
Creative Question Paper 

த்தாம் யகுப்பு  -  அியினல் அகு ததர்வு 

                                           ாடம் -7  சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு                              நதிப்பண் : 60 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும் யினடனி                                                                                        15×1=15 

1. புயிக் கிபாநம் என் ப ால்ன பதன்பதில் னன்டுத்தினயர் _________________________. 

2. பண்டந்துன ய உனிரிச்  பணானம் எந்த நாயட்டத்தில் அனநந்துள்து. 

3. ிக்கரினில் பக்கினநா ங்னக யகிப்து ________________ என் திநம் ஆகும். 

4. சுனந தயதினினல் பகாள்னகனாது ______________ ஆம் ஆண்டு அிபகப்டுத்தப்ட்டது. 

5. இந்தினாயின் பதல் தத ினப் பூங்கா நற்றும் புி ாதுகாப்புப் குதி ____________________. 

6. தட்பயப்ின நாற்த்திால் ஏற்டும் புயி பயப்நனடதன எதிர்க்கும் ஐக்கின ாடுகின் ப்ந்தக் கூட்டனநப்பு ___________. 

7. இடர்ாடு தபேம் உனிரி நபேத்துயக் கமிவுகன னகனாளும் பன ________________. 

8. ிக்கரினில் உள் _________________ துகள்கள் அநி நனம உபேயாகக் காபணநாகிது. 

9. உப்பு ீனப குடிீபாக நாற்றும் பன ______________________.  

10.நது ாட்டில் ___________ தத ின பூங்காக்கள் உள். 

11.உனிரி ஆற்ல் பம் ___________________. 

12.புயிக் கிபாநம் எங்குள்து ___________________. 

13.கமிவுத்தான ____________  தயதீபம், கண்ணாடினன ________  தயதீபம் நறுடிபம் னன்டுத்தாம்.  

14._____________ சுனநனக யாப காின நாறுாட்டிற்கும் புயி பயப் நாறுதலுக்கும் காபணநாகிது. 

15.  ினதப்னயக்கு எடுத்துக்காட்டு தபேக. 

II. 2 நதிப்பண் யிாக்கள் (அனத்து யிாக்களுக்கும் யினடனி)                                                           20×2=40   

16.இடர்ப்ாடு தபேம் கமிவுப் பாபேள்கனக் னகனாளும் பனகன ட்டினிடுக? 

17.பாபேத்துக. 

   அ. ந்திப்பூர் தத ினப் பூங்கா       -            குஜபாத் 

   ஆ. கிர் தத ினப் பூங்கா              -       நத்தினப் ிபதத ம்      

   இ. கன்ஹா தத ினப் பூங்கா    -       தநற்கு யங்காம் 

   ஈ. சுந்தர்ய தத ினப் பூங்கா      -       கர்ாடகம் 

18.பட்தபாினத்னத அதன் யினாாப தாக்கில் கபேப்புத்தங்கம் எ அனமக்கிதாம். 

   அ. பட்தபாினத்னத கபேப்புத்தங்கம் எ அனமக்கக் காபணம்? 

   ஆ. பட்தபாினம் எிதில் ஏன் தபீ்ற்ி எரிகிது?       

19.பாபேந்தாத ன்னக் கண்டிந்து காபணம் தபேக.  (ஆனநன, தகாடினக்கனப, தயடந்தாங்கல், பண்டந்துன) 

20.சூழ்ின நண்டத்தின் ான்கு கூறுகள் னானய? 

21.உனிரி ிாஸ்டிக்குகள் தனாரிக்கப் னன்டும் தாயபங்கள் னானய? 

22.எண்பணய் க ிவுகள் தான் சுற்றுப்புச் சூமல் ாதிப்ால் ஏற்டும் யினவுகள் னாது? 

23.உணவுச்  ங்கிி என்ால் என்? 

24.உிதிப்டுத்துதல் (A): இனற்னகனா யாமிடத்தில் காணப்டும் நிதால் யர்க்கப்டாத உனிரிகள் ய உனிரிகள் எப்டும். 

   காபணம் (R) :ய உனிரிகள் நக்கும் எதிர்காச்  ந்ததினிபேக்கும் னன்டும் ாதுகாக்கப்ட தயண்டின பே ப ாத்தாகும். 

   அ)A நற்றும் R  ரினாது. R, A வுக்கா  ரினா யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R  ரினாது R, A வுக்கா  ரினா யிக்கம் அல்                                                                                        

       இ)A  ரி ஆால் R தயறு                                                                                                    ஈ) A தயறு   ஆால் R  ரி  

25.பாபேந்தாதனத கண்டிந்து காபணம் கூறுக. (நபக்கட்னட, காகிதம், உதாகத்தாது, ததால்) 

26.உணவு யன என்ால் என்? 

 27.புயி நின்ணுக் கிபாநம் என்ால் என்? 

 



28. பாபேத்துக. 

   அ. ிக்கரி     -     பெரினா 

   ஆ. கபேப்புத் தங்கம்    –     எண்பணய் க ிவு 

   இ. தார்ப்ந்து     _    பட்தபாினம் 

   ஈ. னஹட்பஜன் யாப -     CO2 

29. டத்தில் காணப்டும் உனிரிகனப் ட்டினிடுக. சூழ்ின நண்டத்தில் அனயகின் ின என்? 

                   
30. தயனத் திபேத்துக. 

   அ.தகபாயில் தான் பதன் பதில் நனமீர் த கரிப்பு பன பகாண்டுயபப்ட்டது. 

   ஆ.உள் எரி எந்திபங்கள் னட்பஜன எரிபாபோகக் பகாண்டு இனங்குகிது. 

31.புல்பயி நண்டத்தின் உணவு  ங்கிி ன்ன எழுதி ஆற்ல் ிபநிடு யனபக. 

32.பாபேத்துக. 

   அ. ினதயனடபம் கமிவுகள்  -     ஆழ்கிணறு ாய்ச் ல் 

   ஆ. ினதயனடனா கமிவுகள்  -     ித்தில் ிபப்புதல் 

   இ.இபாணுய கமிவுகள்   -     பகிமி 

   ஈ.திபய கமிவுகள்   -     ததால் 

33.பட்தபாினத்திற்கு நாற்று எர்பாபேள்  ியற்ன யாக அடிப்னடனில் கூறுக? 

34.உணவு  ங்கிி அனநத்து ஆற்ல் ிபநிடு யனபக. (பயட்டுக்கிி, தாயபங்கள், தயன, ாம்பு, கழுகு ) 

35.பாபேத்துக. 

   அ. தாயப நிதனய உனிரி - பதாம் ின நுகர்தயார்  

   ஆ. யிங்கு நிதனய உனிரி -  ிதப்னயகள் 

   இ. நீன்கள்,தயன,ீர்ப்பூச் ிகள் - தனாரிப்ார்கள் 

   ஈ. ாக்டீரினங்கள், பூஞ்ன  -  இபண்டாம் ின நுகர்தயார் 

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

31. அ. புயிக்கிபாநம் என்ால் என்?  

   ஆ. புயிக்கிபாநத்தின் னன்கன எழுதுக. 

   இ. புயிக் கிபாநத்தில் னன்டுத்தப்டும் பதாமில்நுட்ம் எது? 
32. (i) சுனந தயதினினல் என்ால் என்? 

   (ii) சுனந தயதினினின் பக்கினக் பகாள்னககள்  

   (iii) சுனந தயதினினின் யினயால் உபேயாக்கப்டக்கூடின எதிர்காப் பாபேள்கள் னானய? 

   (iv) சுனந தயதினினின் யினயாக உண்டாகும் பாபேள்கனப் ட்டினிடுக. 
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