
எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - உய�� உலக�

Total Mark : 5

Multiple Choice Question
5 x 1 = 5

ப��வ�வனவ��� ைவர�கைள� ப�றிய ச�யான ��� எ�?

(a) வள�சிைத மா�ற�ைத�ெகா���ளன

(b) நிைலமா�� ஒ���ண�களா��  (c) DNA அ�ல� RNA- ைவ ெகா���ளன

(d) ெநாதிக� காண�ப�கி�றன

கிரா� ேந� பா���ய�கைள� ப�றிய தவறான ��ைற� க�டறிக

(a) ெட�காய�� அமில� காண�ப�வதி�ைல

(b) ெச��வ�� அதிகள� ெப��ேடா  கிைள�கா� உ�ள�.

(c) ெச��வ� ஓர��கா� ஆன�.

(d) லி�ேபாபாலிசா�கரா�கைர�க� ெகா�ட ெச��வ�

ஆ��கிபா���ய� எ�?

(a) அச�ேடாபா�ட�  (b) எ�வ�ன�யா  (c) ���ேபான�மா

(d) ெம�தேனா பா���ய�

ந�ல�ப�� பாசிகேளா� ெதாட��ைடய ச�யான ��� எ�?

(a) நக�வத�கான உ���க� இ�ைல.

(b) ெச��வ�� ெச��ேலா� காண�ப�கிற� 

(c) உடல�ைத� ��றி மி�சிேல� காண�ப�வதி�ைல

(d) ஃ�ேளா��ய� தரச� காண�ப�கிற�.

ச�யாக� ெபா��திய இைணைய� க�டறிக

(a) ஆ��ேனாைமசீ�க� - தாமதி�த ெவ��ேநா�

(b) ைம�ேகா ப�ளா�மா-கழைல� தாடதாைட ேநா�

(c) பா���ய�க�- �ன��கழைல ேநா�  (d) ��ைசக�- ச�தன� ���ன� ேநா�
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2)

3)

4)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - தாவர உலக�

Total Mark : 4

Multiple Choice Question
4 x 1 = 4

எ�ப��� தாவர� ஓ�கிய ேகம��டக தாவர ச�ததிைய� ெகா�ட�?

(a) ெட�ேடாஃைப�க�  (b) ப�ைரேயாஃைப�க�  (c) ஜி�ேனா�ெப��க�

(d) ஆ�சிேயா�ெப��க�

ெட�ேடாஃைப�கள�� ேகம��டக தாவர ச�ததிைய� �றி�ப�

(a) ��உடல�  (b) உடல�  (c) ���  (d) ேவ��தா�கி

ஒ� ஆ�சிேயா�ெப�� தாவர�தி� ஒ�ைறம�ய �ேராேமாேசா�

எ�ண��ைக 14 என�� அத� க��� தி�வ�� உ�ள �ேராேமாேசா�

எ�ண��ைக

(a) 7  (b) 14  (c) 42  (d) 28

ஜி�ேனா�ெப��கள�� க��� தி� உ�வாவ�

(a) க���தலி� ேபா�  (b) க���த��� ��  (c) க���த���� ப��

(d) க� வள�� ேபா�

1)

2)

3)

4)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - உடல� �றஅைம�ப�ய�

Total Mark : 7

Multiple Choice Question
7 x 1 = 7

ேவ�க� எ�பைவ

(a) கீ�ேநா�கியைவ, எதி� �வ� நா�ட�ைடயைவ, ேந� ஒள� நா�ட�ைடயைவ

(b) கீ�ேநா�கியைவ, ேந� �வ� நா�ட�ைடயைவ, எதி�ஒள� நா�ட�ைடயைவ

(c) ேம�ேநா�கியைவ, ேந� �வ� நா�ட�ைடயைவ, எதி�ஒள� நா�ட�ைடயைவ

(d) ேம�ேநா�கியைவ, எதி� �வ� நா�ட�ைடயைவ, ேந� ஒள� நா�ட�ைடயைவ

இைவ அட��தியானா, சைத�ப���ள, �றி�ப��ட வ�வம�ற ேவ�களா��.

(a) ���� ேவ�க�  (b) கிழ�� ேவ�க�   (c) மண� வ�வ ேவ�க�

(d) ெதா��� ேவ�க�

எதி� �வ� நா�ட�ைடய ேவ�க��� எ����கா��

(a) ஐேபாமியா, டாலியா  (b) அ�பராக�, �ெய�லியா

(c) ைவ��,ேபா��லகா  (d) அவ�சீன�யா, ைரேசாஃேபாரா

��மா அமாடா, ���மாேடாம��கா, அ�பேரக�, மரா�டா – ஆகியைவ

இத�� எ����கா��

(a) கிழ�� ேவ�  (b) வைளய ேவ�  (c) மண� வ�வ ேவ�  (d) ���� ேவ�

ப�ைரேயாஃப��ல�, டயா�ேகா�யா – இத�� எ����கா��

(a) இைல ெமா��, �ன� ெமா��  (b) இைல ெமா��, த�� ெமா��

(c) த�� ெமா��, �ன� ெமா��  (d) த��ெமா��, இைலெமா��

கீ�க�டவ�றி� ச�யான ��� எ�?

(a) ைபச� ச�ைடவ� தாவர�தி� சி�றிைலக� ப���க�ப�யாக மாறி��ளன

(b) அடலா�ஷியா தாவர�தி� �ன� ெமா�� ��களாக மாறி��ள�.

(c) ெந�ப�த� தாவர�தி� ந� நர�� ��யாக மாறி��ள�.

(d) �ைமலா�� தாவர�தி� ம�ச� அ�� ப���க�ப�யாக மாறி��ள�.

தவறானா இைணைய� ேத��ெத�

(a) சாஜி�ேட�யா – ெஹ��ேராஃப��லி

(b) லா�லா� – ��சி�றிைலஅ�ைக����ைல

(c) ெபாேகான�யா – இைல ெமாைச�  (d) அலமா�டா – �வ�ைல அைம�
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - இன�ெப��க� �றஅைம�ப�ய�

Total Mark : 5

Multiple Choice Question
5 x 1 = 5

ெவ�ஸி�ல� இதழைம� இ�த� ���ப�தி� ப�பா��.

(a) ஃேபேபஸி  (b) ஆ��ேரஸி  (c) ெசாலாேனசி  (d) ப�ராஸி�ேகசி

இைண�த �லக இைலக� ெகா�ட �லகவ�ட� இ�வா� அைழ�க�ப��

(a) இைணயா� �லகஇைல �லக�  (b) பல �லகஇைல �லக�

(c) இைண�த �லகஇைல �லக�  (d) ேம��றிய எ��மி�ைல

திர�கன� இதிலி��� உ�வாகிற�

(a) பல இைணயா� �லகஇைல �லக�ைப

(b) பல இைண�த �லகஇைல �லக�ைப  (c) பல �லகஇைல �லக�ைப

(d) �� ம�ச�

ஒ� ம�ச�ய�� மல�க� ப�கவா��� அ� �த� �ன� ேநா�கிய வ�ைசய��

அைம� தி��தா�, இள� ெமா��

(a) அ�ைமய�லி����  (b) ேச�ைமய�லி����

(c) இைட�ெச�க�ப������  (d) எ��மி����

உ�ைம�கன� எ�ப�

(a) மல�� �லக�ைப ம� �ேம கன�யாக உ�வாவ�

(b) மல�� �லக�ைப ம��� ��லிவ�ட� கன�யாக உ�வாவ�

(c) மல�� �லக�ைப, ��லிவ�ட� ம��� ��தள� கன�யாக உ�வாவ�

(d) மல�� அைன�� வ�ட�க�� கன�யாக உ�வாவ�
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - வைக�பா��ய� ம��� ��ம� ப�ணாம வைக�பா��ய�

Total Mark : 5

Multiple Choice Question
5 x 1 = 5

�த�ைம வைக�கா�� காண�படாத ேபா�  அசல�ற ெதா��ப�லி���

ெபற�பட�  மாதி� ெபய��ெசா� இ�வா� அறிய�ப�கிற�

(a) ேஹாேலாைட�   (b) நிேயாைட�  (c) ஐேசாைட�  (d) பாராைட�

மர�வழி வைக�பா� எதைன� ப�ரதிபலி�பதா� மிக�� வ���ப�த�க

வைக�பாடாக உ�ள�.

(a) ஒ�ப��� உ�ளைம�ப�ய�

(b) உ�ப�தி ெச�ய�ப�ட ��கள�� எ�ண��ைகைய  (c) ஒ�ப��� ெச�லிய�

(d) ப�ணாம உற��ைற

ப�ேவ� வைக�ப�ட  தாவர ேநாெயதி��� ம�டல�தி� ஒ��ைமக�

ம��� ேவ��ைமக� அட�கிய வைக�பா�

(a) ேவதிய வைக�பா�  (b) �ல��� வைக�பா�� அைம���ைற

(c) ஊந��சா� வைக�பா�  (d) எ�ண�ய� வைக�பா�

ப��வ�� எ�த� தாவர�தி� ேவ� ���கள�� ைந�ரஜைன நிைலநி����

இைழ ���ய���க� உ�ளன

(a) �ேரா�டேல�யா ஜ�சியா  (b) ைசக� ெரவ��டா   (c) ைசச� அ���ன�

(d) ேகசி�வைரனா  ஈ�சி�ஃேபாலியா

இ�ப�க�சீ� ெகா�ட மல�க�

(a) சீேராஃப�ஜியா  (b) ெதவ�ஷியா   (c) ட��ரா  (d) ெசாலான�
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - ெச� - ஒ� வா�வ�ய� அல�

Total Mark : 5

Multiple Choice Question
5 x 1 = 5

ைரேபாேசா�கள�� இர�� �ைண அல�க�� எ�த அயன� நிைலய��

ெந��கமாக� ெதாட��� ேச��தி����?

(a) ெம�ன�சிய�,  (b) கா�சிய�  (c) ேசா�ய�,  (d) ஃெப�ர�

ைபேலாெஜன�ைய ெத���� ெகா�ள கீ��க�ட எ�த வ�ைசக�

பய�ப��த�ப�கிற�.?

(a) mRNA  (b) rRNA,  (c) tRNA  (d) HnRNA

பல ெச�கள�� பண�க� ஒ��காக�� ம��� ைம�டா��� ெச�ப���

இ��தா�� �ட இைவகைள� ெப�றி��பதி�ைல?

(a) ப�ளா�மா ச��  (b) ைச�ேடா�ெகலி�ட�  (c) ைம�ேடாகா���யா

(d) கண�க�க�

ெச� ச�வ�� அைம�ப�� பா�ம தி�� மாதி�ைய� க��தி�ெகா��

லி�ப��க�� �ரத�க��, லி�ப�� ஒ�ைற அ��கிலி��� ம��ற�தி��

இட�ெபய��� ெச�ல� கீ��கா�� ���கள�� எ� ச�யான�

(a) லி�ப��க� ம��� �ரத�க� அ��� இ��� இட�ெபய�வதி�ைல

(b) லி�ப�� ம��� �ரத�க� அ��� இ��� இட�ெபய�கி�றன

(c) லி�ப��க� அ�தாக அ��� இ��� இட�ெபய�கி�றன, �ரத�க�   அ�ல .

(d) �ரத�க� அ��� இ��� இட�ெபய�கி�றன, லி�ப��க� அ�ல .

ப��ய� I –ஐ ப��ய� II- உட� ெபா��தி� ச�யான வ�ைடைய� ேத��ெத�?

ப��ய� I ப��ய� II

அ)ைதலா��க�(1)த�� வ�வ�  ைப ேபா�ற ேகா�ைக உ���க�

ஆ)கி��ேட (ii) ���கிய அைம�ைப ெகா�ட  DNA 

இ)சி�ட�ேன (iii)��ேராமாவ��

ஈ) �ேராமா��� (iv)ைம�ேடாகா���யாவ�� உ�ள ம���க�

(a)

அ ஆ இ ஈ 

(iii) (iv) (ii) (i)

 (b)

அ ஆ இ ஈ 

(iv )(iii) (i) (i i)

 (c)

அ ஆ இ ஈ 

(iii) (iv) (i) (ii)

 (d)

அ ஆ இ ஈ 

(iii) (i) (iv)(ii)

1)

2)

3)

4)

5)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - ெச� �ழ�சி

Total Mark : 10

Multiple Choice Question
10 x 1 = 10

ெச� �ழ�சிய�� ச�யான வ�ைச

(a) S - M - G  - G  (b) S - G  - G  - M  (c) G1 - S - G  - M  (d) M - G - G - S1 2 1 2 2 2 

ெச� �ழ�சிய�� G நிைலய�� ெச�ப��� வைரயைர�ப��த�ப�டா�, அ�த

நிைலய�� ெபய� எ�ன?

(a) S நிைல   (b) G  நிைல  (c) M நிைல  (d) G  நிைல

1 

2 0

வ�ல�� ெச�கள�� ைம�டாசி� ச�யாக நைடெப�வத�� (APC) அனஃேப�

ப��நிைல�� ��ேன�தைல ஏ�ப��த ��டைம�� உத�கிற�. இ� ஒ�

�ரத சிைதைவ ெசய�ப���� ��டைம�பா��. மன�த ெச�லி� APC

ப�ைழயானா� கீேழ உ�ளவ�றி� எ� நிகழ ����

(a) �ேராேமாேசா�க� ��டா�க�ப�த�

(b) �ேராேமாேசா�க� ���க� அைடயா�  (c) �ேராேமாேசா�க� ப���றா�

(d) �ேராேமாேசா�கள�� ம�� ேச��ைக நிக��

ெச��ழ�சிய�� S-நிைலய��

(a) ஒ�ெவா� ெச�லி�� உ�ள DNA-வ�� அள� இர�� மட�காகிற�

(b) ஒ�ெவா� ெச�லி�� உ�ள DNA -வ�� அள� ெதாட��� அேத அள�

இ����

(c) �ேராேமாேசா�கள�� எ�ண��ைக அதிகமா��

(d) ஒ�ெவா� ெச�லி�� உ�ள DNA -வ�� அள� பாதியாக �ைற��

ெச��ேராமிய� இத�� ேதைவ

(a) ப�ெய��த�  (b) ���ேக கல�த�  (c) ைச�ேடாப�ளாச� ப�ள��த�

(d) �ேராேமாேசா�கைள ��வ�ப�தி ேநா�கி நக���வத��.

எத�� இைடேய ேஜா�ேச�த� (சினா�சி�) நைடெப�கிற�.

(a) mRNA ம��� ைரேபாேசா�க�

(b) கதி�ேகா� இைழக� ம��� ெச��ேராமிய�க�

(c) இர�� ஒ�த �ேராேமாேசா�க�  (d) ஒ� ஆ� ம��� ஒ� ெப� ேகம���

��ற� ப��ப�� (மியாஸி�) ���ேக கல�த� எ�� ஆர�ப��கிற�.

(a) ��ேளா���  (b) பா�கி��  (c) ெல�ேடா���  (d) ைச�ேகா���

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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கீேழ�ெகா��க�ப���ள மைற�க ெச�ப��ைப (ைம�டாசி�) கா�சிசி�

�ல� எ�த நிைலய�� தைடெச�யலா�.

(a) அனாஃேப�  (b) ெம�டாஃேப�  (c) �ேராஃேப�  (d) இைட� காலநிைல

��ற� ப��ப�� ஒ�த �ேராேமாேசா�க� ேஜா� ேச�தைல இ�வா�

அைழ�கலா�.

(a) இர�ைடக�  (b) ேஜா�ேச�த�  (c) ப���நிைல  (d) சின�ஜி��க�

ந�ச�திர இைழய�ற ப��� ைம�டாசி�சி� சிற��� ப��.

(a) கீ�நிைல வ�ல��க�  (b) உய�நிைல வ�ல��க�

(c) உய�நிைல� தாவர�க�  (d) அைன�� உய���ள உய��ன�க�

8)

9)

10)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தாவரவ�ய� - உய�� �ல���க�

Total Mark : 4

Multiple Choice Question
4 x 1 = 4

கார அமிேனா அமில�

(a)  ஆ�ஜிைன�  (b) ஹி����  (c) கிைளசி�   (d) ���டாமைம�

ப����ட ஒ��க�தி�� உதாரண�

(a) ைச�ேடா�ேராமி� ைசயைன� வ�ைன

(b) ஃேபாலி� அமில�ைத உ�வா��� பா���யாவ�� ச�ஃப� ம��தி� வ�ைன

(c) ���ேகா� – 6 – பா �ேப�ைட ஆேலா���� ஒ��க� �ல�

ெஹ�ேசாைகேனைச ஒ��க� ெச�கிற�

(d) ச�சின���ைஹ�ர ஜிேன�ைச மேலாேன� ஒ��க� ெச�கிற�

பா�ைவ ஒள� சா��த ஐேசாமிய�, வ�வ�ய� ஐேசாமிய� அ�ல� நிைல

சா��த ஐேசாமிய�களாக ப�மா�ற�கைள ேம�ெகா�வத�� ெநாதிக�

இவ�றி�� ஊ�கிகளாக� ெசய�ப�றன.

(a) ைலேக��க�   (b) ைலேய�க�   (c) ைஹ�ேராேல�க�

(d) ஐேசாமியேர�க�

�ரத�க� பல ெசயலிய� பய�பா�க� ெகா���ள�. உதாரணமாக� சில

ெநாதிகளாக� பய�ப�கிற� கீ�க�டவ�றி� ஒ��

�ரத�கள�� ��தலான பண�ைய ேம�ெகா�கி�றன.

(a) உய�� எதி� ெபா��

(b) நிறமிகளாக� ெகா�� ேதாலி� நிற�ைத நி�ணய��த�

(c) மல�கள�� நிற�க� நிறமிகைள� ெகா�� த��மான��கப�கி�றன

(d) ஹா�ேமா�க� 

1)

2)

3)

4)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

கழி�ந��க�

Total Mark : 13

Multiple Choice Question
13 x 1 = 13

கிளாம�லா� வ�திரவ�தி� அட�கி��ளைவ

(a) இர�த ெச�க�� �ரத�க�� அ�ற இர�த�  (b) ச��கைரய�ற ப�ளா�மா

(c) �ரத�கைள ெகா�ட ஆனா� ெச�கள�ற இர�த�  (d) ��யாவ�ற இர�த�

கீ�க�ட எ�ெபா�� ��� அமில��ட� இைண�� சி�ந�ரக க�கைள

உ�வா��கிற�?

(a) சிலி�ேக��க�  (b) தா� உ��க�  (c) கா�சிய� கா�பேன� 

(d) கா�சிய� ஆ�சேல�

சி�ந�� உ�வா�க�தி�� �ைற�த அள� ந���ேதைவைய�ைடய உய��க�

(a) ��யா ந��கிக�  (b) அ�ேமான�யா  ந��கிக�  (c) ���அமில  ந��கிக�

(d) இரசாயன  ந��கிக�

ேச�ைம ��� ���ழ� ம��� ேசக��� நாள�கள�� ஆ�ேடா��ேரா�

ெசய�ப�� ேபா� ந�� இத� �ல� உறி�ச�ப�கிற�

(a) அ��வாேபா��க�   (b) �ெப����க�  (c) ���ேகா� கட�திக�

(d) �ேளாைர� கா�வா�

சி�ந�ரக ���ழ�கள�� ந�� ம�ள உறி�ச�ப��த��� உத�� ஹா�ேமா�

(a) ேகாலிசி�ேடாைகன��  (b) ஆ�சிேயாெட�சி� II

(c) ஆ�� ைட����� ஹா�ேமா�  (d) பா�கி�ேயாைசமி�

மா�ப�ஜிய� ���ழ�க� எதி��ள கழி��ெபா��கைள

ெவள�ேய��கி�றன

(a) வா�  (b) உண���ழ�  (c) ஹ�ேமாலி��  (d) உண��பாைத

சி�ந�� அட�� ெநஃ�ரான�� எ�ப�திைய சா����ள�?

(a) ெபளமான�� கி�ண�  (b) ெஹ�ேல வைளவ�� ந�ள�

(c) அ�ைம ��� ���ழ�

(d) கிளாம�லஸி��� ேதா��� இர�த ��நாள�ெதா��� 

1)

2)

3)

4)

5)
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பா���ய�� ெநஃ�ரான�� ெஹ�ேல வைள� இ�ைலெயன��,கீ�க�ட

எ�த நிைலைய எதி�பா��கலா�?

(a) சி�ந�� உ�வா�க� நைடெபறா�

(b) உ�வா�க�ப�ட சி�ந��� தர� ம��� அளவ�� எ�த ம�ற�� இ�ைல

(c) சி�ந�� மி��த அட��ைடயதாக இ����  (d) சி�ந�� ந���� காண�ப��

ந�ைர ம��� அ��தி ந��ட உ�ணாவ�ரத�தி��ள ஒ�வ�� நிைல

(a) சி�ந��� �ைற�த அமிேனா அமில�க� இ��த�

(b) மா��லா ெட�சா ெச�க�  (c) �ைற�த அள� ��யாைவ ெகா�ட சி�ந��

(d) அதிகள� ேசா�ய�ைத ெகா�ட சி�ந��

சி�ந���ைபைய ��றி��ள ந��சி உண�ேவ�ப�க� ��றி�மாக

ந��க�ப��ேபா� நிக�வெத�ன?

(a) ெதாட� சி�ந�� ெவள�ேய�ற�

(b) சி�ந�� ெதாட��� இய�பாக சி�ந���ைபய�� ேசக��க�ப��

(c) சி�ந�� ெவள�ேய�ற�  (d) சி�ந���ைபய�� சி�ந�� ேசக��க�ப�வதி�ைல

ஆ�ன�ைத� �ழ�சிய�� வ�ைளெபா�� யா�?

(a) கா�ப�ைட ஆ�ைஸ�  (b) ��� அமில�  (c) ��யா  (d) அ�ேமான�யா

தவறான இைணைய க��ப��

(a) ெபளமான�� கி�ண�-கிளாம�லா�

(b) ேச�ைம ��� ���ழ�-���ேகா� உறி�ச�ப��த�

(c) ெஹ�ேலய�� வைள�-சி�ந�� அட��

(d) அ�ைம  ��� ���ழ�-Na ம��� K  அயன�க� உறி�ச�ப��த�+  +

ேபாேடா ைச��க� காண�ப�வ�

(a) ெபளமான�� கி�ண ெவள��வ��  (b) ெபளமான�� கி�ண உ��வ��

(c) ெநஃ�ரான�� க��� ப�திய��

(d) கிளாம�லா� இர�த ��நாள�கள�� �வ��

8)

9)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

இட�ெபய��சி ம��� இய�க�

Total Mark : 20

Multiple Choice Question
20 x 1 = 20

ஒ�ெவா� எ����தைச�� இதனா� �ட�ப���ள�.

(a) எ�ப�ைமசிய�  (b) ெப�ைமசிய�   (c) எ�ேடாைமசிய� 

(d) ைஹ�ேபாைமசிய�

இ� �ழ�கா� ����� உதாரண�

(a) ேசண���  (b) கீ����  (c) �ைள அ�� ���  (d) ந�� ���

�த� ��ெள��� ம��� அ�� ��ெள���க��� இைடேய உ�ள

���� ெபயைர ��

(a) உய� ���  (b) �ைள அ�� ���  (c) ேசண���  (d) கீ����

தைச����க�தி�கான ATPேய� ெநாதி உ�ள இட�

(a) ஆ��ன��  (b) �ேரா�ேபான��  (c) ைமேயாசி�  (d) ஆ���

ைசேனாவ�ய� திரவ� காண�ப�� இட�

(a) �ைளய�� ெவ����கி�க�  (b) த��வட�  (c) அைசயா ���க�

(d) ந�� அைச�� ���க�

��� அமில� ப�க�க� ேச�வதா� ���கள�� வ��க� ேதா��வ� 

(a) ெகள�   (b) மய�த�ன�யா கிேரவ��  (c) எ�����ைர

(d) ஆ��ேயாமேலசியா

அசி�டா��ல� இதி� அைம���ள�.

(a) காைர எ���  (b) இ��ெப���  (c) ேதா�ப�ைட எ���

(d) ெதாைட எ���

இைண���� ச�டக� எ�ப�

(a) வைளய�க�� அைதசா��த இைண����க��  (b) ��ெள���க�

(c) கபால� ம��� ��ெள���ெதாட�

(d) வ�லாஎ���க� ம��� மா�ெப���

மா�ேராஃேப�க� ெவள��ப���� இய�க�

(a) ந�ள�ைழ  (b) ��ய�ைழ  (c) தைசய�ய�க�  (d) அம�பா ேபா�ற இய�க�

1)

2)

3)
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5)
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7)

8)

9)

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/06/latest-plus-one-11th-study-materials-tamil-medium-english-medium-new-syllabus-based.html

www.Padasalai.Net



�ழ�ைகய�� ��ைம ப�தி

(a) ஏ�ேராமிய� ந��சி  (b) கிள�நா�� �ழி  (c) ஓலிகிராண� ந��சி  (d) இைண�

தைசகைள உ�வா��� அ���

(a) �ற�பைட  (b) ந��பைட  (c) அக�பைட  (d) நர�� �ற�பைட

தைசக� இவ�றா� ஆனைவ 

(a) தைசெச�க�  (b) லி��ேகாைச��க�  (c) ஆ��ேயாைச��க�

(d) லி�ேபாைச��க�

எ���கேளா� இைண���ள தைசக� இ�வா� அைழ�க�ப�கி�றன

(a) எ����தைசக�  (b) இதய�தைச  (c) இய��தைச  (d) ெம�தைசக�

எ����தைசகைள எ���கேளா� இைண�ப�

(a) தைசநா�க�  (b) தைசநா�  (c) ெப���  (d) ஃைப���

தைச இைழ� க�ைற எ�வா� அைழ�க�ப�கிற�

(a) ைமேயாஃைப���க�  (b) ஃபாசி�கி�  (c) சா�ேகாமிய�

(d) சா�ேகா�ப�ளாச�

தைசநா���ள ஆ�ஸிஜைன ேசமி��� நிறமி

(a) ைமேயா�ேளாப��  (b) �ேராேபான��  (c) ைமேயாசி�  (d) ஆ���

தைசநா�கள�� ெசய� அல�

(a) சா�ேகாமிய�  (b) சா�ேகாப�ளாச�  (c) ைமேயாசி�  (d) ஆ���

த��த இைழகள���ள �ரத�

(a) ைமேயாசி�  (b) ஆ���  (c) ெப���  (d) லி�சி�

ெம�லிய இைழகள���ள �ரத�

(a) ைமேயாசி�  (b) ஆ���  (c) ெப���  (d) லி�சி�

அ��த��த இர�� 'Z' ேகா�க��கிைடேய உ�ள ப�தி

(a) சா�ேகாமிய�  (b) ���ழ�க�  (c) ைமேயா�ேளாப��  (d) ஆ���

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

நர�� க���பா� ம��� ஒ��கிைண��

Total Mark : 14

Multiple Choice Question
14 x 1 = 14

காதி��ள எ�ப�தி அ��த அைலகைள� ெசய�நிைல மி�ன��தமாக

மா��கிற�?  

(a) ெசவ��பைற ச��    (b) கா��ைட உ���   (c) ந�� வ�ட� பலகண�(oval window) 

(d) அைரவ�ட� �ழ�க� 

கீ��க�டவ��� ச�யான இைணைய� ேத��ெத� 

(a) உண�� நர�� - உ�ெச��த�   (b) இய�க நர�� - உ�ெச��த� 

(c) உண�� நர�� - வய�����ற�   (d) இய�க நர�� - �����ற�.  

நர�� ��ட� கட�தலி� ேபா� நர�� ச�தி�ப�� ைசனா���

ைபகள�லி��� நர��ண�� கட�திக� (Neurotransmitter) (P) அயன�கள�� (Q)

ெசய�பா�களா� ெவள�ய�ட�ப�கி�றன.ச�யான வ�ைடைய� ேத��ெத�.     

(a) P=அசி�ைட� ேகாைல� Q=Ca      (b) P=அசி�ைட� ேகாைல� Q=Na    

(c) P=GABA Q=Na      (d) P=ேகாைல�எ��ேர� Q=Ca      

++ +

+ ++

A,B எ�ற இ� ெச� வைககள�� பட�கைள ஆரா��� ச�யான வ�ைடைய�

ேத��ெத�.

(a) ெச� A எ�ப� ��சி ெச�.இ� வ�ழி�திைரய�� அைன��� ப�திய���

காண�ப�கிற�.   

(b) ெச� A  எ�ப� ���ெச� இ� ஃேபாவ�யாவ�� (ம�ச� தான�தி�)

ைமய�ப�திய�� ெசறிவாக உ�ள�.    

(c) ெச� A யான� ெசறிவான ஒள�ய�� நிற�பா�ைவ�ட� ெதாட��ைடய�.  

(d) ெச� A யான� ெசறிவான ஒள�ைய உணர���ய�. 

1)

2)

3)

4)
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மன�த �ைளய�� எ�ப�தி உட� ெவ�பநிைல க���பா��ட�

ெதாட��ைடய�? 

(a) சி��ைள   (b) ெப��ைள   (c) ��ள�   (d) ைஹ�ேபாதலாம�    

�வாச ைமய� காண�ப�மிட� 

(a) ��ள�   (b) ைஹ�ேபாதலாம�   (c) சி��ைள   (d) தலாம� 

கீ��க�டவ��� ெதா�தி I � ெகா��க�ப���ள த�� வட

நர��கைள�� ெதா�தி II � ெகா��க�ப���ள த��த எ�ண��ைகைய��

ெபா���க.

P. க���� ப�தி நர��க� i 5 இைண

Q. மா���ப�தி நர��க�  ii.  1 இைண 

R. இ����ப�தி நர��க�  iii. 12 இைண 

S. வா� ப�தி நர��க�  iv.  8 இைண 

(a) P-IV Q-III R-I  S-ii       (b) P-III Q-I  R-II  S-iv        (c) P-IV Q-I  R-II  S-iii         (d) P-II Q-IV  R-I  S-iii       

கீ��க�டவ��� க� ேகாள அைசவ�ைன� க���ப���� �ைள நர��

எ�? 

(a) �ேராகிள�யா� நர��      (b) பா�ைவ நர��   (c) �க��சி நர�� 

(d) ேவக� நர�� 

ெச����� அதிகளவ�� காண�ப�� ேந�மி� அயன� எ�? 

(a) H    (b) K    (c) Na    (d) Ca  + + + ++

கீ��க�ட நர�����ட� ெதாட�பான ���கள�� தவறான� எ�? 

(a) ஓ��நிைல நி�ரான�� ஆ�ஸா� படல� K  அயன�கைள அதிக� ஊ��வ

வ��கி�ற�.Na  அயன�கைள ஊ��வ வ��வதி�ைல    

(b) ஓ��நிைல நி�ரான�� உ�ள ஆ�ஸான�� ெவள���ற�தி� Na  அயன�கள��

ெசறி� அதிகமாக�� K  அயன�கள�� ெசறி� �ைறவாக�� உ�ள�.     

(c) ஓ�� நிைலய���ள ஆ�ஸா� படல�க��கிைடேய Na  ம��� K உ�த�

�ல� அயன�கள�� ேவ�பா� பராம��க�ப�கிற�.இ� ெவள�ேய��

3Na  அயன�க��� பதிலாக 2k  அயன�கைள ெச����� அ�மதி�கிற�.     

(d) ஆ�ஸா� படல�தி� ெவள��பர�� எதி�மி� த�ைம�ட�� உ�பர��

ேந�மி� த�ைம�ட�� இ���� ேபா� ம��ேம ஒ� நி�ரா� மி�

�ைன�ப�ய�க�ைத� ெப��. 

+

+

+

+

+ + 

+ +

கீ��க�டவ�றி� ஒ�ைற� தவ�ர ம�தி மயலி� உைற�ட�

ெதாட��ைடய�.அ�த ஒ�� எ�?  

(a) நர��� ��ட� வ�ைரவாக� கட�த�ப��. 

(b) ரா�வ�ய� க� ஆ�ஸா�கள�� ஆ�கா�ேக இைடெவள�கைள

ஏ�ப���கி�றன.  

(c) நர��� ��ட� கட�த��காக ஆ�ற� ெவள��பா� அதிக��த� 

(d) ெசய� மி�ன��த� தா�த� வழி கட�த�ப�கிற�. 

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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��� ெச�க� ெதாட�பான பல ���க� கீேழ தர�ப���ளன.அவ�றி�

��� ெச�க� ப�றிய ச�யான ���க� யாைவ?  

���க�:

I.அதிக ஒள�ய�� ��சி ெச�கைள வ�ட ��� ெச�க� �ைற�த உண�திற�

ெகா���ளன.

II.இைவ நிற�கைள உணர� பய�ப�கி�றன.

III. எ��ரா�சி� எ��� ஒள� நிறமி சிவ�� வ�ண ஒள�ைய உண�கிற�.

IV. வ�ழி�திைரய�� ஃேபாவ�யா ப�திய�� காண�ப�கிற�.            

(a) (iii),(ii) ம��� (i)  (b) (ii),(iii) ம��� (iv)  (c) (i),(iii) ம��� (iv)  (d) (i),(ii) ம��� (iv)

கீ��க�ட �றநர�� ம�டல�தி� ப�தியான உட� நர�� ம�டல�

ெதாட�பான ���கள�� தவறான ��� எ�? 

(a) எ���� தைசக��� நர��க� ெச�கி�றன. 

(b) இத� வழி�ெதாட�� ெபா�வாக வ���ப இய�கமா��. 

(c) இத� வழி�ெதாட�கள�� சில, அன��ைசவ�� என�ப�கி�றன.   

(d) இத� வழி�ெதாட�� நா�� நி�ரா�க� உ�ளன.

ஆ�ஸா� படல�தி�கிைடேயயான மி�ன��த� ஓ�� நிைல

மி�ன��த�ைதவ�ட அதிக எதி� மி�த�ைம�ைடயதாக� காண�ப�டா�

நி�ரா� எ�த நிைலய�� இ��பதாக� க�த�ப��?  

(a) மி��ைன�ப�ய�க ந��க�   (b) உ�ச மி��ைன�ப�ய�க� 

(c) மி� �ைன�ப�ய�க ம��சி   (d) �ைற மி��ைன�ப�ய�க� 

12)

13)

14)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

ேவதிய ஒ��கிைண��

Total Mark : 13

Multiple Choice Question
13 x 1 = 13

உடலி� நிைலயான அக���நிைலைய பராம��ப� இ�ப���

அறிய�ப�கி�ற�.   

(a) ஒ����ப���த�   (b) உட� சமநிைல ேப�த�   (c) ஒ��கிைண�� 

(d) ஹா�ேமா�கள�� க���பா� 

கீேழ தர�ப���ள இைணய�� எ� ��ைமயான நாளமி�லா� �ர�ப�

இைணயா��?  

(a) ைதம� ம��� வ��தக�   (b) அ��ன� ம��� அ�டக� 

(c) பாராைதரா�� ம��� அ��ன�     (d) கைணய� ம��� பாராைதரா��  

கீ� வ�வனவ��� எ�த ஹா�ேமா� ப����ட� �ர�ப�ய�� தா�க�தினா�

�ர�ப� இ�ைல.   

(a) ைதரா�ஸி�     (b) இ��லி�   (c) ஈ��ேராஜ�    

(d) ���ேகாகா��கா��க�     

மன�த வ��தக�தி� வ��த�வா�க� எதனா� க���ப��த�ப�கி�ற�? 

(a) ���ைனசி� ஹா�ேமா�         (b) ஃபாலி�கிைள� ���� ஹா�ேமா�   

(c) ஃபாலி�கிைள� ���� ஹா�ேமா� ம��� �ேராலா���   

(d) வள��சி ஹா�ேமா� ம��� �ேராலா���  

இர�த� சீர�தி� கா�சிய� அளைவ ெநறி�ப���வ� 

(a) ைதரா�ஸி�     (b) FSH   (c) கைணய� 

(d) ைதரா�� ம��� பாராைதரா�� 

அேயா�� கல�த உ�� இதைன� த��தலி� ��கிய�ப�கா��கிற�.  

(a) ��ெக��    (b) �க�வ�   (c) கா�ட�    (d) அ�ேராெமகாலி    

ேநா��தைட�கா��ட� ெதாட��ைடய �ர�ப� எ�?   

(a) ப�ன�ய� �ர�ப�    (b) அ��ன� �ர�ப�   (c) ைதம� �ர�ப� 

(d) பாராைதரா�� �ர�ப� 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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கீ�வ�� இன���� ஹா�ேமா�க� ப�றிய ���கள�� ச�யானைத�

�றி�ப�ட��, 

(a) LH ���தலா� ��� ெச�க� ேட�ேடா��ேராைன உ�ப�தி ெச�கி�றன. 

   

(b) க��ப� ���ய�தா� �ர�க�ப�� �ேராெஜ��ேரா� �ழ�ைத ப�ற�ப��

ேபா� ப�� இ���� தைசநா�கைள ெம�ைமயா��கி�ற�.  

(c) ெச�ேடாலி ெச�க� ம��� கா��ப� ���ய� ஆகியைவ

�ேராெஜ��ேராைன உ�ப�தி ெச�கி�றன.    

(d) உய��ய� அ��பைடய�� கா�ப� ���ய� உ�வா��� �ேரெஜ�ேரா��

தா�ேச� இைண���படல� உ�வா��� �ேராேஜ��ேரா�� மா�ப�கி�ற�. 

   

வள��சி ஹா�ேமா� மிைக �ர�பா� �ழ�ைதக���� ேதா��வ�. 

(a) கி��ன�ச�    (b) இரா�ச�த�ைம     (c) கிேரவ�� ேநா�   (d) ெட�டன� 

ஒ� க���ற ெப� �ழ�ைதைய ெப���ளா�.அ��ழ�ைத ��ைடயான

வள��சி,�ைளவள��சி �ைறபா�, �ைற�த அறிவா�ற� திற�, இய����

மாறான ேதா� ஆகிய அறி�றியா� பாதி�க�ப���ள�.இத�� காரண�.       

(a) �ைற�த அள� வள��சி ஹா�ேமா� �ர�� 

(b) ைதரா�� �ர�ப�ய�� ��� ேநா�   (c) பா�� ��டாலி� மிைக�ர��     

(d) உணவ�� அேயா�� ப�றா��ைற 

எ�த அைம�பா� ைஹேபாதலாம� ��ப�தி ப����ட��ட�

இைண���ள�.     

(a) நி�ேராைஹேபாைபஸிஸி�  ெட��ைர��க�       

(b) நி�ேராைஹேபாைபஸிஸி� ஆ�ஸா�க�    

(c) ெப��ைள� ப�திய�� இ��� வ�� ெவ�ைம இைழ� ப�ைடக�  

(d) ைஹேபாைபசிய� ேபா��ட� ெதா���.     

கீ�வ�வனவ��� ச�யான ��� எ�? 

(a) கா�சிேடான�� ம��� ைதேமாசி� ஆகியைவ ைதரா�� ஹா�ேமா�க� 

(b) ெப�சி� ம��� �ேராலா��� இைர�ைபய�� �ர�கி�ற�. 

(c) ெச���� ம��� ெராடா�ஸி� ஆகியன பாலிெப�ைட� ஹா�ேமா�க�

ஆ��.      

(d) கா��ேசா� ம��� ஆ�ேடா��ேரா� ஆகியைவ ��ரா��

ஹா�ேமா�க� ஆ��.      

ைதரா�� �ர�ப� ப�றி அைன�� தவறான ���கைள ேத��ெத��க��. 

அ) RBC ய�� உ�ப�தி பண�ைய   ம���ப���கி�ற�. 

ஆ) இ� ந��ம��� மி�ப�ெபா��கைள பா�கா�பதி� உத�கி�ற�.

இ) இத� மிைக உ�ப�தி இர�த அ��த�ைத �ைற�கி�ற�.

ஈ) ஆ�ேயாப�ளா��கைள ���கி�ற�.          

(a) அ ம��� ஆ    (b) இ ம��� ஈ     (c) அ ம��� ஈ   (d) அ ம��� இ 

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

வண�க வ�ல�கியலி� ேபா��க�

Total Mark : 13

Multiple Choice Question
13 x 1 = 13

கீ� வ�வனவ��� ம��� உர உ�ப�திய�� ெதாட�ப�ற� எ�? 

அ) ம� வள�ைத� பா�கா�த� 

ஆ) கன�ம� ெபா��கைள சிைத�த� 

இ) �ைளக�, கா�ேறா�ட� ம��� ஈர�பத�ைத த�க ைவ�த� த�ைம

ேபா�றவ�ைற அள��கி�ற�.  

ஈ) உய��ய� சிைத����படாத க�ம�கைள சிைத�கி�ற�. 

(a) அ ம��� ஆ ச�    (b) இ ம��� ஈ ச�    (c) ஆ ம��� ஈ தவ� 

(d) அ ம��� இ தவ� 

கீ� வ�வனவ��� எ� உ�நா�� இன ம��� அ�ல. 

(a) ெப�ேயான���     (b) ேல�ப��ேடா     (c) ���ல�   

(d) ஆ�ேடா கீேடானா   

கீ�வ�வனவ�ைற� ெபா���க.   

1. பா�ப��� ேமா� 

அ) சா�பா  i) �கா 

2.ஆ�ேரயா அ�ஸெம�சி� 

ஆ) ம�ெப�   ii) எ� 

3.ஆ�ேரயா ைமலி�டா 

இ) அ�ஜு�  iii) ட�ஸா� 

4.அ�டாக� �சின� 

ஈ) ஆமண��  iv) ம�ெப� 

ச�யான ஒ�ைற ேத��ெத�              

(a) 1-ஆ-iv    (b) 2-அ-i    (c) 3-இ-iii   (d) 4-ஈ-ii  

ஏ�ப�� ______ லி��� ெபற�ப�கி�ற�.  

(a) ேல�ஸிஃெப� ேல�கா       (b) ெநாசிமா பா�ப�சி�    (c) அ�டாக�  �சின� 

(d) அ�டாக� ைமலி�டா  

ேதன� வள��� இ�வா� அைழ�க�ப�கி�ற�. 

(a) ெச�க�ச�    (b) ேல� க�ச�    (c) ெவ�மிக�ச�     (d) ஏப�க�ச�  
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2)

3)
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அர��� ��சிைய� ப�றிய ���கள�� எ� தவ�?  

(a) ��ண�ய , ஒ��� த�ைம��ள,ஊ��� ெச��� ெசதி�க�ைடய ��சி 

(b) த��ைடய உறி���ழைல தாவர�தி�வ��� �ைழ�� சா�ைற உறி�சி

வள�கி�றன.  

(c) அர�ைக த� உடலி� ப�� ப�திய�� இ��� �ர�கி�ற�. 

(d) ஆ� அர��� ��சி அதிக அளவ�� அர�� உ�ப�தி��� காரணமாகிற�.  

அ��வாேபான��� எ�ற ெதாழி� ��பமான� ________     

(a) ம��வள��� ம��� ந�� உய�� வள��� இைண�ததா��. 

(b) ந�� உய�� வள��� ம��� ம�ண��லா தாவர வள���� இைண�த� ஆ��. 

(c) ம��� வள���� ந�� உய�� வள���� இைண�த�. 

(d) இறா� வள��� ம��� ந�� உய�� வள���� இைண�ததா��. 

இறா� சா����ள வைக 

(a) கிர�ேடஷியா      (b) அ�னலிடா   (c) �ேகபேபாடா       (d) ெபலிசிேபாடா   

���� சி�ப� சா��த வைக 

(a) ேக��ேராேபாடா      (b) ெசபேலாேபாடா       (c) �ேகபேபாடா     

(d) ெபலிசிேபாடா     

உ�நா�� ம��வள��� எ�ப� 

(a) ஆ�கடலி� ம��ப���த�   (b) கட�கைர ஓர ம��ப���த� 

(c) ந�ன��� ம��வள��� ம��� ம��ப���த�   

(d) ம�ன�லி��� ம�� எ�ெண� ப���ெத��த� 

��ட�ப�ட இன�ெப��க ெதாழி� ��ப� இதி� பய�ப�கிற�. 

(a) கட� ம�� வள���   (b) ம�� ப���தலி�   (c) ம�� வள��ப�� 

(d) உ�நா�� ம��வள��ப��  

இஸி�கிளா� எதி� பய�ப��த�ப�கிற�?  

(a) ஒய�� தயா��த�   (b) ஒய�ைன ��திக��க 

(c) ஒய�ைன வ�க���ப���த�   (d) ஒய�ைன� பத�ப��த� 

ச�யாக ெபா��த�ப���ள இைணைய ேத�� ெச�. 

(a) ��ைடய��பைவ - ப�ரா�மா   (b) கறி�ேகாழி வைக (Brolier)  - ெல�ஹா��    

(c) இ�வைக - ெவ�ைள ப�ள�ம� ரா�    (d) அல�கார வைக - சி��கி   
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