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வகுப்பு: பணிரெண்டாம் வகுப்பு 

I - 50 % தேர்வு 

மதிப்ரபண்: 70 

பாடம்: இயற்பியல்       காலம்: 3.00 மணி 

I. சரியான விடடடய தேர்ந்ரேடுத்து எழுதுக.        

  15X1=15 

 1. பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது? 

(a) ஒளி எதிரராளிப்பு      (b) முழு அக எதிரராளிப்பு 

(c) ஒளி விலகல்      (d) தளவிளளவு 

2. ககாளக ஆடிகளின் குவியத்தூரம் மற்றும் வளளவு ஆரங்களுக்கு இளைகய உள்ள 

ரதாைர்பு 

(a) 2f = R   (b) 2R = f   (c)𝑓 =
2

𝑅
 (d) இவற்றில் எதுவுமில்ளல 

3. தட்ளைக் குவிரலன்ஸ் ஒன்றின் வளளவு பரப்பின் வளளவு ஆரம் 10 cm.கமலும், அதன் ஒளி 

விலகல் எண் 1.5. குவிரலன்சின் தட்ளைப் பரப்பின் மீது ரவள்ளி பூசப்பட்ைால் அதன் 

குவியத்தூரம் 

(a) 5 cm   (b) 10 cm  (c) 15 cm   (d) 20 cm 

4. I மற்றும் 4I ஒளிச்ரசறிவுகள் ரகாண்ை இரண்டு ஒற்ளை நிை ஓரியல் ஒளிக்கற்ளைகள் 

ஒன்றுைன் ஒன்று     

   கமற்ரபாருந்துகின்ைன ரதாகுபயன் பிம்பத்தின் சத்தியமானரபரும மற்றும் சிறும 

ஒளிச்ரசறிவுகள் முளைகய 

  (a) 5I and I   (b) 5I and 3I  (c) 9I and I   (d) 9I and 3I 

5. ஒளியின் குறுக்கீட்டுப் பண்பிளன ரவளிப்படுத்தும் நிகழ்வு 

(a) குறுக்கீட்டு விளளவு  (b) விளிம்பு விளளவு  (c) ஒளிச்சிதைல் 

  (d) தளவிளளவு 

6. 500 nm அளல நீளமுளைய ஒற்ளை நிை ஒளியானது விளிம்பு விளளவுக் கீற்ைணியின்மீது, 

விழுகிைது. 30
0 
ககாணத்தில் நான்காம் வரிளச ரபருமம் கிளைக்கிைது எனில், கீற்ைணியில் 

ஒரு ரசன்டிமீட்ைர் அகலத்திற்கு அளமந்துள்ள பிளவுகளின் எண்ணிக்ளக -------- 

(a) 25 x 10−3𝑐𝑚−1
   (b) 2.5 x 103𝑐𝑚−1

   (c) 2.5 x 103𝑐𝑚  (d) 25 x 103𝑐𝑚  

7. ரவப்ப ஆற்ைளல உட்கவர்வதால் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவது __________உமிழ்வு 

எனப்படும் 

a) ஒளி மின்  b) புல   c) ரவப்ப அயனி  d) இரண்ைா ம் நிளல 

8. λe அளலநீளம் ரகாண்ை எலக்ட்ரான் மற்றும் λp ரகாண்ை ஃகபாட்ைான் ஆகியளவ ஒகர 

ஆற்ைளலப் ரபற்று  

     இருப்பின், அளலநீளங்கள் λeமற்றும் λp இளையிலான ரதாைர்பு 

a) 𝜆𝑝 ∝ 𝜆𝑒             b)  𝜆𝑝 ∝ √𝜆𝑒              c) 𝜆𝑝 ∝
1

√𝜆𝑒
   d) 𝜆𝑝 ∝ 𝜆𝑒
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9. V = 54 V என்ை மதிப்பிற்கு, டி ப்ராய் ரதாைர்பின் மூலம் அளலநீளத்ளத கணக்கிடு  

a) 16.7 𝐴𝑜
    b) 167 𝐴𝑜

  c) 1.67 𝐴𝑜
   d) 0.167 𝐴𝑜

 

10. 𝐴𝑈 79
197

 அணுக்கருவின் ஆரத்ளதக் கணக்கிடுக 

a) R = 697 F  b) R = 6.97 F   c) R = 0.697 F  d) R = 69.7 F 

11. இரண்ைாவது கிளர்வு நிளலயில் , எலக்ட்ரானின் ரமாத்த ஆற்ைல்........... 

a) E3= –1.51 MeV  b) E3= –1.51 eV   c) E3= 1.51 eV  d) E3= – 0.51 eV 

12 கநர் மின்கதிர்களின் மின்னூட்ைம் 

(a) கநர்ககுறி    (b) எதிர்க்குறி  (c) நடுநிளல   (d) 

வளரயறுக்கப்பைவில்ளல 

13. ரசனார் ளைகயாடின் முதன்ளமப்பயன்பாடு எது? 

a) அளலதிருத்தி   b) ரபருக்கி  c) அளல இயற்றி           d) மின்னழுத்தச் 

சீரளமப்பான் 

14. ஒரு சிலிக்கான் ளைகயாடின் மின்ன ழுத்த அரண் (கதாராயமாக) 

a) 0.7 V    b) 0.3V   c) 2.0 V   d) 2.2V 

15. அளர அளல அளல திருத்தியின் பயனுறுதிைன் என்பது  

a) 40.8 %   b) 40.6 %    c) 40.5 %  d) 40.4 % 

II. எடவதயனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடடயளி (வினா எண் 21 கட்டாயம்)   

 6X2=12 

16. கமாதல் காரணி- வளரயறுக்கவும். 

17. கியூரி-வளரயறுக்கவும் 

18. மாசூட்ைல் என்பதன் ரபாருள் என்ன? 

19. சார்பளித்தல் என்ைால் என்ன? அதன் வளககள் யாளவ? 

20. ஒளிமின் விளளவு என்ைால் என்ன? 

21. 50 mW திைனும் 640 nm அளலநீளமும் ரகாண்ை கலசர் ஒளியிலிருந்து ஒரு வினாடிக்கு 

எத்தளன ஃகபாட்ைான்கள்  

     ரவளிப்படும்? 

22. கட்ை கவறுபாட்டிற்கும், பாளத கவறுபாட்டிற்கும்  உள்ள ரதாைர்ளப வருவி? 

23. மாலசின் விதிளயக் கூறி, அதளன வருவி? 

24. நிைப்பிரிளக என்ைால் என்ன?  

 

III. எடவதயனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடடயளி (வினா எண் 31 கட்டாயம்)  

 6X3=18 

25. மாறுநிளலக்ககாணம் மற்றும் முழுஅகஎதிரராளிப்பு என்ைால் என்ன? 

26. ராகல ஒளிச்சிதைல் என்ைால் என்ன? 

27. குறுக்கீட்டு விளளவுக்கும், விளிம்பு விளளவுக்கும் உள்ள கவறுபாடுகள் யாளவ? 

28. ஒளி மின்கலம் என்ைால் என்ன? ஒளி மின்கலத்தின் பல்கவறு வளககளளக் குறிப்பிடுக. 

29. படுகதிரின் ஒளிச்ரசறிளவப் ரபாருத்து ஒளிமின்கனாட்ைம் எவ்வாறு மாறுபடுகிைது? 

30. ஆல்பாசிளதவு நிகழ்விளன எடுத்துக்காட்டுைன் விளக்குக. 

31.  10
14 

Hz அதிர்ரவண் ரகாண்ை எத்தளன ஃகபாட்ைான்கள் இளணந்து 19.86 J ஆற்ைளல 

உருவாக்கும்? 

32. சரிவு முறிவு மற்றும் ரசனார் முறிவு ஆகியவற்ளை கவறுபடுத்துக? 

33. விலக்கப்பட்ை ஆற்ைல் இளைரவளி வளரயறு. 
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IV. எடவதயனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு விடடயளி      5X5=25 

 

34. டீ  மார்கன் முதல் மற்றும் இரண்ைாவது கதற்ைங்களள கூறி நிரூபிக்கவும். 

35. எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ை எண்ளணக் கண்ைறிய உதவும் கே.கே. தாம்சன்  ஆய்விளன 

விவரிக்கவும். 

36. கபார் அணு மாதிரிளயப் பயன்படுத்தி ளைட்ரேன் அணுவின் ஆற்ைலுக்கான 

ககாளவளயத் தருவிக்கவும். 

37. எலக்ட்ரான் உமிழ்வு என்பதன் ரபாருள்என்ன? பல்கவறு வளக எலக்ட்ரான் 

உமிழ்வுகளளச் சுருக்கமாக விவரி 

38. ஒளி மின்கலத்தின் பயன்களளத் தருக 

39. யங் இரட்ளைப் பிளவு ஆய்வில் ரபைப்படும் பட்ளை அகலத்திற்கான ககாளவளயப் 

ரபறுக.  

40. ரலன்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்ளைவருவித்து, அதன் முக்கியத்துவத்ளத எழுதுக. 

 

______________________________ 
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