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க�வ� அ�� அல��ேத�� -15 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

இய�க வ�திக�� ஈ��ப�ய��

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

2 Mark Questions

8 x 1 = 8

ஒ� ெபா�ள�� ���க�தி��� காரண� ................

(a) சம� ெச�ய�ப�ட வ�ைச  (b) சம� ெச�ய�படாத வ�ைச  (c)  நிைலமி�ன�ய� வ�ைச

உ�த மா�பா�� வ �த�தி�� சமமான இய�ப�ய� அள� ..................

(a) இட�ெபய��சி  (b) ���க�   (c) வ�ைச  (d) கண�தா�� வ�ைச

ஓ�� நிைலய���ள கனமான ெபா�ள�� உ�த� .........................

(a) மிக அதிக�  (b) மிக��ைற�  (c) �ழி    (d) ��வ�லி  

�வ��பர�ப�� 50 கி.கி. மிரா��ள மன�தன�� எைட ..................

(a) 50 N  (b) 35 N  (c) 380 N  (d) 490 N

உய���ெதாழி���ப ஊசி ம���கைள� �ள�ர� ெச�ய ..................... �ள��� ெதாழி��ப அைம��

ேதைவ.

(a) ஹ�லிய�   (b) ைந�ரஜ�  (c) அ�ேமான�யா  (d) �ேளா�� 

��� (A) : ெப�நகர�கள��, �வ�ய�� அ�ய�� அைம�க�ப�ட க�ப� வட�கள�� திரவமா�க�ப�ட

�ள��  வா��க� ெதள��க�ப�கி�றன. 

காரண�: (R) திரவமா�க�ப�ட �ள�ைர வா��க� திற� வ �ணாவைத� த��கி�றன.

(a) A தவறான�, R ச�யான�  (b) A ச�யான�, R தவறான�  (c) A, R இர��� தவறான�

(d) A ச�யான�, R, A - ஐ வலி����கிற�

கீ�கா�� ���கள�� ஒ� ெபா�ள�� நிைறேயா� ெதாட�ப��லாத ��ைற எ��க.

(a) இ� ஓ� அ��பைட அள�   (b) இ� இய�ப�ய� தரா� ெகா�� அள�க�ப�கிற�

(c) இ� வ�� தரா� ெகா�� அள�க�ப�கிற�

�வ��பர�ப�� 50 கி.கி. நிைற��ள மன�தன�� எைட ........................

(a) 50 N  (b) 35 N  (c) 380 N  (d) 490 N

16 x 2 = 32

20 ம� ஆர��, 104 கி.கி நிைற�� ெகா�ட B 612 எ�றைழ�க�ப�� சி�ேகா� ஒ�ைற ேதவைத

பா�ைவய��கிறா� என�� B 612� ஈ��� ���க�தி� மதி�� எ�ன?

'm' நிைற��ள மன�த�, ெதாட�க��தி� ஓ��நிைலய�� உ�ள வழவழ�பான கிைட�தள� பர�ப��

ைவ�க�ப�� இ���� 'M' நிைற��ள க�ைட ம�� நி�கிறா�. மன�த� தைரைய� ெபா���

க�ைடய�� ம�� தி�ெரன 'v' ம� / வ� ேவக�தி� நகர� ெதாட��கிறா�. தைரைய� ெபா��� க�ைடய��

திைசேவக�ைத கா�க.

ேகா��ட இட�கைள நிர��க. 

அ. வ�ைச = நிைற X ���க� என�� உ�த� = ............................. 

ஆ. இரா�ெக��� திரவைஹ�ரஜ� என��, MRI பட�ப���தலி� ................... பய�ப�கிற�.

கீ�கா�� ���கள�� தவ�க� இ��ப�� தி���க. 

அ. ஒ� நி��ட� வ�ைச எ�ப� ஒ� கிரா� நிைற��ள ெபா�ள�� 1 ms  ���க�ைத ஏ�ப����

வ�ைசய��  அளைவ� �ைற�க��. 

ஆ. வ�ைன�� எதி�வ�ைன�� எ�ேபா�� ஒேர ெபா�ள�� ம�� ெசய�ப��.
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5 Mark Questions

�ள��� ெதாழி� ��ப�தி� ��கியமான பய� �ள�� எ�ெபா�� ஆ��. �ள�� எ�ெபா�� எ�பத�

ெபா�ைள உண���க.

இட��ழி தி����திறைன ................ �றிய���, வல��ழி�  தி����திறைன .................... �றிய���

�றி�ப��வ� மர�.

20 கிரா� நிைற��ள ��பா�கி ��டான� ஒ� மர�பலைகைய 75 ம�வ�  எ�ற ேவக�தி� தா��கிற�.

அ���� மர�பலைகய�� 5 ெச.ம� ஊ��வ�ய ப�ற� அைமதி நிைல�� வ�கிற� என�� ���� ம��

மர�பலைக ஏ�ப���� சராச� த��� வ�ைசய�ைன� கண�கி�க.

-1

வ��பைன�த��வ��ய�� நிைற 65 கி.கி. வ��ைய 0.3 ம�வ� எ�ற அளவ�� ����வ��க ந��க�

ெசய�ப��த ேவ��ய வ�ைசய�� அளைவ� கண�கி�க.

-1 

தி����ற�வ�ய�� (Spanner) ைக�ப�� ந�ளமாக இ��ப� ஏ�?

���� ச�ைடவ �ர� ஒ�வைர அவ�ட� ச�ைடய��� எதிெராலி த� ���யா� ����ெபா��,

ஏ� அ�வ �ர� எதிெராள� ����திைசய�ேலேய நக�கிறா�?

உட�பய��சி� �ட�தி� வ����க��, வ�ைளயா�� வ �ர�க� அண��� பா�கா�� சீ�ைடக����

ெம�ைமயான ெபா��கைளேய பய�ப���கி�றன�. ஏ� க�னமான ெபா��க�

பய�ப���வதி�ைல?

இரா�ெக� ஏ�தலி� பய�ப��த�ப�� இர�� த��வ�கைள எ��க.

�வ�றி� ெபா��த�ப�ட 1.2 ம� ந�ள��ள தா�கிய�� 10 கி.கி நிைற ெதா�கவ�ட�ப���ள�. B எ�ற

��ள�ய�� ஏ�ப�� தி����திறன�� (வல��ழி அ�ல� இட��ழி) எ�மதி��� திைச�� கா�க. 

ஓரல� நிைற ெகா�ட ெபா�ள�னா� உணர�ப�� வ�ைசயான�,  ஈ���ல வலிைம என�� �வ�ய��

ேம�பர�ப�� ஈ���லவலிைமைய� கா�க.

�வ�ய�� ஆர� மாறாம� �வ�ய�� அட��தி த�ேபாைதய நிைலையவ�ட இர���பா�க�ப�� ேபா�

�வ�ஈ��� ���க�தி� ஏ�ப�� மா�ற� எ�ன?

ேர� �வ�ய�� ைமய�திலி��� 6.38 X 10  கி.ம� ெதாைலவ�� உணவ����� வ�ைசய�� நி��

ெகா����கிறா�. �வ�ய�� நிைற 6 X 10  கி.கி.  

அ) �வ�ஈ��� ���க�ைத� கா�க. 

ஆ) மதிய உண���� ப�� அத� மதி�ப�� மா�ற� ஏ�ப�மா?

3

24

2 x 5 = 10

 அ) வ��ெவள� வ �ர�க� வ��ெவள� நிைலய�கள��, ந��டநா� த��வதா� மன�த உடலி� ஏ�ப��

வ�ைள�கைள ஆரா�வத�காகேவ, வ��ெவள� நிைலய�க� பய�ப��த�ப�கி�றன. இ���றிைன

நியாய�ப���க. 

ஆ) F = G m1m2 / d2 எ�ப� நி��டன�� ஈ��ப�ய� வ�திய�� கண�த வ�வ�. G ஈ��ப�ய� மாறிலி, m1 எ�ப�

நிைறக�. m2 ெபா��க��� இைட�ப�ட ெதாைல� என��, நி��டன�� ஈ��ப�ய� வ�திய�ைன

எ��க.

அ) நி��டன�� �த� இய�க வ�தி வ�ைசய�� ப�ைப �றி�கிற�. இ���ைற நியாய�ப���க. 

ஆ) 10 கி.கி., 20 கி.கி நிைற��ள ெபா��க� �ைறேய 10 ms , 5 ms  ேவக�தி� ெச�வைத பட�

கா��கிற�. அைவ ேமாதி�ெகா�கி�றன. ேமாதலி�ேபா� அைவ ெதா���ெகா��� ேநர� 2

வ�னா�க�. ேமாத����ப�� அைவ 12 ms , 4 ms  ேவக�தி� ெச�கி�றன என�� F , F  இவ�ைற�

கா�க. 
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