
                                        பள்ளிக்கல்வித்துறை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 

                                                                            சிைப்பு சிறுததர்வு  

வகுப்பு 10                                                            அைிவியல்                                                     மமாத்த மதிப்மபண் 50 

                                                                                                                                                                      தேரம் 1.30 ேிமிடம் 

சுருக்கமாக விறடயளி  (10 வினாக்களுக்கு மட்டும்)                                                                10x2=20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியை கூறுக 

2.5N மற்றும் 10N மதிப்புயடை இரு வியைகள் ஒரர ரநரத்தில் பபாருளின் மீது பைைல்படுகின்றன 
இயவகளின் பதாகுபைன் வியைைின் மதிப்பு ைாது? எத்தியைைில் அது பைைல்படும்? 

3.நியற - எயட இவற்யற ரவறுபடுத்துக 

4.அணுஅணுக்கட்டு எண் வயரைறு 

5.அம்ரமானிைாவில் உள்ள யநட்ரஜனின் ைதவதீ இைல்யப காண்க 

6.ஒப்பு அணு நியற வயரைறு 

7.மலரும் தாவரங்களில் காணப்படும் மூன்று வயகைான திசு பதாகுப்புகயள குறிப்பிடுக 

8.ஒளிச்ரைர்க்யக என்றால் என்ன? இதற்கான ைமன்பாட்யட எழுதுக 

9.ஒரு ஆக்ைிர ாமின் படம் வயரந்து பாகங்கயள குறி  

10.முைலின் பல் வாய்ப்பாட்டியன எழுதுக. 

11.முைலில் யடைாஸ்டீமா எவ்வாறு உருவாகின்றது? 

12.அட்யட ஓம்புைிரிைின் உடலில் இருந்து எவ்வாறு ரத்தத்யத உறிஞ்சுகிறது? 

விரிவான விறடயளி        (ோன்கு வினாக்களுக்கு மட்டும்)                                                     4 x 4=16  

13.ராக்பகட் ஏவுதயல விளக்குக 

14.பபாது ஈர்ப்பிைல் விதிைின் பைன்பாட்டியன விவரி 

15நவனீ அணுக்பகாள்யகைின் ரகாட்பாடுகயள எழுதுக 

16.அவகாட்ரரா விதிைின் பைன்கயள எழுதுக. 

17.ரவறுபாடு தருக 

அ.ஒரு வித்தியல தாவர ரவர் மற்றும் இருவித்தியல தாவர ரவர் 

ஆ.காற்றுள்ள சுவாைம் மற்றும் காற்றில்லா சுவாைம் 

18. அட்யடைில் காணப்படும் ஒட்டுண்ணி தகவயமப்புகயள எழுதுக. 

விரிவான விறடயளி       (இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும்)                                                                       7X 2=14 

19. நியலமத்தின் பல்ரவறு வயககயள எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக 

 (அல்லது) ஒப்பு மூலக்கூறு நியறக்கும் ஆவி அடர்த்திக்கும் உள்ள பதாடர்பியன வருவி 

20.ஒளிச்ரைர்க்யகைில் ஒளி ைார்ந்த பைைல் எவ்வாறு ஒளி ைாராத பைைரலாடு 
ரவறுபடுகிறது?இந்நிகழ்ச்ைிைில் ஈடுபடும் மூலப் பபாருள்கள் ைாயவ?இறுதிப் பபாருள்கள் 
ைாயவ?இவ்விரு நிகழ்ச்ைிகளும் பசுங்கணிகத்தில் எங்கு நயடபபறுகின்றன? 

(அல்லது) முைலின் ஆண் இனப்பபருக்க மண்டலம் படம் வயரந்து விளக்குக. 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

 

 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/

