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க�வ� அ�� அல��ேத�� -3 PART(1)
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

மன�த உட� உ��� ம�டல�கள�� அைம��� ெசய�பா�க��

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

10 x 1 = 10

ஒ�ைற �ைன  நி�ரா�க� காண�ப�� இட� .......................................

(a) �ைள  (b) த��வட�  (c) வள�க�  நர��� தி�  (d) �தி��த நர��� தி�

உண� உ���கள�� அட�கி��ளைவ ......................

(a) ஒ�ைற �ைன நி�ரா�க�          (b) இ��ைன நி�ரா�க�          (c) பல�ைன நி�ரா�க�    

(d) ெம��ேல�ட� நி�ரா�க� (மயலி�ைற நி�ரா�க�)

நம� உடலி� மனெவ��சி ெவள��பா�ைட� க���ப���� �ைளய�� ப�தி ..................................

(a) சி��ைள  (b) ெப��ைள  (c) தலாம�    (d) ைஹேபாதலாம� 

�ைள�த��� ஒ� ப�தியாக அைம���ள� ..............................

(a) ���ைள ம��� ந� �ைள    (b) ந� ம��� ப�� �ைள  (c) �� ம��� ப�� �ைள  (d) �� �ைள ம��� த�� வட�

த��வட நர��க� எ�பைவ ...........................

(a) உண��சி நர��க�  (b) இய��   நர��க�  (c) கல��  நர��க�       (d) �ைளேயா� ப��ன�� ப�ைண���ளைவ

க���� ப�திய�� காண�ப�� ஒ� நாளமி�லா� �ர�ப� ....................

(a) அ��ன� �ர�ப�  (b) ப����ட��  �ர�ப�  (c) ைதரா�� �ர�ப�  (d) கைணய�

எ�ேசாகிைர�, எ�ேடாகிைரனாக  ெசயலா��� நாளமி�லா� �ர�ப� ......................

(a) கைணய�    (b) ப����ட�  (c) ைதரா��  (d) அ��ன�

ஒ� ெடசி.லி. இர�த�தி� காண�ப�� இய�பான இர�த� ச��கைரய�� அள� ...................

(a) 80 - 100 மி.கி/ ெடசி.லி.                (b) 80 - 120  மி.கி/ ெடசி.லி.      (c) 80 -150  மி.கி/ ெடசி.லி.  (d) 70- 120  மி.கி/ ெடசி.லி.

ேநா��ெதா��தைல  எதி���� T லி�ேபாைச�க� ............................... உ��ப�� மா�பா� அைடகி�றன.

(a) பாராைதரா�� �ர�ப�  (b) நிணந��� �ர�ப�  (c) ைதம� �ர�ப�  (d) அ��ன� �ர�ப�

மியாஸி�-1இ� ஒ�திைசவான �ேராேமாேசா�க� ேஜா���த� நிைல ........................................

(a) ெல�ேடா��  (b) ைசேகா��  (c) பா�கி��  (d) ��ேளா��

10 x 1 = 10

ஆ�ஸா�க� ____________ ேபா�ைவயா� ேபா��த�ப���ளன 

ஆ�ஸா� ம�� ைமயலி� உைறயா� உ�டா�க�ப�� இைடெவள�க� ____________.

ைமய நர�� ம�டல�தி� உ��ற உைறய�� ெபய� ________________.

ெமலேடான�� எ�ற ஹா�ேமாைன உ�ப�தி ெச��� �ர�ப� ___________

___________ எ�� அைம�ைப� ��றி ெப��ைள உ�ள�.

ந��ைளய�� ��� ப�க�தி� காண�ப�� நா�� அைரவ�ட� ேகாள�க� _______________

_______________ பா��தலி� அன��ைச� ெசயைல ஒ���ப���கிற� 

சி��ைளய�� க���கைள இைண��� நர�� நா�ைழ� பால� ____________

______________ ெப��ைளய�லி��� சி� �ைள��� ெச�திகைள� கட��கிற�

த��வட�தி� நா�ைழ ேபா� உ�ள கீ��ைன _____________.

10 x 2 = 20

உட�ெசயலிய� ெசய�பா�கைள க���ப���� ம��� ஒ��கிைண��� பண�ைய� ெச��� இர�� உ��� ம�டல�க� யாைவ?

அவ�றிைடேய உ�ள ேவ�பா� ஒ�றிைன���க.

ெம��ேல�ட� நி�ரா�கைள ெம��ேல�ட� அ �ற நி�ரா�கள�டமி��� ேவ�ப���க. அைவ நர�� ம�டல�தி� எ��

காண�ப�கி�றன.

இதய� ����, ���வ��த� ேபா�ற ெசய�கைள ஒ���ப����  �ைளய��  ப�தி யா�? அ� �ைளய�� எ�த� ப�திய��

அைம���ள�?

கா�ேபாரா �வா��ெஜமினா எ�றா� எ�ன? அ� எ�தைகய பண�க�ட� ெதாட��ைடய�?

நாளமி�லா�  �ர�ப�க� எ�றா� எ�ன? இ�த� �ர�ப�க� �ர��� �ர��� ெபா��க� யாைவ? அைவ உ�ப�தியா�� இட�கள�லி���

ெசயலா��� இட�க��� எ�வா� எ���� ெச�ல�ப�கி�றன?
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5 Mark Questions

ப��வ�� நாளமி�லா� �ர�ப�கள�� ெபய�கைள� ��க. 

அ)  நாளமி�லா �ர�ப�கள�� நட��ன�   ஆ) இர�ைட� �ர�ப� 

எ�த ஹா�ேமா�க� ப��வ�மா� அைழ�க�ப�கிற�? அ) ஆ�ைம ஹா�ேமா�  ஆ) ச�ைட, பற��� ம���  பய����� ஹா�ேமா� 

ஆ�, ெப� இன�ெப��க ஹா�ேமா�கைள� ��க. அத� பண�கைள� �றி�ப��க.

மியாஸி�-I � எ�ெத�த �ைணநிைலகள�� ப��வ�� நிக��க� நைடெப�கி�றன. 

அ) ஒ�திைசவாண �ேராேமாேசா�க� இைண��த� ஆ) �ன� அைடத�  இ ) ���ேக கல�த�  ஈ)�ப���� கதி� அைம�� உ�வாத�

கீ��ள பட�ைத வைர��, ெகா��க�ப���ளவ�றி� இர�� பாக�கைள� �றி�க��. 

 

(ெச� உடல�, ஆ�ஸா�, ெட��ரா�, கிைள�த ���� ப�திக�)

2 x 5 = 10

நர�� ெச�லி� அைம�ைப� ெதள�வான பட��ட� பாக�கைள�  �றி�� வ�ள��க.

மன�த �ைளய�� ப�ேவ� பாக�கைள� �றி�ப��� அத� பண�கைள�� �றி�ப��க.
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