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அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அய்யப்பநாயக்கன்மபட்லை 

அரையாண்டு முன் மாதிரித் ததர்வு நவம்பர்-2016 
பாைம் : இயற்பியல்      வகுப்பு : 12   மநரம் : 3.00 ேணி மோத்த ேதிப்மபண்கள் : 150 

பகுதி - அ 
I.  சரியான விரைரயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதவும். (அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரையளிக்கவும்)   

1. ரைட்ைஜன் அணுவில் பின்வரும் தபயர்வுகளில் எதில் தபரும அரைநீளம் ததான்றும்?  30×1=30 

அ) 2  1   ஆ) 4  1  இ) 6  5   ஈ) 5  2 

2. தகாடுக்கப்பட்ை அரமப்பின் ைாஜிக் தசயல்பாட்டுக்குரிய தகட் 

அ)  AND  ஆ) OR   இ) NAND   ஈ) EXOR 
                                                                                                                                     
3. ததாரை நகைியினால் அனுப்ப தவண்டிய அச்சடித்த ஆவணத்ரத மின்னரைகளாக மாற்றும் முரை  

அ) எதிமராளிப்பு  ஆ) வரிக்கண்மணாட்ைம்  இ) பண்மபற்றம்  ஈ) ஒளி ோறுபாடு  

4. தைாதைாக்ைாபி முரையில் பின்வருவனவற்ைில் எரவ புரகபைசுருளில் பதிக்கப்படும்?  

அ) அதிர்மவண், வசீ்சு  ஆ) கட்ைம், வசீ்சு  இ) கட்ைம், அதிர்மவண்  ஈ) அதிர்மவண் ேட்டும் 

5. 6 cm  ஆைமுள்ள மின்னூட்ைம் தபற்ை ஒரு உள்ளைீற்ை உதைாக தகாளத்தின் தமற்பைப்பில் மின்னழுத்தம் 12 V   

   எனில், தகாளத்தின் ரமயத்தில் மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பு      

அ) 24 V  ஆ) 12 V  இ) 6 V   ஈ) 2 V                                                                                                                                                              

6. நியூட்ைன் வரளயத் ததாகுதியில், கண்ணாடித் தட்டுக்கும் தட்ைக் குவி தைன்சுக்கும் இரையில் ஒரு துளி நீர்  

   ரவக்கப்பட்ைால், வரளயத் ததாகுதி 

அ) சுருங்கும்  ஆ) விரிவலையும்    இ) ோறாது     ஈ) முதைில் விரிவலையும் பின்பு சுருங்கும் 

7. பயன் ததாைக்க அதிர்தவண்ணில், எைக்ட்ைான்களின்  திரசதவகம்  

அ) சுழி   ஆ) மபருேம்   இ) சிறுேம்   ஈ) முடிவிைி 

8. சம மதிப்பு மின்தரை உரைய மின்தரைகள் ததாைரிரணப்பில் இருப்பின், ததாகுபயன் மின்தரை 

        அ) n/R    ஆ) R/n   இ) 1/nR   ஈ) nR 

9. சுற்றுகளின் எண்ணிக்ரக அதிகரிக்கப்படும் தபாது இரு சுருள்களுக்கு  இரைதயயான பரிமாற்று  மின்தூண்ைல்   
    
   எண் மதிப்பானது   அ)  அதிகரிக்கும்  ஆ) குலறயும்  இ) ோறாது  ஈ) சுழியாகும் 
                                                                                                                                     
10. தநர்திரச மின்தனாட்ைத்ரத தன் வழிதய பாய அனுமதிக்காத கருவி 

அ) ேின்மதக்கி   ஆ) ேின்தூண்டி  இ) ேின்தலையாக்கி  ஈ) இலவயலைத்தும் 

11. உள்ளடீுகள் ஒன்ைின் நிைப்பியாக மற்தைான்று அரமயும்தபாது மட்டுதம தவளியீடு 1 என அரமயும் ைாஜிக்   

    தகட்  அ) AND    ஆ) NAND   இ) NOR   ஈ) EXOR 
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12. விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கதிரியக்க ஐதசாதைாப்பு 

 அ) 15P31       ஆ) 15P32    இ) 11Na23      ஈ) 11Na24   

13. ஊடுருவும் திைன் அடிப்பரையில் பின்வருவனவற்ரை ஏறு வரிரசயில் வரிரசப்படுத்துக 

அ)       ஆ)     இ)      ஈ)    

14. பின்வருவனவற்ைில் எந்த விரளவால் மட்டும் ஒளியின் குறுக்கரை பண்ரப விளக்க முடியும்  

அ) குறுக்கீட்டு விலளவு   ஆ) விளிம்பு விலளவு   இ) தள விலளவு    ஈ) எதிமராளித்தல் 

15. கீழ்காணும் அணுக்கரு விரனயில் 7N14 + 0n1 —› X + 1H1  தனிமம் x  என்பது 

அ) 6N14    ஆ) 6C14   இ) 6O14    ஈ) 7C13  

16. ஒளி உமிழ்வு ரைதயாடில் உமிழப்படும் ஒளியின் நிைம் எதரன சார்ந்தது? 

அ) அதன் பின்மைாக்கு சார்பு   ஆ) முன்மைாக்கு ேின்மைாட்ை அளவு                                

 இ) அதன் முன்மைாக்கு சார்பு   ஈ) குலறக்கைத்திப் மபாருளின் வலக 

17. 600 தள விரளவு தகாணத்திற்க்கான ஒளி விைகல் எண் 

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

18. தபாருள் ஒன்ைின் ஒளிமின் தவளிதயற்று ஆற்ைல் 3.3 eV எனில் பயன் ததாைக்க அதிர்தவண் 

அ) 8×1014 Hz   ஆ) 8×1010 Hz    இ) 5×1020 Hz  ஈ) 4×1014 Hz 

19. சைீற்ை மின்புைத்தில், புைத்திற்கு இரணயாக, மின் இருமுரன ஒன்ைிரன, அதன் அச்சு அரமயுமாறு ரவத்தால்,   

   அது உணர்வது     அ) மோத்த விலசலய ேட்டும்   ஆ) திருப்பு விலசலய ேட்டும்  

இ) மோத்த விலச ேற்றும் திருப்பு விலச இரண்லையும் ஈ) மோத்த விலசயுேல்ை, திருப்பு விலசயுேல்ை   

20. தபாரின் தகாள்ரகயின்படி , குைிப்பிட்ை தனித்தனியான மதிப்புகரளப் தபறும் அளவு  

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

21. காமினி அணுக்கரு உரையில் எரிதபாருளாக பயன்படுவது 

அ) 92U235   ஆ) 92U233  இ) 92Pu233      ஈ) 92Pu239 

22. ஒரு தவப்ப மின்னிைட்ரையில் குளிர் சந்தி தவப்ப நிரை 200 C திருப்பு தவப்பநிரை 2700 C எனில், புைட்டு  

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

23. மின்னியற்ைி விதி எனப்படுவது  

அ) ஆம்பியர் நீச்சல் விதி ஆ) பிமளம்ேிங் வைக்லக விதி இ) பிமளம்ேிங் இைக்லக விதி  ஈ) மைன்ஸ் விதி 

24. தைடிதயா பைப்பியில் உள்ள RF அரைவரிரச உருவாக்குவது  

அ) மசவியுணர் லசலககள்         ஆ) உயர் அதிர்மவண் ஊர்தி அலைகள்   

இ) மசவியுணர் லசலக ேற்றும் உயர் அதிர்மவண் ஊர்தி அலைகள்  ஈ) குலறந்த அதிர்மவண் ஊர்தி அலைகள் 

25. தைன்ைி என்பது   அ) VsA-1   ஆ) WbA-1  இ) ΩS  ஈ) இலவ அலைத்தும் 
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26. 1 கூலும் மின்னூட்ைத்திைிருந்து உருவாகும் மின்விரசக் தகாடுகளின் எண்ணிக்ரக  

அ)  1.129×1011   ஆ) 1.6×10-19     இ) 6.25×1018    ஈ) 8.85×10-12                                                             
                                                                                                                                     
27. ரைட்ைஜன் அனுவின் அடிநிரை ஆற்ைல்  -13.6 eV எனில் அதன் இயக்க ஆற்ைல் மற்றும் நிரை ஆற்ைல்   

    முரைதய   அ) -13.6 eV, -27.2 eV ஆ) 13.6 eV, 27.2 eV இ) 13.6 eV, -27.2 eV ஈ) -13.6 eV, 27.2 eV  

28. நீர் நிைப்பப்பட்ை ததாட்டியில் ரவக்கப்பட்டுள்ள, ஒளிவிைகல் எண் 1.5 தகாண்ை ஒரு கண்ணாடி தைன்ஸானது நம்   

   கண்ணுக்கு புைப்பைாமல் இருக்க தவண்டுதமனில் நீரின் ஒளிவிைகல் எண் மதிப்பு என்னவாக இருக்க தவண்டும்? 

அ) 3.0    ஆ) 0.75     இ) 1.732    ஈ) 1.5 

29. கீழ்க்கண்ைவற்ைில் எது ஸ்தகைார் அளவாகும்? 

அ) ேின்விலச   ஆ) ேின்புைம்  இ) ேின் இருமுலை திருப்புத்திறன்  ஈ) ேின்ைழுத்தம் 

30. சூதைற்றும் இரழயாக நிக்தைாம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஏதனனில் அது  

அ) குலறந்த ேின்தலை எண் மகாண்ைது  ஆ) குலறந்த உருகு நிலை மகாண்ைது  

இ) அதிக ேின்தலை எண் மகாண்ைது   ஈ) அதிக கைத்தும் எண் மகாண்ைது 

பகுதி – ஆ 

II. எரவதயனும் 15 வினாக்களுக்கு விரையளிக்கவும்.                                   15×3=45 

31. இடி, ேின்ைைின்மபாது ேரத்திைடியில் நிற்பலத விை ஒரு மபருந்து அல்ைது காரினுள் இருப்பது பாதுகாப்பாைது ஏன்?  

32. ஒளிவட்ை ேின்ைிறக்கம் என்றால் என்ை? 

33. 00C ல் நிக்மராம் கம்பியின் ேின்தலை 10Ώ அதன் ேின்தலை மவப்பநிலை எண் 0.004/0C  நீரின் மகாதி நிலையில் அதன்  

   ேின்தலைலயக் கணக்கிடுக. முடிலவப்பற்றிய உன் விளக்கத்லத தருக. 

34. இழுப்புத்திலசமவகம் - வலரயறு.   35. ஓம் விதிலயக் கூறுக. 

36. ஆம்பியர் வலரயறு.     37. ேின்காந்தத்தூண்ைல் பற்றிய ஃபாரமை விதிகலளக் கூறுக. 

38. 25 சுழற்சிகலளக் மகாண்ை லசன் வடிவ ேின்மைாட்ைத்தின் rms ேதிப்பு 30A எைில் அதற்காை சேன்பாட்லை எழுதுக.   

39. தளவிலளவுோைியில் 60cc கலரசல் 300mm நீளம் மகாண்ை மசாதலைக்குழயினுள்  லவக்கப்படும்   

   மபாது 90 சுழற்றப்படுகிறது. சுழற்சித் திறன் எண் 600எைில் கலரசைிலுள்ள சர்க்கலரயின் அளவு என்ை? 

40. டின்ைால் ஒளிச்சிதறல் என்றால் என்ை?  41. மைசர் மசயலைப் மபற மவண்டிய நிபந்தலைகள் யாலவ?  

42. இந்துப்புப் படிகத்தில் அணிக்மகாலவ இலைமவளி d = 2.82 A0.  இப்படிகத்திலைக் மகாண்டு முதல் வரிலசயில்  

   கணக்கிைப்படும் மபருே அலைநீளத்லதக் காண்க. 

43. ஒளிேின் கைன்களின்  எலவமயனும் மூன்று பயன்கலள எழுதுக.  44. ஒரு கியூரி வலரயறு.  

45. மரைாைின் அலர ஆயுட்காைம் 3.8 நாட்கள் அதன் சராசரி ஆயுட்காைத்லதக் கணக்கிடுக.  

46. டிரான்சிஸ்ைலரப் பயன்படுத்தி NOT மகட் சுற்றுப்பைம் வலரக.     

47. மசைர் முறிவு என்பது என்ை?      48. டீ ோர்கன் மதற்றங்கலளக் கூறுக.   
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49. பூைியன் சேன்பாட்லைப் பயன்படுத்தி (A+B) (A+C) = A+BC எை நிறுவுக. 50. பண்மபற்ற எண் வலரயறு.   

பகுதி – இ 

III. வினா எண் 56க்கு கண்டிப்பாக விரையளிக்கவும். மீதமுள்ள வினாக்களில் எரவதயனும் 6    

   வினாக்களுக்கு விரையளிக்கவும்.         7×5=35                                   

51. ேின்விலசக்மகாடுகளின் பண்புகள் யாலவ?   52. வடீ்ஸ்ைன் சேைச்சுற்றில் சேநிலைக்காை நிபந்தலைலயப் மபறுக..                         

53. மைைியல் ேின்கைம் அலேப்பு ேற்றும் மசயல்படும் விதம் ஆகியவற்லற விவரி. 

54. 20Ώ ேின்தலை மகாண்ை கால்வைாேீட்ைர் ஒன்று 50mA ேின்மைாட்ைத்திற்கு முழு விைகலைக் மகாடுக்கும்.  

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

55. ேின்ோற்றியில் ஏற்படும் பல்மவறு திறன் இழப்புகலளயும் அவற்லற குலறக்கும் முலறகலளயும் கூறுக. 

56. 1cm அகைத்தில் 5000 மகாடுகள் வலரயப்பட்ை விளிம்பு விலளவு கீற்றணியின் ேீது ஓரியல் மூைத்தில் இருந்து   

   இலணக்கற்லற ஒளியாைது குத்தாக படும்படி லவக்கப்படுகிறது. இரண்ைாம் வரிலச பிம்பம் 300 மகாணத்தில்   

   ஏற்பட்ைால் ஒளியின் அலைநீளத்லத கணக்கிடுக.  (அல்ைது)   நியூட்ைன் வலளயச் மசாதலையில் 20-வது   

   கருலே வலளயத்தின் விட்ைம் 5.82 mm ேற்றும் 10-வது கருலே  வலளயத்தின் விட்ைம் 3.36 mm எை  

   அளவிைப்படுகிறது. தட்ைக்குவிமைன்சின் வலளவு ஆரம் 1m எைில் ஒளியின் அலைநீளத்லத காண்க.  

57. லைட்ரஜைின் நிறோலை வரிகலள விவரி.  58. ஒளிேின் விலளவிற்காை ஐன்ஸ்டீன் சேன்பாட்லை வருவி. 

59. ராக்மகட் ஒன்றின் நீளம், ஓய்வு நிலையில் உள்ள நீளத்தில் 99% ஆக அலேய, ஆய்வாளர் ஒருவலரப் மபாருத்து   

   ராக்மகட் எவ்வளவு மவகத்தில் மசல்ை மவண்டும்?  

60. காஸ்ேிக் கதிர்கள் என்றால் என்ை? காஸ்ேிக் கதிர்களின் குத்துயர விலளலவ விவரி. 

61. ேின்மைாட்ைப் மபருக்க எண்கள் , , இவற்றுக்கு இலைமயயாை மதாைர்லப வருவி. 

62. இைக்கமுலறத் தகவல் மதாைர்பின் சிறப்புகள், குலறபாடுகள் யாலவ?   

பகுதி – ஈ 

Iv. எரவதயனும் 4 வினாக்களுக்கு விரையளிக்கவும்.                                    4×10=40 

63. வான்-டி-கிராப் ேின்ைியற்றியின் தத்துவம், அலேப்பு, மசயல்படும் விதம், ஆகியவற்லறப் பைத்துைன் விவரி. 

64. காந்தப்புைத்திலுள்ள ேின்மைாட்ைம் பாயும் கைத்தியின் ேீது மசயல்படும் விலசயின் மகாலவயிலைப் மபறுக.    

   விலசயின் எண்ேதிப்லபப் மபறுக. 

65. காந்தப்புைத்லதப் மபாறுத்து கம்பிச்சுருளின் திலசயலேப்லப ோற்றுவதன் மூைம், அதனுள் ேின்ைியக்கு விலசலய   

   தூண்டும் முலறலய கருத்தியல் விளக்கத்துைன் விவரி. 

66. குறுக்கீட்டு விலளவு என்றால் என்ை? யங் இரட்லைபிளவு ஆய்வில் பட்லைஅகைத்திற்காை மகாலவலய மபறுக.  

67. ரூபி மைசரின் மசயல்பாட்டிலைத் மதளிவாை பைத்துைன் விவரி. 

68. மகய்கர் முல்ைர் எண்ணி தத்துவம், அலேப்பு, மவலை மசய்யும் விதம் ஆகியவற்லற விவரி. 

69. கால்பிட் அலையியற்றியின் சுற்றுப்பைம் வலரந்து அது மசயல்படுவலத விவரி. 

70. அதிர்மவண் நிறோலை பைம் வலரந்து அலைவசீ்சுப் பண்மபற்றத்தின் பகுப்பாய்லவ விவரி. 
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