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Kjy; ,ilgUtj; Nju;T – [_iy 2019 
12k; tFg;G   caphp - tpyq;fpay; 

 
                              gFjp - m                                                                                   5 X 1 = 5 
tpdh 
vz; 

tpilfs; kjpg;ng
z;fs; 

1.  <) kfg;NgW NGhJ Mf;rpNlhrpd; Ruj;jy; 1 
2.  m) mu;uPNdhNlhfp 1 
3.  <) A-iv, B-i, C-ii, D-iii 1 
4.  m) xLq;fpa x rhu;e;j kugZthy; Vw;gLfpwJ. 1 
5.  <) ghjp gioad fhj;jy; Kiw b.vd;.V. ,ul;bg;ghjy; 1 
                              gFjp - M                                                                             3 X 2 = 6 
6.   அண்ட செல்ாது கருவுாநலலன முழு உனிரினாக யர்ச்ெி அடடயும் செனலுக்கு 

கன்ி  இப்சருக்கம் என்று சனர். 
 எ.கா. தேனகீ்கள், ச ாயதனாபிா 

 

 
1 
1 

7.   சபண்கரின் கயலிக்கால்லாின் முன்புமச்சுலரிலும் ற்றும்  ிறுநீர் லடிகுறாின் 
முனனனச் சூழ்ந்தும் காணப்படும் ற்சமாரு சுப்பி ஸ்கீன்ஸ் சுப்பி ஆகும்.   

 இதுலம் உவுத் ேன்னயுள்ர ேிலத்னேச் சுக்கின்மது.  இனல ச ல்பாட்டில், 
ஆண்கரில் உள்ர புதாஸ்தேட் சுப்பிக்கு ஒப்பானனல. 

 
1 
 
1 

8.  அ) கரு முட்னேன அண்ே நாரத்ேினுள் ச லுத்துேல் 
ஆ) அண்ே ன ட்தோபிரா த்ேினுள் லிந்து ச ல்கனர ச லுத்துேல் 

1 
1 
 

9.  இடை பால் உயிரி மிடை பபண் 

1. குர ார ார ாம் ஜூர ாடைப்  ற்றும் பாலி  
புறத்ர ாற்ற ர ர்ந்  XY ஆண்  ற்றும் XX பபண் 
அல்லா  அட ப்பு 

மிடைபபண் அதிை எண்ணிக்டையில் X 
குர ார ார ாம் உடையவர்  

2. பால் பண்புைளில்  ாற்றத்ட  முக்கிய ாை 
குர ார ார ாம் இ ச்ப ல்ைள் பால் 
ஹார்ர ான்ைள் அல்லது பிறப்புறுப்புைள் உண்டு 
ஆண் அல்லது பபண் என்று ைரு  முடியாது. 

அவர்ைளில் 44 உைல் குர ார ார ாம்  ற்றும் 
3X குர ார ார ாம் உள்ளது.   

3. அதிைப்படியா  X  ற்றும் Y குர ார ார ாம் 
உள்ளது 

மும் ய X ர ாய் குறியிடு என்று பபயர். 

4. இருபால் உயிரி ம் அல்லது பஹர் ாப் டைட் 
ஆகும். 

மூடள வளர்ச்சி குடறவு,  லட்டுத் ன்ட  மிடை 
ஆண் (XYY  ஆண்) 

5. அண்ைை  ற்றும் விந் ை திசுக்ைள் ைாணப்படும். அதிைப்படியா  Y குர ார ார ாம் உண்டு.  

6. பவளிப்புற பிறப்புறுப்பு துடளைள் 
குடறபாடுடையடவ. 

XYY குறியீடு எ  அடழக்ைப்படுகிறது.  மூடள 
குடறபாடு  ற்றும் குற்றச் ப யலில் ஈடுபடும் 
 ன்ட . 
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10.  UUA, GCU, AUA, CGU 
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                              gFjp- ,                                                                            3 X 3 = 9 
11.  

                 

 
glk;-2 
 
ghfk;-
1 
 
 
 
 
 

12.   

xUq;fpizT fUTWjy; 
1. Mz; kw;Wk; ngz; Ke;ija 
%ymZ cl;fU> fUTWjYf;F 
gpd; ,izjy; 

1. Mz; kw;Wk; ngz; ,dr;nry;fs; 
,iztij fUtWjy; 

2. fUtpd; <wpiz epiyia 
cWjp nra;fpwJ. 

2. ,J fUTWjiy cWjpg;gLj;JfpwJ. 
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13.   முன்பின் தெரியாெவருடன் (அல்லது) பலருடன் பாலுறவு த ாள்வதெ ெவிர்த்ெல். 

  ருத்ெதட உதற தள பயன்படுத்துெல். 

 சந்தெ ம் இருக்கும்பட்சத்தில் மருத்துவ ஆதலாசதையுடன் முழுதமயாை சிகிச்தச 
தமற்த ாள்ளுெல். 

1 
 
1 
 
1 

14.   ,J kdpjdpy; clw;FNuhNkhNrhkpd; Xq;F jd;ik nfhz;l nfhy;yp 
kugZthy; Vw;gLfpwJ.   

 jd;dpay;ghd cly; eLf;fk; kw;Wk; gbg;gbahd euk;G kz;ly rpijT> 
mjDld; kdepiy ghjpg;G kw;Wk; clygyk;> Fd;wy; MFpad ,e;Nehapd; 
gz;GfshFk;. 

 ,e;Neha; nfhz;l egu;fs; 35 Kjy; 40 taJf;fpilNa ,wg;ig 
re;jpf;fpwhu;fs; 
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1 
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15.  டி.என்.ஏ மூலக்கூறில் உள்ள ைா  இடணைளின் வரிட யட ப்பு,  உயிரிைளின் பு  ங்ைளில் உள்ள அமிர ா 
அமிலங்ைளின் வடைடயயும் வரிட டயயும் தீர் ானிக்கிறது. ைா இடணைளின்இத் டையவரிட ரய  பணுக் 
குறியீடு எ ப்படும். உயிரி த்தின் னித்துவத்ட நிர்ணயிக்கும் பு  வடைைடளஉற்பத்தி ப ய்வ ற்ைா  
வட பை ாை இக்குறியீடு விளங்குகிறது.  
  பணுக்குறியீடு என்பது   பணுவிலுள்ள நியுக்ளிரயாடைடுைளுக்கு இடைரயயா  ப ாைர்டபயும் 
அடவகுறியீடு ப ய்யும் அமிர ாஅமிலங்ைடளயும் குறிக்ைக் கூடிய ாகும்.       ப ாத் த்தில் 64 
முக்குறியங்ைளுக்கு வாய்ப்புள்ள . அதில் 61 முக்குறியங்ைள் அமிர ாஅமிலங்ைடளக் குறிக்கும். 
 ற்றமூன்றும் பாலிபபப்டைடு  ங்கிலியின்முடிவுக்ைா  நிடறவு முக்குறியங்ைளாகும். ப ாத் த்தில் 20 
அமிர ாஅமிலங்ைள்  ட்டுர பு   உற்பத்தியில் பங்ரைற்ப ால் பலஅமிர ாஅமிலங்ைள் ஒன்றுக்கு 
ர ற்பட்ைமுக்குறியங்ைளால் குறியீடு ப ய்யப்படுகின்ற .  
இவ்வாறா  பலகுறியீட்டு முடறடய இ ண்டு உண்ட ைள்  ாத்திய ாக்குகின்ற . மு லாவ ாை, 
பபரும்பலா  அமிர ாஅமிலங்ைளுக்கு ஒன்றுக்கு ர ற்பட்ைைைத்து ஆர்.என்.ஏ க்ைள் உண்டு. ஒவ்பவான்றிலும் 
பவவ்ரவறு எதிர்க்குறியீடுைள்  உள்ள . இ ண்ைாவ ாை, ஒவ்பவாரு முக்குறியத்தின்இ ண்டு பகுதிைள், 
வாட் ன்– கிரிக்கின்ைா இடணைள் (A-U  ற்றும்G-C) உருவாை அனு திக்கிறது. ஆ ால், மூன்றாவது நிடல 
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அதிை ப கிழ்வுத்  ன்ட க் பைாண்டு எல்லாைா ணிைளும் ஏற்றுக் பைாள்ளும் வடையில் உள்ள . 
பபரும்பாலா    புக்குறியீடுைள் புர ாரைரிரயாட்டுைள்  ற்றும் யூரைரிரயாட்டுைளில், பபாதுவா டவயாை 
உள்ள . 
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                              gFjp - <                                                                           1 X 5 = 5 
16.  விந்து தசல் உருவாக் ம்  

விந்ெ த்தில் விந்து தசல் ள் உருவாகும் நி ழ்ச்சி விந்து தசல் உருவாக் ம் ைப்படும். 
 

                                                        
தபருக்  நிதல 

 விந்ெ த்ென் விந்து நுண் குழலக்ளில் மதறமு  தசல் பிரிெல் மூலம் விந்து ொய் தசல் ள் ராளமாை 
முெல்நிதல விந்து தசல் தள உருவாக்குகிறது. 

 முெல்நிதல விந்து தசல் ள் 23 இதை (46) குதராதமாதசாம் தளக் த ாண்ட இரட்தட மய 
தசல் ளாகும். 

 வளர்ச்சி நிதல   முெல்நிதல விந்து தசல் ள் சற்று வளர்ச்சி அதடகிறது. 
 முதிர்ச்சி நிதல 
 முெல் நிதல விந்து தசல் ள் குன்றல் பகுப்பு-I மூலம் இரண்டு இரண்டாம் நி தல விந்து 

தசல் தள உருவாக்குகிறது. 
 இரண்டாம் நிதல விந்து தசல் ள் 23(ஒருமயம்) குதராதமாதசாம் தள தபற்றுள்ளது. 
 இரண்டாம் நிதல விந்து தசல் ள்  ன்றல் பகுப்பு II மூலம் இரண்டு ஸ்தபர்மாடிட் தள 

உருவாக்குகிறது. 
 ஸ்தபர்மாடிட் ள் தசயலாற்றம் விந்து தசல்லா  மாறுகிறது. 
 இெற்கு ஸ்தபர்மிதயாதெனிசிஸ்  ன்று தபயர். 
 விந்து தசல் உருவாக் த்தில் ஒரு விந்து ொய் தசல் நான்கு விந்து தசல் தளக் 

உருவாக்குகிறது. 
அண்ட தசல் உருவாக் ம் 
 அண்ட  த்தில் அண்ட தசல் ள் உருவா ம் நி ழ்ச்சி அண்ட தசல் உருவாக் ம் ைப்படும் 
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தபருக்  நிதல 

 அண்ட ொய் தசல் ள் மதறமு  தசல் பிரிெல் மூலம் ராளமாை இருமயத் ென்தம த ாண்ட 
(23 இதை (அ) 46 குதராதமாதசாம் ள்) முெல் நிதல அண்ட தசல் தள உருவாக்குகிறது. 

 வளர்ச்சி நிதல முெல் நிதல அண்ட தசல் வளர்ச்சி அதடந்து அதி  அளவு ஊபிளாசத்தெ 
உருவாக்குகிறது. 

முதிர்ச்சி நிதல 
 முெல் நிதல அண்ட தசல் குன்றல் பகுப்பு I மூலம் ஒரு இரண்டாம் நிதல அண்ட தசல்தலயும் 

ஒரு துருவ உறுப்தபயும் உருவாக்குகிறது. 
 இரண்டாம் நிதல அண்ட தசல் ஒரு மயத்ென்தம த ாண்டது. 
 இது இரண்டாம் குன்றல் பகுப்பு அதடந்து ஒரு அண்டத்தெயும் ஒரு துருவ உறுப்தபயும் 

அழிந்து விடுகின்றை. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

my;
yJ 

  தடன ஆய்வு : குற் டயடிக்டக சகாண்ட டபக் கண்டினவும் 
தாய் அல்து தந்டதடன தரீ்நாிக்கும் ிபச்ெிடகளுக்கு தரீ்வு 
காணவும் குடிலனற் லதடயக்கா உவுகட தரீ்நாிக்கவும் 
னன்டுகிது. 

  நபபு கால் யமி சதாடர் ஆய்வு : தடமுடகின் யமினாக 
நபணுக்கள் கடத்தப்டுயடதயும் நற்றும் ாபம்ரின லாய்கட 
கண்டினவும் னன்டுகிது. 

  ய உனிரி ாதுகாப்பு ; அருகியரும் இங்கடப் ாதுகாத்தல், 
அருகியரும் உனிரிங்கின் இந்த திசுக்கட அடடனாம் 
கண்டியதற்காக டி.என்.ஏ. திவுகடப் பாநரித்தல். 

  நானுடயினல் ஆய்வுகள்: இது நித இக்கூட்டத்தின் லதாற்ம், 
இடப்சனர்ச்ெி நற்றும் நபின ல்யடகத் தன்டநனிட தரீ்நாிக்க 
னன்டுகிது. 
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SHRI KRISHNA ACADEMY  

 CREATIVE QUESTIONS ,MATERIALS(GUIDE),  FULL TEST QUESTION PAPERS, ONE 

MARK TEST QUESTION PAPER  for  X, XI, XII  AVAILABLE in ALL SUBJECTS.  

    For MORE DETAILS  - 99655 31727 , 94432 31727 
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