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

Science / அறிவ�ய�

மர�� ப�ணாம��

Total Mark : 40

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

11 x 1 = 11

ந��ழி� ேநா� (டயப��)  _________  ெச���த� �ல� �ண�ப��த�ப�கிற�.

(a) எ�ைச�  (b) இ��லி�  (c) ைவ�டமி�  (d) த���சி

_________  எ�ப� ஒேர ஜ�ன�� மா�� ெவள��பா� ஆ��.

(a) அ���  (b) மா�பா�க�  (c) ஜ��  (d) அ��ேலா மா��க�

________  பார�ப�ய கட�தைல   �த� �தலாக ெவள�ய��டா�.

(a) ஐயா� வ�� ��  (b)    கி�க�  ேஜாக�  ெம�ட�  (c) சா�ல�  டா�வ��    (d) லாமா��

இ��லி� �ணமா��� ேநா� ___________

(a) ைடயாப��  (b) காசேநா�

மாேனா�ேலான�ய� ஆ��பா�க� �ண�ப���வ� ___________

(a) AIDS  (b) கா��ச�

மர�� ப�� கட�தலி� ��கிய ப�� வகி��� உய�� ெபா�� எ�?

(a) RNA  (b) DNA  (c) m-RNA  (d) t-RNA

இ��லி� சா��த ந��ழி� ேநாய�னா� பாதி�க�ப���ள மன�தன�� கைணய�தி� ......................... ெச�க� சிைதவைட�தி����.

(a) ஆ�பா  (b) ப��டா  (c) காமா  (d) ெட�டா

ஒேர மாதி�யான இர�ைடய�க� ப�ற�பத��� காரணமான க���த� ............................. இைடேய நைடெப�கிற�.

(a) இர�� அ�ட  ெச�க� ம��� இர�� வ��� ெச�க�  (b) இர�� அ�ட ெச�க� ம��� ஒ� வ��� ெச�

(c) ஒ� அ�ட ெச� ம��� ஒ� வ��� ெச�  (d) ஒ� அ�ட  ெச� ம��� இர�� வ��� ெச�க�

ஒேர மாதி�யான இர�ைடய�க� ப�றிய தவறான ��� ......................

(a) ஒ� க� ��ைடய�லி��� உ�வா�க�    (b)  ஒேர பாலினமாக இ��த�  (c)  ெப��பாலான ப��கள�� ஒ�தி��த�

(d) இர�தவைக ேவ�ப�த�

நியா�ட�த� மன�த� ப�றிய ச�யான ��� ........................

(a) மன�தைன ஒ�த �த� ேஹாமின���க�  (b) ேவளா�ைம ெதாட�க�  (c) இைற�சிகைள உ��த��, நிமி��த நைட��

(d) இற�தவ�கைள� �ைத�த�

தைல�ைற, தைல�ைறயாக� ப��க� கட��தைல� பார�ப�ய� என�ப��. ெம�ட� த� ஆ�வ���� பய�ப��திய

ப�டாண�� ெச�ய��, மர��ப�ப��கான காரண�க� ...................� காண�ப�கிற�?

(a) �.எ�.ஏ  (b) ஆா்.எ�.ஏ  (c) �ரத�  (d) ைச�ேடாப�ளாச�

7 x 1 = 7

___________ ஒ� எதி��� ெபா��

கைணய�தி�, ப��டா ெச�க� ____________ உ�ப�தி ெச�கி�றன.

ெம�டலி� இர�டா� தைல�ைறய�� ெபற�ப�ட ெந�ைட:��ைட ப��கள�� வ�கித� ______________.

�ற�ேதா�ற�தி� ெவள��பைடயாக� காண�ப�� ப�ப�� ெபய�______________.

த�ைன மைற���, இற�தவ�கைள� �ைத��� வழ�க�ைத�� ெகா�� வா��த மன�த�க� ________________.

இர�த�தி� ���ேகா� அளைவ� கண�கிட ______________ பய�ப�கிற� 

எள�ய த�ைம ெகா�ட உய��கள�லி��� ேம�ப�ட த�ைம ெகா�ட உய��ன�களாக ஏ�ப�� மா�ற� ________________.

11 x 2 = 22

�த� ம���வ�தியான ஜ�� சிகி�ைச 1990�  ஆ�� அ�ேனாைச�  �  அைமேன� �ைறபா�� ேநா�ைடய நா�� வய�

சி�மி�� வழ�க�ப�ட�. இேத ேபா�� ஜ�� சிகி�ைச �ைறய�� �ல� நிர�தரமான த��� காண�ப�� சிகி�ைச �ைற ப�றி��  

அத� வைகக� ப�றி�� உ�களா� �ற ���மா?
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ெபா��தாத இைணகைள  க�டறிக.

நிஃ�ஐீ� ைந�ரஐ� நிைலநி���த�

tt     அ���க�

உய���சி��க� உய��கண��ெபாறிகைள உ�வா�க 

இ�ட�ெபரா�க� பா���யா எதி���� �ரத�

�ெட�ெச� (�லெச�)  மா�பா� அைடயாத ெச� ��ம� 

டா�ட�. ஐயா� வ��ம� தன� ஆ�வ��கான ஆ� வய�ைடய ப�ஃ�டாா்ெச� ெவ�ைள ெச�மறியா��� பா�ம� ெச�லி�

உ�க�ைவ� (2 n) பத�ப��தி பய�ப��தின�. அவ� ம�ெறா� ஆ���  இ��� ஒ� அ�த ெச�லிைன ேசக��தா�. இதிலி���

ஒ�ைறைமய ( n ) உ�க�ைவ ந��கினா�. உ�க� ந��கப�ட அ�ட  ெச�லி��, ம�ெச�லி� இ��� எ��க�ப�ட இர�ைடைமய

உ�க�ைவ ெச��தினா�. ப��� இர�ைடைமய அ�த ெச� வள���� தாயான ெச�மறி ஆ��� க��ைபய�� பதி�க�ப�ட�.

இர�ைட ைமய அ�ட ெச�லி� இ��� வள��த இள� உய�� டாலி என அைழ�க�ப�ட�. 

அ) டா�ட�  ஐயா� வ�ம�� ஏ� ம�ெச�லிைன� ேத��ெத��தா�? 

ஆ) வைரய�: ேஹ�ளா��, ��ளா��

கீ��க�டவ��� த��த இைணகைள� ெபா���க: 

(ம���க�, எ�ெபா��, ���ய��, வள�சிைதமா�ற�, க�ம அமில�க�) 

அ) த��� ம��� ஆ) இய�ைக வா� இ) சி��� அமில� ஈ) மாேனா�ேளான� எதிா்���ெபா�� உ) ைவ�டமி�க�

ேதா�ட� பா�டண�� ெச�ய�� ெம�டலினா� க�டறிய�ப�ட வ�ைத, மல�� ஓ�� ப��கைள��, ஒ���

ப��கைள�� �றி�ப��க 

ப�ணாம மர� எ�றா� எ�ன?

கீேழ வழ�க�ப���ள ��ைற� ச�ப���க. 

(அ) ஆதி மன�த� ேதா�றிய� - ஆ�திேரலியா  

(ஆ) இய�ைக� ேத�� ேகா�பா�ைட ெவள�ய��டவ� லாமா��.

ேமாேனா �ேளான�ய� எதி���� ெபா��க� _____  ெச�களா�  உ�ப�தி ெச��ய�ப�கி�றன. இ�ெபா��க� ________ ேநா��� 

எதிராக�  பய�ப�� எதி����  ெபா��க�  ஆ��.

கீேழ  ெகா��க�ப���ள  ���கைள ப��க��. 

(அ)  உட�ெச�கள��  ஏ�ப�� மா�பா�க� அ��த தைல�ைற�� கட�த�ப�கி�றன. 

(ஆ)  ப�� காரண�க� �ேராேமாேசா�களா�  நி�ணய��க�ப�கி�றன. 

இ����க� ச�யா? தவறாய�� ச�யான ��ைற எ��க.

கீ��க�ட ��� தவறாக இ��ப�� ச�யான ��றிைன எ��க. 

(அ) ஆதிமன�த� ேதா�றிய� ஆ�தி�லியா. 

(ஆ) 7500 - 1000  ஆ��க��� ��ன� த�கால ேஹாேமா ெச�ப�ய�க� ேதா�றினா�.

பார�ப�ய� எ�றா� எ�ன?
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