
ஒ� மதி�ெப� ேத��

11th Standard - New

உய��-வ�ல�கிய�

எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க�

Reg.No. :                 

Time : 01:30:00 Hrs

Total Marks : 90

90 x 1 = 90

உய���ளைவ உய�ர�றைவகள���� எ�வா� ேவ�ப�கி�றன? 

(a) இன�ெப��க�   (b) வள��சி  (c) வள�சிைத மா�ற�   (d) இட�ெபய��சி 

ஒ�த ப��கள�� தர�ைத� ெப�ற உய��ன��� 

(a) சி�றின�   (b) வைக�பா��� ெதா�தி   (c) ேப�ன�   (d) ���ப� 

தர�ைத� ப�றி க�தாம�, வைக�பா���  ஒ�ெவா� அல�  

(a) டா�சா�      (b) வைக   (c) சி�றின�   (d) ��ெரய��    

கீ��க�டவ��� எ� சமதர�தி� இ�ைல  

(a) ப�ைரேம�டா    (b) ஆ��ேதா��ரா     (c) ���ரா    (d) இ�ெச�டா   

எ�த வைக�பா�� க�வ� டா�சா� ப�றிய ��வ�வர�கைள� ெகா���ள�.  

(a) வைக�பா��� திற�ேகா�   (b) ெஹ�ேப�ய�   (c) தாவர� 

(d) ேமாேனாஃகிரா�   

ப��ய�� த�ைம எ�ற பத�ைத� ���யவ� யா�? 

(a) வா�ட� ேராஸ�   (b) எ.ஜி.டா��ேல       (c) அ��டா��  

(d) எப�.�.கா�ேடா�   

கிளாேடாகிரா� எ�ப� கீ��க�ட ப��கைள� ெகா���ள�.    

(a) உட�ெசயலிய� ம��� உய��ேவதிய�ய� 

(b) ப�ணாம� ப��க� ம��� மர�வழி�  ப��க� 

(c) ப��ய�� த�ைம ம��� இன�ெதாட�� ெதா��பைம� 

(d) ேம��றி�ப��ட ஏ�மி�ைல 

�ல��� வைக�பா��� க�வ�ய�� இ� அட�கி��ள�. 

(a) �.எ�.ஏ & ஆ�.எ�.ஏ         

(b) ைம�ேடாகா���யா ம��� எ�ேடா ப�ளாசவைல     

(c) ெச��வ� ம��� ப�ளா�மா �ேரா���   (d) ேம��றிய அைன��� 

நிேட�யாவ�� காண�ப�� சம�சீ� அைம��    

(a) ஆர   (b) இ�ப�க   (c) ஐ�தைறக�ைடய ஆர   (d) சம�சீர�ற 
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கட� சாம�தி சா����ள ெதா�தி 

(a) �ேரா�ேடாேசாவா     (b) ேபா�ஃெபரா     (c) சீெல��ேர�டா     

(d) எகிேனாெட�ேம�டா    

த�ைட����கள�� காண�ப�� கழி� ந��க� ெச�க�  

(a) �ேரா�ேடாெநஃ���யா      (b) �ட� ெச�க�   (c) ெசாலிேனாைச��க�   

(d) இைவ அைன��� 

கீ��கா�� எ�த உய��ய� '�ய� க���த�' நைடெப�கிற�? 

(a) ம��   (b) உ�ைள���   (c) ம���   (d) க��ர� ��    

ம����கள�� ெநஃ���யா�க� கீ��கா�� உ��� ெச��� அேத ெசயைல�

ெச�கிற�.    

(a) இறா� ம�ன�� ெச��க�   (b) ப�ளேன�யாவ�� �ட� ெச�க�     

(c) ��சிகள�� �வாச��ழ�    (d) ைஹ�ராவ�� ெநம�ேடாப�ளா���க�      

இவ��� எ� உ�ைமயான உட��ழிைய� ெகா�ட�? 

(a) அ�கா��   (b) ெப���மா      (c) ைசகா�   (d) �ன�யா ேசாலிய� 

க�ட அைம�� இத� ��கிய�ப�� 

(a) வைள� தைச� ���க�     (b) ��ேதாலிக�   (c) க��காலிக� 

(d) �ழி�டலிக� 

ெப���மாவ��  இட�ெபய��சி   இத� உதவ��ட� நைடெப�கிற�. 

(a) வைளய� தைசக�   (b) ந�� வா���தைசக� ம��� சீ�டா�க�  

(c) வைளய�தைசக�, ந�ளவா���தைசக� ம��� சீ�டா�க�     (d) பாரேபா�யா   

இய�ைகய��, மிக அதிக எ�ண��ைகய�� சி�றின�கைள� ெகா�ட உய��க� 

(a) ��சிக�   (b) பறைவக�   (c) ஆ�சிேயா�ெப��க�     (d) ��ைசக� 

இவ��� எ� கிர�ேடஷிய உய��?     

(a) இறா� ம��   (b) ந�ைத   (c) கட�சாம�தி   (d) ைஹ�ரா  

கர�பா� ��சிய�� �வாச நி�மி. 

(a) ஹ�ேமா�ேளாப��    (b) ஹ�ேமாசயன��    (c) ஆ�ஸிஹ�ேமா�ேளாப��   

(d) ஹ�ேமாஎ����   

எ�ெதா�தி உய��கள�� �ற�ச�டக�  ைக��னாலான கி���கிைள�

ெகா���ள�?      

(a) வைள�தைச� ���க�  (b) �ைள�டலிக�   (c) க��காலிக� 

(d) ��ேதாலிக� 

ப�க�ேகா��  உண�� உ���க� இதி� காண�ப�கிற�. 

(a) சலமா�ட�     (b) தவைள   (c) த�ண�� பா��   (d) ம��

கா�கள�ற இ�வா�வ�  

(a) இ�திேயாஃப��     (b) ைஹலா    (c) ரானா   (d) சலமா�ட�    

நா�� அைர இதய� இதி� காண�ப��. 

(a) ப�லி   (b) பா��   (c) ேத�   (d) �தைல 
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இவ��� ெபா��தம�ற இைணைய� ேத��ெத�.  

(a) மன�த�க� -��ேயாெடலி�     (b) பறைவக� -��ேயாெடலி�   

(c) ப�லிக� -��ேகாெடலி�     (d) திமி�கல� - அ�ேமாேனாெடலி�   

கீ�� கா�பைவகள��  எ� ��ைடய��� பா���? 

(a) ெட�ஃப�ன�      (b) ேம�ேராப�     (c) ஆ�ன�ேதா��க�      (d) ஈ�வ�  

�ேம��� (கா�றைற ெகா�ட) எ���க� காண�ப�� உய��

(a) பா���க�  (b) பறைவக�  (c) ஊ�வன  (d) கட�ப��க�

ச�யான இைணைய� ேத��ெத���� ெபா���க.

வ�ைச – I வ�ைச – II 

(p) ந�ைத  (i) ேப� ம��

(q) ெட�டாலிய� (ii) ைகடா�

(r) கீ�ேடாப��ரா (iii) ஆ�ப�� ந�ைத

(s) ஆ�ேடாப� (iv) த�த ஓ� (Tusk shell)

(a) (p) – (ii), (q) – (i), (r) – (iii), (s) – (iv),  (b) (p) – (iii), (q) – (iv), (r) – (ii), (s) – (i),

(c) (p) – (ii), (q) – (iv), (r) – (i), (s) – (iii),  (d) (p) – (i), (q) – (ii), (r) – (iii), (s) – (iv),

கீ��க��க�ட எ�ெதா�திய�� �தி� உய��க� ஆரசம�சீரைம�ைப��,

லா�வா�க� இ�ப�க சம�சீரைம�ைப�� ெகா���ளன?

(a) ெம��டலிக�  (b) ��ேதாலிக�  (c) க��காலிக�

(d) வைள�தைச� ���க�

எ�த இைண ச�யாக� ெபா��த�ப���ள�?

(a) ஃைபசாலியா – ேபா���கீசிய� பைடவ�ர�  (b) ெப�னா�லா – கட� வ�சிறி

(c) ஆட�சியா - கட� ேபனா  (d) கா�ேகான�யா – கட� சாம�தி

கனச�ர வ�வ எப�த�லியததி� ��கியப�ண�.

(a) பா�கா��  (b) �ர��  (c) உறி��த�  (d) ‘ஆ’ ம��� ‘இ’

�� இைழ ெகா�ட எப�த�லிய� காண�ப�� இட�

(a) ேதா�  (b) ெச���பாைத  (c) ப��த�ைப  (d) �����ழ�

இைண���தி�வ�� தள�ெபா�ள�� காண�ப�� நா�ைழ யா�?

(a) ெகா�லாஜ�  (b) ஏ�ேயாலா�  (c) ���ெத���  (d) �ழ� வ�வ நா�ைழ

தி��க��கிைடய��  ெபா��க� கசிவைத� த���� அைம��

(a) இ��ைகான ச�தி��க�  (b) ஒ��� ச�தி��க�  (c) இைடெவள� ச�தி��க�

(d) ம�� த�ைம ச�தி��க�

ப�ற�த �ழ�ைதகள�� உட� ந��க� ஏ�ப��தாம� ெவ�ப உ�ப�தி ெச��

உட� ெவ�ப� அதிக��ப� எத� �ல�?

(a) ெவ�ைள� ெகா���  (b) ப���� ெகா���  (c) ம�ச� ெகா���

(d) நிறம�ற ெகா���
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லா�ப��ேடா மா��� ம���வ�� சிற்���ப�தியான கிைளெட�ல� 

காண�ப�வ�.

(a) 13 �த� 14 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

(b) 14 �த� 17 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

(c) 12 �த� 13 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

(d) 14 �த� 16 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

ம����கள�� பா� த�ைம  

(a) தன��பா� உய��க�   (b) இ�பா� உய��க� ஆனா� �யக���த� இ�ைல  

(c) �ய� க���த� ெகா�ட இ�பா� உய��க� 

(d) க�ன� இன�ெப��க உய��க� 

ம����க� உய��வாழ, த� வ�வான தைசகளா� �மிைய� �ைள���

ெச�கி�றன.அ�ேபா� க�ம� ெபா��கைள�� ம�ைண�� உ�ெகா��

உட���� ேதைவயான உண��ட� ெபா��கைள

எ����ெகா�கி�றன.இ�நிைலைலய��, ம���வ�� இ��ைனக��

சமமாக ம�ைண உ�ெகா�கி�றன எ�ப� ச�யா? தவறா?

(a) ச�  (b) தவ�

கர�பா� ��சிய�� தைல�ப�திய�� _________ இைண ________  ம���

_________  வ�வ� க�க� உ�ளன.

(a) ஓ�ைண, கா�ப�ற ����க�க�, ம��� சி�ந�ரக வ�வ

(b) ஈ�ைண, கா���ள ����க�க�, ம��� வ�ட வ�வ

(c) பலய�ைண, கா�ப�ற ����க�க�, ம��� சி�ந�ரக வ�வ

(d) பலய�ைண, கா���ள ����க�க�, ம��� சி�ந�ரக வ�வ

ெப��ப�ளேன�டாவ�� மா�ப�ஜிய� ���ழ�க� அைம���ள ப�தி ம���

எ�ண��ைக.

(a) ந���ட� ம��� ப���ட� ச�தி�ப��, ேதாராயமாக 150

(b) ���ட� ம��� ந���ட� ச�தி�ப�� ,ேதாராயமாக 150.

(c) அைரைவ�ைபய�ைன� ���� 8.

(d) ெப���ட� ம��� மல��ட� ச�தி�ப�� 8.

கர�பா� ��சிய�� பா�ைவய�� வைக.

(a) ��ப�மாண�  (b) இ�ப�மாண�  (c) ெமாைச�  

(d) கர�பா� ��சிய�� பா�ைவ காண�ப�வதி�ைல.

ஆ� ம��� ெப� கர�பா� ��சிய�� எ�தைன வய���� க�ட�க�

காண�ப�கி�றன.

(a) 10,10  (b) 9,10  (c) 8,10  (d) 9,9

எதி� திற�த வைக ��ேறா�ட ம�டல� காண�ப�வதி�ைல.

(a) தவைள  (b) ம���  (c) �றா  (d) கர�பா� ��சி
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தவைளய�� வா���ழி �வாச�.

(a) நாசி� �ைளகைளக� ��ய����� ேபா� அதிக��கிற�.

(b) �ைரய�ர� �வாச�தி� ேபா� நி��த�ப�கிற�.

(c) பற��� ஈ�கைள� ப�����ேபா� அதிக��கிற�.

(d) வா� திற�தி����ேபா� நி��த�ப�கிற�.

தவைளய�� சி�ந�ரக�. 

(a) ஆ��கிெநஃ�ரா�  (b) �ேராெநஃ�ரா�  (c) ம�ேசாெநஃ�ரா�

(d) ெம�டாெநஃ�ேரா�

தவைளய�� தைல�ப�ர�ைடய�� காண�ப�� ெச��க� எைத

உண���கி�றன.

(a) ��� ம��க�� இ�வா�வ�களா� இ��தன

(b) தவைள ஒ�த ��ேனா�கள�லி��� ம��க� ேதா�றின.

(c) வ�� கால�தி� தவைளக� ெச��கைள� ெப��

(d) ெச��க� ெகா�ட ��ேனா�கள�லி��� தவைளக� ேதா�றின.

கீ�வ�வனவ��� தவறான ��ைற� ேத�� ெச�ய��

(a) ம���வ�� ஒ� ஆ� இன��ைள உ�ள�

(b) ம���வ�� இட�ெபய��சி�� ����க� பய�ப�கி�றன.

(c) ம���வ�� உட�ட��வ�� வ�ட�தைசக� ம��ேம உ�ளன.

(d) ��ேளாேசா� என�ப�வ� ம��� �டலி� ஒ�ப�தியா��

கீ�வ�வனவ��� கர�பா� ��சிய�� உண�� உ��� எ�?

(a) உண� ந��சிக�, ����க�க�, ேம�தாேம�தாைடந��சிக�,

மல��ைழ�த��க�

(b) உண�ந��சிக�, ����க�க�, ேம�தாைடந��சிக�

(c) உண�ந��சிக�, ஓ�ம���யா, ேம�தாைட ந��சிக�, �ெட�ன�

(d) உண�ந��சிக�, க�க�, ேம�தாைட ந��சிக� ம��� நட��� கா�கள��

டா�ஸ� ப�தி

கீ�வ�வனவ�றி��ள தவறான வா�கியைத� �றி�ப�ட��.

(a) ப��தந�� ெகா��ைப  பா�மமா��கிற�

(b) ைக� (இைர�ைப�பா�) இைர�ைபய�� உ�ள

ேச��க�ப�ட அமில� த�ைம�ைடய உணவா��

(c) கைணயந�� லிப��கைள ெகா��� அமில� ம��� கிள�சராலாக மா��கிற�.

(d) எ��ேராைகேன� இைர�ைப ந�� �ர�ைப ���கிற�

ைக� (இைர�ைபபா�) எ�ப�……..

(a) ெகா��ைப ெகா��� �க�களாக மா��� ெசய�

(b) கிள�சராலி� உ�ள/ைமெச� ெபா��கைள ெகா��� �க�களாக மா���

ெசய�

(c) இைர�ைப ந�� �ல� ஓரள� ெச��த அமில உணைவ உ�வா��த�

(d) ந���ட� ப�திய�� ��ைமயாக  ெந��த உண� ந��மைத உ�வா��த�

43)

44)

45)

46)

47)
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கைணய ந�� ம��� ைபகா�பேன� உ�வாதைல� ���� ஹா�ேமா�

(a) ஆ�சிேயாெட�சி� ம��� எப�ெநஃ���  (b) ேக���� ம��� இ��லி�

(c) ேகாலிசி�ேடாைகன�� ம��� ெச����  (d) இ��லி� ம��� ���கா�

ஒ�� (oddi) �����தைச எதைன� பா�கா�கிற�?

(a) க��ர� - கைணய நாள�  (b) ெபா�� ப��த நாள�  (c) கைணய நாள�

(d) சி��� நாள�

சி��டலி� ெசய� மி�கட�த� நிக��சி �ல� எ� உ�கிரகி�க�ப�கி�ற�.

(a) ���ேகா�  (b) அமிேனா அமில�க�  (c) ேசா�ய�அயன�க�

(d) ேம��றிய அைன���

கீ�வ�வனவ��� எ�த இைண தவறான�?

(a) ெப�சி� – இைர�ைப  (b) ெர�ன�� –க��ர�  (c) ���ஸி� – சி��ட�

(d) டயலி� - வா��ழி

கிள�சரா�, ெகா��� அமில� ம��� ேமாேனா கிள�சைர�கைள உ�கிரகி�ப�

(a) �ட� உறி�சிய���ள நிணந�� நாள�க�  (b) இைர�ைப �வ�

(c) ெப���ட�  (d) �ட�றி�சிய�� உ�ள இர�த �� நாள�க�.

ெகா��� ெச�மான�தி� �த� ப�

(a) பா�மமாத�  (b) ெநாதி ெசய�பா�  (c) லா���க� வழிேய உ�கிரகி�த�

(d) அ�ேபா� தி��கள�� ேசமி��

எ��ேராைகேனேராைகேன� எதைன மா��வதி� ப�ேக�கிற�

(a) ெப�ஸிேனாஜைன ெப�ஸினாக மா��தலி�

(b) ���ஸிேனாஜைன ���ஸினாக மா��தலி�

(c) �ரத�கைள� பாலிெப�ைட�களாக மா��தலி�

(d) காசிேனாஜைன காசினாக மா��தலி�

கீ� உ�ளனவ��� ெபா��தாத இைண எ�?

(a) ப�லி�ப�� ம��� ப�லிவ����-சி��ட� ந��

(b) �டா��ைச ந�ரா� ப��த�-அைமேல�க�  (c) ெகா��� ெச��த�-லிேப�க�

(d) உமி�ந�� �ர�ப�-பேரா��

ச�யான இைணகைள உ�வா��க

வ�ைச –I வ�ைச –II

P) சி��ட� i) மிக�ெப�ய ெதாழி�சாைல

Q) கைணய�  ii) ���ேகா� உ�கிரகி�த�

R) க��ர� iii) மி�ப� ெபா��கைள� கட��த�

S) ெப���ட� iv) ெச�மான� ம��� உ�கிரகி�த�

(a) ( P- iv ) ( Q- iii) ( R- i ) ( S- ii )  (b) ( P- iii ) (Q- ii ) ( R- i ) ( S- iv )  (c) ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- i ) (S- ii )

(d) ( P- ii) (Q-iv ) ( R- iii ) ( S- i )

50)
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ச�யான இைணகைள உ�வா��க

வ�ைச –I வ�ைச –II 

P) சி��ட� i) 23 ெச.ம�

Q)ெப��ட� ii) 4 ம��ட�

R) உண���ழ� iii) 12.5 ெச.ம�

S)ெதா�ைட iv) 1.5 ம�

(a) ( P- iv ) ( Q- ii) ( R- i ) ( S- iii )  (b) ( P- ii ) (Q- iv ) ( R- i ) ( S- iii )  (c) ( P- i ) ( Q- iii ) ( R- ii ) (S- iv )

(d) ( P- iii) ( Q- i ) ( R- ii ) ( S- iv )

ச�யான இைணகைள உ�வா��க

வ�ைச –I வ�ைச –II

P) லிேப� i) �டா��

Q)ெப�சி� ii) காசி�

R) ெர�ன�� iii) �ரத�

S) டயலி� iv) லிப��

(a) ( P- iv ) ( Q- ii) ( R- i ) ( S- iii )  (b) ( P- iii ) (Q- iv ) ( R- ii ) ( S- i )  (c) ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- ii) (S- i )

(d) ( P- iii) ( Q- ii ) ( R- iv ) ( S- i )

கீ� வ�வனவ��� எ� க��ரலி� பண�ய�ல.

(a) இ��லி� உ�ப�தி  (b) ந�� ந��க�  (c) கிைள�ேகாஜி� ேசமி��

(d) ப��த ந�� உ�ப�தி

�ட�றி�சி ப�றிய தவறான ��ைற� �றி�ப�ட��

(a) �ட������சிகைள ெகா���ளன

(b) இைவ �ற�பர�ைப அதிக்��கி�றன

(c) இவ�றி� இர�த ��நாள�க�� நிணந�� �ழ�க�� உ�ளன

(d) இைவெகா��� ெச��தலி� ப�ேக�கி�றன

�வாச�ைத� க��பப���வ�

(a) ெப��ைள   (b) ��ள�  (c) சி��ைள   (d) பா��

எ��ப�ைட� தைசக�  இதன�ைடேய அைம���ள 

(a) ��ெக���� ெதாட�   (b) மா�ெப���   (c) வ�லா எ���க� 

(d) �ர�வைள� �ைள 

��சிகள�� �வாச உ���க� 

(a) �����ழ�க�   (b) ெச��க�   (c) ப�ைச �ர�ப�க�   (d) �ைரய�ர�க� 

ஆ��மா ஏ�பட� காரண� 

(a) ��ர� �ழி��� இர�த�ேபா��   (b) ��கி� ெதா�� 

(c) உதரவ�தான� ேசத�   (d) �ைரய�ர� ெதா�� 

ஆ�சிஜ� ப��ைக நிைல வ�ைளவ�� 

(a) சி�மா��   (b) ேந��ேகா�   (c) வைள�த�   (d) ந��ச�ர மிைக வைள� 

ஒ� சாதாரண மன�தன�� ����கா�� அள� 

(a) 800 மிலி   (b) 1200 மிலி   (c) 500 மிலி   (d) 1100-1200மிலி 
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உ��வாச�தி� ேபா� உதரவ�தான� 

(a) வ��வைடகிற�   (b) எ�த மா�ற�� இ�ைல 

(c) தளர�� ேம��வ��த அைம�ைப� ெப�கிற�   (d) ���கி� த�ைடயாகிற� 

இர�த�தி� �ல� �ைரய�ர���� ெச��� கா�ப� ைட ஆ�ைச�� நிைல 

(a) கா�பான�� அமில�   (b) ஆ�சிஹ�ேமா�ேளாப�� 

(c) க�பமிேனாஹ�ேமா�ேளாப��   (d) கா�பா�சி ஹ�ேமா�ேளாப�� 

�ைரய�ர�க���� 1500 மிலி கா�� இ���� நிைல 

(a) உய�����திற�   (b) ����கா�� அள�   (c) எ�சிய ெகா�ளள� 

(d) உ���� ேசமி��� ெகா�ளள� 

உய����� திற�எ�ப� 

(a) ����கா�� அள� +உ��வாச ேசமி��� ெகா�ளள� 

(b) ����கா�� அள� +ெவள���வாச ேசமி��� ெகா�ளள� 

(c) எ�சிய ெகா�ளள� +ெவள���வாச ேசமி��� ெகா�ளள� 

(d) ����கா�� அள� +உ��வாச ேசமி��� ெகா�ளள� +ெவள���வாச

ேசமி��� ெகா�ளள� 

�ைகப���தலினா� கீ��க�ட எ�த� ெபா�� வா� ப�மா�ற

ம�டல�திைன பாதி�கிற�.

(a) கா�ப� ேமானா�ைச� ம��� ��� ேநா� காரண�க�

(b) கா�ப� ேமானா�ைச� ம��� நி�ேகா��

(c) ��� ேநா� காரண�க� ம��� தா�  (d) நி�ேகா�� ம��� தா�

ந��ட ஆ��த ������ப�� சில வ�னா�க� நா� கா�ைற �வாசி�பதி�ைல

இத��� காரண�.

(a) இர�த�தி� அதிக CO  இ��பதா�   (b) இர�த�தி� அதிக O  இ��பதா� 

(c) இர�த�தி� �ைறவான CO  இ��பதா� 

(d) இர�த�தி� �ைறவான O  இ��பதா� 

2 2

2

2

ப�தி I இ�ேநா�க�� ப�தி II இ� அத�கான அறி�றிக�� தர�ப���ளன.

ச�யான இைணைய� ேத��ெத�

ப�தி- I ப�தி-II

P) ஆ��மா
i) அ��க� உ�வா��

மா��சள�

Q) எ�ஃைபசீமா

ii) கா ��

��ணைறகள��

ெவ�ைளய��க�

���த�

R) நிமேமான�யாiii) ஒ�வாைம

(a) P = iii Q = ii R = i  (b) P=iii Q = i R = ii  (c) P=ii Q = iii R = i  (d) P=ii Q = i R = iii
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கீ��க�டவ��� எ� �ைரய�ரலி� நைடெப�� வா�� ப�மா�ற�ைத�

சிற�பாக வ�ள��கிற�?

(a) �வாச�தி� ேபா�  கா�� ��ணைற��� வா� �ைழவ��

ெவள�ேய�வ�� நைடெப�கிற�.

(b) இர�த ��நாள�கள�லி��� கா�ப� -ைட - ஆ�ைஸ� கா��

��ணைறய�� உ�ள கா�றி� வ�ரவ�� ெச�கிற�.

(c) இர�த� ம��� கா�� ��ணைறக��கிைடேய அட��தி ேவ�பா���

காரணமாக ஆ�ஸிஜ� ம��� கா�ப� –ைட - ஆ�ைஸ� வ�ரவ�� ெச�கிற�.

(d) ஈ) கா �� ��ணைறகள�லி��� ஆ�ஸிஜ�, ஆ�ஸிஜன�ற இர�த� தி���

வ�ரவ�� ெச�கிற�.

ச�யான இைணைய� ேத��ெத�

ப�தி- I ப�தி-II

p  )உ��வாச�திற�

உ��வாச�தி���ப�ற� வலி��

�வாசி�க �ப��

கா �றி� அதிக�ப�ச

ெகா�ளள�

q )ெவள���வாச�திற�

ii.ெவ ள���வாச�தி���

ப�ற� �ைரய�ரலி� உ�ள

கா �றி� ெகா�ளள�

R  )உ ய���ப�திற�

அ�ல� ��கிய�திற�

iii.ெவ ள���வாச�தி���

ப�ற� உ�ள���க�ப��

கா�றி� ெகா�ளள�

S )FRC

உ��வாச�தி��� ப�ற�

ெவ ள� ேய�ற�ப��

கா �றி� ெகா�ளள�

(a) P-i Q-ii R-iii S-iv  (b) P-ii Q-iii R-iv S-i  (c) P-ii Q-iii R-i S-iv  (d) P-iii Q-iv R-i S-ii

ச�யான இைணைய�. ேத��ெத�

ப�தி - I ப�தி - II

(P) ���� கா �� அள�
i. 1000 �த� 1100

மி.லி. வைர

(Q) எ�சிய ெகா�ளள� ii.500 மி.லி.

(R) ெவ ள���வாச

ேசமி��� ெகா�ளள�

iii.2500 �த� 3000

மி.லி. வைர

(S) உ��வாச ேசமி���

ெகா�ளள�

iv.1100 �த� 1200 

மி.லி. வைர

(a) P-ii Q-iv R-i S-iii  (b) P-iii Q-ii R-iv S-i   (c) P-ii Q-iv R-iii S-i  (d) P-iii Q-iv R-i S-ii

நிணந��� பண� யா�?

(a) �ைள���  ஆ�சிஜைன கட��த�  (b) CO  ைவ �ைரய�ர�க��  கட��த�

(c) ெச�லிைட� திரவ�ைத  இர�த�தி��� ெகா�� வ�வ�

(d) இர�த� சிவ்�� ம��� ெவ�ைளய��கைள நிணந�� க�வ���� ெகா��

வ�வ�

2
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இர�த உைறதலி� ப�ேக��� ப�ளா�மா �ரத� எ�?

(a) �ேளா�லி�  (b) ஃைப��ேனாஜ�  (c) அ��மி�  (d) சீர� அைமேல�

மிக அதிக எ�ண�ைகய�� காண�ப�� இர�த ெவ�ைளய� எ�?

(a) ஈேயாசிேனாஃப��  (b) நி��ேராஃப��  (c) ேபேசாஃப��  (d) மாேனாைச�

இர�த� உைறதலி� ப�ேக�காத� எ�?

(a) ஃைப���  (b) கா�சிய�  (c) இர�த த��க�  (d) ப�லி�ப��

நிணந�� நிறம��� காண�ப�வத� காரண�.

(a) இர�த ெவ�ைளய��க� இ�லாததா�

(b) இர�த ெவ�ைளய��க� இ��பதா�  (c) ஹ�ேமா�ேளாப�� இ�லாததா�

(d) இர�த� சிவ�ப��க� இ�லாததா�

கீ��க�டவ��� எத� �ற�பர�ப�� இ� இ��ப� அ�ல� இ�லாைமயா�

இர�த வைகக� உ�வாகிற�.

(a) ெவ�ைளய��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��ெஜ� இ��ப� (அ) உ�ளதா�

(b) சிவ�ப��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��பா� இ��ப�

(c) சிவ�ப��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��ெஜ� இ��ப�

(d) ெவ�ைளய��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��பா� இ��ப�

இர�த�சிவ�ப��கள�� �ற�பர�ப�� A ம��� B ஆ��ஜ�க� உ�ள ஒ� நப�

எ�த இர�த வ��ைப� சா��தவ�?

(a) A  (b) B  (c) AB  (d) O

இைவ சிைத�க�ப�வதா� எ��ேராப�ளா�ேடாஸி� ஃப��டாலி� ஏ�ப�கிற�

(a) க�வ�� இர�த�சிவ�ப��க�

(b) க� இதய இர�த� �ழ� அைட�பா� பாதி�க�ப�த�

(c) க�வ�� இர�த ெவ�ைளய��க�

(d) க� மினம�டா ேநாயா� பாதி�க�ப�த�

இதய�தி� ‘ட�’ ஒலி இதனா� ஏ�ப�கிற�.

(a) ஆ���ேலா  ெவ�����லா� வா��க� ��வதா�

(b) அைர�ச�திர வா��க� திற�பதா�  (c) அைர�ச�திரவா��க� ��வதா�

(d) ஆ���ேலா ெவ�����லா� வா��க� திற�பதா�

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)
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இர�த ��நாள�க�� இர�த ஓ�ட�தி� ேவக� மிக�� �ைறவ� ஏ�

(a) வல� ெவ����கிைள வ�ட� �ைற�தள� இர�த ெவள�ேய�ற�ைத�

ெகா�ட இட� ெவ����கி� �ல� சி�டமி� இர�த ��நாள�க���

இர�த� அள��க�ப�வதா�.

(b) இர�த ��நாள�க� இதய�ைத வ���� த�ள�ய���பதா� இர�த ஓ�ட�

ெம�வாக நைடெப�கிற�

(c) இர�த ��நாள�கள��ெமா�த� பர�� ��தமன�கள�� ெமா�த பர�ைபவ�ட�

ெப�ய�

(d) இர�த ��நாள�கள�� �வ�, ெச�க���� ஆ�ஸிஜைன� ப�மா��

அளவ��� ெம�லியதாக இ�ைல

(e) இர�த �� நாள�கள�� இர�த�ைத� ெச��த இயலாத அள��� டய�டாலி�

அ��த� �ைறவாக உ�ள�.

நிைனவ�ழ�த நிைலய�� உ�ள ஒ� ேநாயாள� அவசர� சிகி�ைச� ப��வ����

ெகா�� ெச�ல�ப��, உடன�யாக இர�த� ெச��த ேவ��ய நிைலய��

உளளா�. ஏெனன�� அவ�� இத�� ��ைதய அவ�� ம���வ� தகவ�கைள�

ெத���ெகா�ளேவா , அ�ல� த�ேபா� இர�த வைகைய ஆராயேவா 

ேநரமி�லாத நிைலய��, எ�த வைக இர�த� அவ���� ெகா��க�படலா�?

(a) A-  (b) AB  (c) O+  (d) O-

கீ�ெகா��க�ப���ள பண�கள�� எ�த�பண� இர�த� சிவ�� அ��களா�

ேம�ெகா�ள இய�� அ�ல� இயலா�? உன� பதிைல� ���கமாக

நியாய�ப���க

(a) �ரத உ�ப�தி  (b) ெச� ப��த�  (c) லிப�� உ�ப�தி  (d) ெசய�மி� கட�த�

88)

89)

90)
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ஒ� மதி�ெப� ேத�� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

உய��லக�

Total Mark : 7

Multiple Choice Question
7 x 1 = 7

உய���ளைவ உய�ர�றைவகள���� எ�வா� ேவ�ப�கி�றன? 

(a) இன�ெப��க�   (b) வள��சி  (c) வள�சிைத மா�ற�   (d) இட�ெபய��சி 

ஒ�த ப��கள�� தர�ைத� ெப�ற உய��ன��� 

(a) சி�றின�   (b) வைக�பா��� ெதா�தி   (c) ேப�ன�   (d) ���ப� 

தர�ைத� ப�றி க�தாம�, வைக�பா���  ஒ�ெவா� அல�  

(a) டா�சா�      (b) வைக   (c) சி�றின�   (d) ��ெரய��    

கீ��க�டவ��� எ� சமதர�தி� இ�ைல  

(a) ப�ைரேம�டா    (b) ஆ��ேதா��ரா     (c) ���ரா    (d) இ�ெச�டா   

எ�த வைக�பா�� க�வ� டா�சா� ப�றிய ��வ�வர�கைள�

ெகா���ள�.  

(a) வைக�பா��� திற�ேகா�   (b) ெஹ�ேப�ய�   (c) தாவர� 

(d) ேமாேனாஃகிரா�   

ப��ய�� த�ைம எ�ற பத�ைத� ���யவ� யா�? 

(a) வா�ட� ேராஸ�   (b) எ.ஜி.டா��ேல       (c) அ��டா��  

(d) எப�.�.கா�ேடா�   

கிளாேடாகிரா� எ�ப� கீ��க�ட ப��கைள� ெகா���ள�.    

(a) உட�ெசயலிய� ம��� உய��ேவதிய�ய� 

(b) ப�ணாம� ப��க� ம��� மர�வழி�  ப��க� 

(c) ப��ய�� த�ைம ம��� இன�ெதாட�� ெதா��பைம� 

(d) ேம��றி�ப��ட ஏ�மி�ைல 

1)

2)

3)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

வ�ல��லக�

Total Mark : 20

Multiple Choice Question
20 x 1 = 20

இவ��� எ� உ�ைமயான உட��ழிைய� ெகா�ட�? 

(a) அ�கா��   (b) ெப���மா      (c) ைசகா�   (d) �ன�யா ேசாலிய� 

க�ட அைம�� இத� ��கிய�ப�� 

(a) வைள� தைச� ���க�     (b) ��ேதாலிக�   (c) க��காலிக� 

(d) �ழி�டலிக� 

ெப���மாவ��  இட�ெபய��சி   இத� உதவ��ட� நைடெப�கிற�. 

(a) வைளய� தைசக�   (b) ந�� வா���தைசக� ம��� சீ�டா�க�  

(c) வைளய�தைசக�, ந�ளவா���தைசக� ம��� சீ�டா�க�   

(d) பாரேபா�யா   

இய�ைகய��, மிக அதிக எ�ண��ைகய�� சி�றின�கைள� ெகா�ட

உய��க� 

(a) ��சிக�   (b) பறைவக�   (c) ஆ�சிேயா�ெப��க�     (d) ��ைசக� 

இவ��� எ� கிர�ேடஷிய உய��?     

(a) இறா� ம��   (b) ந�ைத   (c) கட�சாம�தி   (d) ைஹ�ரா  

கர�பா� ��சிய�� �வாச நி�மி. 

(a) ஹ�ேமா�ேளாப��    (b) ஹ�ேமாசயன��    (c) ஆ�ஸிஹ�ேமா�ேளாப��   

(d) ஹ�ேமாஎ����   

எ�ெதா�தி உய��கள�� �ற�ச�டக�  ைக��னாலான கி���கிைள�

ெகா���ள�?      

(a) வைள�தைச� ���க�  (b) �ைள�டலிக�   (c) க��காலிக� 

(d) ��ேதாலிக� 

ப�க�ேகா��  உண�� உ���க� இதி� காண�ப�கிற�. 

(a) சலமா�ட�     (b) தவைள   (c) த�ண�� பா��   (d) ம��

கா�கள�ற இ�வா�வ�  

(a) இ�திேயாஃப��     (b) ைஹலா    (c) ரானா   (d) சலமா�ட�    

1)

2)

3)
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5)
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நா�� அைர இதய� இதி� காண�ப��. 

(a) ப�லி   (b) பா��   (c) ேத�   (d) �தைல 

இவ��� ெபா��தம�ற இைணைய� ேத��ெத�.  

(a) மன�த�க� -��ேயாெடலி�     (b) பறைவக� -��ேயாெடலி�   

(c) ப�லிக� -��ேகாெடலி�     (d) திமி�கல� - அ�ேமாேனாெடலி�   

கீ�� கா�பைவகள��  எ� ��ைடய��� பா���? 

(a) ெட�ஃப�ன�      (b) ேம�ேராப�     (c) ஆ�ன�ேதா��க�      (d) ஈ�வ�  

�ேம��� (கா�றைற ெகா�ட) எ���க� காண�ப�� உய��

(a) பா���க�  (b) பறைவக�  (c) ஊ�வன  (d) கட�ப��க�

ச�யான இைணைய� ேத��ெத���� ெபா���க.

வ�ைச – I வ�ைச – II 

(p) ந�ைத  (i) ேப� ம��

(q) ெட�டாலிய� (ii) ைகடா�

(r) கீ�ேடாப��ரா (iii) ஆ�ப�� ந�ைத

(s) ஆ�ேடாப� (iv) த�த ஓ� (Tusk shell)

(a) (p) – (ii), (q) – (i), (r) – (iii), (s) – (iv),  (b) (p) – (iii), (q) – (iv), (r) – (ii), (s) – (i),

(c) (p) – (ii), (q) – (iv), (r) – (i), (s) – (iii),  (d) (p) – (i), (q) – (ii), (r) – (iii), (s) – (iv),

கீ��க��க�ட எ�ெதா�திய�� �தி� உய��க� ஆரசம�சீரைம�ைப��,

லா�வா�க� இ�ப�க சம�சீரைம�ைப�� ெகா���ளன?

(a) ெம��டலிக�  (b) ��ேதாலிக�  (c) க��காலிக�

(d) வைள�தைச� ���க�

நிேட�யாவ�� காண�ப�� சம�சீ� அைம��    

(a) ஆர   (b) இ�ப�க   (c) ஐ�தைறக�ைடய ஆர   (d) சம�சீர�ற 

கட� சாம�தி சா����ள ெதா�தி 

(a) �ேரா�ேடாேசாவா     (b) ேபா�ஃெபரா     (c) சீெல��ேர�டா     

(d) எகிேனாெட�ேம�டா    

த�ைட����கள�� காண�ப�� கழி� ந��க� ெச�க�  

(a) �ேரா�ேடாெநஃ���யா      (b) �ட� ெச�க�   (c) ெசாலிேனாைச��க�   

(d) இைவ அைன��� 

கீ��கா�� எ�த உய��ய� '�ய� க���த�' நைடெப�கிற�? 

(a) ம��   (b) உ�ைள���   (c) ம���   (d) க��ர� ��    

ம����கள�� ெநஃ���யா�க� கீ��கா�� உ��� ெச��� அேத

ெசயைல� ெச�கிற�.    

(a) இறா� ம�ன�� ெச��க�   (b) ப�ளேன�யாவ�� �ட� ெச�க�     

(c) ��சிகள�� �வாச��ழ�    (d) ைஹ�ராவ�� ெநம�ேடாப�ளா���க�      
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� ஒ� மதி�ெப� ேத��-3 - 1

11th Standard - New

உய��ய�

தி� அளவ�லான க�டைம��

Total Mark : 5

Multiple Choice Question
5 x 1 = 5

கனச�ர வ�வ எப�த�லியததி� ��கியப�ண�.

(a) பா�கா��  (b) �ர��  (c) உறி��த�  (d) ‘ஆ’ ம��� ‘இ’

�� இைழ ெகா�ட எப�த�லிய� காண�ப�� இட�

(a) ேதா�  (b) ெச���பாைத  (c) ப��த�ைப  (d) �����ழ�

இைண���தி�வ�� தள�ெபா�ள�� காண�ப�� நா�ைழ யா�?

(a) ெகா�லாஜ�  (b) ஏ�ேயாலா�  (c) ���ெத���  (d) �ழ� வ�வ நா�ைழ

தி��க��கிைடய��  ெபா��க� கசிவைத� த���� அைம��

(a) இ��ைகான ச�தி��க�  (b) ஒ��� ச�தி��க�  (c) இைடெவள� ச�தி��க�

(d) ம�� த�ைம ச�தி��க�

ப�ற�த �ழ�ைதகள�� உட� ந��க� ஏ�ப��தாம� ெவ�ப உ�ப�தி ெச��

உட� ெவ�ப� அதிக��ப� எத� �ல�?

(a) ெவ�ைள� ெகா���  (b) ப���� ெகா���  (c) ம�ச� ெகா���

(d) நிறம�ற ெகா���

1)

2)

3)

4)

5)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

வ�ல��கள�� உ��� ம��� உ��� ம�டல�க�

Total Mark : 12

Multiple Choice Question
12 x 1 = 12

லா�ப��ேடா மா��� ம���வ�� சிற்���ப�தியான கிைளெட�ல� 

காண�ப�வ�.

(a) 13 �த� 14 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

(b) 14 �த� 17 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

(c) 12 �த� 13 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

(d) 14 �த� 16 வைர உ�ள க�ட�கள�� 

ம����கள�� பா� த�ைம  

(a) தன��பா� உய��க�   (b) இ�பா� உய��க� ஆனா� �யக���த� இ�ைல  

(c) �ய� க���த� ெகா�ட இ�பா� உய��க� 

(d) க�ன� இன�ெப��க உய��க� 

ம����க� உய��வாழ, த� வ�வான தைசகளா� �மிைய� �ைள���

ெச�கி�றன.அ�ேபா� க�ம� ெபா��கைள�� ம�ைண�� உ�ெகா��

உட���� ேதைவயான உண��ட� ெபா��கைள

எ����ெகா�கி�றன.இ�நிைலைலய��, ம���வ�� இ��ைனக��

சமமாக ம�ைண உ�ெகா�கி�றன எ�ப� ச�யா? தவறா?

(a) ச�  (b) தவ�

கர�பா� ��சிய�� தைல�ப�திய�� _________ இைண ________  ம���

_________  வ�வ� க�க� உ�ளன.

(a) ஓ�ைண, கா�ப�ற ����க�க�, ம��� சி�ந�ரக வ�வ

(b) ஈ�ைண, கா���ள ����க�க�, ம��� வ�ட வ�வ

(c) பலய�ைண, கா�ப�ற ����க�க�, ம��� சி�ந�ரக வ�வ

(d) பலய�ைண, கா���ள ����க�க�, ம��� சி�ந�ரக வ�வ

1)

2)

3)

4)
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ெப��ப�ளேன�டாவ�� மா�ப�ஜிய� ���ழ�க� அைம���ள ப�தி

ம��� எ�ண��ைக.

(a) ந���ட� ம��� ப���ட� ச�தி�ப��, ேதாராயமாக 150

(b) ���ட� ம��� ந���ட� ச�தி�ப�� ,ேதாராயமாக 150.

(c) அைரைவ�ைபய�ைன� ���� 8.

(d) ெப���ட� ம��� மல��ட� ச�தி�ப�� 8.

கர�பா� ��சிய�� பா�ைவய�� வைக.

(a) ��ப�மாண�  (b) இ�ப�மாண�  (c) ெமாைச�  

(d) கர�பா� ��சிய�� பா�ைவ காண�ப�வதி�ைல.

ஆ� ம��� ெப� கர�பா� ��சிய�� எ�தைன வய���� க�ட�க�

காண�ப�கி�றன.

(a) 10,10  (b) 9,10  (c) 8,10  (d) 9,9

எதி� திற�த வைக ��ேறா�ட ம�டல� காண�ப�வதி�ைல.

(a) தவைள  (b) ம���  (c) �றா  (d) கர�பா� ��சி

தவைளய�� வா���ழி �வாச�.

(a) நாசி� �ைளகைளக� ��ய����� ேபா� அதிக��கிற�.

(b) �ைரய�ர� �வாச�தி� ேபா� நி��த�ப�கிற�.

(c) பற��� ஈ�கைள� ப�����ேபா� அதிக��கிற�.

(d) வா� திற�தி����ேபா� நி��த�ப�கிற�.

தவைளய�� சி�ந�ரக�. 

(a) ஆ��கிெநஃ�ரா�  (b) �ேராெநஃ�ரா�  (c) ம�ேசாெநஃ�ரா�

(d) ெம�டாெநஃ�ேரா�

தவைளய�� தைல�ப�ர�ைடய�� காண�ப�� ெச��க� எைத

உண���கி�றன.

(a) ��� ம��க�� இ�வா�வ�களா� இ��தன

(b) தவைள ஒ�த ��ேனா�கள�லி��� ம��க� ேதா�றின.

(c) வ�� கால�தி� தவைளக� ெச��கைள� ெப��

(d) ெச��க� ெகா�ட ��ேனா�கள�லி��� தவைளக� ேதா�றின.

கீ�வ�வனவ��� தவறான ��ைற� ேத�� ெச�ய��

(a) ம���வ�� ஒ� ஆ� இன��ைள உ�ள�

(b) ம���வ�� இட�ெபய��சி�� ����க� பய�ப�கி�றன.

(c) ம���வ�� உட�ட��வ�� வ�ட�தைசக� ம��ேம உ�ளன.

(d) ��ேளாேசா� என�ப�வ� ம��� �டலி� ஒ�ப�தியா��

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

ெச��த� ம��� உ�கிரகி�த�

Total Mark : 12

Multiple Choice Question
12 x 1 = 12

ச�யான இைணகைள உ�வா��க

வ�ைச –I வ�ைச –II

P) சி��ட� i) மிக�ெப�ய ெதாழி�சாைல

Q) கைணய�  ii) ���ேகா� உ�கிரகி�த�

R) க��ர� iii) மி�ப� ெபா��கைள� கட��த�

S) ெப���ட� iv) ெச�மான� ம��� உ�கிரகி�த�

(a) ( P- iv ) ( Q- iii) ( R- i ) ( S- ii )  (b) ( P- iii ) (Q- ii ) ( R- i ) ( S- iv )  (c) ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- i ) (S- ii )

(d) ( P- ii) (Q-iv ) ( R- iii ) ( S- i )

ச�யான இைணகைள உ�வா��க

வ�ைச –I வ�ைச –II 

P) சி��ட� i) 23 ெச.ம�

Q)ெப��ட� ii) 4 ம��ட�

R) உண���ழ� iii) 12.5 ெச.ம�

S)ெதா�ைட iv) 1.5 ம�

(a) ( P- iv ) ( Q- ii) ( R- i ) ( S- iii )  (b) ( P- ii ) (Q- iv ) ( R- i ) ( S- iii )  (c) ( P- i ) ( Q- iii ) ( R- ii ) (S- iv )

(d) ( P- iii) ( Q- i ) ( R- ii ) ( S- iv )

கீ�வ�வனவ�றி��ள தவறான வா�கியைத� �றி�ப�ட��.

(a) ப��தந�� ெகா��ைப  பா�மமா��கிற�

(b) ைக� (இைர�ைப�பா�) இைர�ைபய�� உ�ள

ேச��க�ப�ட அமில� த�ைம�ைடய உணவா��

(c) கைணயந�� லிப��கைள ெகா��� அமில� ம��� கிள�சராலாக மா��கிற�.

(d) எ��ேராைகேன� இைர�ைப ந�� �ர�ைப ���கிற�

1)

2)

3)
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ைக� (இைர�ைபபா�) எ�ப�……..

(a) ெகா��ைப ெகா��� �க�களாக மா��� ெசய�

(b) கிள�சராலி� உ�ள/ைமெச� ெபா��கைள ெகா��� �க�களாக மா���

ெசய�

(c) இைர�ைப ந�� �ல� ஓரள� ெச��த அமில உணைவ உ�வா��த�

(d) ந���ட� ப�திய�� ��ைமயாக  ெந��த உண� ந��மைத உ�வா��த�

கைணய ந�� ம��� ைபகா�பேன� உ�வாதைல� ���� ஹா�ேமா�

(a) ஆ�சிேயாெட�சி� ம��� எப�ெநஃ���  (b) ேக���� ம��� இ��லி�

(c) ேகாலிசி�ேடாைகன�� ம��� ெச����  (d) இ��லி� ம��� ���கா�

ஒ�� (oddi) �����தைச எதைன� பா�கா�கிற�?

(a) க��ர� - கைணய நாள�  (b) ெபா�� ப��த நாள�  (c) கைணய நாள�

(d) சி��� நாள�

சி��டலி� ெசய� மி�கட�த� நிக��சி �ல� எ� உ�கிரகி�க�ப�கி�ற�.

(a) ���ேகா�  (b) அமிேனா அமில�க�  (c) ேசா�ய�அயன�க�

(d) ேம��றிய அைன���

கீ�வ�வனவ��� எ�த இைண தவறான�?

(a) ெப�சி� – இைர�ைப  (b) ெர�ன�� –க��ர�  (c) ���ஸி� – சி��ட�

(d) டயலி� - வா��ழி

கிள�சரா�, ெகா��� அமில� ம��� ேமாேனா கிள�சைர�கைள உ�கிரகி�ப�

(a) �ட� உறி�சிய���ள நிணந�� நாள�க�  (b) இைர�ைப �வ�

(c) ெப���ட�  (d) �ட�றி�சிய�� உ�ள இர�த �� நாள�க�.

ெகா��� ெச�மான�தி� �த� ப�

(a) பா�மமாத�  (b) ெநாதி ெசய�பா�  (c) லா���க� வழிேய உ�கிரகி�த�

(d) அ�ேபா� தி��கள�� ேசமி��

எ��ேராைகேனேராைகேன� எதைன மா��வதி� ப�ேக�கிற�

(a) ெப�ஸிேனாஜைன ெப�ஸினாக மா��தலி�

(b) ���ஸிேனாஜைன ���ஸினாக மா��தலி�

(c) �ரத�கைள� பாலிெப�ைட�களாக மா��தலி�

(d) காசிேனாஜைன காசினாக மா��தலி�

கீ� உ�ளனவ��� ெபா��தாத இைண எ�?

(a) ப�லி�ப�� ம��� ப�லிவ����-சி��ட� ந��

(b) �டா��ைச ந�ரா� ப��த�-அைமேல�க�

(c) ெகா��� ெச��த�-லிேப�க�  (d) உமி�ந�� �ர�ப�-பேரா��

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

�வாச�

Total Mark : 15

Multiple Choice Question
15 x 1 = 15

உ��வாச�தி� ேபா� உதரவ�தான� 

(a) வ��வைடகிற�   (b) எ�த மா�ற�� இ�ைல 

(c) தளர�� ேம��வ��த அைம�ைப� ெப�கிற�   (d) ���கி� த�ைடயாகிற� 

இர�த�தி� �ல� �ைரய�ர���� ெச��� கா�ப� ைட ஆ�ைச�� நிைல 

(a) கா�பான�� அமில�   (b) ஆ�சிஹ�ேமா�ேளாப�� 

(c) க�பமிேனாஹ�ேமா�ேளாப��   (d) கா�பா�சி ஹ�ேமா�ேளாப�� 

�ைரய�ர�க���� 1500 மிலி கா�� இ���� நிைல 

(a) உய�����திற�   (b) ����கா�� அள�   (c) எ�சிய ெகா�ளள� 

(d) உ���� ேசமி��� ெகா�ளள� 

உய����� திற�எ�ப� 

(a) ����கா�� அள� +உ��வாச ேசமி��� ெகா�ளள� 

(b) ����கா�� அள� +ெவள���வாச ேசமி��� ெகா�ளள� 

(c) எ�சிய ெகா�ளள� +ெவள���வாச ேசமி��� ெகா�ளள� 

(d) ����கா�� அள� +உ��வாச ேசமி��� ெகா�ளள� +ெவள���வாச

ேசமி��� ெகா�ளள� 

�ைகப���தலினா� கீ��க�ட எ�த� ெபா�� வா� ப�மா�ற

ம�டல�திைன பாதி�கிற�.

(a) கா�ப� ேமானா�ைச� ம��� ��� ேநா� காரண�க�

(b) கா�ப� ேமானா�ைச� ம��� நி�ேகா��

(c) ��� ேநா� காரண�க� ம��� தா�  (d) நி�ேகா�� ம��� தா�

ந��ட ஆ��த ������ப�� சில வ�னா�க� நா� கா�ைற �வாசி�பதி�ைல

இத��� காரண�.

(a) இர�த�தி� அதிக CO  இ��பதா�   (b) இர�த�தி� அதிக O  இ��பதா� 

(c) இர�த�தி� �ைறவான CO  இ��பதா� 

(d) இர�த�தி� �ைறவான O  இ��பதா� 

2 2

2

2
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ப�தி I இ�ேநா�க�� ப�தி II இ� அத�கான அறி�றிக�� தர�ப���ளன.

ச�யான இைணைய� ேத��ெத�

ப�தி- I ப�தி-II

P) ஆ��மா
i) அ��க� உ�வா��

மா��சள�

Q) எ�ஃைபசீமா

ii) கா ��

��ணைறகள��

ெவ�ைளய��க�

���த�

R) நிமேமான�யாiii) ஒ�வாைம

(a) P = iii Q = ii R = i  (b) P=iii Q = i R = ii  (c) P=ii Q = iii R = i  (d) P=ii Q = i R = iii

கீ��க�டவ��� எ� �ைரய�ரலி� நைடெப�� வா�� ப�மா�ற�ைத�

சிற�பாக வ�ள��கிற�?

(a) �வாச�தி� ேபா�  கா�� ��ணைற��� வா� �ைழவ��

ெவள�ேய�வ�� நைடெப�கிற�.

(b) இர�த ��நாள�கள�லி��� கா�ப� -ைட - ஆ�ைஸ� கா��

��ணைறய�� உ�ள கா�றி� வ�ரவ�� ெச�கிற�.

(c) இர�த� ம��� கா�� ��ணைறக��கிைடேய அட��தி ேவ�பா���

காரணமாக ஆ�ஸிஜ� ம��� கா�ப� –ைட - ஆ�ைஸ� வ�ரவ�� ெச�கிற�.

(d) ஈ) கா �� ��ணைறகள�லி��� ஆ�ஸிஜ�, ஆ�ஸிஜன�ற இர�த� தி���

வ�ரவ�� ெச�கிற�.

ச�யான இைணைய� ேத��ெத�

ப�தி- I ப�தி-II

p  )உ��வாச�திற�

உ��வாச�தி���ப�ற� வலி��

�வாசி�க �ப��

கா �றி� அதிக�ப�ச

ெகா�ளள�

q )ெவள���வாச�திற�

ii.ெவ ள���வாச�தி���

ப�ற� �ைரய�ரலி� உ�ள

கா �றி� ெகா�ளள�

R  )உ ய���ப�திற�

அ�ல� ��கிய�திற�

iii.ெவ ள���வாச�தி���

ப�ற� உ�ள���க�ப��

கா�றி� ெகா�ளள�

S )FRC

உ��வாச�தி��� ப�ற�

ெவ ள� ேய�ற�ப��

கா �றி� ெகா�ளள�

(a) P-i Q-ii R-iii S-iv  (b) P-ii Q-iii R-iv S-i  (c) P-ii Q-iii R-i S-iv  (d) P-iii Q-iv R-i S-ii

�வாச�ைத� க��பப���வ�

(a) ெப��ைள   (b) ��ள�  (c) சி��ைள   (d) பா��

எ��ப�ைட� தைசக�  இதன�ைடேய அைம���ள 

(a) ��ெக���� ெதாட�   (b) மா�ெப���   (c) வ�லா எ���க� 

(d) �ர�வைள� �ைள 

7)

8)

9)

10)

11)
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��சிகள�� �வாச உ���க� 

(a) �����ழ�க�   (b) ெச��க�   (c) ப�ைச �ர�ப�க�   (d) �ைரய�ர�க� 

ஆ��மா ஏ�பட� காரண� 

(a) ��ர� �ழி��� இர�த�ேபா��   (b) ��கி� ெதா�� 

(c) உதரவ�தான� ேசத�   (d) �ைரய�ர� ெதா�� 

ஆ�சிஜ� ப��ைக நிைல வ�ைளவ�� 

(a) சி�மா��   (b) ேந��ேகா�   (c) வைள�த�   (d) ந��ச�ர மிைக வைள� 

ஒ� சாதாரண மன�தன�� ����கா�� அள� 

(a) 800 மிலி   (b) 1200 மிலி   (c) 500 மிலி   (d) 1100-1200மிலி 

12)

13)

14)

15)
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எ�ெபா��� ெவ�றி இய�க� - 1

11th Standard - New

உய��ய�

உட� திரவ�க� ம��� ��ேறா�ட�

Total Mark : 15

Multiple Choice Question
15 x 1 = 15

நிணந��� பண� யா�?

(a) �ைள���  ஆ�சிஜைன கட��த�  (b) CO  ைவ �ைரய�ர�க��  கட��த�

(c) ெச�லிைட� திரவ�ைத  இர�த�தி��� ெகா�� வ�வ�

(d) இர�த� சிவ்�� ம��� ெவ�ைளய��கைள நிணந�� க�வ���� ெகா��

வ�வ�

2

இர�த உைறதலி� ப�ேக��� ப�ளா�மா �ரத� எ�?

(a) �ேளா�லி�  (b) ஃைப��ேனாஜ�  (c) அ��மி�  (d) சீர� அைமேல�

மிக அதிக எ�ண�ைகய�� காண�ப�� இர�த ெவ�ைளய� எ�?

(a) ஈேயாசிேனாஃப��  (b) நி��ேராஃப��  (c) ேபேசாஃப��  (d) மாேனாைச�

இர�த� உைறதலி� ப�ேக�காத� எ�?

(a) ஃைப���  (b) கா�சிய�  (c) இர�த த��க�  (d) ப�லி�ப��

நிணந�� நிறம��� காண�ப�வத� காரண�.

(a) இர�த ெவ�ைளய��க� இ�லாததா�

(b) இர�த ெவ�ைளய��க� இ��பதா�  (c) ஹ�ேமா�ேளாப�� இ�லாததா�

(d) இர�த� சிவ�ப��க� இ�லாததா�

கீ��க�டவ��� எத� �ற�பர�ப�� இ� இ��ப� அ�ல� இ�லாைமயா�

இர�த வைகக� உ�வாகிற�.

(a) ெவ�ைளய��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��ெஜ� இ��ப� (அ) உ�ளதா�

(b) சிவ�ப��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��பா� இ��ப�

(c) சிவ�ப��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��ெஜ� இ��ப�

(d) ெவ�ைளய��கள�� �ற�பர�ப�� ஆ��பா� இ��ப�

இர�த�சிவ�ப��கள�� �ற�பர�ப�� A ம��� B ஆ��ஜ�க� உ�ள ஒ�

நப� எ�த இர�த வ��ைப� சா��தவ�?

(a) A  (b) B  (c) AB  (d) O

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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இைவ சிைத�க�ப�வதா� எ��ேராப�ளா�ேடாஸி� ஃப��டாலி�

ஏ�ப�கிற�

(a) க�வ�� இர�த�சிவ�ப��க�

(b) க� இதய இர�த� �ழ� அைட�பா� பாதி�க�ப�த�

(c) க�வ�� இர�த ெவ�ைளய��க�

(d) க� மினம�டா ேநாயா� பாதி�க�ப�த�

இதய�தி� ‘ட�’ ஒலி இதனா� ஏ�ப�கிற�.

(a) ஆ���ேலா  ெவ�����லா� வா��க� ��வதா�

(b) அைர�ச�திர வா��க� திற�பதா�  (c) அைர�ச�திரவா��க� ��வதா�

(d) ஆ���ேலா ெவ�����லா� வா��க� திற�பதா�

இர�த ��நாள�க�� இர�த ஓ�ட�தி� ேவக� மிக�� �ைறவ� ஏ�

(a) வல� ெவ����கிைள வ�ட� �ைற�தள� இர�த ெவள�ேய�ற�ைத�

ெகா�ட இட� ெவ����கி� �ல� சி�டமி� இர�த ��நாள�க���

இர�த� அள��க�ப�வதா�.

(b) இர�த ��நாள�க� இதய�ைத வ���� த�ள�ய���பதா� இர�த ஓ�ட�

ெம�வாக நைடெப�கிற�

(c) இர�த ��நாள�கள��ெமா�த� பர�� ��தமன�கள�� ெமா�த

பர�ைபவ�ட� ெப�ய�

(d) இர�த ��நாள�கள�� �வ�, ெச�க���� ஆ�ஸிஜைன� ப�மா��

அளவ��� ெம�லியதாக இ�ைல

(e) இர�த �� நாள�கள�� இர�த�ைத� ெச��த இயலாத அள���

டய�டாலி� அ��த� �ைறவாக உ�ள�.

நிைனவ�ழ�த நிைலய�� உ�ள ஒ� ேநாயாள� அவசர� சிகி�ைச� ப��வ����

ெகா�� ெச�ல�ப��, உடன�யாக இர�த� ெச��த ேவ��ய நிைலய��

உளளா�. ஏெனன�� அவ�� இத�� ��ைதய அவ�� ம���வ�

தகவ�கைள� ெத���ெகா�ளேவா , அ�ல� த�ேபா� இர�த வைகைய

ஆராயேவா  ேநரமி�லாத நிைலய��, எ�த வைக இர�த� அவ����

ெகா��க�படலா�?

(a) A-  (b) AB  (c) O+  (d) O-

கீ�ெகா��க�ப���ள பண�கள�� எ�த�பண� இர�த� சிவ�� அ��களா�

ேம�ெகா�ள இய�� அ�ல� இயலா�? உன� பதிைல� ���கமாக

நியாய�ப���க

(a) �ரத உ�ப�தி  (b) ெச� ப��த�  (c) லிப�� உ�ப�தி  (d) ெசய�மி� கட�த�

சிைரகள�� இர�த ��நாள� ப�ைககள�� காண�ப�� ஊ�பரவ� அ��த�

(a) ந��ம அ��த�ைதவ�ட அதிக�

(b) திரவ�கள�� நிகர ெவள�ேய�ற அளவ�� ����

(c) திரவ�கள�� நிகர உறி��த�அளவ�� ����

(d) எ�வ�த மா�ற�� நிகழவ��ைல

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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ஒ� ேநாயாள�ய�� இதய�திலி��� ெவள�ேய�ற�ப�� இர�த அள�

7500மிலி/ நிமிட�, வ����ெகா�ள� 50 மிலி என�� அவர� நா������ வ�த�

(����/நிமிட�) எ�வள�?

(a) 50  (b) 100  (c) 150  (d) 400

எ�த ஒ� �றி�ப��ட ேநர�தி��, சிைரம�டல�தி� உ�ள இர�த� தமன�

ம�டல இர�த�ைத வ�ட அதிக�. சிைரகள�� எ�த ஒ� �றி�ப��ட ப��

இ�நிைலைய அ�மதி�கிற�

(a) ெம�ைமயான தைசக� இ�லாைம  (b) வா��க� இ��பதா�

(c) சிைரக� நிணந�� ����க��� அ�கி� இ��பதா�

(d) ெம�லிய எ�ேடாத�லிய �வ� இ��தலா�.

14)

15)
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