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பத்தாம் வகுப்பு முதல் திருபுதல் ததரவ்ு 2022 

தேரம்: 3 மணி அறிவியல் - மாதிரி வினாத்தாள்         மதிப்பபண்:75 

பிரிவு –அ 

சரியான விடைடயத் ததர்ே்பதடுத்து எழுதுக                                    12×1=12 

1. ராக்ககட் ஏவுதலில் _______________ விதி/கள் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

அ) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி 

ஆ) நியூட்டனின் கபாது ஈரப்்பியல் விதி 

இ) நநரக்்நகாட்டு உந்த மாறாக் நகாட்பாடு 

ஈ) அ மற்றும் இ 

 

2. ஓடும் மகிழுந்து வளளபாளதயில் கெல்லும் நபாது பயணியர ், ஒரு பக்கமாக 

ொயக் காரணம்___________  ஆகும். 

அ) திளெக்கான நிளலமம்              ஆ) நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி 

இ) நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி     

ஈ) உந்த அழிவின்ளம விதி 

 

3. கிட்டப்பாரள்வ குளறபாடு உளடய கண்ணில் , கபாருளின் பிம்பமானது 

________  நதான்றுகிறது. 

அ) விழித் திளரக்குப் பின்புறம்                    ஆ) விழித்திளரயின் மீது 

இ) விழித்திளரக்கு முன்பாக                         ஈ) குருடட்ுத் தானதத்ில் 

 

4. ஒளி கெல்லும் பாளத _____________ அன்று அளைக்கப்படுகிறது. 

அ) ஒளிவிலகல்     ஆ) ஓளிக்கதிர ்       இ) ஒளி எதிகராளித்தல்  ஈ) ஒளிெச்ிதறல் 

 

5. காற்றில் அல்லது கவற்றிடத்தில் ஒளியின் திளெநவகம் ____________ 

அ) 3×108 மீவி-1   ஆ) 340 மீவி-1        இ) 3×10-8 மீவி-1      ஈ) 9.8 மீவி-1 

 

6. கீை்கண்டவற்றுள் எது மூவணு மூலக்கூறு? 

அ) குளுக்நகாஸ்    ஆ) ஹீலியம்       இ) காரப்ன் ளட ஆக்ளெடு    ஈ) ளைட்ரஜன்  

 

7. ஒதத் நியூட்ரான்களளயும் நவறுபட்ட அணு எண்களளயும் நவறுபட்ட நிளற 

எண்களளயும் ககாண்ட தனிமங்களின் அணுக்கள்____________ 

அ) ஐநொநடாப்புகள்                                               ஆ) ஐநொபாரக்ள்        

இ) ஐநொநடான்கள்                                                  ஈ) நவற்றணு மூலக்கூறுகள் 

 

8. ளநடர்ஜனின் கிராம் அணு நிளற___________ 

அ) 1கி             ஆ) 12கி                       இ) 14கி                      ஈ) 16கி 

 

9. காற்றில்லா சுவாெத்தின் மூலம் உருவாவது_____________ 

அ) காரந்பாளைட்நரட்                      ஆ) எத்தில் ஆல்கைால் 

இ) அசிடள்டல் நகா.ஏ                           ஈ) ளபருநவட ்
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10. கிளளக்காலிஸிஸ் நளடகபறும் இடம்______________ 

அ) ளெட்நடாபிளாெம்               ஆ) ளமட்நடாகாண்ட்ரியா 

இ) பசுங்கணிகம்                        ஈ) புறத்நதால் துளள 

 

11. ஒளிெந்ெரக்்ளகளய பாதிக்கும் கவளிப்புறக் காரணி______________ 

அ) நிறமிகள்          ஆ) இளலயின் வயது      இ) சூரிய ஒளி       ஈ) ைாரந்மான்கள் 

 

12. தாவர உள்ளளமப்பியலின் தந்ளத என அளைக்கப்படுபவர_்__________ 

அ) கநகமய்யா க்ரு          ஆ) ொக்ஸ்       இ) கால்வின்            ஈ) C.N.R ராவ் 

 

பிரிவு-ஆ 

 

எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்                                    (7×2=14) 

(கை்ைாய வினா : 22) 

 

13. நிளலமம் என்பது யாது? அதன் வளககள் யாளவ?                   

14. புவிப்பரப்பில் 100கிகி நிளறயுளடய மனிதனின் எளடளய கணக்கிடுக.  

15. குவி கலன்சு ஒன்றின் முன் கபாருள் F க்கும் C க்கும் இளடநய ளவக்கப்படும்     

      நபாது உருவாகும் பிம்பத்திற்கான கதிர ்வளரபடம் வளரக. 

16. ெரியா? தவறா? தவறு எனில் கூற்றிளனத் திருத்துக. 

      மந்த வாயுக்கள் அளனத்தும் ஈரணு மூலக்கூறுகள் ஆகும். 

17. ஒப்பு அணு நிளற – வளரயறு. 

18. நகாடிட்ட இடத்ளத நிரப்புக. 

      அ) புநராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் கூடுதல் அந்த அணுவின் ______       

      எனப்படும். 

      ஆ) ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்ளகநய அம்மூலக்கூறின்  

      ___________ ஆகும். 

19. இளலயிளடத்திசு (மீநொபில்) பற்றி குறிப்பு எழுதுக. 

20. ஒளிெந்ெரக்்ளகயின் ெமன்பாட்ளட எழுதுக. 

21. கபாருத்துக. 

      அ. புநளாயம் சூை் வாஸ்குலார ்கற்ளற - டிரசீனா 

      ஆ. நகம்பியம்     - கபரணிகள் 

      இ. ளெலம் சூை் வாஸ்குலார ்கற்ளற - நீளரக் கடத்துதல் 

      ஈ. ளெலம்     - இரண்டாம் நிளல வளரெ்ச்ி 

22. குவி கலன்சின் பயன்பாடுகள் நான்கிளன கூறுக. 

 

பிரிவு-இ 

எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்                                    (7×4=28) 

(கை்ைாய வினா : 32) 

 

23. நிளற – எளட , இவற்ளற நவறுப்படுதத்ுக. 

24. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிளயக் கூறி சில எடுதத்ுக்காட்டுகள் தருக.  

25. கிட்டப்பாரள்வ என்றால் என்ன ? அதன் குளறப்பாட்டிற்கான காரணங்களள     

      எழுதுக. 
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26. அவகாட்நரா விதியின் பயன்பாடுகள் யாளவ? 

27. அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்கு இளடநயயான நவறுபாடுகளள       

      அட்டவளனப் படுத்துக.  

28. ஆக்ஸிஜன் , ஓநொன் , ளைட்ரஜன் குநளாளரடு மற்றும் நீர ்ஆகியவற்றின்      

      மூலக்கூறு அளமப்ளப எழுதுக.  

29. நவறுப்படுத்துக: காற்றுள்ள சுவாெம் – காற்றில்லா சுவாெம்.  

30. விளக்கம் தருக:  

      அ) ATP                         ஆ) ADP                        இ) NAD                         ஈ) NADP 

31. ஒளிெந்ெரக்்ளகளய பாதிக்கும் காரணிகள் யாளவ? 

32. கலன்சிற்கான காரட்ீசியன் குறியீட்டு மரபிளன கூறுக. 

 

பிரிவு-ஈ 

அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி                                                    (3×7=21) 

 

33.  அ) நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதிளயக் கூறுக. 

       ஆ) விளெயின் ெமன்பாட்ளட நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி மூலம் தருவி. 

(அல்லது) 

34.  அ) ஒளியின் ஏநதனும் ஐந்து பண்புகளளக் கூறுக. 

       ஆ) கிட்டப்பாரள்வ மற்றும் தூரப்பாரள்வ குளறப்பாட்டிளன      

              நவறுப்படுதத்ுக. 

 

35. நவீன அணுக்ககாள்ளகயின் நகாட்பாடுகளள எழுதுக. 

(அல்லது) 

36. அ) ஐநொநடாப் மற்றும் ஐநொபார ்என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுத் தருக. 

      ஆ) நமால்களின் எண்ணிக்ளகளயக் கண்டறிக. 

             அ) 27 கி அலுமினியம் 

             ஆ) 1.51 × 1023 மூலக்கூறு NH4Cl 

 

37. பசுங்கணிகத்தின் அளமப்ளப படம் வளரந்து விளக்குக. 

(அல்லது) 

38. விளக்குக. 

      அ) ஆரப்நபாக்கு அளமந்தளவ 

      ஆ) ஒன்றிளணந்தளவ 

      இ) சூை்ந்தளமந்தளவ.  

 

 

 

                                                                            S.PALANI B.Sc., M.A., M.A., B.Ed., 

          B.T ASSISTANT – SCIENCE 

                                                                     GOVT.HIGH.SCHOOL. N.M.KANDIGAI 

                                                                     THIRUVALLUR DIST. 
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