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� Classes going on...... 
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# அன்ணனிடா தாகுிில் காப்தடும் சிநப்புப் தண்பு – மூடி இத் ஒட்ட 
ண்டனம் 

# ஆக்டடாதஸ் என்ந உிரிணம் உள்ப தாகுி – தல்லுடனிகள் 

# ஆந்த்டாதானஜி என்தது – ணி இணத்தப் தற்நிப் தடிக்கும் அநிில் திரிவு 

# இத் தசல்கபின் மூன்று தககள்: 1. இத்ச் சிப்பு அணுக்கள் (எரித்டாதசட்) 2. 

இத் தள்தப அணுக்கள் (லீமடகாதசட்டுகள்) 3. இத்த் ட்டுகள் 
(த்டாம்டதாதசட்டுகள்) 
# இத்த்ின் PH அபத ிதன ிறுத்துது – சிதீகம். 
# இதனக்கும் த அச்சுக்கும் இதடப்தட்ட டகாம் – இதனக்டடகாம் 

# உடல் முழுதமம் ாங்கும் ிசுக்கள் ாங்கு ிசு 

# உணின் ண்தன் எண அதக்கப்தடுது – ண்புழு 

# எண்டடாதிபாஸ்ிக் தனப்தின்ணல் எணப் ததரிட்டர் – டதார்ட்டர் (1945-ல்) 
# எண்டடாதிபாஸ்ிக் தனப்தின்ணதனக் கண்டநிந்ர் – டதார்ட்டர் (1945-ல்) 
# எலும்பு தசல்கள் – உறுி ற்றும் உடதனத் ாங்கவும் 

# கண் டகாபத்ின் மூன்று அடுக்குகள்: 1. தபி அடுக்கு – ிி தண் தடனம் 
(ஸ்கிபிா) 2. டு அடுக்கு – ிிடிக்கமம் தடனம் 3. உள் அடுக்கு – ிித்ித 
(தட்டிணா) 
# கண்ின் உர்வுள்ப தகுி – ிித்ித 

# கணுக்கானிகபின் இத்ம் ஏன் தள்தப ிநாக உள்பது – ஈடாகுடபாதின் 
இல்னாால் 

# கணுக்கானிகபின் புநச்சட்டகம் எணால் அதக்கப்தட்டது – தகட்டின் 

# கிர் டகால் டி ஆிடரின் ாற்றுமக்கு உாம் – முள்பங்கி 
# கரி மூனக் கூறுகதப ஆக்ஸிஜடணற்நம் தசய்து டி ஆற்நதனப் ததறுல் 
சுாசித்ல் ஆகும். 
# காற்நில்னா சுாசத்ின் ற்தநாம ததர் – தாித்ல் 

# கிடக்க தாிில் தட்டதால் என்நால் ாற்நம் என்று ததாமள் 

# குறுத்தலும்பு ிசுக்கள் காப்தடும் இடங்கள் மூட்டுகள் – காது டல், மூக்கு, மூச்சுக் 
குல், குல் தப 

# கூம்பு ற்றும் குச்சி தசல்கள் – தார்த ற்றும் ிநத்த உ 

# தகாழுப்பு தசல்கள் – தகாழுப்புகதபச் டசிக்க 

# சின ணி தசல்கலம் அற்நின் திகலம் ட்டு எதிீனிம் – டிம் ற்றும் 
தாதுகாப்பு 

# சிநகடித்து தநக்கக் கூடி தாலூட்டி தபால் 

# சிறுீகத்ின் அடிப்ததட அனகு – தப்ான் 

# சிறுீகத்ின் ீள்தட்டு டாற்நத்ில் கமஞ்சிப்பு ிநம் தகாண்ட பிப்தகுி 
கார்தடக்ஸ் ஆகும் 
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# சுப்தி தசல் – சுத்ல் 

# தசல்னின் தசட்டடாதிபாசத்ில் திக் காப்தடும் உிமள்ப ததாமள்கலக்கு 
தசல் தண்ணுறுப்புகள் என்று ததர் 

# தசல்னின் முக்கி துத தண்ணுமப்பு – உட்கம 

# தச தசல்கள் – சுமங்கி ிரில் 

# தசகபின் மூன்று தககள்: 1. ரித்தசகள்(இக்குதச) 2. ரிற்ந 
தசகள்(இங்கு தசகள்) 3. இ தசகள் 

# தடித் ண்டின் தககள் – ான்கு 

# ததாட்டி ண்டின் தககள் – ான்கு 

# ாங்கும் ிசுக்கபின் தககள்: 1. குறுத்தலும்பு 2. எலும்பு ிசு 3. தன இதத் 
ிசு 

# ாங்கபின் புநத்டாற்நத்தப் தற்நி ிபக்கும் அநிில் திரிவு – ா புந 
அதப்தில் 

# ாத்ின் திந தகுிினிமந்து பமம் டர்கபின் ததர் – டற்நிட டர்கள் 

# தூண் டர்கள் காப்தடும் ாம் – ஆனம் 

# தாற்றுத் ா டர்கபில் காப்தடும் திஞ்சு டதான்ந ிசுின் ததர் – தனான் 

# தாற்றுத் ாத்ிற்கு உாம் – ாண்டா 

# த்த கூடு தசல்கள் – ஒனி அதனகள் உர்ற்கு 

# க்கு உமத்தக் தகாடுக்கக் கூடி ிசு – எலும்பு ிசு 

# து உடனின் கால் ததட – இத் தள்தப அணுக்கள் 

# ம்பு தசல்கள் – ம்புத் தூண்டதனக் கடத்ல் 

# டர் ஒபி ாட்டம் உதடது – ண்டு 

# டர் தசங்குத்ாக பமம் ினத்டித் ண்டு – டசதண 

# தசுதாண ண்டு எத்ன்தத ததற்றுள்பது – உவு ாரிக்கும் ிநன் 

# தப தாதநகதப உமாக்கும் ினங்குகள் எந்த் தாகுிில் காப்தடுகின்நண 
– குிமடனிகள் (சீனன்டிடட்டா) 
# தநக்கும் ன்தற்ந தநத – ஆஸ்ட்ரிச் எணப்தடும் தமப்புக்தகாி 
# தநக்கும் ன்தற்ந தாலூட்டி – தபால் 

# தின்னுதகாடிக்கு உாம் – அத 

# ட்டினத்ண்டுக்கு உாம் – இஞ்சி 
# ண் தப்திற்குக் கீட கிதடட்டாக பமம் ண்டு – ட்டினத்ண்டு 

# ணிணின் ினங்கில் ததர் – ட ாடாடசப்தின்ஸ் 

# முட்டானிகள் என் மூனம் இடப்ததர்ச்சி அதடகின்நண – குல் கால்கள் 

# தன இதத் ிசுக்கள் காப்தடும் இடங்கள் – டாலுக்கும் தசகலக்கும் 
இதடில் இத் குாய், ம்புகள், எலும்பு ஞ்தசகள் 

# ிதில் உள்ப முதபக்குறுத்து ண்டாக பர்கிநது. 
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# ிதனமர்ந் முத்துக்கதப உமாக்கும் முத்துச் சிப்திிணம் இமக்கும் தாகுி – 

தல்லுடனிகள் 

# ிி தண்தடனத்ிற்கும் ிிதனன்சுக்கும் இதடட உள்ப ித்ிற்கு ிி 
முன் அதந ிம் என்று ததர். 
# தனான் ிசுின் தி – பிண்டனத்ில் உள்ப ஈத்தமம், தீதமம் 
உநிஞ்சுல் 

# டிில் அதப்திதண ஆாய்ந்து 2009-ல் டிிலுக்காண டாதல் தரிதச ததற்ந 
மூன்று அநிில் அநிஞர்கள் தங்கட்ான் ாகிமஷ்ன்(இந்ிா), ாஸ் 
ஸ்தடய்ஸ்(அதரிக்கா), அடாத்(இஸ்டல்) 
# டற்நிட டரின் ாற்றுமக்கபின் தி – ாங்குல், பிண்டன ஈப்தத்த 
உநிஞ்சுல் 

#  டீாகுடபாதின் எனும் சுாச ிநிதப் ததற்றுள்ப இத் தசல் தக இத்ச் 
சிப்பு அணுக்கள் 
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