
12/23/2017 Preview Exam - Offline

https://teacher.qb365.in/question/preview_exam_chapter 1/2

க�வ� அ�� அல��ேத�� -2 (பாட� -2) - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

ேநா��தைட�கா�� ம�டல�

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

10 x 1 = 10

ப��வ�வனவ��� வ���ப�த�க உட� நல���  ...............................

(a) தி� X ெதா��ேநாய�லி��� �ணமைடகிறா�.  (b) தி� Y நா�ேதா�� இ��லி� ஊசி ேபா���ெகா�கிறா�.

(c) தி� Z மிக�� மன அ��த�தி� உ�ளா�.  (d) தி� K நா�ேதா�� த� கடைமய�ைன� ெச�கிறா�,மகி��சியாக உ�ளா�.

ச�க�தி� ��கம�ற ெசய�................... 

(a) ஒ�வ�, ப�ற�தநா� வ�ழாவ�� மகி��சி�ட�  ப�ேக�கிறா�.  (b) எள�ய ெசய�கள��� க�ைமயாக நட�� ெகா�கிறா�.

(c)  ��நிைலக��� ஒ�ப�ெசய�ப�கிறா�.  (d) த�  உட�நலம�ற  தாைய ம���வமைனய�� ெச�� கவன���� ெகா�கிறா�.

ப��வ�வனவ��� பா���யாவா� உ�டா�� ேநா�..................

(a) �ைள�கா��ச�  (b) ெவறிநா��க�  (c) இரணஜ�ன�  (d) ெப�ய�ைம

ப��வ�வனவ��� கா�றி��ல� பர�� ேநா� ...........................

(a) காசேநா�    (b) �ைள�கா��ச�          (c) ைடபா��              (d)  காலரா   

மிக� க�ைமயான மேல�யா� கா��சைல உ�வா��� ப�ளா�ேமா�ய� கி�மி .................................

(a) ஒேவேல  (b)  மேல�ேய  (c) பா�சிபார�   (d) ைவவா��

நம� உண���ட� ப�திய�� ேநா� உ�டா��� ���ய�� ......................

(a) ப�ளா�ேமா�ய� ைவவா��    (b)   எ�டமிபா ஹி�டைல��கா  (c) �ாி�ேபாேனாேசாமா ேக�ப�ேய�சி

(d)     �ன�யா ேசாலிய�

மைற�கமாக ேநா� பர�� �ைற ..............................

(a) சள� சி��த�  (b) வா� வழியாக� ெத��த�  (c)  தா� ேச�  இைண��� தி�  (d) ேநாயாள� பய�ப���� உடைமக�

ப�ற உய��கள�டமி��� ப���ெத��க�ப�ட எதி��ெபா��க�, மன�த��� ேநா�� த���சியாக� ேபாட�ப�கி�றன.

ப��வ�வனவ��� .................. எ�ைவைக� த���சி �ைற?

(a) ெசய�ைகயான ெசய�மி� ேநா�� த��� �ைற  (b) ெசய�ைகயான ம�தமான ேநா�� த��� �ைற

(c) இய�ைகயான ெசய�மி� ேநா�� த��� �ைற  (d) இய�ைகயான  ம�தமான ேநா�� த��� �ைற

ப�ற�த �ழ�ைத�� �த� �தலி� ெகா��க�ப�� ேநா��த���சி ................

(a) வா�வழி ேபாலிேயா    (b)   DPT                (c) DPT ம��� ேபாலிேயா      (d)   BCG

ஒ� மாணவ� �ரத உணைவ� தவ���� அதிக�ப�யான கா�ேபாைஹ�ேர� உணைவ உ�கிறா�.எ�த� ச��� �ைறபா� ேநா�

அவ��� ஏற��� ?

(a) �வாஷிேயா�க�      (b) மாைல�க�     (c) டயாப���  (d) ட�� �ைறபா�

5 x 1 = 5

ைவ�டமி� B  ஆ� ஏ�ப�� �ைறபா�� ேநா� _______________.5

�ேபாேரா�வா��க� மன�த உடலி� ___________ ெச�கள�� ெப��கமைடகிற� 

மேல�யா எ��� ���ய�� _____________  �ல� பர�கிற� 

கவ�தா��� சாதாரண� சள�, கவ�தாவ�ட� ந� எ�ென�ன ேக�வ�க� ேக�� இ�ேநா�  உ�ளைத உ�தி� ெச�வா�. (அ) ................. (ஆ)

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

ஒ� சிற�த நல வாழ�ைகைய வாழ, ஒ�ெவா� மன�த�� ந�ல, மன�, ச�க நல��ட� இ��த� ேவ���. இதி� ஏேத��

ஒ�� �ைற�ப�டா�� அவ� ------------------என�ப�வா�.

10 x 2 = 20

மரா�ம�  ம��� �வாஷிேயா�க� ேநா�க� �ரத� �ைறபா�டா� ஏ�ப�கி�றன. மரா�ம� ேநா�, �வாஷிேயா�க�

ேநாய�லி��� உ�ப�ய வய�� ம��� �க�தி� வ ��க� ஆகிய அறி�றிக� �ல� ேவ�ப�கி�றன. இ���� ச�யா ? தவறாக

இ��ப�� தி��தி எ��க.

ெகா��க�ப���ள உட��ைறபா�கள�� தன�யான ஒ�ைற� த��த காரண�க�ட� க�டறி�� எ��க.(தாலசிமியா,

ஹ�ேமாப��யா,மாைல�க�, அ�ப�ன�ச�, கதி� அ�வா�  இர�த ேசாைக
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5 Mark Questions

சாதாரண சள�யா� பாதி�க�ப�ட நப�ட� காண�ப�� ெபா�வான அறி�றிக� யாைவ?

நிற���� ேநாய�லி��� மாைல�க�  ேநாைய ேவ�ப���க.

ப�ள� வ��திய�� த�கி��ள ஒ� மாணவன�� ேதாலி� அ���ட� ��ய அட��த த��� காண�ப�ட�. இைத அறி�த வ��தி�

கா�பாள� ம�ற மாணவ�கைள�  பாதி�க�ப�ட மாணவ�� �வாைல, ஆைட, சீ�� ஆகியவ�ைற� பகி��� ெகா�ள��டா� என

அறி����கிறா�.அ�த மாணவ��� ஏ�ப���ள ேநாய�� ெபய�, அ�த ேநா��கான காரண�கைள� க�டறிக.

மேல�யா ஒ���ண�ைய� பர��� ��சிைய (ேநா�பர�ப�) ��க. மிக� க�ைமயான மேல�யா� கா��சைல உ�வா�கி இற�ைப

ஏ�ப���� மேல�யா ஒ���ண� எ�?

HIV - ஐ� க�டறி�� ஆ�� ம��� உ�தி�ப���� ஆ��க�  யாைவ?

��த���சி எ�றா� எ�ன? இ�த���சி  ம��தினா� த��க�ப�� ��� ேநா�க� யாைவ?

தா��பா� �ல� �ழ�ைத�� எதி��ெபா�� ெச�வதா� எ�தைகய ேநா��த��பா�ற� உ�டாகிற�?

கீ��கா�  வா�கிய�கைள� ப��� ச�யா? தவறா? எ�� ��க. 

i)நிற���� ஒ� மரப�ய� ேநா�, என�� மாைல�க� ேநா� ச��� �ைறபா�� ேநாயா��. 

ii)ெப�ன �சிய� அன�மியா  ஒ� ச���  �ைறபா�� ேநா� என�� சி�கி�  ெச� அன�மியா ஒ� மரப�ய� ேநா� / �ைறபா��  ேநா�. 

iii)TT த���சி பாதி�க�ப�ட �ழ�ைத�� ம�தமாக� ெபற�ப�ட த��பா�ற� என�� BCG த���சி ெசய�மி� ெபற�ப�ட ேநா�

த��பா�றைல அள��கிற�. 

iv)மேல�யா ஒ� பா���யா ேநா� என�� பட�தாமைர ஒ� ைவர� ேநா�.

3 x 5 = 15

கலா எ�பவ� �ழ�ைத ெப���ளா�. 

அ) ப�ற�த �ழ�ைத�� �த� ஆ� மாத�க���� வழ�க ேவ��ய ேநா��த���சி அ�டவைணைய எ��க  

ஆ) இ�த���சிக� �ல� எ�ெத�த ேநா�கைள� த��திட இய��?

உ�க ப�திய�� மேல�யா பரவ� உ�ள�  

அ) இதைன� க���ப��த உ�க� ப�திய��  உ�ய அ�வல�க���� த��த ஆேலாசைன வழ��க. 

ஆ) மேல�யாவ�� ச�யான ேநா� அறி�றிய�ைன ேத��ெத��� எ��க. 

(�ள��, ந��க� ம���  க��கா��ச�, ேபதி)

அ�ேடாப� 15, ைக க�வ��� நாளாக� ெகா�டாட�ப�கிற�. 

அ) உ�க� ந�ப���� ைக க��தலி� ந�ைமகைள� ��க. 

ஆ) ஒ�நாள�� எ�ெத�த ேநர�கள�� ைக க��வ ��க�?
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