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தேரம் : 2.30 மணி                              மேிப்பெண்:75  

 I.சரியரன விடைடய தேர்ந்பேடு                                                     15 X1=15                1.ஆேிமனிேன் 

தேரன்றியது           (ஆப்ெிரிக்கர, அபமரிக்கர, 

ஆஸ்ேிதரலியர ,இந்ேியர)         2.இயற்டக தேர்வு தகரட்ெரடை பவளியிட்ைவர்

                (சரர்லஸ் ைரர்வின்,கிரிகர் த ரகன் பமண்ைல்,, ீன் ெரப்டைஸ் லமரர்க் 

,ஹியூதகர டீவிரிஸ்)                                                                                        3.இன்சுலின் 

சரர்ந்ே ேீரிழிவு தேரயினரல் ெரேிக்கப்ெட்டுள்ள மனிேனின் 

கடணயத்ேில்_________________________பசல்கள் சிடேவடைந்ேிருக்கும்  

(ஆல்ெர,பீட்ைர,கரமர,பைல்ைர)                         4.ஒதர 

மரேிரியரன இரட்டையர்கள்  ெிறப்ெேற்கு கரரணமரன கருவுருேல் __________இடைதய 

ேடைபெறுகிறது                         இரண்டு அண்ை பசல்கள் மற்றும் இரண்டு விந்து 

பசல்கள்,                         இரண்டு அண்ை பசல்கள் மற்றும் ஒரு விந்து பசல்,                                  

ஒரு அண்ை பசல்கள் மற்றும் ஒரு விந்து பசல்,                 ஒரு அண்ை பசல்கள் 

மற்றும் இரண்டு விந்து பசல்கள்,       5.மூவிடனவினரல் உண்ைரகும் ேிசு,கருவின் 

வளச்சிக்கு ஊட்ைம் அளிக்கவல்லது____________(டசதகரட், கருவூண், ஸ்கூட்பைல்லம்) 

                                                                        6.ேீரில் ஊரடவத்ே விடேடய அழுத்தும் தெரது ____ 

விழியரக ேீர் கசிகிறது. (இடலத்துடள ,பலண்டிபசல் ,டமக்தரரடெல், முடளதவர்)                                    

7.பூக்கும் ேரவரங்களின் ெரலினப்பெருக்க முடறயில் ேடைபெறும் முேல் ேிகழ்வு_________  

(கருவுறுேல், முடளத்ேல், மகரந்ேச்தசர்க்டக,)                                                                                                                                    

8.சூரிய ஒளி நும் வகுப்பு சன்னல் வழிதய வரும் தெரது அேன் ெரடே பேரிவேன் கரரணம் 

ஒளியின்_________.   (ெிரேிெலிப்ெரல்,சிேறலரல்)                         9.ஆழ்கைலில் முத்து 

குளிப்ெவர்கள் சுவரசிக்கப் ெயன்ெடுத்தும் வரயுக்கலடவ. (ஆக்ஸி ன் –ஹீலியம், ஆக்ஸி ன்-

டேட்ர ன், ஆக்சி ன் –டஹட்ர ன், டஹட்ர ன் –ஹீலியம்)   

                 10.ேிருகு அளவி என்ெது____________அளவுக்குப் 

ெரிமணம் உள்ள மிகச் சிறிய பெரருட்கடள அளவிடும் கருவியரகும் (0.1cm , 0.01cm, 0.1mm, 

0.01mm)                                       11. புவிெரப்ெில் 50 கி.கி ேிடறயுள்ள மனிேனின் எடை                              

(50N ,35N 380N 490N)                       

12. உந்ே மரறுெரட்டு வீேத்ேிற்க்கு சமமரன இயற்ெியல் அளவு                        (இைப்பெயர்ச்சி , முடுக்கம் 

,விடச,கணத்ேரக்குவிடச)                                            13.புவிப்ெரப்ெில் ஈர்ப்பு 

முடுக்கம்______________________ெகுேியில் பெருமமரகவும் _____________ெகுேியில் 

சிறுமமரகவும் இருக்கும்  (வளிமண்ைல , ேடர)                      14. உயிரிபேரழில்நுட்ெ ஊசி மருந்துகடள 

குளிரச்பசய்ய ________________குளிரித் பேரழில் நுட்ெ அடமப்பு தேடவ. (ஹீலியம் 

,டேட்ர ன்,அம்தமரனியர, குதளரரின்)                               15 ஒரு பெரருளின் முடுக்கத்ேிற்குக் 

கரரணம்____________________________                                                             (சமன் பசய்யப்ைரே 

விடச,சமன் பசய்யப்ெட்ை விடச, ேிடலமின்னியல் விடச) II. குறுகிய விடையளி                                                                                                                  

20X2=40 16.மரதனரகுதளரனல் எேிர்ப்புப்பெரருள் என்றரல் என்ன?        

17.ேகுந்ே எடுத்துக்கரட்டுகளுைன் உலர் பவடி கனிகடள உலர்பவடியரக் கணிகளிலிருந்து   

தவறுெடுத்துக.                                                     18.ேரய்களின் குடரக்கும் ெண்பு 

அடமேியரன ெண்ெிற்கு ஓங்கு ேன்டமயுடையது புன்னட் கட்ைத்டே ெயன்ெடுத்ேி ( R  r  ) ீதனரடைப் 

பகரண்ை இரு  குடரக்கும்      ேரய்கள்  மூலம்    ெி றக்க    வரய்ப்புள்ள            ேரய்குட்டிகளின் 

ெண்புகடள கூறுக. 19.தேரட்ைப்ெட்ைணி பசடியில் பமண்ைலினரல் கண்ைறியப்ெட்ை விடே, மலரின் 

ஓங்கு ெண்புகடளயும் ஒடுங்கு ென்புகடளயும் குறிப்ெிடுக.       

20.தவறுெரடுகள் என்றரல் என்ன?அேன் வடககள் யரடவ?              21. கீழ்கண்ைவற்றுள் 

ேகுந்ே இடணகடள பெரருத்துக.    

(மருந்துகள்,எரிபெரருள்,நுண்ணுயிரி,வளர்சிடேமரற்றம்)       அ)ேடுப்பு 

மருந்து     ஆ)இயற்டக வரவு                      இ)டவட்ைமின்கள்    ஈ) மரதனரகுதளரனல் 

எேிர்ப்புப்பெரருள்.                22.இனப்பெருக்க முடறகடள அேற்குறிய உரிரினங்கதளரடு பெரருத்து .

 ெிளத்ேல்  ஸ்டெதரரடகரர              ஈஸ்ட் 

 அரும்புேல்  புதரரட்தைரதசரவன்கள்      ேட்டைபுழுக்கள்

 துண்ைரேல்  ெிடரதயரஃெில்லம்             ெரக்டீயங்கள்                  

23.கூட்டுகனி______ன் அடனத்து மலர்களிலிருந்தும் உருவரகிறது._____கனியரனது ஒரு மலரின் 

இடனயரே ெல சூலிடலகடளக் பகரண்ை தமல்மட்ைச் சூல்டெயில்  இருந்து உருவரகிறது. 

                                                                                          24.ேரவரங்களில் 

ேடைபெறும் ெரலினப்பெருக்க ேிகழ்வுகடள சரியரன முடறயில் வரிடசெடுத்து (விடே உருவரக்கம் 

,மகரந்ே தசர்க்டக,விடேெரவுேல்,கருவுறுேல்) 25. 10 கி சரேரரண உப்டெ 40 கிரரம் ேீரில் 

கடரத்ேிடும் தெரது உருவரன கடரசலின் பசரிடவ ேிடற சேவீத்த்ேில் குறிப்ெிடு.                                                                              

26. டஹட்ர னின் கிரரம் அணுேிடற 1கி ஆக்ஸி னின் கிரரம் அணு ேிடற 16 கி எனில் ேீரின் கிரரம் 

மூலக்கூறு ேிடறடய கணக்கிடு.                            27. சர்க்கடரடய ேீரில் கடரத்து 

அடற பவப்ெேிடலயில் பேவிட்டிய கடரசடல உருவரக்கிய ெின் தமற்பகரண்டு சர்க்கடரடய 

கடரக்க முடியுமர? நும் எண்ணத்டே ேருக.     

              28.  உண்டமக்கடரசடல கூழ்மக்கடரசலிலிருந்து   தவறுெடுத்துக.                  

29.  Cl என்ெது குதளரரின் அணுடவயும், cl2 என்ெது குதளரரின் மூலக்கூடறயும்  குறிப்ெடவ 

எனில்,அணுக்களுக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கும் உள்ள தவறுெரடுகடள அட்ைவடனெடுத்துக.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

30 .ெின்வரும் அட்ைவடனடய ேிரப்பு.                 ேனிமம்      

அணுேிடற    மூலக்கூறு ேிடற     அணுக்கட்டுஎண்      குதளரரின்     35.5                 71                

...........                          ஓதசரன்        ........      48          3    சல்ெர்

        32                  .......                 8         .   31.ஒரு தமரல் அளவுள்ள எந்ே 

தவேிப்பெரருளும் 6.023 X 1023  துகள்கடள பெற்றிருக்கும்  3.0115 X1023
 துகள்கடளபகரண்ைCO2

 வின் தமரல் எண்ணிக்டகடய கணக்கிடு.     

          32.விற்ெடன ேள்ளு வண்டியின் ேிடற 65 கிகி வண்டிடய 0.3 மீ 

வி
-2 
என்ற அளவில் முடுக்குவிக்க ேீங்கள் பசயல்ெடுத்ே தவண்டிய விடசயின் அளடவ கணக்கிடு.

            

33.ேிருகுக்குறடுவின் டகப்ெிடி ேீளமரக இருப்ெது ஏன்?       34.குளிரித் 

பேரழில்நுட்ெத்ேின் முக்கியமரன ெயன் குளிரி எரிபெரருள் ஆகும். குளிரி எரிபெரருள் என்ெேன் 

பெரறுடள உணர்துக.        35. இைஞ்சுழி ேிருப்புத்ேிறடன_________ 

குறியிலும் , வலஞ்சுழி ேிருப்புத்ேிறடன _____________குறியிலும் குறிப்ெிடுவது மரபு.   

                                                        36.கீழ்கரனும் கூற்றுகளில் ேவறுகள் இருப்ெின் ேிருத்துக.                          

அ)ஒரு ேியூட்ைன் விடச என்ெதுஒரு கிரரம் ேிடறயுள்ள பெரருளில் 1ms
-1

 முடுக்கத்டே ஏற்ெடுத்தும் 

வடசயின் அளடவக்குறிக்கும்              ஆ)விடனயும் எேிர் விடனயும் எப்பெரதும் ஒதர பெரருளின் 

மீது பசயல்ெடும்.                                           37. அவகரட்தரர விேியின் ெயன்கள் இரண்டிடன கூறுக.                                                          

38.அ) விடச=ேிடற முடுக்கம் x எனில் உந்ேம்:____________                              ஆ)இரரக்பகட்டில் 

ேிரவடஹட்ர ன் எனில், MRI ெைம் ெிடித்ேலில்_____________  ெயன்ெடுகிறது.                                                              

III  விரிவரன விடையளி                                              4X5=20 

38.இருவித்ேிடல ேரவர விடேயின் அடமப்டெ விவரி. (அல்லது  )                            39அ) கனி 

உருவரகும் ேிகழ்ச்சிடயக் கூறுக     ஆ)இந்ேிகழ்ச்சியிடன சுருக்கமரக விவரிக்க. இ)அந்ேிகழ்விடன 

குறிக்கும் ெைத்ேிடன வடரந்து ெரகங்கடள குறி. 40.பகரடுக்கப்ெட்டுள்ள ேரவுகளிலிருந்து ெின் 

வருவனவற்றின் கிரரம் மூலக்கூறு ேிடறடய கணக்கிடு.   அ )  H2O  ஆ) CO2  இ) NaOH   ஈ) 

NO2  உ) H2SO4  ேனிமம்    குறியீடு    அணுஎண்          ேிடறஎண்

 டஹட்ர ன்             H            1   1 கரர்ென்
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                            C            6   12 ஆக்சி ன்

           O            8   16 டேட்ர ன்            N

           7   14 தசரடியம்           Na 

         11   23 கந்ேகம்                           S         16

   32                          (அல்லது)                                                                  

41.ேவீன அணுக்பகரள்டகயின் தகரட்ெரடுகடள கூறுக.                                                            42. அ) 

ேியூட்ைனின் முேல் இயக்க விேி,விடசயின் ெண்டெ விளக்குகிறது. இக்கூற்டற ேியரயெடுத்துக.                                                      

ஆ)10கி.கி, 15 கி.கி ேிடறயுள்ள பெரருட்கள் முடறதய 10ms-1
, 5ms-1

 தவகத்ேில் பசல்வடேப் ெைம் 

கரட்டுகிறது.அடவ தமரேிக்பகரள்கின்றன. தமரேலின் தெரது அடவ பேரட்டு பகரள்ளும் தேரம் 2 

வினரடிகள்.தமரேலுக்குப்ெின் அடவ முடறதய 4ms-1 
, 9ms-1

 தவகத்ேில் பசல்கின்றன. எனில்F1 , F2  

இவற்டற கரண்க. 

              10m/s                                      5m/s             F1                F2                                                                 4m/s                          

                                                                                                       

 

(அல்லது)                                                                        43.அ)விண்பவளி வீர்ர்கள்,விண்பவளி 

ேிடலயங்களில்,ேீண்ைேரள் ேங்குவேரல் மனிே உைலில் ஏற்ெடும் விடளவுகடள ஆரரய்வேற்கரகதவ 

விண்பவளி ேிடலயங்கள் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுகின்றன.இகூற்றிடன ேியரயெடுத்துக.                     ஆ)) 

F=Gm1m2/d2 என்ெது ேியூட்ைனின் ஈர்ப்ெியல் விேியின் கணிே வடிவம். G ஈர்ப்ெியல் மரறிலி, m1, m2 

என்ெது ேிடறகள், d பெரருள்களுக்கு இடைப்ெட்ை பேரடலவு எனில் ேியூட்ைனின் ஈர்ப்ெியல் 

விேியிடன எழுதுக.                44.ெின்வரும் அணுக்களின் தமரல் எண்ணிக்டகடயக் கணக்கிடு                        

அ)2 கிடேட்ர ன் ஆ) 23 கி தசரடியம் இ)40 கி கரல்சியம் ஈ)1.4 கி லித்ேியம்            ஈ)32 கி சல்ெர்       

(அல்லது)                                                45. அம்தமரனியர ,டஹட்ர ன் குதளரடரடு வரயுவுைன் 

விடனபுரிந்து பவண்ணிற வரயுடவ அம்தமரனியம் குதளரடரடு ேருகிறது. கண்ணரடிக் குமிழ் A-ல் 

உள்ள NH3 ன் ெருமன் ஆனது கண்ணரடிக்குமிழ் B- ல் உள்ள HCl-ன் ெருமடனப் தெரல் மூன்று 

மைங்கு உள்ளது.                                        அ) கண்ணரடிக் குமிழ் A-ல் உள்ளஅம்தமரனியரவின் 

தமரல் எண்ணிக்டக யரது?        ஆ)அடைப்ெடன ேிறந்ேவுைன் உருவரகும் NH4Cl-ன் ேிடறடயக் 

கிரரமில் கணக்கிடுக.(அணுேிடற:N=14,H=1,Cl=35.5)                                               இ)விடன 

ேிடறவுற்ற ெின் எஞ்சியிருக்கும் வரயு எது?                        ஈ)இவ்விடனக்கரன தவேிச்சமன்ெரட்டை 

எழுதுக.  
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