
 

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அய்யப்பநாயக்கன்மபட்லை  

மாதிரி காலாண்டுத் ததர்வு ( செப் – 2016 ) 
பாைம் : இயற்பியல்      வகுப்பு : 12   மநரம் : 3.00 ேணி மோத்த ேதிப்மபண்கள் : 150 

பகுதி - அ 
I.  ெரியான விடைடயத் ததர்ந்சதடுத்து எழுதவும். (அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்)   

1. விடுதிறனின் அலகு          30×1=30 
அ) C2N-1m-2   ஆ) Nm2C-2   இ) அைகு இல்லை   ஈ) NC-2m-2 

2. ெம மின்னழுத்தப் பரப்பில் உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடைதய 500µC மின்னூட்ைத்டத நகர்த்த செய்யப்படும்   

  தவடல  அ) சுழி   ஆ) வரம்புள்ள மநர்க்குறி ேதிப்பு  இ) வரம்புள்ள எதிர்க்குறி ேதிப்பு      ஈ) முடிவிைி               

3. ஒரு புள்ளி மின்னூட்ைத்திலிருந்து 2m சதாடலவின் மின்புலச்செறிவு 400 Vm-1 எத்சதாடலவில் அதன்   

   மின்புலச்செறிவு 100 Vm-1 ஆக அடமயும்?  அ) 50 cm  ஆ) 4 cm  இ) 4 m  ஈ) 1.5 m  

4. மின்னூட்ைங்களின் குவாண்ைமாக்கடல குறிக்கும் ெமன்பாடு  
அ) q = ne   ஆ) q = n/e    இ) q = e/n   ஈ) e = qn 

5. 1 கூலும் மின்னூட்ைத்திலிருந்து உருவாகும் மின்விடெக் தகாடுகளின் எண்ணிக்டக  

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

6. ஒவ்சவாரு பக்கமும் 10 cm நீளமுள்ள ஒரு அறுங்தகாணம் அதன் ஒவ்சவாரு உச்ெியிலும் 5 µC  

  மின்னூட்ைத்டதப் சபற்றுள்ளது எனில் அதன் டமயத்தில் மின்னழுத்தம்  

அ)  2.7×104 V  ஆ) 2.7×106 V  இ) 2.7×108 V   ஈ) 2.7 V  

7. குறிப்பிட்ை நீளம் சகாண்ை தாமிரக்கம்பியின் மின்தடை R. நீளம் இரு மைங்காக்கப்படும்தபாது, அதன்  

   மின்தடைஎண் அ) இரு ேைங்காகும்  ஆ) பாதியாகும்  இ) நான்கு ேைங்காகும்  ஈ) ோறுபைாது   

8. சவப்ப நிடல குடறயும்தபாது, மின்காப்பு சபாருளின் தன்மின்தடை எண் 

அ) அதிகரிக்கும்   ஆ) குலறயும்  இ) ோறுபைாது   ஈ) சுழியாகும்  

9. ஒரு கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மீது குறிக்கப்பட்டுள்ள நிறக்குறியீைானது நீலம், பச்டெ, மஞ்ெள் எனில்         

   அந்த கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மின்தடை   அ) 650 ஆ) 650K இ) 65  ஈ) 65K 

10. பின் வரும் ொதனங்களில் ஒன்றின் மின்தடை மிகக்குடறவு 

அ) இயங்கு சுருள் கால்வனாேீ;ட்ைர்  ஆ) 0-1 A அம்ேீட்ைர் இ) 0–10 A அம்ேீட்ைர்  ஈ) மவால்ட் ேீட்ைர் 

11. கிடைத்தளத்தில் ஒரு நீண்ை தநரான மின்கம்பி 50A மின்தனாட்ைத்டத வைக்கிலிருந்து சதற்காக கைத்தி  

    செல்கிறது எனில் கம்பியிலிருந்து 2.5m கிழக்கு திடெயில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் காந்தப்புலத்தின் திடெ  

அ) தளத்திற்கு இலணயாக உள்மநாக்கி மெயல்படும்  ஆ)தளத்திற்கு இலணயாக மவளிமநாக்கி மெயல்படும் 

இ) தளத்திற்கு மெங்குத்தாக உள்மநாக்கி மெயல்படும் ஈ) தளத்திற்கு மெங்குத்தாக மவளிமநாக்கி மெயல்படும் 

 

www.Padasalai.Net                                                     www.TrbTnpsc.com

www.Padasalai.Net



 

12. ஒரு சவப்ப மின்னிரட்டையில் குளிர்ெந்தி சவப்பநிடல 200C திருப்பு சவப்பநிடல 2700C எனில், புரட்டு   

    சவப்பநிடல   அ) 5200 C   ஆ) 5400 C    இ) 5000 C   ஈ) 5100 C 

13. சலன்ஸ் விதி எதன் அடிப்படையிலானது  

அ) ேின்னூட்ை அழிவின்லே  ஆ) பாய அழிவின்லே இ) உந்த அழிவின்லே ஈ) ஆற்றல் அழிவின்லே  

14. மின்காந்த தூண்ைல் பயன்படுத்தப்பைாதது 

அ) ேின்ோற்றி   ஆ) அலற சூமைற்றி இ) AC ேின்னியற்றி  ஈ) அலைப்புச்சுருள் 

15. சென்றி என்பது   அ) VsA   ஆ) WbA-1 இ) ΩS-1   ஈ) இலவ அலனத்தும் 

16. 5 A தநர்திடெ மின்தனாட்ைம் உருவாக்கும் அதத அளவு சவப்ப விடளடவ உருவாக்கும் மாறுதிடெ   

    மின்தனாட்ைத்தின் அளவு  அ) 50A rms ேின்மனாட்ைம்    ஆ) 5A மபருே ேின்மனாட்ைம்  

இ) 5A rms ேின்மனாட்ைம்   ஈ) இவற்றுள் எதுவுேில்லை 

17. தநர்கைத்தியின் தன்மின்தூண்ைல்  அ) சுழி  ஆ) முடிவிைி     இ) ேிக அதிகம்  ஈ) ேிகவும் ெிறியது 

18. AC மின்சுற்று ஒன்றில் I = I0 Sin (t+/2) என்ற மின்தனாட்ைமானது e = E0 Sin (t-/2) என்ற  மின்னியக்கு   

   விடெடய விை எந்த கட்ை அளவில் பின்தங்கி உள்ளது?   

அ)  /2       ஆ) /4       இ)     ஈ) 0  

19. மின்காந்த அடலகளில், மின்புலம் E மற்றும் காந்தபுலம் B க்கு இடைதய உள்ள கட்ை தவறுபாடு  

அ) π /4     ஆ) π /2     இ) π    ஈ) சுழி 

20. அணு நிறமாடல என்பது   அ) தூய வரிநிறோலை  ஆ) மவளிவிட்டு பட்லைநிறோலை   

இ) உட்கவர் வரிநிறோலை  ஈ) உட்கவர் பட்லைநிறோலை 

21. 600 தள விடளவு தகாணத்திற்க்கான ஒளி விலகல் எண்  

அ) 1.732    ஆ) 1.414   இ) 1.5         ஈ) 1.468 

22. ஒரு ஒளியின் அடலநீளம் 3 ல் ஒரு பகுதியாக (1/3) குடறந்தால் அதன் ெிதறல் அளவு 
 

அ)81 ேைங்கு அதிகரிக்கும் ஆ)81 ேைங்கு குலறயும் இ)256 ேைங்கு அதிகரிக்கும் ஈ)256 ேைங்கு அதிகரிக்கும் 

23. ஓர் ஒளிக்கற்டற கண்ணாடித் தளத்தில் தளவிடளவு தகாணமாகிய 57.5 படுதகாணத்தில் விழும்தபாது 

    படுகதிருக்கும் எதிசராளிப்பு கதிருக்கும் இடைதய உள்ள தகாணம்   

அ) 57.5     ஆ) 35.5     இ) 115      ஈ) 90 

24. ஒரு மின்காந்த அடல சவற்றிைத்தில் Z திடெயில் பயணிக்கிறது எனில் அதன் மின் மற்றும் காந்தப்புல   

   சவக்ைர்களின் திடெகள் முடறதய 

   அ) X-Yதிலெயில் ஒன்றுக்மகான்று இலணயாக இருக்கும் ஆ)X-Yதிலெயில் ஒன்றுக்மகான்று மெங்குத்தாகஇருக்கும் 

   இ) Y-Zதிலெயில் ஒன்றுக்மகான்று இலணயாக இருக்கும் ஈ)Y-Zதிலெயில் ஒன்றுக்மகான்று மெங்குத்தாக இருக்கும் 
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25. டெட்ரஜன் அணுவில் பின்வரும் சபயர்வுகளில் எதில் சபரும அடலநீளம் ததான்றும்? 

அ) 21    ஆ) 41    இ) 65      ஈ) 52 

26. ரிட்பர்க் மாறிலியின் அலகு   அ) m       ஆ) m-1  இ) m-2   ஈ) அைகு இல்லை  

27. டெட்ரஜன் அணுடவ அடி நிடலயிலிருந்து கிளர்ச்ெியாக்கத் ததடவயான குடறந்தபட்ெ ஆற்றல் (அல்லது)  

    முதல் கிளர்ச்ெியாக்க மின்னழுத்த ஆற்றல் அ) 13.6 eV ஆ) 10.2 eV இ) 3.4 eV ஈ) 1.89 eV 

28. தபாரின் சகாள்டகயின்படி, குறிப்பிட்ை தனித்தனியான மதிப்புகடள சபறும் அளவு 

அ) இயக்க ஆற்றல்  ஆ) நிலை ஆற்றல்    இ) மகாண உந்தம்  ஈ) உந்தம் 

29. ஏறுவரிடெ அடிப்படையில்  எலக்ட்ரான் (e), புதராட்ைான்(p), நியூட்ரான்(n), ஆல்பா துகள்() ஆகியவற்றின்   

    மின்னூட்ை நிடறத்தகவுகள் முடறதய   அ) e,p,n,  ஆ) n,p,e, இ) n,,p,e ஈ) n,p,,e 

30. டெட்ரஜன் அணுவிற்கான முதல் மூன்று தபார் சுற்றுப்பாடதகளின் பரப்புகளின் தகவு  

அ) 1:1/2:1/3     ஆ) 1:2:3     இ) 1:4:9    ஈ) 1:16:81 

பகுதி – ஆ 

II. எடவதயனும் 15 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.                                   15×3=45 

31. இடி, ேின்னைின்மபாது ேரத்தினடியில் நிற்பலத விை ஒரு மபருந்து அல்ைது காரினுள் இருப்பது பாதுகாப்பானது ஏன்?  

32. கூலும் – வலரயறு.    33. ேின்காப்பின் ேின்முலனவாக்கல் என்றால் என்ன? 

34. இழுப்புத்திலெமவகம் - வலரயறு.  35. கிர்ச்ெப்பின் விதிகலளக் கூறு.     

36. ேின்னியக்கு விலெக்கும் ேின்னழுத்த மவறுபாட்டிற்கும் உள்ள மவறுபாடுகள்யாலவ? 

37. 00C ல் நிக்மராம் கம்பியின் ேின்தலை 10Ώ அதன் ேின்தலை மவப்பநிலை எண் 0.004/0C  நீரின் மகாதி நிலையில் அதன்  

   ேின்தலைலயக் கணக்கிடுக. முடிலவப்பற்றிய உன் விளக்கத்லத தருக. 

38. ஒரு கைத்தி ேீக்கைத்தியாக ோறும் மபயர்வு மவப்பநிலையில் ஏற்படும் ோறுபாடுகலள எழுதுக.   

39. மபல்டியர் குணகம் வலரயறு.   40. விலெயின் அடிப்பலையில் ஒரு ஆம்பியர் என்பலத வலரயறு.  

41. பிளேிங்கின் இைக்லக விதிலய எழுதுக.  42. ோறுதிலெ ேின்மனாட்ைத்தின் rms ேதிப்பு வலரயறு. 

43. 25 சுழற்ெிகலளக் மகாண்ை லென் வடிவ ேின்மனாட்ைத்தின் rms ேதிப்பு 30A எனில் அதற்கான ெேன்பாட்லை எழுதுக.  

44. தரக்காரணி என்பதலன வலரயறு.  

45. தளவிலளவுோனியில் 60cc கலரெல் 300mm நீளம் மகாண்ை மொதலனக் குழாயினுள் லவக்கப்படும் மபாது 90  

   சுழற்றப்படுகிறது. சுழற்ெித்திறன் எண் 600 எனில் கலரெைில் உள்ள ெர்க்கலரயின் அளவு என்ன?   

46. டின்ைால் ஒளிச்ெிதறல் என்றால் என்ன? 47. லைமென்ஸ் தத்துவத்லத எழுதுக. 

48. மைெரின் ெிறப்பியல்புகள் யாலவ?  49. வன் X - கதிர்கள், மேன் X - கதிர்கள் மவறுபடுத்துக. 

50. இந்துப்புப் படிகத்தில் அணிக்மகாலவ இலைமவளி d = 2.82 A0.  இப்படிகத்திலனக் மகாண்டு முதல் வரிலெயில்  

   கணக்கிைப்படும் மபருே அலைநீளத்லதக் காண்க.    
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பகுதி – இ 

III. வினா எண் 56க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். மீதமுள்ள வினாக்களில் எடவதயனும் 6    

   வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.         7×5=35                                   

51. ேின்விலெக்மகாடுகளின் பண்புகள் யாலவ?   

52. இலணத்தட்டு ேின்மதக்கியில் மெேித்து லவக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல் q2/2c என நிறுவுக.                         

53. இரு ேின்தலையாக்கிகள் மதாைரிலணப்பிலும், பக்க இலணப்பிலும் உள்ளமபாது மதாகுபயன் ேின்தலைகள் முலறமய     

    10 Ω  ேற்றும் 2.4 Ω எனில், தனித்தனியான ேின்தலைகள் என்ன?                  

54. வடீ்ஸ்ைன் ெேனச்சுற்றில் ெேநிலைக்கான நிபந்தலனலயப் மபறுக. 

55. ஒரு கால்வனா ேீட்ைலர எவ்வாறு அம்ேீட்ைராக ோற்றைாம்? 

56. 20Ώ ேின்தலை மகாண்ை கால்வனாேீட்ைர் ஒன்று 50mA ேின்மனாட்ைத்திற்கு முழு விைகலைக் மகாடுக்கும்.  

   i) 20A அளக்கும் அம்ேீட்ைராக, ii) 120V அளக்கும் மவால்ட் ேீட்ைராக எவ்வாறு ோற்றைாம்? (அல்லது) 

    500 சுற்றுகளும், 6×10-4 m2 குறுக்குப்பரப்பும் மகாண்ை மெவ்வகக் கம்பிச்சுருள் 10-4 T காந்தத்தூண்ைல்  மகாண்ை   

    ஆரவியல் காந்தப்புைத்தில் மதாங்கவிைப்படுகிறது. மதாங்கவிைப்பட்ை கம்பிப்மபாருளின் முறுக்குவிலெோறிைி  

    5×10-10 Nm/Degree எனில் 100 விைகலை ஏற்படுத்தும் ேின்மனாட்ைத்திலனக் கணக்கிடுக.                

57. ஒரு சுருள் உள்ளைங்கும் பரப்லப ோற்றுவதன் மூைம் ேின்னியக்குவிலெ தூண்ைப்படும் விதத்லதவிளக்குக.  

58. ேின்ோற்றியின் பல்மவறு இழப்புகலளயும் அவற்லற குலறக்கும் முலறகலளயும் கூறுக. 

59. 1cm அகைத்தில் 5000 மகாடுகள் வலரயப்பட்ை விளிம்பு விலளவு கீற்றணியின் ேீது ஓரியல் மூைத்தில் இருந்து   

   இலணக்கற்லற ஒளியானது குத்தாக படும்படி லவக்கப்படுகிறது. இரண்ைாம் வரிலெ பிம்பம் 300 மகாணத்தில்   

   ஏற்பட்ைால் ஒளியின் அலைநீளத்லத கணக்கிடுக.   60. புருஸ்ைர் விதிலயக் கூறி நிரூபி.  

61. லைட்ரெனின் நிறோலை வரிகலள விவரி.   62. பிராக் விதியிலனக் கூறி வருவி.    

பகுதி – ஈ 

Iv. எடவதயனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.                                    4×10=40 

63. காஸ் விதிலயக் கூறு. காஸ் விதியிலனப் பயன்படுத்தி மநரான முடிவிைா நீளம் மகாண்ை ேின்னூட்ைம் மபற்ற   

   கம்பியினால் ஏற்படும் ேின்புைத்திற்கான மகாலவ வருவி.    

64. ேின்இருமுலனயால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் ேின்னழுத்தத்திற்கான மகாலவலய வருவி.   

65. ேின்மனாட்ைம் பாயும் நீண்ை ஈறிைாக்கைத்தியால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தத்தூண்ைலுக்கான மகாலவலய மபறுக. 

66. காந்தப்புைத்லதப் மபாறுத்து கம்பிச்சுருளின் திலெயலேப்லப ோற்றுவதன் மூைம், அதனுள் ேின்னியக்கு விலெலய   

   தூண்டும் முலறலய கருத்தியல் விளக்கத்துைன் விவரி. 

67. ேின்ோற்றியின் தத்துவம்,அலேப்பு ேற்றும் மெயல்படும் விதம் ஆகியவற்லற பைத்துைன் விவரி. 

68. குறுக்கீட்டு விலளவு என்றால் என்ன? யங் இரட்லைபிளவு ஆய்வில் பட்லைஅகைத்திற்கான மகாலவலய மபறுக.  

69. மபார் மகாள்லகயின் அடிப்பலையில் nவது வட்ைப்பாலதயின் ஆரத்திற்கான மகாலவலயப் மபறுக. 

70. ரூபி மைெரின் மெயல்பாட்டிலனத் மதளிவான பைத்துைன் விவரி. 
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