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த்தாம் யகுப்பு அியினல் ாடப்குதினில் உள் சரினாயற்றத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. யிா-யிறட ததாகுப்பு 

1.இபேபல் உிரிகரிடைய ய ன்றும் அ ன்  டயபடம, குமப்பிட்ை  ன்டபடை நன்கு த ரிக்கூடி யலறுபடுகலைன்  

இபேக்கும். பயய இனப்தபபேக்க படமில் உபேலகும்  டயபடமகள் குடமந்  அரயல றுபட்டுைன் கணப்படுகன்மன. 

 i) யற்கூம கூற்டம ற்றுக்தகள்கமரீ்கர? 

  ii)கழ்க்கணும் உிரிகரில் பயய இனப்தபபேக்கபடமில் இனப்தபபேக்கம் தெய்பம் உிரி  து?                                                  

      (கப்பன்பூச்ெ, பெக்ரின, ண்புழு, பமடல) 

லிடை :    
     i) ஆம், ஏற்றுக்தகாள்கிதாம்.    ii) பெக்ிா. 
 
2.தகடுக்கப்பட்டுள்ர உைற்குடமபடுகரில்  னின என்டமத்  குந்  கணங்கலைன் கண்ைமந்து ழுதுக.  
                        ( யெ, ஹயீபிலீ, டயக்கண், அல்பினிெம், க ர் அரிலள் இத் யெடக ) 

லிடை :  

தினா ன்று: நாறக்கண்.                                                                                                            
காபணம் : இந்தாய் றயட்டநின் ‘A’ குறாட்டால் யபேகிது. ஆால் நற் தாய்கள் பம்றப தாய்கள். 
 
3.பவு யன் அடிப்படைில் யநய்கடர லடகப்படுத்துக. (நீரின் பயம், கற்மன் பயம், பயனத ைர்பு பயம் ) 
   1.கய   2.டைபய்டு  3.கெயநய்  4.த ழுயநய்  5.ெபியஸ்   6.தகயனரி   7.நயனி   8.ெ ணச் ெரி         
   9.அீபிக் ெ யப   10.ய்ட்ஸ்                                                                                                                                         
லிடை :  
     * ீரின் பம் பவும் தாய்கள் : காபா, றடாய்டு, அநீிக் சதீததி.                                                                      
      * காற்ின் பம் பவும் தாய்கள் : காசதாய், ததாழுதாய், ிதநாினா, சாதாபணச் சி.                                                         
      * ாி ததாடர்பு பம் பவும் தாய்கள் : சிிிஸ், தகாதரினா, எய்ட்ஸ்.      
 
4. தெல்கரின் அடிப்படைில் கயற தகடுக்கப்பட்டுள்ரலற்மல் உரி கூற்றுகடரத் ய ர்ந்த டுக்க. 

 அ) பிட்பெட்ரி  சுப்பி ஹர்யன்கடரபம், தந கடரபம் சுக்கமது 

 ஆ) ட ய்டு சுப்பி ட க்ஸன் ற்றும் இன்சுயடனச் சுக்கமது 

 இ) லீடிக் தெல்கள் தைஸ்யைஸ்டின் ஹர்யடன உற்பத்  தெய்கன்மன 

 ஈ) கடணம் தந கடரபம், ஹர்யடனபம் சுக்கன்மது. 
லிடை : 
   * இ நற்றும் ஈ. லீடிக் தசல்கள் தடஸ்தடாஸ்டிபான் ஹார்தநாற உற்த்தி தசய்கின். நற்றும் கறணனம்  
தாதிகறபம் ஹார்தநான்கறபம் உற்த்தி தசய்கின். 
 
5.கயற தகடுக்கப்பட்டுள்ர  குந்  தெற்குமப்புகடரக் தகண்டு பத் ட நப்புக. 
  (லிட , கனி, கந் ச் யெர்க்டக, பவு ல், படரத் ல், கபேவுறு ல், யர்கள், இனப்தபபேக்கம்) 
ப  ன்  ந்ட பைன் லலுக்குச் தென்மன். அலன் ெம ரவு கடுகு லிட கடரத் தூலினன். ெயநட்கலக்குப் பிமகு, 
லிட கள்___________டயக் கலனித் ன்.அந்  லிட கள்  லங்கரக லரர்ச்ெ அடைந்து ________ கடரத் ய ற்றுலித் ன. 
இந்  யர்கள் உபேலக்க கந் த்தூள்_____________ பயம் சூல்படிட அடைந் ன. ____________ நகழ்லின் யபது ஆண் 
யகீட் அண்ைத்துைன் இடணகமது. 
லிடை : பறத்தல், நர்கள், நகபந்தச் தசர்க்றக, கபேவுறுதல். 
 
6.உையன் `ஸ்ைர் தகஸ்ட்' ன்று ெறுநீகம் அடறக்கப்படுகமது – கணம் கண்ைமந்து ழுதுக. 
 அ)உையல் தபமப்படும் அடனத்து யல ப்தபபேள்கலம் ெறு நீகத் ல் தபமப்படுகன்மன  
 ஆ)ெறுநீகம், இத் த் ன் யல ிடபு ெ நடயடப் யபணுகமது. 
 இ)ெறுநீகம், உையல் தபறும் அடனத்து யல ப்தபபேள்கடரபம் தலரியற்றுகமது. 
 ஈ)ெறுநீகம், உையன் அடனத்து யல ப்தபபேள்கடரபம் யெத்து டலத்துக்தகள்கமது.  
லிடை : 
 ஆ. சிறுீபகம் இபத்தத்தின் தயதினிறனபு சநிறறனப் தணுகிது.   
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7.தலவ்யலறு லழ்லிைங்கரில் லழ்கன்ம உிரினங்கள் அந் ந்  லழ்லிைங்கலக்கு ற்மலறு  க்கலழ்க்டக படம, 
உணவுப் பறக்கம், உைல் அடப்புகலைன் லழ்கன்மன. இ ற்கு  கலடப்பு ன்று தபர். பலூட்டிின் ெமப்பன 
 கலடப்பிடனத் ய ர்ந்த டுக்க. 
 அ) கைல்லழ் பலூட்டின  ங்கயம்,  னது உைல் தலப்பத்ட  ெகப் பரிக்க தபற்றுள்ர  கலடப்பு :-       
   ( டை பலீன்  ட்டுகரக மது / பன்டககள் துடுப்புகரக மது / ய லுக்கடிில் யெக்கப்பட்ை    தகழுப்பு) 
 ஆ) உணடல கண்ைமல ற்கன தலௌலயன்  கலடப்பு :-  (பன்டககள் இமக்டகக மது / கல்கள் பயக 
 டயகறகத் த ங்கு ல் / பமத் யன்யபது உர் சுத் ல் கச்ெடும் எய தலரிப்படுத்து ல் ) 
லிடை :  
   அ. ததாலுக்கடினில் தசநிக்கப்ட்ட தகாழுப்பு   
   ஆ. த்தின் தாது உனர்சுபத்தில் கீச்சிடும் ி தயிப்டுத்துதல். 
 
8.பின்லபேம் பத் டப் படித்து  குந்  லிடைடக் கண்ைமந்து யகடிட்ை இைங்கடர நப்புக 
        ( ீங்கு லிடரலிப்பது, கன உயயகங்கள் , கர்பன்- டைஆக்டஸடு, கந் க துகள்கள்) 

    ப ெம், பயனிம், ய ரிம், ஆர்ெனிக், ______________கயந்   கயடலியபேந்து  தலரியற்மப்படும் கறவுப்தபபேள்கள்  

னி னுக்கு _____________ட்டுன்ம  சூழ்நடயடபம்  ப க்கன்மது.  நயக்கரிில்  உள்ர  _________  அயடற   உபேலக 

கணலய டு ட்டுல்யல்,பசுடக லப, ______________ தலரியற்மப்பட்டு கயநடய றுபட்டிற்கும்  புலிதலப்ப 

று லுக்குக்  கணகமது. 

லிடை : (i) க உதாகங்கள்    (ii) தஙீ்கு யிறயிப்து   (iii) கந்தகதுகள்கள்   (iv) கார்ன் – றட – ஆக்றைடு   
      

9. ஆற்மடயச் யெக்க உ வும் ெ னங்கடரக் பின்லபேலனலற்மயபேந்து ய ர்ந்த டுக்கவும். 
 எரிபேம் பல்புகள்,   ன்அடை, சூரி நீர்சூயைற்ம, ன் நீர்சூயைற்ம, ைங்ஸ்ைன் லிரக்குகள், ன்னணுன்அடை  
லிடை : ிபேம் ல்புகள், சூரின ீர் சூதடற்ி, நின்ணு நின் அறட. 
 
10._____________________ எத்  நபெட்ன் ண்ணிக்டகடப் தபற்றுள்ரன. 
அ) யெபர்கள்   ஆ) யெயைன்கள்   இ) யெயைப்கள்   ஈ) நடம ண். 
லிடை :  ஐதசாதடான்கள் 
 

11. நன்கு த ரிந்  ெய தபபேள்கரின் PH  ப்பு கயற தகடுக்கப்பட்டுள்ரது.  
தபபேள் PH  ப்பு 
இத் ம் 7.4 
ெடல் யெை 8.2 
லினிகர் 2.5 
லடீ்டுப்பன்பட்டு அம்யனி 12 
அட்ைலடணடப் பகுப்பய்வு தெய்து கயற உள்ர யகள்லிகலக்கு லிடைரிக்கவும். 
அ) ந்த ந் ப் தபபேள்கள் அயத் ன்ட உடைடல? 
ஆ) ந்த ந் ப் தபபேள்கள் கத் ன்ட உடைடல?  
லிடை :  
     அ) யிிகர்            ஆ) இபத்தம், சறநனல் தசாடா, யடீ்டுப்னன்ாட்டு அம்தநாினா 
 
12. ெல்ஃடபடு  துடல அைர்ப்பிக்கப் பன்படும் படம _____________( நுறப நிதப்பு பற / புலிரீ்ப்பு படம)   
 
13. இபேம்பு உயயகப் பப்பின்ீது யலறு உயயகத்ட ப் பூசுல ல் துபேப்பிடித் யல் இபேந்து  டுக்கயம். இந்  
இபேம்பின்ீது துத் நகத் துகடர தல்ய கப் பூெனல் அ ற்கு _______________ ன்று தபர். 
( துத்தாக பாம் பூசுதல் / லண்ணப்பூச்சு அடித் ல் /  ர்படன பதுகத் ல் )  
 
14. ந்  உயயகம் ப ெத்துைன் யெர்ந் லும் அ ற்கு இெக்கயடல ன்று தபர். பற்குறகடர 
அடைப்ப ற்குப் பன்படும் இெக்கயடல _____ (Ag – Sn இபசக்கறய / Cu – Sn இெக்கயடல) 
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15. அடைப்புக்குமில் தகடுக்கப்பட்டுள்ரலற்மயபேந்து ெரினலற்டமத் ய ர்ந்த டுத்து ழுது. 
டஹட்யகர்பன்கரில் கர்பனுக்கும் கர்பனுக்கும் இடைில் __________ ( இட்டை /பப்பிடணப்பு ) தகண்ைடல 
____________ (அல்கன் / அல்டகன் ) இலற்மன் தபதுலன லய்ப்படு CnH2n. இடல பன்னர் _________ ( எயபனீ்கள் / 
பபனீ்கள் ) ன்று அடறக்கப்பட்ைன . இச் யெர்ம் _______( புயன் / சுண்ணம்பு ) நீபேைன் லிடனபுரிந்து நமத்ட  
நீக்குகமது. தனனில் இது ___________( நடமவுற்ம / நடமவும  ) யெர்ம். 
லிடை :  1.இபட்றட ிறணப்பு      2.அல்கீன்       3.ிீன்கள்     4.புதபாநின்      5. ிறவுாத 
 
16.தகடுக்கப்படுள்ர லர்த்ட கள் / லக்கங்கடர கயற தகடுக்கப்பட்டுள்ர கூற்றுகலைன் தபபேத்துக . 
  (தத் னல் , தந த் ல் ,  ன் ெகப்பிடணப்பு உபேல ல் , படிலரிடெ , டஹட்ஜன்லப ) 
  அ) எபே கர்பன் ற்ம கர்பன்கலைன் யெர்ந்து ெங்கயத்த ைர் ெகபிடணப்டப உபேலக்கும்  ன்ட. 
  ஆ) ஆல்கஹல் யெடிம் உயயகத்துைன் லிடன புரிபம்யபது தலரிப்படுத்துலது.  
  இ) கரிச் யெர்ங்கள் பற்ம படமன ஆய்லிற்கு லறலகுப்பது. 
  ஈ) தந கரின் பயக எபே கரிச் யெர்த் ல் ததுலக யல லிடன நகழ்ந்து ெம பயக்கூறு உபேலலது. 
  உ) த் னடயப் யபயல்யல் இ டன ெமது அரயல பபேகனலும் ணம் நகறவும் லய்ப்புள்ரது.                                                                                                                                                      
லிடை : 
அ) தன் சகப்ிறணப்பு உபேயாதல்     ஆ) றஹட்பஜன் யாப                                                                                               
இ) டியரிறச       ஈ) தாதித்தல்     உ) தநத்தால் 
 
17. அடைப்புக் குமக்குள் தகடுக்கப்பட்டுள்ர தெற்கரில் உரினலற்டமத் ய ர்ந்த டுத்து பின்லபேம் அட்ைலடணட 
நப்புக. ( துத் நகம்,  ம், கர்பன், கரீம், கரீ டை ஆக்டெடு, அலுனிம் ) 

யநர்ன்லய் கரீ அயச் யெகயன்  
 ர்ன்லய் தயக்யஞ்ெ ன்கயன்  

லிடை : 
தர்நின்யாய் காரீன அநிச் தசநகன் காரீன றட ஆக்றைடு 
எதிர்நின்யாய் தக்ாஞ்சி நின்கன் துத்தாகம் 

 
18.அடைப்புக்குள் உள்ர ற்ம தெற்கடரக் தகண்டு அட்ைலடணட நப்புக.. 
 பல்யன் தபரி பிம்பம் 
 பின்புமம் உள்ர லண்டிின் யநன பிம்பம் 
   (குலிடி, ெ ரக் குலிடி, குறடி, ெ ர ஆடி, குலிதயன்ஸ், குற தயன்ஸ்) 
லிடை : குமி ஆடி,  குயி ஆடி 
 
19.கழுள்ர பைத் ல் ந் க் கந் ஊெ கந் ப்புயத் ன்  டெடச் ெரிகக் கட்டுகமது? 

    லிடை:  a  சரினாது. 

20.பம்பரிம் ெர்ந்   ெய பக்கச் தெற்குமப்புகள் கயற தகடுக்கப்பட்டுள்ரன. அலற்றுள் உரினலற்டமத் ய ர்ந்த டுத்து 

ழுதுக. (அல்லீல், றுபடுகள், ெற்மன ல், ஜனீ், அல்லீயய ர்ஃபுகள்) 

i) ________________ கணிகள் இற்பில் ெர்ந்  பம்பரிக்கணிகள் ஆகும். 

ii) ________________ ன்பது எய ஜனீின் ற்றுத்  ன்டகும். 

iii) ________________ ன்பது அல்லீல்கலடை  ர்ப்பண்படப்பு ஆகும். 

லிடை :  i) ஜனீ்        ii) அல்லீல்      iii) அல்லீதா நார்ஃபுகள் 

 
 
 
ஆக்கம் : நீா.சாநிாதன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதாரி ஆசிரினர். இபா.யீதகிபேஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ட்டதாரி ஆசிரினர்,  அபசு உனர்ிறப் ள்ி, றமனயம். 
           நீா.தநகாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., ட்டதாரி ஆசிரினர்,  அபசு தநல்ிறப் ள்ி, புியம்.  திபேயாபைர் நாயட்டம். அறதசி – 9095484620. 

www.Padasalai.Net                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html


