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னிரபண்டம் யகுப்பு 

திருப்புதல் ததர்வு 

உயிரினல் 

க அவு : 3.00  நணி தபம்                 ரநத்த நதிப்ரண்கள் : 90 

உயிரி-  தயபவினல் 

குதி – I 

குறிப்பு – i) அனத்து விக்களுக்கும் வினடனளிக்கவும்.                        (8 x 1 = 8)  

1 நகபந்தப்ன சுயர் அடுக்குகன நகபந்த அனயிலிருந்து ரயளிப்புநக 

யரினைப்டுத்தவும். 

 அ) புத்ததல், னநன அடுக்கு, டபீட்டம், எண்தடதீசினம். 

 ஆ) டபீட்டம், னநன அடுக்கு, புத்ததல், எண்தடதீசினம். 

 இ) எண்தடதீசினம், புத்ததல், னநன அடுக்கு, டபீட்டம். 

 ஈ) டபீட்டம், புத்ததல், எண்தடதீசினம், னநன அடுக்கு. 

2 கருவுக் கனிகளில் இது கணப்டுயதில்ன. 

 அ) எண்தட கர்ப் ஆ) எப்பி கர்ப் இ) மீதை கர்ப் ஈ) வினத 

3 பின்யருயயற்னப் ரருத்தி ைரின வினடனனத் ததர்வு ரைய்க 

 A. லிதஃபில்லி 1. ரயௌயல் 

 B. தநக்தகஃபில்லி 2. எறும்புகள் 

 C. சிபப்பீதபஃபில்லி 3. த்னத 

 D. மிர்மிதகஃபில்லி 4. அந்துப்பூச்சி 

   

  A B C D 

அ) 4 1 2 3 

ஆ) 1 3 2 4 

இ) 4 3 1 2 

 ஈ) 3 4 1 2 
 

4 தைதனக் கப்பு உள்டக்கினது. 

 அ) இரு நபணு யக்கங்கள் டுங்கின ண்புடன் கப்புறுதல் 

 ஆ) F1 கப்பிங்களினடதன னடரறும் கப்பு 

 இ) F1 கப்புயிரியுடன் இரு டுங்கு நபணு யனகனம் ரகண்டனயகளின் கப்பு 

 ஈ) இரு நபணுயக்க யனகனங்களுடன் ஒங்கு ண்பு கப்பு 

5 நிபப்பு நபணுக்களின் புத்ததற் விகிதம் 

 அ) 9 : 7 ஆ) 9 : 3 : 4 இ) 9 : 6 : 1 ஈ) 12 : 3 : 1 

6 இனணப்பின் (Coupling) விகிதம் 

 அ) 1 : 7 : 7 : 1 ஆ) 7 : 1 :  1 : 7  இ) 9 :  3 : 3 : 1 ஈ) 1  : 1 : 1 : 1 

7 தனிரனரு நபணுயது  ண்புகன தப தபத்தில் கட்டுப்டுத்திண யிரித்தி 

புத் ததற்த்னத தீர்நனிப்து ---------------------------------- எப்டும். 

 அ) நபணுக்களுக்குள்த னடரறும் இனடச்ரைனல்கள் 

 ஆ) நபணுக்களுக்கினடதன நிகழும் இனடச்ரைனல்கள் 

 இ) ல்கூட்டு அல்லீல்கள் 

 ஈ) ல்ண்பு கூறு தன்னந 

8 ரு ரைல்லின் ரு நடின குதபதநதைமின் எண்ணிக்னக 20 இபட்னட நததைமி 

நற்றும் ட்னபதைமி நினயில் குதபதநதைம்களின் எண்ணிக்னக 
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 அ) 18 நற்றும் 21 

 ஆ) 30 நற்றும் 39 

 இ) 38 நற்றும் 41 

 ஈ) 19  நற்றும் 21 

 குதி – II 
 ஏததனும் ன்கு விக்களுக்கு வினடனளி.                                               (4x2=8)                                                                                                     

9 எண்தடதீலினம் என்ல் என்? 

10 கற்று நகபந்தச் தைர்க்னக நர்களில் கணப்டும் சிப்பினல்புகள் ஏததனும் 

இபண்டின எழுதுக? 

11 ரகல்லி நபணுக்கள் என் னனய? 

12 பினணப்பு – குறுக்தகற்ம்தயறுடுத்துக. 

13 நடினத்தின் முக்கினத்துயம் ஏததனும் இபண்டின எழுதுக. 

14 ரதடர்ச்சின தயறுடுகள் நற்றும் ரதடர்ச்சினற் தயறுடுகன தயறுடுத்துக. 

 குதி – III 
 ஏததனும் மூன்று விக்களுக்கு வினடனளிக்கவும். அயற்றில் வி எண்19 

க்கு கட்டனநகவினடனளிக்கதயண்டும்.                                           (3 x 3=9)                                                                                                        

15 டபீட்டத்தின் ணிகனப் ட்டினலிடுக. 

16 கருவுக் கனினதலின் முக்கினத்துயம் ஏததனும் மூன்றின எழுதுக. 

17 முழுனந ர ஒங்குதன்னந நற்றும் இனண ஒங்கு தன்னநனன தயறுடுத்துக. 

18 நபபு யனபடத்தின் னன்கள் னனய? 

19 ரநய்யி நடினத்தின் யனககள் – டம் யனபக. 

 குதி - IV 

 அனத்து விக்களுக்கும் வினடனளிக்கவும்.                              (2x5 = 10) 

20 

(அ) 

தகுந்த டத்துடன் சூலின் அனநப்ன வியரி. 

(அல்து) 

ஆ) சூலின் யனககள் ஏததனும் ஐந்தின தகுந்த டத்துடன் விக்குக. 

21அ) மிபபிலிஸ் ஜதயபத்தில் கணப்டும் முழுனநனற் ஒங்குத்தன்னநனன விக்குக. 

 (அல்து) 

    ஆ) குறுக்தகற்த்தின் ரைனல்முனனன வியரி. 

 உயிர்  - விங்கினல் 

 குதி - I 
 அனத்து விக்களுக்கும் வினடனளி.                                                       (8x1=8) 

1 அனநப்பிலும் ரைனலிலும் தப நதிரின இரு இரைல்கள் ன்றினணயது -------

------------எப்டும். 

 அ) இம்ரைல் தைர்க்னக. 

 ஆ) த்தரைல் தைர்க்னக. 

 இ) தயறுட்டரைல் தைர்க்னக. 

 ஈ) முழு தைர்க்னக. 

2 ரு உயிரியின் பிப்பிற்கும் இப்ரருக்க மூதிர்ச்சிக்கும் இனடப்ட்ட யர்ச்சிக்கம் 

----------------- ஆகும் 

 அ) இம் உயிரிநின ஆ) யபக்க நின 

 இ) அ நற்றும் ஆ ஈ) முதிர்ச்சி நின 

3 ரதப்புள் ரகடினன உருயக்கும் கரு சூழ்டத்தின் அடிப்னட 

 அ) ஆம்னினன் ஆ) தகரினன் இ) கரு உணவுப்ன ஈ) ஆன்டயிஸ் 

4 இனபப்ன சிறுகுடல் னத நற்றும் சுயைப் னதயின் எபிதீலினம் கல்லீபல் கனணனம் 

னதபய்டு நற்றும் பனதபய்டு ஆகின உறுப்புகள் ----------------------------

-லிருந்து உருயகின். 
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 அ) அக அடுக்கு ஆ) பு அடுக்கு 

 இ) டு அடுக்கு ஈ) தநற்கூரின எதுவும் இல்ன 

5 பின்யருயயற்றுள் எது தமிபம் ரயளிவிடும் IUD 

 அ) ைஹலி    

 ஆ) Multi Load 375    

 இ) LNG 20    

 ஈ)  லிப்ஸ்யனனம்.    

6 அண்டகத்திலிருந்து முட்னடகள் தைகரிக்கப்ட்டு விந்து ரைல்களுடன் தைர்த்து ரு 

அண்ட த்தினுள்னயக்கப்டும்ரதழில்நுட்ம் --------------------------- 

எப்டும். 

 அ) ZIFT ஆ) GIFT இ)ICSI ஈ)TESE 

7 இனண ஒங்குத்தன்னந இபத்த யனகனது. 

 அ) O ஆ) A இ) B ஈ) AB 

8 Rh கபணினன கண்டறிந்தயர் 

 அ) யன்டி கஸ்ரடல் நற்றும் ஸ்டுர்லி 

 ஆ) ஃபிவுர் நற்றும் தபஸ் 

 இ) கர்ல்தண்ட் ஸ்ரடய்ர் நற்றும் அரக்ஸண்டர் ரயய்ர். 

 ஈ)  ரர்ன்ஸ்டின் 

 குதி – II 
 ஏததனும் ன்கு விக்களுக்கு வினடனளி.                                                 (4x2=8)                                                                                                          

9 முழுதைர்க்னக என்ல் என்? 

10 நனிதனில் விந்து ரைல் கருவுறுதல் விதம் தடுக்கப்டுகிது? 

11 இடம் நறின கர்ப்ம் என்ல் என்? 

12 POCSO-ன் விரியக்கம் என்? 

13 ரண்கருக் ரகன , ரண் சிசுக்ரகன தயறுடுத்துக. 

14 தஹண்டிரிக் நபணுக்கள் என் னனய? 

 குதி – III 
 ஏததனும் மூன்று விக்களுக்கு வினடனளிக்கவும். அயற்றில் வி எண் 19 

க்கு கட்டனநக வினடனளிக்க தயண்டும்.                                           (3x3=9) 

15 உயிரிங்களின் யழ்க்னக சுமற்சியில் கணப்டும் மூன்று நினகள் னனய? 

16 விந்து திபயத்தில் அடங்கியுள் ரருட்கள் னனய? 

17 னிக்குடத் துனப்பு என்து னது? இத்ரதழில் நுட்த்திற்கு ைட்டப்டின 

தனடவிதிப்து ஏன்? 

18 குதபதநதைம் ரதகுப்பு யனபடத்தின் னன்கள் னனய? (ஏததனும் மூன்று) 

19 ரண்களின் குதபதநதைம் ரதகுப்பு யனபடம் தனரிக்கும்தது C  நற்றும் G 

குழுக்களில் கணப்டும் குதபதநதைம்கள் னனய? 

 குதி - IV 

 அனத்து விக்களுக்கும் வினடனளிக்கவும்.                                  (2x5 = 10) 

20(அ) கன்னி இப்ரருக்கம் என்ல் என்? அதன் யனககன வியரி. 

 (அல்து) 

 (ஆ) விந்துரைல்லின் அனநப்ன டத்துடன் வியரி. 

  

21 

(அ) 

ரு இனல் ர்னயயுனடன ரண்ணுக்கும் ரு நிக் குருடு உனடன ஆணுக்கும் 

இனடயி திருநணத்தில் நிக் குருடுவின் நபபுக் கடத்தன வியரி. 

 (அல்து) 

ஆ) ஏததனும் இபண்டு இப் ரருக்கத்துனண ரதழில்நுட்ங்கன வியரி. 
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