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க�வ� அ�� அல��ேத�� -8 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

கழி�ந�� ேமலா�ைம

Total Mark : 25

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

4 x 1 = 4

ந��னா� பர�� ேநா��� எ����கா�� த�க.

(a) ெசாறிசிர��  (b) கின�யா��ேநா�  (c) பா�ைவ��ைறபா�  (d) ைட�பா�� 

ப��த ம��� மித��� ெபா��கைள இ�த� ��திக��� �ைறயா�  ந��கலா�.

(a)   �த�நிைல� ��திக���  (b) இர�டா� நிைல� ��திக���   (c) ��றா� நிைல� ��திக���

(d)  ேம�பர��� ��திக��� 

எ� தி��ப� ெபற இயலாத வள� ?

(a)  க�   (b) ெப�ேராலிய�  (c) இய�ைக வா�  (d) அைன���

இய�ைக வா�வ�� காண�ப�� �த�ைமயான ெபா�� .

(a) ஈ�ேத�  (b) ம��ேத�  (c) �ேராேப�  (d) ப��ேட �

5 x 1 = 5

��ய ஆ�ற� ேநர�யாக மி� ஆ�றலாக மா�வ� ________________

ைஹ�ரஜன�� எ�த� ெவ�ப� எ�தனாைல வ�ட _______________ மட�� அதிக�.

ைஹ�ரஜ�, ெப�ேராலிய� ெபா��கள�� எ�த� ெவ�ப�ைத வ�ட _____________ மட�� அதிக� 

ேவதி�ைறய�ேலா அ�ல� வ�க��த� �ைறய�ேலா கழி� ந�ைர ��திக���� நிைல _______________

இர�த� �� ேநா� எ�ப� ______________

8 x 2 = 16

ஆ�ற� கண�கீ� எ�ப� எ�ன?

��ய ஆ�ற� எ�றா� எ�ன?

A,B நகர�கள�� காண�ப�� ெதா��ேநா�க� ப�ைட வைரபடமாக�  ெகா��கப���ள� .    1.ெட��

கா��ச�, 2.எலி� கா��ச�,  3. காலரா, 4.சி��� �ன�யா  

   அ)  நகர� A ய�� காண�ப�� ேநா��� எ�ன காரண�? 

   ஆ) எ�நகர�தி���  கழி�ந��க�,��ைம மிக அதிக அளவ�� ேதைவ�ப�கிற�? 

   இ ) A நகர�தி� உ�ள ேநாய�ைன எ�வா� க���ப���வ ��க�? 
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 ஓ�  ஊ�� 2008-2009 ஆ�  ஆ��� ஏ�ப�ட ெதா��ேநா�கள�� வ�வர�  வ�ட வைரபடமாக� 

ெகா��க�ப���ள�.இதைன�  ���� ேநா�கி� கீ��ளவ�றி�� வ�ைடயள��க��  . 

  அ) ெப��பாலான ம�கைள� தா�கிய ேநா�க� யாைவ ? 

  ஆ) எ�வா� இ�ேநா�க� பர�கி�றன? 

  இ) ம�ற இ� ேநா�கைள� க���ப���� எைவேய�� ��� �ைறகைள எ��க . 

மாறி��ள, தி��ப ெபற இய��, தி��ப� ெபற இயலாத வள�கைள �ைறயாக� ெபா���க .

            வள�க� A B C

தி��ப� ெப�� வள�க�  க� கா�� ெப�ேராலிய� 

தி��ப� ெபற இயலாத வள�க�  ைஹ�ரஜ�இய�ைக வா�  ��ய ஒள� ஆ�ற� 

 ெபா��தாைத ந���க . 

  a)  உய��-ஆ�கஹா�, ப�ைச �ச�, உய�� -ஈத�, ெப�ேராலிய� . 

  b)  காலரா, ைடஃபா��, ெசாறி சிர��, சீதேபதி.

தி��ப� ெபற இயலாத வள� எ�ப� ஓ� இய�ைக வள�. இதைன மன�த �க�வ�� ேவக�ைத�வ�ட மிக

 ேவகமாக  இய�ைக நிக�வ�னா� ம���� உ�வா�கலா� . 

ேம�க�ட ��ைற� ப��� , தவறானதா அ�ல� ச�யானதா எ�பைத உ�தி ெச�க. தவறாக

இ��தா�, ச�யான ��றிைன� ��க.

ஆ�றைல� ேசமி�க உத��  சாதன�கைள� ப��வ�வனவ�றிலி���  ேத��ெத��க��.ஒள���

ப��க� தாமிர மி�அைட,��ய ந���ேட�றி, மி�   ந���ேட�றி ,ட��ட� வ�ள��க�, மி�ன� மி�

அைட .
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