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

Science / அறிவ�ய�

தாவர�கள�� இன�ெப��க�

Total Mark : 28

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

3 x 1 = 3

__________உ�ப�தி ெச�ய அய�  மகர�த�ேச��ைக  நைடெபற ஏ�வாகிற�.

(a) �திய வைக� தாவர�க�     (b) ந�� வள�� தாவர�க� 

(c) ேநா� எதி�பா�ற� ெகா�ட தாவர�க�   (d) ேம��றிய அைன��� 

ப�� வ�வனவ�றி� ச�யாக ெபா��திய�........................... .

(a) ெபா��கன� - மா  (b)    ����கன� - ஆ�ப��  (c)  திர�கன� - ெந��லி�க�

(d) ேக�யா�சி� - வாைழ

ப��வ�வனவ���  ெபா��தாத இைண .............................. .

(a) இ��ற ெவ�கன� - உல�ெவ� கன�  (b)   சி�ெசலா - உல� ெவ�யா�கன�

(c) ேபா� - சைத�கன�  (d) ெர�மா - இ� �ற ெவ�கன�ைய�ேபால

8 x 1 = 8

உ�ய எ����கா��ட� நிர��  

பாலிலா இன�ெப��க� : எப�ளாேனா�ேபா�க� ________ 

உ�ய எ����கா��ட� நிர��  

ப�ள��கன� : ெலாெம�ட� ________ 

உ�ய எ����கா��ட� நிர��  

திர� கன��� எ����கா�� : ______ , ________ 

உ�ய எ����கா��ட� நிர��  

ெப�கா�� : ________ .  _________ ம��� எ�ேடாகா�.

இ� வ��திைல வ�ைதயான� த��த, சி�ந�ரக வ�வ� ெகா��, ெமலிதாக

ஒ��ற� வைள�தி����. இ�ப�திய�� ந��வ�ட�தி� அைம�த

ெவ�ைமயான _______ உ�ள�. இத� �ன�ய�� அைம�த வள��ைள��

_________ எ�� ெபய�.

சைத�ப���ள ��தள� உ�ண���ய ________ ப�தியாக��, உ�ைமயான

கன� உ�ேள ________ ேபா��� காண�ப��.

உ�ய எ����கா��ட� நிர��  

இ�சம ப�ள�த� : ________, _______ 
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2)

3)

4)

5)
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2 Mark Questions

5 Mark Questions

உ�ய எ����கா��ட� நிர��  

��டாத� : ________ ,_________ 

6 x 2 = 12

மல�� ��கிய பாக�க� யாைவ?

����கன�-------------- � அைன�� மல�கள�லி��� உ�வாகிற�. 

--------------கன�யான� ஒ� மல�� இைணயாத பல�லக இைலகைள� ெகா�ட  

ேம�ம�ட� ��ைபய�லி��� உ�வாகிற�. 

ெகா��க�ப���ள பட�ைத வைர�� கீ��ள பாக�கைள�  �றி���.  

 

அ)எ�ைச�     ஆ)�ழா� நி��ள�ய�

கன�க�� / வ�ைதக�� பர�த�-ெபா���க 

அ) ஆ�ேடாேகா�  i) தாமைர 

ஆ) அன�ேமாேகா�  ii) ைரடா��

இ)ைஹ�ேராேகா� iii)ஸா�திய� 

ஈ) �ேகா�  iv) பா�ச� 

கீேழ ெகா��க�ப���ள த��த ெசா��றி��கைள� ெகா�� ப�திைய நிர��க. 

(வ�ைத,கன�,மகர�த ேச��ைக,பர�த�, �ைள�த�,க���த�

,மல�க�,இன�ெப��க� )  

ரா� த� த�ைத�ட� வய���� ெச�றா� . அவ� சிறிதள� க��

வ�ைதகைள� �வ�னா�.  

சிலநா�க���� ப�ற�, வ�ைதக�_________ைல� கவன��தா�. அ�த வ�ைதக�

தாவர�களாக வள��சி  

அைட�த� ________கைள� ேதா��வ��தன. இ�த மல�க� உ�வா�கிய

மகர�த���_________  

�ல� ����ைய அைட�தன. _________நிக�வ�� ேபா� ஆ� ேகம��

அ�ட��ட� இைணகிற�.

ெத�ைனய��, கன� ந��� �ல� (ைஹ�ேராேகா�) பர�கி�ற�. ேத�கா�

கா�றி� �ல� (அன�ேமாெகா�) பர�வதாக எ���� ெகா�டா�, ெப�றி��க

ேவ��ய தகவைம��க� இர��ைன� �றி�ப��க.

1 x 5 = 5

���� தாவர�கள�� நைடெப�� பாலின� ெப��க �ைறய�� ஈ�ப��

   இர�� நிக��கைள எ��க. 

அ )�த�  நிக�� ம��� அவ�றி� வைககைள வ�வ��க. 

ஆ)அத� ந�ைம த�ைமகைள எ��க.
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