
 

 

 

பத்தாம் வகுப்பு  அலகுத் ததர்வு 
அலகு 9  கரைசல்கள்   

தேைம்: 50 மிடங்கள்                                         மதிப்பபண்கள்: 25  
  
I.     சரியான விரடரய ததர்ந்பதடு                 4 x 1  = 4 
1.  மும்மடிக்கரை சலில் உள்ள கூறுகளின் எண்ணிக்ரக ____________ 
    அ. 2 ஆ. 3 இ. 4  ஈ. 5 
2. குறிப்பிட்ட பவப்பேிரலயில் குறிப்பிட்ட அளவு கரைப்பானில் தமலும் கரைபபாருள்  
    பபாருரள கரைக்க முடிகிறததா அக்கரைசல் ____________ எனப்படும். 
      

அ. தெவிட்டிய கரைசல்  

ஆ. விட்டாெகரைசல்  

 இ. அதிதெவிட்டிய கரைசல்  

      ஈ. நீைெ்்ெகரைசல்  

3.  நீைற்ற கரைசரல அரடயாளம்  காண்க 

      அ. நீைில் கரைக்கப்பட்ட உப்பு 

      ஆ. நீைில் கரைக்கப்பட்ட குளுக்ககாஸ் 

      இ. நீைில் கரைக்கப்பட்ட  காப்பை ்சல்கபட் 

       ஈ. காைப்ன் - ரட - சல்ரபடில் கரைக்கப்பட்ட சல்பை ்

4.   குறிப்பிட்ட தெப்பநிரலயில், அழுெ்ெெ்ரெ அதிகைிக்கும் கபாது நீைம்ெத்ில் ொ யுவின் 

       கரை திறன் ____________. 

          அ. மாற்ற மில்ரல                  ஆ. அதிகைிக்கிறது 

          இ. குரற கிறது                            ஈ. விரன இல்ரல 
   

II. மிக சுருக்கமாக விடையளி                                                                                     3 x 2 = 6 
  

5. அ. திண்ம த்தில் திண்மம் வடக கடைசலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காை்டு ____________ 

    ஆ. கடைதிறன் என்பது _________ கி கடைப்பானில் கடைக்கப்படும் கடைபபாருளின் 

           அளவு ஆகும் 

6.   குளிை் பிைததசங்களில் நீைவ்ாழ் உயிைினங்கள் அதிகம் வா ழ்கின்றன. ஏன்? 

7.   கனஅளவு சதவீதம் - வடையறு. 

 

III.  சுருக்கமாக விடையளி                                                                                            2 x 4 = 8  
 

8. பானு 50 கி சைக்்கடைடய 250 மி.லி சுடுநீைில் கடைக்கிறாள் . சைத் 50 கி அததவடக                                    

சைக்்கடைடய 250 மி.லி குளிை்ந்த நீைில் கடைக் கிறாை் . யாை் 

       எளிதில் சைக்்கடைடய கடைப்பாைக்ள்? ஏன்? 

9.  100 கி நீைில் 50 கி சைக்்கடைடயக் கடைத்து ஒரு கடைசல் தயாைிக்கப்படுகிறது.           

அதன்கடைபபாருளின், நிடற சதவீதத்டதக் காண்க . 

IV. விைிவான விடையாளி                                                                                              1 x 7 = 7 
10. ஈைம் உறிஞ்சும் தசை்மங்களுக்கும், ஈைம் உறிஞ்சிக்கடையும் தசை்மங்களுக்கும்               

இடைதயயான தவறுபாடுகள் யாடவ? 
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