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க�வ� அ�� அல��ேத�� -4 PART(1)
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

தாவர�கள�� இன�ெப��க�

Total Mark : 60

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

10 x 1 = 10

ஒ� ெச� உய��களான அம�பாவ��� பா���யாவ��� நைடெப�� இன�ெப��க வைக .........................

(a) ��டாத�  (b) இர�டாக� ப�ள�த�  (c) அ���த�  (d) �ேபா� உ�டாத�  

���� தாவர�கள�� பாலின�ெப��க �ைறய�� நைடெப�� �த� நிக�� .....................

(a) க���த�  (b) �ைள�த�  (c) ம���� உ�வாத�  (d) மகர�த� ேச�ைக

கீ��ளவ�றி� ெபா��தமான ��� ..................

(a) நக�� திறன�ற, ெம�லிய �வைர�ைடயைவ �ேபா�க�.

(b) சில ஆ�கா�க�, பா���ய�க�, ��ைசகள�� உ�டா�� நக�� த�ைம�ைடய பாலிலா

 �ேபா�க�.

(c) ஏைகன � ��க�,��ைசகள�� உ�டா�� ஓ� உ�க� ேபா�ற நக�� திறன�ற  பாலிலா  �ேபா�க�,

ெகான��யா.

(d) சாதகம�ற ��நிைலகள�� ஆ�கா�கள�� உ�டா�� த��த �வைர�ைடய உடல� ெச�க�

ஏப�ளாேனா�ேபா�க�

க���ற ��ைப,கன� ஆ��. ஒ� மல��  பல இைணயாத  �லக இைலக� ெகா�ட ேம�ம�ட�

��ைபய�லி��� உ�வா�� கன� ....................

(a) திர�கன�  (b) ����கன�  (c) தன��கன�  (d) பலகன�

ந��� ஊறைவ�த வ�ைதைய அ����ெபா�� ................................. வழியாக ந��  கசிகிற�.

(a) இைல��ைள  (b)  ெல���ெச�  (c) ைம�ேராைப�  (d) �ைளேவ�

மா�கன�, க�ேபா�ற கன� எ�றைழ�க�ப�கிற�.ஏெனன�� இத� .......................

(a) ெவள��ேதா�, ேதா� ேபா�ற�  (b)  ந��ேதா� க� ேபா�ற�  (c) உ�ேதா� சைத�ப���ள�

(d) உ�ேதா� க�னமான�.

கீ��ள ���கள��, தவறான� .....................

(a) இ�வ��திைல� தாவர வ�ைதய�� காண�ப�� ��ைடயான, ெச���தான, ெவ�ைமயான ப�தி��

ரஃேப எ�� ெபய�

(b) இ�வ��திைல� தாவர வ�ைதய�� காண�ப�� மிக ��ண�ய �ைள�� ைம�ேராைப� எ�� ெபய�

(c)  க�வ�� த�� உ�வா�� ப�தி�� �ைளேவ� எ�� ெபய�

(d) க�வ�� ேவ� உ�வா�� ப�தி�� �ைளேவ� எ�� ெபய�

கீ��ள ���கள��, கா�றி� �ல� கன�, வ�ைத பர�த��கான ெபா��தமான ��� ...................

(a) கன�க�, வ�ைதக� தி�ெர�� ெவ��� பர�கி�றன.

(b) �ைரடா�� தாவர�தி�, ��லி வ�ட�, பா�ப� �வ�களாக மாறி� கன� பர�த���  உத�கிற�.

(c) சா�திய�  தாவர�கள�� கன�க� ��ய ��க� �ல�  பர�கி�றன.

(d) ெத�ைனய�� கன� ந��ெதா� நா� ேபா��  உ�ள�.

�வ�ைணவ�னா�  உ�டா�� தி�.க�வ�� வள��சி�� ஊ�ட� அள��கவ�ல� .............................

(a) ைசேகா�  (b) �� ஒ��� தி�  (c) ���ெட�ல�  (d) க���

த� மகர�த� ேச��ைக �ைறய�� த�ைம .....................

(a) மகர�த���க� வ �ணாவதி�ைல  (b) வ�ைதக� �ைற�த எ�ண��ைகய�� உ�டாகி�றன

(c) இ�பா� மல�கள�� க�டாயமாக நைடெப�கிற�

(d) மல�கள�� மகர�த� ேச��ைக�� ெவள��காரண�கைள� சா��தி��க� ேதைவ இ�ைல

10 x 1 = 10
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2 Mark Questions

5 Mark Questions

ஒேர சி�றின�ைத� ேச��த �திய உய��கைள� ேதா��வ���� உய��ய� ெசய� _________________

அ�தி�கன� ________________ எ�ற சிற�� வைக ம�ச�ய�லி��� ேதா�றிய� 

உ� ஒ�� சைத�கன��� உதாரண� ________________

க����த���� ப�� �லான� ______________ மா�கிற� 

க���ற �� _______________

ெப�ேபா கன��� உதாரண� _______________

இ�மய உ�க��ட� ம�ெறா� ஆ� ேகம�� இைணவ� ________________

க���த���� ப�� �லான� _____________ மா�கிற� 

சைத�ப���ள ெப�� வைக கன��� எ����கா�� ______________

�ேரா�ேடாேசாவா�கள�� இன�ெப��க �ைற _________________

10 x 2 = 20

பாலிலா ம��� பா� இன�ெப��க �ைறக��கிைடேய உ�ள ேவ�பா�க� இர��ைன எ��க.

உடல இன�ெப��க� எ�ப� எ�ன? 

அ) ப�ைரேயாப��ல�  ஆ) �ைபேராைகராவ�� காண�ப�� உடல இன�ெப��க �ைறக� யாைவ?

தாவர�கள�� நைடெப�� பாலின� ெப��க நிக��கைள� ச�யான �ைறய�� வ�ைச�ப���க. 

வ�ைத உ�வா�க�, மகர�த�ேச��ைக, வ�ைத பர�த�, க���த�.

வைரய� - மகர�த�ேச��ைக

வைரய� - க���த�.

ப��வ�வனவ�றி�காண�ப�� மகர�தேச��ைக�கானகாரண�கைள�  ெபய��க. 

அ) ந�ல மண�� ேத� �ர�ப���  ெகா�ட பல வ�ண�கைள ெகா�ட மல�க�. 

ஆ) நிறம�ற� /மணம�ற� /ேத��ர�� அ�ற�.ஆனா� மகர�த��க�க� உல��த,  இேலசான, ��களாக

இ����. ���� இற� ேபா�� காண�ப��. ேம�க�ட இர�� வைக மகர�த�ேச��ைக நைடெப��

தாவர�கைள� �றி�ப��க.

கீ��கா�� அ) ம���  ஆ) நிக��க���� ெபய��� இ�நிக��கள�� ��வ�� உ�வா��

அைம��கள�� ப�நிைலைய� �றி�ப��. 

அ) ஆ� ேகம�� (n) + அ�ட� (n) = ைசேகா� (2n) 

ஆ) ஆ� ேகம�� (n)+ இர�டா� நிைல உ�க� (2n ) = க���  உ�க� (3n).

த��த எ����கா��க�ட� உல� ெவ�கன�கைள உல� ெவ�யாக� கன�கள�லி��� ேவ�ப���க.

ஒ� வ��தைல, இ� வ��தைல� தாவர�க� எ�றா� எ�ன ? எ����கா��க� த�க.

கீ��கா�� கன�/ வ�ைத பர�� �ைறக����  த��த ெசா�ெறாட� த�க. 

ஒ�ெவா�றி��� ஓ� எ����கா�� த�க. 

அ) கா�றி� பர�த�  - 

ஆ) ந��� பர�த� -  

இ) வ�ல��களா� பர�த�  -  

4 x 5 = 20

அ) கன� உ�வா�� நிக��சிைய�  ��க. 

ஆ) இ�நிக��சிைன� ���கமாக வ�வ��க. 

இ) அ�நிக�வ�ைன� �றி��� பட�திைன வைர�� பாக�கைள� �றி�க.

அ)க���தலி� வ�ைளவாக உ�வான� கன�, க���த� நைடெப�வதா� ஏேத�� கன� உ�வாகிற�? 

ஆ)கன�க� வைக�பா��� அ�டவைணைய� த�க.

திர�கன�, ����கன� த��த எ����கா��க�ட� ஒ�ப��க.

இ�வ��திைல� தாவர வ�ைதய�� அைம�ைப வ�வ��க.
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