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க�வ� அ�� அல��ேத�� -3 PART(2)
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

20 x 1 = 20

நம� உட� உ���கள�� அைன�� ெசய�கைள�� க���ப���� ம��� ஒ��கிைண��� பண�ய�ைன� ெச��� இ�

ம�டல�க� ........................................

(a) ெச�மான ம��� இர�த �ழ�சி ம�டல�      (b) �வாச� ம��� இர�த �ழ�சி ம�டல�    

(c) கழி� ந��க� ம��� எ��� ம�டல�        (d) நர�� ம�டல� ம��� நாளமி�லா �ர�ப� ம�டல�   

நர�� ெச�  இைண�� ப�திய�� நர�� கட���ெபா�ைள ெவள�ய��வ� .....................................

(a) ெட�ைர��கள�� �ைனக�  (b) இைண�� �மி�க�  (c) ெச� உடல �� உ���க�  (d) ஆ�சான�� ைமயலி� உைற 

ேநா�தைட� கா�� ம�டல��ட� ெதாட��ைடய நாளமி�லா �ர�ப� .............................

(a) ைதரா��  (b) ைதம�  (c) அ��ன�  (d)  ப�ன�ய� 

இய�ைக மக�ேப��காக க��ப�ண� ெப�ண��� �ழ�ைத ப�ற�ப��காக ம���வ� பய�ப���� ஹா�ேமா� .............................

(a) ஈ��ேராெஜ�  (b) �ேராெஜ��ரா�  (c) இ��லி�  (d) �லா�ஸி� 

மியாஸி� ெச�ப��தலி� ��கிய நிக�வான ���ேக கல�த�, ................ நிைலய�� நைடெப��.

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

��ற� ப��� எ�ப� இன�ெச�கைள உ�வா��� ஒ� நிக��. ��ற� ப��� நைடெப�� ெச�க�..................

(a) இன�ெப��க எப�த�லிய� ெச�க�  (b) ெதா�  உண�� எப�த�லிய� ெச�க�  (c) ��பா�ட� எப�த�லிய� ெச�க�

(d) �� எப�த�லிய� ெச�க�

அம�பாவ�� நைடெப�� ெச�ப����ைற ................

(a) �ேராேம��� வைல�ப��னலி� மா�ற�கைள  ஏ�ப���கிற�.

(b) �ேராேம��� வைல�ப��னலி� மா�ற�கைள ஏ�ப���வ� இ�ைல  (c) �ேராேமாேசா�கள�� எ�ண��ைக �ைறகிற�

(d) உ�க�வ�� ப�ளைவ ஏ�ப���வதி�ைல.

ப��வ�வனவ��� உ�ய ஒ��� அைம��ைற ..................

(a) ைசேகா��� ---> ெல�ேடா�� ---> பா�கி�� ---> ��ேளா���  ---> டயைகெனசி�

(b) டயைகெனசி� --->  ைசேகா��� ---> ெல�ேடா�� ---> பா�கி�� ---> ��ேளா���

(c) ெல�ேடா�� ---> ைசேகா��� ---> பா�கி�� ---> ��ெளா��� --->  டயைகெனசி�

ேபாலிேயா ஒ� ைவர� ேநா�. இதனா� பாதி�க�ப�ட �ழ�ைத�� ைக,கா� ெசயலிழ�� வ��கிற� . 

�ழ�ைதய�� .......................... உ��� ம�டல� அதிகமாக  பாதி�கப�கிற�.

(a) நர�� ம�டல�  (b) ெச�மான ம�டல�  (c) �வாச ம�டல�  (d) கழி� ந��க ம�டல�

அதிக ஒள� வ��� ேபா� க�கைள வ�ைரவாக �� ெகா�வ��, ெவ�ப� ப�ட�ட� ைகைய உடேன இ���� ெகா�வ�� அன��ைச

ெசய��� சில எ����கா��க� ஆ��. இ�ெசய��� ைமய நர�� ம�டல�தி� ................................... காரணமாகிற�.

(a) �� �ைள          (b) த��வட�      (c) ப�� �ைள       (d) நர�� இைண���  ப�தி  

20 x 1 = 20

ஆ�கள�� இர�டா� நிைல பா� ப��கைள� த��மான��ப� ______________

_____________ ஆ�ைம ஹா�ேமா� என அைழ�க�ப�கிற� 

நா�� �ேராேம���கைள� ெகா�ட ஒ�ெவா� இர�ைட�� _______________ என�ப�� 

_____________ ம�டல�ைத அைம�ப� �ைள ம��� த��வட� ஆ��.

த��வட�தி� �ற�ப�தி ெம��லா _______________ நி�ரா�களா� ஆ�க�ப���ள�.

த��வட�தி� உ�ப�தி ெம��லா _____________ நி�ரா�களா� ஆ�க�ப���ள� 

கல�� நர��க��� எ����கா�� _________________

______________ �ைளய�� கா�ப� காேலாச�தி� அ�ய�� காண�ப�கிற� 

ஒ�திைசவான �ேராேமாேசா�கள�� �ேராேமா���க��� இைடேய ஏ�ப�� ப�மா�ற� __________ ஆ�� 

ப����ட� �ர�ப�ய�� �� க��� _____________.

20 x 2 = 40
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5 Mark Questions

கீேழ ெகா��க�ப���ள மன�த �ைளய�� ப��வ�� ெசய�கைள� க���ப���� ப�திகைள �ைறேய அ, ஆ என� �றி�க.

அ) �க�த� உண�� ப�தி   ஆ) பா�ைவ உண�� ப�தி 

ெசய�கள�� அ��பைடய�� கீேழ ெகா��க�ப���ளவ�றி� உ�ய ���கைள� ேத��ெத��க. 

அ) ப�����  �ர�ப� ஹா�ேமா�கைள��, ெநாதிகைள�� �ர�கிற�. 

ஆ) ைதரா�� �ர�ப� ைதரா�ஸி� ம��� இ��லிைன� �ர�கிற�  

இ) ��� ெச�க� ெட�ேடா��ரா� ஹா�ேமாைன உ�ப�திெச�கி�றன  

ஈ) கைணய� ெநாதிகைள�� ,ஹா�ேமாைன�� �ர�கி�ற� 

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

அ) ஆ�பா ெச�க� இ��லிைன உ�ப�தி ெச�கி�றன, ப��டா ெச�க� ��ேகாகாைன உ�ப�தி ெச�கி�றன. 

ஆ) கா���ேசா� ேநா�  எதி���� த�ைமைய� �ைற�கி�ற�. 

இ) ைதம� �ர�ப� ஒ� நிணந��� ெதா�தி. 

ஈ) அ�டக� ��ைடகைள��, ஆ��ேராஜைன��  உ�ப�தி ெச�கிற�.

மன�த�� நாளமி�லா�  �ர�ப� ம�டல� ப�றிய சில ���க� கீேழ  ெகா��க�ப���ளன, அைவ ஒ�ெவா��� ச�யா / தவறா என�

��க. 

அ) நாளமி�லா� �ர�ப� ம�டல� வள��சி, இன�ெப��க�, வா�ைவ� ெதாட��� ேப�த� �தலிய

இய�ெசய�கைள�  க���ப��த�� , ஒ��கிைண�க�� ெச�கிற�. 

ஆ) எ�ேடாகிைர�  �ர�ப�க� யா�� நாள��ள �ர�ப�க�; அைவ �ர�க���ய  ேவதி�ெபா��க��� ஹா�ேமா�க� எ�� ெபய�.  

  

இ) கைணய� எ�ப� இர�ைட �ர�ப� . 

ஈ) ைதம� �ர�ப�ய�� ேகாளாறினா� ��க���� கழைல ஏ�ப�கிற�.

கீ�வ�� அ�டவைணைய நிர��க.

அ�ேனாைஹேபாைபசி� ஹா�ேமா�க�ெசய�க� ம��� ேகாளா�க� 

ெசாம�ேடா�ேராப��     ஹா�ேமா�/வள��சி  

ஹா�ேமா� (STH/GH)
 

  ைதரா�� �ர�ப�ய�� வள��சிைய� ��� ைதரா�ஸி� உ�ப�திைய� ���� 

கீேழ உ�ள பட�ைத வைர�� ெகா��க�ப���ள �றி��கள�� உதவ�யா� பாக�கைள� �றி�க. 

 

அ) இ� சி�ந�ரக�தி� ம��அைம���ள �ர�ப�  

ஆ) இ� �ர��� ஹா�ேமா�க� ஆ�ேடா��ேரா� ம��� கா��ேஸா� ஆ�� 

கீேழ ெகா��க�ப���ள நி�ரா�கள�� வைககைள வைர�� இன� கா�க. 

கீேழ ெகா��க�ப���ள மியாசி� ெச� ப��த� ப�றிய வா�கிய�கள�� ச� ம���  தவ� என �றி�ப��க  

அ) இ� உட�ெச�கள��  நிக�கிற�  

ஆ) மியாசி� ��ற� ப��� என�� அைழ�க�ப�கிற�. 

இ) ஒ�திைசவான �ேராேமாேசா�க� இைணவ� ���ேக கல�த�  என�ப�கிற�. 

ஈ) மியாசி� ேவ�பா�கைள� ேதா��வ��கிற�. அ�ேவ ப�ணாம�தி�� �ல�ெபா��களாக அைமகி�றன.

அ�டவைணய�� உ�ளவ�ைற ெபா���க .

அ) ெல�ேடா�� உ�க��ச��,உ�க�மண�  மைறத�

ஆ) ைசேகா���   �ன� அைடத� 

இ) ��ேளா��     இைண��த�, சினா�சி� , இர�ைடக�.

ஈ)ைடயாைகனசி�  

 
�ேராேமாேசா�க� ���கமைட�� ��ேபா� ேதா��கி�றன.

ஒ�வ� இ� ச�கர வாகன�தி� தைலகவச� அண�யாம� பயண��கிறா�. அவ� சாைல வ�ப�தி� தைலய�� பல�த காய� அைடகிறா�.

ம���வமைன��  ெச�வத�� ��பாகேவ இதய ெசயலிழ�� ம��� ��� திணறலா� இற��வ��கிறா�. அவர� �ைளய��

எ�ப�திய�� பாதி�பா� உய��ழ�� ஏ�ப�ட�. உ�க� பதி��� ச�யான வ�ள�க� த�க.

4 x 5 = 20

மன�த உடலி� கான�ப�� நாளமி�ல�  �ர�ப�கைள��  அவ�றி� அைமவ�ட�கைள��  ெபய��க. அவ�றி� ஏேத��

இர��ைன� ப�றி வ��வாக எ��க.

மியாஸி� ப��� ஏ�  ��ற� ப��� என அைழ�க�ப�கிற�? அத� ப�ேவ� நிைலகைள� ேதைவயான பட�க�ட� வ�ள��. அத�

��கிய��வ� ப�றி� �றி�� வைரக.
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