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 myF – 6. jhtuq;fspd; ,dg;ngUf;fk; 
ghlk;:1.jhtuq;fspd; ghypyh ,dg;ngUf;fk; kw;Wk; ghypdg;ngUf;fk; 

Gj;jf tpdh-tpilfs; 
I.xU kjpg;ngz; tpdhf;fs;:-  
1. ககொடுக்கப்பட்டடுள்ரலற்மில் சரிொன கூற்மினன தேர்வு கசய்வும். 

    அ) பொயியொ இனப்கபபேக்கத்ேில் தகீட்கள் ஈடுபடுகின்மன.  

    ஆ) பொக்டீரிங்கள் கொட்டுலிடுேல் லறி பொயியொ இனப்கபபேக்கம் கசய்கின்மன 

    இ) ககொனிடிங்கனரத் தேொற்றுலித்ேல் ஒபே பொயினப்கபபேக்க பனமொகும் 

    ஈ) ஈஸ்ட் கொட்டுலிடுேல் லறி இனப்கபபேக்கம் கசய்கின்மன. 

2. புகழ்கபற்ம இந்ேி கபேலில் லல்லுனர் 

    அ) S.R. கொஷ்ப்      ஆ) P. தகஸ்லரி      இ) M.S. சுலொிநொேன்      ஈ) K.C. தத்ேொ 

3. சரிொக கபொபேந்ேி இனைனத் தேர்வு கசய்க. 

    அ) கிறங்கு - அல்யிம் சீப்பொ    ஆ) ேன கீழ் உந்துேண்டு - பிஸ்டிொ 

    இ) ட்ட நியத் ேண்டு - ிபெசொ    ஈ) தலர்லிடும் ஓடுேண்டு – ஜிஞ்ஜிஃகபர் 

4. கந்ேக் குறொன கண்டுபிடித்ேலர் 

    அ) J.G. தகொல்பைட்டர்       ஆ) G.B. அிசி           இ) E. ஸ்டிொஸ்பர்கர்            ஈ) E. தேன்னிங் 

5. kNahNrhl;b]pd; கந்ேத்துகரின் அரவு 

    அ) 10 னக்தொீட்டர்          ஆ) 20 னக்தொீட்டர்       இ) 200 னக்தொீட்டர்         ஈ) 2000 னக்தொீட்டர் 

 6. படுலினேத் ேொலங்கரில் ஆண்தகீட்டகத் ேொலத்ேின் பேல் கசல் 

    அ) நுண்லித்து       ஆ) கபபேலித்து       இ) உட்கபே        ஈ) பேல்நினய கபேவூண் ேிசு 

 7. கபொபேத்துக 

    I) கலரி கபேவுறுேல்                               i) கந்ேத்துகள்   

    II) கந்ேத்ேொள் லட்டம்                       ii) கந்ேப்னபகள் 

    III) ஆண்தகீட்டகத்ேொலம்                iii) பொசிகள் 

    IV) பேல்நினய புமப்பக்க அடுக்கு     iv) கந்ேத்ேொள்கள் 

8. கந்ேப்னபசுலர் அடுக்குனர கந்ே அனமியிபேந்து கலரிப்புமொக லரினசப்படுத்ேவும் 

    அ) புமத்தேொல், ன அடுக்கு, டபடீ்டம், ண்தடொேீசிம் 

    ஆ) டபடீ்டம், ன அடுக்கு, புமத்தேொல், ண்தடொேீசிம் 

    இ) ண்தடொேீசிம் , புமத்தேொல், ன அடுக்கு, டபடீ்டம், 

    ஈ) டபடீ்டம், ன அடுக்கு, ண்தடொேீசிம், புமத்தேொல் 

9. ேலமொன இனைனக் கண்டுபிடிக்கவும் 

    அ) ஸ்தபொதொகபொயினின் - கந்ேத்துகரின் க்னசன் 

    ஆ) டபடீ்டம் - நுண்லித்துகரின் லரர்ச்சிக்கொன ஊட்டத்ேிசு 

    இ) சூல் ேிசு - லரபேம் கபேலிற்கொன ஊட்டத்ேிசு 

    ஈ) லறி நடத்ேி – சூல்துனர தநொக்கி கந்ேக் குறொய் லறி நடத்துேல் 

10. உறுேிச்கசொல் – கேொல்லுிர் படிவுகரில் ஸ்தபொதொகபொயினின் கந்ேத்துகனர நீண்ட நொட்களுக்குப்    

      பொதுகொக்கிமது. 

      கொைம்: ஸ்தபொதொகபொயினின் இற்பில் ற்றும் உிரில் சினேலியிபேந்து ேொங்குகிமது. 

      அ) உறுேிச்கசொல் சரி, கொைம் ேலறு                           ஆ) உறுேிச்கசொல் ேலறு, கொைம் சரி 

      இ) உறுேிச்கசொல், கொைம் – இண்டும் ேலறு            ஈ) உறுேிச்கசொல், கொைம் – இண்டும் சரி 

11. கல்யி சூல்ேிசு சூல் பற்மி சரிொன கூற்மினன கண்டுபிடிக்கவும். 

      அ) அடித்தேொல் நினயிலுள்ர லித்துபேலொக்கச்கசல்      ஆ) சூல்கரில் அேிக சூல்ேிசு கபற்றுள்ரது 

      இ) புமத்தேொல் நினயிலுள்ர லித்துபேலொக்கச்கசல்               ஈ) சூல்கரில் ஒடுக்கு சூல்ேிசு கொைப்படுகிமது 

12. ககொடுக்கப்பட்டுள்ரலற்மில் து கபபேதகீட்டகத் ேொலத்னேக் குமிக்கிமது. 

      அ) சூல்     ஆ) கபேப்னப         இ) சூல்ேிசு       ஈ) கபேவூண் ேிசு 

 
 

 I II III IV 

m) iv i ii iii 
M) iii iv i ii 
,) iii iv ii i 
<) iii i iv ii 
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13. ேொப்தயொபொப்பஸ் கிொசியிஸ் ேொலத்ேில் சூல்ேிசு கசல்யிலுள்ர குதொதொதசொம் ண்ைிக்னக 4 ஆகும்.  

      இேன் பேல்நினய கபேவூண் ேிசுலிலுள்ர குதொதொதசொம் ண்ைிக்னக ொது? 

      அ) 8      ஆ) 12      இ) 6      ஈ) 2 

14. ஊடுகடத்தும் ேிசு கொைப்படுலது 

      அ) சூயின் சூல்துனரப் பகுேி     ஆ) கந்ேச் சுலர்   இ) சூயகத்ேின் சூயகத்ேண்டு பகுேி     ஈ) சூலுனம 

15. லினேில் சூல்கொம்பினொல் ற்படும் ேழும்பு து? 

      அ) லினே உள்ளுனம       ஆ) பனர தலர்      இ) லினேினய தல்ேண்டு         ஈ) லினேத்ேழும்பு 

16. ‘X’ னும் ேொலம் சிமி யர், குன்மி பூலிேழ், சுறல் இனைப்புனட கந்ேப்னப ககொண்டுள்ரது.  

      இம்யரின் கந்ேச்தசர்க்னகக்கு சொத்ேிொன பகலர் து? 

      அ) நீர்        ஆ) கொற்று         இ) பட்டொம்பூச்சி          ஈ) லண்டுகள் 

17. ககொடுக்கப்பட்டுள்ர கூற்றுகனரக் கபேத்ேில் ககொள்க. 

       i) ஆண் பன்பேிர்வு யர்கரில் சூல் அயகு பன்பேிர்ச்சினடபம் 

       ii) கபண் பன்பேிர்வு யர்கரில் சூல்அயகு பன்பேிர்ச்சினடபம் 

       iii) ஒபேபொல் யர்கரில் கேர்தகொதகி கொைப்படுகிமது 

       iv) பினபயொ இபே சூயகத்ேண்டு நீரபனடது 

      அ) i ற்றும் ii சரிொனனல           ஆ) ii ற்றும் iv சரிொனனல    

      இ) ii ற்றும் iii சரிொனனல        ஈ) i ற்றும் iv சரிொனனல 

18. பனரதலர் உனம கொைப்படும் ேொலம் 

       அ) கநல்      ஆ) பனீ்ஸ்      இ) பட்டொைி       ஈ) டினடொக்ஸ் 

19. கபேவுமொ கனிகரில் இது கொைப்படுலேில்னய 

      அ) ண்தடொகொர்ப்        ஆ) ப்பிகொர்ப்          இ) ீதசொகொர்ப்            ஈ) லினே 

20. கபபேம்பொயொன ேொலங்கரில் கந்ேத்துகள்    கலரிதறும் நினய 

       அ) 1 கசல்நினய        ஆ) 2 கசல்நினய          இ) 3 கசல்நினய        ஈ) 4கசல்நினய 
II.,uz;L, %d;W, Ie;J kjpg;ngz; tpdhf;fs;:-  
21. ,dg;ngUf;fk; vd;why; vd;d? 
   jhtu ,dg;ngUf;fk; jhtuq;fs; epiyj;J tho;tjw;F kl;Lky;;yhky; jhtuq;fis NeubahfNth    
   my;yJ kiwKfkhfNth rhh;e;Js;s kw;w capupdq;fis ,t;Tyfpy; njhlu;e;J epiyj;jpUf;fr;  
   nra;fpwJ.     
22. fUtpaYf;F `hg;kPa;];lupd; gq;fspg;igf; Fwpg;gpLf. 
   1848 Mk; Mz;L `hg;];lupd; fUtpaypy; ehd;ka(4n) kfue;jj;Jfs; mikg;ig gw;wp tpsf;fpAs;shh;. 
23. jFe;j vLj;Jf;fhl;LfSld; ,uz;L jiuxl;baj; jz;bd; khw;WUf;fisg; gl;baypLf. 
   1)kl;lepyj; jz;L - kpA+rh ghubrpahf;fh 2)fpoq;F – nrhyhdk; bA+gNuhrk;   
24. gjpakply; vd;why; vd;d? 
   ngw;Nwhu; jhtuj;jpd; jz;L jhtuj;NjhL xl;bapUf;Fk; NghJ mjpypUe;J Ntu;fis cUthf;fp  
   gpd;du; jha; jhtuj;jpy; ,Ue;J mtw;iw ntl;b vLj;J Gjpa jhtukhf cUthf;Fjy; gjpakply;    
   vdg;gLk;. vLj;Jf;fhl;L: ky;ypif ([h];kpdk;), ,f;Nrhuh (,l;yp G+)   
25. efy; my;yJ FNshd; vd;why; vd;d?    
   ghypyh ,dg;ngUf;f Kiwapy; Njhd;Wk; capupdq;fs; Gwmikg;gpYk;, kugpay; mikg;gpYk;     
   xj;jpUe;jhy; mit efy; my;yJ FNshd; vd miof;fg;gLk;.  
26. gpupj;njLf;fg;gl;l xU gpiuNah/gpy;;y ,iy Gjpa jhtuq;fisj; Njhw;Wtpf;fpwJ vt;thW?  
   rpy jhtuq;fspd;  ,iyfspy; khw;wplj;J nkhl;Lfs; Njhd;Wfpd;wd. ,it ngw;Nwhu;  
   jhtuj;jpypUe;J gpupe;J Gjpa jdp jhtuq;fshf tsu;fpd;wd. ,t;thwhf gpupj;njLf;fg;gl;l xU  
   gpiuNah/gpy;;y ,iy Gjpa jhtuq;fisj; Njhw;Wtpf;fpwJ. 
27. xl;Ljy; kw;Wk; gjpakply; NtWgLj;Jf. 

xl;Ljy; gjpakply; 
,k;Kiwapy; ,uz;L ntt;NtW 
jhtuq;fspd; ghfq;fs; 
,izf;fg;gl;L mit njhlu;e;J 
xNu jhtukhf tsu;f;fg;gLfpd;wd. 
v.fh: vYk;gpr;ir, kh, Mg;gps;. 

ngw;Nwhu; jhtuj;jpd; jz;L jhtuj;NjhL xl;bapUf;Fk; 
NghJ mjpypUe;J Ntu;fis cUthf;fp  
gpd;du; jha; jhtuj;jpy; ,Ue;J mtw;iw ntl;b vLj;J 
Gjpa jhtukhf cUthf;Fjy; gjpakply;    
vdg;gLk;. v.fh: ky;ypif ([h];kpdk;),,f;Nrhuh (,l;yp G+)   
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28. mgha epiy kw;Wk; mupjhd jhtu rpw;wpdq;fs; ngUFtjw;F jpR tsu;g;G rpwe;j KiwahFk;    
   tpthjp. my;yJ Ez;ngUf;fk; (Micropropagation) vd;why; vd;d? 
   (i) jhtuj; jpR tsu;g;gpd; %ykhf xU nry; my;yJ jpRtpy; ,Ue;J K*jhtuj;ij cUthf;Fk;   
     nray;Kiw Ez;ngUf;fk; (Micropropagation) vdg;gLk;.    

   (ii),k;Kiwapd; %yk; mghaepiy kw;Wk; mupjhd jhtu rpw;wpdq;fis vspjpy; ngUf;fkilar;    
     nra;ayhk;.  
29. cau; jhtuq;fspy; jiotop ,dg;ngUf;fj;jpw;F ifahsg;gLk; ghuk;gupa Kiwfis tptup. 
   cau; jhtuq;fspy; jiotop ,dg;ngUf;fj;jpw;F fPPo;fz;l ghuk;gupa Kiwfs; ifahsg;gLfpd;wd. 
   1.Nghj;Jjy; (Cutting) 2.xl;Ljy; (Grafting) 3.gjpak; NghLjy; (Layering)  
   1.Nghj;Jjy; (Cutting):  

        ,k;Kiwapy; ngw;Nwhu; jhtuj;jpy; ,Ue;J Ntu;, jz;L, ,iy Nghd;w gFjpfis ntl;b vLj;J     
    jFe;j Clj;jpy; itj;j gpd;du; Gjpa jhtuk; cUthfpwJ. ,tw;iw kz;zpy; el;L tsu;j;jy;   
    Nghj;Jjy; vdg;gLk;. v.fh: i`gp];f]; (nrk;gUj;jp), gpiuNah/gpy;;yk;. 
   2.xl;Ljy; (Grafting): 
    ,k;Kiwapy; ,uz;L ntt;NtW jhtuq;fspd; ghfq;fs; ,izf;fg;gl;L mit njhlu;e;J xNu           
    jhtukhf tsu;f;fg;gLfpd;wd. v.fh: vYk;gpr;ir, kh, Mg;gps;. 
    xl;Ljypd; tiffs;: 1. nkhl;L xl;Ljy; 2.mZF xl;Ljy; 3.eh xl;Ljy; 4.Edp xl;Ljy;  
    5. Mg;G xl;Ljy;. 
   3.gjpak; NghLjy; (Layering): 
    ngw;Nwhu; jhtuj;jpd; jz;L jhtuj;NjhL xl;bapUf;Fk; NghJ mjpypUe;J Ntu;fis cUthf;fp  
    gpd;du; jha; jhtuj;jpy; ,Ue;J mtw;iw ntl;b vLj;J Gjpa jhtukhf cUthf;Fjy; gjpakply;    
    vdg;gLk;. v.fh: ky;ypif ([h];kpdk;), ,f;Nrhuh (,l;yp G+). 
    gjpak; NghLjypd; tiffs;: 1.kz;Kl;L gjpak; 2.fhw;W gjpak;. 
 
30. jhtu fUtpaypd; iky;fw;fis ntspf;nfhzu;f. 

 
31. kz;Kl;L gjpak; kw;wk; fhw;W gjpak; NtWg;gLj;Jf.    
      

t.vz; kz;Kl;L gjpak; fhw;W gjpak; 
1. ,k;Kiwapy; jha; jhtuq;fspd; 

mbfpisfs; jiug;gFjpapy; kz;zpy; 
Gijf;fg;gLfpwJ. 
 

,k;Kiwapy; jz;bd; fZg;gFjp 
nrJf;fg;gl;L gpd;du; tsu;r;rp `hHNkhd;fs; 
Nru;f;fg;gl;L Ntu;fs; cUthf 
J}z;lg;gLfpwJ. 

2. Gijf;fg;gl;l jz;by; ,Ue;J Ntu;fs; 
Njhd;wpa gpd;du; ntl;b vLf;fg;gl;L Gjpa 
jhtuk; cUthf;fg;gLfpwJ 

,j;jhtuq;fis 2 my;yJ 4 khjj;jpw;F 
gpwF jha; jhtuj;jpy; gpupj;njLj;J Gjpa 
jhtukhf tsu;f;fg;gLfpwJ. 

32. jhtu ,dg;ngUf;fj;jpy; etPd Kiwfspd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp tptup. 
   1.tpUk;gpa gz;igf; nfz;lj; jhtuq;fis Fiwe;jf; fhyj;jpy; cUthf;fyhk;. 
   2.cUthf;fg;gLk; jhtuq;fs; xj;j kuG gz;Gfisf; nfhz;bUf;Fk;. 
   3.jhtuj; jpR tsu;g;G Kiwapd; %yk; Gjpa jhtuq;fis mjpf mstpy; cUthf;fyhk;. 
   4.tpijfis cUthf;fhj kw;wk; Kisf;Fk; jpwdw;w jhtuq;fis cUthf;fyhk;. 
   5.mghaepiy kw;Wk; mupjhd jhtu rpw;wpdq;fis vspjpy; ngUf;fkilar; nra;ayhk;. 
   6.Mf;Fj;jpR tsu;g;gpd; %yk; Neha;fsw;w jhtuq;fis cUthf;fyhk;. 

t.vz; Mz;L mwpQu;fspd; 
ngau;fs; 

mtu;fspd; fz;Lgpbg;Gfs; 

1. 1682 nefka;ah F&t; kyupd; Mz; ghfj;ij kfue;jj;jhs; vd $wpg;gpl;lhu;. 
2. 1694 Nfkuhupa]; kyu; kw;Wk; #y; mikg;igg; gw;wp tpsf;fpdhu;. 
 
3. 

 
1848 

 
`hg;kPa;];lu; 

`hg;];lupd; ehd;ka kfue;jj;Jfs; mikg;ig gw;wp 
tpsf;fpAs;shh;. 

4.   1898& 
  1899 

eth]pd; kw;Wk; 
fpdhu;L  

,ul;ilf; fUTWjiyf; fz;lwpe;jdu; 

5. 1964 kNf];tup kw;Wk; 
Ffh 

lhl;^uh jhtu kfue;jj;Jfs;fspy; ,Ue;J xUkba 
jhtuq;fis cUthf;fpdhu;fs; 

6. 2015 fpU~;z%u;j;jp G+f;Fk; jhuq;fspy; fUTWjYf;F Kd; kw;wk; gpd; 
eilngWk; ,dg;ngUf;f tsu;r;rpia gw;wp tpsf;fpAs;shu; 
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33. Nfd;jNuh/gpy;yp vd;why; vd;d? 
   tz;Lfs; %yk; eilngWk; kfue;jr;Nru;f;iff;F Nfd;jNuh/gpy;yp vd;W ngau;.   
34. jd; kfue;jr;Nru;f;ifiaj; jLf;f ,Ughy; kyu;fs; Nkw;nfhs;Sk; cj;jpfisg; gl;baypLf. 
   1.,Ufhy Kjpu;T - 1.Mz; Kd; Kjpu;T 2.ngz; Kd; Kjpu;T 
   2.ghYWg;G jdpikg;gLj;Jjy; 
   3.khw;W #yfj;jz;Lj;jd;ik – 1.,U #yfj;jz;Lj;jd;ik 2.%d;W #yfj;jz;Lj;jd;ik  
   4.jd;-kyl;Lj;jd;ik my;yJ jd;-Xt;thj;jd;ik.  
35. vz;NlhjPypak; my;yJ #Yiw lgPl;lk; vd;why; vd;d? 
   xU rpy rpw;wpdq;fspd; #y; ciwapd; cs;sLf;F fUg;igapd; Cl;lj;jpw;F cjTfpwJ. ,jw;F    
   vz;NlhjPypak; my;yJ #Yiw lgPl;lk; vd;W ngau;.  
36. %Ltpijj; jhtuq;fspd; fUT+z;jpR %lhtpijj; jhtuq;fspd; fUT+z;jpRtpy; ,Ue;J NtWgLfpwJ.      
   Vw;Wf;nfhs;fpwPu;fsh? cq;fs; tpilia epahag;gLj;jTk;.  
    1.Mk;, %Ltpijj; jhtuq;fspd; fUT+z;jpR Kk;kba(3n) jd;ikAk;, %lhtpijj;     
    jhtuq;fspd; fUT+z;jpR xUkba(1n) jd;ikAk; tha;e;jJ. 
   2.%Ltpijj; jhtuq;fspd; fUT+z;jpR fUTWjypd; NghJ cUthfpwJ. %lhtpijj;     
    jhtuq;fspd; fUT+z;jpR fUT+WjYf;F Kd; cUthfpwJ. 
37. ,Ukba tpj;jhf;fk; (m) cUthf;f fUTwhtpj;J (Diplospory or Generative apospory) tiuaW. 
   1.ngUtpj;J jha;nry; Neubahf ,Ukba fUg;igahf khWfpwJ.  
   2.,q;F tof;fkhf eilngWk; Fd;wy; gFg;G eilngWtjpy;iy. 
   3.vLj;Jf;fhl;L: A+gNlhupak;, Vu;th. 
38. gy;fUepiy vd;why; vd;d? tzpfuPjpapy; ,U vt;thW gad;gLfpwJ? 
   1.xU tpijapy; xd;Wf;F Nkw;gl;l fUf;fs; fhzg;gl;lhy; mJ gy;fUepiy vdg;gLk; 
   2.gy;fUepiy %ykhf itu];fs; mw;w jhtuq;fis tzpfuPjpapy; cUthf;fyhk; 
   3.rpl;u]; jhtuj;jpy; #y;jpRtpy; ,Ue;J ngwg;gLk; ehw;Wfs; gog;gz;izfspy; efy;fshf  
    gad;gLfpd;wd. 
39. Vd; Kjy;epiy fUT+z;jpR gFg;giljYf;F gpd; kl;LNk fUKl;il gFg;gilfpwJ? 
     1.fUTWjYf;Fg; gpd; Kjy;epiy fUT+z; cl;fU gFg;gile;J cUthFk; jpR fUT+z; jpR 
    vdg;gLk;.   
   2.%tpizjy; %yk; cUthd Kjy;epiy fUT+z;jpR Kk;kba(3n) FNuhNkhNrhk;fisf;  
    nfhz;Ls;sJ. 
   3.,J tsUk; fUtpw;F Cl;lkspf;fpwJ. vdNt Kjy;epiy fUT+z;jpR gFg;giljYf;F gpd;  
    kl;LNk fUKl;il gFg;gilfpwJ.  
40. nky;ypNlh/gpy;yp vd;why; vd;d? 
        NjdPf;fs; %yk; eilngWk; kfue;jr;Nru;f;iff;F nky;ypNlh/gpy;yp vd;W ngau;.   
41. vz;NlhjPrpak; kfue;jg;ig ntbj;jYld; njhlu;GilaJ - ,f;$w;iw epahag;gLj;Jf.        
   1.,it Gwj;NjhYf;F fPohf XuLf;F nry;fshy; Mdit. ,jd; nry;Rtu; nry;YNyhrhy; MdJ.     
   2.,r;nry;fs; ePu; cwpQ;Rk; jd;ikf; nfhz;lit     
   3.kfue;jg;igapd; kly;fspy; jbj;j nry;fs; fhzg;gLtjpy;iy. ,g;gFjpf;F ];Nlhkpak; vd;W ngau;. 
   4.vz;NlhjPrpaj;jpd; ePu; cwpQ;Rk;jd;ikAk;, ];NlhkpaKk; Kjpu;e;j kfue;jg;ig ntbg;gpw;F   
    cjTfpd;wd.  
42. lgPl;lj;jpd; gzpfisg; gl;baypLf. 
   1.tsUk; Ez;tpj;JfSf;F Cl;lkspf;fpwJ. 
   2.xt;thj;jd;ik tpidfis fl;Lg;gLj;j Njitahd Gujq;fis cw;gj;jp nra;fpwJ.     
   3.kfue;jj;Jfs;fspd; tsj;jd;ik kw;Wk; kyl;Lj;jd;ikia fl;Lg;gLj;JfpwJ.   
43. Nghyd;fpl; gw;wp rpWFwpg;G tiuf. 
    1.,J kfue;jj;Jfs;fspd; Gwg;gug;gpy; fhzg;gLk; gpRgpRg;ghd jd;ikf; nfhz;l vz;nza;  
    mLf;F MFk;. 
   2.Nghyd;fpl; cUthf;fj;jpw;F lgPl;lk; cjTfpwJ. 
   3.,J G+r;rpfis ftuTk;, GwCjhf; fjpu;fspypUe;J kfue;jq;fis ghJfhf;fTk; nra;fpwJ. 
 
44. nkd; #y;jpR kw;Wk; jb #y;jpR NtWgLj;Jf.  
  

nkd; #y;jpR jb #y;jpR 
tpj;JUthf;f nry;fs; Gwj;Njhybapy; xNu 
xU mLf;F #y;jpRthy; #og;gl;bUe;jhy; 
mJ nkd; #y;jpR vdg;gLk;. 

tpj;JUthf;f nry;fs; Gwj;Njhybapd; fPo; 
gFjpapype;J Njhd;wpdhy; mJ jb #y;jpR 
vdg;gLk;. 
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45. jpwe;j tpijj;jhtuq;fspYk;, %Ltpijj;jhtuq;fspYk; eilngWk; kfue;jr;Nru;f;if NtWgl;lJ.     
   fhuzq;fisf; $Wf.  

t.vz; jpwe;j tpijj;jhtuq;fs; %Ltpijj; jhtuq;fs; 
1. ,jpy; kfue;jj;Jfs;fs; jpwe;j 

epiyapy; cs;s #y;fis Neubahf 
nrd;wilfpd;wd. 

,jpy; kfue;jj;Jfs;fs; #yfKbapd; 
gug;gpid mile;J gpd;du; #y;fis 
nrd;wilfpd;wd.  

2. vdNt ,it Neub kfue;jr;Nru;f;if 
vdg;gLk;. 

vdNt ,it kiwKf kfue;jr;Nru;f;if 
vdg;gLk;. 

46. khw;W #yfj;jz;L ePsk; gw;wp rpWFwpg;G vOJf. 
   1.rpy jhtuq;fs; ,uz;L my;yJ %d;W tifahd kyu;fis Njhw;Wtpf;fpd;wd.  
   2.,tw;wpy; kfue;jj;jhSk;, #yfj;jz;Lk; NtWgl;l ePsj;ijg; ngw;Ws;sd. 
   3.vdNt ,tw;wpy; kfue;jr;Nru;f;if rkmsTila ,dcWg;GfSf;F ,ilNa kl;Lk;   
    eilngWfpd;wd. 
   4.v.fh: ,U #yfj;jz;Lj;jd;ik – gpiuKyh, %d;W #yfj;jz;Lj;jd;ik – iyj;uk;.   
47. G+r;rp kfue;jr;Nru;f;if kyu;fspy; fhzg;gLk; rpwg;gpay;Gfisf; Fwpg;gpLf.   
   1.nghJthf kyu;fs; ngupajhff; fhzg;gLk;. 
   2.kyu;fs; gpufhrkhd tz;zq;fspy; fhzg;gLk;. 
   3.nghJthf Njid Ruf;ff;$ba kzKila kyu;fs; fhzg;gLk;. 
   4.Njid Ruf;fhj kyu;fspy; NjdPf;fs; $l;bid cUthf;Ffpd;wd. 
   5.kyu;fs; kfue;jr;Nru;f;iff;fhf eWkzj;ij gug;Gfpd;wd. 
48. Ez;tpj;JUthf;fj;jpy; (ikf;Nuh];NghNuhn[dprp];) cs;s gbepiyfis tpthjp. 
   1.,Ukba(2n) Ez;tpj;J jha;nry; Fd;wy; gFg;gile;J xUkba(1n)  Ez;tpj;Jfis cUthf;Fk;    
    epfo;rp Ez;tpj;JUthf;fk; vdg;gLk;. 
   2.Kjy;epiy tpj;Jnry; NeubahfNth my;yJ kiwKfkhfNth gFg;gile;J tpj;JUthf;fj; jpRit    
    Njhd;Wtpf;fpd;wd.  
   3.tpj;JUthf;fj; jpRtpd; filrp nry;; Ez;tpj;J jha; nry;yhfr; nray;gLfpd;wd.    
   4.xt;nthU Ez;tpj;J jha; nry;Yk; Fd;wy; gFg;gile;J ehd;F xUkba(1n) Ez;tpj;Jf;fis    
    Njhd;Wtpf;fpd;wd. ,it ehd;fik Ez;tpj;Jfs; vdg;gLk;. 
   5.,e;j ehd;fik Ez;tpj;Jfs; ,UKfg;G, ehd;Kfg;G, FWf;F kWf;F, Neu;NfhL, T vd gy;NtW    
    mikg;Gfspy; cs;sd. 
   6.Ez;tpj;Jfs; gpupe;J kfue;jg;igapy; kfue;jq;fshf tsu;fpd;wd. 
   7.rpy jhtuq;fspy; Ez;tpj;Jfs; xd;whf ,ize;J “nghypdpak;” vd;w mikg;ig   
    cUthf;Ffpd;wd. v.fh: vUf;F. 
   8.rpy jhtuq;fspy; Ez;tpj;Jfs; xd;whf ,ize;J $l;L kfue;jj;Jfs;fis cUthf;Ffpd;wd. 
    v.fh: LNuhrPuh.    
49. jFe;j glj;Jld; #ypd; mikg;G my;yJ ngUtpj;jfj;jpd; mikg;ig tptup. 
   1.xd;W my;yJ ,uz;L #y; ciwfshy; #og;gl;l #y; ngUtpj;jfk; vdg;gLk;. 
   2.Kjpu;r;rpaile;j #y; fhk;G gFjpiaAk;, cliyAk; ngw;W fhzg;gLk;. 
   3.#y; fhk;Gld; ,izAk; gFjp #y;jOk;G vdg;gLk;. 
   4.#ypd; ikaj;jpy; fhzg;gLk; ghud;ifkh jpRthy; Md gFjp #y;jpR vdg;gLk;. 
   5.#y;jpRit #o;e;J fhzg;gLk; ghJfhg;G ciw #Yiw vdg;gLk;. 
   6.#Yiwahy; #og;glhj gFjp #y;Jis vdg;gLk;. 
   7.#Yiw kw;Wk; #y;fhk;G ,izAk; gFjp ryhrh vdg;gLk;. 
   8.#ypd; ikaj;jpy; fhzg;gLk; ngupa Kl;il tbt ig Nghd;w mikg;G fUg;ig my;yJ ngz;     
    NfkPl;lfk; vd miof;fg;gLfpd;wd. 
   9.xU rpy rpw;wpdq;fspd; #y; ciwapd; cs;sLf;F fUg;igapd; Cl;lj;jpw;F cjTfpwJ. ,jw;F    
    vz;NlhjPypak; my;yJ #Yiw lgPl;lk; vd;W ngau;. 
   10.tpj;JUthf;f nry;fspd; miktplj;ijg; nghWj;J #y;fs; ,U tifg;gLk;. 
     mit 1.nkd; #y;jpR  2.jb #y;jR.  
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50. %Ltpijj; jhtuj;jpy; eilngWk; fUTWjy; epfo;tpYs;s gbepiyfspd; RUf;fkhd njhFg;igj;     
   jUf: 
       1.Mz; NfkPl;Lld; ngz; NfkPl; ,izjy; fUTWjy; vdg;gLk;. 
   2.%Ltpijj; jhtuq;fspy; fUTWjy; ,ul;ilf; fUTWjy; tifiar; rhu;e;jjhFk;.     
    
   %Ltpijj; jhtuq;fspy; eilngWk; fUTWjy; epfo;tpd; gbepiyfs;: 
          
      #yf Kbapy; kfue;jj;Jfs; Kisj;J kfue;jf;Foy; cUthjy; 
          
            #yfj;jz;by; kfue;jf;Foha; tsu;e;jy; 
          
          #y;Jisia Nehf;fp kfue;jf;Foha; tsu;jy; 
          
     fUg;igapy; fhzg;gLk; xU rpdu;[pl;bDs; kfue;jf;Foha; Eiojy; 
          
               Mz; NfkPl;fs; ntspNaw;wk; 
          
          NfkPl;fs; ,izjy; kw;Wk; %tpizjy; 
    
   3.kfue;jj;Jfs; #yfKb kPJ gbe;J kfue;jf;Foha; #ypDs; EioAk; tiuAs;s epfo;Tfs;  
    kfue;jj;Jfs; - #yf myF ,iltpid (Pollen-Pistil interaction) vdg;gLk;. 
51. fUT+z;jpR vd;why; vd;d? mjd; tiffis tptup.    
   fUT+z;jpR:  
    1.fUTWjYf;Fg; gpd; Kjy;epiy fUT+z; cl;fU gFg;gile;J cUthFk; jpR fUTz;jpR     
     vdg;gLk;. 
    2.tsu;r;rpapd; mbg;gilapy; %Ltpijj; jhtuq;fspy; %d;W tifahd fUT+z;jpR fhzg;gLfpwJ. 
   fUT+z;jpRtpd; tiffs;: 
      (m) cl;fUrhu; fUT+z;jpR   (M) nry;rhu; fUT+z;jpR   (,) P̀Nyhgpa fUT+z;jpR 
   (m) cl;fUrhu; fUT+z;jpR: 
       1.,e;j tif fUT+z;jpR cUthf;fj;jpy; Kjy;epiy fUT+z; cl;fU Rtu; cUthf;fk; ,d;wp     
        ,uz;lhfg; gFg;gilfpwJ. 
       2.,e;j ,uz;L cl;fUf;fSk; njhlu;e;J gFg;gile;J irl;Nlhgpshrj;Jld; $ba jdpj;j    
        cl;fUf;fisf; nfhz;l fUT+z;jpRf;fis cUthf;FfpwJ.  
       3.vLj;Jf;fhl;L: muhf;fp];.      
   (M) nry;rhu; fUT+z;jpR: 
       1.,e;j tif fUT+z;jpR cUthf;fj;jpy; Kjy;epiy fUT+z; cl;fU gFg;gile;J ,uz;L          
        cl;fUf;fis cUthf;FfpwJ. 
       2.fUT+z; cl;fU njhlu;e;J gFg;gile;J fUT+z; Rtiu cUthf;FfpwJ 
       3.vLj;Jf;fhl;L: `Pypahe;j];.      
   (,) P̀Nyhgpa fUT+z;jpR: 
      1.,e;j tif fUT+z;jpR cUthf;fj;jpy; Kjy;epiy fUT+z; cl;fU fUg;igapd; mbg;gFjpf;F 
       efu;e;J mq;F ,uz;L cl;fUf;fshf gFg;gilfpwJ. 
      2.,e;j ,uz;L cl;fUf;fSf;F ,ilNa Rtu; cUthf;fk; eilngw;W ngupa #y;Jis     
       miwiaAk; rpwpa ryhrh miwiaAk; cUthf;FfpwJ. 
      3.vLj;Jf;fhl;L: i`l;upy;yh.  
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52. ,Utpijapiy kw;wk; xUtpijapiy tpijfspd; mikg;ig NtWgLj;Jf.   
     

    

 
 
 
 
 
 

 
 

53. fUTwhf;fdp gw;wp tpupthd njhFg;igj; jUf. mjd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wpa Fwpg;ig Nru;f;fTk;. 
  fUTwhf; fdpahjy;:  
   1.fUTWjy; eilngwhky; #yfj;jpy; ,Ue;J fdp Nghd;w mikg;Gfs; Njhd;wpdhy; mit     
    fUTwhf;fdpfs; vd miof;fg;gLfpd;wd. 
   2.vLj;Jf;fhl;L: thio, gg;ghsp, jpuhl;ir. 
  fUTwhf; fdpahjypd; tiffs;: 
   1.1963 Mk; Mz;L epl;r; vd;gtu; fUTwhf; fdpahjiy %d;W tiffshf gpupj;jhu;  
   2.mitfshtd: 1.kugZrhu; fUTwhf; fdpahjy; 2.#y;epiyrhu; fUTwhf; fdpahjy;  
                3.Ntjpg;nghUs; J}z;ba fUTwhf; fdpahjy;. 
  1.kugZrhu; fUTwhf; fdpahjy;: 
   1.,k;Kiwapy; ,df;fyg;G my;yJ rLjpkhw;wk; %ykhf fUTwhf; fdpfs; cUthf;fg;gLfpd;wd. 
   2.vLj;Jf;fhl;L: rpl;u];, Ff;fu;gpl;lh. 
  2.#y;epiyrhu; fUTwhf; fdpahjy;: 
   1.,k;Kiwapy; Fiwe;j ntg;gepiy, mjpf ntg;gepiy, %Lgdp, ciwgdp Nghd;w #y;epiy    
    fhuzpfshy; fUTwhf; fdpfs; cUthf;fg;gLfpd;wd. 
   2.vLj;Jf;fhl;L: Ngupf;fha;. 
  3.Ntjpg;nghUs; J}z;ba fUTwhf; fdpahjy;: 
    ,k;Kiwapy; Mf;rpd; kw;Wk; [pg;uypd; Nghd;w tsu;r;rpia Cf;Ftpf;Fk; nghUl;fs; %yk; fUTwhf;    
    fdpfs; cUthf;fg;gLfpd;wd.  
  fUTwhf; fdpahjypd; Kf;fpaj;Jtk;: 
   1.tpijapy;yhf; fdpfis cUthf;f gad;gLfpd;wd. 
   2.[hk;fs;, n[y;ypfs;, rh];fs;, kw;Wk; goghdq;fs; jahupf;f tpijapy;yhf; fdpfs; gad;gLfpd;wd. 
   3.fUTwhf; fdpfspy; tpijfs; ,y;yhj fhuzj;jhy; fdpapd; ngUk;gFjp cz;zf;$bait MFk;.  
      

 
 

*******************************   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t.vz; gz;Gfs; ,Utpijapiy tpij xUtpijapiy tpij 
1. tpijapiy ,uz;L fhzg;gLk; xd;W fhzg;gLk; 
2. czT Nrkpg;G tpijapiyapy; NrkpfpwJ fUT+z;jpRtpy; NrkpfpwJ 
3. Kisf;FUj;J fhzg;gLk; fhzg;gLk; 
4. KisNtu; fhzg;gLk; fhzg;gLk; 
5. tpijf;fhk;G fhzg;gLk; fhzg;glhJ 
6. tpijj;j*k;G fhzg;gLk; fhzg;glhJ 
7. tpijj;Jis fhzg;gLk; fhzg;glhJ 
8. tpij cs;Siw fhzg;gLk; fhzg;glhJ 
9. tpij ntspAiw fhzg;gLk; fhzg;glhJ 
10. vLj;Jf;fhl;L nfhz;ilf; fliy ney; 



 

C.KISHORE  KUMAR, M.Sc., M.Phil., M.Ed., M.Phil., M.Sc (YOGA)., B.A (HINDI).,  PG ASST IN BOTANY, 
GOVT.HR.SEC.SCHOOL, THATTAPPARAI, GUDIYATTAM, VELLORE DISTRICT. CELL : 9894807882. Page 8 
 

I.xU kjpg;ngz; tpdhf;fhd tpilfs;:-  
1. ஈ) ஈஸ்ட் கொட்டுலிடுேல் லறி இனப்கபபேக்கம் கசய்கின்மன. 

2. ஆ) P. தகஸ்லரி       

3. இ) ட்ட நியத் ேண்டு - ிபெசொ     

4. ஆ) G.B. அிசி            
5. அ) 10 னக்தொீட்டர்           

6. அ) நுண்லித்து  

7.       
 
 

8. ஈ) டபடீ்டம், ன அடுக்கு, ண்தடொேீசிம், புமத்தேொல் 

9. இ) சூல் ேிசு - லரபேம் கபேலிற்கொன ஊட்டத்ேிசு 

10. ஈ) உறுேிச்கசொல், கொைம் – இண்டும் சரி 

11. அ) அடித்தேொல் நினயிலுள்ர லித்துபேலொக்கச்கசல்       

12. ஆ) கபேப்னப          

13. ஆ) 12       

14. இ) சூயகத்ேின் சூயகத்ேண்டு பகுேி      
15. ஈ) லினேத்ேழும்பு 

16. ஆ) கொற்று          

17. ஆ) ii ற்றும் iv சரிொனனல    

18. அ) கநல்       

19. ஈ) லினே 

20. ஆ) 2 கசல்நினய           
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