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க�வ� அ�� அல��ேத�� -6
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

வா��ைக இய�க� ெசய�க�

Total Mark : 45

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

9 x 1 = 9

மாேனா�ேராேபாவ��,உண�� ெபா��கைள உறி��வத�கான சிற�பான ேவ�க�.

(a) ஹா�ேடா�ய�க�   (b) ைம�ேகாைரசா ேவ�க�   (c) ப�� ேவ�க�   (d) ேவ�றிட ேவ�க� 

ஈ���� கா�றி�லா� �வாச�தினா� உ�டான�

(a) லா��� அமில�  (b)  ைப�வ�� அமில�   (c) எ�தனா�  (d) அசி�� அமில� .

ந��� ேதைவ�காக� ெத�ைனய�� ேவ�க�,தா�� தாவர�ைதவ��� ெவ�ெதாைலவ�� உ�ளன.அ�தைகய ேவ�கள��

இய�க�.

(a) ஒள� சா� இய�க�  (b) ஈ����சா�� இய�க�  (c) ந��� சா�� இய�க�.  (d) ேவதி�சா� இய�க�

தாவர�கள�� ைசல�தி� பண�.

(a) ந�ைர� கட��த�  (b) உணைவ� கட��த�  (c) அமிேனா அமில�ைத� கட��த�

(d)  ஆ�சிஜைன� கட��த�      

த�சா�� ஊ�ட�ைற��� ேதைவ�ப�வ�.

(a) CO ம��� ந��  (b)  ப�ைசய�   (c)  ��ய ஒள�  (d) இைவ அைன��� 2 

இைல��ைளக� இத�� உத�கி�றன.

(a) ஒள��ேச��ைகய�� ேபா� CO  ைவ எ����ெகா�வத��  (b) ஒள��ேச��ைகய�� ேபா� O  ைவ ெவள�ய��வத��

(c) ந�ராவ��ேபா�கி� ேபா�  ந�ராவ�ைய ெவள�ய��வத��  (d) இைவ அைன���

2 2

ப��தாவர�கள�� காண�ப�� எ�த� ெச� �����ைப உண� உ�ப�தி ெதாழி�சாைலக� என அைழ�கலா�?

(a) ைம�ேடாகா���யா  (b) ப��கண�க�  (c) எ�ேடாப�ளாசவைல  (d) உ�க�

க����டா,வ��க�  ேபா�ற ஒ���ண�� தாவர�கள�� காண�ப�� சிற�பான ேவ�க� ேபா�ற அைம�� இ�வா�

அைழ�க�ப�கிற�.

(a) ேவ�க�  (b) ஹா�ேடா�யா    (c) ைஹபா�க�  (d) �ேடால�  

மன�த உண���ழ� பாைதய�� அைமயாத உ��ப�ைன எ��க.

(a) ெதா�ைட  (b)  வா�    (c) வா���ழி  (d) கைணய� 

6 x 1 = 6

ெந�ரா� இர�த�தி� உ�ள கழி�� ெபா��கைள ___________ �ல� வ�க��கிற�

��சிகள�� �ைளயாக� ெசய�ப�வ� ______________

நர�� ம�டல� 'ெச�திகைள' ேவகமாக_____________ �ல� கட��கிற�

ஒள��ேச��ைகய�� உ�டா�� அமிேனா அமில�கைள கட��வ� ___________________

���ேகா� இர�� ைப�வ�� அமில �ல���களாக� ப�ள��� நிக�� ______________

ம��கள�� அதிக� ெவள�ேய�� கழி��ெபா�� ______________

15 x 2 = 30

A,B �றி�ப��ட தாவர� த���  வா��லா� தி��கள�� ெபய�கைள� �றி�ப��க. 

 

அ)A,B இ� ெபய�க�   

ஆ)A ய�� வழியாக� கட�த�ப�� ெபா��க� யாைவ? 

இ)B ய�� வழியாக� கட�த�ப�� ெபா��க� யாைவ? 

ஈ)எ�வா� A ய�� வழியாக ெபா��க� இைலக���� கட�த�ப�கி�றன?

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
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உண��ட�  அ�றா� எ�ன? எ�த வைகயான ப��தவர�கள��� ெப��பாலான வ�ல�கின�கள���

காண�ப�கிற�?

கீேழ ெகா��க�ப���ள ஊ�ட �ைறகேளா�,அவ�றி� சிற�� உ���கைள த�க எ����கா��க�ட� ெபா���க

த�சா�� ஊ�ட�ைறைம�ேகாைரசா ேவ�க�க���டா

ஒ���ண�க� ப�ைசய�  மாேனா�ேராபா

ம���ண�க�  ஹா�ேடா�ய�க�  ைஹப��க� 

ெகா��க�ப������ பட�ைத கவன��க. 

அ)பட� A,B ய�� காண�ப�� இய�க�கைள� �றி�ப��க. 

ஆ)எ�வா� இ�வ�ய�க�க� ெதா�டா� சி��கி இைலகள�� இய�க�கள�லி��� ேவ�ப�கி�றன? 

கா�றி�லா� �வாச�தி�------------------எ�ப� 6 கா�ப� ெகா�ட ேச�ம�,லா��� அமில� எ�ப�------------------க�ம� ேச�ம�.

ச��கைர� கைரச� ஆ�கஹாலாக மா�றமைடகிற�. 

அ)ேம�க�ட ெசயலி� எ�தைகய நிக��சி நைடெப�கிற�? 

ஆ)எ�த ���ய�� ஈ�ப�கிற�?

மன�தன�� �வாச�கா�றான�----------------------வழியாக----------------------��� ெச�கிற�.ம��கள�� ந�ரான�-------------வழியாக

உட���� ெச�� ந��� கைர���ள ஆ�ஸிஜ�--------------��� பர�கிற�.

ேவ� ஒ���ண�க��� இர�� எ����கா��க� த�க.அைவ ஓ��ய��கள�டமி��� உண��ெபா��கைள உறி�ச

ெப���ள சிற�� அைம�� யா�?

ம���ண�க�  எ�றா� எ�ன? இர�� எ����கா��க� த�க.

மன�தன�� சீரண ம�டல�தி� ந�ள� எ�ன?சீரண ம�டல�தி� பாக�கைள உண� ெச��� அ��பைடய��

வ�ைச�கிரமமாக எ��க.

�வாசி�த� எ�றா� எ�ன?கா���ள �வாசி�த��கான ேவதி�சம�பா��ைன எ��க.

ந��லி��� ெவள�ேய எ��க�ப�ட ம��க� ந��ட ேநர� உய��ட� இ��க��யா� ஏ�?

அ�ேமான�யாெடலி�, ��ேயாெடலி� வ�ல��க� எ�றா� எ�ன?எ����கா��க� த�க.

ெதா�டா� சி��கி� தாவர�தி� ெதா��ேபா� ஏ�ப�� மா�ற�திைன வ�ள��க.

தாவர�கள�� நைடெப�� ந�ராவ��ேபா�கிைன வ�ள��� மாதி� அைம�ப�ைன உ��ேநா��க. கீ�க�ட ெபா��க�

தாவர�கள�� எ�த அைம��ட� ஒ�ப�ட�ப�கிற�? 

1)கட�ப�� 2)ந��நிைற�த க�ணா��ழா�. 
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18)
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