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 காலாண்டுத் தேர்வு  - 2019 

ஒன்போம் வகுப்பு     அறிவியல்  மாேிரி வினாத்ோள் 

தேரம்: 15 ேிமிடம் + 2.30 மணி                                   மேிப்பபண்: 75 

                             பகுேி  I 

  சரியான விடடடய எழுதுக                                            12 x 1 =12                    

 

1.  ஒரு மெட்ரிக்டன்என்பது -------- 

           அ) 100 குவின்டால்         ஆ) 10 குவின்டால்       இ) 1/10 குவின்டால்         ஈ) 1/100குவின்டால் 

2.  மெயவிலக்கு விமை ஒரு--------- 

              அ) உண்மெயான விமை   ஆ) மெயந ாக்கு விமைக்கு எதிரான விமை 

              இ) மெய் ிகர ்விமை    ஈ) வட்டப்பாமையின் மெயை்மை ந ாக்கி 

                                                                                  இயங்குெ் விமை   

3.  வளிெண்டலை்தில்நெகங்கள் மிைப்பைற்கு, அவற்றின் குமற ்ை ___காரணொகுெ். 

              அ) அடரை்்தி    ஆ) அழுை்ைெ்      இ) திமைநவகெ்     ஈ)  ிமற 

  

4. ஒரு துளி மெயிமன  ாெ்  ீரில் கலக்குெ்நபாது  ெக்குக் கிமடப்பது ____________  

                 அ) பலபடிைை்ானகலமவ                               ஆ) நைரெ்ெ்  

                 இ) ஒருபடிைை்ானகலமவ                                        ஈ) மைாங்கல் 

5.  ியூட்ரான் எண்ணிக்மகயின் ொற்றெ், அ ்ை அணுமவ இவ்வாறு ொற்றுகிறது. 

                  அ) ஒரு அயனி                                      ஆ) ஒரு ஐநைாநடாப் 

                  இ) ஒரு ஐநைாபார ்                             ஈ) நவறு ைனிெெ் 

6.  இயற்பியல் ெற்றுெ் நவதியியல் பண்புகள் அவற்றின் ___________ இன் ஆவரை்்ைன 

        மை யல்பாடாகுெ் எனக் கூறுகிறது. 

      அ) அணு எண்.           ஆ) அணு  ிமற          இ) ஒை்ை ைன்மெ      ஈ) முரண்பாடு 

7.   பின்வருெ் ந ா டிகளில் எது குளிர ்இரை்ைப் பிராணி அல்ல?  

         அ. மீன்கள் ெற்றுெ் இரு வாழ்விகள்  

         ஆ. இருவாழ்விகள் ெற்றுெ் பறமவகள்  

          இ. கள் ெற்றுெ் பாலூட்டிகள்  

           ஈ. ஊரவ்ன ெற்றுெ் பாலூட்டிகள் 

8. ஏநரன்மகொ எதில் கண்டறியப்படுகிறது?  

   அ) மைாற்று ைாவரெ்                                     ஆ)  ீரவ்ாழ் ைாவரெ்  

         இ) ைதுப்பு ிலைாவரெ்                                    ஈ) வறண்டைாவரெ் 

9.   ாரக்ள் மகாண்டுள்ள து 

      அ) பாரன்மகொ   ஆ) ஸ்கிளிரன்மகொ     இ) நகாலன்மகொ    ஈ) ஏதுெ் இல்மல 

10.  ீராவிப்நபாக்கு __________ ல்  மடமபறுெ்.  

         அ) பழெ்             ஆ) விமை         இ) ெலர ்         ஈ) இமலை்துமள 
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11. ைரவு மையலாக்கெ்_______________ படி ிமலகமளக்மகாண்டது.  

           அ.  7               ஆ. 4                     இ. 6                 ஈ. 8 

12.  காற் றுமற கள் ெற்றுெ் காற்மறலுெ்புகள் காணப்படுவது எதில்? 

       அ. மீன்      ஆ. ை வமள       இ. பறமவ ஈ. மவளவால் 

 

                                                           பகுேி  II 

       . எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும்                    7 x 2 = 14 

              (வினா எண்: 22 கட்டாயமாக பேிலளிக்கவும்) 

13.  திருகு அளவியின் புரிக்நகால் பற்றி உனக்கு என்ன மைரியுெ்? 

14.  கூற்று:  ஒரு மபாருளின் முடுக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கெ் அைன் திமைநவக அளவு   

                      அல்லது திமை ொற்றெ் அல்லது இரண்டுெ் ொற்றெ் அமடவைால்  

                       ஏற்படுவது. 

     . 

       காரணெ்:  ஒரு மபாருளின் முடுக்கெ் அைன் திமைநவகை்தின் அளவு                 

                            ொறுபடுவைால் ெடட்ுநெ  ிகழுெ். அது திமை ொற்றை்மைப் 

                             மபாறுை்ைது அல்ல . 

                          ைரியானமைை் நைர ்்மைடு. 

                   அ) கூற்று ெற்றுெ் காரணெ் ஆகிய இரண்டுெ்உண்மெ. நெ லுெ், கார ணெ்                                                          

.                                            கூற்றின் ைரியான விளக்கெ் 

                   ஆ) கூற்று ெற்றுெ் கார ணெ் ஆகிய இரண்டுெ் 

                       உண்மெ. ஆனால், காரணெ் கூற்றின் ைவறான விளக்கெ். 

                    இ) கூற்று உண்மெ. ஆனா ல் கார ணெ் ைவறு. 

                     ஈ) கூற்று ைவறு. ஆனால் காரணெ் உண்மெ. 

15.  ைரியா? ைவறா? ைவமறனில் திருைத்ுக.  

           அ. எண்மணய்ெற்றுெ் ைண்ணீர ்இரண்டுெ் ஒன்றில் ஒன்று கலவாைது 

          ஆ. ஆஸ்பிரின் ைனது  ிமறயில் 60% காரப்ன் , 4.5%மைட்ர ன் ெற் றுெ் 35.5%  

                         ஆக்ஸி மனக் மகாண்டுள்ளது. ஆஸ்பிரின் ஒரு கலமவ. 

16.மபாருைத்ுக. 

அ. டால்டன்                             மைட்ர ன் அணு ொ திரி 

ஆ. ைாடவ்ிக்                               ியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிப்பு 

இ. ரூைரந்பாரட்்                        முைல் அணுக்மகாள்மக 

 ஈ.   ீல்ஸ்நபார ்                        பிளெ்புட்டிங் ொ திரி 

                                                                                           ியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு 

17.  டாபரினீர ்முெ்மெ விதிமய எழுதுக 

18.  ைவமளகள் இருவாழ்விகள் என்று அமழக்கப்படுவது ஏன்? 

19.  அதிகஅளவு  ெது உடலில்காணப்படுெ் ைமைதிசுக்கமளக் குறிப்பிடுக.     

 20.  ஒளிைாரப்மைவு (phototropism) ஒளியுறு வமளைல் (photonasty) நவறுபடுைத்ுக 

21.  ைரவு மையலாக்கெ்என்றால் என்ன? 

  

                                           பகுேி  III 

       . எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும்                   7 x 4 =28 
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              (வினா எண்: 32 கட்டாயமாக பேிலளிக்கவும்) 

 

 

22.  100 கி எமட மகாண்ட ெரக்கட்மட ஒன்று  ீரில் மிைக்கிறது எனில் அைன் நைாற்ற  

         எமடமயக்  கண்டுபிடி. 

 
 
 

23.   ிமற ெற்றுெ் எமடமய நவறுபடுை்துக. 

24. எதிரெ்மற முடுக்கெ் குறிை்து  ீங்கள் என்ன புரி ்து மகாண்டீரக்ள்? 

25. திரவொனியின் அமெப்பு ெற்றுெ் மையல்படுெ் விைை்மை படை்துடன் விவரி 

26. 22 காரட் ைங்கைத்ிலான ஒரு பைக்கை்திமன  ீ மவன் றிருக்கிறாய் . அைன்           

                 தூய்மெமய எவ்வாறு கண்டறிவாய் ? 

27.  வீன ைனிெ அட்டவமணயில் ஏநைனுெ்  ான்கு பண்புகமளக் குறிப்பிடுக. 

28  ைடம்டப் புழுக்கள் ெற்றுெ் உருமளப் புழுக்கள் இமடநயயான நவறுபாட்டிமனக் 

         கூறுக 

                

29. இரைை்ை் தில் எமவ உண்மெ யான மைல்கள் இல்மல ? ஏன்?  

30. A, B ெற்றுெ் C என்று மூன்று ைாவங்கள் உள்ளன. A ைாவரை்தில் உள்ளெலரின் இைழ்கள்      

பகல் ந ரை்தில் பிரகாைொன ஒளியில் திறக்குெ். ஆனால் ஒளி ெங்குெ்நபாது இருளில் 

மூடிக்மகாள்ளுெ். ைாவரெ் B ல் உள்ளெலரக்ளின் இைழ்கள் இரவு ந ரை்தில் திற ்ை ிமலயில் 

இருக்குெ். ஆனால் பகல் ந ரங்களில் பிரகாைொன ஒளியில் மூடிக்மகாள்ளுெ். ைாவரெ் C 

யில்   விரல்களால் மைாட்டால் அல்லது திடப் மபாருள் ஏதுெ் அைன் மீது பட்டால் 

மூடிக்மகாள்ளுெ்.  

அ) ைாவரெ் A ெற்றுெ் B யின் ெலரக்ளில்  ிகழுெ்  ிகழ்விமனப் மபயரிடுக.  

ஆ) ைாவரெ் A ெற்றுெ் B யின் ெலரக்ளின் மபயரிமனஎழுதுக.  

இ) ைாவரெ் C யின் இமலகளில் ஏற்படுெ்  ிகழ்விமனப் மபயரிடுக  

ஈ) ைாவரெ் C யின் இமலகளில்  ிகழுெ்  டை்மைநபான்று நவறு ஒரு ைாவரை்தின் 

மபயரிமனஎழுதுக.  

31. கணினியின் ைமல முமற கமளக் கூறுக. 

 

                                                        பகுேி  IV  

       அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடடயளிக்கவும்                  3 x 7 =21                 

32. கீநழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ள அணு எண் ெற்றுெ்  ிமற எண்கமளக்  மகாண்டு 

         புநராட்டான்கள் ,  ியூட்ரான்கள் ெற்றுெ் எலக்ரான்களின்,                           

         எண்ணிக்மகமய கணக்கிடுக. (i) அணு எண் 3 ெற்றுெ்  ிமற எண் 7,    

          ii) அணு  எண்92 ெற்றுெ்  ிமற எண் 238. 

விரிவாக விமடயளி 

. 

33.  ஒரு உள்ளீடற்ற நை ீர ்குவமளயின் ைடிெமன எவ்வா று கண்டறிவாய்? 

அல்லது 

      .வமரபடமுமறமயப்  பயன்படுை்தி இயக்கை ்ைென்பாட்மட வருவி. 
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34.  டிண்டால் விமளவு ெற்றுெ் பிமரளனியன் இயக்கெ் ஆகியவற்மற ைகு ்ை 

        வமரபடை்துடன் விளக்குக. 

அல்லது 

        நபாரின் அணு   ொதிரியின் கூற்றுக்கமளப் பற்றி விளக்குக. 

 

35.  மைாகுதி – கணுக்காலிகமளப் பற்றி எழுதுக. 

                                                                               அல்லது 

 

         ிமலை்ை திசுக்கள் யாமவ? மவவ்நவறு வமகயான எளிய  ிமல ைை் திசுக்கமள விவரி.  

 

                                  ***************************************************** 

 

                                          PRACTICE  MAKES  PERFECT  

                          BY  

                   S.  MALATHI, M.Sc., M.Phil., B.Ed.,  

                        GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL,  

                         VEERAKERALAMPUDUR,  

                          TIRUNELVELLI . DIST.  
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