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கழுத்துப் பகுதியில் காணப்படும் ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பி

i) அட்ரீனல் சுரப்பி

ii) பிட்யூட்டரிச் சுரப்பி

iii) ததராய்டு சுரப்பி

iv) கதணயம்



ததல -

அ) பிடய்ூடட்ரி சுரப்பி

ஆ) பினியல் சுரப்பி

கழுத்து -

அ) ததராய்டு சுரப்பி

ஆ) பாராததராய்டு சுரப்பி

மாரப்ு -

அ) ததமஸ் சுரப்பி
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குன்றல் பகுப்பு என்பதுஇனசச்சல்கதளஉருவாக்கும் ஒரு நிகழ்வு. 

குன்றல் பகுப்பு நதடசபறும் சசல்கள்

i) இனப்சபருக்க எபிதீலியல் சசல்கள்

ii) சதாடுஉணரவ்ு எபிதீலியல் சசல்கள்

iii) க்யூபாய்டல் எபிதீலியல் சசல்கள்

iv) தூண்எபிதீலியல் சசல்கள்
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சபண்களின் இரண்டாம் பால் பண்புகதள

கடட்ுப்படுத்த கீழ்க்கண்ட எந்தஹாரம்மான்

உதவுகிறது?

A. அடர்ினல் காரட்க்ஸ்

B. ஈஸ்டம்ராசென்

C. சடஸ்மடாஸ்டீமரான்

D. புமராசெஸ்ட்ரான்
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கடல்நீரிலிருந்து சாதாரணஉப்பு சபறப்படும் முதற?

A. பதங்கமாதல்

B. ஆவியாதல்

C. படிகமாக்கல்

D. வடிகடட்ுதல்
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உலகில் மூன்றாவதுஉயரமான கஞ்சன் ெங்கா சிகரம்

உள்ளஇடம்

A. ெம்மு காஷ்மீர்

B. உத்தரகாண்ட்

C. சிக்கிம்

D. அருணாசச்லப்பிரமதசம்
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எந்த வருடம் வனவிலங்கு சட்டம் இயற்றப்பட்டது?

A. 1976

B. 1972

C. 1986

D. 1982
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தமிழ்நாடட்ில் நிலக்கரி அதிகம் காணப்படும் வதக?

A. ஆந்த்ரதசட்

B. பிடட்ுமனஸ்

C. லிக்தனட்

D. பீட்
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தண்டி கடற்கதரதய காந்தி சசன்றதடந்த நாள்?

A. 5 ஏப்ரல் 1930

B. 5 ஏப்ரல் 1932

C. 25 ஏப்ரல் 1931

D. எதுவுமில்தல
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சசன்தனஉயர் நீதிமன்றத்தின் மதுதரக் கிதள
எப்மபாது சதாடங்கப்பட்டது?

A. 2001

B. 2002

C. 2003

D. 2004
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எயிடஸ்்தவரஸ் எந்தஜிமனாமால்ஆனது?

DNA 

RNA 

குமராமமாமசாம்

ஜீன்
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தவதளயின்இதயம் எத்ததனஅதறகளாக
பிரிக்கப்படட்ுள்ளது?

மூன்று

இரண்டு

நான்கு

ஆறு
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ஜீன் என்பது?

ஓர்வதகயானவிதத

இளதமதயக் காக்கும் மருந்து

மிகசச்ிறியஉயிரினம்

பரம்பதரக் காரணி
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கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்று பாதுகாப்பு திசுஅல்ல?

பாரன்தகமா

ஸ்கிளரீன்தகமா

மகாலன்தகமா

புமளாயம்
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பூமியில்முதல்உயிர் மதான்றியஇடம்?

நிலம்

நீர்

பாதலவனம்

காற்று
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சசரிகல்சர் எனப்படுவது?

படட்ு பூசச்ி வளரப்்பு

மதனீ வளரப்்பு

மீன் வளரப்்பு

மல்சபரி வளரப்்பு
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எது எடட்ுத் சதாதகநூல்இல்தல?

A. நற்றிதண

B. பரிபாடல்

C. சநடுநல்வாதட

D. குறுந்சதாதக



17
தமிழ்நாட்டின் சபரன்ாடஷ்ா எனஅதழக்கப்படட்வர்

யார?்

A. மு.வரதராசனார்

B. வாணிதாசன்

C. ம.சபா.சிவஞானம்

D. கல்கி
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கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஓர் எழுத்து ஒருசமாழியின் சபாருள்

சபாருந்தாத சதாடர் எது?

நீ –சவறுத்தல்

தூ –சவண்தம

சீ –கிணறு

கூ - பறதவ
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பின்வருவனவற்றில் சபாருந்தாச் சசால் எது எனக்
காண்க.

பழசமாழி

தகந்நிதல

முதுசமாழிக்காஞ்சி

மதலபடுகடாம்
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விதடக்மகற்றவினாதவத் மதரந்்சதடு.

இயற்தகதயமனிதன்மிஞ்சமுடியாது

எததமனிதன் மிஞ்சமுடியாது?

எப்படிமனிதன்மிஞ்சமுடியாது?

எததசயல்லாம் மிஞ்சமுடியாது

மனிதனால்மிஞ்சமுடியாதுயார?்
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சபாருந்தாதததத் மதரந்்சதடு.

கனிஇதழ்

காந்தள்விரல்

பல்முதத்ு

மலரடி
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பாரதியார்ஆசிரியராக இருந்த வாரப்பத்திரிக்தக எது?

சுமதசமித்திரன்

இந்தியா

சக்கரவரத்்தினி

பாலபாரதம்



சுமதசமித்திரனில் உதவிஆசிரியராக

சக்கரவரத்்தினி மகளிர் மாத இதழிலும்

இந்தியா என்றவார இதழில்

சூரிமயாதயம்

கரம்மயாகி

ததடசசய்யப்பட்ட

பாரதியின் "இந்தியா" பத்திரிதக

புதுதவயில் சவளியானது.
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மரபுப் பிதழதய நீக்கிய சதாடர் எது?

அம்பு வீசிமான் குடட்ிதயக் காயப்படுத்தினான்

பனந்மதாடட்த்தில்ஆந்ததஅலறுவது மகள்

சதன்தன ஓதலயால் கீற்றுப் பின்னுவாரக்ள்

கஞ்சி சாப்பிட்டால் காய்சச்லுக்கு நல்லது
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சபாருந்தாத இதணதயக் கண்டறிக

களி -மகிழ்சச்ி

வாதல -இளம்சபண்

தால் - சநற்பயிர்

ஆழி - சக்கரம்
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“தண்டளி” –சரியானபிரித்தறிததலத் மதரக்.

தண் + அளி

தன்தம + அளி

தண்தம + அளி

தன் + அளி


