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க�வ� அ�� அல��ேத�� -16 PART(1) - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

மி�ேனா�டவ�ய�� ஆ�ற��

Total Mark : 60

Multiple Choice Question

2 Mark Questions

10 x 1 = 10

20 ஓ� மி�தைட��ள க�ப�ய�� 0.2 A மி�ேனா�ட� உ�வா�க� ேதைவ�ப�� மி�ன��த ேவ�பா� .............................

(a) 100 V  (b) 4 V  (c) 0.01 V  (d) 40 V

இ� மி�வ�ள��கள�� மி�தைடக� வ�கித� 1 : 2. அைவ ெதாடராக ஒ� ��றி� இைண�க�ப�கி�றன என��, அைவ

எ���� ெகா��� ஆ�ற�கள�� வ�கித� ....................

(a) 1 : 2  (b) 2 : 1  (c) 4 : 1  (d) 1 : 1

கிேலாவா� மண� எ�ப� ...................� அல� ஆ��.

(a) மி�ன��த ேவ�பா�   (b) மி�திற�  (c) மி�னா�ற�   (d) மி���ட� 

ஒ�த நிப�தைனகள�� உ�ளேபா� ................................. பர�� ம�ற பர��கைளவ�ட அதிக ெவ�ப�ைத உ�கவ�கிற�.

(a) ெவ�ைம   (b) ெசாரெசார�பான   (c) க�ைம  (d) ம�ச�

இய�ைக� கதி�ய�க� தன�ம�தி� அ� எ� ...............

(a) 82ஐ வ�ட அதிக�   (b) 82ஐ வ�ட� �ைற�   (c) வைரய��க�படவ��ைல   (d) �ைற�த� 92

ப��வ�� ���கள�� ஓ� வ�திேயா� ெதாட�ப��லாதைத எ��க.

(a) மி�ேனா�ட� / மி�ன��த ேவ�பா� = மாறிலி   (b) மி�ன��த ேவ�பா� / மி�ேனா�ட� = மாறிலி 

(c) மி�ேனா�ட� = மி�தைட  மி�ன��த ேவ�பா� ×

அ�ம��ட��  �றிய��  

(a) V  (b) A  (c) G  (d) I

உய��  ஆ�ற�  �ல� 

(a) நிலக�  (b) அன�  ஆ�ற�  (c) ெவ�ப ஆ�ற�   (d) மா�� சாண� 

மி�ேனா�ட�தி�  அல�-------------

(a) ஆ�ப�ய�  (b) ேவா�ட  (c) வா�  (d) கிேலாவா� 

ஒ�  கிேலாகிரா�  நிைற  ��வ��  ஆ�றலாக  மா���ப��  ேபா�  கிைட��� ஆ�றைல�  கண�கி�க 

(a) (9 )  (b) (9 )  (c) (18 )  (d) (9 )× J10
16

× J10
8

× J10
8

× J10
16

20 x 2 = 40

ேகா��ட இட�கைள நிர��க. 

அ) மி�ன��த ேவ�பா� : ேவா�� ம��ட� என�� மி�ேனா�ட� ................... 

ஆ) ந��மி� நிைலய� : மர�சா� ஆ�ற�, என�� ��ய ஆ�ற� : ...........................

ெகா��க�ப���ள ஆ�ற� �ல�கள�� ெபய�கள�லி���� ெபா��தாதைத� க��ப���க. 

(கா�� ஆ�ற�,��ய ஆ�ற�, ந��மி� ஆ�ற�, அ��க� ஆ�ற�, அைல ஆ�ற�)

ப��வ�� ���கள�� உ�ள தவ�கைள� தி���க. 

அ) சிற�த ஆ�ற� �ல� எ�ப� ஓ� அழ� நிைற��� �ைற�த அள� ேவைல ெச�ய� ��ய�. 

ஆ) பய�ப��த� ��ய வ�வ�� உ�ள ஆ�றைல ம����, ம���� நா� பய�ப��தலா�.

த��த �றிய��கைள� பய�ப��தி, ஒ� மி���றி� ப�ேவ� ப�ேவ� உ���கைள இைண��� ெபற�ப�� பட� மி�

����பட� என�ப��. உ���க� எ�ப� �றி�� உ�க� க��� எ�ன?

ப��வ�� வைரபட� V ம��� I இ� ெதாட�ைப� கா��கிற�. 

பட�திலி��� மி�ன��த ேவ�பா� 0.5 V ம��� 1.0 V உ�ளேபா� V/I. -இ� மதி��க� எ�னவாக இ����? 
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5 Mark Questions

காமா�கதி�க� இய�ைக� கதி�ய�க� தன�ம�களா� ெவள�ய�ட�ப�� ஆப�தான கதி�வ ��சா��. 

அ) இய�ைக� கதி�ய�க� தன�ம�க� ெவள�ய��� ேவ� கதி�வ ���க� யாைவ ? 

ஆ) ப��வ�� ���கைள ேமேல ெசா��� கதி�வ ���கேளா� ெதாட���ப��தி அ�டவைணய��க. 

(i)அைவ மி�கா�த கதி�வ ���              (ii)அைவ அதிக ஊ�திற� ெகா�டைவ. 

(iii)அைவ எல��ரா�க�                       (iv)அைவ நி��ரா�கைள�ெப�றி��கி�றன 

1.5 V மி�ன�ய�� வ�ைச ெகா�ட இ�மி�கல�க� 5 ஓ�, 10 ஓ�, 15 ஓ� மி�தைடக� ம��� சாவ� இவ�ைற� ெதாடராக�

ெகா�ட  ஒ� மி����� பட�திைன வைரக.

மி� உ�� இைழ .................... உேலாக� கலைவயா� ஆன க�ப� ஆ��. இஃ� அதிக மி�தைட�� ................ உ�� நிைலைய��

ெகா�ட�.

ப��வ�� ����பட�ைத உ��ேநா�கி AB �� இைடேய ெதா�பய� மி�தைட கா�க. 

அைட��� �றி��� ெகா��க�ப���ள ெசா�கள�� உ�யனவ�ைற� ேத��ெத��� ப��வ�� அ�டவைணைய நிர��க.  

(��தநாக�, தாமிர�, கா�ப�,கா�ய�, கா�ய ஆ�ைச�, அ�மின�ய�) 

ேந� மி�வா� கா�ய அமில ேசமகல� 

எதி�மி�வா�  ெல�லா�சி மி�கல�

ஒ� மி� வ�ள�கி� வழிேய 1.6 A மி�ேனா�ட� பா�கிற� என��, வ�ள�கி� வழிேய 1 வ�னா�ய�� ெச���

எல��ரா�கள�� எ�ண��ைக யா�?

வாண� பய�ப���� ��உல��தி �தலி� ெசய�ப��ேபா� மி�தைட 50  

அ) வ ���� 230 V மி� அ��த இைண�� உ�ள ேபா� �� உல��தி ஏ��� மி�ேனா�ட� எ�வள�? 

ஆ) ��உல��தி ந��ட ேநர� ெசய�பா��� இ���� ேபா�, அத� மி�தைடய�� ஏ�ப�� மா�ற� எ�ன? (�றி��:

ெவ�பநிைல உய��ேபா� கட�திய�� மி�தைட உய�கிற�) 

Ω

ெகா��க�ப���ள மி���றி� A,B எ�ற ��ள�க��கிைடேய ெதா�பய� மி�தைட மதி�ைப� கா�க. 

240 V மி�ன��த� ெகா�ட வ ��� மி� இைண��� ��றி� சரவ�ள�� ெதாட� இைண�ப�� இைண�க�ப���ள�. 

அ) சரவ�ள�� ெதாட�� 12 மி�வ�ள��க� உ�ளன என�� ஒ�ெவா� மி�வ�ள�கி��� இைடேயயான மி�ன��த

ேவ�பா�ைட� கா�க. 

ஆ) மி�வ�ள��க� ப�க இைண�ப�� இைண�க�ப�டா�, ஒ�ெவா� மி�வ�ள�கி��� இைடேயயான மி�ன��த

ேவ�பா� யா�?

ப��வ�� படமான� ஒ� ��ய ��றி� ஒ� ப�தி என�� i , i , i ஆகிய மி�ேனா�ட�கைள� கா�க. 1 2 3

ப��வ�� பட�தி� உ�ள மி���றி� ந�லிய�� ேவா��ம��ட� கா��� அளவ �� 6 V என�� அ�ம��ட� கா���

அளவ ��ைட� க��ப���க. 

மி�தைட    உ�ள மி�க�ப� வ�ட���ளாக மா�ற�ப�டா� அத� வ��டதி�� இைடேய மி�தைடைய� கண�கி�க.8Ω

ஒ� மி�க�ப� வ�ட���ளாக மா�ற�ப���ள�. அத� வ��டதி�� இைடேயயான ெதா��பய� மி�தைட  என�� அ�த

மி� க�ப�ய�� மி�தைடைய� கா�க.

8Ω

40 W ம��� 60 W திற� ெகா�ட இ� மி�வ�ள��க� ெதாட�ைண�ப�� �ற மி�கல��ட� இைண�க�ப�டா� எ�த மி�

வ�ள�� அதிக ெபாலிவாக ஒள���? ஏ�?

70 W ம��� 50 W திற� ெப�ற இ� மி� வ�ள��க� �றமி� கல��ட� ப�க இைண�ப�� இைண�க�ப���ளன என��, எ�த

வ�ள�� அதிக� ெபாலி�ட� ஒள���? ஏ�?

2 x 5 = 10
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வ �ணாவ�� மகி��தி��ள வாெனாலி�ெப��, கா� இய�கா நிைலய�� மகி��தி��ள 12 V, மி�கலன�� இ���  0.20 A

மி�ேனா�ட� ெப�� ஒலி�கிற�. மகி��தி��ள மி�கல�  ஆ�றைல இழ�ப�� ெசயலிழ���. வ �ணா

வாெனாலிைய ஒலி�க வ��� மற�தவா� ெவள�ேய�� ேபா� மி�கல� ஆ�றைல ��றி�� இழ�த நிைல�� வர

எ�வள� கால� ஆ��. ( ஒ� நா� = 86,400 வ�னா�க� ) 

1.2 × J10
6

மி���றி� பா�� ெமா�த மி�ேனா�ட�ைத கண�கி�க. ஒ�ெவா� மி�தைடய��� ெவள��ப�� ெவ�பஆ�றலி�

அளைவ�� கண�கி�க. 
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32)

Meena Samy
Typewritten Text
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