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க�வ�அ�� - �� மாதி� ெபா�� ேத�� வ�னா�தா�-2 - 2017-18

10th Standard

அறிவ�ய�
ப���-1 ச�யான வ�ைடைய� ேத��ெத��� எ��க

அர� உய�நிைல� ப�ள� பைழயவல� - தி�வா�� மாவ�ட�

Reg.No. :                 

Time : 02:30:00 Hrs Total Marks : 75
ப���-1 ச�யான வ�ைடைய� ேத��ெத��� எ��க. 15 x 1 = 15

________  பார�ப�ய கட�தைல   �த� �தலாக ெவள�ய��டா�.
(a) ஐயா� வ�� ��  (b)    கி�க�  ேஜாக�  ெம�ட�  (c) சா�ல�  டா�வ��    (d) லாமா��
மைற�கமாக ேநா� பர�� �ைற ..............................
(a) சள� சி��த�  (b) வா� வழியாக� ெத��த�  (c)  தா� ேச�  இைண��� தி�  (d) ேநாயாள� பய�ப���� உடைமக�
அதிக ஒள� வ��� ேபா� க�கைள வ�ைரவாக �� ெகா�வ��, ெவ�ப� ப�ட�ட� ைகைய உடேன இ���� ெகா�வ��
அன��ைச ெசய��� சில எ����கா��க� ஆ��. இ�ெசய��� ைமய நர�� ம�டல�தி� ................................... காரணமாகிற�.
(a) �� �ைள          (b) த��வட�      (c) ப�� �ைள       (d) நர�� இைண���  ப�தி  
க���றப�� �� .................................. ஆக மா�கிற�.
(a) வ�ைத  (b) கன�  (c) க�ஊ�(எ�ேடா�ப��)  (d) கன��ேதா�(ெப�கா��)

மன�தன�� சராச� உட� ெவ�பநிைல--------------
(a) 98.4 - 98.6   (b) 96.6 - 96.8   (c) 94.4 - 98.6   (d) 98.4 - 99.6 ℉ ℉ ℉ ℉
ப��தாவர�கள�� காண�ப�� எ�த� ெச� �����ைப உண� உ�ப�தி ெதாழி�சாைலக� என அைழ�கலா�?
(a) ைம�ேடாகா���யா  (b) ப��கண�க�  (c) எ�ேடாப�ளாசவைல  (d) உ�க�
எ� தி��ப� ெபற இயலாத வள� ?
(a)  க�   (b) ெப�ேராலிய�  (c) இய�ைக வா�  (d) அைன���
ஒ� ெவ�ப� ெகா�வ�ைனய��,ெவ�பநிைலைய .............................. கைரதிற� அதிக����.
(a)  அதிக��தா�  (b) �ைற�தா� 

உேலாக� + அமில�   உ�� + .....................
(a) ஆ�ஸிஜ�   (b) ந��   (c) கா�ப�   (d) ைஹ�ரஜ� 

⟶

அ�மின�ய�ைத தா� ______ ஆ��.
(a) ேஹமைட�  (b) ேம�கைட�  (c) பா�ைச�  (d) சிடைர� 

கா�பா�ஸிலி� அமில�கள�� ெபா� வா��பா� _________
(a) R - COH  (b) R - OH  (c) R - COOH

எ�சாராய� எ�பதி� ____________ எ�தனா� உ�ள�.
(a) 94.5%  (b) 95.5%  (c) 96.5%  (d) 100%

தி�� அள� எ�ப� ............... அள���� ப�மாண� உ�ள மிக� சிறிய ெபா��கைள அளவ��� க�வ�யா��.
(a) 0.1 cm  (b) 0.01 cm  (c) 0.1 mm  (d) 0.01 mm

ஓ�� நிைலய���ள கனமான ெபா�ள�� உ�த� .........................
(a) மிக அதிக�  (b) மிக��ைற�  (c) �ழி    (d) ��வ�லி  
20 ஓ� மி�தைட��ள க�ப�ய�� 0.2 A மி�ேனா�ட� உ�வா�க� ேதைவ�ப�� மி�ன��த ேவ�பா� .............................
(a) 100 V  (b) 4 V  (c) 0.01 V  (d) 40 V

ப��� -2  ஏேத�� 20 வ�னா�க��� வ�ைடயள� 20 x 2 = 40
பார�ப�ய� சா��த சில ��கிய� ெசா��றி��க� கீேழ ெகா��க�ப���ளன. அவ��� உய��னவ�ைற ேத��ெத��� எ��க. i)
.............................. காரண�க� இய�ப�ய� சா��த பார�பாிய�காரண�க� ஆ��. 
ii) .............................. எ�ப� ஒேர ஜ�ன�� மா��� த�ைமயா��. 
iii) .............................. எ�ப� அ�லி�க�ைடய எதிா்��பைம�� ஆ��. (அ���, மா�பா�க�, சி�றினமாத�, ஜ��, அ��ேலா,
மாா்ஃ�க�)
ேவ�பா�க� எ�றா� எ�ன? அத� வைகக� யாைவ?
ெபா��தாத இைணகைள  க�டறிக.
நிஃ�ஐீ� ைந�ரஐ� நிைலநி���த�
tt     அ���க�
உய���சி��க� உய��கண��ெபாறிகைள உ�வா�க 
இ�ட�ெபரா�க� பா���யா எதி���� �ரத�
�ெட�ெச� (�லெச�) மா�பா� அைடயாத ெச� ��ம� 
எ�த ஹா�ேமா�க� ப��வ�மா� அைழ�க�ப�கிற�? அ) ஆ�ைம ஹா�ேமா�  ஆ) ச�ைட, பற��� ம���  பய�����
ஹா�ேமா� 
உய��ன�க�� அவ�றி� இன�ெப��க �ைறக�� ெகா��க�ப���ளன.இன�ெப��க �ைறகைள அத���ய
உய��ன�கேளா�  ெபா���க.
ப�ள�த�  �ைபேராைகரா  ஈ�� 
அ���த�  �ேரா�ேடாேசாவ�க� த�ைட����க� 
��டாத� ப�ைரேயாஃப��ல�  பா���ய�க� 
பா���கள�� இதய�தி� காண�ப�� வா��க�� அவ�றி� அைமவ�ட�கைள�� எ��க?
அ ) சி�ந�ரக�தி� அைம��, ெசய� அழ�க� யாைவ ? 
ஆ ) சி�ந�� ெவள�ேய�� பாைதய�� அ��பைடய�� மன�தகழி�   ந��க ம�டல�தி��ள ப��வ�� உ���ககைள
வ�ைச�ப���க. (சி�ந�� நாள� , சி�ந���றவழி, சி�ந�ரக�, சி�ந���ைப)   
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ெகா��க�ப���ள பட� வைர�� ஏேத�� நா�� பாக�கைள� �றி��� தைல�ைப எ��க. 

ேபா��வர�� வாகன�கள�� பய�ப���� எ�ெபா��கைள� ��க.
கீேழ ெகா��க�ப���ள ஊ�ட �ைறகேளா�,அவ�றி� சிற�� உ���கைள த�க எ����கா��க�ட� ெபா���க
த�சா�� ஊ�ட�ைறைம�ேகாைரசா ேவ�க�க���டா
ஒ���ண�க� ப�ைசய�  மாேனா�ேராபா
ம���ண�க�  ஹா�ேடா�ய�க�  ைஹப��க� 
ேவ� ஒ���ண�க��� இர�� எ����கா��க� த�க.அைவ ஓ��ய��கள�டமி��� உண��ெபா��கைள உறி�ச
ெப���ள சிற�� அைம�� யா�?
மன�தன�� சீரண ம�டல�தி� ந�ள� எ�ன?சீரண ம�டல�தி� பாக�கைள உண� ெச��� அ��பைடய�� வ�ைச�கிரமமாக
எ��க.
A-ஐ, B-உட� ெபா���க.
ெபா��க�(A) அட�கி��ள ப�தி� ெபா��க� (B)
1.ெப�ேராலிய� அ) ம�கா�ேசாள�, உ�ைள�கிழ�� ம��� வ�வசாய வ�ைள ெபா��க�
2.நில�க� ஆ)ைஹ�ேரா கா�ப�க� ம��� சில க�ம ெபா��க�
3.உய�� ப�ளா���இ) கா�ப�, க�தக�, ைஹ�ரஜ�, ஆ�ஸிஜ� ம��� ைந�ரஜ�
தி��ப� ெபற இயலாத வள� எ�ப� ஓ� இய�ைக வள�. இதைன மன�த �க�வ�� ேவக�ைத�வ�ட மிக  ேவகமாக  இய�ைக
நிக�வ�னா� ம���� உ�வா�கலா� . 
ேம�க�ட ��ைற� ப��� , தவறானதா அ�ல� ச�யானதா எ�பைத உ�தி ெச�க. தவறாக இ��தா�, ச�யான ��றிைன�
��க.
ஆ�றைல� ேசமி�க உத��  சாதன�கைள� ப��வ�வனவ�றிலி���  ேத��ெத��க��.ஒள��� ப��க� தாமிர
மி�அைட,��ய ந���ேட�றி, மி�   ந���ேட�றி ,ட��ட� வ�ள��க�, மி�ன� மி� அைட .
ெதவ���ய கைரச���� ெதவ��டாத கைரச���� உ�ள ேவ�பா�கைள� கீ�� ெகா��க�ப���ள �றி��க� �ல� எ��க. 
அ)16கி NaCl 100கி ந��� ஆ)36கி NaCl 100கி ந��� 
(�றி�� -NaCl இ� கைரதிற� 36கி)
 ப��வ�வனவ�றி� ப��ைக நிைலைம,ப��ைக ஊடக�ைத� க�டறிக. 
அ)பாலாைட�க��  
ஆ)ேசாடா ந��  
இ)�ைக
ப��வ�வானவ�ைற� கிராமி� ��க. 
அ)5 ேமா�க� ந��  
ஆ)2 ேமா�க� அ�ேமான�யா  
இ)2 ேமா�க� ���ேகா�.
தவறான ��ைற� ச� ெச�க. 
அ) ேசா�ய� ெப�ேசாேய� உண��ெபா��கைள� பத�ப��த பய�ப�கிற�. 
ஆ) வ�வசாய�தி� ைந��� அமில� உரமாக பய�ப�வதி�ைல. 
இ) க�தக அமில� ேவதி�ெபா��கள�� அரச� என அைழ�க�ப�கிற�. 
ஈ) அமில�தி� pH மதி�� 7 ஐ வ�ட அதிகமாக இ����. 
உ) கா�� அைட�க�ப�ட பான�கள�� அசி��� அமில� பய�ப�கிற�.
கீேழ ெகா��க�ப���ள ஆ�ஸிஜேன�ற ஒ��க வ�ைன�கான வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��. 
CuO + H O   Cu + H O  
அ) CuO, Cu ஆக மா�� நிக�� .................... ஆ��. 
ஆ) H2, H O ஆக மா�� நிக�� .................... ஆ��.

2 ⟶ 2

2

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 உேலாக�கலைவ, வா��திய�� பாக�க� தயா��க� பய�ப�கிற�. அத�கான காரண�கைள� �ற��.
கீேழ �றி�ப����ள �றி��கைள�ெகா�� ேச�ம�கைள� க�டறிக. 
அ) 30% ��ேராைச� ெகா�ட அட��த நிற�ைத உைடய கைரச�. 
ஆ) எ�தனா� தயா��ப�� ஈ����� உணவாக ேச��க�ப�� ேச�ம�. 
இ) இ�த ெநாதி ��ேராைச, ���ேகாஸாக��, ப�ர�ேடாஸாக�� மா��கிற�. 
ஈ) இ�ேச�ம� 95.5% எ�தனால�� 4.5% ந�ைர�� ெகா���ள�. 
உ) இ�ேச�ம� 100% �ய ஆ�கஹாைல� ெப���ள�.
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 

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?
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*****************************************

�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. 

ேகா��ட இட�கைள நிர��க. 
அ) மி�ன��த ேவ�பா� : ேவா�� ம��ட� என�� மி�ேனா�ட� ................... 
ஆ) ந��மி� நிைலய� : மர�சா� ஆ�ற�, என�� ��ய ஆ�ற� : ...........................
1.5 V மி�ன�ய�� வ�ைச ெகா�ட இ�மி�கல�க� 5 ஓ�, 10 ஓ�, 15 ஓ� மி�தைடக� ம��� சாவ� இவ�ைற� ெதாடராக�
ெகா�ட  ஒ� மி����� பட�திைன வைரக.
மி� உ�� இைழ .................... உேலாக� கலைவயா� ஆன க�ப� ஆ��. இஃ� அதிக மி�தைட�� ................ உ�� நிைலைய��
ெகா�ட�.
ப��வ�� ெசா�ெறாட�� ப�ைழகள���ப�� தி��த��  
(அ) கா�த��ல� எ�மதி�� ம��� ெகா�ட அள�. 
(ஆ) ச�ட கா�த�தி� ெவள�ேய கா�தவ�ைச� ேகா�க� கா�த� ெத��ைனய�� ெதாட�கி வட�ைனய�� ����.
ஒ� �ைன� கா�த� (mono pole) உ�ளதா ? காரண� ��க.
AC மின�ய�றிய�� �ழ� அதி�ெவ�ைண இர���பா��ேபா� ஏ�ப�� வ�ைளைவ வ�ள��க.
ஈ�களா� பரவ���ய ேநா�க� இர��ைன� ��க. அ�ேநா�கைள ஏ�ப���� ேநா�� காரண�கைள�� �றி�ப��க.

ப��� -3  ஏேத�� 4 வ�னா�க��� வ�ைடயள� 4x 5 = 20
அ�ேடாப� 15, ைக க�வ��� நாளாக� ெகா�டாட�ப�கிற�. 
அ) உ�க� ந�ப���� ைக க��தலி� ந�ைமகைள� ��க. 
ஆ) ஒ�நாள�� எ�ெத�த ேநர�கள�� ைக க��வ ��க�?
மன�த உடலி� கான�ப�� நாளமி�ல�  �ர�ப�கைள��  அவ�றி� அைமவ�ட�கைள��  ெபய��க. அவ�றி� ஏேத��
இர��ைன� ப�றி வ��வாக எ��க.
திர�கன�, ����கன� த��த எ����கா��க�ட� ஒ�ப��க.
அ) �வ� கிராம� எ�றா� எ�ன? 
ஆ) �வ� கிராம�தி� பய�கைள எ��க. 
இ) �வ� கிராம�தி� பய�ப��த�ப�� ெதாழி���ப�க� யாைவ?
ைந�ேரா கிள�ச�� ெவ�ம��தாக�  பய�ப�கிற�.ெவ��த� வ�ைன�கான சம�பா� 
 C H (NO ) 12CO (g)+10H O(l)+6N (g)+O (g)   (அ� நிைற C=12,H=1,N=14,O=16) அ)இ�சம�பா��� ப��வ�வன�றி� ேமா�கள��
எ�ண��ைக யா�? 
    1) ைந�ேரா கிள�ச��     2)உ�வான வா� �ல���க�. ஆ)ஒ� ேமா� ைந�ேரா கிள�ச�ன�� இ��� கிைட��� வா�
�ல���கள�� எ�ண��ைக யா�? இ)ஒ� ேமா� ைந�ேரா கிள�ச�ன�� நிைற யா� ?

3 5 3 3(1)→ 2 2 2 2

 

ேம��ள பட�ைத� பா��� ப��வ�� வ�னா�க��� வ�ைடயள��க. 
அ) ைவர�� கிராைப��� எ�ன வ�வைம�ைப� ெப���ளன? 
ஆ) ைவர� ஏ� ெவ��� க�வ�யாக� பய�ப�கிற�? 
இ) மி� ���கள�� ஏ� கிராைப� பய�ப��த�ப�கிற�? 
ஈ) கிராைப��� மி���த�ைம��� காரணமான வ�ைச எ�? 
உ) உ�க���� ெத��த வ�ைல உய��த ைவர� எ�? அத� நிைறைய� கிராமி� ��க.
உ�த அழிவ��ைம வ�திைய எள�ய வ�கள�� ��. 

க�ண�� ஏ�ப�� பா�ைவ� �ைறபா�கைள ��க. அவ�ைற எ�வா� ச�ெச�யலா� எ�பைத பட��ட� வ�ள��க.
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