
இரண்டாம் இடடப்பருவத் தேர்வு  மாதிரி வினாத்ோள் நவம்பர்-2022 

வகுப்பு: 10                                                                                                   மதிப்பபண்கள்: 50  

பாடம் அறிவியல் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக                                                     8 x 1 = 8 

1. வாயு ஊடத்தில் ஒலியின் திசைவவகம் 330 மீவி-1. வவப்பநிசல மாறிலியாக 

இருக்கும் வபாது, அதன் அழுத்தம் 4 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டால், ஒலியின் திசைவவகம் 

அ. 330 மீ/வி-            ஆ. 660 மீ/வி-                               இ. 156 மீ/வி                                     ஈ. 990 மீ/வி 

2.  ஒரு ஒலி அசலயானது எதிவ ாலிக்கப்பட்டு மீண்டும் அவத ஊடகத்தில் ப வும் 

வபாது, கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாற்றமசடயும் 

அ. வவகம்           ஆ. அதிர்வவண்              இ. அசலநீளம்             ஈ. எதுவுமில்சல  

3.. புவ ாட்டான் - புவ ாட்டான் வதாடர் விசனக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ) அணுக்கரு பிளவு                                    ஆ) ஆல்பாச் ைிசதவு                                                               

இ) அணுக்கரு இசைவு                              ஈ) படீ்டாச் ைிசதவு   

4.முன் கழுத்துக் கழசலசயக் குைப்படுத்த   பயன்படும் கதிரியக்க ஐவைாவடாப்பு  

       அ) வ டிவயா அவயாடின்                             ஆ) வ டிவயா கார்பன் 

       இ) வ டிவயா வகாபால்ட்                         ஈ) வ டிவயா நிக்கல்  

 

 5. வதால் உயிர்ப் படிவங்களின் காலத்சத அறிய உதவும் ைிறந்த முசற 

       அ) வ டிவயா கார்பன் முசற                   ஆ) யுவ னியம் காரீயமுசற 

இ) வபாட்டாைியம் ஆர்கான் முசற     ஈ) அ மற்றும் இ 

6.. வெக்ைா பிளாய்டி வகாதுசமயில் (2n = 6x = 42) ஒற்சற மயம் (n) மற்றும் 

அடிப்பசடத் வதாகுதி (x) குவ ா வமாவைாம் எண்ைிக்சக முசறவய______________  

       அ. n = 7 மற்றும் x = 21                                       ஆ. n= 21 மற்றும் x = 21 

        இ. n = 7 மற்றும் x = 7                                          ஈ. n = 21 மற்றும் x = 7 

 

7. துண்டிக்கப்பட்ட DNA சவ     இசைக்கப் பயன்படும் வநாதி   __________     

       அ. டி.என்.ஏ சலவகஸ்                                 ஆ. வ ஸ்ட்ரிக்ஸன் எண்வடா நியூக்ளிவயஸ் 

       இ. பிளாஸ்மிட் DNA.                                        ஈ. RNA வநாதிகள்    

 

8 . பாலிவபஜியா என்ற நிசல -------------------ல் காைப்படுகிறது. 

      அ) உடற்பருமன்                                             ஆ) டயாபடீஸ் வமல் லிடஸ் 

      இ) டயாபடீஸ் இன்ைிபிடஸ்                      ஈ) எய்ட்ஸ் 

 

II. சிறுவினாக்கள்.     (ஏதேனும் 6 வினாக்கள் மட்டும்)                                   6 x 2 = 12                                                                                           

9. டாப்ள ர் விசளவு நசடவபற முடியாத இ ண்டு சூழல்கசளக் கூறுக. 

10. அ) ஊடுருவு திறனின் அடிப்பசடயில் இறங்கு வரிசையில் எழுதுக. 

               ஆல்பாக் கதிர்கள் , படீ்டாக் கதிர்கள் , காமாக் கதிர்கள் , காஸ்மிக் கதிர்கள் . 
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     ஆ. ஒவ்வவாரு அணுக்கரு இசைவு விசனயிலும் வவளியாகும் ை ாைரி ஆற்றல்                         

                 ____________ ஜுல். 

 11.  1 x 10−4வமால்   NaOH கச ைலில் உள்ள pH மதிப்சப காண்க. 

12. ை ரியா? தவறா? (தவ று எனில் கூற்றிசன திருத்துக) 

 ைில்வர் உவலாகம் சந ட்ரிக் அமிலத்தில் செடி ஜன் வாயுசவ இடப்வபயர்ச்ைி 
வைய்யவல்லது. 

 13. ஆர்க்கியாப்வடரிக்ஸ் இசைப்பு உயிரியாக ஏன் கருதப்படுகிறது?  

14. வவ றுபடுத்துக:     உடல வைல் ஜனீ் ைிகிச்சை மற்றும் இன வைல் ஜனீ் ைிகிச்சை . 

15. வமட்டாஸ்டாைிஸ் என்றால்   என்ன ?  

16. HIV ப வக்கூடிய பல்வவறு வழிகசளக் கூறுக? 

 

III. சிறு வினாக்கள்:     (ஏதேனும் 4 வினாக்கள் மட்டும்)                                4 x 6 = 16 

 17.வாயுக்களில் ஒலியின் திசைவவகத்சதப் பாதிக்கும் கா ைிகள் எசவ ?  

18. அணுக்கரு விசனக்குட்படும் கதிரியக்கத் தனிமம் ஒன்றின் நிசற எண்: 232   

,அணு    எண்: 90 எனில் கதிரியக்கத்திற்குப் பின் காரீய ஐவைாவடாப்பாக             

மாறுகிறது. காரீய ஐவைாவடாப்பின் நிசற எண் 208 எனில் இவ்விசனயில் 

நிகழ்ந்துள்ள ஆல்பா மற்றும் படீ்டாச் ைிசதவுகளின் எண்ைிக்சகசயக்  கைக்கிடுக.  

19. ஒரு விசனயின் விசனவவகத்சத பாதிக்கும் கா ைிகசளவிளக்குக. 

20.ப ரிைாமத்திற்கான உந்துவிசையாக இயற்சகத் வதர்வு உள்ளது. எவ்வாறு? 

21.மருத்துவத் துசறயில் உயிர்வதாழில்நுட்பவியலின் முக்கியத்துவத்சத எழுதுக. 

22. இதய வநாய்கள் ஏற்படுவசதத் தடுக்க வமற்வகாள்ளும் முன்வனச்ைரிக்சக 

       நடவடிக்சககசளக் கூறுக. 

 

IV.விரிவான விடையளி:                                                                                           2 x 7 = 14 

23. எதிவ ாலி என்றால் என்ன ? (1) 

அ) எதிவ ாலி வகட்பதற்கான இ ண்டு நிபந்தசனகசளக் கூறுக.(2) 

ஆ) எதிவ ாலியின் மருத்துவ பயன்கசளக் கூறுக.(2) 

இ) எதிவ ாலிசயப் பயன்படுத்தி ஒலியின் திசைவவகத்சதக் காண்க?(2) 

அல்லது 

அ). ஆல்பா , படீ்டா மற்றம் காமாக் கதிர்களின் பண்புகசள ஒப்பிடுக (5) 

ஆ) X- கதிர் படங்கசள அடிக்கடி எடுக்கக்கூடா து - கா ைங்கசள எழுதுக. (2) 

 

24. அ) வட்டா  இன தாவ வியல் என்பதசன வச யறுத்து அதன் 

முக்கியத்துவத்சத எழுதுக.  .  (2+2) 

ஆ) HIV ப வக் கூடிய பல்வவறு வழிகசளக் கூறுக? (3) 

அல்லது  

அ) ஜனீ் குவளானிங் வதாழில்நுட்பத்சதப் படத்துடன் விவரி.(5)  

 ஆ) ம புப் வபாறியியல் – வச யறு (2)  

 
 
 
 

                                                                     பெ.அரிக்கிருஷ்ணன்  

                                                                 அ.உ.நி பள்ளி பாப்பிபெட்டிப்பட்டி ேருமபுரி 
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