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சரியான விைடயின் கீழ் ேகாடிடுக
01. முதன்முதலாக நுண்ணங்கிகைள எளிய ஒளிநுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானித்த விஞ்ஞானி
1. அன்டன் ெவான் லீவன்ஹுக்

2. டிேமாகிரிட்டிஸ்

3. வில்லியம் கில்பர்ட்

4. ைமக்கல் பரேட

02. நுண்ணங்கிகளின் ெதாழிற்பாட்டால் அழுகyைடதல் நிகழும் உணவு வைக
1. ெகாழுப்புணவு 2. புரத உணவு 3. காேபாைவதேரற் உணவு

4. எல்லா உணவு வைககளும்

03. ெடங்குக் காய்ச்சைல ஏற்படுத்தும் நுண்ணங்கி வைக
1. புரட்ேடாேசாவா

2. பக்ரீரியா

3. ைவரசு

4. பங்கசு

04. நீர் வாழிகைள மட்டும் ெகாண்ட முள்ளந்தண்டு அற்ற விலங்குக் கூட்டம்
1. மீன்கள்

2. நிடாரியா

3. அனலிடா

4. ெமாலஸ்கா

05. நத்ைதயின் இயல்பு
1. துண்டுபட்ட உடல் 2. மூட்டுகைளக்ெகாண்ட தூக்கம் 3. தைசெசறிந்த பாதம் 4. சிறகுகள் ெகாண்டது
06. மிக அதிகளவில் விலங்கினங்கைளக் ெகாண்ட கூட்டம் எது?
1. ஆேவஸ்

2. ெமாலஸ்கா

3. மமலியா

4. ஆத்திரப்ேபாடா

07. நுண்ணங்கிகளால் ஆற்றப்படும் சூழல் ேநயமான ெசயற்பாடு
1. ேநாைய ஏற்படுத்தல் 2. ெபாருளாதாரப் பாதிப்ைப ஏற்படுத்தல்
ெசய்தல் 4. உணைவ பழுதைடயச்ெசய்தல்

3. குப்ைபகைள உக்கலைடயச்

08. பரிசக்ெகாம்பு மூலம் நச்சுப்பதார்த்தத்ைத ெவளிேயற்றி இைரைய ெசயலிழக்கச் ெசய்யும் அங்கிக்
கூட்டம்
1. நிடாரியா

2. அனலிடா

3. ஆத்திரேபாடா

4. ெமாலஸ்கா

09. ஈரலிப்பான ேதால், வாய்க்குழி, சுவாசப்ைப ஆகியவற்ைற சுவாச அங்கமாகக் ெகாண்டது
1.

மீன்

2. ேதைர

3. நத்ைத

4. இறால்

10. தனிக்கலங்களால் ஆன பூஞ்சண வைகக்குரிய நுண்ணங்கி
1. பரேமசியம்

2. அமீபா

3. மதுவம்

4. ைவரஸ்
(3 x 10 =30 Gs;spfs;)

சரி பிைழ இடுக
1.

முதைல ெசதில்களால் மூடப்பட்ட உலர்ந்த ேதாைலக் ெகாண்ட விலங்காகும்

(

)

2.

ெமதுசாக்கள் இடப்ெபயர்ச்சி அைடயும். இது அனலிடா கூட்டத்திற்குரிய சிறப்பியல்பாகும் (

3.

காசேநாய்க் காரணி புரட்ேடாேசாவா ஆகும் (

4.

ஈரலிப்பும், உகந்த ெவப்பநிைலயும் நுண்ணங்கிகள் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான காரணிகளாகும். (

5.

திலாப்பியாவிற்கு மடல்களற்ற கண் காணப்படும் ( )

)

)
)

(2 x 5 =10 Gs;spfs;)
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ெபாருத்தமான ெசால்ைல ைவத்து இைடெவளி நிரப்புக
( பல்வைகைம, முள்ளந்தண்டு, ெபாதுஇயல்புகள், உயிரங்கிகள், இயல்புகள், கூட்டங்களாக, புறத்ேதாற்ற,
சூழல்சமநிைல, சக்கேராைமசிஸ், உணவு பழுதைடதல் )
1.

.................................. ஐ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விலங்குகைள ............................................வைகப்படுத்தல்
பாகுபாடு எனப்படும்.

2.

விலங்குகைளப் பாகுபடுத்த அவற்றின் .................................... இயல்புகள் பயன்படும். விலங்குகள்

3.

ெபாதுவாக .................................இயல்ைப அடிப்பைடயாக ைவத்து இருவைகயாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
விலங்குகளிைடேய பரந்த ..................................... காணப்படுவதால் ................................. ஐப் ேபணமுடியும்.

4.

ேதங்காய் நீரில் ெவறுங்கண்ணால் காணமுடியாத ........................................................... காணப்படுகின்றன.
அவ் அங்கிகள் .................................................... வைகக்குரியனவாகும்.

5.

உணவின் ...........................ேவறுபடுவதன் காரணமாக நுகர்வுக்கு ஒவ்வாத நிiyைம ஏற்படுதல்
......................................................................என அைழக்கப்படும்.
(4 x 5 =20 Gs;spfs;)

பகுதி II

எல்லா வினாக்களுக்கும் விைட தருக

01. நுண்ணங்கித் ெதாழிற்பாட்ைட அவதானிக்க மாணவர் ேமற்ெகாண்ட ெசயற்பாடு படத்தில்
காட்டப்பட்டுள்ளது
வாயு
(சீனிக்கைரசல் + X)
Y

I. வாயு Y இைன இனங்காண்க?
II. X ஆக ேசர்க்கப்பட்டது ஒரு நுண்ணங்கியாகும். அைத இனங்காண்க?
III. இப்பரிேசாதைனயின் அவதானம் ஒன்றாக ஒருவைக மணம் உணரப்பட்டது. அவ்வைக
மணத்திற்கான காரணமான திரவம் எது?
IV. பாண் உற்பத்தியின் ேபாது ேமற்கூறப்பட்ட திரவம் உருவாகும் எனினும் பாணில்
அத்திரவத்தின் சுைவ/மணம் உணரப்படாைமக்குரிய காரணம் யாது?
V. இப்பரிேசாதைனயில் ேமற்குறிப்பிடப்படாத அவதானங்கள் 2 தருக?
(3 x 5 =15 Gs;spfs;)
02. பல்ேவறு நியதிகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விலங்குகைள கூட்டங்களாக
வைகப்படுத்துவதன் மூலம் இனங்காணுதல் இலகுவாகின்றது.சில விலங்குக்கூட்டங்களின்
இயல்புகள் கீேழ தனப்பட்டுள்ளன.
A-ஆைரச்சமச்சீர்
B- ெசதில்களால் மூடப்பட்ட உலர்ந்த ேதால்
C- துண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்ட உடல்
D- மூட்டுக்கைள ெகாண்ட தூக்கங்கள்
E- ஈரலிப்பான ெசதில்களற்ற ேதால்
1.
2.
3.
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I. A,B,C,D,E ஆகிய இயல்புகைளக் ெகாண்ட அங்கிக் கூட்டங்கைளப் ெபயரிடுக
II. கூட்டம் D ெகாண்டிருக்கும் ேவேறார் இயல்ைப குறிப்பிடுக
III. கூட்டம் A இல் அடங்கும் அங்கிகள் இரண்டிைணக் குறிப்பிடுக
பறைவகளுக்கும் முைலயூட்டிகளுக்கும் இைடயிலான ேவறுபாடுகள் 2 தருக?
அருவிக்ேகாட்டு வடிவமுைடய ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ேவறுபட்ட இரு அங்கிகைளப்
ெபயரிடுக?
(5 x 5 =25 Gs;spfs;)
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