
 

 

Padasalai’s - காலாண்டுத் தேர்வு மாேிாி வினாத்ோள் 2019-20 

பத்ோம் வகுப்பு                                                                                                               அறிவியல் 

காலம் : 15 நிமிடம் + 2 ½ மணி                                                                   மமாத்ே மேிப்மபண்: 75                        

பகுேி – I                                                                                                                        12 X 1 = 12 

குறிப்பு: 1) அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினடயளிக்கவும் 

   2) மிகவும் மபாருத்ேமான வினடயினன தேர்ந்மேடுத்து அேன் குறியீட்டுடன்    

                  வினடயினனயும் எழுேவும்.  

1) ஒரு கிதலாகிராம் எனட என்பது ______ற்கு சமமாகும். 

அ)  9.8 னடன்                 ஆ) 9.8 X 104 N               இ) 9.8 X 104 னடன்       ஈ) 980 னடன் 

       2)  ஒரு மபாருனள மவப்பப்படுத்ேினாதலா அல்லது குளிர்வித்ோதலா அப்மபாருளின்    

            நினறயில் ஏற்படும் மாற்றம் 

அ)  தநர்க்குறி           ஆ) எேிர்க்குறி            இ) சுழி                  ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்னல 

       3) மின்ேனட எண்ணின் ேனலகீழி    _______எனப்படும். 

 அ)  மின்தனாட்டம்   ஆ) மின்னழுத்ேம்       இ) மின்னூட்டம்   ஈ) மின் கடத்து எண் 

       4) கீழ்கண்டவற்றுள் எது மூவணு மூலக்கூறு? 

 அ)  குளுக்தகாஸ்      ஆ) ஹீலியம்              இ) கார்பன் னட ஆக்னசடு   ஈ) னஹட்ரஜன் 

       5)  ப்ரஷர் குக்கர்கள் மசய்யப் பயன்படுவது _____ 

 அ)  பித்ேனள            ஆ) மவண்கலம்         இ) டியுராலுமின்                   ஈ) மமக்னலியம் 

       6) 25% ஆல்கஹால் கனரசல் என்பது 

             அ) 100 மி.லி நீாில் 25 மி.லி ஆல்கஹால்     ஆ) 25 மி.லி நீாில் 25 மி.லி ஆல்கஹால்  

             இ) 75 மி.லி நீாில் 25 மி.லி ஆல்கஹால்        ஈ) 25 மி.லி நீாில் 75 மி.லி ஆல்கஹால்       
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           7) இருபக்க ஒருங்கனமந்ே வாஸ்குகலார்   கற்னறக்கு உோரணம் 

    அ)  குகர்பிட்டா        ஆ) டிரசீனா              இ) பாலிதபாடியம்             ஈ) ஸ்தடாதமட்டா 

8) அட்னடயின் உடலில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்னக 

      அ)  20                       ஆ) 33                      இ) 38                              ஈ) 30 

9) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நான்கு இேய அனறகள் உனடய விலங்கு அல்ல. 

      அ)  பறனவகள்         ஆ) இருவாழ்விகள்    இ) பாலூட்டிகள்            ஈ) முேனல 

10) தரன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம் 

      அ)  ேனசகள்             ஆ) ஆக்சான்கள்        இ) மடண்ட்னரட்டுகள்  ஈ) னசட்டான் 

11) உணவில் தேனவயான அளவு அதயாடின் அளவு இல்லாேோல் ஏற்படுவது 

       அ)  கிாிட்டினிசம்     ஆ) மிக்ஸிடிமா          இ) எளிய காய்டர்          ஈ) டயாபடீஸ் 

12) எந்நிகழ்ச்சியின் காரணமாக 9:3:3:1 உருவாகிறது 

       அ)  பிாிேல்          ஆ) குறுக்தக கலத்ேல் இ) சார்பின்றி ஒதுங்குேல் ஈ) ஒடுங்கு ேன்னம 

பகுேி II                                                                                                                 7 X 2 = 14 

எனவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு வினடயளிக்கவும். 

வினாஎண்:22 க்கு கட்டாயமாக வினடயளிக்கவும்.  

13) நியூட்டன் இரண்டாம் விேியினன கூறு. 

14) குவிமலன்சு மற்றும் குழி மலன்சு தவறுபடுத்துக.  

15) ஒரு கதலாாி வனரயறு. 

16) வாயுவின் தமாலார் பருமன் என்றால் என்ன? 

17) வனரயறு -  அேி மேவிட்டிய கனரசல்.  

18) ஒளிச்தசர்க்னக என்றால் என்ன? இது மசல்லில் எங்கு நனடமபறுகிறது? 

19) அட்னடயின் நரம்பு மண்டலம் படம் வனரந்து மூனள மற்றும் நரம்புத்ேிரள் குறிக்க. 

20) இரத்ேம் சிவப்பு நிறமாக இருப்பதேன்? 

21) முனளனய பாதுகாக்கும் உனறகள் யானவ? 

22) 80 தவால்ட் மின்னழுத்ே தவறுபாடு மகாண்ட ஒரு கட்த்ேியின் முனனகளுக்கு 

இனடதய 4 ஆம்பியர் மின்தனாட்டம் மசல்கிறது எனில் அேன் மின்ேனடனயக் காண்க. 

பகுேி III                                                                                                               7 X 4 = 28 

எனவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு வினடயளிக்கவும். 

வினாஎண்:32 க்கு கட்டாயமாக வினடயளிக்கவும்.  

23) g மற்றும் G இவற்றிற்கினடதய உள்ள மோடர்னப வருவி.  

24) அவதகட்தரா விேி எழுதுக. இேன் மேிப்பு யாது? 
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25) மோடர் இனணப்பு மற்றும் பக்க இனணப்பு தவறுபடுத்துக.  

26) ஆவி அடர்த்ேிக்கும் ஒப்பு மூலக்கூறு நினறக்கும் உள்ள மோடர்பு யாது? 

27) துரு என்பது என்ன? துரு உருவாகுவேன் சமன்பாட்னட ேருக.  

28) அட்னடயில் நனடமபறும் இடப்மபயர்ச்சி நிகழ்ச்சியின் படிநினலகனள எழுதுக.  

29) இரத்ேத்ேின் பணிகள் ஏதேனும் நான்கு எழுதுக.  

30) இச்னசச் மசயல் மற்றும் அனிச்னசச் மசயல் தவறுபடுத்துக.  

31) மசண்ட்தராமியாின் நினலக்கு ஏற்ப குதராதமாதசாம்களின் வனககள் யானவ? 

32) தமால்களின் எண்ணிக்னகனயக் கண்டறிக. 

      1)  54 கி அலுமினியம்    2) S.T.P ள் 5.6 லி ஆக்சிஜன்  

பகுேி IV                                                                                                               3 X 7 = 21 

1. அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினடயளி 

2. ஒவ்மவாரு வினாக்களுக்கும் 7 மேிப்மபண்கள்  

3. தேனவயான இடங்களில் படங்கள் வனரக.  

33) அ) மனிேக் கண்ணில் ஏற்படும் குனறபாடுகள் யானவ? 

      ஆ) 10 மச.மீ குவியத் மோனலவு மகாண்ட குவிமலன்சிலிருந்து 20 மச.மீ மோனலவில் 

மபாருமளான்று னவக்கப்படுகிறது. எனில் பிம்பம் தோன்றும் இடத்னேயும் அேன் 

ேன்னமனயயும் கண்டறிக.  (அல்லது) 

       அ) தோற்ற மவப்ப விாிவு வனரயறு? 

       ஆ) நல்லியல்பு வாயு சமன்பாட்டினன ேருவி.  

34) அ) ோமிரத்ேின் ோதுக்கள் யானவ? 

      ஆ)  இரும்பின் வனககள் மற்றும் பயன்கள் யானவ?  

                                    (அல்லது) 

      அ) கன அளவு சேவீேம் வனரயறு. 

      ஆ) 35 மி.லி மமத்ேனால் 65 மி.லி நீருடன் தசர்க்கப்பட்டு ஒரு கனரசல் 

ேயாாிக்கப்படுகிறது. கனரசலின் கனஅளவு சேவீேத்னேக் காண்க.  

35) அ) ஸ்மடத்ோஸ்தகாப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.  

      ஆ) நீராவிப்தபாக்கு என்றால் என்ன? அேன் முக்கியத்துவத்னே எழுதுக.  
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                                   (அல்லது) 

       அ) தூண்டல் என்பனே வனரயறு.  

       ஆ) மூனளயின் அனமப்பு மற்றும் பணிகள் யானவ? 
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