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ீருனிரி யத் ததொமினுட்யினல் 
அகு 2 

தயமண  1                                       தசனட்மட 1 
 

 

01) முருகைக்ைற்ாக சார்ந்த சூமற்றாகுதியின் முக்கினத்துயம் 2 தருை?  

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

02)  இங்கையிலுள் முருங்கைக்ைற் ாகசார்ந்த சூமற்றாகுதிைள் ான்கிகக் குறிப்பிடுை 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 3. ........................................................... 

 4. ........................................................... 

 03) ைடற்புற்ைளின் முக்கினத்துயம் இபண்டு தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 04) ைண்டற் சூமற்றாகுதியின் றாருாதாப முக்கினத்துயம் 2 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

05) ஆற்றுமுைச் சூமற்றாகுதியின் றாருாதாப முக்கினத்துயம் இபண்டு தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

06) உயர்சசற்றுநிச் சூமற்றாகுதியின் றாருாதாப முக்கினத்துயம் இபண்டு தருை 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 
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07) ஆறு சார்ந்த சூமற்றாகுதியின் முக்கினத்துயம் இபண்டு தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

08) வில்லு என்ால் என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 09) வில்லு நிங்ைளின் முக்கித்துயம் 2 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 10) றசய்ற்கைச சூமற்றாகுதியின் முக்கினத்துயம் 2 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 11)நீர்யாழ் உணர்வுச் சங்கிலி ஒன்றிகக் குறிப்பிடுை? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

12) உணவு யக எால் என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

13) பிசாசணிைள் அல்து நுைரிைள் என்ால் என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

14) நீசபாட்டம் என்ால் என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

15) யற்றுப் றருக்கு என்ால் என்? 
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 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 16) யற்றுப் றருக்கின் முக்கினததுயம் இபண்டு தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 17) சநறமல் என்ால்  என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

18) றயப் உறுதிப்கட என்ால் என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

19) உயிர் ல்யகைகநயில் றசல்யாக்குச் றசலுத்தும் பிபதா இனற்கைத் சதாற்ப்ாடுைள் 4 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 3. ........................................................... 

 4. ........................................................... 

20) உயிர்ப்ல்யகைகந மீது தாக்ைம் றசலுத்தும் ைாநிகக் ைாபணிைள் 2 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 21) உயிர்ப் ல்யகைகநயில் றசல்யாக்குச் றசலுத்தும் நீரின் றௌதீைக் ைாபணிைள் 2 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 22) ைகபசனாப அரிப்பு (ைடரிப்பு) ைாபணநாை ஏற்டும் ாதைநா விகவுைள் 3 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 
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 3. ........................................................... 

23) நீர்ச்சூமல் நாசாக்கிைள் 3 தருை? 

 1. ........................................................... 

 2. ........................................................... 

 3. ........................................................... 

 24)உணவுச்சங்கிலி என்ால் என்? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 


