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 10 ஆம் யகுப்பு அியினல் (தநிழ் யமி) 

BOOK BACK அல்யாத முக்கிான ஒம திப்பபண் லினாக்கள் 

1. ________ன்பது ஒர ஜனீின் ாற்று பலரிப்பாடு ஆகும். 
    அல்ில்,   ாறுபாடு,    ஜனீ்,   அல்யிரயா ார்புகள்  

2. பாக்சைட் ந்த உரயாகத்தின் தாது? 
   அலுநிினம்,   ரைாடிம்,   காப்பர்,   இமம்பு 

3. உிரி ஆற்மல் மூயம் _______. 
   நியக்கரி,  அனல் ஆற்மல்,  பலப்ப ஆற்மல்,  நாட்டுச் சாணம். 

4. கிட்டப்பார்சல குசமசச் ைரிபைய்______பன்படுகிமது. 
   குலி பயன்ஸ்,  குமி லன்ஸ், குலி ஆடி,  குறி ஆடி. 

5. லரர்ச்ைிசத ாற்மத்தால் உண்டாகும் கறிவுகசர பலரிரற்றும் நிகழ்ச்ைி. 
   கடத்துதல்,  கமிவு ீக்கம்,   சுலாைம்,  இசல அசனத்தும். 

6. ________ஒரி புகாத் தன்சது. 
   நீர்,  உண்சக் கசைல்,  கூழ்ம்,  லதாங்கல். 

7. நலனீ ஆலர்த்தன அட்டலசைில் உள்ர பதாடர்கரின் ண்ைிக்சக________ 
7,   17,   8,   18 

8. அலுினித்தின் தாது _______ 
ரேசடட்,  பக்னசடட்,  ாக்சசட்,  ைிட்சட். 

9. அம்ீட்டரின் குமிடீு ______ 
V,  A,   G,  I 

10. ின்னாற்மசய ந்தி ஆற்மயாக ாற்றும் ைாதனம் ______ 
ின்னிற்மி,  நின்மநாட்டார், ின்ாற்மி,  திமன் லறங்கி. 

11. ஆல்ரகன்கரின் பபாது லாய்ப்பாடு:CnH2n+2.இவ்லாய்பாட்டில் முதல் சேட்ரா கார்பனின் 
மூயக்கூறு. 
  CH4,    C2H4,   C2H6,    C2H2 

12.  _________பாம்பரி கடத்துதசய முதன் முதயாக பலரிிட்டலர். 
ஐான் லில்முட்,  கிரிகர் ல ாகன் லநண்டல்,  ைார்யஸ் டார்லின், யாார்க். 

13.  கீழ்கண்டலற்றுள் து சலஸால் உண்டாகும் ரநாய் ? 
லயிாய்க்கடி,  காயா,  ரயரிா,  சடபாய்டு. 

14.  காற்மின் மூயம் லிசத பவுதல் ______ னப்படும். 
ஆட்ரடாரகாரி,  அிமநாமகாரி,  சேடிராரகாரி,   சூரகாரி. 

15.  உண்சக் கசையில் துகரின் அரவு. 
10 Aº முதல் 1000 Aº லச,  1 Aº முதல் 10 Aº யசப, 1000 Aº க்கு ரல்,    1000 Aº க்கு 

குசமலாக. 
16.  _______ முதயானசல நாை உரயாகங்கள் னப்படும். 

(தாநிபம்,லயள்ி நற்றும் தங்கம்), (தாிம்,பித்தசர ற்றும் தங்கம்), (தாிம்,பித்தசர 
ற்றும் பலள்ரி), (தாிம்,பலள்ரி ற்றும் அலுினிம்). 
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17.  பாக்சஸட் தாதுலின் மூயக்கூறு லாய்ப்பாடு ________. 
Al2O3,   Al2O3.5H2O,   Al2O3.2H2O,   Al2O3.10H2O,  

18.  ின்ரனாட்டத்தின் அயகு ________ 
ஆம்ினர்,  ரலால்ட்,  லாட்,   கிரயாலாட். 

19.  ஒம கிரயாகிாம் நிசம முழுலதும் ஆற்மயாக ாற்மப்படும் ரபாது கிசடக்கும் ஆற்மசயக் 
கைக்கிடுக. 
  𝟗 × 𝟏𝟎𝟏𝟔𝑱,   9 × 108J,  18 × 108𝐽,  18 × 1016𝐽. 

20.  தூப்பார்சல குசமச ைரிபைய் _______ பன்படுகிமது. 
  குயி லன்சு,  குறி பயன்சு,  குறி ஆடி,  குலி ஆடி. 

21.  ரலால்ட் ீட்டரின் குமிடீு ______ 
----(V)------ ,  ----(A)------ ,  -----(G)------ ,   ------| l---- , 

22.  கீழுள்ரலற்றுள் திர்ரதான்மி ( ஆண்டிஜன் ) இல்யாதது து ? 
ரநாய்க்கிமி,  ரநாய்க்கிமிின் நச்சு,  புதுலசகான புதம்,  தாய்ால். 

23.  சடின் அயகு _______ 
Kg,    g,    ியுட்டன்,   ms-1. 

24.  ின்காந்தத் தூண்டசயக் கண்டுபிடித்தலர் _______. 
ஓர்ஸ்படட்,   ஃாபமட,  டிைன்,  நிமட்டன். 

25.  ேப்பிள் லான் பதாசயரநாக்கிில் பபாமத்தப்பட்டுள்ர ஆடி ____ 
ீள்யசன ஆடி,  குறி ஆடி,  குலி ஆடி,  ைதர ஆடி. 

26.  இத்தத்தின் ைிலப்பு நிமி ( ேரீா குரராபின் ) _______ உரயாகத்சதக் பகாண்டுள்ரது. 
Co ,  Ca ,  Mg ,  Fe . 

27.  ின்ைாத்சதக் கடத்தும் கார்பனின் புமரலற்றுச லடிலம் ______ 
சலம்,  கிபாசடு,  நியக்கரி,  க்கரி. 

28.  ைந்திான் _______ நாட்கள் லிண்ைில் பைல்பட்டது. 

213 ,  321 ,  312 ,  231 . 
29.  ஒம கிரயா லாட் ைி ன்பது ________ ஜூல். 

  3.6 × 10−6 , 𝟑.𝟔 × 𝟏𝟎𝟔,  6.3 × 106, 6.3 × 10−6. 
30.  பயக்யாஞ்ைி ின்கயனின் ின் இக்கு லிசை ( emf ) ________. 

1.5 V ,  1.08 V ,  2.2 V ,  2.5 V . 
31. லிண்ீன்கள் ின்னுலதற்கு காைம் _______. 

ஒரி திபாரித்தல், யிநண்ட ஒியிகல், ஒரிின் நிமப்பிரிசக,      ஒரிச் ைிதமல். 
32.  ின் ஆற்மசய பைிக்கப் பன்படுலது _______. 

குறாய் ின்லிரக்குகள்,  ின்னனு ின் அசட, சூரி நீர் சூரடற்மி,         இசய அசத்தும். 
33.  நலனீ தனி லரிசை அட்டலசனிலுள்ர பதாகுதி ற்றும் பதாடர்கள் முசமர  

( 8,7 ),  ( 18,7 ) ,  ( 7,8 ) , ( 7,18 ) . 
34.  உிரி லாமலிசன உற்பத்தி பைய் ரதசலான முக்கி மூயப்பபாமள் ______. 

ீத்ரதன் ,  நாட்டுச் சாணம் ,  சூரி ஒரி ,  காற்று ஆற்மல். 
35.  ஸ்சபராசகாலில் இனப்பபமக்கம் இவ்லாறு நசடபபறுகிமது ? 
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துண்டித்தல் முச, இம ை பிள்வு,  பாட்டு லிடுதல். 
36.  காற்றுள்ர சுலாைத்தில் குலக்ரகாஸ் முழுலதுாக ஆக்ைிகைம் அசடந்து _______ ATP 
மூயக்கூறுகள் உமலாகும். 

18 , 28 , 38 , 48 . 
37.  ஆய்லக உபகைங்கள் பைய்ப்பன்படும் உரயாகக் கயசல _______. 

நாக்ாினம் ,  டிமலுின் ,  பலண்கயம் . 
38.  அைிடிக் அியத்தின் IUPAC பபர் ________ . 

பத்தரனாிக் அியம் , எத்தமானிக் அநிம் , புப்பனாிக் அியம்.  பத்தனால். 
39.  பயன்ைின் திமனின் SI அயகு _____. 

நிமட்டன் ,  ஜூல் ,  ாண்ட்ஜன் ,  சடனாப்டர், 
40.  பிரிசக நிசயச + பிரிசக ஊடகம் ------> __________. 

கூழ்நக் கசபசல் , உண்சக் கசைல் , பதாங்கல் , பதலிட்டி கசைல். 
41.  ரைாதசனக் குறாில் சலக்கப்பட்டுள்ர ரைாடிம் கார்பரனட்சட அைிடிக் அியத்துடன் ரைர்த்து 
சூடுபடுத்தும் ரபாது _______ ன்ம நிமற்ம , னற்ம லாம பலரிலமகிமது. 
சேட்ஜன் , ஆக்ைிஜன் , கார்ன் சட ஆக்சசடு , கார்பன் ரானாக்சைடு. 

42.  புலிப்பப்பில் 5 கி.கி நிசமமள்ர னிதனின் சட ________. 
   50 N , 490 N ,  380 N ,  49 N . 

43.  லிற்றுக் ரகாராறுகலக்கு மந்தாக பன்படுலது __________. 
லநக்சீினம் சைட்பாக்சசடு MgOH ,     ரைாடிம் சேட்ாக்சைடு NaOH,     சேட்ரா 
குரராரிக் அியம் HCl,   பபன்ைாிக் அியம் C6H5COOH   

44.  காயசன் ன்பது ______ ன் தாது. 
  இமம்பு ,  அலுினிம் ,  துத்தாகம் ,   ஈம் . 

45.  த்தனாிக் அியத்தின் லாய்ப்பாடு ___________. 
CH3CH2OH ,  CH3COOH ,  CH3CHO ,  CH3COOC2H5 . 

46.  ஆக்ைிஜன் ிக்க இத்தத்சத _____மூயம் இடது ஆரிக்கிள் பபறுகிமது. 
   பபமந்தனி ,  தசீல் தனி ,  நுசபனீபல் சிசப ,  கீழ்பபமஞ் ைிச . 

47.  அீபா ரபான்ம ஒம பைல் உிரிகள் இலற்மின் உைவு பபாமள்கசர _____ மூயம் லிழுங்குகிமது. 
   சைட்ரடா பாரிங்ஸ் ,  மாிக்கால்கள் ,  லூன் ,  உடற்குறி . 

48.  20 கிாம் ைாதாை உப்பு 60 கிாம் நீரில் கசக்கப்படுகிமது.னில் அதன் மூயம் உமலாகும் 
கசையின் பைமிலிசன நிசம ைதலதீத்தில் கைக்கிடுக. 

35% ,  25%  ,  40% ,  20% .      (20/80*100 = 25%.) 
49.  காந்த ஒத்திசைவு பிம்பாக்கயில் தில ேயீிம் , கம்பி சுமரின் பலப்பநிசயச ந்த 
பலப்பநிசய லச குசமச் பைய்மம் _______ 
   14 K ,  4 K ,  10 K ,  40 K . 

50.  குலிதூம் 10 பை.ீ உள்ர ஒம குறி ஆடிின் ஆடி சத்தியிமந்து பபாமரானது 5 பை.ீ 
பதாசயலில் சலக்கப்பட்டால் , பிம்பம் ங்கு கிசடக்கும். 
முதன்ச குலித்தில் , ஈரில்யா பதாசயலில் ,  ஆடிக்கு ின்ால் ,  
C –க்கு அப்பால் . 

51.  படிலரிசைில் உள்ர அடுத்தடுத்த ரைர்ங்கள் CH2  ன்ம பபாது ரலறுபாட்டிலும் , மூயக்கூறு 
நிசம ______ன்ம அயகாலும் ரலறுபடுகின்மன. 
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12 amu ,  13 amu ,  14 amu ,  15 amu . 
52.  ஓயகு சட பகாண்ட சேட்ஜன் த்தனாசய லிட _____ டங்கு அதிகான ஆற்மசய 
அரிக்கிமது. 
   2.5 ,  3.5 ,  4.5 ,  5.5. 

53.   _______ ல் 0.25 % க்கும் குசமலான கார்பன் அரவு உள்ரது. 
   லார்ப்பிமம்பு ,  மதிரும்பு ,  ஃகு ,   இமம்பு . 

54.  காப்பரின் முக்கித் தாது _______. 
குப்சட் ,  காப்ர் சசபட் ,  காப்பர் கிரான்ஸ் , பாக்சைட் . 

55.  ஆக்சைடு தாதுசல அடர்ப்பிக்கப் பன்படும் முசம _______ 
தசிதப்பு முசம ,  புயினீர்ப்பு முச . 

56.  ந்தி ஆற்மசய ின்னாற்மயாக ாற்றும் ைாதனம் _______ 
நின்ினற்ி , ின்ராட்டார் ,  ின்ாற்மி ,  திமன் லறங்கி . 

57.  பதாசய தூத்திற்கு ின்திமன் அனுப்புலதில் குசமந்த ஆற்மல் இறப்பில் அனுப்ப முக்கி பங்கு 
லகிப்பது _______ 

AC ற்றும் DC , DC ,  AC  , துவுில்சய. 
58.  லாகனங்கரின் முகப்பு லிரக்குகரில் பன்படும் ஆடி _______ . 

குலிாடி ,  ைதர ஆடி ,  குமி ஆடி . 
59.  முப்பட்டகத்தின் லறிர ஒரி பைல்லும் ரபாது _______ லண்ை ஒரி அதிக லியகல் அசடமம் . 

ைிலப்பு ,  ஞ்ைள் ,  ீம் ,   பச்சை . 
60.  பபர்னைீிஸ் ன்னும் இத்தரைாசக ரநாச குைப்படுத்த _______ பன்படுகிமது. 

சலட்டின் A ,  சலட்டின்  K ,  சயட்டநின் B12 , சலட்டின் D . 
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