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இரத்த உறவுமுறற (BLOOD RELATION) 

இவ்லகை லினாக்ைள் தேர்லாரர்ைரின் ேைலல் செல் ேிமகன 

தொேிக்கும் சபாருட்டு எரி உமவுமுகமைகர பல்தலறு 

உமவுமுகமைதராடு தெர்த்து ஒன்கம ஒன்று சோடர்புபடுத்ேிமம் 

லார்த்கேைரில் சபருகூட்டிமம் தேர்லாரக எரிேில் குறப்பும் லிோை 

அகைின்மன. எனதல இக்குறப்பேிற்கு எரிேில் லிரங்கும் லண்ணம் 

உமவுமுகமைள் லிலம் சைாடுக்ைப்பட்டுள்ரது. 

1. அப்பாலின் (அ) அம்ாலின் ைன் - ெதைாேன் - அண்ணன் (ேம்பி) 

2. அப்பாலின் (அ) அம்ாலின் ைள் - ெதைாேரி - அக்ைாள்  (அ) ேங்கை 

3. அப்பாலின் ெதைாேன் - ெித்ேப்பா (அ) சபரிப்பா 

4. அப்பாலின் ெதைாேரி - அத்கே 

5. அம்ாலின் ெதைாேன் - ாா 

6. அம்ாலின் ெதைாேரி - ெித்ேி 

7. அப்பா (அ) அம்ாலின் ோய் - பாட்டி 

8. அப்பா (அ) அம்ாலின் ேந்கே - ோத்ோ 

9. ோத்ோலின் ைன் - அப்பா (அ) ெித்ேப்பா (அ) சபரிப்பா (அ) ாா 

10. பாட்டிின் ைன் - அப்பா (அ) ெித்ேப்பா (அ) சபரிப்பா (அ) ாா 

11. ோத்ோலின் ஒத ைன் - அப்பா 

12. பாட்டிின் ஒத ைன் - அப்பா 

13. ோத்ோலின் ைள் -  அம்ா - அத்கே (இலர்ைரின் ெதைாேரிைளும்) 
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14. பாட்டிின் ைள் - அம்ா - அத்கே (இலர்ைரின் ெதைாேரிைளும்) 

15. ோத்ோலின் ஒத ருைள் - அம்ா 

16. பாட்டிின் ஒரு ருைள் - அம்ா 

17. கனலிின் ெதொேரி - கத்துனி 

18. கனலிின் ெதைாேன் - கத்துனர் 

19. ைணலனின் ெதைாேன் - கத்துனர் 

20. அண்ணனின் கனலி - அண்ணி 

21. ேம்பிின் கனலி - ன்னி (அ) கத்துனி 

22. ெதைாேரிின் ைணலர் - அக்ைாள் ைணலர் (அத்ோன்) 

                                                        ேங்கை ைணலர் (கத்துனர்) 

23. ெதைாேனின் கனலி - அண்ணி (அ) ேனி (அ) கத்துனி 

24. ைனின் கனலி - ருைள் 

25. ைரின் ைணலன் - ருைன் 

26. ாா அல்யது அத்கேின் ைன் (அ) ெித்ேப்பா ைன் (அ) சபரிப்பா      

ைன் - ேிருண உமவுகட ஆண் (அ) சபண் (அ) அத்ோன் (அ) அத்ேங்ைள் 

27. ெதைாேனின் ைன் - உடன் பிமந்ேலரின் ைன் 

28. ெதைாேரிின் ைன் - உடன் பிமந்தோர் ைன் 

29. ெதைாேரிின் ைள் ெதைாேனின் ைள் - உடன் பிமந்தோர் ைள் 
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எடுத்துக்ைாட்டு : 

 ஓர் ஆண் ஒரு சபண்ணிடம் கூமிது உனது ோின் ைணலனின் 

ெதைாேரி எனது அத்கே எனில் அப்சபண் அந்ே ஆணுக்கு என்ன உமவு? 

A) ாா  B) ெதைாேரி 

C) அம்ா  D) அத்கே(அ)கத்துனி(அ)ேனி 

லிகட : B 

பிற்ெி லினாக்ைள் : 

1. ஒரு னிேகனப் பார்த்து முருைன் இவ்லாறு கூமினார். “அலர் என் 

ெதைாேரிின் ெதைாேனின் ேந்கேின் ஒத ைன்” எனில் முருைன் 

கூமி அலர் ார்? 

A) ாா(அ)ெித்ேப்பா  B) ேந்கே 

C) ாா(அ)சபரிப்பா             D) அலத 

2. ைங்ைாகல அமிமுைம் செய்து தஸ் கூமினார் “அலள் என் அப்பாலின் 

ஒத ைனின் கனலி” எனில் ைங்ைா அலது (தஸ்) அம்ாலிற்கு 

என்ன உமவு? 

A) ைள்                   B) ருைள் 

C) ெதைாேரி ைள்              D) கத்துனி 
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3. ஒருலகரப் பார்த்து ஒருலன் சொன்னான். அலள் என் ோாரின் ஒத 

ைள். அந்ேப் சபண் அலருக்கு எந்ே முகமில் உமவு? 

A) பாட்டி                 B) அத்கே 

C) ோய்                D) ெதைாேரி 

4. ஒருலன் ஒருத்ேிக அமிமுைப்படுத்ேிக் கூமிது “அலரது ஒத 

ெதைாேன் என்னுகட அப்பாலின் ஒத ைன்” என்று கூமினார். அலள் 

அந்ே ஒருலனின் அப்பாலிற்கு எந்ே லகை உமவு? 

A) கனலி   B) ெதைாேரி 

C) ைள்                         D) ருைள் 

5. ஒரு னிேகன அமிமுைப்படுத்ேி ஒருத்ேி கூமினாள் “என் ோின் 

ோய்க்கு அலர் ஒரு ைன்”. அந்ே ஆணிற்கும் சபண்ணிற்கும் உள்ர உமவு 

லகை எது? 

A) ெதைாேரிின் ைள்              B) ோய் 

C) ெதைாேரி                          D) அத்கே 

6. ஒரு சபண் ஒரு ஆணிடம் “நீங்ைள் என்னுகட ோத்ோலினுகட ஒத 

ைனின் ைன்” என்று கூமினாள் அந்ே ஆணுக்கு சபண் என்ன உமவு? 

A) ருைள்                 B) ெதைாேரிஃகனலி 

C) ோய்                                   D) ெதைாேரி (அ) ருைள் 
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7. ஒரு ஆகணப்பார்த்து ஒரு சபண் கூறுைிமாள் “அந்ே ஆண் ார் என்மால் 

எனது அம்ாலின் அப்பாலின் ஒத ருைன்” அந்ே ஆணுக்கு சபண் 

என்ன உமவு? 

A) அத்கே                B) ைள் 

C) ெதைாேரி                D) கனலி 

8. ஒரு தபாட்தடாலிலுள்ர ஆகணப் பார்த்து ஒரு சபண் கூறுைிமாள்“என் 

அம்ாலின் அப்பாலின் ஒத ைன்” என்று. அப்படிானால் அந்ே 

ஆணுக்கு சபண் என்ன உமவு? 

A) ருைள்               B) ெதைாேரி 

C) ோய்                          D) ைள் 

9. ஒரு ஆகணக் ைாட்டி சபண் கூறுைிமார் “எனது ைணலருகட 

கனலிின் ைளுகட ெதைாேன்” அந்ே சபண்ணிற்கு ஆண் என்ன 

உமவு? 

A) ைன்   B) ைணலன் 

C) கத்துனர்  D) ருைன் 

10. தகடில் பரிசு லாங்ைி ஆகணக் ைாட்டி ஒரு சபண் கூமிது“ அலர் 

எனது ாாலினுகட ைரின் ெதைாேன்” எனில் அந்ேப் சபண் 

ஆணிற்கு என்ன உமவு? 

A) ைன்   B) உமலினர் 

C) ாா   D) கத்துனி(அ)ேினி 
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11. ஒரு ஆகண அமிமுைப்படுத்ேி ஒரு சபண் கூறுைிமாள் “அலர் 

ாசன்மால் எனது அம்ாலின் அம்ாவுகட ஒத ைன்” அந்ே 

ஆணிற்கு சபண் என்ன உமவு? 

A) ோய்   B) அத்கே 

C) ெதைாேரி                        D) உடன்பிமந்தோர் ைள் 

12. ஒரு சபண்கணப் பார்த்து ஆண் கூறுலோலது “நீ எனது ோின் ஒத 

ைனுகட கனலி” எனில் அந்ே ஆணுக்கு சபண் என்ன உமவு? 

A) ெதைாேரி  B) அத்கே 

C) ைள்  D) கனலி 

13. ஒரு சபண்கணப் பார்த்து ஆண் கூறுைின்மான்“அந்ேப் சபண் 

ாசனில் எனது ேந்கேமகட ஒத ைனுகட ெதைாேரி” அந்ே 

ஆணின் ேந்கேக்கு சபண் என்ன உமவு? 

A) ைள்   B) கனலி 

C) ெதைாேரி                  D) ோய் 

14. ஒரு ஆகணப் பார்த்து சபண் கூறுைிமாள்“அந்ே ஆண் ாசன்மால் 

எனது அம்ாலினுகட ஒத ைளுகட ைன்” அந்ே ஆணிற்கு சபண் 

என்ன உமவு? 

A) ோய்   B) ைன் 

C) ெதைாேரி   D) ைள் 
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15. ஒரு ெீாகன ேீபக் கூறுைிமார்“எனது ைளுகட ேந்கேமகட 

ேந்கே ோன் அந்ே ெீானுக்கு ெதைாேன்” எனில் ேீபைிற்கு ெீான் என்ன 

உமவு? 

A) ாா   B) அப்பா 

C) ோத்ோ   D) அத்கே 

இரத்த உறவுகள் 

 K,L,M,N,O என்ம 5 நபர்ைள் லட்டதகைில் உணவு 

உட்சைாள்ைின்மனர். M இன் ோார் K. அலது ைணலர் O. K இன் ெதைாேன் 

N. M இன் ைணலர் L. 

16. K க்கு L என்ன உமவு? 

A) ைன்   B) ருைன் 

C) ாா   D) அப்பா 

17. M க்கு O என்ன உமவு? 

A) அப்பா   B) ைன் 

C) ருைள்  D) ைள் 

18. O க்கு N என்ன உமவு? 

A) அப்பா   B) ாா 

C) கத்துநர்  D) கத்துனி 
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19. N க்கு K என்ன உமவு? 

A) ெதைாேன்  B) ெதைாேரி 

C) கத்துநர்  D) கத்துனி 

20. Q லினுகட ோார் ார் என்மால் P ின் ெதைாேரி அலள் M இன் 

ைள். Pின் ைள் S என்மால் Tின் ெதைாேரி S. Sக்கு M என்ன உமவு? 

A) பாட்டி   B) ோத்ோ 

C) அப்பா   D)ோத்ோ (அ) பாட்டி 

21. C ின் ேந்கே A. B ின் ைன் D. A ின் ெதைாேன் E. அப்படிானால் D 

ின் ெதைாேன் C என்மால் E க்கு B என்ன உமவு? 

A) கத்துனிஃேினி  B) ைணலன் 

C) தபன்   D) தபத்ேி 

22. A ின் ைன் E. B ின் ைன் D. Eமம் Cமம் ைணலன் கனலி. Bின் 

ைள் C. Eக்கு B என்ன உமவு? 

A) ெதைாேன்  B) ாா 

C) கத்துநர்  D) கத்துனி 
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லினா எண் 23 முேல் 25 லக 

Bின் ைன் A. Bின் ெதைாேரி Cக்கு ஒரு ைன். D,E என்ம  ைளும் 

உள்ரார்ைள் Dமகட ோய் ான் F. 

23.   Dக்கு A என்ன உமவு? 

A) அத்ோன்              B) ெதைாேரிின் ைன் 

C) ாா   D) ெதைாேன் 

24. Fக்கு E என்ன உமவு? 

A) ெதைாேரி              B) ெதைாேரிின் ைள் 

C) ைள்   D) கனலி 

25. Fின் ெதைாேரிின் ைள் எத்ேகன தபர்? 

A) ஒன்றுில்கய  B) ஒன்று 

C) இண்டு                D) மூன்று 

*********************** 

1.D        2. B          3. D             4. C         5. A 

6. D            7. B          8. A                9. A         10.B 

11. D       12. D          13. A              14. A            15. A 

16. B              17. A          18. C           19. B          20. D 

21. A      22.A          23. A         24. B            25. B    


