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Padasalai Creative Question Paper 

பத்தாம் வகுப்ன  -  அறிவியல் அலகு ததர்வு 

                                           பாடம் -16 மின்த ாட்டவியலும் ஆற்றலும்                      மதிப்பபண் : 60 

I. அன த்து வி ாக்களுக்கும் வினடயளி                                                                                        15×1=15 

1. மின்த ாட்டம் பதாடர்ந்து பாமம் மூடிய பானத ________________ எ ப்படும். 

2. மின்னூட்டம் பாமம் வதீம் _____________________எ ப்படும். 

3. அணுக்கம உனலயில் பயன்படுத்தப்படும் எரிபபாமள் _______________. 

4. மின்சார இஸ்த்திரிப் பபட்டி எந்த பண்பின் அடிப்பனடயில் பசயல்படுகிறது? 

5. முதல் மின்கலத்னத உமவாக்கியவர் ____________________. 

6. மின் ழுத்த தவறுபாட்னட அளக்க பயன்படும் கமவி ___________. 

7. மாக்கடல் – பவப்ப ஆற்றல் கல ில் பயன்படுத்தப்படும் திரவம் ________________. 

8. னடத ாதமா னவ கண்டுபிடித்தவர் ___________________. 

9. ம சுற்றில் பாமம் மின்த ாட்டத்னத அளக்க பயன்படும் கமவி ______________________.  

10.கதிர்வசீ்சின் அளவு ______________  என்ற அலகால் அளவிடப்படுகிறது. 

11.ம கூலும் என்பது _____________  எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டத்திற்குச் சமம்.___________________. 

12.மதர ியம் உப்பிலிமந்து வமம் கதிர்வசீ்சு வாமனவ அய ியாக்கும் திறன் பபற்றது என்பனதக் கண்டறிந்தவர் ____________________. 

13.அணுக்கம இனைவுச் பசயல்முனற _________ என்ற மீஉயர் பவப்பநினலயில் மட்டும் நிகழ்த்தப்படக் கூடியது 

14.பலக்லாஞ்சி மின்கல ின் மின் இயக்கு வினச  _____________. 

15.கதிர்வசீ்சின் பாதுகாப்ன எல்னல ம வாரத்திற்கு _________________ ராண்ட்ஜன் ஆகும். 

II. 2 மதிப்பபண் வி ாக்கள் (அன த்து வி ாக்களுக்கும் வினடயளி)                                                           20×2=40   

16.இப்படம் குறிப்பிடுவது எதன  எ க் கண்டறிந்து படம் வனரந்து பாகம் குறிக்கவும்? 

                     
17.பபாமத்துக. 

   அ. மின்னூட்டம்    -            தவால்ட் 
   ஆ. மின்த ாட்டம்    -       கூலும்  
   இ. மின்தனட     -       ஆம்பியர் 
   ஈ. மின் ழுத்த தவறுபாடு   -       ஒம் 
18.பபாமந்தாதனத கண்டறிந்து காரைம் கூறுக. 
   அ. சூரிய ஆற்றல், நீர்மின் ஆற்றல், அ ல்மின் ஆற்றல், உயிரி ஆற்றல் 
   ஆ. தட ியல் மின்கலம், பலக்லாஞ்சி மின்கலம், காரிய அமில தசமக்கலன். 
19.படம் வனரந்து பாகம் குறிக்கவும். 

                             

20.ம மின்விளக்கு 0.75A மின்த ாட்டத்னத 10 நிமிடங்களுக்குப் பயன்படுத்திக் பகாள்கிறது. எ ில், சுற்றில் பாமம் மின்னூட்டத்தின் 
அளவு யாது? 
21.தகாடிட்ட இடத்னத நிரப்னக. 
  அ. ம மின்சுற்றில் தவால்ட் மீட்டர் _________________ இனைப்பில் இனைக்கப்பட தவண்டும். 
  ஆ. தவால்டா மின்கலத்தின் மின்பகு திரவம் ____________. இ.பலக்லாஞ்சி மின்கலத்தின் மின்பகு திரவம் ____________. 
22.கீழ்க்கண்டவற்றில் பினழ இமப்பின் திமத்துக. 

  அ. னைட்ரஜன் குண்டு அணுக்கம பிளவு என்ற தத்துவத்தின் அடிப்பனடயில் பசயல்படுகிறது. 

  ஆ. அணுக்கம பிளவின் தபாது பவளிவமம் ஆற்றனல இராண்ட்ஜன் என்ற அலகால் அளக்கலாம். 
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23. 5 ஒம், 10 ஒம், 30 ஒம் மின்தனடகள் ம சுற்றில் பக்க இனைப்பில் இனைக்கப்பட்டுள்ள  எ ில், பதாகுபயன் மின்தனடனயக் 
காண்க? 
24.உறிதிப்படுத்துதல் (A): மின்கசிவி ால் உண்டாகும் மின் திர்ச்சினய தவிர்க்க னவிப்படுத்துதல் ததனவப்படுகிறது. 
   காரைம் (R) : உதலாகப் பரப்னனடய மின்சார இஸ்த்திரிப்பபட்டி, குளிர்சாத ப்பபட்டி, தமனஜ மின்விசிறி தபான்ற மின்கமவிகனளப்   
                    பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு பயன்படும். 
   அ)A மற்றும் R சரியா து. R, A வுக்கா  சரியா  விளக்கம்                   ஆ)A மற்றும் R சரியா து R, A வுக்கா  சரியா  விளக்கம் அல்ல                                                                                        

       இ)A சரி ஆ ால் R தவறு                                                                                                    ஈ) A தவறு   ஆ ால் R சரி  

25.தகாடிட்ட இடத்னத நிரப்னக. 
 அணுக்கம வின த்திறன் _________ குறியாக உள்ளதபாது அணுக்கம உனல ஆபத்தா  நினலயில் உள்ளது.  
 அணுக்கம வின த்திறன் __________ குறியாக உள்ளதபாது அணுக்கம உனல பாதுகாப்பா  நினலயில் உள்ளது. 
26.ஒம் விதி வனரயறு. 

 27.மின் ழுத்த தவறுபாடு என்றால் என் ? அதன் SI அலகு யாது? 

28.பபாமத்துக. 

   அ. மின்தனட              -      

   ஆ. ளி உமிழ் னடதயாடு –   

   இ. அம்மீட்டர்              _     

   ஈ. தவால்ட்மீட்டர்.          -     

29.எளினமயா  குறியீடுகனளப் பயன்படுத்தி, பல்தவறு உறுப்னகனள இனைத்துப் பபறப்படும் மின்சுற்றுப்படம் ன்னற வனரக. 

30.தவனறத் திமத்துக. 
   அ. முதன்னம மின்கலன்கனள மீண்டும் மின்த ற்றம் பசய்ய இயலும்.  
   ஆ. துனை மின்கலன்கனள மீண்டும் மின்த ற்றம் பசய்ய இயலாது. 
31.படிம எரிபபாமளின் பயன்பாடா து தஙீ்கு வினளவிக்கக் கூடியது. இக்கூற்னற நியாயப்படுத்துக.. 

32.பபாமத்துக. 

   அ ஒம் விதி.    -     E = mC2 

   ஆ. ஜலீ் பவப்ப விதி   -     P = VI 

   இ. மின்திறன்    -     H = VIT 

   ஈ. ஐன்ஸ்டின் நினற ஆற்றல் பதாடர்ன -     V = IR 

33.மின்த ாட்டத்தின் பவப்பவினளவின் அடிப்பனடயில் பசயல்படும் கமவிகள் சிலவற்னற பட்டியலிடுக? 

34.18 ஒம், 6 ஒம் மின்தனடகள் 6 V மின்கல அடுக்குடன் பதாடராக இனைக்கப்பட்டுள்ள . எ ில், சுற்றின் பமாத்த மின்தனட,     
சுற்றில் பாமம் மின்த ாட்டம் இவற்னறக் கைக்கிடுக. 

35.பபாமத்துக. 

   அ. அணுக்கமப் பிளவு  -    ஐன்ஸ்டீன்   
   ஆ. தரடியம், பபாதலா ியம் -    ஆட்தடா ைான், ஸ்ட்ராஸ்தமன் 
   இ. நினற ஆற்றல் பதாடர்ன -    பைன்றி பபக்பகாரல் 
   ஈ. கதிரியக்கம்   -    தமடம் தமரி, பியரி கிமரி 
III 5 மதிப்பபண் வி ாக்கள் (ஏததனும் ன்றிற்கு வினடயளி)                                                 1×5=5 

36. அ. முதன்னம மின்கலம் துனை மின்கலம் தவறுபடுத்துக?  

   ஆ. மின்த ாட்டக் கம்பிமம் நடுநினலக் கம்பிமம் தநரடியாக பதாடுகிறது என்  தநரிடும்? 

   இ. ஜலீ் பவப்ப விதினய கூறுக? 

37. (i) ம கிதலாகிராம் நினற முழுவதும் ஆற்றலாக மாற்றப்படும்தபாது கினடக்கும் ஆற்றனலக் கைக்கிடுக? 

   (ii) 4 ஒம் மின்தனடயின் முன களுக்கினடதய மின் ழுத்த தவறுபாடு 20 V எ ில் அதில் ம விநாடியில் உமவாகும் பவப்பத்தின்    
      அளனவக் காண்க 
   (iii) ம சுற்றில் 10V மின் ழுத்த தவறுபாடுள்ள இம னள்ளிகளுக்கினடதய 5 கூலும் மின்னூட்டத்னத நகர்த்த பசய்யப்பட்ட தவனல      
       யாது? 
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