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க�வ� அ�� அல��ேத�� -7 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

�����ழ� பா�கா��

Total Mark : 60

2 Mark Questions
20 x 2 = 40

ப��வ�வனவ�ைற உ�ப�தியாள�க�, பல வைகயான �க�ேவா�க� ,சிைத�பைவக� என வைக�ப���க .  

அ)வ�ண�� ��� ஆ)ெவ���கிள� இ)ஓணா� ஈ)பா��க� உ)ெச�ப��தி ஊ)ைந�ேராபா���யா 

வாழிட�ைத� ெபா��� உ�ன�க� ப�ேவ� தகவைம�கைள�   ெப���ளன . 

ப��வ�வனவ�ைற ெபா���க

(அ)ம��க� இற�க� 

(ஆ) ஒ�டக� த��த ேதா�

(இ)தவைள  ���� 

(ஈ)பறைவக�வ�ரலிைட ச��ைடய ப��ன�கா�க�

ேகா��ட  இட�ைத நிர��க : அ) வ�ல�கின�க� �வாசி�தலி� ேபா� ....ெவள�ய�ட�ப�கிற�. ஆ) ��ய ஒள�ய��

 ��ன�ைலய�� தாவர�களா� தயா��க�ப�� ெபா�� .....ஆ�� 

பா����ய�க�� ��ைசக��  இற�� ேபான அ�ல� அ�கிய தாவர,வ�ல��கைள �மிய�� சிைத�க

காரணமாகி�றன. சிைத�த ெபா��க� ம��ழ�சி�� உ�ப��ேபா� ,தாவர�கள�� வள��சி�� பய�ப�கிற�. இைத

நா� எ�னெவ�� அைழ�கலா�.?

ப��வ�� ப�திைய� ப��� த��த வ�ைடைய� க�டறி�� ேகா��ட இட�கைள நிர��க  (த��� வ�ைளவ��ப�, கன

உேலாக�க� , கா�ப�-ைடஆ�ைஸ� , க�தக �க�க� )  பாதரச� ,�ேரன�ய� ,ேதா�ய� ,ஆ�ெசன�� ......கல�த

கலைவய�லி��� ெவள�ேய�ற�ப��. கழி� ெபா��க�  மன�த��� ....ம��மி�றி ��நிைலைய�� பாதி�கி�ற�

.நில�க�ய�� உ�ள ...........அமில மைழ உ�வாக காரணமாவேதா� ம��ம�லாம� ,ப�ைமயக

வா� ..........ெவள�ேய�ற�ப��  காலநிைல மா�பா������ �வ� ெவ�ப மா�த����  காரணமாகிற�.

உய�� ப�ளா����க� தயா��க� பய�ப�� தாவர�க� யாைவ?

உய�� ப�ளா����க� தயா��க� பய�ப�� தாவர�க� யாைவ?       

ெபா��தம�றைத ந���க.   அ)  தாவர�க� , ெவ���கிள�, தவைள, �லி, பா�� 

ஆ) ஆைனமைல, ேகா�ய�கைர, ேவட�தா�க�,��ட��ைற      

ப��வ�� உய��கைள� ெகா�� ந����ழலி� காண�ப�� உண��ச�கிலிைய எ��க  (சிறிய  ம��, தாவர மிதைவ

உய�� ,ம�� ெகா�தி ,வ�ல�� மிதைவ உய�� )

 ப��வ�வனவ�ைற பய�ப��தி உண�� ச�கிலிைய உ�வா��க . 

பா��, ��, தவைள, ெவ���கிள� 

ப��வ�� உண�வைலைய உ�� ேநா�கி ,தவறான ��ைற�  ேத��ெத��க .  அ)'A'உ�ப�தியாள�க�    'F'தாவர உ�ண�  

       'H'அைன�� உ�ண�   'I'இ�தி ஊ� உ�ண� 

ஆ)பட�தி��ள உண�வைலகள�� எ�தைன உண�� ச�கிலிக� உ�ளன எ�பைத� க��ப���க.  

ப��வ�� உய��-ேவதிய �ழ�சிைய� க�டறி�� ப��வ�� வ�னா�க��� வ�ைடயள��க .

 

அ)எ�வைக ஊ�ட�ெபா�� ப�மா�கிற�.ஆ)அ �த� ஈ வைர நைடெப��  ெசய�க� யாைவ ?

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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5 Mark Questions

கீ��ள உண�� ச�கிலிைய� ப���  �ைற�ப��தி ,அதைன ஆ�ற� ப�ரமிடாக மா��க . 

ம�ெப�- ��வ�- க�பள����சி - ப��� 

ெகா��க�ப�ட எ����கா��ைன�  ப���� கீ��ள வ�னா�க��கான வ�ைடய�ைன�  த�க , 

   அ )Aஅ�ல� B ேகா�கள�� எ� ஆ�ற� ஒ��கிைன�  �றி�கிற� ?          அத�கான காரண�ைத�  ��க . 

  ஆ)சிைத�பவ�றி�� ஒ� எ����கா�� த�க . 

அ)1 ம��� 3 இ� காண�ப�� நிக��சிகைள எ��க  

ஆ) நிக�� 1 ஐ வைரய��க 

ெபா���க. 

உய��ய சிைத� அைட�� கழி�கைள, உய��ய சிைத� அைடயா� கழி�க�ட� ஒ�ப��க.

ெபா�� A B C

உய��ய சிைத� அைட�� ெபா��ப�ளா���ேதா� உேலாக�

உய��ய சிைத� அைடயா� கழி� மர� கா�ய�காகித�

A-ஐ, B-உட� ெபா���க.

ெபா��க�(A) அட�கி��ள ப�தி� ெபா��க� (B)

1.ெப�ேராலிய� அ) ம�கா�ேசாள�, உ�ைள�கிழ�� ம��� வ�வசாய வ�ைள ெபா��க�

2.நில�க� ஆ)ைஹ�ேரா கா�ப�க� ம��� சில க�ம ெபா��க�

3.உய�� ப�ளா���இ) கா�ப�, க�தக�, ைஹ�ரஜ�, ஆ�ஸிஜ� ம��� ைந�ரஜ�

A-ஐ, B-உட� ெபா���க.

(A) (B)

1.க���� த�க� அ) �வ� கிராம�

2.ப�ம எ�ெபா�� ஆ)ெப�ேராலிய�

3.உலக� ���கிவ��ட�இ) நில�த� ந�ன ��

4.மைழந��� ேசக��� ஈ) நில�க�

கழி�� ெபா��கள�� வைகக� யாைவ?

ந�� ேமலா�ைம எ�றா� எ�ன?

4 x 5 = 20

அ)கீ��ள ெபா�ைள வைக�ப���க .க�ைட 

காகித�,ப�ளா���,��க� 

ஆ)உ�க�ைடய வைக� பா���கான வ�ள�க�ைத� த�க 

உ�க�ைடய ப�திய�� ந��� த���பா��னா� ம�க� அ�ல�ப�கிறா�க� .எனேவ ந���த���பா��ைன� தவ���க

எ�ென�ன �ைறகைள� ைகயா�வ ��க� ?

�ைக ,�ைக ,எ�� ேநா�கி��  �ைக ம�டல� .இ��ழ� உட� நல�தி�� ஏ�றதா எ�பைத ஏ���ெகா�கிற��களா ?

க�ைய எ��பதினா� ஏ�ப�� த�ைம பய��� ெசய�கைள�  ப��யலி� .

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
           ஆக்கம் : மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., ப.ஆ அ.உ.நிலைப் பள்ளி, பழையவலம் - திருவாரூர் மாவட்டம்.




