
பதின ோரோம் வகுப்பு    மோதிரி வி ோத்தோள் - 2   (2022-23) 

அடிப்படை இயந்திரவியல்- கருத்தியல் 

 னேரம் .3-00 மணி                                        மமோத்த மதிப்மபண்கள்   90 

பகுதி-அ 

சரியோ  விடைடய னதர்மதடுத்து எழுதுக      1x15=15  

   

1 .  முதல் உதவி என்பது 

     அ.  மதோழிற்சோடல உற்பத்தி முடற    ஆ.  பணியோளர் போதுகோப்பு முடற 

  

     இ. மதோழிற்சோடலயில் விபத்து ஏற்பட்ைோல் மகோடுக்கப்படும் உை டி சிகிச்டச முடற   

     ஈ.   இய ந்திர போதுகோப்பு 

2 .  BIS என்பது  விரிவோக்கம் 

           அ. Bharath Industrial society     ஆ. Bureau of Indian standards   

இ.  Brithish Instutte of Standdards  ஈ.  Bureu of Internal standards 

3.    FREE HAND  பைங்கள் வடரய பயன்படும் மபன்சில் 

அ. 2B  மபன்சில்                ஆ.   4B மபன்சில்    

இ.  HB மபன்சில்                 ஈ. 2H மபன்சில் 

4 .   பின்வருவ வற்றுள் எது வடரதல் திடசடய அறிய உதவுகிறது 

அ . வழிகோட்டி பட்டை       ஆ.  க சதுரம்   

           இ. குறுக்கு இடழகள்              ஈ. நிடலடம பட்டை 

5 . அச்சியின்  அளடவ விை துடளயின் அளவு அதிகமோக  உள்ள இடைப்பு 

அ. அழுத்த இடைப்பு                      ஆ.இடைமவளியுள்ள இடைப்பு    

           இ. இடைமவளியற்ற இடைப்பு         ஈ.  ேழுவு இடைப்பு   

              

6.  அச்சு மண்ணில்  கலந்துள்ள மூலப்மபோருள் 

           அ.       மமழுகு        ஆ.  கண்ைோடி   இ.  படசப்மபோருள்    ஈ  ரப்பர் 

7. சிதறும் தன்டம மகோண்ை மபோருள் 

அ.    எஃகு      ஆ. கோப்பர்              இ.   வோர்ப்பு இரும்பு        ஈ. அலுமினியம் 

 

 

8.  வோர்பிரும்பில் உள்ள கோர்பன் அளவு 
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     அ.      2% முதல் 3%  வடர                  ஆ.   2% முதல் 4%  வடர  

  இ.      2% முதல் 4.5%  வடர       ஈ.  2% முதல் 5%  வடர   

9.  குழிந்த மற்றும் குவிந்த பரப்புகடள னதய்க்க பயன்படும் அரம் 

         அ. தட்டையோ  அரம்     ஆ.  சதுர அரம்   

         இ. முக்னகோை அரம்        ஈ.  அடரவட்ை அரம் 

10.  30 டிகிரி னகோை அளவு மகோண்ை புள்ளிகுத்தும் கம்பியின் மபயர் 

         அ. டமயபுள்ளி குத்தும் கம்பி                            ஆ.  அளவு புள்ளி குத்தும் கம்பி 

       இ. கூர்முடள மகோண்ை புள்ளி குத்தும் கம்பி           ஈ.  ஆழப்புள்ளி குத்தும் கம்பி 

 11.  மவர்னியர் கோலிப்பரின் மீச்சிற்றளவு என்  

             அ. 0.01மிமீ      ஆ.  0.02மிமீ            இ.  0.001மிமீ     ஈ.  0.1மிமீ 

12.   அதிக இடைமவளியுள்ள இரண்டு அச்சுகளுக்கிடைனய சுழலும் னவகத்டத இதன்     

மூலம் கைத்தலோம் 

               அ. கியர்   ஆ. கயிறு       இ. பட்டை          ஈ. மசயின் 

13. பட்டை னவகவிகிதம் கோணும் வோய்போடு 

         அ. D1N1=D2N2     ஆ.   T1N1=T2N2    இ.    D1/D2=T1/T2    ஈ.    N1N2=D1D2 

14.   சோவி மசய்யபடும் உனலோகம்   

          அ.         இரும்பு       ஆ.   அலுமினியம்      இ.    பித்தடள  ஈ.    வோர்ப்பு 

15 .   மின்ன ோட்ைத்தின் அலகு 

         அ. ஆம்பியர்     ஆ.   னவோல்ட்     இ.ஒம்      ஈ.     வோட் 

 பகுதி-ஆ 

ஏனதனும் 10 வி ோக்களுக்கு ேோன்கு வரிகளுக்கு மிகோமல் விடையளி   வி ோஎண்28 

கட்ைோயமோக விடையளிக்கவும்                                         10x3 =30 

16. மதோழிற்சோடலகளின்  வடககள் யோடவ ? 

17 கழிவு மற்றும் கழிவு னமலோண்டம பற்றி வடரயடர மசய்க 

18.  ஆர்னதோ கிரோபிக் பைத்தில் உள்ள மூன்று முக்கிய னதோற்றங்கடள கூறுக 

19 வடரபைத்தின்அளவு விகிதம் என்றோல் என்  ? 

20 .ஆட்னைோ னகடில்  OSNAP மற்றும் ORTHO MODE மசயல்முடறகள் ப்பிடுக 

21. ஆதோர அளவு என்றோல் என்  ? 

22.. அச்சு மண்ணின்  வடககள் யோடவ ? 

23. கோர்பன் எக்கின் மூன்று வடககள் யோடவ ? 
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24. அரத்தின் தரத்டத மபோறுத்து அதன் வடககடள கூறுக 

25. ஆங்கிள் பினளட் என்றோல் என்  ? 

26 .கீழ்கண்ை மடரகளின் னகோைங்கடள கூறுக 

     அ.   பிரிட்டிஸ் ஸ்னைண்ட்ைர்டு  வித்மவோர்த் மடர 

      ஆ. மமட்ரிக் மடர 

      இ.  அக்மி மடர 

27. மசயலற்ற பல்லிடைகள் என்றோல் என்  ? 

28..மின்சோர னமோட்ைோர்களில் சிலவற்டற பட்டியலிடுக 

பகுதி- இ 

ஏனதனும்  5 வி ோக்களுக்கு    ருபக்க   அளவில் விடையளி  

  வி ோ எண்  35 கட்ைோயமோக  விடையளிக்கவும்                5x5=25 

29.  தடலப்பு க்கட்ைத்தில்    குறிப்பிைனவண்டிய வற்டற   பட்டியலிடுக 

30 . அச்சு   மண்ணின்  பண்புகடள விளக்குக ? 

31.  மவப்ப ப்படுத்தி   குைமோற்றம்   மசய்வதன் னேோக்கங்களில்   ஏனதனும்  ஐந்திட  

எழுதுக 

32  அளவிகளின்   ேன்டமகள்   யோடவ ? 

33.   தற்கோலிக   மற்றும்   நிரந்தர இடைப்பு பற்றி  உதோரைத்துைன் விவரி? 

34  பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தி கைத்தடல   விவரி 

35.  னேர்திடச  மின்ன ோட்ைம் மற்றும்  மோறுதிடச மின்ன ோட்ைம்  ப்பிடுக 

பகுதி –ஈ 

அட த்துவி ோக்களுக்கும் விரிவோ  விடையளி     2x10= 20 

36. இயந்திர பணியோளரின் கைடமகள் மற்றும் ேோட்டு வளர்ச்சியில் அவர்களின் மூக்கிய 

கைடமகள் பற்றி விளக்குக. 

(அல்லது) 

மவளியளவு டமக்னரோ மீட்ைடர பற்றி பைம் வடரந்து விளக்குக 

37.மின்சோர உடலடய பற்றி மதளிவோ  பைத்துைன் விளக்கு 

(அல்லது) 

மதோைர்மின்சுற்று மற்றும் பக்க மின்சுற்று  பைம் வடரந்து விளக்கு 

G.KANNAN    M.E.,M.B.A., D.I.S., D.P.M., D.I.S.M., VOCATIONAL TEACHER   GHSS    VANAVASI   SALEM DT 636457   
CELL.7904870400      
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