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க�வ� அ�� அல��ேத�� -5 PART(4)
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

பா���க�

Total Mark : 34

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

5 Mark Questions

3 x 1 = 3

வள�சிைத மா�ற�தா� உ�டா�� கழி�கைள ெவள�ேய�ற� நிக��சி -

(a) கட��த�   (b) கழி� ந��க�   (c) �வாச�   (d) இைவ அைன��� 

மி�ர� வா�� --------------------இைடய��  காண�ப�கிற�.

(a) வல� அ��கி�, வல� ெவ����கி�   (b) இட�  அ��கி�, இட�  ெவ����கி�

(c)  வல� ெவ����கி�. �ைரய�ர� தமன�  (d)  இட�  ெவ����கி� , ெப��தமான� 

உ�ைம�க��� (A): பா���ய�� இதய� ஒ� ைமேயாெஜன�� இதய� ஆ��.  

காரண� (R): பா���ய�� இதய� ���� சிற�பான தைச�  க�களா� க���ப��த�ப�கிற�. 

(ேப� ேம�க� )

(a) A ம��� R இர��� ச�: R ஆன� Aைய  வ�ள��கிற�.

(b) A ம��� R இர��� ச�; ஆனா� R ஆன� Aைய வ�ல�வதி�ைல.  (c) A ம��ேம ச� ; ஆனா� R தவ�.

(d) A தவ�; ஆனா� R ச�.

15 x 1 = 15

மன�தன�� சராச� உட� ெவ�பநிைல ............................. 

இதய�தி� ____________ அைறக� உ�ளன

தைசய�னாலான சி�ந��நாள� ______________ ப�திய�லி��� ெவள�வ�கிற� 

இதய�தி��� ெப�கா��ய�தி��� இைடய�� காண�ப�� திரவ� _____________.

திமி�கல�தி� வ���ப உண� _____________

சி�ந�ரக�க� __________ எ�� படல�திலானாலான�

யாைனய�� சிற��� பய�பா���� உத�� ெவ��� ப�க� 

கா�நைடகள�� இைர�ைப ____________ பய�ப�கிற� 

வல� ஆ��கி����, வல� ெவ���கி���� இைடய�� ______________ வா�� அைம���ள� 

சி�ந�ரக�தி� ெவள�� நிற�ப�தி _______________

ஈ�த� வா�வ�� ேவ� ெபய� _____________

ச�க வ�ல�காக உ�ள பா��� ______________

சி� தமன�கள�லி��� ப���� ெம�லிய �� தமன�க� ________________

திமி�கல�தி� ச�லைட ேபா�ற தாைட _______________ த��க�

________________ வ�வ�� சி�ந�ரக�க� காண�ப�� 

3 x 2 = 6

ெகா��க�ப���ள சி�ந�ரக�தி� ந��ெவ�� ேதா�ற�தி� பட� வைர�� கீ�க�ட பாக�கைள �றி�க��. 

அ) ெம��ல� ப�ரம��  

ஆ) சி�ந�� நாள�

ஆ�ற� ேமலா�ைம எ�றா� எ�ன?

ேபா��வர�� வாகன�கள�� பய�ப���� எ�ெபா��கைள� ��க.

2 x 5 = 10

சி�ந�ரக�தி� ந��ெவ���ேதா�ற� பட� வைர�� பாக�கைள� �றி�க.

தகவைம�� எ�றா� எ�ன? ப��வ�� பா���கள�� தகவைம��கைள வ�வ��க. 

1.திமி�கல� 2. ��வ�கர� 3. க�கா� 4. தரவார�கைள உ��� பா���க� 
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       ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி,பழையவலம் - திருவாரூர் மாவட்டம்.
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