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Padasalai.Net ‘s Special – Creative Questions 

Standard :  10  - Science 

17. மின்ன ோட்டத்தின் கோந்த விளைவும் ஒைியியலும்                                  

சரியோ  விளடளய னதர்ந்ததடு                      

1)  ஒரு கம்பிச் சுருனைோடு ததோடர்புளடய கோந்தப்பயம் மோறும் னபோததல்லோம் 
அச்சுற்றில் மின் ியக்கு விளச உருவோகும் நிகழ்வு__________              
(மின்கோந்த்த் தூண்டல்,மின்ன ோட்டம் உருவோதல்,மின் ழுத்தம் 
உருவோதல்,மின்ன ோட்டம் மோற்றப்படுதல்) 

2) போர்ளவ புலம் தபரும்மோக அளமவது____                                         
(சமதை ஆடியில் ,குழு ஆடியில்,குவி ஆடியில்) 

3) ஆடியில் உருவோகும் உருப்தபருக்கம் 1/3 எ ில் அந்த ஆடியின் வளக______ 
(குழி ஆடி,குவி ஆடி,சமதை ஆடி) 

4) உனலோக கடத்தியில் போயும் மின்ன ோட்டம் அதள ச் சுற்றி ____ஐ 
உருவோக்கும் (கோந்தப்புலம்,எந்திர விளச, தூண்டும் மின்ன ோட்டம்) 

5) ஹப்புள் வோன் ததோளலனநோக்கியில் தபோருத்தப்பட்டுள்ை ஆடி_____                       
(நீள் வளைய ஆடி , குழி ஆடி, குவி ஆடி) 

6) மின் ோற்றளல எந்திர ஆற்றலோக மோற்றுவது_________ 

7) மின்கோத தூண்டளல கண்டுபிடித்தவர்_______________ 

8) கிட்டப்போர்ளவ குளறளய சரி தசய்ய_______பயன்படுகிறது 

9) தபோருந்தோத்ளத கண்டறிக  
(படுனகோணம்,விலகுனகோணம்,மீள்னகோணம்,தசங்னகோணம்) 

10) விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கு கோரணம்_____  (ஒைி எதிதரோைித்தல், 
ஒைிச்சிதறல்.ஒைியின் நிறப்பிரிளக,வைிமண்டல ஒைிவிலகல்)   

 

குறுகிய விளடயைி 
11) ஒரு குழி தலன்ஸின் குவியத்தூரம் 2 மீ எ ில் தலன்ஸின் திறன் கோண்க. 

12) ஃபிைமிங்கின் இடக்ளக விதிளயக் கூறுக. 
13) வோ ியல் ஆய்வோைர் ஒருவருக்கு வோ ம் ஊதோவிற்கு பதிலோக இருண்டு 
கோணப்படுகிறது.கோரணம் கூறுக. 

14) னகோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.                        
அ)னமோட்டோர்:நிளலகோந்தம்,வ ிக முளறயிலோ  னமோட்டோர்_________ 
ஆ)குவியத்ததோளலவு :மீட்டர்,திறன்__________ 

15) பின்வரும் தசோற்ததோடரில் பிளழகைிருப்பின் திருத்தவும்.               
அ)கோந்தப்புலம் எண்மதிப்பு மட்டும் தகோண்ட அைவு.                        
ஆ)சட்டகோந்த்த்தின் தவைினய கோந்தவிளசக் னகோடுகள் கோந்த்த் ததன் 
முள யில் ததோடங்கி வட முள யில் முடியும். 

16) னபோக்குவரத்து கட்டுப்போட்டு கருவிகைில்____நிற விைக்குப் 
பயன்படுத்துவதன் கோரணம் அதன்_____அளலநீைம். 

17) கீழுள்ைவற்ளறக் குறிக்கும் கண்ணின் போகங்களை எழுதுக.                             
அ) கண் போளவளய கட்டுபடுத்தும் இருண்ட தளச படலம்______                      
ஆ) கண்ணில் தபோருைின் பிம்பம் உண்டோகும் பரப்பு_______ 

18) அளடப்புக்குள் உள்ை ஏற்ற தசோற்களைக் தகோண்டு அட்டவளணளய 
நிரப்புக                                                                  
(குவியோடி,சமதை குவியோடி, குழியோடி,சமதைஆடி,குவிதலன்ஸ்,குவிதலன்ஸ்) 
___________ பல்லின் தபரிய பிம்பம் 

___________ பின்புறம் உள்ை வண்டியின் னநரோ  பிம்பம் 

19) கீழுள்ை படத்தில் எந்த கோந்த ஊசி கோந்தப்புலத்தின் திளசளயச் சரியோக 

கோட்டுகிறது. 
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20) பின்வரும் கதிர் வளரபடம் குழுயோடியில் பிம்பம் னதோன்றுவளத குறிக்கும்                                                                 
அ)அதிலுள்ை பிளழளயக் கண்டறிந்து பிளழயற்ற கதிர் வளரபடம் 
வளரயவும்.  ஆ) உங்கள் திருத்தத்திற்கோ  விைக்கம் தரவும். 

 
21) AC மின் ியற்றிளய DC மின் ியற்றியோக எவ்வோறு மோற்றலோம். 
22) ஒருமுள  கோந்தம் உள்ைதோ?உங்கள் விளடக்கோ  கோரணம் கூறுக.  

                   விரிவோ  விளடயைி 
23) அ)தகோடுக்கப்பட்ட படத்திள  வரந்து கீழுள்ை போகங்களைப் படத்தில் 
குறிக்கவும் (1. gLfjpu; 2. tpyF fjpu; 3.kPs; fjpu; 4. jpir khw;Wf; 

Nfhzம்5.விலகு னகோணம் 6. விடுனகோணோம்)                                                                
ஆ)ஒைியின் திளச னவகத்ளத தபோருத்து ளவரத்தின் ஒைிவிலகல் 
எண்2.42.இச்தசோற்ததோடரின் தபோருள் யோது? 

 

24) அ)தகோடுப்பட்ட படத்ளத மீண்டும் வளரக.                                    
ஆ)இப்படம் குறிப்பிடுவது                                                         
இ)படத்தில் முக்கிய போகங்களை குறிக்கவும்                                   
ஈ)இக்கருவி எந்த தத்துவத்தின் அடிப்பளடயில் தசயல்படுகிறது 
உ)இக்கருவியில் மின்ன ோட்டத்தின்  திளச கோணும் வழிளய உணர்த்துக. 
 

 
 

 

 

 

 

25) f© Á»¢ir¡fhd kUªJ¢Ó£oš, Fiwgh£il rçbrŒtj‰fhf gçªJiu¡f¥g£l 

Âw‹fŸ Kiwna 

ty¥g¡f¡f©:3.50 D    Ïl¥g¡ff©: 4.00 D 

m) mt® v›tif¥ gh®it¡ Fiwgh£lhš ghÂ¡f¥g£LŸsh®. 

M) nk‰f©l by‹RfŸ ika¤Âš bkèªÂU¡Fkh? mšyJ éë«òfëš 

bkèªjÂU¡Fkh? 

Ï) ÏU by‹Rfëš vªj by‹Á‹ Féaöu« mÂf«? 

26) அ)மோறுதிளச மின்ன ோட்டம் என்றோல் என் ? ஆ) மோறுதிளச 
மின்ன ோட்டம்,னநர்திளச மின்ன ோட்டம் னவறுபோடு தருக. 

27) முப்பட்டகத்தின் வழினய ஒைிவிலகல் நளடதபறுவளத படத்துடன் விவரி. 
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