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க�வ� அ�� அல��ேத�� -17 (PART-1) - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

மி�ேனா�ட�தி� கா�த வ�ைள�� ஒள�ய�ய��

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

6 x 1 = 6

ஆ�ய�� உ�வா�� உ��ெப��க� +
1
3  என�� ,அ�த ஆ�ய�� வைக 

(a) �ழி ஆ�  (b)  �வ� ஆ�  (c) சமதள ஆ�

ஒ� க�ப����ேளா� ெதாட��ைடய கா�த�பாய� மா��ேபாெத�லா� , அ���றி� மி�ன�ய�� வ�ைச உ�வா��நிக��

.......................

(a) மி�கா�த���ட�   (b) மி�ேனா�ட� உ�வாத�  (c) மி�ன��த�  உ�வாத�   (d) மி�ேனா�ட� மா�ற�ப�த�

உேலாக� கட�திய�� பா�� மி�ேனா�ட� அதைன���றி -------------ஐ உ�வா��� .

(a) கா�த��ல�  (b) எ�திர வ�ைச  (c) ���� மி�ேனா�ட� 

பா�ைவ��ல� ெப�ம அளவாக அைமவ� .

(a) சமதள ஆ�ய��  (b) �ழி ஆ�ய��   (c) �வ� ஆ�ய�� 

10 ெச .ம� �வ�ய� ெதாைல��ள �வ� ெல�சிலி��� 25 ெச .ம� ெதாைலவ�� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற� .ப��ப�தி� ெதாைல� -

-------------

(a) 50ெச .ம� .,  (b) 16.66ெச .ம� .  (c) 6.66ெச .ம�  (d) 10 ெச .ம� . 

ப��வ�� ��றி� மி�ேனா�ட�திைச மா�றி��� ெபா���வ� .

(a) கா�வனாம��ட� அத� அைலவ�லா நிைல��� திைச மா�றிைய� பய�ப��தி�ெகா���.

(b) மி�மா�றி மி�ன��த�ைத உய���வத��� திைச மா�றிைய�   பய�ப��தி��ெகா���.

(c) மி�ேமா�டா� மி�ேனா�ட�திைசைய மா�ற திைச மா�றிைய� பய�ப��தி�ெகா���.

4 x 1 = 4

ஒ� மி�ன�ைண��� க�ப�ய�� மி�ேனா�ட� கிழ�கி� இ��� ேம�காக� ெச�கிற� .க�ப�ய�� கீேழ 5 ெச.ம�. ெதாைலவ��

உ�ள கா�த��ல�தி� திைசைய� கா�க .

ப��வ�� பட�தி� கா��யவா� ,இர�� க�ப�����க� ஒ� மி� கட�தா உ�ைள ம�� ��ற�ப���ள�.ெதாட�க�தி�

சாவ� �ட�படவ��ைல. ப��� சாவ� ��, திற�க�ப�கிற�, என��  

அ) கா�வனாம��ட�� வ�லக� ��வ�� �ழியாகேவ இ����     

ஆ)  கா�வனாம��ட�� கணேநரவ�லக� ஏ�ப�� மைறகிற� ம��� சாவ� ந��க�ப�ட�ட� எ�த வ�ைள�� இ�ைல  

                                       

மன�த� க�ண�� உ�ள க� ெல�சி� �வ�ய �ர�ைத ச�ெச�ய� பய�ப�� ப�தி யா� ?

ந�� நிர�ப�யக�ணா� �வைளவ�� பாதி ��கிய����� ெப�சிலான� , கா��� ந��� ேச�மிட�தி� வைள�த�ேபா�

ேதா��கிற� . இத��� காரணமான ஒள�ய�� நிக�ைவ� ��க .

20 x 2 = 40

ேகா��ட இட�கைள நிர��க. 

அ)ேமா�டா�:-நிைல�க�த�, வண�க �ைறய�லான ேமா�டா�----------. 

ஆ)�வ�ய� ெதாைல�:-ம��ட�,திற�--------

ேபா��வர���� க���பா�� வ�ள��கள�� --------------நிரவ�ள��� பய�ப���வத� காரண� அத� ------------அைல ந�ள�,

(�றி��:ஒள�ய�� சிதற� அளவான� அைலந�ள�தி� நா�ம��� எதி�தக�ைடய�.

கீ��ளவ�ைற� �றி��� க�ண�� பாக�கைள எ��க. 

அ)க� பாைவைய� க���ப���� இ��த தைச�படல�----------- 

ஆ)க�ண�� ெபா�ள�� ப��ப� உ�டா�� பர��---------
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�வ�ய��ரா� 18ெச.ம�. ெகா�ட �ழிய�ய�� �� 12ெச.ம�. ெதாைலவ�� நி�� ெகா�� ��க� தன� த�ைய சவர� ெச��

ெகா����கிறா� என��, 

அ)ஆ�ய�லி��� ��கன�� ப��ப� ��கன�� ப��ப� எ�வள� ெதாைலவ�� ெத���? 

ஆ)��கன�� �க� ஆ�ய�� �வ�ய�ெதாைலவ��� �ைறவாகேவா அ�ல� அதிகமாகேவா இ����ேபா� பாதி��

உ�டா? வ�ள��க.

ஒள�யான� பதிக�தி� வழிேய 1.90 X 10  ம�/வ� எ�ற ேவக�தி� ெச��கிற� பதிக�தி� ஒள�வ�லக� எ� யா�?8

ர�சின� ஏ�பா� ெச�த "ெம��வ�தியா� அல�க��க�ப�ட ஓ� இர�ேநர வ���தி�"இ�திய�� சிற�� உணவாக ந�லெப��

பழ�க� உ�ள ��ம� ப�மாற�ப�ட�. 

 ந�லெப��யான� கா�றி� ெச����� ேகா��ட� 45 ∘ேகாண�ைத ஏ�ப���வ� ேபால� ேதா���.ஆனா� உ�ைமய��

��ம�தி� ெச��� ேகா��ட� 30 ∘  ேகாண அளைவேய ஏ�ப���கிற� என�� ��ம�தி�ஒள�வ�லக� எ�ைண� கா�க.

கி�ட�பா�ைவ ஒ�வ�� அைம���ள� 75ெச.ம� என��, �ைறபா��ைன� ச�ெச�ய பய�ப��த�ப�� ெல�ஸி�

�வ�ய��ரா� எ�ன?

ப��வ�� ெசா�ெறாட�� ப�ைழகள���ப�� தி��த��  

(அ) கா�த��ல� எ�மதி�� ம��� ெகா�ட அள�. 

(ஆ) ச�ட கா�த�தி� ெவள�ேய கா�தவ�ைச� ேகா�க� கா�த� ெத��ைனய�� ெதாட�கி வட�ைனய�� ����.

ப��வ�� கதி� வைரப�� �ழியா�ய�� ப��ப� ேதா��வைத� �றி���.  

(அ) அதி��ள ப�ைழைய� க�டறி�� , ப�ைழய�ற கதி� வைர�ப�� வைரய�� . 

(ஆ) உ�க� தி��த�தி�கான வ�ள�க� தர�� . 

அைட����� உ�ள ஏ�ற ெசா�கைள� ெகா�� அ�டவைணைய நிர��க .

            _____________        ப�லி�  ெப�ய ப��ப�

           _____________        ப���ற� உ�ள வ��ய��   ேநரான ப��ப�

(�வ�யா� , சமதள� �வ�யா� , �ழியா� , சமதள ஆ� , �வ�ெவ��, �ழி ெல��)

ைமேயாப�யா எ�ப� க�ண�� ஒள�வ�லகலி� ஏ�ப�� கி�ட�பா�ைவ� �ைறபா� ஆ�� . இ�த� �ைற��ளவ�க�

அ�கி��ள ெபா��கைள� ெதள�வாக� பா��கலா� . ஏ�ற திற��ள �ழிெல�க ெகா�� இ��ைறைய� ச�ெச�யலா� . 

(அ) இேத வைகயான ேவ� இர�� வைக� �ைறபா�கைள� �றி�ப��க . 

(ஆ) அவ�ைற� ச�ெச��� �ைறேய எ��க.

கீ��ள பட�தி� எ�த� கா�த��ல�தி� திைசைய� ச�யாக� கா��கிற� ? 

ஒ� �ைன� கா�த� (mono pole) உ�ளதா ? காரண� ��க.

உயர� 3 ெச. ம�. அள��ள ஒ� ஒள��� மி�வ�ள�கான� , 10.5 ெச.ம� �வ�ய�ர��ள ஒ� வ����� ெல�ஸி� ��� 20 ெச.ம� .

ெதாைலவ�� ைக�க�ப�ட ஊசிய�� ப��ப�தி� ெதாைகைய மதி�ப��க 

ெல�ஸி� �� 30 ெச. ம�. ெதாைலவ�� ைக�க�ப�ட ஊசிய�� ப��ப� , ெல�ஸி� ம��ற� 60 ெச.ம� . ெதாைலவ�� உ�ள

திைரய�� கிைட�கிற� என�� ெல�ஸி� வைகய�ைன�� அத� �வ�ய� �ர�திைன�� கா�க.

ஓ� ஒள��க�ைறயான� ஊடக� 1 - லி��� ஊடக� 2 - ��� ெச��� ேபா�வ�லக� அைடகிற�. ஊடக�தி� ஒள�வ�லக�

எ�கள�� வ�கித� கா�க. ��� ஊடக�ைத� ெபா��� இரா�டாவ� ஊடக�தி� ஒள� வ�லக� எ�ைண� கா�க. 

ெபா�ள�� வ�வ�தி� 1/5 ப�� உ�ள ெம�ப��ப� ஆ�ய�லி��� 18 ெச.ம�. ெதாைலவ�� உ�வாகிற�. அ�ய�� த�ைம எ�ன

? அத� �வ�ய� ெதாைலைவ� கண�கி�க .

ஒ�வ� த� க�களா� 12 ம��ட��� அ�பா� உ�ள�  ெபா��கைள� ெதள�வாக� காண��யவ��ைல , அவ�ைடய

�ைறபா��ைன��,அதைன� ச�ெச�வத�கான ெல�ஸிைன�� ��க .

��ய� �வ��பா�கள�� �ழியா�க� பய�ப�� வ�த�ைத கதி�பட�தி� உதிவ��ட� வ�ள��க .

ஒள�யான� கா�றிலி��� ஒள�வ�லக� எ� 1.47 ெகா�ட ம�ெண�ெண�ய��� �ைழகிற� . கா�றி� ஒள�ய��

திைசேவக� 3 × 108ம�/வ� என�� ம�ெண�ெண�ய�� ஒள�ய�� திைசேவக� எ��?   
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