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பத்தாம் வகுப்பு – அரசு பபாதுத் ததர்வு -2022.

5. ஒளியா து அமலவடிவில் பெல்வதால் அது அமல
நீ ம் (λ) ைற்றும் அதிர்பவண் (νν) ஆகிய
பண்பு ம ப் பபற்றிருக்கும்.
6. ஒளியின் பவவ்தவறு நிைங் ள் பவவ்தவறு
அமலநீ ங் ம யும், அதிர்பவண் ம யும்
பபற்றிருக்கும். .
( ஏததனும் 4 ைட்டும் )
7. ண்ணுறு ஒளியில் ஊதா நிைம் குமைந்த
அமலநீ த்மதயும், சிவப்பு நிைம் அதி
அமலநீ த்மதயும் ப ாண்டிருக்கும்.
1. ஒலியா து இமெயரங் த்தின் வம வா
தைற்கூமரயின் அம த்து மும
ளிலும் பட்டு
அங்கு அைர்ந்திருக்கும் த ட்குேமர பதளிவா
வந்தமடகிைது .
2.ஏப னில் வம வா பட்டு எதிபராலிக்கும்தபாது
அதன் பெறிவு ைாறுகிைது .
3.. வம வா பகுதி ளில் ேமடபபறும் பல்மும
எதிபராலிப்தப இதற்கு ாரணம் .

அறிவியல் .
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2f
ஒத்த அணு மூலக்கூறு
2
2.4 A
95.5%
தண்டு
2
உற்பத்தி பெல்
பிட்யூட்டரி சுரப்பி
த ாதுமை
(1) -iii, (2) -iv, (3) -I, (4)-ii
வால்தடயர் –குதராதைாதொம் ள்
பபாருப ான்றின் மீது பெயல்படும் விமெ
அப்பபாருளின் உந்த ைாறுபட்டு வீதத்திற்கு
தேர்த்த வில் அமையும் .தைலும் உந்தைாறுபாடு
விமெயின் திமெயில் அமையும் . F=ma
1. சில விலங்கு ள் தங் ளுக்குள் பதாடர்புப ாள்
2. எதிரில் உள் பபாருட் ம
ண்டறிய
3.ை ப்தபறியல்துமையில் அல்ட்ராதொத ாகிராபி
ருவியில் பயன்படுகிைது.
4.தாயின் ருப்மபயில் உள்
ருவின்
வ ர்ச்சியிம ஆராய்ந்தறிய
5. ஊட ங் ளில் ஒலியின் திமெதவ த்மதக்
ண்டறிய
( ஏததனும் இரண்டு ைட்டும் )
ைாைா பவப்பநிமலயில், ஒரு குறிப்பிட்ட
நிமையுமடய வாயுவின் அழுத்தம் அவ்வாயுவின்
பருைனுக்கு எதிர்த்த வில் அமையும்.
அல்லது Pα

ஆல் ஹால்
-OH
ஆல்
ஆல்டிமஹடு
-CHO
ஏல்
கீட்தடான்
>C=O
ஓன்
ார்பாக்சிலிக்
-COOH
ஆயிக் அமிலம்
அமிலம்
1. நிலத்தடிநீர் ைட்டத்மத அதி ரிக்
2. நீர் ததமவ ம ஈடுபெய்ய
3. ைண் அரிப்மபத் தடுக்
4. குடிநீரா வும் பயன்தரும் ( ஏததனும் இரண்டு ைட்டும் )
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4 பாகம் = 2
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பரிணாைம் என்பது ால ைாற்ைத்திற்கு ஏற்ப
உயிரி ங் ளில் படிப்படியா த் ததான்றிய
ைாற்ைங் ள்ஆகும்.
1. லாைார்க் (2).டார்வின்
மலசின் பெறிந்த லப்பி புதராட்டி ா, ெக்தி
ைற்றும் ரத் ா
( ஏததனும் இரண்டு ைட்டும் )
1. இரத்த ஓட்டத்மத ஒழுங்குபடுத்த
2.இரத்தம் ஒதர திமெயில் பெல்ல ைற்றும்
பின்த ாக்கி வருவமத தடுக்
ாண இயலும் தூரம் = x=4மீ
ாண விரும்பும் தூரம் = y = 20 மீ
குழி பலன்சின் குவிய பதாமலவு
f=
=
=
= -5 மீ .
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இரண்டு அல்லது அதற்குதைற்பட்டஉதலா ங் ள்
அல்லது உதலா ங் ளும், அதலா ங் ளும் தெர்ந்த
ஒரு படித்தா
லமவதய உதலா க் லமவ .
ாரண ங் ள்
•• நிைம் ைற்றும் வடிவங் ம ைாற்றியமைக்
•• தவதிப்பண்பு ம ைாற்றியமைக்
•• உருகுநிமலமயக் குமைக்
•• டி தன்மை , இழுவிமெமய அதி ரிக்
•• மின்தமடமய அதி ரிக் ( ஏததனும் 2 ைட்டும் )
புரப்தபன் – வம யைற்ை தெர்ைம்
பபன்சீன்-வம யச்தெர்ைம் அதராைாட்டிக்
வம ய பியூட்டன் –வம யச் தெர்ைம் –
அலிமெக்கிளிக் தெர்ைம்
பியூரான் – வம யச் தெர்ைம் –
பல்லி வம யச் தெர்ைம்
சுவாசித்தலின் தபாது பவளிதயற்ைப்ப ட்ட
ார்பன்மடஆக்மைடின் அ விற்கும்
எடுத்துக்ப ாள் ப்ப ட்ட ஆக்ஸிஜன் அ விற்கும்
இமடதயயுள் விகிததை சுவாெ ஈவு எ ப்ப டும்.
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நிமை
பபாருளில்
அடங்கியுள்
பருப்பபாருளின் அ வு
SI அலகு கி கி
இடத்திற்கு இடம்
ைாைாது –
இயற்பியல் தராசு

எமட
பபாருளின்மீது
பெயல்படும்
புவிஈர்ப்பு விமெயின்
ைதிப்பு
SI அலகு நியூட்டன்
ைாறுபடும்
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நீராவிப் தபாக்கு ேமடபபறும் நி ழ்ச்சி
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4

வில்தராசு

1. ஒளி என்பது ஒருவம ஆற்ைல்.
2. ஒளி தேர்க்த ாட்டில் பெல்கிைது.
3. ஒளி பரவ ஊட ம் ததமவயில்மல.
4. ாற்றில் அல்லது பவற்றிடத்தில் ஒளியின்
திமெதவ ம் C=3 × 10 8 மீ வி-1

அ
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து ள் ளுமடய பெல் ள்

1. சிைப்புத் ததாற்ைக் த ாட்பா டு
2. சுய பமடப்புக்த ாட்பாடு(உயிரிலிப்பிைப்பு)
3. உயிர்ப்பிைப்புக் த ாட்பா டு( ஏததனும் 3 ைட்டும் )
4. தவற்றுக்கிர அல்லது ாஸ்மிக் ததாற்ைம்
5. உயிர் ளின் தவதிப் பரிணாைம்
வட்டார இ தாவரவியல் -J . W. ஹார்ஸ்பபர் ர்
ைருத்துவத் துமையில் உயிர் பதாழில் நுட்பம்
அ. இன்சுலின் தயாரித்தல்
ஆ.ைனித வ ர்ச்சி ஹா ர்தைான் உற்பத்தி
இ. ஹீதைாஃபிலியா என்ை இரத்தஉமைதல்
குமைபாட்டு தோய்க் ட்டுப்பாட்டிற் ா
‘இரத்த
உமைதல் ாரணி ள்’.
ஈ. திசு பி ாஸ்மித ாஜன் தூண்டி,
(இரத்தம்உமைதமலத் தடுக்கும் ாரணி) இரத்தக்
ட்டி ம க் மரத்து இதய அமடப்மபத் தவிர்க்
உதவுகின்ைது.
உ. பஹப்பாடிடிஸ் Bைற்றும்பவறி ோய்க் டி
(தரபிஸ்)தோமயத் தடுக்கும் தடுப்பூசி ள்.
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டத்தி ஒன்றின் ஒரு பகுதியின் வழிதய
மின்னூட்டங் ள் பாயும் வீதம் மின்த ாட்டம் ஆகும் .
அல்லது I =

2

மின்த ாட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர் (A).
ஒருகூலும் மின்னூட்டம் ஒரு விோடி தேரத்தில்
டத்தியின் எதாவது ஒரு குறுக்குபவட்டுப் பகுதி
வழியா
டந்து பெல்லும் தபாது அக் டத்தியில் பாயும்
மின்த ாட்டம் ஒரு ஆம்பியர் எ வமர யமை
பெய்யப்படுகிைது.
அம்மீட்டர் –
பதாடரிமணப்பு

1

பஹன்றிபபக்ப ாரல்.
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இயற்ம
திரியக் ம்
பெயற்ம
திரியக் ம்
அணுக் ருவின்
அணுக் ருவின்
தன்னிச்மெயா
தூண்டப்பட்ட சிமதவு
சிமதவு
ஆல்பா ,பீட்டா, ாைா
நியூட்ரான் , பாசிட்ைான்
திர் ள்
உமிழப்படுகின்ை
உமிழப்படுகின்ை
( ஏததனும் 3 ைட்டும் )
தன்னிச்மெயா
தூண்டப்பட்ட நி ழ்வு
நி ழ்வு
83 ஐ விட அதி அணு
83 ஐ விட குமைந்த
எண் ப ாண்ட
அணு எண் ப ாண்ட
தனிைங் ளில்
தனிைங் ளில்
ேமடபபறுகிைது
ேமடபபறுகிைது
ட்டுபடுத்த முடியாது .
ட்டுபடுத்த முடியும்
திரியக் ஐதொதடாப்பு ளின் பயன் ள் :
1. திரியக் ப் பாஸ்பரஸ் ஐதொதடாப் P-32 பயிர்
உற்பத்திமய அதி ரிக் . ( ஏததனும் 3 ைட்டும் )
2. தவ ாண் உற்பத்திப் பபாருள் பாது ாக்
3. தானியங் ம
திரியக் த்திற்கு உட்படுத்தி,
நீண்ட ோள் ளுக்கு அதத புதுத்தன்மைதயாடு
பயன்படுத்திட.
4. திர்வீச்சின் மூலம்பவங் ாயம்,உரும க் கிழங்கு
அழுகிப் தபா ாைல் இருக்
5.பருப்பு வம த் தானியங் ம ச் தெமிப்புக்
ாலத்தில் மும விடாைல் பாது ாக்

மூலக்கூறில் உள் அணுக் ளின்
எண்ணிக்ம தய அம்மூலக்கூறின்
”அணுக் ட் டு எண்” ஆகும்.
எ. ா – ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு -2 அணுக் ள் .
ஆக்சிஜனின் அணுக் ட்டு எண் = 2
அணுக் ள்
ஒரு தனிைத்தின் மி ச்
சிறியபகுதிஅணு
ைந்த வாயுக் ம த்
தவிர ஏம ய
அணுக் ள் தனித்த
நிமலயில்
இருப்பதில்மல.
ைந்த வாயுக் ம த்
தவிர ஏம ய
அணுக் ள் விம த்
திைன் மிக் மவ
தவதிப்பிமணப்பு ள்
இல்மல

அ

2

3

மீ ா விம
முன்த ாக்கு
விம
ள் ைட்டும்
ேமடபபறும்

முன்த ாக்கு ைற்றும்
பின்த ாக்கு
விம
ள்ஒதர
தேரத்தில் ேமடபபறும்

ஒதர திமெயில்
ைட்டும் ேமடபபறும்

விம –ெைநிமலமய
அமடயும்

விம ெைநிமலமய
அமடயாது .

விம படுபபாருள்
முழுவதும்
விம விம
பபாருள் ா ைாை
இயலும்
விம –பைதுவா
விம தவ ைா
ேமடபபறும்
ேமடபபறும்
35
அ
ஆக்சின் ம ஒத்த பண்பு ம க் ப ாண்ட
பெயற்ம யா த் தயாரிக் ப்படும் ஆக்சின் ள்
பெயற்ம ஆக்சின் ள் எ ப்படும்.
எடுத்துக் ாட்டு : 2, 4 D -2, 4 மட
குத ாதராபீ ாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்
இண்தடால் 3 பியூட்ரிக் அமிலம் (I BA), இண்தடால்
புதராப்பியானிக் அமிலம், ோப்தலின் அசிடிக்அமிலம்
(NAA) ைற்றும் 2, 4, 5 – T (2, 4, 5 –ட்மர
குத ாதரா பீ ாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்)
1. உற்பத்தி பெல்லா து பகுப்பமடந்து இரண்டு
ஆண்இ ச்பெல் ம (விந்தணு)
ஆ உருவாக்குகிைது.ை ர ந்தக் குழாயின் மும
பவடித்து இரண்டு ஆண் இ ச்பெல்லும்
சூல்மபமய அமடகின்ைது.
2.ஓர் ஆண் இ ச்பெல் (விந்தணு) அண்டத்துடன்
இமணந்து (சின்த மி) இரட்மடைய
மெத ாட்மடத் ததாற்றுவிக்கிைது. ைற்தைார்
ஆணி பெல் இரட்மடைய உட் ருவுடன்
இமணந்து முதன்மைக் ருவூண் உட் ருமவத்
ததாற்றுவிக்கிைது. இதுமும்ைய உட் ரு ஆகும்.
இது மூவிமணவு எ ப்படும்
இ விந்துக்குழல், எபிடிமட மிஸ் (விந்தணு
முதிர்ச்சிப்மப ), விந்துப்மப (பெமி ல் பவ சிக்கிள்),
புராஸ்தடட் சுரப்பி (முன்னிமலச் சுரப்பி),
ஆண்குறி(பீனிஸ்)
( ஏததனும் 2 ைட்டும் )
அ
பைண்டல் பட்டாணிமய ததர்வு பெய்தது........
1.இயற்ம யா தவ தன் ை ரந்தச்தெர்க்ம ேமட
பபறுவதால், தூய தாவரங் ம ப் பபருக் ம்
பெய்வது எளிது.
2.ஓராண்டு (ஒரு பருவ) தாவரைா இருப்பதால்
குறுகிய ாலத்தில் பல தமல முமை ம
விமரவில் அறிந்து ப ாள் லாம்.
3. இதில் அயல் ை ரந்தச் தெர்க்ம பெய்வது
மி வும் எளிது.
4. ஆழைா வமரயறுக் ப்பட்ட
பலதவறுபட்டபண்பு ம க் ப ண்டுள் து.
5. ைலர் ள் அம த்தும் இருபால் தன்மை
ப ாண்டமவ .
ஆ ைது அருந்துபவர் ளுக்கு ஏற்படும்
பிரச்சிம
ம ெரிபெய்வதற் ா தீர்வு
1. தகுந்த ல்வி ைற்றும் ஆதலாெம வழங்குதல் .
2. முமையா பதாழிற்பயிற்சி ,இமெ ,
விம யாட்டு , தயா ா ,தியா ம் தபான்ை
பெயல் ளில் ஈடுபட பெய்தல் .
3.பபற்தைார் ைற்றும் ெ ைனிதர் ளின் அன்பும்
,அரவமணப்பும் .
4. உ வியலா ர் ள் ைற்றும் ை ேல
ைருத்துவர் ளின் வழி ாட்டல் .
5. ைறுவாழ்வு திட்டங் ள் .
ேன்றி : இ.சின் ப்பராஜ் , பட்டதாரி ஆசிரியர் ,
தத பிரித்ததா தைல்நிமலப்பள்ளி , ததவத ாட்மட -630303.
ேன்றி –ைகிழ்ச்சி

மூலக் கூறு ள்
தனிைம் அல்லது
தெர்ைத்தின் மி ச்
சிறியபகுதிமூலக்கூறு
மூலக்கூறு ள் தனித்த
நிமலயில் இருக்கும்.
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1
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மூலக்கூறு ள்
விம த்திைன்
குமைந்தமவ

தவதிப் பிமணப்பு ள்
உள்
.

இரண்டு அல்லது அதற்கு தைற்பட்ட
விம படுபபாருள் ள் இமணந்து ஒரு
தெர்ைம் உருவாகும் விம தெர்க்ம அல்லது
கூடும விம ஆகும்.
எடுத்துக் ாட்டு: மஹட்ரஜன் வாயு
குத ாரினுடன் இமணந்து மஹட்ரஜன்
குத ாமரடு வாயுமவ தருகிைது.
H2(g) + Cl2(g)
2HCl(g)
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விம படுபபாருள் ள்
முழுவதும் விம விம
பபாருள் ா ைாை
இயலா து
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A= ாப்பர் ெல்தபட் பபன்டாமஹட்தரட்
B = நீரற்ை ாப்பர் ெல்தபட்

மீள் விம
முன்த ாக்கு ைற்றும்
பின்த ாக்குவிம
ள்
ேமடபபறும்

Kindly send me your answer keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
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