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TNPSC,GROUP-2&4.VAO,-TET, EXAMS=SCIENCE MATERIAL
அறிவியல்

( LAB ASSISANT SCIENCE & GK )
அறிவியல் கருவிகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்...
01. அம்மீ ட்டர் (Ammeter) - மின்ன

ாட்டத்தின் வலிமமமய அளக்க உதவுவது

02. அலினமா மீ ட்டர் (Anemometer) - காற்றின் னவகமும், வசும்
ீ
திமையும்
அளந்தறிய உதவும் காற்று வச்ைளவி.
ீ

03. ஆடினயா மீ ட்டர் (Audiometer) - னகள்வித் திறம
அளவி.

அளக்க உதவும் னகளளாலி

04. ஆல்டி மீ ட்டர் (Altimeter): - குத்துயரங்கமள அளக்க உதவும் ஒருவமக
ைிறப்பு திரவமில்லா அழுத்தமா

ி.

05. எலக்ட்னராஸ்னகாப் (Electrosospe) - மின்ன
மின்காட்டி

06. கம்யுனடட்டர் (Commutator) - மின்ன
உதவும் மின் திமை மாற்றி, மட
னேர்மின்ன

ாட்டமாக மாற்றுவது.

ற்றம் கண்டு துலக்க உதவும்

ாட்டத் திமைமய மாற்ற அல்லது திருப்ப

னமா இயந்திரத்தில் மாறு மின்ன

ாட்டத்மத

07. னகாலரிமீ ட்டர் (Colorimeter) - ேிறங்களின் தீவிரத்மத ஒப்புனோக்க உதவும்
ேிற அளவி.

08. கனலாரி மீ ட்டர் (Calorimeter) - ளவப்பத்மத அளக்க உதவும் ளவம்மமயளவி
09. கால்வன
மின்

ளவி.

10. கிளி

ாமீ ட்டர் (Calvanometer) - மின்ன

ாட்டத்மத அளக்க உதவும் நுண்

ிக்கல் ளதர்னமாமீ ட்டர் (Clinical Thermometer) - ம

ேிமலமய அளக்க உதவும் னோயறி ளவப்ப அளவி.
11. குனரா

ித உடல் ளவப்ப

ா மீ ட்டர் (Chronometer) - கடல்பயணத்தில் தீர்க்கனரமக அளமவ

அறிந்து ளகாள்ள உதவும் கருவி னபான்று துல்லியமாகக் கால அளமவக்
காட்டும் கால அளவி.
12. ைாலின

ா மீ ட்டர் (Salinometer) - உப்புக் கமரைல்களின் அடர்த்திகமள

அளப்பதன் மூலம் அவற்றின் கமரைல் ளைறிமவத் தீர்மா
ஒருவமக தரவமா

ி (உப்புக்கமரைல் அளவி)

ிக்க உதவும்

13. ளைய்ஸ்னமா கிராஃப் (Seismograph) - ேில ேடுக்க அதிர்ச்ைிகளின்

தீவிரத்மதயும், னதாற்றத்மதயும் பதிவு ளைய்ய உதவும் பூகம்ப அளவி
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14. குவாட்ரண்ட் (Quadrant) - பயண அமமப்பு முமறயிலும், வா

வியலிலும்

குத்துயரங்கமளயும், னகாணங்கமளயும் அளக்க உதவும் ளைங்குத்தளவி.
15. டிரான்ைிஸ்டர் (Transistor) - மின்
அய

ாற்றமல மிமகப்படுத்துவதுடன், ளவப்ப

வால்வுகளின் பண்புகளும் ளகாண்டனதார் ைிறு மின் கூறுப் ளபாருள்.

16. ளடலிபிரிண்டர் (Teleprinter) - ளதாமல தூர இடங்களுக்குத் தா

ியங்கி

மூலம் ளைய்திகமள அனுப்பவும் ஏற்கவும், தகவல்கமள அச்ளைழுதவும்
உதவும் ளதாமல எழுதி.

17. ளடலி மீ ட்டர் (Telemeter) - வான் பயணத் ளதாமலவில் ேிகழும்
ேிகழ்வுகமளப் பதிவு ளைய்யும் கருவி (ளதாமல அளவி)

18. ளடலஸ்னகாப் (Telescope) - ளதாமலதூரப் ளபாருட்கமள ளபருக்கிக்காட்டும்
ளதாமல காட்டி.
19. மட

னமா (Dynamo) - இயந்திர ஆற்றமல மின்

20. மட

னமா மீ ட்டர் (Dynamometer) - மின் திறம

மின்திற

ளவி.

ாற்றலாக மாற்றும் கருவி
அளக்க உதவும்

21. ளதர்னமா மீ ட்டர் (Thermometer) - ளவப்ப ேிமலமய அளக்க உதவும் ளவப்ப
அளவி

22. ளதர்னமாஸ்னகாப் (Thermoscope) - ளவப்பத்தால் ஒரு ளபாருளின் பரும

ில்

ஏற்படும் அளவு மாற்றங்கமளக் ளகாண்டு ளவப்ப ேிமல னவறுபாட்மடத்
னதாராயமாக அளக்க உதவும் ளவப்பங்காட்டி.

23. ளதர்னமாஸ்டாட் (Thermostat) - ஒரு ளபாருளின் ளவப்பேிமலமயத்
தா

ாகனவ ஒழுங்குபடுத்தும் கருவி (ளவப்ப ேிமலப்படுத்தி)

24. பானராமீ ட்டர் (Barometer) - வளிமண்டல அழுத்தத்மத அளக்க உதவும்
காற்றழுத்த அளவி.

25. பிளான்டி மீ ட்டர் (Plantimeter) - ைமதளப்பரப்பளமவத் ளதாகுத்தளிக்க உதவும்
கருவி

26. ளபரிஸ்னகாப் (Periscope) - னேரிமடக் கண்னணாட்டத்திற்குக் குறுக்னக

தமடயிருப்பின் காண்பவர் கண் மட்டத்திற்கும் னமலாக மமறந்திருக்கும்
ளபாருட்கமள கவ
27. மபக்ன

ிக்க உதவுவது.

ா மீ ட்டர் (Phknometer) - ேீ ர்மத்தின் அடர்த்திமயயும், விரிவாக்கக்

குணத்மதயும் (Coefficient of Expansion): அளக்க உதவும் அடர்வளவி.
28. மப

ாகுலர்கள் (Binoculars) - ளதாமல தூரப் ளபாருட்கமள ளபருக்கி இரு

கண்களுக்கும் ஒனர ைமயத்தில் காட்டும் இரட்மடத் ளதாமலகாட்டி
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29. மபனரா மீ ட்டர் (Pyrometer) - உயர்ளவப்ப ேிமலகமள அளக்க உதவும் க
அளவி.

ல்

30. மாக்

னடா மீ ட்டர் (Magneto Meter) - காந்தத் திருப்புத் திறன்கமளயும்

31. மான

ா மீ ட்டர் (Manometer) - வளிமங்களின் அழுத்தத்மத அளக்க உதவும்

(Magnentic Moments), புலங்கமளயும் (Fields) ஒப்புனோக்க உதவும் காந்த அளவி
திரவ அழுத்த அளவி
32. மரீ

ர்ஸ் காம்பஸ் (Mariner’s Compass) - முப்பத்தியிரண்டு திமைகளும்

குறிக்கப்பட்ட மாலுமித் திமை காட்டி

33. மமக்னரா மீ ட்டர் (Micrometer) - ைிறு ளதாமலவுகள் மற்றும் னகாணங்கமளத்
துல்லியமாக அளக்க உதவும் நுண்ணளவி.

34. மமக்னராஸ்னகாப் (Microscope) - நுண்ணிய ளபாருட்கமள பன்மடங்கு
ளபருக்கிக் காட்டும் நுண்காட்டி

35. ரிஃப்ராக்னடா மீ ட்டர் (Refractometer) - ஒரு ளபாருளின் ஒளி விலகல்
எண்ணிம

அளக்க உதவும் விலகல் அளவி.

36. ளரைிஸ்டன்ஸ் ளதர்னமா மீ ட்டர் (Resistance Thermometer) - ளவப்பத்தால் மின்
கடத்திகளின் தமடயில் எழும் மாற்றங்கமள அளப்பதன் மூலம்
ளவப்பேிமலமயக் கண்டறிய உதவும் மின்தமட ளவப்ப அளவி.

37. ளரயின்னகஜ் (Raingauge) - மமைப்ளபாைிமவ அளக்க உதவும் மமை அளவி.
38. னரடினயா மமக்னராமீ ட்டர் (Radiomicro meter) - ளவப்பக்கதிர் வச்சுக்கமள
ீ
அளக்க உதவும் கதிரமல நுண்ணளவி

39. லாக்னடா மீ ட்டர் (Lactometer) - பாலின் ஒப்பு அடர்த்திமய அளக்க உதவுவது
40. ளவர்

ியர் (Vernier) - அளவுனகாலின் மிகக் குமறந்த அலகின்

உட்பகுப்புகமளச் சுத்தமாக அளக்க, பிரதா
ேகரக்கூடிய நுண்ணளவுனகால்.

அளவுனகாலில் ைறுக்கி

41. னவால்ட் மீ ட்டர் (Voltmeter) - இரு புள்ளிகளுக்கிமடனய உள்ள மின்
னவறுபாட்மட அளக்க உதவும் மின்

ழுத்த

ழுத்த அளவி.

42. ஸ்ளடதஸ்னகாப் (Stethoscope) - இதயத்தின் ோடித்துடிப்மப அளக்க
மருத்துவர் பயன்படுத்தும் இதயத்துடிப்பளவி.
43. ஸ்பிக்னமாமான

ா மீ ட்டர் (Spygmomano Meter) - இரத்த அழுத்தத்மத அளக்க

உதவும் இரத்த அழுத்த அளவி.

44. ஸ்பிரிங் பாலன்ஸ் (Spring Balance) - ளபாருளின் எமடமய அளக்க உதவும்
சுருள் தராசு.
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45. ஸ்ளபக்ட்னரா மீ ட்டர் (Spectrometer) - ஒளி விலகல் எண்கமள மிக நுட்பமாக
அளந்தறிவதற்கு உகந்த வமகயில் திறம்படுத்தப்பட்ட ஒளியின் ேிறமாமல
அளவி.

46. ஸ்ளபக்ட்னராஸ்னகாப் (Spectroscope) - மின் காந்த அமலவரிமைமயப் பிரித்து
பகுப்பாய்ந்து காட்டும் ேிரல்மாமலகாட்டி.

47. ஸ்ஃபியனரா மீ ட்டர் (Spherometer) - னகாளக வடிவப் ளபாருட்களின்
வமளமவத் துல்லியமாக அளக்க உதவும் னகாள அளவி.

48. மைக்னரா மீ ட்டர் (Hygrometer) - வளிமண்டல ஒப்பு ஈரப்பத அளவி (relative
Humidity) அளந்திட உதவும் கருவி

49. மைக்னராஸ்னகாப் (Hygroscope) - வளி மண்டல ஈரப்பதத்தின் அளவு
மாற்றங்கமளக் கண்டறிய உதவும் ஈரப்பதங்காட்டி

50. மைட்னராஃனபான் (Hydrophone) - ேீ ருக்கடியில் னபசும் குரமலக் னகட்ட
உதவும் ேீ ளராலி வாங்கி.

51. மைட்னராமீ ட்டர் (Hydrometer) -ேீ ர்மங்களின் ஒப்பு அடர்த்திமய அளக்க
உதவுவது.

த

ிமவரிமை அட்டவமணயில் த

ிமங்கள் இடம்

01. ளபாருண்மம அைியாவிதி - ளலவாய்ைியர்
02. ேிமற ஆற்றல் ைமன்பாடு - ஐன்ஸ்டீபன்
03. ளபருக்கவிகித விதி - ஜான் டால்டன்
04. தமலகீ ழ்விகித விதி - மரக்டர்
05. ேீ ர்ம அழுத்தம் - பாஸ்கல்
06. ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் ேிரம்புதல் - ைீண்ட் விதி
07. த

விதி.

ிமவரிமை அட்டவமணயில் த

08. ேவ ீ

ஆவர்த்த

ிமங்கள் இடம் - ேியூலண்டின் எண்ம

விதி - னமாஸ்னல

09. ேிமலம விதி - ேியூட்டன்
10. மும்மப விதி - னடாப

ர்

11. இரத்தம் ஓட்டம் - விலிலியம் ைார்வி
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12. ளபன்ைிலின் - அளலக்ஸாண்டர் பிளமிங்
13. அணுகுண்டு - ராபர்ட் ஓபன்ைீமர்
14. டி.எ
15. த

.ஏ. மாதிரி - வாட்ைன் மற்றும் கிரிக்

ிம வரிமை அட்டவமண - ளமண்டலீப்

16. னலைர் - தினயாடர் ளமய்மன்
17. திமரப்படம் - ேினகாலஸ் மற்றும் ஜீன் லூமியர்.
18. னபட்டரி - னவால்டா
19. கதிரியக்கம் - ளைன்றி ளபக்னகாரல்
20. இரத்த வமககள் - ஸ்ளடய்

ர்

21. வங்காளனதைம் - கிைக்கு பாகிஸ்தான்
22. மதவான் - பார்னமாைா
23. இரான் - பாரைீகம்
24. இராக் - ளமைபனடாமியா
25. இந்னதான

ைியா - டச்சு கிைக்கு இந்தியா

26. தாய்லாந்து - ையாம்
27. காங்னகா - மைனரா
28. மனலைியா - மலாயா
29. மியான்மர் - பர்மா
30. இலங்மக - ைினலான்
31. மத்திய தமரக்கடலின் ைாவி - ஜிப்ரால்டர்
32. மார்பிள் பூமி - இத்தாலி
33. ேள்ளிரவு சூரியன் ோடு - ோர்னவ
34. மரகத்தீவு - அயர்லாந்து
35. ஆயிரம் தீவுகளின் ோடு - இந்னதா

ிஷியா

36. ஆயிரம் ஏரிகளின் ோடு - பின்லாந்து
37. உலகின் கூமர - பாமீ ர் முடிச்சு
38. இடி, மின்

ிலின் ோடு - பூடான்

39. ஐனராப்பாவின் னோயாளி - துருக்கி
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40. வா

விவ் ோடு - ைவாய் தீவுகள்

41. மியூ

ிச் (ளஜர்ம

ி) - ளலன்ஸ்

42. ைாலிவுட் (அளமரிக்கா) - திமரப்படம்
43. ளடட்ராய்ட் (அளமரிக்கா) - ஆட்னடாளமாமபல்
44. மான்ளைஸ்டர் (இங்கிலாந்து) - ளடக்ஸ்மடல்
45. அகமதாபாத் (இந்தியா) - காட்டன் ளடக்ஸ்மடல்
46. ரூர்னகலா (இந்தியா) - இரும்பு, எஃகு
47. பிமளமவுத் (அளமர்க்கா) - கப்பல் கட்டுதல்
48. பினராைாபாத் (இந்தியா) - கண்ணாடி
49. ஆஸ்னலா (ோர்னவ) - காகிதம்
50. அபதான் (இரான்) - எண்ளணய் சுத்திகரிப்பு

குைந்மதகள் பிறக்கும்னபானத மதராக்ஸின்
பற்றாக்குமறயால் வருவது...
01. ம

ித உடலில் மிகப் ளபரிய உறுப்பு - னதால்.

02. ம

ித உடலின் மிக ைிறிய உறுப்பு - பீ

ியல் சுரப்பி.

03. எமட குமறந்த உடல் உறுப்பு - நுமரயீரல்
04. ம

ித உடலின் ைராைரி ளவப்பேிமல - 37 டிகிரி ளைல்ஷியஸ்.

05. ம

ித உடலின் மிக கடி

06. ம

ித உடலில் மிக அதிமாக அடங்கியுள்ள உனலாகம் - கால்ஷியம்.

மா

ளபாருள் - பற்களின் எ

07. உடலுக்கு ேிறமளிக்கும் ேிறப்ளபாருள் - ளமலா
08. ம

ாமல்.

ின்

ித உடலிலுள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்மக - 206

09. ஆணின் உடலில் உள்ள இதயத்தின் எமட - 230-280 கிராம்.
10. உணவு உண்ணா ேிமலயில் இயல்பா
110 மி.கி. ளடகிட்டர்.

இரத்த ைர்க்கமரயின் அளவு - 70-

11. இரப்மபயில் சுரக்கப்படும் என்மைம்கள் - ளபப்ைி, ளர

ின்.

12. யூரியாமவ உருவாக்கும் இடம் - கல்லீரல்
13. ளையற்மக ைிறுேீரகம் எ

ப்படுவது - டயமலைர்.
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14. விந்தணு னைமிக்கப்படும் இடம் - எபிமடடிமில்.
15. ேரம்பு ளைல்வாயில் சுரக்கக்கூடிய னவதிப்ளபாருள் - அைிட்மடல்
னகாமலன்.

16. இதயத்திற்கு இரத்தத்மத விேினயாகிப்பது - ளகார
17. ம

ா ரத்த விேினயாகன்.

ித உடலில் காணப்படும் மிகப் ளபரிய சுரப்பி - கல்லீரல்

18. கண்ண ீமரச் சுரப்பது - னலக்ரிமல் சுரப்பி.
19. ஓர் இதயத்துடிப்பு என்பது ஒரு ைிஸ்னடால், ஒரு டயஸ்னடால்
ஆகியவற்மற உள்ளடக்கியது.
20. உலகின் மிக அபூர்வமா
21. உலகின் மிக அதிகமான

இரத்த குரூப் - AB ளேகட்டிவ்.
ாரில் காணப்படும் இரத்த குரூப் - O பாஸிட்டிவ்.

22. இதன் முதலில் இரத்த குரூப்புகமள வமகப்படுத்தியவர் - காள்லான்
ஸ்ளடயி

ர்.

23. அம

த்து குரூப் இரத்தத்மதயும் ஏற்றுக்ளகாள்ளும் (Universal recieplant)

24. அம

த்து குரூப் இரத்தத்துக்கும் தா

இரத்தம் - AB குரூப்.

இரத்த குரூப் - O குரூப்.

மா

வைங்கப்படும் (Universal Donar)

25. ஆன்டிஜன்கள் இல்லாத இரத்த குரூப் - O குரூப்
26. ஆன்டிபாடி இல்லாத இரத்த குரூப் - AB குரூப்.
27. இரத்தம் உமறயாமல் பாதுகாக்க இரத்த வங்கிகளில் பயன்படுத்தும்
னவதிப்ளபாருள் - னைாடியம் ைிட்னரட்.

28. அங்கீ காரம் ளபற்ற முதல் ளையற்மக இரத்தம் - ைூனமா வ்யூவர்
(ளதன்

ாப்பிரிக்கா).

29. இரத்தத்தின் திரவப்பகுதிமய குறிப்பிடும் ளபயர் - பிளாஸ்மா.
30. மாரமடப்பின் மற்ளராரு ளபயர் - ளகானரா

ரி த்னராம்னபாைிஸ்.

31. இதயத்துடிப்மப கட்டுப்படுத்தும் மூமள பகுதி - ளமடூல்லா ஒப்ளங்னகற்றா.
32. ம

ித இதயத்தின் அமறகள் - ஆரிக்கிள்-2, ளவன்ட்ரிக்கிள்-2.

33. இதயத்தின் இடது பக்கமாக ளைல்லும் இரத்தம் - சுத்த இரத்தம்.
34. ம

ிதன் ைாராைரி இதயத் துடிப்பு - ேிமிடத்திற்கு 70-72 தடமவ.

35. இதயத்மத பாதுகாக்கும் கவைம் - ளபரிகார்டியம்.
36. இதயத்தின் ைராைரி ேீ ளம் - 12 ளை.மீ .
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37. இரண்டு துடிப்புகளுக்கிமடயில் இதயம் ஓய்ளவடுக்கும் னேரம் - 0.48
விோடி.

38. முதல் ளையற்மக இதயம் - ஜார்விக் 7
39. உலகின் முதல் இதயமாற்று அறுமவ ைிகிச்மை ளைய்த மருத்துவர் டாக்டர் கிறிஸ்டியன் ளபர்

ார்டு.

40. புனராட்டீன் குமறபாட்டால் ஏற்படும் னோய்கள் - மராசுமஸ்,
குவார்ஷினயாகர்.

41. மவரஸ் னோயிம

க் கட்டுப்படுத்தும் அதிகச் ளையல் ளகாண்ட

னவதிப்ளபாருள் காரணி - இண்டர்ளபரான்.
42. எர்ைீ

ியா ளபஸ்டிஸ் என்னும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் னோய் - பினளக்.

43. முதுளகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து ம
ளதாற்றுனோய்கள் - குன

ாைஸ் எ

ப்படும்.

ிதனுக்கு பரவும்

44. ஆண்களில் ஒரு X குனரானமானைாம் அதிகம் காணப்படுவதால் ஏற்படும்
குமறபாடு - கிமளன் ளபல்டர் ைின்ட்னராம்.
45. மனலரியா னோயி

ால் பாதிப்பமடவது - மண்ண ீரல்.

46. குைந்மதகள் பிறக்கும்னபானத மதராக்ஸின் பற்றாக்குமறயால் வருவது கிரிட்டி

ிைம்.

47. கண் ளலன்ைின் ஒளிபுகும் தன்மம குமறபாட்டி
ஏற்படுகிறது.

48. எய்ட்ஸ் னோய்க்கா
49. ளடட்ட

ஸ் னோயி

ால் - கண்புமர

காரணி - ளரட்னரா மவரஸ்.
ால் பாதிக்கப்படுவது - ேரம்பு மண்டலம்.

50. மவட்டமின்கள் A,D,E மற்றும் K மய அளவுக்கு அதிகமாக உட்ளகாண்டால்
மவட்டமின

ாைிஸ் னோய் ஏற்படும்.

ளைல்லினுள் ேமடளபறும் என்மைம் ேிகழ்ச்ைிகமள
01. மவட்டமின்கமள கண்டறிந்தவர் - ைாப்கின்ஸ்; ளபயரிட்டவர் பங்க்
02. விலங்குகளின் இ

ப்ளபருக்கத்திறனுக்கு மவட்டமின் E அவைியம்.

03. உடலின் எபிதீலியத் திசுக்களின் மவட்டமின் A மற்றும் B2 வால்
பாதுகாக்கப்படுகிறது.

04. மவட்டமின் E ஒரு ஆன்டி ஆக்ஸிளடன்ட்.
A.MURUGANANTHAM-M.Sc.,M.Ed., SANARPATTY-DINDIGUL

SCIENCE

Page 9 of 15

05. ளைல்லினுள் ேமடளபறும் என்மைம் ேிகழ்ச்ைிகமள மவட்டமின் C
தூண்டிவிடும்.

06. கால்ைியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் வளர்ைிமத மாற்றம் மவட்டமின் D யால்
ேிகழும்.

07. ேரம்பு ளைல்கள் உணவிம

ப்ளபற மவட்டமின் B1 னதமவ.

08. மவட்டமின் C னோய்த்தடுப்பாற்றல் அளிப்பதுடன் வளர்ச்ைிமய
ஊக்குவிக்கும்.

09. உடலின் எபிதீலிய திசுக்கள் மவட்டமின் A மற்றும் B2 வால்
பாதுகாக்கப்படுகின்ற

.

10. மவட்டமின் A - ளரட்டி

ால்

11. மவட்டமின் C - அஸ்கார்பிக் அமிலம்
12. மவட்டமின் B12 - ையன

ா னகாபாலமின்

13. மவட்டமின் D - கால்ைிளபரால்
14. மவட்டமின் E- னடாக்னகாளபரால்
15. மவட்டமின் K - மபனலாகுயின

ான்

16. மவட்டமின் B1- மதயாமின்
17. மவட்டமின் B2 - ரினபாபினளவின்
18. மவட்டமின் B6 - மபரினடாக்ைின்
19. மவட்டமின் B5 - ேியாைின்
20. மவட்டமின் A - ஜீனராப்தாலிமியா
21. மவட்டமின் B1 - ளபரிளபரி
22. மவட்டமின் B2 - ோக்குப்புண்
23. மவட்டமின் B5 - ளபல்லகரா
24. மவட்டமின் B12 - ரத்தனைாமக
25. மவட்டமின் C - ஸ்கர்வி
26. மவட்டமின் E - மலட்டுத்தன்மம
27. மவட்டமின் K - ரத்தம் உமறமயமம
28. மவட்டமின் D - ஆஸ்டிமனலைியா
29. மவட்டமின் A - மாமலக்கண்
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30. ஸ்பிக்னமாமான

ா மீ ட்டர் - இரத்த அழுத்தத்மத அளவிட

31. எளலக்னரா என்ளைபனலாகிராப் - மூமளயின் ளையல்பாடு.
32. மான்

ட்ரான் - மமக்னரா அமலகமள உருவாக்க.

33. னகளாங்கின் னபாட்னடா மீ ட்டர் - ேீ ராவிப் னபாக்மக அறிய
34. ஆக்ைன

ா மீ ட்டர் - தாவர வளர்ச்ைிமய அறிய

35. ஷிக்னமா (Shygometer) மீ ட்டர் - ோடித்துடிப்மப அறிய
36. பாதம் மீ ட்டர் - கடலின் ஆைத்மத அறிய
37. மைக்னரா மீ ட்டர் - காற்றின் ஈரப்பதத்மத அறிய
38. மபனரா மீ ட்டர் - உயர் ளவப்பேிமலகமள அளவிட
39. ளவஞ்சுரி மீ ட்டர் - திரவ ஒட்டத்மத அறிய
40. டயாப்டர் - ளலன்ைின் திறன்
41. னகண்டிலா - ஒளிச்ளைறிவு
42. கினலாகிராம்/மீ 3 - அடர்த்தியின் அலகு
43. ளபர்னகாரல் - கத்திரியக்கச் ளையல்பாடு
44. ேியூட்டன்/மீ ட்டர் - பரப்பு இழுவிமை
45. முடுக்கம் - மீ ட்டர்/ளைகண்டு
46. ளடஸ்லா - காந்தபாய அடர்த்தி
47. ேியூட்டன் - விமை
48. பாரட் - மின்னதக்குதிறன்
49. ளவபர் - காந்தபாயம்
50. Apiculture - னத

ிவளர்ப்பு

51. Cryogenics - குமறந்த ளவப்பேிமலப் பயன்பாடு
52. Cytology - ளைல்கள்
53. Euggenics - ைிறந்த எதிர்கால ைந்ததிகள்
54. Mycology - பூஞ்மைகள்
55. Palaeontology - பாைில்கள் (Fossils)
56. Pisciculture - மீ ன்கள்
57. Phycology - ஆல்காக்கள்
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58. Pomology - பைங்கள்
59. Fulminology – மின்

ம
01. க

ல்

ிதரில் பால் ைார்ந்த பண்புகள்...
ிைர்க்கமர எ

02. கராமல் எ

ப்படும் கார்னபாமைட்னரட் - பிரக்னடாஸ்.

ப்படுவது - ேீ ர்ேீ க்கம் ளைய்யப்பட்ட சுக்னராஸ்.

03. கார்னபாமைட்னரட்டுகளினலனய மிக அதிகம் கிமடப்பது - ளைல்லுனலாஸ்.
04. புரதங்கமள ேீ ரால் பகுத்தால் சுமார் 25 வமக அமின
கிமடக்கும்.

05. எல்லா ளைல்களிலும் உட்கரு அமிலங்கள் உள்ள

ா அமிலங்கள்

.

06. RNA, புரதங்கமளத் ளதாகுத்தலில்முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
07. குளுக்னகாஸ், பிரக்னடாஸ், காலக்னடாஸ் னபான்றமவ - ஒற்மறச்
ைர்க்கமரகள்

08. ேகம் மற்றும் முடியில் உள்ளது - கிராட்டின்.
09. ளைல்சுவரின் முக்கிய னவதிப்ளபாருள் - ளைல்லுனலாஸ்.
10. ைமமயல் எண்மணயிலிருந்து ளபறப்படும் ளகாழுப்பு அமிலம் - ஸ்டியரிக்
அமிலம்.

11. உலகின் உயரமா

மரம் - ளைக்னகாயா

12. காட்டு மரங்களின் ைக்கரவர்த்தி - னதக்கு
13. ைமாதா

த்தின் மலராக கருதப்படுவது - ஆலிவ்மரம்

14. பூத்துவிட்டால் விமளச்ைல் குமறயும் தாவரம் - கரும்பு.
15. கிரிக்ளகட்மட்மட தயார் ளைய்யப்பயன்படுவது - வில்னலா மரம்.
16. தாவர உலகின் இருவாழ்விகள் - பிமரனயாமபட்டா.
17. மிகப்ளபரிய பூ - ரப்னளைியா.
18. மரத்தின் னமல் ளதாற்றிவாழும் தாவரங்கள் - எபிமபட்டுகள்.
19. இடப்ளபயர்ச்ைி பண்பி

ால் விலங்கு என்றும், ஒளிச்னைர்க்மக பண்பி

தாவரம் என்றும் கருதப்படும் உயிரி

ம் - யூக்ளி

ா.

20. மிகச்ைிறிய பூக்கும் தாவரம் - உல்பியா.
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21. Painter's Lady எ

ச்ைிறப்பிக்கப்படும் உயிரி

ம் - பட்டாம்பூச்ைி.

22. ைிரிக்கும் மீ ன் என்றமைக்கப்படுவது - டால்பின்
23. விரல்கள் இல்லாத னபாதிலும் ேகங்கள் ளபற்றுள்ள விலங்கு - யாம
24. பறமவகளின் அரைன் எ

ப்படுவது - கழுகு.

25. தண்ண ீனர அருந்தாத உயிரி

ம் - கங்காரு, எலி.

26. ேீண்டகாலம் உயரிவாழும் பறமவ - ளேருப்புக் னகாைி.
27. உலகின் மிகப்ளபரிய விலங்கு - ேீ லத் திமிங்கலம்.
28. உலகின் மிகச்ைிறிய முதுளகலும்பி - பிலிப்மபன் னகாபி மீ ன்
29. முட்மடயிடும் பாலூட்டிகள் - எறும்புத்தின்

ி மற்றும் பிளாடிபஸ்.

30. மாறா ளவப்பேிமல ளகாண்ட உயிரிகள் - பறமவகள்.
31. ளைல்கள் அம
ளகாண்டமவ.

த்து 5-க்கும் 5000-க்கும் இமடப்பட்ட விட்ட அளமவ

32. ளைல்லின் சுவாை நுண்ணுறுப்புகள் என்றமைக்கப்படுபமவ மமட்னடாகாண்டிரியா

33. னகால்மக உறுப்புகள் இல்லாத ளைல்கள் - இரத்த ைிவப்பணுக்கள்.
34. மலனைானைாம்கள் உருவாகும் இடம் - னகால்மக உறுப்புகள்.
35. ஒரு ளைல் முதிர்ச்ைியி

ால் இறக்கும்னபாது அதிலுள்ள மலனைானைாம்கள்

அமத முழுமமயாக ளைரித்து விடுவது - ஆட்னபாமலைிஸ்.
36. உட்கரு காணப்படும் ளைல்கள் - யுனகரினயாட்டுகள்.
37. யூக்ளி

ா, பரனமைிளம், பிளாஸ்னமாடியம் னபான்றமவ ஒரு ளைல்

உயிரிகளாகும்.

38. விலங்கு ளைல்லின் புற எல்மலயாக அமமவது - பிளாஸ்மா ைவ்வு.
39. மலனைானைாம்கள் னேரடியாக அகப்பிளாை வாலயலிருந்தும்
னதான்றுகின்ற

.

40. மரனைாம்கமள முதலில் கண்டறிந்து விளக்கியவர் -ஜீ.இ. பாலனட.
41.A x B இரத்த வமகயுள்ள ளபாற்னறார்களின் வாரிசுகளுக்கு A,AB,B,O னபான்ற
இரத்த வமககள் உருவாக ைாத்தியமுள்ளது.

42. கறுப்பு, ளவள்மள ளபற்னறாரின் முதல் தமலமுமறக் குைந்மதகள் முல்லனடாக்கள்.
43. ம

ிதரில் காணப்படும் மரபணு னோய் ைிக்கல் - ளைல் அ

ீமீ யா.
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44. ம

ிதரில் பால் ைார்ந்த பண்புகள் - X ைார்ந்தமவ.

45. மரபியல் ஆராய்ச்ைிக்குப் ளபரிதும் பயன்படுவது - பைப்பூச்ைி.
46. ைில னோய்கள் பாரம்பரியமாக மரபியில் ரீதியாக ஏற்படுகிறது எ
முதலில் விளங்கியவர் - ளஜராடு.

47. டி.என்.ஏ., ஆர்.என்.ஏவாக மாற்றப்படுவது - படி எடுத்தல் எ
48. ளவங்காயத்தின் எட்டு னஜாடி குனரானமா னைாம்கள் உள்ள

ப்படும்.
.

49. DNA மவ குறிப்பிட்ட இலக்குகளில் துண்டிப்பது - ளரஸ்ட்ரிக்கின்
எண்னடாேியூக்ளியஸ் ளோதி.

50. ஒரு ஜீன் ஒரு ளோதி னகாட்பாட்மட ளவளியிட்டவர்கள் - பீடில் மற்றும்
டாட்டம்.

ப

ிக்கட்டியுடன் உப்மபச் னைர்க்கும்னபாது அதன்

உருகுேிமல

01. இயந்திர ைக்திமய மின்ைக்தியாக மாற்றும் கருவி - ளஜ
02. ஒரு விோடிக்குள் அன
Current)

னரட்டர்.

கம் தடமவ திமை மாறும் மின்ைாரம் - AC (Alternative

03. ஒனர திமையில் பாயும் மின்ைாரம் - DC (Direct Current)
04. வடுகளுக்கு
ீ
வைங்கப்படும் மின்ைாரத்தின் அளவு - 250 னவால்ட்
05. மின்ைக்திமய இயந்திரைக்தியாக மாற்றும் கருவி - மின் னமாட்டார்.
06. மின்காந்த ைக்திமயக் கண்டுபிடித்தவர் - மமக்னகல் ஃபாரனட
07. மின்ைார விளக்மக கண்டுபிடித்தவர் - தாமஸ் ஆல்வா எடிஸன்.
08. சூரிய ஆற்ரமல மின்ைக்தியாக மாற்றும் கருவி - ஃனபாட்மட வால்டாயிக்
ளைல்.

09. மின்

ல் ஒரு மின்ைார குவியல் என்று - ேிரூபித்தவர் - ளபஞ்ைமின்

பிராங்ளின்.

10. மின்ைாரத்தின் ளதாைில்முமற அளவு - கினலாவாட்/மணிக்கூர்.
11. முட்மடனயாட்டில் அடங்கிய ளபாருள் - கால்ஷியம் கார்பன
12. ைமமயல் உப்பின் அறிவியல் ளபயர் - னைாடியம் குனளாமரடு.
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13. எலும்புகளின் உருவாக்கத்தில் ளபரும்பங்கு வகிப்பது - கால்ஷியம்
பாஸ்னபட்

14. தண்ண ீருக்குள் பாதுகாத்து மவக்கப்படும் னவதிப்ளபாருள் - பாஸ்பரஸ்.
15. எலி விஷத்தின் அறிவியல் ளபயர் - ைிங்க் பாஸ்னபட்
16. கண்ண ீர்ப்புமகயில் பயன்படுத்தப்படும் வாயு - குனளானரா
அஸட்னடாஃபி

ான்.

17. பித்தமள, ளைம்பு பாத்திரங்களில் களிம்பு பிடிப்பது ைாதாரணம். இதன்
அறிவியல் ளபயர் - னபஸிக் காப்பர் கார்பன

ட்.

18. ளையற்மக மமைமய உருவாக்க னமகங்களின் மாது தூவும் ளபாடி ைில்வர் அனயாமடட்.

19. மிளகாய்கு காரச்சுமவ வைங்கும் னவதிப்ளபாருள் - காப்மைஸின்.
20. இலஞ்ைம் வாங்கும் அதிகாரிகமளப் பிடிக்க ரூபாய் னோட்டில் தடவப்படும்
னவதிப்ளபாருள் - ஃபின
21. உலர் ப

ாப்தலீன்.

ிக்கட்டி திட கார்பன்மட ஆகமஸடு.

22. சுண்ணாம்புக் கலமவ - கால்ைியம் மைட்ராக்மஸடு
23. ைலமவத் தூள் - கால்ைியம் ஆக்ஸி குனளாமரடு.
24. காஸ்டிக் னைாடா - னைாடியம் மைட்ராக்மஸடு.
25. பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் - கால்ைியம் ைல்னபட்
26. வி

ீகர் - அைிட்டிக் அமிலம்

27. ளராட்டி னைாடா - னைாடியம் மப கார்பன

ட்

28. குனளானராஃபார்ம் - ட்மரகுனளானரா மீ த்னதன்.
29. ைர்க்கமர - சுக்குனராஸ்
30. மணல் - ைிலிக்கன் ஆக்மஸடு.
31. தற்கால த

ிம வரிமை அட்டவமண அணு எண்களின் அடிப்பமடயில்

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
32. இதுவமர த

ியாக பிரிக்கப்படாத த

ிமம் - பிரான்ைியம்

33. ளையற்மகயாக மட்டுனம உருவாக்கப்படும் த
34. பளபளப்பா

ிமம் - புளுட்னடா

அனலாகம் - மவரம்

35. மண்ளணண்ளணய்க்குள்னள மவக்கப்படும் உனலாகம் - னைாடியம்
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36. மிகவும் னலைா

எரியாத த

ிமம் - ைீலியம்

37. த

ிம வரிமை அட்டவமணயில் மந்த வாயுக்கள் பூஜ்ய ளதாகுதியில்

38. த

ிம வரிமை அட்டவமணயில் "டி" ளதாகுதியில் உள்ளமவ அம

மவக்கப்பட்டுள்ள

.

உனலாகங்கள்.

39. உலக தாமிர உற்பத்தியின் 76 ைதவிகிதம் அதன் முக்கிய தாதுவா
மபமரட்டிலிருந்து ளபறப்படுகிறது.

த்தும்
காப்பர்

40. உனலாகங்களின் அரைன் - இரும்பு.
41. ரப்பர் பாமலக் ளகட்டிப்படுத்த பயன்படுவது - பார்மிக் அமிலம்.
42. ளவள்ளரிக்காயில் உள்ளது - லாக்டிக் அமிலம்.
43. இரும்பு மற்றும் இங்க் கமறகமளப் னபாக்க பயன்படுவது - ஆக்ைாலிக்
அமிலம்

44. ஒரு அமிலம் புனராட்டாம

எவ்வளவு எளிதாக வைங்குகிறனதா

அமதக்ளகாண்டு அமிலத்தின் வலிமம ேிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
45. ளபன்னைாயிக் அமிலம் ைிறுேீ ரக புமரத் தடுப்பா

ாக பயன்படுகிறது.

46. ஆக்ஸிஜன் இல்லாத அமிலம் - மைட்னரா குனளாரிக் அமிலம்.
47. ைிவப்பு எறும்பின் ளகாடுக்கில் உள்ளது - பார்மிக் அமிலம்.
48. உணவு ளதரிமா

த்துக்கு உதவுவது - ளைட்னராகுனளாரிக் அமிலம்

49. ஸ்ட்ராளபரி, ளேல்லிக்காய் னபான்ற்றில் உள்ளது - அல்னகார்பிக் அமிலம்.
50. ஒலியம் என்பது புமகயும் கந்தக அமிலம்
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