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க�வ� அ�� அல��ேத�� -1 (பாட� -1) - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

மர�� ப�ணாம��

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

10 x 1 = 10

ெம�ட� ேதா�ட� ப�டாண� (ைபச� ச�ைடவ�) ெச�ய�� 7 வைகயான மா�� உ�வ ேவ�பா�கைள� க�டறி�தா�.

கீ��ளவ�றி� ஒ� வைக ேவ�பா� மாறி��ள� ......................................

(a) ெந�ைட ம��� ��ைட  (b) வ�ைதய�� நிற� - ம�ச� ம��� ப�ைச  (c)   �ன� மல� ம��� ேகாண மல�

(d)  ெம�ைமயான த�� ம��� க�னமான  த��

ஆதி மன�த� ேதா�றிய� ....................................

(a) ஆ�ப�ாி�கா  (b) அெமாி�கா  (c)  ஆ�திேரலியா  (d) இ�தியா

கீ��ளவ��� பார�ப�ய� த�ைம ெகா�ட�............

(a) மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட வ��த�  (b) க��ரலி� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ஜ��க�

(c) ேதா� ெச�லி� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�டைவ  (d) பா�ம�� ெச�லி� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�டைவ

இய�ைக� ேத��� ேகா�பா�ைட ெவள�ய��டவ� .........................

(a) சா�ல� டாா்வ��  (b) ஹி�ேகா-�-வ�ாி�  (c) கிாிகா் ேஜாக� ெம�ட�  (d) ஜ�� பா�ைட� லமாா்�

உட�ெச� ஜ�� சிகி�ைச�ைற எ�ப� ...........................

(a) வ��� ெச�லி� மா�ற�ைத ஏ�ப���கிற�  (b) தைல�ைறய�� மா�ற�ைத ஏ�ப���கிற�

(c) உட�ெச�லி� மா�ற�ைத ஏ�ப���கிற�  (d) அ�ட� ெச�லி� மா�ற�ைத ஏ�ப���கிற�

ப�டாண�� ெச�ய�� ம�ச� வ�ைதய�� ப�பான�, ப�ைச நிற வ�ைதய�� ேம� ஓ��த�ைம ெகா�ட�. கீ��ளவ��� ப�ைச

நிற வ�ைத�கான ஜ�னா�க� ...........................

(a) GG  (b) Gg  (c) Yy  (d) yy

சில மன�த�கள�� நாவ�ைன உ�ள�ெச��� ஓ��ப�பான� உடல �ேராேமாேசா�களா� க���ப��த�ப�கிற�. (நாவ�ைன

உ�ள� ெச�பவ� =  RR / Rr நாவ�ைன உ�ள ெச�ய இயலாதவ� = r r ) 

நாவ�ைன உ�ள�ெச��� �ழ�ைத��, நாவ�ைன உ�ள�ெச�யாத ஒ� சேகாதர��, நாவ�ைன உ�ள� ெச��� இ� சேகாத�க��

உ�ளன�. இவ�கள�� ெப�ேறா�க� இ�வ�ேம நாவ�ைன உ�ள�ெச�பவ�க� என��, கீ��க�டவ�றி� ெப�ேறா�கள��

 மரப�வா�க� .........................

(a) RR x RR  (b) Rr x Rr  (c) RR x rr  (d) rr x rr

ெதா�தி நிேட�யாைவ� ேச��த பலெச� உய��யான ைஹ�ராவ�� பலவைகயான இன�ெப��க �ைற உ�ள�. கீ��ளவ�றி�

�திய ச�ததி �றி�ப���ப�யான ேவ�பா�க�ட� உ�வா�க�ப�� �ைற ..................

(a) ெமா�� வ��த�  (b) இழ�� ம��ட�  (c) பா� இன�ெப��க�  (d) பாலிலா இன�ெப��க�

�த� �ேளான�� வ�ல�கான ெச�மறி ஆ� டாலி உ�வா�க�தி� நிக��க�  அ) அ�ட ெச�லிலி��� ஓ�ைற மய உ�க� ந��க�  

ஆ) இர�ைட மய  உ�க� ெகா�ட அ�ட ெச�ைல வள����தாய�� க��ைபய�� பதி�த� இ) ெச�மறி ஆ��� பா�ம�

ெச�கைள� ேசக��த�. ஈ) உ�க� ந��க�ப�ட அ�த ெச�லி�� பா�ம� ெச�லி� இர�ைட மய  உ�க�ைவ ெச���த�. உ) இள�

�ேளா� உ�வாத�. ேம�க�ட நிக��கள�� ச�யான வ�ைச அைம��  ............................

(a) அ ஆ இ ஈ உ  (b) இ அ ஆ உ ஈ  (c) இ அ ஈ ஆ உ  (d) உ ஈ இ ஆ அ

கீ�கா�பைவ �ெட�ெச�க� (�ல�ெச�க�) ப�றிய ���க�. அ)இைவக� சிற�பைடயாத / மா�பாடைடயாத ெச�க�.

ஆ)இைவக� உடலி� எ�தவைகயான ெச�களாக�� ம��� திற� ெகா�டைவ. இ)இைவ ேவகமாக� ெப��கமைட�� ஒேர

மாதி�யான அதிக எ�ண��ைகய�� ெச�கைள உ�வா��கி�றன. ஈ)இைவக� இதய ெச�களாகேவா அ�ல� நர��

ெச�களாகேவா மா�றமைடய�. உ)இைவக� இன�ெப��க�தி� வாய�லாக� ேதா��� தைல�ைறகள�லி��� ெபற�ப�கிற�.

ச�யான ��� .....................

(a) அ ஆ இ        (b) இ ஈ உ        (c) அ  இ  உ      (d) ஆ இ ஈ 

10 x 1 = 10

ஒ� தைல�ைறய�லி��� அ��த தைல�ைற�� ப��க� கட�த�ப�த� _______________ என�ப�� 

ெம�ட� பார�ப�ய� கட��தைல _________________ ெச�ய�� க�டறி�தா�

பார�ப�ய�தி� காரண�க� என�ப�பைவ_____________.

ேஹாேமாெஹப�லி� _____________ உணவாக உ�டன�

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)



12/23/2017 Preview Exam - Offline

https://teacher.qb365.in/question/preview_exam_chapter 2/2

2 Mark Questions

மன�த உடலைம�ைப� ெகா�ட ெகா��லா, சி�ப�சி �ர��க� ______________ ஆ��க��� ��� வா��தன.

ேஹாேமா எர��ட� ____________ உணவாக உ�டன�

_____________ ஆ��க��� �� மன�த� வ�வசாய� ெச�ய� ெதாட�கினா�.

_________________ ஆ��க��� ��ன� த�கால ேஹாேமா ெசப�ய�க� ேதா�றின�.

_____________ ஆ��க��� �� நியா�ட�த� மன�த�க� வா��தன�

நியா�ட�த� மன�த�க� ______________ வ�� வா��தன�

15 x 2 = 30

ஆதிமன�த� �த� த�காலமன�த� வைர ெகா��க�ப�ட மன�த இன�கைள வ�ைச�ப��த��. 

(நியா�ட�த� மன�த�, ேஹாேமா ெஹப�லி�, ேஹாேமா எர�ட�, ேஹாேமா ெசப�ய�)

உய��� ெதாழி���பவ�ய�, உய��யலி� நவ �ன அறிவ�யலா��. இத� அ��பைட ெதாழி���ப உதவ�யா� ப�ேவ�ப�ட

ெபா��க� உ�ப�தி ெச�ய�ப�கி�றன. கீேழ ெகா��க�ப�டவ�றி� எ��� உய��� ெதாழி� ��ப  �ைறய��

உ�வா�க�ப�வதி�ைல என க�டறி�� காரண� ��க. i) ெநாதிக�, க�ம அமில�க�, ��ரா��க�, த���சிக�. ii) த���சிக�,

ெநாதிக�, எதி�உய��ெபா��க�, கன�ம அமில�க�. iii) எதி�உய���ெபா��க�, ஹா�ேமா�க�, ��ரா��க�, த���சிக�. iv)
��ரா��க�, ெநாதிக�, எதி��ெபா��க�, த���சிக�.

ஓ� உய��� �ற�ேதா�ற� ப��(ப�ேனாைட�) ம��� ஜ�னா�க� ப�� (ஐீேனாைட�) ப�றி ந�வ�� க��வ� எ�ன? வ�ள��க.

ேவ�பா�க� எ�றா� எ�ன? அத� வைகக� யாைவ?

இய�ைக� ேத�� ெகா�ைகைய ெவள�ய��டவ� யா�? அத� இர�� ேகா�பா�கைள வ�ள��க.

மாேனா�ேளான� எதி����ெபா��க� எ�றா� எ�ன? அத� பய� யா�?

�ேளா� எ�றா� எ�ன? கா�நைட அறிவ�யலி�  �ேளான�� ��ப� எ�வா� பய��ளதாக இ��கிற�?

நா�கள�� �ைர��� ப��, அைமதியான ப�ப��� ஓ�� த�ைம�ைடய�, ��ன� க�ட�ைத� பய�ப��தி(Rr) ஜ�ேனாைட�

ெகா�ட இ� �ைர��� நா�க� �ல� ப�ற�க வா����ள நா�����கள�� ப��கைள ��க.

டா�ட�. ஐயா� வ��ம� அவா்கள�� �ேளான�� ஆ�வ�� �ல� உ�வான டாலி ஆ������ பா�ம� ெச� ெபற�ப�ட டா�ெச�

ெவ�ைளயா�ைட ஒ�தி���மா? அ�ல� வள���� தாயான ெச�மறியா��ைன ஓ�தி���மா? காரண� ��க.

��சி�ெகா�லி ம���கள�� அதிக பய�பா��� காரணமாக� ��சிக� அழிவைத வ�ட, அ�த ம��தி�� எதி���� த�ைம ெகா�ட

�திய இனமாக அைவ உ�வாகிற�. இதைன டா�வ�ன�� இய�ைக� ேத��� ேகா�பா� ம��� ப�ணாம�ேதா� எ�வா�

ெதாட��ப���வ ��க�?

ெம�ட� த� ஆ�வ�� ேதா�ட� பா�டண�� ெச�ய�� உயர� எ�ற ப�ப�ைன ஓ��� ப�பாக இ��பைத� க�டறி�தா�.

அேதேபால, நாவ�ைன உ�ைளயாக உ�ள� ெச�த� மன�த�� ஓ��� ப�பா��. 60 மாணவ�க� உ�ள ஒ� ��வ�� 45
மாணவ�க� நாவ�ைன உ�ள� ெச�ய ����, 15 மாணவ�க� இ�வா� ெச�ய இயலாதவ�க�. i) ேம��றிய ��நிைலய��,

ப�ப�� ஓ�� மா�� ஒ��� வ�கித�கைள� கா�க.

கட�த� ��ய ப��க� த� சி�றின�தி�����, ேப�ன�தி����� மா�ப��. கீ�கா�� ப��க� எ�தைகய

மா�பா�க� ெகா���ளன  என� �றி�ப��க. i) மன�த� க�ண�� நிற� ந�ல�, க���, ப���, ப�ைச என மா�ப�கிற�. இ�வைக

மா�பா� ................ என�ப��. ii) �ய�, யாைன ேபா�றவ�றி� காண�ப�� ப� அைம�� மா�ப���ள�. இ�வைக மா�பா�க�

.................. என�ப��.

இ�பா� உய��கள�ைடேய ேதா��� அத� தைல�ைற, �றி�ப��ட த�ைம�ைடய ந�� ெத�ய���ய ேவ�பா�க�ட�

இ����. பாலிலா இன�ெப��க �ைறய�� உ�வா�� தைல�ைறக� �ைற�த அளேவ மா�பா��ட� காண�ப�கி�றன. i)
ேம��றிய ��ைற ஏ���ெகா�கிற��களா? ii) கீ�கா�� உய��கள�� பாலி� இன�ெப��க�ைறய�� இன�ெப��க� ெச���

உய�� எ�? (கர�பா���சி, ��ள�னா, ம���, பறைவ)

பார�ப�ய� சா��த சில ��கிய� ெசா��றி��க� கீேழ ெகா��க�ப���ளன. அவ��� உய��னவ�ைற ேத��ெத��� எ��க. i)
.............................. காரண�க� இய�ப�ய� சா��த பார�பாிய�காரண�க� ஆ��. 

ii) .............................. எ�ப� ஒேர ஜ�ன�� மா��� த�ைமயா��. 

iii) .............................. எ�ப� அ�லி�க�ைடய எதிா்��பைம�� ஆ��. (அ���, மா�பா�க�, சி�றினமாத�, ஜ��, அ��ேலா,

மாா்ஃ�க�)

உட�ெச�லி� ஏ�ப�� மா�ற� அ��த� தைல�ைறக���� கட�த�ப�வதி�ைல. இன� ெச�லி� ஏ�ப�� மா�பா� அ��த�

 தைல�ைற��� கட�த�ப�வதா��. ஹிேராஷிமா அ���� வ ��சி� கதி�ய�க� தைல�ைற

தைல�ைறயாக� கட�த�ப�கிற�. ேம��றிய ��ைற� ப��தா���, ந��க� ெத���ெகா�டைத எ��க.

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)
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