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     அரையாண்டு திருப்புதல் ததர்வு 2016-17  ம ாத்த  திப்மெண் : 75 
10th Standard 

1.சரியான விரைரயத் ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக:  15 x 1= 15 
1.ஒதை  ாதிரியான இைட்ரையர்கள் ெற்றி தவறான கூற்று---------------------- 
அ) ஒரு கரு முட்ரையிலிருந்து உருவாக்கம் ஆ) ஒதை ொலின ாக இருத்தல் 
இ)மெரும்ொலான ெண்புகளில் ஒத்திருத்தல் ஈ) இைத்த வரக தவறுெடுதல் 
2. ஆதி  னிதன் முதல் தற்கால  னிதன் வரை மகாடுக்கப்ெட்ை  னித இனங்கரள 
வரிரசெடுத்தவும். ( நியாண்ைர்தால்  னிதன், தொத ாமெெிலஸ், தொத ா 
எைக்ைஸ்,தொத ா மசெியன்) 
3.உணவின்  ணம், சுரவ, நயம் ஆகியவற்ரற அளவிைப் ெயன்ெடுவது=---------------- 
அ) உயிர் உணரி. ஆ) இன்சுலின்  இ) இன்ைர்மெைான் ஈ)  ாதனாகுதளானியல் 
4. தலரியாவால் அடிக்கடி தாக்கப்ெட்ைால்  ----------- ெழுதரைகிறது. 
அ)  ண்ணைீல் ஆ) கல்லீைல் இ) கரணயம் ஈ) இதயம் 
5.மெண்களில் உதைா  வளர்ச்சி ,ம ன்ர யான குைல் , ம ன்ர யான உைல் தொன்ற 
ெண்புகளுக்கு காைண ான ொர்த ான்  -------------------------------- 
அ)குளூக்தகாகான் ஆ) ஈஸ்ட்தைாஜன் இ) மைஸ்தைாஸ்டீதைான் ஈ) அட்ரீனலின் 
6.அத்திக்கனி ----------------------- என்ற சிறப்பு வரக  ஞ்சரியிலிருந்து ததான்றியது 
அ) ரெப்தொதலா ஸ் ஆ) ரெெந்ததாடியம் இ) இதயாொக்டீரியம் ஈ) மெஸ்மெரிடியம் 
7.மவளவால்கள் இரைரயப் ெிடிக்க ெயன்ெடுத்துவது ------------------------------------- 
அ) கூர்ர யான தைா ங்கள் ஆ) குதளா ரூலஸ் இ) ரீனல் ரெனஸ்  ஈ) எதிமைாலி மசயல்ொடு 
8.இைத்த மவள்ரளயணுக்கள் உைலினுள் புகும் கிரு ிகரள --------------------- மூலம் விழுங்குகிறது. அ) 
வாக்குதவால் ஆ) மொய்க்கால்கள் இ) ரசட்தைாொரிங்ஸ் ஈ) விஸ்கம் 
9.கண்ணாடிகரள எத்தரன சதவதீம்  றுசுழற்சி முலம் ெயன்ெடுத்தலாம்? 
அ) 54 %  ஆ) 20%  இ) 43%  ஈ) 12% 
10.சி.எப்.எல். ெல்புகரள ெயன்ெடுத்துவதால் ஆண்டிற்கு தச ிக்கப்ெடும்  ின்சாைத்தின் அளவு அ)  
5000 ம காவாட் ஆ) 6000ம காவாட் இ) 2000 ம காவாட் ஈ) 1000 ம காவாட் 
11.முக்காைத்துவ அ ிலத்திற்கு உதாைணம்--------------------- அ)H3PO4 ஆ) H3PO3      இ) HNO3  ஈ) HCl 

12.வயிற்றில் சுைக்கும் திைவத்தின் P
H
  திப்பு  அ) 12  ஆ) 10  இ) 2  ஈ) 6 

13.மகாப்புளக் காப்ெரிலுள்ள  ாசுக்களின் சதவதீ இரயபு ------------------ 
அ) 23 %  ஆ) 12%  இ) 2%   ஈ) 8% 

14.இைப்ெர் ொரல மகட்டிப்ெடுத்த உதவும் கார்ென் தசர் ம் 

அ) எத்தனாயிக் அ ிலம்  ஆ) ம த்தனாயிக் அ ிலம் இ) எத்தனால் ஈ) ஈதர் 

15.MRI – ல்  னித உைல் உள்ளுறுப்புகளில் ஊடுருவச் மசய்து ------------------------- வரிக்கண்தணாட்ைம் 

இைப் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவது ------------------------------------------ 

 
 

II.எரவதயனும் 20 வினாக்களுக்கு விரையளிக்கவும்  20 x 2 = 40 

16.இரு தவறுெட்ை ெண்புகரளக் மகாண்ை ஜனீ் அர ப்புத் தன்ர  மநட்ரை அல்லது குட்ரை 
தொன்றரவ ஜதீனாரைப் எனப்ெடும் – தவறுகரள சரி மசய்யவும். 
17.நீரிழிவு தநாரய கட்டுெடுத்த இைண்டு வழி முரறகரளக் கூறுக. 
18.ொர்த்திதனா கார்ெிக் கனிகள் என்றால் என்ன? 
19. ,கீதழ கண்ை ெைத்ரத வரைந்து ஏததனும் இைண்டு ொகங்கரளக் குறி 
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` 
19. ,த தல கண்ை ெைத்ரத வரைந்து ஏததனும் இைண்டு ொகங்கரளக் குறி . 
20.உறுதிப்ெடுத்து: அ) முகுளம் என்ெது மூரளயின்  ிக முக்கியப் ெகுதியாகும்  
காைணம்: ெிட்யூட்ைரி சுைப்ெி ஒரு குழுவின் நைத்துனர் தொல் மசயல்ெடுகிறது. 
சரியான கூற்ரறத் ததர்ந்மதடு: 1) அ தவறு ஆ சரி  2) அ சரி ஆ சரி 
3) அ சரி ஆ மொருந்தவில்ரல  ஈ) அ மொருந்தவில்ரல ஆ தவறு 
21. ந து உைலின்  ாஸ்ைர் மக ிஸ்ட் எது? அது அவ்வாறு அரழக்கப்ெடுகிறது? 
22. மொருத்துக: 
1 மதாட்ைால் சிணுங்கி தவதி திரச சார்பு இயக்கம் 

2 தண்டு த ல் தநாக்கி வளர்தல் நீர்த்திரச சார்பு இயக்கம் 

3 மதன்ரன தவர் மவகு மதாரலவிற்கு 
மசல்லுதல்  

ஒளித்திரச சார்பு இயக்கம் 

4 சூலிரன தநாக்கி  கைந்தக்குழல் வளர்ச்சி வளர்ச்சி சாைா இயக்கம் 

23.ஒளிச்தசர்க்ரகயில் நிகழும் விரளரவ ச ன்ொைாக எழுதுக. 

24.மொருத்துக 

1 நிலக்கரி யூரியா 

2 கருப்பு தங்கம் எண்மணய் கசிவு 

3 தார் மெட்தைாலியம் 

4 திைவக் கழிவு கரிய ில வாயு 

25.மொருந்தாரத நீக்குக:- 
அ) உயிரி ஆல்கொல், ெச்ரச டீசல் , உயிரி ஈதர் , மெட்தைாலியம் 
ஆ) காலைா, ரைொய்டு, மசாறி சிைங்கு , சீததெதி 
26.25 கிைாம் சர யல் உப்ரெ 52 கி நீரில் கரைத்தால் அக்கரைசல் மசறிவின் சதவதீ நிரறரயக் 
கணக்கிடுக. 
27.அ) குளிர் ொனங்களில் கரைக்கப்ெடும் வாயு எது? 
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ஆ) அவ்வாயுவின் கரைதிறரன அதிகரிக்க நீங்கள் என்ன மசய்வரீ்கள்? 
28.கீழுள்ள  எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து ஐதசாதைாப் , ஐதசாொர்கரள அரையாளம் காண்க.              
20 Ar 40 ,  17 Cl 35 , 20 Ca 40 , 17 Cl 37. 
29.ஒரு கரைசலின் ரெட்ைாக்ரைடு அயனியின் மசறிவு 1.0 X 10-8  M எனில் அதன் PH    
 திப்பு என்ன? 
30.சலரவக்கல்லுைன் ரெட்தைாகுதளாரிக் அ ிலத்ரத தசர்க்கும் தொது ஏற்ெடும் விரன 
தவகத்ரத விட் தூளாக்கப்ெட்ை கால்சியம் கார்ெதனட்டுைன் ரெட்தைாகுதளாரிக் அ ிலத்ரத 
தசர்க்கும் தொது விரனதவகம் அதிகம். காைணம் கூறு. 
31.கீழ்க்கண்ை ெைத்தில் ஏததனும், இைண்டு முக்கிய ொகங்கரளக் குறிக்கவும். 

                        
32.ெின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வார்த்ரதகளில் விரையளி. 
அ)’ொல் ார்க் தங்கத்தில் ‘ உள்ள தங்கத்தின் சதவதீம் யாது? 
ஆ)சால்தகாமஜன்ஸ் என்ெதன் மொருள் யாது? 
33.உறுதிப்ெடுத்துதல்: 

தா ிைத்ரத தைா ானியர்கள் குப்ைம் என்றரழத்தனர் :- காைணம் : தா ிைம் , குப்ைம் என்ற 
தீவிலிருந்து எடுக்கப்ெட்ைது. அ) உறுதிப்ெடுத்துதல், காைணம் இைண்டும் சரி.  ஆ) 
உறுதிப்ெடுத்துதல் சரி, காைணம் சரியல்ல. 
34.C4H10 என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்ொடு மகாண்ை அரனத்து  ாற்றியங்கரளயும் எழுதி 
அதற்குரிய IUPAC  மெயரிடுக. 
35.நிரறயானது வில் தைாசினாலும், எரையானது இயற்ெியல் தைாசினாலும் அளக்கப்ெடுகிறது.- 
ெிரழரயத் திருத்தவும் 
36.துப்ொக்கி சுடும் தொது , குண்டின்  ீது முன்தனாக்கு விரச மசயல்ெடுகிறது. துப்ொக்கியின் 
 ீது ெின்தனாக்கிய இயக்கம் ஏற்ெடுகிறது. ஏன்? 
37.மகாடுக்கப்ெட்ை ஆற்றல் மூலங்களின் மெயர்களிலிருந்து மொருந்தாரதக் கண்டுெிடிக்க.     
( காற்று ஆற்றல் , சூரிய ஆற்றல் , நீர்  ின் ஆற்றல் , அணுக்கரு ஆற்றல் , அரல ஆற்றல் ) 

38. ெைத்தில் உள்ள A & B யின் மெயர்கரள எழுதி அதன் ெணிகரள ஏழுதுக. 
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39.ஒரு  ின் விளக்கின் வழிதய 1.6 ஆம்ெியர்  ின்தனாட்ைம் ொய்கிறது எனில் , விளக்கின் 
வழிதய 1 வினாடியில் மசல்லும், எலக்ட்ைான்களின் எண்ணிக்ரக யாது? 
40.மொருத்துக:-  
1 ர க்தகல் ொைதை முதல்  ின்கலம் 

2 ஜார்ஜ் ரச ன் ஓம் கதிரியக்கம் 

3  ின் விளக்கு ரைனத ா 

4  ின்கலம் ஓம் விதி 

41.கீதழ தைப்ெட்டுள்ள ெைத்தில் நான்கு ொகங்கரளக் குறிக்கவும். 

 

42.கீழுள்ளவ்ற்ரறக் குறிக்கும் கண்ணின் ொகங்கள் எழுதுக.  
அ) கண் ொரவரயக் கட்டுப்ெடுத்தும் இருண்ை தரசப்ெைலம் 
ஆ) கண்ணில் மொருளின் ெிம்ெம் உண்ைாக்கும் ெைப்பு…………………………………. 
43.ஒளியானது ெடிகத்தின் வழிதய 1.90X108  ீ/வி என்ற தவகத்தில் மசல்லுகிறது. ெடிகத்தின் 
ஓளிவிலகல் எண் யாது? 
44.உன்னுரைய ரகயில் மகாடுக்கப்ெட்ை ஒரு சிறிய கண்ணாடித்துண்ரை  
அ) குவிமலன்சா  ஆ) குழிமலன்சா இ) ச தள கண்ணாடி துண்ைா , என எவ்வாறு 
கண்டுெிடிப்ொய்? 
45.நீரின் மூலக்கூறு நிரறரயக் கண்ைறியவும். 
46.கீழ்க்கண்ை உணவுச்சங்கிலி சரியா ?தவறா ? வரிரசப்ெடுத்தி எழுதுக. 
(தவரள ------ கழுகு ------- புற்கள் ------- மவட்டுக்கிளி ) 
47. னிதனின் சுவாசக்காற்றானது ……………….. வழியாக ……………………..க்குள் மசல்கிறது.  ீன்களில் 
நீைானது ………………….வழியாக உைலுக்குள் மசன்று , நீரில் கரைந்துள்ள 
ஆக்சிஜ …………………….   ெைவுகிறது. 
 
III. கீழ்க்கண்ை அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரையளி: 4 * 5 = 20 
 
48.அ) ஒரு சாதாைண  னிதனுக்கு தநாய் உள்ள  னிதனிை ிருந்து காற்றின் மூலம்., சளி 
சிந்துதல் , இரு ல், தெசும் தொது கிரு ிகள் ெைவல் வாய்ப்புண்டு ெிற தநாய் கிரு ிகரள 
ெைப்பும் வழிகள்  ற்றும் அதன் தநாய்கரளக் குறிப்ெிடுக. ஆ) தநாய் தடுப்பூசி மூலம் தநாய்கள் 
வைா ல் உைரல ொதுகாக்கலாம். தொலிதயா தடுப்பூசி    லிதயா தநாரயத் தடுக்கும்,. MMR , 
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DT  தடுப்பூசிகள் எப்தொது மகாடுக்கப்ெை தவண்டும்? 
      

அல்லது 
 

 

49.கீழ்க்கண்ை ெைத்தில் உள்ளவற்றில் ஏததனும் நான்கு ொகங்கரள ெைம் வரைந்து குறிக்கவும். 

 

50.அ) கீழ்க்கண்ை ெைத்தில் முக்கிய ொகங்கரளக் குறிக்கவும் 

ஆ) உலர்கனிகளின் மெயர்ப்ெட்டியல் கீதழ மகாடுக்கப்ெடுள்ளன . 
அக்கனிகரள உலர்கனியின் வரககளுக்தகற்ெ வரகப்ெடுத்துக. (ெருத்தி, டிரைைாக்ஸ், மநல், 
ஆ ணக்கு, மகாத்த ல்லி, அவரை, ெட்ைாணி, எருக்கு அந்தி ந்தாரை, முந்திரி , கருதவலம், 
மவண்ரை)  

அ) அக்கீன் ஆ) தகரியாப்சிஸ் , இ) சிப்மசலா  ஈ) மகாட்ரை உ) க்ரித ாகார்ப் ஊ) 
மலாம ண்ைம் எ) மைக் ா ஏ) காப்சூல் அரறமவடிகனி ஐ) காப்சூல் தடுப்பு சுவர் மவடிகனி ஒ) 
ஒருபுற மவடிகனி ஓ) இருபுற மவடிகனி 

         அல்லது 

51.அ) ெசுர  தவதியியல் என்றால் என்ன? 
ஆ)ெசுர  தவதியியல் தநாக்கத்ரதக் கூறுக. 
இ)ெசுர  தவதியியலின் மகாள்ரககள் யாரவ? 
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52.ெின்வருவனவற்ரறக் கிைாம் அலகில் கூறுக.  
அ) 1 த ால் குதளாரின் மூலக்கூறு Cl2    ஆ) 4 த ால்கள் ஓதசான் மூலக்கூறுகள் O2     
இ) 2 த ால்கள் சல்ெர் மூலக்கூறுகள் S8   ஈ) 2 த ால்கள் ரநட்ைஜன் மூலக்கூறுகள் N2  
     

அல்லது 
 
53.எத்தனாயிக் அ ிலம் ெின்வருவனவற்றுைன் எவ்வாறு விரனபுரிகிறது? 
1.தசாடியம்   2. தசாடியம் கார்ெதனட்  3. தசாடியம் ரெகார்ெதனட்  
4. தசாடியம் ரெட்ைாக்ரசடு 
54. ஒரு 5 நியூட்ைன் விரசயானது ஓய்வுநிரலயில் உள்ள 2.5 கி.கி நிரறயின்  ீது மசயல்ெட்டு 
அதரன தநர்க்தகாட்டில் முடுக்குவிக்கிறது எனில்  
அ) நிரறயின் முடுக்கம் என்ன?  ஆ) அந்த நிரறரய 20  ீ நகர்த்தத் ததரவப்ெடும் தநைம் 
என்ன? இ) 3 வினாடிகளுக்குப் ெின் அதன் திரசதவகத்ரதக் காண்க. 

     அல்லது 

55. அ) மகாடுக்கப்ெட்ை ெைத்திரன வரைந்து கீழுள்ள ொகங்கரளப் ெைத்தில் குறிக்கவும். 
அ)ெடுகதிர்  ஆ) விலகுகதிர்  இ)  ீள்கதிர் ஈ) விலகுதகாணம் 
உ) திரச ாற்றக் தகாணம்   ஊ) விடுதகாணம் 

 
ஆ)ஒளியானது காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 1.47 மகாண்ை  ண்மணண்மணய்யினுள் 
நுரழகிறது . காற்றில் ஒளியின் திரசதவகம் 3X108  ீ/வி எனில்  ண்மணண்மணய்யில் 
ஒளியின் திரசதவகம் என்ன? 

WITH BEST WISHES FROM YESBEEKAY 
 

 

Prepared by Mr. S. Balakrishnan 

அைசு ஆண்கள் த னிரலப்ெள்ளி , எலவனாசூர், 


