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03. 3 08. 2 

04. 4 09. 1 

05. 4 10. 5 

Gs;spj;jpl;lk; 

gFjp 𝐈 =  𝟏𝟎  𝟐 =  𝟐𝟎 Gs;spfs; 

gFjp 𝐈𝐈 =  𝟓𝟎 Gs;spfs; 

 

gFjp 𝐈𝐈 𝐀 (mikg;Gf; fl;Liu tpdh) =  𝟏  𝟏𝟎𝟎 

gFjp 𝐈𝐈 𝐁 (fl;Liu tpdh) =  𝟏  𝟏𝟓𝟎 

 

nkhj;jk; = gFjp I + gFjp II  

              =  𝟐𝟎 +  
𝟐𝟓𝟎

𝟓
 =  𝟕𝟎 

              = 
𝟕𝟎

𝟕𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

*** 

 

 

 

𝟏𝟎 ×  𝟐 =  𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 

(B, D, E) 
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gFjp - II 

mikg;Gf; fl;Liu 
1.  
(A)    

(i) 17 மூலகங்கள் 

(ii) இவை மனிதனில் ஆரரோக்கியமோன ைோழ்வக  ததோடரவும் இனப்தெருகதிற்கும் அைசியம்.  

(iii) ஒரு அமிரனோ அமிலத்தில் உள்ள R group ரைறுெடுதோலும் புரதம்  ஒன்றில் அமிரனோஅமிலத்  
ததோடர் ரைறுெடுைதோலும் இவை ெல தனித்துமோன 3D கட்டவமப்புகவள தகோண்டிருக்கும்  

(iv) கிவளதயோக்சிரசோம் 

(v) தகோழுப்ெிவையங்ககளில் 

(vi) தகோழுப்வெ தைல்லமோக மோற்றும் 

(vii) - புரத ததோகுப்ெிற்கோன ததோடக்க அமிரனோஅமிலம் 2 இற்கும் Methionine ஆனோல் Bacteria இற்கு  
   Formyl methionine 
- RNA polymerase த ோதியம் ெல ைவக உரியது Bacteria இல் தனி ைவக உரியது 

- Chloramphenicol,Streptomycin இற்கு உணர்ைற்றது But bacteria உணர்வுள்ளது 

- Archae ைில் சில Gene களில் introns  உம் Eukarya ைில் அரனக Gene களில் introns   உம் உண்டு  

   , Bacteria  Gene களில் intronsஇல்வல 

(viii) முதலோன - ஒரு ர ரிய ெல்தெப்வரட்டு சங்கிலியில் உள்ள அமிரனோஅமிலத் ததோடர் 
துவணயோன-Keratin,ெட்டு  ோர் புரதம் 
புவடயோன-Myoglobin Albumin அரனக த ோதியங்கள் 

(B)  
(i) ஈரற்சிறுரசோவண 

(ii) ஒரு குறிப்ெிட்ட ைிலங்தகோன்றினோல் உள்தளடுக்கப்ெடும் சக்தியின் அளவுக்கு எதிரோக  

தசலைைிக்கப்ெடும் சக்தியின் அளவை குறிக்கும் ஐந்ததோவக 

(iii) Helicobacter pylori 

(iv) (a) P wave- SA கணுக்களிலிருந்து ஆரம்ெித்து இதயக்கூடம் முழுைதும் ெரைிச்தசல்லும்  

         கணத்தோக்கம் 

     QRS wave complex- AV கணுைிலிருந்து இதயைவற முழுைதும் கணத்தோக்கத்தின் ெரைல் 

     T wave- இதயைவறயின் மீளமுவனைோக்கம் மற்றும்  இதயைவறயின் தவசகளின்  

         தளர்வு 

(b) பூரண இதயத்தளர்வு – 0.4sec 
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      ரசோவணயவறச்சுருக்கம் – 0.1sec 

      இதயைவறச்சுருக்கம் – 0.3sec   

(v) Type 1 Diabetes mellitus  

Multiple sclerosis 

Rheumatoid athritis 

(vi) (a) கடல்ைோழ் முள்ளந்தண்டிலிகளின் இரத்தத்தில் உள்ளது (சில அதனலிட்கள்) 
(b) ஆத்ரப்ரெோடோக்கள் மற்றும் தமோலஸ்கோக்களின் குருதி  ிண ீரில் 

(c) முள்ளந்தண்டுளிகளின்தவசகள் 

   

(C)   
(i) தெண்களில் சூல்தகோள்ளலும் மோதைிடோய் சக்கரமும் ிரந்தரமோக   ிறுத்தப்ெடுதல் 

(ii) Vasectomy  
குைோய் இவையிடல் 

(iii) தோைரங்களில் இவையுருப்ெிரிவு  ிரரோதிக்கப்ெடல் 

(iv) கழுத்து ைவளவு- ெிறந்த 3 மோதங்களுக்குப் ெிறகு 

 ோரி ைவளவு - ெிறந்து 8 மோதங்கள் கைித்து 

(v) (a) A - ரகோர்டியின் அங்கம்  

     B - ைிைித்திவர 

     C - சுவைஅரும்பு 

(b) ரகோல்கலங்கள் - இரவு ெோர்வை 

      கூம்புகலங்கள் -  ிறப் ெோர்வை  

(c) ெவடதகோண்ட தகரோற்றனீ் ஏற்றப்ெட்ட தசதின்ரமலணி 

 

 

 

  
𝟒𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 ×  𝟐. 𝟓 =  𝟏𝟎𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 

*** 
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fl;Liu 

1.  

 
 

 

a.மனித ரதோலின் அடிப்ெவடக் கட்டவமப்வெ ைிளக்குக.  

1. இருெவடகவளக் தகோண்டது.  

2. ரமற்ரறோல் 

3. உட்ரதோல்  

4. கீைோன உட்ெவட 

5. தகோழுப்ெிவையத்தோல் ஆனது 

6. ரமற்ரறோல் தைளிப்புறமோன ெவட 

7. தகரோற்றிரனற்றப்ெட்ட ெவட தகோண்ட தசதில் ரமலணியோல் ஆனது  

8. குருதிக்கலன் அற்றது  

9. ரமற்ரறோல் ெல ெவடகவளக் தகோண்டது 

10. ஆைமோன ெவட மூலவுயிர் ரமலணிப்ெவட 

11. ரமற்ெரப்ெில் உள்ள கலங்கள் இறந்தவை 

12. குைியவுரு அகற்றப்ெட்ட தகரோற்றின் தகோண்டவை 

13. சில இடங்களில் ரமற்ரறோல் தடிப்ெோனது 

14. மூலவுயிர் ரமலணிப்ெவட தமலனின்குைியங்கவளக் தகோண்டது 

15. தமலனிவனச் சுரக்கும்  

16. உட்ரதோல் சிற்றிவடதைளித் ததோடுப்ெிவையத்தோல் ஆனது 

17. தோயம் தகோலோஜின், எலோஸ்ரின்  ோர்கவளக் தகோண்டது  

18.  ோரரும்ெர்கள், தெருந்தின்குைியங்கள், அடி ோட்டக்கலம் 

19. உட்ரதோல் ெிரதோன கலங்கவளக் தகோண்டது 

20. ெல கட்டவமப்புகவள தகோண்டது  

21. குருதி,  ிண ீர்க்கலன்கள் 

22. புலன்  ரம்பு முடிைிடங்கள் 

23. ைியர்வைச் சுரப்ெிகள்  

24. த ய்ச் சுரப்ெிகள்  

25. மயிர், மயிர் ிறுத்தித் தவசகள்  

26. புலன் ைோங்கிகள் 

27. மிசினரின் சிறுதுணிக்வக 

28. ெசினியன் சிறுதுணிக்வக  

29. சுயோதீன  ரம்பு முடிைிடங்கள்  

30. குரரோஸ் முவனவுக் குமிழ் 

31. ரமர்க்கலின் ைட்டத்தட்டு 

 

 

 

(a) மனித ரதோலின் அடிப்ெவடக் கட்டவமப்வெ ைிளக்குக.   

(b) மனித ரதோலின் ததோைில்கவளத் தருக. 
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bமனித ரதோலின் ததோைில்கவளத் தருக.  

1. ெோதுகோப்புக்குரிய தெௌதீகத் தவடயோகத் ததோைிற்ெடல் 

2. நுண்ணங்கிகளின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரோன 

3. இரசோயன, தெௌதீக முகைர்களுக்கு எதிரோன  

4.  ீரிைத்தலுக்கு எதிரோன 

5. தீங்கோன UV  கதிர்களுக்கு எதிரோன 

6. குருதி / உடல் தைப்ெ ிவலவயச் சீரோக்கல் 

7. புலன்ைோங்கி 
8. அமுக்கம் 

9. தைப்ெ ிவல 

10. ததோடுவக 

11. ர ோ ைோங்கி  

12. ைிற்றமின் D ததோகுப்பு  

13. கைிைகற்றல் 

14. ரசோடியம் குரளோவரட்டு 

15. யூரியோ 

16. ைோசவனப் தெோருட்கள் 
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𝟒𝟖 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 × 𝟑 = 𝟏𝟒𝟒 + 𝟔 = 𝟏𝟓𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 




