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முதல் இடைப் பருவத்ததர்வு – ஜடீை – 2019 
பத்தாம் வகுப்பு 
அறிவியல் 

தேரம்: 1:30 மணி                  மதிப்பபண் : 50 
                   பகுதி – அ 
 i. சரியான விடைடயத்ட் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக:   10 x 1 = 10 

1. இ) டசக்கிள் பந்தயம் 
2. இ) -0.25 மீ 
3. அ) குளுக்தகாஸ் 
4. ஈ) 14 கி 
5. ஆ)Hg 
6. இ) பதாகுதி 17 
7. ஆ) தண்டு 
8. இ) ஹிருடின் 
9. ஈ) தமற்கூறிய அடனத்தும் 
10. ஆ) டசட்ைான் 

                     பகுதி – ஆ 
  ii. ஏததனும் 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்   10x 2 =20 

11. ஒவ்பவாரு பபாருளும் தன் மீது  சமன்பசய்யப்பைாத புறவிடச 
ஏதும் பசயல்பைாத வடரயில் ஓய்வு ேிடைடயதயா, அல்ைது 
பசன்று பகாண்டிருக்கும் தேர்தகாட்டு  இயக்கேிடைடயதயா 
மாற்றுவடத எதிர்க்கும் தன்டம ேிடைமம் எனப்படும். 

12. ேீளமான டகப்பிடி பகாண்ை திருகுக்குறடு அதிக திறடன 
ஏற்படுத்த முடியும். விடசபசயல்படும் புள்ளியிைிருந்து 
வடரயப்படும் பசங்குத்துக்தகாடின் ேீளம் அதிகமாக அடமய 
டகப்பிடிேீளமாக உள்ளது. 

13. திருப்பு திறன் = விடச     பசங்குத்துத் பதாடைவு 
              = 40   0.9 = 36  
  கதவின் கீல் முடனப் பகுதியில் ஏற்படும் திருப்புத்திறன் 36 
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14. . 
பபாருள் 
O 

                                      
                                                                                                                     F                                   2F           I 

          2F                    F 

 

 

 பிம்பம் 

15.  அருகில் உள்ள  மற்றும்  பதாடைவில் உள்ள பபாருள்கடளத் 
பதளிவாக காண்பதற்கு ஏற்ப விழிபைன்ஸ் தன்டன மாற்றி 
அடமத்துக்பகாள்ளும் தன்டம விழி ஏற்படமவுத் திறன் ஆகும்  

16. அ) கார்பண்டை-ஆக்டைடின் தமாைார்ேிடற 44கி. 
ஆ) பதாைரில் அயனி ஆரம் குடறயும் 

   17. ஆக்சிஜனின் ஐச ோச ோப்புகள் 

 

ஐதசாதைாப்                 ேிடற   % பரவல்     
8O16   15.9949  99.757 
8O17   16.9991   0.038 
8O18   17.9992   0.205 

  

18.   ஹை ்ரஜன் குசளோஹரடு,   .   ஹை ்ரஜன் புளுஹரடு,        

19.   இ) கூற்று தவறு. கோரணம்  ரி. 

20  துரு என்பது நீசரறிய ஃபபரிக் ஆக்ஹ டு Fe2 O3 . xH2 O என சவதியியல் 

முஹறயில் அஹைக்கப்படும். துருப்பிடிதத்ல் ஆனது, இரும்பின் புறப்பரப்பில், 

ப ம்பழுப்பு நிற நீசரறிய ஃபபரிக் ஆக்ஹ ஹ  உருவோக்குகின்றது.  

21.  ஆக்ஸிச ோமின் அஹமப்ப   

22.    ப்ுற ஒ ்டுண்ணிக்ளோகவும், மீன்்ள், ்த்வமள்ள, ்ச்கோல்நம ்ள ஹ்ற்றும் 

ஹ்னித்னின் இரத்்த்த்ம்த உறிஞ்சும்  ோங்கிஹனோரஸ் (இரத்் த் உறிஞ்சிள்) 

வம்யினவசகோவ்ும் உளளன.  இவ்வுயிரி நன்னீர குளங்்ள், ஏரிள், ் ்துபபு 

நிலங்்ள் ஹ்ற்றும் சிற்ஹகசகோம ்ளில் வசகோை்கிஹ்து.    எ.கா  

ஹிருடிசனரியோ கிரோனுன�்ோ ோ 
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23.  . முயலின் பல் வோய்ப்போடு (I 2 /1 , C 0/ 0 , PM. 3/ 2 , M 3/ 3 .)  

 2033/ 1023    முயலுக்கு சகோஹரப்பற்கள் கிஹ யோது. 

24. நுஹரயீரல் மற்றும் பபரும் தமனி அஹர  ் ந்்திர வோல்வுகள் 

25 ஹைப்சபோதலோமஸ் 

III.                                                             4 X 5 = 20 

 

26. 

அஹமப்பின் அடிப்பஹ யில் நியூரோன்கள் கீை்க்கண் வோறு 

வஹகப்படுத்தப்ப ்டுள்ளன 

. (i) ஒருமுஹன நியூரோன்கள்: இவ்வஹக நியூரோன்களில் ஒருமுஹன ம ்டுசம 

ஹ  ் ோனில் இருந்து கிஹளதத்ு கோணப்படும். இதுசவ ஆக் ோன் மற்றும் 

ப ண்டிரோனோக ப யல்படும். 

 (ii) இரு முஹன நியூரோன்கள்: ஹ  ் ோனிலிருந்து இரு நரம்புப் பகுதிகள் 

இருபுறமும் இஹணக்கப்ப ்டிருக்கும். ஒன்று ஆக் ோனோகவும் மற்பறோன்று 

ப ண்டிரோனோகவும் ப யல்படும் 

. (iii) பலமுஹன நியூரோன்கள்: ஹ  ் ோனிலிருந்து பல ப ன் ்ரோன்கள் 

கிஹளத்து ஒரு முஹனயிலும், ஆக் ோன் ஒரு முஹனயிலும் கோணப்படும். 

ஒருமுஹன நியூரோன்கள் வளர ்கருவின் ஆரம்ப நிஹலயில் ம ்டும் 

கோணப்படும். முதிர ்உயிரிகளில் கோணப்ப ோது. இருமுஹன நியூரோன்கள் 

கண்ணின் விழித்திஹரயிலும், நோசிதத்ுஹளயில் உள்ள ஆல்ஃசபக் ரி 

எபீதிலியத்திலும் கோணப்படும். பல முஹன நியூரோன்கள் மூஹளயின் 

புறப்பரப்போன பபருமூஹளப் புறணியில் கோணப்படும் 

. ப யல்போ ்டின் அடிப்பஹ யில் நியூரோன்கள் கீை்க்கண் வோறு 

வஹகப்படுத்தப்ப ்டுள்ளன. (i) உணர ்ச்ி அல்லது உ ப் ல் நரம்பு ப் ல்கள்: 

உணர ்உறுப்புகளிலிருந்து தூண் ல்கஹள ஹமய நரம்பு மண் லத்துக்கு 

எடுத்து  ்ப ல்லும் நரம்பு  ்ப ல்கள். 

 (ii) இயக்க அல்லது பவளி ப் ல் நரம்பு ப் ல்கள்: ஹமய நரம்பு மண் லத்தில் 

இருந்து தூண் ல்கஹள (தகவல்கள்) இயக்க உறுப்புகளோன தஹ  நோரிஹைகள் 

அல்லது சுரப்பிகளுக்கு எடுத்து  ்ப ல்லும் நரம்பு ப ல்கள்.  

(iii)  ங்கம நரம்பு  ்ப ல்கள்: இவ்வஹக நரம்பு ப ல்கள் உணர ்ச்ி மற்றும் 

இயக்க நரம்பு ப ல்களுக்கிஹ சய தூண் ல்கஹள க த்தும் நரம்பு 

ப ல்களோகும 

27. இருவிஹதயிஹலத் தோவர சவரின் குறுக்குபவ ்டுத்சதோற்றம 

28.  அலுமினியம் 
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       நீரு ன் அலுமினியம் விஹனபுரியோது. ஆனோல் நீரோவியு ன் 

ப ஞ்சூச ற்றிய அலுமினியம், விஹனபுரிந்து அலுமினியம் ஆக்ஹ டுயும், 

ஹை ்ரஜஹனயும் உருவோக்குகிறது. 

 2 Al + 3 H2 O → Al2 O3 + 3 H2 ↑ (நீரோவி) 

                                     (அலுமினியம் ஆக்ஹ டு)  

கோரங்களு ன்விஹன:கோரங்களு ன் அலுமினியம் விஹனபுரிந்து 

அலுமிசன ்கஹள உருவோக்குகிறது 

. 2 Al + 2 NaOH +2 H2 O → 2 NaAlO2 + 3 H2 ↑ 

29.  

 மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்ஹகஹய = நிஹற × அவகோ ்சரோ எண்/ மூலக்கூறு 

நிஹற 

= 0.18× 6.023 × 10 23  

மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்ஹக = 6.023X 10 
25

 

30.  ேியூட்ைனின் மூன்றாம் இயக்கவிதி 

              ஒவ்பவோரு விஹ க்கும்  மமோன எதிர ்விஹ  உண்டு. 

விஹ யும் எதிரவ்ிஹ யும் எப்சபோதும் இரு சவறு பபோருள்கள் மீது ப யல்படும். 

A என்ற பபோருள் ஒன்று B என்ற பபோருளின் மீது FA விஹ யிஹன 

ப லுத்துகிறது எனில், ‘B’ ஆனது தன் எதிரவ்ிஹ  FB யிஹன ‘A’ மீது ப லுத்தும். 

இவற்றின் எண்மதிப்பு  மம். ஆனோல் அஹவ ஒன்றுக்பகோன்று எதிரத்ிஹ யில் 

ப யல்படும்.  

                                        FA = – FB 

 சில எடுத்துக்கோ ்டுகள் ™  

பறஹவகள் தமது சிறகுகளின் விஹ (விஹ ) மூலம் கோற்றிஹன கீசை 

தள்ளுகின்றன. கோற்றோனது அவ்விஹ க்கு  மமோன விஹ யிஹன(எதிர ்விஹ ) 

உருவோக்கி பறஹவஹய சமசல பறக்க ஹவக்கிறது. ™ நீ  ்ல் வீரர ்ஒருவர ்

நீரிஹன ஹகயோல் பின்சநோக்கி தள்ளுதலின் மூலம் விஹ யிஹன 

ஏற்படுத்துகிறோர.் நீரோனது அந்நபஹர விஹ க்கு  மமோன எதிரவ்ிஹ  

பகோண்டு முன்சன தள்ளுகிறது. ™ துப்போக்கி சுடுதலில் குண்டு, விஹ யு ன் 

முன்சனோக்கி ப ல்ல அதற்கு  மமோன எதிரவ்ிஹ யினோல் குண்டு 

பவடிதத்பின் துப்போக்கி பின்சனோக்கி நகரக்ிறது. 

31. 1. ஒளி என்ஹபது ஒருச் க ஆறறல். 

 2. ஒளி எபவஹபோதும் வபநரக்்வகோ டில் ர ல்கிறது. 

 3. ஒளி ஹப�வுச்தறகு ஊ கம் வதச யில் ல. சரறறி த்தின் ச்ழியோகக் கூ  

ஒளிக்கதிர ்ர ல்லும் 
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. 4. கோறறில் அல்லது சரறறி த்தில் ஒளியின் தி  சவகம் C= 3 × 10 8 மீ வி-1 

 5. ஒளியோனது அ ல ச்டிவில் ர ல்ச்தோல் அது அ லநீளம் (λ) மறறும் 

அதிரச்ரண (ν) ஆகிய ஹபணபுக ளப ரஹபறறிருக்கும். இச  C = ν λ என்ற 

 மன்ஹபோ டின் மூலம் ரதோ ரப்ுஹபடுதத்ப ஹபடுகிறது 

. 6. ஒளியின் சரவசவறு நிறஙகள் சரவசவறு அ ல நீளஙக ளயும், 

அதிரச்ரணக ளயும் ரஹபறறிருக்கும்.  

7. கணணுறு ஒளியில் ஊதோ நிறம் கு றந்த அ ல நீளத் தயும், சிச்பபு நிறம் 

அதிக அ ல நீளத் தயும் ரகோணடிருக்கும 

 

 

 

     Prepared By ., 

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

            B.T.Assistant . GHSS 

             VEERAKERALAMPUDUR, 

            Tirunelveli District. 
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