



I.சரியான விடைடய தேர்ந்தேடுத்து எழுது                                                               (12X1=12) 

1.வளிமண்ைலத்தில் தமகங்கள் மிேப்பேற்கு, அவற்றின் குடைந்ே _______ காரணமாகும். 

  அ) அைர்த்தி      ஆ) அழுத்ேம்  இ)  திடசதவகம்   ஈ) நிடை 

2. மின்பகு திரவத்தில் மின்தனாட்ைத்தின் பாய்விற்குக் காரணம் ______________ 

   அ. எலக்ட்ரான்கள் ஆ. தேர் அயனிகள்  இ. அ மற்றும் ஆ ஈ. இரண்டும் அல்ல  

3. காந்ேப் பாய அைர்த்தியின் அலகு  _____ 

   அ) தவபர் ஆ) தவபர் / மீட்ைர்  இ) தவபர் / மீட்ைர்2 ஈ) தவபர் மீட்ைர்2 

4. . ____________ மாதிரி முழுவதும் ஒதர பண்புகடைக் தகாண்டுள்ைது. 

   அ) தூய தபாருள் ஆ) கலடவ இ) கூழ்மம் ஈ) தோங்கல் 

5. ேவீன ேனிம அட்ைவடணயின் ேனிமங்கள்___________ தோகுதி ___________ 

வரிடசகைாக அடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

  அ) 7,18.  ஆ) 18,7.  இ) 17,8.  ஈ) 8,17 

6. . நீதரற்ைப்பட்ை காப்பர் சல்தபட்டின் நிைம்  ________ (சிவப்பு, தவள்டை, நீலம்) 

7. . மண்டைதயாைற்ை உயிரி எது?  அ. ஏகாரினியா ஆ. ஏதசபாலியா இ. ஏப்டீரியா ஈ. ஏசீதலாமா 

8. தவப்பத் தூண்டுேலுக்கு ஏற்ப ோவர உறுப்பு திடச சாரா தூண்ைல் அடசவுகடை 

    உருவாக்குவது ___________ எனப்படும். 

   அ) தவப்ப சார்படசவு ஆ) தவப்பமுறு வடைேல் இ) தவதி சார்படசவு ஈ) ேடுக்கமுறு வடைேல் 

.9. டிப்தீரியா எடேத் ோக்குகிைது?  அ. நுடரயீரல் ஆ. தோண்டை  இ. இரத்ேம் ஈ. கல்லீரல் 

10 ேரவு மற்றும் ேகவல்கடைச் தசமிக்கும் சாேனம்எது? 

   அ. குழலிப்தபருக்கி    ஆ. தோடலக்காட்சி  இ. கணினி       ஈ. வாதனாலி 

11. மிருதுவான ேடச காணப்படுவது அ) கர்ப்பப்டப அ) ேமனி அ) சிடை அ) அடவ அடனத்திலும்  

12. பித்ே நீர் __________ தசரிக்க உேவுகிைது.  

  அ. புரேங்கள் ஆ. சர்க்கடர இ. தகாழுப்புகள் ஈ. கார்தபாடைட்தரட்டுகள் 

II.எடவதயனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. (22 வது வினா கட்ைாய வினா)            (7X2=14) 

13.  இயற்பியல்    அைவு SI அலகு 

அ) நீைம்           a) தகல்வின் 

ஆ) நிடை         b) மீட்ைர் 

இ) காலம்         c) கிதலாகிராம் 

ஈ) தவப்பநிடல  d) விோடி 

14. சரியா? ேவைா? ேவதைனில் திருத்துக. 

1. இைப்தபயர்ச்சி தசய்யப்பட்ை நீரின் எடை மிேப்பு விடசடயத் தீர்மானிக்கிைது. 

2. ஒரு தபாருளின் வடிவம் அப்தபாருள் மிேக்குமா இல்டலயா என்படேத் தீர்மானிக்கிைது  

15. ஃப்தைமிங்கின் இைக்டக விதிடயக் கூறுக.? 

16. தகாடுக்கப்பட்ை பண்புகளின் அடிப்படையில் தசர்மங்களின் வடகடயக் கண்ைறிக (அயனி /சக/ ஈேல் 

சகப்பிடணப்பு) 

அ. முடனவற்ை கடரப்பான்களில் கடரயும் ஆ. விடனயின் தவகம் மிக அதிகம் 

இ. மின்சாரத்டேக் கைத்துவதில்டல     ஈ. அடை தவப்பநிடலயில் திண்மங்கள் 

17. 1. ேனிமங்கடை அட்ைவடணப் படுத்துவதில் ைாபர்னீர், நியூலாந்து மற்றும் மாண்தைலீவ் 

       இவர்களின் அடிப்படைக் தகாள்டக ________ ஆகும். 
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      2.திரவ உதலாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு _______ 

18.  நியூக்ளியான் என்ைால் என்ன? பாஸ்பரசில் எத்ேடன நியூக்ளியான்கள் உள்ைன? அேன் 

     அணு அடமப்டப வடரக? 

19. ேரவு தசயலாக்கத்தின் பல்தவறு படிநிடலகள் யாடவ? 

20 1).கல்லீரலால் சுரக்கப்படும் பித்ேநீர் ேற்காலிகமாக   __________ ல் தசமித்து  

      டவக்கப்படுகிைது. 

     2) உணவுப் பாடேயில் மிகவும் நீைமான பகுதி  __________ ஆகும். 

21. கூட்டுதிசு என்ைால் என்ன? பல்தவறு வடகயான கூட்டுதிசுவின் தபயர்கடை எழுதுக 

22. விரியான் மற்றும் வீரியாய்டு தவறுபடுத்துக.?  

III.எடவதயனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. (32 வது வினா கட்ைாய வினா)               (7X4=28) 

23. 1) தவகம் மற்றும் திடசதவகம் ஒப்பிடுக? 

      2) SI அலகுகடை எழுதும்தபாது கவனிக்கதவண்டிய விதி முடைகள் யாடவ? 

24. மின்சாரத்டேப் பயன்படுத்தும் தபாது கவனிக்கப்பை தவண்டிய பாதுகாப்பு அம்சங்கடைக் கூறுக. ? 

25. கணினியின் பல்தவறு இடணப்பு வைங்கடைக் கூறி எடவதயனும் மூன்றிடனவிவரி 

26 . டிண்ைால் விடைவு மற்றும் பிதரௌனியன இயக்கம் ஆகியவற்டை ேகுந்ே வடரபைத்துைன் விைக்குக. 

27 பின்வரும் தசர்மங்களில் உள்ை குறிப்பிட்ை ேனிமத்தின் ஆக்ஸிஜதனற்ை எண்டணக் கணக்கிடுக. 

அ. CO2 ல் உள்ை C    ஆ. MnSO
4 

 ல் உள்ை Mn 

28  அமிலங்களின் பயன்கள் ோன்கிடன எழுேவும். 

29.தவறுபடுத்துக  

அ) குவாசிதயார்க்கர் மற்றும் மராஸ்மஸ் 

ஆ)தமக்தரா மற்றும் டமக்தரா ேனிமங்கள்  

30. நீராவிப்தபாக்கின் வடககடை விவரி 

31.  1) மனிே சிறுநீரகத்தின் ஏதேனும் இரண்டு முக்கிய பணிகடைக் குறிப்பிடுக. 

     2) சிறுநீர் கழிக்க தவண்டும் என்ை தூண்டுேல் எவ்வாறு ேடைதபறுகிைது? 

32. அ) காற்றிலிருந்து  1.5 ஒளிவிலகல் எண் தகாண்ை கண்ணாடி பாைத்திற்கு ஒளி தசல்கிைது    

      கண்ணாடியில் ஒளியின் தவகம் என்ன? (தவற்றிைத்தில் ஒளியின் திடசதவகம் 3X 10 8மீ/வி) 

     ஆ) ஒரு பந்ேய மகிழுந்து 4 மீ/வி 2 என்ை சீரான முடுக்கத்தில் பயணிக்கிைது .புைப்பட்ை 10    

          வினாடியில் அது கைந்ே தூரம் என்ன? 

IV.அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க                                                              (3X7=21) 

33. அ) 1. வடரபை முடைடய பயன்படுத்தி இயக்க சமன்பாட்டை வருவி  

           2.மிேத்ேல் விதிடய கூறுக      (அல்லது ) 

     ஆ) 1.மின்மாற்றியின் இருவடககடை விைக்கவும்  

2. குவியாடி ,குழியாடி என தேரிவு தசய்க 

(பின்தனாக்கு ஆடி,பல் மருத்துவர் ஆடி,டகவிைக்கு ஆடி ,பல்தபாருள் அங்காடி ஆடி ,ஒப்படனஆடி  ) 

34. அ) 1) ேவீன ேனிம அட்ைவடணயில் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகடைக் குறிப்பிடுக. 

         2) பிடணப்பின் வடககள் யாடவ?            (அல்லது) 

    ஆ) 1) தபாரின் அணு மாதிரியின் கூற்றுக்கடை பற்றி விைக்குக ? 

         2) ேடுநிடலயாக்கல் விடன என்ைால் என்ன? உோரணம் ேருக  

35. அ) 1) டமட்ைாஸிஸ் மற்றும் மியாசிஸ்க்கு இடைதயயுள்ை தவறுபாட்டிடனப் பட்டியலிடுக. 

          2) இரத்ேதிலிருந்து அடனத்து இரத்ேத் ேட்டுகடையும் நீக்கும்தபாது என்ன விடைவு     

          ஏற்படு?    (அல்லது) 

      ஆ) சிறுநீரகத்தின் அடமப்பிடனயும், சிறுநீர் உருவாேலிலுள்ை படிநிடலகடையும் விைக்குக. 
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