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க�வ� அ�� அல��ேத�� -5 PART(2)
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

பா���க�

Total Mark : 40

Multiple Choice Question
10 x 1 = 10

பா���கள��  மிக ��கியமான ப�� ................

(a) நா�� அைறக� ெகா�ட இதய�  (b) ��ன�கா�க�,ப��ன�கா�க� 

(c) பா��ர�ப�க�  (d) வா�

மாமிச உ�ண�க� ............ ப�கைள� பய�ப��தி மாமிச�ைத� கிழி�கிற�.

(a) ெவ��� ப�க�  (b) ேகாைர� ப�க�  (c) ��கைடவா��ப�க�

(d) ப��கைடவா��ப�க�

சி�ந�ரக�தி� ெந�ரான�� ெஹ�லி வைள� ப�திய��  தா� ெப�மள� ந�� ம����

உறி�ச�ப�கிற�. ப��வ�வனவ��� ..............மிக ந�ளமான ெஹ�லி வைள� ெகா�ட

ெந�ராைன� ெப�� அதிக ந�ைர ம����  உறி�சி  ேசமி�கிற� .

(a) ��வகர�  (b) ஒ�டக�  (c) தவைள  (d) திமி�கல�

பா���கள�� .................. இர�த அ��க� ேநா� எதி��� ச�திைய அள��கிற�

(a) இள�  இர�த சிவ�� அ��க�   (b) இர�த ெவ�ைளய��க�

(c) இர�த� த�� அ��க�  (d) �தி� இர�த சிவ�ப��க�

ெபய�டாத இ�வா�வ�, பா���ய�� இர�த� ��சிக� அட�கிய க�ணா� ந�வ�க�

தர�ப���ள�. இர�த� ��சிகைள எ�வா� ேவ�ப��தி அறிவ ��க�?

(a) நிற�ைத உ��ேநா�கி   (b) சிவ�ப��கைள உ�� ேநா�கி

(c) ெவ�ைளய��கைள உ��ேநா�கி  (d) ப�ளா�மாவ�� ஆ�க� ��கைள உ�� ேநா�கி

ெச��ேலா� ெச� �த��� ெச��ேல�  எ�� ெநாதி ேதைவ�ப�கிற�. ெச��ேல�

உ�ப�தி ெச��� பா���யா�கைள  சில பா���க� தன� உண��பாைதய�� இ��க�

ெச��  உணைவ�� பா�கா�ைப�� த�கிற�. ப��வ�வனவ��� இ�ெசய� மி�தியாக�

காண�ப�வ� .............

(a) தாவர உ�ண�க�  (b) மாமிச உ�ண�க�  (c) அைன���ண�  (d) இர�த உ�ண�க�

பா���கள�� ��ன�கா�க�  ெபா�வான ஒ� அைம�ப�ைன ெப�றி��தா�� அைவ

ெவ�ேவ� வ�ல��கள�� ப�ேவ� வ�தமாக பய�ப��தப�கி�றன. இதைன இ�வா�

அைழ�கலா� 

(a) ேஹேமாேலா�க�  உ���க�   (b) அனேலாக� உ���க�  (c) எ�ச உ���க�

(d) வள��சி�றா  உ���க�

உண� ம�ைச உேராம�க� காண�ப�� வ�ல��

(a) ெவௗவா�   (b) யாைன   (c) மா�  (d) �ைன

நா�� ஆைறக�ட� ��ய வய�� உைடய வ�ல��. 

(a) யாைன  (b) டா�ப��  (c) மா�  (d) க�கா� 

மன�தன�� சராச� உட� ெவ�பநிைல--------------

(a) 98.4 - 98.6   (b) 96.6 - 96.8   (c) 94.4 - 98.6   (d) 98.4 - 99.6 ℉ ℉ ℉ ℉
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Fill in the blanks

2 Mark Questions

5 Mark Questions

5 x 1 = 5

ேநா��கி�மிகள�� தா�க�திலி��� உடைல� பா�கா�� ______________ அ��க�

யாைனய�� த�த�க� .......... ப�லி�  மா�பா� ஆ�� 

ஒ��ைமய�� அ��பைடய�� க�டறிக. 

திமி�கல� : ����க�: ெவௗவா�:-------------

இர�த சிவபா�:ஆ�சிஜ� எ���� ெச�கிற�. இர�த  ெவ�ைளய�:------------------

மா�பா�  அைட�த�  அ��பைடய��, ஒ��கிைண�� எ��க. 

ெவ��� ப�க�, யாைனய�� த�த�,--------, ��ள�ப�றிய�� ��க�

10 x 2 = 20

பா�����ய  தன��  ப��க� இர��ைன� �றி�ப��க.

ப��வ�வனவ��� ஒ�ெவா�றி��� இர�� எ����க��க� த�க. 

அ)  ஆைசேயா�� வ�ல��க�  ஆ )  கட�வா� பா���க� 

பா���கள�� காண�ப�� ப�லைம�� யா�? யாைனய�� த�த� எத� மா�பா�?

பாைலவன� �ழலி� வாழ ஒ�டக� ெப���ள தகவைம��கள�� நா�கிைன� �றி�ப��க.

ம�ெயாலி எதிெராலி�த� �ல� எதி��ப��  ெபா��கைள அறித� எ�றா� எ�ன?  

எ����கா��க� த�க.

பா���கள�� இதய�தி� காண�ப�� வா��க�� அவ�றி� அைமவ�ட�கைள��

எ��க?

பா���கள�� தமன�, சிைரக�  இவ���கிைடேய  உ�ள ேவ�பா�கள��  நா�கிைன�

�றி�ப��க

இர�த�தி� ப�ளா�மா ப�திய�� காண�ப��  ப�ளா�மா �ேரா���க� ��றிைன� ��க.

அவ�றி� பண�கைள�� �றி�ப��க.

உ�க� இ�லாத இர�த�   ெச�க� யாைவ?  உ�க�வ��றி இ��பதா� எ�ன பய�?

இர�த உைறதலி� ப��ெப�� ப�ளா�மா �ேரா���க�, இர�த அ��க� யாைவ?

1 x 5 = 5

ெந�ரான�� அைம�� ப�றிய வ�ள�க�  பட�திைன உ��ேநா�க��. 

 

i) அ �த� ஊ வைர உ�ள பாக�க� எ��க.  

ii) ெந�ரான�� ��கிய ெசய�பா�க� வ�ள��க.
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