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க�வ� அ�� அல��ேத�� -15 (PART-2)
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

இய�க வ�திக�� ஈ��ப�ய��

Total Mark : 42

2 Mark Questions

5 Mark Questions

6 x 2 = 12

நிைறக� 2:1 எ�ற வ�கித�தி� உ�ள இர�� ப��க� சமஉயர�தி� இ��� வ�ழ�ெச�ய�ப�கிற� (கா���தைட

�ற�கண��க�த�கதாக க��க) என��, கீ�க�டவ�றி�� வ�கித�ைத� கா�க. 

அ) அைவ தைரைய வ�தைடய ஆ�� கால�. 

ஆ) நக�� திைசய�� அைவகள�� ம�� ெசய�ப�� வ�ைசக�. 

இ) தைரைய அைட��ேபா� அவ�றி� திைசேவக�க�. 

ஈ) தைரைய அைட��ேபா� அவ�றி� ���க�.

1 கி.கி நிைற��ள ஒ�ெபா�� 20 ம� உயர�தி� இ��� வ�ழ�ெச�ய�ப�கிற�. தைரைய வ�தைட�த�� அேதேவக�தி�

ேமெல�கிற�. உ�தமா�பா�ைட�  கா�க. ( g = 10 ம�/வ�  எ�க)2

�வ�ய�� ஆர�தி� 1/4 ப�� நிலவ�� ஆர�  எ���, �வ�ய�� நிைறய�� 1/80 மட�� நிலவ�� நிைற என�ெகா�� நிலவ��

�ற�பர�ப���ள �வ�ஈ��� ���க�திைன� கா�க.

ஏ�ற இற�க வ�ைளயா��� க�வ�ய�� 20 கி.கி எைட��ள ஒ� சி�வ� க�வ�ய�� ைமய�திலி��� 1.2 ம��ட� ெதாைலவ��

அம����ளா�. பலைக சமநிைலய�� இ��க 60 கிேலாகிரா� நிைற��ள மன�த� எ�� அமர ேவ���? 

�திைரவ���கார� தன� �திைரைய ��ேனா�கி ஓ��கிறா�. ஆனா� �திைர நகர ம���, கீ�க�டவா�

வ�ள��கிற�. 

"நி��டன�� ��றாவ�வ�திய��ப�, நா� வ��ைய ஒ� �றி�ப��ட வ�ைச�ட� இய���ெபா�� வ��யான� அேத

அள� சமமான வ�ைச�ட� எ�ைன� தி��ப இ��கிற�. அ�வ��வ�ைசக�� எ� அளவ�� சமமாக��, எதிெரதி�

திைசகள��� ெசய�ப�வதா�, அைவ ஒ�ைறெயா�� இ�லாம� ெச��வ��கிற�". 

�திைரய�� வ�ள�க�திைன ந��க� ஒ��� ெகா�கிற��களா? உ�க� பதி��காக த��த கார�கைள�  ��க.

நிைலம� எ�றா� எ�ன?

6 x 5 = 30

ஒ� 5 N வ�ைசயான� ஓ��நிைலய�� உ�ள 2.5 கி.கி நிைறய�� ம�� ெசய�ப�� அதைன ேந�ேகா��� ����வ��கிற�

என��  

அ) நிைறய�� ���க� எ�ன? 

ஆ) அ�த நிைறைய 20 ம� நக��த� ேதைவ�ப�� ேநர� எ�ன? 

இ) 3 வ�னா�க���� ப�� அத� திைசேவக�ைத� கா�க.

உ�த அழிவ��ைம வ�திைய எ��க. ஒேர இட�திலி��� �வ�ய�� ேம�பர�ப�� ேம� 2 ப��லிய� ம�க� 4 ம�வ�   எ�ற

ேவக�தி�  �தி�கிறா�க�. �வ�ய�� நிைற 6 X 10  கி.கி ஒ� மன�தன�� சராச�நிைற 60 கி.கி. என��, 

அ) அைன�� ம�கள�� ெமா�த உ�த� எ�ன? 

ஆ) �வ�ய�� இ�நிக�வ�னா� ஏ�ப�� வ�ைள� எ�ன?
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நி��டன�� ஈ��� வ�திைய எ��க. �வ�ய�� ேம�பர�ப�� ேம� ஈ��� ���க�தி�கான சம�பா�ைட� த�க. இர��

வா�ெபா��கள�� ஈ��� ���க�தி� வ�கித� 1:4 ம��� அவ�றி� ஆர�கள�� வ�கித� 1:3 என��, அவ�றி� நிைறகள��

தக� எ�ன ?

அைமதி நிைலய�� உ�ள, 3 கி.கி நிைற��ள ��� ெவ��� 2 கி.கி. ம��� 1 கி.கி. என இர�� ப�திகளாக� சித�கிற�. 2

கி.கி நிைறெகா�ட ெபா�� 3 ம�வ�  எ�ற திைசேவக�தி� ெச�றா� 1 கி.கி. நிைறெகா�ட ெபா�ள�� திைசேவக�ைத

கண�கி�க.
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60 கி.கி. ம��� 50 கி.கி. எைட��ள இ� பன��ச��� வ �ர�க� ஒ� கய��றி� இ� �ைனகைள� ப�����ளன�. கய�றான�

வ�ைற�பாக உ�ள�. 60 கி.கி. எைட��ள ஒ�வ� 20 N வ�ைசய�� கய��ைற இ��கிறா� என��, ம�ப�க�தி� உ�ள

வ�ைளயா�� வ �ர� கய��றினா� உண�� வ�ைச யா�? இவ�ைடய ���க�தி� மதி�� யா�?

உ�த அழிவ��ைம வ�திைய எள�ய வ�கள�� ��. 
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