
 

 

 

                                                             

காலாண்டுத் தேர்வு  - 2019 

                                                       பத்ோம்      அறிவியல்  மாேிரி வினாத்ோள் 

தேரம்: 15 ேிமிடம் + 2.30 மணி                                   மேிப்பபண்: 75 

                             பகுேி  I 

         சரியான விடடடய எழுதுக 

1. ேிடற மேிப்பு மாறாமல் புவியானது ேனது ஆரத்ேில் 50% சுருங்கினால் புவியில் பபாருட்களின் 
எடடயானது? 
அ) 50% குடறயும் ஆ) 50% அேிகரிக்கும் இ) 25% குடறயும் ஈ) 300% அேிகரிக்கும் 

    2.   விழி ஏற்படமவு ேிறன் குடறபாட்டடச் சரிபசய்ய உேவுவது. 

        அ) குவி பலன்ஸ்  ஆ) குழி பலன்ஸ்  இ) குவி ஆடி   ஈ) இரு குவி பலன்ஸ் 

    3.  ஒரு பபாருடள பவப்பப்படுத்ேினாதலா அல்லது குளிர்வித்ோதலா அப்பபாருளின் ேிடறயில் 

        ஏற்படும் மாற்றம் 

         அ) தேர்க்குறி ஆ) எேிர்க்குறி 

         இ) சுழி       ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ல 

     4.  கிதலாவாட் மணி என்பது எேனுடடய அலகு ? 

          அ) மின்ேடட எண் ஆ) மின் கடத்து ேிறன் 

          இ) மின் ஆற்றல்         ஈ) மின் ேிறன் 

     5.  1 amu எனபது 

             அ.) C -12 ன் அணுேிி்டற         ஆ.) டைட்ரஜன் அணுேிி்டற 

              இ.) ஒரு C-12 ன் அணுேிி்டறயில் 1/12 பஙகின ேிி்டற    ஈ.) O - 16 ன அணு ேிி்டற  

     6.  தசாடியம் டைட்ராக்டைடின் கடரேிறன்_________ 

              அ. 80கி/100கி ேீரில்  ஆ.  . 80கி/1000கி ேீரில்     இ.  . 800கி/100கி ேீரில்   ஈ. . 8கி/100கி ேீரில் 

     7.  ேீர்த்ே மற்றும் _________ அமிலம் அலுமினியத்தோடு விடனபுரிவேில்டல. 

               அ. கந்ேக அமிலம்                         ஆ.  டேட்ரிக்  அமிலம்  

               இ. டைட்தரா குதளாரிக் அமிலம்           ஈ.   பபர்ரிக்  அமிலம்  

    8.  டிரசீனாவில்  காணப்படும் வாஸ்குலர் ேிசுபோகுப்பு________                 
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            அ. டசலம் சூழ்வாஸ்குலார் கற்டற  ஆ.. புதளாயம் சூழ்வாஸ்குலார் கற்டற  

             இ. டசலம் புதளாயம் சூழ்வாஸ்குலார் கற்டற   ஈ. புதளாயம் டசலம் சூழ்வாஸ்குலார் கற்டற  

    9.   அட்டடகளுக்கு காதுகிடடயாது அேிர்வுகடள  _________  மூலம் உணர்கின்றன. 

            அ. கண்       ஆ. மூக்கு      இ. தோல்        ஈ. ோக்கு   

    10.  ____ இடண மூடள ேரம்புகளும், _____இடண ேண்டுவடேரம்புகளும்  ேரம்புகளும் காணப்படுகின்றன. 

            அ. 12 ,31       ஆ. 31, 12      இ. 12, 13        ஈ. 12, 21    

    11.  பாலிலா இனப்பபருக்க முடறயான பமாட்டுவிடுேல் மூலம் இனப்பபருக்கம் பசய்யும் உயிரினம்— 

            அ. அமீபா      ஆ. ஈஸ்ட்      இ. பிளாஸ்தமாடியம்        ஈ. பாக்டீரியா 

    12.  ஒகசாகி துண்டுகள் ஒன்றாக இடணப்பது--------------- 

           அ. பைலிதகஸ்            ஆ. டி.என்.ஏ  பாலிபமதரஸ்    

           இ.  ஆர்.என்.ஏ பிடரமர்      ஈ.  டி.என்.ஏ  லிதகஸ்  

                      

                                  பகுேி  II 

       . எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும் 

              (வினா எண்: 22 கட்டாயமாக பேிலளிக்கவும்) 

13. ேிடற – எடட தவறுபடுத்துக. 
14. வானம் ஏன் ேீலேிறமாகத்  தோன்றுகிறது? 
15. வாயுவின் தமாலார் பருமன் என்றால் என்ன? 
16. பபாருத்துக 

i. முலாம் பூசுேல்  -           மந்ே வாயுக்கள் 
ii. காற்றில்லா வறுத்ேல்  --    சில்வர்-டின் ரசக்கலடவ 
iii. பாற்குழி அடடத்ேல்    ---   துத்ேோகம் 
iv. 18 ம் போகுேி ேனிமங்கள் -  காற்றில்லா சூழ்ேிடலயில் சூதடற்றும் ேிகழ்வு 

17. பைன்றியின் விேிடய எழுதுக. 
18. கூட்டிடணவு என்றால் என்ன? 
19. கட்டுப்படுத்ேப்பட்ட அனிச்டசச் பசயலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுத் ேருக. 
20. கீழ்கண்ட கூற்று சரியா, ேவறா எனக் கூறுக. ேவடற ேிருத்ேி எழுதுக 

அ. பிட்யூட்டரியின் பின்கதுப்பு   LH -ஐச் சுரக்கிறது. 
ஆ. சூலின் காம்புப்பகுேி  பூக்காம்பு எனப்படும். 

     21. எந்ேச் சூழ்ேிடலல் இரண்டு அல்லீல்களும் ஒத்ே ேிடலயில் இருக்கும்?  

22. துத்ேோக ேகட்டின் பவப்பேிடலடய 50க்கு அேிகரிக்கும் தபாது, அேனுடடய பருமன் 

   0.25மீ3லிருந்து 0.3 மீ3 ஆக உயருகிறது  எனில், அந்த் துத்ேோக ேகட்டின் பரும பவப்ப 
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.  விரிவு குணகத்டே கணக்கிடுக 

                            பகுேி  -- III   

            எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும் 

              (வினா எண்: 32 கட்டாயமாக பேிலளிக்கவும் )             

23. பபரியவாகனங்களிப் ேிருகுமடறகடள சுழற்றி இறுக்கம் ேீளமான டகப்பிடிகடள பகாண்ட 
ேிருக்குறடு பயன்படுத்துவது ஏன்? 

24. இயல்பு வாயு மற்றும் ேல்லியல்பு வாயு தவறுபடுத்துக. 
25. வடீுகளில் பயன்படுத்ேப்படும் மின்சுற்டற விழக்கவும். (படம் தேடவயில்டல) 
26. சூடான பேவிட்டிய காப்பர் சல்தபட் கடரசடல குளிர்விக்கும்தபாது படிகங்களாக மாறுகிறது ஏன்? 
27. உங்கள் வடீ்டு இரும்பு கேவு துருபிடித்ேலுக்கான இரு காரணங்கடள ேருக. 
28. மீதசாபில் பற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
29. ஜிப்ரல்லின்களின் வாழ்வியல் விடளவுகடள எழுதுக. 
30. சூலகத்ேின் அடமப்டப படம் வடரந்து விளக்குக. 
31. கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்ேில் டி.என்.ஏவின் பாகங்கடளக் குறிக்கவும். அேன் அடமப்டப  

சுருக்க்மாக விவரிக்கவும். 

      
 

32.  கீழ்கண்டவற்றின்  ேிடறடயக் காண்க. 

    அ. 4 தமால்கள் சல்பர் மூலக்கூறு   ஆ.  5 தமால்கள் குதளாரின் மூலக்கூறு     

         .                         பகுேி  IV  

       அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடடயளிக்கவும்              

33. கிட்டப்பார்டவ மற்றும் தூரப்பார்டவ குடறபாடுகடள தவறுபடுத்துக. 

                               அல்லது 

       ேல்லியல்பு வாயு சமன்பாட்டிடன ேருவி. 

34. பாக்டசட் ோதுடவ தூய்டமயாக்கும் தபாது அேனுடன் தசாடியம் டைட்ராக்டசடு காரத்டே  
தசர்ப்பேன் காரணம் என்ன? 

                               அல்லது 

       குளிர்பானங்கள் மடல உச்சியில் அேிகமாக நுடரத்துப் பபாங்குமா? அல்லது அடிவாரத்ேில் அேிகமாக                          

        நுடரத்து பபாங்குமா? உன் கருத்டே எழுதுக. 
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35. ேியூரானின் அடமப்டப படத்துடன் விவரி. 
                         அல்லது 
தவறுபாடு ேருக.    அ. ஒருவித்ேிடல ோவரதவர்  மற்றும் இருவித்ேிடல  ோவரதவர் 
ஆ. மலரும் ோவரங்களில் காணப்படும் மூன்று வடகயான  ேிசுபோகுப்புகடள குறிப்பிடுக. 
                         
************************************************************************************************************************************************************ 
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