
Creative Question Paper 

த்தாம் யகுப்பு  -  அியினல் அகு ததர்வு 

                                         ாடம் -4  தாயபங்கில் இப்பருக்கம்                    நதிப்பண் : 50 

I. அனத்து யிாக்கலக்கும் யினடனி                                                                                        15×1=15 

1. ானத் தனிபாக நாற்றும் ாக்டீரினா ________________ ஆகும். 

2. னநக்தகாாக்டீரினம்   டியூர்குதாசிஸ்  என்  ாக்டீரினங்கள்  ___________________  தானனத்  ததாற்றுயிக்கின். 

3. கீழ்ினத்  தாயபங்கில், ாிா  இப்பருக்கநாது   _________________________ பம் னடபறுகிது . 

4. பட்னட யடிய  பநல்ின சுயனப  உனடன  கரும்  தன்னநனற்  ஸ்தார்கள் __________________  எப்டுகின்.                                                                                                                                                                                                                    

5. கடல்  ீரில் யினதகள்  இப்னதத்  தன்னுனடன  ஆய்யின்  படியில்  கண்டிந்தயர் ____________________.                                                                           

6. காற்று யமி யினத பவுதல் ____________________ எப்டும்.                                                                                                                                                                               
7. _____________என்து னைந்ததாடினம் என் சிப்பு யனக நஞ்சரினிிருந்து ததான்ின கூட்டுக்கினாகும்..  

8. ரு யித்தின தாயபத்திற்கு எ.கா _____________. 

9. ஐந்து சூக இனகிிருந்து உருயாகும் சனதப்ற்றுள் திக்கி _________________ ஆகும். 

10.கருவுற் பட்னடக்கு _______________ பனர்.  

11.கருவுறுதலுக்குப் ின் சூலுனகள் ____________ ஆக நாறுகிது. 

12 ாக்டீரினாயில் னடபறும் இப்பருக்கம்_______________. 

13.னயகள் யமி நகபந்தச் தசர்க்னக __________ எப்டும். 

14.தன் நகபந்தச் தசர்க்னகனின் நறுபனர் ______________. 

15.பதன் பதில் பூநினில் ததான்ின உனிரிம்___________ ஆகும். 

II. 2 நதிப்பண் யிாக்கள் (அனத்து யிாக்கலக்கும் யினடனி)                                                           15×2=30   

16. ாிப்பருக்கம்  என்ால் என்? 

17. பாருத்துக. 

   அ. ரு பு பயடிகி      -        ட்டாணி 

   ஆ. இருபு பயடி கி     -     ருத்தி  

   இ. அன பயடிகி       -     பயண்னட   

   ஈ. அன தடுப்புச் சுயர் பயடிகி     -     எருக்கு 

18. டம் யனபந்து ாகம் குிக்கவும். 

           
19. பாருந்தாத ன்னக் கண்டிந்து காபணம் தருக.  (பர்ரி,  பைஸ்பரிடினம்,  அகீன், தாம்) 

20. நகபந்தச்  தசர்க்னகனில்  ஈடுடும்  புக்காபணிகன ட்டினிடுக. 

21. பதன்னனில்  டுத்ததாாது  ார்  தான்று  அனநந்து  இருப்தன் காபணம் தருக? 

22. நரின் பக்கினநா ாகங்கள் னானய ? 

23. தகாடிட்ட இடத்னத ிபப்புக. 

   அ. நகபந்தத்தாள் யட்டம் நரின்     ______________   இப்பருக்க  ாகநாகும். 

   ஆ. சூக யட்டம்  நரின்  _______________ இப்பருக்க  ாகம் ஆகும். 

24. உிதிப்டுத்துதல் (A): டினபடாக்ஸ் தாயபத்தின் கிகில் ினத்த புல்ியட்டநாது ாப்ஸ் தூயிகாக நாறுட்டுள்து. 

   காபணம் (R) : டினபடாக்ஸ் தாயபம் ரு அிதநாதகாரி தாயபம் ஆகும். 
   அ)A நற்றும் R சரினாது. R, A வுக்கா சரினா யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R சரினாது R, A வுக்கா சரினா யிக்கம் அல்                                                                                        

       இ)A சரி ஆால் R தயறு                                                                                                    ஈ) A தயறு   ஆால் R சரி  



25.கருவுறுதலுக்குப் ின் ஏற்டும் நாற்ங்கள் னானய? 

26.ார்த்திதா கார்ிக் கிகள் என்ால் என்? 

 27.திபள்கி, கூட்டுக்கி தயறுடுத்துக. 

28. பாருத்துக. 

   அ. ித்தல்     -     ஈஸ்ட் 

   ஆ. அரும்புதல்     –     ாலூட்டிகள் 

   இ. துண்டாதல்     _    ாக்டீரினா 

   ஈ. ாிப்பருக்கம் -     ஸ்னதபானகபா 

29. டம் யனபந்து ாகம் குிக்கவும். 

                  
30. தயனத் திருத்துக. 

   அ. கூட்டுக் கினில் ரு பாதுயா காம்ில்  சிறு  கிகள் பகாத்தாகக் காப்டும். 

   ஆ. தகரினாப்சிஸ் என்து  யினதகனக் பகாண்ட கினாகும். 

III 5 நதிப்பண் யிாக்கள் (ஏததனும் ன்ிற்கு யினடனி)                                                 1×5=5 

31. அ. தாயபங்கில் கிகள் நற்றும் யினதகள் பவும் காபணிகன யியரிக்க. 

    ஆ.ால்சம் தாயபத்தில் யினதகள் தன் தாய் தாயபத்னத யிட்டு பயகு பதானயில் யிழுகின்ற்.இக்கூற்று சரினா தயா?   
       காபணம் கூறுக. 
32. (i)கீழுள் டங்கனக் கண்டிந்து அதன் ாகங்கனக் குிக்கவும்.  

                      அ.                                         ஆ.                 இ. 

                    

                    
    (ii)பகாடுக்கப்ட்டுள் டம் எனதக் குிக்கிது? அதன் தன்னந னாது? 
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