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PART – A (10 x 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.  All questions carry equal marks.

1. Name the two components of the environment and give the examples.
  சுற்றுச சூழலின இரண்ட அங்கங்கள யயாவவ? எடத்துக்கயாட்டகள தருக.

2. What is biomass energy?
   உயிர ஆற்றல எனறயால எனன?

3. Define – Ecological Pyramid.
சூழ்நிவல ககயாபுரம – வவரயறு.

4. Significance of conservation of Biodiversity.
     உயிரன பரவவல பயாதுகயாப்பதன முக்கியத்துவம.

5. Exotic species – Define.
  நம நயாட்வடைச சயாரயாத சிற்றினம – வவரயறு.

6. Land Slide.
   நிலசசரவ.

7. Skeletal Flurosis – disease.
   ஸ்ககலிட்டைல ஃபுளுகரயாசிஸ் கநயாய.

8. Tsunamis.
    சுனயாம.

9. Watershed management – Define.
   நீர்ப்பிடிப்பு கமேலயாண்வமே – வவரயறு.

10. Zero population growth.
          பூஜ்ஜிய மேக்கள கதயாவக வளர்சசி.

11. Value Education.
          மேதிப்புகூட்ட கலவ.

12. Ecological succession.
         சுற்றுச சுழல வயாரசு.

PART – B (5 x 5 = 25 marks)
Answer any FIVE questions.  All questions carry equal marks.

13. a) Write the scope and importance of environmental education.
சுற்றுச சுழல கலவயின கநயாக்கம மேற்றும முக்கியத்துவம குறித்து எழுதுக.
                     (OR)
 b) Write short notes on Food Chain and Food Web.

              உணவ சங்கிலி மேற்றும உணவ வவல குறித்து குறுகிய வவடையள.

(p.t.o.)
-- (2) --

14. a) Threats of Biodiversity – Discuss.
               உயிரபரவதலின அசசுறுத்தல – ஆரயாயக.

                                                       (OR)
         b) Biodiversity Hotspot in India.
             பலலுயிரன பரவல ஹயாட்ஸ்பயாட் – இந்தியயா.



15. a) Role of individual in the prevention of pollution.
மேயாசுபடவவத தடப்பதில தன ஒருவரன பங்கு.

                                                       (OR)
         b) Write short notes on thermal pollution.
             கவப்ப மேயாசுபயாட குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.

16. a) Urban problem related to energy.
ஆற்றல வளம பற்றயாக்குவறயயால நகர்புறங்களல ஏற்படம பிரசசிவன.

                                                    (OR)
         b) Write short notes on climate change.
             பருவநிவல மேயாறுபயாட குறித்து சிறுகுறிப்பு வவரக.

17. a) Write briefly about women & child welfare.
 கபண்கள மேற்றும குழந்வதகள நலம – குறிப்பு வவரக.

                                                    (OR)
         b) Give short notes on Forest Eco System.
             கயாட சுழ்நிவல மேண்டைலம குறித்து – சிறுகுறிப்பு வவரக.

PART – C (3 x 10 = 30 marks)

Answer any THREE questions.  All questions carry equal marks.

18. Renewable & Non – Renewable resources – Explain.
       புதுப்பிக்கத்தக்க மேற்றும புதுப்பிக்க இயலயாத வளங்கள – வளக்குக.

19. Give detailed notes on biodiversity & its conservation.
        பலலுயிர பயாதுகயாப்பு பற்றி – வவரத்து எழுதுக.

20. Explain about:   a) Waste land Development.
                       b) Wild Life Protection Act.
வவர:       a) தரசுநில கமேலயாண்வமே.
                  b) வனவலங்கு பயாதுகயாப்பு சட்டைம.

21. Write the source, measurement & effects of noise pollution.
ஒலி மேயாசுபடதலுக்கயான ஆதயாரம, அலவீட்ட முவற மேற்றும அதன   வவளவகள குறித்து  எழுதுக.

22. Explain – Population Explosion.
          வவர – மேக்கள கதயாவக கபருக்கம.
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