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அரரயாண்டுப் ப ாதுத் தர்வு -2013-14 

உயிரி ாவரவியல் - KEY ANSWERS 

One marks 

1. ஆ. ஆர்க்கிதேசி 

2. இ) மால்தவசி 

3. ஈ) சுழல் அரமவு 

4. ஆ) ஹலீியாந்ஸ் 

5. இ) ஸ்ோர்ச் அடுக்கு  

6. அ) பரக்கான் 

7. ஈ) 2n-2 

8. இ) த சில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் 

9. ஆ) புதராட்தோ ிளாச இரைவு 

10. இ) மாத ாட்தரா ா 

11. ஈ) 2900 KJ 

12. அ) ஆக்சின் 

13. அ) கிரரசாந்ிம்ம் 

14. ஈ) குயிர ன் 

II. 3 Marks questions 

15.  க்கம்  -1    

 1. ஒத்த ண்புகின் அடிப்டைனில் தயபங்கின் அடிப்டைனில் தயபங்கட ஒழுங்க 
படனில் யரிடைடுத்துயது 

 2. நபேங்கன நதைர்புடைன தயபங்கள் ஒரப நதகுப்ிலும், ரயறுரயறு 
ண்புகடபடைன தயபங்கள் நயவ்ரயறு நதகுதகிலும் இைம்நற்றுள். 

 3. நயவ்ரயறு நதகுதகிடைரனபள் தயபங்கின் நபபுயமடன 
டறுத்துதல். 

 4. ஒபே நதகுதனிலுள் தயபங்கள் ரயறுட்ை ண்புகட யிை ஒன்ரநைன்று 
நதைர்புடைன ண்புகடரன அதகம் நற்றுள். 
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16.  க்கம் – 29 

 1. நபஸ படிஸனகயில் ரகநஸ் யடக நஞ்ைரி கணப்டுகது. 

 2. ஆண்நர், நண்நர் நற்றும் இபேல் நர்கள் ஒரப தயபத்தல் கணப்டுகன். 

 3. நஞ்ைரினின் ரநல்நைல்களுக்குள்க ஆண்நர், கழ் நைல்களுக்குள் நண்நர், டநன 
நைல்களுக்குள் இபேல் நர்களும் உள். 

17.  க்கம் – 37  

 ஏரதனும் பன்று ரயறுடுகள் 

18.  க்கம் – 54   

 இபேயித்தடத் தயபதண்டில் யஸ்குர் கற்டகள் ித்டதச் சூழ்ந்து ஒபே யடனநக 
அடநந்துள். இவ்யடக ஸ்டீது பெஸ்டீல் எப்டும் 

19.  க்கம் – 61 

  

20.  க்கம் – 91 

21.  க்கம் – 118  பன்று ரயறுடுகள்  

22.  க்கம் -139  நதத்தல் என்தன் ரபடிப் நபேள், ரயதநற்த்ரதடு கூடின தடபத்தல் 

அல்து நங்குதல் என்தகும். குளுக்ரகஸ் பக்கூறு கற்து ைடதவுற்று கர்ன்டை 
ஆக்டைைகவும் எத்தல் ஆல்ஹகவும் நறுயது  நதத்தல் ஆகும். 

23.  க்கம் – 145 நபேங்கன  இட அடுக்கம் நகண்ை தயபங்கில் கணுயிடைப்குதனின் 

யர்ச்ை நகவும் குடயதக இபேக்கும். இயற்ல் ஜப்பக் அநத்டதப் னன்டுத்தும் ரது 
கணுயிடைப் குதகள் அதக யர்ச்ை அடைகன்து. இந்த யடகனில் தடீநப தண்டு ீள்யதும் 
அடதத் நதைர்ந்து நர்தல் கழ்யதும் ரல்டிங் எ அடமக்கப்டுகது. 

24.  க்கம் – 163  தற்கத்தல் தண்ணுனிர்கள், உனிரிடைக்கன்கக தயகப் 

னன்டுத்தப்டுகன். எ.க ைன்ம்டந, நற்றும் ஆந்பக்ஸ்  
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 ிரிவு – இ  5 – MARKS 

25.  க்கம் – 6 மற்றும் 7 
26.  க்கம் – 34  மற்றும் 35 

ஆக்குத்தசு என்ல் என்? யிக்கம்  = 1 mark  ைம் நற்றும் கம் = 2 mark  யிக்கம் 
= 2 mark  

27.  க்கம் – 63 ைப்பு யடக குரபரநரைம் டின் குரபரநரைம் ைம் நற்றும் யிக்கம் 
நற்றும்  யிக்கு தூரிடக குரபரநரைம் ைம் நற்றும் யிக்கம்  = 5 mark   
28.  க்கம் – 87 - 88   யிக்கம் நற்றும் ைம் 
29  க்கம் – 137  - all points 
30.  க்கம் – 144 – all points 
31.  க்கம் – 171 -  நிைன், ஆரிரனடநைன், குரரபடநைடின், ஆஸ்ர்ஜல்ஸ்  
னன்கள் ற் யிக்கம் 

 ிரிவு – ஈ - 10- MARKS 
32.  க்கம் – 31 

 யரினல்பு, ரயர், தண்டு, இட = 2 marks 
நஞ்ைரி - 1 mark.  
நர் -1 mark  
பூயிடத யட்ைம் -1 mark 
நகபந்த தள் யட்ைம் -1 mark 
சூக யட்ைம் -1 mark 
நர் யடபைம் - 2 mark 
நர் யய்ப்டு -1 mark     

33.  க்கம் – 48  அடத்து ரயறுடுகளும் 
34.  க்கம் – 85 ைம் நற்றும் யிக்கம் 
35.  க்கம் – 111-114  யடபைம் அல்து யிக்கம் 
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