
Padasalai’s Special – Creative Question  
த்தாம் யகுப்பு  -  அியினல்  அகுத் ததர்வு 

                                   ாடம் –6 யாழ்க்கை இனக்ைச்செனல்ைள்               நதிப்சண் : 45 

I அகத்து யிாக்ைளுக்கும் யிகடனி                                                                               15×1=15 

1.ஆற்ல் ாணனம் ன்று அழமக்கப்டுயது ____________________. 

2.ஒட்டுண்ணி தாயபத்திற்கு .கா_____________________. 

3. உணவுக் குமில் ததான்றும் தாய்கழக் கண்டிதல், தாய் சிகிச்ழச பழகழப் ற்ி அியது _____________________. 

4. இழபப்ழ - குடல் குமல்கள் (உணவுப் ாழத) ____________ நீட்டர் ீபழடன ழ நற்றும் குமல் தான் குதினாகும். 

5. கிழகாிசிஸ் ிகழ்யின் தாது குளுக்தகாஸ் இபண்டு _____________________ பக்கூறுகாகப்  ிவுறுகின்து. 

6. ால் தனிபாகும் ிகழ்வு த்தழகன சுயாசம்? 

7. அநீா, ழைட்பா, கடற்ஞ்சு தான் ீர் யாழ் உனிரிகின் சுயாசம் தன் பம் ழடபறுகிது. 

8. ஒபேபசல் உனிரினா  ாபநிசினம் ,அநீா  உனிரிங்கில்  காணப்டும்  பசரித்தின் யழக? 

9. ஒபே  குளுக்தகாஸ்  பக்கூறு  பழுழநனாக  ஆக்சிஜதற்ம் பறும்தாது  ______ ATP  பக்கூறுகள்  உண்டாகின் 

10.தாயபத்தின் ப்குதினில் ஒிச்தசர்க்ழக ழடபறுகிது. 

11.தாயபங்கின் தழபதநல்  ாகங்கிிபேந்து  ீபாது  ஆயினாக  இமக்கப்டும்  ிகழ்ச்சி  ______________  ப்டும். 

12.யழதழசப்  புழுக்கின்  கமிவுீக்க  உறுப்பு _______________. 

13.ல் உடல்ிழனில்  உள்  நிதரில்  ாபான்றுக்கு  த்தழ ிட்டர்   இபத்தம்  சிறுீபகத்தால்  யடிகட்டப்டுகிது. 

14.சூிழ  தாக்கின நகபந்தக்  குமின் இனக்கம் ___________________. 

15.தாயபங்கள் இபவு தபங்கில் ீர் கடத்துயதற்கு  _________________  நிக பக்கினநாதாகக் கபேதப்டுகிது. 

II. 2 நதிப்சண் யிாக்ைள் (அகத்து யிாக்ைளுக்கும் யிகடனி)                                                    15×2=30   

16.ஒிச்தசர்க்ழகக்குத்  ததழயனா  பப் பாபேள்கழப் ட்டினிடுக. 

17.தற்சார்பு  ஊட்டபழ,  ி ஊட்டபழ  தயறுடுத்துக 

18.தகஸ்ட்டிதபா  ண்ட்ரினாஜி   யழபனறு. 

19.யரிழசப்டுத்துக. (பதாண்ழட , யாய்க்குமி, பபேங்குடல், உணவுக்குமல், நயாய் ,இழபப்ழ, யாய், சிறுகுடல், , நக்குடல்). 

20.காற்றுள் சுயாசம்  த்தழ  டிிழகில் ிகழ்கிது? அழய னாழய? 

21.ி  உனிரிகழயிட,  ீர்யாழ்  உனிரிகள்  தயகநாக  சுயாசிக்கின் ன்? காபணம் தபேக. 

22.சிறுீபகத்தின் அழநப்பு, பசனல் அகு து? அதன் ணி னாது? 

23.பாபேத்துக. 
அம்தநாினாபடிக் -   ழய 

பெரிதகாபடிக்     -   பபசின்,ிசின்  

பெரிதனாபடிக்          -   நீன் 

தாயபங்கள்  -   நிதன் 

24.பசரிநா நண்டத்தின் இபே ிரிவுகள் னாழய? 

25.கீழுள்யற்ழ ஒட்டுண்ணி, நட்குண்ணி ழய  யழகப்டுத்துக. (யிஸ்கம், பூஞ்ழச, ாக்டீரினா, கஸ்குட்டா, நாதாட்தபாா) 

26.உறுதிப்டுத்துதல் (A) ; நித சுயாச நண்டத்தில் காற்றுக்குமாய்ச் சுயரில் குபேத்பதலும்பு யழனங்கள் காணப்டுகின். 

  காபணம் (R) : இழய காற்றுக் குமாய் திந்தும், சிழதந்து யிடாநலும் ாதுகாக்கிது 

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  

27.உணவுப் பாபேள்கள்  தாயபங்கில் வ்யாறு கடத்தப்டுகின்? 

   

 



28. பாபேத்துக. 

  அ.புதபாட்தடாதசாயா  - சிறுீபகம் 

  ஆ.குமிபடிகள்      - கமிவுீக்க குமல் 

  இ.தட்ழடப்புழு  - பசல்சவ்வு 

  ஈ.பதுபகலும்ிகள் - சுபேங்குக் குநிழ் 

29.டம் யழபந்து ாகம் குிக்கவும். 

                    
30.தயழத் திபேத்துக. 

   அ.ழயகள் பெரிக் அநித்ழத பயிதனற்றுயதால் பெரிதனாபடிக் யிங்குகள் ன்று அழமக்கப்டுகின். 

   ஆ.புயிஈர்ப்பு யிழசழன தாக்கித் தாயபங்கின் தில்யிழ இபேந்தால் அது ஒித்திழசச் சார்பு இனக்கம் ஆகும். 
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               நீா.தநைாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதாரி ஆெிரினர்,  அபசு தநல்ிகப் ள்ி, புியம்.  திருயாரூர் நாயட்டம்.  


