
த்தம் யகுப்பு  -  அயினல்  அகுத் ததர்வு 

                                       டம் –17 நன்தட்டத்தன் கந்த யிளவும் ஒினினலும்              நதப்பண் : 50 

I அளத்து யிக்களுக்கும் யிளடனி                                                                                     15×1=15 

1. பன்ஸன் தின்  SI  அகு ________________. 

2. ஹப்புள் பதள தக்கனில் பருத்தப்ட்ட ஆடி _________________. 

3.  நன்ற்ள  எந்தப ஆற்க  நற்க்கூடின  சுமலும் கருயி ______________________. 

4.  ஒரு  கம்ிச் சுருதடு பதடர்புளடன  கந்தப்னம்  நறும்பழுது  அதல் நன்ினக்கு யிளை தூண்டப்டும்  என்ளதக்  

     கண்டந்தயர்______________. 

5.  அதகத்தன் இமப்பு  இல்நல்  ீண்ட  பதளயிற்கு  நன்தள அனுப் ஏற்   நன்தட்டம் ____________. 

6.  எந்த ஆடினில் பருின் முழு உருயமும் ததன்றும்? 

7.  பயற்டத்தல் ஒினின் தளைதயகம் _______________. 

8. கண்ணில் தளமகன்  ஒினின்  அளயக்  கட்டுப்டுத்த  ஒழுங்குடுத்துயது _____________________.  

9. யிண்ணிததன  பநரிப்புப்  ணிகள  தநற்பகள்ளும்  யளகனில்  யடியளநக்கப்ட்ட  ஒதப பதளதக்க _______________. 

10.தூண்டு  நன்தட்டத்தன்  தளைளன  ஃிநங்  ______________  யிதமூம்  பம். 

11. ___________________ ல் எந்தப ஆற்ல், நன்ற்க நற்ப்டுகது. 

12. கந்தம், நன்தட்டம்  மம் கடத்தனின்  நீது  ைநயிளைளன  எதர்த்தளைனில் பைலுத்தும் எ  கூரினயர். 

13. பயிதக்கன  எதபபிக்கும்  யளபப்ளக்  பகண்ட  ஆடிகள்  _______________. 

14.  முப்ட்டகத்தன் யமனக ஒி பைல்லும் தது நக குளந்த அவு யிகல் அளடமம் ம் ____________. 

15.  யிண்நீன்கள் நன்னுதல் யிநண்டத்தல் ஏற்டும் _______________ ஆல் கழ்கது. 

II. 2 நதப்பண் யிக்கள் (அளத்து யிக்களுக்கும் யிளடனி)                                                      15×2=30   

16. யிண்பயி யபீர் ஒருயருக்கு யம் ீ த்தற்குப் தக இருண்டு கணப்டுயதன் கபணம்? 

17. ஒரு AC நன்ினற்னில் ழுவு யளனத்தற்கு தக ிவுப்ட்ட யளனங்கள் னன்டுத்தல் என் கழும்? 

18. அ.தகக பன்சுக்க குனீட்டு நபின்டி குயிபன்ஸன் குயினத் பதளவு ________ குமளடனது.  
   ஆ.குமபன்ஸன் குயினத் பதளவு __________ குமளடனது. 

19. ஒி எதபபிப்பு யிதகள கூறுக. 

20. ஆடிச் ைநன்டு,பன்ஸ் ைநன்டு ஒப்ிடுக. 

21. குமஆடி ,குயிஆடி னன்கள் இபண்டிள தருக. 

22. கந்தத்தன் உள்த கந்தப்புக்தகடுகள்  கந்தத்தன் _________ முளனில் பதடங்க, ___________ முளனில் முடிமம். 

23. பருத்துக. 

  அ. ளநதனின  - குயி பன்ஸ் 

  ஆ.ளஹர் பநட்தபின - கும ஆடி 

  இ.ிபஸ்ளதனின  - கும பன்ஸ் 

  ஈ.ல் நருத்துயர்  - இரு குயினக் கண்ணடி 

24. தர்தளை நன்தட்டம், நறுதளை நன்தட்டம் தயறுடுத்துக. 

25. ஒியிகல் என்ல் என்? 

26. கூற்று (A) : முப்ட்டகம் ஒன்ல் பயள்பி அதன் ஏழு யண்ணங்கக ப்ிரிளக அளடகது.  
   கபணம் (R) : முப்ட்டகம் ஒன்ன் யமதன ஒி பைல்லும் தது பயவ்தயறு முளடன ஒிக்கதர்கள் பயதயறு தகண அவு     
                   யிகளடமம். 

   அ)A நற்றும் R ைரினது. R, A வுக்க ைரின யிக்கம்                   ஆ)A நற்றும் R ைரினது R, A வுக்க ைரின யிக்கம் அல்                                                                                        

       இ)A ைரி ஆல் R தயறு                                                                                                    ஈ) A தயறு   ஆல் R ைரி  

 

 



27. அ.ஒி  எதபபித்தலுக்க  குனீட்டு  நபபுகின்டி  தகக  ஆடிகில்  பருள்  _____________ க்கம் ளயக்கப்ட தயண்டும்.                         

        ஆ.ைன  தப்பு பகண்ட  தகக  ஆடிகின்  யளவு  ஆபம்  குயினத்தூபத்தன்  ______________ நடங்ககும். 

28.தயளத் தருத்துக.  

 அ.குப்ிட்ட க இளடபயினில் ைபக அதன் தளைளன நற்க் பகள்ளும். இவ்யளகன  நன்தட்டம் AC நன்தட்டம். 

 ஆ. AC நன் இனற்னில் நன்தட்டம் ஒதப தளைனில் மம். 

29. பருத்துக. 

   அ.ஒினின் தளைதயகம் - 2.3 பை.நீ 

   ஆ.ளயபத்தன் ஒியிகல் எண் - 3×108 நீ/யி 

   இ.யிமக்தகத்தன் யிட்டம் - 25 பை.நீ 

   ஈ.கண்ணின் நீச்ைறு பதளவு - 2.42 

30. ிளமளனத் தருத்த யிக்கம் தருக. 

 

 

                                          P 

 

 

III 5 நதப்பண் யிக்கள் (ஏததனும் ஒன்ற்கு யிளடனி)                                             1×5=5 

31.  

அ.ர்ளயக் குளடுகளமம் அதள  ைரிபைய்தளமம் யிக்குக. 

ஆ. ஒரு குமபன்ஸன் குயினத்பதளவு 2 நீ எில், பன்ஸன் தன் கண்க. 

                                            ( அல்து ) 

32.  

அ. ஒரு தநட்டர் யகத்தல் னன்டுத்தப்ட்டுள் குயினடினின் யளவு ஆபம் 3 நீ. அந்த ஆடினின் யமதன ின்பும் 5 நீ 
பதளயில் ஒரு தருந்து யருகது எில், தருந்தல் ிம்த்தன் பதளவு நற்றும் தன்ளநளனக் கண்க. 

ஆ. ஒரு குமபன்ஸன் குயினத்பதளவு 15 பைநீ பன்ஸருந்து 10பைநீ பதளயில் ிம்ம் உண்டகப் பருள் 
பன்ஸருந்து எவ்யவு பதளயில் ளயக்கப்ட தயண்டும்? 
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