
பள்ளிக்கல்வித்துறை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 

சிைப்பு சிறுததர்வு-2 

வகுப்பு 10                                                            அைிவியல்                                      மமொத்த மதிப்மெண் 50 

                                                         நேரம் 1.30  மணி 

I ஏததனும் 10 வினாக்களுக்கு மட்டும் விறடயளிக்கவும்.                             10×2=20 

1. ஸ்மேல் விதியைக் கூறுக. 
2. நெொக்குவரத்துச் யையக விளக்குகள் ைிவப்பு ேிறத்தில் அயமக்கப்ெடுவதன் கொரணம் 

என்ன? 

3. குவி மென்ஸ் மற்றும்  குழி மென்ஸ் நவறுெடுத்துக. 
4. துரு என்ெது என்ன? துரு உருவொகுவதன் ைமன்ெொட்யை தருக. 
5. A என்ெது மவள்ளிைின் மவண்யம மகொண்ை உநெொகம். A ஆனது O2 உைன் 800 டிகிரி 

மைல்ைிைஸ் இல் வியனபுரிந்து B யை உருவொக்கும் A ைின் உநெொக கெயவ 
விமொனத்தின் ெொகங்கள் மைய்ை ெைன்ெடும் A மற்றும் B என்ன? 

6. இரும்பு துருப்ெிடித்தலுக்கொன இரு கொரணங்கயள தருக. 
7. யைநனொ ஆரிக்குெொர் கணு நெஸ்நமக்கர் என்று ஏன் அயழக்கப்ெடுகிறது? 

8. பபாருத்துக 

1) ெியூக்நகமிைொ                 -        அ)ஒவ்வொயம ேியெ 

2) நமொநனொயைட்டுகள்      -      ஆ)ரத்த புற்றுநேொய் 

3) ஈைிநனொஃெீல்கள்               -       இ)வகீ்கம் 

4) ேியூட்நரொஃெில்கள்            -     ஈ)ஃநெநகொயைட் 

9. இதை வொல்வுகளின் முக்கிைத்துவம் என்ன? 

10. மூயளயை ெொதுகொப்ெொக யவத்திருக்க உதவும் உறுப்புகள் ைொயவ? 

11. அனிச்யை வில் என்ெயத வயரைறு. 
12. ேியூரொனின் ெைம் வயரந்து ஏநதனும் ேொன்கு ெொகங்கயள குறிப்ெிடுக.  

II ஏததனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விறட அளிக்கவும்.               .       4×4=16 

13. ஒளிைின் ஏநதனும் ஐந்து ெண்புகயள கூறுக 

14. குவி மென்ஸ் ஒன்றினொல் நதொற்றுவிக்கப்ெடும் ெிம்ெங்களுக்கொன விதிகயள கதிர் 
ெைங்களுைன் விளக்குக. 

15. அலுமினிைத்தின் உநெொக கெயவகள் ைொயவ? அவற்றின் ெைன்கயள எழுதுக. 
16. இரத்தத்தின் ெணிகயளப் ெட்டிைெிடுக. 
17. ேியூரொன்கள் அவற்றின் அயமப்ெின் அடிப்ெயைைில் எவ்வொறு வயகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது 

என்று விளக்குக. 
18. நவறுெடுத்துக 

அ) ைிஸ்நைொல் மற்றும் யைைஸ்நைொல். 

ஆ) இச்யைமைைல் மற்றும் அனிச்யை மைைல். 

 III அறனத்து வினாக்களுக்கும் விறடயளி.               .                        2×7=14 
19.அ. ஒளிவிெகல் எண் என்றொல் என்ன? கிட்ைப்ெொர்யவ மற்றும் தூரப்ெொர்யவ 
குயறெொடுகயள நவறுெடுத்துக. (அல்லது) 

ஆ) உநெொக அரிமொனத்தின் வயககள் ைொயவ? உநெொக அரிமொனத்யத தடுக்கும் முயறகள் 
ைொயவ? 

   20.அ) ேீரொவிப்நெொக்கு என்றொல் என்ன? ேீரொவிப்நெொக்கின் முக்கிைத்துவத்யத எழுதுக.  

                          (அல்லது)                                                              

ஆ) மூயளைின் அயமப்யெயும் ெணிகயளயும் விளக்குக. 
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