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

அறிவியல் கருவிகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்... 
 ANANTHAM.,M.SC.,M.ED-9943246789                                                                           

muruganantham6785@gmail.com 

01. அம்மீட்டர் (Ammeter) - மின்ன ோட்டத்தின் வலிமமமை அளக்க உதவுவது 

02. அலினமோ மீட்டர் (Anemometer) - கோற்றின் னவகமும், வசீும் திமையும் அளந்தறிை 
உதவும் கோற்று வசீ்ைளவி. 

03. ஆடினைோ மீட்டர் (Audiometer) - னகள்வித் திறம  அளக்க உதவும் னகளளோலி 
அளவி. 

04. ஆல்டி மீட்டர் (Altimeter): - குத்துைரங்கமள அளக்க உதவும் ஒருவமக ைிறப்பு 
திரவமில்லோ அழுத்தமோ ி. 

05. எலக்ட்னரோஸ்னகோப் (Electrosospe) - மின்ன ற்றம் கண்டு துலக்க உதவும் மின்கோட்டி 

06. கம்யுனடட்டர் (Commutator) - மின்ன ோட்டத் திமைமை மோற்ற அல்லது திருப்ப 
உதவும் மின் திமை மோற்றி, மட னமோ இைந்திரத்தில் மோறு மின்ன ோட்டத்மத 
னேர்மின்ன ோட்டமோக மோற்றுவது. 

07. னகோலரிமீட்டர் (Colorimeter) - ேிறங்களின் தீவிரத்மத ஒப்புனேோக்க உதவும் ேிற 
அளவி. 

08. கனலோரி மீட்டர் (Calorimeter) - ளவப்பத்மத அளக்க உதவும் ளவம்மமைளவி 

09. கோல்வன ோமீட்டர் (Calvanometer) - மின்ன ோட்டத்மத அளக்க உதவும் நுண் 
மின் ளவி. 

10. கிளி ிக்கல் ளதர்னமோமீட்டர் (Clinical Thermometer) - ம ித உடல் ளவப்ப ேிமலமை 
அளக்க உதவும் னேோைறி ளவப்ப அளவி. 

11. குனரோ ோ மீட்டர் (Chronometer) - கடல்பைணத்தில் தீர்க்கனரமக அளமவ அறிந்து 
ளகோள்ள உதவும் கருவி னபோன்று துல்லிைமோகக் கோல அளமவக் கோட்டும் கோல 
அளவி. 

12. ைோலின ோ மீட்டர் (Salinometer) - உப்புக் கமரைல்களின் அடர்த்திகமள அளப்பதன் 
மூலம் அவற்றின் கமரைல் ளைறிமவத் தீர்மோ ிக்க உதவும் ஒருவமக தரவமோ ி 
(உப்புக்கமரைல் அளவி) 

13. ளைய்ஸ்னமோ கிரோஃப் (Seismograph) - ேில ேடுக்க அதிர்ச்ைிகளின் தீவிரத்மதயும், 
னதோற்றத்மதயும் பதிவு ளைய்ை உதவும் பூகம்ப அளவி 

14. குவோட்ரண்ட் (Quadrant) - பைண அமமப்பு முமறைிலும், வோ விைலிலும் 
குத்துைரங்கமளயும், னகோணங்கமளயும் அளக்க உதவும் ளைங்குத்தளவி. 
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15. டிரோன்ைிஸ்டர் (Transistor) - மின் ோற்றமல மிமகப்படுத்துவதுடன், ளவப்ப அை  
வோல்வுகளின் பண்புகளும் ளகோண்டனதோர் ைிறு மின் கூறுப் ளபோருள். 

16. ளடலிபிரிண்டர் (Teleprinter) - ளதோமல தூர இடங்களுக்குத் தோ ிைங்கி மூலம் 
ளைய்திகமள அனுப்பவும் ஏற்கவும், தகவல்கமள அச்ளைழுதவும் உதவும் ளதோமல 
எழுதி. 

17. ளடலி மீட்டர் (Telemeter) - வோன் பைணத் ளதோமலவில் ேிகழும் ேிகழ்வுகமளப் 
பதிவு ளைய்யும் கருவி (ளதோமல அளவி) 

18. ளடலஸ்னகோப் (Telescope) - ளதோமலதூரப் ளபோருட்கமள ளபருக்கிக்கோட்டும் ளதோமல 
கோட்டி. 

19. மட னமோ (Dynamo) - இைந்திர ஆற்றமல மின் ோற்றலோக மோற்றும் கருவி 

20. மட னமோ மீட்டர் (Dynamometer) - மின் திறம  அளக்க உதவும் மின்திற ளவி. 

21. ளதர்னமோ மீட்டர் (Thermometer) - ளவப்ப ேிமலமை அளக்க உதவும் ளவப்ப அளவி 

22. ளதர்னமோஸ்னகோப் (Thermoscope) - ளவப்பத்தோல் ஒரு ளபோருளின் பரும ில் ஏற்படும் 
அளவு மோற்றங்கமளக் ளகோண்டு ளவப்ப ேிமல னவறுபோட்மடத் னதோரோைமோக அளக்க 
உதவும் ளவப்பங்கோட்டி. 

23. ளதர்னமோஸ்டோட் (Thermostat) - ஒரு ளபோருளின் ளவப்பேிமலமைத் தோ ோகனவ 
ஒழுங்குபடுத்தும் கருவி (ளவப்ப ேிமலப்படுத்தி) 

24. போனரோமீட்டர் (Barometer) - வளிமண்டல அழுத்தத்மத அளக்க உதவும் கோற்றழுத்த 
அளவி. 

25. பிளோன்டி மீட்டர் (Plantimeter) - ைமதளப்பரப்பளமவத் ளதோகுத்தளிக்க உதவும் கருவி 

26. ளபரிஸ்னகோப் (Periscope) - னேரிமடக் கண்னணோட்டத்திற்குக் குறுக்னக 
தமடைிருப்பின் கோண்பவர் கண் மட்டத்திற்கும் னமலோக மமறந்திருக்கும் 
ளபோருட்கமள கவ ிக்க உதவுவது. 

27. மபக்ன ோ மீட்டர் (Phknometer) - ேீர்மத்தின் அடர்த்திமையும், விரிவோக்கக் 
குணத்மதயும் (Coefficient of Expansion): அளக்க உதவும் அடர்வளவி. 

28. மப ோகுலர்கள் (Binoculars) - ளதோமல தூரப் ளபோருட்கமள ளபருக்கி இரு 
கண்களுக்கும் ஒனர ைமைத்தில் கோட்டும் இரட்மடத் ளதோமலகோட்டி 

29. மபனரோ மீட்டர் (Pyrometer) - உைர்ளவப்ப ேிமலகமள அளக்க உதவும் க ல் அளவி. 

30. மோக் னடோ மீட்டர் (Magneto Meter) - கோந்தத் திருப்புத் திறன்கமளயும் (Magnentic 
Moments), புலங்கமளயும் (Fields) ஒப்புனேோக்க உதவும் கோந்த அளவி 

31. மோன ோ மீட்டர் (Manometer) - வளிமங்களின் அழுத்தத்மத அளக்க உதவும் திரவ 
அழுத்த அளவி 
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32. மரீ ர்ஸ் கோம்பஸ் (Mariner’s Compass) - முப்பத்திைிரண்டு திமைகளும் குறிக்கப்பட்ட 
மோலுமித் திமை கோட்டி 

33. மமக்னரோ மீட்டர் (Micrometer) - ைிறு ளதோமலவுகள் மற்றும் னகோணங்கமளத் 
துல்லிைமோக அளக்க உதவும் நுண்ணளவி. 

34. மமக்னரோஸ்னகோப் (Microscope) - நுண்ணிை ளபோருட்கமள பன்மடங்கு ளபருக்கிக் 
கோட்டும்  நுண்கோட்டி 

35. ரிஃப்ரோக்னடோ மீட்டர் (Refractometer) - ஒரு ளபோருளின் ஒளி விலகல் எண்ணிம  
அளக்க உதவும் விலகல் அளவி. 

36. ளரைிஸ்டன்ஸ் ளதர்னமோ மீட்டர் (Resistance Thermometer) - ளவப்பத்தோல் மின் 
கடத்திகளின் தமடைில் எழும் மோற்றங்கமள அளப்பதன் மூலம் ளவப்பேிமலமைக் 
கண்டறிை உதவும் மின்தமட ளவப்ப அளவி. 

37. ளரைின்னகஜ் (Raingauge) - மமைப்ளபோைிமவ அளக்க உதவும் மமை அளவி. 

38. னரடினைோ மமக்னரோமீட்டர் (Radiomicro meter) - ளவப்பக்கதிர் வசீ்சுக்கமள அளக்க 
உதவும் கதிரமல நுண்ணளவி 

39. லோக்னடோ மீட்டர் (Lactometer) - போலின் ஒப்பு அடர்த்திமை அளக்க உதவுவது 

40. ளவர் ிைர் (Vernier) - அளவுனகோலின் மிகக் குமறந்த அலகின் உட்பகுப்புகமளச் 
சுத்தமோக அளக்க, பிரதோ  அளவுனகோலில் ைறுக்கி ேகரக்கூடிை நுண்ணளவுனகோல். 

41. னவோல்ட் மீட்டர் (Voltmeter) - இரு புள்ளிகளுக்கிமடனை உள்ள மின் ழுத்த 
னவறுபோட்மட அளக்க உதவும் மின் ழுத்த அளவி. 

42. ஸ்ளடதஸ்னகோப் (Stethoscope) - இதைத்தின் ேோடித்துடிப்மப அளக்க மருத்துவர் 
பைன்படுத்தும் இதைத்துடிப்பளவி. 

43. ஸ்பிக்னமோமோன ோ மீட்டர் (Spygmomano Meter) - இரத்த அழுத்தத்மத அளக்க உதவும் 
இரத்த அழுத்த அளவி. 

44. ஸ்பிரிங் போலன்ஸ் (Spring Balance) - ளபோருளின் எமடமை அளக்க உதவும் சுருள் 
தரோசு. 

45. ஸ்ளபக்ட்னரோ மீட்டர் (Spectrometer) - ஒளி விலகல் எண்கமள மிக நுட்பமோக 
அளந்தறிவதற்கு உகந்த வமகைில் திறம்படுத்தப்பட்ட ஒளிைின் ேிறமோமல அளவி. 

46. ஸ்ளபக்ட்னரோஸ்னகோப் (Spectroscope) - மின் கோந்த அமலவரிமைமைப் பிரித்து 
பகுப்போய்ந்து கோட்டும் ேிரல்மோமலகோட்டி. 

47. ஸ்ஃபிைனரோ மீட்டர் (Spherometer) - னகோளக வடிவப் ளபோருட்களின் வமளமவத் 
துல்லிைமோக அளக்க  உதவும் னகோள அளவி. 

48. மைக்னரோ மீட்டர் (Hygrometer) - வளிமண்டல ஒப்பு ஈரப்பத அளவி (relative Humidity) 
அளந்திட உதவும் கருவி 
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49. மைக்னரோஸ்னகோப் (Hygroscope) - வளி மண்டல ஈரப்பதத்தின் அளவு 
மோற்றங்கமளக் கண்டறிை உதவும் ஈரப்பதங்கோட்டி 

50. மைட்னரோஃனபோன் (Hydrophone) - ேீருக்கடிைில் னபசும் குரமலக் னகட்ட உதவும் 
ேீளரோலி வோங்கி. 

51. மைட்னரோமீட்டர் (Hydrometer) -ேீர்மங்களின் ஒப்பு அடர்த்திமை அளக்க உதவுவது. 

தனிமவரிசை அட்டவசையில் தனிமங்கள் இடம் 
 ANANTHAM.,M.SC.,M.ED.,-9943246789                                                                       muruganantham6785@gmail.com           

01. ளபோருண்மம அைிைோவிதி - ளலவோய்ைிைர் 

02. ேிமற ஆற்றல் ைமன்போடு - ஐன்ஸ்டீபன் 

03. ளபருக்கவிகித விதி - ஜோன் டோல்டன் 

04. தமலகீழ்விகித விதி - மரக்டர் 

05. ேீர்ம அழுத்தம் - போஸ்கல் 

06. ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரோன் ேிரம்புதல் - ைணீ்ட் விதி 

07. த ிமவரிமை அட்டவமணைில் த ிமங்கள் இடம் - ேியூலண்டின் எண்ம விதி. 

08. ேவ ீ ஆவர்த்த  விதி - னமோஸ்னல 

09. ேிமலம விதி - ேியூட்டன் 

10. மும்மப விதி - னடோப ர் 

11. இரத்தம் ஓட்டம் - விலிலிைம் ைோர்வி 

12. ளபன்ைிலின் - அளலக்ஸோண்டர் பிளமிங் 

13. அணுகுண்டு - ரோபர்ட் ஓபன்ைமீர் 

14. டி.எ .ஏ. மோதிரி - வோட்ைன் மற்றும் கிரிக் 

15. த ிம வரிமை அட்டவமண - ளமண்டலீப் 

16. னலைர் - தினைோடர் ளமய்மன் 

17. திமரப்படம் - ேினகோலஸ் மற்றும் ஜனீ் லூமிைர். 

18. னபட்டரி - னவோல்டோ 

19. கதிரிைக்கம் - ளைன்றி ளபக்னகோரல் 

20. இரத்த வமககள் - ஸ்ளடய் ர் 

21. வங்கோளனதைம் - கிைக்கு போகிஸ்தோன் 

22. மதவோன் - போர்னமோைோ 

23. இரோன் - போரைீகம் 
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24. இரோக் - ளமைபனடோமிைோ 

25. இந்னதோன ைிைோ - டச்சு கிைக்கு இந்திைோ 

26. தோய்லோந்து - ைைோம் 

27. கோங்னகோ - மைனரோ 

28. மனலைிைோ - மலோைோ 

29. மிைோன்மர் - பர்மோ 

30. இலங்மக - ைினலோன் 

31. மத்திை தமரக்கடலின் ைோவி - ஜிப்ரோல்டர் 

32. மோர்பிள் பூமி - இத்தோலி 

33. ேள்ளிரவு சூரிைன் ேோடு - ேோர்னவ 

34. மரகத்தீவு - அைர்லோந்து 

35. ஆைிரம் தீவுகளின் ேோடு - இந்னதோ ிஷிைோ 

36. ஆைிரம் ஏரிகளின் ேோடு - பின்லோந்து 

37. உலகின் கூமர - போமீர் முடிச்சு 

38. இடி, மின் ிலின் ேோடு - பூடோன் 

39. ஐனரோப்போவின் னேோைோளி - துருக்கி 

40. வோ விவ் ேோடு - ைவோய் தீவுகள் 

41. மியூ ிச் (ளஜர்ம ி) - ளலன்ஸ் 

42. ைோலிவுட் (அளமரிக்கோ) - திமரப்படம் 

43. ளடட்ரோய்ட் (அளமரிக்கோ) - ஆட்னடோளமோமபல் 

44. மோன்ளைஸ்டர் (இங்கிலோந்து) - ளடக்ஸ்மடல் 

45. அகமதோபோத் (இந்திைோ) - கோட்டன் ளடக்ஸ்மடல் 

46. ரூர்னகலோ (இந்திைோ) - இரும்பு, எஃகு 

47. பிமளமவுத் (அளமர்க்கோ) - கப்பல் கட்டுதல் 

48. பினரோைோபோத் (இந்திைோ) - கண்ணோடி 

49. ஆஸ்னலோ (ேோர்னவ) - கோகிதம் 

50. அபதோன் (இரோன்) - எண்ளணய் சுத்திகரிப்பு  

குழந்சதகள் பிறக்கும்பபாபத சதராக்ஸின் 
பற்றாக்குசறயால் வருவது... 
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01. ம ித உடலில் மிகப் ளபரிை உறுப்பு - னதோல். 

02. ம ித உடலின் மிக ைிறிை உறுப்பு - ப ீிைல் சுரப்பி. 

03. எமட குமறந்த உடல் உறுப்பு - நுமரைரீல் 

04. ம ித உடலின் ைரோைரி ளவப்பேிமல - 37 டிகிரி ளைல்ஷிைஸ். 

05. ம ித உடலின் மிக கடி மோ  ளபோருள் - பற்களின் எ ோமல். 

06. ம ித உடலில் மிக அதிமோக அடங்கியுள்ள உனலோகம் - கோல்ஷிைம். 

07. உடலுக்கு ேிறமளிக்கும் ேிறப்ளபோருள் - ளமலோ ின் 

08. ம ித உடலிலுள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்மக - 206 

09. ஆணின் உடலில் உள்ள இதைத்தின் எமட - 230-280 கிரோம். 

10. உணவு உண்ணோ ேிமலைில் இைல்போ  இரத்த ைர்க்கமரைின் அளவு - 70-110 மி.கி. 
ளடகிட்டர். 

11. இரப்மபைில் சுரக்கப்படும் என்மைம்கள் - ளபப்ைி, ளர ின். 

12. யூரிைோமவ உருவோக்கும் இடம் - கல்லீரல் 

13. ளைைற்மக ைிறுேீரகம் எ ப்படுவது - டைமலைர். 

14. விந்தணு னைமிக்கப்படும் இடம் - எபிமடடிமில். 

15. ேரம்பு ளைல்வோைில் சுரக்கக்கூடிை னவதிப்ளபோருள் - அைிட்மடல் னகோமலன். 

16. இதைத்திற்கு இரத்தத்மத விேினைோகிப்பது - ளகோர ோ ரத்த விேினைோகன். 

17. ம ித உடலில் கோணப்படும் மிகப் ளபரிை சுரப்பி - கல்லீரல் 

18. கண்ணமீரச் சுரப்பது - னலக்ரிமல் சுரப்பி. 

19. ஓர் இதைத்துடிப்பு என்பது ஒரு ைிஸ்னடோல், ஒரு டைஸ்னடோல் ஆகிைவற்மற 
உள்ளடக்கிைது.  

20. உலகின் மிக அபூர்வமோ  இரத்த குரூப் - AB ளேகட்டிவ். 

21. உலகின் மிக அதிகமோன ோரில் கோணப்படும் இரத்த குரூப் - O போஸிட்டிவ். 

22. இதன் முதலில் இரத்த குரூப்புகமள வமகப்படுத்திைவர் - கோள்லோன் ஸ்ளடைி ர். 

23. அம த்து குரூப் இரத்தத்மதயும் ஏற்றுக்ளகோள்ளும் (Universal recieplant) இரத்தம் - AB 
குரூப். 

24. அம த்து குரூப் இரத்தத்துக்கும் தோ மோ  வைங்கப்படும் (Universal Donar) இரத்த 
குரூப் - O குரூப். 

25. ஆன்டிஜன்கள் இல்லோத இரத்த குரூப் - O குரூப் 
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26. ஆன்டிபோடி இல்லோத இரத்த குரூப் - AB குரூப். 

27. இரத்தம் உமறைோமல் போதுகோக்க இரத்த வங்கிகளில் பைன்படுத்தும் 
னவதிப்ளபோருள் - னைோடிைம் ைிட்னரட். 

28. அங்கீகோரம் ளபற்ற முதல் ளைைற்மக இரத்தம் - ைூனமோ வ்யூவர் 
(ளதன் ோப்பிரிக்கோ). 

29. இரத்தத்தின் திரவப்பகுதிமை குறிப்பிடும் ளபைர் - பிளோஸ்மோ. 

30. மோரமடப்பின் மற்ளரோரு ளபைர் - ளகோனரோ ரி த்னரோம்னபோைிஸ். 

31. இதைத்துடிப்மப கட்டுப்படுத்தும் மூமள பகுதி - ளமடூல்லோ ஒப்ளங்னகற்றோ. 

32. ம ித இதைத்தின் அமறகள் - ஆரிக்கிள்-2, ளவன்ட்ரிக்கிள்-2. 

33. இதைத்தின் இடது பக்கமோக ளைல்லும் இரத்தம் - சுத்த இரத்தம். 

34. ம ிதன் ைோரோைரி இதைத் துடிப்பு - ேிமிடத்திற்கு 70-72 தடமவ. 

35. இதைத்மத போதுகோக்கும் கவைம் - ளபரிகோர்டிைம். 

36. இதைத்தின் ைரோைரி ேீளம் - 12 ளை.மீ. 

37. இரண்டு துடிப்புகளுக்கிமடைில் இதைம் ஓய்ளவடுக்கும் னேரம் - 0.48 விேோடி. 

38. முதல் ளைைற்மக இதைம் - ஜோர்விக் 7 

39. உலகின் முதல் இதைமோற்று அறுமவ ைிகிச்மை ளைய்த மருத்துவர் - டோக்டர் 
கிறிஸ்டிைன் ளபர் ோர்டு. 

40. புனரோட்டீன் குமறபோட்டோல் ஏற்படும் னேோய்கள் - மரோசுமஸ், குவோர்ஷினைோகர். 

41. மவரஸ் னேோைிம க் கட்டுப்படுத்தும் அதிகச் ளைைல் ளகோண்ட னவதிப்ளபோருள் 
கோரணி - இண்டர்ளபரோன். 

42. எர்ைீ ிைோ ளபஸ்டிஸ் என்னும் போக்டீரிைோவோல் ஏற்படும் னேோய் - பினளக். 

43. முதுளகலும்புள்ள விலங்குகளிலிருந்து ம ிதனுக்கு பரவும் ளதோற்றுனேோய்கள் - 
குன ோைஸ் எ ப்படும். 

44. ஆண்களில் ஒரு X குனரோனமோனைோம் அதிகம் கோணப்படுவதோல் ஏற்படும் குமறபோடு 
- கிமளன் ளபல்டர் ைின்ட்னரோம். 

45. மனலரிைோ னேோைி ோல் போதிப்பமடவது - மண்ணரீல். 

46. குைந்மதகள் பிறக்கும்னபோனத மதரோக்ஸின் பற்றோக்குமறைோல் வருவது - 
கிரிட்டி ிைம். 

47. கண் ளலன்ைின் ஒளிபுகும் தன்மம குமறபோட்டி ோல் - கண்புமர ஏற்படுகிறது. 

48. எய்ட்ஸ் னேோய்க்கோ  கோரணி - ளரட்னரோ மவரஸ். 

49. ளடட்ட ஸ் னேோைி ோல் போதிக்கப்படுவது - ேரம்பு மண்டலம். 
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50. மவட்டமின்கள் A,D,E மற்றும் K மை அளவுக்கு அதிகமோக உட்ளகோண்டோல் 
மவட்டமின ோைிஸ் னேோய் ஏற்படும். 

 

சைல்லினுள் நசடசபறும் என்சைம் நிகழ்ச்ைிகசை 
 ANANTHAM.M.SC.,M.ED.,-9943246789                                                                           

muruganantham6785@gmail.com 

01. மவட்டமின்கமள கண்டறிந்தவர் - ைோப்கின்ஸ்; ளபைரிட்டவர் பங்க் 

02. விலங்குகளின் இ ப்ளபருக்கத்திறனுக்கு மவட்டமின் E அவைிைம். 

03. உடலின் எபிதீலிைத் திசுக்களின் மவட்டமின் A மற்றும் B2 வோல் 
போதுகோக்கப்படுகிறது. 

04. மவட்டமின் E ஒரு ஆன்டி ஆக்ஸிளடன்ட். 

05. ளைல்லினுள் ேமடளபறும் என்மைம் ேிகழ்ச்ைிகமள மவட்டமின் C தூண்டிவிடும். 

06. கோல்ைிைம் மற்றும் போஸ்பரஸ் வளர்ைிமத மோற்றம் மவட்டமின் D ைோல் ேிகழும். 

07. ேரம்பு ளைல்கள் உணவிம ப்ளபற மவட்டமின் B1 னதமவ. 

08. மவட்டமின் C னேோய்த்தடுப்போற்றல் அளிப்பதுடன் வளர்ச்ைிமை ஊக்குவிக்கும். 

09. உடலின் எபிதீலிை திசுக்கள் மவட்டமின் A மற்றும் B2 வோல் 
போதுகோக்கப்படுகின்ற . 

10. மவட்டமின் A - ளரட்டி ோல் 

11. மவட்டமின் C - அஸ்கோர்பிக் அமிலம் 

12. மவட்டமின் B12 - ைைன ோ னகோபோலமின் 

13. மவட்டமின் D - கோல்ைிளபரோல் 

14. மவட்டமின் E- னடோக்னகோளபரோல் 

15. மவட்டமின் K - மபனலோகுைின ோன் 

16. மவட்டமின் B1- மதைோமின் 

17. மவட்டமின் B2 - ரினபோபினளவின் 

18. மவட்டமின் B6 - மபரினடோக்ைின் 

19. மவட்டமின் B5 - ேிைோைின் 

20. மவட்டமின் A -  ஜனீரோப்தோலிமிைோ 

21. மவட்டமின் B1 - ளபரிளபரி 

22. மவட்டமின் B2 - ேோக்குப்புண் 

23. மவட்டமின் B5 - ளபல்லகரோ 
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24. மவட்டமின் B12 - ரத்தனைோமக 

25. மவட்டமின் C - ஸ்கர்வி 

26. மவட்டமின் E - மலட்டுத்தன்மம 

27. மவட்டமின் K - ரத்தம் உமறமைமம 

28. மவட்டமின் D - ஆஸ்டிமனலைிைோ 

29. மவட்டமின் A - மோமலக்கண் 

30. ஸ்பிக்னமோமோன ோ மீட்டர் - இரத்த அழுத்தத்மத அளவிட 

31. எளலக்னரோ என்ளைபனலோகிரோப் - மூமளைின் ளைைல்போடு. 

32. மோன் ட்ரோன் - மமக்னரோ அமலகமள உருவோக்க. 

33. னகளோங்கின் னபோட்னடோ மீட்டர் - ேீரோவிப் னபோக்மக அறிை 

34. ஆக்ைன ோ மீட்டர் - தோவர வளர்ச்ைிமை அறிை 

35. ஷிக்னமோ (Shygometer) மீட்டர் - ேோடித்துடிப்மப அறிை 

36. போதம் மீட்டர் - கடலின் ஆைத்மத அறிை 

37. மைக்னரோ மீட்டர் - கோற்றின் ஈரப்பதத்மத அறிை 

38. மபனரோ மீட்டர் - உைர் ளவப்பேிமலகமள அளவிட 

39. ளவஞ்சுரி மீட்டர் - திரவ ஒட்டத்மத அறிை 

40. டைோப்டர் - ளலன்ைின் திறன் 

41. னகண்டிலோ - ஒளிச்ளைறிவு 

42. கினலோகிரோம்/மீ3 - அடர்த்திைின் அலகு 

43. ளபர்னகோரல் - கத்திரிைக்கச் ளைைல்போடு 

44. ேியூட்டன்/மீட்டர் - பரப்பு இழுவிமை 

45. முடுக்கம் - மீட்டர்/ளைகண்டு 

46. ளடஸ்லோ - கோந்தபோை அடர்த்தி 

47. ேியூட்டன் - விமை 

48. போரட் - மின்னதக்குதிறன் 

49. ளவபர் - கோந்தபோைம் 

50. Apiculture - னத ிவளர்ப்பு 

51. Cryogenics  - குமறந்த ளவப்பேிமலப் பைன்போடு 

52. Cytology - ளைல்கள் 
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53. Euggenics - ைிறந்த எதிர்கோல ைந்ததிகள் 

54. Mycology  - பூஞ்மைகள் 

55. Palaeontology - போைில்கள் (Fossils) 

56. Pisciculture  - மீன்கள் 

57. Phycology - ஆல்கோக்கள் 

58. Pomology - பைங்கள் 

59. Fulminology - மின் ல் 

மனிதரில் பால் ைார்ந்த பண்புகள்... 
 ANANTHAM.M.SC.,M.ED.,-9943246789                                                                            

muruganantham6785@gmail.com 

01. க ிைர்க்கமர எ ப்படும் கோர்னபோமைட்னரட் - பிரக்னடோஸ். 

02. கரோமல் எ ப்படுவது - ேீர்ேீக்கம் ளைய்ைப்பட்ட சுக்னரோஸ். 

03. கோர்னபோமைட்னரட்டுகளினலனை மிக அதிகம் கிமடப்பது - ளைல்லுனலோஸ். 

04. புரதங்கமள ேீரோல் பகுத்தோல் சுமோர் 25 வமக அமின ோ அமிலங்கள் கிமடக்கும். 

05. எல்லோ ளைல்களிலும் உட்கரு அமிலங்கள் உள்ள . 

06. RNA, புரதங்கமளத் ளதோகுத்தலில்முக்கிை பங்கு வகிக்கிறது. 

07. குளுக்னகோஸ், பிரக்னடோஸ், கோலக்னடோஸ் னபோன்றமவ - ஒற்மறச் ைர்க்கமரகள் 

08. ேகம் மற்றும் முடிைில் உள்ளது - கிரோட்டின். 

09. ளைல்சுவரின் முக்கிை னவதிப்ளபோருள் - ளைல்லுனலோஸ். 

10. ைமமைல் எண்மணைிலிருந்து ளபறப்படும் ளகோழுப்பு அமிலம் - ஸ்டிைரிக் 
அமிலம். 

11. உலகின் உைரமோ  மரம் - ளைக்னகோைோ 

12. கோட்டு மரங்களின் ைக்கரவர்த்தி - னதக்கு 

13. ைமோதோ த்தின் மலரோக கருதப்படுவது - ஆலிவ்மரம் 

14. பூத்துவிட்டோல் விமளச்ைல் குமறயும் தோவரம் - கரும்பு. 

15. கிரிக்ளகட்மட்மட தைோர் ளைய்ைப்பைன்படுவது - வில்னலோ மரம். 

16. தோவர உலகின் இருவோழ்விகள் - பிமரனைோமபட்டோ. 

17. மிகப்ளபரிை பூ - ரப்னளைிைோ. 

18. மரத்தின் னமல் ளதோற்றிவோழும் தோவரங்கள் - எபிமபட்டுகள். 
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19. இடப்ளபைர்ச்ைி பண்பி ோல் விலங்கு என்றும், ஒளிச்னைர்க்மக பண்பி ோல் தோவரம் 
என்றும் கருதப்படும் உைிரி ம் - யூக்ளி ோ. 

20. மிகச்ைிறிை பூக்கும் தோவரம் - உல்பிைோ. 

21. Painter's Lady எ ச்ைிறப்பிக்கப்படும் உைிரி ம் - பட்டோம்பூச்ைி. 

22. ைிரிக்கும் மீன் என்றமைக்கப்படுவது - டோல்பின் 

23. விரல்கள் இல்லோத னபோதிலும் ேகங்கள் ளபற்றுள்ள விலங்கு - ைோம  

24. பறமவகளின் அரைன் எ ப்படுவது - கழுகு. 

25. தண்ணனீர அருந்தோத உைிரி ம் - கங்கோரு, எலி. 

26. ேீண்டகோலம் உைரிவோழும் பறமவ - ளேருப்புக் னகோைி. 

27. உலகின் மிகப்ளபரிை விலங்கு - ேீலத் திமிங்கலம். 

28. உலகின் மிகச்ைிறிை முதுளகலும்பி - பிலிப்மபன் னகோபி மீன் 

29. முட்மடைிடும் போலூட்டிகள் - எறும்புத்தின் ி மற்றும் பிளோடிபஸ். 

30. மோறோ ளவப்பேிமல ளகோண்ட உைிரிகள் - பறமவகள். 

31. ளைல்கள் அம த்து 5-க்கும் 5000-க்கும் இமடப்பட்ட  விட்ட அளமவ ளகோண்டமவ. 

32. ளைல்லின் சுவோை நுண்ணுறுப்புகள் என்றமைக்கப்படுபமவ - மமட்னடோகோண்டிரிைோ 

33. னகோல்மக உறுப்புகள் இல்லோத ளைல்கள் - இரத்த ைிவப்பணுக்கள். 

34. மலனைோனைோம்கள் உருவோகும் இடம் - னகோல்மக உறுப்புகள். 

35. ஒரு ளைல் முதிர்ச்ைிைி ோல் இறக்கும்னபோது அதிலுள்ள மலனைோனைோம்கள் அமத 
முழுமமைோக ளைரித்து விடுவது - ஆட்னபோமலைிஸ். 

36. உட்கரு கோணப்படும் ளைல்கள் - யுனகரினைோட்டுகள். 

37. யூக்ளி ோ, பரனமைிளம், பிளோஸ்னமோடிைம் னபோன்றமவ ஒரு ளைல் உைிரிகளோகும். 

38. விலங்கு ளைல்லின் புற எல்மலைோக அமமவது - பிளோஸ்மோ ைவ்வு. 

39. மலனைோனைோம்கள் னேரடிைோக அகப்பிளோை வோலைலிருந்தும் னதோன்றுகின்ற . 

40. மரனைோம்கமள முதலில் கண்டறிந்து விளக்கிைவர் -ஜ.ீஇ. போலனட. 

41.A x B இரத்த வமகயுள்ள ளபோற்னறோர்களின் வோரிசுகளுக்கு A,AB,B,O னபோன்ற இரத்த 
வமககள் உருவோக ைோத்திைமுள்ளது. 

42. கறுப்பு, ளவள்மள ளபற்னறோரின் முதல் தமலமுமறக் குைந்மதகள் - 
முல்லனடோக்கள். 

43. ம ிதரில் கோணப்படும் மரபணு னேோய் ைிக்கல் - ளைல் அ மீீைோ. 

44. ம ிதரில் போல் ைோர்ந்த பண்புகள் - X ைோர்ந்தமவ. 
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45. மரபிைல் ஆரோய்ச்ைிக்குப் ளபரிதும் பைன்படுவது - பைப்பூச்ைி. 

46. ைில னேோய்கள் போரம்பரிைமோக மரபிைில் ரீதிைோக ஏற்படுகிறது எ  முதலில் 
விளங்கிைவர் - ளஜரோடு. 

47. டி.என்.ஏ., ஆர்.என்.ஏவோக மோற்றப்படுவது - படி எடுத்தல் எ ப்படும். 

48. ளவங்கோைத்தின் எட்டு னஜோடி குனரோனமோ னைோம்கள் உள்ள . 

49. DNA மவ குறிப்பிட்ட இலக்குகளில் துண்டிப்பது - ளரஸ்ட்ரிக்கின் 
எண்னடோேியூக்ளிைஸ் ளேோதி. 

50. ஒரு ஜனீ் ஒரு ளேோதி னகோட்போட்மட ளவளிைிட்டவர்கள் - படீில் மற்றும் டோட்டம். 

பனிக்கட்டியுடன் உப்சபச் பைர்க்கும்பபாது அதன் 
உருகுநிசல 

 ANANTHAM.M.SC.,M.ED.,-9943246789                                                                             
muruganantham6785@gmail.com 

01. இைந்திர ைக்திமை மின்ைக்திைோக மோற்றும் கருவி - ளஜ னரட்டர். 

02. ஒரு விேோடிக்குள் அன கம் தடமவ திமை மோறும் மின்ைோரம் - AC (Alternative Current) 

03. ஒனர திமைைில் போயும் மின்ைோரம் - DC (Direct Current) 

04. வடீுகளுக்கு வைங்கப்படும் மின்ைோரத்தின் அளவு - 250 னவோல்ட் 

05. மின்ைக்திமை இைந்திரைக்திைோக மோற்றும் கருவி - மின் னமோட்டோர். 

06. மின்கோந்த ைக்திமைக் கண்டுபிடித்தவர் - மமக்னகல் ஃபோரனட 

07. மின்ைோர விளக்மக கண்டுபிடித்தவர் - தோமஸ் ஆல்வோ எடிஸன். 

08. சூரிை ஆற்ரமல மின்ைக்திைோக மோற்றும் கருவி - ஃனபோட்மட வோல்டோைிக் ளைல். 

09. மின் ல் ஒரு மின்ைோர குவிைல் என்று - ேிரூபித்தவர் - ளபஞ்ைமின் பிரோங்ளின். 

10. மின்ைோரத்தின் ளதோைில்முமற அளவு - கினலோவோட்/மணிக்கூர். 

11. முட்மடனைோட்டில் அடங்கிை ளபோருள் - கோல்ஷிைம் கோர்பன ட் 

12. ைமமைல் உப்பின் அறிவிைல் ளபைர் - னைோடிைம் குனளோமரடு. 

13. எலும்புகளின் உருவோக்கத்தில் ளபரும்பங்கு வகிப்பது - கோல்ஷிைம் போஸ்னபட் 

14. தண்ணரீுக்குள் போதுகோத்து மவக்கப்படும் னவதிப்ளபோருள் - போஸ்பரஸ். 

15. எலி விஷத்தின் அறிவிைல் ளபைர் - ைிங்க் போஸ்னபட் 

16. கண்ணரீ்ப்புமகைில் பைன்படுத்தப்படும் வோயு - குனளோனரோ அஸட்னடோஃபி ோன். 

17. பித்தமள, ளைம்பு போத்திரங்களில் களிம்பு பிடிப்பது ைோதோரணம். இதன் அறிவிைல் 
ளபைர் - னபஸிக் கோப்பர் கோர்பன ட். 
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18. ளைைற்மக மமைமை உருவோக்க னமகங்களின் மோது தூவும் ளபோடி - ைில்வர் 
அனைோமடட். 

19. மிளகோய்கு கோரச்சுமவ வைங்கும் னவதிப்ளபோருள் - கோப்மைஸின். 

20. இலஞ்ைம் வோங்கும் அதிகோரிகமளப் பிடிக்க ரூபோய் னேோட்டில் தடவப்படும் 
னவதிப்ளபோருள் - ஃபின ோப்தலீன். 

21. உலர் ப ிக்கட்டி திட கோர்பன்மட ஆகமஸடு. 

22. சுண்ணோம்புக் கலமவ - கோல்ைிைம் மைட்ரோக்மஸடு 

23. ைலமவத் தூள் - கோல்ைிைம் ஆக்ஸி குனளோமரடு. 

24. கோஸ்டிக் னைோடோ - னைோடிைம் மைட்ரோக்மஸடு. 

25. பிளோஸ்டர் ஆஃப் போரிஸ் - கோல்ைிைம் ைல்னபட் 

26. வி கீர் - அைிட்டிக் அமிலம் 

27. ளரோட்டி னைோடோ - னைோடிைம் மப கோர்பன ட் 

28. குனளோனரோஃபோர்ம் - ட்மரகுனளோனரோ மீத்னதன். 

29. ைர்க்கமர - சுக்குனரோஸ் 

30. மணல் - ைிலிக்கன் ஆக்மஸடு. 

31. தற்கோல த ிம வரிமை அட்டவமண அணு எண்களின் அடிப்பமடைில் 
உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

32. இதுவமர த ிைோக பிரிக்கப்படோத த ிமம் - பிரோன்ைிைம் 

33. ளைைற்மகைோக மட்டுனம உருவோக்கப்படும் த ிமம் - புளுட்னடோ ிைம். 

34. பளபளப்போ  அனலோகம் - மவரம் 

35. மண்ளணண்ளணய்க்குள்னள மவக்கப்படும் உனலோகம் - னைோடிைம் 

36. மிகவும் னலைோ  எரிைோத த ிமம் - ைலீிைம் 

37. த ிம வரிமை அட்டவமணைில் மந்த வோயுக்கள் பூஜ்ை ளதோகுதிைில் 
மவக்கப்பட்டுள்ள . 

38. த ிம வரிமை அட்டவமணைில் "டி" ளதோகுதிைில் உள்ளமவ அம த்தும் 
உனலோகங்கள். 

39. உலக தோமிர உற்பத்திைின் 76 ைதவிகிதம் அதன் முக்கிை தோதுவோ  கோப்பர் 
மபமரட்டிலிருந்து ளபறப்படுகிறது. 

40. உனலோகங்களின் அரைன் - இரும்பு. 

41. ரப்பர் போமலக் ளகட்டிப்படுத்த பைன்படுவது - போர்மிக் அமிலம். 

42. ளவள்ளரிக்கோைில் உள்ளது - லோக்டிக் அமிலம். 
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43. இரும்பு மற்றும் இங்க் கமறகமளப் னபோக்க பைன்படுவது - ஆக்ைோலிக் அமிலம் 

44. ஒரு அமிலம் புனரோட்டோம  எவ்வளவு எளிதோக வைங்குகிறனதோ அமதக்ளகோண்டு 
அமிலத்தின் வலிமம ேிர்ணைிக்கப்படுகிறது. 

45. ளபன்னைோைிக் அமிலம் ைிறுேீரக புமரத் தடுப்போ ோக பைன்படுகிறது. 

46. ஆக்ஸிஜன் இல்லோத அமிலம் - மைட்னரோ குனளோரிக் அமிலம். 

47. ைிவப்பு எறும்பின் ளகோடுக்கில் உள்ளது - போர்மிக் அமிலம். 

48. உணவு ளதரிமோ த்துக்கு உதவுவது - ளைட்னரோகுனளோரிக் அமிலம் 

49. ஸ்ட்ரோளபரி, ளேல்லிக்கோய் னபோன்ற்றில் உள்ளது - அல்னகோர்பிக் அமிலம். 

50. ஒலிைம் என்பது புமகயும் கந்தக அமிலம் 
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