
ஜுன் மாதத்ததர்வு 2019 
வகுப்பு :10                              அறிவியல் ( பாடங்கள் 1.7.12)                   மதிப்பபண்கள் :  50  
பகுதி அ        சரியான விடயயத் ததர்நததடுத்து எழுது.                                   13 X 1 = 13 
1. ஒரு கித ாகிராம் எடட என்பது . . . .க்கு சமம். 

அ) 9.8 டடன்   ஆ) 9.8 X 104 N   இ)  98 X 104 N   ஈ) 980 டடன் 
2. 1 தமால் டைட்ரஜன் அணுவின் ைிடற  
 அ) 28 amu    ஆ) 214 amu    இ) 28 கிராம்     ஈ) 14 கிராம்  
3. உள் தைாக்கிய டச ம் என்பது எதன் சிறப்புப் பண்பு  
 அ) தவர்   ஆ) தண்டு     இ) இட கள்    ஈ) ம ர்கள் 
4. ஆக்சிஜன் முன்னிட யில் ைடடபபறும் சுவாசம்  
 அ) காற்றில் ா சுவாசம்   ஆ) காற்று சுவாசம்  இ) அ, ஆ இரண்டும்    ஈ) ஏதுமில்ட  
பகுதி ஆ       த ாடிட்ட இடங்யை நிரப்பு .                                                      
5. புவியரீ்ப்பு முடுக்கம்  g – ன் மதிப்பு . . . .  பகுதியில் குடறவாக இருக்கும்.  
6. பாஸ்பரசின் அணுக்கட்டு எண் . . . . .  7. கிடைகா ிசிஸ் ைடடபபறும் இடம் . . . . . . . 
பகுதி இ      ீழ்க் ண்ட கூற்று ைில் சரியா, தவறா என குறிப்பிட்டு எழுது .  
8. பபாருபைான்றின் ததாற்ற எடட எப்தபாதும் அதன் உண்டம எடடக்குச் சமாகும்.  
9. ஒருதமால் எ க்ட்ரான் என்பது 6.023 X 1023 எ க்ட்ரான்டைக் பகாண்டது.  
10. இட யிடடத் திசு பசுங்கணிகங்டைப் பபற்றுள்ைது.  
பகுதி ஈ       தபாருத்து   
11 ைியூட்டனின் 2ம் விதி  அ) ைீடரக் கடத்துதல் 
12 4 கிராம் H2 ஆ) டிரசீனா 
13 டச ம் இ) விடசயின் விதி 
  ஈ) 4 தமால் 
  உ) 2 தமால் 
  எ) ராக்பகட் ஏவுத ில் பயன்படும் 
பகுதி உ        எயவதயனும் 11 வினாக் ளுக்கு மட்டும் வயடயைி.                         11 X 2 = 22 
14. ைிட மம் என்பது யாது?  அதன் வடககள் யடவ ?    15. இரட்டடயின் திருப்புத் திறன் - வடரயறு.  
16. விண்க த்தில் உள்ை விண்பவைி வரீ்ர் எவ்வாறு மிதக்கிறார்  ?  
17. தக்க வாய்ப்பாட்டடப் பயன்படுத்தி புவியின் ைிடறடயக் கணக்கிடு.  
18. உந்தமாறாக் தகாட்பாட்டட வடரயறு.  
19. 50 கிகி ைிடறயுள்ை பபாருைின் தைர்க்தகாட்டு உந்தம் 7.5 கிகி மீ வி-1 எனில் அதன் திடசதவகம் யாது?  
20. ஒப்பு அணுைிடற வடரயறு.  21. அணுக்கட்டு எண் டரயறு  
22. வாயுவின் தமா ார் பருமன் வடரயறு. 23. அம்தமானியாவில் டைட்ரஜனின் சதவதீ இடயடபக் கண்டறிக.  
24. 54 கிராம்  H2O ல் உள்ை மூ க்கூறுகைின் எண்ணிக்டக யாது?  
25. 3 தமால் குதைாரின் மூ க்கூறின் ைிடறடயக் கணக்கிடுக.  
26. ஒன்றிடணந்த வாஸ்கு ார் கற்டற என்றால் என்ன?    27. மிதசாபில் பற்றி குறிப்பு வடரக.  
28. ஒைிச்தசர்டக என்றால் என்ன ?  இது பசல் ில் எங்கு ைடடபபறுகிறது?  
29. ஒைிச்தசர்டகயின் ஒட்டுபமாத்த சமன்பாட்டட எழுது.  
பகுதி ஊ    விரிவா  வியடயைி.                                                       3 X 5 = 15 
30. உந்த மாறாக்தகாட்பாட்டடக் கூறி அடனபமய்ப்பிக்க. 
31. ஒப்பு மூ க்கூறு ைிடறக்கும், ஆவி அடர்த்திக்கும் உள்ை பதாடர்டப தருவி  
32. காற்று சுவாசிகள் பசல் சுவாசித்த ின் தபாது எவ்வாறு குளுதகாசி ிருந்து ஆற்ட ப்பபறுகின்றன? 
அதற்கான மூன்று படி ைிட கடை எழுதி விவரி.  

ஆக் ம்  :  
திருமதி.B.M.,ஈஸ்வரி,  

பட்டதாரி ஆசிரியய, அரசு ம ைிர் தமனியைப் பள்ைி,  
ஊசூர்.தவலூர் மாவட்டம் 
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