
CENTUM COACHING TEAM 

PADASALAI.NET’S 10 TH  PUBLIC EXAM  MODEL QUESTION 

அறிவியல் 

நேரம்: 2.30 ேிமிடம்                                                                         மதிப்பெண்கள்:75 

                                                         ெிரிவு   I 

1.சரியரன விடடடய நதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.                                       15 x 1 =15 

1. ஆதிமனிதன் நதரன்றியது ------------------------ 

   அ) ஆப்ெிரிக்கர          ஆ) அபமரிக்கர      இ) ஆசியர    

2.  பின்வருவனவற்றுள்  காற்றின் மூலம்  பரவும்  ந ாய்---------------- 

      அ) காசந ாய்          ஆ) டைபாய்டு       இ) காலரா 

3. கழுத்துப்  ெகுதியில்  கரணப்ெடும்  ஒரு  ேரளமில்லரச்  சுரப்ெி-------- 

     அ) ெிட்யூட்டரிச்  சுரப்ெி  ஆ) கடணயம்       இ) டதரரய்டு  சுரப்ெி 

4. ேீரில்  ஊரடவத்த  விடதடய  அழுத்தும்  பெரழுது-----------------வழியரக ேீர் கசிகிறது. 

     அ)  முடளநவர்    ஆ)  பலண்டிபசல்        இ)    டமக்நரரடெல் 

5. ேரன்கு  அடறகளுடன்  கூடிய  வயிறு உடடய  விலங்கு------------ 

     அ) மரன்            ஆ) பூடன            இ) யரடன 

6. மனித  உணவுக்  குழல்ப்  ெரடதயில் அடமயரத உறுப்பு-------- 

      அ) வரய்         ஆ) பதரண்டட       இ)  கடணயம் 

7. இயற்டக  வரயுவில்  கரணப்ெடும்  முதன்டமயரன  பெரருள்---------- 

      அ) புநரரநென்      ஆ)   மீத்நதன்          இ)  ஈத்நதன் 

8. ஒரு பவப்ெக் பகரள்விடனயில்  பவப்ெேிடலடய--------கடரதிறன் அதிகரிக்கும். 
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     அ)  குடறத்தரல்       ஆ) அதிகரித்தரல்       இ) இரண்டும் 

9. நவதி  எரிமடல  என்ெது  -------விடன.  

    அ) கூடுதல் விடன       ஆ)சிடதவுறுதல் விடன   இ) பவப்ெக் பகரள்விடன 

10. ெரக்டசட்  தரதுவின் நவதி வரய்ெரடு---------- 

    அ) Al2O3. 2H2O                     ஆ)  Al2O3            இ)  Al2 O3. 3H2O 

11. ெரக்மினிஸ்டர் புல்லரின் ------ன் புறநவற்றுடம  வடிவம். 

      அ) இரும்பு           ஆ) கரர்ென்              இ) டேட்ரஜன் 

12. வரனியல் அலகு  என்ெது  புவியின் டமயத்திற்கும்  -----------ன்  டமயத்திற்கும்                 

இடடப்ெட்ட  சரரசரி  பதரடலவு. 

        அ)  சூரியன்      ஆ)ேிலர              இ) பசவ்வரய் 

13. புவிப்ெரப்ெில்   5 கி.கி. உள்ள  மனிதனின்  எடட-------- 

   அ) 490N             ஆ)49 N                  இ)4900N 

14.  2 ஓம்   மிந்தடடயுள்ள  கம்ெியில்   0.2 A மின்நனரட்டம் உருவரக்கத்  நதடவப்ெடும்  

        மின்னழுத்த  நவறுெரடு------------ 

        அ)   0.4 V                 ஆ) 4 V                         இ) 40 V   

15. ெரர்டவபுலம்  பெரும  அளவரக அடமவது  ------------- 

       அ)குவி  ஆடி          ஆ)குழி  ஆடி  இ)   குவிபலன்ஷ் 

 

                                         ெிரிவு II    

ஏநதனும்  20  வினரக்களுக்கு    விடடயளிக்கவுல்                                          20  X 2 = 40 

16.   ஆதிமனிதன் முதல்  தற்கரல  மனிதன் வடர  பகரடுக்கப்ெட்ட  மனித  இனங்கடள 
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            வரிடசப்ெடுத்தவும்.      

             ( ேியரண்டர்தல் மனிதன்,  நெரநமரபெெிலியஷ்,   நெரநமரஏரக்டஷ் ,  

           நெரநமரபசெியன் ) 

17.  மரபுப் பெரறியியல் என்றரல்  என்ன? 

18.  ேரய்களின் குடரக்கும்  ெண்பு   அடமதியரன  ெண்ெிற்கு  ஓங்கு தன்டமயுடடயது.  

          புன்னட்  கட்டத்டதப்  ெயன்ெடுத்தி   (     ஜீநனரடடப்  பகரண்ட இரு குடரக்கும்  

         ேரய்கள் மூலம் ெிறக்க  வரய்புள்ள  ேரய்க் குட்டிகளின் ெண்புகடள  கூறு. 

19.   கலர  சரதரரண   சளியரல் ெரதிக்கப்ெட்டுள்ளரள். அவளுக்கு  ஏற்ெடும்  அறிகுறிகள்  

             யரடவ?  1.--------------   2.--------------------- 

20.  கிழுள்ள ெடத்டத  வடரந்து  ஏநதனும்   இரண்டு ெரகங்கடள குறிக்கவும்  

 

(ஆக்சரன்,  படண்டிரரய்டுகள், உட்கரு,   பசல் உடலம்) 

21. மூவிடனவு  என்றரல் என்ன? 

22. நகரடிட்ட இடத்டத    ேிரப்புக. 

    அ)  விலங்குகளிடடநய   கரணப்ெடும் சமூக  இடணப்டெ-- ----எனக்   பகரள்கிநறரம். 

    ஆ)  திரு. அருண் பவங்கட்ரரமன்  அவர்கள் --- குறித்து தனியரள் ஆய்வு  

நமற்பகரண்டரர். 

23. இரத்தத்தின் ெிளரஸ்மர  ெகுதியில்   கரணப்ெடும் புநரரட்டின்கள்  மூன்றிடன  கூறுக.  

         அவற்றின்  ெணிகடள  எழுதுக. 

24.  கீநழ உள்ள ெடம் எந்த விலங்குகளின்  முன்டக அடமப்பு என்ெடத கூறுக. 
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25. வாழ்க்டக  இயக்கச்  சசயல்கள்  யாடவ? 

26. உணவூட்டம்  என்றரல் என்ன?  வடகயும்  எ.கர. தருக. 

27.  நவர்  ஒட்டுண்ணிகளுக்கு   இரண்டு  எ.கர. தருக. அடவ பெற்றுள்ள சிறப்பு  

அடமப்பு யரது? 

28  கூற்று A   :  ேிலக்கரியும்  பெட்நரரலியமும்  ெடிம எரிபெரருளரகும். 

      கரரணம் R :  ெல மில்லியன்  ஆண்டுகளுக்கு  முன் வரழ்ந்த  இறந்த  உயிரினகள்  

                        புடதந்து  ெடிம  எரிபெரருளரக மரறியுள்ளது. 

     அ)  A  மற்றும்   R   சரியரனடவ     A  என்ெது  R  -வுக்கரன சரியரனவிளக்கம் 

     ஆ)  A  மற்றும்    Rசரியரனடவ      A   என்ெது  R -வுக்கரன சரியரனவிளக்கம்  அல்ல 

      இ)  A  சரி   ஆனரல்  R   தவறு 

       ஈ)   A  தவறு   ஆனரல்  R   சரி 

29.  வீட்டு  கழிவு ேீர்   சுழற்சியினரல்  ஏற்ெடும் ேன்டமகள்  யரடவ? 

30.  பெரருந்தரதவற்டர  ேீக்குக. 

          அ)  பெட்நரரலியம்.  ெச்டச டீசல்,  உயிரி  ஈதர்,  

          ஆ) சீதநெதி, கரலரர, பசரறிசிரங்கு 

31.   வீடுகளில்  மின்சரரப்  ெயன்ெரட்டிடன  ேீங்கள்  எவ்வரறு  அளவிடுவீர்கள்? 

32.   கடரசலின்  பசறிவு  என்றரல் என்ன? எ.கர. தருக. 

33.    கடரதிறடனப்  ெரதிக்கும்  கரரணிகடள  எழுதுக.      

34.   ெின்வரும் கூற்றுகளில்  தவற்டறக்  கண்டறிந்து  திருத்துக. 

          அ) ஒரு அணு  தனித்த ேிடலயில்  கரணப்ெடுவதிடல. 

           ஆ) ஐநசாெரர்கள்  ஒத்த   ேியுட்ரரன்கடளப் பெற்றிருக்கும். 

35.    ஒரு கடரசலின்  டெட்ரஜன்  அயனியின்  பசறிவு   0.01 நமரல் எனில்      

அக்கடரசலின்  PH   மதிப்டெக்  கண்டு ெிடிக்கவும். 
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36.   நவதி  எரிமடல எனப்ெடுவது எது? 

37.  பஜப்ரிஸ்  எவ்வரறு  தனிமங்கடள  கண்டறிந்தரர்? 

38.   உறுதிப்ெடுத்துதல்  :  ேீர்த்த மற்றும் அடர் டேட்ரிக்  அமிலங்கள்  அலுமினியத்துடன்       

                                          விடனபுரிவதில்டல. 

           கரரணம்        :     அலுமினியத்தின்நமல்  ஆக்டசடு ெடலம் உருவரவதரல். 

         உறுதிப்ெடுத்துதடல  விளக்கும்  வடகயில்  கரரணம்  சரியரக  உள்ளதர? 

39.   டவரத்தின்  கடினத்தன்டமக்கு  கரரணம்  என்ன? 

40.  ேிடற    எடட  இவற்றிற்கு  இடடநயயுள்ள  நவறுெரடு  எழுதுக. 

41.  இரரக்பகட்  ஏவுதலில்  ெயன்ெடும்  இரண்டு  தத்துவங்கடள  எழுதுக.  

42.  பகரடுக்கப்ெட்டுள்ள ெடம்  வடரந்து  ெரகங்கடளக் குறிக்கவும். 

                                                    

  43.  உயிரி  வரயுவிடன  உற்ெத்திச்  பசய்ய  நதடவயரன முக்கிய மூலப்பெரருள்கள்   

                       என்ன? 

44.   ெின்வரும்  ெடமரனது  ஒரு  மூடிய சுற்றின்  ஒரு ெகுதி  எனில்  I1  I2  I3                  

ஆகிய  மின்நனரட்டங்கடள  கரண்க. 

                                    I1                3A        1A 

                          2Av                                     I1  I2               I3 

                                                                                         1.5A 

45. ஃெிளமிங்  இடக்டக விதிடய கூறுக. 

46.  குழியரடியில்  ெயன்கடள எழுதுக. 

47.  குவிபலன்சின் குவியபதரடலவு  2மீ  எனில், பலன்சின்  திறன்  கரண்க. 

                                               ெிரிவு  III   

 ஒவ்பவரரு  ெகுதியிலிருந்தும்  ஒரு வினர வீதம்  ேரன்கு  வினரக்களுக்கு 
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       விடடயளிக்கவும்                                                            4 X 5 = 20 

                                   ெகுதி  I 

48. சத்துப்ெற்றரக்  குடறயினரல்  ஏற்ெடும்  ெல்நவறு  நேரய்கடள  

குரிெிடுக..அந்நேரய்களுக்கரன  அறிகுறிகடள  எழுதுக 

49. ேரம்பு  பசல்லின்  அடமப்டெத்  பதளிவரன   ெடத்துடன்   ெரகங்கடளக்  குறித்து 

              விளக்குக. 

                                      ெகுதி II 

50.  அ)  கருவுறுதலின்   விடளவரக  உருவரவது   கனி,    கருவுறுதல்  ேடடபெறரமல்  

                ஏநதனும்   கனி  உருவரகிறதர?    

       ஆ)   கனிகள் வடகப்ெரட்டின்  அட்டவடணடயத்  தருக. 

51.    புவிக்  கிரரமம்  என்றரல்   என்ன?  புவி மின்னணுக்  கிரரமம் என்றரல்   என்ன? 

                                                           ெகுதி III 

52.    அ)  நகலூசக்  விதிடயக்  கூறுக. 

         ஆ) ெின்வருவனவற்டற கிரரம்  அலகில்  கூறுக. 

               1) 2 நமரல்கள்  சல்ெர்  மூலக்கூறுகள்    2) 4 நமரல்கள்  ஓநசரன்  மூலக்கூறுகள் 

               3)   2 நமரல்கள்  டேட்ரஜன்   மூலக்கூறுகள் . 

53.    ெடிவரிடசயரனது  ஒநர வரிடசச்  நசர்மங்களின்  ெண்புக்கடள  விளக்கும்   

        தன்டமவுடடயது. இக்கூற்டறப்    ெடிவரிடசயின்  சிறப்ெியல்புகள்   மூலம்                 

விளக்குக 

                                             ெகுதி  IV 

54.  அடமதி  ேிடலயில்  உள்ள  3கி.கி ேிடறயுள்ள  குண்டு பவடித்து 2 கி.கி. மற்றும்  

1கி.கி  என இரண்டு  ெகுதிகளரகச் சிதருகிறது    2 கி.கி ேிடறபகரண்ட  பெரருள் 3 மீ வி 
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என்ற  திடசநவகத்தில் பசன்றரல்    1 கி.கி ேிடறபகரண்ட  பெரருளின்  திடசநவகத்டதக் 

கணக்கிடுக. 

55.    

                                    

  அ) நமநல உள்ள ெத்டத வடரக. 

   ஆ) இப்ெடம்  குறிப்ெிடுவது---------- 

   இ)ெடத்தின்  முக்கியமரன  ெரகங்கடளக்   குறிக்கவும். 

    ஈ) இக்கருவி எத்தத்துவத்தின் அடிப்ெடடயில்  பசயல்ெடுகிறது? 

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

 

 

Prepared By ., 

            Mrs. S.Malathi  M.Sc.,M.Phil.,B.Ed 

            B.T.Assistant ., GHSS V.K.Pudur 

            Tirunelveli District. 
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