
12/23/2017 Preview Exam - Offline

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

க�வ� அ�� அல��ேத�� -4 PART(3)
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

தாவர�கள�� இன�ெப��க�

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

15 x 1 = 15

கா�� �ல� மகர�த� ேச��ைக .....................இ� நைடெப�கிற�.

(a) வாலி�  ேந�யா  (b) ��  (c) ெத�ைன  (d) ஊம�ைத 

............................... அைம�� ��சிக� �ல� அய� மகர�த� ேச��ைக நைடெபற

ஏ�வாகிற�.

(a) இற�கைள�ைடய மகர�த� ��, கிைள�த ����

(b)     நிற��ள அ�லிவ�ட�, ேத� �ர�த�

(c) �ைறவான மகர�த�ைடய ெகா�தான மல�க�

(d)   ேகாைழ ���த மகர�த���

க���றப�� �� .................................. ஆக மா�கிற�.

(a) வ�ைத  (b) கன�  (c) க�ஊ�(எ�ேடா�ப��)  (d) கன��ேதா�(ெப�கா��)

மல� தாவர�தி� ��கிய ப�தி இ� .................................. �� உத�கிற�.

(a) கவ�த�  (b)  ேத� �ர�த�  (c) மகர�த� ேச��ைக  (d) பா� இன�ெப��க�

மல�� இ�றியைமயாத பாக�க� ....................

(a) ��லிவ�ட� , அ�லிவ�ட�  (b) மகர�ததா� வ�ட�, �லக வ�ட�

(c) ��லிவ�ட�, மகர�ததா� வ�ட�  (d) அ�லிவ�ட�, �லக வ�ட�.

15 x 1 = 15

பா���கள�� இன�ெப��க �ைற ________________

�த� �தலி� �மிய�� ேதா�றிய உய��ன� _______________

கன�ய�� ெவள���ற�ேதா� அ�கியப�� வ�ைதகைள ெவள�ேய��வ�

_________________

ெந� கன�யான� ெபா�வாக ம�ச� நிற  ______ ம��� _______ ெசதி�களா�

�ட�ப���ள�. இத�� ெபா�வாக உமி எ�� ெபய�.

ெந� தாவர�தி� வ�ைத என�ப�டா��, உ�ைமய�� அ� ______ ெவ�யா ஒ�

வ�ைத�ட� தன��கன� ________ எ��� அைழ�க�ப��.

15 x 2 = 30
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5 Mark Questions

கீ�கா�� கன�/ வ�ைத பர�� �ைறக��� இர�� எ����கா��க� த�க. 

அ) பறைவகள�� கழி�க� �ல� -  

ஆ) மன�த� �ல�  - 

இர�ைட�க���த�  எ�றா� எ�ன ?

�வ�ைண� எ�றா� எ�ன?

அ) பட� A ,B ைய அைடயாள� கா�க. 

ஆ) A ய�� எ�த� பாக� B ஆக மா�கிற�. 

உய��ன�க�� அவ�றி� இன�ெப��க �ைறக��

ெகா��க�ப���ளன.இன�ெப��க �ைறகைள அத���ய உய��ன�கேளா�

 ெபா���க.

ப�ள�த�  �ைபேராைகரா  ஈ�� 

அ���த�  �ேரா�ேடாேசாவ�க� த�ைட����க� 

��டாத� ப�ைரேயாஃப��ல�  பா���ய�க� 

18 x 5 = 90

ேமான��  சைமயலைற���  �ைழய ேந��த ெபா��, அவன��  தா�, கத�பசா�பா�

தயா�  

ெச�வத���  ேதைவயான ெபா��க�  ைவ�தி��தா�. ேமான��  அ�ெபா��கைள�

பா��கி�றா�. 

கன�கள�� வைகக��ேக�ப, சா�பா����  ேதைவயான  ெபா��கைள�

ப����ைவ�க  ேமான����  

உத��க�. (ப���, �ள�, க�த��கா�, த�காள�, ���ைக�கா�, ெகா�தம�லி, க��,

ெவ�ைட�கா�, மா)    

கீேழ ெகா��க�ப���ள �றி��கள��ப� இ�வ��திைல  வ�ைதய��  பாக�கைள�

 ெபய��க. 

அ)ஆர�பநிைலேவ� __________. 

ஆ)ஆர�பநிைலத��__________. 

இ)க�வ���� ேதைவயான உண� அட�கிய சைத�ப���ள ப�தி__________. 

ஈ)வ�ைதகைள� ��றி��ள ெவள�பா�கா��  உைற __________. 

உ)வ�ைத�ைறய�� காண�ப�� சிறிய �ைளய�� ெபய� __________.

மகர�தேச��ைகய��  வைகக�  யாைவ? எ�த வைக மகர�தேச��ைக  ந�ைம

தர���ய�? 

ஏ�?

த�மகர�த�ேச��ைக (ஆ�ேடாேகமி) எ�றா� எ�ன? அத�  ந�ைமகைள��, 

த�ைமகைள�� �றி�ப��க.

மகர�த�ேச��ைக  எ�றா� எ�ன? மகர�த�ேச��ைககான  ப�ேவ� உய���ள,

உய�ர�ற காரண�கைள  வ�ள��க.
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