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மாதிரித் ததர்வு(இரண்டாம் இடடப் பருவத் ததர்வு) 
                                                                    மமாத்த மதிப்மபண்கள்   

10th Science - பிரிவு-அ 

சரியான விடடடய ததர்ந்மதடுத்து எழுதுக      15*1=15 

1) மனிதனின் சராசரி உடல்  மவப்பநிடை _________________                            
(98.40-98.60

F , 96.6O-96.8O
F ,  94.40-98.60

F,   98.40-99.60
F) 

2) உணர்மீடச,உதராமங்கள் காணப்படும் விைங்கு                         
(மவளவால், யாடன, மான், பூடன) 

3) நான்கு அடைகளுடன் கூடிய வயிறு உடடய விைங்கு                      
(யாடன, டால்பின், மான், கங்காரு) 

4) பாலூட்டிகளின் புைத்ததாைில் காணப்படுவது                               
அ)உதராமம், உணர் உதராமம், உதராம முட்கள்                              
ஆ)உதராமம், நகம், விரல் நகம்                                             
இ)உதராமம் ,உணர் உதராமம் , மகாம்புகள் 

5) ஈஸ்டின் காற்ைில்ைாச் சுவாசத்தினால் உண்டாவது______                     
(ைாக்டிக் அமிைம்,டபருவிக் அமிைம்,அசிடிக் அமிைம்,எத்தனால்) 

6) தாவரங்களில் டசைத்தின் பணி        (நீடர கடத்துதல்,                                        
உணடவ கடத்துதல், O2 கடத்துதல்,அமிதனா அமிைம் கடத்துதல்) 

7) தற்சார்பு உணவூட்ட முடைக்கு ததடவப்படுவது                        
(பச்டசயம், சூரிய ஒளி, ,CO2 மற்றும் நீர் , இடவ அடனத்தும்) 

8) மனித உணவுக்குழல் பாடதயில் அடமயாத உறுப்பு                      
( மதாண்டட, வாய், கடணயம், வாய்க்குழி) 

9) சல்ஃடபடு தாதுடவ அடர்ப்பிக்கப் பயன்படும் முடை___                         
( நுடரமிதப்பு முடை , புவியரீ்ப்பு முடை) 

10) அடனத்திக் கரிமச் தசர்மங்களுக்கும் அடிப்படடயான தனிமம்______ 
மதாகுதியில் உள்ளது (14 வது மதாகுதியில்  , 15 வது மதாகுதியில்) 

11) ஆடியில் உருவாகும் உருப்மபருக்கம் 1/3 எனில் அந்த ஆடியின் 
வடக______  (குழி ஆடி,குவி ஆடி,சமதள ஆடி) 

12)  ஹப்புள் வான் மதாடைதநாக்கியில் மபாருத்தப்பட்டுள்ள ஆடி_____                    

(நீள் வடளய ஆடி , குழி ஆடி, குவி ஆடி) 
13) பார்டவ புைம் மபருமமாக அடமவது____                                                                        

(சமதள ஆடியில் ,குழி ஆடியில்,குவி ஆடியில்) 
14) அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது                                               
(பாக்டசட் ,தஹமடடட் ,தமக்னடடட், கலீனா) 
15) வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது                         
(துருபிடிக்காத எஃகு, நிக்கல் எஃகு , மவண்கைம், மமக்னாைியம்) 

                  பிரிவு-ஆ                             20*2=40 

16) பாலூட்டிகளின் இதயத்தில் காணாப்படும் வால்வுகடளயும் அவற்ைின் 
அடமவிடங்கடளயும் எழுதுக. 
17) இரத்தத்தின் பிளாஸ்மா பகுதியில் காணப்படும் பிளாஸ்மா  
புதராட்டீன்கள்  மூன்ைிடன கூறு.அவற்ைின் பணிகடளயும் கூறு. 
18) உடைின் ’மாஸ்டர் மகமிஸ்ட்’ என்று சிறுநீரகம் அடழப்படுவததன்?  

19) மனித இரத்த சுழற்சிடய கண்டைிந்தவர் யார்?இதயத்டத சூழ்ந்துள்ள 
உடை யாது? 

20) குறுக்கு பராமரித்தல் என்ைால் என்ன?எ.கா தருக. 
21) மகாடுக்கப்பட்ட படத்டத கவனிக்க                                        
அ)படம் AB இல் காணப்படும் இயக்கங்கடள குைிப்பிடு.                          
ஆ)எவ்வாறு இவ்வியக்கங்கள் மதாட்டால் சிணுங்கி இடைகளின் 
இயக்களிைிருந்து தவறுபடுகிைது  

 

22) சர்க்கடரக் கடரசல் ஆல்கஹாைாக மாற்ைமடடகிைது                
அ)தமற்கண்ட மசயைில் எத்தடகய நிகழ்ச்சி நடடமபறுகிைது?                    
ஆ)எந்த நுண்ணுயிரி ஈடுபடுகிைது. 
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23) அம்தமானியாமடைிக்,யூரிதயாமடைிக் விைங்குகள் என்ைால் 
என்ன?எ.கா.தருக.  

24) A,B குைிப்பிட்ட தாவரத் தண்டின் வாஸ்குைார் திசுக்கள் மபயர்கடளக் 
குைிப்பிடுக.                                                                      
அ) A,B ன் மபயர்கள் யாடவ?                                                        
ஆ) A ன் வழியாக்கட்த்தப்படும் மபாருட்கள் யாடவ?                                      
இ) B ன்வழியாக கட்த்தப்படும் மபாருட்கள் யாடவ?                                  
ஈ)எவ்வாறு A ன் வழியாக மபாருட்கள் இடைகளுக்கு கட்த்தப்படுகின்ைன. 

 

25) எந்த உதைாகம் பாதரசத்துடன் தசர்த்தாலும் அதற்கு இரசக்கைடவ 
என்று மபயர்.பற்குழிகடள அடடப்பதற்கு பயன்படும் இரசக்கைடவ___             

(Ag-Sn இரசக்கைடவ /Cu-Sn இரசக்கைடவ)  

26) பின்வரும் மசாற்மதாடரில் பிடழகளிருப்பின் திருத்தவும்.    
அ)காந்தப்புைம் எண்மதிப்பு மட்டும் மகாண்ட அளவு.                        
ஆ)சட்டகாந்த்த்தின் மவளிதய காந்தவிடசக் தகாடுகள் காந்த்த் மதன் 
முடனயில் மதாடங்கி வட முடனயில் முடியும். 

27) தபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு கருவிகளில்____நிை விளக்குப் 
பயன்படுத்துவதன் காரணம் அதன்_____அடைநீளம். 

28) தகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.                        
அ)தமாட்டார்:நிடைகாந்தம்,வனிக முடையிைான தமாட்டார்_________ 
ஆ)குவியத்மதாடைவு :மீட்டர்,திைன்__________ 

29) பின்வரும் கதிர் வடரபடம் குழியாடியில் பிம்பம் ததான்றுவடத குைிக்கும்                                                                 
அ)அதிலுள்ள பிடழடயக் கண்டைிந்து பிடழயற்ை கதிர் வடரபடம் 
வடரயவும்.                                                                          
ஆ) உங்கள் திருத்தத்திற்கான விளக்கம் தரவும். 

 
30) கீழுள்ள படத்தில் எந்த காந்த ஊசி காந்தப்புைத்தின் திடசடயச் 

சரியாக காட்டுகிைது. 

 

31) காந்த விடச தகாடுகள் ஒருதபாதும் ஒன்டைமயான்று 
மவட்டிக்மகாள்வதில்டை ஏன்? 

32) AC மின்னியற்ைிடய DC மின்னியற்ைியாக எவ்வாறு மாற்ைைாம்? 

33) குவி மைசின் குவியத்தூரம் 2 மீ எனில் மைன்சின் திைன் யாது? 

34) குழியாடின் பயன்கள் யாடவ? 

 

35) மபாருந்தாத ஒன்டை கண்டுபிடி                               
அ)படுதகாணம்,விைகு தகாணம்,மீள்தகாணம்,மசங்தகாணம்                      
ஆ)குவி ஆடி, குழி ஆடி,சமதள ஆடி,குவி மைன்ஸ் 

36) மபாருத்துக                                                                               
டமக்மகல் பாரதட முதல் மின்கைம் 

ஜார்ஜ் டசமன் ஓம் கதிரியக்கம் 

தவால்டா டடனதமா 

மஹன்ைிமபக்தகாரல் ஓம்விதி 
         விரிவான விடடயளி                       4*5=20 

37) அ)மகாடுப்பட்ட படத்டத மீண்டும் வடரக.                                    
ஆ)இப்படம் குைிப்பிடுவது                                                         
இ)படத்தில் முக்கிய பாகங்கடள குைிக்கவும்                                   
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ஈ)இக்கருவி எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படடயில் மசயல்படுகிைது 
உ)இக்கருவியில் மின்தனாட்டத்தின்  திடச காணும் வழிடய உணர்த்துக. 

 

38) பார்டவக் குடைபாடுகடள கூைி அடத சரி மசய்யும் முடைடய விளக்கு. 
39) அ)மகாடுக்கப்பட்ட படத்திடன வடரந்து கீழுள்ள பாகங்கடளப் படத்தில் 

குைிக்கவும் (1.படுகதிர் 2. விைகு கதிர் 3.மீள்கதிர் 4.திடச மாற்ைக் 
தகாணம்5.விைகு தகாணம் 6. விடுதகாணாம்)                                                                
ஆ)ஒளியின் திடச தவகத்டத மபாருத்து டவரத்தின் ஒளிவிைகல் 
எண்2.42.இச்மசாற்மதாடரின் மபாருள் யாது? 

 

40) அ)மாறுதிடச மின்தனாட்டம் என்ைால் என்ன?                                      
ஆ) மாறுதிடச மின்தனாட்டம், தநர்திடச மின்தனாட்டம் தவறுபாடு தருக.. 
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E.SAKTHIVEL M.Sc.,M.Ed.,M.phil.,                                                                                                                                         
B.T. ASSISTANT(SCIENCE)                                                                                                                                                   

GOVT GIRLS HIGH SCHOOL                                                                                                                                           
THELLAR                                                                                                                                                    
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