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 Padasalai Creative Question Paper 

த்தாம் யகுப்பு  -  அியினல் அகு ததர்வு 

                                           ாடம் -15 இனக்க யிதிகளும் ஈர்ப்ினலும்                        நதிப்பண் : 60 

I. அனத்து யிாக்களுக்கும் யினடனி                                                                                        15×1=15 

1. புயினின் ஈர்ப்பு காபணநாகப் பாபேின் இனக்கத்னதப் ற்ின பனனா ஆய்யின பதன்பதில் தநற்பகாண்டயர் ___________. 

2. பாபேள்கின் இனக்கம் ற்ின பன்று யிதிகன பயினிட்டயர் _____________________. 

3. சந்திபானன் I , சந்திபானன் II நற்றும் நங்கள்னான் இயற்ின் திட்ட இனக்குர் ____________________. 

4. இபாணுயம் னன்டுத்தின கனடசி யிண்பயி ினனம் __________________ ஆகும்.  

5. நிக குனந்த பயப்ினனனப் ப பாதுயாக னன்டுத்தப்டுயது ____________________. 

6. உந்தம் என்னத அிபகப்டுத்தினயர் __________________. 

7. குிரினில்________________ பயப்ின அயடீ்டு பன ின்ற்ப்டுகிது. 

8. ஈர்ப்ினல் நாிினின் நதிப்பு ______________. 

9. யணிக பனனில் பசனல்டும் குிரி பதாமிற்சானனன உபேயாக்கினயர்______________________.  

10.திபய ஹீினம் சுபேின் பயப்ினனன ______________ யனப குனனச் பசய்பம். 

11.யிண்பயினில் குிப்ிட்ட காம் தங்கி ஆய்வுப்ணிகள் தநற்பகாள்யதற்காக நிதால் யடியனநக்கப்ட்டது __________ ஆகும். 

12.________________ பபேநயில் இபாக்பகட்டில் எரிபாபோகப் னன்டுத்தப்டுகிது. 

13._________ நற்றும் _____________ ஒற்ன அடுக்கு யிண்பயி ினனங்கள் ஆகும்.  

14.சந்திபானன் ____________ ாட்கள் யிண்ணில் பசனல்ட்டது. 

15.ிபெட்டன் பதல் யிதினன ____________ என்றும் அனமக்காம். 

II. 2 நதிப்பண் யிாக்கள் (அனத்து யிாக்களுக்கும் யினடனி)                                                           20×2=40   

16. ின, எனட இயற்ிற்கு இனடதனபள் தயறுாடு ான்கின எழுதுக? 

17.பாபேத்துக. 

   அ.தநனசனின் நீதுள் தகபம் காய்கள்       -            ிபெட்டின் பதல் யிதி 

   ஆ.உந்த நாறுாட்டு யதீம்             -       ிபெட்டின் பன்ாம் யிதி      

   இ.ஒன்ாக இனணக்கப்ட்ட இபே யில் தபாசுகள்   -      யினசனின் திபேப்புத்தின்      

   ஈ.இபே சநநா எதிபபதிர் யினசகள்      -       ிபெட்டின் இபண்டாம் யிதி 

        -       இபட்னட 

18.தயறுகனச் சுட்டிக் காட்டி திபேத்துக. 

   அ. புயி ஈர்ப்பு நாிினின் SI அகு Nm2Kg2   

   ஆ. ஒபே பாபேில் உள் பேப்பாபேின் அவு அப்பாபேின் எனட எப்டும். 

19.பாபேந்தாத ஒன்னக் கண்டிந்து காபணம் தபேக.  (அல்நாஸ், சல்பெட், அப்ல்தா11, ஸ்னகதப், நிர்) 

20.ிபெட்டின் ஈர்ப்பு யிதினன எழுதுக? 

21.இனங்கிக் பகாண்டிபேக்கும் தபேந்தில் ஓட்டுர் தனடனன (Brake) பசலுத்தும் தாது ாம் பன்தாக்கி யிழுயதன் காபணம் னாது? 

22.பாபேின் எனட பூநிக்கும் ிவுக்கும் தயறுடுகிது. இதற்கா காபணம் என்? 

23. ஒபே பாபேின் ினநப்ண்பு அதன் ினனனச் சார்ந்தது. இக்கூற்ன ினானப்டுத்துக. 

24.உிதிப்டுத்துதல் (A):  சந்திபானன்-1 ிவுப் னணத்திற்கா ஒபே கன். இது ிவுக்கு அனுப்ப்ட்ட இந்தினாயின் பதல்  
                            ஆில்ா நுண்ணாய்யி ஆகும். 
   காபணம் (R) : 2008ஆம் ஆண்டு அக்தடார் நாதம் ஆந்திப நாித்திலுள் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாயிிபேந்து ISRO-ஆல் யிண்ணில்  
                   ஏயப்ட்டது.. 
   அ)A நற்றும் R சரினாது. R, A வுக்கா சரினா யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R சரினாது R, A வுக்கா சரினா யிக்கம் அல்                                                                                        

       இ)A சரி ஆால் R தயறு                                                                                                    ஈ) A தயறு   ஆால் R சரி  

25. ஒபே பாபேின் ின 5 கிதாகிபாம். எில் புயினில் அதன் எனட னாது?  
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26. 10 கிதாகிபாம் ினபள் பாபேின் நீது  நாாத ஒபே யினச  4 யிாடிகளுக்குச்  பசனல்டுகிது.  பாபேின்  தினசதயகம்  2 நீயி-1 

ிபேந்து 8 நீயி-1 ஆக நாறுகிது எில், யினசனின் நதிப்னக் காண்க. 

 27. உந்த அமியின்னந யிதி யனபனறு? 

28. பாபேத்துக. 

   அ. யினச      -     ிபெட்டன் நீட்டர் 

   ஆ. உந்தம்      –     ிபெட்டன் (அ) கிகிநீயி-2 

   இ. புயி ஈர்ப்பு நாிி     _     Nm
2

 kg
-2 

   ஈ. யினசனின் திபேப்புத்தின் -      கிகிநீயி-1 

29. டத்னத உற்று தாக்கி A நற்றும் B ன் யினசகன காண்க? 

                  
    அ. A தபாசு B தபாசின் நீது பசலுத்தும் யினச ____________. 

    ஆ. B தபாசு A தபாசின் நீது பசலுத்தும் யினச ____________. 

30. தயனத் திபேத்துக. 

   அ. பசங்குத்துத் பதானவு = யினசனின் எண்நதிப்பு × யினசனின் திபேப்புத் தின். 

   ஆ. இடஞ்சுமித் திபேப்புத்தின எதிர் குினிலும், யஞ்சுமித் திபேப்புத்தின தர் குினிலும் குிப்ிடுயது நபபு. 

31.கீழ்க்கண்டயற்றுள் உந்தத்துடன் பதாடர்ற்து எது. 

   அ.இது ஒபே பயக்டர் அவு.   ஆ.இதன் அகு கிகிநீயி-1    இ.உந்தம் = ின / தினசதயகம் 

32. .உிதிப்டுத்துதல் (A): பபே கபங்கில் புயினின் அடினில் அனநக்கப்ட்ட கம்ி யடங்கில் திபயநாக்கப்ட்ட குிரி யாபக்கள்  
                             பதிக்கப்டுகின். 
   காபணம் (R) : திபயநாக்கப்ட்ட குிரி யாபக்கள் பதிக்கப்டுயதால் தின் யணீாயனதத் தடுக்காம். 
 
   அ)A நற்றும் R சரினாது. R, A வுக்கா சரினா யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R சரினாது R, A வுக்கா சரினா யிக்கம் அல்                                                                                        

       இ)A சரி ஆால் R தயறு                                                                                                    ஈ) A தயறு   ஆால் R சரி  

33. 2 கிகி ினபள் பாபேின் நீது 4 நீயி-2 படுக்கத்னத ஏற்டுத்தும் யினச, 3 கிகி ினனின் நீது 2 நீயி-2 படுக்கத்னத 
ஏற்டுத்தும் யினச. இயற்றுள் எது பரினது? 
34.யிண்பயி ினனங்கில் ீண்ட ாள் தங்குயதால் ஏற்டும் தனீநகன ட்டினிடுக. 
35.தயன திபேத்துக. 

  அ. குிப்ிட்ட இடத்தில் அனத்து பாபேள்களுக்கும் ின நாறுடினும் g ன் நதிப்பு சநநாக இபேக்காது. 

  ஆ. கடல் நட்டத்தில் 90° அட்சத்தில் உள் g இன் நதிப்பு  டித்தப நதிப்ாக கபேதப்டுகிது.  

III 5 நதிப்பண் யிாக்கள் (ஏததனும் ஒன்ிற்கு யினடனி)                                                 1×5=5 

31. சந்திபானன் சாதனகன ட்டினிடுக. 

32. குிரி பதாமில்நுட்த்தின் னன்கள் னானய?   
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