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அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி 

N.M.கண்டிலக 

மாதிரி முதை் இலைப்பருவத் ததரவ்ு 2022 
    தநரம்: 1.30 hrs         வகுப்பு: 10  அறிவியை்                  மதிப்பபண்:50 

                                                                                    

பிரிவு-I 

I.சரியான விலைலயத் ததரந்்பதடுத்து எழுதுக.                 (8×1=8) 

 

1. ஒரு கில ோகிரோம் எடை என்பது _________ ற்கு  சமமோகும். 

    அ) 9.8 டைன்      ஆ) 9.8 x 104 N              இ) 98 x 104                       ஈ) 980 டைன் 

2. மனித கண்ணின் விழியோனது ஏறத்தோழ _______ விை்ைம் ககோண்ை லகோள    

    வடிவ அடமப்புடையது  

    அ) 2.3 கசமீ        ஆ) 23 கசமீ                இ) 3.3 கசமீ      ஈ) 33 கசமீ 

3. 1 லமோ ் எந்த ஒரு கபோருளும் ___________ மூ க்கூறுகடளக்   

    ககோண்டிருக்கும்.    

    அ) 6.023 × 1023            ஆ) 6.023 x 10-23              இ) 3.0115 x 1023      ஈ) 12.046 x 1023 

4. மின்கோந்தங்கள் மற்றும் நங்கூரம் கசய்ய _______ பயன்படுகிறது. 

    அ) வோரப்்பிரும்பு      ஆ) எஃகு            இ) லதனிரும்பு        ஈ)நிக்க ் இரும்பு 

5. கிரப் சுழற்சி இங்கு நடைகபறுகிறது 

    அ) பசுங்கணிகம்    

    ஆ) டமை்லைோகோண்ை்ரியோவின் உை்பகுதி(ஸ்ைல்ரோமோ) 

    இ) புறத்லதோ ் துடள   ஈ) டமை்லைோ கோண்ை்ரியோவின் உை்புறசச்வ்வு 

6. இளம் உயிரிகடளப் பிரசவிக்கும் வி ங்குகள் 

    அ) ஓவிலபரஸ்   ஆ) விவிலபரஸ்   இ) ஓலவோவிவிலபரஸ்   ஈ) அடனத்தும் 

7. மூடிய இரத்த ஓை்ை மண்ை த்டதக் கண்ைறிந்தவர_்___________- 

    அ) வி ்லியம் ஹோரவ்ி                  ஆ) சோர ்ஸ் ைோரவ்ின்    

    இ)  ோமோரக்்                                       ஈ)ல ண்ைஸ்்டீனர ்

8. மூடள உடறகளுள் கவளிப்புறமோக கோணப்படும் உடறயின் கபயர ்

    அ) அரக்னோய்டு சவ்வு                             ஆ) டபயோ லமை்ைர ் 

    இ) டியூரோ லமை்ைர ்                                      ஈ) டமயலின் உடற 

 

 

பிரிவு-II 

II.எலவதயனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விலையளி.                   (6×2=12) 

(16 ஆவது வினா கை்ைாய வினா) 

 

9. லபோக்குவரத்து டசடக விளக்குகள் சிவப்பு நிறத்தி ்    

    அடமக்கப்படுவதன் கோரணம் என்ன? 

10. லவறுபை்ை ஈரணு மூ க்கூறுகளுக்கு 2 எடுத்துக்கோைட்ு ககோடு. 
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11. துரு என்பது என்ன?துரு உருவோகுவதன் சமன்போைட்ை தருக. 

12. ஒரு ஆக்ஸிலஸோமின் பைம் வடரந்து போகங்கடள குறி. 

13. இந்தியக் கோ ்நடை அைட்ையின் வடகப்போை்டின் நிட  எழுதுக. 

14. டசலனோ ஆரிக்கு ோர ்கணு ‘லபஸ்  லமக்கர’் என்று ஏன்       

      அடழக்கப்படுகிறது? 

15. அனிசட்ச வி ் என்படத வடரயறு. 

16. லகோடிை்ை இைத்டத நிரப்புக. 

     அ) ஈரப்்பிய ் மோறிலி Gன் மதிப்பு _______________ 

     ஆ) புவியின் நிடற மதிப்பு M ______________ 

 

பிரிவு-III 

III.எலவதயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விலையளி.                    (4×4=16) 

(22 ஆவது வினா கை்ைாய வினா) 

 

17. ரோக்ககை ்ஏவுதட  விளக்குக. 

18. நவீன அணுக் ககோள்டகயின் லகோை்போடுகடள எழுதுக.  

19. லவறுபோடு தருக. 

  அ.)ஒரு வித்திட த் தோவரலவர ்மற்றும் இரு வித்திட த் தோவர லவர ்

  ஆ.)கோற்றுள்ள சுவோசம் மற்றும் கோற்றி ் ோசுவோசம்.  

20. அைட்ையி ் கோணப்படும் ஒைட்ுண்ணி தகவடமப்புகடள எழுதுக. 

21. நீரோவிப்லபோக்கு என்றோ ் என்ன? நீரோவிப்லபோக்கின்    

     முக்கியத்துவதட்த எழுதுக.  

22. இரசக் க டவ என்றோ ் என்ன? எ.கோ தருக. உல ோகக் க டவ        

      உருவோக்குவதற்கோன கோரணங்கடள எழுதுக.  

 

பிரிவு-IV 

IV.அலனத்து வினாக்களுக்கும் விலையளி                                   (2×7=14) 

 

23. A. நிட மத்தின் ப ்லவறு வடககடள எடுதத்ுக்கோைட்ுகளுைன்     

          விளக்குக            

(அ ் து) 

 

      B. அ) கிை்ைப்போரட்வ மற்றும் தூரப்போரட்வ குடறபோடுகடள         

           லவறுபடுத்துக.  

          ஆ) தோமிரத்தின் உல ோகக் க டவகள் மற்றும் பயன்கள் எழுதுக.  
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24. A. பசுங்கணிகதத்ின் அடமப்டப பைம் வடரந்து விளக்குக. 

 

                                                      (அ ் து) 

 

      B. முயலின் ஆண் இனப்கபருக்க மண்ை த்டதப் பைம் வடரந்து      

        விளக்குக.  

 

 

 

                                                                          
 

                                                PREPARED BY 

                                                                 S.PALANI B.Sc.,M.A.,M.A.,B.Ed., 

B.T ASSISTANT-SCIENCE 

GOVT.HIGH SCHOOL 

N.M.KANDIGAI 

GUMMIDIPOONDI TALUK 

THIRUVALLUR DISTRICT. 
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