Class:

2

Total Question: 40

Subject: Science

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
பின்வவனவற்றில் எ கிரகம் அல்ல?

No.
Q.2

(1) மி (2) ரியன் (3) ெசவ்வாய் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.3

தவறான அறிக்ைகையக் றிக்கம்.

Question
பற்களால் நகங்கைளக் கப்ப ஒ நல்ல பழக்கம்.இந்த
அறிக்ைக
(1) உண்ைம (2) ெபாய் (3) ெசால்ல யா (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.4

(1) ெசங்கல் மற்ம் சிெமண்டால் கட்டப்பம்
வீகைள க்கா வீ என்பார்கள். (2) அதிக மைழ
அல்ல பனிப்ெபாழி உள்ள இடங்களில் சாய்ந்த
ைர பயன்பத்தப்பகிற. (3) ற்கால மனிதன்
பல மாக் கட்டத்தில் வாழ்ந்தான். (4) நாேடாகள்
வாழ்வதற் டாரங்கைளம் ேகரவன்கைளம்
பயன்பத்தினர்.
Q.5

_________________________

பகல் ேநரத்தில் சந்திரைனக் காணலாம். இந்த அறிக்ைக
(1) உண்ைம (2) ெபாய் (3) ெசால்ல யா (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

சரிதா எமிச்சம்பழம் தயாரித்தாள். இதற்
Q.6
தண்ணீரில் சர்க்கைர மற்ம் எமிச்ைச சா ேசர்த்
கிளறினாள். எமிச்ைசப் பழம் ________ ஆம்.

ஸ்ட்ராெபர்ரிகைள தயாரிக்க பயன்பத்தலாம்
(1) பால் (2) பனிக்ழ் (3) அரிசி (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

(1) திடமான (2) வா (3) திரவ (4) ேமேல உள்ள
அைனத்ம்
Q.7

உடைல நிமிர்த்தி ைவப்ப எ?

Q.8

(1) மட்கள் (2) எம் (3) ைள (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல
Q.9

பின்வவனவற்றில் எ பாகாப் உணகள் என்
அைழக்கப்பகிற?

(1) தண்ணீர் (2) மண்ெணண்ெணய் (3) பால் (4) சா
Q.10

டயர் எதனால் ஆன?

ஒளிச்ேசர்க்ைக காணப்பகிற
(1) விலங்கள் (2) ெசகள் (3) பறைவகள் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

(1) ைவட்டமின்கள் (2) கனிமங்கள் (3) இரண்ம் (1)
மற்ம் (2) (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.11

______________ சைமயக்ப் பயன்பத்தப்பம்
எரிெபாள்.

Q.12

(1) A) ேதால் (2) B) கண்ணா (3) C) ரப்பர் (4) D)
பத்தி

ராதிகாவின் அம்மா ளிர்சாதன ெபட்யில் ஐஸ்கிரீைம
ைவத்திந்தார். திெரன மின்சாரம் ண்க்கப்பட்
ஐஸ்கிரீம் கைரந்த. ராதிகா பள்ளியிலிந் வந்தம்
ளிர்சாதனப் ெபட்ையத் திறந் ஐஸ்கிரீம்
உகியிப்பைதக் கண்டாள். அவள் அழ ஆரம்பித்தாள். ஒ
த்த சேகாதரனாக அவள் அவைத எப்ப நித்வ?
(1) ராதிகாைவ திட் (2) அவக்காக இன்ெனா ஐஸ்கிரீம்
வாங்கிக் ெகா (3) காத்திக்கச் ெசால்ங்கள், மின்சாரம்
திம்பியடன் அ மீண்ம் உைறந்விம் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.13

ஏபவர்கள்_____.
(1) வளர ஆதர ேதைவ (2) ெபரிய மரங்கள் (3)
மிக்ள் வளம் (4) இைலகள் இல்ைல

Q.14

நீர் _________க் பயன்பத்தப்பகிறதா?
(1) மரங்கைள ெவட்தல் (2) ல் (3) ேதநீர் தயாரித்தல் (4)
ங்கிற
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Q.15

ளியமரம் எ?

Q.16

(1) சணி (2) உயர்ந்த (3) தாமைர (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.17

பழங்காலத்தில் பயணம் ெசய்ய பயன்பத்தப்பட்ட
விலங்கள் எ?

(1) ஏெனன்றால் அ நமக் ஆற்றைலம் ஊட்டச்சத்ைதம்
ெகாத் வளர உதகிற. (2) ஏெனன்றால் நாம் பசியாக
உணர்கிேறாம். (3) ஏெனனில் நம உடல் உணைவ
உண்டாக்வதில்ைல. (4) இைவ அைனத்ம்
Q.18

கள் கட்டப்பகின்றன

நான் ஒ மந்தகம் நடத்தி மந் விற்கிேறன். நான் யார்?
(1) ேவதியியலாளர் (2) டாக்டர் (3) ேமலாளர் (4)
வானியலாளர்

(1) ெவள்ளா (2) சிங்கம் (3) நாய் (4) திைரகள்
மற்ம் எகள்
Q.19

உண ஏன் இன்றியைமயாததாக கதப்பகிற?

Q.20

(1) பறைவகள் (2) மா (3) ைன (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

இைத ேகட்ட ராம் ரியன் நட்சத்திரமா கிரகமா என்ற
தைலப்பில் ராம் ேமாகம் வாக்வாதம் ெசய்
ெகாண்ந்தனர். இைடயில் வந் அவற்ைற விரிவாக
விளக்கினார். ராைலப் ேபான்ற நிைல நீங்கம் இந்தால்
என்ன ெசய்வீர்கள்?
(1) ராைமம் ேமாகைனம் காவல் நிைலயத்திற்
அைழத்ச் ெசல்ங்கள். (2) வாக்வாதம் ெசய்ததற்காக
ராைமம் ேமாகைனம் திட்ங்கள். (3) விஷயத்ைத சரியாக
விளக்கி, அவர்கள் ெதளிவாகப் ரிந்ெகாள்ள உதங்கள்.
(4) எம் ெசய்யாேத.

Q.21

எந்த விலங் விஷத்ைத உற்பத்தி ெசய்கிற?

Q.22

(1) எலி (2) பாம் (3) திைர (4) இவற்றில் ஏமில்ைல
Q.23

பச்ைசயாக உண்ணக்ய உண _______ ஆம்.

அரிசி இதில் நிைறந்ள்ள:
(1) கார்ேபாைஹட்ேரட்கள் (2) ெகாப்கள் (3) ரதங்கள்
(4) இவற்றில் ஏமில்ைல

Q.24

(1) அரிசி (2) ேகாைம (3) ஆப்பிள் (4) இைறச்சி

திைசகள்: பின்வம் விலங்கைள அவற்றின் க்கடன்
ெபாத்தம். ேகட் கீேழ ெகாக்கப்பட்ள்ள
விப்பங்களிலிந் பதில்கைளத் ேதர்ந்ெதக்கம்
(1) ப்ைப (2) ட்டம் (3) ட்டம் (4) திரள்

Q.25

திைசகள்: கீேழ உள்ள திர்கைளப் பத், கீேழ
ெகாக்கப்பட்ள்ள விப்பங்களிலிந்
பதிலளிக்கம், நான் என் தந்ைதையப் ேபால
கர்ஜிக்கிேறன். யாக்ம் பயப்படவில்ைல. என
ம்பத்டன் நான் ைகயில் வசிக்கிேறன்.

Q.26

_____ சத்தான உணவின் உட்களில் ஒன்றாம்.
(1) பீஸ்ஸா (2) ைவட்டமின் (3) பர்கர் (4) சாக்ேலட்

(1) ஆட்க்ட் (2) சைத (3) நாய்க்ட் (4) ட்
Q.27

இவற்றில் எ உயிரினங்கைள மட்ம் றிக்கிற?

Q.28

(1) ேமகங்கள், ெநப், ஆகள் (2) ெநப்,
ஆகள், மரங்கள் (3) பறைவகள், மரங்கள், க்கள்
(4) ஆகள், பறைவகள், மரங்கள்
Q.29

ேராஹன் ெவண்ெணய் மற்ம் ெநய்ைய அதிகமாக
சாப்பிட விம்கிறார். இந்த உணப் ெபாட்கைளப்
பற்றிய சரியான அறிக்ைகையத் ேதர்ந்ெதக்கம்.

(1) சப்பாத்தி மற்ம் பப் (2) சாதம் மற்ம் கறி (3) பர்கர்
மற்ம் ெபாரியல் (4) ெராட் மற்ம் ேதன்
Q.30

(1) இந்த உணப் ெபாட்கள் உடலில் ேசமித்
ைவக்கப்பம். (2) இந்த உணப் ெபாட்கள்
ஆற்றைலத் தகின்றன. (3) இைவ நமக்
ெகாப்ைபக் ெகாக்ம். (4) இைவ அைனத்ம்
Q.31

ஒளிச்ேசர்க்ைகயின் ேபா தாவரங்கள் எந்த வாைவ Q.32
ெவளியிகின்றன?
(1) ஆக்ஸிஜன் (2) கார்பன்ைட ஆக்ைச (3)
ைநட்ரஜன் (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

எந்த உணப் ெபாட்கைள சாப்பிவ ஆேராக்கியமற்ற?

டன் ஸ்ட்ேராக்கின் ேபா:
(1) பறைவயின் இறக்ைககள் கீழ்ேநாக்கி நகம் (2)
பறைவயின் இறக்ைககள் ேமல்ேநாக்கி நகம் (3) பறைவயின்
வால் அதன் திைசைய மாற்கிற (4) பறைவயின்
இறக்ைககள் அைசவதில்ைல

ஒலி மற்ம் படங்கைள _______ லம் ஒளிபரப்பலாம்.
(1) ெசய்தித்தாள் (2) வாெனாலி (3) ெதாைலக்காட்சி (4)
ெதாைலநகல்
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Q.33

ெடங் ____ லம் பரகிற.

Q.34

(1) வீட் ஈ (2) ெகா (3) ேதனீ (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.35

(1) நாம் அவசரமாக பக்கட்களில் இறங்க ேவண்ம். (2)
மற்ற ழந்ைதகைள இக்க டா. (3) மற்ற
ழந்ைதகைள நாம் தள்ளக்டா. (4) வரிைசயாக
பகளில் ஏற ேவண்ம்..

சப்பாத்தி ெசய்ம் ேபா உங்கள் அம்மா சிறி மாைவ Q.36
எத் உட்வார். பிற அைத உட்டல் ள்
ெகாண் விரிக்கிறாள். இ மாவின்____ஐ மாற்ம்.
(1) ெதாதி (2) மனிதன் (3) வவம் (4) நிைல

Q.37

கன் என்ப இளைமயான

பின்வவனவற்றில் எைத பக்கட்களில் ெசய்யக்டா?

Q.38

(1) நாய் (2) மா (3) ைன (4) இவற்றில் ஏமில்ைல

ககள், ஆந்ைதகள் மற்ம் பந்கள் உள்ளன:
(1) பரந்த, தட்ைடயான ெகாக்கள் (2) பரந்த,
ெமன்ைமயான ெகாக்கள் (3) நீண்ட, ெமல்லிய, வைளந்த
ெகாக்கள் (4) கனமான, ர்ைமயான, வைளந்த
ெகாக்கள்
அனிதா கல் கட்டப்பம் கட்டங்கைள வவைமக்கிறார்.
அவள் ெதாழில் என்ன?
(1) கட்டட வவைமப்பாளர் (2) நடத்னர் (3)
ெபாறிைறயாளர் (4) விமானி

Q.39

மிகம் ளிரான பதிகளில் காணப்பம் பறைவ
எ?
(1) தீக்ேகாழி (2) ேகாழி (3) ெபன்யின் (4) இவற்றில்
ஏமில்ைல

Q.40

பட்டாம்ச்சியின் நீண்ட நாக் அைழக்கப்பகிற:
(1) ெசள் (2) ேராேபாஸ்கிஸ் (3) ஸ்ேடாமாட்டா (4)
உறிஞ்பவன்
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