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அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி 

N.M.கண்டிலக 

மாதிரி அலரயாண்டுத்  ததரவ்ு 2022 
    தநரம்: 3 hrs         வகுப்பு: 10  அறிவியை்                  மதிப்பபண்:75 

                                                                                    

பிரிவு-I 

I.சரியான விலைலயத் ததரந்்பதடுத்து எழுதுக.                 (12×1=12) 

 

1. ப ொருளின் அளவிற்கு சமமொன, தலைகீழொன பமய் ்பிம் ம் கிலைக்க      

    ப ொருள் லைக்க ் ை வைண்டிய பதொலைவு 

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

2. பகொடுக்க ் ைட்ுள்ள  ைத்திை் பை ்  ஆற்றை்  ரவும் திலசகள் 

                                                             அ) A         B,   A          C,   B         C 

                                                             ஆ) A           B, A         C ,   B          C 

                                                              இ) A            B, A            C, B           C 

                                                             ஈ) A           B, A             C,   B            C 

                                                                                                                                                                                         

3. மண்பணண்பணயிை் ஒலியின் திலச வைகம் 

    அ) 1324மீவி-1       ஆ) 1493 மீவி-1         இ)1533 மீவி-1      ஈ)343 மீவி-1 

4. கொமொக் கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்லம ்  ொதுகொக்க _____________      

    உலறகள்  யன் டுகின்றன. 

    அ) கொரீய ஆக்லசடு        ஆ) இரும்பு         இ) கொரீயம்       ஈ) அலுமினியம் 

5. ஆக்சிஜனின் கிரொம் மூைக்கூறு நிலற 

    அ. 16 கி.                        ஆ. 18 கி.                   இ. 32 கி.                     ஈ. 17 கி. 

6.  மின் கொந்தங்கள் மற்றும் நங்கூரம் பசய்ய  யன் டுைது 

    அ. வதனிரும்பு         ஆ) ஏஃகு           இ)ைொர ்்பிரும்பு     ஈ) நிக்கை் இரும்பு 

7. தூளொக்க ் ை்ை CaCO3; கை்டியொன CaCO3 விை தீவிரமொக     

    விலனபுரிகிறது. கொரணம் 

    அ) அதிக புற ் ர ் ளவு                                 ஆ) அதிக அழுத்தம் 

    இ) அதிக பசறிவினொை்                                      ஈ) அதிக பை ் நிலை 

8. உள்வநொக்கிய லசைம் என் து எதன் சிற ்பு ்  ண் ொகும்? 

    அ. வைர ்             ஆ. தண்டு         இ. இலைகள்                   ஈ. மைரக்ள் 

9. இதயத்தின் இதயம் என அலழக்க ் டுைது ____ 

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

10. ஈஸ்ை்வரொஜலன உற் த்தி பசய்ைது 

    அ) பிை்யூை்ைரியின் முன்கது ்பு                      ஆ) முதன்லம  ொலிக்கிள்கள் 

    இ) கிரொஃபியன்  ொலிக்கிள்கள்                         ஈ) கொர ்ஸ் லூை்டியம் 
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11. நிணநீர ்முடிசச்ுகள் மற்றும் மண்ணீரலைத் தொக்கும் புற்றுவநொய்     

      ைலக 

     அ) கொரச்ிவனொமொ   ஆ) சொரக்்வகொமொ  இ) லுயூக்வகமியொ   ஈ) லிம்வ ொமொ 

12. பிளொக்குகலள (Block) உருைொக்க  யன் டுைது எது? 

      அ) Block palette     ஆ) Block menu                   இ) Script area   ஈ) Sprite 

 

பிரிவு-II 

II.எலவதயனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விலையளி.                   (7×2=14) 

    (22 ஆவது வினா கை்ைாய வினா) 

 

13.  ொயிை் விதிலயக் கூறுக. 

14. இலசயரங்கங்களின் வமற்கூலர ைலளைொக இரு ் து ஏன்? 

15. அணுக்கள் மற்றும் மூைக்கூறுகளுக்கு இலைவயயொன வைறு ொடுகள்     

      நொன்கிலன கூறுக. 

16. உவைொகக் கைலை உருைொக்குைதற்கொன கொரணங்கலள எழுதுக.  

17. சரியொ? தைறொ? (தைபறனிை் கூற்றினத் திருத்துக.) 

      அ) வசொடியம் குவளொலரடு நீரிை் கலரந்து உருைொகும் கலரசை் நீரற்ற      

            கலரசை் ஆகும். 

      ஆ)  சல்ச விை்ரியொலின் மூைக்கூறு ைொய் ் ொடு MgSO4.7H2O 

18. ஒளிசவ்சரக்்லக என்றொை் என்ன? ஒளிசவ்சரக்்லகயின் ஒைட்ுபமொத்த     

      சமன் ொைல்ை எழுதுக. 

19. அைல்ையிை் கொண ் டும் ஒைட்ுண்ணி தகைலம ்புகலள எழுதுக. 

20. ப ொருத்துக. 

      அ) லியூக்வகமியொ  - திரொம்வ ொலசை் 

      ஆ) இரத்தத் தைட்ுகள் - ஃவ வகொலசை் 

      இ) வமொவனொலசைட்ுகள் - லியூக்வகொலசை் குலறதை் 

      ஈ) லுயூக்வகொபினியொ - இரத்த ்புற்று வநொய் 

21. மனித விந்து பசை்லின் அலம ்ல   ைம் ைலரந்து  ொகங்கலளக்       

      குறிக்கவும். 

22.    5 கிகி நிலறயுள்ள ப ொருள் ஒன்றின் வநரக்்வகொைட்ு உந்தம் 2.5  கிகி 

மீவி-1 எனிை் அதன் திலச வைகத்லத கணக்கீடுக. 

பிரிவு-III 

III.எலவதயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விலையளி.                    (7×4=28) 

    (32 ஆவது வினா கை்ைாய வினா) 

 

23. ஒளியின் ஏவதனும் ஐந்து  ண்புகலளக் கூறுக.  

24. மின் கைத்து திறன் மற்றும் மின் கைத்து எண் – வைறு டுத்துக. 

25. அ) கிரிக்பகை் விலளயொை்டிை் வமலிருந்து விழும்  ந்திலன  

            பிடிக்கும்வ ொது விலளயொைட்ு வீரர ்தம் லகயிலன பின்வனொக்கி        

            இழு ் து ஏன்? 
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      ஆ) சொடி மற்றும் ஃ ஜன்ஸின் இைம்ப யரவ்ு விதிலயக் கூறுக. 

26. ஈரம் உறிஞ்சும் வசரம்ங்களுக்கும் , ஈரம் உறிஞ்சிக் கலரயும்     

      வசரம்ங்களுக்கும் இலைவயயொன வைறு ொடுகள் யொலை? 

27. ஒரு விலனயின் விலன வைகத்லத  ொதிக்கும் கொரணிகலள விளக்குக. 

28. முயலின் ஆண் இன ்ப ருக்க மண்ைைத்லத ்  ைம் ைலரந்து     

      விளக்குக. 

29. இரத்தத்தின்  ணிகலள ்  ை்டியலிடுக 

30. அ)ஈஸ்ை்வரொஜன்கள் எங்கு உற் த்தியொகின்றன? மனித உைலிை்      

           இைற்றின்  ணிகள் யொலை? 

     ஆ) மகரந்தத்தூளின் அலம ்ல   ைம் ைலரந்து  ொகங்கலளக்        

            குறிக்கவும். 

31. மருத்துைத் துலறயிை் உயிரப்தொழிை் நுை் வியலின்      

      முக்கியத்துைதல்த எழுதுக. 

32. ஒரு கரிம வசரம்ம் A என் தன் மூைக்கூறு ைொய் ் ொடு C2H4O2  இது      

       த ் டுத்தலிை்  யன் டுகிறது. வமலும் எத்தனொலுைன் விலனபுரிந்து      

      இனிய மணமுலைய வசற்மம் B லய தருகிறது. 

      அ. வசரம்ம் A லயக் கண்ைறிக. 

      ஆ. வசரம்ம் B  உருைொதை் விலனயிலன எழுதுக. 

      இ. இன்நிகழ்விற்கு ப யரிடுக. 

 

பிரிவு-IV 

IV.அலனத்து வினாக்களுக்கும் விலையளி                                   (3×7=21) 

 

33. அ) i) ஸ்பநை் விதிலயக் கூறுக. 

            ii) ப ொது ஈர ்்பியை் விதியிலன கூறுக. அதன் கணிதவியை்       

                சூத்திரத்லத தருவிக்க. 

(அை்ைது) 

      ஆ) i) சொதொரண பதொலைக்கொை்சி ் ப ை்டிலயவிை LED       

                பதொலைக்கொை்சி ் ப ை்டியினொை் ஏற் டும் நன்லமகள் யொலை? 

             ii) LED  விளக்கின் நன்லமகலள  ை்டியலிடுக.  

 

34. அ) i)உவைொக அரிமொனத்லதத் தடுக்கும் முலறகலள கூறுக. 

            ii) நவீன அணுக் பகொள்லகயின் வகொை் ொடுகலள எழுதுக. 

                                                      (அை்ைது) 

 

      ஆ) i) குறி ்பு ைலரக.  

                அ)பதவிை்டிய கலரசை் 

                ஆ)பதவிை்ைொத கலரசை் 

             ii) வசொ ்பு மற்றும் டிைரப்ஜண்ைல்ை வைறு டுத்துக. 
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35. அ) நீரொவி ்வ ொக்கு என்றொை் என்ன? நீரொவி ்வ ொக்கின்      

            முக்கியத்துைத்லத எழுதுக. 

(அை்ைது) 

      ஆ) தகுந்த எடுதத்ுக்கொைட்ுைன் இரு  ண்புக் கை ்ல  விளக்குக இது             

             ஒரு  ண்புக் கை ்பிலிருந்து எை்ைலகயிை் வைறு டுகிறது? 

 

 

                                                                          
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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