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Creative Question Paper 

பத்தாம் வகுப்பு  -  அறிவியல் அலகுத் ததர்வு 

                               பாடம் -3  மனித உடல் உறுப்பு மண்டலங்களின் அமமப்பும்  செயல்பாடுகளும்         மதிப்சபண் : 50 

I அமனத்து வினாக்களுக்கும் விமடயளி                                                                                        15×1=15 

1. நரம்பு மண்டலத்தின் அமமப்பு மற்றும் செயல் அலகுகள் ________________ ஆகும். 

2. ஆக்ஸானின் மீது மமயலின் உமறயால் உண்டாக்கப்படும் இமடசவளிகள் _________________ எனப்படும். 

3. நடத்தல் அல்லது ஓடுதல் தபான்ற இயக்குதமெகளின் இயக்கங்கமள ஒழுங்குபடுத்துவது ________________. 

4. மூமளயிலிருந்து _____________ இமைக் கபால நரம்புகள் உருவாகின்றன. 

5. சபண்களில் பால் சுரப்பியின் வளர்ச்ெி மற்றும் குழந்மதப் தபற்றிற்குப் பிறகு பால் உற்பத்திமயத் தூண்டும் ஹார்தமான் ___________. 

6. அவெர காலங்களில் உடமலத் தயார் செய்து அத்தமகய காலகட்டங்கமள எதிர்சகாள்ள ஏதுவாக்குவது ____________________. 

7. _____________ நிமலயில் குதராதமாதொம்கள் சுருக்கமமடந்து நூல்தபால் ததான்றுகின்றன.  

8. நாளமில்லா சுரப்பிகளின் நடத்துனர் _____________. 

9. அமனத்து தாவர, விலங்குகளில் உடற்செல்களில் நமடசபறும் செல் பிரிதல் _________________ ஆகும். 

10.சபண்களில் கருப்மபமய சுருங்கியும், விரிவமடயவும் செய்து மகப்தபறிமன விமரவாக்குவது _______________.  

11. சொமட்தடாட்தராபிக் ஹார்தமான் குமறவால் ெிறியவர்களுக்கு ____________ ஏற்படுகிறது. 

12. இரத்தத்தில் அதயாடின் மற்றும் ெர்க்கமர அளமவ ஒழுங்குபடுத்துவது _______________. 

13. எலக்ட்தராமலட்டுகளின் ெமநிமல, ெவ்வூடு பரவல் அழுத்தம், இரத்த அழுத்தம் தபான்றவற்மறப் பராமரிப்பது __________. 

14. உைர்வு உறுப்புகளான விழித்திமரயில் காைப்படும் கூம்பு மற்றும் குச்ெிச் செல்கள் _________ நியூரான்களால் ஆனமவ.. 

15._____________  நிமலயில் குதராதமட்டின் வமலப்பின்னல் வமலயமமப்பு இழந்து தனித்த குதராதமாதொம்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று    

   விடுபடுகின்றன. 

II. 2 மதிப்சபண் வினாக்கள் (அமனத்து வினாக்களுக்கும் விமடயளி)                                                           15×2=30   

16. மனித நரம்பு மண்டலம் எத்தமன பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ யாமவ? 

17. சபாருத்துக. 

   அ. தமல     -   கமையம் 

   ஆ. கழுத்து     -   மதமஸ் சுரப்பி 

   இ. மார்பு     -   மதராடய்டு சுரப்பி 

   ஈ. வயிற்றுப்பகுதி  -   பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

18. படம் வமரந்து பாகம் குறிக்கவும். 

 
19. சபாருந்தாத ஒன்மறக் கண்டறிந்து காரைம் தருக. (எளிய காய்டர், மிக்ஸிடிமா, கிரிட்டினிெம், கிதரவின் தநாய்) 

20. அனிச்மெ செயல்களின் மமயமாக முகுளம் செயல்படுகிறது காரைம் தருக. 

21. மதராக்ஸினின் பைிகமளப் பட்டியலிடுக. 

22. நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலத்தின் தவமல யாது? 

23. சதாடர்பின் அடிப்பமடயில் தகாடிட்ட இடத்மத நிரப்புக. 

   அ. மதராக்ஸின்    – கிரிடினிெம்,     இன்சுலின் - _______________.  

   ஆ. மதமஸ் சுரப்பி – மததமாஸின்,  பீனியல் சுரப்பி _____________. 

24. உறிதிப்படுத்துதல் (A) : தண்டு வடத்திலிருந்து 31 இமைத் தண்டுவட நரம்புகள் உருவாகின்றன. 

   காரைம் (R) : ஒவ்சவாரு தண்டுவட நரம்பும் உைர்ச்ெி தவர்கமளயும் இயக்க தவர்கமளயும் சகாண்டுள்ளன 

   அ)A மற்றும் R ெரியானது. R, A வுக்கான ெரியான விளக்கம்                   ஆ)A மற்றும் R ெரியானது R, A வுக்கான ெரியான விளக்கம் அல்ல                                                                                        

       இ)A ெரி ஆனால் R தவறு                                                                                                    ஈ) A தவறு   ஆனால் R ெரி  

 



25. சபருமூமளயின் பைிகள் யாமவ? 

26. ஆளுமம ஹார்தமான் என அமழக்கப்படுவது எது? ஏன் அவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது? 

 27. மியாஸிஸ் செல் பகுப்பின் முக்கியத்துவம் பட்டியலிடுக. 

28. சபாருத்துக. 

   அ. சபமூமள    -   நடத்தல் 

   ஆ. ெிறுமூமள    –   உறக்கம் 

   இ. பான்ஸ்    _   இதயத்துடிப்பு 

   ஈ. முகுளம்    -   சுமவயறிதல் 

29. படம் வமரந்து பாகம் குறிக்கவும். 

                  
30. தவமறத் திருத்துக. 

   அ. நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கும் தவதிப்சபாருள் சநாதிகள் எனப்படும். 

   ஆ. மதராக்ஸின் குமற சுரப்பு கிதரவின் தநாய்க்கு காரைமாகின்றன. 

III 5 மதிப்சபண் வினாக்கள் (ஏததனும் ஒன்றிற்கு விமடயளி)                                                 1×5=5 

31. அட்ரீனல் சுரப்பி, இருப்பிடம், சுரக்கும் ஹார்தமான் மற்றும் அதன் பனிகமளக் கூறுக.      

32. கீழுள்ள படங்கமளக் கண்ட்றிந்து அதன் பாகங்கமளக் குறிக்கவும்.  

                      அ.                                         ஆ.                 இ. 
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