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

Science / அறிவ�ய�

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

Total Mark : 55

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

3 x 1 = 3

ப��வ�வன நி�ரான�� பாக�க�  

அ) ஆ�சா�  ஆ) கிைள�த ���� ப�தி  இ) ெச� உடல� ஈ)ெட��ைர��க�

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

எள�ய அ�ைவ சிகி�ைசய�� ேபா� ம���வ� �றி�ப��ட ப�திகள�� உண���  ெபா��கைள�  பய�ப��தி ேநாயாள�கள�� வலிைய

உணர இயலாம� ெச�வா�. இதனா� நர�� ெச�லி� ......................... ய��  நர�� ��ட�  நி��தி ைவ�க�ப�கிற�.

(a) ெச� உடல�  (b) ஆ�ஸா�     (c) நர�� ெச� இைண�� ப�தி          (d) ஆ�சான�� ைமய�ப�தி 

உ�தி�ப���த� (A):அைன�� த��வட நர��க�� கல�� நர��க�. 

காரண� (R): ஒ�ெவா� த��வட நர��� உண��சி ேவ� ம��� நர�� ேவ� ெகா���ளன.

(a) (A) ம��� (R) ச�, A ��  ச�யான வ�ள�க�   (b) (A) ம��� (R) ச�,  A �� R ச�யான வ�ள�க� அ��.  (c) (A) ச� R தவ�.

(d) (A) தவ� R ச�.

23 x 1 = 23

மக�ேப�றி� ேபா� இ���� ப�தி தைசகைள தள�வைடய� ெச��� ஹா�ேமா� ____________

ைதரா�� �ர�ப� ___________ ஹா�ேமாைன� �ர�கிற� 

ைச�ேடாப�ளாச� ப��த� ____________ என�ப�� 

இர�த�தி� அேயா�� ம��� ச��கைர அளைவ _______________ ஒ����ப���கிற� 

மியாசி� II _____________ என�� அைழ�க�ப�கிற� 

இதய�தி� ேம� அைம�தி���� ெப�� நிணந�� அைம�� ________________.

இ��லி� �ரத�, ெகா��� ெபா��கள�லி��� ______________ உ�வாதைல� த��கிற� 

இ��லி� �ைறவாக� �ர�பதா� ____________ ேதா��கிற�

இய�பான இர�த ச��கைர அள� ________________

மாதவ�டா� �ழ�சி ம��� க��ப நிைலைய� பராம��ப� ______________.

�ேராேம��� வைல�ப��னலி� எ�வ�த மா�ற�� காண�படாத ெச� ப��த� __________________

______________ ெச�ப�திய�� �ேராேமாேசா� அைம�ப�� மா�பா��, �ேராேமாேசா� எ�ண��ைகய�� மா�றமி�றி�� இ����.

_______________ எ�ப� வ�ல��கள��, இன�ெப��க எப�த�லிய� ெச�கள�� நைடெப�� ெச�ப��த� ஆ��.

ADH -இ� �ைற�ர�� ெகா��ப� ______________ 

(டயாப�� ெம�லிட� / டயாப�� இ�சிப�ட� )

ெப��ைள �ரவ�ய�� அ��ப�திய�� காண�ப�� ெபா�� ____________

ெப��ைளய�� �றண�ய�� உ�ள� _____________ . 

( பல�ைன நி�ரா� / ஒ��ைன நி�ரா� )

மன�த� _____________  (��ெக����ளவ� / ��ெக��ப�றவ� )

_____________ மக�ேபறி� ேபா� இ����ப�தி தைசகைள தள�வைடய� ெச�� எள�தா��கிற�. 

( �லா�ஸி� / ஆ�ஸிஜ� )

____________ தா��ெபா��கள�� வள�சிைத மா�ற�ைத� பராம���, ந�� ம��� ேசா�ய� உறி�ச�ப�தைல ஊ��வ����. (

கா���கா�� /தா�கல�த கா���கா�� )

அ��ன� கா�ெட�� �ர��� ஹா�ேமா�க�  

( ஆ�ேடா���ேரா�, கா��ேஸா� / எப�ெநஃ��� நா�எப�ெநஃ���  )

மி�ஸி�மா 

இ� __________  இ� �ைறபா� ( ைதரா�ஸி�  /ஆ�ஸி� ) 

மி�ஸி�மா 

இ� பாதி�ைப ஏ�ப���வ�  _____________ ( ெப�யவ�க� / சிறியவ�க� )

ைதரா�ஸி� - ஆ�ைம ஹா�ேமா�  

அ��னலி� - ______________ .

7 x 2 = 14

அவசர�கால ஹா�ேமா� அ�ல� ச�ைட (அ) பய����� (அ) பற��� ஹா�ேமா� என எதைன அைழ�கிேறா�? அைழ�க�பட�

காரண� எ�ன?
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5 Mark Questions

ெபா���க .

ப��ய� I   ப��ய�II

அ)வாேசாப�ர�சி� ேநா� த���

ஆ)இ��லி�  ைடயாெப��  இ�சிப�ட� 

இ)ஆ�ஸிேடாசி�  ைடயாெப�� ெமலிட� 

ஈ)ைதேமாசி�  க��ைப ���க, வ��ய� ெச�த�.

கீ�கா� வைரபட� உட� உ���கள�லி��� ைமய நர�� ம�டல�தி�� நர��� ��ட� கட�த�ப�� பாைதகைள �றி�ப��கிற�.

இதைன உ�� ேநா�கி ப��வ�� வ�னா�க��� வ�ைடயள�.

 

இர�� பாைதகள�� உ�ள அைன�� நர��க�� வ�வ�தி��, த�மன��� ஒேர  மாதி�யாக உ�ள� என�� எ�த பாைத நர��

��டைல வ�ைரவாக கட���. ஏ�?  

இ�வ�தமான பண�கைள ெச��� �ர�ப� எ�? ஏ�?

ஒ� 16 வய� சி�வ� ஆ�பா� ப��க� இ�லாைம�காக, ம���வ�ட� அைழ�� வர�ப�டா�.              (ம�ைச/தா�/கரகர�பான �ர� /

பர�த ேதா�க�) ப�ேசாதைன��� ப�ற� ம���வ� இ� ஒ� ஹா�ேமா� �ைறபா� ம��� �றி�ப��ட நாளமி�லா�  �ர�ப� இட� மாறி

அைம���ளைத�� க�டறி�தா�. சி�வன�� �ைறபா����� காரணமான நாளமி�லா �ர�ப�ைய��, அத� ஹா�ேமாைன��

�றி�ப��க.

ெப��ைளய�� பண�க� யாைவ?

கீ��ள பட�ைத வைர��, �றி�ப����ள பாக�கைள� ெபய��க. 

ைதரா��, �����ழ�, �ர�வைள. 

3 x 5 = 15

கீேழ ெகா��க�ப���ள ெசா�கைள ைவ�� ப�திைய ���தி ெச�க. (ம�ைடேயா�, ��ெள���� ெதாட�,ைபயாேம�ட�,

அர�னா�� உைற, �ைள, த��வட�, �ைள உைறக�, ��ராேம�ட�) ைமய நர�� ம�டல�ைத� ��றி��ள ��� பா�கா��

உைறக� ஒ�� ெமா�தமாக ............. எ�� அைழ�க�ப�கி�றன. .................. ம��� ..................�� அ�ய�� அைம���ள ெவள���ற

இர�ைட� க�ன உைற .................. என அைழ�க�ப�கிற�. ெம�லிய��, இர�த நாள�கைள� ெப�ற�மான நா� உைற��  ................ எ��

ெபய�. �ைளைய�� த��வட�ைத�� ��றி ெந��கமாக அைம���ள உ��ற ெம�லிய உைற�� .................. எ�� ெபய�. 

ெகா��க�ப���ள பாக�கைள அத� பண��ட� ெபா���க. 

��ள�, சி��ைள, ���ைள, தலாம�, ெப��ைள��றண�, ப���ைள, பா��, ைஹேபாதலாம�. 

அ) உற�க ைமய� ம��� �வாச  ைமய�. 

ஆ) இதய����� இர�த� �ழ�கள�� ���க�, ���வ��த� ேபா�ற ெசய�கைள ஒ���ப���� பலேவ� அன��ைச� ெசய�கள��

ைமய�. 

இ) ெப��ைள, தலாம� ம��� ைஹ�ேபாதலாம� ெகா�ட�. 

ஈ) இய�க ம��� உண�ப�திக�. 

உ) உண�� ம���  இய�� உண�வைலகைள�  கட��� ��கிய பண�ைய� ெச�கிற�. 

ஊ) பா�ற� நட�ைதைய ஒ���ப��த�. 

எ ) பா��, சி��ைள, ம��� ��ள� ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய�. 

ஏ) நட�த�, ஓ�த�, ேபா�ற இய��தைசகள�� இய�க�கைள ஒ���ப���கிற�.

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

அ) �ைளய�� எ�ப�தி உண�� , அறி����ைம நிைனவா�றா�, க�பைன�திற� காரணகா�ய� ஆ��தறித� �தலியவ�றி�

இ��ப�டமாக� திக�கிற�. 

ஆ) �ைளய�� எ�ப�தி இய�� தைசகள��  இய�க�கைள ஒ���ப���கிற�. 

இ) �ைளய�� எ�ப�தி உற�க� ம��� �வாச�தி�கானைவ. 

 ஈ) �ைளய�� எ�ப�தி இதய�����, இர�த��ழ�கள�� ���க�, ���வ��த� ேபா�ற ெசய�கைள ஓ���ப���� ப�ேவ�

அன��ைச ெசய�கள��  ைமயமா��.  
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Meena Samy
Typewritten Text
       ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,பழையவலம் - திருவாரூர் மாவட்டம்
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