
Padasalai.Net

வகுப்பு: 11                      II-50%      நேரம்: 3.00 

பாடம்: இயற்பியல்                                   மதிப்பபண்: 70 

I. சரியான பதிலைத் நேர்வுபசய்க           15X1 = 15 

1. ஈர்ப்பு புலத்தின் அலகு …………… 

அ) N/kg    ஆ) Nkg    இ) ms-1    ஈ) m/s-2 

2. பின்வருவனவற்றில் எது ஸ்காலர் அல்ல? 

(அ) பாகுத்தன்மை   (ஆ) பரப்பு இழுவிமை   (இ) அழுத்தம்   (ஈ) தமகவு 

3. ககாளின் நிமல கவக்க ாரும் ககாணவுந்தமும் ஒன்றுககான்று கைங்குத்தாக அமைவது.... 

(அ) அண்மை ைற்றும் கைய்மை நிமல   (ஆ)அமனத்து புள்ளிகளிலும்   

(இ) அண்மை நிமலயில்  ைட்டுகை   (ஈ) எப்புள்ளிம் இல்மல 

4. ஒரு மைக்கில்  யர் திடீகரன்று கவடிக்கும்கபாது,  யருக்குள் காற்று விரிவம கிறது. இந்த கையல்முமற…. 

அ) கவப்பநிமலைாறா    ஆ) கவப்பபரிைற்றமில்லா   இ) அழுத்தம் ைாறா   ஈ) பருைன் ைாறா  

5. பின்வருவனவற்றுள் எந்த வமரப ம் ைாறா கவப்பநிமலயிலுள்ள நல்லியல்பு வாயுவின் அழுத்தம் ைற்றும்  

   அ ர்த்தியின் ைரியான கதா ர்மபக்காட்டுகிறது. 

                அ)        ஆ)       இ)             ஈ) 

 

 

 

 

6. பின்வருவனவற்றில் எது அமலமயக் குறிக்கிறது? 

(அ) (x - vt) 3    (ஆ) x (x + vt)    (இ) 1 / (x + vt)   (ஈ) sin (x + vt) 

7. பின்வருவனவற்றில் எது தனிசீரிமை  இயக்கத்மதக் குறிக்கிறது? 

      அ) முடுக்கம் = -kx      ஆ) முடுக்கம் = k0 + kx2      இ) முடுக்கம் = -k (x + a)       ஈ) முடுக்கம் = (x + a) 

8. மைன் அமலகளின் அமலநீளம் λ = 1 மீ. அமல எண்மணக் கணக்கிடு 

அ) 6.28 rad m-1   ஆ) 62.8 rad m-1      இ) 628.0 rad m-1   ஈ) 0. 628 rad m-1 

9. தண்ணீரில் பயணம் கைய்யும் கைாட் ார் ப கு மூலம் உருவாகும் அமல 

அ) குறுக்குகவட்டு  ஆ) தீர்க்ககரமக  இ) நிமலயான  ஈ) நீளைான ைற்றும் குறுக்குகவட்டு 

10. பூமி (நிமற = 6 × 10
24
 கிகலா) சூரியமனச் சுற்றி ஒரு ககாண கவகம் 2 × 10

-7
 rad/sec வட்  வட் ப்பாமதயில்  

    1.5 × 10
8
 கி.மீ  சூரியன் பூமியின் மீது  கைலுத்தப்படும் விமை ……… 

அ)36 × 10
21

  ஆ) 18 × 10
25

  இ)29 × 10
39

  ஈ)சுழி  

11. தூய நீர் ைற்றும் தூய கண்ணாடி இம கய கைர்ப்பு  ககாணம்,…. 

அ) 0 °    ஆ) 45 °   இ) 90 °   ஈ) 1350 ° 

12. ஒரு அமைப்பு ைற்றும் சுற்றுபுறம் இவற்றிற்கு இம கய கவப்பப் பரிைாற்றம் இல்லாதகபாது, நம கபறும்  

     கையல்முமற ……… உ ன் கதா ர்பும யது. 

  அ) அழுத்தம் ைாறா நிகழ்வு     ஆ) பருைன் ைாறா நிகழ்வு   

இ) கவப்பநிமல ைாறா நிகழ்வு     ஈ) கவப்ப பரிைற்றமில்லா நிகழ்வு  

13. தனிசீரிமை இயக்கத்தின் ஆற்றல் எமத ைார்ந்தது? …. 

அ) 1/ω2 
   ஆ) ω    இ)a

2
    ஈ)1/ a

2
 

14. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ைரியானது? 

அ) ஹூக்கின் விதி  மீள் வரம்பிற்குள் ைட்டுகை கபாருந்தும்   

ஆ) வாயுவின் கவப்ப பரிைற்றமில்லா நிகழ்வு ைற்றும் கவப்பநிமல ைாறா நிகழ்வு  ைைம்  

இ) யங்கின் குணகம் பரிைாணைற்றது 

ஈ) திரிபு மூலம் கபருக்கப்படும் தகவு  கைமிக்கப்பட்  ஆற்றலுக்கு ைைம் 

15. 5000 கஹர்ட்ஸ் அதிர்கவண் ககாண்  ஒலி அமல காற்றில் பயணித்து பின்னர் நீர் கைற்பரப்மபத் கைாதுகிறது. நீர்  

    ைற்றும் காற்றில் அதன் அமலநீளங்களின் விகிதம் ………… 

அ) 4.30       ஆ) 0.23       இ) 5.30        ஈ) 1.23 

II. ஏநேனும்  6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விலடயளி.  வினா எண் .20 கட்டாயமானது             6X2 = 12 

 

16. பிரவுனியன் இயக்கத்மத பாதிக்கும் காரணிகள் யாமவ? 

17. தற்கபாது புவி தன் சுழற்சி அச்சிலிருந்து ைாய்ந்து அமையவில்மல எனில் பருவக்காலங்களில் 

என்ன ைாறுபாடு ஏற்படும்? 

18. குறுக்கமல ைற்றும் கநட் மலகளுக்கு இம கய உள்ள  இரண்டு கவறுபாடுகமள எழுதுக. 

19. இவற்றில் எது அதிக மீட்சி தன்மை உம யது , எஃகு அல்லது ரப்பர்? ஏன்? 

20. ஒரு தனி ஊைலின் நீளம் அதன் கதா க்க நீலிருந்து 44% அதிகரிக்கிறது எனில் தனிஊைலின் அமலவுகநரம் அதிகரிக்கும் 

ைதவீதத்மத கணக்கிடுக. 

21. தன் கவப்பஏற்ப்பு திறன் வமரயறு, அதன் அலகு. 

22. கரனால்ட் எண் என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்மத எழுதுக. 

23.  ாப்ளர் விமளவு என்றால் என்ன? 

24. த யுறு அமலகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் ககாடு 

III. ஏநேனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விலடயளி  வினா எண்.32 கட்டாயமானது            6X3 = 18 

 

25. ககாள்கள் பற்றிய ககப்லரின் விதிகள் . 

26. குளிர்ைாதன கபட்டியின் கையல்பாட்ம  விளக்குக. 

27. இழுத்துக்கட் ப்பட்  கம்பியில் ஏற்படும் குறுக்கமலக்கான விதிகமள விளக்குக. 
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28. 300 K கவப்பநிமல ைற்றும் 1வளி ைண் ல அழுத்தத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு ஒன்று காற்றில்  

   பயணிக்கிறது. ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறின் விட் ம் 1.2 × 10
−10

m எனில் அதன் ைராைரி கைாதலிம த்தூரத்மதக் காண்க. 

29. கவப்ப பரிைற்றமில்லா நிகழ்வில் கைய்யப்பட்  கவமலமயப் கபறுக? 

30. ஒத்த அதிர்வு காற்று தம்ப கருவியில் முமன திருத்தம் என்றால் என்ன? 

31. சுருள் வில்லின் கைங்குத்து அமலவுகமள விவரி. 

32. ஒரு நீரியல் தூக்கியின் இரண்டு பிஸ் ன்கள் 60 கை.மீ ைற்றும் 5 கை.மீ விட் ம் ககாண் மவ.    

     சிறிய பிஸ் னில் 50 N விமை கைலுத்தபட் ால் கபரிய பிஸ் னால் கைலுத்தப்படும் விமை என்ன? 

33. மிதத்தல் விதிமய தருக? 

IV. அலனத்து வினாக்களுக்கும் விலடயளி          5X5 = 25 

34. அ) குத்துயரத்மத ைார்ந்து ஈர்ப்பின் முடுக்கம் ைாறுபாட்ம  விளக்குக.  

(அல்லது) 

     ஆ) புவிமய வலம் வரும் துமணக்ககாளின் சுற்றுக்காலத்திற்கான ககாமவமய தருவி.  

35. அ) நியூட் னின் குளிர்வு விதிமய விரிவாக விளக்குக.  

(அல்லது) 

     ஆ)கவப்ப அளவீ டியமலவிளக்கி அதன்அடிப்பம யில் ஒன்று ன் ஒன்று கலந்துள்ளஇரண்டு கவப்ப இயக்க  

         அமைப்புகளின் இறுதி கவப்ப நிமலக்கானச் ைைன்பாட்ம  வருவி. 

36. அ) தனி சீரிமை இயக்கத்தின் ஆற்றமல விரிவாக விவாதிக்கவும்.  

(அல்லது) 

     ஆ) சீரிமை அமல இயக்கத்திற்கும் ைற்றும் ககாண சீரிமை அமல இயக்கத்திற்கு இம யிலான          

          கவறுபாடுகமள எழுதுக. 

37. அமுக்க இயலாத, பாகுநிமலயற்ற பாய்ைம் ஒன்று வரிச்சீர்  ஓட் த்தில் கைல்வதற்கான கபர்னலியின் கதற்றத்மத  

      கூறி அதமனநிரூபி.  

(அல்லது) 

ஆ) நிமலயான அமலகள் என்றால் என்ன? நிமலயான அமலகளின் உருவாக்கத்மத விளக்குக ைற்றும் நிமலயான  

     அமலகளின் சிறப்பியல்புகமள எழுதுக. 

38. அ) ஒரணு மூலக்கூறு, ஈரணு மூலக்கூறு ைற்றும் மூவணு மூலக்கூறுகளின் கைாலர் தன்கவப்ப  

           ஏற்புத்திறன்களின் விகித்திற்கான ககாமவமய வருவி.  

(அல்லது) 

    ஆ) வாயுக்களின் இயக்கவியற் ககாள்மகக்கான எடுககாள்கள் யாமவ? 

_________________________ 
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