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 10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (தமிழ் வழி) 

BOOK BACK அல்ாத முக்கினநா ஒம நதிப்பண் யிாக்கள் 

1. ________ன்து ஒரப ஜீின் நாற்று பயிப்ாடு ஆகும். 
    அல்ில்,   நாறுாடு,    ஜனீ்,   அல்ிரா நார்புகள்  

2. ாக்சைட் ந்த உராகத்தின் தாது? 
   அலுநிினம்,   ரைாடினம்,   காப்ர்,   இமம்பு 

3. உனிரி ஆற்ல் மூம் _______. 
   ிக்கரி,  அல் ஆற்ல்,  பயப் ஆற்ல்,  நாட்டுச் ைாணம். 

4. கிட்டப்ார்சய குசசனச் ைரிபைய்ன______னன்டுகிது. 
   குயி பன்ஸ்,  குமி பன்ஸ், குயி ஆடி,  குமி ஆடி. 

5. யர்ச்ைிசத நாற்த்தால் உண்டாகும் கமிவுகச பயிரனற்றும் ிகழ்ச்ைி. 
   கடத்துதல்,  கமிவு ீக்கம்,   சுயாைம்,  இசய அசத்தும். 

6. ________ஒி புகாத் தன்சநனது. 
   ீர்,  உண்சநக் கசபைல்,  கூழ்நம்,  பதாங்கல். 

7. யீ ஆயர்த்த அட்டயசணனில் உள் பதாடர்கின் ண்ணிக்சக________ 
7,   17,   8,   18 

8. அலுநிினத்தின் தாது _______ 
ரேநசடட்,  பநக்சடட்,  ாக்சைட்,  ைிட்சபட். 

9. அம்நீட்டரின் குினடீு ______ 
V,  A,   G,  I 

10. நின்ாற்ச ந்திப ஆற்ாக நாற்றும் ைாதம் ______ 
நின்ினற்ி,  நின்ரநாட்டார், நின்நாற்ி,  தின் யமங்கி. 

11. ஆல்ரகன்கின் பாது யாய்ப்ாடு:CnH2n+2.இவ்யாய்ாட்டில் முதல் சேட்ரபா கார்ின் 
மூக்கூறு. 
  CH4,    C2H4,   C2H6,    C2H2 

12.  _________ாபம்ரின கடத்துதச முதன் முதாக பயினிட்டயர். 
ஐனான் யில்முட்,  கிரிகர் பஜாகன் பநண்டல்,  ைார்ஸ் டார்யின், ாநார்க். 

13.  கீழ்கண்டயற்றுள் து சயபஸால் உண்டாகும் ராய் ? 
பயிாய்க்கடி,  காபா,  நரரினா,  சடாய்டு. 

14.  காற்ின் மூம் யிசத பவுதல் ______ ப்டும். 
ஆட்ரடாரகாரி,  அிரநாரகாரி,  சேடிரபாரகாரி,   சூரகாரி. 

15.  உண்சநக் கசபைில் துகின் அவு. 
10 Aº முதல் 1000 Aº யசப,  1 Aº முதல் 10 Aº யசப, 1000 Aº க்கு ரநல்,    1000 Aº க்கு 

குசயாக. 
16.  _______ முதாசய ாணன உராகங்கள் ப்டும். 

(தாநிபம்,பயள்ி நற்றும் தங்கம்), (தாநிபம்,ித்தச நற்றும் தங்கம்), (தாநிபம்,ித்தச நற்றும் 
பயள்ி), (தாநிபம்,பயள்ி நற்றும் அலுநிினம்). 

17.  ாக்சஸட் தாதுயின் மூக்கூறு யாய்ப்ாடு ________. 
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Al2O3,   Al2O3.5H2O,   Al2O3.2H2O,   Al2O3.10H2O,  
18.  நின்ராட்டத்தின் அகு ________ 
ஆம்ினர்,  ரயால்ட்,  யாட்,   கிராயாட். 

19.  ஒம கிராகிபாம் ிச முழுயதும் ஆற்ாக நாற்ப்டும் ராது கிசடக்கும் ஆற்சக் 
கணக்கிடுக. 
  9 × 1016𝐽,   9 × 108J,  18 × 108𝐽,  18 × 1016𝐽. 

20.  தூபப்ார்சய குசசன ைரிபைய்ன _______ னன்டுகிது. 
  குயி பன்சு,  குமி பன்சு,  குமி ஆடி,  குயி ஆடி. 

21.  ரயால்ட் நீட்டரின் குினடீு ______ 
----(V)------ ,  ----(A)------ ,  -----(G)------ ,   ------| l---- , 

22.  கீழுள்யற்றுள் திர்ரதான்ி ( ஆண்டிஜன் ) இல்ாதது து ? 
ராய்க்கிமநி,  ராய்க்கிமநினின் ச்சு,  புதுயசகனா புபதம்,  தாய்ால். 

23.  சடனின் அகு _______ 
Kg,    g,    ிமட்டன்,   ms-1. 

24.  நின்காந்தத் தூண்டசக் கண்டுிடித்தயர் _______. 
ஓனர்ஸ்படட்,   ஃாபரட,  டிைன்,  ிமட்டன். 

25.  ேப்ிள் யான் பதாசராக்கினில் பாமத்தப்ட்டுள் ஆடி ____ 
ீள்யசன ஆடி,  குமி ஆடி,  குயி ஆடி,  ைநத ஆடி. 

26.  இபத்தத்தின் ைியப்பு ிநி ( ேரீநா குராின் ) _______ உராகத்சதக் பகாண்டுள்து. 
Co ,  Ca ,  Mg ,  Fe . 

27.  நின்ைாபத்சதக் கடத்தும் கார்ின் புரயற்றுசந யடியம் ______ 
சயபம்,  கிபாசடு,  ிக்கரி,  நபக்கரி. 

28.  ைந்திபானன் _______ ாட்கள் யிண்ணில் பைனல்ட்டது. 
213 ,  321 ,  312 ,  231 . 

29.  ஒம கிரா யாட் நணி ன்து ________ ஜூல். 

  3.6 × 10−6 , 3.6 × 106,  6.3 × 106, 6.3 × 10−6. 
30.  பக்ாஞ்ைி நின்கின் நின் இனக்கு யிசை ( emf ) ________. 

1.5 V ,  1.08 V ,  2.2 V ,  2.5 V . 
31. யிண்நீன்கள் நின்னுயதற்கு காபணம் _______. 

ஒி திபபாித்தல், யிநண்ட ஒியிகல், ஒினின் ிப்ிரிசக,      ஒிச் ைிதல். 
32.  நின் ஆற்ச பைநிக்கப் னன்டுயது _______. 

குமாய் நின்யிக்குகள்,  நின்னு நின் அசட, சூரின ீர் சூரடற்ி,         இசய அசத்தும். 
33.  யீ திந யரிசை அட்டயசனிலுள் பதாகுதி நற்றும் பதாடர்கள் முசரன  

( 8,7 ),  ( 18,7 ) ,  ( 7,8 ) , ( 7,18 ) . 
34.  உனிரி யாமயிச உற்த்தி பைய்ன ரதசயனா முக்கின மூப்பாமள் ______. 

நீத்ரதன் ,  நாட்டுச் ைாணம் ,  சூரின ஒி ,  காற்று ஆற்ல். 
35.  ஸ்சரபாசகபாயில் இப்பமக்கம் இவ்யாறு சடபறுகிது ? 

துண்டித்தல் முச, இம ைந ிள்வு,  பநாட்டு யிடுதல். 
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36.  காற்றுள் சுயாைத்தில் குலக்ரகாஸ் முழுயதுநாக ஆக்ைிகபணம் அசடந்து _______ ATP 
மூக்கூறுகள் உமயாகும். 

18 , 28 , 38 , 48 . 
37.  ஆய்யக உகபணங்கள் பைய்னப்னன்டும் உராகக் கசய _______. 

நாக்ாினம் ,  டிமபலுநின் ,  பயண்கம் . 
38.  அைிடிக் அநித்தின் IUPAC பனர் ________ . 

பநத்தரானிக் அநிம் , த்தரானிக் அநிம் , புபப்ானிக் அநிம்.  பநத்தால். 
39.  பன்ைின் திின் SI அகு _____. 

ிமட்டன் ,  ஜூல் ,  பாண்ட்ஜன் ,  சடனாப்டர், 
40.  ிரிசக ிசசந + ிரிசக ஊடகம் ------> __________. 

கூழ்நக் கசபைல் , உண்சநக் கசபைல் , பதாங்கல் , பதயிட்டின கசபைல். 
41.  ரைாதசக் குமானில் சயக்கப்ட்டுள் ரைாடினம் கார்ரட்சட அைிடிக் அநித்துடன் ரைர்த்து 
சூடுடுத்தும் ராது _______ ன் ிநற் , நநற் யாம பயியமகிது. 
சேட்பஜன் , ஆக்ைிஜன் , கார்ன் சட ஆக்சைடு , கார்ன் ரநாாக்சைடு. 

42.  புயிப்பப்ில் 5 கி.கி ிசமள் நிதின் சட ________. 
   50 N , 490 N ,  380 N ,  49 N . 

43.  யனிற்றுக் ரகாாறுகலக்கு நமந்தாக னன்டுயது __________. 
பநக்ைீினம் சேட்பாக்சைடு MgOH ,     ரைாடினம் சேட்பாக்சைடு NaOH,     சேட்ரபா 
குராரிக் அநிம் HCl,   பன்ைானிக் அநிம் C6H5COOH   

44.  காசநன் ன்து ______ ன் தாது. 
  இமம்பு ,  அலுநிினம் ,  துத்தாகம் ,   ஈனம் . 

45.  த்தானிக் அநித்தின் யாய்ப்ாடு ___________. 
CH3CH2OH ,  CH3COOH ,  CH3CHO ,  CH3COOC2H5 . 

46.  ஆக்ைிஜன் நிக்க இபத்தத்சத _____மூம் இடது ஆரிக்கிள் பறுகிது. 
   பமந்தநி ,  தசபனபீல் தநி ,  தசபனபீல் ைிசப ,  கீழ்பமஞ் ைிசப . 

47.  அநீா ரான் ஒம பைல் உனிரிகள் இயற்ின் உணவு பாமள்கச _____ மூம் யிழுங்குகிது. 
   சைட்ரடா ாரிங்ஸ் ,  ராிக்கால்கள் ,  லூநன் ,  உடற்குமி . 

48.  20 கிபாம் ைாதாபண உப்பு 60 கிபாம் ீரில் கசபக்கப்டுகிது.ில் அதன் மூம் உமயாகும் 
கசபைின் பைியிச ிச ைதயதீத்தில் கணக்கிடுக. 

35% ,  25%  ,  40% ,  20% . 
49.  காந்த ஒத்திசைவு ிம்நாக்கில் திபய ேீினம் , கம்ி சுமின் பயப்ிசசன ந்த 
பயப்ிச யசப குசனச் பைய்மம் _______ 
   14 K ,  4 K ,  10 K ,  40 K . 

50.  குயினதூபம் 10 பை.நீ உள் ஒம குமி ஆடினின் ஆடி சநனத்திிமந்து பாமாது 5 பை.நீ 
பதாசயில் சயக்கப்ட்டால் , ிம்ம் ங்கு கிசடக்கும். 
முதன்சந குயினத்தில் , ஈரில்ா பதாசயில் ,  ஆடிக்கு ின்ால் ,  
C –க்கு அப்ால் . 

51.  டியரிசைனில் உள் அடுத்தடுத்த ரைர்நங்கள் CH2  ன் பாது ரயறுாட்டிலும் , மூக்கூறு 
ிச ______ன் அகாலும் ரயறுடுகின். 

12 amu ,  13 amu ,  14 amu ,  15 amu . 
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52.  ஓபகு சட பகாண்ட சேட்பஜன் த்தாச யிட _____ நடங்கு அதிகநா ஆற்ச 
அிக்கிது. 
   2.5 ,  3.5 ,  4.5 ,  5.5. 

53.   _______ ல் 0.25 % க்கும் குசயா கார்ன் அவு உள்து. 
   யார்ப்ிமம்பு ,  ரதிமம்பு ,  ஃகு ,   இமம்பு . 

54.  காப்ரின் முக்கினத் தாது _______. 
குப்சபட் ,  காப்ர் சசபட் ,  காப்ர் கிான்ஸ் , ாக்சைட் . 

55.  ஆக்சைடு தாதுசய அடர்ப்ிக்கப் னன்டும் முச _______ 
தசபநிதப்பு முச ,  புயினரீ்ப்பு முச . 

56.  ந்திப ஆற்ச நின்ாற்ாக நாற்றும் ைாதம் _______ 
நின்ினற்ி , நின்ரநாட்டார் ,  நின்நாற்ி ,  தின் யமங்கி . 

57.  பதாச தூபத்திற்கு நின்தின் அனுப்புயதில் குசந்த ஆற்ல் இமப்ில் அனுப் முக்கின ங்கு 
யகிப்து _______ 

AC நற்றும் DC , DC ,  AC  , துவுநில்ச. 
58.  யாகங்கின் முகப்பு யிக்குகில் னன்டும் ஆடி _______ . 

குயினாடி ,  ைநத ஆடி ,  குமி ஆடி . 
59.  முப்ட்டகத்தின் யமிரன ஒி பைல்லும் ராது _______ யண்ண ஒி அதிக யிகல் அசடமம் . 

ைியப்பு ,  நஞ்ைள் ,  ீம் ,   ச்சை . 
60.  பர்ைீினஸ் ன்னும் இபத்தரைாசக ராசன குணப்டுத்த _______ னன்டுகிது. 

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

--------------------- யாழ்த்துக்கள் ----------------- 
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நஞ்ைப்புிட்டி, 
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