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Padasalai’s Special – Creative Question  
பத்தாம் வகுப்பு  -  அறிவியல்  அலகுத் ததர்வு 

                                   பாடம் –6 வாழ்க்கை இயக்ைச்செயல்ைள்               மதிப்சபண் : 45 

I அகைத்து விைாக்ைளுக்கும் விகடயளி                                              15×1=15 

1.ஆற்றல் நாணயம் என்று அகைக்ைப்படுவது ____________________. 

2.ஒட்டுண்ணி தாவரத்திற்கு எ.ைா_____________________. 

3. உணவுக் குைலில் ததான்றும் தநாய்ைகளக் ைண்டறிதல், தநாய் ெிைிச்கெ முகறைகளப் பற்றி அறிவது 
_____________________. 

4. இகரப்கப - குடல் குைல்ைள் (உணவுப் பாகத) ____________ மீட்டர் நீளமுகடய கப மற்றும் குைல் தபான்ற 
பகுதியாகும். 

5. ைிகளைாலிெிஸ் நிைழ்வின் தபாது குளுக்தைாஸ் இரண்டு _____________________ மூலக்கூறுைளாைப்  
பிளவுறுைின்றது. 

6. பால் தயிராகும் நிைழ்வு எத்தகைய சுவாெம்? 

7. அமீபா, கைட்ரா, ைடற்பஞ்சு தபான்ற நீர் வாழ் உயிரிைளின் சுவாெம் எதன் மூலம் நகடசபறுைிறது. 

8. ஒருசெல் உயிரியாை  பாரமிெியம் ,அமீபா  உயிரிைங்ைளில்  ைாணப்படும்  செரித்தலின் வகை? 

9. ஒரு  குளுக்தைாஸ்  மூலக்கூறு  முழுகமயாை  ஆக்ெிஜதைற்றம் சபறும்தபாது  ______ ATP  மூலக்கூறுைள்  

உண்டாைின்றை 

10.தாவரத்தின் எப்பகுதியில் ஒளிச்தெர்க்கை நகடசபறுைிறது. 

11.தாவரங்ைளின் தகரதமல்  பாைங்ைளிலிருந்து  நீராைது  ஆவியாை  இைக்ைப்படும்  நிைழ்ச்ெி  ______________  

எைப்படும். 

12.வகளதகெப்  புழுக்ைளின்  ைைிவுநீக்ை  உறுப்பு _______________. 

13.நல்ல உடல்நிகலயில்  உள்ள  மைிதரில்  நாசளான்றுக்கு  எத்தகை லிட்டர்   இரத்தம்  ெிறுநீரைத்தால்  

வடிைட்டப்படுைிறது. 

14.சூலிகை  தநாக்ைிய மைரந்தக்  குைலின் இயக்ைம் ___________________. 

15.தாவரங்ைள் இரவு தநரங்ைளில் நீர் ைடத்துவதற்கு  _________________  மிை முக்ைியமாைதாைக் ைருதப்படுைிறது. 

II. 2 மதிப்சபண் விைாக்ைள் (அகைத்து விைாக்ைளுக்கும் விகடயளி)                      15×2=30   

16.ஒளிச்தெர்க்கைக்குத்  ததகவயாை  மூலப் சபாருள்ைகளப் பட்டியலிடுை. 

17.தற்ொர்பு  ஊட்டமுகற,  பிற ஊட்டமுகற  தவறுபடுத்துை 

18.தைஸ்ட்டிதரா  எண்ட்ரியாலஜி   வகரயறு. 

19.வரிகெப்படுத்துை. (சதாண்கட , வாய்க்குைி, சபருங்குடல், உணவுக்குைல், மலவாய் ,இகரப்கப, வாய், 

ெிறுகுடல், , மலக்குடல்). 
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20.ைாற்றுள்ள சுவாெம்  எத்தகை  படிநிகலைளில் நிைழ்ைிறது? அகவ யாகவ? 

21.நில  உயிரிைகளவிட,  நீர்வாழ்  உயிரிைள்  தவைமாை  சுவாெிக்ைின்றை ஏன்? ைாரணம் தருை. 

22.ெிறுநீரைத்தின் அகமப்பு, செயல் அலகு எது? அதன் பணி யாது? 

23.சபாருத்துை. 
அம்தமாைியாசடலிக் -   பறகவ 

யூரிதைாசடலிக்     -   சரெின்,பிெின்  

யூரிதயாசடலிக்          -   மீன் 
தாவரங்ைள்  -   மைிதன் 
24.செரிமாை மண்டலத்தின் இரு பிரிவுைள் யாகவ? 

25.ைீழுள்ளவற்கற ஒட்டுண்ணி, மட்குண்ணி எகவ எை வகைப்படுத்துை. (விஸ்ைம், பூஞ்கெ, பாக்டீரியா, 
ைஸ்குட்டா, மாதைாட்தராபா) 

26.உறுதிப்படுத்துதல் (A) ; மைித சுவாெ மண்டலத்தில் ைாற்றுக்குைாய்ச் சுவரில் குருத்சதலும்பு வகளயங்ைள் 
ைாணப்படுைின்றை. 

  ைாரணம் (R) : இகவ ைாற்றுக் குைாய் திறந்தும், ெிகதந்து விடாமலும் பாதுைாக்ைிறது 

அ)A மற்றும் R ெரியாைது. R, A வுக்ைாை ெரியாை விளக்ைம்                   ஆ)A மற்றும் R ெரியாைது R, A வுக்ைாை ெரியாை 

விளக்ைம் அல்ல                 இ)A ெரி ஆைால் R தவறு           ஈ) A தவறு   ஆைால் R ெரி  

27.உணவுப் சபாருள்ைள்  தாவரங்ைளில் எவ்வாறு ைடத்தப்படுைின்றை? 

28. சபாருத்துை. 

  அ.புதராட்தடாதொவா  - ெிறுநீரைம் 

  ஆ.குைியுடலிைள்      - ைைிவுநீக்ை குைல் 

  இ.தட்கடப்புழு  - செல்ெவ்வு 

  ஈ.முதுசைலும்பிைள் - சுருங்குக் குமிழ் 

29.படம் வகரந்து பாைம் குறிக்ைவும். 

                    
30.தவகறத் திருத்துை. 

   அ.பறகவைள் யூரிக் அமிலத்கத சவளிதயற்றுவதால் யூரிதயாசடலிக் விலங்குைள் என்று 
அகைக்ைப்படுைின்றை. 
   ஆ.புவிஈர்ப்பு விகெகய தநாக்ைித் தாவரங்ைளின் பதில்விகை இருந்தால் அது ஒளித்திகெச் ொர்பு 
இயக்ைம் ஆகும். 
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M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆெிரியர், அ.உ.பள்ளி, பகையவலம்.   மீைா.தமைநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., 
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