
மாதிரி அரரயாண்டுத் ததர்வு 

நபம் : 2.30 நணி           யகுப்பு : 10           அயினல்                         மநத்த நதப்மண் : 75 

ிரிவு -I 

குப்பு : (i) இப்ிரியில் உள் 15 யிக்கலக்கும் யிடைனிக்கவும்.  சரின  யிடைடனத்  நதர்ந்மதடுத்து  ழுதவும்                          (15 × 1 = 15)  

1. கழுள்யற்றுள் து பம்ரினத் தன்டந மகண்ைது _________________________                                                                                                                                                                                                            

    i) நபணு நற்ம் மசய்னப்ட்ை யிந்தணு                                                                                  ii) கல்லீபல் நபணு நற்ம் மசய்னப்ட்ை ஜனீ்கள்                                                      

    iii) நதல் மசல்ல் நபணு நற்ம் மசய்னப்ட்ைடய                                                    iv) ல்நடிச் மசல்ல் நபணு நற்ம் மசய்னப்ட்ைடய                             

2. ின்யபேயயற்றுள்  க்டீரினயல்  உண்ைகும் நய் ___________________________________.                                                                                                                                                          

    i) படக்கய்ச்சல்          ii) மயய்க்கடி                  iii) இபணஜன்ி             iv) மரினம்டந 

3. க்நசகடபன், ண்நைகடபக மசனற்றும் நல்ச் சுபப்ி _______________________.                                                                                                                                                                    

    i) கடணனம்                                 ii) ிட்பெட்ைரி                    iii) டதபய்டு                                    iv) அட்ரீல் 

4. ின்யபேயயற்ல் சரினக மபேந்தனது __________________________.                                                                                                                                                         

    i) மய்க்கி- ந                                 ii) கூட்டுக்கி- ஆப்ிள்                  iii) தபள்கி - மட்டிங்கம்      iv) நகரினப்சஸ் - யடம 

5. நிதின் சபசரி உைல் மயப்ட _______________  
  i) 98.4

0
 - 98.6

0
 F                   ii) 96.6

0
 - 96.8

0
 F                 iii) 94.4

0
 - 98.6

0
 F        iv) 98.4

0
- 99.6

0
 F  

6.கஸ்க்பெட்ை,  யிஸ்கம் நன் எட்டுண்ணித் தயபங்கில் கணப்டும் சப் நயர்கள் நன் அடநப்பு இவ்யறு அடமக்கப்டுகது.                                                                

     i) நயரிகள்                                                ii) ஹஸ்நைரின                           iii) டஹக்கள்              iv) ஸ்நைன் 

7.இனற்டக யபயில் கணப்டும் பதன்டநன மபேள்.     

     i) ஈத்நதன்       ii) நீத்நதன்                      iii) புநபநன்                   iv)ிபெநைன் 

8. ஆழ்கைல்  பத்துக்  குிப்யர்கள்  சுயசக்கப்  னன்டுத்தும்  யபக்கடய  ___________ (ஹீனம் - ஆக்ஸஜன்,  ஆக்ஸஜன் - டட்பஜன்). 

9. அசட்டிக் அநத்தல் யிிகர் உள்து. தனிரில் உள் அநம் _____________________   (க்டிக் அநம் / ைர்ைரிக் அநம்) 

10.அலுநினத்தன் பக்கன தது _________________ ஆகும். 
      i) குப்டபட்                           ii) சைடபட்                   iii) க்டசட்                          iv) சன்ர் 

11.க்நிஸ்ைர் புல்ரின் _______________________ ன் புநயற்றுடந யடியம்.     (டட்பஜன் / கர்ன் / சல்ஃர்) 
12.தபேகு அயினில் தடக்நகல், சுமப்ிரிவு, புரிக்நகன் யடப நகட்டிற்குக் கழ் அடநகது, ில் சுமப்ிடம _______. 
      i) நர்க்கு                                    ii)  தர்க்கு                    iii) இல்ட                               iv) நர்,தர் கு 
13.ஏய்வு டனிலுள் கந மபேின் உந்தம் _______________________. (நக அதகம்,  நகக் குடவு,  சும, படியி) 
14.எத்த ந்தடகில் உள்நது ________________ பப்பு நற் பப்புகடயிை அதக மயப்த்டத  உட்கயர்கது.                                                                                       

      i) மயண்டந                          ii) மசபமசபப்                 iii)  கபேடந                             iv) நஞ்சள்)                                                                                                         

15.ர்டயப்பும் மபேந அயக அடநயது.   _______________________  (சநத ஆடினில்,  கும ஆடினில்,  குயி ஆடினில்) 

 

ிரிவு- II 

குப்பு:  நதனும் இபேது யிக்கலக்கு யிடைனிக்கவும்                                                                                                                                                 (20×2=40) 

16.நநகுநல் தர்ப்புப்மபேள்கள் ன்ல் ன்? அதன் னன் னது?                                                                                                                                                                                                                                                                                  
17.கழ்க்கண்ையற்றுள் தகுந்த இடணகடப் மபேத்துக: (நபேந்துகள், ரிமபேள், தண்ணுனிரி, யர்சடத நற்ம், கரிந அநங்கள்) 
  அ) தடுப்பு நபேந்து    ஆ) இனற்டக யப    இ )சட்ரிக் அநம்    ஈ) நநகுநல் தர்ப்புப்மபேள்   உ)டயட்ைநன்கள் 

18.மபேத்துக. 
  அ.கரிகர் நஜகன் மநண்ைல் – தடுப்பூசக் மகள்டக 
  ஆ.சர்ஸ் ைர்யின்        - உைலுறுப்புப் னன்டு ற்ன யித 
  இ.ப்டைஸ் நர்க்      - நபபுயமக் கைத்தல் யித 
  ஈ.ட்யர்ட் மஜன்ர்         - ரிணநக் மகள்டக 
19.கழ்க்கண் யக்கனங்கடப் டித்து சரின? தய? ன்று கூறுக 
  i) க்குபேடு எபே நபினல் நய் ில் நடக்கண் நய் சத்துக் குடட்டு நனகும். 

  ii) மர்சீனஸ் அநீன எபே சத்துக் குடட்டு நய் ில் சக்கள்மசல் அநீன எபேநபினல் / குடட்டு நய் 

     iii) TT தடுப்பூச தக்கப்ட்ை குமந்டதக்கு நந்தநகப் மப்ட்ை தடுப்ற்ல் ில் BCG தடுப்பூச மசனல்நகு மப்ட்ை நய்  தடுப்ற்ட  

          அிக்கது. 

  iv) நநரின எபே க்டீரின நய் ில் ைர்தநடப எபே டயபஸ் நய். 

20.கழுள் ைத்டத யடபந்து, மகடுக்கப்ட்டுள்யற்ல்  இபண்டு கங்கடக் குக்கவும். 

                     (மசல் உைம், ஆக்ஸன், மைண்டிபன், கடத்த படிவுப் குதகள்) 

 
21.கழ்க்கணும் கி /யிடத பவும் படகலக்கு இபண்டு டுத்துக்கட்டுகள் தபேக. 

  அ) டயகின் கமவுகள் பம் –                        ஆ) நிதன் பம் – 

22.லூட்டிகின் தநி, சடபகள் இயற்க்கடைநன உள் நயறுடுகில் ன்கடக் குப்ிடுக 

23.இபத்த உடதல் ங்குமறும் ிஸ்ந புநபட்டீன்கள், இபத்த அணுக்கள் னடய? 

24.அ) கைல்யழ் லூட்டின தநங்கம், தது உைல் மயப்த்டத சபகப் பநரிக்க மற்றுள் தகயடநப்பு :-  
  (தடை லீன் தட்டுகக நனது / பன்டககள் துடுப்புகக நனது / நதலுக்கடினில் நசநக்கப்ட்ை மகழுப்பு) 
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ஆ) உணடய கண்ையதற்க மயௌயன் தகயடநப்பு :- (பன்டககள் இக்டகனக நனது / கல்கள்  பநக தடகமகத்  
மதங்குதல் / த்தன்நது உனர் சுபத்தல் கச்சடும் எ மயிப்டுத்துதல் )                                                                                       
25.ீரிபேந்து மயிநன டுக்கப்ட்ை நீன்கள் ீண்ை நபம் உனிபேைன் இபேக்க படினது ன்?                                                                                                                               
26.சர்க்கடபக் கடபசல் ஆல்கஹக நற்நடைகது. 
  அ)நநற்கண்ை மசனல் த்தடகன கழ்ச்ச டைமறுகது?      ஆ) ந்த தண்ணுனிரி ஈடுடுகது?  
27.உறுதப்டுத்துதல் (A) ; நித சுயச நண்ைத்தல் கற்றுக்குமய்ச் சுயரில் குபேத்மதலும்பு யடனங்கள் கணப்டுகன். 
  கபணம் (R) : இடய கற்றுக் குமய் தந்தும், சடதந்து யிைநலும் துகக்கது 
  அ)A நற்றும் R சரினது. R, A வுக்க சரின யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R சரினது R, A வுக்க சரின யிக்கம் அல்                                                                                        

     இ)A சரி ஆல் R தயறு                                                                                                 ஈ) A தயறு   ஆல் R சரி 
28.நகடிட்ை இைத்டத பப்புக: 
  அ) யிங்கங்கள் சுயசசத்தன் நது _______________  மயினிைப்டுகது. 

  ஆ) சூரின எினின் பன்ிடனில் தயபங்கல் தனரிக்கப்டும் மபேள் ________________  ஆகும். 

29.நபள், தபேம்ப் ம இனலும், தபேம்ப் ம இனத யங்கட படனகப் மபேத்துக. 
தபேம்ப் மறும் யங்கள் கரி  கற்று மட்நபனம்  
தபேம்ப் ம இனத யங்கள் டஹட்பஜன் இனற்டக யப சூரின எி ஆற்ல் 

30. தபேம்ப் ம இனத யம் ன்து ஏர் இனற்டக யம். இதட நித தகர்யின் நயகத்டதயிை நக நயகநக இனற்டக 
கழ்யில் நீண்டும் உபேயக்கம். நநற்கண்ை கூற்டப் டித்து, தயத அல்து சரினத ன்டத உறுத மசய்க. தயக 
இபேந்தல், சரின கூற்டக் கூறுக 

31. மபேந்தடத ீக்குக. 
  அ) உனிரி-ஆல்கஹல், ச்டச டீசல், உனிரி-ஈதர், மட்நபனம். 
  ஆ) கப, டைஃய்டு, மச சபங்கு, சதநத.                                                                                                                                                                          
 32. ின்யபேயயற்ல் உபேயகும் கடபசன் யடகடன ழுதுக. 
   அ)100 கபம் ீரில் 20 கபம் NaCl                   ஆ)100 கபம் ீரில் 36 கபம் NaCl 
   இ)80 0C னில் 100 கபம் ீரில் 45 கபம் NaCl         ஈ)CS2 - ல் கடபக்கப்ட்ை கந்தகம் 
33. அ)குிர்ங்கில் கடபக்கப்டும் யப து? 

  ஆ)அவ்யபயின் கடபதட அதகரிக்க ீங்கள் ன் மசய்யரீ்கள்? 
34. டஹட்பஜின் கபம் அணுட 1 க. ஆக்ஸஜின் கபம் அணுட 16 க ில் ீரின் கபம் பக்கூறு  டடனக் கணக்கடுக. 
35. இபேம்பு ஆணிடனத் தநப சல்நட் கடபசனுள் டயக்கும்நது தநபசல்நட் ன் ம் நறுகது? 
  உங்கள் தலுக்க யிக்கத்டதத் தபவும்.  
36.கடபசன் டஹட்பஜன் அனினின் மசவு 1 × 10 -8 M ில் 
  அ)இக்கடபசன் PH நதப்பு னது?     ஆ)இக்கடபசன் POH நதப்பு னது?                                                                                   
37.உறுதப்டுத்துதல்: தநபப் த்தபங்கள் தூய்டநப்டுத்தப்ையில்ட ில், ச்டச ப் டிநம் நதன்றுகது. கபணம்: இந்தப் 
டிநத்தற்க கபணம் கபத் தநபக் கர்நட். 
  அ)உறுதப்டுத்துதல் கபணம் இபண்டும் சரி. 
  ஆ)உறுதப்டுத்துதல் சரி கபணம் சரி இல்ட. 
 38. உநகக்கடயகள் ற்ன ச கூற்றுகள் மகடுக்கப்ட்டுள். அயற்றுள் தயயற்டக் கண்ைந்து தபேத்துக. 
  அ)இது உநகங்கின் எபே டித்த கடய. 
  ஆ)Zn இபசக்கடய ற்குமகட அடைக்கப் னன்டுகது. 
  இ) சடகள், ணனங்கள், நகயில் நணிகள் தனரிக்க டிபெபலுநன் னன்டுகது. 
  ஈ) ன்கு உபேக்கப்ட்ை உநகங்கட அழுத்தத்தற்கு உட்டுத்த உநகக்கடயகள் தனரிக்கப்டுகன். 
39.  டயபம் கர்னுடைன புநயற்றுடந யடியங்கலள் என்கும். அதன் கடித்தன்டநக்க கபணத்டதக் கூறுக..  
40. நகடிட்ை இைங்கட பப்புக. 
  அ. யிடச = ட × படுக்கம் ில் உந்தம் = ______________________. 
  ஆ. இபக்மகட்டில் தபயடஹட்பஜன் ில், MRI ைம்ிடித்தல் _________________னன்டுகது. 
41. தபேகுக்குடுயின் (Spanner) டகப்ிடிீநக இபேப்து ன்? 

42. யிற்டதள்லயண்டினின் ட 65 க.க. யண்டிடன 0.3 நீயி-2 ன் அயில் படுக்குயிக்க ீங்கள் 
மசனல்டுத்த நயண்டின யிடசனின் அடயக் கணக்கடுக 
43.ின்யபேம் கூற்றுகில் உள் தயறுகடத் தபேத்துக. 
  அ) சந்த ஆற்ல் பம் ன்து ஏர் அகு டக்குக் குடந்த அவு நயட மசய்னக் கூடினது. 
  ஆ) னன்டுத்தக் கூடின யடியில் உள் ஆற்ட நீண்டும், நீண்டும் ம் னன்டுத்தம்.  
44. அடைப்புக் குக்குள் மகடுக்கப்ட்டுள் மசற்கில் உரினயற்டத் நதர்ந்மதடுத்து ின்யபேம் அட்ையடணடன பப்புக. 
           ( துத்தகம், தநபம், கர்ன், கரீனம், கரீன டை ஆக்டசடு, அலுநினம் ) 

நர்நன்யய் கரீன அநச் நசநகன்  
தர்நன்யய் மக்ஞ்ச நன்கன்  

45. டிந ரிமபேட ரிக்கும்நது ற்டும் சுற்றுச்சூமல் நசட குடக்க ீங்கள் தபேம் ஆநசடகள் னடய? 

46. ின்யபேம் மசற்மைரில் ிடமகிபேப்ின் தபேத்தவும். 
  அ)கந்தப்பும் ண்நதப்பு நட்டும் மகண்ை அவு. 
  ஆ)சட்ை கந்தத்தன் மயிநன கந்தயிடசக் நகடுகள் கந்தத் மதன்படனில் மதைங்க யைபடனில் படிபம்.  
47.மதைநல் பயடகன ஆடிகட வ்யறு இம் கணபடிபம்? கபணம் தபேக. 
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                                                 ிரிவு – III                                                                                                                      (4X5 = 20) 

குப்பு : (i)எவ்மயபே ிரியிலும் எபே யி யதீம் ன்கு யிக்கலக்கும் யிடைனிக்கவும்.                                                                                                                                                

                   (ii) எவ்மயபே யியிற்கும் ந்து நதப்மண்கள்.      (iii) நதடயன இைங்கில் ைம் யடபக. 

குத  - அ 

48. சத்துப்ற்க்குடனில்  ற்டும் ல்நயறு நய்கடக் குப்ிடுக. அந்நய்கலக்க அகுகட ழுதுக. 

49. பம்பு மசல்ன் அடநப்டத் மதிய ைத்துைன் கங்கடக் குத்து யிக்குக. 

குத  - ஆ 
50. அ) கி உபேயகும் கழ்ச்சடனக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                                                                                         

     ஆ) இந்கழ்ச்சனிடச் சுபேக்கநக யியரிக்க.                                                                                                                                                                 

      இ) அந்க்ழ்யிடக் குக்கும் ைத்தட யடபந்து கங்கடக் குக்க  
 

51.  கரிடன ரிப்தல் ற்டும் தீடந னக்கும் மசனல்கடப் ட்டினடுக. 

குத  - இ 
52. ின்யபேயற்டக் கபம் அகல் கூறுக .                                                                                                                                   
  அ) 1 நநல் குநரின் பக்கூறு , Cl2                     ஆ) 4 நநல்கள் ஏநசன் பக்கூறுகள் , O3                                                                                                    
  இ) 2 நநல்கள் சல்ர் பக்கூறுகள் , S8                    ஈ) 2 நநல்கள் டட்பஜன் பக்கூறுகள் , N2 
 

53.      

                                
நநலுள் ைத்டதப் ர்த்து ின்யபேம் யிக்கலக்கு யிடைனிக்க . 
 அ) டயபபம் கபடட்டும் ன் யடியடநப்டப் மற்றுள்?                                                                                                                       
 ஆ) டயபம் ன் மயட்டும் கபேயினகப் னன்டுகது ?                                                                                                                                             
 இ) நன் சுற்றுகில் ன் கபடட் னன்டுத்தப்டுகது ?                                                                                                      
 ஈ) கபடட்டின் நபேதுத்தன்டநக்குக் கபணந யிடச து ?                                                                                              
 உ) உங்கலக்குத் மதரிந்த யிட உனர்ந்த டயபம் து? அதன் டடனக் கபநல் கூறுக?         

 

குத  - ஈ 
54. அ)யிண்மயி யபீர்கள் யிண்மயி டனங்கில், ீண்ைள் தங்குயதல் நித உைல் ற்டும் யிடவுகட 
ஆபய்யதற்ககநய,யிண்மயி டனங்கள் னன்டுத்தப்டுகன். இக்கூற்ட னனப்டுத்துக.                                                                                                             
  ஆ) F = Gm1m2 / d

2 ன்து பெட்ைின் ஈர்ப்ினல் யிதனின் கணித யடியம். G ஈர்ப்ினல் ந, m1 m2 ன்து டகள். d மபேள்கலக்கு 
இடைப்ட்ை மதடவு ில், பெட்ைின் ஈர்ப்ினல் யிதனிட ழுதுக. 
 
55. 

  
அ)டுகதர்  ஆ)யிகுகதர்  இ)நீள்கதர் ஈ)யிகுநகணம்  உ)தடச நற்க்நகணம்  ஊ)யிடுநகணம்                                                          
(i) மகடுக்கப்ட்ை ைத்தட யடபந்து, கழுள் கங்கடப் ைத்தல் குக்கவும்.     
(ii) எினின் தடசநயகத்டதப் மபேத்து டயபத்தன் எியிகல் ண் 2.42. இச்மசற்மைரின் மபேள் னது?                                                          
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