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PADASALAI’S CENTUM COACHING TEAM- SPECIAL QUESTION PAPER – 2016 

யகுப்ன : 12        ாடம் : இனற்ினல்     நதிப்பண்கள் : 150  நபம் : 3.00 நணி 

 

1.    13 Al27
 நற்றும் 14Si28 என் அடக்கருக்கள் எதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமநமம்? 

அ) ஐந ாநடாப்ன     ஆ) ஐந ார்     இ) ஐப ாநடான்     ஈ) ஐப ாபநர்  

 2.   யிய ானத்தில் னன்டுத்தப்டும் கதிரினக்க ஐந ாநடாப்ன? 

 அ) 15P31
       ஆ) 15P32    இ) 11Na23

     ஈ) 11Na24
   

3.  எதிர்க்குினிடப்ட்ட நின்ழுத்த  ரிவு குிப்து  

அ) நின்ன யிம   ஆ) திருப்ன யிம   இ) நின்நாட்டம்  ஈ) நின்ன ப ிவு 

4. ப்னமந யிடுதிின் அகு 

அ) C2N-1m-2   ஆ) Nm2C-2   இ) அகு இல்ம   ஈ) NC-2m-2 

5. நின்காந்ததூண்டல் னன்டாதது  

அ) நின்நாற்ி   ஆ) அமசூநடற்ி  இ) AC நின்நாற்ி  ஈ) அமடப்னசுருள் 

6. நின்ினற்ி யிதி எப்டுயது  

அ) ஆம்ினர் ீச் ல் யிதி    ஆ) ிபம்நிங் யக்மக யிதி  

இ) ிபம்நிங் இடக்மக யிதி    ஈ) பன்ஸ் யிதி 

7. ந ாநாக்பாி முமனில் ின்யருயயற்ில் எமய னமகடசுருில் திக்கப்டும்?  

அ) அதிர்பயண், யசீ்சு  ஆ) கட்டம், யசீ்சு  இ) கட்டம், அதிர்பயண்  ஈ) 
அதிர்பயண் நட்டும் 

8. ரூி தண்டில் உள் குநபாநின அனிகள்  

அ)  ியப்ன ிமன உட்கயரும்    ஆ) ச்ம  ிமன உட்கயரும்  

இ) ீ ிமன உட்கயரும்    ஈ) ச்ம  ிமன உநிழும் 
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9. குிப்ிட்ட ீம் பகாண்ட தாநிபக் கம்ினின் நின்தமட அதன் ீம் இரு 
நடங்கக்காப்டும்     நாது அதன் நின்தமட எண்  

அ) இரு நடங்காகும்     ஆ) ான்கில் ரு ங்காகும்  

இ) ான்கு நடங்காகும்     ஈ) நாறுடாது 

10. னன் பதாடக்க அதிர்பயண்ணில், எக்ட்பான்கின்  திம நயகம்  

அ) சுமி   ஆ) பருநம்   இ)  ிறுநம்   ஈ) முடியிி 

11.  ிப்ன  ார்ினல் பகாள்மகனின்டி அமத்து குிப்ானங்கிலும் நாிினாக 
இருப்து  

அ) ிம   ஆ) ீம்   இ) காம்  ஈ) ினின் திம நயகம் 

12. பதாம கினிால் அனுப் நயண்டின அச் டித்த ஆயணத்மத நின்மகாக 
நாற்றும் மும  

அ) எதிபபாிப்ன  ஆ) யரிக்கண்நணாட்டம்  இ) ண்நற்ம்  ஈ) ி நாறுாடு 

13. பதாமக்காட் ினில் நமப்ன துடிப்ன அிக்கப்டுயது  

அ) கிமடத்த தகடுகளுக்கு     ஆ) ப ங்குத்து தகடுகளுக்கு  

இ) கட்டுப்டுத்தும் கிரிடுக்கு     ஈ) இமமக்கு 

14. சூநடற்றும் இமமனாக ிக்நபாம் னன்டுத்தப்டுகிது. ஏபில் அது  

அ) குமந்த நின்தமட எண் பகாண்டது  ஆ) குமந்த உருகு ிம 
பகாண்டது  

இ) அதிக நின்தமட எண் பகாண்டது   ஈ) அதிக கடத்தும் எண் பகாண்டது 

15. ரு பயப் நின்ிபட்மடனின் குிர்  ந்தினின் பயப்ிம 200
C,  திருப்ன 

பயப்ிம 2700
C எில்  னபட்டு பயப்ிம  

அ) 520
0
C   ஆ) 540

0
C   இ) 500

0
C   ஈ) 510

0
C 

16. ி உநிழ்வு மடநனாடில் உநிமப்டும் ினின் ிம் எதம  ார்ந்தது?  

அ) அதன் ின்நாக்கு  ார்ன    ஆ) முன்நாக்கு நின்நாட்ட அவு  

இ) அதன் முன்நாக்கு  ார்ன    ஈ) குமக்கடத்தி  பாருின் யமக 
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17. ஒபச்சு டிகத்திற்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு 

அ) டூர்நமன்  ஆ) மநக்கா  இ) னட்பாகம்  ஈ) கிக்கல் 

18. ின்யருயயற்ில் எந்த யிமயால் நட்டும் ினின் குறுக்கம ண்ம யிக்க    

    முடிமம் அ) குறுக்கீட்டு யிமவு  ஆ) யிிம்ன யிமவு   இ) த யிமவு  

            ஈ) எதிபபாித்தல் 

19.  ந நின்ழுத்தப் பப்ில் உள் இரு னள்ிகளுக்கு இமடநன 500µc நின்னூட்டத்மத  
கர்த்த  ப ய்னப்டும் நயம  

அ) சுமி  ஆ) யபம்னள் நர்க்குி நதிப்ன  இ) யபம்னள் எதிர்க்குி நதிப்ன  ஈ) 
முடியிி 

20. 1 கூலும் நின்னூட்டத்திிருந்து உருயாகும் நின்யிம க் நகாடுகின் எண்ணிக்மக  

அ)  1.129×1011   ஆ) 1.6×10-19   இ) 6.25×1018   ஈ) 8.85×10-12
 

 

21. பகாடுக்கப்ட்ட அமநப்ின் ாஜிக் ப னல்ாட்டுக்குரின நகட் 

  
அ)  AND   ஆ) OR    இ) NAND   ஈ) EXOR 

 

22.  ிிக்கின் யிக்கப்ட்ட ஆற்ல் இமடபயினின் நதிப்ன 
 

அ)  0.7 eV   ஆ) 0.4 eV   இ) 1.1 eV   ஈ) 10 eV 
 

23. நின்நாற்ி ப னல்டுயது  

அ)  AC  னில் நட்டும்    ஆ) DC னில் நட்டும்   

இ) AC நற்றும்  DC னில்  ஈ) DC மன காட்டிலும் AC னில் திம்ட ப னல்டும் 

24. நர் திம  நின்நாட்டத்திற்கு ரு நின்நதக்கினின் நின்நறுப்ன (xc) என்து  

அ) சுமி   ஆ) முடியிி   இ) π /2    ஈ) π 
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25. 1 amu ன் நதிப்ன  

அ) 931  eV  ஆ) கார்ன் அடயின் ிம  இ) ரு னநபாட்டாின்  ிம 
 ஈ)1.66×10-27 kg  

26. கீழ்காடம் அடக்கரு யிமனில் 13Al27 + 2He4 —› X + 0n1 திநம் x  என்து 

அ) 15Si30   ஆ) 15P30   இ) 15Si30   ஈ) 15Si29 

27. நின்காந்த அமகில், நின்னம் E நற்றும் காந்தனம் B க்கு இமடநன உள் கட்ட 
நயறுாடு  அ) π /4    ஆ) π /2    இ) π    ஈ) சுமி 

28. ஒர் ிக்கற்ம கண்ணாடித் தத்தில் தயிமவுக் நகாணநாகின 57.50 
டுநகாணத்தில்  யிழும்நாது, டுகதிருக்கும் எதிபபாிப்னக் கதிருக்கும் இமடநன உள் 
நகாணம்  

அ) 57.50    ஆ) 35.50    இ) 1150    ஈ) 900 

29. ந ாடின ஆயி யிக்கு உநிழும் D1, D2 யரிகின் அமீம்  

அ)589.6nm, 589nm    ஆ)589nm, 589.6nm   

இ)589.3nm, 589nm    ஈ)589nm, 589.3nm 

30. நாரின் பகாள்மகனின்டி , குிப்ிட்ட தித்தினா நதிப்னகமப் பறும் அவு  

அ) இனக்க ஆற்ல்  ஆ) ிம ஆற்ல்  இ) நகாண உந்தம்  ஈ) உந்தம் 

 

31. ிம நின்ினில் காஸ் யிதிமனக் கூறு.  

32. இடி, நின்ின்நாது ரு நபத்தடினில் ிற்மத யிட ரு நருந்து அல்து 

காரினுள் இருப்து   ாதுகாப்ாது. ஏன்?  

33. 00
C ல் ிக்நபாம் கம்ினின் நின்தமட 10Ώ அதன் நின்தமட பயப்ிம எண் 0.004/0C  

ீரின் பகாதி  ிமனில் அதன் நின்தமடமனக் கணக்கிடுக. முடிமயப்ற்ின உன் 

யிக்கத்மத தருக.  

34. கிர்ச் ப்ின் I. நின்நாட்ட  யிதி II. நின்ழுத்த யிதி ஆகினயற்மக் கூறு.  
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35. இழுப்ன திம நயகம் யமபனறு. அதன் அகு என்?  

36. யிம னின் அடிப்மடனில் ஆம்ினர் என்மத யமபனறு. 

37. ரு யிநாத்தின் இக்மகனின் முமகளுக்கிமடநன உள் தூபம் 20.48m.  இது 

யடக்கு நாக்கி  40 ms-1 என் நயகத்தில் க்கிது. னயிக்காந்தப்னத்தின் ப ங்குத்துக் 

கூறு அவ்யிடத்தில் 2×10-5 T  எில் இக்மகனின் முமகளுக்கு இமடநன 

தூண்டப்டும் நின்ினக்கு யிம மனக் கணக்கிடுக. 

38. தூண்டப்ட்ட நின்ினக்கு யிம மன நதாற்றுயிக்கும் முமகள் னாமய?  

39. டின்டால் ிச் ிதல் என்ால் என்? 

40. தயிமவுநாினில் 60cc கமப ல் 300mm ீம் பகாண்ட ந ாதமக்குமனினுள்  

மயக்கப்டும்  நாது 90 சுமற்ப்டுகிது. சுமற் ித் தின் எண் 600எில் கமப ிலுள் 

 ர்க்கமபனின் அவு என்? 

41. நநாஸ்ந யிதிமனக் கூறு. 

42. இந்துப்னப் டிகத்தில் அணிக்நகாமய இமடபயி d= 2.82A0 இப்டிகத்திமக் பகாண்டு 

முதல்  யரிம னில் கணக்கிடப்டும் பருந அமீத்மதக் காண்க. 

43. ிநின் கன்கின்  எமயநனனும் மூன்று னன்கம எழுதுக.  

44. பகாடுக்கப்ட்ட அடக்கருக்கில் இருந்து ஐந ாநடாப்னகள், ஐந ாார்கள் நற்றும் 

ஐந ாட்டன்கின்  நஜாடிகம நதர்வு ப ய்க. 11Na22, 12Mg24, 11Na24, 10Ne23. 

45. ந ாடி உருயாதல் நற்றும் ருப்பாருள் அமிதல் என்ால் என்?  

46. ப ர் முிவு என்து என்?  

47. எதிர்ப் ின்னூட்டத்தால் யிமமம் ற்னன்கள் னாமய?  

48. ரு பருக்கிக்கு எதிர்ப் ின்னூட்டம் பகாடுக்கப்டும்நாது அதன் பருக்க எண் 

50ிருந்து 25எக் குமகிது. அதன் ின்னூட்டத் தகயிமக் காண்க. 

49. NPN டிபான் ிஸ்டரின் பாது உநிழ்ப்ான் சுற்றுப்டம் யமபக.  

50. தாவு பதாமவு என்ால் என்? 
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51. இமணத்தட்டு நின்நதக்கினில் ந நித்து மயக்கப்ட்டுள் ஆற்ல் q2/2c எ ிறுவுக. 

52. நின்ாற்குத்தில் ாபநட இபண்டாம் யிதிமன  ரிார்த்தம யியரி.  

53. நயால்ட் நீட்டமபக் பகாண்டு நின்கின் அகநின்தமடமனக் காடம் ந ாதமமன 

யியரி.  

54. ரு கால்யாநீட்டமப எவ்யாறு நயால்ட் நீட்டபாக நாற்ாம்? 

55. 200 சுற்றுகமமம் 0.04m2 குறுக்குப் பப்மமம் பகாண்டுள் கம்ிச்சுருின் யமிநன 

ப ல்லும்  காந்தப்னம் 0.2 யிாடினில் 0.1Wbm-2 ிருந்து 0.04Wbm-2ஆக நாறுகிது எில் 

தூண்டப்டும் நின்ினக்கு யிம மனக் கணக்கிடுக. 

56. மக்கல் ட்டகத்மத யியரி.  

57. ம ட்பஜன் ிநாம யரிம கம யியரி. (டம் யமபன நதமய இல்ம) . 

58. ிநின் யிமயிற்கா ஐன்ஸ்டீன்  நன்ாட்மட யருயி.  

59. ிநின் கன்கின் னன்கள் னாமய? 

60.  ிறுஅவு நபடான் திந பாருள்  ிமதயமடன ஆகும் காத்மத கணக்கிடுக. 

    [T1/2= 3.8ாட்கள்]             (அல்லது) 

   கதிரினக்க ப னல்ாடு 1curie என்ிருக்கும் நபடினத்தின் ிம ஏக்குமன 1g எக் 

காட்டு.           [T1/2=1600 ஆண்டுகள்] . [1 curie =  ிமதவுகள்/யிாடி] 

61. டீநார்கன் நதற்ங்கம கூி ிறுவுக.  

62. நபடாரின் தத்துயம் னாது? அதன் னன்ாடுகமக்  கூறு? 

 
 
 

63. நின்இருமும என்ால் என்? நின்இருமுமனின் அச்சுக்நகாட்டில் உள் ரு 

னள்ினில் ஏற்டும்   நின்னத்திற்கா நகாமயமன யருயி.  

64. ம க்நாட்பாின் அமநப்ன, நயம ப ய்மம் யிதத்மத யியரி. 
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65. ரு கட்ட ac நின்ினற்ினின்  தத்துயம், அமநப்ன, ப னல்ாடு ஆகினயற்ம யியரி.  

66. னங் இபட்மடப்ிவு ஆய்யில் ட்மட அகத்திற்கா நகாமயமனப் பறுக.  

67. எக்ட்பாின் நின்னூட்ட ிமத்தகவு J .J .தாம் ன் ந ாதமமன யியரி.  

68. பனின்ப்ரிட்ஜ் ிம ிநாமநாி அமநப்ன, நயம ப ய்மம் யிதத்மத யியரி.  

69. திருத்துதல் என்ால் என்?  நன்சுற்று அமத்திருத்தி  ப னல்டுதம யியரி. 

70. கருப்ன பயள்ம பதாமக்காட் ி எற்ினின் ப னல்மும கட்டப்டம் யமபந்து 

யிக்குக, 

……………………………………………………………………………… 
L.MANIVANNAN. M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., GHSS AYYAPPANAYAKKANPETTAI. ARIYALUR Dt. CELL: 9543595110 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த தததினிிருந்து 3 
யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு 
டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

Mr. L.MANIVANNAN. M.Sc., M.Phil., B.Ed.,  

446, SIVAN KOVIL STREET, THIRUKKALAPPUR & POST, UDAYARPALAYAM 
TALUK, ARIYALUR DISTRICT. PIN- 621 805. Mobile: 9543595110 
If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, Pasmarpenda,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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