
 

= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg; gs;sp> rf;fuhk;ghisak;. 99655-31727                                         1 
 

         = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
    rf;fuhk;ghisak;> mfuk; (po)> vyr;rpg;ghisak;> 

  jpUr;nrq;NfhL(Tk) ehkf;fy;(Dt) 637202 
Cell : 99655-31727, 94432-31727 

miuahz;Lg; nghJj; Njh;T brk;gh; -2018 

ghlk;: caphp-jhtutpay;      19.12.2018           kjpg;ngz;fs;;: 35 
tFg;G : XI                          tpilf;Fwpg;Gfs; 
t.v gphpT-I kjpg;ngz;fs; 

1 அ) ஃபாஜ்பன்ன ாடி 1 

2 ஆ) பிரைன ாரபட்டுகள் 1 

3 இ) னவற்றிட ம ாட்டு 1 

4 அ) லில்லி ம் 1 

5 ஆ) ஜார்ஜ் பானலடு 1 

6 இ) துரைமெல்கள் 1 

7 a) அ) J. C னபாஸ்  1 

8 ஈ) தா ிைம் 1 

 பிரிவு - II 

(எரவன னும் நான்கு வி ாக்களுக்கு விரட ளி) 4x2=8 

9 னொ ின ா ிைஸ்  ற்றும் மெட்டினைா ிைஸ் ரலக்கன்கள் னவறுபாடு 
     ரலக்மகன் உடலத்தில் பாெிமெல்கள் பைவலின் அடிப்பரட ில் 
னொ ின ா ிைஸ் - பாெி மெல்கள் ரலக்மகன் உடலத்தில் ெைீாகப் 
பைவி ிருத்தல்,  
மெட்டினைா ிைஸ் - வரை றுக்கப்பட்டபாெி, பூஞ்ரெ அடுக்குகள் 
காைப்படுதல் 

 
 

1 
 
 

1 
 

10 அல்லி ட்டி   கைந்தத்தாள்கள்: 

         கைந்தத்தாள்கள்அல்லி இதழ்களுடன்ட்டிக் காைப்படும். 
எடுத்துக்காட்டு: கத்திரி, டாட்டூைா. 

1 
 

1 

11 நீரின் பண்புகள் (ஏனதனும் நான்கு பண்புகள்) 
 ட்டிரைவு  ற்றும் கூட்டிரைவுத் தன்ர  மகாண்டது.  
 ஆவி ாதலின் உள்ளுரற மவப்பத்ரத அதிக ாகக் மகாண்டது.  
 அதிக உருகு நிரல ற்றும் மகாதிநிரல மகாண்டது.  
 உலகலாவி  ரு கரைப்பா ாகத் திகழ்கிறது.  
 அதிகத் தன் மவப்பஏற்பு திறன் மகாண்டது.                    

 
 
 

4x ½ =2 
 

12 இருபக்க ருங்கர ந்த வாஸ்குலாா் கற்ரற ின் படம்                   

 

  

 

                                            வரைபடம்1+பாகங்கள்1 
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13 ொனறற்றம்  

     இந்த ரெலத்திலுள்ள நீைா து னவரின் கரைமபாருட்களுடன் 

னெரும்னபாது அது ொறு என்று அரழக்கப்படுகிறது. அதன்ன ல் ன லும் 

அதன்ன ல் னநாக்கி  கடத்தல் ொனறற்றம் என்றும் அரழக்கப்படுகிறது.           

2 

14 பச்ரெ ச் னொரக 

 இது ரு பற்றாக்குரற னநாய் ஆகும். 

 ரநட்ைஜன், மபாட்டாெி ம்,  க் ெீி ம் etc … க ி ங்களின் 

குரறபாட்டி ால் குனளானைாெிஸ் (பச்ரெ னொரக) இரலகள் பச்ரெ 

வண்ைத்ரத இழந்து  ஞ்ெள் நிற ரடகின்ற .  

 
 

2 
 
 
 

  
பிரிவு  - III  

(ஏனதனும் பன்று வி ாக்களுக்கு விரட ளி) 
வி ா எண் 18 கட்டா  வி ா 

3x3=9 

15 மவலாம ன் னவாா்கள்  ற்றும் எடுத்துக்காட்டு 

        ெில மதாற்றுவாழ் ஆர்க்கிடுகள் ெிறப்பு வரக மதாங்கும் தரைன ல் 

னவர்கரள உருவாக்குகின்ற . இவ்வரக னவர்கள் மவலாம ன் என்கின்ற 

ம ன்ர  ா  திசுரவக் மகாண்டிருக்கின்ற . இத்திசு காற்றிலிருந்து  

ஈைத்ரத உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகிறது.  

எடுத்துக்காட்டு: வாண்டா, மடன்ட்னைாபி ம், ஏரிடிஸ் 

 

 
 
 

2 
 
 
 

1 

16 குனைான ானொம் அர ப்பின் படம்  

 

 

 

 

 

 

                                                    (வரைபடம் 2 + பாகம் 1) 
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17 ெி ாப்ெிஸ் 

     த்திரெவு குனைான ானொம்கள் இத்துரை நிரல ில் 

இரைனொா்கின்ற . இதற்குச் ெி ாப்ெிஸ் என்று மப ாா். இந்த ெி ாப்ெிஸ் 

நிகழ்வு ெி ாப்டி ி ல் மதாகுப்பின் உதவி ால் ஏற்படுகிறது. 
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18 னவாா்தூவி மெல்கள்(கட்டா  வி ா) 

 னவரின் புறத்னதால் அடுக்கு இைண்டு வரக ா  புறத்னதால் 

மெல்கரளக் மகாண்டுள்ளது. அரவ நீண்ட  மெல்கள்  ற்றும் குட்ரட 

மெல்கள், குட்ரட மெல்கள் னவாா்தூவி மெல்கள் எ  

அரழக்கப்படுகின்ற .  

 இரவ னவாா்தூவிகளாக நீட்டிக்கப்படுகின்ற . 

 
 

2 
 
 
 
 
 

1 

19 சுவாெ ஈவு 

சுவாெித்தலின்னபாது மவளி ிடும் கார்பன் ரட ஆக்ரெடு அளவுக்கும் 

ப ன்படுத்தப்படும் ஆக்ஸிஜன் அளவுக்கும் உள்ள விகிதன  சுவாெ ஈவு 

அல்லது சுவாெ விகிதம் எ ப்படும். சுவாெ தளப்மபாருள்களின் தன்ர  

 ற்றும் அதன் ஆக்ெிஜன ற்றத்ரத மபாருத்து சுவாெ ஈவு  திப்பு  ாறுபடும். 

(அல்லது)   சுவாெ ஈவு =  
 𝐂𝐎𝟐 மவளி ிடும் அளவு 

𝐎𝟐   ப ன்படுத்தப்படும் அளவு  

 
3 
 
 

 பிரிவு - III 

கீழ்க்காடம் வி ாக்களுக்கு விரட ளிக்கவும் 
2x5=10 

20 தண்டின் பண்புகள் (எரவன னும் ஐந்து  ட்டும்)              

 தண்டு மபாதுவாக தாவைத்தின் தரைன ல் வளரும் பகுதி ாகும். 

 னநர் ளி நாட்டபம், எதிர்புவி நாட்டபம் மகாண்டது. 

 கடவும், கடவிரடப்பகுதிகளும் உரட து. 

 உடல வளர்ச்ெிர த் தரும் உடலம ாட்டுகரளபம், 

இ ப்மபருக்கத்திற்கா  இ ப்மபருக்க ம ாட்டுகரளபம் மகாண்டது. 

தண்டா து த ி ம ாட்டில் படிகிறது. 

 இளம் தண்டு பசுர  நிறத்தில் இருப்பதால் ளிச்னெர்க்ரக ில் 

ஈடுபடுகிறது. 

 இ ப்மபருக்க வளர்ச்ெி ின் னபாது தண்டா து  லர்கரளபம் 

க ிகரளபம் தாங்குகிறது. 

 கிரளகள் புறவளரிகளாகத் னதான்றுபரவ ாகும். 

 ெில தண்டுகள் பலவரக ா  பல மெல் னைா ங்கரளக் 

மகாண்டிருக்கும். 
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                         (my;yJ) 

ெிறப்பு வரக  ஞ்ெரி  

     எந்த ரு வரக ா  வளாா்ச்ெி பரறர பம் காட்ட இ லாத 

 ஞ்ெரிகள், ெிறப்பு வரக  ஞ்ெரிகளின் இ லாத  ஞ்ெரிகள், ெிறப்பு வரக 

 ஞ்ெரிகளின் கீழ் வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ள . 
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ரெ ாத்தி ம்   

     பழு  ஞ்ெரிபம் ரு த ி லரைப்னபால் காைப்படும். ெிறி  ருபால் 

 லாா்கள் னகாப்ரப வடிவ வட்டப் பூவடிச்மெதில்கள் சூழக் காைப்படும். 

ஆண் லாா்கள் ஸ்கார்பி ாய்டு பரற ில் அர ந்திருக்கும். மபண் லாா் 

த ித்து, ர  ப்பகுதி ில் நீண்ட காம்புடன் காைப்படும். ஆண்  லர்கள் 

 கைந்தத்தாள்  ட்டும்,மபண் லர் சூலகவட்டம்  ட்டுன  மகாண்டரவ. 

 ஞ்ெரி ஆைச்ெைீாகனவா , இருபக்கெைீாகனவா காைப்படும். னதன்சுைப்பி வட்ட 

பூவடிச்மெதிலின் ன ல் காைப்படும். 

 
 
 
 
 
ரெபந்னதாடி ம் 
     உள்ளடீற்ற னகாளவடிவ பூத்தளத்தின் உட்சுவரில் ரு பால்  லாா்கள் 
அர ந்த  ஞ்ெரி, வரிரெ ா  பூவடிச்மெதில்களால் சூழப்பட்ட ெிறி  
திறப்பா  ஆஸ்டின ால் தவிை பூத்தளம் படப்பட்டிருக்கும். ஆண் லர்கள், 
பால்நடுநிரல(பாலிலா)  லாா்கள் நடுவிலிருந்து அடிப்புறத்திலும் கலந்து 
காைப்படும். எடுத்துக்காட்டு ஃரபகஸ் ெிற்றி ங்கள்(ஆல ைம், அத்தி, 
அைெ ைம்) 
 
 
 
 
ெ ீான்தி ம்  
     வட்ட ா  தட்டுப்னபான்ற ெரதப்பற்றுரட  திறந்த பூத்தளத்தின்  ீது 
மபண் லர்கள் நடுவிலும், ஆண் லர்கள் விளிம்பிலும் காைப்படும். 
எடுத்துக்காட்டு டார்ஸ்டீ ி ா.                                                                
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
 
 

21 இருவித்திரல தாவைஇரல ின் குறுக்குமவட்டுத் னதாற்றம் 

 
                                                            (வரைபடம் 3 +பாகம் 2) 
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                         (my;yJ) 

கிரளக்காலிஸின் படிநிரலகள் 
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