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( 1. இயக்ெவிதிெள், 2.ஒளியியல்,7.அணுக்ெளும் மூைக்கூறுெளும்,12.ோவர உள்ளலமப்பியல் மற்றும் ோவர கெயலியல்) 

நேரம்: 2:30 மணி         மதிப்பெண்கள்: 75 
Part-I 

கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடடடயத் நேர்ந்பேடுக்கவும்   12 X 1 = 12 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நிடைமம் எேடனச் சார்ந்ேது? 

(a) பொருளின் எடட (b) நகாளின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் (c) பொருளின் நிடை (d) அ மற்றும் ஆ 

2. 10 பச.மீ குவியத்தூரமுள்ள குவி பைன்சில் இருந்து பொருளின் அளவுக்கு சமமான, ேடைகீழான 
பமய்பிம்ெம் கிடடக்க பொருள் டவக்கப்ெட நவண்டிய போடைவு 
(a) 10 பச.மீ  (b) ஈறிைாத் போடைவு (c) 20 பச.மீ  (d) 15 பச.மீ 

3. 20Ca40 ேனிமத்தின் உட்கருவில்  

(a) 20 புநராட்டான் 40 நியூட்ரான்   (b) 20 புநராட்டான் 20 நியூட்ரான்  
(c) 20 புநராட்டான் 40 எைக்ட்ரான்   (d) 20 புநராட்டான் 20 எைக்ட்ரான் 

4. காற்றில்ைா சுவாசத்தின் மூைம் உருவாவது 
(a) கார்நொடைட்நரட்    (b) எத்தில் ஆல்கைால்  
(c) அசிட்டடல் நகா.ஏ    (d) டெருநவட் 

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவைான கூற்று எது? 
(a) உந்ே மாற்ைமானது விடசயின் திடசயிநைநய அடமயும்.  

         (b) சீரான வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் திடசநவகத்தின் எண்மதிப்பு மாறிலியாகும்.  
         (c) ேராசுத்ேட்டுகளில் பசயல்ெடும் விடச முேலியன சமன் பசய்யப்ெட்ட விடச அகும்   
         (d) ஓடும் மகிழுந்து வடளொடேயில் பசல்லும் நொது ெயணியர், ஒரு ெக்க மாக சாயக் காரணம் 
               திடசக்கான நிடை மம் ஆகும். 
6. நியூட்டனின் மூன்ைாம் இயக்க விதிப்ெடி விடனயும், எதிர்விடனயும் 

(a) ஒநர பொருளின் மீது எப்நொதும் பசயல்ெடும்  
(b) ஒநர அளவும், திடசயும் உடடயது 
(c) எப்நொதும் எதிர் திடசகளில் பசயல்ெடும்  
(d) இருபொருள்களின் மீது ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்ோக பசயல்ெடும் 

7. ஒரு ஒளிக்கதிர் நீரிலிருந்து கண்ணாடிக்குள் நுடழயும்நொது 

(a) ஒளியின் நவகம் குடைவோல் பசங்குத்துக் நகாட்டட நோக்கி வடளயும் 
(b) ஒளியின் நவகம் அதிகரிப்ெோல் பசங்குத்துக்நகாட்டட நோக்கி வடளயும் 
(c) ஒளியின் நவகம் அதிகரிப்ெோல் பசங்குத்துக்நகாட்டிலிருந்து விைகிச் பசல்லும் 
(d) ஒளியின் நவகம் குடைவோல் பசங்குத்துக் நகாட்டிலிருந்து விைகிச் பசல்லும் 

10th Science Revision Exam Model Question Paper 2022
                           www.Kalvikavi.com

www.kalvikavi.com www.padavelai.com

Dear Teachers and Creaters Send Your materials our mail Id : kalvikavi.blog@gmail.com

www.ka
lvi

ka
vi.

co
m



Page | 2  
 

8. குவி பைன்சினால் உருவாக்கப்ெடும் பமய் பிம்ெங்கள் எப்பொழுதும் 
(a) ேடைகீழானடவ     (b) நேரானடவ  
(c) பொருளின் அருகில் இருக்கும்   (d) ஏதுமில்டை 
 

9. பின்வரும் இடணகளில் ஐநசாநடாப்டெ நேர்ந்பேடு. 

(a)  6C13,7N14  (b)  18Ar13,20Ca40  (c)  6C12, 6C14  (d) 5B12, 6C13 

10. பின்வருவனவற்றுள் எது ஈரணு மூைக்கூறு? 

(a) CO   (b) CO2   (c) SO3   (d) PO4 

11. குநளாநராபிளாஸ்ட் என்ெது 

(a) ெசுங்கணிகம் (b) பவளிர்கணிகம்  (c) மஞ்சள் கணிகம் (d) நிைமற்ை கணிகம் 

12. உள்நோக்கிய டசைம் என்ெது எேன் சிைப்புப் ெண்ொகும்? 

(a) நவர்  (b) ேண்டு   (c) இடைகள்   (d) மைர்கள் 

Part –II 

ஏநேனும்  7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளி ( வி. எண்:22 கட்டாயம்)   7 X 2 = 14 

13. நிடை-எடட, இவற்டை நவறுெடுத்துக. 

14. 5N  மற்றும் 15N விடச மதிப்புடடய இரு விடசகள் ஒநர நேரத்தில் பொருள் மீது பசயல்ெடுகின்ைன. 

இடவகளின் போகுெயன் விடச மதிப்பு யாது? எத்திடசயில் அது பசயல்ெடும்? 

15. ஸ்பேல் விதிடயக் கூறுக. 

16. கிட்டப்ொர்டவ குடைொட்டிற்கான காரணங்கள் யாடவ? 

17. நொக்குவரத்துச் டசடக விளக்குகள் சிவப்பு நிைத்தில் அடமக்கப்ெடுவேன் காரணம் என்ன? 

18. ஒப்பு அணுநிடை – வடரயறு 

19. நவ றுெட்ட ஈரணு மூைக்கூறுகளுக்கு 2 எடுத்துக்காட்டு பகாடு. 

20. ஒளிச்நசர்க்டகக்கு நேடவயான கார்ென் எதிலிருந்து பெைப்ெடுகிைது? 

21. காற்று சுவாசத்திற்கும் காற்றில்ைா சுவாசத்திற்கும் பொதுவான நிகழ்ச்சி எது? 

22. 10 பச.மீ குவியதூரமுடடய ஒரு குவிபைன்சு முன்பு ஒரு பொருள் டவக்கப்ெடுகிைது. எனில் 15 பச.மீ 

போடைவில் பொருள் இருந்ோல் பிம்ெத்தின் இயல்பு யாது? 
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Part- III 

ஏநேனும்  7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளி ( வி. எண்:32 கட்டாயம்)   7 X 4 = 28 

23. (i) நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதிடயக் கூறுக. 

          (ii) நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதிக்கான எநேனும் 2 உோரணங்கடளக் கூறுக+ 

24. (i) நகாடிட்ட இடத்டே நிரப்புக. 

கண்ணுறு ஒளியில் ______ நிைம் குடைந்ே அடை நீளத்டேயும், ________ நிைம் அதிக அடை 

நீளத்டேயும் பகாண்டிருக்கும்.   

(ii) குவிபைன்சின்  ெயன்கள் யாடவ? 

25. (i) விழி ஏற்ெடமவுத் திைன் என்ைால் என்ன?   

(ii) விழி ஏற்ெடமவுத் திைன் குடைொட்டட எவ்வாறு சரி பசய்யைாம்? 

26. i) ஒப்பு அணுநிடைக்கு அைகு இல்டை-விளக்குக. 

ii) அணுக்கட்டு எண் - வடரயறு. 

27. அணுக்கள், மூைக்கூறுகள் நவறுெடுத்துக. 

28. ஒளிச்நசர்க்டக என்ைால் என்ன? இது பசல்லில் எங்கு ேடடபெறுகிைது? 

29. இருவித்திடைத் ோவரத் ேண்டின் வாஸ்குைார்கற்டையின் அடமப்டெப் ெற்றி எழுதுக. 

30. (i) கணிகங்களின் வடககள் யாடவ?  (ii) கிரானா என்ைால் என்ன? 

31. விடசயின் சமன்ொட்டட நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி மூைம் ேருவி. 

32. 5 கிகி நிடையுள்ள பொருபளான்றின் நேர்நகாட்டு உந்ேம் 2.5கிகி மீவி-1 எனில் அேன் 

திடசநவகத்டே கணக்கிடுக. 

 

Part –IV 

கீழ்க்கண்ட அடனத்து வினாக்களுக்கும்  விடடயளி                                3 X 7 = 21 

33. அ.  i) ராக்பகட் ஏவுேடை விளக்குக.   

                 ii) நிடைமம் என்ெது யாது? அேன் வடககள் யாடவ?     (அல்ைது) 
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         ஆ.  i)   ஒளியின் ஏநேனும் ஐந்து ெண்புகடளக் கூறுக.  

                  ii) 10 பச.மீ. குவியத்போடைவு பகாண்ட குவிபைன்சிலிருந்து 20 பச.மீ. போடைவில்                           

                        பொருபளான்று   டவக்கப்ெடுகிைது எனில் பிம்ெம் நோன்றும் இடத்டேயும், அேன்   

                       ேன்டமடயயும்   கண்டறிக. 
 
34. அ. i)    CH4, CO ஆகியவற்றின் கிராம் மூைக்கூறு நிடைடய கண்டுபிடி. 

ii)    கீழ்க்கண்ட மூைக்கூறுகளின் இருந்து நவற்ைணு மூைக்கூறுகடள கண்டறிந்து அவற்டை      
        அணுக்கட்டு  எண்களின்ெடி அட்டவடணயில் நிரப்புக.  

   C6H12O6, P4, NH3, HCl, N2, CO, O3,     
     NH4Cl, CaCO3, O2, SO2    

                         
  (அல்ைது) 

           ஆ. i) அவகாட்நரா கருதுநகாடள டைட்ரஜன் மற்றும் குநளாரின் இடணந்து டைட்ரஜன்  
      குநளாடரடு உருவாகும் விடனடயக்பகாண்டு விவரி 

 ii)  அவகாட்நரா விதியின் ெயன்ொடுகள் யாடவ? 
  
35. அ. i) ஒளிச்நசர்க்டகயின் நொது இருள் விடனக்கு முன்பு ஏன் ஒளி விடன ேடடபெை நவண்டும்? 

        ii) ஒளிச்நசர்க்டகயின் ஒட்டுபமாத்ே சமன்ொட்டட எழுதுக.                                                                (அல்ைது) 
 
ஆ. i) ஒளிச்நசர்க்டகயின் ஒளிசார்ந்ே பசயல் எவ்வாறு ஒலிசாராே பசயலிலிருந்து நவறுெடுகிைது.    
         இந்நிகழ்ச்சியில் ஈடுெடும் மூைப்பொருள்கள் யாடவ? இறுதிப் பொருட்கள் யாடவ? இவ்விரு   
         நிகழ்ச்சிகளும் ெசுங்கணிகத்தில்   எங்கு ேடடபெறுகின்ைன?  
      ii)  காற்றுள்ள சுவாசம் மற்றும் காற்றில்ைா சுவாசம் நவறுெடுத்துக. 
 

ஆக்கம்: 

ெ.நைாகோேன், 
ெட்டோரி ஆசிரியர், 

அரசு உயர்நிடைப் ெள்ளி, 
பகட்டுஅள்ளி – 636803 
ேருமபுரி மாவட்டம். 

 

 

மூைக்கூறுகள் ஈரணு மூவணு ெைவணு 
ஒத்ே அணுக்கள்    
நவறுெட்ட அணுக்கள்    
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