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க�வ� அ�� அல��ேத�� -12 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

தன�ம�கள�� ஆவ��தன வைக�பா�

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

10 x 1 = 10

�திய தன�ைம வ�ைச அ�டவைணய�� ெதாட�க��, ெதா�திக�� உ�ளன. வ�ைசக��, ெதா�திக��

�ைறேய,

(a) கிைடம�ட� ெதாட�க�, ெச���� வ�ைசக� (ெதா�திக�)

(b) ெச���� வ�ைசக� (ெதா�திக�), கிைடம�ட� ெதாட�க�

��றாவ� வ�ைசய�� தன�ம�க� உ�ளன. அவ�றி� எ�தைன அேலாக�க� உ�ளன?

(a) 8  (b) 5

அைன�� க�ம� ேச�ம�க�� அ��பைடயான தன�ம� ................... ெதா�திய�� உ�ள�.

(a) 14வ� ெதா�திய��  (b) 15வ� ெதா�திய��

தா�வ�லி��� உேலாகமான� இலாபகரமானதாக� ப���ெத��க�ப�கிற� . இ� .............. என

அைழ�க�ப�கிற�.

(a) தா�   (b) கன�ம� 

த�க� எ�ற தன�மமான� ேச�மமாக� கிட�ப� இ�ைல. இ� கா�� அ�ல� ந��ட� வ�ைன��வ� இ�ைல.

 இ� ................... நிைலய�� உ�ள�.

(a) தன��த  (b) ேச��த 

இர�டா� ெதா�தி தன�ம�க� _____ உேலாக�க� என�ப��.

(a)   கார  (b) காரம�  (c)  இைடநிைல  (d) உ� இைட

நவ �ன ஆவ��தன அ�டவைணய�� உ�ள ெதாட�கள�� எ�ண��ைக _______.

(a) 7  (b) 17  (c) 8  (d) 18

அ�மின�ய�ைத தா� ______ ஆ��.

(a) ேஹமைட�  (b) ேம�கைட�  (c) பா�ைச�  (d) சிடைர� 

�த� ெதாட�� இட� ெப���ள இர�� தன�ம�க��� ஒ�� ைஹ�ரஜ� ம�ேறா�� ______

(a) ைந�ரஜ�  (b)  ஆ�ஸிஜ�  (c) ஹ�லிய�  (d) நியா�

பா�ைச� எ�த உேலாக�தி� தா�?

(a)  அ�மின�ய�  (b) ேசா�ய�  (c) கா�ப�  (d) இ���

5 x 1 = 5

எஃ� கா�ப� அள� ______  

தாமிர�தி� உ��நிைல _________

ேஹமைட� தா�வ�� சம�பா� ________

உேலாக ஆ�ைஸைட உேலாகமாக உ�கிய நிைலய�� மா��� ஒ��க வ�ைன _________

த���ள�+இள�கி   _________⟶

15 x 2 = 30

உ�தி�ப���த�: தாமிர� பா�திர�க� ��ைம�ப��த�படவ��ைல என��, ப�ைச நிற� ப�ம�

ேதா��கிற�. 

காரண�: இ�த� ப��க�தி�கான காரண� கார� தாமிர� கா�பேன�. 

அ) உ�தி�ப���த� காரண� இர��� ச�.   ஆ)உ�தி�ப���த� ச� காரண� ச� இ�ைல.
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உ�தி�ப���த�: ெவ�ப�தா� ஒ�� இைண�தலி� (ெத�ைம� ப�றைவ�பான��) அ�மின�ய���ட� 

 பய�ப�கிற�. காரண�: அ�மின�ய��� ஒ� வலிைமயான ஒ���� காரண�. 

உ�தி�ப���தைல வ�ள��� வைகய�� ச�யாக உ�ளதா?

F e2O3

அ�மின�ய ஆ�ைசைட� க� ெகா�� ஒ���� �ைறய�� அ�மின�ய உேலாக�ைத ஏ� ெபற ��யா�?

இ��� அட�  HCl உட��, அட�  உட�� வ�ைன��கிற�. ஆனா�  உட� வ�ைன��வ� இ�ைல.

உ�ய காரண��ட� உ�க� வ�ைடைய எ��க.

SH2 O4 HNO3

அ�மின�ய உேலாக�கலைவ, வா��திய�� பாக�க� தயா��க� பய�ப�கிற�. அத�கான காரண�கைள�

�ற��.

X எ�ற ெவ�ள� ேபா�ற ெவ�ைம நிற உேலாக� ஆ�சிஜ�ட� ேச��� Y-ஐ� த�கிற�. இேத Y எ�ற

ேச�மமான� X-ந�ராவ��ட� வ�ைன����ேபா� ைஹ�ரஜ� ெவள�ய��� கிைட�கிற�. X ம��� Y-ஐ�

க��ப���க.

ப��வ�� ���ெக���� �திைர த���க.

கா ர கி த ழ ள � ர வ ச

ர த டா � ண சாெதாட � �

ம � ஹால ஜ �� ற ன நி

�க ச ப ட த தி ய � யா

ங � க ம ஞ ந ண ல ன�  

அ ேயா� �  ந சீ � தாசி ர

ம � த வா� � க � நாட 

க ஆ �  � ைன� க � ரா �

 

  ேமலி��� கீ�        இடமி��� வல� 

அ) 
ெச���� வ�ைசக�

....................எ�றைழ�க�ப��.
அ)  கிைடம�ட வ�ைசக� ......................என�ப��.

ஆ) 
இர�டா� ெதா�தி� தன�ம�க�

............உேலாக�க�.
ஆ) �த� ெதா�தி� தன�ம�க� ................உேலாக�க�.

இ)
வ�ள�பர� ப��கள�� பய�ப��த�ப��

ஒ� ம�த வா�
இ) 17-வ� ெதா�தி� தன�ம�க� ...........எ�� அைழ�க�ப��.

ஈ)
கார��� எைடய��� அட� ம�ச� நிற

பளபள�பான உேலாக�.
ஈ)

18-வ� ெதா�தி� தன�ம�க� .........எ��

அைழ�க�ப�கி�ற�.

    உ) 
ைதரா�ைட �ண�ப��த உத��. ஒ� ஹாலஜ�

ெதா�திைய� சா��த ஒ� தன�ம� .

    ஊ) ஏழாவ� ெதாட���ள உ� இைடநிைல� தன�ம�க�.

ப��வ�வ�றி�� ஒ� வா��ைதய�� பதிலி�க. 

அ) �வ�ய�லி��� தா��கைள ப���ெத���� �ைற.  

ஆ) தா�� ெபா��க�ட� கல���ள ம� மா��க�. 

இ) உ�� நிைலைய� �ைற�க த���ட� ேச��க�ப�� ெபா��  

ஈ) வ��த உேலாக ஆ�ைஸைட உ��கிய நிைலய�� உேலாகமாகக மா��� ஓ� ஒ��க வ�ைன. 

உ) �ைற�த வ�ைன�திற� உ�ள உேலாக�க� இய�ைகய�� இ�வா� காண�ப�கி�றன.

ப��வ�� உேலாகவ�ய� வழி�ைறகைள உேலாக�கைளப� ப����ெத��தலி� ச�யான வ�ைசய��

ெதாட��ப���க. 

(வ��த�, ெப�ஸிமரா��த�, ஹா� �ைற, உ��கி� ப���த�(ஒ��க�), ேபய� �ைற, மி�னா�ப���

�ைறய��� ��ைம, ஊ� உைல, கா�றி�லா� �ழலி� வ��த�, �வ� ஈ��� �ைற,�ைர மித�� �ைற)

உேலாக�ப� 1ப� 2ப� 3ப� 4ப� 5

Al          

Cu          

Fe          

கீ�க�டவ�ைற ஒ�மி�த ப��கள�� அ��பைடய�� ெபா���க.

உேலாக� தா� ேவதி வா��பா� ஒ��க �ைற

Al ேஹமைட� Pbs ஊ� உைல

Cu பா�ைஸ� ெப�ஸிமரா��த�

Fe கா�ப� ைபைர� �ைரமித�� �ைற

Pb க�னா  ஹா� �ைற 

F e2O3

A .2 Ol2O3 H2

CuF eS2
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5 Mark Questions

உேலாக�கலைவக� ப�றிய சில ���க� ெகா��க���ளன. அவ��� தவறானவ�ைற க�டறி��

தி���க. 

அ) இ� உேலாக�கள�� ஒ� ப��தான  கலைவ. 

ஆ)  Zn இரச�கலைவ ப��ழிகைள அைட�க� பய�ப�கிற�. 

இ) சிைலக�, நாணய�க�, ேகாவ�� மண�க� தயா��க ��ர�மி� பய�ப�கிற�. 

ஈ) ந�� உ��க�ப�ட உேலாக�கைள அ��த�தி�� உ�ப��தி உேலாக�கலைவக� தயா��க�ப�கி�றன. 

உ) ப��தைளய��  Zn ஒ� கைர�பா�.

ப��வ�� அ�டவைணைய நிர��க.

ம�டல�   ெவ�பநிைலேவதிவ�ைன 

எ�நிைல ம�டல�    

     

   

CaC → CaO + CO3 O2 CaO + Si → CaSiO2 O3

C400
∘

நா� யா� என� க�டறிக. 

அ) நா� வ�ைல மலிவான ஆனா� வ�ைன திற� மி�க உேலாக�. எனேவ இ���� ெபா��கைள� பா�கா�க

எ�ைன நாேன அள����ெகா�ேவ�. 

ஆ) நா� ஒ� தி�ம� கைரச�. ப� ம���வ�க� ப��ழிகைள அைட�க எ�ைன� பய�ப���வா�க�. 

இ) இர�த நிறமிய�� நா� ஒ� ப�தி�ெபா��. நா� அளவ��  �ைறவாக இ����ேபா� அ�மன�த� இர�த

ேசாைகயா� பாதி�க�ப�கிறா�. 

ஈ) தா���ள�, இள�கி�ட� வ�ைன����ேபா� நா� உ�வாேவ�.

ப��வ�� வ�னா�க��� ஓ�� வா��ைதகள�� வ�ைடயள�. 

அ) 'ஹா�மா�� த�க�தி�' உ�ள த�க�தி� சதவ �த� யா�? 

ஆ) சா�ேகாெஜ�� எ�பத� ெபா�� யா�? 

இ) அறிவ�ய� உபகரண�க� தயா��ப�� பய�ப�� உேலாக�க� யாைவ? 

ஈ) ஒள���ேச��ைக�கான ப�ைசய�தி� காண�ப�� உேலாக� எ�? 

உ) இ��� ஈர� கா��ட� வ�ைன���� அத� பர�ப�� ெச�ப��� நிற�ேச�ம�ைத ேதா��வ��கிற�. அ�

எ�ன? அத� இையைப� த�க.

ெபா���க.

இ��ப�� வைக கா�ப� சதவ �த�பய�க�

எஃ�  2 - 4.5% சா�கைட ��க� ம��� கழி� ந��� �ழா�க� தயா��க

ேதன���� 0.25 - 2% க��ட�க� க�ட ம��� எ�திர�க� தயா��க 

வா�ப���� < 0.25%   மி�கா�த�க� தயா��க

1 x 5 = 5

பட� வைர�� பாக�கைள� �றி. ப��வ�� வ�னா�க��� வ�ைடயள��க. 

 

அ) இ�பட� எ�த �ைறைய� �றி�கிற�? 

ஆ) கிராைப� த��க� அ��க� மா�ற�ப�வ� ஏ�? 

இ) மி� ப�ள��ட� கிைரேயாைல� ேச��பத� காரண� யா�? 

ஈ) இ��ைற�கான சம�பா��ைன� த�க.

26)

27)

28)

29)

30)

31)
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