
மாதிரி இடைப்பருவத்தேர்வு,ஆகஸ்ட்-2022  

வகுப்பு: 10         மதிப்பபண்:50 

பாைம்: அறிவியல்         தேரம்: 1;30 மணி 

I. சரியான விடைடயத் தேர்வு பசய்க        10×1=10 

 1. ப ொது வொயு மொறிலியின் மதிப்பு 

அ) 3.81 Jமமொல்-1 K-1          ஆ) 8.03 Jமமொல்-1 K-1 இ) 1.38 Jமமொல்-1 K-1            ஈ) 8.31 Jமமொல்-1 K-1  

2) ப ொருளின் அளவிற்கு சமமொன, தலைகீழொன பமய்ப் பிம் ம் கிலைக்க ப ொருள் லவக்கப் ை மவண்டிய பதொலைவு 

அ) f  ஆ) ஈறிைொத் பதொலைவு  இ) 2f   ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இலையில் 

3) கீழ்கண்ைவற்றுள் நியூட்ைனின் மூன்றொம் விதி எங்கு  யன் டுகிறது? 

அ) ஓய்வுநிலையிலுள்ள ப ொருளில் ஆ) இயக்க நிலையிலுள்ள ப ொருளில் 

இ) அ மற்றும் ஆ   ஈ) சமநிலறயுள்ள ப ொருட்களில் மட்டும் 

4) ஆவர்த்தன அட்ைவலையில் உள்ள பதொைர்கள் மற்றும் பதொகுதிகள் எண்ணிக்லக …….. 

அ) 6, 16  ஆ) 7, 17   இ) 8, 18   ஈ) 7, 18 

5) இருமடிக்கலைசலில் உள்ள கூறுகளின் எண்ணிக்லக …….. 

அ) 2  ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 5 

 

6) கீழ்கண்ைவற்றுள் தலைலமச் சுைப்பி என கருதப் டுவது எது?  

அ) பினியல் சுைப்பி ஆ) பிட்யூட்ைரி சுைப்பி  இ) லதைொய்டு சுைப்பி  ஈ) அட்ரினல் சுைப்பி 

7) வொந்திபயடுத்தலைக் கட்டுப் டுத்தும் லமயம் 

அ) முகுளம் ஆ) வயிறு   இ) மூலள   ஈ) லைப்ம ொதைொமஸ் 

8) இதயத்தின் இதயம் என அலழக்கப் டுவது …. 

அ) SA கணு ஆ) AV கணு  இ)  ர்கின்ஜி இலழகள் ஈ) ஹிஸ் கற்லறகள் 

9) இளம் உயிரிகலளப் பிைசவிக்கும் விைங்குகள் 

அ) ஓவிம ைஸ் ஆ) விவிம ைஸ்  இ) ஓமவொவிவிம ைஸ்  ஈ) அலனத்தும் 

10) கிைப் சுழற்சி இங்கு நலைப றுகிறது  

அ)  சுங்கணிகம்    ஆ) லமட்மைொகொண்ட்ரியொவின் உட் குதி (ஸ்ட்மைொமொ) 

இ) புறத்மதொல் துலள   ஈ) லமட்மைொ கொண்ட்ரியொவின் உட்புறச்சவ்வு 

 

II. ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி      7×2=14 

11) நிடை எடை இவற்டை தவறுபடுத்துக 

12) கிட்ைப்பார்டவ குடைபாடு உடைய மனிேரால் 4மீ போடைவில் உள்ள பபாருட்கடள மட்டுதம காண இயலும். அவர் 20 மீ 

போடைவில் உள்ள பபாருடள காண விரும்பினால் பயன்படுத்ேப்பைதவண்டிய குழிபைன்சின் குவியத்போடைவு என்ன? 

13) இயல்பு வாயு மற்றும் ேல்லியல்பு வாயு தவறுபடுத்துக. 

14) 0.18 கி நீர் துளியில் உள்ள நீர்மூைக்கூறுகளின் எண்ணிக்டகடய கணக்கிடுக. 

15) சரியா?ேவைா? ( ேவறு எனில் கூற்டை திருத்துக) 

அ) தமாஸ்தைவின் ேனிம வரிடச அட்ைவடண அணுநிடைடயச் சார்ந்த்து. 

 ஆ) இைப்புைத்திலிருந்து வைப்புைம் பசல்டகயில் அயனி ஆரமானது போைரில் அதிகரிக்கும். 

16) குளிர்பிரதேசங்களில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அதிகம் வாழ்கின்ைன ஏன்? 

17) ேமனி மற்றும் சிடர தவறுபடுத்துக 

18)  மூடளடய பாதுகாப்பாக டவத்திருக்க உேவும் உறுப்புகள் யாடவ? 

19) தபால்டிங் என்ைால் என்ன? 
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20) பாராோர்தமானின் பணிகள் யாடவ 

III. எடவதயனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளி    4×4=16 

21)  அ) பசயல்படும் திடசசார்ந்து விடசயிடன எவ்வாறு பிரிக்கைாம்?  

       ஆ) நியூட்ைனின் இரண்ைாம் விதியிடன கூறுக. 

22) அ) குவிபைன்சு மற்றும் குழிபைன்சு தவறுபடுத்துக.  

      ஆ) பாயில் விதிடய கூறுக. 

23) அ) 180 கி நீரில் 45கி தசாடியம் குதளாடரடைக் கடரத்து ஒரு கடரசல் ேயாரிக்கப்படுகிைது.    கடரபபாருளின் நிடை சேவீேத்டே 

காண்க. 

      ஆ) பபாருத்துக 

1 நீை விட்ரியால் அ CaSo4.2H2O 

2 ஜிப்சம் ஆ CaO 

3 ஈரம் உறிஞ்சி 

கடரபடவ 

இ CuSO4.5H2O 

4 ஈரம் உறிஞ்சி ஈ NaOH 

24)    ஜிப்ரல்லின் வாழ்வியல் விடளவுகடள எழுதுக 

25)  அ)  மனிேரில் நீர் மற்றும் ோது உப்புகளின் வளர்ச்சிடே மாற்ைத்டே ஒழுங்குபடுத்தும் ஹார்தமானின் பபயடரக் கூறுக. 
       ஆ)  மனிேரில் அவசரகாை நிடைகடள எதிர்பகாள்ள சுரக்கும்ஹார்தமான் எது? 
          இ) பசரித்ேலுக்குரிய போதிகடளயும், ஹார்தமான்கடளயும் எந்ே சுரப்பி சுரக்கிைது? 
          ஈ)   சிறுநீரகத்தோடு போைர்புடைய பணிகடள பசய்யும் ஹார்தமான்களின் பபயர்கடள கூறு. 

 

IV.  2 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி      2×7=14 

26) அ) புவிப்பரப்பில் 100 கிகி நிடையுடைய மனிேனின் எடை என்ன அளவாக இருக்கும்? 

     ஆ) ஸ்பேல் விதிடய கூறுக.  

     இ) ேல்லியல்பு வாயுச்சமன்பாட்டிடன ேருவி.  

(அல்ைது) 

27) அ) அணுக்கட்டு எண் வடரயறு.  

      ஆ) துரு என்பது என்ன? துரு உருவாவேற்கான சமன்பாட்டை ேருக.       

      இ) ஈரம் உறிஞ்சும் தசர்மங்கள் ஈரம் உறிஞ்சி கடரயும் தசர்மங்கள் தவறுபடுத்துக. 

28) அ) பசயற்டக ஆக்சின்கள் என்படவ யாடவ? உோரணம் ேருக.  

      ஆ) சுவாச ஈவு என்ைால் என்ன? 

      இ) ஒருவிடேயிடை ோவர தவர் இரு விடேயிடை ோவர தவர் தவறுபடுத்துக  

ஈ) ோவரங்களில் நீர் மற்றும் உணடவ கைத்தும் திசுக்கள் யாடவ? 

  (அல்ைது) 

29) அ) நியூரானின் அடமப்டப பைத்துைன் விவரி.       ஆ) இரத்ேத்தின் பணிகள் இரண்டிடன கூறுக. 
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