl¤ij tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f.            

                                                                                                                                                                                                                                                 

M) fUÎWjY¡F¥ Ã‹  E, F  jhtu¤Â‹ vªj¥ ghfkhf khW»‹wd?  

8. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs gl§fis c‰Wneh¡Ff. Ã‹tUtdt‰¿‰F éilaë¡f:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m) Ï§F fh©»‹w Ïd¥bgU¡fKiwia¥ bgaçLf.                                                                                                                                                                                                           

M) vªj cæçæš Ïªjtifahd Ïd¥bgU¡fKiw fhz¥gL»wJ?                                                                                                                                                                                                        

Ï) Ïªj Ïd¥bgU¡fKiw cæçfëš ntWghLfis cUth¡F»‹wjh?    

 

9. ÑnHbfhL¡f¥g£LŸs jhtu§fŸ c§fŸ njh£l¤Âš ÏU¥gjhf¡ f‰gid brŒJbfhŸf.                                                                                                         

m. njÜ¡fŸ njh£l¤ij ehotU»‹wd. Mdhš, njÜ¡fŸ všyh ky®fisÍ« eho¢    

brš»‹wdth?                                                                                           

M. njÜ¡fŸ vªbjªj ky®fis eho¢ brš»‹wd?  c§fŸ  éilfS¡F¤jFªj  fhuz§fis¤ 

jUf.   (kšèif, muë, bfh‹iw, nuh#h, jhkiu, nrhs«, fU«ò, _§»š, rhkªÂ, nlèah, òš, 

bj‹id, g£lhâ) 
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10. xU étrhæ A, B v‹w Ïu©L tašfŸ it¤JŸsh®. mªj Ïu©L tašfëY« g£lhâ (igr« 

r£ilt«) éij¤JŸsh®.  taš A  gwitfS«  ó¢ÁfS«   beU§fhkš   ÏU¡f, tiyfshš 

_l¥g£LŸsJ.  taš B  tiyfshš _l¥glhkš cŸsJ.                                                                                                                                                                                                                               

m) taš A k‰W« taš B fëš vªjtifahd kfuªj¢ nr®¡if eilbgW«?                                                                                                                                                                           

M) vªj taš mÂf kfNiy¤ jU«?                                                                                                                                                                                                                                                               

Ï) mL¤j Kiw gæ® brŒJ éis¢riy ca®¤Jtj‰F étrhæ vªj taè‹ éijfis¤ 

nj®ªbjL¥gh®?  c§fŸ éil¡F¡ fhuz« jUf. 

11. kh, bj‹id Ïu©Lnk cŸx£Lrij¡ fåfshF«. khéš eL¤njhš c©Q« gFÂahF«. 

Mdhš bj‹d§fåæš  eL¤njhš c©Q« gFÂ mšy. m¥goahdhš,                                                                                                                                                                                                                                  

m) bj‹d§fåæš c©Q« gFÂ vJ?                                                                                                                                                                                                                                                                       

M) V‹ bj‹d§få eh® ngh‹w eL¤njhš bg‰WŸsJ?                                                                                                                                                                                                                   

Ï) eh® ngh‹w eL¤njhš bg‰¿U¥gjhš ntW v‹d e‹ik vd c§fshš Tw KoÍkh? 

12. ÑGŸst‰iw¥ Ã‹tU« jiy¥òfëš tif¥gL¤J¡f.                                                                                                                                                                                                    

m) få                          M) éij                  Ï) fåÍäšiy éijÍäšiy                                                                                                                

(j¡fhë, btŸsç, Kis¤j¥gaW, cç¤j g£lhâ, Âuh£ir,  Áyç (ÁtÑiu), cUis¡»H§F, 

fU«ò , M¥ÃŸ, bfhomtiu).  

13. cy®fåfë‹ bga®¥g£oaš ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. m¡fåfis, cy®fåæ‹ 

tiffS¡nf‰g tif¥gL¤Jf. 

(gU¤Â, oiulh¡°, beš, Mkz¡F, bfh¤jkšè, mtiu, g£lhâ, vU¡F, mªÂkªjhiu , KªÂç, 

fUnty«, bt©il) 

m) m¡Ñ‹   M) nfçah¥Á°   Ï) Á¥bryh   <) bfh£il  c) ¡çnkhfh®¥   C) byhbk©l«   v) bu¡kh                                               

V) fh¥Nš miwbtofå   I) fh¥Nš jL¥ò¢Rt® btofå   x) xUòwbtofå  X) ÏU òwbtofå 

14. nkhåZ rikayiw¡FŸ EiHa ne®ªj bghGJ, mtå‹ jhŒ, fj«grh«gh® jah® brŒtj‰F¤ 

njitahd bghUŸfŸ it¤ÂUªjh®. nkhåZ m¥bghUŸfis¥ gh®¡»‹wh‹. fåfë‹ 

tiffS¡nf‰g, rh«ghU¡F¤ njitahd bghUŸfis¥ Ãç¤Jit¡f nkhåZ¡F 

cjÎ§fŸ.(gU¥ò, òë, f¤jç¡fhŒ, j¡fhë, KU§if¡fhŒ, bfh¤jkšè, fLF, bt©il¡fhŒ, kh) 

15. ÑnHbfhL¡f¥g£LŸs F¿¥òfë‹go ÏUé¤Âiy éijæ‹ ghf§fis¥ bgaçLf. 

m) Mu«gãiynt® ___________________                                                    

M) Mu«gãiyj©L __________________                                                 

Ï) fUé‰F¤ njitahd czÎ ml§»a rij¥g‰WŸs gFÂ_____     

<) éijia¢ R‰¿ÍŸs btëghJfh¥ò ciw_______________________ 

c) éijÍiwæš fhz¥gL« Á¿a Jisæ‹ bga® ________________   

16. kfuªjnr®¡ifæ‹ tiffŸ ahit?  vªj tif kfuªjnr®¡if e‹ik ju¡ToaJ?  V‹ ? 

17. j‹kfuªj¢nr®¡if (M£nlhnfä) v‹whš v‹d? mj‹ e‹ikfisÍ«, ÔikfisÍ« 

F¿¥ÃLf. 

18. kfuªj¢nr®¡if v‹whš v‹d? kfuªj¢nr®¡if¡fhd gšntW cæUŸs, cæu‰w  fhuâfis 

és¡F.  
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ghl«-5    ghÿ£ofŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. ghÿ£ofë‹ äf K¡»akhd g©ò _________                                                                                                                        

i) eh‹F miwfŸ bfh©l Ïja«                           ii) K‹d§fhšfŸ, Ã‹d§fhšfŸ       

iii)ghšRu¥ÃfŸ                                                  iv) thš 

2. khär c©âfŸ __________ g‰fis¥ ga‹gL¤Â khär¤ij¡ »ê¡»wJ.                                                                                          

i) bt£L« g‰fŸ           ii) nfhiu¥ g‰fŸ             iii) K‹filthŒ¥g‰fŸ         iv) Ã‹filthŒ¥g‰fŸ 

3.ÁWÚuf¤Âš be¥uhå‹ bA‹è tisÎ gFÂæš jh‹ bgUksÎ Ú® Û©L« c¿Šr¥gL»wJ. 

Ã‹tUtdt‰WŸ __________ äf Úskhd bA‹è tisÎ bfh©l be¥uhid¥ bg‰W mÂf Úiu 

Û©L« c¿ŠÁ nrä¡»wJ.                                                                                                                                                                                                                        

i) JUt¡fuo                 ii) x£lf«              iii) jtis             iv) Âä§fy«   

4. ghÿ£ofëš __________ Ïu¤j mQ¡fŸ nehŒ vÂ®¥ò¢ r¡Âia më¡»wJ.                                                                    

i) Ïs« Ïu¤j Át¥ò mQ¡fŸ                                       ii) Ïu¤j btŸisaQ¡fŸ                                           

iii) Ïu¤j¤ j£L mQ¡fŸ                                             iv) KÂ® Ïu¤j Át¥gQ¡fŸ   

5. bgaçlhj ÏUthœé, ghÿ£oæ‹ Ïu¤j¥ ó¢R¡fŸ ml§»a f©zho eGt§fŸ 

ju¥g£LŸsJ. Ïu¤j¥ ó¢R¡fis v›thW ntWgL¤Â m¿Å®fŸ?.                                                                                                                 

i) ãw¤ij c‰Wneh¡»                                   ii) Át¥gQ¡fis c‰Wneh¡»                                               

iii) btŸisaQ¡fis c‰Wneh¡»                             iv) Ãsh°khé‹ M¡f¡ TWfis c‰Wneh¡» 

6. bršYnyh° brç¤jY¡F bršYny° vD« behÂ njit¥gL»wJ. bršYny° c‰g¤Â brŒÍ« 

gh¡Oçah¡fis Áy ghÿ£ofŸ jdJ czÎ¥ghijæš ÏU¡f¢ brŒJ czitÍ« ghJfh¥igÍ« 

jU»wJ. Ã‹tUtdt‰WŸ Ï¢braš äFÂahf¡ fhz¥gLtJ __________.                                                                                        

i) jhtu c©âfŸ         ii) khär c©âfŸ            iii) mid¤J©â            iv) Ïu¤j c©âfŸ 

7.ghÿ£ofë‹ K‹d§fhšfŸ bghJthd xU mik¥Ãid bg‰¿UªjhY« mit bt›ntW 

éy§Ffëš gšntW éjkhf ga‹gL¤j¥gL»‹wd. Ïjid Ï›thW miH¡fyh«                                                                                                    

i) nAhnkhnyhf° cW¥òfŸ                                ii)mdhnyhf° cW¥òfŸ                                                                                      

iii)v¢r cW¥òfŸ                                                              iv) ts®¢ÁÍwh cW¥òfŸ  

8. cz® Ûir cnuhk§fŸ fhz¥gL« éy§F.                                                                                                                        

i) btsthš                    ii) ahid                       iii) kh‹                 iv) óid  

9.ahidæ‹ jªj§fŸ ______________________ gšè‹ khWghL MF« .  éil : bt£L«  gšè‹ 
10.eh‹F miwfSl‹ Toa tæW cila éy§F.  

i) ahid                           ii) lhšÃ‹           iii) kh‹                            iv) f§fhU  

11. kåjå‹ ruhrç clš bt¥gãiy _________                                                                                                                                       

i) 98.4
0 

- 98.6
0

 F       ii) 96.6
0 

- 96.8
0

 F           iii) 94.4
0

 - 98.6
0

 F           iv) 98.4
0

- 99.6
0

 F  
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12. ä£uš thšÎ ______________________ Ïilæš fhz¥gL»wJ.                                                                                                       

i) tyJ Mç¡»Ÿ, tyJ bt©£ç¡»Ÿ                                  ii) ÏlJ Mç¡»Ÿ, ÏlJ  bt©£ç¡»Ÿ 

iii) tyJ bt©£ç¡»Ÿ, Eiupuš jkå                               iv) ÏlJ bt©£ç¡»Ÿ, bgUªjkå  

13. c©ik¡fU¤J (A): ghÿ£oæ‹ Ïja« xU iknahb#å¡ Ïja« MF«.                                                                                 

fhuz« (R): ghÿ£ofëš Ïja¤ Jo¥ò Áw¥ghd jir¡ f‰iwfshš f£L¥gL¤j¥gL»wJ.(ng° 

nk¡f®)                                     

m)A k‰W« R Ïu©L« rç; R MdJ AI és¡F»WJ.                                                                                                                

M)A k‰W« R Ïu©L« rç; Mdhš R MdJ Aia és¡FtÂšiy.                                                                                                                  

Ï) A k£Lnk rç; Mdhš R jtW.           <) A jtW; Mdhš R rç. 

14.ghÿ£o mšyhj bjhFÂia¡ f©l¿ªJ vGJf.                                                                                                                         

m)lhšÃ‹, thšu°, KŸs«g‹¿, Kaš, btsthš                 M) ahid, g‹¿, FÂiu, fGij, Fu§F                                                                   

Ï) M©onyh¥, kh‹, gR, vUik, flkh‹                                 <) ehŒ, óid, Kjiy, Á§f«, òè 

15. ghÿ£ofë‹ òw¤njhèš fhz¥gLtJ.                                                                                                                                              

m) cnuhk«, cz® cnuhk«, cnuhk K£fŸ                               M) cnuhk«, ef«, éuš ef§fŸ                                                                                                   

Ï) cnuhk«, cz® cnuhk«, bfh«òfŸ                                        <) cnuhk«, ef«, brÂšfŸ 

16. x‰Wikæ‹ mo¥gilæš f©l¿f.    Âä§fy« :  JL¥òfŸ :  btsthš  : _______  

17. nfho£lt‰iw ãu¥òf. Ïu¤j¢ Át¥gQ : M¡ì#id vL¤J¢ brš»wJ. Ïu¤j btŸisaQ : 

____________                                   
18.khWghL milªjj‹ mo¥gilæš, xU§»iz¤J vGJf.                                                                                                  

bt£L« g‰fŸ ; ahidæ‹ jªj«     _______________ ,   KŸs«g‹¿æ‹ K£fŸ 

gFÂ - M 

1. ghÿ£ofS¡Fça jå¥ g©òfŸ Ïu©oid¡ F¿¥ÃLf. 

2. Ã‹tUtdt‰¿š x‹bth‹¿‰F« Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

m) mirnghL« éy§FfŸ     M) flšthœ ghÿ£ofŸ 

3. ghÿ£ofëš fhz¥gL« gšyik¥ò ahJ ? ahidæ‹ jªj« vj‹ khWghL? 

4. ghiytd¢ NHèš thH x£lf« bg‰WŸs jftik¥òfëš eh‹»id¡ F¿¥ÃLf. 

5.. Ûbahè vÂbuhè¤jš _y« vÂ®¥gL« bghUŸfis m¿jš v‹whš v‹d? v.fh£LfŸ jUf. 

6. ghÿ£ofë‹ Ïja¤Âš fhz¥gL« thšÎfS« mt‰¿‹ mikél§fisÍ« vGJf? 

7. ghÿ£ofë‹ jkå, ÁiufŸ Ït‰¿¡»ilna cŸs ntWghLfëš eh‹»id¡ F¿¥ÃLf. 

8. Ïu¤j¤Â‹ Ãsh°kh gFÂæš fhz¥gL« Ãsh°kh ònuh£O‹fŸ _‹¿id¡ TWf. mt‰¿‹ 

gâfisÍ« F¿¥ÃLf. 

9. c£fU Ïšyhj Ïu¤j¢ bršfŸ ahit? c£fUé‹¿ ÏU¥gjhš v‹d ga‹? 

10. Ïu¤j ciwjèš g§FbgW« Ãsh°kh ònuh£O‹fŸ, Ïu¤j mQ¡fŸ ahit? 

11. m) ÁWÚuf¤Â‹ mik¥ò, braš myFfŸ ahit ?                                                                                   

   M) ÁWÚ® btënaW« ghijæ‹ mo¥gilæš  kåjfêÎ Ú¡f  k©ly¤ÂYŸs Ã‹tU«      

       cW¥òfis tçir¥gL¤Jf. (ÁWÚ® ehs« , ÁWÚ®òwtê, ÁWÚuf« , ÁWÚ®¥ig) 
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12. Ã‹tU«  ghÿ£ofë‹  Ïu¤j RH‰Áia  és¡F«  ãušgl¤Âid  c‰Wneh¡fÎ«. 

i) ÑnH ju¥g£LŸs rçahd Ïu¤j¡FHhŒfŸ m , M , Ï , < ia nj®ªbjL¡f. 

m) Eiupuš Áiu  M) bgUŠÁiufŸ  Ï) Eiupušjkå  <) kfhjkå   

ii) P, Q, R, S khÂçfëš rçahd Ïizia¤ nj®ªbjL¡f.                                                                                                                                                                    

m) P k‰W« Q = M¡ì#nd‰w. R k‰W«  S = M¡ì#nd‰w« milahj 

M) P k‰W« Q = M¡ì#nd‰w« m‰w. R k‰W« S = M¡ì#nd‰w« milªj 

Ï) mid¤J« M¡ì#nd‰w« milªjJ    

<) mid¤J« M¡ì#nd‰w« milahjJ                                                                                                                                                                        

13. i) jtisæ‹ nkš jhilæš xnu khÂçahd g‰fŸ fhz¥gL»wJ. Mdhš kåjåš 

khWg£LŸsJ. kåjåš fhz¥gL« Ï¤jifa gšyik¥ò¡F _______________ v‹W bga®. 

m) nAhnkhlh‹£ tif    M) Inrhlh‹£ tif     Ï) bA£onuhlh‹£ tif    <) m¡nuhlh‹£ tif 

ii) ghÿ£ofë‹ gšN¤Âu« ICPM = 2023 / 1023 v‹W vGj¥g£lhš ÏÂš Ïl« bgwhj g‰fë‹ 

tif______. 

m) (I) bt£L« g‰fŸ                                                          M) (C) nfhiu¥ g‰fŸ                                                     

Ï) (P) K‹filthŒ g‰fŸ                                                 <)  (M) Ã‹ filthŒg‰fŸ 

14. éLg£l Ïd§fis rçahd éil bfh©L ãu¥òf.  

thšÎfŸ ÏU¥Ãl« ntiy 

<çjœ thšÎ mšyJ ä£uš 

thšÎ  

 (i) ÏlJ bt©£ç»ëèUªJ 

ÏlJ V£ça¤Â‰F Ïu¤j« Ã‹ 

bršYjiy jé®¡F« 

 (ii) tyJ Mç¡»nyh 

bt©£ç¡»yh® Jisæš 

tyJ Mç¡»ëèUªJ tyJ 

bt©£ç¡»S¡F Ïu¤j« 

bršYjiy¡ f£L¥gL¤J»wJ 

bgUªjkå thšÎ  bgUªjkå njh‹W« Ïl¤Âš (iii) 

Ãiw¢rªÂu thšÎ                 (iv) bgUªjkåæèUªJ Ïu¤j« 

ÏlJ bt©£ç¡»S¡F 

tUtij jé®¡F« 

15. bt›ntW thœél§fëš thœ»‹w cæçd§fŸ mªjªj thœél§fS¡F V‰wthW 

j¡fthœ¡if Kiw, czÎ¥ gH¡f«, clš mik¥òfSl‹ thœ»‹wd. Ïj‰F jftik¥ò v‹W 

bga®. ghÿ£oæ‹ Áw¥ghd jftik¥Ãid¤ nj®ªbjL¡f. 

m) flšthœ ghÿ£oahd Âä§fy«, jdJ clš bt¥g¤ij Óuhf¥ guhkç¡f bg‰WŸs jftik¥ò  :     

    (jhil gÄ‹ j£Lfshf kh¿aJ / K‹iffŸ JL¥òfshf kh¿aJ / njhY¡foæš nrä¡f¥g£l    

bfhG¥ò) 

M) czit f©l¿tj‰fhd btsthè‹ jftik¥ò  :  (K‹iffŸ Ïw¡ifahf kh¿aJ / fhšfŸ 

_ykhf jiyÑHhf¤ bjh§Fjš / gw¤jè‹nghJ ca® Ru¤Âš Ñ¢ÁL« xè btë¥gL¤Jjš ) 

16. clè‹ `kh°l® bfä°£' v‹W ÁWÚuf« miH¡f¥gL»wJ - fhuz« f©l¿ªJ vGJf. 

m) clèš bgw¥gL« mid¤J ntÂ¥bghUŸfS« ÁW Úuf¤Âš bgw¥gL»‹wd  

M) ÁWÚuf«, Ïu¤j¤Â‹ ntÂæiaò rk ãiyia¥ ngQ»wJ. 

Ï) ÁWÚuf«, clèš bgW« mid¤J ntÂ¥bghUŸfisÍ« btëna‰W»wJ. 

<) ÁWÚuf«, clè‹ mid¤J ntÂ¥bghUŸfisÍ« nrä¤J it¤J¡bfhŸ»wJ.  
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gFÂ – Ï 

1. be¥uhå‹ mik¥ò g‰¿a és¡f¥ gl¤Âid c‰Wneh¡fÎ«. 

 

i) m Kjš C tiu cŸs ghf§fis vGJf     ii) be¥uhå‹ K¡»a brašghLfis és¡Ff. 

 

2. kåj‹ Ïja¤Â‹ mik¥ò, brašgL« éj¤ij jFªj gl¤Jl‹ ghf§fis¡ F¿¥Ã£L 

és¡Ff. 

3. ÁWÚuf¤Â‹ ÚŸbt£L¤njh‰w¥ gl« tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f. 

4. jftik¥ò v‹whš v‹d? Ã‹tU« ghÿ£ofë‹ jftik¥òfis étç¡f. 

1. Âä§fy«   2. JUt¡fuo     3. f§fhU    4. jhtu§fis c©Q« ghÿ£ofŸ. 

ghl«-6  thœ¡if Ïa¡f¢ brašfŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. khndh£nuhghéš, czÎ¥ bghUŸfis c¿ŠRtj‰fhd Áw¥ghd nt®fŸ. 

i) Ah°nlhça§fŸ          ii) ik¡nfhiurh nt®fŸ             iii) g‰W nt®fŸ         iv) nt‰¿l nt®fŸ  

2. <°£o‹ fh‰¿šyh¢ Rthr¤Âdhš c©lhtJ   

i) yh¡o¡ mäy«          ii) igUé¡ mäy«                   iii) v¤jdhš      iv) mÁo¡ mäy« 

3.Ú®¤ njit¡fhf¤ bj‹idæ‹ nt®fŸ, jhŒ¤ jhtu¤ijé£L btFbjhiyéš cŸsd. 

m¤jifa nt®fë‹ Ïa¡f«.   

i)xërh® Ïa¡f«        ii) <®¥ò¢ rh®ò Ïa¡f«         iii) Ú®¢ rh®ò Ïa¡f«               iv)ntÂ¢ rh® Ïa¡f« 

4. jhtu§fëš iry¤Â‹ gâ. 

i)  Úiu¡ fl¤Jjš                                                        ii) czit¡ fl¤Jjš                                                                    

iii)mändh mäy¤ij¡fl¤Jjš                            iv) M¡Á#id¡ fl¤Jjš 

5. j‰rh®ò C£lKiw¡F¤ njit¥gLtJ.   

 i) CO2 k‰W« Ú®                 ii) g¢ira«                      iii) Nça xë                  iv) Ïit mid¤J« 
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6.Ïiy¤JisfŸ ________  cjÎ»‹wd. 

i)xë¢ nr®¡ifæ‹ nghJ CO2 it vL¤J¡ bfhŸtj‰F.       

ii)xë¢nr®¡ifæ‹ nghJ O2 it  btëæLtj‰F. 

iii) Úuhé¥ngh¡»‹ nghJ Úuhéia btëæLtj‰F.               

iv) Ïit mid¤J« 

7.gRªjhtu§fëš fhz¥gL«  __________  brš E©QW¥ig czÎ c‰g¤Â bjhê‰rhiyfŸ vd 

miH¡fyh«? 

i) ik£nlhfh©oçah                   ii) gR§fâf«                   iii) v©nlhÃshrtiy          iv) c£fU                    

8.f°¡ô£lh, é°f« ngh‹w x£L©â¤ jhtu§fëš fhz¥gL« Áw¥ghd nt®fŸ ngh‹w 

mik¥ò Ï›thW miH¡f¥gL»wJ. 

i) ntçfŸ                                        ii) Ah°nlhçah                 iii) iAgh¡fŸ                    iv) °nlhy‹ 

9. kåj czÎ¡FHš ghijæš mikahj cW¥Ãid vGJf.  

i)   bjh©il  fiza«          ii) thŒ                                iii) thŒ¡Fê                   iv) fiza« 

gFÂ - M 

1.A, B  F¿æ£l jhtu¤ j©o‹ th°Fyh® ÂR¡fë‹ bga®fis¡ F¿¥ÃLf. 

m) A , B - Ï‹ bga®fŸ 

M) A æ‹ têahf¡ fl¤j¥gL« bghUŸfŸ ahit? 

Ï) B æ‹ têahf¡ fl¤j¥gL« bghUŸfŸ ahit? 

<)  v›thW A æ‹ têahf¥ bghUŸfŸ ÏiyfS¡F¡ fl¤j¥gL»‹wd?      
 

 

 

2. czñ£l« v‹whš v‹d? vªj tifahd czñ£l« gRªjhtu§fëY« bgU«ghyhd 

éy§»d§fëY« fhz¥gL»wJ? 

3. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs C£l KiwfnshL, mt‰¿‹ Áw¥ò cW¥òfis j¡f vL¤J¡fh£Ll‹ 

bghU¤Jf. 

j‰rh®ò C£lKiw ik¡nfhiurh nt®fŸ  f°F£lh  

x£L©âfŸ g¢ira« khndh£nuh¥gh 

k¡F©âfŸ Ah°nlhça§Fÿ iAÃ°f°  

4. bfhL¡f¥g£oU¡F« gl¤ij ftå¡f.  

m) gl« A, B Ïš fhz¥gL« Ïa¡f§fis¡ F¿¥ÃLf. 

M) v›thW Ï›éa¡f§fŸ bjh£lhš ÁQ§» Ïiyfë‹                                                                                          

      Ïa¡f§fëèUªJ ntWgL»‹wd?  

5.fh‰¿šyh¢ RthÁ¤jèš --------- v‹gJ 6 fh®g‹ bfh©l nr®k«,  yh¡o¡ mäy« 

v‹gJ_______ fçk¢ nr®k«. 

 

 

A B 
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6.r®¡fiu¡ fiurš MšfAyhf kh‰wkil»wJ. 

m) nk‰f©l braèš v¤jifa ãfœ¢Á eilbgW»wJ?      M) vªj E©Qæç <LgL»wJ?  

7. kåjå‹ Rthr¡fh‰whdJ _____________têahf _______________ ¡FŸ brš»wJ.  Û‹fëš 

ÚuhdJ  ______ têahf clY¡FŸ br‹W, Úçš fiuªJŸs M¡ì#‹ ___________¡FŸ guÎ»wJ.  

8. nt® x£L©âfS¡F Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf.mit X«òæçfëläUªJ 

czÎ¥bghUŸfis c¿Šr bg‰WŸs Áw¥ò mik¥ò ahJ?  

9.k£F©âfŸ v‹whš v‹d? Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

10. kåjå‹ Óuz k©ly¤Â‹ Ús« v‹d? Óuz k©ly¤Â‹ ghf§fis czÎ bršY«  

mo¥gilæš tçir¡»ukkhf vGJf. 

11. RthÁ¤jš v‹whš v‹d? fh‰WŸs RthÁ¤jY¡fhd ntÂ¢rk‹gh£oid vGJf.  

12. ÚçèUªJ btëna vL¡f¥g£l Û‹fŸ Ú©l neu« cæUl‹ ÏU¡f KoahJ V‹? 

13.m«nkhåahblè¡, ôçnahblè¡ éy§FfŸ v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

14. bjh£lhš ÁQ§»¤ jhtu¤Âš bjhL«nghJ V‰gL« kh‰w¤Âid és¡Ff. 

15. jhtu§fëš eilbgW« Úuhé¥ngh¡»id és¡F« khÂç mik¥Ãid c‰Wneh¡Ff. 

Ñœ¡f©l bghUŸfŸ jhtu§fë‹ vªj mik¥òl‹ x¥Ãl¥gL»wJ? 

       1) fl‰gŠR         2) Ú® ãiwªj f©zho FHhŒ 

 

16. xë¢nr®¡if v‹whš v‹d? Ïªj cæ® ntÂéid¡fhd rk‹gh£oid vGJf. 
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ghl«-7  R‰W¢NHš ghJfh¥ò 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

- 1 1 2 7 

gFÂ - m 

1. bghUŸfë‹ bjhF¥òfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. Ït‰¿š ÁijtilÍ« bghUŸfis¡ 

bfh©l bjhF¥Ãid¤ nj®ªbjL¡f. 

i) òš, ky®fŸ, ÏiyfŸ                                        ii) òš, f£il k‰W« Ãsh°o¡ 

iii) gH¤njhš, nf¡ k‰W« Ãsh°o¡                          iv) nf¡, f£il k‰W« f©zho 

2. ÑGŸst‰¿š vJ czÎ¢ r§»è?  

i) òš, nfhJik,kh                  ii) òš, ML, kåj‹             iii) ML,gR, ahid            iv) òš, Û‹, ML 

3. Ït‰¿š vit Nœãiyia¥ ghJfh¡F« eilKiwfŸ? 

i)bghUŸfŸ th§Ftj‰F¤ Jâ¥igia vL¤J¢ bršYjš                                                                                                      

ii) ga‹gL¤jhjnghJ ä‹ és¡FfŸ ä‹ éÁ¿fis miz¤jš 

iii) bghJ ngh¡Ftu¤ij¥ ga‹gL¤Jjš                                                                                                                                                 

iv) nk‰f©l mid¤J«. 

4. fW¥ò¤ j§f« v‹wiH¡f¥gLtJ vJ? 

 i) iA£nuhfh®g‹fŸ                ii) ãy¡fç                     iii) bg£nuhèa«                     iv)  <j®   

5.bghU¤jk‰wij czÎ¢ r§»èæ‹ mo¥gilæš Ú¡Ff.  

( jhtu§fŸ→ bt£L¡»ë → jtis →òè →gh«ò )                                                    

6.gRik ntÂæaèdhš c©lhF« bghUS¡F vL¤J¡fh£L. 

i) Ãsh°o¡                  ii) fh»j«                     iii) cæç Ãsh°o¡               iv) nAy#‹ Ôaiz¥gh‹ 

7. ________________ gRikaf thÍ bt¥gãiy kh‰w«, òé bt¥gkhjiy V‰gL¤J»wJ. 

i) iA£u#‹               ii) M¡Á#‹                     iii) ie£u#‹                       iv) fh®g‹-il-M¡i[L   

8. ________________ Fs¢ Nœãiy¤ bjhF¥Ãš Áij¥git MF«. 

i) jhtu§fŸ                ii) gh¡Oça§fŸ         iii) jtis                            iv) jhtu E©Qæ®fŸ 

9. nkf§fis¤ ö©o¢ bra‰ifahf kiH bgŒa cjÎ« ntÂ¥bghUŸ. 

i)bgh£lhÁa«  mnahilL                                   ii)fhšÁa« fh®gnd£                                                                       

iii)fªjf il M¡i[L                                        iv)m«nkhåa« gh°ng£ 

10. gok vçbghUS¡F vL¤J¡fh£L.   

i) jhäu«                            ii) ÏU«ò                    iii) k¡ÜÁa«          iv) ãy¡fç 

11.fh‰W khRgLjš thfd§fëèUªJ btëtU« òifahY« bjhê‰rhiy fêÎfshd CO2 , SO2 , 

NO2 M»a thÍ¡fhshY« V‰gLtij¥nghy Ú® khRgLjš _______Mš V‰gL»wJ. 

i) fêÎÚ®                      ii) gæ®¢rhFgo                    iii) kiH¥bghêÎ                   iv) k© mç¥ò 
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12. tdéy§FfŸ bfhšy¥gLtjhš eh« vÂ®bfhŸS« Ï‹dš ahJ? 

i) Ïa‰if  rkãiy  ghÂ¤jš                                              ii) gå¥bghêÎ Fiwjš                                                 

iii)k¡fŸbjhif Fiwjš                                                     iv) kiH¥bghêÎ mÂfç¤jš 

13.ÏªÂahéš k¡fŸbjhif bgU»¡ bfh©oU¡F« NHèš Ú®K¡»akhd MjhukhF«. Ú® 

ts¤ij nk«gL¤j eh« v‹d brŒayh«? 

i) fhLfis mê¤jš                                                   ii) ngh¡Ftu¤ij¡ Fiw¤jš                                        

iii) fêÎfis vç¤jš                                                   iv) ku§fŸ eLjš 

14.òèÍ« Á§fK« éy§F©âfshf ÏU¥gij¥ nghy ahidÍ« fh£blUikÍ« _____________. 

15. T‰W A : ãy¡fçÍ«, bg£nuhèaK« gok vçbghUshF«.                                                                                                               

fhuz«  R   :  gy  äšèa‹ M©LfS¡F K‹ thœªj  Ïwªj  cæçd§fŸ òijªJ  

gok¥bghUshf   kh¿ÍŸsJ. 

i) A Î«, R Î« rç k‰W« R, A é‰fhd rçahd és¡f«                                                                                                                  

ii) A Î«, R Î« rç Mdhš R, A é‰fhd rçahd és¡fkšy                                                                                                         

iii) A rç R jtW               iv) AjtW R rç 

16.mG¤j¥g£l Ïa‰if vçthÍ (CNG) v‹gJ ãy¡fç, bg£nuhèa¤ijél Áwªj 

vçbghUŸ.Vbdåš __________                           

17.j©Ù® ò£o, czÎ l¥gh¡fŸ étrha bghUŸfëèUªj cUth¡f¥gL»wJ. Ïit Ï›thW 

miH¡f¥gL»wJ.           

gFÂ - M 

1. Ã‹tUtdt‰iw c‰g¤Âahs®fŸ, gy tifahd Ef®nth®fŸ, Áij¥gitfŸ vd tif¥gL¤Jf 

m) t©z¤J¥ó¢Á M) bt£L¡»ë   Ï) Xzh‹  <) gh«òfŸ   c) br«gU¤Â    C) ie£nuhgh¡Oçah    

 2. thêl¤ij¥bghW¤J cæçd§fŸ gšntW jftikÎfis¥ bg‰WŸsd. Ã‹tUtdt‰iw 

bghU¤Jf: 

m.Û‹fŸ - ÏwFfŸ  

M.x£lf« - jo¤j njhš  

Ï.jtis - JL¥ò  

<.gwitfŸ - éuèil r›Îila Ã‹d§fhšfŸ  

3. nfho£l Ïl¤ij ãu¥òf: 

m) éy§»d§fŸ RtrhÁ¤jè‹ nghJ _______________  btëæl¥gL»wJ. 

M) Nça xëæ‹ K‹åiyæš jhtu§fshš jahç¡f¥gL« bghUŸ ________________  MF«. 

4. gh¡Oça§fS«  óŠirfS«  ÏwªJnghd mšyJ  mG»a  jhtu, éy§Ffis óäæš Áij¡f¡ 

fhuzkh»‹wd. Áijªj bghUŸfŸ  kWRH‰Á¡F  c£gL«nghJ,  jhtu§fë‹  ts®¢Á¡F  

ga‹gL»wJ.  Ïij  eh« v‹dbt‹W  miH¡fyh«? 
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5.Ã‹tU« g¤Âia¥ go¤J jFªj éilia¡ f©l¿ªJ nfho£l Ïl§fis ãu¥òf 

        (Ô§F éisé¥gJ, fd cnyhf§fŸ , fh®g‹- ilM¡i[L, fªjf JfŸfŸ) 

    ghjur«, Ínuåa«, njhça«, M®rå¡, ______________fyªj fyitæèUªJ btëna‰w¥gL« 

fêÎ¥bghUŸfŸ  kåjD¡F ___________ k£Lä‹¿ NœãiyiaÍ« ghÂ¡»‹wJ. ãy¡fçæš 

cŸs ______ mäykiH cUthf fhuzkhtnjhL k£Lkšyhkš, gRikaf thÍ, _______ 

btëna‰w¥g£L fhyãiy khWgh£o‰F« òébt¥g khWjY¡F¡ fhuzkh»wJ. 

6.Ã‹tUtdt‰iw¥ ga‹gL¤Â  czÎ¢ r§»èia cUth¡Ff. gh«ò, òš, fGF, jtis, 

bt£L¡»ë 

7. Ã‹tU« cæçfis¡ bfh©L Ú®¢NHèš fhz¥gL« czÎ¢r§»èia vGJf. 

 ( Á¿a Û‹, jhtu äjit cæç, Û‹bfh¤Â, éy§F äjit cæç) 

8. Ã‹tU« czÎ tiyia c‰Wneh¡», jtwhd T‰iw¤ nj®ªbjL¡f.  

 

m) i) 'A' c‰g¤Âahs®      ii) 'F' jhtu c©â     iii) 'H' mid¤J©â    iv) 'I' ÏWÂ C‹c©â 

M) gl¤ÂYŸs czÎtiyæš v¤jid czÎ¢ r§»èfŸ cŸsd v‹gij¡ fzLÃo¡f. 

9. Ã‹tU« cæ®-ntÂa RH‰Áia¡ f©l¿ªJ Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë¡f. 

 

m) v›tif C£l¥bghUŸ gçkhW»wJ.   M) m Kjš < tiu eilbgW« brašfŸ ahit? 

10. ÑGŸs czÎ¢ r§»èia¥ go¤J Kiw¥gL¤Â, mjid M‰wš Ãuälhf kh‰Wf. 

    kšbgç → FUé → f«gë¥ó¢Á → gUªJ 

11. bfhL¡f¥g£l vL¤J¡fh£oid¥  go¤J¡ ÑGŸs édh¡fS¡fhd éilæid¤ jUf.  

m) A mšyJ B nfhLfëš vJ M‰wš xG¡»id¡ F¿¡»wJ? mj‰fhd fhuz¤ij¡ TWf. 
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M) Áij¥gt‰¿‰F X® vL¤J¡fh£L¤ jUf.   

 

12. m) 1 k‰W« 3-Ïš fhz¥gL« ãfœ¢Áfis vGJf.        

      M) ãfœÎ 1-I tiuaW¡f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

gFÂ - Ï 

1. m) ÑGŸs bghUŸfis tif¥gL¤Jf. f£il, fh»j«, Ãsh°o¡, ò‰fŸ.  

  M) c§fSila tif¥gh£o‰fhd és¡f¤ij¡ jUf. 

2.c§fSila gFÂæš Ú®¤ j£L¥gh£odhš k¡fŸ mšyšgL»wh®fŸ.  vdnt, Ú®  

j£L¥gh£oid¤ jé®¡f v‹bd‹d Kiwfis ifahSÅ®fŸ? 

3.òif, òif  v§F neh¡»D«  òif k©ly«  Ï¢NHš  clš  ey¤Â‰F V‰wjh v‹gij V‰W¡ 

bfhŸ»Ö®fsh?  

4.fçia vç¥gjdhš V‰gL«  Ôik ga¡F« brašfis¥ g£oaèLf. 
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ghl«-8  fêÎÚ® nkyh©ik           

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m                                                                  

1. Úçdhš guÎ« nehŒ¡F vL¤J¡ fh£L 

 i) brh¿Áu§F                ii) »åahòGnehŒ             iii) il¥ghŒL                   iv)gh®it¡Fiw¥ghL      

2. goªj k‰W« äj¡F« bghUŸfis ____________ R¤Âfç¥ò Kiwædhš Ú¡fyh«. 

i) Kjšãiy¢ R¤Âfç¥ò                                            ii) Ïu©lh« ãiy¢ R¤Âfç¥ò                                                                                                               

iii) _‹wh« ãiy¢ R¤Âfç¥ò                                   iv) nk‰gu¥ò¢ R¤Âfç¥ò  

3. vJ ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts«?      

i) fç                         ii) Ïa‰if thÍ                iii) bg£nuhèa«                 iv) mid¤J« 

4. Ïa‰if thÍéš fhz¥gL« Kj‹ikahd bghUŸ. 

 i)  <¤nj‹                    ii)  Û¤nj‹                          iii)  ònuhng‹                       iv) Ãônl‹ 

gFÂ - M 

1. A , B efu§fëš fhz¥gL« bjh‰WnehŒfŸ g£il tiuglkhf¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

  1. bl§F fhŒ¢rš,   2. vè¡fhŒ¢rš,   3. fhyuh,   4. Á¡»‹ Fåah  

m. efu« A æš fhz¥gL« nehŒ¡F v‹d fhuz«? 

M. vªefu¤Â‰F¡ fêÎ Ú¡f« k‰W« öŒik äf mÂf                                                                                                           

mséš njit¥gL»wJ? 

Ï. A efu¤Âš cŸs nehæid v›thW f£L¥gL¤JthŒ?                                                                                                                                                  

2. X® Cçš 2008 - 2009 M« M©oš V‰g£l bjh‰WnehŒfë‹ étu« t£l tiuglkhf 

bfhL¡f¥g£LŸsJ. Ïjid¡ T®ªJ neh¡» ÑGŸst‰¿‰F éilaë¡fÎ«.  

m.bgU«ghyhd k¡fis jh¡»a nehŒfŸ ahit? 

M. v›thW ÏªnehŒfis guÎ»‹wd? 

Ï. k‰w ÏU nehŒfis¡ f£L¥gL¤J« VnjD« _‹W Kiwfis vGJf. 

3.kh¿ÍŸs, ÂU«g¥ bgw ÏaY«, ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts§fis Kiwahf¥ bghU¤Jf. 

ÂU«g¥ bgW« ts§fŸ fç  fh‰W bg£nuhèa« 

ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts§fŸ iA£u#‹ Ïa‰if thÍ Nça xë M‰wš 

 

4. bghUªjhij Ú¡Ff. 

m) cæç-MšfAhš, g¢ir Orš, cæç-<j®, bg£nuhèa«. 

M) fhyuh, il~ghŒL, brh¿ Áu§F, ÓjngÂ.                                                                                                                                                                          
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5. ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts« v‹gJ X® Ïa‰if ts«. Ïjid kåj Ef®é‹ ntf¤ijél äf 

ntfkhf Ïa‰if ãfœédhš Û©L« cUth¡fyh«. nk‰f©l T‰iw¥ go¤J, jtwhdjh mšyJ 

rçahdjh v‹gij cWÂ brŒf. jtwhf ÏUªjhš, rçahd T‰¿id¡ TWf.                                                                                                                                                        

6. M‰wiy¢ nrä¡f cjÎ« rhjd§fis¡ Ã‹tUtdt‰¿èUªJ nj®ªbjL¡fÎ«. 

 ( xëU« gšòfŸ, jhäu ä‹mil, Nça Ú®Nnl‰¿, ä‹ Ú®Nnl‰¿, l§°l‹ és¡FfŸ, 

ä‹dQä‹mil ) 

gFÂ – Ï 

1. bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij c‰Wneh¡», cUth¡f¥gL« M‰wš vJ v‹gij¡ f©LÃo¡f. 

m) cUth¡f¥g£l M‰wš kuòrh® M‰wyh? kuòrhuh M‰wyh v‹gij¡ f©LÃo¡f.                                                                                         

M) bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij tiuªJ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs ghf§fis¡ F¿¡f. 

(ä‹fy«, ä‹fy¤ij ä‹nd‰W« f£L¥gL¤Â,Nça gLfÂ®, ne® ä‹ndh£l Nça ä‹fy«, 

ä‹fy mik¥ò) 

 

Ï) gl¤Âš __________ M‰wš __________ M‰wyhf kh‰w¥gL»wJ. 

2. m) bfhL¡f¥g£LŸs gl¤Âš v‹d M‰wš cUth¡f¥gL»wJ? 

M) Ï›th‰wiy¥ bgWtÂš eh« vÂ®neh¡F« Ï‹dšfŸ ahit? és¡Ff. 

Ï) Nça M‰wš k‰W« mQ M‰whnyhL x¥ÃL«nghJ Ïªj M‰wš ÁwªjJ vd¡ Tw¡ fhuz« 

v‹d?  

3. gy äšèa‹ M©LfS¡F K‹d® òéæš òijÍ©l jhtu¥bghUŸfŸ Áijtilªjjhš 

gok vçbghUŸfŸ cUthæd. 

m) VnjD« _‹W gok vçbghUŸfis¡ TWf.        

M) cu« jahç¤jèš vªj vçbghUŸ ga‹gL¤j¥gL»wJ?  

Ï) Ïa‰ifthÍéš cŸs bghUŸfŸ ahit?  

4. fh‰W M‰wš Nçaåš ÏUªJ óäæ‹ nk‰gu¥ÃšÛJ gL« rkk‰w bt¥g¤Â‹ fhuzkhf 

cUth»wJ. 

m) “fh‰Wfë‹ ehL” v‹W miH¡f¥gL« ehL vJ? 

M) fh‰whiyfë‹ _y« bgw¥gL« bkh¤j ä‹ c‰g¤Âæš, Kj‹ik Ïl¤Âš cŸs ehL vJ? 

Ï) jäœeh£oš “fh‰whiy¥ g©izfŸ” vªbjªj kht£l§fëš cŸsd? 

<) Ñœ¡fhQ« vªj ãy¥gu¥Ãš mÂf¥goahd fh‰wh‰wš bgw¥gL»wJ?                                                                                                                                              

(rkbtë, fhšthŒ, gŸs¤jh¡F) 
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5.bghU¤Jf :-c 

Úçdhš gut¡Toa nehŒfŸ    Ú®¤bjhl®ò nehŒfŸ   Úiu Kiwahf¥ ga‹gL¤jhjjhš 

c©lhF« nehŒfŸ  

ilghŒL 

knyçah  

(ahid¡fhš nehŒ) 

bl§F  

mÛÃ¡ tæ‰W¥ngh¡F 

ng‹ 

brh¿Áu§F  

fhyuh 

gh®it ÏH¥ò 

 

6. kåj‹, ntÂæaš bjhê‰rhiy¡ fêÎ Úuhš, Ú® khR milªJ, mij c£bfhŸtjhY«, 

bjhLtjhY« gšntW tifahd bjh‰W nehŒfŸ c©lh»‹wd. 

m) khrilªj Úçdhš cUthf¡ Toa nehŒfŸ Ïu©oid vGJf.  éil :  ilghŒL ,fhyuh 

M) eh« V‹ bfhÂ¡f it¤j Úiu¥ gUf nt©L«?  éil :  Úçdhš guÎ« nehŒfis¤ jL¥gj‰fhf 

Ï) c§fŸ Å£L¡ fêÎÚiu v›thW Û©L« ga‹gL¤JÅ®fŸ? 

7. ÚuhdJ mid¤J cæçd§fS¡F« njit¥gL»‹w K¡»akhd Ïašghd xU bghUshF«. 

m) Ú® Mjhu§fëš äf¥ bgçaJ vJ?  

M) Ú® »il¡f¡ Toa ntW Mjhu§fŸ ahit?  

Ï) Úç‹ Kj‹ik Mjhu« vJ?  

<) c§fŸ Å£L ãy¤jo Úç‹ msit vªbjªj Kiwfëš ca®¤JÅ®fŸ? 

8. M‰wš fz¡ÑL v‹gJ f£ll§fëš M‰wš nrä¥ig MŒÎ brŒJ, msÅL brŒJ MuhÍ« 

KiwahF«. 

m) ÅLfëš ä‹rhu¥ ga‹gh£oid Ú§fŸ v›thW mséLÅ®fŸ?  

  éil :    bjhêšE£g fUéfë‹ ga‹gh£il Xuh©oš fz¡»Ltj‹ _y« ÅLfëš ä‹rhu¥ 

ga‹gh£oid m¿ayh«. 

M) c§fŸ gŸëæš Ï«Kiwia¥ ga‹gL¤Âdhš, mila¡Toa ga‹fŸ ahit?  

9. eh« Ú® khRgLjiyÍ«, mjdhš ek¡F V‰gL« nfLfis¤ jé®¡F« bghU£L fêÎÚiu 

Kiwahf¡ ifahs nt©L«. 

m) Ú® v›têfëš khril»wJ?                                                                                                                                       

M) c§fŸ Å£oš Ú® khRgLjiy v›thW f£L¥gL¤JÅ®fŸ?                                                                                 
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ghl«-9   fiuršfŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 2 - 3 5 

gFÂ - m 

1.X® c©ik¡ fiurš v‹gJ, fiubghUŸ fiu¥ghdhš Md xU go¤jhd fiurš. rh¡Õ° 

JfŸfŸ j©Ùçš fyªj fiurš gy go¤jhd fyitahF«. Ï~J c©ik¡ fiuryh?                                                                                                              

2.Úiu¡ fiu¥gdhf¡ bfh©l fiurš Ú®¡ fiurš MF«. fh®g‹il ršigil¡ fiu¥ghdhf¡ 

bfh©lfiurš _________ MF«.  ( Ú®¡ fiurš, Úu‰w fiurš )                  

3.c¥Ã‹ fiuÂw‹ 100»uh« j©Ùçš 36»uh« MF«. 20»uh« c¥ig Úçš fiu¤jÃ‹ m¡fiurš 

bjé£oa ãiyia mila Ï‹D« v¤jid »uh« c¥ò njit¥gL«?       

4.Ïu©L Âut§fŸ x‹¿byh‹W fiuÍkhdhš m¤Âut§fŸ  _______  vd¥gL«.                                                                                    

(Ïu©lw¡ fy¥git, Ïu©lw¡ fythjit )                               

5.Nça xë E« tF¥Ã‹ r‹dš têna tU«nghJ, mj‹ ghij bjçtj‹ fhuz« 

xëæ‹_________.     ( ÃuÂgè¥ghš, Ájwyhš )                             

6.xU fiurè‹ JfŸfŸ ÛE©nzh¡» têna bjçtjdhš m¡fiurš _________ vd¥gL«. 

(c©ik¡ fiurš, Tœk¡ fiurš )                                                 

7.ÏUko¡ fiurèš cŸs cW¥òfë‹ v©â¡if__________  ( x‹W / Ïu©L) 

8.  Mœflš  K¤J¡  Fë¥gt®fŸ  RthÁ¡f¥  ga‹gL¤J«  thÍ¡fyit  __________                                                                                               

(Ëèa« - M¡ì#‹, M¡ì#‹ - ie£u#‹).                                 

9. òéæ‹ kz‰gu¥ò xU F¿¥Ã£l msé‰Fnkš ie£u#id j‹DŸ bfhŸsKoahãiy_________ 

vd¥gL«.     ( bjé£oa ãiy, bjé£lhj ãiy )                             

10. xU bt¥g« bfhŸéidæš, bt¥gãiyia _________ fiuÂw‹ mÂfç¡F«. 

 ( mÂfç¤jhš  /  Fiw¤jhš )                                                               

11. Ú® thœ cæçd§fS¡F¡ Fë®ªj Únu cfªjJ Vbdåš________ 

m)bt¥gãiy  FiwÍ«nghJ  ÚçYŸs M¡ì#å‹ fiuÂw‹ mÂfç¡»wJ. 

M) bt¥gãiy caU«nghJ ÚçYŸs M¡ì#å‹ fiuÂw‹ mÂfç¡»wJ. 

Ï) bt¥gãiy caU«nghJ ÚçYŸs M¡ì#å‹ fiuÂw‹ Fiw»Wj 
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gFÂ – M 

1.  

ntÂ¥bghUŸ 
fiuÂw‹ ( 25

0
C bt¥gãiy ) 

NaCl 36 » 

NaBr 95 » 

NaI 184 » 

nk‰f©l m£ltizæèUªJ Úé® czU« c©ikfis vGJf.                                                                                                                                                                  

2.bjé£oa fiurY¡F« bjé£lhj fiurY¡F« cŸs ntWghLfis¡ ÑnH¡ bfhL¡f¥g£LŸs 

F¿¥òfŸ _y« vGJf. m) 16»  NaCl 100 » Úçš  M) 36» NaCl 100 » Úçš (F¿¥ò-NaCl  Ï‹ 

fiuÂw‹ 36») 

3. c©ik¡ fiuriy Tœk¡fiurèèUªJ ntWgL¤Jf . 

4. r®¡fiuia, Úçš fiu¤J, miwbt¥gãiyæš bjé£oa fiuriy cUth¡»aÃ‹ nk‰bfh©L 

r®¡fiuia¡ fiu¡f KoÍkh? E« v©z¤ij¤ jUf. 

5. 20» rikaš c¥ig 50» Úçš fiu¤ÂUªjhš m¡fiurš br¿é‹ rjÅj ãiwia¡ fz¡»Lf. 

6.tŸë Á¿jsÎ rhjhuz c¥ò, eh¥jè‹ cU©ilfŸ, f‰óu« , rikaš nrhlh, ryit nrhlh 

M»at‰iw vL¤J¡ bfh©lh®. mt‰iw Ú® mšyJ mÁ£nlhåš fiu¡f Ka‹wh®. vÂ®gh®¡F« 

KoÎfis¡ bfh©L m£ltizia ãu¥òf. 

bghUŸ fiua¡Toa fiu¥gh‹ fhuz« 

rhjhuz c¥ò                 

eh¥jè‹ cU©ilfŸ   

f‰óu«       

rikaš nrhlh          

ryit nrhlh   

 

7. m) Fë®ghd§fëš fiu¡f¥gL« thÍ vJ? 

   M) m›thÍé‹ fiuÂwid mÂfç¡f Ú§fŸ v‹d brŒÅ®fŸ? 

8. Kfit A- š Úçš r®¡fiu fiu¡f¥g£l fiurY«, Kfit B-š Úçš °lh®¢ 

fiu¡f¥g£lfiurY« cŸsJ. 

m) v¡fiurš xëia¢ Ájwo¡F« ? 

M) vªj Kfitæš ¥busåa‹ Ïa¡f« ãfG«.? 

Ï) Kfit A, Kfit B-š cŸs fiurè‹ tifia vGJf. 

<) ÏU fiuršfSŸ xUgo¤jhd fiurš vJ? 

c) 10 A
0 

Kjš 2000 A
0 

tiu cUt msÎŸs JfŸfŸ vªj Kfitæš cŸsJ? 
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9. Ã‹tUtdt‰¿š cUthF« fiurè‹ tifia vGJf. 

m) 100 »uh« Úçš 20 »uh« NaCl                         M) 100 »uh« Úçš 36 »uh« NaCl 

Ï) 80 
0
C æš 100 »uh« Úçš 45 »uh« NaCl         <) CS2 - š fiu¡f¥g£l fªjf« 

c) k©âYŸs ie£u#‹ 

10. Ã‹tUtdt‰¿š Ãçif ãiyik, Ãçif Clf¤ij¡ f©l¿f. 

m) ghyhil¡f£o M) nrhlh Ú® Ï) òif     

 11. Ïuhjh tof£Ljš _y« Ãç¡f¥gL« xU fiuriy¤ jahç¤jh®. 

m) m¡fiurš v›tifia¢ rh®ªjJ? 

M) m¡fiurš xëia¤ j‹ têna mDkÂ¡Fkh? mDkÂ¡fhjh? 

Ï) m¡fiurè‹ ÏašÃid vGJf. 

<) fiubghUŸ Jfë‹ cUtsÎ ahJ? 

12.  

 

nk‰T¿a ãfœéš Á¿J neu« fê¤J nrf® Ú® Ïå¥ghf kh¿aij¡ f©l¿ªjh‹.Ïj‰fhd¡ 

fhuz« TWf 

13. Kfit A æš R©zh«ò¤öS« ÚU« fyªj fyit cŸsJ. Kfit B æš òuj« Úçš fiuªj 

fiurš cŸsJ. 

m) v¡fiurš ¥busåa‹ Ïa¡f¤ij¥ bg‰WŸsJ? 

M) 2000 A
0
 ¡F nkš Jfë‹ cUtsit¡ bfh©LŸs fiuriy¡ f©l¿f. 

Ï) vªj Kfitæš Tœk¡ fiurš cŸsJ.? 

<) Kfit B æš cŸs Jfë‹ cUtsit¡ F¿¥ÃLf. 

c) Tœk¡ fiurš xUgo¤jhd fiuryh ? mšyJ gy go¤jhd fiuryh? 

14. éilfS¡fhd rçahd és¡f« jUf. 

m) R£lR©zh«Ã‹ fiuj‹ik bt¥gãiy mÂfç¥ghš Fiw»‹wJ. 

M) bt¥g cäœéidæš bt¥gãiy mÂfkhdhš fiuj‹ik v›thW khWgL« ? 

Ï) bt¥g« bfhŸéidæš bt¥gãiy mÂfkhdhš fiuj‹ik mÂfç¡»‹wJ. 

<) F¿¥Ã£l bt¥gãiyæš thÍ éuéa Ú®k¡ fiurèš mG¤j mÂfç¥ghš fiuj‹ik 

mÂfç¡F«. 
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ghl« - 10     mQ¡fS« _y¡TWfS« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

- 1 1 2 7 

gFÂ - m                                                                                                           

1. ÑGŸs vL¤J¡fh£LfëèUªJ Inrhnlh¥, Inrhgh®fis milahs« fh©f. 

18Ar 
40

, 17Cl 
35

, 20Ca 
40

 , 17Cl 
37

 

2.  ie£u#å‹ _y¡TW ãiw 28. mj‹ mQ ãiw 14. ie£u#å‹ mQ¡f£L v©iz¡ fh©f.  

3.M¡ì#å‹ »uh« _y¡TW ãiw 32». mj‹ ml®¤Â 1.429»/f.brÛ. M¡ì#å‹ »uh« 

_y¡TW gUkid¡ f©l¿f.                                                                                                                                       

4.Cl v‹gJ Fnshç‹ mQitÍ«, Cl2 v‹gJ Fnshç‹ _y¡TiwÍ« F¿¥git våš 

mQ¡fS¡F«, _y¡TWf£F« cŸs ntWghLfis m£ltiz¥gL¤Jf. 

5. iA£u#å‹ »uh« mQãiw 1 ». M¡ì#å‹ »uh« mQãiw 16 » våš Úç‹ »uh« _y¡TW 

ãiwia¡ fz¡»Lf. 

6. xU nkhš msÎŸs vªj ntÂ¥bghUS« 6.023× 10
23

 JfŸfis¥ bg‰¿U¡F« 3.0115 × 10
23

 

JfŸfŸ bfh©l CO2 é‹ nkhšfŸ v©â¡ifia¡ fz¡»Lf.                                        

7. ______________________ x¤j ãô£uh‹ v©â¡ifia¥ bg‰WŸsd. 

m) Inrhgh®fŸ   M) Inrhnlh‹fŸ   Ï) Inrhnlh¥fŸ   <) ãiw v©. 

8. mQ¡f£L v© mo¥gilæš tif¥gL¤Jf  m) Fnshç‹   M) ãah‹   Ï) gh°gu°   <) Xnrh‹                                                                                                                                                           

9. Ã‹tU« T‰Wfëš jtiw¡ f©l¿ªJ ÂU¤Jf. 

m) S.T.P - š xU thÍé‹ nkhyh® gUk‹ 22.4 br.Û 

3

. 

M) 2 × x¥ò _y¡TW ãiw = Mé ml®¤Â 

Ï) X® mQ jå¤j ãiyæš fhz¥gLtJ Ïšiy. 

<) _y¡T¿YŸs mQ¡fë‹ é»j« KGikahdJ mšyJ vëikahdJ mšyJ ã®zæ¡f        

   ÏayhJ. 

c) ) H2O -X® x¤j mQ _y¡TW.                                                                                                                                                            

10.Ã‹tU« x›bth‹¿‰F« xU th®¤ijæš gÂèLf . 

m) 6.023 × 10 

23 

_y¡TWfŸ     

M) S.T.P - š 22.4 è£l® gUkDŸs thÍ                                                                                                                                            

Ï) xU fh®g‹ 12 mQéš 1/12 ghf¤Â‹ ãiw  

<) x¥ò _y¡TW ãiwæ‹ rçghÂ. 

c) _y¡TW ãiw / mQ ãiw 
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gFÂ - M 
1.X® mQit¥ g‰¿a bjëthd és¡f¤ij më¡f¡ Toa eÅd mQ¡ bfhŸifahdJ miy¡ 

bfhŸif, ãiyæšyh¡ nfh£ghL, j‰nghija f©LÃo¥òfŸ M»at‰iw¡ bfh©L 

cUthdjhF«. Ït‰¿‹ _y« eÅd mQ¡bfhŸifæ‹ nfh£ghLfis étç¡f. 

2. mtfh£nuh éÂ¥go _y¡TW ãiw¡F« Mé ml®¤Â¡F« cŸs bjhl®ig¡ tUé¡f. 

3. Ã‹tUtdt‰¿‰F nkhšfë‹ v©â¡ifia¡ fz¡»lÎ«. 

m) 12.046 x 10
23

 mQ¡fis¡ bfh©l jhäu«  M) 27.95 » ÏU«ò  Ï) 1.51 x 10
23 

_y¡TWfis¡ 

bfh©l CO2 

4. bfhL¡f¥g£l juÎfëèUªJ Ã‹tUtdt‰¿š »uh« _y¡TW ãiwia¡ fz¡»Lf. 

m) H2O        M) CO2                 Ï) NaOH              <) NO2                         c) H2SO4 

5. Ã‹tU« m£ltizia ãu¥òf. 

jåk« mQ ãiw _y¡TW ãiw 

Fnshç‹ 35.5 71 

Xnrh‹  48 

ršg® 32  

 

6. 0.18 »uh« ãiwÍŸs xU Jë Úçš cŸs Ú® _y¡TWfë‹ v©â¡ifia¡ fz¡»Lf 

7. bfhL¡f¥g£l étu§fëèUªJ nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

fhšÁa« M¡i[o‹ thŒ¥ghL CaO. fhšÁa¤Â‹ mQãiw 40, M¡ì#å‹ mQãiw 16 k‰W« 

fh®gå‹ mQãiw 12. 

m) xU nkhš Ca ( ______») k‰W« xU nkhš M¡ì#‹ mQ ( ______») ÏizªJ ______nkhš CaO 

( ____ » ) jU»wJ. 

M) xU nkhš Ca ( _____») xU nkhš C ( ______») k‰W« 3 nkhšfŸ M¡ì#‹ mQ ( ______») 

ÏizªJ xU nkhš CaCO3 ( ______ » ) cUth»wJ. 

8. Ã‹tUtdt‰iw¡ »uhäš TWf. 

m) 5 nkhšfŸ Ú®     M) 2 nkhšfŸ m«nkhåah      Ï) 2 nkhšfŸ FS¡nfh°. 
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gFÂ - Ï 

1. m«nkhåah, iA£u#‹ FnshiuL thÍÎl‹ éidòçªJ bt©âw thÍthd m«nkhåa« 

Fnshiuil¤  jU»wJ. f©zho¡  Fäœ A-š  cŸs NH3  ‹ gUk‹ f©zho¡ Fäœ B-š cŸs  

HCl - ‹  gUkid¥ nghš _‹W kl§F cŸsJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                             

m) f©zho¡ Fäœ A-š cŸs m«nkhåahé‹ nkhš v©â¡if ahJ?                                                                                                                                                                

M) mil¥ghid¤ ÂwªjÎl‹ cUthF«  NH4Cl - ‹  ãiwia¡ »uhäš fz¡»Lf.                                                                                                    

( mQ ãiw N= 14 , H =1 , Cl = 35.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ï) éid ãiwÎ‰w Ã‹ vŠÁæU¡F« thÍ vJ ?                                                                                                                                                                                                                 

<) Ï›éid¡fhd ntÂ¢rk‹gh£il vGJf. 

2. ie£nuh »ërç‹ btokUªjhf¥ ga‹gL»wJ. bto¤jš éid¡fhd rk‹ghL                                                                       

4C3H5(NO3)3 ( I ) → 12 CO2 (g) + 10 H2O (I) + 6 N2(g) + O2(g)  (mQ ãiw C= 12 , H =1, N = 14, O = 16)                                                                            

m) Ï¢rk‹gh£oš Ã‹tUtd‰¿‹ nkhšfë‹ v©â¡if ahJ ?                                                                

1) ie£nuh »ërç‹    2) cUthd thÍ _y¡TWfŸ.                                                                                 

M) xU nkhš ie£nuh »ërçåš ÏUªJ »il¡F« thÍ _y¡TWfë‹ v©â¡if ahJ?                                                                                                                                   

Ï) xU nkhš ie£nuh »ërçå‹ ãiw ahJ ? 

3. nrhoa« ig fh®gnd£il bt¥g¥gL¤J«nghJ Ã‹tUkhW Áijtil»wJ.                                                   

                 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2                            

 m) Ï¢ rk‹gh£oš v¤jid nkhšfŸ nrhoa« igfh®gnd£ cŸsJ?                                                                                           

M) nrhoa« igfh®gnd£o‹ ãiw ahJ ?                                                                                                                              

Ï) Ï¢ rk‹gh£oš v¤jid nkhšfŸ fh®g‹ ilM¡i[L cŸsJ? 

4.  40 »uh« fhšÁa« 56 »uh« fhšÁa« M¡i[oèUªJ Ãç¤bjL¡f¥gL»wJ ? 

( mQ ãiw Ca = 40, O = 16 ) 

m) 56 »uh« fhšÁa« M¡iroš cŸs M¡ì#å‹ ãiw ahJ ? 

M) ÏÂYŸs M¡ì#å‹ mQ¡fë‹ nkhš v©â¡ifia¡ fz¡»Lf. 

Ï) 40 »uh« fhšÁa¤ÂYŸs fhšÁa« mQ¡fë‹ nkhš v©â¡if ahJ? 

<) 1000 »uh« fhšÁa« M¡iroèUªJ »il¡F« fhšÁa¤Â‹ ãiwia¡ fz¡»Lf.  

5. Ã‹tUtd‰iw¡ »uh« my»š TWf .                                                                                                                                

m) 1 nkhš Fnshç‹ _y¡TW , Cl2                     M) 4 nkhšfŸ Xnrh‹ _y¡TWfŸ , O3                                                                                                  

Ï) 2 nkhšfŸ ršg® _y¡TWfŸ , S8                    <) 2 nkhšfŸ ie£u#‹ _y¡TWfŸ , N2 

6. Ã‹tU« mQ¡fë‹ nkhš v©â¡ifia¡ fh©f.  

m)2» ie£u#‹       M)23» nrhoa«      Ï)40» fhšÁa«       <)1.4» è¤Âa«      c.32» ršg®                                                                                                                                         
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ghl«-11   ntÂéidfŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 2 - 4 5 

gFÂ - m 

1. Zn +2 HCl → ZnCl2+ H2↑ 

nk‰T¿a éid vªj tif éidia¢ rh®ªjJ? 

m) TLif éid  M) Ïu£il Ïl¥bga®¢Á éid   Ï) Ïl¥bga®¢Á éid    <) ÁijÎWjš éid 

2. br«gG¥ò ãwKŸs ‘X’ v‹w jåk¤ij¡ fh‰Wl‹ bt¥g¥gL¤J«nghJ ‘Y’ v‹w fW¥ò ãw¢ 

nr®k¤ij¤ jU»wJ. ‘X’ k‰W« ‘Y’ v‹git ________   (Cu, CuO / Pb, PbO) 

3. xU khzt‹ pH
 jhis¡ bfh©L öa Úç‹ pH I¢ nrhÂ¤jh‹. pH

 jhŸ g¢ir ãw¤ij¡fh£oaJ.                

vYä¢r« gH¢rh‰iw ÚçDŸ mäœ¤ÂaJ« ________ ãwkhf kh¿aJ        (g¢ir / Át¥ò / kŠrŸ.) 

4. ntÂ vçkiy v‹gJ_______________  ( TLif éid / ÁijÎWjš éid ) 

5. fhßa ie£nu£ gof§fis mÂf msÎ bt¥g¥gL¤J«bghGJ mJ ________ thÍit¡ 

bfhL¡»wJ. mªj thÍé‹ ãw« ________.                                                     

6. Ášt® ie£nu£ k‰W« nrhoa« FnshiuL Ú®¡ fiuršfis¡ fy¡F«nghJ    ________        

ÅœgoÎ cldoahf¡ »il¡»wJ. (btŸis / kŠrŸ)                               

7. mYäåa«, J¤jehf ršng£ fiurèèUªJ J¤jehf¤ij Ïl¥bga®¢Á brŒ»wJ. 

(J¤jehf« mYäåa¤ijél éid¤Âw‹ ä¡fJ  / mYäåa« J¤jehf¤ijél éid¤Âw‹ 

ä¡fJ.)                                                             

8. g‰Áijit¤ jL¡f eh« ehS« gš Jy¡f nt©L«. eh« ga‹gL¤j¥gL« g‰gir ________ 

j‹ik bfh©lJ.                                                                                             

9. mÁ£o¡ mäy¤Âš éåf® cŸsJ. jæçš cŸs mäy« ____. (yh¡o¡ mäy« / lh®lhç¡ mäy«) 

10. pH = - log10 [H+]. xU fiurè‹ iA£u#‹ maåæ‹ br¿Î 0.001M våš, mj‹ pH
 kÂ¥ò___.                

(3 / 11 / 14.)                                                                                                             

gFÂ - M 

1. (i) R©zh«ò¡ fšiy¢ NLgL¤J«nghJ 

  (ii) bk¡ÜÁa ehlhit¡ fh‰¿š vç¡F«nghJ  vªj tifahd ntÂéidfŸ ãfG«?                                                                                                                                                                               

2. e‹F bjçªj Áy bghUŸfë‹ PH kÂ¥ò ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ.  

bghUŸ PH kÂ¥ò 

Ïu¤j« 7.4 

rikaš nrhlh 8.2 

éåf® 2.5 

Å£L¥ga‹gh£L m«nkhåah 12 

m£ltizia¥ gF¥ghŒÎ brŒJ ÑnH cŸs nfŸéfS¡F éilaë¡fÎ«. 

m) vªbjªj¥ bghUŸfŸ mäy¤j‹ik cilait? 

M) vªbjªj¥ bghUŸfŸ fhu¤j‹ik cilait?  
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3. ÏU«ò Mâia¤ jhäu ršng£ fiurèDŸ it¡F«nghJ jhäuršng£ V‹ ãw« khW»wJ? 

  c§fŸ gÂY¡fhd és¡f¤ij¤ juÎ«.  

4. xU fiurè‹ iAouh¡irL maåæ‹ br¿Î 1.0 × 10

-8
 M våš, mj‹ P

H
 kÂ¥ò v‹d? 

5. rk  ÚsKŸs bk¡ÜÁa ehlhit¢ nrhjid¡FHhŒ A, B æš vL¤J¡bfhŸsÎ«. nrhjid¡FHhŒ 

A-š iA£nuhFnshç¡ mäy¤ijÍ«,nrhjid¡FHhŒ Bæš mÁ£o¡ mäy¤ijÍ« nr®¡fÎ«. 

Ïu©L mäy§fë‹ msÎ« br¿Î« rkkhf cŸsd. Ït‰¿š vªj¢ nrhjid¡ FHhæš éid 

mÂf Åça¤Jl‹ eilbgW»wJ? V‹?  

6. A, B v‹w ÏU mäy§fŸ Kfitæš it¡f¥g£LŸsd. A – mäykhdJ  Úßš gFÂasnt 

Ãçifail»wJ  Mdhš B - mäykhdJ KGikahf Ãçifail»wJ 

m) A, B mäy§fëš tèik Fiwªj mäy« vJ? tèik   äFªj  mäy«  vJ? 

M) tèik Fiwªj mäy« v‹whš v‹d?  

Ï) tèik äFªj mäy« v‹whš v‹d? 

<) tèik Fiwªj mäy¤Â‰F« tèik äFªj mäy¤Â‰F« xU cjhuz« jUf?                                                                                                                                                                  

7.bfhL¡f¥g£LŸs ntÂéidfis c‰Wneh¡» Ñœ¡fhQ« édh¡fS¡F éilaë¡f.  

 

m) A, B I¡ f©l¿f 

M) fhšÁa« iA£uh¡i[o‹ tâf¥ bga® ahJ? 

Ï) iA£nuhFnshç¡ mäy¤Jl‹ fhšÁa« M¡i[L éidòçªJ jU« éisbghUŸ ”C”k‰W« 

”D” I f©l¿f. 

<) fhšÁa« M¡i[L mäy¤j‹ik bfh©ljh? fhu¤j‹ik bfh©ljh? v‹gij¡ TW.                                                                                                                                                

8.xU nrhjid¡FHhæš fh¥g®ie£nu£ vL¤J bt¥g¥gL¤jÎ«. 

m) fh¥g®ie£nu£o‹ ãw« v‹d?              M) Ú§fŸ v‹d f©l¿ªjJ v‹d? 

Ï) Ï›éid v›tifia¢ rh®ªjJ ?         <) Ï›éidæ‹ rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                      

9.jtwhd T‰iw¢ rç brŒf: 

m) nrhoa« bg‹nrhna£ czÎ¥bghU£fis¥ gj¥gL¤j ga‹gL»wJ. 

M) étrha¤Âš ie£ç¡ mäy« cukhf ga‹gLtÂšiy. 

Ï) fªjf mäy« ntÂ¥bghUŸfë‹ mur‹ vd miH¡f¥gL»wJ. 

<) mäy¤Â‹ P
H

 kÂ¥ò 7 I él mÂfkhf ÏU¡F« 

c) fh‰W mil¡f¥g£l ghd§fëš mÁ£o¡ mäy« ga‹gL»wJ.                                                                                                                                                      
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10. M¡ì#nd‰w xL¡f éidfëš, vy¡£uh‹ gçkh‰w« eilbgW»wJ. bk¡ÜÁa« mQthdJ 

ÏU vy¡£uh‹fis ÏU Fnshç‹ mQ¡fS¡F¥ gçkh‰w« brŒ»wJ. 

m) Ï› éidæ‹ éisbghUŸ v‹d? 

M) Ï›éid¡fhd rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf. 

Ï) vªj¤ jåk« M¡ì#nd‰wkil»wJ? 

<) vªj¤ jåk« xL¡fkil»wJ? 

c) Ï›éidæ‹ xL¡fkilÍ« gFÂia vGJf?                                                                                                                                                                     

11. Ñœ¡fhQ« T‰WfS¡F¤ jFªj fhuz« TWf. 

m) g£lhR jahç¥Ãš, bk¡ÜÁa« ehlhit¡ fh£oY« ösh¡f¥g£l bk¡ÜÁank 

ga‹gL¤j¥gL»wJ. 

M) J¤jehf« k‰W« Ú®¤j fªjf mäy¤Jldhd éidæš, Áy JëfŸ fh¥g®ršng£ fiuriy 

nr®¡F«bghGJ ntfkhf éid eilbgW»wJ.                                                                                                      

Ï) bk¡ÜÁa« fh®gnd£ k‰W« Ú®¤j iA£nuhFnshç¡ mäy¤Jldhd éidæš Áy JëfŸ 

ml® iA£nuhFnshç¡ mäy¤ij nr®¡F« bghGJ éidæ‹ ntf« mÂfç¡F«.                                                                                                                                                                              

12.nrhoa« iA£uh¡i[L,iA£nuhFnshç¡ mäy¤Jldhd éidæ‹ rk‹ghL 

bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

   NaOH     +  HCl   →  NaCl    +    H2O  
(fiurš)      (fiurš)   (fiurš)   (Ú®k«) 

m) ÏJ v›tifahd ntÂéidia¢ rh®ªjJ ? 

M) Ï›éid bt¥g cäœéid. Ï›éidia és¡Ff. 

Ï) bt¥g cäœéid, bt¥g«bfhŸ éid¡fhd ntWgh£il¤ jUf. 

<) Ïit éidòçÍ«nghJ,bt¥gãiyæš v‹d kh‰w« V‰gL»wJ?                                                                                                                                                            

13. ÏU T«ò¡FLitia vL¤J¡ bfh©L mt‰iw I k‰W«  II vd¡ F¿æLf.Kjš T«ò¡ 

FLitæš Á¿jsÎ fh¥g® ršng£ fiuriyÍ«, Ïu©lhtJ T«ò FLitæš Á¿jsÎ 

ösh¡f¥g£l J¤jehf¤ijÍ« vL¤J¡ bfhŸf. fh¥g® ršng£ fiuriy¤ J¤jehf¤Jl‹ 

éidòça brŒf. 

m) Ï›éid v›tifahd éid? 

M) J¤jehf cnyhfkhdJ,mÂf ne®ä‹ j‹ikÍilajh mšyJ Fiwªj ne®ä‹ j‹ikÍilajh 

vd¡TWf. 

Ï) Ïj‰fhd rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf.  

<) ÏÂš V‰gL« kh‰w« ÛŸkh‰wkh mšyJ Ûsh kh‰wkh vd¡ TWf.                                                                                                                                                           

14. bfhL¡f¥g£LŸs m£ltizæ‹ eh‹F bjhFÂfisÍ« bjhl®ògL¤Jf. 

nr®k« _y¡TW thŒ¥ghL ntÂ¥bga® ga‹fŸ 

ryit nrhlh CaOCl2  fhšÁa« ršng£                                                     

bAä iA£nu£  

ÁiyfŸ brŒa  

rikaš nrhlh Na2CO3 nrhoa« ig fh®gnd£ fod Úiu bk‹ikgL¤j  

ryit¤öŸ CaSO4. ½ H2O nrhoa« fh®gnd£  nf¡ jahç¡f  

 

15. fhßa¤öis fh¥g® FnshiuL fiurYl‹ nr®¡F«bghGJ Ïl¥bga®¢Á éidæ‹ _y« 

Â©k fh¥g® cUth»wJ. 

m) Ï›éidæ‹ ntÂ¢rk‹gh£il vGJf      M) Ïl¥bga®¢Á éid V‹ ãfœ»wJ?  
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16. J¤jehf¤ijÍ«, fh¥g® (II) ršng£ilÍ«  nr®¤J  bt¥g¥gL¤J«  bghGJ,  Ñœ¡f©l 

M¡ì#nd‰w xL¡f éidahdJ eilbgW»wJ. 

       Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s) 

m) M¡ì#nd‰w xL¡f« v‹gJ vij¡ F¿¡»wJ? 

M) Ï›éidæš eilbgW« vy¡£uh‹ gçkh‰w¤ij és¡Ff. 

Ï) Ïªj M¡ì#nd‰w - xL¡f éid¡fhd maå¢rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                       

17. xU éidæš xU nr®k« M¡ì#id V‰W¡bfh©lhš mJ M¡ì#nd‰w« mil»wJ, Mdhš 

M¡ì#id ÏHªjhš xL¡fkil»wJ. M¡ì#nd‰wK« xL¡fK« xnu rka¤Âš ãfœtjdhš 

xU nr®k« M¡ì#nd‰wK«, k‰bwh‹W xL¡fK« mil»wJ. Ï¡fU¤ij¥ ga‹gL¤Â Ã‹tU« 

rk‹gh£oš v¢nr®k« M¡ì#nd‰wkil»wJ, xL¡fkil»wJ v‹gij¡ TWf.  

m) 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s)                                       M) ZnO + C → Zn + CO 

Ï) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2  
                                     <) Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr 

18.fiurè‹ iA£u#‹ maåæ‹ br¿Î 1 × 10 
-8

 M våš 

m) Ï¡fiurè‹ P
H 

kÂ¥ò ahJ?   

M) Ï¡fiurè‹ P
OH

 kÂ¥ò ahJ? 

Ï) Ï¡fiurš mäy¤j‹ikÍilajh, fhu¤j‹ikÍilajh v‹gij  ô»¤J¡ TWf.                                                                                                                                                           

 

ghl«-12   jåk§fë‹ Mt®¤jd tif¥ghL 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1. òÂa jåk tçir m£ltizæš bjhl®fS«, bjhFÂfS« cŸsd. bjhl®fS«, bjhFÂfS« 

Kiwna,              

m. »ilk£l¤ bjhl®fŸ, br§F¤J tçirfŸ (bjhFÂfŸ)            

M. br§F¤J tçirfŸ (bjhFÂfŸ), »ilk£l¤ bjhl®fŸ 

2. _‹whtJ tçiræš jåk§fŸ cŸsd. mt‰¿š v¤jid mnyhf§fŸ cŸsd?       (  8, 5  )        
3. mid¤J¡ fçk¢ nr®k§fS¡F« mo¥gilahd jåk« _______ bjhFÂæš cŸsJ.                             

(14MtJ bjhFÂæš / 15MtJ bjhFÂæš) 

4. jhJéèUªJ cnyhfkhdJ Ïyhgfukhdjhf¥ Ãç¤bjL¡f¥gL»wJ. mYäåakhdJ  

gh¡i[£oèUªJ Ãç¤bjL¡f¥gL»wJ. ÏJ _________ vd miH¡f¥gL»wJ.      (jhJ / fåk«.) 

5. j§f«   v‹w   jåkkhdJ nr®kkhf¡ »il¥gJ Ïšiy. ÏJ fh‰W mšyJ ÚUl‹ éidòçtJ      

Ïšiy.  ÏJ _______ ãiyæš cŸsJ.   ( jå¤j / nr®ªj )      
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gFÂ - M 

1. cWÂ¥gL¤Jjš : jhäu¥ gh¤Âu§fŸ öŒik¥gL¤j¥gléšiy våš, g¢ir ãw¥ gok« 

njh‹W»wJ.  

fhuz« : Ïªj¥ gok¤Â‰fhd fhuz« fhu¤ jhäu¡ fh®gnd£. 

m) cWÂ¥gL¤Jjš fhuz« Ïu©L« rç. 

M) cWÂ¥gL¤Jjš rç fhuz« rç Ïšiy. 

2. rš~igL jhJit ml®¥Ã¡f¥ ga‹gL« Kiw _____________ ( Eiu äj¥ò Kiw / òép®¥ò Kiw)   

3. ÏU«ò cnyhf¥ gu¥Ã‹ÛJ ntW cnyhf¤ij¥ óRtjhš JU¥Ão¤jèš ÏUªJ jL¡fyh«. Ïªj 

ÏU«Ã‹ ÛJ J¤jehf¤ Jfis bkšèajhf¥ óÁdhš mj‰F _______________ v‹W bga®. 

( J¤jehf Kyh« óRjš / t©z¥ó¢R mo¤jš / vÂ®Kid ghJfh¤jš )  

4. vªj cnyhf« ghjur¤Jl‹ nr®ªjhY« mj‰F Ïur¡fyit v‹W bga®. g‰Fêfis 

mil¥gj‰F¥ ga‹gL« Ïur¡fyit ________.     (Ag - Sn Ïur¡fyit / Cu - Sn Ïur¡fyit ) 

5. cWÂ¥gL¤Jjš: bt¥g¤jhš x£o Ïiz¤jèš  (bj®ik£ g‰wit¥ghåš) mYäåa¤öSl‹  

Fe2O3 ga‹gL»wJ. 

fhuz«: mYäåa¤öŸ xU tèikahd xL¡F« fuâ. cWÂ¥gL¤Jjiy és¡F« tifæš 

rçahf cŸsjh? 

6. ÏU«ò Mâ JU¥Ão¥gJ thiy toÚçš el¡Fkh? c§fŸ gÂY¡fhd fhuz¤ij¡ TWf.                                                                                                                                                                                              

7. ÏU«ò ml® HCl clD«, ml® H2SO4 clD« éidòç»wJ. Mdhš, ml® HNO3 cl‹ 

éidòçtJ Ïšiy. cça fhuz¤Jl‹ c§fŸ éilia vGJf.  

8. mYäåa cnyhf¡fyit, th}®Âæ‹ ghf§fŸ jahç¡f¥ ga‹gL»wJ. mj‰fhd 

fhuz§fis¡ TwÎ«.                                                                                                                                                                      

9. X v‹w btŸë ngh‹w bt©ik ãw cnyhf« M¡ì#Dl‹ nr®ªJ Y -I¤ jU»wJ. Ïnj Y 

v‹w nr®kkhdJ X - ÚuhéÍl‹ éidòçÍ« nghJ iA£u#id btëæ£L¡ »il¡»wJ. X k‰W« 

Y -I¡ f©LÃo¡f.                                                                                                                                                            

10. Ã‹tU« FW¡bfG¤J¥ òÂiu¤ Ô®¡f. 

 nk 

nkèUªJ Ñœ ÏläUªJ ty« 

m) br§F¤J tçirfŸ ______ v‹wiH¡f¥gL«   m) »ilk£l tçirfŸ ______ vd¥gL« 

M) Ïu©lh« bjhFÂ¤ jåk§fŸ______ M) Kjš bjhFÂ¤ jåk§fŸ ____cnyhf§fŸ 

Ï)és«gu¥ gšòfëš ga‹gL¤j¥gL« xU kªj 

thÍ 

Ï) 17-tJ bjhFÂ¤ jåk§fŸ ________ v‹W 

miH¡f¥gL« 

<) fhu£oš vilæL« ml® kŠrŸ ãw 

gsgs¥ghd cnyhf« 

 

<)1 8-tJ bjhFÂ¤ jåk§fŸ ________ v‹W 

miH¡f¥gL»‹wJ 

c) ijuhŒil Fz¥gL¤j cjÎ«. xU Ahy#‹ 

bjhFÂia¢ rh®ªj xU jåk« 

C) VHhtJ bjhlçYŸs cŸ Ïilãiy¤ 

jåk§fŸ. 

 

èUªJ Ñoe ÏläUªJ ty« 
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11. Ã‹tUtdt‰¿‰F xU th®¤ijæš gÂèLf. 

m) òéæèUªJ jhJ¡fis¥ Ãç¤bjL¡F« Kiw. 

M) jhJ¥ bghUŸfSl‹ fyªJŸs k© khR¡fŸ. 

Ï) cUF ãiyia¡ Fiw¡f jhJÎl‹ nr®¡f¥gL« bghUŸ 

<) tW¤j cnyhf M¡i[il cU»a ãiyæš cnyhfkhf kh‰W« X® xL¡f éid. 

c) Fiwªj éidÂw‹ cŸs cnyhf§fŸ Ïa‰ifæš Ï›thW fhz¥gL»‹wd.                                                                                                                                                                                      

12. Ã‹tU« cnyhféaš têKiwfis cnyhf§fis¥ Ãç¤bjL¤jèš rçahd tçiræš 

bjhl®ògL¤Jf. 

( tW¤jš, bg°ìkuh¡Fjš, Ahš Kiw, cU¡»¥ Ãç¤jš (xL¡f«), nga® Kiw, ä‹dh‰ gF¥ò 

Kiwæš öŒik, CJ ciy, fh‰¿šyh¢ NHèš tW¤jš. òé <®¥ò Kiw, Eiu äj¥ò Kiw).  

cnyhf«  go 1  go 2  go 3  go 4  go 5 

Al      

Cu      

Fe      

   

13. Ã‹tUtdt‰iw xUä¤j g©òfë‹ mo¥gilæš bghU¤Jf. 

cnyhf«  jhJ ntÂ thŒ¥ghL xL¡f Kiw 

Al nAkil£ PbS CJ ciy 

Cu gh¡i[£ Fe2O3 bg°ìkuh¡Fjš 

Fe fh¥g® igiu£ Al2O3 .2 H2O Eiuäj¥ò Kiw 

Pb fÄdh CuFeS2 Ahš Kiw 

                                             

14. cnyhf¡fyitfŸ g‰¿a Áy T‰WfŸ bfhL¡f¥g£LŸsd. mt‰WŸ jtwhdt‰iw¡ 

f©l¿ªJ ÂU¤Jf. 

m) ÏJ cnyhf§fë‹ xU go¤jhd fyit. 

M) Zn Ïur¡fyit g‰Fêfis mil¡f¥ ga‹gL»wJ. 

Ï) ÁiyfŸ, ehza§fŸ, nfhéš kâfŸ jahç¡f oôuYä‹ ga‹gL»wJ. 

<) e‹F cU¡f¥g£l cnyhf§fis mG¤j¤Â‰F c£gL¤Â cnyhf¡fyitfŸ    

    jahç¡f¥gL»‹wd. 

c) Ã¤jisæš Zn xU fiu¥gh‹. 

15. Ã‹tU« m£ltizia ãu¥òf. 

k©ly« bt¥gãiy ntÂéid 

vçãiy k©ly«   

  CaCO3                CaO+CO2 

CaO + SiO2 → CaSiO3 

 400

O
C       
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16. eh‹ ah® vd¡ f©l¿f. 

m) eh‹ éiy kèthd Mdhš éid Âw‹ ä¡f cnyhf«. vdnt ÏU«ò¥ bghUŸfis¥ ghJfh¡f 

v‹id ehnd mê¤J¡ bfhŸnt‹. 

M) eh‹ xU Â©k¡ fiurš. gš kU¤Jt®fŸ g‰Fêfis mil¡f v‹id¥ ga‹gL¤Jth®fŸ. 

Ï) Ïu¤j ãwäæš eh‹ xU gFÂ¥bghUŸ. eh‹ mséš Fiwthf ÏU¡F«nghJ m«kåj‹Ïu¤j 

nrhifahš ghÂ¡f¥gL»wh‹. 

<) jhJ¡Ts«, Ïs¡»Íl‹ éidòçÍ« nghJ eh‹ cUthnt‹.                                                                                                                                                                                                   

17. Ã‹tU« édh¡fS¡F XçU th®¤ijfëš éilaë. 

m) ‘Ahškh®¡ j§f¤Âš’ cŸs j§f¤Â‹ rjÅj« ahJ? 

M) rhšnfhb#‹°  v‹gj‹ bghUŸ ahJ ? 

Ï) m¿éaš  cgfuz§fŸ jahç¥Ãš ga‹gL« cnyhf§fŸ ahit? 

<) xë¢nr®¡if¡fhd g¢ira¤Âš fhz¥gL« cnyhf« vJ?                                                                                               

c) ÏU«ò <u¡ fh‰Wl‹ éid òçªJ mj‹ gu¥Ãš br«gG¥ò ãw¢ nr®k¤ij njh‰Wé¡»wJ. mJ 

v‹d?  mj‹ Ïiaig¤ jUf.                                                                                                                                                                                                                                                   

18. bghU¤Jf. 

ÏU«Ã‹ tif fh®g‹ rjÅj« ga‹fŸ 

v~F 2 - 4.5 %       rh¡fil  _ofŸ k‰W« fêÎ Ú®¡ FHhŒfŸ jahç¡f. 

njåU«ò 0.25 - 2%       f£ol§fŸ f£l k‰W« vªÂu§fŸ jahç¡f 

gFÂ - Ï 

1. gl« tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f. Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë¡f. 

  

m) Ï¥gl« vªj Kiwia¡ F¿¡»wJ? 

M) »uhig£ j©LfŸ mo¡fo kh‰w¥gLtJ V‹? 

Ï) ä‹ gFëÍl‹ »iunahiy£ nr®¥gj‹ fhuz« ahJ? 

<) Ï«Kiw¡fhd rk‹gh£oid¤ jUf. 
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2. br«gG¥ò ãwKŸs cnyhf« A <u¥gj¡ fh‰Wl‹ éidòç ªJ g¢ir ãw¥gly« B-ia¤ 

jU»wJ.  A-it M¡ì#Dl‹ nr®¤J bt›ntW bt¥gãiyfëš bt¥g¥gL¤J«nghJ 

Ïu©L tifahd M¡irLfŸ C (fW¥ò ãw«) k‰W« D (Át¥ò ãw«) c©lh»‹wd. 

A, B, C, D M»at‰iw¡ f©l¿ªJ rk‹ brŒa¥g£l rk‹ghLfis vGJf. 

 

3. btŸëæ‹ bt©ikãw« bfh©l cnyhf« A, NaOH k‰W« HCl cl‹ éidòçªJ 

iA£u#id btëna‰¿ Kiwna B k‰W«  C-ia¤ jU»wJ. m›Înyhf« A, mäy« D cl‹ 

éidòçtJ Ïšiy. Vbdåš m›Înyhf¤Â‹ nkš éidgL« M‰wiy¤ jL¡F« gly« 

cUth»wJ. vdnt m›Înyhf« mäy« D-ia vL¤J¢ bršY« fy‹fëš ga‹gL»wJ. 

A, B, C, D f©l¿ªJ m›éidfS¡fhd rk‹ brŒa¥g£l rk‹ghLfis vGJf. 

ghl«-13   fh®gD« mj‹ nr®k§fS« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1.cWÂ¥gL¤Jjš :  fçk¢nr®k§fëš cŸs Ãiz¥òfŸ rf¥Ãiz¥ò¤ j‹ik bfh©lit.   

  fhuz« :  rf¥Ãiz¥ghdJ mQéYŸs  vy¡£uh‹fŸ g§»l¥gLtjhš V‰gL»wJ.                                            

  bfhL¡f¥g£LŸs fhuz« cWÂ¥gL¤Jtj‰F¥ nghJkhdjhf cŸsjh? 

2. cWÂ¥gL¤Jjš : itu« v‹gJ fh®gå‹ fodkhd òwnt‰Wik tot« MF«.                                                           

fhuz« :   itu¤ÂYŸs fh®g‹ eh‹K» tot« cilaJ.                                                                         

bfhL¡f¥g£LŸs  cWÂ¥gL¤JjY¡F¡ fhuz« rçahf cŸsjh? 

3. cWÂ¥gL¤Jjš : cWÂ¥gL¤Jjš  Ra rf¥Ãiz¥Ã‹ fhuzkhf äf mÂf  msÎ fh®g‹ 

nr®k§fŸ cUth»‹wd.       

fhuz«  : fh®g‹ nr®k§fŸ òwnt‰Wik tot¤Â‹    g©òfis¥ bg‰WŸsd.                                                                                                                                     

Ïªj¡ fhuz«  cWÂ¥gL¤JjY¡F¥ n ghJkhdjhf  cŸsjh? 

4. g¡äå°l® òšyhç‹ _________________‹ òwnt‰Wik tot«        (ie£u#‹ / fh®g‹ / rš~g®) 

5. »uh~ig£ mnyhfkhf ÏUªjhY« ä‹rhu¤ij¡ fl¤J»wJ. ÏJ _____ ‹ fhuzkhf¡ 

fl¤J»wJ      (jå¤j  vy¡£uh‹fŸ / Ãiz¥ò vy¡£uh‹fŸ.) 

6. Û¤njå‹ thŒghL CH4 mjid¤ bjhlU« mL¤j C2H6 <¤nj‹. Ïit  Ïu©o‰F« cŸs 

bghJthd ntWghL__________         (CH2 / C2H2) 

7. mšif‹ FL«g¤Âš cŸs Kjš nr®k¤Â‹ IUPAC bga® __________.           (<¤Ô‹ / <¤ij‹) 

8. Ñ£nlh‹ bjhFÂæY«, MšoiAL bjhFÂæY« vªj éidbraš bjhFÂ ÏWÂæš   cŸsJ?  

9. nrhjid¡FHhæš it¡f¥g£LŸs nrhoa« fh®gnd£il mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ nr®¤J¢  

NLgL¤J«nghJ X v‹w ãwk‰w, kzk‰w thÍ btëtU»wJ. Ïªj thÍ R©zh«ò Úiu¥ghšnghy 

kh‰W»wJ. X I¡ f©LÃo¡f.                                                                                       

10. cWÂgL¤Jjš v¤jdhš j‹Ïašig ÏH¤jyhš mJ  Fo¥gj‰F V‰wJ mšy.            

fhuz«   Ãço‹ nr®¥gjhš v¤jdhš j‹ Ïašig ÏH¡»wJ.                            

nk‰T¿a fhuz« cWÂ¥gL¤jY¡fhd cça és¡fkh v‹gij¢ rçgh®¡fÎ«.                                                                     
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gFÂ - M 

1. C4H10 v‹w _y¡TW thŒghL bfh©l mid¤J kh‰¿a§fisÍ«  vGÂ mj‰Fça IUPAC 

bgaçLf.                                                                                                                                                                                                           

2. itu« fh®gDila òwnt‰Wik tot§fSŸ x‹whF«. mj‹ fod¤j‹ik¡fhd fhuz¤ij¡ 

TWf.  

3. CWfhŒ gj¥gL¤jY¡F¥ ga‹gL« A v‹w fçk¢ nr®k¤Â‹ _y¡TW thŒ¥ghL  C2H4O2 

Ï¢nr®k« v¤jdhYl‹ éidòçªJ Ïåa kzKila nr®k« “B”ia¤ jU»wJ. 

i) nr®k« A k‰W« B ia¡ f©LÃo¡f. 

ii) Ï«Kiwæ‹ bgabuGÂ, mj‹ ntÂ¢rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                                       

4. C2H6O v‹w _y¡TW thŒghLila A v‹w fçk¢ nr®k« fhu« fyªj KMno4 K‹åiyæš 

M¡ì#nd‰w« milªJ, mnj fh®g‹ v©â¡ifÍŸs B v‹w mäy¤ij¤ jU»wJ. nr®k« A 

ahdJ,  kU¤Jtkidfëš fha§fis¡ Fz¥gL¤j¥ ga‹gL»wJ. nr®k« A k‰W«  B ia¡ 

f©LÃo¡f. A ia B ahf kh‰W« ntÂ¢ rk‹gh£il¤ jUf.                                                                                                                                                          

5. A, B v‹w ÏU nr®k§fŸ C2H6O v‹w _y¡TW thŒgh£il bg‰WŸsd. Ïit Ïu©L« 

bt›ntW f£lik¥òfis¥ bg‰WŸsd. 

m) Ï¥g©Ã‰F v‹d bga® ?         M) A k‰W« B M»at‰¿‹ f£lik¥òfis vGJ. 

Ï) mt‰¿‹ bghJ k‰W« IUPAC bga®fis vGJ   <) A k‰W« B æš cŸs éid braš 

bjhFÂfis  vGJ.  

6. mil¥ò¡F¿æš bfhL¡f¥g£LŸst‰¿èUªJ rçahdt‰iw¤ nj®ªbjL¤J vGJ. 

iA£nuhfh®g‹fëš fh®gD¡F« fh®gD¡F« Ïilæš __________ ( Ïu£il /K¥Ãiz¥ò ) 

bfh©lit ____________ (mšÑ‹ / mšif‹ ) Ït‰¿‹ bghJthd thŒ¥ghL CnH2n. Ïit 

K‹d® ________________ ( xèÕ‹fŸ / ghuÕ‹fŸ ) v‹W miH¡f¥g£ld . Ï¢ nr®k« 

_____________ ( ònuhä‹ / R©zh«ò ) ÚUl‹ éidòçªJ ãw¤ij Ú¡F»wJ. Vbdåš ÏJ 

___________ ( ãiwÎ‰w / ãiwÎwhj ) nr®k«. 

7. ÑnH F¿¥Ã£LŸs F¿¥òfis¡ bfh©L nr®k§fis¡ f©l¿f. 

m) 30% R¡nuhir¡ bfh©l ml®ªj ãw¤ij cila fiurš. 

M) v¤jdhš jahç¥Ãš <°o‰F czthf nr®¡f¥gL« nr®k«. 

Ï) Ïªj behÂ R¡nuhir , FS¡nfh[hfÎ« , Ãu¡nlh[hfÎ« kh‰W»wJ. 

<) Ï¢nr®k« 95.5 % v¤jdhiyÍ« 4.5% ÚiuÍ« bfh©LŸsJ. 

c) Ï¢nr®k« 100% öa MšfAhiy¥ bg‰WŸsJ.                                                                                                                                               

8. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs és¡f§fëš v¤jdhš mšyJ v¤jdhæ¡ mäy¤Â‰F 

bghU¤jkhdt‰iw¡ ftå¤J TWf. 

m) ÏJ ãwk‰w vçRit bfh©l xU Ú®k«. 

M) ÏJ MŒtf¤Âš cæç khÂçfis¥ ghJfh¡f¥ ga‹gL»wJ. 

Ï) ÏJ czÎ, gH¢rhWfis¥ ghJfh¡f¥ ga‹gL»wJ. 

<) ÏJ Fëuit¡F«nghJ gå¡f£o ngh‹w gof§fis cUth¡F»wJ.                                                                                                                                                                           
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9. bfhL¡f¥gLŸs th®¤ijfŸ / th¡»a§fis ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs T‰WfSl‹ bghU¤Jf . 

  (bk¤jdhš , behÂ¤jš , j‹ rf¥Ãiz¥ò cUthjš , gotçir , iA£u#‹thÍ ) 

m) xU fh®g‹ k‰w fh®g‹fSl‹ nr®ªJ r§»è¤bjhl® rfÃiz¥ig cUth¡F« j‹ik. 

M) MšfAhš nrhoa« cnyhf¤Jl‹ éid òçÍ«nghJ btë¥gL¤JtJ.  

Ï) fçk¢ nr®k§fŸ g‰¿a Kiwahd MŒé‰F têtF¥gJ. 

<) behÂfë‹ _ykhf xU fçk¢ nr®k¤Âš bkJthf ntÂéid ãfœªJ Á¿a _y¡TW 

cUthtJ. 

c) v¤jdhiy¥ nghèšyhkš Ïjid Á¿J msnt gU»dhY« kuz« ãfHÎ« thŒ¥òŸsJ.                                                                                                                                                       

gFÂ - Ï 

1. bfhL¡f¥g£LŸs m£ltizæš nfho£l Ïl§fis¤ jFªj _y¡TW thŒgh£lhš ãu¥gÎ«. 

t. v© mšnf‹ mšÑ‹ mšif‹ 

1 C2H6      <¤nj‹  _______ <¤Ô‹     C2H2  <¤ij‹ 

2 ______  ònuh¥ng‹  C3H6 
ònuh¥Õ‹ ________ ònuh¥ng‹ 

3 C4H10  Ãô£nl‹  C4H8 Ãô£O‹ ________  Ãô£il‹ 

 

2. gotçirahdJ xnu tçir¢ nr®k§fë‹ g©òfis és¡F« j‹ikÍilaJ. Ï¡T‰iw¥ 

gotçiræ‹ Áw¥ÃašòfŸ _y« és¡Ff. 

3. 

        

4. 

.                                                      

                                     
nkYŸs gl¤ij¥ gh®¤J Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë¡f . 

m) ituK« »uhig£L« v‹d totik¥ig¥ bg‰WŸsd?                                                                                                                    

M) itu« V‹ bt£L« fUéahf¥ ga‹gL»wJ ?                                                                                                                                           

Ï) ä‹ R‰Wfëš V‹ »uhig£ ga‹gL¤j¥gL»wJ ?                                                                                                     

<) »uhig£o‹ äUJ¤j‹ik¡F¡ fhuzkhd éir vJ ?                                                                                             

c) c§fS¡F¤ bjçªj éiy ca®ªj itu« vJ? mj‹ ãiwia¡ »uhäš TWf?                    

5. CnH2n+2 
v‹gJ iA£nuh fh®g‹fë‹ go tçir nr®k§fë‹ bghJthd _y¡TW thŒghlhF«.                                                                                                                                   

m) Ïªj go tçir ãiwÎ‰wjh ? mšyJ ãiwÎwhjjh ?                                                                                      

M) nk‰T¿a gotçiræ‹ bgaiuÍ« Ïu©L fh®g‹ mQ¡fis¡ bfh©l nr®k¤Â‹  

bgaiuÍ«, _y¡TW thŒ¥gh£ilÍ« vGJf .                                                                                                                                   

Ï) Ïªj¥ gotçiræš Kjš nr®k¤Â‹ _y¡TW mik¥ig tiuf.                                                                 

<) tiuaW - gotçir nr®k§fŸ. Ïªj¥ go tçiræYŸs mL¤jL¤j nr®k§fŸ v¥bghJ¤ 

bjhFÂæš ntWgL»‹wd?                                                                                                                                            

c) n - Ãô£nl‹, n - bg‹nl‹ M»at‰¿‹ _y¡TW thŒgh£il vGJf. 
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6. v¤jdhiy mÂf¥goahd ml® fªjf mäy¤Jl‹ 443 K bt¥gãiyæš bt¥g¥gL¤J«nghJ,                                                                                                                       

m) mÂš eilbgW« éid ahJ ? mij étç¡f .                                                                                                    

M) m›éid¡fhd rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                      

Ï) Ï›éidæš cUthF« éisbghUŸ ahJ? Ï›thÍit ònuhä‹ ÚUl‹  brY¤J«nghJ v‹d 

ãfœ»wJ ?                                                                                                                                                  

<) v¤jdhš thÍit ònuhä‹ Úçš brY¤J«nghJ vªj kh‰wK« ãfœtÂšiy V‹? 

7. m£ltizia ãu¥òf. 

_y¡TW thŒ¥ghL   bghJ¥bga® bga® 

CH3CH2CH2CH2OH   

 ilÛ¤ijš Ñ£nlh‹  

  ònuh¥gndš 

HCOOH
 

  

  Ãô£lndh‹  

8. v¤jdhæ¡ mäy« v‹gJ CnH2n+1  COOH v‹w bghJ thŒ¥gh£il cila gotçir nr®k§fëš 

X® cW¥Ãd®.                                                                                                 

m) ÏJ vªj tifahd gotçir nr®k«? mj‹ éidbraš bjhFÂia vGJf.                                                          

M)v¤jdhæ¡ mäy¤Â‹ _y¡TW thŒ¥gh£ilÍ« bghJ¥bgaiuÍ« F¿¥ÃLf.                                                           

Ï)Ï¢nr®k« v¤jdhYl‹ ml® fªjf mäy¤Â‹ K‹åiyæš éidòçÍ«nghJ Ïåa 

kzKila nr®k« cUth»wJ.  Ï›éid¡fhd rk‹gh£ilÍ«, cUthF« éis bghUë‹ 

bgaiuÍ« F¿¥ÃLf.                                                                                                  

<) v¤jdhæ¡ mäy« fh®gnd£LfSl‹ éidòçÍ«nghJ btë¥gL« thÍ vJ?                                                           

c) nk‰f©l éid¡fhd rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf.                                                                                    

C) kh§fhŒ CWfhŒ jahç¡F«nghJ mJ Ú©l eh£fŸ bflhkš ghJfh¥gj‰F c§fsJ gh£o 

nr®¡F« nr®k« vJ?  

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m)  A k‰W« B ia¡ f©l¿f. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M) M‰wš MšfAhš v›thW jahç¡f¥gL»wJ? ga‹ x‹W jUf.                                                                                                                                                                            

Ï) v¤jdhYl‹ vij¢ nr®¤jhš Ïašò¤j‹ik ÏHªj MšfAhš cUthF« ?                                                                                                                                                    

<) Ïašò¤ j‹ik ÏHªj MšfAhè‹ ga‹ ahJ? 

10. Ã‹tU« ntÂ éidfS¡F¢ rçahd _y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©L rk‹ brŒa¥g£l   

rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                                                                                   

 m) ã¡fš éidô¡»æ‹ K‹åiyæš <¤Ô‹ iA£u#Dl‹ éid.                                                                                                                                                                                                           

M) Û¤nj‹ vçjš éidæ‹ nghJ fh®g‹il M¡irL k‰W« ÚiuÍ« jU»wJ.                                                                                                                                                     

Ï) v¤jdhè‹ iA£u#‹ Ú¡f éid.                                                                                                                                                                                                                                                                            

<) v¤jdhæ¡ mäy¤Â‹ nrhoa« c¥Ã‹ fh®gh¡ìš Ú¡f éid. 
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11. gl¤ij¥ gh®¤J v‹d ãfœ»wJ vd¡ f©l¿f. c§fsJ gÂiy rçahf és¡F«     rk‹gh£il 

vGJf.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

m) A æèUªJ B v›thW cUth»wJ ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M) mÁ£o¡ mäy¤ij¡ fh®gnd£ c¥òl‹ éidgL¤J«nghJ v‹d ãfG«?  Ï›éidæš 

cUthF« thÍ ahJ? m›thÍit R©zh«ò Úçš brY¤Âdhš v‹d ãfG« ?          

           

Ï) v¤jdhš, mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ ml® fªjf mäy¤Â‹ K‹åiyæš éid òçÍ«nghJ 

ãfœtJ v‹d? rk‹ghL jUf. Ï§F eilbgW« éidia és¡Ff 

                                          

12. fçk¢ nr®k§fŸ A k‰W« B M»ait C2H6O v‹w _y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©l kh‰¿a 

mik¥òfŸ. kh‰¿a mik¥ò A nrhoa« cnyhf¤Jl‹ iA£u#‹ thÍit btëna‰W»wJ.Mdhš 

B Ï›éid òçtÂšiy.‘A’ MdJ mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ ml® H2SO4 cl‹ éidòçªJ gH¢rh¿‹ 

kzKila C v‹w nr®k¤ij¤ jU»wJ. våš kh‰¿a mik¥òfŸ A, B, C nr®k¤ij¡ f©l¿f. 

13. C2H6O v‹w _y¡TW thŒ¥ghL cŸs fçk¢nr®k« A cnyhf nrhoa¤Jl‹ iA£u#‹ thÍit 

btëna‰W»wJ. nkY« A ml® H2SO4 cl‹ 410 K bt¥gãiyæš éidòçªJ  C4H10O v‹w 

_y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©l nr®k« A I¤ jU»wJ. nkY« A ml®  H2SO4 cl‹ 440 K 

bt¥gãiyæš éidòçªJ C2H4 
v‹w thŒ¥gh£il¡ bfh©l nr®k« C I¤ jU»wJ. nr®k« C 

ònuhä‹ Úiu ãwk‰wjh¡F»wJ. A, B , C I¡ f©l¿f. 

14. C2H4O2 v‹w _y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©l fçk¢nr®k« A nrhoa« ig fh®gnd£ 

fiurYl‹ Eiu¤J¥ bgh§Fjiy ãfœ¤J»wJ, A ‹ nrhoa« c¥ig nrhlh R©zh«òl‹ 

NLgL¤J«nghJ _y¡TW ãiw 16 bfh©l mšnf‹ go tçiria¢ rh®ªj Kjš nr®kkhd 

iA£nuhfh®g‹ B I¤ jU»wJ . A, B I¡ f©l¿f. v¤jdhèèUªJ A it v›thW jahç¥Õ®fŸ?  
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ghl«  -   14 mséL« fUéfŸ 
BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1   1 1 

gFÂ - m 

1. ÂUFmsé v‹gJ __________msÎ¡F¥ gçkhz« cŸs äf¢ Á¿a bghUŸfis mséL« 

fUéahF«.    (0.1 cm, 0.01 cm, 0.1 mm, 0.01 mm)                                              

2. ÂUF mséæš jiy¡nfhš, Rê¥ÃçÎ, òç¡nfhè‹ tiu nfh£o‰F¡ Ñழ் mik»wJ, våš 

Rê¥ÃiH __________  (ne®¡F¿, vÂ®¡F¿, Ïšiy)                                    

3. ÂUF msé _________‹ é£l¤ij ms¡f¥ ga‹gL»wJ.  

( fl¥ghiu, bkšèa f«Ã,  »ç¡bf£ gªJ)                                                      

4. X® xë M©L v‹gJ ________________ MF«. 

 (365.25 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û ,   1 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û,    360 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û ) 

5. thåaš myF v‹gJ òéæ‹ ika¤Â‰F«, ________  ‹ ika¤Â‰F« Ïil¥g£l ruhrç 

bjhiyÎ. (ãyh, Nça‹, br›thŒ)                                                     

gFÂ – M 

6. Ã‹tU« T‰Wfëš cŸs jtWfis¤ ÂU¤Jf. 

m) thåaš myF v‹gJ òé¥gu¥Ã‰F«, Nçaå‹ gu¥Ã‰F« Ïil¥g£l ruhrç bjhiyÎ 

MF«. 

M) xë M©L v‹gJ xëahdJ X® M©oš ãäl¤Â‰F 3 x 10 
8
 Û ntf¤Âš gaz« 

brŒÍ« bjhiyÎ MF«. 

7. A bjhFÂia B bjhFÂnahL bghU¤Jf. 

t.v© bjhFÂ – A bjhFÂ – B 

1 Á¿a gçkhz§fŸ (i) »nyh Û£l® 

2 bgça gçkhz§fŸ (ii) ÂUF msé 

3 mÂf¤ bjhiyÎ (iii) msÎnfhš 

4 ÁW bjhiyÎ (iv) xë M©L 

 (v) Mšo Û£l® 

8. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

äf Ú©l bjhiyÎfis ms¡f¥ ga‹gL« Áw¥ò KiwfŸ _________ , _________MF«. 

(nyr® Jo¥ò Kiw, xë M©L Kiw, nuonah-vÂbuhë¥ò Kiw, thåaš Kiw) 
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ghl«  15       Ïa¡f éÂfS«  <®¥ÃaY« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 2 1 4 10 

gFÂ - m 

1.xU bghUë‹ KL¡f¤Â‰F¡ fhuz« ________________. 

(rk‹ brŒa¥g£l éir,  rk‹ brŒa¥glhj éir,  ãiyä‹åaš éir) 

2. cªj khWgh£L Åj¤Â‰F¢ rkkhd Ïa‰Ãaš msÎ ________                                                                                    

(Ïl¥bga®¢Á,   KL¡f«,  éir, fz¤jh¡Féir) 

3. XŒÎ ãiyæYŸs fdkhd bghUë‹ cªj« _________. (äf mÂf«, äf¡ FiwÎ, Rê, Koéè) 

4. òé¥gu¥Ãš 50 ».». ãiwÍŸs kåjå‹ vil ________________.(50 N, 35 N, 380 N, 490 N) 

5.cæç¤bjhêšE£g CÁ kUªJfis¡ Fëu¢ brŒa _____________Fëç¤ bjhêšE£g mik¥ò 

njit.  (Ëèa«, ie£u#‹, m«nkhåah, Fnshç‹) 

6. rkãiw bg‰w ÏU bghUŸfŸ A, B Kiwna 20».Û. / kâ k‰W« 50 ».Û. / kâ ntf¤Âš  xUt® 

ÛJ nkhÂ cldoahf XŒÎãiy¡F¤ ÂU«ò»wJ. mt® ÛJ mÂféir brY¤J« bghUŸ vJ? 

éil¡F¡ fhuz« jUf. 

7. bghUbsh‹W 20 Û / é v‹w Âirntf¤Âš Ïa§F»wJ. mj‹ ÛJ 10 N éirahdJ    

Âirntf¤Â‰F¢ br§F¤J Âiræš brašgL»wJ. 10 édhofS¡F¥ Ã‹ò bghUë‹    ntf« 

v‹d?                                                                                                                                

8. T‰W (A): bgUefu§fëš, òéæ‹ moæš mik¡f¥g£l f«Ãtl§fëš Âutkh¡f¥g£l Fëç   

                      thÍ¡fŸ bjë¡f¥gL»‹wd. 

   fhuz« : (R) Âutkh¡f¥g£l Fëç thÍ¡fŸ Âw‹ Åzhtij¤ jL¡»‹wd 

m) A jtwhdJ, R rçahdJ    M) A rçahdJ , R jtwhdJ 

Ï) A , R Ïu©L« jtwhdJ     <) A rçahdJ ,R, A - I tèÍW¤J»wJ. 

9. òé¥gu¥Ãš <®¥ò KL¡f« _________ gFÂæš bgUkkhfÎ« _________ gFÂæš   ÁWkkhfÎ« 

ÏU¡F«.                                                                                                         

10. òéæ‹ ãiwkhwhkš, j‰nghija kÂ¥ÃèUªJ òéæ‹ Mu« ghÂahf¡ FiwÍkhdhš   òé<®¥ò 

KL¡f¤Â‹ ÛJ V‰gL« ghÂ¥ò v‹d?                                                     

11. bršé mYtyf¤Â‰F¡ fhiu X£o¢ bršY«nghJ, jdJ if¥igia¥ gaâ ÏU¡ifæš 

it¤ÂU¡»wh®. mt® mYtyf¤ij milªjÎl‹ if¥igahdJ ÏU¡ifæ‹ K‹dhš  ÑnH 

éGªJ »l¡»wJ. V‹ Ï›thW ãfœªjJ v‹gij és¡Ff?               

12. »ç¡bf£ fsÅu® gªijÃo¡F«nghJ, ifia¥ Ã‹ndh¡» ÏG¥gJ V‹?  

 

 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல்                                                 http://kalviamuthu.blogspot.com 

55 
 

13. Ñœ¡fhQ« T‰Wfëš xU bghUë‹ ãiwnahL bjhl®Ãšyhj T‰iw vGJf.                                                

( X® mo¥gilmsÎ ,   ÏJ Ïa‰Ãaš juhR bfh©L ms¡f¥gL»wJ,  ÏJ éš juhR bfh©L 

ms¡f¥gL»wJ )                                                          

14. rªÂuha‹ - 1 Â£l¤njhL bjhl®òila Áy ãWtd§fë‹ bga®fŸ ÑnH  bfhL¡f¥g£LŸsd. 

Mdhš Áybga®fŸ mitnahL bjhl®Ãšyhjit. bjhl®Ãšyhj ãWtd§fë‹ bga®fis¥ 

g£oaèLf.  (ISRO, BARC, NASA, ESA, WHO, ONGC)                                                                    

gFÂ - M 

1.nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

m. éir = ãiw × KL¡f« våš cªj« = ______________________. 

M. Ïuh¡bf£oš ÂutiA£u#‹ våš, MRI gl«Ão¤jèš _________________ga‹gL»wJ.  

2.Ñœ¡fhQ« T‰Wfëš jtWfŸ ÏU¥Ã‹ ÂU¤Jf. 

m. xU ãô£l‹ éir v‹gJ xU »uh« ãiwÍŸs bghUëš 1ms
-2

 KL¡f¤ij V‰gL¤J« 

éiræ‹ msit¡ F¿¡F«. 

M. éidÍ« vÂ®éidÍ« v¥nghJ« xnu bghUë‹ÛJ brašgL«. 

3.Fëç¤ bjhêšE£g¤Â‹ K¡»akhd ga‹ Fëç vçbghUŸ MF«. Fëç vçbghUŸ v‹gj‹ 

bghUis és¡Ff.  

4.ÏlŠRê¤ ÂU¥ò¤Âwid________F¿æY«, tyŠRê¤ ÂU¥ò¤Âwid ________ F¿æY« 

F¿¥ÃLtJ  kuò. 

5.20 »uh« ãiwÍŸs J¥gh¡» F©lhdJ xU ku¥gyifia 75 Ûé
-1

 v‹w ntf¤Âš jh¡F»wJ. 

m¡F©L ku¥gyifæš 5 br.Û CLUéa ÃwF mikÂ ãiy¡F tU»wJ våš F©o‹ ÛJ 

ku¥gyif V‰gL¤J« ruhrç jL¥ò éiræid¡ fz¡»Lf. 

6. é‰gidjŸSt©oæ‹ ãiw 65 ».». t©oia 0.3 Ûé

-2

 v‹w mséš KL¡Fé¡f Ú§fŸ 

brašgL¤j nt©oa éiræ‹ msit¡ fz¡»Lf 

7. ÂUF¡FwLé‹ (Spanner) if¥ÃoÚskhf ÏU¥gJ V‹? 

8. F¤J¢ r©ilÅu® xUtiu mtUl‹ r©ilæL« vÂuhë j‹ KZoahš F¤J«bghGJ,V‹ 

m›Åu® vÂuhë F¤J« Âirænyna efU»wh®? 

9. cl‰gæ‰Á¡ Tl¤Â‹ éç¥òfS«, éisah£L Åu®fŸ mâÍ« ghJfh¥ò ÓUilfS¡F« 

bk‹ikahd bghUŸfisna ga‹gL¤J»‹wd®. V‹ fodkhd bghUŸfŸ ga‹gL¤JtÂšiy? 

10. Ïuh¡bf£ VÎjèš ga‹gL¤j¥gL« Ïu©L j¤Jt§fis vGJf. 

11. Rt‰¿š bghU¤j¥g£l 1.2 Û ÚsKŸs jh§»æš 10 ».». ãiw bjh§fél¥g£LŸsJ. B v‹w 

òŸëæš V‰gL« ÂU¥ò¤Âwå‹ (tyŠRê mšyJ ÏlŠRê) v©kÂ¥ò« ÂirÍ« fh©f. 
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12. XuyF ãiw bfh©l bghUëdhš czu¥gL« éirahdJ, <®¥ò¥òy tèik våš òéæ‹ 

nk‰gu¥Ãš  <®¥ò¥òytèikia¡ fh©f.  

13. òéæ‹ Mu« khwhkš òéæ‹ ml®¤Â j‰nghija ãiyiaél Ïu£o¥gh¡f¥gL« nghJ 

òé<®¥ò KL¡f¤Âš V‰gL« kh‰w« v‹d? 

14. nuQ òéæ‹ ika¤ÂèUªJ 6.38 × 10

3 

».Û. bjhiyéš cztUªJ« tçiræš ã‹W 

bfh©oU¡»whŸ. òéæ‹ ãiw 6 × 10

24

 ».».  

m) òé<®¥ò KL¡f¤ij¡ fh©f. 

M) kÂaczÎ¡F¥ Ã‹ mj‹ kÂ¥Ãš kh‰w« V‰gLkh? 

15. 20 Û MuK« , 104 ».». ãiwÍ« bfh©l B 612 v‹wiH¡f¥gL« Á‰nfhŸ x‹iw njtij 

gh®itæL»wh®  våš B 612š  <®¥ò KL¡f¤Â‹ kÂ¥ò v‹d?  

16. ‘m’ ãiwÍŸs kåj‹, bjhl¡f¤Âš XŒÎãiyæš cŸs tHtH¥ghd »il¤js¥ gu¥Ãš 

it¡f¥g£L ÏU¡F« ‘M’ ãiwÍŸs f£il ÛJ ã‰»wh‹. kåj‹ jiuia¥ bghW¤J f£ilæ‹ 

ÛJ ÔObud ‘V’ Û / é ntf¤Âš efu¤ bjhl§F»wh‹. jiuia¥ bghW¤J f£ilæ‹ 

Âirntf¤ij¡ fh©f. 

17. ãiwfŸ 2 : 1 v‹w é»j¤Âš cŸs Ïu©L gªJfŸ rkcau¤Âš ÏUªJ éH¢ brŒa¥gL»wJ 

(fh‰W¤jil òw¡fâ¡fj¡fjhf fUJf) våš, Ñœf©lt‰¿‰F¡ é»j¤ij¡ fh©f. 

m) mit jiuia tªjila MF« fhy«. 

M) efU« ãiyæš mitfë‹ ÛJ brašgL« éirfŸ. 

Ï) jiuia milÍ«nghJ mt‰¿‹ Âirntf§fŸ. 

<) jiuia milÍ«nghJ mt‰¿‹ KL¡f«. 

18. 1 ».». ãiwÍŸs xUbghUŸ 20 Û cau¤Âš ÏUªJ éH¢brŒa¥gL»wJ. jiuia tªjilªjJ« 

mnjntf¤Âš nkbyG»wJ. cªjkhWgh£il¡ fh©f.( g = 10 Û/é

2

 v‹f ) 

19. òéæ‹ Mu¤Âš 1/4 g§F ãyé‹ Mu« v‹W«, òéæ‹ ãiwæš 1/80 kl§F ãyé‹ ãiw 

vd¡bfh©L ãyé‹ òw¥gu¥ÃYŸs òé<®¥ò KL¡f¤Âid¡ fh©f. 

20. V‰w-Ïw¡f éisah£L¡ fUéæš 20 »,» vilÍŸs xU ÁWt‹ fUéæ‹ ika¤ÂèUªJ 1.2 

Û£l® bjhiyéš mk®ªJŸsh‹. gyif rkãiyæš ÏU¡f 60 »nyh»uh« ãiwÍŸs kåj® v§F 

mkunt©L«? 

  

21. FÂiut©o¡fhu® jdJ FÂiuia K‹ndh¡» X£L»wh®. Mdhš FÂiu efu kW¤J, 

Ñœ¡f©lthW és¡F»wJ .”ãô£lå‹ _‹whtJéÂæ‹go, eh‹ t©oia xU F¿¥Ã£l 

éirÍl‹  ÏG¡F«bghGJ t©oahdJ mnjmsÎ rkkhd éirÍl‹ v‹id¤ ÂU«g 

ÏG¡»wJ. m›éUéirfS« v© mséš rkkhfÎ«, vÂbuÂ® ÂirfëY« brašgLtjhš, 

mit x‹iwbah‹W Ïšyhkš brŒJéL»wJ”. FÂiuæ‹ és¡f¤Âid Ú§fŸ x¥ò¡ 

bfhŸ»Ö®fsh? c§fŸ gÂY¡fhd jFªjfhuz§fis¡ TWf. 
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gFÂ - Ï 

1.m)é©btë Åu®fŸ é©btë ãiya§fëš, Ú©lehŸ j§Ftjhš kåj clèš V‰gL« 

éisÎfis MuhŒtj‰fhfnt,é©btë ãiya§fŸ ga‹gL¤j¥gL»‹wd. Ï¡T‰¿id 

ãaha¥gL¤Jf.                                                                                                           

M) F = Gm1m2 / d2 v‹gJ ãô£lå‹ <®¥Ãaš éÂæ‹ fâj tot«. G <®¥Ãaš kh¿è, m1 m2 

v‹gJ  ãiwfŸ. d bghUŸfS¡F Ïil¥g£l bjhiyÎ våš, ãô£lå‹ <®¥Ãaš éÂæid 

vGJf. 

2. m) ãô£lå‹ Kjš Ïa¡f éÂ, éiræ‹ g©ig és¡F»wJ. Ï¡T‰iw ãaha¥gL¤Jf. 

M) 10 »», 15 »» ãiwÍŸs bghUŸfŸ Kiwna 10 Ûé

-1

, 5 Ûé

-1

 ntf¤Âš brštij¥ gl« 

fh£L»wJ. mit nkhÂ¡bfhŸ»‹wd. nkhjè‹nghJ mit bjh£L¡bfhŸS« neu« 2 édhofŸ. 

nkhjY¡F¥Ã‹ mit Kiwna 4 Ûé

-1

,  9 Ûé

-1

 ntf¤Âš brš»‹wd. våš   F1 , F2 Ït‰iw¡ 

fh©f. 

 

3. xU 5 N  éirahdJ XÎãiyæš cŸs  2.5 ».». ãiwæ‹  ÛJ brašg£L mjid ne®¡nfh£oš 

KL¡Fé¡»wJ våš                                                                                                                                                                                                                      

m) ãiwæ‹ KL¡f« v‹d?                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M) mªj ãiwia 20 Û ef®¤j¤ njit¥gL« neu« v‹d?                                                                                                                                                                                                               

Ï) 3 édhofS¡F¥ Ã‹ mj‹ Âirntf¤ij¡ fh©f. 

4. cªj mêé‹ik éÂia vGJ. xnu Ïl¤ÂèUªJ òéæ‹ nk‰gu¥Ã‹ nkš 2 Ãšèa‹  k¡fŸ 4 

Ûé

-1

 v‹w ntf¤Âš FÂ¡»wh®fŸ. òéæ‹ ãiw 6 × 10

24

 ».». xU kåjå‹  ruhrçãiw 60 ».». 

våš, m) mid¤J k¡fë‹ bkh¤j cªj« v‹d?                                                                                                 

           M) òéæš Ïªãfœédhš V‰gL« éisÎ v‹d? 

5. ãô£lå‹ <®¥ò éÂia vGJf.  òéæ‹ nk‰gu¥Ã‹nkš <®¥ò KL¡f¤Â‰fhd rk‹gh£il¤    

jUf. Ïu©L th‹bghUŸfë‹ <®¥ò KL¡f¤Â‹ é»j« 1 : 4 k‰W« mt‰¿‹ Mu§fë‹ é»j«  

1 : 3  våš, mt‰¿‹  ãiwfë‹  jfÎ  v‹d? 

6. mikÂ  ãiyæš  cŸs, 3 ».».  ãiwÍŸs  F©L  bto¤J  2 ».».  k‰W«  1 ».».  vd   Ïu©L  

gFÂfshf¢  ÁjW»wJ. 2 ».». ãiwbfh©l bghUŸ 3 Û é

-1

 v‹w Âirntf¤Âš br‹whš 1 ».». 

ãiwbfh©l bghUë‹ Âirntf¤ij¡ fz¡»Lf. 

7. 60 ».». k‰W« 50 ».». vilÍŸs ÏU gå¢rW¡F Åu®fŸ XU fæ‰¿‹ ÏU Kidfis¥ 

Ão¤JŸsd®. fæwhdJ éiw¥ghf cŸsJ. 60 ».». vilÍŸs xUt‹ 20 N éiræš fæ‰iw  

ÏG¡»wh‹ våš, kWg¡f¤Âš cŸs éisah£L Åu® fæ‰¿dhš czU« éir ahJ? ÏtUila 

KL¡f¤Â‹ kÂ¥ò ahJ? 
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ghl« 16   ä‹ndh£léaY« M‰wY« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. 20X« ä‹jil cŸs f«Ãæš 0.2A ä‹ndh£l« cUth¡f¤ njit¥gL« ä‹dG¤j 

ntWghL_______                     (100V,     4V,     0.01V,      40V) 

2. ÏU ä‹és¡Ffë‹ ä‹jilfŸ é»j« 1:2. mit bjhluhf xU R‰¿š Ïiz¡f¥gL»‹wd 

våš, mit vL¤J¡ bfhŸS« M‰wšfë‹ é»j« _______________.    (1:2,     2:1 ,    4:1,     1:1 ) 

3. »nyhth£ kâ v‹gJ _______________________ ‹ myF MF«.             

(ä‹dG¤j ntWghL,   ä‹Âw‹, ä‹dh‰wš,    ä‹}£l«)   

4. x¤j ãgªjidfëš cŸsnghJ _______ gu¥ò k‰w gu¥òfisél mÂf bt¥g¤ij  c£ft®»wJ.      

(bt©ik,  brhubrhu¥ghd,  fUik,  kŠrŸ)                                                                                                         

5.  Ïa‰if¡ fÂça¡f¤ jåk¤Â‹ mQ v©______________.                                                                                               

(82I él mÂf«, 82I él¡ FiwÎ, tiuaW¡f¥gléšiy) 

6. Ã‹tU« T‰Wfëš X« éÂnahL bjhl®Ãšyhjij vGJf.      

m) ä‹ndh£l« / ä‹dG¤j ntWghL = kh¿è                            

M) ä‹dG¤j ntWghL / ä‹ndh£l« = kh¿è                          

Ï) ä‹ndh£l« = ä‹jil x ä‹dG¤j ntWghL 

7. mdš ä‹ ãiya¤Âš ga‹gL« vçbghUŸ v‹d?                                            

8. äf¢ Áwªj M‰wš _y« vJ?                                                                                  

9. fh‰wh‰wš _y« ä‹rhu¤ij¥ bgw éirahê¡F¤ njitahd fh‰¿‹ ÁWk ntf« v‹d? 

10. cæç thÍéid c‰g¤Â¢ brŒa njitahd K¡»a _y¥bghUŸ v‹d?    éil: kh£L¢rhz« 

gFÂ - M 

1. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

m) ä‹dG¤j ntWghL : nthš£ Û£l® våš ä‹ndh£l« _______.   

M) Ú®ä‹ ãiya« : kuòrh® M‰wš, våš Nça M‰wš :__________.  

2. bfhL¡f¥g£l M‰wš _y§fë‹ bga®fëèUªJ bghUªjhjij¡ f©LÃo¡f. 

      (fh‰W M‰wš, Nça M‰wš, Ú®ä‹ M‰wš,) 
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3. Ã‹tU« T‰Wfëš cŸs jtWfis¤ ÂU¤Jf. 

m) Áwªj M‰wš _y« v‹gJ X® myF ãiw¡F¡ Fiwªj msÎ ntiy brŒa¡ ToaJ. 

M) ga‹gL¤j¡ Toa toéš cŸs M‰wiy Û©L«, Û©L« eh« ga‹gL¤jyh«. 

4. jFªj F¿pLfis¥ ga‹gL¤Â, xU ä‹R‰¿‹ gšntW cW¥òfis Ïiz¤J¥ bgw¥gL« gl« 

ä‹ R‰W¥gl« vd¥gL«. cW¥òfŸ v‹gJ F¿¤J c§fŸ fU¤J v‹d? 

5.Ã‹tU« tiugl« V k‰W« I Ï‹ bjhl®ig¡ fh£L»wJ. gl¤ÂèUªJ ä‹dG¤j ntWghL 0.5 V 

k‰W« 1.0 V  cŸsnghJ V / I -Ï‹ kÂ¥òfŸ v‹dthf ÏU¡F«? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. fhkh¡fÂ®fŸ Ïa‰if¡ fÂça¡f¤ jåk§fshš btëæl¥gL« Mg¤jhd fÂ®Å¢rhF«. 

m) Ïa‰if¡ fÂça¡f¤ jåk§fŸ btëæL« ntW fÂ®Å¢RfŸ ahit? 

M) Ã‹tU« T‰Wfis nkny brhšY« fÂ®Å¢RfnshL bjhl®ò¥gL¤Â m£ltizæLf. 

(i) mit ä‹fhªj fÂ®Å¢R    ii) mit mÂf CLWÎÂw‹ bfh©lit 

(iii) mit vy¡£uh‹fŸ         (iv) mit ãô£uh‹fis¥ bg‰¿U¡»‹wd.   

7. 1.5V ä‹åa¡Féir bfh©l ÏUä‹fy‹fŸ 5 X«, 10 X«, 15 X« ä‹jilfŸ k‰W« rhé 

Ït‰iw¤ bjhluhf¡ bfh©l xU ä‹R‰W¥ gl¤Âid tiuf.        

8. ä‹ cUF ÏiH _______ cnyhf¡ fyitahš Md f«Ã MF«. Ï~J mÂfä‹jiliaÍ« _____ 

cUF ãiyiaÍ« bfh©lJ.  

9. Ã‹tU« R‰W¥gl¤ij c‰Wneh¡» AB ¡F Ïilna bjhFga‹ ä‹jil fh©f.  

 

10. mil¥ò¡ F¿¡FŸ bfhL¡f¥g£LŸs brh‰fëš cçadt‰iw¤ nj®ªbjL¤J Ã‹tU« 

m£ltizia ãu¥òf. ( J¤jehf«, jhäu«, fh®g‹, fhßa«, fhßa il M¡irL, mYäåa« ) 

 

ne®ä‹thŒ fhßa mäy¢ nrkfy‹  

vÂ®ä‹thŒ by¡yhŠÁ ä‹fy‹  
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11. xU ä‹ és¡»‹ têna 1.6 A ä‹ndh£l« ghŒ»wJ våš, és¡»‹ têna 1 édhoæš 

bršY« vy¡£uh‹fë‹ v©â¡if ahJ? 

12. thâ ga‹gL¤J« Kocy®¤Â Kjèš brašgL«nghJ ä‹jil 50 Ω . 

m) Å£oš 230 V ä‹mG¤j Ïiz¥ò cŸs nghJ Kocy®¤Â V‰F« ä‹ndh£l« v›tsÎ? 

M) Kocy®¤Â Ú©l neu« brašgh£oš ÏU¡F« nghJ, mj‹ ä‹jilæš V‰gL« kh‰w« 

v‹d?                        (F¿¥ò: bt¥gãiy caU«nghJ fl¤Âæ‹ ä‹jil caU»wJ) 

13. bfhL¡f¥g£l ä‹R‰¿š A, B v‹w òŸëfS¡»ilna bjhFga‹ ä‹jil kÂ¥ig¡ fh©f.  

   

 

 

 

 

 

14. 240 V ä‹dG¤j« bfh©l Å£L ä‹ Ïiz¥ò¢ R‰¿š rués¡F bjhl® Ïiz¥Ãš 

Ïiz¡f¥g£LŸsJ. 

m) rués¡F bjhlçš 12 ä‹és¡FfŸ cŸsd våš x›bthU ä‹és¡»‰F« Ïilnaahd 

ä‹dG¤j ntWgh£il¡ fh©f. 

M) ä‹és¡FfŸ g¡f Ïiz¥Ãš Ïiz¡f¥g£lhš, x›bthU ä‹és¡»‰F« Ïilnaahd 

ä‹dG¤j ntWghL ahJ? 

15. Ã‹tU« glkhdJ xU _oa R‰¿‹ xU gFÂ våš i1, i2, i3 M»a ä‹ndh£l§fis¡ fh©f. 

 

 

 

 

16. Ã‹tU« gl¤Âš cŸs ä‹R‰¿š ešèašò nthš£Û£l® fh£L« msÅL 6 V våšm«Û£l® 

fh£L« msÅ£il¡ f©LÃo¡f.  

 

 

 

 

17. ä‹jil 8 Ω cŸs ä‹f«Ã t£l¢RUshf kh‰w¥g£lhš mj‹ é£l¤Â‰F Ïilna 

ä‹jilia¡ fz¡»Lf. 

18. xU ä‹f«Ã t£l¢RUshf kh‰w¥g£LŸsJ. mj‹ é£l¤Â‰F Ïilnaahd bjhFga‹ 

ä‹jil   8 Ω våš mªj ä‹ f«Ãæ‹ ä‹jilia¡ fh©f. 

19. 40 W k‰W« 60 W Âw‹ bfh©l ÏU ä‹és¡FfŸ bjhlçiz¥Ãš òw ä‹fy¤Jl‹  
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20. 70 W k‰W« 50 W Âw‹ bg‰w ÏU ä‹ és¡FfŸ òwä‹ fy¤Jl‹ g¡f Ïiz¥Ãš 

Ïiz¡f¥g£LŸsd våš, vªj és¡F mÂf¥ bghèÎl‹ xëU«? V‹? 

21. bgU§flš bt¥g M‰wš F¿¤J vGJf. 

22. Ú® Åœ¢Áæ‹ cau« mÂfkhf ÏU¡F« ãiyæšjh‹ Ú®ä‹ ãiya« mÂf mséš ä‹Âwid 

c‰g¤Â  brŒ»wJ. fhuz« jUf. 

23. gok vçbghUis vç¡F«nghJ V‰gL« R‰W¢NHš khÁid Fiw¡f Ú§fŸ jU« 

MnyhridfŸ ahit? 

24. fh‰wh‰wš ga‹gh£o‹ tu«òfŸ ahit?. 

25. cæçM‰wš _y« v‹whš v‹d? cæçM‰wš _y¤ÂèUªJ cæçM‰wiy v›thW bgwyh«? 

26. m‹whl brašghLfëY« - ga‹ghLfëY« äf¡ Fiwªj msÎ R‰W¢ NHš khR V‰gl¡Toa 

M‰wš tot« vJ? 

ghl«-17  ä‹ndh£l¤Â‹ fhªj éisÎ«, xëæaY« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 1 5 12 

gFÂ - m 

1. Moæš cUthF« cU¥bgU¡f« + 1/3 våš, mªj Moæ‹ tif    (Fê Mo, Fé Mo, rkjs Mo) 

2. xU f«Ã¢RUnshL bjhl®òila fhªj¥gha« khW«nghbjšyh«, m¢R‰¿š ä‹åa¡F éir 

cUthF« ãfœÎ ______   

(ä‹fhªj¤ ö©lš,   ä‹ndh£l« cUthjš,   ä‹dG¤j« cUthjš,  ä‹ndh£l«  kh‰w¥gLjš) 

3. cnyhf¡ fl¤Âæš ghÍ« ä‹ndh£l« mjid¢ R‰¿  _________  I cUth¡F«. 

(fhªj¥òy«,  vªÂu éir,  ö©L« ä‹ndh£l«) 

4. gh®it¥òy« bgUk msthf miktJ.   _________.   (rkjs Moæš, Fê Moæš, Fé Moæš) 

5. 10 br.Û. Féa¤bjhiyÎŸs Fé by‹ÁèUªJ 25 br.Û. bjhiyéš bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

Ã«g¤Â‹ bjhiyÎ ________.                                            (50 br.Û.,  16.66 br.Û.,  6.66 br.Û.,  10 br.Û.) 

6. Ã‹tU« T‰¿š ä‹ndh£l¤Âir kh‰¿¡F¥ bghUªJtJ. 

m) fhštdhÛ£l® mj‹ miyéyh ãiy¡F¤ Âir kh‰¿ia¥ ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«. 

M) ä‹kh‰¿ ä‹dG¤j¤ij ca®¤Jtj‰F¤ Âir kh‰¿ia¥ ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«. 

Ï) ä‹nkh£lh® ä‹ndh£l¤ Âiria kh‰w Âirkh‰¿ia¥ ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«. 
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7.xU ä‹åiz¥ò¡ f«Ãæš ä‹ndh£l« »H¡»š ÏUªJ nk‰fhf¢ brš»wJ. f«Ãæ‹  ÑnH        

5 br.Û. bjhiyéš cŸs fhªj¥òy¤Â‹ Âiria¡ fh©f.                           

8. Ã‹tU« gl¤Âš fh£oathW, Ïu©L f«Ã¢RUŸfŸ xU ä‹fl¤jh cUis ÛJ  

R‰w¥g£LŸsJ. bjhl¡f¤Âš rhé _l¥gléšiy. Ã‹ò rhé _o, Âw¡f¥gL»wJ, våš  

 

 

 

m) fhštdh Û£lçš éyfš KGtJ« Rêahfnt ÏU¡F«                                                                                           

M) fhštdh Û£lçš fz neuéyfš V‰g£L  kiw»wJ  k‰W« rhé  Ú¡f¥g£lÎl‹ vªj éisÎ«   

      Ïšiy 

9. kåj¡ f©âš cŸs f© by‹Á‹ Féa öu¤ij rçbrŒa¥ ga‹gL« ghf« ahJ?                                   

10. Ú® ãu«Ãaf©zho Ftisæš ghÂ _œ»æU¡F« bg‹ÁyhdJ, fh‰W« ÚU« nrUäl¤Âš  

tisªjJnghš njh‹W»wJ. Ïj‰F¡ fhuzkhd xëæ‹ ãfœit¡ TWf.         

11. xUehŸ ÏuÎ Á¤uh j‹ tunt‰giwæš mk®ªÂUªjnghJ, j‹ óid »£oæ‹ vÂbuhë¥ò   

Ã«g¤ij tÁ¥giw f©zho¢ r‹dèš gh®¡»whŸ. »£oæ‹ Ã«g« br§F¤J¡ nfh£Ll‹    40
0

 

nfhz¤ij V‰gL¤Âdhš, vªj¡ nfhz¤Âš Ã«g¤Â‹ vÂbuhë¥ig¡ fh©ghŸ?        

12. fhªjéir¡ nfhLfŸ xUnghJ« x‹iwbah‹W bt£o¡ bfhŸtÂšiy. V‹? 

13. ÏU Ïizfl¤Âfë‹ têna rkmsÎ ä‹ndh£l« xnuÂiræY«, vÂbuÂ®ÂiræY«    ghÍ« 

nghJ mitfS¡»ilna ika¤Âš njh‹W« fhªj¥òy¤Â‹ j‹ik v‹d?     

14. AC ä‹åa‰¿ia DC ä‹åa‰¿ahf v›thW kh‰wyh«?  

15. Féa¤ bjhiyÎ  f bfh©l Fêahoæ‹ K‹ bghUshdJ it¡f¥gL»wJ. mj‹ Ã«g¤Â‹ 

msÎ«, bghUë‹ msÎ« rk« våš bghUë‹ ãiyia¡ fh©f.                            

gFÂ - M 

1. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

m) nkh£lh®:- ãiy¡fhªj«, thâf Kiwæyhd nkh£lh® _________________  

M) Féa¤ bjhiyÎ:- Û£l®, Âw‹ _________________                                            

2. Ã‹tU« brh‰bwhlçš ÃiHfëU¥Ã‹ ÂU¤jÎ«. 

m) fhªj¥òy« v©kÂ¥ò k£L« bfh©l msÎ. 

M) r£l fhªj¤Â‹ btëna fhªjéir¡ nfhLfŸ fhªj¤ bj‹Kidæš bjhl§» tlKidæš 

KoÍ«.  
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3. Ã‹tU« fÂ® tiugl« Fêahoæš Ã«g« njh‹Wtij¡ F¿¡F«. 

m) mÂYŸs ÃiHia¡ f©l¿ªJ, ÃiHa‰w fÂ® tiugl« tiuaÎ«  

M) c§fŸ ÂU¤j¤Â‰fhd és¡f« juÎ«. 

 

 

4. ngh¡Ftu¤J¡ f£L¥gh£L és¡Ffëš _______________ ãwés¡F¥ ga‹gL¤j¥gLtj‹ 

fhuz« mj‹ _____________ miy Ús«. (F¿¥ò: xëæ‹ Ájwš msthdJ miyÚs¤Â‹ 

eh‹ko¡F vÂ®jfÎilaJ)                                                                          

5.mil¥ò¡FŸ cŸs V‰w brh‰fis¡ bfh©L m£ltizia ãu¥òf.                                                           

(Féaho, rkjs¡ Féaho, Fêaho, rkjs Mo, Féby‹°, Fê by‹°) 

 gšè‹ bgça Ã«g« 

 Ã‹òw« cŸs t©oæ‹ neuhd Ã«g«  

6. ÑGŸst‰iw¡ F¿¡F« f©â‹ ghf§fis vGJf. 

m) f© ghitia¡ f£L¥gL¤J« ÏU©l jir¥ gly« __________________     

M) f©âš bghUë‹ Ã«g« c©lhF« gu¥ò ____________________                 

7. iknahÃah v‹gJ f©âš xëéyfèš V‰gL« »£l¥gh®it¡ FiwghL MF«. Ïªj¡ 

FiwÍŸst®fŸ mU»YŸs bghUŸfis¤ bjëthf¥ gh®¡fyh«. V‰w ÂwDŸs Fêby‹R 

bfh©L Ï¡Fiwia rçbrŒayh«. 

m) Ïnj tifahd ntW Ïu©L tif¡ FiwghLfis¡ F¿¥ÃLf. M) mt‰iw¢ rçbrŒÍ« 

Kiwia vGJf  

8. ÑGŸs gl¤Âš vªj¡ fhªjCÁ fhªj¥òy¤Â‹ Âiria¢ rçahf¡ fh£L»wJ? 

      

 

 

 

9. X® Kid¡ fhªj« (mono pole) cŸsjh? fhuz« TWf. 

10. cau« 3 br.Û. msÎŸs X® xëU« ä‹és¡fhdJ, 10.5 br.Û. FéaöuKŸs X® éç¡F« 

by‹ì‹ K‹ò 20 br.Û. bjhiyéš it¡f¥g£LŸsJ. Ã«g¤Â‹ bjhiyit kÂ¥ÃLf.  

11. by‹ì‹ K‹ 30 br.Û. bjhiyéš it¡f¥g£l CÁæ‹ Ã«g«, by‹ì‹ kWòw« 60 br.Û. 

bjhiyéš cŸs Âiuæš »il¡»wJ våš by‹ì‹ tifæidÍ« mj‹ Féa¤ öu¤ÂidÍ« 

fh©f.  

12. X® xë¡f‰iwahdJ Clf« 1-èUªJ Clf« 2-‰FŸ bršY«nghJ, éyfš mil»wJ. Kjš 

Clf¤ij¥ bghW¤J Ïu©lhtJ Clf¤Â‹ xë éyfš v©iz¡ fh©f..      
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13. bghUë‹ tot¤Âš 1/5 g§F cŸs bkŒÃ«g« MoæèUªJ 18 br.Û. bjhiyéš cUth»wJ. 

Moæ‹ j‹ik v‹d? mj‹ Féa¤ bjhiyit¡ fz¡»Lf.                                                                                                                                               

14. xUt® j‹ f©fshš 12 Û£lU¡F m¥ghš cŸs¥ bghUŸfis¤ bjëthf¡ fhzKoaéšiy. 

mtUila Fiwgh£oidÍ«, mjid¢ rçbrŒtj‰fhd by‹ìidÍ« TWf. 

15. Nça¡ Fé¥gh‹fëš FêahofŸ ga‹gL« éj¤ij fÂ®gl¤Â‹ cjéÍl‹ és¡Ff. 

16. xëahdJ fh‰¿èUªJ xëéyfš v© 1.47 bfh©l k©bz©bzŒæDŸ EiH»wJ. fh‰¿š 

xëæ‹ Âirntf« 3 × 10

8

 Û / é våš k©bz©bzŒæš xëæ‹ Âirntf« v‹d?                                                                                                                           

17. Féa¤öu« 18 br.Û. bfh©l Fêahoæ‹ K‹ 12 br.Û. bjhiyéš ã‹W bfh©L KUf‹ 

jdJ jhoia¢ rtu« brŒJ bfh©oU¡»wh‹ våš, 

m) MoæèUªJ KUfå‹ Ã«g« v›tsÎ¤ bjhiyéš bjçÍ«? 

M) KUfå‹ Kf« Moæ‹ Féa¤bjhiyé‰F Fiwthfnth mšyJ mÂfkhfnth 

ÏU¡F«nghJ ghÂ¥ò c©lh? és¡Ff                                                                                                                                                 

18. xëahdJ gof¤Â‹ têna 1.90 × 10

8

 Û / é v‹w ntf¤Âš bršY»wJ gof¤Â‹ xë éyfš 

v© ahJ?                                                                                                                                                                        

19. uŠÁå V‰ghL brŒj ”bkGFt®Âahš my§fç¡f¥g£l X® ÏuÎneu éUªÂ‹” ÏWÂæš Áw¥ò 

czthf Úy bg®ç gH§fŸ cŸs Tœk« gçkhw¥g£lJ. Úy bg®çahdJ fh‰¿š br§F¤J¡ 

nfh£Ll‹ 45˚ nfhz¤ij V‰gL¤JtJ nghy¤ njh‹W«. Mdhš c©ikæš Tœk¤Âš 

br§F¤J¡ nfh£Ll‹ 30˚ nfhz msitna V‰gL¤J»wJ våš Tœk¤Â‹ xëéyfš 

v©iz¡ fh©f.   

20. »£l¥gh®it cŸs xUtç‹ m©ik¥òŸë 75 br.Û. våš, Fiwgh£oid¢ rçbrŒa 

ga‹gL¤j¥gL«: by‹Á‹ Féa¤öu« v‹d?                                                                                                                                                                                                                                                   

21. ßdhÎ« thâÍ« fl‰fiuæš f©l be»ê by‹Áid Féby‹rh? mšyJ Fêby‹rh? vd 

éthÂ¤jd®. by‹Á‹ têna gh®¡F«nghJ, Ã«g§fŸjiyÑHhf¤ bjçªjd. 

m) by‹ÁèUªJ 25 br.Û. bjhiyéš cŸs xU bghUŸ by‹R¡F Ã‹dhš 20 br.Û.bjhiyéš 

Ã«g¤ij V‰gL¤J»wJ våš by‹Á‹ Féa¤öu« v‹d? 

M) ÏJ Féby‹rhmšyJ Fêby‹rh?                                                                                                                                      

22. rkjs¥ gu¥nghL 15˚nfhz¤Âš xë¡f‰iw gL«nghJ,   

m) gLnfhz¤Â‹ kÂ¥ò v‹d?  

M) vÂbuhë¥ò¡ nfhz« v›tsÎ? 

Ï) ÂirkhW« nfhz¤Â‹ kÂ¥ò v‹d?                                                                                                                                

23. bjhlhkš _tifahd Mofis v›thW  Ïd« fhzKoÍ«? fhuz« jUf. 

24. AC ä‹åa‰¿æ‹ RHš mÂ®bt©iz Ïu£o¥gh¡F«nghJ V‰gL« éisit és¡Ff.  
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gFÂ - Ï 

1.m)gLfÂ®  M)éyFfÂ®  Ï)ÛŸfÂ® <)éyFnfhz«  c)Âir kh‰w¡nfhz«  C)éLnfhz«                                                          

(i) bfhL¡f¥g£l gl¤Âid tiuªJ, ÑGŸs ghf§fis¥ gl¤Âš F¿¡fÎ«.                                                             

  

 

(ii) itu¤Â‹ xëéyfš v© 2.42. xëæ‹ Âirntf¤ij¥ bghW¤J.Ï¢brh‰bwhlç‹ bghUŸ 

ahJ? 

2..    m) nkny cŸs gl¤ij Û©L« tiuf. 

M) Ï¥gl« F¿¥ÃLtJ ______. 

Ï) gl¤Âš K¡»akhd ghf§fis¡ F¿¡fÎ«. 

<) Ï¡fUé v¤j¤Jt¤Â‹ mo¥gilæš brašgL»wJ? 

 

 

3.m) 10 brÛ Féa¤öuKŸs Féby‹Á‹ K‹ bghUshdJ (a) 15 brÛ  (b) 8 brÛ bjhiyéš      

it¡f¥gL»wJ våš cUthF« Ã«g¤Â‹ ãiy, j‹ik, cU¥bgU¡f« M»at‰iw¡fh©f.             

M) nk‰f©l ÏU ãiyfëš vJ -    (i) xë¥glÅœ¤Â      (ii) ifnuif gh®¥gt® ga‹gL¤J« 

cU¥bgU¡»fëš  ga‹gL»wJahJ?    ÏUtUila KL¡f¤Â‹ kÂ¥ò ahJ? 

4 . 30 brÛ tisÎ Mu« bfh©l Fê Moæ‹ K‹ò 5 brÛ cauKŸs bghUŸ x‹W 10 brÛ 

bjhiyéš it¡f¥gL»wJ våš, 

(m) Ã«g¤Â‹ ãiy, j‹ik, msÎ fh©f. 

(M) nk‰f©l ãiyia¡ F¿¥ÃL« fÂ® tiugl« tiuf. 

 

5. f© Á»¢ir¡fhd kUªJ¢Ó£oš, Fiwgh£il rçbrŒtj‰fhf gçªJiu¡f¥g£l 

Âw‹fŸ Kiwna,    ty¥g¡f f©: - 3.50 D Ïl¥g¡f f©:- 4.00 D våš, 

(m) mt® v›tif¥ gh®it¡Fiwgh£lhš ghÂ¡f¥g£LŸsh®? 

(M) nk‰f©l by‹RfŸ ika¤Âš bkèªÂU¡Fkh? mšyJ éë«òfëš bkèªÂU¡Fkh? 

(Ï) ÏU by‹Rfëš vªj by‹Á‹ Féa¤bjhiyÎ mÂf« ?      
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பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தின் படங்களின் ததாகுப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ãôuh‹ mik¥ò 

 

 

ãôuh‹fë‹ mik¥ò«, tiffS« 

 

kåj _isæ‹ K¡»a¥ gFÂfŸ 

 

Ã£ô£lç Ru¥Ãæ‹ cŸ mik¥ò 

 

ijuhŒL K‹g¡f mik¥ò 

 

ijuhŒL Ã‹g¡f mik¥ò 

 

fiza¤Âš yh§f®Ah‹ Â£L¡fŸ 

 

xU brš cæçfëš Ïd¥bgU¡f« 
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m) m£ßdš Ru¥Ã                                                         

M) m£ßdš ÚŸbt£L¤ njh‰w« 

 

 

°ignuhifuh J©lhjš 

 

Ãiunah~Ãšy« 

 

kfuªj¤jhŸ t£l« 

 

kfuªj¤öŸ Kis¤jš 

 

 

ÏUé¤Âiy¤ jhtu éij (mtiu) 

 

xUé¤Âiy¤ jhtu éij (beš) 
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kåj Ïja« 

 

 

be¥uh‹ 

 

kåjå‹ fêÎ Ú¡f k©ly« 

 

ÁWÚuf¤Â‹ ÚŸbt£L¤ njh‰w« 

 

KJbfY«Ãfë‹ K‹if mik¥òfŸ 

 

ntç‹ gFÂfŸ 

 

ntç‹ têna Ú® bršY« ghij 
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ÂUF msé 

 

nthšlh ä‹fy« 

 

 

by¡yhŠÁ ä‹fy‹ (Leclanche Cell) 

 

fhßa mäy nrk¡fy‹ 

 
 

kåj¡ f© 

 

DC ä‹ Ïa‰¿ 

 

 டத்தை உற்றுந ொக்கி விதடயளி 

 

மின்கலம்,விளக்கு,சொவி இவற்தறக் 
பகொண்டு மின்சுற்று வதைக. 
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பமல்ல மலரும் மொணவர்களுக்கொன சிறப்பு பைொகுப்பு 

நகொடிட்ட இடங்கதள  ிைப்புக. வினொ-விதட பைொகுப்பு 
1.ககாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக. 
 அ.விளை = நிளற × முடுக்கம் எனில் உந்தம் = ______________________.    
 ஆ.இராக்தகட்டில் திரவளைட்ரஜன் எனில்,MRI படம்பிடித்தலில்_______பயன்படுகிறது.                                      
2.இடஞ்சுழித் திருப்புத்திறளன________குறியிலும், வலஞ்சுழித் 
திருப்புத்திறளன_________குறியிலும்குறிப்பிடுவது மரபு.              
3.ககாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக. 
 அ) மின்னழுத்த கவறுபாடு : கவால்ட் மீட்டர் எனில் மின்கனாட்டம்____    
 ஆ) நீர்மின் நிளலயம் : மரபுைார் ஆற்றல், எனில் சூரிய ஆற்றல்: ______   

4.மின் உருகு இளழ ----------------------- உகலாகக் கலளவயால் ஆன கம்பி ஆகும். இஃது 
அதிகமின்தளடளயயும் ----------------------- உருகு நிளலளயயும் தகாண்டது.  
5.ககாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக. 
 அ) கமாட்டார்:- நிளலக்காந்தம், வாணிக முளறயிலான கமாட்டார் _______  
 ஆ) குவியத் ததாளலவு:- மீட்டர், திறன் _________________                     

6.கபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு விளக்குகளில் _______________ நிறவிளக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதன் காரணம் 
அதன் __________________ அளல நீளம். (குறிப்பு: ஒளியின் ைிதறல் அளவானது அளலநீளத்தின் நான்மடிக்கு 
எதிர்தகவுளடயது)                                                         
7.கீழுள்ளவற்ளறக் குறிக்கும் கண்ணின் பாகங்களள எழுதுக. 
அ) கண் பாளவளயக் கட்டுப்படுத்தும் இருண்ட தளைப் படலம் __________________    
ஆ) கண்ணில் தபாருளின் பிம்பம் உண்டாகும் பரப்பு ____________________             

8.ககாடிட்ட இடத்ளத நிரப்புக: 
அ) விலங்கினங்கள் சுவைாைித்தலின் கபாது _______________  தவளியிடப்படுகிறது. 

ஆ) சூரிய ஒளியின் முன்னிளலயில் தாவரங்களால் தயாரிக்கப்படும் தபாருள் ________________  ஆகும். 

9.மனிதனின் சுவாைக்காற்றானது _____________வழியாக _______________ க்குள் தைல்கிறது.  மீன்களில் நீரானது  
___________வழியாக உடலுக்குள் தைன்று, நீரில் களரந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் _______________க்குள் பரவுகிறது. 
10.காற்றில்லாச் சுவாைித்தலில் ------ என்பது 6 கார்பன் தகாண்ட கைர்மம், லாக்டிக் அமிலம் 
என்பது______________கரிமச் கைர்மம்.                        
11.கூட்டுக்கனி _______________ ன் அளனத்து மலர்களிலிருந்தும் உருவாகிறது._____________ கனியானது ஒரு 

மலரின் இளணயாத பலசூலக இளலகளளக் தகாண்ட கமல்மட்டச் சூற்ளபயிலிருந்து உருவாகிறது. 

12.இரம்யாவுக்கு  ஈறுகளில்  இரத்தம் கைிதல், பல்  ஆடுதல்  முதலிய  கநாய்கள் உள்ளன.  ஆய்ந்தறிந்ததில் 

இளவ ளவட்டமின்  குளறபாடு  என்று  கண்டறியப்பட்டது. இரம்யாவின் உணவு பழக்கத்தில் 

பற்றாக்குளறயுள்ள  ளவட்டமின் ____________. இக்குளறபாட்டு கநாய்க்கான தபயர்__________ . 

13. ஒற்றுளமயின் அடிப்பளடயில் கண்டறிக. திமிங்கலம் :  துடுப்புகள் : தவௌவால் : ___________________.                                   

14.பாரம்பரியம் ைார்ந்த  ைில முக்கியச் தைாற்குறிப்புகள் கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் உரியனவற்ளறத் 

கதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. (அல்லீல், மாறுபாடுகள், ைிற்றினமாதல், ஜனீ், அல்லீகலா மார்ஃபுகள்) 
i) ________________ காரணிகள் இயற்பியல் ைார்ந்த பாரம்பரியக்காரணிகள் ஆகும். 

ii) ________________ என்பது ஒகர ஜனீின் மாற்றுத் தன்ளமயாகும். 

iii) ________________ என்பது அல்லீல்களுளடய எதிர்ப்பண்பளமப்பு ஆகும். 
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15. கடத்தக் கூடிய பண்புகள் தம் ைிற்றினத்திற்குள்ளும், கபரினத்திற்குள்ளும் மாறுபடும். கீழ்க்காணும் பண்புகள் 

எத்தளகய மாறுபாடுகள் தகாண்டுள்ளன எனக் குறிப்பிடுக. 
i) மனிதக் கண்ணின் நிறம் நீலம், கறுப்பு, பழுப்பு, பச்ளை என மாறுபடுகிறது.  இவ்வளக 

மாறுபாடு_______________எனப்படும். 

ii) முயல், யாளன கபான்றவற்றில் காணப்படும் பல் அளமப்பு  மாறுபட்டுள்ளது. இவ்வளக மாறுபாடுகள் -
______எனப்படும். 
16. ைாதாரண ைளியால் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் காணப்படும் தபாதுவான அறிகுறிகள் யாளவ? i) ______   ii) 
_________. 
17. ககாடிட்டவற்ளற நிரப்புக. இரத்தச் ைிவப்பணு : ஆக்ஸிஜளன எடுத்துச் தைல்கிறது. இரத்த 
தவள்ளளயணு : ___________. விளட : கநாய்க்கிருமிகள் தாக்குதலில் இருந்து உடளலப் பாதுகாக்கிறது. 

18.மாறுபாடு அளடந்ததன் அடிப்பளடயில், ஒருங்கிளணத்து எழுதுக.                                                                                                
தவட்டும் பற்கள் ; யாளனயின் தந்தம்   ___________________ ,   முள்ளம்பன்றியின் முட்கள்                                                                                                                                              
20.பின்வரும் அட்டவளணளய நிரப்புக. 

தனிமம் அணுநிளற மூலக்கூறு நிளற அணுக்கட்டு எண் 
குகளாரின் 35.5 71  
ஓகைான்  48 3 
ைல்பர் 32  8 

                                                                                      
21.கால்ைியம் ஆக்ளைடின் வாய்ப்பாடு CaO. கால்ைியத்தின் அணுநிளற 40.ஆக்ஸிஜனின் அணுநிளற 16 
மற்றும் கார்பனின் அணு நிளற 12. 
 அ.ஒரு கமால் Ca (____கி) மற்றும் ஒரு கமால் ஆக்ஸிஜன் அணு (____கி) இளணந்து _____கமால் CaO 
(____கி ) தருகிறது. 
 ஆ.ஒரு கமால் Ca(--------கி) மற்றும் ஒரு கமால் C (--------கி ) மற்றும் 3 கமால்கள் ஆக்ஸிஜன் அணு (------கி ) 
இளணந்து ஒரு  கமால் CaCO3 (-----------------------கி ) உருவாகிறது. 
விளட: அ. 40கி, 16கி, 1கமால், 56கி.    ஆ. 40கி, 12கி, 48கி, 100கி 
 

சரியொன விதடதய நைர்ந்பைடுத்து எழுதுக. வினொ-விதட பைொகுப்பு 

1.இருபால் உயிரிகளிளடகய கதான்றும் அதன் தளலமுளற, குறிப்பிட்ட தன்ளமயுளடய நன்கு ததரியக்கூடிய 

கவறுபாடுகளுடன்  இருக்கும். பாலிலா இனப்தபருக்க முளறயில் உருவாகும் தளலமுளறகள் குளறந்த அளகவ 

மாறுபாட்டுடன் காணப்படுகின்றன. 

 i) கமற்கூறிய கூற்ளற ஏற்றுக்தகாள்கிறரீ்களா? 

  ii)கீழ்க்காணும் உயிரிகளில் பாலிலா இனப்தபருக்கமுளறயில் இனப்தபருக்கம் தைய்யும் உயிரி  எது?                                                  

      (கரப்பான்பூச்ைி, யூக்ளினா, மண்புழு, பறளவ) 

2.தகாடுக்கப்பட்டுள்ள உடற்குளறபாடுகளில் தனியான ஒன்ளறத் தகுந்த காரணங்களுடன் கண்டறிந்து எழுதுக.  
                        (தாலைிமியா, ைகீமாபிலீயா, மாளலக்கண், அல்பினிைம், கதிர் அரிவாள் இரத்தகைாளக ) 

3.பரவுதலின் அடிப்பளடயில் கநாய்களள வளகப்படுத்துக. (நீரின் மூலம், காற்றின் மூலம், பாலினததாடர்பு 
மூலம் ) 1.காலரா   2.ளடபாய்டு  3.காைகநாய்  4.ததாழுகநாய்  5.ைிபிலிஸ்   6.தகாகனரியா   7.நிகமானியா   
8.ைாதாரணச் ைளி  9.அமீபிக் ைீதகபதி  10.எய்ட்ஸ்                                                                                                                                          
4. தையல்களின் அடிப்பளடயில் கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் உரிய கூற்றுகளளத் கதர்ந்ததடுக்க. 

 அ) பிட்யூட்ரி  சுரப்பி ைார்கமான்களளயும், தநாதிகளளயும் சுரக்கிறது 

 ஆ) ளதராய்டு சுரப்பி ளதராக்ஸின் மற்றும் இன்சுலிளனச் சுரக்கிறது 

 இ) லீடிக் தைல்கள் தடஸ்கடாஸ்டிரான் ைார்கமாளன உற்பத்தி தைய்கின்றன 

 ஈ) களணயம் தநாதிகளளயும், ைார்கமாளனயும் சுரக்கின்றது. 
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5.கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகுந்த தைாற்குறிப்புகளளக் தகாண்டு பத்திளய நிரப்புக. 
  (விளத, கனி, மகரந்தச் கைர்க்ளக, பரவுதல், முளளத்தல், கருவுறுதல், மலர்கள், இனப்தபருக்கம்) 
ராமு தன் தந்ளதயுடன் வயலுக்குச் தைன்றான். அவன் ைிறிதளவு கடுகு விளதகளளத் தூவினான். 
ைிலநாட்களுக்குப் பிறகு, விளதகள்___________ளலக் கவனித்தான்.அந்த விளதகள் தாவரங்களாக வளர்ச்ைி 
அளடந்து ________ களளத் கதாற்றுவித்தன. இந்த மலர்கள் உருவாக்கிய மகரந்தத்தூள்_____________ மூலம் 
சூல்முடிளய அளடந்தன. ____________ நிகழ்வின் கபாது ஆண் ககமீட் அண்டத்துடன் இளணகிறது. 
6.உடலின் `மாஸ்டர் தகமிஸ்ட்' என்று ைிறுநீரகம் அளழக்கப்படுகிறது – காரணம் கண்டறிந்து எழுதுக. 
 அ)உடலில் தபறப்படும் அளனத்து கவதிப்தபாருள்களும் ைிறு நீரகத்தில் தபறப்படுகின்றன  
 ஆ)ைிறுநீரகம், இரத்தத்தின் கவதியிளயபு ைம நிளலளயப் கபணுகிறது. 
 இ)ைிறுநீரகம், உடலில் தபறும் அளனத்து கவதிப்தபாருள்களளயும் தவளிகயற்றுகிறது. 
 ஈ)ைிறுநீரகம், உடலின் அளனத்து கவதிப்தபாருள்களளயும் கைமித்து ளவத்துக்தகாள்கிறது.  
7.தவவ்கவறு வாழ்விடங்களில் வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் அந்தந்த வாழ்விடங்களுக்கு ஏற்றவாறு 
தக்கவாழ்க்ளக முளற, உணவுப் பழக்கம், உடல் அளமப்புகளுடன் வாழ்கின்றன. இதற்கு தகவளமப்பு 
என்று தபயர். பாலூட்டியின் ைிறப்பான தகவளமப்பிளனத் கதர்ந்ததடுக்க. 
 அ) கடல்வாழ் பாலூட்டியான திமிங்கலம், தனது உடல் தவப்பத்ளத ைீராகப் பராமரிக்க தபற்றுள்ள 
தகவளமப்பு :- (தாளட பலீன் தட்டுகளாக மாறியது / முன்ளககள் துடுப்புகளாக மாறியது / கதாலுக்கடியில் 
கைமிக்கப்பட்ட    தகாழுப்பு) 
 ஆ) உணளவ கண்டறிவதற்கான தவௌவாலின் தகவளமப்பு :-  (முன்ளககள் இறக்ளகயாக மாறியது / 
கால்கள் மூலமாக தளலகீழாகத் ததாங்குதல் / பறத்தலின்கபாது உயர் சுரத்தில் கீச்ைிடும் ஒலி 
தவளிப்படுத்துதல் ) 
8.பின்வரும் பத்திளயப் படித்து தகுந்த விளடளயக் கண்டறிந்து ககாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக 
        (தீங்கு விளளவிப்பது, கன உகலாகங்கள் , கார்பன்- ளடஆக்ளஸடு, கந்தக துகள்கள்) 

    பாதரைம், யுகரனியம், கதாரியம், ஆர்ைனிக், ______________கலந்த  கலளவயிலிருந்து  தவளிகயற்றப்படும் 

கழிவுப்தபாருள்கள்  மனிதனுக்கு _____________மட்டுமின்றி  சூழ்நிளலளயயும்  பாதிக்கின்றது.  நிலக்கரியில்  

உள்ள  _________  அமிலமளழ   உருவாக காரணமாவகதாடு மட்டுமல்லாமல்,பசுளமயக வாயு, ______________ 

தவளிகயற்றப்பட்டு காலநிளல மாறுபாட்டிற்கும்  புவிதவப்ப மாறுதலுக்குக்  காரணமாகிறது. 

9. ஆற்றளலச் கைமிக்க உதவும் ைாதனங்களளக் பின்வருவனவற்றிலிருந்து கதர்ந்ததடுக்கவும். 
 ஒளிரும் பல்புகள், தாமிர மின்அளட, சூரிய நீர்சூகடற்றி, மின் நீர்சூகடற்றி, டங்ஸ்டன் விளக்குகள், 
மின்னணுமின்அளட  
10._____________________ ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்ளகளயப் தபற்றுள்ளன. 
அ) ஐகைாபார்கள்   ஆ) ஐகைாகடான்கள்   இ) ஐகைாகடாப்கள்   ஈ) நிளற எண். 
11. நன்கு ததரிந்த ைில தபாருள்களின் PH மதிப்பு கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
தபாருள் PH மதிப்பு 
இரத்தம் 7.4 
ைளமயல் கைாடா 8.2 
வினிகர் 2.5 
வடீ்டுப்பயன்பாட்டு அம்கமானியா 12 
அட்டவளணளயப் பகுப்பாய்வு தைய்து கீகழ உள்ள ககள்விகளுக்கு விளடயளிக்கவும். 
அ) எந்ததந்தப் தபாருள்கள் அமிலத்தன்ளம உளடயளவ? 
ஆ) எந்ததந்தப் தபாருள்கள் காரத்தன்ளம உளடயளவ?  
12. ைல்ஃளபடு தாதுளவ அடர்ப்பிக்கப் பயன்படும் முளற ________.( நுளர மிதப்பு முளற / புவியரீ்ப்பு முளற)   
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13. இரும்பு உகலாகப் பரப்பின்மீது கவறு உகலாகத்ளதப் பூசுவதால் துருப்பிடித்தலில் இருந்து தடுக்கலாம். 
இந்த இரும்பின்மீது துத்தநாகத் துகளள தமல்லியதாகப் பூைினால் அதற்கு _______________ என்று தபயர். 
( துத்தநாக முலாம் பூசுதல் / வண்ணப்பூச்சு அடித்தல் / எதிர்முளன பாதுகாத்தல் )  

14. எந்த உகலாகம் பாதரைத்துடன் கைர்ந்தாலும் அதற்கு இரைக்கலளவ என்று தபயர். பற்குழிகளள 
அளடப்பதற்குப் பயன்படும் இரைக்கலளவ _____ (Ag – Sn இரைக்கலளவ / Cu – Sn இரைக்கலளவ) 

15. அளடப்புக்குறியில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றிலிருந்து ைரியானவற்ளறத் கதர்ந்ததடுத்து எழுது. 
ளைட்கராகார்பன்களில் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இளடயில் __________ ( இரட்ளட /முப்பிளணப்பு ) 
தகாண்டளவ ____________ (அல்கீன் / அல்ளகன் ) இவற்றின் தபாதுவான வாய்ப்பாடு CnH2n. இளவ முன்னர் 
_________ ( ஒலிபனீ்கள் / பாரபனீ்கள் ) என்று அளழக்கப்பட்டன . இச் கைர்மம் _______( புகராமின் / 
சுண்ணாம்பு ) நீருடன் விளனபுரிந்து நிறத்ளத நீக்குகிறது. ஏதனனில் இது ______( நிளறவுற்ற / நிளறவுறாத 
) கைர்மம். 
16.தகாடுக்கப்படுள்ள வார்த்ளதகள் / வாக்கியங்களள கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளுடன் தபாருத்துக . 
  (தமத்தனால் , தநாதித்தல் , தன் ைகப்பிளணப்பு உருவாதல் , படிவரிளை , ளைட்ரஜன்வாயு ) 
  அ) ஒரு கார்பன் மற்ற கார்பன்களுடன் கைர்ந்து ைங்கிலித்ததாடர் ைகபிளணப்ளப உருவாக்கும் தன்ளம. 
  ஆ) ஆல்கைால் கைாடியம் உகலாகத்துடன் விளன புரியும்கபாது தவளிப்படுத்துவது.  
  இ) கரிமச் கைர்மங்கள் பற்றிய முளறயான ஆய்விற்கு வழிவகுப்பது. 
  ஈ) தநாதிகளின் மூலமாக ஒரு கரிமச் கைர்மத்தில் தமதுவாக கவதிவிளன நிகழ்ந்து ைிறிய மூலக்கூறு   
     உருவாவது. 
  உ) எத்தனாளலப் கபாலில்லாமல் இதளன ைிறிது அளகவ பருகினாலும் மரணம் நிகழவும் வாய்ப்புள்ளது.                                                                                                                                                       
17. அளடப்புக் குறிக்குள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள தைாற்களில் உரியனவற்ளறத் கதர்ந்ததடுத்து பின்வரும் 
அட்டவளணளய நிரப்புக. ( துத்தநாகம், தாமிரம், கார்பன், காரீயம், காரீய ளட ஆக்ளைடு, அலுமினியம் ) 

கநர்மின்வாய் காரீய அமிலச் கைமகலன்  
எதிர்மின்வாய் தலக்லாஞ்ைி மின்கலன்  

18.அளடப்புக்குள் உள்ள ஏற்ற தைாற்களளக் தகாண்டு அட்டவளணளய நிரப்புக.. 
 பல்லின் தபரிய பிம்பம் 
 பின்புறம் உள்ள வண்டியின் கநரான பிம்பம் 

   (குவியாடி, ைமதளக் குவியாடி, குழியாடி, ைமதள ஆடி, குவிதலன்ஸ், குழி தலன்ஸ்) 
19.கீழுள்ள படத்தில் எந்தக் காந்தஊைி காந்தப்புலத்தின் திளைளயச் ைரியாகக் காட்டுகிறது? 

     

20.பாரம்பரியம் ைார்ந்த  ைில முக்கியச் தைாற்குறிப்புகள் கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் உரியனவற்ளறத் 

கதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. (அல்லீல், மாறுபாடுகள், ைிற்றினமாதல், ஜனீ், அல்லீகலா மார்ஃபுகள்) 

i) ________________ காரணிகள் இயற்பியல் ைார்ந்த பாரம்பரியக்காரணிகள் ஆகும். 

ii) ________________ என்பது ஒகர ஜனீின் மாற்றுத் தன்ளமயாகும். 

iii) ________________ என்பது அல்லீல்களுளடய எதிர்ப்பண்பளமப்பு ஆகும். 
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ைரியான  முளறயில்  வரிளைப்படுத்துக. வினா-விளட ததாகுப்பு 
1.ஆதிமனிதன்  முதல்  தற்காலமனிதன் வளர தகாடுக்கப்பட்ட  மனித  இனங்களள வரிளைப்படுத்தவும்.                                              
          (நியாண்டர்தல் மனிதன், கைாகமா தைபிலிஸ், கைாகமா எரக்டஸ், கைாகமா தைபியன்.)                                                                                                                       
2. தாவரங்களில்  நளடதபறும்  பாலினப்தபருக்க  நிகழ்வுகளளச்  ைரியான  முளறயில் வரிளைப்படுத்துக. 
          விளத உருவாக்கம், மகரந்தச்கைர்க்ளக , விளத பரவுதல், கருவுறுதல். 

3.அ)ைிறுநீரகத்தின் அளமப்பு, தையல் அலகுகள் யாளவ ?                                                                                   
 ஆ)ைிறுநீர் தவளிகயறும் பாளதயின் அடிப்பளடயில் மனிதகழிவு நீக்க மண்டலத்திலுள்ள பின்வரும் 
உறுப்புகளள வரிளைப்படுத்துக. (ைிறுநீர் நாளம் , ைிறுநீர்புறவழி, ைிறுநீரகம் , ைிறுநீர்ப்ளப) 
4.மனிதனின் ைீரண மண்டலத்தின் நீளம் என்ன? ைீரண மண்டலத்தின் பாகங்களள உணவு தைல்லும்  
அடிப்பளடயில் வரிளைக்கிரமமாக எழுதுக. 
5.பின்வருவனவற்ளறப் பயன்படுத்தி உணவுச் ைங்கிலிளய உருவாக்குக. பாம்பு, புல், கழுகு, தவளள, 
தவட்டுக்கிளி 
6.பின்வரும் உயிரிகளளக் தகாண்டு நீர்ச்சூழலில் காணப்படும் உணவுச்ைங்கிலிளய எழுதுக. 
 ( ைிறிய மீன், தாவர மிதளவ உயிரி, மீன்தகாத்தி, விலங்கு மிதளவ உயிரி) 
7.கீழுள்ள உணவுச் ைங்கிலிளயப் படித்து முளறப்படுத்தி, அதளன ஆற்றல் பிரமிடாக மாற்றுக. 
    மல்தபரி → குருவி → கம்பளிப்பூச்ைி → பருந்து 
8. அணுக்கட்டு எண் அடிப்பளடயில் வளகப்படுத்துக அ) குகளாரின் ஆ) நியான் இ) பாஸ்பரஸ் ஈ) ஓகைான்                                                                                                                                                                
9. பின்வருவனவற்ளற உற்பத்தியாளர்கள், பல வளகயான நுகர்கவார்கள், ைிளதப்பளவகள் என வளகப்படுத்துக 

அ) வண்ணத்துப்பூச்ைி  ஆ) தவட்டுக்கிளி   இ) ஓணான்       ஈ) பாம்புகள்      உ) தைம்பருத்தி    ஊ) 

ளநட்கராபாக்டீரியா.  
10. கீழ்க்காணும் கநாய்களள வளர்ைிளத மாற்றக் குளறபாட்டு கநாய் மரபியல் கநாய் அல்லது ைத்துக் 

குளறப்பட்டு கநாய் என்று வளகப்படுத்துக.     அ) தாலைீமியா       ஆ) தபரி-தபரி       இ) டயாபடிஸ் தமல்லிடஸ்              

ஈ) குமிழிச் ைிறுவன் கநாய்    உ) ஸ்கர்வி ஊ) மராஸ்மஸ்    எ) உடல் பருமன்    ஏ) அல்ைிமர் கநாய                            

ஐ) நிக்கடாகலாபியா   ஒ) ைகீமாபிலியா.  
தபாருந்தாவற்ளறத் கதர்ந்ததடுத்து எழுதுக 

1.தபாருந்தாத இளணகளள கண்டறிக:  

                                                                                                                                       
2. தபாருந்தாவற்ளறத் கதர்ந்ததடுத்து எழுதுக: 
  அ) AIDS :  ரிட்கரா ளவரஸ், லிம்கபாளைட்டுகள், BCG, ELISA 
  ஆ) பாக்டீரிய கநாய்கள் : தவறிநாய்க்கடி, காலரா, ைாதாரணச்ைளி, இன்புளுயன்ைா. 
  இ) DPT தடுப்பூைி :ததாண்ளடஅளடப்பான், காைகநாய், கக்குவான் இருமல், தடட்டானஸ். 
  ஈ) மனிதனில் பிளாஸ்கமாடியத்தின் கநாய் ததாற்றுநிளல : 
     ஸ்கபாகராசுவாயிட், மீகராகைாயிட், ட்கராகபாகைாயிட்,  ககமிட்கடாளைட். 
  உ) மனப்பரிமாணம் : பளபளப்பான கதால். நல்ல வளர்ைிளத மாற்றச் தையல்பாடுகள், கண்களில்   
                          கருவளளயம்  அற்றத்தன்ளம, தன் பலம் மற்றும் பலவனீத்ளத அறிந்த நிளல. 
3.தபாருந்தாளத நீக்குக. 
அ) உயிரி-ஆல்கைால், பச்ளை டீைல், உயிரி-ஈதர், தபட்கராலியம். 
ஆ) காலரா, ளடஃபாய்டு, தைாறி ைிரங்கு, ைீதகபதி.                                                                                                                                                                          
4.தகாடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மூலங்களின் தபயர்களிலிருந்து தபாருந்தாதளதக் கண்டுபிடிக்க.  (காற்று 
ஆற்றல், சூரிய ஆற்றல், நீர்மின் ஆற்றல்,) 
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ைவறுகதளச் சுட்டுைல் & வொக்கியத்ைிலுள்ள  ிதைகதளத் ைிருத்துக. வினொ-விதட பைொகுப்பு 

1.மராஸ்மஸ் மற்றும் குவாஷிகயார்கர் கநாய்கள் புரதக் குளறபாட்டால் ஏற்படுகின்றன. மராஸ்மஸ் கநாய், 

குவாஷிகயார்கர்  கநாயிலிருந்து உப்பிய வயிறு மற்றும் முகத்தில் வகீ்கம் ஆகிய அறிகுறிகள் மூலம் 

கவறுபடுகின்றன. இக்கூற்று ைரியா? தவறாக இருப்பின் திருத்தி எழுதுக. 

2.கீழ்க்காண் வாக்கியங்களளப் படித்து ைரியா? தவறா? என்று கூறுக 
i) நிறக்குருடு  ஒரு மரபியல் கநாய் எனில்  மாளலக்கண்  கநாய் ைத்துக் குளறபாட்டு கநாயாகும். 

Ii) தபர்னைீியஸ் அனமீியா ஒரு ைத்துக் குளறபாட்டு கநாய்  எனில் ைிக்கிள்தைல் அனமீியா ஒரு மரபியல் / 

குளறபாட்டு கநாய் 

iii) TT தடுப்பூைி பாதிக்கப்பட்ட குழந்ளதக்கு மந்தமாகப்  தபறப்பட்ட  தடுப்பாற்றல்  எனில்  BCG  தடுப்பூைி  
தையல்மிகு தபறப்பட்ட   கநாய்  தடுப்பாற்றளல அளிக்கிறது. 

iv) மகலரியா ஒரு பாக்டீரிய  கநாய் எனில் படர்தாமளர  ஒரு  ளவரஸ்  கநாய். 

3.ைரியான கூற்ளறக் கண்டுபிடிக்க (ைரி / தவறு) 
அ) காைகநாய், ளமக்ககாபாக்டீரியம் டியூபர்குகளாைிஸ் எனும் பாக்டீரியாவால் உருவாகிறது. 
ஆ) ளடபாய்டு, ட்ளரககாளபட்டான் என்னும் பூஞ்ளையால் உருவாகிறது. 

இ) மகலரியா, பிளாஸ்கமாடியம் ளவவாக்ைினால் உருவாகிறது. 

ஈ) இன்புளூயன்ைா, எண்டமீபா ைிஸ்டாளலடிகா என்னும் புகராட்கடாகைாவாவினால் உருவாகிறது. 

4.ஒரு மாணவன் மீைல்ஸ் கநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு குணமளடந்தார். அவன் அறிவியல் ஆைிரியர் 
அவனது வாழ்க்ளகயில் மீண்டும் இந்கநாய் அவளனத் தாக்காது என்று கூறினார். இக் கூற்று 
ைரியா?தவறா? காரணம் கூறுக.                                                                                                                                    
5.தையல்களின் அடிப்பளடயில் கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் உரிய கூற்றுகளளத் கதர்ந்ததடுக்க. 
அ) பிட்யூட்ரி  சுரப்பி ைார்கமான்களளயும், தநாதிகளளயும் சுரக்கிறது 

ஆ) ளதராய்டு சுரப்பி ளதராக்ஸின் மற்றும் இன்சுலிளனச் சுரக்கிறது 

இ) லீடிக் தைல்கள் தடஸ்கடாஸ்டிரான் ைார்கமாளன உற்பத்தி தைய்கின்றன 

ஈ) களணயம் தநாதிகளளயும், ைார்கமாளனயும் சுரக்கின்றது. 
6. கீழுள்ள கூற்றுகள் தவறாக இருப்பின் ைரியான கூற்றிளன எழுதுக. 
அ) ஆல்பா தைல்கள் இன்சுலிளன உற்பத்தி தைய்கின்றன, படீ்டா தைல்கள் குளுககாகாளன உற்பத்திச் 

தைய;கின்றன. 
ஆ) கார்ட்டிகைான் கநாய் எதிர்ப்புத் தன்ளமளயக் குளறக்கின்றது. 

இ) ளதமஸ் சுரப்பி ஒரு நிணநீர்த் ததாகுதி. 
ஈ) அண்டகம் முட்ளடகளளயும், ஆண்ட்கராஜளனயும் உற்பத்தி தைய்கிறது. 

7. மனிதரில் நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் பற்றிய ைில கூற்றுகள் கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அளவ 

ஒவ்தவான்றும்   ைரியா / தவறா எனக் கூறுக. 
அ) நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் வளர்ச்ைி, இனப்தபருக்கம், வாழ்ளவத் ததாடர்ந்துகபணுதல் முதலிய 

இயற்தையல்களளக்  கட்டுப்படுத்தவும், ஒருங்கிளணக்கவும் தைய்கிறது. 
ஆ) எண்கடாகிளரன் சுரப்பிகள் யாவும் நாளமுள்ள சுரப்பிகள்; அளவ சுரக்கக்கூடிய கவதிப்தபாருள்களுக்கு  

ைார்கமான்கள் என்று  தபயர். 

இ) களணயம் என்பது இரட்ளடச் சுரப்பி. 
ஈ) ளதமஸ் சுரப்பியின் ககாளாறினால் முன்கழுத்துக் கழளல ஏற்படுகிறது. 

8. கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மியாைிஸ் தைல் பிரிதல் பற்றிய வாக்கியங்களில் ைரி மற்றும் தவறு என குறிப்பிடுக. 

அ) இது உடற்தைல்களில் நிகழ்கிறது.           ஆ) மியாைிஸ் குன்றல் பகுப்பு எனவும் அளழக்கப்படுகிறது. 

இ) ஒத்திளைவான குகராகமாகைாம்கள் இளணவது குறுக்கக கலத்தல் எனப்படுகிறது. 

ஈ) மியாைிஸ் கவறுபாடுகளளத் கதாற்றுவிக்கிறது. அதுகவ பரிணாமத்திற்கு மூலப்தபாருள்களாக 

அளமகின்றன. 
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9.திரும்பப் தபற இயலாத வளம் என்பது ஓர் இயற்ளக வளம். இதளன மனித நுகர்வின் கவகத்ளதவிட 
மிக கவகமாக இயற்ளக நிகழ்வினால் மீண்டும் உருவாக்கலாம். கமற்கண்ட கூற்ளறப் படித்து, தவறானதா 
அல்லது ைரியானதா என்பளத உறுதி தைய்க. தவறாக இருந்தால், ைரியான கூற்றிளனக் கூறுக.                                                                                                                                                        
10.பின்வரும் கூற்றுகளில் தவளறக் கண்டறிந்து திருத்துக. 
அ) S.T.P – ல் ஒரு வாயுவின் கமாலார் பருமன் 22.4 தை.மீ 3. 
ஆ) 2 × ஒப்பு மூலக்கூறு நிளற = ஆவி அடர்த்தி 
இ) ஓர் அணு தனித்த நிளலயில் காணப்படுவது இல்ளல. 
ஈ) மூலக்கூறிலுள்ள அணுக்களின் விகிதம் முழுளமயானது அல்லது எளிளமயானது அல்லது 
நிர்ணயிக்கஇயலாது. 
உ) ) H2O –ஓர் ஒத்த அணு மூலக்கூறு.                                                                                                                                                            
11.தவறான கூற்ளறச் ைரி தைய்க: 
அ) கைாடியம் தபன்கைாகயட் உணவுப்தபாருட்களளப் பதப்படுத்த பயன்படுகிறது. 
ஆ) விவைாயத்தில் ளநட்ரிக் அமிலம் உரமாக பயன்படுவதில்ளல. 
இ) கந்தக அமிலம் கவதிப்தபாருள்களின் அரைன் என அளழக்கப்படுகிறது. 
ஈ) அமிலத்தின் PH மதிப்பு 7 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் 
உ) காற்று அளடக்கப்பட்ட பானங்களில் அைிட்டிக் அமிலம் பயன்படுகிறது.                                                                                                                                                      
12.உகலாகக்கலளவகள் பற்றிய ைில கூற்றுகள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தவறானவற்ளறக் 
கண்டறிந்து திருத்துக. 
அ) இது உகலாகங்களின் ஒரு படித்தான கலளவ. 
ஆ) Zn இரைக்கலளவ பற்குழிகளள அளடக்கப் பயன்படுகிறது. 
இ) ைிளலகள், நாணயங்கள், ககாவில் மணிகள் தயாரிக்க டியூரலுமின் பயன்படுகிறது. 
ஈ) நன்கு உருக்கப்பட்ட உகலாகங்களள அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தி உகலாகக்கலளவகள் 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
உ) பித்தளளயில் Zn ஒரு களரப்பான். 
13.கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் தவறுகள் இருப்பின் திருத்துக. 
அ. ஒரு நியூட்டன் விளை என்பது ஒரு கிராம் நிளறயுள்ள தபாருளில் 1ms-2 முடுக்கத்ளத ஏற்படுத்தும் 
விளையின் அளளவக் குறிக்கும். 
ஆ. விளனயும் எதிர்விளனயும் எப்கபாதும் ஒகர தபாருளின்மீது தையல்படும். 
14.பின்வரும் கூற்றுகளில் உள்ள தவறுகளளத் திருத்துக. 
அ) ைிறந்த ஆற்றல் மூலம் என்பது ஓர் அலகு நிளறக்குக் குளறந்த அளவு கவளல தைய்யக் கூடியது. 
ஆ) பயன்படுத்தக் கூடிய வடிவில் உள்ள ஆற்றளல மீண்டும், மீண்டும் நாம் பயன்படுத்தலாம். 
15.பின்வரும் தைாற்தறாடரில் பிளழகளிருப்பின் திருத்தவும். 
அ) காந்தப்புலம் எண்மதிப்பு மட்டும் தகாண்ட அளவு. 
ஆ) ைட்ட காந்தத்தின் தவளிகய காந்தவிளைக் ககாடுகள் காந்தத் ததன்முளனயில் ததாடங்கி 
வடமுளனயில் முடியும்.  
16. கீழுள்ள படத்தில் எந்தக் காந்தஊைி காந்தப்புலத்தின் திளைளயச் ைரியாகக் காட்டுகிறது? 
                                                  

 

 

17. பின்வரும் கதிர் வளரபடம் குழியாடியில் பிம்பம் கதான்றுவளதக் குறிக்கும். 
அ) அதிலுள்ள பிளழளயக் கண்டறிந்து, பிளழயற்ற கதிர் வளரபடம் வளரயவும்  
ஆ) உங்கள் திருத்தத்திற்கான விளக்கம் தரவும். 
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18.  
அ) மனிதளர தபருமளவில் பாதிக்கும் கநாய்க்காரணிகள் மூன்றிளனக் கூறுக.                                                                
ஆ) AIDS கபான்ற ளவரஸ் ததாற்றுகநாய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பது மற்ற கநாய்களள விட மிகவும் 
கடினமானது. இக் கூற்று ைரியா? தவறா? விவாதிக்க                                                                                                                                            

தபாருத்துக - வினா-விளட ததாகுப்பு 

1.கீழ்க்கண்டவற்றுள் தகுந்த இளணகளளப் தபாருத்துக: 
                   (மருந்துகள், எரிதபாருள், நுண்ணுயிரி, வளர்ைிளத மாற்றம், கரிம அமிலங்கள்) 

அ) தடுப்பு மருந்து ஆ) இயற்ளக வாயு இ )ைிட்ரிக் அமிலம் ஈ) மாகனாகுகளானல் 

எதிர்ப்புப்தபாருள்உ)ளவட்டமின்கள்                                                                                                                                                                                                                      

 

2. (அ) ,(ஆ) ளவ (இ) யுடன்  தபாருத்துக. 

                  
 

3. தபாருத்துக:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
கநாய்கள் அறிகுறிகள் 

அ) அமீபிக் ைீதகபதி      i) கடும் காய்ச்ைலும் பின்பு உடல் குளிர்ந்து நடுக்கமும் விட்டுவிட்டுத் ததாடரும் 
ஆ) காைகநாய்           ii) கதால், நகங்களில் அரிப்புடன் கூடிய பளட 
இ) படர்தாமளர         iii) அடிவயிற்றில் வலியுடன் ககாளழ மற்றும் இரத்தத்துடன் கூடிய மலம் 
ஈ) மகலரியா           iv) ததாடர்ச்ைியான இருமல் மற்றும் உடல் எளட குளறதல்  

 
4. அட்டவளணயில் உள்ளவற்ளற தபாருத்துக. 

அ.தலப்கடாடின் i) உட்கருச் ைவ்வு, உட்கரு மணி மளறதல்  

ஆ.ளைககாட்டின் ii) நுனி அளடதல்  

இ.டிப்களாட்டின் iii) இளணவுறுதல், ைினாப்ைிஸ், இரட்ளடகள் 

ஈ.ளடயாளகனைிஸ் iv) குகராகமாகைாம்கள் சுருக்கமளடந்து நூல் கபால் கதான்றுகின்றன.            
 

5.   தபாருத்துக.                                                                                                             

 

 
 
 
 

      

6. உயிரினங்களும் அவற்றின் இனப்தபருக்க முளறகளும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இனப்தபருக்க முளறகளள 

அதற்குரிய உயிரினங்ககளாடு தபாருத்துக. 

பிளத்தல் ஸ்ளபகராளகரா  ஈஸ்ட் 
அரும்புதல் புகராட்கடாகைாவான்கள்  தட்ளடப்புழுக்கள் 
துண்டாதல் பிளரகயாஃபில்லம் பாக்டீரியங்கள் 

அ.வாகைாபிரஸ்ைின் கநாய் தடுப்பு 
ஆ.இன்சுலின் ளடயாதபடீஸ் இன்ைிபிடஸ் 
இ.ஆக்ஸிகடாைின் ளடயாதபடீஸ் தமலிடஸ் 
ஈ.ளதகமாைின் கருப்ளப சுருங்க, விரியச் தைய்தல் 
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7. கனிகளும் / விளதகளும் பரவுதல் – தபாருத்துக. 
                                                 
 

 

 

 

 
8. கீகழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஊட்ட முளறககளாடு, அவற்றின் ைிறப்பு உறுப்புகளள தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் 
தபாருத்துக. 

தற்ைார்பு 
ஊட்டமுளற 

ளமக்ககாளரைா 
கவர்கள்  

கஸ்குட்டா  

ஒட்டுண்ணிகள் பச்ளையம் மாகனாட்கராப்பா 
மக்குண்ணிகள் ைாஸ்கடாரியங்கள் ளைபிஸ்கஸ்  

 

9. வாழிடத்ளதப்தபாறுத்து உயிரினங்கள் பல்கவறு தகவளமவுகளளப் தபற்றுள்ளன. பின்வருவனவற்ளற 

தபாருத்துக: 
அ.மீன்கள் இறகுகள் 
ஆ.ஒட்டகம் தடித்த கதால் 
இ.தவளள துடுப்பு 
ஈ.பறளவகள் விரலிளட ைவ்வுளடய பின்னங்கால்கள் 

 
10.மாறியுள்ள, திரும்பப் தபற இயலும், திரும்பப் தபற இயலாத வளங்களள முளறயாகப் தபாருத்துக. 

திரும்பப் தபறும் வளங்கள் கரி  காற்று தபட்கராலியம்  
திரும்பப் தபற இயலாத வளங்கள் ளைட்ரஜன் இயற்ளக வாயு சூரிய ஒளி ஆற்றல் 

11. பின்வருவனவற்ளற ஒருமித்த பண்புகளின் அடிப்பளடயில் தபாருத்துக. 
உகலாகம்  தாது கவதி வாய்ப்பாடு ஒடுக்க முளற 
Al கைமளடட் PbS ஊது உளல 
CU பாக்ளஸட் Fe2O3 தபஸ்ஸிமராக்குதல் 
Fe காப்பர் ளபளரட் Al2O3 .2 H2O நுளரமிதப்பு முளற 
Pb கலீனா CuFeS2 ைால் முளற 

12. தபாருத்துக. 
இரும்பின் வளக கார்பன் ைதவதீம் பயன்கள் 
எஃகு 2 – 4.5 %       ைாக்களட மூடிகள் மற்றும் கழிவு நீர்க் குழாய்கள் தயாரிக்க. 
கதனிரும்பு 0.25 – 2%       கட்டிடங்கள் கட்ட மற்றும் எந்திரங்கள் தயாரிக்க 
வார்ப்பிரும்பு < 0.25 %  மின்காந்தங்கள் தயாரிக்க 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ.ஆட்கடாககாரி i) தாமளர  
ஆ.அனிகமாககாரி ii) டிளரடாக்ஸ் 
இ.ளைடிகராககாரி iii) ஸாந்தியம்  
ஈ.சூககாரி iv) பால்ைம் 
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g¤jh« tF¥ò - m¿éaš ghl¤Â‹ IªJ  kÂ¥bg© édh-éilfŸ 

ghl«-2   nehŒ¤jil¡ fh¥ò k©ly«  

1. கலா  என்பவர்  குழந்ளத  தபற்றுள்ளார். 

அ) பிறந்த   குழந்ளதக்கு  முதல் ஆறு மாதங்களுக்குள் வழங்க கவண்டிய  கநாய்த்தடுப்பூைிகள்  குறித்த  

அட்டவளணளயத் தயாரிக்க. 

ஆ) இத்தடுப்பூைிகள் மூலம் எந்ததந்த கநாய்களளத் தடுத்திட இயலும்? 

2.   உங்கள் பகுதியில் மகலரியா பரவி உள்ளது. 
அ) இதளனக் கட்டுப்படுத்த உங்கள் பகுதியின் உரிய அலுவலர்களுக்குத் தகுந்த ஆகலாைளன வழங்குக. 

ஆ) மகலரியாவின் ைரியான கநாய் அறிகுறியிளனத் கதர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

       (குளிர், நடுக்கம் மற்றும் கடுங்காய்ச்ைல், கபதி) 
3. அக்கடாபர் 15, உலக ளக கழுவும் நாளாகக் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 அ) உங்கள் நண்பனுக்குக் ளக கழுவுதலின் நன்ளமகளளக் கூறுக. 

 ஆ) ஒரு நாளில் எந்ததந்த கநரங்களில் ளக கழுவுவரீ்கள்? 

ghl«-7  R‰W¢NHš ghJfh¥ò 

1. அ) கீழுள்ள தபாருள்களள வளகப்படுத்துக. கட்ளட, காகிதம், பிளாஸ்டிக், புற்கள்.  
  ஆ) உங்களுளடய வளகப்பாட்டிற்கான விளக்கத்ளதக் தருக. 

2.உங்களுளடய பகுதியில் நீர்த் தட்டுப்பாட்டினால் மக்கள் அல்லல்படுகிறார்கள்.  எனகவ, நீர்  தட்டுப்பாட்டிளனத் 

தவிர்க்க என்தனன்ன முளறகளள ளகயாளுவரீ்கள்? 

3.புளக, புளக  எங்கு கநாக்கினும்  புளக மண்டலம்  இச்சூழல்  உடல்  நலத்திற்கு ஏற்றதா என்பளத ஏற்றுக் 
தகாள்கிறரீ்களா?  

4.கரிளய எரிப்பதனால் ஏற்படும் தீளம பயக்கும் தையல்களளப் பட்டியலிடுக. 

 ொடம்-17  மின்நனொட்டத்ைின் கொந்ை விதளவும் ஒளியியலும் 

1. அ)படுகதிர்   ஆ)விலகுகதிர்   இ)மீள்கதிர்  ஈ)விலகுககாணம்   உ)திளை மாற்றக்ககாணம்   
ஊ)விடுககாணம் (i) தகாடுக்கப்பட்ட படத்திளன வளரந்து, கீழுள்ள பாகங்களளப் படத்தில் குறிக்கவும்.                                                             

 
(ii) ளவரத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 2.42. ஒளியின் திளைகவகத்ளதப் தபாறுத்து.இச்தைாற்தறாடரின் தபாருள் 
யாது? 

2.அ) கமகல உள்ள படத்ளத மீண்டும் வளரக.     
 ஆ) இப்படம் குறிப்பிடுவது ____________________.    
 இ) படத்தில் முக்கியமான பாகங்களளக் குறிக்கவும்.   
 ஈ)எத்தத்துவத்தின் அடிப்பளடயில் தையல்படுகிறது. 
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இைை எளிய 2 மைிப்ப ண் வினொக்கள் : 

1. மாகனாகுகளானல் எதிர்ப்புப்தபாருள்கள் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது?                                                                                                                                      

2.குகளான் என்றால் என்ன? கால்நளட அறிவியலில் குகளானிங் நுட்பம் எவ்வாறு 
பயனுள்ளதாகஇருக்கிறது? 

3. ைாதாரண ைளியால் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் காணப்படும் தபாதுவான அறிகுறிகள் யாளவ? i) ______.  ii) _________. 
4. நிறக்குருடு கநாயிலிருந்து மாளலக்கண் கநாளய கவறுபடுத்துக.                                                                                                                                             

5. HIV - ஐக் கண்டறியும் ஆய்வு மற்றும் உறுதிப்படுத்தும் ஆய்வுகள் யாளவ? 
6. முத்தடுப்பூைி என்றால் என்ன? இத்தடுப்பூைி மருந்தினால் தடுக்கப்படும் மூன்று கநாய்கள்  யாளவ? 
7. தாய்ப்பால் மூலம் குழந்ளதக்கு எதிர்தபாருள் தைல்வதால் எத்தளகய கநாய்த்தடுப்பாற்றல் 
உண்டாகிறது? 
8. வளரயறு - மகரந்தகைர்க்ளக.  

9.  வளரயறு - கருவுறுதல். 

10. ஒரு வித்திளல, இரு வித்திளலத் தாவரங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

11. அ) படம் A , B  ளய அளடயாளம் காண்க. 

  ஆ) A யின் எந்தப் பாகம் B ஆக மாறுகிறது. 

 
. 

12. பாலூட்டிகளுக்குரிய தனிப் பண்புகள் இரண்டிளனக் குறிப்பிடுக. 
13. பின்வருவனவற்றில் ஒன்தவான்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

அ) அளைகபாடும் விலங்குகள் ஆ) கடல்வாழ் பாலூட்டிகள் 
14. பாலூட்டிகளில் காணப்படும் பல்லளமப்பு யாது ? யாளனயின் தந்தம் எதன் மாறுபாடு? 
15. இரத்தத்தின் பிளாஸ்மா பகுதியில் காணப்படும் பிளாஸ்மா புகராட்டீன்கள் மூன்றிளனக் கூறுக. 
அவற்றின் பணிகளளயும் குறிப்பிடுக. 
16. உட்கரு இல்லாத இரத்தச் தைல்கள் யாளவ? உட்கருவின்றி இருப்பதால் என்ன பயன்? 
17. இரத்த உளறதலில் பங்குதபறும் பிளாஸ்மா புகராட்டீன்கள், இரத்த அணுக்கள் யாளவ? 
18. தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் படத்ளத கவனிக்க.  

அ) படம் A, B இல் காணப்படும் இயக்கங்களளக் குறிப்பிடுக. 

ஆ) எவ்வாறு இவ்வியக்கங்கள் ததாட்டால் ைிணுங்கி இளலகளின் இயக்கங்களிலிருந்து கவறுபடுகின்றன?  

19.அம்கமானியாதடலிக், யூரிகயாதடலிக் விலங்குகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

20. அ) குளிர்பானங்களில் களரக்கப்படும் வாயு எது? 

 ஆ) அவ்வாயுவின் களரதிறளன அதிகரிக்க நீங்கள் என்ன தைய்வரீ்கள்? 

21. கீழுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து ஐகைாகடாப், ஐகைாபார்களள அளடயாளம் காண்க. 

18Ar 
40

, 17Cl
 35

, 20Ca 
40

 , 17Cl 
37 

22.  ளநட்ரஜனின் மூலக்கூறு நிளற 28. அதன் அணு நிளற 14. ளநட்ரஜனின் அணுக்கட்டு எண்ளணக் 
காண்க.  
23. அலுமினிய உகலாகக்கலளவ, வானூர்தியின் பாகங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. அதற்கான 
காரணங்களளக் கூறவும்.                                                                                                                                                                      
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