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ொாதிரி  ொதிப்பீட்டுத் தேர்வு - 2021  

அறிவிோல் 

குப்பு : 10                                                                           ொதிப்பண்கள் : 75 

                                                                                            தேௌம்   : 2.30 ொணி  

                                                                                                                                               

                குதி – I                                                     (1 x 12= 12) 

i. அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினைோளிக்கவும். 

ii. மிகவும் பாருத்ேொாை வினையினை தேர்ந்பேடுத்து அேன் 

குறியீட்டுைன் வினையினை எழுதுக. 

 

1  ௌாக்பகட் ஏவுேலில் ------- விதிகள் ோன்டுத்ேப்டுகி்து. 

அ)நியூட்ைன் மூன்்ாம் விதி.  ஆ)  நியூட்ைன் பாது ஈர்ப்பிோல் விதி  

     இ)  தேர்தகாட்டு உந்ே ொா்ாக் தகாட்ாடு    ஈ)  அ ொற்றும் இ  

2  உந்ே ொதிப்ன Y அச்சிலும் காத்தினை X அச்சிலும் பகாண்டு ஒரு னௌைம் 

னௌோப்டுகி்து.இவ்னௌை சாய்வின் ொதிப்பு . 

அ)கணத்ோக்கு வினச .  ஆ)  முடுக்கம்  

     இ)  வினச     ஈ)  வினச ொாற்றி வீேம்   

3 கிட்ைப்ார்ன குன்ாடு உனைோ கண்ணில் பாருளின் பிம்ொாைது  ----ல்  

தோற்றுவிக்கப்டுகின்்து  . 

அ)விழித்தினௌக்கும் பின்பு்ம்   ஆ)  விழித்தினௌயின் மீது 

     இ)  விழித்தினௌக்கு முன்ாக      ஈ)  குருட்டுத் ோைத்தில்    

4  பாருளின் அவிற்கு சொொாை ேனகீழ் பிம்ம் கினைக்க பாருள் 

னக்கப்ை தண்டிோ போனவு    . 

அ)  f   ஆ)  ஈறிாத் போனவு  

    இ)  2f      ஈ)  fக்கும்    2f –க்கும் இனையில்    

5 இோல்ாக ொனிே கண்களிைால் -------முேல் ஈறிாத் போனவு னௌ 

உள் பாருள்கனத் பேளிாக காணமுடியும்.    . 

அ) 10 பச.மீ        ஆ) 15 பச.மீ    

     இ)  20 பச.மீ        ஈ)  25 பச.மீ    

6 1 தொால் னேட்ௌஜன் அணுவின் நின்  

அ) 28amu   ஆ) 14amu    

     இ)  28 கி        ஈ)  14 கி    

7  கீழ்கண்ைற்றில் எது மூணு மூக்கூறு 

அ) குளுக்தகாஸ்    ஆ) ஹீலிோம்    

     இ)  கார்ன் னை ஆக்னசடு        ஈ)  னைட்ௌஜன்     

8 மூக்கூறுகள் ------ நினயில் இருக்கும்  

அ) ேனித்ே            ஆ) தசர்ந்ே நின     

     இ)  ாயுநின       ஈ)  தொற்கண்ை அனைத்தும்    

9 காற்றில்ா சுாசத்தின் மூம் உருாது  

அ) கார்தானைட்தௌட்           ஆ) எத்தில் ஆல்கைால்     

     இ)  அசிட்னைல்  தகா ஏ           ஈ)  னருதட்     

10  காஸ்பரிோன் ட்னைகள் தரின் ------ குதியில் காணப்டுகி்து . 

அ) பு்ணி         ஆ) பித்      
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இ)  பரினசக்கிள்           ஈ)  அகத்தோல் 

11  கிௌப் சுௐற்சி இங்கு ேனைபறுகின்்து  

அ) சுங்கணிகம்            ஆ) பு்த்தோல் துன      

     இ)  னொட்தைாகாண்டிரிோாவின் உட்குதி 

     ஈ)  னொட்தைாகாண்டிரிோாவின் உட்பு்ச் சவ்வு                

12 100 கி.கி நின்யுனைோ ொனிேனின் எனை புவிப்ௌப்பில் -------அாக 

இருக்கும். 

அ) 980N                              ஆ) 9.8N     

     இ)  98N                                ஈ)  48N    

  

                                                            குதி – II 

 

எனதோனும் 7 விைாக்களுக்கு வினைோளிக்கவும்                         (7 x 2  = 14) 

விைா எை 22 க்கு கட்ைாோொாக திளிக்கவும்  
 

13  நியூட்ைனின் முேல் விதினோ கூறுக 

14 கிட்ைப்ார்ன குன்ாட்டிற்காை காௌணங்கள் ோான ? 

15 நினொம் என்து ோாது ? அேன் னககள் ோான ?  

16 ஸ்பேல் விதினோ கூறுக 

17 அணுக்கட்டு எண் னௌோறு. 

18 ஒப்பு அணு நின் – னௌோறு. 

19 அணுக்களுக்கும் மூக்கூறுகளுக்கும் இனைதோ உள் தறுாடுகள் ோாது? 

20 அதாகாட்தௌா விதியின் ஏதேனும் இௌண்டு ோன்கனக் கூறுக 

21 ஒளிச்தசர்க்னக என்்ால் என்ை ? அேன் சொன்ாட்னை எழுதுக. 

22 நீரின் மூக்கூறு நின்னோக் கணக்கிடுக.  (H = 1, O = 16) 

  

                         குதி – III 

ஏதேனும் 7 விைாக்களுக்கு வினைோளிக்கவும்                         ( 7 x 4 = 28) 

 விைா எண் 32 க்கு கட்ைாோொாக வினைோளிக்கவும்  

  

23  நின் – எனை தறுடுத்துக  

24 i) விழி ஏற்னொவுத் தி்ன் என்்ால் என்ை?  

ii) குவிபன்ஸ் – குழிபன்ஸ்  தறுடுத்துக. 

 

25 5 கிகி நின்யுள் பாருபான்றின் தேர்தகாட்டு உந்ேம் 2.5 கி கி மீ வி-1 

எனில் அேன் தினசதகத்னேக் கணக்கிடுக . 

26 குவிலன்சுக்கு முன் லொருள் F க்கும் C க்கும் இடைபன டைக்கப்டும்பொது 

ஏற்டும் பிம்த்தின் தன்டநடன கதிர்ைம் மூம் விைரி 

27 ளிச்பேர்க்டகயில் ளி ேொர்ந்த லேனல் எவ்ைொறு ளிச்ேொபொத லேனலிலிருந்து 

பைறுடுகிது 

28 ஆக்சிஜனின் ல்பைறு ஐபேொபைொப்புகடயும் அதன் ேதவீதைபைடயும் 

குறிப்பிடுக 

29 i) அைபகட்பபொ கற்பிதக் லகொள்டகடனக் கூறுக 

ii) அைபகட்பபொ எண்ணின் நதிப்பு னொது? 
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30 i) துொபப்ொர்டை என்ொல் என்? 

ii) துொபப்ொர்டை குடொடு எதொல் ஏற்டுகிது ? 

31 
 

 கொற்றுச் சுைொேத்தின் ஏபதனும் இபண்டு டிநிடகட விைரி 

32  27கி அலுமினினத்திலுள் பநொல்களின் எண்ணிக்டகடன கண்ைறிக 

  

                                               குதி – IV                         (3 x 7 = 21) 

 

i) அடத்து விொக்களுக்கும் விடைனளிக்கவும் 

ii) பதடைனொ இைத்தில் ைம் ைடபக 

                                                                         

33 (அ)  நியூட்ைனின் இனக்கத்திற்கொ விதிகட விக்குக. 

                           (அல்து) 

(ஆ) கிட்ைப்ொர்டை நற்றும் துொபப்ொர்டை குடொடுகட பைறுடுத்துக. 

 

34 (அ) வீ அQக்லகொள்டகயின் பகொட்ொடுகட எழுதுக 

                           (அல்து) 

(ஆ) கீழ்கண்ைைற்றில் பநொலின்நிடடனக் கணக்கிடுக. 

i)  கொர்ன்-டை-ஆக்டேடு 

    (C-ன் அQநிட = 12, O-ன் அQநிட = 16) 

ii)கொல்சினம் ொஸ்பட் 

    (Ca-ன் அQநிட = 40, P-ன் அQநிட = 30, O-ன் அQநிட = 16) 

 

35 (அ) இரு வித்துநிடத் தொைபபைரின் (அைடப) உள்டநப்ட விைரி 

                           (அல்து) 

(ஆ)  

i) ளிச்பேர்க்டகடன ொதிக்கும் கொபணிகள் னொடை 

ii) சுங்கணிதத்தின் அடநப்ட ைம் ைடபந்து ொகங்கடக் குறிக்கவும். 

 

******************* 
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